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บทคัดย่ อ
เทคโนโลยีทางการเงิ น หรื อฟิ นเทค (FinTech) กาลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ
ทัว่ โลก เนื่ องจากมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดแก่ธุรกิจ และความสามารถทางการแข่งขันของประเทศที่ จะสู งขึ้ น จากการนา
นวัตกรรมดังกล่าวไปสร้างบริ การทางการเงินชนิ ดใหม่ และพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของบริ การทางการเงินที่มีอยู่เดิ ม
ทั้งยังมีความเป็ นไปได้ที่เทคโนโลยีทางการเงิ นเหล่านี้ จะถูกนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิ ดประโยชน์ในกิ จกรรมด้าน
อื่นๆ อย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุน้ ี การสร้างนวัตกรรมทางการเงินจากธุ รกิจฟิ นเทค จึงตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
ไทย ที่ ตอ้ งการขับเคลื่ อนประเทศไทยให้เข้าสู่ ยุค 4.0 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาครัฐ และภาคเอกชนไทย จะมีความ
ตื่ นตัวในธุ รกิ จฟิ นเทค แต่การศึ กษาทางวิชาการที่ สร้างความเข้าใจในธุ รกิ จฟิ นเทคในประเทศไทย ยังมีอยู่อย่าง
จากัด บทความนี้ จึ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ ส่งเสริ มความเข้าใจ ให้แก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ ยวข้องกับ
ธุรกิจฟิ นเทคในประเทศไทย โดยผลการศึกษาพบว่า ระบบนิเวศทางธุรกิจฟิ นเทคของประเทศไทย มีจุดเด่นที่สาคัญ
คือ ความเชี่ ยวชาญในงานบริ การของคนไทย แต่ก็ยงั มีประเด็นสาคัญอีกหลายประการที่ จะต้องได้รับการปรังปรุ ง
และพัฒ นาอย่า งเร่ งด่ วน เพื่ อให้ผูป้ ระกอบการในประเทศไทยสามารถแข่ งขันกับต่ า งประเทศได้ เช่ น ความ
ไม่ชดั เจนของกฎระเบียบ การขาดแคลนบุคลากร และความอ่อนแอด้านการสร้างนวัตกรรมภายในประเทศ
คาสาคัญ: เทคโนโลยีทางการเงิน (ฟิ นเทค) ระบบนิเวศทางธุรกิจฟิ นเทค นวัตกรรม
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Abstract
Interest in Financial Technology, also known as FinTech, has significantly and globally escalated as its
new financial solutions and innovations hold immense potential benefits to all businesses, especially in terms of
value-added, and also to national competitiveness. It is most likely that these financial technologies will be adopted
widely for improving other services and activities. For this reason, financial innovations creation and
implementation of FinTech businesses can serve Thai Government’s policy to drive Thailand to 4.0 paradigm.
Even though Thai government-private sector cooperation for FinTech business development has already taken
place, the number of academic studies for FinTech is limited, especially in Thailand. Therefore, the objective of
this article is to provide a better understanding and sources of information for those involved in Thailand’s FinTech
industry. The result of this study shows that FinTech ecosystem in Thailand has some distinctive characteristics
and Thai people’s service specialization is being one of them. Nevertheless, to be able to compete with overseas
service providers, there are many areas for improvement and development, such as uncertain regulatory
environment, shortage of human resources and low level of domestic innovation.
Keywords: Financial Technology (FinTech), FinTech’s Ecosystem, Innovation

บทนำ
สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และมีความผันผวนสู ง ส่ งผลกระทบให้อตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิ จของ
ประเทศไทยต่ ากว่าในอดี ต โดยคาดว่าสภาวะเช่นนี้ จะคงอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่ ง ทั้งนี้ สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (Thailand Development Research Institute - TDRI) คาดการณ์ว่าอัตราการเติ บโตทางเศรษฐกิ จของ
ไทยอีก 10 ปี นับจากนี้ จะอยู่ในช่วงร้อยละ 3 – 5 ต่อปี ส่ วนธนาคารโลก2 ประมาณอัตราการเติบโต ที่ร้อยละ 2.9 –
3.3 ต่อปี ระหว่างปี ค.ศ. 2016 - 2018 นอกจากนี้ TDRI ยังประเมินว่า อัตราการเกิ ดที่ ลดลง และวิวฒั นาการทาง
การแพทย์ที่กา้ วหน้า จะทาให้ไทยกลายเป็ นประเทศผูส้ ูงอายุ3 ประมาณปี พ.ศ. 2568 ก่อนประเทศกาลังพัฒนาอื่นอีก
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ข้อมูลจากรายงาน Thailand Overview 2016 ของธนาคารโลก
http://www.worldbank.org/en/country/thailand/overview
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สังคมผูส้ ูงอายุ TDRI อ้างอิงจากการที่ประเทศมีประชากรอายุมากกว่า 65 ปี ร้อยละ 20 ของจานวนประชากรทั้งหมด ซึ่งเป็ นสัดส่ วนที่สูงกว่า
ประชากรอายุต่ากว่า 15 ปี
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หลายประเทศ ดังนั้น ปั ญหาการขาดแคลนแรงงานจะยิ่งรุ นแรงขึ้ น จนซ้ าเติ มสภาวะเศรษฐกิ จของไทยที่ ย งั ต้อง
พึ่ งพาแรงงานต้นทุ นต่ า นอกจากนี้ การบริ โภคภายในประเทศยังอยู่ในระดับไม่สูงนัก จึ งจาเป็ นต้องพึ่ งพิ งการ
ส่ งออกเป็ นสาคัญ
จากลักษณะดังกล่าวข้างต้น การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม จึงยังไม่สาเร็ จ และทาให้
ประเทศไทยยังติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) อีกด้วย อย่างไรก็ตาม TDRI4 ประเมิน
ว่าการนาเทคโนโลยีข้ นั สู งมาใช้ในธุ ร กิ จ รวมทั้งการสร้ างนวัต กรรมของตนเอง ด้วยความคิ ดสร้ างสรรค์ข อง
ผูป้ ระกอบการ จะช่ วยเพิ่ มผลิ ตภาพตลอดสายห่ วงโซ่ มูลค่ าของสิ นค้าและบริ การ และจะเพิ่ มขี ดความสามารถ
ทางการแข่ งขันของประเทศ โดยรายได้ที่เพิ่ มขึ้ น จะช่ วยให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่ มีรายได้
ปานกลาง และช่วยยกระดับความเป็ นอยูข่ องประชากรอย่างยัง่ ยืน อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมทางนวัตกรรม และ
สังคมผลิตภาพสู ง จะเกิ ดขึ้ นได้น้ นั ต้องประกอบด้วยความร่ วมมืออย่างใกล้ชิด ระหว่างภาคเอกชน (เช่ น บริ ษทั
ขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรื อ SMEs และบริ ษทั เกิดใหม่ หรื อ Startup) ภาครัฐ (การรับรอง
คุณภาพ การสนับสนุนวิจยั และการพัฒนา) และภาคการศึกษา
เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักของการเป็ นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง รัฐบาลปัจจุบนั จึงกาหนด
เป้ าหมายการพัฒนาประเทศไทย ให้มีเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรื อที่เรี ยกว่า ประเทศไทย 4.0 ซึ่ งมุ่งสู่
การเป็ นประเทศที่มีรายได้สูง โดยเน้นงานบริ การ และเปลี่ยนจากการผลิตสิ นค้าโภคภัณฑ์ ในระบบอุตสาหกรรม
เป็ นการผลิ ตสิ นค้าเชิ งนวัตกรรม ด้วยเทคโนโลยีทนั สมัย ร่ วมกับการใช้ความคิ ดสร้ างสรรค์ ซึ่ งสอดคล้องกับ
“หลักการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จที่ ลดความเหลื่อมล้ า และขับเคลื่อนการเจริ ญเติ บโตจากการเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญา และนวัตกรรม” และ “เป้ าหมายด้านการพัฒนาเศรษฐกิ จดิจิทลั ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์” ในร่ างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564) ที่ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม เพื่อก้าวทันความ
เป็ นไปของระบบเศรษฐกิจ และสังคมทัว่ โลก ที่เทคโนโลยีเป็ นส่ วนสาคัญในทุกกิจกรรม หรื อเรี ยกว่า ยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (Digital Economy)
สาหรับด้านการเงินนั้น ได้มีการนาความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการจัดการข้อมูล มาใช้ในการพัฒนา
ระบบการเงิ น โดยเรี ย กนวัต กรรมเหล่ า นี้ ว่า เทคโนโลยี ทางการเงิ น หรื อ “ฟิ นเทค” (Financial Technology FinTech) การพัฒนาดังกล่าว เป็ นกลุ่มนวัตกรรมที่ สอดคล้องกับเป้ าหมายการพัฒนาประเทศไทย ในยุคที่ 4 ซึ่ ง
รัฐบาลให้นิยามว่าเป็ น “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนานวัตกรรม” เพราะนอกจากธุ รกิจฟิ นเทค
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จากการศึกษาของ TDRI เรื่ อง “New Development Model: โมเดลใหม่การพัฒนาเศรษฐกิจไทย” ปี พ.ศ. 2559
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จะเกิดจากการสร้างนวัตกรรมการบริ การ ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรมแล้ว กิจกรรม
ทางการเงิน ยังเป็ นกลไกสาคัญ ที่สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆด้วย ดังนั้น การศึกษาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจฟิ นเทค จึงเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ให้พร้อมรับ ปรับตัว และพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจการเงินของประเทศไทยในอนาคต ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ Lusardi and Mitchell (2011) รายงานว่าระดับความรู ้เรื่ องทางการเงิ น (Financial Literacy) มี
ความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการตัดสิ นใจทางการเงิน เช่น การออมเงิน การกูย้ ืมเงิน การวางแผนการเงินเพื่อ
การเกษียณ เป็ นต้น โดยความไม่รู้เรื่ องทางการเงิน (Financial Illiteracy) มักพบในกลุ่มผูส้ ูงอายุ เยาวชน ผูห้ ญิง และ
ผูด้ อ้ ยการศึกษา ซึ่ งความไม่รู้เรื่ องทางการเงินจะนาไปสู่ ความเสี่ ยงต่อความล้มเหลวในการวางแผนการเงินเพื่อการ
เกษี ย ณ และส่ งผลต่ อความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จของประเทศ ดังนั้น การพัฒ นาความรู ้ เ รื่ องทางการเงิ นให้กับ
ประชาชน จึงถือเป็ นหนึ่ งในภารกิ จที่สาคัญของทุกประเทศ โดยการพัฒนานวัตกรรมการบริ การทางการเงิ น ด้วย
เทคโนโลยี หรื อฟิ นเทค นั้นมีส่วนสาคัญต่อการบรรลุภารกิจดังกล่าว
บทความนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ทาความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบนั ของธุ รกิจฟิ นเทคในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะ ถึงแนวทางการพัฒนาระบบนิ เวศทางธุ รกิ จฟิ นเทค ที่เหมาะสมกับประเทศ
ไทย และเป็ นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของธุรกิจฟิ นเทคในประเทศไทย ให้เป็ น
กาลังสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป
ภำพรวมธุรกิจฟิ นเทค ในต่ ำงประเทศ
ผูป้ ระกอบธุ รกิ จฟิ นเทค ในต่างประเทศ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คื อ 1) ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิ กผัน
(Disruptors) เป็ นบริ ษทั เทคโนโลยีผสู ้ ร้างนวัตกรรมใหม่ ที่มกั จะลดความสาคัญของตัวกลางทางการเงินรู ปแบบเดิม
อย่ า งรวดเร็ ว และรุ น แรง 2) ผูเ้ พิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพ (Optimizers) เป็ นบริ ษ ัท ที่ น าเสนอนวัตกรรม เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การปั จจุบนั ของตัวกลางทางการเงินให้ดีข้ ึน และ 3) สถาบันทางการเงิน (Financial Service
Institutions) เป็ นผูน้ าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทาธุ รกิจของตัวเอง ทั้งนี้ สภาเศรษฐกิจโลก (WEF) ได้รายงานว่า
เทคโนโลยีทางการเงินที่มีการสร้างขึ้นนั้น เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ 6 ประการ ได้แก่
1. การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพโครงสร้างพื้นฐาน (Streamlined Infrastructure)
ระบบตลาด (Market Platform) รู ป แบบใหม่ เช่ น ALGOMI (ตลาดตราสารหนี้ หรื อ Fixed Income)
NOVUS (ตลาดกองทุน หรื อ Funds) BISON (ตลาดหุ น้ ของบริ ษทั ที่เพิ่งก่อตั้ง ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้ อขายในตลาด
หลัก ทรั พ ย์) LIQUITY (ตลาดหุ ้น ของบริ ษ ัท เอกชน ที่ ย งั ไม่ ไ ด้จ ดทะเบี ย นซื้ อ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์) และ
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ClauseMatch (ตลาดสิ นค้าโภคภัณฑ์ และตราสารอนุพนั ธ์ ) เป็ นตัวอย่างผูใ้ ห้บริ การระบบตลาด ที่ดาเนิ นการแบบ
กระจายศูนย์ ซึ่ งช่ วยเพิ่มความสะดวกในการซื้ อขายหลักทรัพย์ และช่ วยเพิ่มสภาพคล่อง และประสิ ทธิ ภาพของ
ตลาด เนื่ อ งจากระบบตลาดเหล่ า นี้ สามารถยกระดับความเชื่ อมโยงระหว่า งผูม้ ี ส่ วนเกี่ ย วข้องในแต่ ละตลาด
นอกจากนี้ สกุลเงินดิจิทลั (Cryptocurrency) การโอนเงินระหว่างกันโดยตัดตัวกลาง (Peer-to-Peer Transfers) และ
การใช้จ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Money) ก็เป็ นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงวิธีการโอนเงิน และโอนสิ นทรัพย์
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่สูงขึ้น และต้นทุนการทาธุ รกรรมที่
ต่ากว่าโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิม
2. การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกิจกรรมมูลค่าสูงด้วยระบบอัตโนมัติ (Automation of High-Value Activity)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลขั้นสูง (Advanced Analytics) ระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาธรรมชาติของ
มนุ ษ ย์ (Natural Language Processing) ระบบประมวลผลแบบกลุ่ ม เมฆ (Cloud Computing) และการแบ่ ง ปั น
สมรรถภาพระหว่างองค์กร (Capability Sharing) เป็ นกลุ่มนวัตกรรม ที่จะเข้ามาเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
แก่ ธุรกิ จ นอกจากนี้ ระบบการให้คาแนะนา และการบริ หารความมัง่ คัง่ แบบอัตโนมัติ (Automated Advice and
Wealth Management) และการส่ งคาสั่งซื้ อขายอัตโนมัติ สาหรับนักลงทุนรายย่อย (Retail Algorithmic Trading) ก็
เป็ นกลุ่มนวัตกรรม ที่ช่วยยกระดับความสามารถของนักลงทุน เนื่องจากเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริ การทางการเงิน
ที่ซบั ซ้อนด้วยตัวเอง และยังเป็ นการกระตุน้ ให้ที่ปรึ กษาทางการเงินด้านอื่นๆ ให้พฒั นาการบริ การที่ดีข้ ึน
3. การตัดตัวกลางทางการเงิน (Reduced Financial Intermediation)
นวัต กรรมทางการเงิ น พยายามแข่ ง ขัน กัน ดึ ง ดู ด ผูใ้ ช้บ ริ ก าร ด้ว ยค่ า บริ ก ารที่ ถู ก ลง และการสร้ า ง
ผลตอบแทนที่ สูงขึ้ น ดังนั้น การตัดตัวกลางทางการเงิ น จึ งเป็ นเงื่ อนไขหลัก ที่ ผูป้ ระกอบการใช้ลดต้นทุ นของ
ธุ รกรรม โดยช่ องทางการชาระเงิ นรู ปแบบใหม่ ทั้ง 3 ชนิ ดได้แก่ สกุลเงิ นดิ จิทลั (Cryptocurrency) การโอนเงิ น
ระหว่า งกันโดยตัด ตัวกลาง (Peer-to-Peer Transfers) และการใช้จ่า ยผ่า นโทรศัพ ท์มือถื อ (Mobile Money) เป็ น
ตัวอย่างที่ ชัดเจน ของการตัดตัวกลางทางการเงิ น ออกจากระบบชาระเงิ น ซึ่ งเป็ นโครงสร้ างสาคัญของระบบ
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ นวัตกรรมการกระชับกระบวนการ (Lean Processes) และการกูย้ ืมระหว่างกันโดยตรงระหว่าง
ผูก้ แู้ ละผูใ้ ห้กู้ (Peer-to-Peer Lending) ก็เป็ นบริ การที่เปลี่ยนแปลงกระบวนการประเมิน และอนุมตั ิสินเชื่ อ ซึ่ งส่ งผล
กระทบต่ อ รายได้ ห ลัก ของสถาบั น การเงิ น ในปั จ จุ บั น นอกจากนี้ การระดมทุ น จากนั ก ลงทุ น รายย่ อ ย
(Crowdfunding) ก็ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของตัวกลางทางการเงินแบบเก่าด้วย
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4. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Strategic Role of Data)
ข้อมูลที่เครื่ องจักรเข้าถึงได้ (Machine Accessible Data) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence / Machine
Learning) และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็ นนวัตกรรม ที่ช่วยขยายรายละเอียดของข้อมูล ทั้งปริ มาณ
และคุณภาพ ซึ่ งทาให้ประสิ ทธิ ภาพการเข้าถึงโอกาสการลงทุน สู งขึ้ น ทั้งยังมีกลุ่มข้อมูลใหม่ คือ ข้อมูลทางสังคม
(Social Data) ที่มีประโยชน์ต่อการทาความเข้าใจกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อนาเสนอบริ การที่ตอบสนองความต้องการได้ดี
ขึ้น นอกจากนี้ การจัดเก็บ และพัฒนาฐานข้อมูล ยังได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมอุปกรณ์แบบสวมใส่ (Wearable
Devices) ระบบเซ็นเซอร์ ที่ดีข้ ึนและราคาถูกลง (Smarter and Cheaper Sensors) เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตที่ สามารถ
เชื่อมโยงการทางานกับอุปกรณ์ชนิดต่างๆ (Internet of Things)
5. การนาเสนอสิ นค้า และบริ การเฉพาะกลุ่ม (Niche / Specialized Products)
เทคโนโลยีทาให้ตน้ ทุ นการพัฒ นาสิ นค้า และบริ การต่ าลง ผูป้ ระกอบการจึ งมี โอกาส สร้ างธุ รกิ จ จาก
ช่ องว่างทางการตลาด ที่ ผใู ้ ห้บริ การรายเดิ ม อาจเห็นว่า กลุ่มเป้ าหมายมีจานวนน้อยเกิ นไป และโอกาสในการทา
กาไรต่า โดยมีตวั อย่างของบริ การที่ยืดหยุ่น ซึ่ งสามารถปรับตามวัตถุประสงค์ที่ต่างกันของลูกค้าแต่ละคนได้เป็ น
อย่างดี เช่ น ธนาคารเสมือน 2.0 (Virtual Banking 2.0)5 การเชื่ อมต่อฐานงานธนาคาร (Banking as Platform)6 และ
การทาธุ ร กรรมทางธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถื อ (Evolution of Mobile Banking) เป็ นตัวอย่า งของนวัตกรรม ที่
สามารถเพิ่มระดับความพึ งพอใจของลูกค้า เนื่ องจากสามารถเลื อกบริ การที่ ตรงกับความต้องการของตนเองได้
สะดวกขึ้น
6. การเพิ่มศักยภาพของลูกค้า (Customer Empowerment)
เทคโนโลยีช่วยให้ลกู ค้าเข้าถึงหลักทรัพย์ และการบริ การที่หลากหลาย ซึ่ งเคยถูกจากัด ด้วยความคุม้ ค่าของ
การทาธุรกรรม และยังช่วยเพิ่มอานาจการตัดสิ นใจ จากคุณภาพ และปริ มาณของข้อมูล รวมทั้ง ระบบการวิเคราะห์
ข้อมูล และการให้คาแนะนาที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ ความสามารถ และศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า จะช่วยลดความ
เหลื่ อ มล้ า ทางเศรษฐกิ จ โดยนวัต กรรมที่ ส าคัญ ต่ อ การพัฒ นา ได้แ ก่ การระดมทุ น จากนัก ลงทุ น รายย่ อ ย

5

Virtual Banking 2.0 คือ การใช้เทคโนโลยี เช่น สื่ อสังคม (Social Media) โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซอฟต์แวร์ (Software) สาหรับจัดเก็บและ
วิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นต้น ในการสร้างนวัตกรรมของการทาธุรกรรมกับธนาคาร เพือ่ ลดความสาคัญของสาขา ให้ลกู ค้าสามารถใช้บริ การจาก
ที่ใดก็ได้
6
Banking as Platform เกี่ยวข้องกับการพัฒนาช่องทางเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมแบบเปิ ด (Open Application Programming Interface:
Open API) ซึ่งทาให้ลกู ค้า ผูเ้ ป็ นเจ้าของบัญชี สามารถเข้าถึงการทาธุร กรรมทางการเงิน จากผูใ้ ห้บริ การหลายรายพร้อมกันได้สะดวกยิง่ ขึ้น
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(Crowdfunding) ที่ เพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงิ นทุนต้นทุนต่ า และการแยกย่อยประกันภัย (Insurance Disaggregation)7
ซึ่ งเป็ นผลจากการเข้าถึ งข้อมูล และความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูลของลูกค้า รวมทั้งการแข่งขันระหว่า งผู ้
ให้บริ การที่เพิ่มขึ้น ประโยชน์จึงตกอยูก่ บั ผูร้ ับบริ การ
ทั้งนี้ ธุรกิจฟิ นเทคที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ท้ งั 6 ประการ ข้างต้น จะส่ งผลกระทบต่อกิจกรรมทางการเงิน
6 ประเภทหลัก ดังนี้
1. การช าระเงิ น (Payment) เกี่ ย วข้อ งกับ นวัต กรรมการช าระเงิ น รู ป แบบใหม่ เช่ น สกุ ล เงิ น ดิ จิ ท ัล
(Cryptocurrency) การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างกันโดยตัดตัวกลาง (Peer-to-Peer Foreign Exchange)
การใช้จ่ า ยผ่ า นโทรศัพ ท์มื อ ถื อ (Mobile Money) และการลดความส าคัญ ของเงิ น สด เช่ น การช าระเงิ น ผ่ า น
โทรศัพ ท์มือถื อ (Mobile Payments) ระบบเรี ย กเก็บเงิ นรวม (Integrated Billing) การช าระเงิ นประสิ ทธิ ภ าพสู ง
(Streamlined Payments)
2. การซื้ อขายและวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Market Provisioning) เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมปั ญญาประดิษฐ์ เช่น
การเรี ยนรู ้ของเครื่ องจักร (Machine Learning) การวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) และตลาด
รู ปแบบใหม่ เช่น การเก็บ และวิเคราะห์ขอ้ มูลอัตโนมัติ (Automated Data Collection and Analysis) ฐานงานข้อมูล
ตลาด (Market Information Platforms)
3. การจัด การการลงทุ น (Investment Management) เกี่ ย วข้องกับนวัต กรรมด้า นการยกระดับศักยภาพ
นักลงทุน เช่ น ระบบการให้คาแนะนา และการบริ หารความมัง่ คัง่ แบบอัตโนมัติ (Automated Advice and Wealth
Management) เครื อข่ายสังคมสาหรับคัดลอกการซื้ อขาย (Social Trading)8 การส่ งคาสั่งซื้ อขายอัตโนมัติ สาหรับ
นักลงทุนรายย่อย (Retail Algorithmic Trading) และระบบการพัฒนาแบบเปิ ด เช่น ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
(Cloud Computing) เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ เปิ ดโอกาสให้บุคคลภายนอกพัฒนาต่ อยอด (Open Source IT) การ
แบ่งปันสมรรถภาพระหว่างองค์กร (Capability Sharing)

7

Insurance Disaggregation เป็ นผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่กดดันห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจประกันภัย ทาให้ตอ้ งแยกการ
ดาเนินงานต่อไปนี้ออกจากกัน การกระจายสิ นค้าและบริ การ (Distribution) การพิจารณารับประกันภัย (Underwriting) การจัดการความ
เสี่ ยง และการจัดการลงทุน (Risk & Investment Management)
8
Social Trading คือ การที่นกั ลงทุนอ้างอิงข้อมูลที่ใช้ในการตัดสิ นใจทางการเงินด้วยข้อมูลที่ได้จากระบบอินเตอร์ เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิง่
สื่ อสังคม (Social Media) เป็ นสาคัญ
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4. การระดมทุ น (Capital Raising) เกี่ ย วข้ อ งกั บ นวั ต กรรมการระดมทุ น จากนั ก ลงทุ น รายย่ อ ย
(Crowdfunding) เช่น ตลาดซื้ อขายเสมือน (Virtual Exchanges)9 สัญญาอัจฉริ ยะ (Smart Contracts)10 ทางเลือกใหม่
สาหรับการสอบทานธุ รกิ จ (Alternative Due Diligence) เป็ นต้น ซึ่ งนวัตกรรมเหล่านี้ จะช่ วยเพิ่มการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน ทาให้สภาพแวดล้อมทางการเงินดีข้ ึน
5. การฝากเงิน และการกูย้ ืมเงิน (Deposits and Lending) เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการกูย้ ืมทางเลือก เช่น การ
กูย้ ืมระหว่างกันโดยตรง ระหว่างผูก้ ู้ และผูใ้ ห้กู้ (Peer-to-Peer Lending) ทางเลือกใหม่สาหรับการตัดสิ นข้อพิ พาท
(Alternative Adjudication)11 และการเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจของลูกค้า เช่น โทรศัพท์มือถือยุคที่ 3 (Mobile 3.0)
ช่องทางเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมของบุคคลที่สาม (Third Party API) เทคโนโลยีเสมือน (Virtual Technologies)12
6. การประกัน ภัย (Insurance) เกี่ ย วข้อ งกับ นวัต กรรมด้า นการเชื่ อ มโยงการประกัน ภัย (Connected
Insurance) เช่ น เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต ที่ สามารถเชื่ อมโยงการทางานกับอุปกรณ์ชนิ ดต่างๆ (Internet of Things)
เซ็นเซอร์ ยุคใหม่ (Advanced Sensors) คอมพิวเตอร์ แบบสวมใส่ (Wearable Computers) และการแยกประเภทการ
ประกันภัย เช่น ยานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous Vehicles) เป็ นต้น
ทั้งนี้ เว็บไซต์ Fintechranking13 และ Venture Scanner14 ให้ขอ้ มูลว่า ปัจจุบนั มีธุรกิจฟิ นเทค มากกว่า 1,900
บริ ษทั ใน 58 ประเทศทั่วโลก ซึ่ งแต่ ละบริ ษ ทั ใช้เ งิ นทุ นเฉลี่ ย 44 ล้า นดอลลาร์ ส หรั ฐอเมริ กา โดยเป็ นธุ ร กิ จ
ให้บริ การชาระเงิ น 447 บริ ษทั การกูย้ ืมเงิ น 419 บริ ษทั การเงิ นส่ วนบุ คคล 194 บริ ษทั เครื่ องมื อทางธุ รกิ จ 184
บริ ษทั การลงทุนรายย่อย 151 บริ ษทั การลงทุนสถาบัน 142 บริ ษทั นับเป็ น 6 กลุ่มธุ รกิจ ที่มีผใู ้ ห้บริ การมากที่ สุด
ตามลาดับ ทั้งนี้ ประเทศที่มีระบบนิ เวศทางธุ รกิ จ (Ecosystem) เหมาะสมแก่การเติบโตของผูป้ ระกอบการฟิ นเทค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ ษทั เกิดใหม่ (Startups) ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา อิสราเอล และสหราชอาณาจักร โดยพิจารณาจาก
9

Virtual Exchanges คือ ตลาดแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ผซู้ ้ือและผูข้ ายสามารถทาสัญญาได้ โดยไม่ตอ้ งพบกันในสถานที่จริ ง
Smart Contracts คือ การกาหนดเงื่อนไขในระบบคอมพิวเตอร์ (Protocols) ให้สามารถสนับสนุน ตรวจสอบ ยืนยัน และบังคับข้อตกลง
ให้สาเร็ จตามสัญญาได้ดว้ ยตัวเอง (Self-Executing Contract)
11
Alternative Adjudication เพิม่ ความสามารถของผูใ้ ห้กู้ ในการประเมินผูก้ ู้ เช่น ข้อมูลทางสังคม (Social Data) ระบบประเมินความเสี่ ยง
ประสิ ทธิภาพสูง (Risk Engines) เป็ นต้น นอกเหนือไปจากการใช้คะแนนเครดิต (Credit Score) ในการพิจารณาสิ นเชื่อแบบเดิม
12
Virtual Technologies คือ กลุ่มของเทคโนโลยีที่ทาให้ผใู้ ช้บริ การสามารถทากิจกรรมต่างๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่จาลองขึ้นด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์
13
ข้อมูลจากรายงาน Infographics: Global FinTech Landscape ของเว็บไซต์ Fintechranking
http://fintechranking.com/2016/08/04/infographics-global-fintech-landscape/
14
ข้อมูลจากรายงาน Financial Technology Market Overview – Q4 2016 ของเว็บไซต์ Venture Scanner
https://venturescannerinsights.wordpress.com/tag/venture-capital/
10
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จานวนบริ ษทั เกิดใหม่ในธุ รกิจฟิ นเทค เทียบกับจานวนประชากร ขณะที่ประเทศสิ งคโปร์ ได้รับการยอมรับว่าเป็ น
ประเทศที่มีระบบนิเวศทางธุรกิจดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
เนื่ องจากธุ รกิ จฟิ นเทค ในประเทศไทย ยังอยู่ในระยะเริ่ มต้น จึ งเป็ นประโยชน์ ที่ จะศึ กษากิ จกรรมของ
ประเทศต่างๆ ซึ่ งสร้างความเป็ นเลิศ ให้แก่ระบบนิ เวศทางธุ รกิจ (Ecosystem) ในประเทศนั้นๆ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การพัฒนา แก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในธุ รกิ จ อันจะช่วยสนับสนุ นการเติบโตของธุ รกิ จฟิ นเทค ในประเทศไทย โดย
ตัวอย่างของระบบนิ เวศทางธุ รกิจในประเทศต่างๆ จากผลการศึกษาของบริ ษทั EY Financial Service ที่ดาเนิ นการ
ร่ ว มกับ กระทรวงการคลังแห่ งสหราชอาณาจักร (HM Treasury)15 พบว่า มี การรวมตัวกันของผูเ้ ชี่ ย วชาญทาง
เทคโนโลยี มายาวนาน จนเกิ ด ความเชื่ อมโยงเป็ นชุ มชนฟิ นเทค และมี ค วามเป็ นผูป้ ระกอบการนวัตกรรมใน
ระดับสู ง ในพื้นที่ มลรัฐแคลิฟอร์ เนี ย ประเทศสหรัฐอเมริ กา นอกจากนี้ มลรัฐนิ วยอร์ กยังมีการรวมตัวของตลาด
การเงิ นที่ เ ข้มแข็ง และมี โ ครงการบ่ มเพาะธุ ร กิ จมากมาย (Incubator และ Accelerator) ส าหรั บประเทศสหราช
อาณาจักร ผูก้ าหนดนโยบาย และรัฐบาลล้วนมีความตื่ นตัว ทางานเชิ งรุ ก เพื่อสนับสนุ นธุ รกิ จฟิ นเทค อย่างเต็มที่
ทั้งยังมีศูนย์กลางของธุ รกิ จฟิ นเทค (Hubs) ที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ในภาคพื้นยุโรปที่ เมืองเบอร์ ลิน แฟรงค์เฟิ ร์ ต และ
มิวนิ ค รัฐบาลเยอรมนี ได้สนับสนุนเงินกูจ้ านวนมหาศาล โดยเน้นผูใ้ ห้บริ การทางการเงินระหว่างธุ รกิจ (Businessto-Business FinTech) รวมทั้งการให้ความสาคัญกับการสร้ า งนวัต กรรมทางการเงิ นที่ ซับซ้อน สาหรั บประเทศ
ออสเตรเลี ย รั ฐบาลได้จดั สรรงบประมาณสนับสนุ นธุ รกิ จเชิ งนวัตกรรมกว่าสองแสนล้านบาท ขณะที่ ประเทศ
อิ ส ราเอล เน้นความเชี่ ยวชาญในการสร้ างนวัต กรรม โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งระบบความปลอดภัย ทางเทคโนโลยี
ประกอบกับความเข้มแข็งของระบบการเงิ น จึงทาให้เกิดการบูรณาการความรู ้ และสร้างสรรค์บริ การทางการเงิ น
ใหม่ๆ สาหรับประเทศสิ งคโปร์ รัฐบาลมีนโยบายที่ จะอานวยความสะดวกในการเข้ามาดาเนิ นธุ รกิ จในประเทศ
ประกอบกับความสามารถทางภาษาอังกฤษของประชากร รวมทั้งการตั้งคณะทางานด้านฟิ นเทค ในธนาคารกลาง
ของสิ งคโปร์ (Monetary Authority of Singapore - MAS) ล้วนเป็ นปั จจัยสนับสนุนความสาเร็ จของการเป็ นประตูสู่
ตลาดเอเชีย
เทคโนโลยีสำคัญที่อยู่เบื้องหลังธุรกิจฟิ นเทค
เทคโนโลยีกบั การพัฒนาบริ การทางการเงิ น กลายเป็ นสิ่ งที่ แยกจากกันไม่ได้ในปั จจุ บนั เนื่ องจากการ
ตัด สิ น ใจทางการเงิ น ต่ า งๆ มัก ต้อ งพึ่ ง พาศัก ยภาพของเทคโนโลยี ส มัย ใหม่ ที่ ไ ด้รั บ การบู ร ณาการ และมี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว อย่างไรก็ตาม Härle P., Havas A., และ Samandari H. (2016) สรุ ปว่ามีกลุ่มเทคโนโลยี
บางชนิด ที่ถือว่าเป็ นโครงสร้างพื้นฐานของการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจฟิ นเทค โดยเทคโนโลยีเหล่านี้ ไม่เพียงเพิ่ม
15

EY. (2016). UK FinTech on the Cutting Edge: An Evaluation of the International FinTech Sector. HM Treasury (United Kingdom).
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ความเร็ ว ความถูกต้องแม่นยา และปริ มาณในการทาธุรกรรม แต่ยงั เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ระกอบการ นาเสนอบริ การทาง
การเงินแบบใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนอีกด้วย ทั้งนี้ เทคโนโลยีดงั กล่าว ประกอบไปด้วย
1. บล็อกเชน (Blockchain)
Harvey (2016) อธิ บายว่า บล็อกเชนอยู่เบื้องหลังสกุลเงินดิจิทลั (Alternative / Digital Currencies) ในกลุ่ม
สกุลเงิ นดิ จิทลั แบบกระจายศูนย์ (Decentralized Cryptocurrency) เช่ น บิ ตคอยน์ (Bitcoin) ซึ่ งเพิ่งเกิ ดขึ้ นในปี ค.ศ.
2009 โดยระบบชาระเงินดังกล่าว มีบล็อกเชนทาหน้าที่เป็ นฐานข้อมูลธุ รกรรม ในรู ปแบบสมุดบัญชี แยกประเภท
แบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger) หรื ออาจเรี ยกว่าบล็อกเชนเป็ นระบบฐานข้อมูลกระจายศูนย์ (Distributed
Database) โดยมีลกั ษณะการทางานพื้นฐาน ที่ ไม่พ่ ึงพาอุปกรณ์เก็บข้อมูล (Storage Device) จุดใดจุดหนึ่ งเป็ นการ
เฉพาะ แต่จะกระจายการจัดเก็บข้อมูลไปยังโครงข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกัน (Nodes) โดยไม่จากัดจานวน
และที่ต้ งั รวมทั้ง ไม่เชื่ อมโยงกับระบบประมวลผล ณ จุดใดในโครงข่ายเป็ นพิเศษ เนื่ องจากฐานข้อมูลถูกกระจาย
การจัดเก็บ ทาให้การทาธุ รกรรมสามารถเกิ ดขึ้ นจากจุ ดใดก็ได้ในโครงข่ าย และการทางานไม่กระจุ กตัวอยู่กบั
คอมพิวเตอร์เครื่ องเดียว ประสิ ทธิ ภาพการดาเนินธุรกรรมจึงสูงขึ้น
นอกจากนี้ รายละเอี ยดของธุ รกรรมที่ เกิ ดขึ้ นในระบบแต่ ละครั้ ง จะถูกบันทึ กเป็ นบล็อก (Block) ของ
ธุ รกรรมครั้งนั้น เมื่อมีธุรกรรมเกิ ดขึ้ นอีก รายละเอียดของธุ รกรรมใหม่ ก็จะถูกบันทึ กในบล็อกใหม่ ต่อเนื่ องจาก
บล็อกล่าสุ ดไปเรื่ อยๆ (บันทึกแบบบล็อกต่อบล็อกเท่านั้น) คล้ายสายโซ่ จึงเรี ยกว่าบล็อกเชน (Blockchain) และการ
สร้างธุรกรรมทุกครั้งจะถูกบันทึกเวลา และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ระบบก็จะถือเป็ นการทาธุรกรรมเสมอ
จึงต้องถูกบันทึกเวลาด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลเวลาดังกล่าว สามารถใช้ตรวจสอบการปลอมแปลงธุรกรรม ซึ่ งเรี ยกว่า กลไก
ยืนยันเวลาของการทาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (Trusted Timestamp) นอกจากนี้ บล็อกเชนยังใช้ประโยชน์จาก
ฟั งก์ชนั แฮช (Hash Function) ในการเข้ารหัส สร้างกลไกความปลอดภัย เมื่อรวมกับระบบตรวจสอบโดยผูอ้ ยู่ใน
โครงข่าย (Nodes) และความยุ่งยากในการเจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างผิดกฎหมาย (Hack) โครงข่ายระบบ
ฐานข้อมูลกระจายศู นย์ (Distributed Database) จึ งส่ งผลให้บล็อกเชนมี ประสิ ทธิ ภาพ ในการตรวจสอบ ยืนยัน
อนุมตั ิการทาธุรกรรม และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลโดยมิชอบ
จากจุดเด่นดังกล่าว ทาให้บล็อกเชนกลายเป็ นโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ ของการพัฒนานวัตกรรมอีกหลาย
ชนิ ด ซึ่ ง Skinner (2016) รายงานความเป็ นไปได้ของนวัตกรรมที่ ต่อยอดจากเทคโนโลยีบล็อกเชน เช่ น สัญญา
อัจฉริ ยะ (Smart Contracts) ซึ่ งจะประมวลผลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ถ้าหากเป็ นไปตามเงื่อนไขในข้อตกลงที่กาหนด
ไว้ล่ว งหน้า ระบบก็จะด าเนิ นการตามสัญญาโดยอัตโนมัติ สิ นทรั พ ย์อจั ฉริ ย ะ (Smart Assets) จะบันทึ กข้อมูล
ธุ รกรรมโดยละเอียดตามเวลาจริ ง (Real-Time) ทาให้สามารถตรวจสอบข้อมูลสาคัญของสิ นทรัพย์ ณ เวลาใดก็ได้
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อีกทั้งสิ นทรัพย์บางประเภท ยังสามารถแลกเปลี่ยน และชาระเงิ นตามเวลาจริ งได้อีกด้วย บล็อกเชนยังทาให้การ
ชาระราคา และส่ งมอบหลักทรัพย์ (Clearing and Settlement) มีตน้ ทุนที่ ต่ าลง เพราะใช้ขอ้ มูลดิ จิทลั ทั้งยังบันทึ ก
ตรวจสอบ และทาธุ รกรรมได้ส มบูรณ์ ในทันที นอกจากนี้ ยังมี การใช้บล็อกเชนในการพัฒนาระบบช าระเงิ น
(Payments) โดยธนาคารทัว่ โลกตั้งกลุ่มอาร์ สาม (R3) เพื่อสร้างระบบโอนเงิ นระหว่างกัน ซึ่ งสามารถพัฒนาเป็ น
ระบบการชาระเงินของคนทัว่ โลก เป็ นต้น
2. ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
เทคโนโลยี การเก็บข้อมูล ระบบประมวลผล คอมพิ วเตอร์ ส่ วนบุ ค คล และโทรศัพ ท์มือถื อที่ ร องรั บ
ระบบปฏิบตั ิการ (Smartphone) ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว ทั้งความจุขอ้ มูล และความเร็ วในการประมวลผลข้อมูล
แต่ราคากลับถูกลง ทาให้ผบู ้ ริ โภคเข้าถึงอุปกรณ์ได้มากขึ้น ประกอบกับการขยายการให้บริ การโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งขอบข่ายพื้นที่ และคุณภาพบริ การ ซึ่ งสนับสนุ นการใช้งานอิ นเตอร์ เน็ต และการ
ติดต่อสื่ อสาร รวมถึงการส่ งข้อมูลต่างๆที่สะดวกรวดเร็ วกว่าในอดีต โดย Chen, Chiang, และ Storey (2012) รายงาน
ว่ากิ จกรรมที่ เกิ ดจากการซื้ อขายสิ นค้า และบริ การ ก่อให้เกิ ดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ ภาครัฐ และเอกชน สามารถ
นามาใช้ประกอบการตัดสิ นใจ และสร้ างมูลค่ าเพิ่ ม จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ เช่น การเก็บข้อมูลประชาชน ระบบฐานข้อมูลลูกค้า การวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจ
ของกลุ่มลูกค้า การวิเคราะห์ความเสี่ ยง การให้คาแนะนาการลงทุน การตรวจสอบอาชญากรรมทางการเงิน เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ปั ญหาสาคัญของการใช้งานระบบฐานข้อมูล คือ กฎหมายที่เกี่ยวกับการละเมิดความเป็ นส่ วนตัวของ
ประชาชน
3. การเรี ยนรู ้ของเครื่ องจักร (Machine Learning)
Bose และ Mahapatra (2001) กล่าวว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) สามารถใช้
วิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และสร้างแบบจาลอง (Model) สนับสนุนการตัดสิ นใจที่ซบั ซ้อน ทั้งยังพัฒนาความ
แม่นยาของการคาดการณ์ ได้อย่างต่ อเนื่ อง จากข้อมูลใหม่ที่ได้รับแบบเวลาจริ ง (Real-Time) จากความสามารถ
ดังกล่าว เทคโนโลยีน้ ีจึงสามารถนาไปใช้ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของงานประเมินความเสี่ ยงทางการเงิน อย่างไรก็
ตาม เทคโนโลยีน้ ียงั มีประเด็นปัญหาในแง่กฎหมาย ที่เกี่ยวกับภาระความรับผิดชอบ กรณี ผลลัพธ์ไม่เป็ นไปตามการ
คาดการณ์ของแบบจาลอง นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีอื่นๆ ที่สนับสนุนการใช้งานด้านการเรี ยนรู ้ของเครื่ องจักร เช่น
เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต ที่สามารถเชื่ อมโยงการทางานกับอุปกรณ์ต่างๆ (Internet of Things) การพิสูจน์ตวั ตนทาง
ชี วภาพ (Biometric Authentication) เทคโนโลยี รู้จาเสี ยง (Voice Recognition) เซ็ นเซอร์ อจั ฉริ ยะ (Smart Sensor)
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แอพพลิ เ คชั่น บนโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ (Mobile Application) และเครื่ อ งบัน ทึ ก แบบพกพาความละเอี ย ดสู ง (High
Resolution Portable Recorder) เป็ นต้น
4. ปัญญาจากฝูงชน (Crowdsourcing)
เป็ นกระบวนการได้มาซึ่ งบริ การ หรื อข้อมูล ด้วยการร้องขอจากคนกลุ่มใหญ่ ซึ่ งไม่ใช่ พนักงานประจา
ภายในบริ ษ ัท และผูด้ าเนิ น การไม่ จ าเป็ นต้อ งได้รั บ ค่ า ตอบแทน เช่ น ระบบฐานข้อ มู ล วิ กิ พี เ ดี ย (Wikipedia)
ซึ่ งผลลัพธ์อาจสาเร็ จจากแหล่งเดี ยว หรื อเป็ นผลรวมจากหลายแหล่งก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิ ยมทาผ่านระบบ
อินเตอร์ เน็ต ซึ่ งประโยชน์ที่ได้รับจาก Crowdsourcing คื อ ต้นทุนต่ า รวดเร็ ว มีคุณภาพ มีความยืดหยุ่น สามารถ
รองรับการขยายงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และได้ประโยชน์จากความสามารถที่ หลากหลายของผูด้ าเนิ นการ ดังนั้น
กิจกรรมแทบทุกประเภท รวมถึงบริ การทางการเงิน จึงสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้แนวคิดดังกล่าว เช่น การ
ระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อย หรื อ Crowdfunding ซึ่ งเป็ นการระดมทุนจากคนกลุ่มใหญ่โดยตรง ไม่ผ่านธนาคาร
ทั้งนี้ Mollick (2014) ศึกษาปัจจัยความสาเร็ จของแผนธุรกิจ 48,500 โครงการ ที่ระดมทุนแบบ Crowdfunding พบว่า
ความสาเร็ จของการระดมทุนมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพของโครงการ และเครื อข่ายสังคม (Social Network) ของ
ผูร้ ะดมทุน โดยร้อยละ 75 ของโครงการ มักจะให้ผลตอบแทนล่าช้า และระดับของความล่าช้า มีความสัมพันธ์กบั
จานวนเงินลงทุน อย่างไรก็ตาม ระดับของความล่าช้าดังกล่าว เป็ นข้อมูลที่นกั ลงทุนส่ วนใหญ่ได้คาดการณ์ไว้แล้ว
ล่วงหน้า
ปัจจัยที่มีผลต่ อระบบนิเวศทำงธุรกิจ (Ecosystem) และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholder)
การพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมใดๆ จาเป็ นต้องเข้าใจองค์ประกอบที่นาไปสู่ความสัมฤทธิ์ ผล เช่นเดียวกับ
การประกอบธุ รกิ จ ซึ่ งต้องพิ จารณาปั จจัยแวดล้อมอย่างรอบด้าน อันเกี่ ยวข้องกับผูม้ ี ส่วนได้ส่ วนเสี ย ในแต่ ละ
กิจกรรม ซึ่ งจะนาไปสู่ การรวมกลุ่มกันเป็ นระบบนิ เวศทางธุ รกิ จ (Ecosystem) ทั้งนี้ กระทรวงการคลังแห่ งสหราช
อาณาจักร (HM Treasury) ได้ทาการศึกษา และนาเสนอองค์ประกอบที่มีนยั สาคัญ ต่อความสาเร็ จของธุ รกิจฟิ นเทค
ไว้ดงั นี้
1. ความสามารถของธุ รกิจ (Talent) โดยผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย จะต้องเชี่ ยวชาญ เรี ยนรู ้ และพัฒนาอยู่เสมอ
รวมทั้งสร้างความร่ วมมือระหว่างกัน ประกอบด้วย
1.1) ผูป้ ระกอบการ ต้องเสนอบริ การที่แก้ปัญหาของลูกค้าได้ดีกว่า รวดเร็ วกว่า ปลอดภัยกว่า คุม้ ค่ากว่า
บริ การเดิม โดยใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อีกทั้งต้องมีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง พร้อมรับ ปรับตัว และพัฒนา
อย่างรวดเร็ ว

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560

1.2) สถาบันการศึ กษา ต้องทางานร่ วมกับภาครั ฐ และภาคเอกชน โดยสื่ อสารกันอย่า งสม่ า เสมอ
ตลอดจนเรี ยนรู ้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็ นปั จจุบนั เพื่อผลิตบุคลากรที่พร้อมปฏิบตั ิงาน ตรงความต้องการของ
ธุรกิจ รวมทั้งปลูกฝังความเป็ นผูป้ ระกอบการนวัตกรรม
1.3) บริ ษทั เทคโนโลยี ต้องสร้างนวัตกรรม ที่ยกระดับคุณภาพ และลดต้นทุนของการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ รวมทั้งนาเสนอเทคโนโลยี ที่สนับสนุนสิ นค้า และบริ การ ของผูป้ ระกอบการปลายน้ า อย่างฟิ นเทค
โดยไม่ลืมการพัฒนากระบวนการภายในกิจการของตัวเอง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของงานวิจยั และพัฒนา
1.4) สถาบันการเงิ นรู ปแบบเดิ ม ต้องปรับกลยุทธ์ให้อยู่รอด และได้ประโยชน์จากบริ การทางการเงิ น
รู ปแบบใหม่ รวมทั้ง พัฒนาผลิตภาพ ประสิ ทธิ ภาพ และมูลค่าเพิ่มของการดาเนินงานด้วยเทคโนโลยี เช่น ลดต้นทุน
การจัดการสาขาและบุคลากร โดยใช้เทคโนโลยีบริ การลูกค้า นอกจากนี้ ยังต้องสร้างมุมมองที่เป็ นมิตรต่อฟิ นเทค
ไม่ว่าจะเป็ นการสนับสนุ นเงิ นทุนแก่บริ ษทั เกิ ดใหม่ (Startup) เป็ นหุ ้นส่ วนกับผูป้ ระกอบการฟิ นเทค ซื้ อกิ จการที่
ประสบความสาเร็ จ หรื อลงทุนพัฒนาด้วยตัวเอง
2. เงินทุน (Capital) ของธุ รกิจฟิ นเทค มีตน้ ทุนคงที่สูง แต่ตน้ ทุนผันแปรต่า และต้องพร้อมรับเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา โดยผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย ได้แก่
2.1) แองเจิ ลอินเวสเตอร์ (Angel Investors) นักลงทุนกลุ่มนี้ เป็ นนักลงทุนอิสระ ที่ ใช้เงิ นทุนส่ วนตัว
และมักจะเป็ นผูท้ ี่ใกล้ชิดกับบริ ษทั เกิดใหม่ (Startup) จึงควรใช้ประโยชน์จากการให้ขอ้ มูลสนับสนุนการตัดสิ นใจ
ร่ วมกัน เพื่อความอยู่รอด และการเติบโตของธุ รกิจ นอกจากนี้ นักลงทุนต้องทาความเข้าใจถึงความเสี่ ยงของธุ รกิจ
และผลตอบแทนที่จะได้รับ ก่อนเข้าไปลงทุน
2.2) ธุ รกิ จเงิ นร่ วมลงทุ น (Venture Capital) ควรเลื อกลงทุ นในบริ ษทั เกิ ดใหม่ (Startup) ที่ มีศกั ยภาพ
สอดคล้องกับความเชี่ ยวชาญของตัวเอง เพื่อประโยชน์จากการให้คาแนะนาแก่ผปู ้ ระกอบการ และเพิ่มโอกาสการ
สร้างผลตอบแทนแก่เจ้าของเงินทุน รวมทั้ง ใช้ความสามารถในการระดมทุน สนับสนุนผูป้ ระกอบการ โดยแหล่ง
เงินทุนที่ใช้ ควรมีความยืดหยุน่ และพร้อมรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดกับ Startup แต่ละราย
2.3) นักลงทุนรายย่อย ด้วยความคุม้ ครองของกฎหมายไทย ทาให้นกั ลงทุนกลุ่มนี้ มักจะเกี่ยวข้องกับ
การลงทุนในกิจการที่อยู่รอด และประสบความสาเร็ จในระดับหนึ่ งแล้ว ความเสี่ ยงจึงลดลงเมื่อเทียบกับนักลงทุ น
อีกสองกลุ่มแรก นักลงทุนจึ งควรกระจายความเสี่ ยง ด้วยการจัดสรรการลงทุนไปยังธุ รกิ จอื่น หรื อหลักทรัพย์อื่น
ร่ วมด้วย โดยต้องศึกษาข้อมูล และประเมินการลงทุนอย่างสม่าเสมอ
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3. นโยบาย (Policy) จากภาครัฐต้องสนับสนุนการดาเนินธุรกิจในปัจจุบนั และเป็ นนโยบายที่กา้ วหน้า เพื่อ
รองรับการเติบโตในอนาคต
ภาครัฐ และผูก้ าหนดนโยบายรายอื่น ควรเปลี่ยนบทบาทจากผูค้ วบคุม เป็ นผูส้ นับสนุน โดยร่ วมมือกับผู ้
ให้บริ การ และผูร้ ับบริ การ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุ งระบบการศึกษา และสร้างระบบประเมินคุณภาพ
ที่ดี นอกจากนี้ ควรพิจารณาสร้างพื้นที่ทดสอบระหว่างธุ รกิจเกิดใหม่ (Startup) และผูก้ าหนดนโยบาย (Regulator)
หรื อ Regulatory Sandbox อย่างจริ งจัง เพื่อกาหนดกฎหมายที่ยืดหยุ่น และปรับให้ทนั กับเทคโนโลยี รวมทั้ง ลดแรง
เสี ยดทานทางเศรษฐกิจ เช่น การเก็บภาษี การดาเนินงานที่ซบั ซ้อน เป็ นต้น และขยายความร่ วมมือระหว่างประเทศ
4. ความต้องการของตลาด (Demand) เนื่องจากปริ มาณลูกค้า แสดงถึงจานวนธุรกรรม และนามาซึ่ งโอกาส
สร้างรายได้ของธุรกิจ โดยผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย ได้แก่
4.1) ลูกค้า ควรทาความเข้าใจประโยชน์ และความเสี่ ยงที่ มาพร้อมกับบริ การแต่ละประเภท เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรม ด้วยการใช้บริ การที่เหมาะสม และมีความคุม้ ค่า รวมทั้ง ตรวจสอบข้อมูลการตัดสิ นใจ
ของตัวเองอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ ผูร้ ับบริ การ ต้องตื่นตัวในการสื่ อสารกับผูป้ ระกอบการ และภาครัฐ เพื่อพัฒนา
คุณภาพของบริ การที่ตวั เองได้รับ
4.2) ผูป้ ระกอบการ ควรดาเนิ นธุ รกิจแบบควบคู่ คือ นาเสนอบริ การ ที่ตรงกับความต้องการของตลาด
และนาเสนอบริ การ เพื่อสร้างความต้องการแก่ตลาด อีกทั้ง ควรให้ขอ้ มูล และกระตุน้ การเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาตลาด
และสร้างช่องทางในการต่อยอดธุรกิจ
4.3) ภาครั ฐ ควรสนับสนุ นความต้องการของผูใ้ ห้บริ การ และผูร้ ั บบริ การ โดยเน้นไปที่ การอานวย
ความสะดวกด้วยโครงสร้างพื้นฐาน ที่ เป็ นโครงการใหญ่ ต้องใช้เงิ นลงทุนมาก และควรดาเนิ นงานแบบกระจาย
ศูนย์ รวมทั้งเพิ่มการมีส่วนร่ วมของภาคเอกชน เช่ น การจัดการฐานข้อมูลประชาชน ซึ่ งสนับสนุ นความเข้าใจแก่
ผูป้ ระกอบการ ด้านความต้องการของตลาด
4.4) สถาบันการเงิ นรู ปแบบเดิ ม ใช้ประโยชน์จากความเชี่ ยวชาญ เงิ นทุน แบรนด์ ช่ องทางการตลาด
และฐานข้อมูลทางการเงินของลูกค้าปั จจุบนั เพื่อนาเสนอบริ การที่ ตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ โดยให้ความสาคัญกับการแข่งขัน ซึ่ งต้องพัฒนาร่ วมกันทั้งระบบ และไม่ปิดโอกาสผูป้ ระกอบการรายอื่น
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ควำมเสี่ยงที่เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจฟิ นเทค
แม้วา่ การสร้างนวัตกรรมทางการเงินด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จะมีประโยชน์มากมาย ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น
แต่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจฟิ นเทค ก็ยงั ต้องเผชิ ญกับความเสี่ ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากช่องโหว่ของเทคโนโลยี
ทางการเงิ น ซึ่ งมี โอกาสสร้ างความเสี ย หายทั้งแก่ ผูร้ ั บบริ การ และผูใ้ ห้บริ การ ทั้งต่ อลูกค้ารายย่อย และระบบ
เศรษฐกิ จ ทั้งโดยตั้งใจ และไม่ต้ งั ใจ ดังนั้น ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จฟิ นเทค จึ งต้องทาความเข้าใจถึงความเสี่ ยง
เหล่านี้ เพื่อให้รู้เท่าทัน และร่ วมกันพัฒนาให้บริ การทางการเงินปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยสภาเศรษฐกิจโลก (WEF)
และ Williams-Grut (2016) ได้แจกแจงลักษณะของความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฟิ นเทคไว้ดงั นี้
1. ความเสี่ ยงจากการให้กูย้ ืมเงิ นรู ปแบบใหม่ เช่ น การกูย้ ืมระหว่างกันโดยตรง ระหว่างผูก้ ู้ และผูใ้ ห้กู้
(Peer-to-Peer Lending) อาจเพิ่มความเสี่ ยงแก่นกั ลงทุนที่ขาดความรู ้ เนื่องจากการตัดตัวกลางทางการเงิน ซึ่ งเคยเป็ น
ผูบ้ ริ หารความเสี่ ยงในบริ การทางการเงินแบบเก่า โดยมีการศึกษา ที่แสดงถึงวิธีการประเมินความเสี่ ยงที่เปลี่ยนไป
ในระบบ Peer-to-Peer Lending เช่น Lin, Prabhala และ Viswanathan (2012) รายงานว่า จานวนเพื่อนบนเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ สื่ อถึงความน่าเชื่ อถือ (Credit Quality) ของผูข้ อกู้ นอกจากนี้ Duarte, Siegel และ Young (2012) ก็
พบว่า รู ปลักษณะภายนอก (Appearance) แสดงถึงความน่ าเชื่ อถือของผูก้ ู้ และมีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จของ
การได้รับอนุมตั ิเงินกู้ คะแนนเครดิต (Credit Score) และอัตราการผิดนัดชาระหนี้ เป็ นต้น
2. ความเสี่ ยงจากการใช้ระบบซื้ อขายอัตโนมัติ (Algorithmic Trading and Electronic Markets) เนื่ องจาก
การพัฒนานวัตกรรมเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และประชาชนทัว่ ไป สามารถเป็ นเจ้าของเทคโนโลยีประสิ ทธิ ภาพสู ง ได้
ในราคาไม่แพง จึงสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของการใช้งานโปรแกรมซื้ อขายอัตโนมัติ ซึ่ งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสภาพ
คล่อง และความผันผวนของตลาด ยังไม่ชดั เจน ดังเห็นได้จากผลการศึ กษาในประเทศเยอรมนี ของ Hendershott
และ Riordan (2013) ซึ่ งรายงานว่า Algorithmic Tradings (ATs) มี ผ ลต่ อสภาพคล่ องของหุ ้นอย่า งไม่ ส ม่ า เสมอ
กล่าวคือ เมื่อส่ วนต่างของราคาต่า (Narrow Bid-Ask Spread) ATs มักจะไม่ส่งคาสั่งซื้ อขาย แต่ถา้ ส่ วนต่างของราคา
สู ง (Wide Bid-Ask Spread) ATs จะดาเนิ นกิจกรรมจานวนมาก ซึ่ งเพิ่มสภาพคล่องอย่างรวดเร็ ว บทสรุ ปนี้ ต่างจาก
ผลการศึกษาของ Hendershott, Jones และ Menkveld (2011) ซึ่ งพบว่า ATs ทาให้คุณภาพของตลาดสู งขึ้น จากส่ วน
ต่างของราคา (Bid-Ask Spread) ที่แคบลง และการเลือกอย่างไม่เท่าเทียม (Adverse Selection) ที่ลดลง
3. ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) การศึกษาของ Sangroya, Kumar, Dhok, และ
Varma (2010) กล่าวว่าการจัดเก็บข้อมูลในระบบดิจิทลั ด้วยระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) ไม่
เพียงเพิ่มความสะดวกในการใช้งานแก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยงั เพิ่มความเสี่ ยงจากการถูกโจรกรรมข้อมูล โดย
อาชญากรทางเทคโนโลยีดว้ ย ซึ่ งยากต่อการปิ ดช่องโหว่ ในขณะที่ Zhang, Wuwong, Li, และ Zhang (2010) พบว่า
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ความเสี่ ยงชนิ ดนี้ เกี่ ยวข้องกับระดับความอ่อนไหวของข้อมูล พื้นฐานของสถาปั ตยกรรมทางเทคโนโลยีที่ระบบ
จัดเก็บข้อมูลนั้นใช้ และนโยบายควบคุมความปลอดภัยต่างๆ นอกจากนี้ ปั ญหายังเกิ ดได้จากการแชร์ ขอ้ มูล โดย
รู ้เท่าไม่ถึงการณ์ของเจ้าของข้อมูลเองด้วย
4. ความเสี่ ยงจากความบกพร่ องของผูใ้ ห้บริ การ (Misconduct) เนื่องจากการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้น และ
ความรวดเร็ วในการให้บริ การเป็ นปั จจัยสาคัญของความสาเร็ จของบริ การทางการเงิน ดังนั้น บริ การบางอย่าง อาจ
นาเสนอสู่ตลาดอย่างไม่รอบคอบ และขาดการตรวจสอบคุณภาพที่เหมาะสม อีกทั้งยังมีโอกาสที่ผใู ้ ห้บริ การจะอาศัย
ช่ องโหว่ของเทคโนโลยี สร้างความเสี ยหายแก่ลูกค้าด้วยตัวเอง นอกจากนี้ Murphy, Shrieves, และ Tibbs (2009)
พบว่าความบกพร่ องของผูใ้ ห้บริ การ ส่ งผลให้รายได้ของกิจการลดลง และความเสี่ ยงของกิจการเพิ่มขึ้น
5. ความเสี่ ย งของระบบช าระเงิ น (Payment System) เนื่ องจากระบบช าระเงิ น เป็ นเครื่ องมื อส าคัญ ที่
เกี่ยวข้องกับการทาธุ รกรรม ซึ่ งมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบชาระเงินที่ มีตน้ ทุนต่า และมีความน่าเชื่ อถือ จึงเป็ น
โครงสร้างพื้นฐานที่ สาคัญต่อความสามารถในการทากาไรจากการแลกเปลี่ยนในระบบเศรษฐกิ จของประเทศที่
พัฒนาแล้ว ดังนั้น ความล้มเหลวของระบบชาระเงิ นจะส่ งผลกระทบรุ นแรงต่ อทุ กภาคส่ วน และแม้ว่าการลด
จุดเชื่อมต่อจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ แต่กอ็ าจเป็ นการไม่กระจายความเสี่ ยง
6. ความเสี่ ย งจากช่ อ งโหว่ ข องกฎระเบี ย บ (Regulatory Arbitrage) ปั จ จุ บัน กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
นวัตกรรมทางการเงิ นยังไม่ชดั เจน และมีแนวโน้มที่ จะกาหนดโดยอ้างอิงจากตัวบริ ษทั มากกว่าการบริ การ จึ งมี
โอกาสที่ กิจการจะใช้ช่องโหว่เหล่านี้ ดาเนิ นธุ รกิ จ การศึ กษาของ Houston, Lin, และ Ma (2012) พบว่าธนาคารมี
แนวโน้มจะย้ายเงิ นทุ นไปยังประเทศที่ กฎระเบี ยบเข้มงวดน้อยกว่า ซึ่ งส่ งผลกระทบให้ความเสี่ ยงเพิ่ มขึ้ นทั้งต่ อ
ธนาคาร และนักลงทุน ทาให้ผทู ้ ี่กากับดูแลมีความยากลาบากในการจัดการ นอกจากนี้ Froomkin (1997) ยังยืนยัน
ถึงความรุ นแรงของความเสี่ ยงดังกล่าว จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ว่าการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตทาให้
การใช้ช่องโหว่ของกฎระเบี ยบเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ ในขณะที่ การตรวจสอบ และการ
ควบคุมกลับทาได้ยากขึ้ น ดังนั้น ผูก้ ากับดูแล จึ งต้องร่ วมมือกัน ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อกาหนด
มาตรฐานในการตรวจสอบ และจัดการความเสี่ ยง ที่อาจเกิดจากธุรกิจนี้
7. ความเสี่ ยงจากการแพร่ กระจาย (Contagion Risk) การศึ กษาของ Allen และ Babus (2008) ใช้ทฤษฎี
เครื อ ข่ า ย (Network Theory) เพื่ อ ยื น ยัน ว่ า ระบบการเงิ น มี ล ัก ษณะเป็ นเครื อ ข่ า ย ซึ่ งระบบเศรษฐกิ จ ทั่ว โลก มี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับสู ง ทั้งจากการลงทุน และการกูย้ ืมเงิ นระหว่างประเทศ สอดคล้องกับผลการศึ กษาเรื่ อง
การแพร่ กระจาย ในช่ วงวิ กฤตการณ์ การเงิ นในเอเชี ย (Asian Financial Crisis) ของ Rodriguez (2007) ซึ่ งพบว่า
ในช่วงที่เศรษฐกิ จมีความผันผวนสู ง ความเชื่ อมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชี ยกลับเข้มข้นกว่าช่ วงเวลาอื่ น
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โดยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ท าให้ ค วามเชื่ อ มโยงดัง กล่ า วเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ผลกระทบจึ ง รุ น แรงขึ้ น นอกจากนี้
ผูป้ ระกอบการฟิ นเทคแต่ละราย ยังมีโอกาสซื้ อขายแลกเปลี่ยนสิ นค้ากับคู่คา้ ในต่างประเทศ และสามารถขยายธุ รกิจ
ไปยังต่ างประเทศได้ดว้ ย ความผิดพลาดจากธุ รกรรมบางชนิ ด จึ งอาจมี ผลต่ อทั้งบริ ษทั และแพร่ กระจายเข้า สู่
เศรษฐกิจทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ ว
ควำมก้ ำวหน้ ำของธุรกิจฟิ นเทค ในประเทศไทย
การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์เข้ากับการให้บริ การทางการเงิ นในประเทศไทย ส่ วนใหญ่อยู่ในระดับ eFinance คือ เป็ นการเพิ่มช่องทางการให้บริ การด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (Virtual Marketplace) และเริ่ มลดบทบาท
การให้บริ การผ่านสาขาของธนาคาร (Physical Marketplace) ซึ่ งการพัฒนาเช่นนี้ แม้จะเพิ่มความสะดวกสบาย และ
ช่ วยลดต้นทุนของทั้งผูใ้ ห้บริ การ และผูร้ ับบริ การ แต่วิธีดาเนิ นธุ รกิ จ และเนื้ อหาของบริ การที่ นาเสนอ ยังเป็ นรู ป
แบบเดิม จึงแตกต่างจากสถานการณ์ของธุ รกิจฟิ นเทค ในต่างประเทศ ที่เน้นการแข่งขันด้วยนวัตกรรมทางการเงิน
จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนาเสนอบริ การที่ ไม่เคยมีในตลาด ดังนั้น ธุ รกิ จฟิ นเทค ในประเทศไทย จึ งยังอยู่ใน
ระยะเริ่ มต้น ซึ่ งอาจทาให้เสี่ ยงต่ อการเสี ยโอกาสทางเศรษฐกิ จ โดยธนาคารกลางแห่ งประเทศอังกฤษ (Bank of
England) รายงานว่า การพัฒนาสกุลเงิ นดิ จิทลั (Cryptocurrency) ของธนาคารกลางเพียงอย่างเดี ยว ก็สามารถเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) ได้ถึงร้อยละ 316
บริ ษทั กสิ กร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ ป (KASIKORN Business-Technology Group หรื อ KBTG) รายงาน
ว่า ในปั จจุบนั บริ ษทั เกิดใหม่ในธุ รกิจฟิ นเทค (Startups) ในประเทศไทย มีประมาณ 50 ราย ซึ่ งกาลังพัฒนาบริ การ
ในกลุ่มการชาระเงิน (Payment) และการลงทุนรายย่อย (Retail Investments) เป็ นหลัก โดยกลุ่ม การเงินส่ วนบุคคล
(Personal Finance) เครื่ องมือทางธุรกิจ (Business Tools) การประกันภัย (Insurance) การระดมทุนจากนักลงทุนราย
ย่อย (Crowdfunding) มีจานวน Startups ใกล้เคียงกัน ราวธุรกิจละ 5 ถึง 7 ราย ส่ วนกลุ่มการวิเคราะห์เชิงเปรี ยบเทียบ
ทางการเงิ น (Financial Comparison) การกู้ยื ม (Lending) การวิจัย ทางการเงิ น (Financial Research) การโอนเงิ น
(Remittances) อสังหาริ มทรัพย์ และการจานอง (Real Estate / Mortgages) ยังมีผปู ้ ระกอบการน้อยมาก ยิ่งไปกว่านั้น
ประเทศไทยยังไม่ มี Startups ที่ พ ฒ
ั นาผลิ ต ภัณฑ์ทางการเงิ น ในกลุ่ มโครงสร้ างพื้ นฐานการธนาคาร (Banking
Infrastructure) การลงทุ น สถาบัน (Institutional Investments) ธนาคารเพื่ อ ผูบ้ ริ โ ภค (Consumer Banking) ความ
ปลอดภัย และการทุจริ ต (Security / Fraud) และเมื่อพิจารณาร่ วมกับอัตราการอยู่รอดของ Startups ที่ มกั จะต่ ากว่า
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Barrdear J., and Kumhof M. (2016). Staff Working Paper No. 605: the Macroeconomics of Central Bank Issued Digital Currencies.
Bank of England.
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ร้ อยละ 5 แล้ว จานวนฟิ นเทค Startups จึ งถูกใช้เป็ นตัวชี้ วดั ถึ งปั ญหาที่ อาจจะเกิ ดกับธุ รกิ จไทยในอนาคต โดย
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจฟิ นเทค ในประเทศไทย17 ได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ จุดแข็ง และจุดอ่ อนของธุรกิจฟิ นเทค ในประเทศไทย
จุดแข็ง (Strengths)
1. การเข้าถึงบริ การทางการเงิน ของประเทศไทย สูง
กว่าร้อยละ 90 ของจานวนประชากร (ข้อมูลจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557) กิจการต่างๆ จึงมี
ฐานลูกค้าขนาดใหญ่ ที่คุน้ เคยกับการทาธุรกรรม
ทางการเงิน
2. คนไทยเชี่ยวชาญงานบริ การ และได้รับการยอมรับ
ในระดับโลก จึงมีความเข้าใจหลักความสาเร็ จของ
ธุรกิจบริ การ คือ การตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การ
3. ผูป้ ระกอบการมีทศั นคติที่ดี ในการสร้างความ
ร่ วมมือระหว่างกัน อีกทั้ง ผูป้ ระกอบการในกลุ่ม
ธนาคาร ยังมีความพร้อมด้านทรัพยากรที่จาเป็ นต่อการ
พัฒนาธุรกิจฟิ นเทค
4. ฟิ นเทค มีจุดเด่น ด้านการลดต้นทุนการทาธุรกรรม
ทางการเงิน ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อทั้งระบบเศรษฐกิจ
และทาให้ความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
5. กลุ่มธุรกิจเงินร่ วมลงทุน (Venture Capital) สนใจ
อยากเข้ามามีส่วนร่ วมกับธุรกิจฟิ นเทค (แต่ยงั ขาด
ตัวกลางที่จะเชื่อมโยง เพื่อสร้างความร่ วมมือระหว่าง
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย)
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จุดอ่อน (Weaknesses)
1. หนี้สินภาคครัวเรื อนในประเทศไทย สูงถึงร้อยละ
80 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (ข้อมูลจาก
ธนาคารพัฒนาเอเชีย และธนาคารแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2558) ซึ่ งมีผลต่อความสามารถในการก่อหนี้ และ
การชาระหนี้ของภาคครัวเรื อน
2. คนไทยมีความรู ้ทางการเงินต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย (ข้อมูลจากธนาคารพัฒนา
เอเชีย ค.ศ. 2015) ทาให้การสร้างรายได้จากบริ การทาง
การเงินที่ซบั ซ้อน เป็ นไปได้ยาก
3. การกระจายรายได้ของคนไทยยังอยูใ่ นระดับต่า และ
ประเทศไทยมีขอ้ กาหนดด้านการระดมทุนที่เคร่ งครัด
ทาให้ผปู ้ ระกอบการส่ วนใหญ่มีเงินทุนไม่เพียงพอ
4. ผูป้ ระกอบการขาดการบูรณาการความรู ้ และมี
ทัศนคติในการรวมความเป็ นเจ้าของ และอานาจการ
บริ หาร ทาให้ประสิ ทธิ ภาพการจัดการภายใน และ
ภายนอกองค์กรไม่ดีเท่าที่ควร
5. ประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานกลาง ที่รับผิดชอบ
เรื่ องความปลอดภัยทางเทคโนโลยี ซึ่ งความเสี ยหายที่
เกิดจากช่องโหว่ดา้ นความปลอดภัย เป็ นความเสี่ ยงที่มี
มูลค่ามหาศาล

สภาวิจยั แห่งชาติ. (พ.ศ. 2559). (ร่ าง) ยุทธศาสตร์ งานวิจยั เศรษฐกิจไทย เรื่ อง “เทคโนโลยีทางการเงิน (ฟิ นเทค) กับการพัฒนาระบบ
การเงินไทย”.
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ โอกาส และความท้ าทายของธุรกิจฟิ นเทค ในประเทศไทย
โอกาส (Opportunities)
1. ตลาดภายในประเทศ มีขนาดใหญ่ จากประชากร
มากกว่า 65 ล้านคน (ข้อมูลจากกรมการปกครอง พ.ศ.
2559) ทั้งยังมีนกั ท่องเที่ยวจากต่างประเทศราว 30 ล้าน
คนต่อปี (ข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2559) จึงมี
โอกาสสร้างรายได้ จากการนาเสนอบริ การใหม่ๆ
ที่หลากหลาย
2. กรมการปกครอง มีฐานข้อมูลประชากรที่สมบูรณ์
พร้อมที่จะให้ภาคธุรกิจใช้วิเคราะห์ ด้วยการสร้าง
ระบบฐานข้อมูลลูกค้า (Know Your Customer –
KYC)
3. คนไทยมีความยืดหยุน่ พร้อมเปิ ดรับสิ่ งใหม่
โดยเฉพาะการเรี ยนรู ้ เพื่อใช้งานเทคโนโลยี และมีการ
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต และการสื่ อสารอย่างทัว่ ถึง
4. โครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบ
อินเตอร์เน็ต และการติดต่อสื่ อสาร ค่อนข้างทันสมัย
ทัดเทียมต่างประเทศ พร้อมรองรับการดาเนินธุรกิจ

ความท้าทาย (Threats)
1. เทคโนโลยีดา้ นการบริ การของประเทศไทย ยังไม่ได้
รับความสนใจมากนัก และขาดการพัฒนาเทคโนโลยี
ของตัวเอง โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก
(WIPO) รายงานว่าในปี ค.ศ. 2014 ประเทศไทยมี
จานวนการขอสิ ทธิ บตั รต่ากว่าร้อยละ 10 ของค่าเฉลี่ย
ทุกประเทศทัว่ โลก
2. บริ ษทั เกิดใหม่ (Startups) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
นวัตกรรม มีอตั ราการประสบความสาเร็ จต่ากว่า
ร้อยละ 5 ดังนั้น การลงทุนของผูป้ ระกอบการในธุรกิจ
เหล่านี้ จึงมีความเสี่ ยงสูง
3. ระเบียบการให้ใบอนุญาตทางาน (Work Permit) ยัง
ไม่อยูใ่ นระดับที่ส่งเสริ มการเข้ามาร่ วมกันพัฒนาธุรกิจ
ของผูเ้ ชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
4. ภาคการศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ยังผลิตบุคลากรไม่ตรง และไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของตลาด
5. ค่านิยมสิ นค้า และบริ การจากต่างประเทศ ประกอบ
5. แม้วา่ ธุรกิจฟิ นเทค ในต่างประเทศจะมี
กับความคาดหวังที่สูงขึ้นตามการพัฒนาเทคโนโลยี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทาให้กา้ วหน้ากว่าประเทศ
และทัศนคติเรื่ องความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
ไทย แต่การพัฒนายังอยูใ่ นระยะแรก จึงมีโอกาสที่คน
ดิจิทลั อาจสร้างความยากลาบาก แก่บริ ษทั เกิดใหม่
ไทยจะเรี ยนรู ้ เพื่อนามาพัฒนาธุรกิจภายในประเทศ
ของคนไทยในระยะเริ่ มต้น
6. รายได้ต่อหัวของประชากรไทยเพิ่มขึ้น ถือเป็ น
6. ขาดความเป็ นผูป้ ระกอบการนวัตกรรม โดยเฉพาะ
ประเทศรายได้ปานกลางระดับบน ซึ่ งเป็ นผลดีต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี (จานวนบริ ษทั ต่อ
ธุรกิจฟิ นเทค ที่กลุ่มผูใ้ ช้บริ การ จะมีกาลังซื้ อดี
ประชากรวัยทางานต่า ข้อมูลจากสถาบันวิจยั เพื่อการ
พอสมควร
พัฒนาประเทศไทย พ.ศ. 2559)
7. ฟิ นเทค เป็ นธุรกิจเกิดใหม่ มีจานวนผูใ้ ห้บริ การเมื่อ 7. การส่ งเสริ มบริ ษทั เกิดใหม่ (Startup) จากรัฐบาล
เทียบกับจานวนประชากรต่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
จากัดเฉพาะบางกลุ่มธุรกิจ และให้เวลาจดทะเบียนเพื่อ
ประเทศไทย (ข้อมูลจาก KASIKORN Businessรับสิ ทธิ พิเศษสั้น (ภายในปี พ.ศ. 2559) รวมทั้ง ธุรกิจ
Technology Group พ.ศ. 2559) ทาให้มีช่องว่างทาง
เกิดใหม่ที่ยงั ไม่มีกาไร จะไม่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทาง
การตลาด และโอกาสทางธุรกิจมาก
ภาษี
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โอกาส (Opportunities)
8. ประชากรจานวนมาก ยังพึ่งพาเงินกูน้ อกระบบ
(ข้อมูลจากธนาคารพัฒนาเอเชีย และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2558) จึงเป็ นโอกาสของ
ผูป้ ระกอบการฟิ นเทค ที่จะนาเสนอบริ การที่ดี และ
มีตน้ ทุนที่เหมาะสม ทดแทนบริ การเดิม
9. ความตื่นตัว และความสนใจ ในการเป็ นเจ้าของ
ธุรกิจ ของประชากรวัยเรี ยน และวัยทางาน เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง แม้จะยังขาดความพร้อมในการเป็ น
ผูป้ ระกอบการเชิงนวัตกรรม

ความท้าทาย (Threats)
8. งานวิจยั ศูนย์วิจยั และนักวิจยั ต่อประชากรต่า
เนื่องจากมีทุนวิจยั ค่อนข้างน้อย (ข้อมูลจาก
ธนาคารโลก ระหว่างปี ค.ศ. 2005 ถึง 2014 รายงานว่า
เงินลงทุน ด้านการวิจยั และพัฒนาของไทย อยูใ่ น
อันดับที่ 70 ของโลก)
9. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ ว ในขณะที่ตอ้ งใช้เงิน
ลงทุนสู งเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ หากปรับตัวออก
จากธุรกิจเดิมช้า และเข้าถึงโอกาสใหม่ไม่ทนั มูลค่า
ความเสี ยหายจะสูง
10. กฎระเบียบไม่ชดั เจน ตามไม่ทนั เทคโนโลยี และ
10. รัฐบาลใส่ ใจ และสนับสนุนบริ ษทั เกิดใหม่
การบังคับใช้กฎหมายยังไม่สมบูรณ์ เช่น กฎหมาย
(Startup) โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี และ
ลายมือชื่อดิจิทลั (Digital Signature) กฎหมายคุม้ ครอง
ยกเว้นภาษีเงินปันผล และส่ วนต่างราคาหุน้ 10 ปี แก่
ข้อมูลส่ วนบุคคล กฎหมายบล็อกเชน (Blockchain)
ผูร้ ่ วมลงทุน ทั้งยังตั้งคณะกรรมการระดับชาติ และ
และการพิสูจน์ตวั ตนทางชีวภาพ (Biometric
จัดตั้งกองทุนสนับสนุน
Authentication) เป็ นต้น
11. การลงทุนด้วยต้นทุนคงที่สูง แต่มีตน้ ทุนผันแปรต่า 11. การคอร์รัปชัน ความไม่แน่นอนทางการเมือง และ
ธุรกิจฟิ นเทค ของคนไทย จึงมีโอกาสขยายการบริ การ ความชัดเจนในการแก้ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทาง
ที่ประสบความสาเร็ จ ไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่ งเป็ น ปัญญา เป็ นเหตุผลหนึ่ ง ที่ทาให้ขาดความร่ วมมือจาก
การเพิ่มรายได้ จากฐานลูกค้าที่ใหญ่ข้ ึน
ต่างประเทศ

บทสรุป
บทความนี้ ได้ศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ พบว่าธุ รกิจ
ฟิ นเทค ในประเทศต่างๆ ยังอยู่ในระยะเริ่ มต้น ซึ่ งทุกแห่ งล้วนให้ความสาคัญกับการพัฒนารากฐานของการเติบโต
คื อ การสร้างระบบนิ เวศทางธุ รกิ จ (Ecosystem) ที่ เหมาะสมทั้งสิ้ น นอกจากนี้ พบว่าประเทศไทยมีความโดดเด่น
หลายด้านที่ เอื้ อต่อการพัฒนาธุ รกิ จฟิ นเทค อาทิ เช่ น ภาครั ฐ และภาคเอกชน ให้การสนับสนุ นอย่างจริ งจัง โดย
รัฐบาลถึงขั้นบรรจุไว้เป็ นวาระแห่ งชาติ ทัศนคติ และความชานาญในธุ รกิ จบริ การของคนไทย ระดับการเข้าถึ ง
บริ การทางการเงิ นที่ สูง เป็ นต้น จึ งถือเป็ นโอกาสอันดี ของผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จฟิ นเทค ตลอดจนธุ รกิ จเชิ ง
นวัตกรรมด้านอื่นๆ ในประเทศไทย ที่ จะศึ กษา และร่ วมมือกันพัฒนา เพื่อให้ความสามารถทางการแข่งขันของ
ประเทศไทยสู งขึ้นอย่างยัง่ ยืน และก้าวสู่ การเป็ นระบบเศรษฐกิ จที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศ
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ไทย 4.0 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่ายังมีประเด็นสาคัญ และเร่ งด่วนบางประการ ของระบบนิ เวศทางธุ รกิ จ
ฟิ นเทคในประเทศไทย ซึ่ งควรจะได้รับการปรับปรุ งให้ดียิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้ คือ ความชัดเจนของการออกใบอนุญาต
กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุรกิจฟิ นเทค การขาดผูร้ ับผิดชอบหลัก ซึ่ งจะเป็ นตัวกลางในการ
ขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิ เวศ (Ecosystem) ของธุรกิจฟิ นเทค ความปลอดภัยของเทคโนโลยี และ
มาตรฐานการเปิ ดเผยข้อมูลที่เหมาะสม ความขาดแคลนบุคลากร และความสามารถในการผลิตบุคลากรให้ตรงกับ
ความต้องการของภาคธุ รกิ จ และข้อจากัดเรื่ องการเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญจากต่ างประเทศเข้ามาทางานด้าน
ฟิ นเทคในประเทศไทย รวมถึงการเร่ งสร้างจิตวิญญาณของการเป็ นผูป้ ระกอบการนวัตกรรม เป็ นต้น
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