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บทคัดย่อ
พัฒนาการของธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน หรือฟินเทค (FinTech) ขึน้ อยูก่ บั รากฐานทีส่ ำ� คัญ คือ
การวางระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ทีเ่ อือ้ ต่อการแข่งขันและการเจริญเติบโต โดยผ่านกระบวนการ
เปลีย่ นผ่านสูด่ จิ ทิ ลั (Digital transformation) ทัง้ ของภาครัฐและเอกชนในประเทศ บทความนีจ้ ดั ท�ำขึน้ เพือ่
ติดตามการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจฟินเทค และความก้าวหน้าของธุรกิจฟินเทคภายในประเทศ โดย
แบ่งการมองออกเป็นสองกลุม่ ธุรกิจ ได้แก่ กลุม่ สถาบันการเงิน และกลุม่ ทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน นอกจากนี้
ยังรวบรวมปัจจัยที่มีผลต่อทิศทางธุรกิจฟินเทคที่ควรจับตามองในอนาคต แม้ระยะที่ผ่านมา มีเหตุการณ์
หลายอย่างที่ส่งผลลบต่อธุรกิจฟินเทคเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก แต่ประเทศไทยก็มีความคืบหน้าใน
การส่งเสริมธุรกิจฟินเทคระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความชัดเจนของกฎหมายที่ออกมาหลายฉบับ ที่
จะท�ำให้ไทยสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้น�ำด้านฟินเทคในภูมิภาคนี้ได้ในอนาคต
ค�ำส�ำคัญ: ฟินเทค กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ปัจจัยที่มีผลต่อทิศทางธุรกิจฟินเทค
ที่ควรจับตามอง

Abstract
FinTech’s ecosystem is a key infrastructure that supports the country’s competitiveness,
both for private and public sectors, through digital transformation. This paper demonstrates the
development of FinTech’s ecosystem and the advancement of industry by devided into bank and
non-bank businesses. In addition, issues that affect future FinTech’s ecosystem are also introduced.
Although external factors seem to be unfavorable, Thailand’s FinTech industry has fundamentally
grown as a result from internal dynamics. The development of laws and regulations is a significant
achievement which enables Thailand to be a front-runner in the future.
Keywords: Financial Technology, Bank and Non-bank FinTech, Factors That Shake FinTech’s Ecosystem
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ในอดีตภาคธุรกิจจ�ำเป็นต้องพึง่ พาตัวกลาง เพือ่ ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำธุรกรรมต่างๆ
ให้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากลับมีมุมมองตรงกันข้าม เมื่อตัวกลางถูกมองว่าเป็นผู้สร้าง
ความเสียดทานให้กบั ระบบ ถ้าก�ำจัดตัวกลางออกไปได้ประสิทธิภาพน่าจะเพิม่ ขึน้ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิด
ขึน้ เป็นผลจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึง่ มีการพัฒนาต่อยอดเป็นเทคโนโลยีทางการเงิน หรือฟินเทค
ทีส่ ง่ เสริมให้กระแสการตัดตัวกลางเข้าใกล้ความเป็นจริงยิง่ ขึน้ การน�ำเทคโนโลยีมาใช้พฒ
ั นาบริการทางการ
เงินได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อราคาต่อประสิทธิภาพของเทคโนโลยีต�่ำลง การเข้าถึง
เทคโนโลยีของประชาชนจึงท�ำได้งา่ ยขึน้ รวมถึงปริมาณและคุณภาพของข้อมูลดีขนึ้ เป็นปัจจัยส�ำคัญทีช่ ว่ ย
ให้ผู้ประกอบการเห็นโอกาสในการน�ำเสนอทางเลือกใหม่แก่ผู้ใช้บริการ เช่น การกู้ยืมเงินระหว่างบุคคล
ต่อบุคคล (P2P lending) การท�ำธุรกรรมบนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ (Blockchain)
การท�ำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile banking) การธนาคารไร้สาขา เป็นต้น จะเห็นได้
ว่าบริการเหล่านีล้ ว้ นสัน่ คลอนความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจเดิม และเพิม่ โอกาสการประสบความ
ส�ำเร็จให้กบั ผูป้ ระกอบการหน้าใหม่ (Startup) โดยบริการทีต่ อบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคทีต่ รงจุด
เท่านัน้ จะเป็นผูช้ นะ จึงกล่าวได้วา่ เทคโนโลยีได้มอบอ�ำนาจให้แก่ผบู้ ริโภคอย่างทีไ่ ม่เคยเป็นมาก่อน อย่างไร
ก็ตาม เทคโนโลยีไม่ใช่คำ� ตอบทุกอย่างของธุรกิจเกิดใหม่ เนือ่ งจากธุรกิจจะอยูร่ อดและประสบความส�ำเร็จ
ได้ยงั ขึน้ กับปัจจัยอีกหลายอย่าง เช่น ประสบการณ์ ทีมงานทีเ่ ชีย่ วชาญ เครือข่ายความสัมพันธ์ ฐานลูกค้า
ฐานข้อมูล เงินทุน เป็นต้น ดังนั้น ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคจึงต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวในยุคแห่งการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั หรือเรียกว่าการเปลีย่ นผ่านสูด่ จิ ทิ ลั (Digital transformation) ส�ำหรับ
ประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าประสบความส�ำเร็จอย่างมากในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล คือ ประเทศจีน
ซึ่งมีการสร้างเมืองดิจิทัลที่ซูโจว ที่ประสบความส�ำเร็จจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence) โดยได้รบั การสนับสนุนจากการสือ่ สารความเร็วสูง ข้อมูลจ�ำนวนมหาศาลทีร่ วบรวม
จากประชากรทั้งประเทศ และความสามารถของนักเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ ทั้งนี้ เงินทุนจ�ำนวน
มหาศาลทีส่ ะสมได้จากการเติบโตทางเศรษฐกิจตลอดหลายปีไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียวทีท่ ำ� ให้จนี ก้าวหน้า แต่
ยังเป็นเพราะภาครัฐและภาคเอกชนมีความตืน่ ตัวอย่างมากกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
นอกจากนี้ ภาคธุรกิจยังใช้เงินลงทุนไปกับการเพิ่มความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และสร้าง
โอกาสในการเข้าสู่ธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งการซื้อกิจการ การสร้างธุรกิจใหม่ การร่วมมือกับคู่แข่ง และ
การพัฒนาภายในองค์กรทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
บทความนี้ ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจฟินเทค (FinTech ecosystem)
ต่อเนื่องจาก พรชัย ชุนหจินดา (2560) ซึ่งได้เสนอประเด็นส�ำคัญที่มีผลต่อพัฒนาการของธุรกิจฟินเทคใน
ประเทศไทยเอาไว้ เช่น ความรู้ทางการเงินของประชาชน ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีของบุคลากร
ความชัดเจนด้านกฎระเบียบ การเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านโทรคมนาคม เป็นต้น แม้วา่ ปัจจุบนั ยังไม่มผี ปู้ ระกอบการฟินเทคของไทย
ทีป่ ระสบความส�ำเร็จจนได้รบั การยอมรับในระดับสากล แต่ประเทศไทยมีความคืบหน้าทีส่ ำ� คัญในด้านการ
พัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แม้ประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศยังไม่ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังเกิดขึ้น แต่มีการเตรียมความพร้อมในกลุ่มบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น นักเขียนโปรแกรม นักวิเคราะห์ข้อมูล และนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น ภาค
การศึกษาจึงมีบทบาทส�ำคัญในการเร่งสร้างบุคลากรที่มีทักษะเหมาะสมและให้เพียงพอกับความต้องการ
ของตลาด ดังนั้น ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จขององค์กรที่ต้องการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล คือ การจัดการต้นทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว พร้อมปรับตัวไปสูส่ งิ่ ใหม่ๆอย่างรวดเร็ว เนือ่ งจากในปัจจุบนั การท�ำ
ธุรกิจจะคาดเดาอนาคตได้ยากขึน้ (Capgemini, 2018) ในขณะทีภ่ าครัฐต้องเข้าใจการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
และตอบสนองให้ตรงประเด็นพร้อมกับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎระเบียบให้
เหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรภายในประเทศ ด้วยการปรับระบบ
การศึกษาให้เหมาะสมและทันกับยุคสมัย
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พัฒนาการที่มีผลต่อระบบนิเวศทางธุรกิจฟินเทค (FinTech’s ecosystem)

ในระยะที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยี
ทางการเงินมาเป็นล�ำดับ กล่าวคือ หน่วยงานอย่างธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
กระทรวงการคลัง และกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ได้ปรับเปลีย่ นแนวทางการก�ำกับดูแล จาก
ทีเ่ คยเน้นการก�ำกับอย่างเข้มงวด เป็นการเปิดรับฟังข้อมูลจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างรอบด้าน พร้อมทัง้
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ มีการก�ำหนดยุทธศาสตร์ทยี่ ดื หยุน่ และตอบสนองอย่างทันท่วงที โดยมี
เป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจฟินเทค การออกกฎระเบียบใหม่ๆ จึงมีความชัดเจน และหลีกเลี่ยง
การแทรกแซงกลไกตลาด เพือ่ เปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการขนาดเล็กทีม่ แี นวคิดดีๆ สามารถเข้ามาสูธ่ รุ กิจ
และสามารถแข่งขันกับธุรกิจรายใหญ่ได้มากขึน้ เพือ่ เพิม่ ทางเลือกให้แก่นกั ลงทุนและผูบ้ ริโภค ทัง้ นี้ พอที่
จะสรุปพัฒนาการต่างๆได้ดังนี้
1. การก�ำกับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct)
ปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศมาตรการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินในเรื่องการให้
บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม เพื่อลดปัญหาการบังคับหรือหลอกขายประกันภัย การรบกวนความเป็น
ส่วนตัว และการเสนอขายโดยบอกเฉพาะข้อดีและกดดันให้ซื้อ หากสถาบันการเงินฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่
ก�ำหนด มีโทษเปรียบเทียบปรับ ไปจนถึงระงับการให้บริการ ทั้งนี้ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
(ศคง.) เป็นศูนย์กลางของกลไกก�ำกับดูแลมาตรการดังกล่าว โดยรับผิดชอบทัง้ การให้ความรู้ จัดท�ำข้อมูล
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ รับเรื่องร้องเรียน ให้ข้อมูลสถาบันการเงินที่ฝ่าฝืนและถูกลงโทษ ซึ่งเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลคุณภาพของสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ 14 แห่งยัง
ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ การให้บริการบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic banking account) เพื่อเพิ่ม
การเข้าถึงการใช้บริการทางการเงิน (Financial inclusion) ด้วยการไม่ก�ำหนดวงเงินขั้นต�่ำในการเปิดและ
คงบัญชีเงินฝาก รวมทั้งงดค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีของบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต ทั้งนี้ ตามการ
ประมาณการของ KPMG (Reinmueller, 2016) ประชาชนที่ไม่มีบัญชีกับธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 70 ของ
ประชากร
2. การเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่น�ำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการ
ทางการเงิน (Regulatory sandbox)
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก�ำหนดแนวทางการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่น�ำ
เทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Regulatory sandbox) โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้
ระบุวตั ถุประสงค์ไว้สามด้าน คือ การส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงิน การจ�ำกัดความเสีย่ งของการให้บริการ
และการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับระบบการเงินของประเทศ ทั้งนี้ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้พจิ ารณาปรับปรุงแนวทางดังกล่าว เพือ่ ให้การน�ำเสนอบริการทางการเงินในสภาพแวดล้อม
ของธุรกิจในขอบเขตจ�ำกัด เป็นไปตามกรอบการก�ำกับดูแลที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง การร่นระยะเวลาการน�ำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ซึ่งแนวทางใหม่ยกเลิกการขออนุญาต
การใช้เทคโนโลยีหรือเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีนัยส�ำคัญก่อนการด�ำเนินการ เปลี่ยนเป็นการควบคุม
ผ่านระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่ก�ำหนด นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถ
ทดสอบบริการทางการเงินภายในโครงสร้างของตัวเอง (Own sandbox) ส�ำหรับนวัตกรรมใหม่ที่พัฒนา
ขึ้นเองเป็นการเฉพาะ แต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ให้บริการทางการเงิน หรือคณะ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายก่อนด�ำเนินการ
3. เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ (Blockchain)
องค์กรในประเทศไทยส่วนใหญ่เปิดรับเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ระบบปิด
(Private blockchain) มากกว่าเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์สาธารณะ (Public blockchain)
ปี 2561 ภาครัฐสนใจเทคโนโลยีการประมวลผลแบกระจายศูนย์มากขึ้น ขณะที่ภาคเอกชนยังอยู่ระหว่าง
การพัฒนาและทดลอง ทัง้ นี้ ความเคลือ่ นไหวทีส่ ำ� คัญเกิดจากธนาคารแห่งประเทศไทย ทีเ่ ริม่ ต้นโครงการ
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เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ โดยร่วมมือกับบริษัท R3 และธนาคารพาณิชย์อีกแปด
แห่ง ในชื่อโครงการอินทนนท์ เพื่อทดสอบการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพโครงสร้างพืน้ ฐานทางการเงิน โดยใช้สกุลเงินดิจทิ ลั จ�ำลองทีอ่ อกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
(Wholesale central bank digital currency: Wholesale CBDC) ในการท�ำธุรกรรมโอนเงินระหว่างสถาบัน
การเงิน และวางแผนจะน�ำไปใช้กับการโอนเงินส�ำหรับลูกค้า (Third party funds transfer) และการโอน
เงินระหว่างประเทศ (Cross border funds transfer) ในอนาคต นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยัง
ทดสอบการจ�ำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลแบบไร้ใบตราสาร (Distributed ledger technology: DLT
scripless bond) ด้วย ซึง่ สอดคล้องกับแนวนโยบายและการปฏิบตั ขิ องธนาคารกลางทัว่ โลก (Lagarde, 2018)
ในด้านความก้าวหน้าที่ส�ำคัญของภาคเอกชน ปี 2562 ธนาคารกรุงเทพ และ GC Marketing Solutions
ประสบความส�ำเร็จในการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์กบั การช�ำระเงินโดยเลตเตอร์ออฟ
เครดิต (Letter of credit: L/C)
4. ร่างพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการประกอบธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน (Draft of Promotion
of Financial Technology Business Act)
ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยวัตถุประสงค์ของร่าง พ.ร.บ. คือการลดอุปสรรคของการด�ำเนินธุรกิจสาม
ด้านหลัก ได้แก่ หนึ่ง การรับรองสถานะการท�ำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เป็น
หลักฐานในชั้นศาล) สอง ข้อมูลส�ำหรับการรู้จักลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ที่ประกอบด้วย
สองส่วน คือ การรับรองการท�ำการรู้จักลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ลูกค้าไม่ต้องมาแสดงตนต่อ
หน้าผู้ให้บริการ (Non face-to-face KYC) และเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน
รัฐ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ แต่เข้าถึงได้ยาก และสุดท้าย ข้อมูลที่ได้มีการปกปิดตัวตนของเจ้าของ
ข้อมูลแล้ว (Open anonymized data) ซึ่ง พ.ร.บ. นี้จะเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะในกลุ่มที่ถูกดัดแปลงจน
ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของได้แล้วเท่านั้น
5. พระราชกาํ หนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั พ.ศ. 2561 (Digital Asset Business Emergency
Decree) และพระราชก�ำหนดแก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561 (การจัดเก็บภาษีจาก
ทรัพย์สินดิจิทัล: Digital Asset Tax Emergency Decree)
การประกาศเกณฑ์ อ อกใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ สิ น ทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
พระราชกําหนด การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดรอง (Secondary
market) โดยแบ่งเป็นสามส่วน คือ ใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital asset exchange)
ใบอนุญาตนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital asset broker) ใบอนุญาตผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital
asset dealer) กฎหมายและใบอนุญาตเหล่านี้ ท�ำให้ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยมีความชัดเจน
ลดการฉ้อโกง และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนสถาบัน ที่สามารถเข้า
มาลงทุนในสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎหมายเหล่านีย้ งั เชือ่ มโยงกับประกาศทีอ่ อกมา
ก่อนหน้า เกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (Digital token) ต่อประชาชนในตลาดแรก (Primary market)
ทีก่ ระทบต่อผูเ้ สนอขายโทเคนดิจทิ ลั และผูท้ ตี่ อ้ งการด�ำเนินธุรกิจผูใ้ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจทิ ลั
(ICO portal) ในประเทศไทย โดยกฎหมายระบุให้ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องด�ำเนินการผ่านผู้ให้บริการ
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
แม้ว่ากฎหมายไม่ได้ระบุว่าจะต้องจัดเก็บภาษี แต่ก็มิได้ยกเว้น การออกและเสนอขายโทเคน
ดิจิทัล (Initial coin offering: ICO) และการซื้อขายโทเคนสามารถถูกตีความเป็นเงินได้ ซึ่งจะถูกจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากก�ำไรที่ได้จากการถือครอง-ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ใน
อัตราร้อยละ 15 ทั้งตลาดแรก และตลาดรอง การตีความดังกล่าวท�ำให้ในแง่ภาษีนั้น การออกและเสนอ
ขายโทเคนดิจทิ ลั แตกต่างจากกาํ ไรสุทธิทเี่ กิดจากการค้าหลักทรัพย์ ซึง่ ไม่ตอ้ งเสียภาษี อย่างไรก็ตามความ
เข้มงวดของกฎระเบียบต่างๆ ยังคงขึน้ อยูก่ บั ประเภทของนักลงทุนทีบ่ ริษทั ต้องการออกและเสนอขายโทเคน
ดิจิทัล เช่น จ�ำกัดสัดส่วนการขายให้นักลงทุนรายย่อยเพื่อให้นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ร่วม
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กระจายความเสี่ยง จ�ำกัดมูลค่าการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยต่อรายไม่เกินสามแสนบาท ศูนย์ซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องท�ำการรู้จักลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ของนักลงทุนทุกคน เป็นต้น
6. ร่างพระราชบัญญัตกิ ารพิสจู น์และยืนยันตัวตนทางดิจทิ ลั (Draft of National Digital Authentication
and Identification Act)
การทีค่ ณะรัฐมนตรีผา่ นร่าง พ.ร.บ. ดิจทิ ลั ไอดี อันเป็นโครงสร้างพืน้ ฐานของโครงการพิสจู น์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจทิ ลั (National Digital ID) ไม่เพียงมีความส�ำคัญกับการให้บริการทางดิจทิ ลั ของธนาคาร
พาณิชย์ แต่ยังเป็นผลดีต่อธุรกิจฟินเทคในภาพรวม โดยร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีใจความส�ำคัญ คือ ก�ำหนด
ให้มคี ณะกรรมการก�ำกับดูแลการพิสจู น์และยืนยันตัวตนทางดิจทิ ลั ท�ำหน้าทีว่ างหลักเกณฑ์โครงสร้างของ
ระบบพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นย�ำ และที่ส�ำคัญที่สุดคือต้อง
คุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ อีกทั้งก�ำหนดให้ระบบมีความยืดหยุ่น รองรับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังด�ำเนินการต่อเนื่องสอดรับกับร่าง พ.ร.บ. ดิจิทัล
ไอดี ด้วยการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถให้บริการยืนยันตัวตนลูกค้าในรูปแบบดิจิทัล พร้อมทั้ง
ก�ำหนดกรอบการใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกค้า เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
7. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act) และ
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 (Cyber Security Act)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับผิดชอบพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งให้
ความส�ำคัญกับการควบคุมผู้ประกอบการไม่ให้น�ำข้อมูลไปใช้ผิดประเภท โดยการน�ำข้อมูลส่วนบุคคลไป
ใช้จะต้องได้รบั อนุญาตจากเจ้าของเสียก่อน อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ. ฉบับนีม้ ขี อ้ ยกเว้นการบังคับใช้กบั หน่วย
งานความมั่นคงของรัฐ กิจการสื่อมวลชน สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา การพิจารณาคดีของ
ศาลฯ และเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมถึงสถาบันการเงิน นอกจากนี้ กฎหมายยัง
ก�ำหนดให้ตงั้ ส�ำนักงานคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย ขณะที่ พ.ร.บ. การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ ครอบคลุมข้อมูลจากการสื่อสารแทบทุกประเภท ให้ความส�ำคัญกับ
ความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อคนส่วนใหญ่ โดยก�ำหนดให้ตั้งคณะกรรมการการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นองค์กรอิสระที่ก�ำกับดูแลตามกฎหมายฉบับนี้ ทั้งนี้ พ.ร.บ.
ทั้งสองฉบับได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ ในช่วงต้นปี 2562
8. เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายในยุคที่ห้า (5G)
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) วางแผนให้ไทยเริ่มใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายในยุคที่ห้า (5G) ในปี 2563 โดย
เทคโนโลยีนสี้ ามารถส่งข้อมูลในเวลาทีร่ วดเร็วกว่า 4G มาก ทัง้ นี้ วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี 5G คือ
การติดต่อสือ่ สารของสรรพสิง่ (Machine-centric communication) เกีย่ วข้องกับการเชือ่ มต่อระหว่างอุปกรณ์
และเครือ่ งมือต่างๆ ทีเ่ รียกว่าอินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่ (Internet of Things: IoT) 5G จึงเป็นโครงสร้างพืน้
ฐานทีช่ ว่ ยเพิม่ ประสิทธิภาพของภาครัฐ และภาคเอกชน รวมไปถึงโอกาสในการสร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ
โดยปลายปี 2561 ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมในประเทศไทยเริ่มทดสอบเทคโนโลยี 5G ในสภาพ
แวดล้อมจริง และในปี 2562 ถือเป็นช่วงเตรียมความพร้อมเพือ่ ให้ทนั ต่อการใช้งานในปีหน้า ซึง่ ในขัน้ แรก
กสทช. มีแผนเปิดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อถกเถียงเรื่องช่วงความถี่ และ
ราคาประมูลที่เหมาะกับความต้องการ ต้นทุน อุปกรณ์ และมาตรฐานในต่างประเทศ นอกจากนี้การเปิด
เสรีดาวเทียม และโครงการอินเทอร์เน็ตทุกหมู่บ้าน ก็เป็นการพัฒนาด้านโทรคมนาคมที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น
เร็วๆนี้
9. การปรับตัวของภาคการศึกษา (Adaptation of educational institutions)
สถาบันการศึกษาชัน้ น�ำทัว่ โลกต่างน�ำเสนอข้อมูลความรูบ้ นเครือข่ายออนไลน์ ซึง่ ความรูเ้ กีย่ วกับ
ธุรกิจฟินเทคเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูง ทั้งนี้ ทิศทางดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทย
เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น หลักสูตร “4 เสาหลัก ก้าวสู่การเป็นสตาร์ทอัพชั้นยอด” ของสมาคม
ฟินเทคประเทศไทย ซึง่ แบ่งออกเป็นสีห่ ลักสูตรย่อย ได้แก่ กลุม่ หัวข้อด้านการเงิน กลุม่ หัวข้อด้านกฎหมาย
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กลุ่มหัวข้อด้านเทคโนโลยี และกลุ่มหัวข้อทักษะส�ำคัญ หลักสูตรอบรม “ฟินเทคและบล็อกเชนส�ำหรับ
การเปลี่ยนแปลงธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล” ของคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตร
KMITL-NIDA Double Degree Program in Financial Engineering เป็นโครงการปริญญาตรีควบปริญญา
โทนานาชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีการเงิน ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นต้น

สถานการณ์ฟินเทคในประเทศไทย

ในส่วนนีจ้ ะได้กล่าวถึงความก้าวหน้าของธุรกิจฟินเทคในประเทศไทย โดยแยกเป็นสองกลุม่ ธุรกิจ
คือ กลุ่มสถาบันการเงิน (Bank) และกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) โดยมีประเด็นความก้าวหน้า
ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
1. กลุ่มสถาบันการเงิน
1.1 ความก้าวหน้าของธนาคารดิจิทัล (Digital banking)
สืบเนือ่ งจากประสิทธิภาพ และการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศทัว่ โลก ธนาคารพาณิชย์จงึ แข่งขัน
กันด้วยข้อมูล (Skinner, 2014) และให้บริการผ่านเครื่องมือสื่อสารมากขึ้น ตลอดจนลดจ�ำนวนสาขา และ
ในทีส่ ดุ ก็เกิดธนาคารทีใ่ ห้บริการบนระบบออนไลน์เพียงอย่างเดียวหลายแห่งในต่างประเทศ ในปี 2561 มี
ความเคลื่อนไหวส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฟินเทค คือ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการท�ำธุรกรรมผ่านช่อง
ทางดิจิทัลของธนาคารพาณิชย์ เมื่อประกอบกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้บริการบนเครื่องมือสื่อสารซึ่ง
เป็นกิจกรรมทีธ่ นาคารพาณิชย์เกือบทุกแห่งให้ความส�ำคัญ ท�ำให้ลกู ค้ารายย่อยหันมาใช้งานแอพพลิเคชัน่
และท�ำธุรกรรมผ่านช่องทางนี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก แม้ว่ารายได้จากค่าธรรมเนียมการโอนเงินจะลดลง แต่
การใช้งานแอพพลิเคชั่นที่เพิ่มขึ้นเปิดโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์สามารถน�ำเสนอบริการอื่นที่เพิ่มรายได้
เพื่อเป็นการชดเชยรายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลง (ส�ำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย, 2561) นอกจากนี้ ยังมีความ
เปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจสถาบันการเงิน คือการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้
ธนาคารพาณิชย์และบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ สามารถให้บริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Marketplace platform) ซึง่ ท�ำให้ธนาคารพาณิชย์และบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจการเงิน สามารถเข้าสูธ่ รุ กิจใหม่ๆ
บนเครือข่ายออนไลน์แข่งกับกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank)
1.2 สินเชื่อดิจิทัล (Digital lending)
ตลอดปี 2561 ที่ผ่านมาปัญญาประดิษฐ์ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง ว่ามีศักยภาพที่จะ
พลิกโฉมทุกกิจกรรม รวมทั้งเชื่อว่าจะเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ชี้วัดอนาคตของธุรกิจ ตลอดจนความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศ (World Economic Forum & Deloitte Consulting, 2018) นอกจากนี้ การผ่าน
พ.ร.บ. ดิจิทัลไอดี เปิดโอกาสทางธุรกิจมากมายให้กลุ่มฟินเทค โดยธนาคารพาณิชย์สามารถพัฒนา
แอพพลิเคชั่นเพิ่อการปล่อยสินเชื่อในรูปแบบดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันกระบวนการยังไม่อยู่ในรูป
แบบดิจทิ ลั โดยสมบูรณ์ ถ้าหากระบบกลางเรือ่ งการรูจ้ กั ลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Know-your-client:
e-KYC) และการขอข้อมูลเครดิตทางอิเล็กทรอนิกส์ (Credit e-consent) พัฒนาส�ำเร็จ เมือ่ รวมกับการเชือ่ ม
โยงฐานข้อมูล และระบบปัญญาประดิษฐ์ของแต่ละธนาคาร จะท�ำให้สินเชื่อดิจิทัลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้งการประเมินความเสี่ยงและความรวดเร็วในการอนุมัติ ต้นทุนในการด�ำเนินงานจะลดลง ประชาชน
จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นด้วยดอกเบี้ยที่ต�่ำลง คุณภาพหนี้จะดีขึ้นและหนี้เสียจะลดลง
ดังนั้น สินเชื่อดิจิทัลจึงเป็นความก้าวหน้าที่ธนาคารพาณิชย์ให้ความส�ำคัญ โดยมีตัวอย่างความส�ำเร็จ คือ
WeBank และ MyBank ของ Tencent และ Ant Financial (Alibaba) ตามล�ำดับ ซึ่งเริ่มต้นจากบริการสิน
เชื่อรายย่อย เจาะกลุ่มผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ และตลาดกลางซื้อขายแลกเปลี่ยนของตัวเอง
ซึ่งบริการดังกล่าวได้เพิ่มการเข้าถึง (Financial inclusion) และความรู้ทางการเงิน (Financial literacy) ช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนจีน (Chen, 2016) ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยัง
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ได้กำ� หนดกรอบการก�ำกับดูแลธุรกิจเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำ� หรับธุรกรรมสินเชือ่ ระหว่างบุคคลกับบุคคล
(Peer-to-peer lending platform) ซึง่ ถือเป็นจุดเริม่ ต้นของการเพิม่ ทางเลือกใหม่ทกี่ ำ� ลังได้รบั ความสนใจจาก
ประชาชน เป็นการส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน (Financial
inclusion) ตามเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยอีกด้วย
1.3 การใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริก (Biometric technology)
ไบโอเมตริกเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ลักษณะทางชีวภาพ หรือพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีเอกลักษณ์
สามารถตรวจวัดเปรียบเทียบได้ ร่วมกับกระบวนการทางสถิติ เพื่อการระบุตัวตน ทั้งนี้ ตัวอย่างข้อมูล
ทางชีวภาพที่นิยมใช้ในการระบุตัวตน เช่น ลายมือ ลายนิ้วมือ ม่านตา ใบหน้า เสียง เป็นต้น ปัจจุบัน
นี้อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบคุณลักษณะทางชีวภาพมีราคาถูกลงและมีประสิทธิภาพดีขึ้นมาก (Thakkar, 2014)
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องตรวจลายนิ้วมือที่ใช้กับเครื่องมือสื่อสารแทบทุกรุ่น ปีที่ผ่านมาอุปกรณ์ระบุตัว
ตนด้วยใบหน้า (Facial recognition) ก็เริ่มติดตั้งในเครื่องมือสื่อสาร และคอมพิวเตอร์บางรุ่น รวมทั้งการ
สัง่ งานด้วยเสียงทีพ่ ฒ
ั นาความแม่นย�ำอย่างต่อเนือ่ ง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเหล่านีส้ นับสนุนนโยบาย
ระดับชาติในเรื่องการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (National Digital ID) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่
ส�ำคัญด้านความปลอดภัยของธุรกิจฟินเทค โดยธนาคารพาณิชย์บางแห่งได้เริม่ น�ำมาใช้งานร่วมกับบริการ
ธนาคารดิจิทัลแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ เมื่อข้อมูลต่างๆ
ถูกดึงเข้าสูก่ ารประมวลผลของระบบปัญญาประดิษฐ์ ซึง่ อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูอ้ นื่ (Gai, Qiu, & Sun,
2018)
2. กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
2.1 สกุลเงินเข้ารหัส (Cryptocurrency)
ปี 2561 ถื อ เป็ น ปี ที่ ซ บเซาของเทคโนโลยี บ ล็ อ กเชน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สกุ ล เงิ น เข้ า รหั ส
(Cryptocurrency) ทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ของเทคโนโลยีนี้ โดยตลอดทัง้ ปีตลาดสกุลเงินเข้ารหัสผันผวนอย่างมาก
ราคามีการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับตลาดสกุลเงินเข้ารหัส ท�ำให้จำ� นวนนักเก็งก�ำไรลดลง
ซึ่งตรงกันข้ามกับสถานการณ์ในปี 2560 ที่มีการกล่าวถึงไว้ใน พรชัย ชุนหจินดา (2561) ทั้งนี้ มีหลาย
ปัจจัยที่ท�ำให้ราคาปรับตัวลดลง เช่น มีการโจรกรรมศูนย์ซื้อขายสกุลเงินเข้ารหัสหกครั้ง คิดเป็นมูลค่า
รวมมากกว่า 860 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งเกินกว่าครึ่งของมูลค่ารวมการโจรกรรมสกุลเงินเข้ารหัส
ทั้งหมดในประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ Griffin & Shams (2018) พบว่าอาจมีการปั่นราคาสกุลเงิน Bitcoin โดย
ใช้สกุลเงิน Tether เป็นเครื่องมือ ผ่านศูนย์ซื้อขาย Bitfinex ซึ่งหากการพิสูจน์พบว่ามีความผิดจริง และ
มีการเชื่อมโยงกับการท�ำราคาสูงสุดในปี 2560 จะเป็นการสั่นคลอนความเชื่อของนักพัฒนาที่ว่าสกุลเงิน
เข้ารหัสไม่สามารถปั่นราคาได้ แม้ว่าคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีบล็อกเชน จะมีมากกว่าการใช้เป็นสื่อ
กลางในการแลกเปลี่ยน และคาดว่าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการทางการเงิน (Fanning
& Centers, 2016) แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าความผันผวนของตลาดสกุลเงินเข้ารหัสตลอดปีที่ผ่านมา มีผลต่อ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีบล็อกเชนในภาพรวมที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก กล่าวคือ ส่วนใหญ่อยู่
ในระหว่างการพัฒนา และทดสอบ อย่างไรก็ตาม คาดว่าความซบเซาของตลาดสกุลเงินเข้ารหัสที่เกิดขึ้น
น่าจะเป็นการปรับตัวระยะสัน้ แต่ยงั มีโอกาสเติบโตในระยะยาว โดยประชาชนให้ความสนใจ และเข้ามามี
ส่วนร่วมในตลาดเพิม่ ขึน้ ทุกปี ขณะทีก่ ารออกและเสนอขายโทเคนดิจทิ ลั ในประเทศไทยชะลอตัวตามตลาด
สกุลเงินเข้ารหัส และกฎเกณฑ์ทเี่ พิม่ ขึน้ แม้วา่ มุมมองของตลาดทีม่ ตี อ่ หลักเกณฑ์ตา่ งๆ จะเป็นไปในทางบวก
เนือ่ งจากสร้างความชัดเจนและความเป็นธรรมแก่นกั ลงทุน แต่กลับมีผปู้ ระกอบการบางรายเลือกไปด�ำเนิน
การในต่างประเทศแทน ตัวอย่างเช่น SIX Network ของ Ookbee ซึ่งเป็นโทเคนดิจิทัลของคนไทยตัวแรก
ที่ออกหลังการประกาศใช้พระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยระดมทุนในต่างประเทศ
ได้มากกว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และเนื่องจากบริษัทร่วมทุนกับ Yellow Digital Marketing
ของเกาหลี นักลงทุนส่วนใหญ่จึงเป็นชาวเกาหลี ทั้งนี้ สาเหตุหลักที่เลือกระดมทุนในต่างประเทศ เพราะ
การออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลของบริษัทเกิดใหม่ยังไม่ค่อยได้รับความสนใจในประเทศไทย
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2.2 การระดมทุนผ่านผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Crowdfunding)
การระดมทุนผ่านผูใ้ ห้บริการระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการระดมทุนจากประชาชนทัว่ ไป
โดยนิยมด�ำเนินการผ่านเว็บไซต์ตัวกลาง (Funding portal) การระดมทุนลักษณะนี้ได้รับความนิยมในกลุ่ม
ธุรกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การหาเงินทุนเพือ่ ด�ำเนินโครงการเป็นการเฉพาะ นักลงทุนจะได้รบั สิทธิ์
จากการใช้ประโยชน์ตามสัดส่วนการลงทุน หรือได้รับหุ้นเป็นการตอบแทน ตั้งแต่ปี 2558 ส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้วางหลักเกณฑ์รองรับการระดมทุนจากมวลชน
ผ่านช่องทางออนไลน์ ในลักษณะของการออกและเสนอขายหุน้ แก่ประชาชน (Equity-based crowdfunding)
และในปี 2562 ก.ล.ต. ก�ำลังพิจารณาเพิ่มหลักทรัพย์ให้รวมถึงตราสารหนี้ด้วย ซึ่งความคืบหน้าที่เกิดขึ้น
นอกจากจะเพิ่มทางเลือกแหล่งระดมเงินทุนให้ผู้ประกอบการ และเครื่องมือทางการเงินให้นักลงทุนแล้ว
ยังช่วยยกระดับมาตรฐานการระดมทุนผ่านผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับความนิยม
อย่างมากในหมู่นักลงทุนรายย่อยจากต่างประเทศ (Chishti, 2016)
2.3 ธุรกิจเกิดใหม่ (Startup)
ในรอบปีที่ผ่านมาธุรกิจเกิดใหม่ด้านฟินเทคของคนไทยยังเกิดขึ้นไม่มากนัก รวมทั้งผู้ประกอบ
การเดิมที่มีอยู่ก็ยังไม่ประสบความส�ำเร็จจนถึงขั้นได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ ผู้ประกอบการใน
กลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ด้านฟินเทคควรเสนอบริการทางการเงินที่แตกต่าง สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค มีความคิดสร้างสรรค์ คุณภาพโดดเด่น แก้ไขช่องโหว่ของบริการที่มีอยู่เดิม ท�ำสิ่งที่กิจการ
ขนาดใหญ่ทำ� ไม่ได้ คือบริการทีด่ กี ว่าด้วยต้นทุนทีต่ ำ�่ กว่า (Lee & Shin, 2018) การจะท�ำเช่นนัน้ ได้ จะต้อง
ประกอบด้วยบุคคลกรที่มีความสามารถในการด�ำเนินงานส่วนต่างๆ ไม่ใช่เพียงเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
จึงไม่ควรมองข้ามการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง ส�ำหรับการระดมทุน ควร
พิจารณาทางเลือกทีห่ ลากหลาย ไม่ยดึ ติดกับทางเลือกใดทางเลือกหนึง่ และต้องพิจารณาสภาวะตลาดร่วม
ด้วยเสมอ ในส่วนของนักลงทุนที่สนใจสนับสนุนธุรกิจเกิดใหม่ ควรเลือกธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต
มัน่ ใจในความสามารถและความตัง้ ใจจริงของผูก้ อ่ ตัง้ และต้องยอมรับว่าธุรกิจเกิดใหม่ไม่สามารถคาดหวัง
การท�ำก�ำไรในระยะสั้นได้

ปัจจัยมีผลต่อทิศทางธุรกิจฟินเทคที่ควรจับตามองในอนาคต

1. สงครามการค้า (Trade war)
นโยบายกีดกันทางการค้าที่แข็งกร้าว ซึ่งจุดชนวนโดยสหรัฐอเมริกา สร้างความไม่แน่นอน
ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจทั่วโลก (Devarajan, Go, Lakatos, Robinson, & Thierfelder, 2018) และ
เนื่องจากไม่มั่นใจว่าสงครามการค้าครั้งนี้จะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหน ผู้ประกอบการจึงต้องปรับเปลี่ยน
นโยบายอย่างจริงจัง ชะลอการขยายการลงทุน โดยเฉพาะในประเทศจีน และกระจายการลงทุนออกไปยัง
ประเทศอืน่ ซึง่ ประเทศทีไ่ ด้รบั ประโยชน์อย่างชัดเจนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ เวียดนาม โดยเฉพาะ
กลุ่มอุตสาหกรรมขั้นต้น สงครามการค้ายังเชื่อมโยงกับความกังวลของชาติตะวันตกที่มีต่อจีน เรื่องความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่อาจกระทบความมั่นคงของประเทศเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์
Made in China 2025 ที่มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 10 อุตสาหกรรม ซึ่ง 9 ใน 10 ด้าน สามารถ
เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีความมั่นคง ทั้งนี้ Huawei ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายใหญ่ที่สุด
ของจีน ตกเป็นเป้าหมายหลักของการโจมตีจากชาติตะวันตก เนื่องจากส่งออกสินค้าและบริการมูลค่า
มหาศาลไปทัว่ โลกตลอดหลายปีทผี่ า่ นมา และได้รบั การยอมรับว่าก�ำลังจะเป็นผูน้ ำ� ด้านนวัตกรรมของโลก
เนื่องจากลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างจริงจัง
2. การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit)
การลงประชามติได้ผ่านไปเป็นเวลากว่าสองปีแล้ว แต่การออกจากสหภาพยุโรปของสหราช
อาณาจักรกลับยังไม่มคี วามชัดเจน เนือ่ งจากไม่สามารถตกลงแผนการทีเ่ หมาะสมและเป็นทีพ่ งึ พอใจของทุก
ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อขัดแย้งเรื่องสหภาพศุลกากร (Bank of England, 2019) ซึ่งเกี่ยวกับการน�ำเข้า
ส่งออก เช่น ภาษี โควตา เขตการค้าเสรีภายในสหภาพยุโรป ข้อตกลงสินค้าจากประเทศที่สาม เป็นต้น
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ทัง้ นี้ เส้นตายของการออกจากสหภาพยุโรปตามมาตรา 50 ของสนธิสญ
ั ญาลิสบอน คือสิน้ ไตรมาสแรกของ
ปี 2562 แต่ได้รบั การขยายเวลาออกไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม 2562 โดยสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม
มีความเป็นไปได้วา่ ปัญหาอาจยืดเยือ้ ถึงปี 2563 ซึง่ ถ้าหากยังหาข้อสรุปไม่ได้ อาจต้องท�ำการลงประชามติ
ใหม่ สถานการณ์นี้ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สร้างความไม่แน่นอนให้กับข้อตกลงที่เกี่ยวกับบริการทางการเงิน
ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร (McCullagh, 2017) และส่งผลต่อทั่วโลกด้วย
3. สิทธิพลเมืองดิจิทัล (Digital rights and responsibilities)
สิทธิพลเมืองดิจทิ ลั คือ แนวทางทีเ่ หมาะสมของการใช้ชวี ติ ร่วมกับเทคโนโลยี ซึง่ ทักษะและความ
รู้ที่จ�ำเป็นส�ำหรับพลเมืองดิจิทัล ประกอบด้วย การเข้าถึง การสื่อสาร การพาณิชย์ ความรู้ความเข้าใจ
มารยาท กฎระเบียบ สิทธิและความรับผิดชอบ ความปลอดภัย สุขภาพกายและใจ ทัง้ นี้ การยกระดับสิทธิ
พลเมืองดิจทิ ลั อย่างรอบด้านเป็นสิง่ ส�ำคัญ ทีไ่ ม่เพียงปกป้องประชาชน แต่ประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ ยังเป็นผลดีตอ่
ระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มฟินเทคด้วย (Acs & Sussan, 2017) อย่างไรก็ตาม เรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้
รับความสนใจเท่าที่ควรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงไม่มีแผนด�ำเนินการ ไม่มีองค์กรกลางเข้ามาดูแล ภาค
ประชาชนจึงขาดความรู้ และความพร้อมในการปกป้องตนเอง
4. คอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม (Quantum computer)
มีการกล่าวถึงคอมพิวเตอร์เชิงควอนตัมอย่างมากตลอดปี 2561 ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาย
กระดับปัญญาประดิษฐ์ให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ แบบก้าวกระโดดในอนาคต ทัง้ นี้ คอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม
เป็นการน�ำหลักกลศาสตร์ควอนตัมมาใช้ในการประมวลผลข้อมูล ท�ำให้คอมพิวเตอร์ไม่ถกู จ�ำกัดอยูก่ บั เลข
ฐานสองอีกต่อไป จึงสามารถจัดการกับฐานข้อมูลที่มากกว่า ใช้เวลาน้อยกว่า และประหยัดพลังงานกว่า
คอมพิวเตอร์ทั่วไป อย่างไรก็ตาม การสร้างคอมพิวเตอร์เชิงควอนตัมมีต้นทุนสูงมาก และยังอยู่ระหว่าง
การพัฒนาเพื่อน�ำมาใช้เชิงพาณิชย์ ซึ่งความเป็นไปได้ของการน�ำมาใช้กับบริการทางการเงินนั้นมีสูงมาก
(Orús, Mugel, & Lizaso, 2019) เช่น เมือ่ ระบบประมวลผลสามารถจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของปัจจัย
ต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจได้พร้อมกันในเวลาทีส่ นั้ มากๆ การคาดการณ์การเปลีย่ นแปลงในมูลค่าหลักทรัพย์
ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงขึ้น การประเมินความเสี่ยงที่แม่นย�ำมากขึ้นท�ำให้ต้นทุนทางการเงินลดลง เป็นต้น

บทสรุป

การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital transformation) ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางทั้งใน
ประเทศไทย และระดับนานาชาติ การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลมิใช่เป็นเพียงการท�ำเว็บไซต์ การขายของ
ออนไลน์ การท�ำการตลาดดิจทิ ลั และมิใช่ความรับผิดชอบของแผนกเทคโนโลยีแต่เพียงฝ่ายเดียว เพราะ
การเปลี่ยนผ่านจะประสบความส�ำเร็จได้นั้น จะต้องเป็นการปรับกระบวนการภายในองค์กรทั้งหมด โดย
ด�ำเนินการสอดประสานกันทุกระดับอย่างจริงจัง เทคโนโลยีจึงเป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุน สู่การบรรลุ
เป้าหมายสูงสุด คือ การเข้าถึงความต้องการของผู้รับบริการ หรือประชาชนให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การให้
ความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะขับเคลื่อนทุกการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการให้ความส�ำคัญกับ
ฐานข้อมูล การใช้ปญ
ั ญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ประมวลผล จึงเห็นได้ชดั ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ท�ำให้ระบบนิเวศทางธุรกิจเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเปลีย่ นผ่านสูด่ จิ ทิ ลั จึงเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง หากองค์กรใดล้มเหลวในการปรับตัว ธุรกิจเกิดใหม่ก็จะเข้ามาทดแทน ด้วยการพลิกโฉม
ธุรกิจ (Disruption) ได้เสมอ อย่างไรก็ตาม การตระหนักรู้ การศึกษา และการฝึกฝน เป็นหัวใจส�ำคัญ
ที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ ทุกวัย เพื่อให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีให้
เป็นประโยชน์แก่ตนเอง และแก่ประเทศชาติได้
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ส�ำหรับสถานการณ์ฟินเทคในประเทศไทย มีพัฒนาการที่น่าสนใจหลายประการ เช่น การออก
พระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และพระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561 (การจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินดิจิทัล) การออกพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล การยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนเงินบนช่องทางดิจิทัล
ของธนาคารพาณิชย์ การประกาศแนวทางการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่น�ำเทคโนโลยีใหม่
มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Regulatory sandbox) การเปิดตัวโครงการอินทนนท์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย แม้วา่ จะมีปจั จัยลบทางเศรษฐกิจจากภายนอกมากระทบตลอดทัง้ ปี แต่ดว้ ยการสร้างรากฐาน
ของระบบนิเวศที่เข้มแข็งของประเทศไทย น่าจะท�ำให้ธุรกิจฟินเทคในประเทศไทยเติบโตได้อย่างมั่นคง
ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ธุรกิจฟินเทคทั่วโลกยังอยู่ในระยะเริ่มต้น จนอาจเรียกได้ว่ามีการตระหนักรู้ในวง
จ�ำกัด และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องส่วนใหญ่ยงั ต้องท�ำความเข้าใจกับโอกาส และผลกระทบทีเ่ กิดจากนวัตกรรมนี้
เช่นเดียวกับการศึกษาในเชิงวิชาการ ที่ยังขาดแคลนในทุกด้าน ส�ำหรับประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษา
เพิม่ เติม เช่น วิธปี ระเมินมูลค่าสกุลเงินเข้ารหัส การควบคุมราคาสกุลเงินเข้าระหัส เทคโนโลยีทดแทนการ
ประมวลผลแบบกระจายศูนย์ (Blockchain) และต้นทุนการเปลี่ยนเทคโนโลยี (Switch cost) การศึกษา
ผลกระทบของธุรกิจฟินเทคที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ
ทางธุรกิจ เป็นต้น
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