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ประเทศไทยกาลัง เผชิญกับ ควำมท้ำทำยจำกกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น "เร็ว" และ "แรง"
อย่างน้อย 2 เรื่องด้วยกัน
เรื่องแรก คือ พัฒนำกำรทำงเทคโนโลยีที่พลิกโฉมการใช้ชีวิต การดาเนินธุรกิจ และการทาธุรกรรมต่าง ๆ
ไปอย่างสิ้นเชิง ขณะเดียวกันวิกฤติ COVID ก็เข้ามาเร่งให้ผู้บริโภคจาเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยี และนามาปรับใช้
ในชีวิตประจาวัน
เรื่องที่ 2 คือ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ทาให้เราเห็นภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งจะ
ส่ง ผลกระทบต่อ ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนภาคเศรษฐกิจ ในหลายส่วน ทาให้เ ราต้องหันมาคิดอย่างจริงจังว่า
ทาอย่างไรที่จะผลักดันให้ภาคเศรษฐกิจและประเทศ เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้ได้
เนื่อ งจากในวัน นี้เ ป็น งาน FinTech ผมจึง จะขอเน้น ในเรื่อ งแรกคือ เรื่อ ง technology กับ digital
และขอนาเสนอความคิดเกี่ยวกับการปรับตัวของภาคการเงินในทศวรรษนี้ ซึ่งจะขอแบ่งมุมมองเป็น 3 ส่วน ด้วยกัน
ส่วนที่ 1 คือ การเปลี่ยนแปลงสาคัญที่เราจะเห็นในภาคการเงินไทย
ส่วนที่ 2 คือ การดาเนินงานของ ธปท. ในการสร้างโอกาสและรับมือกับความท้าทายที่ จะมาพร้อมกับ
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังกล่าว ทั้งในแง่การปรับตัวของ ธปท. เอง และในแง่แนวทางของ ธปท. ที่จะวางภูมิทัศน์
หรือ landscape ของระบบการเงินไทยในระยะต่อไป
ส่วนที่ 3 คือ ภาพอนาคตที่ จ ะเปลี่ยนแปลงไปที่ ท าให้ป ระชาชน ผู้ป ระกอบธุร กิ จ และผู้ให้บ ริก าร
ทางการเงินได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
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ในส่ ว นแรก เราจะเห็ น กำรเปลี ่ ย นแปลงส ำคั ญ ของภำคกำรเงิ น ไทย ซึ่ ง มี อ ย่ า งน้ อ ย
2 ด้านด้วยกัน
เรื ่ อ งแรก คื อ กำรน ำเทคโนโลยี มำใช้ ในกำรพัฒนำโครงสร้ำ งพื ้น ฐำนและบริ ก ำรทำงกำรเงิน
อย่ำงกว้ำงขวำง ตัวอย่างเช่น ด้านบริการชาระเงิน โครงสร้างพื้นฐาน PromptPay ทาให้ประชาชนสามารถ
ทาธุรกรรมฝาก ถอน โอนเงิน หรือชาระเงินได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว ทุกที่ ทุกเวลา โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียน
PromptPay มากกว่า 60 ล้านหมายเลข และมี มู ลค่าธุรกรรมเฉลี่ยต่อวันกว่า 85,000 ล้านบาท หรือ การนา
เทคโนโลยีใ หม่ ๆ เช่น Blockchain มาใช้ใ นการออกหนัง สือค้าประกัน ให้ก ับ องค์ก รต่า ง ๆ ช่ว ยลดเวลา
ในการออกหนังสือค้าประกันจากเดิม 3-5 วัน ปัจจุบันเหลือเพียง 10 นาที ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนให้กบั
ธุรกิจและภาครัฐได้มาก
เรื่องที่ 2 คือ กำรเพิ่มขึ้นของบทบำทของผู้ให้บริกำรที่ไม่ใช่ธนำคำรพำณิชย์ ทั้งในรูปแบบที่เป็น nonbank เดี่ยวหรือ non-bank ร่วมมือกับธนาคาร ทาให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่หลากหลาย และมีส่วนสาคัญ
ในการเข้ามาเติมเต็มให้กับกลุ่มประชาชนหรือ SMEs ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินบางประเภท โดยเฉพาะ
เรื่องของสินเชื่อ ตัวอย่างเช่น การทาธุรกรรมต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทาให้เกิดข้อมูลทางเลือก หรือที่เรียกกัน
ว่า alternative data ที่ช่วยให้ประชาชนที่ไม่มีรายได้ประจา ไม่มีหลักประกัน หรือไม่มี ข้อมูลกับสถาบันการเงิน
สามารถใช้ข้อมูลพฤติกรรมในการขอสินเชื่อและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ในเรื่องนี้ ธปท. ได้อนุญาตให้มี
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่ อส่วนบุคคลดิจิทัลแล้ว ซึ่งได้รับผลตอบรับดี โดยปัจจุบันการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล
ดิจิทัลนี้ช่วยให้ประชาชนกว่า 2 แสนราย เข้าถึงสินเชื่อกว่า 2 พันล้านบาท
นอกจากนี้ ยัง มี ผู้เ ล่นใหม่ ๆ จำกอุตสำหกรรมอื่น ๆ ที่ พยายามเข้ามาปิดช่องว่างในการให้บริการ
ทางการเงินหรือสนับสนุนการทาธุรกิจให้กับกลุ่ม เช่น กลุ่ม FinTech startups ที่เข้ามาให้บริการในส่วนที่ยังเป็น
ช่องว่างของการให้บริการโดยกลุ่มธนาคาร อย่างผู้ให้บริการ peer-to-peer lending platform ที่เชื่อมโยงผู้กู้
กั บ ผู้ให้กู้โ ดยตรง หรือ BigTech platforms ที่ มี ก ารให้บริก ารครบวงจรตั้งแต่ให้บริการซื้อขายสินค้า ส่งของ
ลงทุน ไปจนถึงการให้บริการทางการเงิน และล่าสุด มีการให้บริการในลักษณะเป็น Decentralized Finance
หรือ DeFi ที่ดาเนินกิจกรรมทางการเงินทุกอย่างด้วย smart contracts ซึ่งเป็นการตัดบทบาทของตัวกลางออกไป
แม้ปัจจุบันจะยังมีจานวนไม่มาก แต่แนวโน้มเหล่านี้ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจปัจจุบันจาเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้แข่งขัน
ได้
ส าหรับ ส่ ว นที่ 2 จากแนวโน้ม ที่ ได้ก ล่าวไปแล้ว นอกจำกผู ้ป ระกอบกำรต้ อ งปรั บ ตัว ธปท. เอง
ก็จำเป็นต้องปรับ และดำเนินกำรเพื่อช่วยให้ทุกภำคส่วนได้รับประโยชน์จำกโอกำสที่มำกับควำมเปลี่ยนแปลง
ต่ำง ๆ อย่ำงเต็มที่ โดยกำรเพิ่มควำมยืดหยุ่นในกำรกำกับดูแล และรักษำสมดุลระหว่ำงกำรส่งเสริมนวัตกรรม
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และกำรดู แ ลเสถี ย รภำพของระบบกำรเงิ น ที่ จ ะค ำนึ ง ถึ ง ต้ น ทุ น จำกกำรปฏิ บ ั ต ิ ต ำมกฎเกณฑ์ ต ่ ำ ง ๆ
ของผู้ประกอบธุรกิจ และกำรกำกับดูแลตำมสัดส่วนที่เหมำะสมกับควำมเสี่ยงของผู้ประกอบกำร ซึ่งปัจจุบัน
มีหลากหลายขนาดและประเภทมากขึ้น โดยในเรื่องเสถียรภาพนั้น จะให้น้ำหนักของเรื่อง resiliency มำกขึ้น
คือ ความสามารถในการรับมือกับผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงและแรงกดดันต่าง ๆ รวมถึงความสามารถในการฟื้นตัว
หลังจากถูกแรงกระทบ เพื่อให้เกิดวิวัฒนาการสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ท่านผู้มีเกียรติครับ นอกจากการปรับตัวของ ธปท. ให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงแล้ว ธปท. จะดำเนินกำร
ใน 3 แนวทำงส ำหรับสร้ำงภูม ิทัศน์ หรือ Landscape ของระบบกำรเงินไทยในระยะต่อไป หรือที่เรีย กกัน
ภำยในว่ำ 3 Open
แนวทำงที่ 1 หรือ Open แรก คือเรื่องของ Open, shared and interoperable infrastructure
ได้แก่ การมีโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิทัลที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม โดยต้องเปิดกว้างให้ผู้ให้บริการ
ทั้งรายเดิมและรายใหม่สามารถเข้ามาต่อยอดบริการทางการเงิน ได้ และแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมกัน ประเด็นนี้
เป็ น เรื่ อ ง open infrastructure นอกจากนี้ ต้ อ งมี ก าร share infrastructure เพื่ อ ลดต้ น ทุ น และท าให้
Infrastructure ที่ ส ร้ า งขึ้ น มา interoperable หรื อ สามารถเชื่ อ มโยงกั น ได้ ตั ว อย่ า งเช่ น โครงสร้ า งพื้น ฐาน
ด้านการชาระเงิน หรือ ที่เรียกว่า “Smart financial and payment infrastructure for business” ที่ จะ
เชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจ การรับส่งใบแจ้งหนี้ การชาระเงินและการชาระภาษี พร้อมใบเสร็จรับเงิน ให้เป็น
ดิจิทัลอย่างครบวงจร ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในการตรวจสอบข้อมูล การจ่ายและรับเงินได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
ลดความผิดพลาดและโอกาสเกิดการทุจริต รวมทั้งนาไปต่อยอดได้ เช่น ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อขอสินเชื่อสาหรับ
ภาคธุรกิจและ SMEs
ขณะเดียวกัน การพัฒนาเงินบำทดิจิทัล หรือ CBDC ก็จะเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสาหรับระบบ
การเงิน ของเราในอนาคต เพิ่ ม ทางเลือกสาหรับประชาชนและธุรกิจ ให้สามารถเข้าถึงเงินดิจิทัลที่ ปลอดภัย ได้
ช่วยลดต้นทุนในการทาธุรกรรมต่าง ๆ และ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการหลากหลายประเภทนาไปพัฒ นา
นวัตกรรมเพิ่มเติมได้ และยังมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ ธปท. ร่วมผลักดัน เช่น digital ID ภำยใต้ NDID
platform เพื่อใช้ยืนยันตัวตนสาหรับธุรกรรมในภาคธุรกิจ ภาคธนาคาร และภาครัฐ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่า มีลูกค้า
ลงทะเบียนใช้งาน NDID แล้วเกือบ 2 ล้านราย ในอนาคต ธปท. จะร่วมกับสานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ในการผลัก ดันให้มีก ารใช้ง าน digital ID อย่างแพร่ห ลายยิ่งขึ้น รวมทั้ ง ส่ง เสริม การพัฒนา digital ID ส าหรับ
นิติบุคคลในระยะต่อไป
แนวทำงที่ 2 หรือ Open ที่ 2 คือเรื่องของ Open environment ได้แก่ การสร้างสภาพแวดล้อม
สาหรับการแข่งขันอย่างเท่าเทียมเพื่อให้เกิดนวัตกรรมจากผู้เล่นทุกประเภท โดยจะปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ไม่ให้
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เป็นอุปสรรคต่อทั้งการปรับตัวของผู้เล่นรายเดิมและการเข้าสู่ตลาดของผู้เล่นรายใหม่ กำกับดูแลเป็นสัดส่วน
ที่ส อดคล้องกับควำมเสี่ยงของผู้ประกอบกำร หรือ risk proportionality รวมถึง การปรับ ปรุง regulatory
sandbox ของ ธปท. ให้ยืดหยุ่น เปิดรับนวัตกรรมของผู้เล่นใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ขยำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
กำกับดูแลอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมสามารถเข้าทดสอบได้ ซึ่งจะช่วยลดภาระที่ผู้ประกอบการ
ต้องติดต่อกับผู้กากับดูแลหลายราย
แนวทำงที่ 3 หรือ Open ที่ 3 คือเรื่อง Open data คือ การพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยง
กันได้ เพื่อให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูล และนามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เป็นทิศทางที่ทุกประเทศกาลังเดินหน้า
ไป สาหรับในภาคการเงินไทย การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการทางการเงินต่าง ๆ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
และความแม่นยาถูกต้องในการวางนโยบาย การบริหารความเสีย่ ง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า นอกจากนี้ การเปิดให้เข้าถึงข้อมูลสะดวกขึ้นผ่านการใช้เทคโนโลยี APIs ที่มีมาตรฐานร่วมกัน จะช่วย
ลดความไม่เท่าเทียมของการมีข้อมูล และเพิ่มประโยชน์จากการใช้ digital footprint ซึ่งจะช่วยให้เกิดการแข่งขัน
กันที่บริการอย่างแท้จริง โดยต้องให้ความสาคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริก าร
ซึ่ ง ใ น ก า รเ ชื่ อม โย งข้ อมู ลทา งก าร เงิ น เหล่ า นี้ จ า เ ป็ น ที่ จ ะ ต้ องก า หน ดม าต รฐ า นแ ละ แ นวทาง
ในการใช้งานร่วมกัน ปัจ จุบัน ธปท. ร่วมกั บภาคธนาคารกาลังดาเนินการเรื่องกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล bank
statements เพื่อให้ลูกค้านาข้อมูลการเงินของตนเองไปขอใช้บริการอื่น ๆ เช่น การขอสินเชื่อ หรือ การยืนยัน
ฐานะกับหน่วยงานอื่นได้สะดวกมากขึ้น และจะขยายไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลอื่น ๆ ในระยะต่อไป โดย ธปท.
จะร่วมกั บ ผู้ป ระกอบการภาคการเงิน ก าหนดมาตรฐานและทิ ศทางการใช้ป ระโยชน์จ ากข้ อมู ล ทางการเงิ น
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรข้อมูลร่วมกันอย่างชัดเจน
มาถึง ตรงนี้ หลาย ๆ ท่ านอาจมี คาถามในใจว่า จากสิ่งที่ได้เล่าไป พวกท่ านจะได้ป ระโยชน์อะไรบ้าง
ในส่วนที่ 3 นี้ ผมจึงจะฉายภำพอนำคตของโอกำสหรือประโยชน์ที่แต่ละภำคส่วน ไม่ว่ำจะเป็นภำคประชำชน
ภำคธุรกิจ และภำคผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้
ในมุมของประชำชน จากเดิมที่มีบริการทางการเงินลักษณะเดียวสาหรับทุกคน และยังมีความไม่สะดวก
ในการเชื่อมโยงข้อมูลและการทาธุรกรรม online การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการดังกล่าวข้างต้นจะช่วย
ทาให้ประชาชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินที่ตรงกับควำมต้องกำรรำยบุคคลมำกยิ่งขึ้น หรือที่เรียกกันว่า
mass customization รวมทั้งได้รับควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรทำงกำรเงิน เช่น สามารถทาธุรกรรมโดยไม่ต้องไป
ที่ ส าขาธนาคาร จากการยืนยันตัวตนข้ามหน่วยงานผ่านโครงสร้างพื้นฐาน digital ID และการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างผู้ให้บริการผ่านการใช้มาตรฐาน APIs ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยลดเวลำและต้นทุนในกำรทำธุรกรรม เปิดโอกำส
ให้มีบริกำรทำงกำรเงินที่หลำกหลำย ประชำชนมีทำงเลือกมำกขึ้น ขณะเดียวกันผู้ที่เข้าถึงบริการทางการเงินได้
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ยากในอดีต จะมีโอกาสมากขึ้นจากการทาธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล ทาให้ มี digital footprint ซึ่งเป็นข้อมูล
ที่สำมำรถนำมำวิเครำะห์ประกอบกำรให้บริกำรของผู้ประกอบกำรได้ด้วย
ในมุ ม ของผู ้ ป ระกอบธุ ร กิจ การเร่ ง ให้มี ก ารน าเทคโนโลยี ม าพัฒ นาประสิท ธิ ภ าพการด าเนินงาน
และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ จะช่วยลดต้นทุนในกำรดำเนินงำนจากการลดขั้นตอน ลดความผิดพลาด
ลดเวลาในการให้บริการ รวมทั้งเพิ่มควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงลูกค้ำ ได้กว้างขวางมากขึ้นจากการให้บริการ
ช่องทางดิจิทัล และการเข้ำถึงข้อมูลที่เอื้อให้เกิดกำรพัฒนำบริกำรที่ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ในมุมของผู้ให้บริกำรทำงกำรเงิน การสนับสนุนให้มีการพัฒนาและใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลร่วมกัน
เช่น โครงการ Smart financial and payment infrastructure และโครงการอื่น ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น จะส่งเสริม
ให้มีกำรพัฒนำนวัตกรรม ตลอดจนการปรับปรุงกฎเกณฑ์การกากับดูแลของ ธปท. ที่จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
จะช่วยลดต้นทุนและเอื้อให้เกิดกำรแข่งขันอย่ำงเท่ำเทียมกัน
สุดท้ายนี้ คงจะหลีก เลี่ยงไม่ได้ที่ต้องกล่าวถึงความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งด้านภัย
ไซเบอร์และการหลอกลวงที่ทวีจานวนและความหลากหลายของรูปแบบมากขึ้น ธปท. จึงยังคงให้ความสาคัญกับ
การยกระดับความสามารถให้การป้องกันและรับมือกับภัยไซเบอร์ของผู้ประกอบการทางการเงินอย่า งต่อเนื่อง
ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการในการระวังป้องกันตัวเอง
ท่านผู้มีเกียรติครับ ในช่วง 2 วันนี้ ท่านจะได้รับฟังความเห็นและประสบการณ์จากผู้บริหารชั้นนา ทั้งไทย
และต่างประเทศ จากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน FinTech และภาคธุรกิจ ในเรื่องการขับเคลื่อนโลกการเงิน
ดิจิทัล และการปรับตัวของภาครัฐและภาคธุรกิจให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม เรำยังมีหลำยเรื่อง
ที่ต้องปรับตัวและเร่งดำเนินกำรไปด้วยกัน เพื่อรองรับควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงเท่ำทัน และใช้ประโยชน์จำก
โอกำสที่เกิดขึ้นได้อย่ำงเต็มที่ เพื่อที่จะให้ทศวรรษนี้เป็นทศวรรษใหม่แห่งโอกำสอย่ำงแท้จริง ส ำหรับ ธปท.
กำรปรับตัวไปพร้อมกับทุกภำคส่วน รวมทั้งกำรวำงภูมิทัศน์ของระบบกำรเงินให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ใน 3 Open
ที่ได้กล่ำว ทั้งในเรื่องโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เปิดกว้ำ งส ำหรับผู้ให้บริกำรทั้งรำยเดิมและรำยใหม่ กำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมในกำรแข่งขันอย่ำงเท่ำเทียม และกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงผู้ให้บริกำร จะเป็นพันธกิจสำคัญ
ของ ธปท. ที่หวังว่ำ จะได้รับควำมร่วมมือจำกทุกท่ำนเป็นอย่ำงดี เพื่อที่ จะมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง
และโอกาสสาหรับประเทศไทยด้วยกัน
ขอบคุณครับ
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