บทบาทของ FinTech กับระบบการเงินของไทยในอนาคต

“เทคโนโลยีทางการเงิน” (Financial Technology) หรือ
“ฟินเทค” (FinTech) เป็นหนึ่งในทิศทางการพัฒนาระบบการ
เงินที่ ธปท. ให้ความส�ำคัญ โดยมุ่งให้เกิดการน�ำเทคโนโลยี
มาสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การพั ฒ นานวั ต กรรมทางการเงิ น
ที่หลากหลาย รวมถึงผลักดันให้เกิดระบบนิเวศ (ecosystem)
ที่เอื้อต่อการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี ในการพัฒนาบริการทาง
การเงินอย่างเป็นรูปธรรมในหลายมิติ เพือ่ ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ ใช้บริการได้ดีขึ้น เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
ค่าใช้จ่ายถูกลง ขณะที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมีการด�ำเนินการในหลายด้าน ได้แก่
(1) การสนั บ สนุ น การสร้ า งนวั ต กรรมทางการเงิ น
ผ่านกลไก Regulatory Sandbox* ที่เอื้อให้ผู้ ให้บริการ
ทางการเงิ น ทั้ ง สถาบั น การเงิ น และที่ ไ ม่ ใ ช่ ส ถาบั น การเงิ น
สามารถพัฒนาบริการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และให้บริการได้
รวดเร็วขึ้น โดยเริ่มจากการทดสอบการให้บริการในขอบเขต
จ�ำกัด เพื่อให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ และมีการติดตาม
*

Regulatory Sandbox หมายถึง การทดสอบบริการทางการเงิน
ทีน่ ำ� นวัตกรรม FinTech มาใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจ
และการให้บริการทีจ่ ำ� กัด โดยการทดสอบอยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของ ธปท.

98

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประเมินผลจาก ธปท. อย่างใกล้ชดิ ก่อนน�ำออกให้บริการในวงกว้าง
ตั ว อย่ า งของเทคโนโลยี ที่ มี ก ารน� ำ เข้ า ทดสอบภายใต้
Regulatory Sandbox ได้แก่
- การน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ ในการโอนเงินทีช่ ว่ ย
ให้การโอนเงินระหว่างประเทศรวดเร็วมากขึน้ ต้นทุนต�ำ่ ลง และ
ใช้ ในการให้บริการหนังสือค�้ำประกัน (Letter of Guarantee)
ที่ช่วยให้สถาบันการเงินออกหนังสือค�้ำประกันให้แก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร ด้วยกระบวนการ
ที่ปลอดภัย มีกลไกป้องกันการปลอมแปลง ช่วยให้ภาคธุรกิจ
ประหยั ด เวลา ลดขั้ น ตอนการจั ด การเอกสาร และมี ค วาม
เชื่อมั่นมากขึ้น
- การน�ำเทคโนโลยี Biometrics เช่น การสแกนหน้า
หรือลายนิ้วมือ มาใช้ ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนลูกค้า เพื่อ
เพิ่ ม ความปลอดภั ย และความเชื่ อ มั่ น ในการใช้ บ ริ ก ารทาง
การเงิน และอ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการใช้บริการผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ผ่านการพิสูจน์และยืนยันตัวตนลูกค้าผ่าน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-Know Your Customer:
e-KYC) โดยไม่จ�ำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขา
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(2) การส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม
ทางการเงิน โดยเฉพาะที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
รองรับการพัฒนาต่อยอดบริการในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว
ที่ส�ำคัญได้แก่
- การจัดตั้ง Thailand Blockchain Community
Initiative ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาคการเงินและภาคธุรกิจ
เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain
และส่งเสริมการน�ำ Blockchain มาพัฒนาบริการทางการเงิน
ทีห่ ลากหลาย และส่งเสริมให้เกิดการร่วมกันใช้งานในวงกว้างทัง้
ในภาคการเงิน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ
- การพัฒนา National Digital Identity (NDID) ซึง่ เป็น
โครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนในรูปแบบ
ดิจิทัล โดยใช้หลักการตรวจสอบยืนยันข้อมูลกับหน่วยงานที่
เชื่อถือได้ หรือผู้ ให้บริการที่เคยรู้จักตัวตนของผู้ขอใช้บริการ
รายนั้นแล้ว ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วย
งานที่ปลอดภัยซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถท�ำธุรกรรม
ทางการเงิน เช่น การเปิดบัญชีเงินฝาก การสมัครใช้บริการ
การยื่นขอสินเชื่อ ฯลฯ ได้สะดวกมากขึ้น โดยไม่ต้องยื่นเอกสาร
หลักฐานทั้งหมดให้แก่ผู้ ให้บริการรายใหม่ทุกครั้งที่ต้องการใช้
บริการ
- การพัฒนาและส่งเสริมการใช้มาตรฐาน QR Code เพื่อ
การช�ำระเงิน ที่ช่วยเพิ่มทางเลือกในการช�ำระเงินให้สามารถ
ท�ำได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile
payment) ซึ่งมีการใช้งานอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ รองรับ
การช�ำระเงินได้หลากหลายทัง้ บัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเครดิต
บัตรเดบิตและเงินอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ร้านค้าขนาดกลางและ
เล็กมีชอ่ งทางรับช�ำระเงินทีส่ ะดวก ต้นทุนต�ำ่ สนับสนุนการเข้าถึง
บริการทางดิจิทัลในไทยให้แพร่หลายมากขึ้นโดยมีร้านค้าที่ติด
ตั้ง QR Code แล้วกว่า 3 ล้านร้านค้า และยังเปิดโอกาสในการ
ต่อยอดการพัฒนาบริการช�ำระเงินระหว่างประเทศด้วยต้นทุนต�ำ่
- การพัฒนาระบบต้นแบบของการใช้เทคโนโลยี Blockchain
หรือ Distributed Ledger Technology (DLT) ในระบบการเงิน
เพื่อสร้างระบบนิเวศให้ผู้เกี่ยวข้องได้เรียนรู้เทคโนโลยีนี้ ใน
เชิงลึกและประเมินความเหมาะสมในการน�ำไปใช้จริงต่อไป
ได้แก่ โครงการอินทนนท์ท่ีทดสอบใช้ Blockchain ในการ
โอนเงินระหว่างสถาบันการเงิน และโครงการ DLT Scripless
Bond ที่น�ำเทคโนโลยี Blockchain มาทดสอบใช้ ในงาน
จ�ำหน่ายพันธบัตรเพือ่ ช่วยลดความซับซ้อน ลดขัน้ ตอนและเวลา
การท�ำงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ น FinTech แก่ผเู้ กีย่ วข้อง
ทั้งสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น Bangkok FinTech Fair เพื่อส่งเสริม
การพั ฒ นานวั ต กรรมทางการเงิ น และเผยแพร่ ค วามรู ้ ด ้ า น
FinTech ผ่านการสัมมนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นของวิทยากร
ผู้มีประสบการณ์สูงจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
การจัดแสดงนวัตกรรมทางการเงิน การจัดงาน Blockchain
the Series @ BOT เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในบริการทางการเงิน และ
งาน Journey of Biometrics in Financial Services เพื่อ
สนับสนุนการแลกเปลีย่ นแนวคิดและมุมมองในการใช้เทคโนโลยี
Biometrics เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในบริการ
ทางการเงินและการช�ำระเงิน
การส่งเสริมและพัฒนา FinTech ตามข้างต้น ธปท. มุง่ หวัง
ให้ภาคการเงินไทยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และใช้โอกาสจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ในการยก
ระดั บ บริ ก ารทางการเงิ น และการช� ำระเงิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการของลู ก ค้ า กลุ ่ ม ต่ า ง ๆ และเป็ น
ส่วนส�ำคัญในการสนับสนุนการใช้ชีวิตประจ�ำวันของประชาชน
และการด�ำเนินงานของภาคธุรกิจและภาครัฐ ช่วยยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของไทยในยุคดิจิทัล
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