กำหนดกำร
งำน Bangkok FinTech Fair 2021
“Shaping Digital Finance in the New Decade: ก้ำวสู่ทศวรรษใหม่ กับโลกกำรเงินไทยแห่งอนำคต”
18 – 19 ตุลำคม 2564
วันที่หนึ่ง: วันจันทร์ที่ 18 ตุลำคม 2564
เวลำ
หัวข้อ
9:15-9:45
ปำฐกถำพิเศษ
(30 นำที)
โดย ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวำทนฤพุฒิ ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย
Theme: FinTech Policies and Way Forward – What to Expect in this New Decade
นโยบำย FinTech สู่กำรเงินวิถีใหม่ในทศวรรษหน้ำ
9:45-11:00
Digital Outlook and Overview: ก้ำวผ่ำนวิกฤติ สู้โควิดด้วยดิจิทัล
(75 นำที)
รับฟังมุมมองและวิสั ยทั ศน์จากผู้นาในภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีบ ทบาทสาคัญ ในการกาหนดทิ ศทางการพัฒนา
ด้านดิจิ ทัลของภาคการเงินไทย จากสิ่งที่ ดาเนินการผ่ านมา จนถึงปัจจุ บัน สู่ทิศ ทางในอนาคต รวมถึง แลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ และบอกเล่าเส้น ทางการปรับตัวด้ านดิจิ ทัล จากตัวเร่ง สาคัญทั้ งวิก ฤตโควิ ด -19 พัฒนาการของ
เทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด รู ปแบบธุรกิจใหม่ และพฤติก รรมผู้บริ โภคที่เ ปลี่ยนไป นาไปสู่การใช้เ ทคโนโลยีดิจิ ทัลใน
การพัฒนารูป แบบการให้บ ริการทางการเงินในอนาคต แนวทางการพั ฒนาโครงสร้ างพื้นฐานที่สาคัญอย่างต่อเนื่อ ง
เพื่อให้เกิด การพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถรองรับ การเปลี่ ยนแปลงต่ าง ๆ ที่ทุกภาคส่ วนต้องพร้อมรั บ และปรั บตัว ให้
เท่าทันได้อย่ างมีป ระสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล
ผู้ร่วมเสวนำ: 1) คุณรณดล นุ่มนนท์
รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2) ดร.กุลยา ตันติเตมิท
อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
3) ดร.ปิติ ตัณฑเกษม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
4) ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
ผู้ดำเนินรำยกำร: คุณมนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล
11:00-11:40
Platform as a Service in the New Decade: ตอบโจทย์ ธุรกิ จและประชำชนอย่ ำงไร ด้วยกำรใช้ แพลตฟอร์ม
(40 นำที)
มาร่วมพูดคุยกั บผู้มีส่วนออกแบบและพัฒนา platform ขนาดใหญ่ในไทยทั้ง platform ของภาครัฐ และ platform
ของภาคเอกชน สาหรับ บริก ารในทั้ งตลาดเงิน และตลาดทุน รองรั บผู้ ใช้บริก ารในวงกว้า ง รวมถึงมุมมองของภาค
ธุรกิจ สิ่ง ที่ผู้ป ระกอบการรายย่อยจะได้รับ และสามารถเอื้อประโยชน์ใ ห้กับ platform ร่วมแบ่งปันมุมมองของ
platform ในอนาคตว่ าควรประกอบด้ วยอะไรบ้าง เพื่อเป็นโครงสร้า งพื้นฐานสาคั ญของประเทศให้สามารถไปสู่
สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล ได้อ ย่างแท้จริ ง
ผู้ร่วมเสวนำ: 1) คุณสมคิด จิรานันตรัตน์
อดีตที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
2) คุณชลเดช เขมะรัตนา
นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย
ผู้ดำเนินรำยกำร: คุณศิรัถยา อิศรภักดี
11:40-12:10
Disruptive Technologies in Trend with Potential Financial Solutions: พลิกโฉมโลกกำรเงินด้วย
(30 นำที)
Disruptive Technologies
ด้วยเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และรุนแรง มีผลกระทบกับรูปแบบการดาเนินธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญ
ภาคการเงินนาเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้เพือ่ นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
ลดต้นทุน และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป การทาธุรกรรมทางดิจิทัลที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจาก
ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง COVID-19 ร่วมเดินทางไปสู่ทศวรรษใหม่กับเทคโนโลยีที่มีศักยภาพเปลี่ยนโลก
วิทยำกร: คุณเรืองโรจน์ พูนผล
ประธาน บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป
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เวลำ
หัวข้อ
Theme: Digital Transformation for Businesses with Supportive Financial Infrastructure
เปลี่ยนเกมธุรกิจด้วยโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรเงินดิจิทัล
13:30-14:45
Connecting All Innovative Finance to Transform Businesses: เชื่อมโยงนวัตกรรม ปรับโฉมธุรกิจใหม่
(75 นำที)
การปรั บตั วของธุ รกิจด้ วยการนาเทคโนโลยีมาประยุก ต์ใช้ เพื่อมุ่งไปสู่ ธุรกิจ ใหม่ พร้อมด้ว ยบทบาทของภาคการเงิน
ในการพัฒนานวัตกรรมและ solution เพื่อช่ว ยยกระดับ ขีด ความสามารถของธุ รกิจ ไทย รวมทั้ง การส่งเสริมและ
ผลักดันให้เกิ ดการพัฒนาโครงสร้า งพื้นฐานทางการเงินที่สาคัญ สาหรั บรองรั บการพัฒนาผลิตภั ณฑ์ และบริก ารเพื่อ
ตอบโจทย์ ธุรกิจในยุคดิจิทัล
ผู้ร่วมเสวนำ: 1) คุณเวทิต โชควัฒนา
กรรมการผู้อานวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)
2) คุณวิทูร สุริยวนากุล
ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
3) คุณณพงศ์ธวัช โพธิกิจ
ผู้อานวยการ ฝ่ายนโยบายระบบการชาระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
4) คุณสีหนาท ล่าซา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จากัด
ผู้ดำเนินรำยกำร: คุณมนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล
14:45-15:25
How Financial Service Providers Have Transformed Themselves to Support Businesses with
(40 นำที)
Innovations: นวัตกรรมที่ปรับเพื่อรับภำคธุรกิจ
ร่วมรับฟังแนวคิ ด มุมมอง ในมิติ ความเปลี่ ยนแปลงของธุ รกิจ การเงินผ่านการลงทุน และสร้า งสรรค์น วัตกรรม
เทคโนโลยีท างการเงินสาหรับการใช้งานจริงในภาคธุ รกิจ พร้อมยกระดับประสบการณ์ Digital Services ในวงการ
การเงินของไทย และสนั บสนุนให้มีผู้ ประกอบการและสตาร์ ทอัพ รายใหม่ๆ รวมทั้งการปรั บกระบวนการทางานเป็น
รูป แบบใหม่ ที่เน้นสร้างสรรค์ และเปิดกว้าง สร้างระบบนิ เวศน์ขององค์ กรให้รองรั บการขับเคลื่อนธุ รกิจ ของบริษัท
ด้านเทคโนโลยี (Tech Company)
ผู้ร่วมเสวนำ: 1) คุณอรพงศ์ เทียนเงิน
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จากัด
2) คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินรำยกำร: คุณศิรัถยา อิศรภักดี
15:30-16:00
The Essentials of Digital ID, Digital Signature and Digital Consent for Businesses: ตัวตนในโลกออนไลน์
(30 นำที)
สำคัญอย่ำงไรต่อภำคธุรกิจ
ปัจจัยพื้นฐานสาคั ญลาดั บต้น ของภาคธุรกิจในการทาธุ รกรรมในโลกดิ จิทัลที่เ ป็นทางรอดไม่ใช่ท างเลือก คือต้ อง
สามารถพิสูจน์ และยืนยันตัว ตนนิติบุค คลเพื่ อรองรั บกระบวนการดิจิทั ลได้อย่างแท้จ ริง แบบ end-to-end รวมไปถึง
แนวทางการพัฒนาระบบการพิสูจน์ และยืนยันตัว ตนที่สอดรั บบริบ ทของไทย เมื่อ ทาธุ รกรรมบนช่องทางดิจิทัลจะ
เหมือนหรือต่ างกั บโลกการทาธุ รกรรมแบบพบเห็นหน้ า face-to-face อย่ างไร การใช้ง านต่อ ยอดจากบุค คล
ธรรมดาไปสู่ก ารพิสูจน์ และยืนยันตัวตนนิ ติบุ คคล Use Case ที่เกี่ย วข้ อง
ผู้ร่วมเสวนำ: 1) คุณบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จากัด
2) คุณสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท
ผู้จัดการทั่วไป ด้านการบริการดิจิทัล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินรำยกำร: คุณวิจิตรเลขา มารมย์
ผู้อานวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงภาพรวม ธนาคารแห่งประเทศไทย
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วันที่สอง: วันอังคำรที่ 19 ตุลำคม 2564
เวลำ
หัวข้อ
Theme: Financial Innovations for Productivity and Inclusivity – Now and Then
วันนี้และก้ำวต่อไปของกำรใช้นวัตกรรมทำงกำรเงิน
9:00-10:15
(75 นำที)

The Power of Data for Inclusive and Resilient Finance: ใช้ข้อมูลอย่ำงไรให้ทรงพลังและยั่งยืน
การเสวนาในหัว ข้อการใช้ข้อมูล ให้ ทรงพลังเพื่อการเข้า ถึง บริ การทางการเงินอย่ างยั่ งยืน โดยผู้ บริ หารหน่ว ยงานและ
แพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีข้อมูลที่ส ะท้อนพฤติก รรมของผู้บริโภค ที่จ ะมาบอกเล่ าเกี่ ยวกับ ประสบการณ์ และทิ ศทาง
ของธุ รกิจ ในการใช้ ข้อมูลทางการเงินและข้ อมูลทางเลือก (Alternative data) มาช่ว ยให้ป ระชาชนสามารถเข้ าถึง
สินเชื่อและบริ การการเงินอื่น ๆ ได้อ ย่างทั่ว ถึง รวมถึงโอกาสและรูป แบบในการนาข้อมูลจานวนมหาศาลมาสร้ าง
นวัตกรรมการเงินต่ อยอดอย่ างยั่งยืน พร้ อมทั้งการแลกเปลี่ยนมุมมองในการดู แลความเป็นส่ วนตัว ของข้ อมูล
ผู้บริโภค เพื่อให้ เป็น ไปตามกฎเกณฑ์ ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง
ผู้ร่วมเสวนำ: 1) คุณสุรพล โอภาสเสถียร
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
2) คุณวรฉัตร ลักขณาโรจน์
กรรมการบริหาร Grab (ประเทศไทย)
3) คุณมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย)
4) คุณตฤบดี อรุณานนท์ชัย
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มันนี่เทเบิล จากัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินรำยกำร: คุณมนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล

10:15-11:00
(45 นำที)

From FinTech Startups: How to Improve Financial Health Sustainably
จำก FinTech Startups: ตัวช่วยในกำรส่งเสริม Financial Health ที่ดีขึ้นอย่ำงยั่งยืน
นาเสนอเครื่องมือ ในการบริห ารหนี้ให้เกิด ประสิ ทธิภ าพ ส่งเสริมวินั ยทางการเงิน การเก็บออม และเสริมสร้างความรู้
ทางการเงิน ได้อย่ างครบวงจร
กำรสำธิตนวัตกรรม: 1) Share Loan by NestiFly
2) Noburo
3) PeerPower
4) Piggipo Go
5) Refinn
6) Wealthi

11:00-12:00
(60 นำที)

Cross-Border Payment Connectivity: ปลดล็อกกำรชำระเงินข้ำมประเทศเพื่อกำรพัฒนำของภูมิภำค
(บรรยายภาษาอังกฤษ)
เสวนาความร่วมมือ ระหว่ างประเทศ QR Payment และ Remittance ทิ ศทางการพัฒนา cross border
payment เพื่อ ขยายการเข้ าถึ งบริการทางเงิน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และสร้างความร่วมมื อในภูมิภ าค
อาเซียนและขยายไปยังภูมิภาคอื่น รวมทั้ งบทบาท e-Payment ที่เป็ นเส้นเลือดหลัก หล่อเลี้ย งเศรษฐกิจ ในช่วง
COVID-19
ผู้ร่วมเสวนำ: 1) Mr. Abraham Jozef Adriaansz
Board of Indonesian Payment System Association - Head of Retail Business
Committee
Board of PT Rintis Sejahtera
2) Mr. Sopnendu Mohanty
Chief Fintech Officer, Monetary Authority of Singapore
3) Ms. Tara Rice
Head of CPMI Secretariat, Bank for International Settlements
4) Mr. Payong Srivanich
Chairman, Thai Bankers' Association
President, Krungthai Bank Public Company Limited
ผู้ดำเนินรำยกำร: Mr. Daniel Wu
Head of Financial Services Policy for Asia Pacific and Japan, Amazon Web Services
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เวลำ
หัวข้อ
Theme: Charting the Future of Finance together in the Borderless World
เปลี่ยนอนำคตโลกกำรเงินไร้พรมแดนไปด้วยกัน
13:30-14:45
The Rise of Central Bank Digital Currency – Progress So Far and Way Forward: ก้ำวสู่ยุคสกุลเงินดิจิทัล
(75 นำที)
โดยธนำคำรกลำง (CBDC) - พัฒนำกำรที่ผ่ำนมำและภำพอนำคต (บรรยายภาษาอั งกฤษ)
Join us for wholesale and retail CBDC updates and trends, potential use cases, adoption in
involving economies, and how businesses and people can get ready for CBDC. The way forward
is the future of money and its underlying technologies.
ผู้ร่วมเสวนำ: 1) Dr. Vachira Arromdee
Deputy Governor, Corporate Development, Bank of Thailand
2) Mr. Aakash Degwekar
Senior Director, Visa
3) Dr. Dong He
Deputy Director of the Monetary and Capital Markets Department,
International Monetary Fund (IMF)
4) Dr. Arak Sutivong
Director and Chief Executive Officer, SCB 10X
ผู้ดำเนินรำยกำร: Ms. Kullarat Phongsathaporn
Partner, Baker McKenzie
14.45-16.00
Will Cryptocurrency and DeFi Really Be Game Changers for Financial Services?
(75 นำที)
Cryptocurrency & DeFi: โลกกำรเงินรูปแบบใหม่...ไร้ตัวกลำง (บรรยายภาษาไทย Subtitles ภาษาอังกฤษ)
รับฟังมุมมองจากผู้ที่อยู่ในวงการโดยตรง ถึงบทบาทของ Cryptocurrency ในโลกการเงินไทย และ business
model รูป แบบใหม่ แบบไร้ตั วกลาง รวมถึงการใช้งานกั บผลิตภั ณฑ์ และบริการการเงิน ปัจจุบัน การปรับตัว ของผู้
เล่นเดิม การเข้า ร่วมของผู้เล่น หน้าใหม่ รวมทั้ง DeFi จะเป็น แค่ hype หรือจะเป็นการให้บ ริก ารทางการเงิน แบบ
ใหม่ที่ ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้อ ย่างแท้จริ ง พร้อมทั้ง โอกาสและความเสี่ย งที่เกี่ ยวข้อง ทิศ ทางของพัฒนาการในไทย
และต่างประเทศ
ผู้ร่วมเสวนำ: 1) คุณธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เวนเจอร์ส จากัด
2) คุณแซม ตันสกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จากัด
3) คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด
4) คุณทชา ปัญญาเนรมิตดี
ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Alpha Finance Lab จากัด
ผู้ดำเนินรำยกำร: คุณศิรัถยา อิศรภักดี
16:00-16:30
FinTech Talk the Finale: Financing in the New Decade – Possibilities, Opportunities and
(30 นำที)
Challenges: บทสรุป โลกกำรเงินในทศวรรษใหม่ – ควำมเป็นไปได้ โอกำส และควำมท้ำทำย (บรรยายภาษาอังกฤษ)
วิทยำกร: Mr. Fergus Gordon
Managing Director and Banking Industry Lead in Growth Markets, Accenture Public Limited
Company

