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Digital Outlook and Overview
ก้าวผ่านวิกฤติ สู้โควิดด้วยดิจิทัล
ภาพรวม
การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยเร่งให้เกิด digital adoption และ digital
disruption ในทุกมิติของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการเงิน ซึ่งผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทัง้ สถาบันการเงิน non-banks
ผู้ประกอบการ FinTech รวมถึงภาครัฐและผู้กากับดูแล ได้มีการปรับตัวมาอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ ในอนาคต
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของประเทศสาหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทลั จะเป็นหัวใจสาคัญ
ที่นาไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินที่มปี ระสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้อย่างดี ทาให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง ซึง่ จะเป็นประโยชน์
ต่อทุกคนในระบบ และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อไป
สรุปสาระสาคัญ
การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นตัวกระตุ้นสาคัญต่อการใช้เทคโนโลยีทางการเงินของผู้บริโภค
โดยเฉพาะการชาระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้กลายเป็นช่องทางทีม่ ีประสิทธิภาพมากทีส่ ุดสาหรับรัฐบาล
ในการกระจายรายได้และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ทั้งนี้ การปรับตัวของผู้ให้บริการ
ทางการเงินเพื่อให้เข้าสู่ยุคดิจิทลั อย่างเต็มรูปแบบจาเป็นต้องเริม่ จากการปรับเปลี่ยนแนวคิด วัฒนธรรม และ
กระบวนการดาเนินงานภายในองค์กรให้เป็นดิจิทลั เป็นลาดับแรก เพือ่ ต่อยอดไปยังการนาเสนอประสบการณ์
ทางการเงินที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลให้แก่ผบู้ ริโภคมากขึ้น
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ทัง้ ในด้านเทคโนโลยีและการเงินเป็นอีกปัจจัยในการยกระดับ
การให้บริการทางการเงินของไทย โดยในปัจจุบันไทยมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี 5G และ cloud computing
อยู่ในระดับสูง ซึง่ พร้อมทีจ่ ะตอบสนอง business application ต่าง ๆ รวมถึงการสร้างระบบนิเวศทางการเงิน
และขยายขอบเขตการให้บริการไปสู่ในระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี สาหรับโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการเงินนั้น แม้ว่าไทยจะมีระบบการชาระเงินที่มปี ระสิทธิภาพมาก แต่ยงั คงต้องมีการพัฒนาในอีก 2 ส่วนสาคัญ
คือ การเข้าถึงระบบยืนยันตัวตนและตรวจสอบ digital ID ของผู้ทาธุรกรรมด้วยต้นทุนต่า และกระบวนการจัดทา
เอกสารทางการเงินในรูปแบบ digital document รวมถึงการใช้ digital signature ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภค
สามารถทาธุรกรรมทางการเงินได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
ในอนาคต การกากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินดิจิทลั ทีม่ ีความหลากหลายขึ้นทาให้ ธปท. ก็จะต้อง
เพิ่มความคล่องแคล่วและปรับตัวเพื่อตอบสนองความท้าทายในการสร้างสมดุลระหว่างการรักษาเสถียรภาพ
ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยทางไซเบอร์ของผูบ้ ริโภค ควบคู่ไปกับการส่งเสริมพัฒนาการของนวัตกรรม
ทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้หลักการ 3 Os คือ การส่งเสริมการแข่งขันที่เท่าเทียม (open environment)
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางสาหรับผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน (open infrastructure) และการสนับสนุน
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่าง ๆ (open data) โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริโภคและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการเงินดิจิทลั ทีส่ ร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจ
และสังคม
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Platform as a service in the new decade
ตอบโจทย์ธุรกิจและประชาชนอย่างไรด้วยการใช้แพลตฟอร์ม
ภาพรวม
กุญแจสาคัญที่ทาให้ platform ประสบความสาเร็จต้องมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ มีผู้ใช้งาน
เป็นจานวนมาก มีเครือ่ งมือที่ช่วยให้การทาธุรกรรมบน Platform สะดวกยิ่งขึ้น และนาข้อมูลทีม่ ีอยู่บน platform
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานใน ecosystem นอกจากนี้ platform ในประเทศไทย ควรมีลักษณะเป็น
open platform ที่เปิดกว้างรองรับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และมีต้นทุนที่ต่าเพื่อเอื้อให้ธุรกิจขนาดเล็ก
สามารถแข่งขันและเติบโตได้ รวมถึงมีการดูแลไม่ให้ผเู้ ล่นรายใหญ่มีอานาจในการแข่งขันมากจนเกินไป
นอกจากนี้ หน่วยงานกากับดูแลควรเข้ามามีบทบาทในด้านกฎระเบียบ และการออกแบบพัฒนา platform
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา รวมทั้งเพิ่มความคล่องตัวและความเป็นธรรมในการให้บริการ
สาระสาคัญ
“Platform” คือ พื้นที่หรือเวทีที่มีผู้ใช้งานจานวนมากสาหรับทากิจกรรมหรือทาธุรกิจร่วมกัน
ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรโดยทีเ่ จ้าของ platform ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพยากรเอง โดยคุณสมบัติของ platform
ที่ดตี ้องมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ใช้งานจานวนมาก เครือ่ งมือที่ช่วยให้การทาธุรกรรมบน platform
มีความสะดวกขึ้น และการนาข้อมูลที่มีอยูบ่ น platform มาใช้ให้เกิดประโยชน์
การพัฒนา platform มีความท้าทายหลายด้าน เช่น ต้องถูกออกแบบให้ขยายได้ง่าย (scalable)
และสามารถรองรับผู้ใช้งานจานวนมาก ต้องดึงดูดให้มีผู้ใช้งานเป็นจานวนมาก ต้องมีเครื่องมือ ที่ใช้ข้อมูล
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงต้องมุ่งพัฒนาให้เป็น open platform ที่สามารถเปิดให้ผู้เล่นรายอื่น
(3rd party) เข้ามาพัฒนาบริการต่อยอดและอยู่ร่วมกันได้ รวมถึงการพัฒนาไปสู่การเป็น national digital
platform ของประเทศ ซึ่ง national digital platform ที่ดีควรมีบริการจาก 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน จึงจะทาให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศไทย
นอกจากนี้ ประโยชน์ของ open platform ขนาดใหญ่และผู้ใช้งานเป็นจานวนมาก คือ การช่วยพิสูจน์ตัวตน
ด้วย digital ID ของผู้ใช้งานบน platform ประกอบกับการมีโครงข่ายของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และมีข้อมูลทีห่ ลากหลาย
จะช่วยให้ลักษณะของธุรกรรมเป็นแบบอัตโนมัติมากขึ้น ทัง้ นี้ platform ในประเทศไทยควรมีต้นทุนที่ต่า เพือ่ ให้
ธุรกิจขนาดเล็ก และ startup สามารถแข่งขันและเติบโตได้ รวมไปถึงหน่วยงานกากับดูแล ควรเข้ามามีบทบาทใน
ด้านกฎระเบียบ มีการดูแลไม่ให้ผเู้ ล่นรายใหญ่มีอานาจในการแข่งขันมากจนเกินไป และมีการออกแบบพัฒนา
platform เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา รวมทัง้ เพิม่ ความคล่องตัวและความเป็นธรรมในการให้บริการ
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Disruptive Technologies in Trend with Potential Financial Solutions
พลิกโฉมโลกการเงินด้วย Disruptive Technologies
ภาพรวม
สถานการณ์ COVID-19 เป็นตัวเร่งให้เทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและสร้างโอกาสทางธุรกิจ
อย่างมีนัยสาคัญ ในส่วนของภาคการเงินมีการนาเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป
การทาธุรกรรมทางดิจิทลั มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและได้รับการตอบรับอย่างดีจากทุกภาคส่วน
สรุปสาระสาคัญ
กระแสของ disruptive technologies ในภาคการเงินสามารถแบ่งออกเป็นช่วงเวลา ดังนี้
 ปี 2016 – 2017: เป็นช่วง 1st wave ของการเริม่ เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของภาคการเงิน
ครอบคลุมทัง้ mobile banking และ e-payment นอกจากนี้ยังเกิดกลุม่ บริษัท FinTech และบริษทั startup
จานวนมากที่พยายามแข่งขันด้านธุรกิจการเงินกับธนาคาร รวมถึงมีการเกิดขึ้นของระบบการเงินแบบ CeFi
(Centralized Finance) ในส่วนของ cryptocurrency เช่น Bitcoin
 ปี 2018 – 2019: เป็นช่วง 2nd wave ซึ่งอยู่ในช่วง disruption domino คือ แต่ละภาคส่วน
เริ่มทยอยเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สาหรับภาคการเงินนั้น ธนาคารเริ่มมีการดาเนินธุรกิจแบบพันธมิตร
กับบริษัท FinTech และบริษัท startup นอกจากนี้ ระบบการเงินแบบ CeFi และ DeFi (Decentralized
Finance) มีการพัฒนาต่อยอดในส่วนของ Ethereum และ smart contracts รวมทัง้ เกิด Binance
 ปี 2020: เป็นช่วงสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นตัวเร่งการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
จากเดิมอยู่ในช่วง disruption domino มาเป็นช่วง continuous disruption คือ ทุกภาคส่วนมีการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีพร้อม ๆ กัน เช่น ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในรูปแบบ online
มากขึ้น เป็นต้น สาหรับภาคการเงินนั้น พฤติกรรมของผู้บริโภคแบบ At Home Economy เร่งให้มีการเปลี่ยนแปลง
ด้านบริการทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย เช่น augmented reality, virtual reality และ AI เป็นต้น
รวมทั้งเกิดกระแสการลงทุนในสินทรัพย์ดจิ ิทลั ของคนรุ่นใหม่ ทาให้เกิดการเติบโตของระบบการเงินแบบ CeFi
และ DeFi อย่างก้าวกระโดด
 หลังปี 2021: เป็นช่วงที่เต็มไปด้วยความท้าท้ายและโอกาสของธุรกิจในภาคการเงิน โดยผู้เล่น
และลูกค้ามีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาการบริการทางเงินใหม่ ๆ ที่ตอบความต้องการ ซึ่งจะเป็น
ยุครุ่งเรืองของวิวัฒนาการในระบบการเงิน
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Connecting All Innovative Finance to Transform Businesses
เชื่อมโยงนวัตกรรม ปรับโฉมธุรกิจใหม่
ภาพรวม
ภายใต้สถานการณ์ทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงทีร่ วดเร็วของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ทาให้การดาเนินงานของภาคธุรกิจมีการปรับใช้นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ในกระบวนการต่าง ๆ เกิดการสร้างรูปแบบ
ธุรกิจใหม่ ๆ พร้อมด้วยบทบาทของภาคการเงินในการพัฒนานวัตกรรมและ solution เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถ
ของธุรกิจไทย รวมทัง้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้สง่ เสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางการเงิน
ที่สาคัญ สาหรับรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพือ่ ตอบโจทย์ธุรกิจในยุคดิจิทลั ให้ธุรกิจสามารถปรับตัว
เข้าสู่ e-Business แบบครบวงจร
สรุปสาระสาคัญ
การปรับตัวของภาคธุรกิจและภาคการเงินสู่โลกยุคดิจทิ ัล (Digital transformation)
 การเปลี่ยนแปลงสู่ digital transformation ของภาคธุรกิจ โดยภาคธุรกิจมีการปรับตัวสู่รูปแบบ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน เช่น การจัดซื้อ การจัดการระบบค้าปลีก รวมถึง
มีการสนับสนุนให้การดาเนินงานเป็นแบบ paperless และเชื่อมโยงกระบวนการทางานแบบ end-to-end process
นอกจากนี้ มีการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ในการบริหารจัดการและประกอบการตัดสินใจในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว
 การพัฒนาเทคโนโลยีของภาคการเงิน ในปัจจุบันภาคการเงินมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ
จากรูปแบบเดิมที่ธนาคารเป็นตัวกลางในการทาธุรกรรมสู่ digital solution ทีจ่ ะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้ามากขึ้น เช่นเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีแนวนโยบายที่ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน
(Smart Financial and Payment Infrastructure for Business) ทีจ่ ะช่วยสนับสนุนการปรับตัวของภาคธุรกิจ
เข้าสู่ยุคดิจิทลั ทาให้กระบวนการทางานมีประสิทธิภาพดีขึ้น ลดการสัมผัสเงินสด สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ในการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ และเอือ้ ให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการภาคธุรกิจ
โดยปัจจัยทีส่ าคัญในส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสามารถปรับตัวไปสู่โลกดิจิทลั มีดังต่อไปนี้
 ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทัง้ ภาคธุรกิจ ภาคการเงิน และภาครัฐในการปรับเปลี่ยนสูโ่ ลกยุคดิจิทัล
 การสนับสนุนให้มีเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลาง/เล็กให้สามารถ
ปรับตัวได้ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ (incentive) ในการใช้งาน
 การสร้างระบบนิเวศทีเ่ อื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ทีต่ อบโจทย์ตรงความต้องการของผู้ใช้บริการ
เช่น กฎระเบียบ การสร้างแรงจูงใจ และการเปิดกว้างให้มีผเู้ ล่นที่หลากหลาย
 การเร่งพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีความรู้และความสามารถในการใช้งาน digital services ในอนาคต
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How Financial Service Providers Have Transformed Themselves to Support Business with Innovations
นวัตกรรมที่ปรับเพื่อรับภาคธุรกิจ
ภาพรวม
การแข่งขันทีร่ ุนแรงในยุคดิจทิ ัลทาให้ผู้เล่นในภาคการเงินทั้งที่เป็นสถาบันการเงินและผู้ให้บริการที่ไม่ใช่
สถาบันการเงิน (non-bank) ต้องปรับตัวและปรับแนวทางการทาธุรกิจ โดยให้ความสาคัญกับการลงทุนเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมทีจ่ ะช่วยสร้างธุรกิจใหม่หรือเพิ่มมูลค่าให้กบั ผู้ใช้บริการ
สรุปสาระสาคัญ
การปรับตัวของผู้ให้บริการ ปัจจุบันตัวกลางทางการเงินมีบทบาทและความสาคัญลดลง ธนาคารจึงจาเป็น
ต้องสร้างความแตกต่างและจุดขายให้กับบริการของตน โดยธนาคารไทยพาณิชย์มีการนานวัตกรรมมาสร้างธุรกิจใหม่
ในขณะที่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ปรับตัวโดยเข้ามาให้บริการ
หน้าบ้าน เพื่อให้อยู่ในสายตาของผูใ้ ช้บริการมากขึน้ รวมถึงใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการพัฒนาบริการให้ตอบโจทย์
ผู้ใช้ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและเอื้อให้เกิดนวัตกรรม และดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้ามาในองค์กร
โดยในช่วงที่ผ่านมาเน้นการร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาบริการ
ตัวอย่างการนาเทคโนโลยีมาใช้ ได้แก่
ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้แก่ (1) Blockchain Solution from Procure to Pay แฟลตฟอร์มที่ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายและรองรับการชาระเงิน ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การให้สินเชื่อแก่ผู้ใช้บริการ
(2) PayZave แฟลตฟอร์มการชาระเงินระหว่างคู่ค้า โดยผู้ซอื้ จะได้ส่วนลดหากไม่ขอเครดิตเทอม ผู้ขายได้สภาพคล่อง
เร็วขึ้น (3) SCB มีตังค์ แฟลตฟอร์มทีเ่ ชื่อมกับระบบจ่ายเงินเดือนของบริษัท ซึง่ พนักงานสามารถเบิกเงินเดือน
ล่วงหน้าได้ โดยไม่ต้องรอถึงสิ้นเดือน ซึง่ จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับพนักงาน
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด ได้แก่ (1) Credit scoring โดยวิเคราะห์ความสามารถในการชาระหนี้
จากพฤติกรรมการจ่ายบิลของลูกค้าที่ยังเข้าไม่ถึงบริการของธนาคาร (2) Digital payment ซึ่งช่วยเพิ่มยอดขาย
ให้กับกลุ่มค้าปลีกและสามารถนาข้อมูลมาใช้ทารายการส่งเสริมการขายที่ตรงใจลูกค้ามากขึ้น (3) อุปกรณ์ IoT
เช่น กล้องที่ช่วยตรวจจับจานวนสินค้าบนชั้นวางของและสามารถแจ้งเตือนให้มีการเติมสินค้าได้
สภาพแวดล้อมหรือ ecosystem ที่จะช่วยสนับสนุน เช่น (1) นโยบายรัฐและกฎเกณฑ์ที่เอื้อให้เกิด
การพัฒนานวัตกรรม เช่น จีนที่เปิดให้มีการพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเข้าไปควบคุม (2) การส่งเสริม
ให้ผู้ให้บริการรายเล็กเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานกลาง (3) การลดต้นทุนของการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
ค่าอินเทอร์เน็ต (4) การส่งเสริมการลงทุนในบริษัทที่ผลิตนวัตกรรม เช่น ให้สิทธิประโยชน์ภาษี และ (5) ไม่ทิ้ง
กลุ่มผู้ใช้บริการที่ยงั ก้าวไม่ทันเทคโนโลยี
คาแนะนาสาหรับภาคธุรกิจในการปรับตัวให้เป็นธุรกิจดิจิทัล ซึ่งการปรับตัวไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็น
ความจาเป็นที่ธรุ กิจในทุกอุตสาหกรรมต้องทา โดยมีหลายแนวทาง เช่น (1) ลองทาอะไรใหม่ ๆ (2) ร่วมมือกับลูกค้า
หรือพันธมิตรทางธุรกิจพัฒนานวัตกรรม (3) ปรับตัวและสร้างบริการใหม่ๆ ให้เร็ว (4) คิดไปถึงระดับภูมิภาคหรือ
ระดับโลก (5) ดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้ามาในองค์กร (6) ให้ความสาคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล
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The essentials of Digital ID, Digital Signature and Digital Consent for Businesses
ตัวตนในโลกออนไลน์ สาคัญอย่างไรในต่อภาคธุรกิจ
ภาพรวม
ปัจจัยพื้นฐานลาดับแรกในการทาธุรกรรมบนโลกออนไลน์ คือการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ทาธุรกรรม
ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลผ่านช่องทาง digital ซึง่ ทีผ่ ่านมามีพัฒนาการของ Digital ID ในแต่ละภาคส่วน
เพือ่ ให้สามารถทาธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างสะดวก รวมทัง้ องค์ประกอบเรือ่ งการลงลายมือชื่อทางดิจิทลั
(e-signature) และการให้ความยินยอมทางดิจทิ ลั (e-consent) ทีจ่ ะช่วยส่งเสริมให้เกิดการปรับกระบวนการต่าง ๆ
เป็น digital ได้แบบ end-to-end
สรุปสาระสาคัญ
กระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเป็นขั้นตอนที่สาคัญในการทาธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชี
หรือการสมัครขอสินเชื่อ เช่น บุคคลธรรมดาต้องมีการแสดงหลักฐาน โดยปัจจุบันนิยมใช้บัตรประชาชน เพื่อนาไป
แสดงตนทีส่ าขาธนาคาร และเจ้าหน้าทีจ่ ะเปรียบเทียบข้อมูลในบัตรประชาชนกับบุคคลที่มาทาธุรกรรม โดยเมื่อ
ผ่านการพิสจู น์ตัวตนแล้ว บุคคลนั้นก็จะใช้บริการของธนาคารได้ และสามารถทาธุรกรรมในครั้งต่อไปโดยใช้สิ่งที่ใช้
ยืนยันตัวตน เช่น Username / Password หรือ PIN ในการยืนยันตัวตน
ปัจจัยสาคัญที่ใช้ทาธุรกรรม digital ประกอบด้วย 3 สิ่ง ได้แก่ สิ่งที่คุณมี สิง่ ที่คุณเป็น และสิง่ ที่คุณรู้
เช่น ลูกค้าไปสาขาเพื่อสมัคร mobile banking ต้องถ่ายรูปแล้วเปรียบเทียบใบหน้า (สิ่งที่คุณเป็น) กับข้อมูลใน
บัตรประชาชน หลังจากนั้น จึงจะสามารถใช้บริการบนโทรศัพท์มือถือ (สิง่ ที่คุณมี) ซึง่ ต้องกาหนด PIN (สิง่ ที่คุณรู้) ด้วย
หากลูกค้าต้องการเปิดบัญชีสามารถทาผ่าน mobile banking แทนการไปทีส่ าขาได้
ปัจจุบันมีพัฒนาการของ Digital ID ในแต่ละภาคส่วน เช่น กรมการปกครองมี application D.DOPA
ซึ่งใช้ทาธุรกรรมกับหน่วยงานราชการแทนบัตรประชาชนได้ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือใช้หมายเลข
โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งอ้างอิงในการยืนยันตัวตน รวมถึง National Digital ID (NDID) Platform ทีม่ ีกระบวนการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนที่ปลอดภัย และรองรับการยืนยันตัวตนกับหน่วยงานอื่น ๆ โดยมีการกาหนดมาตรฐานของ
สมาชิกที่มาเชื่อมต่อ เช่น มาตรฐานด้าน IT การบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ เป็นโครงสร้างพื้นฐานเปิดให้ทุกภาคส่วน
เชื่อมต่อได้
การพัฒนา Digital ID สาหรับนิติบุคคล สามารถต่อยอดจาก Digital ID สาหรับบุคคลธรรมดาในการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนของกรรมการหรือผู้มีอานาจกระทาการแทนบริษัท นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของนิตบิ ุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึง่ เป็น trusted source ได้ ซึ่งภาคธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์
จาก Digital ID ซึง่ สามารถนามาใช้ควบคู่กบั e-signature และ e-consent ได้ในทุกกระบวนการตัง้ แต่จดทะเบียน
บริษัท เปิดบัญชีธนาคาร ขอเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี และการทาสัญญาเช่าต่าง ๆ ในรูปแบบ digital ได้
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The Power of Data for Inclusive and Resilient Finance
ใช้ข้อมูลอย่างไรให้ทรงพลังและยั่งยืน
ภาพรวม
หน่วยงานและธุรกิจต่าง ๆ ในปัจจุบันได้พัฒนาการเก็บและการใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ลูกค้าและเสริมสร้าง
ธุรกิจของตนเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยหลาย ๆ บริษัทเริ่มให้บริการทางการเงินอย่างการปล่อยกู้ให้กับลูกค้า
อย่างแพร่หลาย บริการเหล่านี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้กบั ประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน
โดยสถาบันการเงิน ขณะเดียวกันก็จะช่วยขยายธุรกิจให้กับบริษัทผู้ให้บริการ
สรุปสาระสาคัญ
1. แนวทางการใช้ข้อมูลของแต่ละองค์กร
 National Credit Bureau (NCB) NCB มีหน้าที่เก็บข้อมูลของลูกหนี้ในประเทศไทย โดยแบ่งข้อมูล
ระหว่างลูกหนี้ทั่วไปและลูกหนี้นิติบุคคลเพื่อให้สามารถแยกวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายได้อย่างชัดเจน รวมถึง
แยกถังข้อมูลของลูกหนี้ SMEs เพื่อช่วยให้วิเคราะห์ได้ตรงประเด็นยิ่งขึ้น โดยจากข้อมูลจานวนมากที่ NCB มี
ทาให้ NCB สามารถวิเคราะห์และระบุกลุม่ บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 เพื่อช่วยให้ภาครัฐสามารถ
ออกนโยบายได้อย่างตรงจุดยิ่งขึ้น
 Grab บริษัทมองเห็นปัญหาว่า ปัจจุบันมีประชาชนจานวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน
ที่เหมาะสมเนื่องจากขาดเอกสารทางการเงิน บริษัทจึงได้มกี ารเก็บข้อมูลพฤติกรรมของกลุ่มผู้ประกอบการ
และกลุ่มผู้ให้บริการในแพลตฟอร์ม และนามาสร้างระบบ credit scoring ซึง่ จะนาไปสูก่ ารให้บริการทางการเงิน
กับทั้งสองกลุ่มอย่างเหมาะสม
 Sea Thailand บริษัทได้เสริมสร้างความสะดวกสบายให้กับทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องใน Shopee มาโดยตลอด
นอกจากการช่วยเหลือผู้ขายในเรื่องการบริหารจัดการ inventory และการให้ความรู้ในการวางขายสินค้า
โดยในปัจจุบัน Shopee ได้ช่วยผู้ขายรายย่อยให้สามารถขยายกิจการได้ผ่านการใช้ข้อมูลทางเลือก เพื่อสร้าง
ระบบ credit scoring ให้กบั ผู้ขายในแพลตฟอร์ม ขณะเดียวกัน Shopee ก็พยายามช่วยเหลือผู้ซอื้ ในช่วงวิกฤติ
ด้วยการปล่อยสินเชื่อระยะสั้นบนแพลตฟอร์ม
 Money Table บริษัทสร้างระบบที่ตอ่ ยอดจากการเป็นบริษัทจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่มีข้อมูล
จานวนมากมาช่วยในการให้บริการ day cash หรือบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า จนสามารถช่วยเหลือพนักงาน
ให้สามารถเสริมสภาพคล่องของตนเองในยามลาบากได้
2. การเสริมสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงินของคนไทยผ่านการใช้ข้อมูลในหลายแง่มุม
ในปัจจุบนั การเข้าถึงบริการทางการเงินยังมีขอ้ จากัดหลายด้าน ประเทศไทยจึงควรผลักดันการเชื่อมข้อมูล
จากระบบ credit scoring ของหน่วยงานหลักอย่าง NCB และบริษทั ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึง่ จะช่วยให้สถาบันการเงิน
พิจารณาความสามารถในการกู้ของลูกหนี้ได้ถูกต้องยิ่งขึ้น และทาให้ระบบการปล่อยกู้มีความยั่งยืน นอกจากนี้
การนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ต้องเหมาะสมกับลักษณะผูก้ ู้ด้วย โดยมีการนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วย
ให้ผปู้ ล่อยกู้สามารถวิเคราะห์ผกู้ ู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น และให้วงเงินทีเ่ หมาะสมกับพฤติกรรมการจ่ายหนี้ของผู้กู้
อย่างไรก็ดี การเก็บข้อมูลจาเป็นต้องเน้นถึงประเด็นความปลอดภัยของข้อมูลให้รัดกุมเพื่อป้องกันการรั่วไหล
ของข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วย
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Cross-Border Payment Connectivity
ปลดล็อกการชาระเงินข้ามประเทศเพือ่ การพัฒนาของภูมิภาค
ภาพรวม
ทุกวันนี้บริการชาระเงินและโอนเงินระหว่างประเทศยังมีข้อจากัดอยู่มาก ทัง้ เรื่องของความรวดเร็ว
ต้นทุนที่สูง ความสะดวก และความโปร่งใส ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบโดยรวม
ทั้งในส่วนของลูกค้า ร้านค้า และผู้ให้บริการชาระเงิน ดังนั้น ภายใต้โครงการ ASEAN Payment Connectivity
ธนาคารกลางในกลุ่มประเทศอาเซียนจึงได้ร่วมมือกันผลักดันและสนับสนุนการบูรณาการทางการเงิน
โดยการเชื่อมโยงระบบการชาระเงินของกลุ่มประเทศในภูมภิ าค ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว แรงงานต่างชาติ ตลอดจนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ในการใช้บริการ
โอนเงินและชาระเงินระหว่างประเทศ
สรุปสาระสาคัญ
การเชื่อมโยงบริการโอนเงินระหว่างประเทศ เช่น บริการ “พร้อมเพย์-เพย์นาว” ช่วยให้การโอนเงิน
ระหว่างประเทศทาได้ง่าย ต้นทุนต่า และมีความปลอดภัย โดยโครงสร้างพื้นฐานของระบบนี้ยังเอื้อให้ non-bank
และบริษัท FinTech สามารถใช้ประโยชน์และต่อยอดการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิผลเพื่อให้ผู้บริโภค
ได้ประโยชน์สงู สุด
บริการชาระเงินระหว่างประเทศด้วย QR code เป็นบริการที่ผู้ใช้บริการทั้งประชาชนและธุรกิจ
มีความคุ้นเคยกับวิธีการใช้งาน บวกกับความสะดวก ความปลอดภัย ความรวดเร็ว และต้นทุนที่ต่า ทาให้
บริการดังกล่าวเป็นทางเลือกใหม่สาหรับผู้ใช้บริการ ซึง่ จะเป็นตัวแปรสาคัญที่จะก่อ ให้เกิดความร่วมมือต่อไป
ในการเชื่อมโยงระบบการชาระเงินในอนาคต
หากมองผ่านประสบการณ์ความสาเร็จในการเชื่อมโยงระบบการชาระเงินที่ผ่านมา ปัจจัยความสาเร็จทีส่ าคัญ
คือการวางนโยบายหลักให้สอดคล้องกันภายใต้ความแตกต่างของแต่ละประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างใน
ด้านกระบวนการ ด้านการปฏิบัติการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการออกแบบบริการในแต่ละประเทศ
โดยความท้าทายสาคัญจะอยู่ทกี่ ารกาหนดกฎเกณฑ์กลางทีจ่ ะใช้ในการทางานร่วมกัน หากทาได้ตามทีก่ ล่าวมาแล้ว
กระบวนการในการพัฒนาและนาไปปฏิบัติก็จะมีประสิทธิผลและทาได้เร็วอีกด้วย นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานกากับดูแล ผู้ให้บริการระบบการชาระเงิน และผู้ให้บริการทางการเงินทั้งธนาคารและ non-bank
เป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญอย่างยิง่ ในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ ด้านเทคนิค และด้านกฎหมาย
ในอนาคตอันใกล้นี้ คาดว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ จะเข้ามามีบทบาทในบริการชาระเงินระหว่าง
ประเทศมากขึ้น เช่น Central Bank Digital Currency (CBDC) หรือสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง
ซึ่งคาดหวังว่าจะช่วยลดเวลาการทาธุรกรรม เนื่องจากไม่จาเป็นต้องมีการเปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารต่างประเทศ
(nostro accounts) หน่วยงานที่เป็นผู้รับผลประโยชน์ และลดพิธีปฏิบัติระหว่างธนาคาร อีกโครงการหนึ่ง คือ
โครงการ “Nexus” ที่กาลังพัฒนาโดย BIS Innovation Hub โดยกาลังศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงระบบ
การชาระเงิน (fast payment) แบบหลายประเทศ (multilateral connections) ที่มีความยุง่ ยากซับซ้อน โดยจะ
สร้างมาตรฐานกลางในการเชื่อมโยงระบบการชาระเงินภายในประเทศเข้าด้วยกัน
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The Rise of Central Bank Digital Currency – Progress So Far and Way Forward
ก้าวสู่ยุคสกุลเงินดิจิทัลโดยธนาคารกลาง (CBDC) – พัฒนาการทีผ่ ่านมาและภาพอนาคต
ภาพรวม
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ภูมิทัศน์ของระบบการเงินได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญด้วยเทคโนโลยี
การเกิดขึ้นของคริปโทเคอร์เรนซี สเตเบิลคอยน์ และโครงการต่าง ๆ ที่ริเริ่มโดยภาคเอกชนช่วยเพิ่มโอกาส
ให้ภาคการเงินอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันก็นามาซึง่ ความเสีย่ งที่ทาให้ธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มตั้งคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ โดยเฉพาะที่ว่า ควรมีสกุลเงินดิจิทลั ที่ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency หรือ
CBDC) หรือไม่ และ CDBC ควรได้รับการออกแบบและนาออกมาใช้จริงอย่างไร
สรุปสาระสาคัญ
ความสนใจใน CBDC ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่
 ด้านอุปสงค์ (demand) เช่น ความต้องการของผู้บริโภคในด้านดิจิทัลที่เพิม่ ขึ้น ความต้องการให้มี
การชาระเงินระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ของประชาชน
 ด้านอุปทาน (supply) เช่น การยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชน การเข้ามาของผูใ้ ห้บริการทีเ่ ป็น BigTech
และการเพิ่มขึ้นของสกุลเงินดิจทิ ัลที่ออกโดยภาคเอกชน
CBDC เป็นพัฒนาการขั้นต่อไปเพื่อทาให้เงินเป็นดิจิทัล แต่ CBDC อาจไม่ใช่คาตอบสาหรับทุกเรื่อง
เนื่องจากแต่ละประเทศมีเป้าหมายเชิงนโยบายและทางเลือกในการดาเนินการมากมายที่ต้องพิจารณา ซึ่งจะส่งผล
กระทบอย่างกว้างขวางต่อเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
การออกแบบ CBDC อย่างเหมาะสมจะช่วยทาให้เกิดประสิทธิภาพและเสถียรภาพสาหรับการนา CBDC
ไปใช้ในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งจาเป็นต้องพิจารณาในมิติ เช่น
 การออกแบบให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง CBDC ได้ ซึ่งรวมถึงประชาชนในพื้นที่ชนบท
ที่อาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
 การออกแบบ CBDC เพื่อให้ช่วยตอบโจทย์เรื่องการโอนเงินระหว่างประเทศ ทั้งการโอนเงินระหว่าง
ภาคธุรกิจต่าง ๆ และการโอนเงินระหว่างบุคคลทีม่ ีวงเงินต่อรายการต่า (small-value P2P remittance)
เพื่อช่วยลดต้นทุน
 การดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ CBDC ได้แก่ การลดบทบาทของธนาคารพาณิชย์ ภัยไซเบอร์
และการรั่วไหลของข้อมูล ซึ่งการศึกษาและหารือกับผูเ้ กี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างละเอียดรอบคอบจะช่วยให้สามารถ
ลดข้อกังวลเหล่านี้ได้ เช่น การใช้โครงสร้างการกระจาย CBDC แบบ 2 ชั้น (two-tier distribution model)
น่าจะเป็นทางเลือกทีเ่ หมาะสมกว่า เนื่องจากตัวกลางทางการเงินมีทรัพยากรและความเชี่ยวชาญในการเป็น
ด่านหน้าที่จะให้บริการกับลูกค้า นอกจากนี้ การรักษาส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่าง CBDC และเงินฝาก
ก็จะช่วยลดโอกาสที่ธนาคารจะถูกลดบทบาทลงได้
CBDC สามารถเป็นสะพานที่เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและนวัตกรรมต่าง ๆ ในอนาคต
เพื่อสร้างความเป็นไปได้อย่างไม่มีขีดจากัดนอกเหนือจากเรือ่ งการชาระเงิน โดยยังสามารถอยูร่ ่วมกับสกุลเงิน
ดิจิทัลที่ออกโดยภาคเอกชน ทั้งนี้ ธนาคารกลางจะต้องมีความคล่องตัว (agile) ยิ่งขึ้น เพื่อให้เท่าทันกับ
ความรวดเร็วของพัฒนาการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ CBDC ควรจะต้องทางานร่วมกับ
ระบบการชาระเงินต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วได้ ธนาคารกลางจึงควรวางแนวทางในการพัฒนาอย่างชัดเจนและกาหนด
มาตรฐานในการมีส่วนร่วมของสถาบันการเงิน ภาคธุรกิจ และร้านค้าต่าง ๆ รวมทั้งให้ความรู้กับผู้บริโภค
เรื่องการใช้งาน CBDC เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกิดการเปลีย่ นผ่านได้อย่างราบรื่น
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Will Cryptocurrency and DeFi Really Be Game Changers for Financial Services?
Cryptocurrency & DeFi: โลกการเงินรูปแบบใหม่...ไร้ตัวกลาง
ภาพรวม
ในปัจจุบัน การลงทุนในสินทรัพย์ดจิ ิทลั ค่อนข้างเป็นที่นิยม โดยสิ่งทีส่ าคัญคือผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล
และความเสี่ยงให้ดีก่อนลงทุน สาหรับ DeFi นั้น จุดเด่นคือความเป็นไปได้ในการพัฒนา application
แบบต่อยอดคล้ายการต่อตัวต่อ (“Lego of finance”) โดยการให้บริการหลัก ๆ ใน DeFi ได้แก่ การให้กู้
และการกู้ยืม การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจทิ ัล และประกัน ทั้งนี้ จุดเด่นของ DeFi คือการไร้ตัวกลาง
โดยทุกอย่างถูกกาหนดโดย computer code ที่ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้ ทาให้มีความโปร่งใส
มีประสิทธิภาพ และช่วยลดขั้นตอนเมื่อเทียบกับบริการทางการเงินรูปแบบเดิม
สรุปสาระสาคัญ
โครงสร้างของ DeFi แบ่งได้เป็น 4 ชั้น ได้แก่ (1) ชั้น Blockchain ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เก็บประวัติ
ธุรกรรมบน chain (2) ชั้น native asset ซึ่งทาหน้าที่คล้ายระบบปฏิบัติการของ chain (3) ชั้น protocol
ซึ่งเก็บ code ทีเ่ ป็น smart contract ซึ่งจะกาหนดวิธีการทางานสาหรับบริการนั้น ๆ และ (4) ชั้น application
ซึ่งช่วยให้ผ้ใู ช้งานสามารถใช้บริการได้โดยไม่จาเป็นต้องมีความรู้ด้าน coding ทั้งนี้ ชั้น protocol
และชั้น application จะมีผลอย่างมากต่อความนิยมและปริมาณการใช้งาน จึงควรทาให้สามารถเข้าใจง่าย
ควบคู่ไปกับการพัฒนาบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง
การเปลี่ยนผ่านไปยังโลกอนาคตที่ DeFi จะมีบทบาทสาคัญนั้น จะเป็นการเปลี่ยนผ่านที่รวดเร็ว
ภาคธุรกิจและประชาชนจึงต้องเตรียมความพร้อมโดยการปรับตัวให้คุ้นชินกับโลกการเงินที่ไม่มีตัวกลาง
ทาให้จาเป็นต้องเพิ่มความรู้และต้องดูแลประเด็นความปลอดภัยต่าง ๆ ด้วยตัวเอง
อย่างไรก็ดี แม้ DeFi จะมีบทบาทมากขึ้น แต่ตัวกลางบางประเภทก็จะยังคงอยู่ ความร่วมมือระหว่าง
ผู้ให้บริการ DeFi และผู้ให้บริการทางการเงินที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันจึงน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับทั้ง 2 ฝ่าย
โดยการใช้ DeFi protocol จะช่วยเพิม่ มูลค่าให้บริการทางการเงินได้ ขณะเดียวกัน ฐานลูกค้าและความเชื่อมั่น
ที่ประชาชนมีให้กับผู้ให้บริการทางการเงินในปัจจุบันก็จะช่วยให้ DeFi เป็นที่ยอมรับในวงกว้างได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ตัวกลางในปัจจุบันอาจมีบทบาทในการช่วยตรวจสอบความถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย
หรือด้าน coding เพือ่ ช่วยสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งจะเป็นผลดีกบั DeFi ecosystem โดยรวม
การปรับตัวเข้าสู่โลก DeFi เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ต้องดาเนินการ
ร่วมกัน โดยภาครัฐควรเปิดรับและทาความเข้าใจกับพัฒนาการของเทคโนโลยี เนื่องจากการสนับสนุนของภาครัฐ
จะช่วยสร้าง DeFi ecosystem ที่แข็งแรงได้ เช่น การให้ความรู้ในภาพรวม การให้คาแนะนาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
และประเด็นภัยไซเบอร์ เป็นต้น

11 | ห น้ า

FinTech Talk the Finale:
Financing in the New Decade – Possibilities, Opportunities and Challenges:
บทสรุป โลกการเงินในทศวรรษใหม่ – ความเป็นไปได้ โอกาส และความท้าทาย
ภาพรวม
“คุณรู้สึกถึงฝนที่กาลังโปรยปรายหรือไม่ และเกรงกลัวต่อพายุที่โหมกระหน่าหรือไม่ ?” คาถามที่
ผู้จัดการกองทุนร่วมลงทุนในสหรัฐอเมริกาเคยตั้งไว้ โดยเมื่อ 5 ปีก่อนยังคงอธิบายโลกการเงินในปัจจุบันได้
เป็นอย่างดี แต่ทิศทางในอนาคตของโลกการเงินกาลังเปลี่ยนจากความเกรงกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่
การสร้างความร่วมมือระหว่างคู่แข่งผ่านการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าใหม่ให้กับลูกค้า ภายใต้
การมีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจนและหลากหลาย รวมถึงการมีเทคโนโลยีทมี่ ีประสิทธิภาพและลดความซับซ้อน
สรุปสาระสาคัญ
วัฏจักรแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ประกอบการ FinTech
เรากาลังอยู่ในจุดสาคัญของวัฏจักรแห่งการเปลี่ยนแปลงทีผ่ ปู้ ระกอบการ FinTech และ neobank
เติบโตอย่างมากเมื่อไม่นานนี้ อีกทั้งภาคการเงินก็กาลังเผชิญกับความไม่แน่นอนอย่างมาก อย่างไรก็ดี แม้ว่า
ภูมิทัศน์ทางการเงิน (financial landscape) จะเปลี่ยนแปลงไป แต่รายได้ของกลุม่ ผูป้ ระกอบการ FinTech
กลับยังจากัดอยู่เพียงไม่เกินร้อยละ 4.5 ของรายได้ทั้งภาคการเงิน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ FinTech
และ neobank ยังเผชิญกับความท้าทายจากธนาคารรูปแบบเดิมที่พยายามรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน
ยกตัวอย่างเช่น neobank ชื่อ “86 400” ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการธนาคารที่ดีกว่าเดิม แต่กลับขายกิจการ
ให้ธนาคารใหญ่ของออสเตรเลีย
ทิศทางอนาคตที่เป็นยุคใหม่แห่งการสร้างความร่วมมือระหว่างคู่แข่ง
ทิศทางอนาคตของภาคธนาคารจะเข้าสู่ยุคใหม่ที่เน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างคู่แข่ง ซึง่ รูปแบบธุรกิจ
จะเป็นการผสมผสานระหว่าง neobank และธนาคารแบบเดิมโดยมุ่งเน้นดิจิทลั เป็นหลัก รวมถึงมีการสร้างบริการ
ที่เฉพาะตัวให้กับลูกค้า และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างต้นทุนและกาไรภายใต้การบริหารจัดการที่ยืดหยุ่น
มากขึ้น นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยสร้างคุณค่าใหม่ให้กับลูกค้าผ่านการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ (rebundle) ตัวอย่างเช่น neobank ชื่อ “N26” ในยุโรปที่ให้บริการธนาคารและประกัน
โดยรวมเอาบริการต่าง ๆ จากพันธมิตร ทาให้สามารถบริการลูกค้าได้แบบ end-to-end โดยไม่ต้องลงทุนมาก
อย่างธนาคารแบบเดิม อย่างไรก็ดี สิง่ ทีซ่ ่อนอยู่ภายใต้การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ คือ ผู้ประกอบการ FinTech
จะต้องทากระบวนการ onboard ที่ไม่ซับซ้อน เนื่องจากกระบวนการแบบเดิมจะไม่เอื้อให้ธนาคารสามารถ
ใช้โอกาสจากผูป้ ระกอบการ FinTech ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ข้อคิดสาคัญสาหรับโลกการเงินที่กาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
(1) ผู้ชนะจะต้องเป็นผู้ที่สามารถจัดการและปรับใช้รูปแบบธุรกิจได้หลากหลายในเวลาเดียวกัน
(2) ธนาคารแบบดั้งเดิมจะมีบทบาทน้อยลง แต่จะยังคงอยู่หากมีการให้บริการที่มีการรวมศูนย์
และมีประสิทธิภาพโดยให้ความสาคัญกับพันธกิจเป้าหมาย
(3) สิ่งสาคัญสาหรับลูกค้าจะกลับมาอยู่ทผี่ ลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เดิม
เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
(4) ในการกาหนดโครงสร้างธุรกิจใหม่ ผู้ประกอบการจะต้องตัดสินใจเชิงกลยุทธ์โดยเลือกระหว่าง
การเป็นแพลตฟอร์มหรือการรักษารูปแบบเดิมโดยรวมธุรกิจหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน
(5) แม้ว่าเทคโนโลยีที่ดีจะมีความสาคัญ แต่กจ็ ะต้องตอบโจทย์ในการช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วย
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