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บทสรุปผู้บริหาร
FinTech คือ การสร้างเครื่ องมือทางการเงินหรื อผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรู ปแบบใหม่โดยอาศัย
เทคโนโลยีเป็ นพื้นฐาน อันมีวตั ถุประสงค์ในการสร้างนวัตกรรมทางการเงินในรู ปแบบที่แตกต่างไปจาก
การให้บริ การทางการเงินที่มีอยูเ่ ดิมในปั จจุบนั และเพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และลดต้นทุนในการทาธุ รกรรมโดยรวม สาหรับประเทศไทย ความเจริ ญก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยี
ได้ส่งผลต่อการทาธุ รกิจของธนาคารพาณิ ชย์ให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทาให้ตลาดทางการเงินของไทย
ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว โดย Fintech ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงของรู ปแบบธุ รกิจทางการเงินใน
รู ปแบบใหม่ให้กบั ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ และได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจซึ่ งรวมไปถึงการให้บริ การชาระ
เงิน อุตสาหกรรมภาคการเงิน และเกณฑ์การกากับดูแล ผูป้ ระกอบธุ รกิจทางการเงินอีกด้วย ซึ่ง FinTech
ในปั จจุบนั จะอยูใ่ นรู ปแบบธุ รกิจประเภท Start Up ที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง และเป็ นผูใ้ ห้บริ การ
ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดย Fintech ของภาคการเงินที่สาคัญของไทยจะอยูใ่ นรู ปแบบของการให้บริ การ
ธุรกรรมในลักษณะการให้สินเชื่อ หรื อการกูย้ มื การให้บริ การโอนเงิน การเงินส่ วนบุคคล และการบริ การ
เงินโอน อย่างไรก็ดี แม้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกนามาใช้ประโยชน์ในการทาธุรกรรม
ทางการเงิน แต่ก็ในทางกลับกัน กลับก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อภัยคุกคามและการก่อ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่สามารถส่ งผลกระทบในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ วและทวีความรุ นแรงด้วย
เช่นกัน
จากการศึกษารวบรวมข้อมูลของคณะผูว้ จิ ยั ทั้งกฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศ คือ สิ งคโปร์
และสหราชอาณาจักร รวมถึงข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของผูท้ รวงคุณวุฒิ คณะผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ผลการศึกษา
ได้ ดังนี้
1. คณะผูว้ จิ ยั เห็นด้วยกับการสร้างกลไก Own Sandbox ของ ธปท. ที่จะช่วยให้นวัตกรรมบางอย่าง
ที่ใช้เป็ นการภายในของผูใ้ ห้บริ การเอง หรื อที่จะไม่พฒั นาไปเป็ นโครงข่ายพื้นฐานร่ วมกับผูใ้ ห้บริ การราย
อื่นไม่จาเป็ นต้องเข้าร่ วมทดสอบใน Regulatory Sandbox โดยให้ผทู ้ ดสอบจัดทาแผนการทดสอบตาม
หลักเกณฑ์ที่ ธปท. กาหนด อย่างไรก็ดี คณะผูว้ จิ ยั มีความเห็นเพิ่มเติมว่าแม้ Own Sandbox จะเป็ นการสร้าง
หลักเกณฑ์เพื่อเพิม่ ความยืดหยุนและคล่องตัวโดยเป็ นการลด time to market ให้กบั ผูใ้ ห้บริ การ แต่หาก
นวัตกรรมที่ทดสอบใน Own Sandbox นั้น แม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงข่ายพื้นฐานที่ใช้ร่วมกัน แต่หาก
เป็ นการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีในรู ปแบบใหม่เพื่อรองรับการให้บริ การย่อมมีประเด็นต่าง ๆ ที่
ผูใ้ ห้บริ การต้องตระหนักถึง และอาจต้องระบุชดั ในแผนการทดสอบที่ ธปท. กาหนด
นอกจากนี้ ควรกาหนดกรอบเวลาทดสอบให้ชดั เจน หรื ออาจมีการปรับลดระยะเวลาที่ทาการ
ทดสอบใน Regulatory Sandbox เนื่องจากการทดสอบใน Regulatory Sandbox มักใช้ระยะเวลาเกินหนึ่งปี
ขึ้นไป ซึ่ งอาจไม่สอดคล้องกับการพัฒนาที่รวดเร็ วของเทคโนโลยีในยุคปั จจุบนั อันอาจก่อให้เกิดปั ญหา
ความล้าสมัยและได้เทคโนโลยีที่ไม่ตรงต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค รวมถึงส่ งผลต่อการแข่งขันของ
ผูใ้ ห้บริ การในระบบการเงิน โดยกรณี น้ ีอาจนาแนวคิดการกาหนดกรอบระยะเวลาตั้งแต่เริ่ มเข้าสู่ Regulatory

Sandbox ตามกฎหมายสหราชอาณาจักรหรื อสิ งคโปร์ มาปรับใช้ เพื่อผูป้ ระกอบธุ รกิจจะสามารถคาดการณ์
ได้วา่ เทคโนโลยีน้ นั ๆ จะได้ออกจาก Regulatory Sandbox เมื่อใด เพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจเชิงธุ รกิจ
ต่อไป
2. ปั ญหาในการจัดเก็บและการใช้ขอ้ มูล คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่ากฎหมายไทยมุ่งเน้นด้านการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลมากกว่าการคานึงถึงหลักการความเป็ นเจ้าของข้อมูล ซึ่งหากพิจารณาจากความเป็ นเจ้าของ
ข้อมูลแล้ว เมื่อเจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมผูป้ ระกอบธุ รกิจในการนาข้อมูลของตนไปใช้ กฎหมายก็ควร
จะเปิ ดให้สามารถใช้ได้ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ยังกาหนดหลักการ
ของการปกปิ ดชื่ อของข้อมูลส่ วนบุคคลว่าต้องเป็ นกรณี การได้รับคาร้องขอจากเจ้าของข้อมูลด้วยเหตุผล
ตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่ได้รับการปกปิ ดตัวตนแล้วเหล่านี้สามารถนาไปสร้าง
แบบจาลองการวิเคราะห์สินเชื่อ หรื อแบบจาลองทางการเงินอื่น ๆ ได้อีกมากมาย ดังนั้น กฎหมายจึงไม่ควร
ถือเสมือนว่าข้อมูลที่ได้รับการปกปิ ดตัวตนแล้วเหล่านี้เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคล โดยกฎหมายควรจะอนุญาตให้
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลสามารถนาข้อมูลไปใช้ได้ในเชิ งธุ รกิจอย่างอิสระหากว่าได้ดาเนินการปกปิ ดชื่อ
ของข้อมูลส่ วนบุคคลเหล่านั้นแล้ว
3. ปัญหาในทางปฏิบตั ิอื่น ๆ คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่า ควรมีหน่วยงานที่เป็ นศูนย์กลาง หรื อ One Stop
Service ที่มีความรู ้ ความเข้าใจ สามารถให้คาแนะนา ให้คาปรึ กษาข้อมูลที่จาเป็ นในการดาเนินการเกี่ยวกับ
Fintech ก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาและข้อยุง่ ยากในทางปฏิบตั ิของภาคธุ รกิจได้ เช่นเดียวกับประเทศ
สิ งคโปร์ อย่างไรก็ดี เนื่องจากโครงสร้างหน่วยงานกากับดูแลผูใ้ ห้บริ การทางการเงินของไทยไม่เหมือนของ
ประเทศสิ งคโปร์ และจานวนผูป้ ระกอบธุ รกิจที่ตอ้ งกากับดูแลก็มีจานวนมากกว่ามาก จึงอาจพิจารณาอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไป โดยอาจเริ่ มต้นด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานกากับดูแลทั้งระบบเข้าด้วยกัน
เพื่อให้การประสานงานสอดคล้องกัน และผูป้ ระกอบธุ รกิจก็ไม่จาเป็ นต้องไปติดต่อหลายหน่วยงานเพื่อ
ดาเนินการในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง

Executive Summary
FinTech is technology-facilitated financial services. The main purpose of FinTech is to reduce
cost of operations of financial services providers and enhance efficiency of businesses. FinTech also
brings about various innovations in financial sector which, significantly, affect the nation’s economy and
regulatory framework. In most cases, FinTech is initially developed by early-stage companies, or as we
call startups. Such startups, mainly, are not financial institutions. In other words, they provide financialrelated services, mostly lending money, but not taking deposit from customers. This kind of financialrelated businesses is called non-bank. Non-bank also offers other types of services, such as transferring
money and operating lending platform. Although FinTech renders efficiency in financial sector, it, at the
same time, introduces brand-new threats, affecting nation-wide economy and social order.
From our research, analyzing Thai’s, United Kingdom’s, and Singapore’s relevant legislations,
including interviewing many experts in the field, researchers have come to the conclusion as follows:
1. Researchers agree on “Own Sandbox” regulations issued by the Bank of Thailand (BOT) since
FinTech facilitating operations internally and not affecting or influencing any outsider or landscape of
infrastructure does not have to pass through regulatory sandbox which leads to longer time to market.
Researchers, however, see that there might be concerned issues that businesses should be aware and point
out in the plan submitted to BOT.
Further, researchers suggest that the time-frame of regulatory sandbox itself should be
reconsidered since it often takes more than one year. Optionally, the concept of regulatory sandbox of
Singapore and United Kingdom is also fit, setting exact time-frame at the time when such FinTech enters
regulatory sandbox, so that businesses can make decisions accordingly.
2. Researchers found that legislation regime of Thailand in regard to personal data protection does
not based on “consent-based” concept. Moreover, the Personal Data Protection Act B.E. 2562 requires
that in order to anonymize personal data, the data controller must receive request to do so from the data
owner. However, anonymized data is useful for constructing financial models, such as credit scoring
model; therefore, businesses should be allowed to freely anonymize personal data and utilize it.
3. Researchers also see benefits of having one-stop-service agency as Singapore. Nonetheless,
the governmental structure of Thailand is totally different from Singapore and the amount of financial

services providers, especially non-bank, in Thailand is much larger than Singapore. Thus, to achieve such
goal, Thailand might take slower steps by starting with connecting all systems of all regulators together,
so that Thailand shall have the harmonize regulations and supervisory regime. Businesses, likewise, do
not have to contact several agencies to proceed an affair.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและสภำพปัญหำ
ปัจจุบนั นวัตกรรมทางการเงิน (Financial Technology หรื อ FinTech) กาลังเข้ามามีบทบาท
อย่างมาก ไม่เพียงแต่ในธุ รกิจสถาบันการเงินเท่านั้น แต่ยงั รวมไปถึงบริ ษทั เกิดใหม่ (Startups) ต่าง ๆ
โดยนวัตกรรมเหล่านี้ลว้ นสร้างความคล่องตัวของตลาดการเงินและทาให้ตน้ ทุนการทาธุรกรรมทางการเงิน
ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี้ ยังส่ งผลให้บุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงตลาดการเงิน (Underbanked)
ได้รับโอกาสดังกล่าวมากขึ้น กล่าวคือ เป็ นการส่ งเสริ มบริ การทางการเงินที่ทวั่ ถึง (Financial Inclusion)
ให้เกิดขึ้นในสังคม อีกทั้ง ยังเป็ นการส่ งเสริ มสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ซึ่ งสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลที่ตอ้ งการพัฒนาประเทศไทยให้กา้ วเข้าสู่ สังคมเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy)
และนโยบายประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มรู ปแบบ
ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อเจตนารมณ์ดงั กล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกแนวทาง
การเข้าร่ วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริ การทางการเงิน
(Regulatory Sandbox)1 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการลดอุปสรรคในการดาเนินธุ รกิจของภาคเอกชน
และลดภาระของผูบ้ ริ โภค พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเพื่อสนับสนุน
ผูใ้ ห้บริ การทางการเงินทดสอบนวัตกรรมใหม่ได้ดว้ ยตนเอง (Own Sandbox) ภายใต้กรอบการบริ หาร
ความเสี่ ยงและการดูแลผูบ้ ริ โภคที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความยืดหยุน่ และคล่องตัว ซึ่งช่วยลดระยะเวลา
ในการเข้าสู่ ตลาด (Time to Market) อีกทั้ง ยังเป็ นการช่วยส่ งเสริ มนวัตกรรมและการแข่งขันในระบบ
การเงิน นอกจากนี้ ยังเป็ นการเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงบริ การทางการเงินให้กบั ผูบ้ ริ โภคอีกด้วย
โดยโครงการที่ได้เข้าร่ วมทดลองใน Regulatory Sandbox เช่น มาตรฐานการชาระเงินผ่าน QR Code
ในระบบ Prompt Pay หรื อ โครงการที่อยูร่ ะหว่างขั้นตอนการทดสอบ เช่น ระบบการโอนเงินระหว่าง
ประเทศที่อาศัยการทางานของเทคโนโลยี Blockchain เป็ นต้น ซึ่ง Regulatory Sandbox ของ ธปท. นั้น
ได้รับอิทธิพลมาจากความสาเร็ จของ Regulatory Sandbox ในสหราชอาณาจักรและประเทศสิ งคโปร์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริ ษทั ที่พฒั นานวัตกรรมทางการเงินและประสงค์จะทดสอบการใช้นวัตกรรมดังกล่าว
ในสภาวะแวดล้อมจริ งได้มีโอกาสนานวัตกรรมไปปรับใช้ในวงจากัด และได้รับการผ่อนคลายกฎเกณฑ์
การกากับดูแลบางประการจากหน่วยงานกากับดูแล ทั้งนี้ เพื่อทดสอบสมรรถภาพและความเป็ นไปได้ที่จะ
นานวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ให้บริ การในวงกว้างมากขึ้น

Regulatory Sandbox คือ สนามทดสอบสาหรับแนวคิดทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรื อนวัตกรรมใหม่ ๆ
ในตลาดจริ ง ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
กับผูใ้ ช้บริ การ (ผูบ้ ริ โภค) โดยการสนับสนุนจากทางรัฐบาล ด้วยวิธีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์บางเรื่ อง ซึ่งอาจกาหนด
ในรายละเอียดแตกต่างกันไปตามแนวทางของแต่ละประเทศ
1

2

อย่างไรก็ดี ความสาเร็ จเบื้องหลังการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินของประเทศสหราชอาณาจักร
และประเทศสิ งคโปร์ น้ นั ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะ Regulatory Sandbox เพียงประการเดียว จากการศึกษา
พบว่าความสาเร็ จในการพัฒนานวัตนกรรมทางการเงินยังมีปัจจัยอื่น ได้แก่2
(1) บุคลากรที่มีความชานาญด้านนวัตกรรมทางการเงิน (Expertise)
(2) เงินทุนเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมทางการเงิน (Capital)
(3) นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนนวัตกรรมทางการเงิน (Policies)
(4) ความต้องการของผูบ้ ริ โภค (Demand)
โดยในประเทศสหราชอาณาจักร กฎเกณฑ์ดา้ นธุ รกิจเงินร่ วมลงทุน (Private Equity and Venture
Capital) ส่ งเสริ มให้ธุรกิจดังกล่าวลงทุนในบริ ษทั นวัตกรรมทางการเงินเกิดใหม่ (FinTech Startups)
มากขึ้น ส่ งผลให้นวัตกรรมทางการเงินได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการเป็ นประเทศ
ผูน้ าทั้งด้านนวัตกรรมทางการเงิน ในขณะเดียวกันก็มีธุรกิจเงินร่ วมลงทุน อีกทั้ง การระดมทุนจากมวลชน
(Crowdfunding) ที่เข้มแข็ง และในปี 2559 ที่ผา่ นมาเงินทุนจานวนมากไหลเข้าสู่ ประเทศสหราชอาณาจักร
รวมถึงสหภาพยุโรปเพื่อลงทุนในบริ ษทั นวัตกรรมทางการเงินเกิดใหม่ โดยประเทศสหราชอาณาจักร
มีกฎเกณฑ์ส่งเสริ มการลงทุนในบริ ษทั เกิดใหม่ที่สาคัญ เช่น Enterprise Investment Scheme (EIS) นอกจาก
ธุ รกิจเงินร่ วมลงทุนแล้วสหราชอาณาจักรยังให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีแก่บริ ษทั เกิดใหม่ดงั ปรากฏใน
Seed Enterprise Scheme (SEIS) อีกด้วย ซึ่งความมีประสิ ทธิภาพของกรอบกฎเกณฑ์ดงั กล่าว ส่ งผลให้
เงินทุนจานวนมากไหลเข้าสู่ ประเทศสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป นอกเหนือจากความพร้อมในด้าน
ศักยภาพแล้ว ประเทศสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปยังมีนโยบายรัฐที่ช่วยส่ งเสริ ม FinTech ได้แก่
1. การตั้งศูนย์ Innovation Hub เพื่อให้ความรู ้และความเข้าใจในเรื่ องการจัดตั้งและขออนุญาตทาธุ รกรรม
ให้กบั Startup 2. การจัดเวทีเพื่อให้ผใู ้ ห้บริ การและบริ ษทั FinTech เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในระบบการเงิน
3. การสนับสนุนให้สถาบันการเงินขนาดใหญ่เปิ ดเผยข้อมูลสิ นเชื่อของ SME ผ่านช่องทาง“Application
Programming Interface (API)” บนอินเทอร์ เน็ต เพื่อให้ Startup สามารถใช้ประมวลผล และเพื่อเป็ นข้อมูล
ในการนาไปใช้เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้
ทั้งนี้ องค์ประกอบ 3 ประการที่ได้กล่าวมาในข้างต้น มีส่วนสาคัญในการสร้างความเท่าเทียม
ในการแข่งขันภายในประเทศ และมีส่วนช่วยในการผลักดันการขยายตัวของ FinTech ให้เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ ว ซึ่งในปัจจุบนั สหราชอาณาจักร (ค.ศ. 2018) มีผสู ้ มัครเข้าร่ วมทดสอบระบบ Sandbox
ถึง 146 ราย และมีผผู ้ า่ นเข้าทดสอบถึง 42 ราย ซึ่งประเภทของนวัตกรรมทางการเงินที่ได้เข้าร่ วมทดสอบ
ในระบบของ Sandbox ได้แก่

EY “UK FinTech On the cutting edge : An evaluation of the international FinTech sector”
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/502995/UK_FinTech__On_the_cutting_edge_-_Full_Report.pdf
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- Application Program Interfaces (APIs)3 (ThisisBud , Spherical Defence Labs)
- ระบบการจัดการการเงินส่ วนบุคคล (Oval or Money Dashboard)
- ระบบการชาระเงินและการโอนเงินโดยใช้เทคโนโลยีการจัดการข้อมูลแบบ Distributed Ledger
Technology (DLT) ตัวอย่างเช่น Billon or Tradle
ส่ วนประเทศสิ งคโปร์ เป็ นประเทศที่ประสบความสาเร็ จในการส่ งเสริ มให้เกิดนวัตกรรมทางการเงิน
เพราะนอกจากจะมีหน่วยงานกากับดูแลนวัตกรรมทางการเงินที่เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว ยังมีกฎเกณฑ์
ที่เอื้อต่อการระดมทุนของบริ ษทั เกิดใหม่4 อย่างไรก็ดี Monetary Authority of Singapore (MAS) ยังแสดง
ความกังวลว่า กฎเกณฑ์เกี่ยวกับธุ รกิจเงินร่ วมลงทุนในปั จจุบนั ยังไม่มีความคล่องตัวมากพอสาหรับ
การรองรับการเจริ ญเติบโตของนวัตกรรมทางการเงินโดยรัฐบาลสิ งคโปร์ มีแผนการที่จะแก้ไขปรับปรุ ง
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวเช่นเดียวกัน
สาหรับประเทศไทย นอกจาก Regulatory Sandbox ของ ธปท. แล้ว ธปท. ยังมีการออกบทบัญญัติ
ในทางกฎหมาย และกฎเกณฑ์ในด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยระบบการชาระเงิน หรื อการออกหนังสื อเวียนเพื่ออนุญาตให้ธนาคารพาณิ ชย์
และบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจทางการเงินให้บริ การแพลตฟอร์ มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace Platform)5
โดยให้ธนาคารพาณิ ชย์สามารถทา Digital Platform ของตนเอง และสามารถขยายขอบเขตการให้บริ การ
เช่น การทารายการส่ งเสริ มการขายร่ วมกับร้านค้า ให้บริ การระบบการชาระเงินแบบออนไลน์ การจัดให้มี
ผูใ้ ห้บริ การในงานสนับสนุนธุ รกิจ E-Marketplace Platform (เช่น บรรจุภณั ฑ์ (Packaging) ระบบการขนส่ ง
(logistics) และงานบริ หารสิ นค้าคงคลัง) ดังนั้น ในปั จจุบนั Mobile Application ของธนาคารพาณิ ชย์
จึงไม่ได้ให้บริ การเพียงแค่การเช็คยอดเงิน โอนเงิน หรื อชาระค่าสิ นค้า/บริ การ เท่านั้น แต่ได้เพิม่ ช่องทาง
และรู ปแบบของกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงจัดให้มีการซื้ อขายสิ นค้าหรื อบริ การที่มีหลักฐานการซื้ อขาย
ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์6

API ย่อมาจาก Application Programming Interface คือ ช่องทางการเชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีก
เว็บไซต์หนึ่ง หรื อเป็ นการเชื่อมต่อระหว่าผูใ้ ช้งานกับ Server หรื อจาก Server เชื่อมต่อไปหา Server ซึ่ง API นี้เปรี ยบได้เป็ น
ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ทาให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่ อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างอิสระ โดยประโยชน์ของ API ได้แก่
(1)ช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์หรื อ Application ได้ง่ายและรวดเร็ วซึ่ง API จะเป็ นตัวช่วยที่นกั พัฒนาไม่ตอ้ งมีการ
แก้ไข Code เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น
(2) ช่วยให้นกั พัฒนาเว็บไซต์หรื อเจ้าของเว็บไซต์สามารถสร้างฐานผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ได้มากยิง่ ขึ้น
4
Monetary Authority of Singapore “FinTech regulatory sandbox guidelines”
http://www.mas.gov.sg/~/media/Smart%20Financial%20Centre/Sandbox/FinTech%20Regulatory%20Sandbox%20Guide
lines%2019Feb2018.pdf .November 2016
5
ธนาคารแห่งประเทศไทย , “แนวทางการอนุญาตการให้บริ การแพลตฟอร์ มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace
Platform) ของธนาคารพาณิ ชย์และบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิ ชย์”
<https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610016.pdf> (สื บค้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561)
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ถึงแม้ ธปท. จะมีกฎเกณฑ์ที่ส่งเสริ มให้เกิดให้นวัตกรรมทางการเงินให้กบั ธนาคารพาณิ ชย์
และมีบทบาทในการช่วยส่ งเสริ มการลงทุนในบริ ษทั นวัตกรรมทางการเงินเกิดใหม่ (FinTech Startups)
แล้วก็ตาม อย่างไรก็ดี บริ ษทั นวัตกรรมทางการเงินเกิดใหม่ (FinTech Startups) ของไทย ก็ยงั คงมีอุปสรรค
ในการเข้าถึงข้อมูลที่สามารถนามาวิเคราะห์ วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ เพื่อให้เข้าถึงและ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างแท้จริ ง เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้บางส่ วนอยูใ่ นความครอบครอง
ของเอกชนหรื อหน่วยงานของรัฐ ซึ่ งในบางกรณี มีขอ้ จากัดในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ ข้อมูล
บางอย่างยังถือว่าเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่งเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานที่ได้บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อีกทั้ง ยังมีการกาหนดมาตรการต่าง ๆ รวมถึงกาหนดการกระทา
ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลไว้ในพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 อีกด้วย ซึ่ งหากเปรี ยบเทียบกับสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคล
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (General Data Protection Regulation (GDPR)) แล้ว
ประชาชนในสหภาพยุโรปมีสิทธิ ที่จะทราบว่าผูเ้ ก็บข้อมูลจะเอาไปทาอะไร เพื่อวัตถุประสงค์ใด
และต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าข้อมูลเหล่านี้มีช่วยให้เกิดการส่ งเสริ ม
ให้เกิด Information-based lending มากขึ้น เพราะจากเดิมการพิจารณาสิ นเชื่อจะดูขอ้ มูลด้านรายได้
ฐานะทางการเงิน และหลักประกัน (Collateral-Based) การมี Big Data จะทาให้สถาบันการเงินหรื อ
FinTech Startups สามารถใช้ขอ้ มูลอื่น (Alternative Data) ในการพิจารณาสิ นเชื่อ และช่วยให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงระบบการเงินมากยิง่ ขึ้น
จากสภาพปั ญหาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในงานวิจยั ฉบับนี้ คณะผูว้ จิ ยั จะทาการศึกษาเฉพาะ
ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการกากับดูแลผูใ้ ห้บริ การนวัตกรรมทางการเงินของไทย โดยจะทาการศึกษาเปรี ยบเทียบ
กับกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่ประสบความสาเร็ จในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในประเด็นเกี่ยวกับการกากับดูแลผูใ้ ห้บริ การนวัตกรรมทางการเงิน รวมทั้ง ศึกษากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบและเสนอแนะวิธีการในการช่วยส่ งเสริ มหรื อ
พัฒนานวัตกรรมทางการเงินให้มีประสิ ทธิภาพ อีกทั้งสร้างเสถียรภาพให้กบั ระบบการเงินของประเทศไทย
อันจะส่ งผลในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในภาคการเงินซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้บริ การหรื อเกี่ยวกับการบริ การที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมทางการเงินอีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงกำรวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ โครงสร้าง รู ปแบบ ลักษณะ
และการกากับดูแลผูใ้ ห้บริ การนวัตกรรมทางการเงิน รวมทั้ง ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเกณฑ์การกากับดูแล
ดร.สุมาพร (ศรี สุนทร) มานะสันต์, “บทสรุ ปฟิ นเทค 2018” LEGAL VISION : นิติทศั น์ 4.0
<http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/646215?fbclid=IwAR3M_KX-vVwJ1k92pKxbBfRZvE3ccfIEYSsCchPzRnuYKA8Q7mNxP-W4Ls> (สื บค้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561)
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นวัตกรรมทางการเงินที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ซึ่ งอาจจะส่ งผลกระทบต่อระบบการเงินและเศรษฐกิจในภาพรวม
ของประเทศ
1.2.2 เพื่อศึกษาและเข้าใจถึงหลักสากลที่เกี่ยวข้องการกากับดูแลนวัตกรรมทางการเงินและธุ รกิจ
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการเงิน อาทิ ธุ รกิจการธนาคารพาณิ ชย์ ผูใ้ ห้บริ การระบบชาระเงิน
ผูใ้ ห้บริ การรับโอนเงินต่างประเทศโดยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ตลอดจนโครงสร้างการกากับดูแลนวัตกรรม
ทางการเงินในประเทศต่าง ๆ รวมทั้ง อานาจหน้าที่ของหน่วยงานกากับดูแลเหล่านั้น รวมถึงมาตรการ
ในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของสหกรณ์เพื่อนามาวิเคราะห์ถึงช่องโหว่ในการกากับดูแลผูใ้ ห้บริ การนวัตกรรม
ทางการเงิน
1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางของหน่วยงานกากับดูแลทั้งในระดับสากลในการเข้ามาควบคุมกากับดูแล
นวัตกรรมทางการเงิน กฎหมายการเงินและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยในประเด็นต่าง ๆ
ที่มีความเกี่ยวข้องหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการส่ งเสริ มการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
1.2.4 เพื่อเสนอแนะและปรับปรุ งกฎหมายการเงินที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการเงินของประเทศ
ไทย ตลอดจนกาหนดทิศทางในด้านนโยบายของภาครัฐเพื่อให้สามารถรองรับการเจริ ญเติบโตของ
นวัตกรรมทางการเงิน โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุ รกิจอื่น ๆ และผลประโยชน์โดยรวมของสาธารณะ
เพื่อให้การกากับดูแลผูใ้ ห้บริ การหรื อระบบนวัตกรรมทางการเงินในอนาคตมีประสิ ทธิภาพและผูใ้ ช้บริ การ
ได้รับความคุม้ ครองมากยิง่ ขึ้น และมีความเหมาะสมกับบริ บทของสังคมไทย
1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย
1.3.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และรวบรวมที่เกี่ยวข้องกฎหมายการเงินและกฎหมายอื่น ๆ
ของประเทศไทยที่มีความเกี่ยวข้องหรื ออาจเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
1.3.2 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารวิชาการ บทความ และเอกสารเผยแพร่
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่กล่าวถึงรู ปแบบและโครงสร้างของกฎหมายส่ งเสริ มนวัตกรรม
ทางการเงินของต่างประเทศ
1.3.3 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารวิชาการ บทความ และเอกสารเผยแพร่
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่กล่าวถึงรู ปแบบและโครงสร้างของกฎหมายส่ งเสริ มบริ ษทั
เกิดใหม่ของต่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบายการป้ องกันและการกากับดูแลนวัตกรรมทางการเงิน
1.3.4 นาข้อมูลทั้งหมดในการศึกษามาประมวลผลและวิเคราะห์เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะการพัฒนา
กฎหมายไทยเพื่อส่ งเสริ มการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในประเทศไทย
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1.4 นิยำมควำมหมำย
1.4.1 เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) หมายถึง นวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีใหม่
มาสนับสนุนการให้บริ การทางการเงินการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
1.4.2 ธุ รกิจเงินร่ วมลงทุน (Private Equity หรื อ Venture Capital) หมายถึง ธุ รกิจที่ระดมเงินทุน
จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนาไปลงทุนในกิจการที่มีศกั ยภาพในการเติบโต
1.4.3 นิติบุคคลร่ วมลงทุนระหว่างประเทศ (International Venture Capital) หมายถึง ธุ รกิจ
เงินร่ วมลงทุนที่ลงทุนในกิจการที่ดาเนินธุ รกิจอยูใ่ นต่างประเทศนวัตกรรมทางการเงิน
1.4.4 Regulatory Sandbox หมายถึง แนวปฏิบตั ิ เรื่ อง แนวทางการเข้าร่ วมทดสอบและพัฒนา
นวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริ การทางการเงิน ซึ่งออกโดย ธปท.
1.4.5 การควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition) หมายถึง การที่กิจการได้มาซึ่ งหุ น้ สิ นทรัพย์
หรื อกิจการอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่ งอานาจควบคุมหรื อครอบครอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการเติบโต
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน หรื อเพื่อการอยูร่ อดของกิจการ
1.4.6 ธุ รกิจธนาคารพาณิ ชย์ คือ การประกอบธุ รกิจรับฝากเงินหรื อรับเงินจากประชาชนที่ตอ้ งจ่ายคืน
เมื่อทวงถาม หรื อเมื่อสิ้ นระยะเวลาอันกาหนดไว้ และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นโดยวิธีหนึ่งวิธีใด
เช่น ให้สินเชื่ อ ซื้ อขายตัว๋ แลกเงินหรื อตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด ซื้ อขายเงินปริ วรรตต่างประเทศ
1.5 ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั ประยุกต์ (Applied Research) โดยใช้วธิ ีการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่งได้
ดาเนินการวิจยั ดังนี้
1.5.1 การรวบรวบข้อมูล
ดาเนินการรวบรวมข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
ที่มีในปั จจุบนั เช่น แนวทางการเข้าร่ วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุน
ให้บริ การทางการเงิน (Regulatory Sandbox) และกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องหรื ออาจจะเกี่ยวข้อง โดยกฎหมาย
ที่นามาพิจารณาปรับใช้ในการพิจารณาการกาหนดแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน ได้แก่
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน เช่น กฎหมายว่าด้วยธุ รกิจสถาบันการเงิน กฎหมาย
ว่าด้วยระบบการชาระเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุ รกิจข้อมูลเครดิต
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน เช่น กฎหมายว่าด้วยธุ รกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์กฎหมายเกี่ยวกับธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions Law) กฎหมาย
เกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signatures Law) กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศให้ทวั่ ถึงและเท่าเทียมกัน (National Information Infrastructure Law) กฎหมายเกี่ยวกับ
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การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Law) กฎหมายเกี่ยวกับการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (Computer Crime Law) และกฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic
Funds Transfer Law)
- แนวทางการเข้าร่ วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุน
ให้บริ การทางการเงิน
- การเข้าร่ วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริ การ
ทางการเงิน (Regulatory Sandbox)
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน (The Law of Financial Institutions)
- หลักเกณฑ์การกากับที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน (Financial Regulations)
- Seed Enterprise Scheme
-กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Legislation and Policies related
to Financial Technology)
- The General Data Protection Regulation
- กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (Data Privacy Laws)
- กฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ ค.ศ. 1990 (The Computer Misuse Act
1990)
1.5.2 แหล่งข้อมูล
1.5.2.1 เอกสารวิชาการ บทความ และเอกสารเผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม
ทางการเงิน โดยศึกษาทั้งเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น เอกสารที่จดั ทาโดยหน่วยงานรัฐ
ของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น Financial Conduct Authority (FCA) แห่งสหราชอาณาจักร Monetary
Authority of Singapore (MAS) แห่งสิ งคโปร์ People’s Bank Republic of China (PBoC) แห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน US Comptroller of the Currency (OCC) The Government Accountability
Office (GAO) และ The Federal Reserve (FED) แห่งสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้น โดยเน้นที่เอกสารและหน่วยงาน
ด้านนโยบายการเงิน (Monetary Policies)
1.5.2.2 การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน อาจารย์มหาวิทยาลัย ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
1.5.2.3 เอกสารข้อมูลการพิจารณานโยบายและการออกกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ
1.5.2.4 เอกสารจากการประชุม และสัมมนาในทางวิชาการเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเงิน
1.5.2.5 เอกสาร และ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมการเงิน และกฎเกณฑ์อื่น ๆ
ที่ส่งเสริ มการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
1.5.2.6 หอสมุดแห่งชาติ และห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
1.5.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.5.3.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินและการส่ งเสริ มธุ รกิจดังกล่าว ทั้งจากหน่วยงานในประเทศ
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ไทย ต่างประเทศและหน่วยงานระหว่างประเทศ และรวมถึงข้อมูลที่ได้จากการจัดสัมมนาในทางวิชาการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
1.5.3.2 การวิเคราะห์เชิงลึก (In-Depth Research) ในรู ปแบบการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
โดยพิจารณาประกอบกับกฎหมายการเงินที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั ของประเทศไทย รวมถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการส่ งเสริ มบริ ษทั ที่เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการเงิน
1.5.3.3 การวิเคราะห์เชิงเปรี ยบเทียบ (Comparative Analysis) จากบทบัญญัติของกฎหมาย
ในปั จจุบนั กับแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินของต่างประเทศ
1.5.3.4 การวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะ (Analysis and Suggestion) รู ปแบบที่เหมาะสมในการ
พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินของประเทศไทย
1.5.4 การสรุ ปผลเชิงนโยบาย
1.5.4.1 เสนอแนะทิศทางนโยบาย กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน
การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินให้กบั ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ แนวทางในเชิงนโยบายและกฎหมาย
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการเงิน เพื่อกาหนดทิศทางและนโยบายให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ดูแลและพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน ได้แก่ กระทรวงการคลัง และ ธปท. รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีทางการเงิน เพื่อให้กฎและระเบียบต่าง ๆ มีความสอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน อัน
จะเอื้ออานวยต่อการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินของประเทศไทยในอนาคตต่อไป
1.5.4.2 เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งนโยบายการเงินให้มีความทันสมัยและสากล
โดยพิจารณาควบคู่ไปกับบริ บทของสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในปั จจุบนั เพื่อส่ งเสริ มให้นโยบาย
กฎหมาย หรื อมาตรการใด ๆ ที่ภาครัฐจัดทาขึ้นสามารถก้าวทันต่อรู ปแบบของนวัตกรรมทางการเงิน
ที่พฒั นาอย่างต่อเนื่อง
1.6 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.6.1 ได้ทราบและเข้าใจแนวความคิด รวมถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคที่ขดั ขวางการพัฒนา
นวัตกรรมทางการเงินของประเทศไทย
1.6.2 มีการรวบรวมและวิเคราะห์กฎหมายไทยที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม
ทางการเงิน
1.6.3 ได้ทราบถึงข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั เกี่ยวกับทิศทางในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
ในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แนวทางในเชิงนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวที่เป็ นส่ วนช่วยในการ
ขับเคลื่อนในการพัฒนาของต่างประเทศ เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริ กา และประเทศ
สิ งคโปร์ เป็ นต้น
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1.6.4 ผลจากการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์กฎหมายในต่างประเทศจะเป็ นฐานข้อมูลสาคัญ
ในการกาหนดทิศทางและนโยบายของกระทรวงการคลัง และ ธปท. ในการร่ วมกันพิจารณานโยบาย
กฎหมาย และกฎเกณฑ์เพื่อส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของนวัตกรรมทางการเงินของประเทศไทยอันเป็ น
พื้นฐานสาคัญของการศึกษาต่อยอดในเชิงนโยบายและพัฒนากฎหมายภาคการเงินที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
ทางการเงินของประเทศไทยในอนาคต
1.6.5 ผลจากการศึกษาสามารถนาไปใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการเสนอแนะและพัฒนานโยบาย
กฎหมาย โดยผลจากการศึกษาตามแนวทางที่ต่างประเทศมักนามาปรับใช้ควบคู่ไปกับการพัฒนากฎหมาย
เพื่อส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของนวัตกรรมทางการเงิน

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในบทที่ 1 คณะผูว้ จิ ยั ได้กล่าวถึงภาพรวมของนวัตกรรมทางการเงินทั้งในส่ วนของประเทศไทย
และต่างประเทศ (ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริ กา และประเทศสิ งค์โปร์ ) ว่ามีส่วนสาคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม และมีนยั สาคัญอย่างยิง่ ต่อระบบการเงินอย่างไร ทั้งในเรื่ องของวิวฒั นาการ
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธปท. ที่มีส่วนสาคัญในการทาให้นวัตกรรม
ทางการเงินมีส่วนช่วยส่ งเสริ มให้ผใู ้ ห้บริ การหรื อผูบ้ ริ โภคได้รับบริ การทางการเงินที่ทวั่ ถึงมากยิง่ ขึ้น
(Financial Inclusion) โดยในบทที่ 2 ทางผูว้ จิ ยั จะนาเสนองานวิจยั เกี่ยวกับความหมายและวิวฒั นาการ
ของเทคโนโลยีทางการเงิน ภาษีกบั เทคโนโลยีทางการเงิน ปัญหาเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ของไทย
และของต่างประเทศ รวมทั้งวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการเงินทั้งในส่ วนของประเทศไทย
และต่างประเทศ โดยในบทที่ 2 นี้ ทางผูว้ จิ ยั จะนาเสนอเนื้ อหาเกี่ยวกับความหมายของเทคโนโลยี
ทางการเงิน วิวฒั นาการและปัญหาเทคโนโลยีทางการเงินของต่างประเทศและของประเทศไทย
ภาษีกบั เทคโนโลยีทางการเงิน และ
2.1 ความหมายของเทคโนโลยีทางการเงิน
เทคโนโลยีทางการเงิน หรื อ FinTech (FinTech) คือ การผสมระหว่างคาว่า Financial
และ Technology เข้าไว้ดว้ ยกัน ซึ่งหมายถึงการนาเทคโนโลยีหรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้
หรื อสนับสนุ นการให้บริ การทางการเงิน การธนาคาร และการลงทุนในรู ปแบบต่าง ๆ (Oxford Dictionary)
เช่น การให้บริ การชาระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) การให้บริ การที่ปรึ กษาการลงทุน
และการให้กยู้ มื ออนไลน์ (Lending) เป็ นต้น
จากการศึกษาพบว่าในปั จจุบนั ได้มีการให้นิยามเทคโนโลยีทางการเงิน หรื อ FinTech ไว้
หลากหลาย โดยสามารถรวบรวมความหมายและนิยามจากแหล่งต่าง ๆ ได้ ดังนี้
World Economic Forum ได้ให้นิยามของเทคโนโลยีทางการเงิน หรื อ FinTech หมายถึงการใช้
เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการออกแบบและนาเสนอบริ การหรื อผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน โดย FinTech ได้ถูกประยุกต์ใช้กบั การให้บริ การทางการเงินหลากหลายรู ปแบบไม่วา่ จะเป็ น
การชาระเงิน การกูย้ มื เงิน การให้บริ การที่ปรึ กษา และการบริ หารการลงทุน เป็ นต้น โดยในปัจจุบนั
ผูป้ ระกอบธุ รกิจเกี่ยวกับ FinTech จานวนมากได้นาเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้ควบคู่กบั การวิเคราะห์
ข้อมูลในรู ปแบบ Big Data เพื่อนาเสนอรู ปแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค7
7

20, 2016),

Matthew Blake et al., Five Things You Need to Know About FinTech, World Economic Forum (Apr.
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ธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve) ได้ระบุวา่ FinTech คือ
กลุ่มอุตสาหกรรมทางการเงินในรู ปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเป็ นตัวขับเคลื่อน ซึ่ งในปั จจุบนั ผูใ้ ห้บริ การ
ทางการเงินจานวนมากใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบการเงินและการลงทุน เพื่อนาเสนอการให้บริ การ
ทางการเงินที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น8
นอกจากนี้ ในบางบริ บทยังมีผใู ้ ห้ความเห็นว่า FinTech นั้นมีความเชื่ อมโยงกับบริ ษทั เกิดใหม่
หรื อ Startups โดยได้ระบุวา่ FinTech คือ การที่สถาบันทางการเงินได้นาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เสริ ม
ในการให้บริ การทางการเงิน เช่น การทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ ทโฟน
หรื อใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เข้ามาเป็ นตัวช่วยในการดาเนินธุ รกรรมทางการเงิน
ซึ่ งมักเป็ นการดาเนินงานของผูป้ ระกอบการธุ รกิจใหม่ หรื อ Startups ที่มุ่งทาธุ รกิจเกี่ยวกับการเงิน
หรื อการให้บริ การทางการเงินโดยอาศัยเทคโนโลยีเป็ นตัวช่วย (เรวัต ตันตยานนท์, 2560)9 เช่นเดียวกัน
PricewaterhouseCoopers (PWC) ได้ระบุวา่ FinTech คือ คาที่หมายถึงการพัฒนาการให้บริ การทางการเงิน
โดยใช้เทคโนโลยี โดยให้ขยายความรวมถึงบริ ษทั เกิดใหม่ หรื อ Startups ที่เป็ นบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การทาง
เทคโนโลยีที่ให้บริ การทางการเงินในรู ปแบบใหม่โดยใช้โครงข่ายหรื อกลไกทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้
การให้บริ การทางการเงินในรู ปแบบเดิมสะดวกรวดเร็ วขึ้นโดยใช้ตน้ ทุนที่ต่าลง10
เช่นเดียวกันจากการศึกษาของ Ernst & Young ได้ระบุถึงลักษณะของ FinTech Startups ว่าเป็ นผล
มาจากการพัฒนาการให้บริ การทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยี ซึ่ งอาจอธิ บายได้วา่ เป็ นการให้บริ การโดยใช้
นวัตกรรมเพื่อสร้างโมเดลธุ รกิจโดยยึดความพอใจของผูร้ ับบริ การเป็ นที่ต้ งั (Customer-Centric) ดังนั้น
รู ปแบบของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การจึงมักถูกออกแบบให้อยูใ่ นรู ปดิจิทลั ที่มีลกั ษณะการใช้งานง่ายและ
มีความสะดวกสบายสู ง11
โดยหากจาแนกประเภทของ FinTech Startups ในปั จจุบนั พบว่า ครอบคลุมถึงธุ รกิจการเงินจานวน
มาก เช่น ธุ รกิจการให้กยู้ มื (Lending) ธุ รกิจการให้บริ การชาระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Payments)
ธุ รกิจการให้บริ การการเงินส่ วนบุคคล (Personal Finance) ธุ รกิจการลงทุนรายย่อย (Retail Investing) ธุ รกิจ
การให้บริ การความปลอดภัยด้านการเงิน (Financial Security) ธุ รกิจธนาคารดิจิทลั (Digital Banking) ธุ รกิจ
การโอนเงิน (Money Remittance) ธุ รกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการธนาคาร (Banking Infrastructure)
ธุ รกิจการให้คาปรึ กษาทางการเงินและธุ รกิจเกี่ยวกับการลงทุนและระดมทุนในลักษณะต่าง ๆ เป็ นต้น
Clement Ancri, FinTech Innovation: An Overview, Board of Governors of the Federal Reserve System. 19
October 2016, Washington D.C.
9
เรวัต ตันตยานนท์. (2560). FinTech ใน 3 ความหมาย. สื บค้น 1 พฤศจิกายน 2561 จาก http://www.bangkok
biznews.com/blog/detail/640132
10
PWC’s Financial Service Insitute, 2016
11
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-UK-FinTech-On-the-cutting-edge/%24FILE/EY-UKFinTech-On-the-cutting-edge.pdf
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ในเรื่ องดังกล่าว ได้มีบทความ เรื่ อง FinTech (FinTech) เพื่อก้าวสู่ การเป็ นประเทศไทย 4.0
โดยผูแ้ ต่ง คือ คุณพรชัย ชุนหจินดา12 ได้สรุ ปว่า FinTech ตอบสนองวัตถุประสงค์ใน 6 เรื่ อง คือ
1) การชาระเงิน
2) การซื้ อขายและวิเคราะห์หลักทรัพย์
3) การจัดการการลงทุน
4) การระดมทุน
5) การฝากเงินและการกูย้ มื เงิน และ
6) การประกันภัย
โดยเทคโนโลยีที่อยูเ่ บื้องหลังธุ รกิจเทคโนโลยีทางการเงิน คือ
1) บล็อกเชน (Blockchain) ซึ่งทาหน้าที่เป็ นฐานข้อมูลธุรกรรมในรู ปแบบสมุดบัญชีแยกประเภท
แบบกระจายศูนย์ โดยมีการทางานพื้นฐานที่ไม่พ่ งึ พาอุปกรณ์เก็บข้อมูลจุดใดจุดหนึ่งเป็ นการเฉพาะ
แต่จะกระจายการเก็บข้อมูลไปยังโครงข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ที่เชื่ อมต่อกัน (Nodes) โดยไม่จากัดจานวน
และที่ต้ งั และไม่เชื่อมโยงกับระบบประมวลผล ณ จุดใดในโครงข่ายเป็ นพิเศษ
2) ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) คือ เทคโนโลยีการเก็บข้อมูล ระบบประมวลผล
คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล และโทรศัพท์มือถือที่รองรับระบบปฏิบตั ิการ แต่ปัญหาที่สาคัญของการใช้เงิน
ระบบฐานข้อมูล คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดความเป็ นส่ วนตัวของประชาชน
3) การเรี ยนรู ้ของเครื่ องจักร (Machine Learning) ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
สามารถใช้วเิ คราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และสร้างแบบจาลองสนับสนุนการตัดสิ นใจที่ซบั ซ้อน
ทาให้เทคโนโลยีน้ ีสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของงานประเมินความเสี่ ยงทางการเงิน แต่ก็ยงั มีประเด็น
ในแง่กฎหมายที่เกี่ยวกับภาระความรับผิดชอบ กรณี ผลลัพธ์ไม่เป็ นไปตามการคาดการณ์ของแบบจาลอง
อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยที่มีผลต่อระบบนิ เวศทางธุ รกิจและผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่มีผลต่อความสาเร็ จของ FinTech
คือ ความสามารถของธุ รกิจ โดยจะต้องมีความเชี่ยวชาญ เรี ยนรู ้ สร้างความร่ วมมือระหว่างกัน มีเงินทุน
สนับสนุนธุ รกิจ FinTech เนื่องจากเทคโนโลยีมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงนโยบายจากภาครัฐ
ต้องสนับสนุนการดาเนินธุ รกิจเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
นอกจากนี้ FinTech ยังมีความเสี่ ยงทางธุ รกิจ เช่น ความเสี่ ยงจากการให้กยู้ มื เงินรู ปแบบใหม่
(Peer-to-Peer Lending) ความเสี่ ยงจากการใช้ระบบซื้ อขายอัตโนมัติ ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยของ
ข้อมูล ความเสี่ ยงจากความบกพร่ องของผูใ้ ห้บริ การ ความเสี่ ยงของระบบชาระเงิน ความเสี่ ยงจากช่องว่าง
ของกฎระเบียบ

12

พรชัย ชุนหจินดา , “FinTech (Fintech) เพื่อก้าวสู่ การเป็ นประเทศไทย 4.0”, <http://e-jodil.stou.ac.th/filejodil/14_1_592.pdf>
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โดยสรุ ปแล้วอาจกล่าวได้วา่ เทคโนโลยีทางการเงิน หรื อ FinTech คือ การสร้างเครื่ องมือทาง
การเงินหรื อผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรู ปแบบใหม่โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็ นพื้นฐาน อันมีวตั ถุประสงค์
ในการสร้างนวัตกรรมทางการเงินในรู ปแบบที่แตกต่างไปจากการให้บริ การทางการเงินที่มีอยูเ่ ดิม
ในปัจจุบนั และเพื่อเป็ นการเพิม่ ประประสิ ทธิ ภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและลดต้นทุนในการทาธุ รกรรม
โดยรวม
2.2 วิวฒ
ั นาการและปัญหาเทคโนโลยีทางการเงินของต่ างประเทศ
2.2.1 วิวฒ
ั นาการเทคโนโลยีทางการเงินของต่ างประเทศ
จากการศึกษาพบว่าการพัฒนาของเทคโนโลยีทางการเงินมีมาอย่างต่อเนื่ องนับจากปี
ค.ศ. 186613 ที่ได้มีการเริ่ มวางระบบเคเบิลใต้น้ า (Transatlantic Cable) ซึ่ งถือเป็ นจุดก่อกาเนิดของ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินในยุคเริ่ มต้น และสาหรับคาว่า “FinTech” เป็ นคาที่เกิดขึ้นในภายหลัง
โดยได้ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในปี ค.ศ. 1990 ในโครงการความร่ วมมือทางเทคโนโลยีระหว่างสถาบันการเงิน
หรื อ Financial Services Technology Consortium ที่ริเริ่ มโดยบริ ษทั Citigroup14
โดยหากแบ่งการพัฒนาของ FinTech เป็ นช่วงเวลาแล้ว อาจสรุ ปได้ ดังนี้
ช่ วงปี ค.ศ. 1866 – 1967 เป็ นช่วงของการติดต่อสื่ อสารและส่ งสัญญาณในแบบอนาล็อก
(Analog Signal) ซึ่ งการพัฒนาโครงข่ายโดยใช้ระบบอนาล็อกนี้ยงั มีรูปแบบของการส่ งสัญญาที่ไม่คงที่
มากนัก จึงทาให้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในยุคนี้มีจานวนไม่มากและอยูใ่ นรู ปแบบที่ไม่ซบั ซ้อน เช่น
การเกิดขึ้นของเครื่ องโทรเลข เป็ นต้น อย่างไรก็ดี สาหรับภาคการเงินในปี ค.ศ. 1950 ได้เริ่ มมีความ
เคลื่อนไหวที่ชดั เจนของสถาบันการเงินในการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการให้บริ การ โดยธนาคาร
Bank of America และ America Express ได้เป็ นกลุ่มสถาบันการเงินกลุ่มแรกที่ได้ทดลองนาบัตรเครดิต
มาใช้ให้บริ การ และต่อมาในปี ค.ศ. 1970 ตูก้ ดเงินอัตโนมัติ หรื อ ATM (Automatic Teller Machine) ได้
นามาใช้โดยธนาคาร Barclays
ช่ วงปี ค.ศ. 1967 – 2008 นับจากมีตู้ ATM เครื่ องแรกในปี ค.ศ. 1967 การใช้เทคโนโลยี
กับภาคการเงินได้พฒั นานาไปอย่างต่อเนื่ อง โดยนับจากปี ค.ศ. 1967 เป็ นต้นมา เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบ
การติดต่อสื่ อสารเริ่ มใช้ในรู ปแบบสัญญาณดิจิทลั (Digital Signal) มากขึ้น ซึ่ งสัญญาณดิจิทลั นี้เอง
เป็ นรู ปแบบสัญญาณพื้นฐานที่ใช้ในการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ในยุคนี้จึงได้เห็นวิวฒั นาการ
The Evolution of FinTech: A New Post-Crisis Paradigm?, SSRN: http://ssrn.com/abstract=2676553,
forthcoming Georgetown Journal of International Law
14
FinTech and Its Importance within Financial Industry, conference: International Conference on Business,
13
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ที่สาคัญในการใช้เทคโนโลยีของภาคตลาดทุนและภาคการเงิน สาหรับภาคตลาดทุน ในปี ค.ศ. 1971
ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation)
ได้ถือกาเนิดขึ้น ซึ่ งเป็ นตลาดหุน้ แห่งแรกของโลกที่ทาธุรกรรมซื้ อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
และในช่วงต้นปี ค.ศ. 1980 ได้มีการพัฒนานวัตกรรม Innovation Market Solutions (IMS) และจอมอนิเตอร์
Bloomberg Terminals ที่ได้รวบข้อมูลการซื้ อขายและการลงทุนทั้งในตลาดทุนและตลาดการเงินเพื่อให้ผใู ้ ช้
สามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างเป็ นระบบมากขึ้น ซึ่ งการพัฒนาของระบบเทคโนโลยีที่ปรับใช้เข้ากับ
ตลาดทุนดังกล่าว ส่ งผลให้การทาธุ รกรรมถูกปรับเปลี่ยนรู ปแบบให้ดาเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
มากขึ้น เช่น การเกิดขึ้นของการเปิ ดบัญชีหุ้นผ่านระบบการซื้ อขายออนไลน์ (Online Broker) ในปี ค.ศ. 1982
เป็ นต้น
สาหรับภาคการเงิน เมื่อระบบสื่ อสารด้านการเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
สามารถเชื่อมโยงได้ทวั่ โลกผ่านระบบ SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication : SWIFT) สถาบันการเงินจึงได้เริ่ มให้บริ การธุ รกรรมทางการเงินผ่านช่องทางธนาคาร
ออนไลน์ (Online Banking) โดยในส่ วนของระบบการชาระเงินในช่วงปี ค.ศ. 1970 ได้เริ่ มมีการสร้าง
ระบบปฏิบตั ิการหลังบ้านของธนาคารในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การให้บริ การหักบัญชีและชาระดุล
ของการชาระเงินแบบอัตโนมัติ (Clearing and Settlement)
จากนั้นนับจากปี ค.ศ. 1980 เป็ นต้นมา การให้บริ การทางการเงินเริ่ มมีการให้บริ การ
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากยิง่ ขึ้น เนื่องจากเริ่ มมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบเทคโนโลยีเข้าสู่ ระบบดิจิทลั
และเริ่ มมีการใช้อินเทอร์ เน็ตในการทาธุ รกรรมประเภทต่าง ๆ รวมถึงมีการประดิษฐ์คิดค้นระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นครั้งแรก ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์อนั เป็ นผลจากการพัฒนาของเทคโนโลยีในยุคนี้
เช่น การเริ่ มให้บริ การ Internet Banking การให้บริ การตรวจสอบบัญชีแบบออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์
(ของธนาคาร Wells Fargo) และการเปิ ดดาเนินการของระบบชาระเงินออนไลน์เป็ นครั้งแรกของบริ ษทั
Paypal เป็ นต้น
ช่วงปี ค.ศ. 2008 – จนถึงปัจจุบนั หลังจากวิกฤติการณ์ทางการเงินโลก (Global Financial
Crisis) ในปี ค.ศ. 2008 เป็ นต้นมา นวัตกรรมทางการเงินและการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
และมีเทคโนโลยีทางการเงินประเภทใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ในปี ค.ศ. 2008 บริ ษทั Wealthfront
ได้สร้างโปรแกรมการลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automated Investment Service) ในปี ค.ศ. 2009 สกุลเงินดิจิทลั
สกุลแรก (Bitcoin) ได้ถือกาเนิดขึ้น และบริ ษทั Kickstarter ได้สร้างระบบการระดมทุนแบบ Reward-based
crowdfunding ในปี เดียวกัน และในปี ค.ศ. 2011 การให้กยู้ มื เงินออนไลน์ผา่ นระบบหรื อเครื อข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ (Peer-to-Peer Lending) ได้ถูกสร้างขึ้นโดยบริ ษทั Transferwise เป็ นต้น
ในเรื่ องดังกล่าว ได้มีบทความ เรื่ อง การเติบโตของ FinTech กับการสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่พฒั นาอย่างทัว่ ถึง ของคณะวิจยั บริ ษทั ป่ าสาละ จากัด โดยคณะผูเ้ ขียนได้กล่าวถึง “FinTech”
หรื อ Financial Technology (เทคโนโลยีทางการเงิน) ว่าถูกใช้ในธุ รกิจการเงินไม่วา่ จะเป็ นการชาระเงิน
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การให้กยู้ มื เงิน การให้บริ การที่ปรึ กษา และการบริ หารการลงทุน โดยพบว่าการให้กยู้ มื (Lending)
และการในบริ การชาระเงิน (Payments) เป็ นประเภทที่มีเงินลงทุนจากกองทุนและนักลงทุนที่ตอ้ งการลงทุน
ในกิจการเกิดใหม่ (Venture Funding) สู งที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 73 ของเงินลงทุนทั้งหมด และมีจานวนบริ ษทั
คิดเป็ นร้อยละ 43 ของบริ ษทั FinTech หรื อ Startups จานวนกว่า 1,913 บริ ษทั ใน 58 ประเทศทัว่ โลก
ปัจจุบนั มีการกล่าวว่า FinTech เกิดจากวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 2008 ซึ่งส่ งผลลุกลามเป็ นวิกฤต
เศรษฐกิจ โดยปั จจัยที่เอื้อต่อการถือกาเนิดของอุตสาหกรรม FinTech เพราะความเชื่ อมัน่ ของประชาชน
ทัว่ ไปต่อสถาบันการเงินเสื่ อมถอยลง และแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริ กาจานวนประมาณ 8.7 ล้านคน
ต้องตกงาน ทาให้นกั การเงินที่ตกงานเข้าสู่ อุตสาหกรรมนี้ นอกจากนี้ ยังมีคนกลุ่มที่มีการศึกษาสู ง
เพิง่ จบการศึกษาและหางานได้ลาบาก แต่คนเหล่านั้นมีพ้นื ฐานทางการศึกษาที่เอื้อต่อตลาดการเงิน
ที่สามารถนามาใช้ได้กบั ยุค FinTech
ส่ วนตลาด FinTech ในภูมิภาคเอเชีย พบว่า การใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถาบันการเงินยังตามหลังยุโรปและอเมริ กา ทาให้มีการแข่งขันน้อยกว่าในตลาดภูมิภาคนี้
ประกอบกับการที่ตลาดอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลที่เข้มงวดของภาครัฐหรื อหน่วยงานกากับดูแล
แต่ตลาด FinTech ในทวีปเอเชียมีปัจจัยที่แข็งแกร่ งหลายประการ อาทิ
1) ประชากรรุ่ นเยาว์ที่มีความรู ้ทางดิจิทลั และมีอุปกรณ์มือถือ
2) การเติบโตอย่างรวดเร็ วของชนชั้นกลาง ซึ่ งร้อยละ 60 ของชนชั้นกลางในโลกนี้ จะอาศัย
อยูใ่ นภูมิภาคเอเชียภายในปี ค.ศ. 2030
3) ความไร้ประสิ ทธิ ภาพในตลาดเงินและตลาดทุน เสริ มสร้างโอกาสของทางเลือกที่ไม่เป็ น
ทางการ
4) การขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของธนาคาร
5) พฤติกรรมที่ชื่นชอบความสะดวกสบายเหนือความน่าเชื่อถือ
และจากบทความของ Arner, JànosBarberis, และ Ross P. Buckley15 ได้กล่าวถึง FinTech
โดยสรุ ปว่าได้แบ่งยุคสมัยของ FinTech ออกเป็ น 3 ช่วง โดย FinTech 1.0 เป็ นยุคหลังสงครามโลกที่ระบบ
การเงินของประเทศต่าง ๆ เริ่ มมีการเชื่อมโยงถึงกันด้วยระบบอนาล็อก ขณะที่ FinTech 2.0 เป็ นยุคดิจิทลั
ที่มีการนาคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ และปั จจุบนั เรากาลังอยูใ่ นยุค FinTech 3.0 (ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2551 – ปั จจุบนั ) ซึ่ งเป็ นช่วงหลังวิกฤติ Subprime ที่แม้เริ่ มต้นเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กา แต่ได้
ขยายผลลบไปสู่ ระบบการเงินของประเทศอื่น ๆ ทัว่ โลก โดยสาเหตุหลักมาจากความไม่รับผิดชอบของ
สถาบันการเงินขนาดใหญ่ ทาให้ผบู ้ ริ โภคลดความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินเหล่านี้ ลง และนาไปสู่
ความนิยมในการระดมทุนทางเลือกอย่าง เช่น FinTech ซึ่ งเกิดขึ้นจากการเติบโตอย่างรวดเร็ วของ
Arner, Jànos Barberis, and Ross P. Buckley. “Regulating a Revolution: From Regulatory
Sandboxes to Smart Regulation” Fordham Journal of Corporate & Financial Law Volume 23, Number 1 2017 Article 2.
https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1450&context=jcfl.
15
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เทคโนโลยี และเป็ นผูเ้ ล่นใหม่ในภาคการเงินที่เข้ามาแข่งขันกับสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม เช่น
การทาธุรกรรมที่มีลกั ษณะ Peer-to-Peer (P2P) ระหว่างบุคคลทัว่ ไปโดยไม่จาเป็ นต้องมีสถาบันตัวกลาง
ผ่านแอปพลิเคชัน่ และ Platform ต่าง ๆ เช่น Transferwise (สาหรับการโอนเงิน) Lendingclub (สาหรับ
การให้และรับสิ นเชื่อ) ซึ่ง FinTech เหล่านี้ถือเป็ นโอกาสสาหรับการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
อย่างไรก็ดี ความท้าทายที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานกากับดูแล ซึ่ งต้องชัง่ น้ าหนักระหว่างการควบคุม
และกากับดูแลกับการสนับสนุนวัตกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผใู ้ ช้เข้าถึงบริ การทางการเงินและสนับสนุน
ให้เศรษฐกิจมีความการเจริ ญเติบโต
ดังนั้น จากข้อมูลในข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้วา่ วิวฒั นาการของเทคโนโลยีทางการเงิน
ก่อนปี ค.ศ. 2008 นั้น การถือกาเนิดของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ค่อนข้างใช้เวลาในการพัฒนา ซึ่ งแตกต่าง
จากยุคหลังปี ค.ศ. 2008 ที่การเติบโตของเทคโนโลยีทางการเงินถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว (รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 : วิวฒั นาการของเทคโนโลยีทางการเงิน

ช่ วงเวลา

วิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีทางการเงิน

ค.ศ 1967
ค.ศ 1980
ค.ศ. 1990
ค.ศ. 2000
ค.ศ. 2008
ค.ศ. 2009
ค.ศ. 2011
ค.ศ. 2011 –
ปัจจุบนั

ตู ้ ATM เครื่ องแรก
เริ่ มมีการใช้บตั รเดบิตคาร์ ด (Debit Card)
เริ่ มมีการให้บริ การผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต (Internet Banking)
เริ่ มมีการให้บริ การบนมือถือ (Mobile Banking)
การเกิดขึ้นของ Bitcoin
เริ่ มมีการระดับทุนในรู ปแบบ Reward Based-Crowdfunding Platform
เริ่ มมีการให้กยู้ มื เงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Peer-to-Peer Lending : P2P Lending)
ระบบปฏิบตั ิการ Blockchain, ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI), ระบบ
ประมวลผลแบบ Cloud Computing, สกุลเงินดิจิทลั (Cryptocurrency), เงินอิเล็กทรอนิกส์
(E-Money), Robo-Advisor เป็ นต้น
ที่มา : http://ssrn.com/abstract=2676553
2.2.2 ปัญหาเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ของต่ างประเทศ
ปั จจุบนั เทคโนโลยีทางการเงินเข้ามามีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ในตลาดการเงินและตลาดทุน เมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาเสริ มสร้างความสะดวกสบายในการทาธุรกรรม
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ผูบ้ ริ โภค จึงให้การตอบรับต่อเทคโนโลยีทางการเงินดังกล่าวอย่างแพร่ หลาย ในปี ค.ศ. 2016 ปรากฏจากผล
สารวจทางสถิติวา่ มีผบู ้ ริ โภคใช้บริ การทางการเงินในรู ปแบบใหม่ ๆ (Non-Traditional Financial Services)
ในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก เช่น ร้อยละ 84.4 ของประชากรในสาธารณรัฐประชาชนจีน ร้อยละ 76.9
ของประชากรในประเทศอินเดีย ร้อยละ 51.6 ของประชากรในประเทศตุรกี ร้อยละ 45.8 ของประชากร
ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ร้อยละ 40.6 ในประเทศญี่ปุ่น และร้อยละ 36.2 ในประเทศฝรั่งเศส เป็ นต้น16
กระแสตอบรับของผูบ้ ริ โภคต่อเทคโนโลยีทางการเงินทัว่ โลกยังมีอตั ราการเติบโตที่รวดเร็ ว
ในปี ค.ศ. 2015 มีการสารวจผูบ้ ริ โภคที่มีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั อยูแ่ ล้วในชีวติ ประจาวัน
ในประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศสิ งคโปร์ และเขตบริ หารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จะใช้หรื อเคยใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech Products)
มาแล้วอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ข้ ึนไป และผลการสารวจยังบ่งชี้อีกว่าอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจะเพิ่มขึ้น
เป็ นทวีคูณภายในระยะเวลา 1 ปี 17
หากพิจารณาเทคโนโลยีทางการเงินในแต่ละภาคอุตสาหกรรม จะพบว่าเทคโนโลยี
ทางการเงินสามารถแบ่งย่อยออกไปได้อีกเป็ นหลายประเภท ทั้งภาคอุตสาหกรรมการเงิน ภาคตลาดทุน
และภาคประกันภัย โดยการให้บริ การที่มีการนาเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้อย่างแพร่ หลายและได้รับ
การตอบรับจากผูบ้ ริ โภคดีที่สุดคือ บริ การการโอนเงิน และบริ การการชาระเงิน ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของภาคอุตสาหกรรมการเงิน รองลงมาเป็ นอันดับสองคือบริ การการออมและการลงทุน ซึ่งเป็ นบริ การ
ในภาคตลาดทุน ลาดับต่อมาคือบริ การในภาคประกันภัย โดยเทคโนโลยีที่นามาใช้ในการให้บริ การ
ภาคประกันภัยนั้นสามารถเรี ยกแยกย่อยลงไปได้อีกว่า เทคโนโลยีทางการประกันภัย (InsureTech)
ในลาดับสุ ดท้ายคือบริ การด้านสิ นเชื่อ ซึ่งเป็ นอีกประเภทบริ การหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมการเงิน
จาก EY FinTech Adoption Index ในปี ค.ศ. 2015 พบว่าผูบ้ ริ โภคที่ใช้เทคโนโลยี
ทางการประกันภัยคิดเป็ นเพียงร้อยละ 7.7 เท่านั้น ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากเทคโนโลยีทางการประกันภัย
ยังไม่หลากหลายและมีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับเทคโนโลยีทางการเงินในภาคอุตสาหกรรมการเงินและตลาด
ทุน18 อัตราการเจริ ญเติบโตของเทคโนโลยีทางการเงินนี้ หากพิจารณาภายในกรอบของเทคโนโลยี
ทางการเงินเองอาจจะไม่สามารถเห็นภาพได้ชดั เจนนัก จึงมีการเปรี ยบเทียบอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ของเทคโนโลยีทางการเงินนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 หรื อหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกเป็ นต้นมา กับอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยของบริ ษทั ต่าง ๆ ในซิ ลิคอนวัลเลย์อนั ได้ชื่อว่าเป็ นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีของโลก
โดยเปรี ยบเทียบจากมูลค่าเงินลงทุน พบว่าอัตราการเติบโตของเทคโนโลยีทางการเงินนั้นสู งถึงร้อยละ 27
ในขณะที่ซิลิคอนวัลเลย์มีอตั ราการเติบโตเพียงร้อยละ 13

16

Capgemini, World FinTech Report 2017, 2017. <https://www.marsdd.com/wp-content/uploads/2015/02/CapGemini-WorldFinTech-Report-2017.pdf>

EY FinTech Adoption Index, 2015. <https://www.ey.com/en_gl/banking-capital-markets/four-themesdriving-FinTech-adoption-by-consumers>
18
Ibid.
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สาเหตุประการสาคัญที่ทาให้เทคโนโลยีทางการเงินมีอตั ราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมการเงิน (ซึ่ งในที่น้ ีหมายรวมถึงตลาดทุนและตลาดการประกันภัยด้วย) เป็ น
สัดส่ วนที่ใหญ่ที่สุดของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ยิง่ กว่าสัดส่ วน
การลงทุนจากภาครัฐโดยคิดเป็ นร้อยละ 19.6 ในขณะที่การลงทุนจากภาครัฐคิดเป็ นเพียงร้อยละ 13 เท่านั้น
ทั้งนี้ แม้วา่ การเทียบเคียงดังกล่าวจะเป็ นข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริ กา19 แต่สถานการณ์ของประเทศ
ส่ วนใหญ่ในโลกก็ไม่ต่างจากข้อสรุ ปดังกล่าวเท่าใดนัก

ภาพที่ 1 Ecosystem ของ FinTech ในตลาดโลก
ข้อมูล : https://www.businessinsider.com/FinTech-ecosystem-financial-technology-report-and-data-20164-28
อัตราการเติบโตที่รวดเร็ วอย่างน่ามหัศจรรย์ของเทคโนโลยีทางการเงินสะท้อนถึงความนิยม
ของผูบ้ ริ โภคซึ่ งบ่งบอกโดยนัยได้วา่ เทคโนโลยีทางการเงินเหล่านี้ช่วยอานวยความสะดวกให้กบั การใช้
บริ การทางการเงินในชีวิตประจาวันของผูบ้ ริ โภค ก่อให้เกิดผลดีท้ งั ในแง่ของตัวผูบ้ ริ โภคเอง บริ ษทั ผูใ้ ห้
บริ การ และเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคอุตสาหกรรมการเงินและตลาดทุน
ที่มีการใช้เทคโนโลยีทางการเงินมากที่สุด
Pornthip Kongchun, “FinTech Ecosystem Global Landscape,”
<https://www.sec.or.th/download/FinTech/FinTech-Ecosystem-Global-Landscape-1.pdf>
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อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีไม่ใช่วา่ จะนามาแต่ความสะดวกสบายเสมอไป แต่ยงั นามาซึ่ งภัยคุกคาม
ในรู ปแบบใหม่ที่ผบู ้ ริ โภคอาจจะคาดคิดไปไม่ถึง หรื อกลายเป็ นช่องทางสาหรับผูไ้ ม่ประสงค์ดีที่จะกระทา
ความผิดได้ในรู ปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ในที่น้ ีจะแยกพิจารณาปั ญหาจากเทคโนโลยีทางการเงิน โดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และความสมบูรณ์ของกลไกตลาด
ในเรื่ องนี้ได้มีรายงาน เรื่ อง UK FinTech on the cutting edge20 ของ EY สรุ ปได้วา่ ปี
ค.ศ. 2008 ประเทศสหราชอาณาจักรได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับ FinTech ซึ่งอุตสาหกรรม FinTech
ในสหราชอาณาจักรมีมากกว่าประเทศสหรัฐอเมริ กา ปัจจุบนั FinTech ในประเทศสหราชอาณาจักร
มีจานวนเพิม่ ขึ้นมาก เนื่ องจากรัฐบาลให้การสนับสนุนสภาพแวดล้อมของ FinTech ทั้งในด้านนโยบาย
ภาครัฐและกฎระเบียบต่าง ๆ โดยในรายงานฉบับนี้ เห็นว่าสหราชอาณาจักรควรต้องดาเนินการในแง่ของ
การขับเคลื่อนนโยบายที่มีผลชัดเจนนอกจากอยูน่ ิ่งเพื่อคงตาแหน่งผูน้ าแต่เพียงอย่างเดียว โดยในรายงาน
ได้เปรี ยบเทียบสภาพแวดล้อมของ FinTech ใน 7 ภูมิภาค คือ ประเทศสหราชอาณาจักร รัฐแคลิฟอร์เนีย
รัฐนิวยอร์ค ประเทศเยอรมัน ประเทศสิ งคโปร์ เขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
และประเทศออสเตรเลีย ซึ่ งเหตุผลที่เลือกภูมิภาคดังกล่าวเนื่องมาจากความเป็ นผูน้ าของ FinTech
ในภูมิภาคนั้น และจานวนของ FinTech ที่เกิดขึ้น แต่ปัญหาที่พบคือข้อมูลของ FinTech ที่มีจากัด
เช่น ขนาดของตลาด FinTech หรื อการจ้างงานในตลาด FinTech จึงทาให้เป็ นข้อมูลในเชิงการประมาณการ
เท่านั้น รายงานฉบับนี้ เป็ นการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ FinTech ในประเทศสหราชอาณาจักร
ทาให้เห็นได้วา่ ประเทศสหราชอาณาจักรยังเป็ นผูน้ าในตลาด FinTech ของโลก แต่ความเป็ นผูน้ าดังกล่าว
ก็อยูภ่ ายใต้ความกดดันจากปั จจัยอื่น ๆ เช่น การเติบโตของ FinTech ในประเทศต่าง ๆ เช่น สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และสิ งคโปร์ อาจทาให้สหราชอาณาจักรอาจมีคู่แข่งที่น่ากลัว ซึ่ งรายงานฉบับนี้
ได้มีขอ้ เสนอแนะ 4 เรื่ อง คือ
1) ควรสร้างหน่วยงานหลักของ FinTech และให้เงินสนับสนุนเพื่อเป็ นหน่วยงาน
นาและดาเนินการตามนโยบายที่รัฐบาลริ เริ่ มไว้
2) ควรให้ FCA มีหน้าที่สร้างกลยุทธ์ริเริ่ มที่มีศกั ยภาพสู ง เช่น กฎระเบียบหรื อสร้าง
Regulatory Sandbox Platform
3) รัฐบาลควรสร้างระบบนิเวศให้กบั FinTech ส่ งเสริ ม FinTech Hub เพื่อสร้างฐานข้อมูล
ของรัฐ และร่ วมประสานงานกับ FCA
4) รัฐบาลควรลงทุนกับการสร้างสะพานความร่ วมมือสองฝ่ ายภายในภูมิภาค เพื่อสร้าง
เครื อข่ายให้กบั ผูม้ ีความสามารถ หรื อนักลงทุนภูมิภาค

20

EY , “UK FinTech on the cutting edge ” https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-UK-FinTech-On-the-cuttingedge/%24FILE/EY-UK-FinTech-On-the-cutting-edge.pdf
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2.2.2.1 การคุ้มครองผู้บริโภค
บริ ษทั CGI Group ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุด
แห่งหนึ่งในประเทศแคนาดาได้ทาการสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริ โภคในปี ค.ศ. 2016 ถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หลักการ (Concept) ของเทคโนโลยีทางการเงินทั้ง 12 ด้าน ได้แก่ (1) การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (Protection)
(2) การบริ หารจัดการด้านการเงินส่ วนบุคคล (Personal Financial Management) (3) การชาระเงินผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Payments) (4) กรมธรรม์ประกันภัยแบบครบวงจร (IoT-based Auto Insurance
Pricing) (5) การได้รับบริ การแบบเฉพาะเจาะจง (Personalized Offers) (6) การแลกเปลี่ยนสิ นค้าออนไลน์
(Bartering Service) (7) สกุลเงินทางเลือก (Alternative Currency) (8) การได้รับบริ การจัดการกระแสเงินสด
แบบออนไลน์ (Mobile Cash Flow Manager) (9) การให้กูย้ มื เงินแบบบุคคลต่อบุคคล (Peer-to-Peer
Lending) (10) คาแนะนาด้านการลงทุน (Robo Advice) (11) การคิดคะแนนเครดิตแบบใช้ขอ้ มูลทางเลือก
(Alternative Credit Scoring) และ (12) การได้รับบริ การทางดิจิตอลแบบตอบสนองความต้องการส่ วน
บุคคล (Personalized Digital Experience) ผลการสารวจพบว่าสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสนใจและมีความกังวล
มากที่สุดคือเรื่ องเกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (Protection) โดยมีผบู ้ ริ โภคตอบรับต่อประเด็นดังกล่าว
สู งถึงร้อยละ 78 จากการสารวจผูบ้ ริ โภคจานวน 1,670 รายในประเทศแคนาดา ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประเทศสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี สวีเดน สิ งคโปร์ และออสเตรเลีย21 และประเด็นด้านการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคดังกล่าวก็มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างมีนยั สาคัญ
การใช้เทคโนโลยีทางการเงินมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นอย่างมาก
อาจกล่าวได้วา่ ข้อมูลส่ วนบุคคลคือกระดูกสันหลังของเทคโนโลยีทางการเงิน หากเทคโนโลยีทางการเงิน
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลได้เลย เทคโนโลยีเหล่านั้นก็จะไม่สามารถดาเนิ นการและให้บริ การ
แก่ผบู ้ ริ โภคได้ ดังนั้น วัฏจักรของเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech Ecosystem) จึงเป็ นวัฏจักรที่เต็มไปด้วย
ความเข้มข้นของข้อมูลที่เข้ามามีบทบาทอยูใ่ นทุก ๆ ขั้นตอน (Data Intensive Ecosystem) ในการให้บริ การ
ทางการเงินแบบดั้งเดิม สถาบันการเงินมักจะอยูใ่ นบทบาทของผูท้ ี่ตอ้ งพึ่งพิงข้อมูลจากบริ ษทั ข้อมูลเครดิต
แต่เมื่อมีเทคโนโลยีทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง สถาบันการเงินจึงพลิกบทบาทมาเป็ นผูค้ น้ หาข้อมูลด้วย
ตนเอง22 โดยแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มักจะอยูใ่ นรู ปที่ผบู ้ ริ โภคคาดไม่ถึงเสมอ เช่น พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย
และพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็ นต้น
เมื่อได้ขอ้ มูลเหล่านี้มาแล้ว สถาบันการเงินจะทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยขั้นตอน
วิธี Algorithm ที่คิดค้นขึ้นมาเป็ นการเฉพาะ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภค
แต่ละราย (Personalized Financial Products) ดังนั้น ในประเด็นดังกล่าวจึงมีกระแสตอบรับเป็ น 2 แนวคิด
คือผูท้ ี่สนับสนุนการนาข้อมูลส่ วนบุคคลมาใช้ในรู ปแบบดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าผูบ้ ริ โภคคือผูท้ ี่ได้รับ
ประโยชน์ในท้ายสุ ด ในขณะที่อีกฝ่ ายหนึ่งเห็นว่าการกระทาดังกล่าวของสถาบันการเงินหรื อบริ ษทั
“FinTech Disruption in Financial Services A Consumer Perspective,” 2016.
https://www.cgi.com/sites/default/files/pdf/FinTech-disruption-in-financial-services.pdf
22
“Big data, financial services and privacy,” The Economist, February 2017.
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ผูใ้ ห้บริ การเทคโนโลยีทางการเงินเป็ นภัยคุกคามต่อการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และยังเป็ นการส่ งเสริ ม
การกีดกันทางการเงิน (Financial Exclusion) อีกด้วย เพราะการใช้ขอ้ มูลเหล่านี้ในการวิเคราะห์ลูกค้า
จะทาให้ลูกค้าที่ไม่ระมัดระวังในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรื อลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงสื่ อสังคมออนไลน์
ได้ ไม่สามารถเข้าถึงบริ การทางการเงินได้เช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ การที่มีขอ้ มูลส่ วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องกับการให้บริ การทางการเงิน
ที่พ่ ึงพิงเทคโนโลยีเหล่านี้ยงั ก่อให้เกิดความเสี่ ยงที่จะมีผไู ้ ม่ประสงค์ดีอาศัยช่องทางเหล่านี้เพื่อนาข้อมูล
ส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในระบบไปใช้ประโยชน์ในทางที่มิชอบ เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ที่เหมาะสมในยุคสมัยแห่งเทคโนโลยี คณะทางานเฉพาะกิจของกลุ่ม Group of Twenty (G20) และ
Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) จึงออกรายงานเพื่อเป็ นแนวทาง
สาหรับผูอ้ อกนโยบายว่านโยบายจะต้องประกอบด้วยหลักการ 3 ประการ ได้แก่ นโยบายเพื่อคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค นโยบายเพื่อให้ความรู ้แก่ผบู ้ ริ โภค และนโยบายเพื่อส่ งเสริ มการให้บริ การทางการเงินที่ทวั่ ถึง
(Financial Inclusion)23 จะเห็นได้วา่ การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระบบของเทคโนโลยีทางการเงินไม่อาจอาศัย
เพียงนโยบายจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวได้ แต่ผบู ้ ริ โภคจะต้องได้รับการติดตั้งภูมิคุม้ กันที่เหมาะสม
เพื่อป้ องกันตนเองด้วย
การสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั ตัวผูบ้ ริ โภคจะเป็ นเครื่ องมือประการสาคัญที่ทาให้
ผูบ้ ริ โภคตระหนักถึงความเสี่ ยงในการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน และป้ องกันการถูกเอารัดเอาเปรี ยบ
จากผูใ้ ห้บริ การทางการเงินเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเทคโนโลยีทางการเงินมีระบบคอมพิวเตอร์
เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่ งต้องอาศัยการวางระบบการสื่ อสารของคอมพิวเตอร์ อย่างรัดกุม หรื อที่เราเรี ยกกันว่า
Protocol ของคอมพิวเตอร์ ที่อาจมีขอ้ ผิดพลาดได้เช่นเดียวกับ Algorithm ดังนั้น ผูใ้ ห้บริ การทางการเงิน
มักจะเพิ่มข้อตกลงก่อนที่จะให้บริ การแก่ผบู ้ ริ โภคว่า หากมีความสู ญเสี ยเกิดขึ้นจากการที่ผบู ้ ริ โภคอนุญาต
ให้บุคคลอื่นเข้าสู่ บญั ชี ของผูบ้ ริ โภคได้ ผูใ้ ห้บริ การจะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายดังกล่าว เช่น ข้อตกลง
ระหว่างผูบ้ ริ โภคกับ Capital One ที่กาหนดว่า “If you choose to share account access information with
a third-party, Capital One is not liable for any resulting damages of losses.”24 อย่างไรก็ดี ข้อตกลงระหว่าง
ผูใ้ ห้บริ การกับผูบ้ ริ โภคดังกล่าวไม่ได้กาหนดข้อยกเว้นไว้ในกรณี ที่ระบบเกิดจุดบกพร่ องหรื อ Bug ขึ้น
ทาให้มีผบู ้ ริ โภคเกิดความเสี ยหายโดยไม่ได้รับการเยียวยาด้วยสาเหตุดงั กล่าวเป็ นจานวนมาก
2.2.2.2 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
นอกจากเทคโนโลยีทางการเงินจะเข้ามามีบทบาทในการอานวยความสะดวก
แก่ผบู ้ ริ โภคและทาให้เกิดความเสี่ ยงต่อตัวผูบ้ ริ โภคเองแล้ว เทคโนโลยีทางการเงินยังกลายเป็ นเครื่ องมือ
G20/OECD Policy Guidance, Financial Consumer Protection Approaches in the Digital Age, 2018.
https://www.oecd.org/finance/G20-OECD-Policy-Guidance-Financial-Consumer-Protection-Digital-Age-2018.pdf
24
“Banking on the Future: An Exploration of FinTech and the Consumer Interest,” July 2017.
https://www.consumersinternational.org/media/154710/banking-on-the-future-full-report.pdf
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ของอาชญากรในการก่ออาชญากรรมได้อีกด้วย
สานักงานตารวจแห่งชาติ (National Police Agency) แห่งประเทศญี่ปุ่นได้ออก
รายงานว่า ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี ค.ศ. 2018 ประเทศญี่ปุ่นสู ญเสี ยไปแล้วคิดเป็ นมูลค่ากว่า
540 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการที่มีผเู ้ ข้าไปโจรกรรม Cryptocurrency จากเว็บไซต์ของศูนย์แลกเปลี่ยน
ซื้ อขาย Cryptocurrency ทัว่ ประเทศ25
ประเทศเกาหลีใต้เองก็ตอ้ งเผชิญกับเหตุการณ์โจรกรรมเหรี ยญ Cryptocurrency จากเว็บไซต์ของศูนย์ซ้ื อขาย
แลกเปลี่ยนเช่นเดียวกัน โดยในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2018 ศูนย์ซ้ื อขายแลกเปลี่ยน Coinrail ของประเทศ
เกาหลีใต้สูญเงินไปเป็ นมูลค่ากว่า 40 ล้านดอลลาร์ สหรัฐจากการโจรกรรมเพียงครั้งเดียว

ภาพที่ 2 เหตุการณ์การโจรกรรมเหรี ยญ Cryptocurrency
ข้อมูล : https://howmuch.net/articles/biggest-crypto-hacks-scams
จากภาพที่ 2 ข้างต้น จะเห็นว่านับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 เป็ นต้นมา ก็เกิดเหตุการณ์
โจรกรรมเหรี ยญ Cryptocurrency โลกนับครั้งไม่ถว้ น คิดเป็ นมูลค่าความสู ญเสี ยมหาศาล นอกจากนี้
อาชญากรยังใช้เทคโนโลยีทางการเงินในการก่ออาชญากรรมประเภทการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายอีกด้วย โดยการโจมตีกรุ งปารี สเมื่อปี ค.ศ. 2015 สหภาพยุโรปได้ออก
รายงานว่าผูก้ ่อการร้ายได้รับการสนับสนุ นทางการเงินจาก Cryptocurrency เนื่ องจากการทาธุ รกรรมผ่าน
Cryptocurrency นั้น สามารถปกปิ ดตัวตนของผูท้ าธุ รกรรมได้ ทาให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตามหาตัวผูก้ ระทา
ความผิด

25

Daniel Palmer, Japan Lost $540 million to Crypto Hacks in First Half of 2018. https://www.coindesk.com/japan-lost-540million-to-crypto-hacks-in-first-half-of-2018
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กรณี ตวั อย่างที่มีชื่อเสี ยงอีกตัวอย่างหนึ่งคือกรณี ของเว็บไซต์ Silk Road เว็บไซต์
ขายของออนไลน์ที่มีการใช้เหรี ยญ Cryptocurrency การซื้ อขายแลกเปลี่ยนสิ่ งของผิดกฎหมาย เช่น
สื่ อลามกอนาจารเด็ก ยาเสพติด อาวุธ เป็ นต้น จากการนาเทคโนโลยีทางการเงินไปเป็ นเครื่ องมือในการ
ก่ออาชญากรรมและเครื่ องมือในการฟอกเงินเหล่านี้เองที่ทาให้ Financial Action Task Force (FATF)
ออกแนวปฏิบตั ิสาหรับผูบ้ งั คับใช้กฎหมายของแต่ละประเทศในการป้ องกันและตอบโต้การกระทาความผิด
ดังกล่าว และสหภาพยุโรปยังได้ออก The Forth Anti-Money Laundering Directive เพื่อกาหนดให้
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินครอบคลุมไปถึง Cryptocurrency ด้วย
2.2.2.3 ความสมบูรณ์ ของกลไกตลาด
การถือกาเนิดขึ้นของเทคโนโลยีทางการเงินทาให้เกิดการแข่งขันในตลาดใหม่
ที่สถาบันการเงินดั้งเดิมไม่เคยประสบมาก่อน แม้วา่ เทคโนโลยีทางการเงินจะเพิม่ ทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภค
แต่ก็ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมต่อการแข่งขันในตลาดการให้บริ การทางการเงินและตลาดทุนด้วย สาเหตุ
หลักเกิดขึ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกในปี ค.ศ. 2008 ที่ทาให้รัฐบาลทัว่ โลกต่างตระหนักว่า สถาบันการเงิน
ที่ใหญ่เกินกว่าจะล้ม (Too Big to Fail) ต้องได้รับการกากับดูแลอย่างเข้มงวด จึงมีการตราบทบัญญัติ
กฎหมายและออกนโยบายเพื่อกากับดูแลสถาบันการเงินในกระแสหลักเพิ่มขึ้นเป็ นการเฉพาะ เช่น
The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ในสหรัฐอเมริ กา และ International
Basel III Obligations ซึ่ งกาหนดให้สถาบันการเงินต้องมีเกณฑ์การกันทุนสารองที่เข้มงวดขึ้น เป็ นต้น
ในขณะที่บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การเทคโนโลยีทางการเงินที่ไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ดงั กล่าวมีตน้ ทุนในการ
ดาเนินการที่ต่ากว่า และยังสามารถดาเนิ นการให้บริ การเทคโนโลยีทางการเงินอันสะดวกสบายต่อการใช้
บริ การของผูบ้ ริ โภคมากกว่า จึงก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าและความไม่ยตุ ิธรรม
ในการแข่งขันระหว่างบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การเหล่านี้และสถาบันการเงินในกระแสหลัก
จากการสารวจผูใ้ ห้บริ การทางการเงินกระแสหลักพบว่า สถาบันการเงินมีการประเมินว่าธุ รกิจจะเกิดความ
สู ญเสี ยในส่ วนแบ่งตลาดขึ้นโดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 23 เมื่อเทคโนโลยีทางการเงินมีการพัฒนาขึ้น โดยแบ่ง
ออกเป็ นความสู ญเสี ยของธุ รกิจการให้บริ การโอนเงินและชาระเงินร้อยละ 28 ธุ รกิจ การให้บริ การทาง
การเงินอื่น ๆ ร้อยละ 24 ธุ รกิจให้บริ การการบริ หารความมัง่ คัง่ ร้อยละ 22 และเมื่อสารวจจากฝั่งของบริ ษทั
ผูใ้ ห้บริ การเทคโนโลยีทางการเงินเองพบว่าบริ ษทั เหล่านี้คาดหมายว่าจะสามารถแย่งส่ วนแบ่งตลาดมาจาก
สถาบันการเงินดั้งเดิมได้สูงถึงร้อยละ 3326
ในเรื่ องดังกล่าว ได้มีบทความ เรื่ อง Regulatory Sandboxes and Financial Inclusion
ของ CGAP27 ได้สรุ ปเกี่ยวกับความท้าทายที่ FinTech จะต้องเผชิ ญ ได้แก่

“Blurred lines: how FinTech is shaping financial services,” PwC, March 2016.
https://www.pwc.ru/en/banking/publications/FinTech-global-report-eng.pdf
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- การขาดการกากับดูแลที่มีประสิ ทธิ ภาพสาหรับความเหมาะสมของทรัพยากร
พนักงานเจ้าหน้าที่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ และเครื่ องมือต่าง ๆ
- โครงสร้างพื้นฐานของตลาดการเงินที่ดอ้ ยพัฒนาและตลาดทางการเงินถูกจากัดด้วย
บริ การทางการเงินเพื่อรายย่อย
- ความซับซ้อนของระเบียบที่เป็ นหัวใจในการพัฒนาการเข้าถึงบริ การทางการเงิน
อย่างทัว่ ถึง ความมัน่ คง การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และการแข่งขัน
2.3 วิวฒ
ั นาการและปัญหาเทคโนโลยีทางการเงินของไทย
ธนาคารพาณิ ชย์แบบดั้งเดิมของไทยเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญในภาคของการเงินเพราะถือเป็ น
สถาบันการเงินที่มีบทบาทสาคัญต่อการระดมทุนและจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจ โดยทาหน้าที่
เป็ นแหล่งเงินที่ให้สินเชื่ อที่ใหญ่และสาคัญที่สุดในระบบการเงิน28 ซึ่ งธุ รกิจหลักของธนาคารพาณิ ชย์
ได้แก่ การรับฝากและการกูย้ ืมเงินและการกูย้ มื เงินจากประชาชน การให้กเู้ งิน การลงทุน และการให้บริ การ
ทางการเงินอื่น ๆ เช่น การให้บริ การโอนเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเป็ นตัวกลางในการชาระ
สิ นค้าและบริ การ การเรี ยกเก็บเงินตามตราสาร เช่น เช็ค ดราฟท์ เป็ นต้น ซึ่งระบบการเงินระบบการชาระเงิน
ของไทยในอดีตมีความไม่ทนั สมัย คือ ยังมีการใช้เงินสดและใช้เช็คจานวนมากทาให้เสี ยทั้งเวลา ต้นทุน
และทรัพยากร อีกทั้ง ยังขาดประสิ ทธิ ภาพ และมีความเสี่ ยงสู ง
แต่อย่างไรก็ดี ด้วยความเจริ ญก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีได้ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
โลก แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบ (Disruption) ต่อการทาธุ รกิจของธนาคารพาณิ ชย์ให้เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม ทาให้ตลาดทางการเงินของไทยได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วเช่นเดียวกัน ซึ่งเทคโนโลยี
ทางด้านการเงิน หรื อ FinTech ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงของรู ปแบบธุ รกิจทางการเงินในรู ปแบบใหม่ให้กบั
ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ และได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจซึ่ งรวมไปถึงการให้บริ การชาระเงิน อุตสาหกรรม
ภาคการเงิน และเกณฑ์การกากับดูแลผูป้ ระกอบธุ รกิจทางการเงินอีกด้วย29 เพราะ FinTech ช่วยให้
ผูใ้ ช้บริ การสามารถกูย้ มื เงินระหว่างกันโดยไม่ผา่ นคนกลาง (Peer to Peer Lending) การให้บริ การชาระเงิน

CGAP (Ivo Jenik and Kate Lauer). “Regulatory Sandboxes and Financial Inclusion” Working Paper October
2017 < https://www.cgap.org/sites/default/files/researches/documents/Working-Paper-Regulatory-Sandboxes-Oct2017.pdf>.
28
ธนาคารแห่งประเทศไทย . “ภาพรวมหลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนธนาคารพาณิ ชย์ Chapter 1 บทบาท
ธุรกิจ และความเสี่ ยงของธนาคารพาณิ ชย์”.
<https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Highlights/Basel3_VDO/printA1.pdf>
29
Oanh Truong “How FinTech industry is changing the world” thesis Centria University of applied sciences ,
Degree Programme in Business Management, November 2016
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/123633/TRUONG_OANH.pdf?sequence=1.
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(E-payment) การโอนเงินข้ามประเทศระหว่างกันโดยการใช้ Cryptocurrency ผ่านเทคโนโลยี Blockchain
ซึ่งการให้บริ การในรู ปแบบดังกล่าวนั้น ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน และถือเป็ นกลไกสาคัญ
ในการนาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กบั การให้บริ การเงินอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ
เข้าสู่ ตลาดการให้บริ การทางการเงิน ลดต้นทุน สร้างความสะดวกสบายในการบริ การ และส่ งเสริ มให้
ภาคธุ รกิจให้บริ การเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็ นภาคธุ รกิจที่มีความทันสมัย มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
และลดความเสี่ ยง โดยแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 (2559-2563) ของ ธปท. ได้สนับสนุน
ให้สถาบันการเงินไทยแข่งขันได้สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายขึ้นด้วยราคาที่เป็ นธรรม
และไม่บิดเบือน และสนับสนุนการเชื่ อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาค ภายใต้การกากับดูแลเพื่อรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน หรื อตามแนวคิด “แข่งได้ เข้าถึง เชื่อมโยง ยัง่ ยืน” (“Competitive,
Inclusive, Connected, Sustainable”) โดยมีกรอบนโยบายหลัก 4 ด้าน ได้แก่
1) การส่ งเสริ มการใช้บริ การทางการเงินและการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพของระบบ (Digitization and Efficiency)
2) การสนับสนุนการเชื่อมต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค (Regionalization)
3) การส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงิน (Access) และ
4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน (Enablers)
ซึ่ งจากแนวทางของการแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 สามารถนาแนวทางดังกล่าวมา
ปรับในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการทาธุ รกิจของธนาคารพาณิ ชย์กบั FinTech ได้ ดังนี้
1) In-house Development
ในช่วงที่ผา่ นมาธนาคารพาณิ ชย์หลาย ๆ แห่งของไทย มีการพัฒนาเทคโนโลยีจากภายในธนาคาร
(In-House Development) เพื่อรองรับรู ปแบบ Digital Banking ในอนาคต ได้แก่ การจัดตั้ง R&D Lab เพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีที่นาไปปรับปรุ งกระบวนการภายในธนาคาร รวมทั้งออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น
การพัฒนารู ปแบบการทาธุ รกรรมทางการเงินทุกรู ปแบบให้สามารถใช้บนสมาร์ทโฟนได้
2) Partner กับ Tech Firms คือ การเป็ น Partner กับ Technology Company เช่น ประเทศเกาหลีใต้
Kookmin Bank ร่ วมมือกับ Kakao
3) การลงทุนใน FinTech Startups เป็ นการที่ธนาคารพาณิ ชย์ลงทุนผ่านทาง Venture Capital
4) สนับสนุน Startups Community โดยธนาคารพาณิ ชย์มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ FinTech
เช่น การให้รางวัลการสนับสนุน การสนับสนุนการจัดงานต่าง ๆ ของ Startups ซึ่งหากรู ปแบบของความคิด
ในการดาเนินธุ รกิจ (Business Model) ของ Startups สามรถทาได้และเกิดผลต่อระบบนิ เวศของ
อุตสาหกรรมการเงิน ก็จะส่ งผลดีต่อการดาเนินธุ รกิจของธนาคารพาณิ ชย์อีกด้วย
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างของ FinTech ที่เข้ามาให้บริ การทางการเงินทุกประเภทของไทย
ที่มา : https://techsauce.co/report/FinTech-thailand/
จากภาพที่ 3 จะเห็นได้วา่ FinTech ในปัจจุบนั จะอยูใ่ นรู ปแบบธุ รกิจประเภท Start Up30 ที่มีการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง และเป็ นผูใ้ ห้บริ การที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ซึ่ ง FinTech ของภาคการเงินที่สาคัญ
ของไทยนั้น จะอยูใ่ นรู ปแบบของการให้บริ การธุรกรรมในลักษณะ
(ก) การให้กยู้ มื เงิน (Consumer Lending) เช่น
- Satangdee.com แพลตฟอร์มการให้กยู้ มื เงินออนไลน์แบบบุคคลต่อบุคคล ซึ่ งเป็ นการนา
รู ปแบบ Platform การกูย้ มื เงินแบบ P2P Lending ของ www.lendingclub.com จากประเทศสหรัฐอเมริ กา
มาพัฒนาเป็ น Platform ของตนเอง31 หรื อ
- Refine ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริ การสิ นเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ โดยรวบรวมรายงการส่ งเสริ ม
การขายจากธนาคารพาณิ ชย์ เพื่อคานวณเปรี ยบเทียบเพื่อนาเสนอข้อมูลสิ นเชื่อที่เหมาะสมที่สุดให้กบั
ผูบ้ ริ โภค
Start Up คือ กิจการที่ต้ งั ขึ้นเพื่อค้นหาโมเดลธุรกิจ (business model) ที่ทาซ้ าได้ (repeatable) และขยายตัวได้
(scalable) และมักจะมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างธุรกิจ
31
TECHSAUCE , “แนะนา satangdee FinTech รายใหม่วงการไทยด้วยโซลูชนั่ การกูย้ มื เงินออนไลน์”
<https://techsauce.co/tech-and-biz/satangdee-FinTech-peer-to-peer-lending/> (สื บค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561)
30
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และสามารถสมัครสิ นเชื่อออนไลน์พร้อมรู ้ผลอนุมตั ิเบื้องต้นอย่างรวดเร็ ว โดยไม่เก็บค่าบริ การจาก
ผูใ้ ช้บริ การ ลักษณะของการให้บริ การ คือ บริ การรี ไฟแนนซ์ที่อยูอ่ าศัย32 สิ นเชื่อบ้านแลกเงิน33 สิ นเชื่อบ้าน/
คอนโดมือสอง34
(ข) การให้บริ การโอนเงิน (Payment) เช่น
- OMISE35 ผูใ้ ห้บริ การ Payment Gateway ระบบรับชาระเงินออนไลน์ในประเทศไทย
และต่างประเทศ รวมทั้งเป็ นตัวกลางในการเชื่ อมโยงช่องทางรับชาระเงินผ่านผูใ้ ห้บริ การอื่น ๆ (Alipay)
- Rabbit Line Pay เป็ นผูใ้ ห้บริ การกระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออานวยความสะดวก
ในการโอนเงิน (เพื่อชาระสิ นค้าหรื อบริ การต่าง ๆ)
(ค) การเงินส่ วนบุคคล (Personal Finance)
- ITAX36 คือ ผูใ้ ห้บริ การจัดการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์ เพื่อให้ผใู ้ ช้งานสามารถ
จัดการภาษีได้อย่างถูกต้องและได้เงินคืนภาษีสูงสุ ด โดยไม่จาเป็ นต้องรู ้ภาษี รองรับการเตรี ยม ภ.ง.ด. 90, 91
และแบบฟอร์มเสริ มที่จาเป็ นอื่น ๆ โดยรวบรวมข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์การลดหย่อนภาษีท้ งั หมดแล้ว
แปลเป็ นคาถาม-ตอบด้วยภาษาพูดที่เข้าใจง่าย ลดการกรอกข้อมูลซ้ าซ้อนและขั้นตอนคานวณที่ยงุ่ ยาก
เพื่อเตรี ยมแบบฟอร์มภาษีที่จาเป็ นได้ถูกต้อง รวดเร็ ว และประหยัดภาษีสูงสุ ด
(ง) บริ การเงินโอน (Remittances) เช่น
- BATHsMART37 ผูใ้ ห้บริ การ Platform โอนเงินระหว่างประเทศ โดยใช้งานผ่านเว็บไซต์
และโทรศัพท์มือถือ และได้รับอนุญาตจากรัฐบาลออสเตรเลีย
- EVERREX Xchange38 ผูใ้ ห้บริ การ Platform โอนเงิน กูย้ มื เงิน และซื้ อขายสกุลเงิน
ระหว่างประเทศโดยใช้เทคโนโลยี Blockchain โดยการทาแต่ละธุ รกรรมใช้ระยะเวลาที่รวดเร็ ว ปลอดภัย
และค่าใช้จ่ายที่ต่ากว่าการใช้บริ การผ่านทางธนาคารพาณิ ชย์
ซึ่งจากภาพที่ 3 ผูป้ ระกอบธุ รกิจหรื อผูใ้ ห้บริ การ FinTech ส่ วนใหญ่ จะอยูใ่ นรู ปแบบของการให้
บริ การในลักษณะของระบบการโอนเงินและการรับชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการให้บริ การในธุรกรรม
ดังกล่าวอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแลของ ธปท. ที่มีความเข้มงวด โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
รี ไฟแนนซ์ คือ การย้ายสิ นเชื่อจากธนาคารที่ขอสิ นเชื่อเดิมไปผ่อนกับธนาคารใหม่ ที่ให้ดอกเบี้ยถูกกว่า
เพื่อผ่อนชาระต่อเดือนถูกลง และทาให้ผอ่ นสิ นเชื่อในระยะเวลาที่นอ้ ยลง
33
สิ นเชื่อบ้านแลกเงินของ refinn เป็ นสิ นเชื่ออเนกประสงค์ สาหรับผูท้ ี่มีบา้ น/คอนโด ที่ปลอดภาระ มาจานองกับ
ธนาคารเพื่อขอเงินกูไ้ ปใช้จ่าย เช่น ต่อเติมบ้าน, ใช้จ่ายอเนกประสงค์ หรื อ ปิ ดหนี้บตั รเครดิต เป็ นต้น แล้วแบ่งผ่อนราย
เดือนสูงสุด 30 ปี
34
สิ นเชื่อบ้าน/คอนโดมือสอง เป็ นสิ นเชื่อสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการจะซื้อบ้าน/คอนโด เพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัย ไม่วา่ จะเป็ น
การซื้อต่อจากเจ้าของเดิมโดยตรง หรื อ ซื้อผ่านนายหน้าก็สามารถดาเนินการได้
35
OMISE, ระบบรับชาระและจัดการเงิน. <https://www.omise.co/th>
36
iTAX , <https://www.itax.in.th/>
37
BAHTSMART, Your Money Revolution <https://www.bahtsmart.com/>
38
EVEREX, Hold the Future of Money in Your Pocket. <https://www.everex.io/>
32
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ความเพียงพอและความมัน่ คงของฐานะทางการเงินของผูใ้ ห้บริ การ ซึ่ งหลักเกณฑ์ในลักษณะดังกล่าว
อาจจะเป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมของผูใ้ ห้บริ การเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การ
ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยเฉพาะผูใ้ ห้บริ การขนาดเล็กและผูป้ ระกอบการ FinTech ที่มีทรัพยากร
และเงินทุนค่อนข้างจากัด39 ซึ่งอาจเป็ นการขัดขวางการพัฒนานวัตกรรมในการให้บริ การเงินอิเล็กทรอนิกส์
เข้าสู่ ตลาด และอาจนาไปสู่ ปัญหาความล้าสมัยของระบบการให้บริ การเงินอิเล็กทรอนิกส์ อันจะส่ งผลเสี ย
ต่อผูใ้ ช้บริ การและภาคธุ รกิจโดยรวมได้ จึงมีประเด็นปั ญหาว่าจะต้องทาอย่างไรเพื่อรักษาสมดุลระหว่าง
การสนับสนุนการเกิดนวัตกรรมใหม่ที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบการเงินกับการดูแลป้ องกันความเสี่ ยง
ที่อาจเกิดขึ้นผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภคแต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบ (Disruption) ต่อการทาธุ รกิจ
ให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ภาพที่ 4 : การให้บริ การของ FinTech Startups ที่อาจจะกระทบธนาคารพาณิ ชย์
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
ในภาพที่ 4 จะเห็นได้วา่ การเข้ามาของ FinTech ได้เข้ามาดาเนินธุ รกิจเช่นเดียวกับการดาเนินธุ รกิจ
ของธนาคารพาณิ ชย์ในทุกธุรกรรม เช่น ระบบการโอนเงิน การเติมเงิน การจ่ายบิล มีผใู ้ ห้บริ การที่อยูใ่ นส่ วน
ของห้างสรรพสิ นค้า ร้านสะดวกซื้ อ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย รวมถึงช่องทางออนไลน์ของผูใ้ ห้บริ การ
FinTech อื่น ๆ และทางกลับกันจากผลกระทบที่ธนาคารพาณิ ชย์ได้รับจากการการเข้ามาของ FinTech นั้น
ก็คือ ธนาคารพาณิ ชย์มีการปรับตัวเพื่อให้สามารถดาเนินธุ รกิจภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป ธนาคารพาณิ ชย์หลายแห่งเริ่ มมีการดาเนินการจัดตั้ง Venture Capital เพื่อลงทุนในธุ รกิจ
Startups แม้วา่ ในปั จจุบนั ธนาคารพาณิ ชย์ยงั คงมีเครื อข่ายการให้บริ การที่ครอบคลุมทัว่ ทั้งประเทศ
วุฒิกร ทรงสุวรรณ , “ปั ญหาทางกฎหมายของหลักเกณฑ์การกากับดูแลผูใ้ ห้บริ การอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่
สถาบันการเงิน” นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2559).
39
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จากจานวนสาขาที่ดาเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั อีกทั้ง ยังมีช่องทาง Mobile Banking และ Internet Banking
ในการให้บริ การธุ รกรรมทางการเงินอยูแ่ ล้วก็ตาม สิ่ งนี้ยอ่ มสะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ทางการเงินและนวัตกรรมทางการเงินได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบการเงินอย่างรวดเร็ ว และมีแนวโน้ม
ที่จะวิวฒั นาการไปอย่างมากในอนาคตอันใกล้ การคาดเดารู ปแบบของโครงสร้างระบบการเงิน
ที่จะเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ
อาจทาได้ไม่ง่ายนัก เป้าหมายของการปฏิรูปเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ที่ส่งเสริ มให้เกิด
นวัตกรรมทางการเงินเพื่อให้การเข้าถึงและบริ การทางการเงินเป็ นไปอย่างกว้างขวาง มีประสิ ทธิ ภาพ
มีเสถียรภาพและปลอดภัย 40
ในทางกลับกัน ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกนามาใช้ประโยชน์
ในการทาธุรกรรมทางการเงิน ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อภัยคุกคามและการก่ออาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีที่สามารถส่ งผลกระทบในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ วและทวีความรุ นแรงด้วยเช่นกัน ซึ่ งส่ งผล
ต่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคไม่มากก็นอ้ ยในเรื่ องดังกล่าว ได้มีบทความ เรื่ อง การเติบโตของ FinTech
กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่พฒั นาอย่างทัว่ ถึง ของคณะวิจยั บริ ษทั ป่ าสาละ จากัด โดยคณะผูเ้ ขียน
ได้กล่าวว่า FinTech จึงไม่เป็ นเพียงการขยายบริ การทางการเงินในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
กาลังพัฒนาอย่างประเทศไทยเท่านั้น แต่หากจะขยายบริ การทางการเงินทั้งสาหรับสถาบันการเงินดั้งเดิม
และผูป้ ระกอบการรายใหม่ ดังนั้น สามารถสรุ ปโอกาสทางธุ รกิจและความท้าทายของประเทศไทย
ได้วา่ มีความพร้อมใช้เทคโนโลยีและความเชื่อมัน่ ต่อธนาคาร ขณะที่การใช้ธนาคารผ่านมือถือ
ในกลุ่มฐานรากยังอยูใ่ นอัตราการเติบโตที่ต่า โดยจะต้องมีการคุม้ ครองความเป็ นส่ วนตัวของลูกค้า
และความปลอดภัยของข้อมูล คานึงถึงพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม (Social Media) อย่างเข้มข้นความเข้าใจ
ผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ความต้องการบริ การทางการเงินพื้นฐานยังไม่เพียงพอ หน่วยงานกากับ
ดูแลกระจัดกระจาย FinTech เอื้อต่อการเสริ มสร้างความรู ้ทางการเงินสาหรับกลุ่มฐานราก และความ
น่าเชื่อถือของผูป้ ระกอบการรายใหม่ นอกจากนี้ FinTech ยังสร้างโอกาสของ FinTech ในการร่ วมมือกับ
องค์กรการเงินฐานราก
นอกจากนี้ รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ41 ที่ได้เสนอรายงานเรื่ องการปฏิรูป
ระบบการรองรับนวัตกรรมทางการเงิน เนื่องจากระบบการเงินของประเทศไทยเป็ นกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั มีการปรับปรุ งกฎระเบียบโดยหน่วยงาน
กากับดูแลทาให้ระบบการเงินมีความเข้มแข็ง อย่างไรก็ดี ระบบการเงินไทยยังคงมีความท้าทาย เช่น
ความพร้อมและต้นทุนของบริ การทางการเงิน การเข้าถึงเงินกู้ การระดมทุนผ่านตลาดทุน เป็ นต้น
ไทยพับลิกา้ . “แบงก์พาณิ ชย์มนั่ ใจ “ไม่ตาย” ในกระแส FinTech – ชูจุดแข็ง “น่าเชื่อถือ” จับมือพัฒนาระบบ
การเงินเชื่อมประชาคมอาเซี่ยน” . https://thaipublica.org/2016/05/FinTech-vs-bank-thai/ . 15 พฤษภาคม 2016
41
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ. “รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่ อง
การปฏิรูประบบการรองรับนวัตกรรมทางการเงิน”.
<http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrsa2558/d042560-01.pdf>.
40
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อีกทั้ง พัฒนาการของเทคโนโลยีรุดหน้าอย่างรวดเร็ วและเข้ามามีบทบาทในระบบการเงินอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ และหลายประเทศให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีอย่างจริ งจัง ถ้าประเทศไทยไม่พฒั นาตามเทคโนโลยี
ระบบการเงินก็จะอ่อนแอลง ดังนั้น จึงควรต้องมีการปฏิรูประบบการรองรับนวัตกรรมทางการเงิน
ซึ่ งจะต้องเกิดจากความร่ วมมือของหลายภาคส่ วนทั้งหน่วยงานรัฐ ผูก้ ากับดูแล ภาคธุ รกิจ และผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนให้ระบบการเงินไทยมีการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่นาเสนอผลิตภัณฑ์
และบริ การที่หลากหลายเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างทัว่ ถึง
สาหรับระบบการเงินโดยรวมการปฏิรูปจะช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มความร่ วมมือ
ในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินอย่างยัง่ ยืน โดยการผลักดันให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดประโยชน์
ร่ วมกัน ลดการลงทุนที่ซ้ าซ้อน รวมทั้งส่ งเสริ มให้มีบุคลากร ทั้งผูใ้ ช้บริ การ ผูใ้ ห้บริ การ และผูก้ ากับดูแล
ที่มีความรู ้ จะต้องให้ผใู ้ ช้บริ การเข้าถึงบริ การทางการเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย
และใช้นวัตกรรมทางการเงินได้อย่างปลอดภัย อีกทั้ง หน่วยงานกากับดูแลต้องเข้าไปมีส่วนร่ วมกับ
ภาคธุ รกิจมากขึ้น มีการกากับดูแลเชิงรุ กโดยการนาเทคโนโลยี Big Data หรื อ Data Analytics มาช่วย
ในการกาหนดนโยบายหรื อหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลที่เหมาะสม ไม่เป็ นอุปสรรคหรื อเพิ่มต้นทุน
ในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน รวมทั้งปรับปรุ งกระบวนการกากับและตรวจสอบให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ยืดหยุน่ และรวดเร็ วมากขึ้น ส่ งเสริ มนวัตกรรมทางการเงิน และการดูแลเสถียรภาพของระบบการเงิน
2.3.1 การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection)
สาหรับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้บริ การทางการเงินนั้น ยังมีหลายประเด็น
ที่ยงั ไม่มีความชัดเจนว่าธนาคารพาณิ ชย์หรื อ FinTech จะให้ความคุม้ ครองที่มีประสิ ทธิภาพ และได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้บริ การอย่างไรบ้าง ดังนี้
2.3.1.1 การคุม้ ครองความเป็ นส่ วนตัวของลูกค้าและความปลอดภัยของข้อมูลธนาคารโดยรวม
มีการปรับปรุ งระดับความปลอดภัยของการให้บริ การ ทั้งผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน่ มือถืออย่างต่อเนื่อง
แต่ยงั มีแนวปฏิบตั ิที่แตกต่างกันในการแจ้งเตือน จึงอาจทาให้เกิด
(1) ในกรณี ที่เกิดความเสี่ ยงว่าข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การอาจรั่วไหลได้ซ่ ึ งผูใ้ ช้บริ การ
โดยทัว่ ไปไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุของความผิดพลาดได้ การประกาศว่าธนาคารจะไม่รับผิดชอบใน
กรณี ที่มีเหตุสุดวิสัยที่ธนาคารไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่ งรวมถึงการรบกวนจากไวรัสคอมพิวเตอร์ การกระทา
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งความบกพร่ องที่เกิดจากผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ต สะท้อนให้เห็นว่าผูใ้ ช้บริ การ
ไม่สามารถมัน่ ใจว่าจะมีผรู ้ ับผิดชอบ เมื่อมีการรั่วไหลของข้อมูลตลอดการทาธุรกรรม ขณะที่ความเสี่ ยง
จากภัยคุกคามระบบอินเทอร์ เน็ตทวีความรุ นแรงมากขึ้นเรื่ อย ๆ
(2) ขณะที่ธนาคารเรี ยกร้องให้ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตนเอง
หลายประการ แต่การให้ขอ้ มูลแก่ผใู ้ ช้บริ การโดยเฉพาะมาตรการคุม้ ครองความปลอดภัยและข้อมูล
ส่ วนบุคคลของลูกค้ายังไม่ชดั เจนเพียงพอ เช่น หน้าเว็บไซต์เกี่ยวกับความปลอดภัยเข้าถึงไม่ได้ ธนาคาร
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ไม่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการดาเนิ นการความปลอดภัยของธนาคารมากพอหรื อไม่ให้ความสาคัญเท่าที่ควร
เช่น การเข้ารหัส ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ แต่มกั ใช้ถอ้ ยคาเพื่อโน้มน้าวใจ เช่น ง่าย ปลอดภัย
(3) ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ความเข้าใจผิดบางประการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอาจทาให้คนไทย
บางส่ วนมีทศั นคติที่เป็ นอุปสรรคต่อ การลองใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินในรู ปแบบใหม่ ๆ เช่น
ความเข้าใจผิดระหว่างเงินฝากกับผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบของการประกันภัย เป็ นต้น
(4) ด้านความไว้วางใจ ผูใ้ ห้บริ การ FinTech จะต้องสร้างความไว้วางใจกับลูกค้า
โดยการเปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความโปร่ งใส เนื่องจากผูใ้ ช้บริ การอาจจะได้รับข้อมูลที่ไม่เพียงพอ
ในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการลงทุน
2.3.2 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่เป็ นผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในสังคมปั จจุบนั มีการพัฒนาก้าวหน้าในด้านการธุ รกิจ อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ อง โดยลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการใช้
บริ การทางการเงินซึ่ งเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี ไม่วา่ จะเป็ น Mobile Banking ของธนาคารหรื อ
การให้บริ การของ FinTech ได้แก่42
2.3.2.1 การ Phishing Email/Website ซึ่ง การ Phishing หมายถึง การปลอมแปลงเว็บไซต์จริ ง
เพื่อหลอกให้ประชาชนหรื อผูเ้ สี ยหายกรอกข้อมูลที่สาคัญต่าง ๆ เช่น ข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิต หมายเลข
ประจาตัวผูใ้ ช้ (User ID) รหัสผ่าน (Password) โดยลักษณะของการกระทาความผิดจะเป็ นกรณี ที่ผกู ้ ระทา
ความผิด อาจจะเป็ นกรณี ที่ผหู ้ ลอกลวงส่ งข้อความทางอีเมล์หรื อส่ ง URL43 ผ่าน SMS ที่เสมือนว่าส่ งมาจาก
ธนาคารและหลอกให้ผเู ้ สี ยหายกด Link ในอีเมล์ดงั กล่าว หรื อผูก้ ระทาความผิดอาจเขียนข้อความในเว็บ
บอร์ดต่าง ๆ และหลอกให้ผเู ้ สี ยหายกด Link เว็บไซต์บนข้อความนั้น เพื่อเข้าสู่ เว็บไซต์ปลอม หรื อมีการให้
ติดตั้งแอปพลิเคชัน่ บนเครื่ องโทรศัพท์มือถือ หรื อกรณี ผกู ้ ระทาความผิดอาจจะใช้ เทคนิค Pop Up หน้า
เว็บไซต์จริ งขึ้นมาซ้อนกับหน้าเว็บไซต์ปลอม เพื่อให้ผบู ้ ริ การใช้งานควบคู่กบั Internet Banking
2.3.2.2 Trojan/Spyware คือ โปรแกรมหรื อ Software ที่อาจถูกแอบติดตั้งจากการ
ดาวน์โหลดโปรแกรมให้ใช้งานฟรี ต่าง ๆ หรื อแนบมากับอีเมล์ หรื อ Link บน SMS เว็บไซต์ ที่ไม่รู้จกั
แผ่นซี ดีที่ผดิ กฎหมาย การเปิ ดอ่านอีเมล์ที่มีไวรัสแฝงอยู่ ทั้งนี้ หาก Trojan/Spyware ฝังตัวลงในคอมพิวเตอร์
ก็จะสามารถบันทึกข้อมูล เช่น ชื่อผูใ้ ช้งาน (User ID) รหัสผ่าน (Password) หมายเลขบัตรเครดิต ข้อมูล
บทความ&สาระน่ารู ้/Knowledge กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ. http://www.ecdpolice.com/index.php?modules=article&f=view&cat_id=1&id=30
43
URL หมายถึง ชี้แหล่งในอินเทอร์ เน็ต หรื อ โปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล (อังกฤษ: Uniform Resource Locator,
Universal Resource Locator) เรี ยกโดยย่อว่า ยูอาร์ แอล (อังกฤษ: URL) คือตัวระบุแหล่งทรัพยากรสากล (URI) ประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้
42

สาหรับระบุแหล่งที่อยูข่ องทรัพยากรที่ตอ้ งการ และมีกลไกบางอย่างสาหรับดึงข้อมูลทรัพยากรนั้นมา
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ทางการเงิน ฯลฯ และส่ งข้อมูลดังกล่าวให้กบั ผูก้ ระทาความผิด หรื อสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล
หน้า Webpage ของธนาคารที่แสดงบน Browser ของผูเ้ สี ยหาย เช่น แสดงข้อความหลอกลวงให้ติดตั้ง
แอปพลิเคชัน่ ที่ใช้ร่วมกับ Internet Banking เพื่อขโมยรหัส OTP44 ที่ส่งผ่านระบบ SMS เพื่อนาไปใช้
ในการกระทาความผิดต่อไป
2.3.3 ความสมบูรณ์ ของกลไกตลาด
นวัตกรรมของ FinTech นาไปสู่ ความคล่องตัวของตลาดการเงินและต้นทุนการทาธุ รกรรม
การเงินที่ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี้ ยังส่ งผลให้บุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงตลาดการเงิน (Underbanked)
ได้รับโอกาสดังกล่าวมากขึ้น กล่าวคือ เป็ นการส่ งเสริ มความสมบูรณ์ของกลไกตลาดในการให้บริ การทาง
การเงินที่ทวั่ ถึง (Financial Inclusion) ให้เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้น ศักยภาพของ FinTech ได้มีส่วนในการ
ขยายการเข้าถึงบริ การทางการเงิน ซึ่ งส่ งผลต่อดีผรู ้ ับริ การทางการเงิน สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
2.3.3.1 ทาให้กระบวนการตรวจสอบและยืนยันตัวตนลูกค้ามีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ใช้ขอ้ มูล
ในโลกออนไลน์ และเทคโนโลยี Blockchain ในการรับรองและตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อลดต้นทุน
FinTech มีบทบาทในการพัฒนากระบวนการ KYC45 ได้ โดยทาให้กระบวนการดังกล่าวดาเนินงาน
อย่าง “อัตโนมัติ” มากขึ้น เช่น การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลยืนยันตัวตนของลูกค้าผ่านระบบดิจิทลั
ที่สามารถประมวลผลและเปรี ยบเทียบกับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผใู ้ ห้บริ การมีอยู่ ทาให้สามารถ
ลดต้นทุนและเวลาในการดาเนินการได้อย่างมีนยั สาคัญ
2.3.3.2 ช่วยขยายขอบเขตการให้บริ การ โดยการขจัดปั ญหา “ไมล์สุดท้าย” (Last - Mile
Problem)
สาเหตุหลักประการหนึ่งที่ผใู ้ ช้บริ การทางการเงินถูกกีดกันจากการเงินในระบบ
เป็ นเพราะไม่สามารถเข้าถึงสาขาธนาคารหรื อตูเ้ อทีเอ็มเพื่อทาธุ รกรรมการเงินขั้นพื้นฐานได้ หรื อสามารถ
เข้าถึงได้แต่ตอ้ งแบกรับต้นทุนการเดินทางและค่าเสี ยโอกาสสู ง ในขณะเดียวกัน ผูใ้ ห้บริ การก็มกั เผชิ ญกับ
ปัญหาไมล์สุดท้าย ซึ่ งหมายถึงปั ญหาในการส่ งเงินสดให้ถึงมือผูร้ ับปลายทางในขั้นตอนสุ ดท้าย ที่มกั หา
ตัวแทนส่ งเงินได้ยาก และเสี่ ยงต่อการถูกยักยอกเงิน ทาให้ผใู ้ ห้บริ การต้องแบกรับต้นทุนสู งจนบางครั้ง
ถูกมองว่าไม่คุม้ ค่าที่จะให้บริ การกลุ่มคนดังกล่าว FinTech สามารถช่วยแก้ปัญหาโดยการสร้าง “จุดบริ การ”
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ลูกค้าสามารถทาธุ รกรรมการเงินขั้นพื้นฐานได้ ตัวอย่างจุดบริ การ เช่น แอปพลิเคชัน่
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ จุดบริ การ ณ จุดขาย (Point-of-Sale) และเครื อข่ายตัวแทนของผูใ้ ห้บริ การ เป็ นต้น

OTP หรื อ One Time Password คือ ชุดรหัสผ่านการใช้ครั้งเดียวที่ระบบสร้างขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการทา
ธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต โดยเป็ นตัวเลขจานวน 6 หลัก ที่ระบบจะส่งไปยัง SMS ของโทรศัพท์มือถือเพื่อตรวจสอบยืนยัน
การเป็ นเจ้าของก่อนการเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ
45
KYC หรื อ Know Your Customer หมายถึง กระบวนการการรู ้จกั ลูกค้าที่สามารถระบุตวั ตน (Identification)
และพิสูจน์ตวั ตน (Verification) ได้อย่างถูกต้อง
44
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2.3.3.3 ทาให้ระบบธุรกรรมชาระเงินและโอนเงินมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
2.3.3.4 ทาให้กลุ่มผูข้ อรับบริ การ สามารถฝาก-ออมเงินได้โดยมีตน้ ทุนต่าและสะดวกสบาย
ยิง่ ขึ้น
2.3.3.5 เปลี่ยนแปลงแนวทางในการพิจารณาสิ นเชื่อให้เอื้อต่อการเข้าถึงกลุ่มผูม้ ีรายได้นอ้ ย
มากขึ้น เพราะ FinTech สามารถขยายการเข้าถึงบริ การสิ นเชื่อได้โดยการเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ห้บริ การทางการเงิน
เข้าถึงฐานข้อมูลดิจิทลั ของลูกค้าได้จากหลากหลายแหล่ง และนาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการประเมินสิ นเชื่ อ
เช่น ข้อมูลธุ รกรรมการชาระเงินในอดีต ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากแบบทดสอบเชิงจิตวิทยา (Psychometric Test)
ข้อมูลจากบริ ษทั ให้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และข้อมูลระบุพิกดั ตาแหน่งของผูใ้ ช้งาน เป็ นต้น
ในขณะเดี ยวกัน FinTech ก็เพิ่มช่ องทางการปล่อยสิ นเชื่ อ หรื อการให้สินเชื่ อแบบบุคคลต่อบุคคล
(Peer-to-Peer Lending) ที่ทาให้ผใู ้ ห้บริ การทางการเงินสามารถขยายตลาดสิ นเชื่อไปยังกลุ่มลูกค้าฐานราก
ได้มากขึ้น และคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่าลงได้46

2.4 ภาษีกบั เทคโนโลยีทางการเงิน
ภาษี นอกจากจะมีวตั ถุประสงค์ในการหารายได้ให้กบั ภาครัฐแล้ว ยังเป็ นเครื่ องมือที่มีวตั ถุประสงค์
ในการกากับดูแลนโยบายเศรษฐกิจอีกประการหนึ่งด้วย กล่าวคือ ภาษีสามารถนามาใช้ในการสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาธุ รกรรมในรู ปแบบใหม่ ๆ โดยการพัฒนาเศรษฐกิจจาเป็ นต้องอาศัยการสร้างธุ รกรรม
ในรู ปแบบที่ทนั สมัยเพื่อตอบสนองการพัฒนาของเทคโนโลยีและการสื่ อสารสมัยใหม่ อย่างไรก็ดี
การพัฒนาธุ รกรรมในรู ปแบบใหม่น้ ี ในช่วงแรกมักมีอุปสรรคทั้งในด้านเงินทุน การจัดการ และการบริ หาร
ดังนั้น รัฐบาลจึงมีบทบาทสาคัญในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาของธุ รกรรมสมัยใหม่
ในช่วงแรกของการดาเนินการ โดยในเชิงนโยบาย รัฐบาลมักจะกาหนดนโยบายภาษีอากรสาหรับธุรกรรม
ที่ตอ้ งการจะส่ งเสริ มให้เกิดการพัฒนาโดยการให้สิทธิ ประโยชน์บางประการ เช่น การลดอัตราภาษี
หรื ออนุ ญาตให้มีการลดหย่อนหรื อหักค่าใช้จ่ายในการประกอบธุ รกรรมดังกล่าว ดังเช่นในกรณี ของ
สหราชอาณาจักรตามได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 1 ว่า นอกจากประเทศสหราชอาณาจักรนอกจากจะมีกฎเกณฑ์
ด้านธุ รกิจเงินร่ วมลงทุน (Private Equity and Venture Capital) ส่ งเสริ มให้ลงทุนในบริ ษทั FinTech Startups
มากขึ้นแล้ว ประเทศสหราชอาณาจักรยังมีการให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีแก่บริ ษทั เกิดใหม่อีกด้วย ซึ่งส่ งผล
ให้เงินทุนจานวนมากไหลเข้าสู่ ประเทศสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปมากขึ้น

งานวิจยั “การเติบโตของ FinTech กับโอกาสการสร้างเศรษฐกิจที่พฒั นาอย่างทัว่ ถึง”โครงการ “การจัดทาและ
เผยแพร่ ชุดงานวิจยั เพื่อส่งเสริ มการพัฒนา “การธนาคารที่ยงั่ ยืน”” สนับสนุนโดย มูลนิธิมนั่ พัฒนา
http://www.salforest.com/knowledge/FinTech-financial-inclusion
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บทที่ 3
กฎหมายไทยที่เกีย่ วข้ องกับการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
ในบทที่ 2 คณะผูว้ จิ ยั ได้กล่าวถึงความหมายของเทคโนโลยีทางการเงินจากหลาย ๆ หน่วยงาน
ที่ได้ให้นิยามของเทคโนโลยีทางการเงิน หรื อ FinTech ทั้ง World Economic Forum รวมทั้ง ธนาคาร
กลางของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Federal Reserve) การจาแนกประเภทของ FinTech Startups รวมถึง
วิวฒั นาการทางการเงิน ตั้งแต่การติดต่อสื่ อสารและส่ งสัญญาณในแบบอนาล็อกจนถึงการเติบโตของ
เทคโนโลยีทางการเงินจนมีการสร้างโปรแกรมการลงทุนแบบอัตโนมัติ รวมถึงการเกิดขึ้นของสกุลเงิน
ดิจิทลั โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain นอกจากนี้ ยังพบปั ญหาเทคโนโลยีทางการเงินของต่างประเทศ
รวมทั้งและของไทย ใน 3 ด้าน คือ การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เนื่องจากข้อมูลส่ วนบุคคลคือกระดูกสันหลังของ
เทคโนโลยีทางการเงิน หากเทคโนโลยีทางการเงินไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลได้ เทคโนโลยีเหล่านั้น
ก็จะไม่สามารถดาเนินการและให้บริ การแก่ผบู ้ ริ โภคได้ ในเรื่ องของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเทคโนโลยี
ทางการเงินยังกลายเป็ นเครื่ องมือของอาชญากรในการก่ออาชญากรรม เช่น เหตุการณ์โจรกรรมเหรี ยญ
Cryptocurrency จากเว็บไซต์ของศูนย์ซ้ื อขายแลกเปลี่ยน และความสมบูรณ์ของกลไกตลาดการถือกาเนิดขึ้น
ของเทคโนโลยีทางการเงินทาให้เกิดการแข่งขันในตลาดใหม่ที่สถาบันการเงินดั้งเดิมไม่เคยประสบมาก่อน
แม้วา่ เทคโนโลยีทางการเงินจะเพิม่ ทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภค แต่ก็ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมต่อการแข่งขัน
ในตลาดการให้บริ การทางการเงินและตลาดทุน
ในส่ วนของบทที่ 3 นี้ คณะผูว้ จิ ยั จะอธิบายถึงกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม
ทางการเงิน ซึ่ งจากการศึกษาพบว่า กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าวอยูใ่ นการกากับดูแล
ของกระทรวงการคลังและ ธปท. เป็ นหลัก โดยกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม
ทางการเงินที่จะกล่าวไว้ในบทนี้ ได้แก่ หลักเกณฑ์การกากับกิจการStartups (Startups) หลักเกณฑ์
การกากับ Regulatory Sandbox หลักเกณฑ์การกากับ E-KYC แนวทางในการอนุญาตให้บริ การ EMarketplace Platform กฎหมายว่าด้วยระบบชาระเงิน และหลักเกณฑ์การกากับ P2P Lending Platform
3.1 หลักเกณฑ์ กากับกิจการ Startups (Startups)
วิสาหกิจเริ่ มต้น หรื อ Startups เป็ นวิสาหกิจกลุ่มใหม่ที่มีศกั ยภาพในการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
โดยผูป้ ระกอบการกลุ่มนี้สามารถประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อมาสร้างธุ รกิจ
ให้เติบโตอย่างรวดเร็ ว จึงเป็ นวิสาหกิจแห่งอนาคตที่จะเป็ นตัวสาคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ Startups นอกจากการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินแล้ว การเข้าร่ วมลงทุน
โดยผูป้ ระกอบธุ รกิจเงินร่ วมลงทุนก็เป็ นช่องทางระดมทุนที่สาคัญรู ปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้ผปู ้ ระกอบการ
รายย่อยหรื อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน คาปรึ กษา รวมถึง
การเตรี ยมความพร้อมในการดาเนินธุ รกิจ นอกจากนี้ ยังเป็ นแหล่งเงินทุนสาคัญที่ช่วยให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจ
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เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นกิจการStartupsสามารถเติบโตได้ และในขณะเดียวกันยังเป็ น
ช่องทางให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจเงินร่ วมลงทุนสามารถเรี ยนรู ้ธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินและการให้บริ การทาง
เงินอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ อีกด้วย
เนื่องจากการประกอบธุ รกิจเงินร่ วมลงทุนส่ วนใหญ่มกั เป็ นการร่ วมลงทุนในลักษณะการเป็ น
หุ น้ ส่ วนกับเจ้าของกิจการในระยะยาว จึงเป็ นธุ รกิจทางการเงินที่มีความเสี่ ยงสู ง สถาบันการเงินหรื อบริ ษทั
ในกลุ่มธุ รกิจทางการเงินที่จะร่ วมลงทุนจึงต้องคานึงถึงศักยภาพในการลงทุนของตนเองและความเสี่ ยง
ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อป้ องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงของสถาบันการเงินและกลุ่มธุ รกิจทางการเงิน
ธปท. จึงอนุญาตให้สถาบันการเงินหรื อบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจทางการเงินสามารถช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ
รายย่อยหรื อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึง ผูป้ ระกอบธุ รกิจเทคโนโลยีการเงินร่ วมลงทุนได้
ตามขอบเขตที่ ธปท. กาหนด
นอกจากนี้ การระดมทุนผ่านทรัสต์ก็เป็ นช่องทางการระดมทุนที่สาคัญอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วย
ในการส่ งเสริ มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ภาคธุ รกิจ โดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่อนุ ญาตให้นาทรัสต์มาใช้กบั การจัดตั้งกิจการเงินร่ วมลงทุน ซึ่ งจะเป็ น
การช่วยส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัสต์เพื่อธุ รกรรมในตลาดทุนมากขึ้น ดังนั้น ธปท. จึงได้มีการ
ปรับปรุ งหลักเกณฑ์การกากับธุ รกิจเงินร่ วมลงทุนให้มีความสอดคล้องกับการดาเนินธุ รกิจในปั จจุบนั
และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.
3.1.1 ความหมายของธุรกิจเงินร่ วมลงทุน (Venture Capital)
ธุ รกิจเงินร่ วมลงทุน หมายความว่า ธุ รกิจการลงทุนระยะยาวในลักษณะเป็ นหุ น้ ส่ วนกับเจ้าของ
กิจการในธุ รกิจที่มีศกั ยภาพในการเจริ ญเติบโต โดยผูท้ ี่ประกอบธุ รกิจเงินร่ วมลงทุนเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุน
ด้านการเงิน การให้คาปรึ กษา และการเตรี ยมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้
ต่อไป รวมถึงการเตรี ยมความพร้อมที่จะเข้าจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหาชนในตลาดหลักทรัพย์ และเมื่อบริ ษทั
ที่เข้าลงทุนนั้น ๆ ได้เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ผูท้ ี่ประกอบธุ รกิจเงินร่ วมลงทุนจะ
จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั นั้น เพื่อรับส่ วนต่างกาไร (ขาดทุน) จากการลงทุนดังกล่าว และให้หมายความ
รวมถึงการลงทุนของธุ รกิจเงินร่ วมลงทุนในธุ รกิจเงินร่ วมลงทุนอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั ภายในกลุ่มธุ รกิจทาง
การเงิน กองทรัสต์เพื่อประกอบกิจการเงินร่ วมลงทุน (Private Equity Trust) ที่จดั ตั้งตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื่อธุ รกรรมในตลาดทุน หรื อธุ รกิจการร่ วมลงทุน (Private Equity) ในรู ปแบบอื่นด้วย
3.1.2 หลักเกณฑ์ ในการกากับธุรกิจเงินร่ วมลงทุน
3.1.2.1 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 กาหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ในการกากับธุ รกิจเงินร่ วมทุนลงไว้หลายมาตรา ดังนี้
(1) มาตรา 33 ภายใต้บงั คับมาตรา 34 และมาตรา 35 ให้สถาบันการเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เพื่อเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของตนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกาหนด
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(2) มาตรา 34 ห้ามมิให้สถาบันการเงินถือหรื อมีหุ้นโดยทางตรงหรื อทางอ้อมในบริ ษทั
ใดเกินอัตราดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกาหนด
(2.1) ร้อยละ 20 ของเงินกองทุนทั้งหมดของสถาบันการเงินนั้น สาหรับการถือ
หรื อมีหุน้ ในทุกบริ ษทั รวมกัน
(2.2) ร้อยละ 5 ของเงินกองทุนทั้งหมดของสถาบันการเงินนั้น สาหรับการถือ
หรื อมีหุน้ ในบริ ษทั แต่ละราย หรื อ
(2.3) ร้อยละ 10 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ น ธปท. มีอานาจประกาศกาหนดอัตราขั้นสู งในการถือ
หรื อมีหุน้ ให้ ต่ากว่าที่กาหนดตามวรรคหนึ่งได้ แต่ตอ้ งประกาศล่วงหน้าก่อนวันใช้บงั คับไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
ในกรณี ที่สถาบันการเงินจาเป็ นต้องถือหรื อมีหุ้นในบริ ษทั ใดอันเนื่องจากการ
ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ การชาระหนี้ การบังคับชาระหนี้ การประกันการให้สินเชื่อ หรื อเพื่อดาเนินธุ รกิจ
อันเป็ นการสนับสนุนกิจการของสถาบันการเงิน ให้ ธปท. มีอานาจผ่อนผันการถือหรื อมีหุน้ เกินกว่าอัตรา
ที่กาหนดตามวรรคหนึ่งได้ โดยจะกาหนดหลักเกณฑ์ในการผ่อนผันไว้ดว้ ยก็ได้
ให้นาหุ น้ ที่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินถืออยูน่ บั รวมเป็ นหุ น้ ที่สถาบันการเงิน
ถือหรื อมีหุน้ ตามบทบัญญัติน้ ีดว้ ย
ความในมาตรานี้มิให้ใช้บงั คับกับกรณี ตามมาตรา 58 วรรคสาม
(3) มาตรา 54 ห้ามมิให้จดั ตั้งกลุ่มธุ รกิจทางการเงิน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
ธปท. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกาหนด
(4) มาตรา 55 ให้นาความในมาตรา 16 ถึงมาตรา 22 มาใช้บงั คับกับการถือหุ น้ หรื อมีไว้
ซึ่ งหุ น้ ในบริ ษทั แม่ของสถาบันการเงิน โดยอนุ โลม
ให้นาความในมาตรา 25 มาใช้บงั คับกับการแต่งตั้งกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจใน
การจัดการ หรื อที่ปรึ กษาของบริ ษทั แม่ของสถาบันการเงินและบริ ษทั ลูกที่ประกอบธุ รกิจทางการเงินของ
สถาบันการเงิน โดยอนุโลม
มิให้นาความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บงั คับกับบริ ษทั แม่หรื อบริ ษทั ลูก
ของสถาบันการเงินในกรณี ที่มีกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั แม่หรื อบริ ษทั ลูกของสถาบัน
การเงินกาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ องนั้นไว้เป็ นการเฉพาะแล้ว
(5) มาตรา 56 บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจทางการเงินจะประกอบธุ รกิจได้แต่เฉพาะธุ รกิจทาง
การเงินหรื อธุ รกิจที่เป็ นการสนับสนุนตามที่ ธปท. ประกาศกาหนดเท่านั้นแต่จะประกอบการค้าหรื อธุ รกิจ
อื่นมิได้
ในการประกอบธุ รกิจทางการเงินหรื อธุ รกิจที่เป็ นการสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง
ธปท. อาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุ รกิจดังกล่าวไว้ดว้ ยก็ได้ เว้นแต่กฎหมายที่ควบคุม
การประกอบธุ รกิจนั้นจะได้กาหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุ รกิจในเรื่ องนั้นไว้เป็ นการเฉพาะแล้ว
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(6) มาตรา 58 ห้ามมิให้สถาบันการเงินจัดตั้งหรื อมีบริ ษทั ลูก เว้นแต่ได้รับอนุ ญาตจาก
ธปท.
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ธปท. จะกาหนดเงื่อนไขอื่นใดให้สถาบันการเงินหรื อ
บริ ษทั ลูกต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
ห้ามมิให้สถาบันการเงินซื้ อหรื อมีหุ้นในบริ ษทั ลูกโดยมีมูลค่าของหุ น้ รวมกันทั้งสิ้ น
เกินอัตราส่ วนกับเงินกองทุนทั้งหมดหรื อเงินกองทุนชนิดหนึ่งชนิดใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท.
ประกาศกาหนด
(7) มาตรา 59 สถาบันการเงินอาจให้สินเชื่ อหรื อทาธุ รกรรมกับบริ ษทั แม่ บริ ษทั ลูก
หรื อบริ ษทั ร่ วมของสถาบันการเงินได้ แต่จะให้สินเชื่อหรื อทาธุ รกรรมเกินกว่าที่ ธปท. ประกาศกาหนดมิได้
เว้นแต่ได้รับอนุ ญาตจาก ธปท.
การทาธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึง
(7.1) การซื้ อหรื อขายสิ นทรัพย์ และรวมถึงสิ นทรัพย์ที่มีสัญญาซื้ อคืนจากบริ ษทั แม่
บริ ษทั ลูก หรื อบริ ษทั ร่ วม
(7.2) การรับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั แม่ บริ ษทั ลูก หรื อบริ ษทั ร่ วมเป็ น
หลักประกันการให้สินเชื่ อ หรื อการออกหนังสื อค้ าประกัน หรื อเล็ตเตอร์ ออฟเครดิตเพื่อบริ ษทั แม่ บริ ษทั ลูก
หรื อบริ ษทั ร่ วม
(7.3) การทาธุ รกรรมใด ๆ ที่เป็ นผลให้บริ ษทั แม่ บริ ษทั ลูก หรื อบริ ษทั ร่ วมได้รับ
ประโยชน์การให้สินเชื่อหรื อการทาธุ รกรรมกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั แม่ บริ ษทั ลูก หรื อบริ ษทั ร่ วม ให้ถือว่า
เป็ นการให้สินเชื่อหรื อการทาธุ รกรรมกับบริ ษทั ดังกล่าวด้วย
(8) มาตรา 71 ธปท. อาจกาหนดให้สถาบันการเงิน บริ ษทั แม่ บริ ษทั ลูก บริ ษทั ร่ วม
หรื อบริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มธุ รกิจทางการเงินของสถาบันการเงินนั้น ส่ งรายงานหรื อข้อมูลไม่วา่ ในรู ปสื่ อใด ๆ
หรื อแสดงเอกสารใดตามระยะเวลาหรื อเป็ นครั้งคราวตามที่ ธปท. กาหนด รวมทั้งให้ช้ ี แจงเพื่ออธิ บายหรื อ
ขยายความรายงานหรื อข้อมูล หรื อเอกสารนั้นด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกาหนด
ธปท. อาจมีคาสัง่ ให้สถาบันการเงินต้องจัดให้กรรมการ ผูจ้ ดั การ พนักงาน ลูกจ้าง
ผูม้ ีอานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรื อผูส้ อบบัญชีของสถาบันการเงิน มาให้ถอ้ ยคา แสดงข้อมูล
บัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับกิจการของสถาบันการเงินภายในระยะเวลาที่กาหนดได้
งบการเงิน รายงาน ข้อมูล เอกสาร หรื อคาชี้แจงที่ส่งหรื อแสดงตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง สถาบันการเงินต้องทาให้ครบถ้วนและตรงต่อความเป็ นจริ ง ในกรณี ที่ ธปท. เห็นว่า
งบการเงิน รายงาน ข้อมูล เอกสารหรื อคาชี้แจงที่สถาบันการเงินส่ งหรื อแสดงตามวรรคหนึ่ง มีขอ้ มูล
ไม่ครบถ้วนหรื อมีขอ้ ความคลุมเครื อไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ ธปท. เห็นว่าจาเป็ นหรื อสมควร ให้ ธปท.
มีอานาจแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี หรื อผูช้ านาญการเฉพาะด้านเพื่อดาเนินการตรวจสอบและรายงานผลให้
ธปท. ทราบ โดยให้สถาบันการเงินนั้นเป็ นผูร้ ับภาระค่าใช้จ่าย
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3.1.2.2 ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 6/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลโครงสร้างและ
ขอบเขตของกลุ่มธุ รกิจทางการเงิน ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุ รกิจของ
กลุ่มธุ รกิจทางการเงิน ให้สถาบันการเงิน บริ ษทั แม่ บริ ษทั ลูก และบริ ษทั ร่ วมของสถาบันการเงินในกลุ่ม
ธุ รกิจทางการเงินให้ถือปฏิบตั ิ โดยสรุ ปได้ดงั นี้
(1) กาหนดประเภทธุ รกิจที่สามารถร่ วมลงทุน
บริ ษทั ลูกที่ประกอบธุ รกิจเงินร่ วมลงทุนสามารถร่ วมลงทุนได้ในธุ รกิจดังต่อไปนี้
(1.1) ธุ รกิจที่เป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามกฎหมายว่าด้วยส่ งเสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(1.2) ธุ รกิจเทคโนโลยีการเงิน (FinTech)
(1.3) ธุ รกิจเงินร่ วมลงทุนอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั ภายในกลุ่มธุ รกิจทางการเงิน
หรื อกองทรัสต์เพื่อประกอบกิจการเงินร่ วมลงทุนที่จดั ตั้งตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
หรื อธุ รกิจเงินร่ วมลงทุนในรู ปแบบอื่น ที่มีการร่ วมลงทุนในกิจการที่ประกอบธุ รกิจเทคโนโลยีการเงิน
ทั้งนี้ ธุ รกิจทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวข้างต้นจะต้องเป็ นธุ รกิจที่มีศกั ยภาพในการ
เจริ ญเติบโต และเป็ นกิจการที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน บริ ษทั แม่ หรื อกลุ่มธุ รกิจทางการเงิน
ของตนเอง
สาหรับกรณี ที่เป็ นการร่ วมลงทุนในธุ รกิจอื่นนอกจากธุ รกิจ 3 ประเภทข้างต้น
ให้บริ ษทั แม่ทาหนังสื อขออนุญาต ธปท.
(2) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการรวมกลุ่ม
(2.1) ระยะเวลาการร่ วมลงทุน
บริ ษทั ลูกที่ประกอบธุ รกิจเงินร่ วมลงทุนสามารถร่ วมลงทุนในกิจการ
ตามที่กาหนดในข้อ (1) ได้ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วนั ที่บริ ษทั ลูกที่ประกอบธุ รกิจเงินร่ วมลงทุนเข้าร่ วมลงทุน
(2.2) การลงทุนเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนด
การร่ วมลงทุนเกินกว่าระยะเวลาตามข้อ 2.2.1 จะถือว่าการลงทุนนั้น
เป็ นการลงทุนระยะยาวไม่ใช่เป็ นการประกอบธุ รกิจเงินร่ วมลงทุนตามประกาศนี้ โดยสถาบันการเงิน
หรื อบริ ษทั แม่ตอ้ งลดการถือหุ น้ ในบริ ษทั ลูกที่ประกอบธุ รกิจเงินร่ วมลงทุนจนเหลือไม่เกินร้อยละ 10
ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ลูกที่ประกอบธุ รกิจเงินร่ วมลงทุนนั้น เว้นแต่
ได้รับการผ่อนผันจาก ธปท. เป็ นรายกรณี
หากสถาบันการเงินหรื อบริ ษทั แม่ไม่สามารถลดการถือหุ ้นหรื อลด
การลงทุนดังกล่าวได้ ให้สถาบันการเงินหรื อบริ ษทั แม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุน
ในเรื่ องการดารงเงินกองทุนสาหรับการลงทุนในกิจการใด ๆ เกินกว่าระยะเวลาในการร่ วมลงทุน
(3) กาหนดหลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุน
(3.1) การดารงเงินกองทุนสาหรับการลงทุนในบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจเงินร่ วม
ลงทุน
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(3.1.1) กรณี สถาบันการเงินหรื อบริ ษทั แม่ลงทุนโดยมีอานาจควบคุมกิจการ
ในบริ ษทั ลูกที่ประกอบธุ รกิจเงินร่ วมลงทุน และถือหุ น้ ในบริ ษทั ดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 50 ของจานวนหุ น้
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ลูกที่ประกอบธุ รกิจเงินร่ วมลงทุนนั้น ให้สถาบันการเงินหรื อบริ ษทั แม่
นาบริ ษทั ลูกที่ประกอบธุ รกิจเงินร่ วมลงทุนนั้นมาจัดทางบการเงินรวม
(3.1.2) กรณี สถาบันการเงินหรื อบริ ษทั แม่ลงทุนโดยมีอานาจควบคุมกิจการ
ในบริ ษทั ลูกที่ประกอบธุ รกิจเงินร่ วมลงทุน แต่สถาบันการเงินหรื อบริ ษทั แม่ถือหุ ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ลูกที่ประกอบธุ รกิจเงินร่ วมลงทุนนั้น ให้สถาบันการเงิน
หรื อบริ ษทั แม่นาเงินลงทุนในบริ ษทั ลูกที่ประกอบธุ รกิจเงินร่ วมลงทุนมาหักออกจากเงินลงทุนกลุ่มธุ รกิจ
ทางการเงินตามสัดส่ วนของจานวนที่ตอ้ งหักออกจากเงินกองทุนตามประกาศ ธปท. ว่าด้วยองค์ประกอบ
ของเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ โดยให้หกั จากเงินกองทุนของกลุ่มธุ รกิจ
ทางการเงินทั้งระดับ Solo Consolidation และ Full Consolidation
(3.2) การดารงเงินกองทุนสาหรับการลงทุนในกิจการใด ๆ เกินกว่าระยะเวลา
ในการร่ วมลงทุน
กรณี ที่สถาบันการเงินหรื อบริ ษทั แม่ไม่สามารถลดการถือหุ น้ ในบริ ษทั ลูก
ที่ประกอบธุ รกิจเงินร่ วมลงทุนจนเหลือไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ให้สถาบันการเงินหรื อบริ ษทั แม่คานวณเงินกองทุนทั้งระดับ Solo Consolidation และ Full Consolidation
โดยคิดน้ าหนักความเสี่ ยงสู งสุ ดตามที่กาหนดในประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคานวณสิ นทรัพย์เสี่ ยง
ด้านเครดิตสาหรับธนาคารพาณิ ชย์ โดยวิธี Standardised Approach สาหรับเงินลงทุนที่บริ ษทั ลูกที่ประกอบ
ธุ รกิจเงินร่ วมลงทุนเข้าร่ วมลงทุนในกิจการตามข้อ 2.1 เป็ นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี นับแต่วนั ที่เข้าร่ วมลงทุน
เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจาก ธปท. เป็ นรายกรณี
(4) กาหนดหลักเกณฑ์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจเทคโนโลยีการเงินของบริ ษทั ลูก
ที่ประกอบธุ รกิจเงินร่ วมลงทุน
(4.1) การถือหุ น้ ในกิจการที่ประกอบธุ รกิจเทคโนโลยีการเงินตามข้อ 2.1.2
และการลงทุนในธุ รกิจเงินร่ วมลงทุนอื่นที่ใช่บริ ษทั ภายในกลุ่มธุ รกิจทางการเงินหรื อกองทรัสต์เพื่อประกอบ
กิจการเงินร่ วมลงทุนที่จดั ตั้งตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุ รกรรมในตลาดทุนหรื อธุ รกิจการร่ วมลงทุน
ในรู ปแบบอื่น ที่มีการร่ วมลงทุนในกิจการที่ประกอบธุ รกิจเทคโนโลยีการเงินตามข้อ 2.1.3 เมื่อรวมกับ
การถือหุน้ หรื อการลงทุนดังต่อไปนี้แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินกองทุนทั้งสิ้ นของสถาบันการเงิน
(4.1.1) การถือหุ น้ ของบริ ษทั แม่ในบริ ษทั ลูกที่ประกอบธุ รกิจเทคโนโลยี
การเงิน
(4.1.2) การลงทุนของสถาบันการเงินผ่านกองทรัสต์เพื่อประกอบกิจการเงิน
ร่ วมลงทุนที่จดั ตั้งตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนที่มีการร่ วมลงทุนในธุ รกิจเทคโนโลยี
การเงินโดยตรง หรื อในธุ รกิจเงินร่ วมลงทุนที่ไม่ใช่บริ ษทั ลูกในกลุ่มธุ รกิจทางการเงิน หรื อในธุ รกิจ
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การร่ วมลงทุนในรู ปแบบอื่นที่มีการร่ วมลงทุนในกิจการที่ประกอบธุ รกิจเทคโนโลยีการเงินตามประกาศ
ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนของสถาบันการเงิน
ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก ธปท. เป็ นรายกรณี
(4.2) การลงทุนในธุ รกิจเงินร่ วมลงทุนอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั ลูกในกลุ่มธุ รกิจทาง
การเงิน หรื อกองทรัสต์เพื่อประกอบกิจการเงินร่ วมลงทุนที่จดั ตั้งตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุ รกรรมใน
ตลาดทุน หรื อธุ รกิจการร่ วมลงทุนในรู ปแบบอื่น ที่มีการร่ วมลงทุนในกิจการที่ประกอบธุ รกิจเทคโนโลยี
ตามข้อ 1.3 เมื่อรวมกับการลงทุนของสถาบันการเงินตามประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลงทุน
ของสถาบันการเงิน ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของเงินกองทุนทั้งสิ้ นของสถาบันการเงิน
(5) กาหนดหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ การลงทุน การก่อภาระผูกพัน หรื อทาธุ รกรรม
ที่มีลกั ษณะคล้ายการให้สินเชื่อ
บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจทางการเงินให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทาธุรกรรม
ที่มีลกั ษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่
(5.1) กิจการอื่นที่บริ ษทั ลูกที่ประกอบธุ รกิจเงินร่ วมลงทุนไปลงทุนเกินกว่า
ร้อยละ10 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการนั้น และ
(5.2) บริ ษทั ลูกทุกทอดของกิจการตาม (5.1) รวมกันเมื่อสิ้ นวันหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของเงินกองทุนกลุ่ม Full Consolidation เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจาก ธปท. เป็ นรายกรณี
3.2 หลักเกณฑ์ ในการกากับ Regulatory Sandbox และ Own Sandbox
3.2.1 ความหมายของ Regulatory Sandbox และ Own Sandbox
3.2.1.1 Regulatory Sandbox คือ สนามซ้อมที่ ธปท. สร้างขึ้นมา เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการ
หรื อสถาบันทางการเงินใดที่ตอ้ งการจะนาโปรแกรม หรื อเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ ๆ มาทดสอบกับ
สภาพแวดล้อมที่เหมือนจริ ง แต่ไม่กระทบกับการทาธุ รกรรมจริ ง ๆ ที่เกิ ดขึ้นในชี วิตประจาวัน
เพราะ Regulatory Sandbox นี้จะแยกตัวออกมาอย่างชัดเจนจากชุดโปรแกรม หรื อซอฟต์แวร์ ที่ใช้ทางานจริ ง
อยูใ่ นทุก ๆ วัน
3.2.1.2 Own Sandbox คือ การทดสอบบริ การทางการเงินที่นานวัตกรรม FinTech มาใช้
ภายใต้สภาพแวดล้อมของการประกอบธุ รกิจและการให้บริ การที่จากัด โดยการทดสอบอยูใ่ นการดูแล
ของผูใ้ ห้บริ การทางการเงินเอง ภายใต้กรอบการบริ หารความเสี่ ยงและการดูแลลูกค้าตามหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมหรื อบริ การทางการเงินประเภทนั้น ๆ
3.2.2 หลักเกณฑ์ ในการกากับ Regulatory Sandbox และ Own Sandbox
ในเบื้องต้น การทดสอบนวัตกรรมใน Sandbox นั้น มีวตั ถุประสงค์เพื่อรองรับ
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การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวมเร็ ว และกฎระเบียบที่มีอยูอ่ าจไม่สามารถกากับดูแล
การประกอบธุ รกิจที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น ตามหลักการ หากธุ รกิจ
ได้ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในรู ปแบบใหม่ และไม่ผดิ กฎเกณฑ์เดิมของ ธปท. ย่อมสามารถทาตามกรอบ
ของกฎระเบียบเดิมที่มีอยูไ่ ด้ อย่างไรก็ดี การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อนวัตกรรมในบางกรณี อาจเป็ นการใช้
นวัตกรรมใหม่ที่ยงั ไม่เคยมีมาก่อน จึงอาจจาเป็ นต้องใช้กลไกในการกากับดูแลที่แตกต่างไปจากเดิม
เช่น การดูแลเรื่ องความเสี่ ยงทางด้านเทคโนโลยีเป็ นอย่างไร มีการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่เหมาะสมหรื อไม่
และการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นไม่ได้ขดั กับหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน เป็ นต้น
ด้วยเหตุดงั กล่าวในข้างต้น จึงมีการสร้างกลไกที่เรี ยกว่า Regulatory Sandbox เพื่อให้
หน่วยงานกากับดูแลและผูป้ ระกอบธุ รกิจร่ วมเรี ยนรู ้การใช้เทคโนโลยีในแบบใหม่ไปด้วยกัน และเพื่อแก้ไข
ปั ญหาหรื ออุปสรรคในทางกฎระเบียบที่อาจล้าสมัยหรื ออาจไม่ได้ระบุชดั ถึงการกากับดูแลในกรณี
ที่มีการสร้างนวัตกรรมใหม่เหล่านั้นในภาคการเงิน ซึ่ งเป็ นการขจัดปั ญหาในเรื่ องที่กฎเกณฑ์เดิมอาจกีดกัน
ต่อการพัฒนาของนวัตกรรมทางการเงินในรู ปแบบใหม่ ดังนั้น ภายใต้ Sandbox ผูป้ ระกอบการจะสามารถ
พัฒนานวัตกรรมได้อย่างเต็มที่ในสถานการณ์ที่จากัด (เช่น จากัดผูร้ ับบริ การในระหว่างทดสอบ)
โดยไม่ผดิ เกณฑ์การกากับเดิมที่มีอยู่ อันเป็ นการลดความเสี่ ยงจากความผิดในทางกฎหมาย รวมถึงปั ญหา
ความไม่ชดั เจนหรื อล่าสมัยของกฎระเบียบที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ในทางกลับกัน การทดสอบดังกล่าวจะช่วยให้
หน่วยงานกากับดูแลทราบว่ากฎระเบียนที่มีอยูม่ ีขอ้ จากัด ช่องว่าง หรื ออุปสรรคอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลง
อันจะเป็ นการช่วยส่ งเสริ มให้กฎหมายพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงินได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ ดังนั้น ในทางทฤษฎี Regulatory Sandbox จึงถูกสร้างขึ้นภายใต้หลักการสาคัญสามประการ
ได้แก่ ประการแรก หลักการการกาหนดกฎเกณฑ์เฉพาะแต่ละกรณี (Case by Case Rules) กล่าวคือ
กฎเกณฑ์ในการทดสอบของธุ รกิจแต่รายย่อมมีความแตกต่างกันตามประเภทของเทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้
กับผลิตภัณฑ์ โดยในบางกรณี อาจมีการกาหนดมาตรฐานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและการดูแลความเสี่ ยงที่มากกว่า
กฎเกณฑ์ที่ใช้อยูท่ วั่ ไป และแตกต่างกันไปตามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่ วมทดสอบ โดยหลักการนี้
แตกต่างจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลในแบบเดิมที่สร้างหลักเกณฑ์โดยทัว่ ไปและใช้กบั ผูป้ ระกอบการ
ทุกราย หรื อที่เรี ยกว่าหลักการ “One Size Fits All”
ประการที่สอง เนื่องจากเป็ นการกากับในลักษณะเป็ นรายกรณี ดังนั้นสภาพแวดล้อม
จึงต้องจากัดด้วยเช่นกัน อธิ เช่น จากัดการให้บริ การ จานวนจานวนผูร้ ับบริ การ และจากัดระยะเวลาทดสอบ
เป็ นต้น ทั้งนี้ การทดสอบที่ได้ประสิ ทธิ ภาพแม้จะถูกจากัดในหลายด้าน แต่หน่วยงานกากับดูแลจะพยายาม
พยายามสร้างการทดสอบให้เกิดขึ้นในตลาดจริ ง เพื่อสามารถประเมินความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้
เทคโนโลยีดงั กล่าวให้ได้มากที่สุด
ประการที่สาม การกาหนดผ่อนปรนหรื อยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายในบางกรณี กล่าวคือ
ในบางกรณี การประกอบธุ รกิจเช่นว่านั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะสามารถกระทาได้ หรื ออาจมี
กฎหมายแต่ไม่สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีในการให้บริ การ ดังนั้น การกากับใน Sandbox จึงอาจมี
ข้อกาหนดหรื อแนวปฏิบตั ิเฉพาะสาหรับผูป้ ระกอบการที่ร่วมทดสอบ รวมถึงปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ
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ให้สอดคล้องกับโครงการที่ผปู ้ ระกอบการเสนอ รวมถึงการยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายในกรณี ที่จาเป็ น
ในทางปฏิบตั ิ Regulatory Sandbox ของ ธปท. ได้กาหนดให้ผเู ้ ล่นสามารถเข้าร่ วมทดสอบได้หลายกลุ่ม
เช่น สถาบันการเงิน บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน ผูป้ ระกอบธุ รกิจที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงินที่อยูภ่ ายใต้การกากับของธนาคารแห่งประเทศไทย (Non-Banks) รวมถึงผูป้ ระกอบธุ รกิจ FinTech
Firms ดังนั้นการผ่อนเกณฑ์จึงจาเป็ นต้องผ่อนให้ทุกกลุ่มตามหลักการ Case by Case Rules โดยสาหรับ
ผูป้ ระกอบธุ รกิจ FinTech Firms นั้น อาจเป็ นกลุ่มที่มีความหลากหลายเช่น ในบางกลุ่มอาจมีความพร้อมทั้ง
ด้านการเงิน มีฐานข้อมูล สามารถให้บริ การประชาชนในวงกว้าง แต่ในบางรายอาจยังมีขนาดเล็ก
และต้องการคาชี้แนะหรื อทาความเข้าใจเกี่ยวกับธุ รกิจหรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะสามารถให้
ใบอนุญาตประกอบธุ รกิจได้ ดังนั้น กลไกสาคัญของ Sandbox คือ เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจ
ได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ในตลาดจริ งก่อน ผ่านกลไกการผ่อนปรนหรื อยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายในบางกรณี
(ยังไม่ตอ้ งได้ใบอนุญาต) โดยการทดสอบดังกล่าวย่อมช่วยสร้างประสิ ทธิ ภาพให้ภาคเอกชนเข้าใจการปรับ
ใช้งานเทคโนโลยีเข้ากับสถานการณ์จริ ง และสาหรับภาครัฐการทดสอบดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
เรี ยนรู ้เพื่อปรับเปลี่ยนกรอบความคิดในการกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของเอกชนอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
มากขึน้
การกากับ Regulatory Sandbox นั้น ธปท.ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิ ธปท. เรื่ อง แนวทาง
การเข้าร่ วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริ การทางการเงิน
(Regulatory Sandbox) เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนา FinTech ด้วยกลไก Regulatory Sandbox โดยมีเป้าหมาย
เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการเงินและผูใ้ ห้บริ การทางการเงินอื่น ๆ มีการพัฒนานวัตกรรมโดยนาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ลดต้นทุนในการให้บริ การทางการเงินอันจะนามาซึ่ งประโยชน์
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายมากยิง่ ขึ้น เพิ่มการเข้าถึงบริ การทางการเงิน
ด้วยความสะดวก รวดเร็ ว และมีค่าใช้บริ การที่ต่าลง ซึ่ ง Regulatory Sandbox จะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบสามารถนาเสนอบริ การทางการเงินแก่ผบู ้ ริ โภคจริ ง ภายในพื้นที่หรื อสภาพแวดล้อม
ของการประกอบธุ รกิจและการให้บริ การที่จากัดภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การกากับดูแลที่ยดื หยุน่
ต่อมา ธปท. ได้มีการปรับปรุ งแนวปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าว47 เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม
และลดระยะเวลาการออกสู่ ตลาด (Time to Market) โดยยังคงหลักการสาคัญของ Regulatory Sandbox
เดิม 3 ประการ คือ
ประการแรก ส่ งเสริ มให้เกิดนวัตกรรมทางการเงิน
ประการที่สอง มีแนวทางคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่เหมาะสมโดยคานึงถึงสิ ทธิของผูบ้ ริ โภค
เป็ นสาคัญ และ
ประการที่สาม ดูแลความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ เพื่อส่ งเสริ มให้ FinTech ไทย
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มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 15 มีนาคม 2562 เป็ นต้นไป
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พัฒนาและเติบโตอย่างยัง่ ยืน มีความน่าเชื่ อถือและได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภค48 นอกจากนี้ ยังเปิ ดโอกาส
ให้มีการสร้าง Sandbox ในรู ปแบบใหม่ หรื อ “Own Sandbox” ที่เป็ นของสถาบันการเงินเอง กล่าวคือ
นวัตกรรมบางอย่างอาจไม่จาเป็ นต้องส่ งมาทดสอบใน Regulatory Sandbox ของ ธปท. ทั้งหมด
ผูใ้ ห้บริ การสามารถสร้าง Own Sandbox ของตนเองได้ และทดสอบนวัตกรรมเหล่านั้นภายใต้การดูแล
และความรับผิดชอบของผูใ้ ห้บริ การเอง ซึ่ง ธปท. จะทาหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินการของ Own Sandbox
โดยการกาหนดให้ผใู ้ ห้บริ การที่มี Own Sandbox มีหน้าที่รายงานแผนการทดสอบนวัตกรรมใน
Own Sandbox ของตนให้ ธปท. ทราบตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยแนวปฏิบตั ิใหม่สรุ ปได้ ดังนี้
3.2.2.1 กาหนดลักษณะของบริ การทางการเงินที่เข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox ดังนี้
(1) อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของ ธปท.
(2) เป็ นบริ การทางการเงินหรื อนวัตกรรม FinTech ที่นาเทคโนโลยีใหม่มาใช้
ซึ่ งอาจเป็ นนวัตกรรมที่ไม่เคยมี หรื อไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทางการเงินที่นาเสนออยูแ่ ล้ว
ในประเทศไทย หรื อเป็ นนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของผลิตภัณฑ์
หรื อการให้บริ การที่มีอยูเ่ ดิม
(3) ต้องมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(3.1) เป็ นบริ การทางการเงินที่จะพัฒนาไปเป็ นโครงสร้างพื้นฐานหรื อมาตรฐาน
กลาง สาหรับภาคการเงินไทยที่ผใู ้ ห้บริ การทางการเงินจาเป็ นต้องทดสอบร่ วมกัน หรื อ
(3.2) มีกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์การกากับดูแลที่เกี่ยวข้องกาหนดให้เข้าทดสอบ
ใน Regulatory Sandbox ตามแนวปฏิบตั ิของ
3.2.2.2 กาหนดผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบใน Regulatory Sandbox ได้แก่
(1) สถาบันการเงิน บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน หรื อผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่อยูภ่ ายใต้การกากับของ ธปท. (Non-Banks)
(2) ผูป้ ระกอบธุ รกิจ FinTech (FinTech Firms) หรื อผูท้ ี่มีความชานาญด้านเทคโนโลยี
(Technology Firms) ที่ประสงค์จะทดสอบบริ การทางการเงินหรื อนวัตกรรม FinTech โดยเข้าร่ วมทดสอบ
เองโดยตรง หรื อร่ วมกับสถาบันการเงิน หรื อบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน
3.2.2.3 กาหนดการเข้าร่ วมทดสอบใน Regulatory Sandbox ดังนี้
(1) กาหนดคุณสมบัติของผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบ
ผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์การกากับดูแล
ที่เกี่ยวข้อง โดยผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบต้องศึกษาหรื อมีผลงานการวิจยั ที่แสดงถึงความเป็ นไปได้ของบริ การทาง
การเงินหรื อนวัตกรรม FinTech ที่ตอ้ งการทดสอบมาในระดับหนึ่งแล้ว และต้องศึกษาความเสี่ ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการทดสอบบริ การทางการเงินหรื อนวัตกรรม FinTech นั้น โดยอาจใช้ผลการประเมินหรื อผล
การศึกษาที่อา้ งอิงจากการศึกษาขององค์กรอื่นที่น่าเชื่ อถือได้
หนังสื อ ธปท. ที่ ธปท.ฝทง.ว. 312/2562 เรื่ องการนาส่ งแนวปฏิบตั ิ เรื่ องแนวทางการเข้าร่ วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่นา
เทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริ การทางการเงิน (Regulatory Sandbox)
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(2) กาหนดการสมัครเข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox
ผูป้ ระสงค์จะเข้าร่ วมทดสอบบริ การทางการเงินหรื อนวัตกรรม FinTech
ที่นาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ สามารถยืน่ ใบสมัครต่อ ธปท. เพื่อขอเข้าร่ วมทดสอบใน Regulatory Sandbox
โดยผูป้ ระสงค์จะเข้าร่ วมทดสอบต้องเสนอแผนการทดสอบ กระบวนการ ขั้นตอน และสภาพแวดล้อมของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทดสอบ เพื่อจากัดความเสี่ ยงที่อาจส่ งผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภค เช่น จานวน
หรื อกลุ่มของผูบ้ ริ โภค และระยะเวลาการทดสอบใน Regulatory Sandbox ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ธุรกรรมหรื อเทคโนโลยี ซึ่ งควรมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นอกจากนี้ ผูป้ ระสงค์จะเข้าร่ วมทดสอบต้องมีแผน
รองรับการออกจาก Regulatory Sandbox และแผนการดาเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ชดั เจน รวมถึง
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอให้ผบู ้ ริ โภคใช้ในการพิจารณาตัดสิ นใจ และมีกระบวนการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ที่เหมาะสม โดย ธปท. อาจมีความเห็นต่อแผนการทดสอบเพิ่มเติมได้
3.2.2.4 กาหนดการดาเนิ นการระหว่างทดสอบใน Regulatory Sandbox
(1) ผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบต้องมีมาตรการดูแลคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยคานึงถึงสิ ทธิของ
ผูบ้ ริ โภค อย่างน้อยใน 4 ประการ คือ
(1.1) สิ ทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง (Right to be Informed)
(1.2) สิ ทธิ ที่จะเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินได้อย่างอิสระ
(Right to Choose)
(1.3) สิ ทธิที่จะเรี ยกร้องเพื่อความเป็ นธรรม (Right to be Heard) และ
(1.4) สิ ทธิ ที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสี ยหาย
(Right to Redress)
(2) ผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบต้องมีกระบวนการกากับและควบคุมการดาเนิ นงานให้เป็ นไป
ตามกรอบการทดสอบที่กาหนด มีระบบการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่เพียงพอ ซึ่งครอบคลุมถึงการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) ความเสี่ ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk)
และความเสี่ ยงด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ การทางการเงินหรื อนวัตกรรม FinTech ที่ทดสอบ รวมทั้งต้องมี
กระบวนการรักษาความลับและการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า
(3) ผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบต้องเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอสอดคล้องกับ
ลักษณะของการให้บริ การ รวมถึงการแจ้งให้ผบู ้ ริ โภคทราบว่าเป็ นการทดสอบใน Regulatory Sandbox
พร้อมทั้งชี้แจงข้อจากัดและเงื่อนไขในการให้บริ การระหว่างที่อยูใ่ นช่วงทดสอบ
(4) ผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วย
การป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสู ง
(5) ผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบต้องมีกระบวนการติดตามความคืบหน้าในการทดสอบ
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และผลการทดสอบ รวมถึงตัวชี้วดั ความสาเร็ จในการทดสอบ ความเสี่ ยงและข้อผิดพลาดที่พบระหว่าง
ทดสอบ และข้อร้องเรี ยนที่ได้รับจากลูกค้า รวมทั้งมาตรการดาเนินการเพื่อจากัดความเสี่ ยง หรื อแก้ไข
ข้อผิดพลาดดังกล่าว และรายงานให้ ธปท. ทราบตามรู ปแบบ และระยะเวลา หรื อตามความถี่ที่ตกลงร่ วมกัน
(6) กรณี ผเู ้ ข้าร่ วมทดสอบประสงค์จะเปลี่ยนแปลงขอบเขตการทดสอบที่ผเู ้ ข้าร่ วม
ทดสอบและ ธปท. ตกลงร่ วมกันแล้ว เช่น ระยะเวลาการทดสอบ กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ให้ผเู ้ ข้าร่ วมทดสอบ
แจ้ง ธปท. ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน พร้อมแจ้งเหตุผลและความจาเป็ น
3.2.2.5 กาหนดการออกจาก Regulatory Sandbox
(1) ผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบจะออกจาก Regulatory Sandbox ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1.1) กรณี การทดสอบประสบความสาเร็ จ และผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบพร้อมให้บริ การ
ในวงกว้างในประเทศไทย โดยผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบสามารถปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข ต่อไปนี้
(1.1.1) ผลการทดสอบเป็ นไปตามเป้ าหมายในการทดสอบและตัวชี้วดั
ความสาเร็ จในการทดสอบที่กาหนด ซึ่ งผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบและ ธปท. ได้ตกลงร่ วมกัน และ
(1.1.2) ผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบสามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของ
ธปท. หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(1.2) กรณี การทดสอบไม่ประสบความสาเร็ จ และผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบต้องยุติการ
ให้บริ การ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1.2.1) ผลการทดสอบไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายในการทดสอบและตัวชี้วดั
ความสาเร็ จในการทดสอบที่กาหนด ซึ่ งผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบและ ธปท. ได้ตกลงร่ วมกัน
(1.2.2) พบข้อร้องเรี ยนหรื อข้อบกพร่ องจากผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
ดาเนินงาน หรื อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และไม่สามารถปรับปรุ งได้
(1.2.3) ผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงร่ วมกันกับ ธปท. ใน
ระหว่างการอยูใ่ น Regulatory Sandbox
(1.2.4) ผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบแจ้งความจานงที่จะยุติการทดสอบใน Regulatory
Sandbox เอง
(2) เมื่อผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบจะออกจาก Regulatory Sandbox ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(2.1) กรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมทดสอบออกจากการทดสอบใน Regulatory Sandbox
ที่การทดสอบประสบความสาเร็ จ ผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบจะต้องแจ้งหรื อขออนุญาตเสนอการให้บริ การ
หรื อนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้ผา่ นการทดสอบดังกล่าวต่อ ธปท. ตามกรอบกฎหมายกาหนด โดยหลักเกณฑ์
การกับดูแลที่ ธปท. เคยพิจารณายืดหยุน่ ให้ถือว่าสิ้ นสุ ด
(2.2) กรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมทดสอบออกจากการทดสอบใน Regulatory Sandbox
ที่การทดสอบไม่ประสบความสาเร็ จ ผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบต้องดาเนินการ ดังนี้
(2.2.1) หยุดการนาเสนอหรื อให้บริ การทางการเงินแก่ลูกค้ารายใหม่
และหยุดการให้บริ การเพิ่มเติมแก่ลูกค้ารายเดิมนอกเหนื อจากที่ได้กาหนดไว้ในสัญญาเดิม
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(2.2.2) แจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนที่ผเู ้ ข้าร่ วมทดสอบจะยุติการให้บริ การ
และต้องคานึงถึงสิ ทธิของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนต้องปฏิบตั ิตามแผนรองรับที่ได้เสนอไว้กบั ธปท.
(2.2.3) รายงานผลการดาเนินการตาม (ก) และ (ข) ให้ ธปท. ทราบภายใน
15 วัน นับจากวันที่ผเู ้ ข้าร่ วมทดสอบยุติการทดสอบ เช่น ปริ มาณธุรกรรมคงเหลือ จานวนเงินที่ชดเชย
ความเสี ยหายให้แก่ผบู ้ ริ โภค (ถ้ามี)
3.2.2.6 การทดสอบใน Own Sandbox
กรณี ที่ผใู ้ ห้บริ การทางการเงินประสงค์จะทดสอบบริ การทางการเงินที่อยูภ่ ายใต้การ
กากับดูแลของ ธปท. และเป็ นบริ การทางการเงินหรื อนวัตกรรม FinTech ที่นาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ แต่มี
ลักษณะนอกเหนือจากบริ การทางการเงินที่เข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox ตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผู ้
ให้บริ การทางการเงินควรทดสอบบริ การทางการเงินหรื อนวัตกรรม FinTech ดังกล่าวใน Own Sandbox ของ
ผูใ้ ห้บริ การทางการเงิน ทั้งนี้ หากผูใ้ ห้บริ การทางการเงินประกอบธุ รกิจที่มีกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งแจ้งให้
ทราบ จดทะเบียน หรื อขอใบอนุญาตก่อนการประกอบธุ รกิจ ผูใ้ ห้บริ การทางการเงินจะต้องปฏิบตั ิตาม
กฎหมายดังกล่าวด้วย
(1) ผูใ้ ห้บริ การทางการเงินที่ประสงค์จะทดสอบบริ การทางการเงินหรื อนวัตกรรม
FinTech ใน Own Sandbox ต้องกาหนดกรอบนโยบาย Own Sandbox ซึ่งระบุแนวทางการพิจารณา
คุณสมบัติของโครงการที่จะทดสอบใน Own Sandbox การบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและความเสี่ ยงด้านอื่น ๆ การดูแลลูกค้าระหว่างการทดสอบ การติดตามดูแลการทดสอบ
และแนวทางการเตรี ยมความพร้อมในการออกจาก Own Sandbox และให้บริ การในวงกว้าง โดยกรอบ
นโยบาย Own Sandbox ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผูใ้ ห้บริ การทางการเงิน
หรื อคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
(2) ผูใ้ ห้บริ การทางการเงินต้องจัดให้มีกระบวนการภายในเพื่อรองรับการทดสอบ
บริ การทางการเงินหรื อนวัตกรรม FinTech ใน Own Sandbox โดยเทียบเคียงการดาเนิ นการระหว่างทดสอบ
ใน Regulatory Sandbox ตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น โดยอนุโลม
(3) ผูใ้ ห้บริ การทางการเงินพึงปฏิบตั ิตามกรอบการบริ หารความเสี่ ยงและการดูแล
ลูกค้าตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักเกณฑ์วา่ ด้วยการกากับดูแลความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Risk) ของสถาบันการเงิน
(4) ผูใ้ ห้บริ การทางการเงินต้องจัดทารายงานแผนการทดสอบนวัตกรรม FinTech
ใน Own Sandbox ประจาปี ตามแบบรายงานที่กาหนด โดยแจ้งแผนการทดสอบของปี ถัดไป มายัง ธปท.ไทย
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันสิ้ นปี ปั จจุบนั และแจ้งแผนการทดสอบที่ปรับปรุ งให้เป็ นปัจจุบนั ทุก
ไตรมาส ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันสิ้ นไตรมาส รวมทั้งให้แจ้งผลการทดสอบของแต่ละโครงการ
ใน Own Sandbox ให้ ธปท. ทราบทุกเดือน ภายใน 15 วันหลังจากวันสิ้ นเดือน โดยรายงานผลการทดสอบ
ต้องมีขอ้ มูล เช่น ผลการทดสอบตามตัวชี้วดั ความสาเร็ จที่กาหนด แนวทางและการเตรี ยมความพร้อมสาหรับ
การให้บริ การในวงกว้าง และกาหนดระยะเวลาการออกจาก Own Sandbox
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3.3 หลักเกณฑ์ ในการกากับ E-KYC
KYC หรื อ Know Your Customer คือ กระบวนการในการรู้ จักและพิสูจน์ ตัวตนของผู้ใช้ บริการ
ก่อนการให้ บริการ ซึ่งกระบวนการ KYC มักดาเนินการเพื่อพิสูจน์ ตัวตนของลูกค้ า (Verification) โดยเริ่ ม
จากขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของลูกค้า เช่น บัตรประชาชน หนังสื อเดินทาง
หรื อเอกสารอย่างอื่นที่มีขอ้ มูลที่สามารถระบุตวั ตนของผูเ้ ป็ นเจ้าของเอกสารดังกล่าวได้อย่างแน่ชดั
เพื่อเป็ นการยืนยันตัวตนของลูกค้าผูท้ าธุรกรรมและเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งในข้อมูล
การทาธุรกรรมของลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ในอนาคตในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้อง
มีกระบวนการ CDD เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงในการก่ออาชญากรรม ไม่วา่ จะเป็ นการฟอกเงิน การสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรื อการก่ออาชญากรรมประเภทอื่น ๆ และเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
สาหรับการป้ องกันการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินต่อการก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and
Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) ดังนั้น ในทางปฏิบตั ิที่ผา่ นมาการขอเข้ารับบริ การ
ทางการเงินประเภทต่าง ๆ ผูข้ อรับบริ การจึงต้องมายืนยันตัวตน ณ สถานประกอบการหรื อสาขาของ
ผูใ้ ห้บริ การ โดยผูใ้ ห้บริ การจาเป็ นต้องพบเห็นลูกค้าที่เข้าขอรับบริ การในลักษณะต่อหน้า หรื อที่เรี ยกว่า
“Face-to-Face” เพื่อลงนามในเอกสาร และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการขอเข้ารับบริ การ49
อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ออกโดย ธปท. ยังไม่ได้อนุ ญาตชัดเจน
ให้กระบวนการ KYC สามารถกระทาลงในรู ปแบบดิจิทลั ได้ จวบจนปี 2559 ได้มีประกาศ ธปท. ที่
สนส. 7/2559 เรื่ องหลักเกณฑ์การรับฝากเงินหรื อการรับเงินจากประชาชน ที่กาหนดรองรับการดาเนินการ
ในรู ปแบบดิจิทลั และการให้บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นในปี 2560 จึงได้มีหนังสื อเวียน
ของ ธปท. ที่ ธปท.ฝตท.ว. 987/2560 เรื่ องแนวปฏิบตั ิในการให้บริ การพร้อมเพย์ สาหรับบริ การเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ และล่าสุ ดในปี 2561 ที่ผา่ นมาได้มีประกาศ ธปท 0.2053/2561 เรื่ องการอนุ ญาตให้ธนาคาร
พาณิ ชย์ให้บริ การยืนยันตัวตนของลูกค้าหรื อการให้ขอ้ มูลในรู ปแบบดิจิทลั โดยจะขออธิบายตามลาดับ ดังนี้
3.3.1 ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 7/2559 เรื่ องหลักเกณฑ์ การรับฝากเงินหรื อการรับเงินจากประชาชน50
ภายใต้ประกาศฉบับดังกล่าว ธปท.ได้ปรับปรุ งหลักเกณฑ์วา่ ด้วยการรับฝากเงินหรื อการรับ
เงินจากประชาชน ให้มีความชัดเจนขึ้นสาหรับการให้บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนให้
ในการเปิ ดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรื อการรับเงินจากประชาชนแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าสถาบันการเงินจะต้องทา
การรู ้จกั ลูกค้าผ่านกระบวนการระบุตวั ตนที่ตอ้ งมีขอ้ มูลและเอกสารแสดงตน ของลูกค้าที่เพียงพอ และกระบวนการพิสูจน์
ตัวตนที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสาร แสดงตนของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิผล
50
จากการประกาศหลักเกณฑ์ฉบับนี้ มีผลเป็ นการยกเลิกประกาศและแนวปฏิบตั ิธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้
1) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 77/2551 เรื่ อง การกาหนดให้สถาบันการเงิน ปฏิบตั ิในเรื่ องการรับฝากเงิน
หรื อรับเงินจากประชาชน ลงวันที่ 3 สิ งหาคม 2551 2) แนวปฏิบตั ิธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่ อง มาตรการป้ องกัน
ปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and
Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) ของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 3 สิ งหาคม 2551
49
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สถาบันการเงินสามารถให้บริ การลูกค้าด้วยนวัตกรรมทางการเงินรู ปแบบต่าง ๆ ได้51 ซึ่ งประกาศประฉบับนี้
ได้ถูกบัญญัติให้สอดคล้องกับหลักการของ Financial Action Task Force (FATF) และแนวทางของ Basel
Committee on Banking Supervision (BCBS) รวมทั้งหลักเกณฑ์ของสานักงานป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน โดยเนื้อหาของประกาศฉบับดังกล่าวที่รองรับเทคโนโลยีทางการเงินในรู ปแบบใหม่สามารถ
สรุ ปสาระสาคัญได้ ดังนี้
3.3.1.1 ได้มีการเพิ่มเติมนิยามของ “เอกสารแสดงตน” ที่ใช้แสดงข้อมูลที่บ่งชี้ถึงตัวลูกค้า
ให้หมายความรวมถึงเอกสารที่แสดงข้อมูลที่บ่งชี้ถึงตัวลูกค้าที่อยูใ่ นรู ปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย และเพิ่มเติมนิยามของคาว่า “ลายมือชื่อ” ของลูกค้า
โดยให้หมายความรวมถึงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย
เช่นกัน
3.3.1.2 ได้มีการปรับปรุ งหลักการในการเปิ ดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรื อการรับเงินจากเดิม
ที่จะต้องกระทาในลักษณะแบบต่อหน้าเพียงเท่านั้น ให้เพิ่มหลักเกณฑ์การเปิ ดบัญชีเพื่อรับฝากเงิน
หรื อการรับเงินจากประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดว้ ยอีกช่องทางหนึ่ง โดยสถาบันการเงิน
ที่ประสงค์จะให้บริ การเปิ ดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรื อการรับเงินจากประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
มีหน้าที่ยนื่ ขออนุ ญาตต่อฝ่ ายกากับสถาบันการเงิน ของ ธปท. ก่อนเสมอ52 อย่างไรก็ดี เนื่องจากการกระทา
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อาจมีความเสี่ ยงสู งกว่าการเปิ ดบัญชีแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้า สถาบันการเงิน
จึงจาเป็ นต้องกาหนดให้มีมาตรฐานสาหรับกระบวนการในการรู ้จกั ลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Know Your Customer: E-KYC) ให้ เทียบเท่ ากับกรณีการพบเห็นลูกค้ าต่ อหน้ า และต้องมี
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพ เช่น มีการการติดตามความเคลื่อนไหวและการปรับปรุ ง
ข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปั จจุบนั ที่เข้มขึ้นกว่าการดาเนินการตามปกติตามแนวทางที่สานักงานป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินกาหนด
3.3.1.3 สื บเนื่องจากหลักการในข้อสอง ประกาศฉบับดังกล่าวได้กาหนดขยายความลักษณะ
ของหลักเกณฑ์ของ E-KYC ว่าจัดทาอย่างไรจึงจะถือว่า “เทียบเท่ ากับกรณีการพบเห็นลูกค้ าต่ อหน้ า”
โดยได้กาหนดให้กรณี การเปิ ดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรื อการรับเงินจากประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันการเงินต้องจัดให้มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทดแทนการพบเห็นลูกค้าต่อหน้า ได้แก่ ระบบ Video
Conference ที่เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินสามารถสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมของลูกค้า ณ ขณะนั้นได้
(Real Time) โดยมีคุณภาพของภาพและเสี ยงที่ชดั เจนเพื่อให้มนั่ ใจว่าเป็ นลูกค้าที่ตอ้ งการมาเปิ ดบัญชี รายนั้น
จริ ง ซึ่ งหากเทคโนโลยีที่สถาบันการเงินใช้ไม่สามารถแสดงผลแบบ Real Time ได้ สถาบันการเงินจะต้อง

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยออกหลักเกณฑ์การรับฝากเงินหรื อการรับเงินจากประชาชน เพื่อกาหนดให้ สถาบันการเงินถือปฏิบตั ิ
52
เนื่องจากการเปิ ดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรื อการรับเงินจากประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็ นการ
ให้บริ การผ่านช่องทางใหม่ ซึ่งสถาบันการเงินมีหน้าที่ตอ้ งยืน่ ขออนุญาตก่อนการดาเนินการ
51
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จัดให้ลูกค้ามาเปิ ดบัญชีแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าแทน ซึ่ งหากสถาบันการเงินประสงค์จะใช้วธิ ี การ
หรื อเทคโนโลยีอื่นนอกจากระบบ Video Conference สามารถยืน่ ขอเป็ นรายกรณี ต่อ ธปท.
3.3.1.4 หากเป็ นกรณี การการเปิ ดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรื อการรับเงินจากประชาชนใน
ลักษณะพบเห็นลูกค้าต่อหน้าหรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์โดยเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงิน
เช่น เครื่ อง Virtual Teller Machine เครื่ อง Kiosk เครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ สถาบัน
การเงินมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารแสดงตนของลูกค้าในสองรู ปแบบ ในรู ปแบบแรก ผ่ านเครื่ อง
อ่านบัตรประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยสถาบันการเงินอาจพิจารณาใช้
ระบบการตรวจสอบสถานะของข้ อมูลและบัตรประจาตัวประชาชนของลูกค้ าทีเ่ ป็ นปัจจุบัน (เช่น จัดให้มี
ระบบการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารแสดงตนของลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง53 เพื่อทราบสถานะของข้อมูลและบัตรประจาตัวประชาชนของลูกค้า) และ/หรื อ ระบบ
การตรวจสอบลายนิ้วมือของลูกค้า54ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อให้มีความรัดกุมยิง่ ขึ้นด้วยก็ได้
ในรู ปแบบทีส่ อง กรณีทสี่ ถาบันการเงินเลือกใช้ ระบบการตรวจสอบสถานะของข้ อมูลและบัตรประจาตัว
ประชาชนของลูกค้ าทีเ่ ป็ นปัจจุบัน (เช่น มีการใช้ระบบตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง) จะต้ องใช้ ระบบการตรวจสอบลายนิว้ มือของลูกค้ าประกอบการพิจารณาด้ วย ทั้งนี้ กรณี ที่
สถาบันการเงินจะใช้วธิ ี การพิสูจน์ตวั ตนของลูกค้าที่ประกอบด้วยระบบการตรวจสอบลายนิ้วมือของลูกค้า
ในกรณี ที่มีการเปิ ดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรื อการรับเงินจากประชาชนแบบพบเห็นลูก ค้าต่อหน้า ให้สถาบัน
การเงินขออนุญาตจาก ธปท. ก่อนดาเนินการ เนื่ องจากเป็ นการใช้เทคโนโลยีใหม่ประกอบการให้บริ การ
ของสถาบันการเงิน
3.3.1.5 หากเป็ นกรณี การเปิ ดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรื อการรับเงินจากประชาชนสาหรับ
ลูกค้าที่เป็ นบุคคลธรรมดาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกาหนดให้มีการใช้เครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า
(เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อโทรศัพท์เคลื่อนที่) และโปรแกรมระบบงานที่สถาบันการเงินได้จดั เตรี ยมไว้
(Application ของสถาบันการเงิน) สถาบันการเงินต้องใช้ระบบการตรวจสอบสถานะของข้อมูลและบัตร
ประจาตัวประชาชนของลูกค้าที่เป็ นปั จจุบนั ประกอบกับระบบการตรวจสอบลายนิ้วมือของลูกค้าเป็ นอย่าง
น้อยเพื่อตรวจสอบข้อมูลและเอกสารแสดงตนของลูกค้า
3.3.2 หนังสื อเวียนของ ธปท. ที่ ธปท.ฝตท.ว. 987/2560 เรื่ องแนวปฏิบัติในการให้ บริการพร้ อมเพย์
สาหรับบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์

ระบบการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารแสดงตนของลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบของหน่วยงานภาครัฐท
เกี่ยวข้องเพื่อทราบสถานะของ ข้อมูลและบัตรประจาตัวประชาชนของลูกค้า เช่น ระบบที่เชื่อมต่อกับระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมการปกครอง
54
ระบบการตรวจสอบลายนิ้วมือของลกคูา้ ทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบของหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ
พิสูจน์ตวั ตนของลูกค้า
53
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หนังสื อเวียนฉบับดังกล่าว ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิเพื่อให้การลงทะเบียนพร้อมเพย์ดว้ ยหมายเลข
อ้างอิง (ID) เช่น เลขบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีความถูกต้องและน่าเชื่ อถือ
ผูใ้ ห้บริ การ อันได้แก่ ธนาคารพาณิ ชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผูใ้ ห้บริ การเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่
สถาบันการเงิน จึงมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานขั้นต่าและหลักเกณฑ์วา่ ด้วยเรื่ อง “การแสดงตนและการ
พิสูจน์ยนื ยันตัวตน” ตามที่กาหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 7/2559 เรื่ องหลักเกณฑ์
การรับฝากเงินหรื อการรับเงินจากประชาชนในข้อ 3.4.1
ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าวได้เพิ่มเติมรายละเอียดกรณี การลงทะเบียนผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการตรวจสอบตัวตนโดยใช้รหัส PIN ควบคู่กบั ระบบ One Time
Password (OTP) เช่น กรณี การใช้เบอร์ โทรศัพท์เป็ นหมายเลขลงทะเบียน และผูล้ งทะเบียนใช้บริ การทาง
การเงินกับผูใ้ ห้บริ การอยูแ่ ล้ว ไม่วา่ จะผ่านช่องทาง Mobile Wallet, Mobile Banking หรื อ Internet Banking
ผูใ้ ห้บริ การต้องตรวจสอบว่าผูล้ งทะเบียนมีการใช้หมายเลขดังกล่าวเชื่อมต่อกับการให้บริ การ (Mobile
Wallet, Mobile Banking หรื อ Internet Banking) มาแล้วไม่ต่ากว่า 90 วัน โดยต้องทาการยืนยันตัวตน
ผ่าน OTP หรื อ SMS หรื อวิธีการอื่นใดที่มีประสิ ทธิ ภาพเทียบเท่ากัน
3.3.3 ประกาศ ธปท.ฝกก.ว. 2053/2561 เรื่ องการอนุญาตให้ ธนาคารพาณิชย์ ให้ บริการยืนยันตัวตน
ของลูกค้ าหรื อการให้ ข้อมูลในรู ปแบบดิจิทลั
ประกาศฉบับนี้ของ ธปท. เป็ นการออกกาหนดแนวทางในการให้บริ การยืนยันตัวตนหรื อให้
ข้อมูลในรู ปแบบดิจิทลั ซึ่งเป็ นการสนับสนุนโครงการการพิสูจน์และยืนตัวตนทางดิจิทลั (Digital ID : DID)
ซึ่งเป็ นระบบกลางในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั ของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็ นการขยายขอบเขตให้
ธนาคารพาณิ ชย์สามารถทาหน้าที่ยนื ยันตัวตนของลูกค้าหรื อให้ขอ้ มูลในรู ปแบบดิจิทลั ได้ ธปท. จึงได้
ประกาศหลักเกณฑ์เพื่อกาหนดให้ธนาคารพาณิ ชย์มีกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงในด้านต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม เช่น การบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยี ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ และความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์
เป็ นต้น นอกจากนี้ ประกาศฉบับดังกล่าวยังได้กาหนดเงื่อนไขในการดาเนินงานของธนาคารพาณิ ชย์ในการ
ให้บริ การยืนยันตัวตนหรื อให้ขอ้ มูลในรู ปแบบดิจิทลั ดังนี้
3.3.3.1 ธนาคารต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูล ตามหลักเกณฑ์การขอ
ความยินยอม (Consent) ที่สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ไม่บงั คับ และให้โอกาสเจ้าของข้อมูลเลือกที่จะเปิ ดเผยข้อมูล (Freely Given)
(2) ต้องระบุวตั ถุประสงค์ ขอบเขตการนาข้อมูลไปใช้อย่างชัดเจน และเจาะจง (Specific)
(3) แจ้งให้ทราบถึงสิ ทธิของลูกค้า (Informed) โดยเฉพาะ สิ ทธิในการเข้าถึงข้อมูล
(Right to Access) สิ ทธิ ในการแก้ไขข้อมูล (Right to Rectification) สิ ทธิ ไม่อนุ ญาตให้นาข้อมูลไป
ประมวลผล (Right to Restrict Data Processing) สิ ทธิในการลบหรื อยกเลิกการให้ขอ้ มูล (Right to be
Forgotten)
(4) ข้อความที่ระบุในการขอความยินยอมต้องไม่คลุมเครื อ (Unambiguous)
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3.3.3.2 การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้บริ การแก่พนั ธมิตรทางธุ รกิจของธนาคาร ขอให้
ธนาคารพัฒนาหรื อใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับผูใ้ ห้บริ การรายอื่นในโครงการ
DID ได้ในอนาคต ทั้งนี้ เมื่อโครงการ DID เริ่ มโครงการ ขอให้ธนาคารเข้าร่ วมโครงการดังกล่าวด้วย
3.3.3.3 ธนาคารต้องไม่กาหนดเงื่อนไขใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในรู ปแบบของสัญญา
หรื อเทคโนโลยีที่ใช้ อันอาจเป็ นการจากัดสิ ทธิ ในการเลือกใช้บริ การของลูกค้าและพันธมิตรทางธุ รกิจของ
ธนาคารเอง
3.3.3.4 ธนาคารต้องมีระบบการบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk
Management and Cyber Security) โดยมีกระบวนการประเมินและติดตามความพร้อมใช้งานของระบบและ
การเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มนั่ ใจว่าสามารถรองรับการใช้บริ การผ่านช่องทางของธนาคารที่มีอยูอ่ ย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีมาตรการป้ องกันและเฝ้าระวังให้มีความมัน่ คงปลอดภัย โดยควรมีการประเมิน
ช่องโหว่และทบทวนระบบงานให้ทนั สมัยอย่างเป็ นประจา และให้มีการติดตามดูแลเพื่อให้มนั่ ใจว่า
พันธมิตรทางธุ รกิจของธนาคารมีการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลส่ วนบุคคล
ของลูกค้าอย่างเหมาะสมและเป็ นไปตามมาตรฐานที่ดีตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3.4 แนวทางในการอนุญาตให้ บริการ E-Marketplace Platform
ด้วยวิวฒั นาการด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้ธนาคารพาณิ ชย์และบริ ษทั
ในกลุ่มธุ รกิจทางการเงินของธนาคารพาณิ ชย์ได้นาเทคโนโลยีทางการเงินเข้ามาใช้สนับสนุนการดาเนิน
ธุ รกิจมากขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริ โภคของผูร้ ับบริ การที่เปลี่ยนไป ย่อมส่ งผล
ต่อรู ปแบบการดาเนิ นธุ รกิจของธนาคารที่เริ่ มมีการพัฒนาการให้บริ การผ่านเว็บไซต์ หรื อแอปพลิเคชัน่
บนโทรศัพท์มือถือเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริ การต่อลูกค้าในลักษณะออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่
ทุกเวลา
จากเหตุผลในข้างต้น ธปท.55 จึงได้ออก แนวทางการอนุญาตการให้บริ การแพลตฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace Platform) ของธนาคารพาณิ ชย์ และบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจทางการเงิน
ของธนาคารพาณิ ชย์56 โดย E-Marketplace Platform ในที่น้ ี หมายถึง การให้บริ การพื้นที่หรื อสื่ อกลาง
ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน่ หรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในลักษณะทานองเดียวกัน เพื่อเป็ นช่องทาง
ในการซื้ อขายสิ นค้าหรื อบริ การ ชาระเงินออนไลน์แบบครบวงจร รวมทั้งการให้ขอ้ มูล ข่าวสาร การอบรม
เพื่อพัฒนาธุ รกิจแบบออนไลน์ และการสร้างเครื อข่าย
ในการนี้ ธปท. ได้กาหนดแนวทางในการให้บริ การของธนาคารเป็ น 6 ประเภทหลัก ดังนี้
อาศัยอานาจตาม ม.36 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน 2551 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สนส. 5/2554 เรื่ อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิ ชย์ประกอบธุรกิจการให้บริ การอื่น (Services) แก่ลูกค้าทัว่ ไป
56
ธปท.ฝกก. ว.73/2561 เรื่ องแนวทางการอนุญาตการให้บริ การแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace
Platform) ของธนาคารพาณิ ชย์ และบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิ ชย์ ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
55
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3.4.1 Digital Platform
การให้บริ การช่องทาง หรื อพื้นที่ผา่ นเว็บไซต์แอปพลิเคชัน่ หรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจทางการเงินของธนาคารพาณิ ชย์เพื่อเป็ นช่องทางในการซื้ อขาย
สิ นค้าหรื อบริ การ ชาระเงินออนไลน์แบบครบวงจร รวมทั้ง การให้ขอ้ มูลข่าวสาร การอบรมเพื่อพัฒนาธุ รกิจ
แบบออนไลน์ และการสร้างเครื อข่าย
3.4.2 Support Seller
การทาหน้าที่ให้คาแนะนา และเป็ นที่ปรึ กษาให้ลูกค้าผูข้ ายสิ นค้าหรื อบริ การ นาสิ นค้าหรื อ
บริ การ ขึ้นเสนอบนแพลตฟอร์ มอิเล็กทรอนิกส์
3.4.3 Marketing and Promotion
การทาการตลาดและจัดโปรโมชัน่ ร่ วมกับผูข้ ายสิ นค้าหรื อบริ การ เพื่อให้ลูกค้าของธนาคาร
ทราบ และเข้ามาใช้บริ การบนแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
3.4.4 Payment
การให้บริ การระบบการชาระเงินค้าสิ นค้าหรื อบริ การแบบออนไลน์
3.4.5 Customer Services
มีช่องทางการสื่ อสาร ชี้ แจงข้อมูล และรับเรื่ องร้องเรี ยนจากลูกค้า เช่น กรณี ลูกค้าไม่ได้รับ
สิ นค้าตามระยะเวลาที่กาหนด เป็ นต้น
3.4.6 Business Analysis
การนาข้อมูลธุรกรรมบนแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์มาประมวลผลและวิเคราะห์ (Big data)
เพื่อการพัฒนาและนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินของธนาคารโดยต้องคานึงถึงการรักษาข้อมูล
ความลับของลูกค้าเป็ นสาคัญ
ดังนั้น จากกิจกรรมในข้างต้น อาจกล่าวได้วา่ ประกาศฉบับนี้เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจ
รายย่อย และกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้นาเทคโนโลยีมาเสริ มสร้างความเติบโต
ทางธุ รกิจได้ และยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ธนาคารพาณิ ชย์และบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจทางการเงินของธนาคาร
พาณิ ชย์สามารถมีการดาเนิ นกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ธนาคารสามารถจัดให้มีผใู ้ ห้บริ การอื่นที่มีความ
ชานาญเฉพาะด้านสาหรับงานสนับสนุนธุ รกิจการให้บริ การ E-Marketplace Platform ไม่วา่ จะเป็ นงาน
ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้า (Packaging) การขนส่ ง (Logistics) การทาบัญชี (Accounting) และการบริ หารสิ นค้า
คงคลัง (Stock management) เป็ นต้น นอกจากนี้ ธนาคารยังสามารถแนะนา หรื อจัดให้มีผใู ้ ห้บริ การงาน
สนับสนุนอื่นได้หลายราย รวมทั้ง เปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ห้บริ การงานสนับสนุนสามารถให้บริ การแก่แพลตฟอร์ ม
อื่นได้โดยอิสระเพื่อให้ลูกค้าผูข้ ายสิ นค้าหรื อบริ การสามารถเลือกใช้บริ การและทาสัญญาโดยตรงกับ
ผูใ้ ห้บริ การงานสนับสนุนธุ รกิจ E-Marketplace Platform ได้
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3.5 กฎหมายว่าด้ วยระบบชาระเงิน
พระราชบัญญัติระบบชาระเงิน พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ. ระบบชาระเงิน) เป็ นกฎหมายที่บญั ญัติข้ ึน
เพื่อเป็ นการยกระดับการกากับดูแลระบบและบริ การการชาระเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
โดยให้มีบริ การที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผบู ้ ริ โภค อย่างไรก็ดี แม้กฎหมาย
ฉบับนี้จะไม่ได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงินโดยตรง แต่จากการศึกษาของคณะผูว้ จิ ยั
พบว่า พ.ร.บ. ระบบชาระเงินได้มีการกล่าวถึงหลักการและแนวทางในการรองรับเทคโนโลยีทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับระบบชาระเงินที่มีความสัมพันธ์กบั หัวข้อในการศึกษาวิจยั เล่มนี้ไว้ในสองส่ วน
3.5.1 หมวดที่ 3 ว่าด้ วยเรื่ อง บริการการชาระเงินภายใต้ การกากับ (Designated Payment Services)
เป็ นการกาหนดลักษณะบริ การการชาระเงินภายใต้การกากับ ซึ่ งต้องขออนุ ญาตจาก
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคลัง หรื อขอขึ้นทะเบียนกับ ธปท. แล้วแต่กรณี ก่อนเริ่ มประกอบธุ รกิจ ได้แก่
3.5.1.1 การให้บริ การบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรื อบัตรเอทีเอ็ม
3.5.1.2 การให้บริ การเงินอิเล็กทรอนิกส์
3.5.1.3 การให้บริ การรับชาระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนผูข้ ายสิ นค้า
หรื อผูใ้ ห้บริ การหรื อเจ้าหนี้
3.5.1.4 การให้บริ การโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3.5.1.5 การให้บริ การการชาระเงินอื่นใดที่อาจส่ งผลกระทบต่อระบบการชาระเงิน
หรื อประโยชน์สาธารณะ
จากถ้อยคาในข้างต้น อาจกล่าวได้วา่ บริ การชาระเงินภายใต้กากับเกือบทุกรายการเป็ น
การให้บริ การโดยใช้เทคโนโลยีหรื อช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นองค์ประกอบทั้งสิ้ น ซึ่ งการบัญญัติกฎหมาย
ในลักษณะนี้ ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการชาระเงินต่างประเทศ เช่น Alipay และ WeChat เป็ นผูใ้ ห้บริ การ
ที่ตอ้ งมาขออนุ ญาตหรื อขึ้นทะเบียนก่อนเริ่ มดาเนินธุ รกิจ ซึ่ งขอบเขตของกฎหมายเดิมไม่ได้เปิ ดช่อง
ในภาครัฐสามารถกากับดูแลผูใ้ ห้บริ การชาระเงินจากต่างประเทศได้
3.5.2 มาตรา 35 พ.ร.บ. ระบบชาระเงิน
โดยมาตรา 35 ได้บญั ญัติหลักการในการรองรับการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในรู ปแบบ
ใหม่มาใช้เพื่อพัฒนาบริ การการชาระเงิน กล่าวคือ ในกรณี ที่มีระบบหรื อบริ การใดที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับ
ระบบหรื อบริ การที่อยูภ่ ายใต้ พ.ร.บ. ระบบชาระเงิน โดยระบบหรื อบริ การดังกล่าวอาจส่ งผลกระทบ
ต่อระบบการชาระเงินของประเทศ หรื อต่อสาธารณชนทัว่ ไป ธปท. อาจเสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา
เพื่อกาหนดให้การให้บริ การระบบหรื อบริ การดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การกากับของ พ.ร.บ. ระบบชาระเงิน
จากหลักการในมาตรา 35 ดังกล่าว หมายความว่า หากในอนาคตมีการบริ การหรื อระบบ
อื่นใดที่ไม่ได้อยูภ่ ายใต้ พ.ร.บ. ระบบชาระเงินนี้ กฎหมายได้เปิ ดช่องให้บริ การหรื อระบบดังกล่าวสามารถ
ดาเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กลไกการออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์
ที่เหมาะสมได้ เช่น ในอนาคตอาจมีการใช้เทคโนโลยีในรู ปแบบใหม่เพื่อให้บริ การการชาระเงิน
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นอกเหนือไปจาก (1) – (5) ที่ได้กาหนดไว้ในหมวด 3 ว่าด้วยเรื่ องบริ การการชาระเงินภายใต้การกากับ
(Designated Payment Services) ธปท. สามารถพิจารณาลักษณะและองค์ประกอบของเทคโนโลยีน้ นั
และกาหนดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกากับดูแลตามความเหมาะสมได้ ซึ่ งการบัญญัติกฎหมาย
ในลักษณะนี้เป็ นการเอื้อต่อการนาเทคโนโลยีในรู ปแบบใหม่มาใช้พฒั นาบริ การการชาระเงินของไทย
3.6 หลักเกณฑ์ กากับผู้ประกอบธุรกิจระบบหรื อเครื อข่ ายอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับธุรกรรมสิ นเชื่ อระหว่ างบุคล
กับบุคคล
Peer-to-Peer lending platform (P2P) คือ การกูย้ มื ระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านเครื อข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึ งใช้เทคโนโลยีเป็ นตัวกลางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดย ไม่ผา่ นระบบธนาคารอย่างเช่น
การกูย้ มื ในรู ปแบบเดิม (Traditional Loan) ดังนั้น P2P Lending Platform จะทาหน้าที่เป็ นคนกลาง
ในการให้บริ การจับคู่ระหว่างผูใ้ ห้กู/้ ผูก้ ู57้ หรื ออีกนัย คือเป็ นการให้บริ การธุรกรรมสิ นเชื่อโดยการให้บริ การ
จับคู่ (Matchmaker) ระหว่างผูใ้ ห้กู/้ ผูก้ ู้ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายไม่จาเป็ นต้องเจอกัน แต่บุคคลทั้งสอง
สามารถทาสัญญาระหว่างกันได้แบบออนไลน์ผา่ นระบบหรื อเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์
หรื อ แอปพลิเคชัน่ ที่ให้บริ การโดยผูป้ ระกอบธุ รกิจ Platform ทั้งนี้ กฎหมายกาหนดให้ Platform มีหน้าที่
เพียงจับคู่ในลักษณะการนาเสนอช่องทางหรื อให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับการกูย้ มื โดยห้ามไม่ให้ Platform
เป็ นผูใ้ ห้กหู้ รื อผูก้ ูเ้ สี ยเอง
การทาธุ รกิจในลักษณะดังกล่าว ปั จจุบนั อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของ ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่ อง การกากับดูแลผูป้ ระกอบธุ รกิจระบบหรื อเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุ รกรรมสิ นเชื่อระหว่างบุคคล
กับบุคคล (P2P Lending Platform) ซึ่งประกาศฉบับนี้ มีรายละเอียดอันอาจสรุ ปสาระสาคัญได้ ดังนี้
3.6.1 ภายใต้ประกาศฉบับดังกล่าวผูป้ ระสงค์จะให้บริ การ Platform จะต้องเป็ นนิติบุคคลไทย
(บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั จากัดมหาชน) และต้องไม่ใช่สถาบันการเงิน (เช่น ธนาคารพาณิ ชย์) หรื ออาจกล่าว
ได้วา่ ประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้มีผลบังคับใช้กบั ผูใ้ ห้บริ การทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (NonBanks) เนื่องจากสถาบันการเงินสามารถทา P2P Platform ได้อยูแ่ ล้วตามใบอนุญาตที่ได้รับจาก ธปท. จึงไม่
ต้องมาขออนุ ญาตกระทรวงการคลังตามประกาศฉบับนี้ อีก
3.6.2 ประกาศฉบับดังกล่าวยังได้กาหนดคุณสมบัติของ“ผูใ้ ห้ก”ู้ และ “ผูก้ ”ู้ ไว้แตกต่างกัน กล่าวคือ
กรณี ของ “ผูใ้ ห้ก”ู้ จะเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลก็ได้แต่ตอ้ งไม่ใช่ผใู ้ ห้บริ การระบบหรื อเครื อข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ (การระดมทุนผ่าน Crowdfunding Portal) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การเสนอขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบหรื อเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่ “ผูก้ ”ู้ กฎหมายกาหนดให้เป็ น
บุคคลธรรมดาเท่านั้น58
57

ในทางกฎหมาย การให้สินเชื่อผ่าน platform ถือเป็ น การเกิดขึ้นของสัญญากูย้ ืมหรื อสัญญาการให้สินเชื่อระหว่างผูใ้ ห้กแู ้ ละผูก้ ูโ้ ดยตรง
ซึ่ง platform ไม่ได้มีฐานะเป็ นเจ้าหนี้ แต่จะมีหน้าที่เพียงกาหนดกระบวนการและจัดให้มีการทาสัญญาระหว่างคู่สญ
ั ญาเท่านั้น

ซึ่งรายละเอียดและคุณสมบัติของผูใ้ ห้ก/ู้ ผูก้ ู้ เช่น การกาหนดเพดานวงเงินการให้สินเชื่อ ธปท. จะประกาศ
กาหนดหลักเกณฑ์ต่อไป
58

55

3.6.3 การกาหนดอัตราดอกเบี้ยระหว่างผูใ้ ห้กู/้ ผูก้ ู้ จะต้องเป็ นไปตามตามหลักการพื้นฐานว่าด้วยการ
กูย้ มื ตามกฎหมายแพ่งที่กาหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี และในส่ วนของ “ค่าธรรมเนียม” ที่
Platform จะเรี ยกเก็บจากการ Matching นั้น ประกาศกระทรวงการคลังไม่ได้ระบุอตั ราไว้ แต่ได้กาหนด
หลักการที่สาคัญว่า การคิดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใด Platform จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลนั้นให้ผใู ้ ช้บริ การ
ทราบผ่านเครื อข่ายหรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริ การเสมอ
จากการศึกษาพบว่า การประกาศใช้ประกาศฉบับนี้ยอ่ มมีประโยชน์การพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การเงินและธุ รกิจ P2P Lending ในประเทศไทย เนื่ องจากกฎหมายกาหนดให้ผ้ กู ้ ตู อ้ งเป็ นบุคคลธรรมดา
เท่านั้น ดังนั้น ประโยชน์ที่เด่นชัดของ P2P Lending Platform ภายใต้บริ บทของกฎหมายไทย คือ การใช้
เทคโนโลยีทางการเงินเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผูก้ ูร้ ายย่อยด้วยอัตราต้นทุนที่ต่าลง
เนื่องจาก Platform มักจะมีตน้ ทุนในการดาเนิ นงานที่ต่ากว่าการให้สินเชื่ อจากสถาบันการเงิน ในส่ วนของ
ผู้ให้ ก้ ู (ในฐานะที่เป็ น Investor) P2P Lending Platform จะเปิ ดโอกาสในการลงทุนทั้งในสิ นเชื่ อเพื่อการ
อุปโภคบริ โภคส่ วนบุคคล (Consumer Credit) และนาเสนอการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทใหม่ ๆ อันอาจ
ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์การเงินรู ปแบบเดิมที่มีอยูใ่ นตลาดก็เป็ นได้ ในส่ วนของ Platform เนื่องจาก
ประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้บงั คับใช้กบั กลุ่มธุ รกิจ Non-banks จึงเป็ นไปได้วา่ รู ปแบบการให้บริ การ
FinTech Lending ในประเทศไทยจะมีความหลากหลายมากขึ้น และอาจมีผใู ้ ห้บริ การ E-Commerce Platform
สนใจให้บริ การ P2P Lending Platform ด้วยเช่นกัน เนื่องจากมีขอ้ มูลร้านค้าและผูใ้ ช้บริ การเดิมอยูแ่ ล้ว
จึงทาให้การทา Data Analytics เพื่อคานวน Credit Rating/Score ไม่ใช่เรื่ องยาก
ดังนั้น นโยบายในการกากับดูแล P2P Lending Platform จึงเป็ นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อนธุ รกิจ
ออนไลน์ประเภทนี้ เพราะหากการบริ หารจัดการของ Platform ขาดหลักธรรมาภิบาลที่ดี ย่อมนาไปสู่ การ
ทุจริ ตได้โดยง่ายและอาจกระทบกับเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง59 ประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้
รวมถึงเกณฑ์การกากับดูแลที่ ธปท. จะประกาศกาหนดเพิ่มเติมในอนาคตจะเป็ นการสร้างกระบวนการและ
ระบบงานที่ปลอดภัยในการให้บริ การของ Platform และเปิ ดโอกาสให้ธุรกิจ P2P Lending ในประเทศไทย
มีความหลากหลาย อันเป็ นแรงสาคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีที่นามาใช้ใน
ภาคการเงินในมิติต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต
3.7 พระราชบัญญัติค้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ ดิจิทลั ซึ่ งส่ งผลให้
มีการล่วงละเมิดสิ ทธิ ในข้อมูลส่ วนบุคคลเพิ่มมากขึ้น จึงทาให้ภาครัฐต้องมีการคุม้ ครองความเป็ นส่ วนตัว
ของประชากรในประเทศ ซึ่งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security)
อย่างเช่น กรณี ฉอ้ โกงที่เคยเกิดขึ้นกับ platform ในประเทศจีน (กรณี ของ บ.Ezubao) สาเหตุหลักมาจาก
ข้อเท็จจริ งที่วา่ เมื่อ platform มีหน้าที่ในการจับคู่ ย่อมเท่ากับว่ามีเพียงแค่ platform ที่เป็ นศูนย์กลางของข้อมูลและรู ้วา่ ใคร
เป็ นใครในการจัดทาสัญญากูย้ มื แต่ละฉบับ
59
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ครอบคลุมข้อมูลส่ วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ ชื่ อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ ไปจนถึงอีเมล์ หมายเลข
บัตรประจาตัวประชาชนและอื่น ๆ นอกจากนี้ กฎหมายยังคุม้ ครองไปถึงข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
(Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความเห็นทางการเมือง ความเชื่ อ ลัทธิ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ
ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลทางด้านสุ ขภาพ ข้อมูลทางพันธุกรรม และ ข้อมูลชีวภาพ ดังนั้น จึงมีความจาเป็ น
ที่ประเทศไทยจะต้องเร่ งผลักดันให้มีกฎหมายว่า ด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของประเทศ เพื่อสร้าง
กลไกการให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เป็ นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็ นสากล
โดยต้องไม่สร้างภาระหน้าที่แก่ผเู ้ กี่ยวข้องจนกลายเป็ นข้อจากัดหรื ออุปสรรคในการประกอบธุ รกิจการค้า
หรื อการให้บริ การของภาคส่ วนต่าง ๆ จนเกินสมควร เพื่อแก้ไขปั ญหาการละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สาหรับองค์การระหว่างประเทศอื่นที่ให้ความสาคัญกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่
สหประชาชาติ (United Nation (UN) ได้กาหนดหลักเกณฑ์การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลไว้ใน Guidelines
for the Regulation of Computerized Personal Data File ใน ค.ศ. 1990 สาหรับ ในระดับภูมิภาคนั้น สหภาพ
ยุโรป European Union (EU) ได้กาหนดกฎระเบียบการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล(European Union
Directive 95/46/EC) สาหรับประเทศสมาชิกอาเซี ยนและไทยนั้น แม้มิได้มีพนั ธกรณี ดงั เช่นประเทศสมาชิก
ของสหภาพยุโรปที่จะต้องบัญญัติกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว แต่ก็ได้รับผลกระทบ
ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎเกณฑ์ของยุโรป เกี่ยวกับการโอนหรื อส่ งข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังประเทศที่สาม
ซึ่ งกาหนดว่าจะทาได้ต่อเมื่อประเทศที่สาม นั้นมีการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลในระดับที่เท่าเทียมกันกับ
กฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรป (Article 25, Chapter IV, European Union Directive 95/46/EC)60
โดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 256261 โดยมีสาระสาคัญสรุ ปได้ ดังนี้
3.7.1 กฎหมายกาหนดในกรณี ที่มีกฎหมายว่าด้วยการใดบัญญัติเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลให้บงั คับตามบทบัญญัติของกฎหมายนั้น เว้นแต่ เป็ นบทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล และบทบัญญัติเกี่ยวกับสิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ให้ใช้กฎหมายนี้เพิ่มเติม
ไม่วา่ จะมีบทบัญญัติซ้ ากันหรื อไม่ก็ตาม
3.7.2 บทบัญญัติน้ ีไม่ให้ใช้บงั คับแก่การการดาเนินการ เช่น การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ส่ วนบุคคลของบุคคลที่ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อเพื่อกิจกรรมใน
ครอบครัวของบุคคลนั้นเท่านั้น การดาเนินการของหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการรักษาความมัน่ คงของรัฐ
เป็ นต้น รวมถึงเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่ทาการเก็บรวบรวมไว้เฉพาะเพื่อกิจการสื่ อมวลชน งาน

รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองระวีวงศ์ , “รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่ อง การปฏิรูปกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลของไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (The Personal Data Protection Law Reform for ASEAN)” <
https://library2.parliament.go.th/ebook/content-er/2560-kanathip.pdf> .
60

61

ราชกิจจานุกเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 69 ก หน้า 52 – 95 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
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ศิลปกรรม หรื องานวรรณกรรมอันเป็ นจริ ยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพหรื อเป็ นประโยชน์สาธารณะ
เท่านั้น
3.7.3 พระราชบัญญัติมีการกาหนดนิยาม ต่าง ๆ เช่น
3.7.3.1 ข้อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่ งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้
ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
3.7.3.2 ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรื อนิ ติบุคคลซึ่งมีอานาจหน้าที่ตดั สิ นใจ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
3.7.3.3 ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรื อนิ ติบุคคลซึ่ งดาเนิ นการเกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตามคาสัง่ หรื อในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล ทั้งนี้
บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
3.7.3.4 บุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดา
3.7.3.5 กาหนดให้มีคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ประกอบด้วยประธานซึ่ งสรรหา
และแต่งตั้งจากผูม้ ีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็ นที่ประจักษ์ในด้านการคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล ปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็ นรองประธาน กรรมการโดยตาแหน่งจานวน 5 คน
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 9 คน และให้เลขาธิ การสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
เป็ นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ โดยให้ทาหน้าที่เช่น จัดทาแผนแม่บทการดาเนิ นงานด้าน
การส่ งเสริ มและการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล กาหนดมาตรการหรื อแนวทางการดาเนิ นการเกี่ยวกับการ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล กาหนดข้อปฏิบตั ิในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นแนวทางให้ผคู ้ วบคุมข้อมูล
ส่ วนบุคคลและผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล เป็ นต้น
3.7.4 กาหนดหลักเกณฑ์เรื่ องการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ดังนี้
3.7.4.1 กาหนดให้ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลจะกระทาการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ส่ วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรื อในขณะนั้น เว้นแต่
บทบัญญัติของกฎหมายนี้ หรื อกฎหมายอื่นกาหนดไว้ให้กระทาได้ โดยความยินยอมต้องกระทาโดยชัดแจ้ง
เป็ นหนังสื อหรื อทาโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่สภาพไม่สามารถขอความยินยอมโดยวิธีการ
ดังกล่าวได้ และต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลด้วย ซึ่ งการขอ
ความยินยอมจะต้องแยกส่ วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่หลอกลวงให้เข้าใจผิด
ในวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ เจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีขอ้ จากัดสิ ทธิ ในการถอน
ความยินยอมโดยกฎหมายหรื อสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูล ซึ่ งการถอนความยินยอมจะไม่กระทบ
กับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ
3.7.4.2 ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลต้องทาการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลตามที่ได้
แจ้งเจ้าของข้อมูลไว้ก่อนหรื อในขณะที่เก็บรวบรวม โดยจะดาเนินการต่างไปจากวัตถุประสงค์ไม่ได้
เว้นแต่ ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ทราบและได้รับความยินยอมแล้ว หรื อบทบัญญัติของกฎหมายนี้
หรื อกฎหมายอื่นกาหนดให้ทาได้
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3.7.5 กาหนดหลักเกณฑ์เรื่ องการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล ดังนี้
3.7.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลให้เก็บรวบรวมได้เท่าที่จาเป็ นภายใต้วตั ถุประสงค์
อันชอบด้วยกฎหมาย โดยการเก็บรวบรวมต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลให้ทราบก่อนหรื อในขณะเก็บรวบรวม
เว้นแต่ เจ้าของข้อมูลได้ทราบรายละเอียดนั้นอยูแ่ ล้ว
3.7.5.2 ห้ามผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลทาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล แต่มีขอ้ ยกเว้น เช่น เพื่อการจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์
หรื อจดหมายเหตุ ป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวติ การปฏิบตั ิตามสัญญาซึ่ งเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
เป็ นคู่สัญญา เป็ นต้น ก็สามารถดาเนิ นการโดยไม่ตอ้ งขอความยินยอมได้
3.7.5.3 ห้ามผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลทาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจากแหล่งอื่น
ที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลโดยตรง แต่มีขอ้ ยกเว้น เช่น ได้แจ้งถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล
จากแหล่งอื่นให้เจ้าของข้อมูลทราบแล้ว เป็ นต้น
3.7.5.4 ห้ามเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง
ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ เป็ นต้น
โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยแจ้งชัดจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่ เพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต
ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพ เป็ นต้น
3.7.6 กาหนดหลักเกณฑ์เรื่ องการใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยห้ามผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วน
บุคคลใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล เว้นแต่
เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งขอความยินยอม โดยบุคคลที่ได้รับข้อมูล
มาต้องไม่ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กบั
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
3.7.7 กาหนดหลักเกณฑ์เรื่ องสิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ดังนี้
3.7.7.1 เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ ขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
ซึ่ งอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่ งข้อมูลส่ วนบุคคล
ที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม โดยผูค้ วบคุมข้อมูลจะต้องปฏิบตั ิตามภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับคาขอ
เว้นแต่เป็ นการปฏิเสธตามกฎหมายหรื อคาสั่งศาล และการเข้าถึงข้อมูลนั้นจะกระทบต่อสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพ
ของบุคคลอื่น
3.7.7.2 เจ้าของส่ วนบุคคลมีสิทธิ ขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่ วนบุคคลได้ และในกรณี ที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลอยูใ่ นรู ปแบบที่สามารถอ่านหรื อใช้งานโดยทัว่ ไปได้ดว้ ย
เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ทางานได้อตั โนมัติและสามารถใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลได้ดว้ ยวิธีการ
อัตโนมัติ ก็มีสิทธิ ขอให้ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่าวไปยังผู ้
ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทาได้โดยวิธีการอัตโนมัติ
3.7.7.3 เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ คดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้ และสามารถขอให้ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลลบ ทาลาย หรื อทาให้ไม่
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สามารถระบุตวั ตนของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ รวมถึงขอให้ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลระงับการใช้
ข้อมูลส่ วนบุคคลได้
3.7.7.4 ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลจะต้องดาเนินการให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั
สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
3.7.7.5 กาหนดหน้าที่ของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น ต้องดาเนินการเพื่อป้ องกันไม่ให้
บุคคลอื่นที่ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลไปดาเนินการโดยมิชอบ จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดาเนินการลบ
หรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาเก็บรักษา แจ้งการละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่
สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (สานักงานฯ) ทราบโดยไม่ชกั ช้า เป็ นต้น
3.7.7.6 กาหนดหน้าที่ของผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น ดาเนิ นการเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตามคาสั่งที่ได้รับจากผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลเท่านั้น เว้นแต่คาสั่งนั้นจะขัด
ต่อกฎหมาย จัดให้มีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้ องกันการสู ญหาย เป็ นต้น
3.7.7.7 กาหนดให้ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลและผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลต้องจัดให้มี
เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ทาหน้าที่ให้คาแนะนา ตรวจสอบการดาเนิ นการของผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่ วนบุคคลหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
3.7.7.8 จัดตั้งสานักงานฯ ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล จัดทาแผน
แม่บทการดาเนินงานด้านการส่ งเสริ มและการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เป็ นศูนย์กลางในการให้บริ การทาง
วิชาการหรื อให้บริ การเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล โดยกากับดูแลโดยคณะกรรมการกากับ
สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
3.7.8 กาหนดหลักเกณฑ์เรื่ องการร้องเรี ยน โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณา
เรื่ องร้องเรี ยน ตรวจสอบการกระทาของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
รวมถึงไกล่เกลี่ขอ้ พิพาทต่าง ๆ
3.7.9 กาหนดความรับผิดทางแพ่งของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
โดยให้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลไม่วา่ จะจงใจหรื อประมาทเลินเล่อก็ตาม รวมถึง
กาหนดโทษทางอาญา และโทษทางปกครองแก่ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคลด้วย
3.8 พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (พ.ร.บ. ธุรกรรมฯ)
พ.ร.บ. ธุรกรรมฯ ตราขึ้นเพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนการทาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีสถานะ
เสมอด้วยการทาธุ รกรรมโดยหนังสื อ มีความน่าเชื่อถือ และมีผลทางกฎหมายเสมอเหมือนวิธีการทาธุ รกรรม
โดยทัว่ ไปที่ได้ปฏิบตั ิอยูแ่ ต่เดิม และด้วยเหตุที่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็ นการทัว่ ไป
กับธุ รกรรมภาครัฐและธุ รกรรมในทางแพ่งและพาณิ ชย์ที่ดาเนินการโดยใช้ขอ้ มูลอิเล็กทรอนิกส์ อันส่ งผลให้
ต้องมีการรองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอกับการทาเป็ นหนังสื อ
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หรื อหลักฐานเป็ นหนังสื อ การรับรองวิธีการส่ งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตลอดจนการรับฟังพยานหลักฐานที่เป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการทาธุ รกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้น่าเชื่ อถือ ซึ่งต่อมาได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาและได้มีการออกประกาศ
คณะกรรมการธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่ งเสริ มการทาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้มีความน่าเชื่ อถือและเป็ นไปตามหลักสากลซึ่ งกาหนดให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้อง
ต้องเตรี ยมความพร้อมเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ได้กาหนดขึ้น ซึง่ พรบ. ธุรกรรมฯ มีสาระสาคัญ
สรุ ปได้ ดังนี้
3.8.1 พ.ร.บ. ธุรกรรมฯ ได้กาหนดนิยาม ดังนี้
3.8.1.1 ธุรกรรม หมายถึง การกระทาใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการในทางแพ่งและพาณิ ชย์ หรื อใน
การดาเนินงานของรัฐ
3.8.1.2 อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การประยุกต์ใช้วธิ ีการทางอิเล็กตอน ไฟฟ้า คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า หรื อวิธีการอื่นใดที่คล้ายกัน
3.8.1.3 ธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ธุ รกรรมที่กระทาขึ้นโดยใช้วธิ ี การทาง
อิเล็กทรอนิกส์ท้ งั หมดหรื อบางส่ วน
3.8.1.4 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ข้อความที่ได้สร้าง ส่ ง รับ เก็บรักษา หรื อประมวลผล
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
โทรเลข โทรพิมพ์ หรื อโทรสาร
3.8.1.5 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง อักษร อักขระ ตัวเลข เสี ยงหรื อสัญลักษณ์อื่นใด
ที่สร้างขึ้นให้อยูใ่ นรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึ งใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อระบุตวั บุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ นั และเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความ
ในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ นั
3.8.1.6 ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติ หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรื อวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อวิธีการอัตโนมัติอื่นที่ใช้เพื่อทาให้เกิดการกระทาหรื อตอบสนองต่อข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์หรื อการปฏิบตั ิการใด ๆ ต่อระบบข้อมูล โดยปราศจากการตรวจสอบและแทรกแซง
โดยบุคคลธรรมดา
3.8.1.7 การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การส่ งหรื อรับข้อความด้วยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้มาตรฐานที่กาหนดไว้ล่วงหน้า
3.8.1.8 ผูส้ ่ งข้อมูล หมายถึง บุคคลซึ่ งเป็ นผูส้ ่ งหรื อสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก่อนจะมีการเก็บ
รักษาข้อมูลเพื่อส่ งไปตามวิธีการที่ผนู ้ ้ นั กาหนด โดยบุคคลนั้นอาจจะส่ งหรื อสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย
ตนเอง หรื อมีการส่ งหรื อสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในนามหรื อแทนบุคคลนั้นก็ได้
3.8.1.9 ผูร้ ับข้อมูล หมายถึง บุคคลซึ่ งผูส้ ่ งข้อมูลประสงค์จะส่ งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้และ
ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ นั
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3.8.1.10 ใบรับรอง หมายถึง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรื อการบันทึกซึ่งยืนยันความเชื่อมโยง
ระหว่างเจ้าของลายมือชื่ อกับข้อมูลสาหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
3.8.2 กาหนดห้ามปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความเพียงเพราะ
เหตุที่ขอ้ ความนั้นอยูใ่ นรู ปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
3.8.3 กาหนดให้กรณี ที่กฎหมายกาหนดให้การใดต้องทาเป็ นหนังสื อ มีหลักฐานเป็ นหนังสื อ หรื อ
กาหนดผลทางกฎหมายกรณี ไม่ทาเป็ นหนังสื อ ไม่มีหลักฐานเป็ นหนังสื อ ถ้าได้มีการจัดทาข้อความนั้นเป็ น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงให้ถือว่าข้อความ
นั้นได้ทาเป็ นหนังสื อ มีหลักฐานเป็ นหนังสื อหรื อมีเอกสารมาแสดงตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
3.8.4 กาหนดให้กรณี ที่กฎหมายกาหนดให้มีการลงลายมือชื่อ หรื อกาหนดผลทางกฎหมายกรณี ที่ไม่
มีการลงลายมือชื่อไว้ ให้ถือว่ามีการลงลายมือชื่อแล้วถ้าใช้วธิ ีการที่สามารถระบุตวั เจ้าของลายมือชื่อ และ
สามารถแสดงเจตนาของเจ้าของลายมือชื่อเกี่ยวกับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และใช้วธิ ี การที่เชื่อถือ
ได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหรื อส่ งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรื อวิธีการอื่นที่สามารถยืนยัน
ตัวเจ้าของลายมือชื่อและแสดงเจตนาของเจ้าของลายมือชื่อ
3.8.5 กาหนดให้กรณี ที่กฎหมายกาหนดให้นาเสนอหรื อเก็บรักษาข้อความใดในสภาพที่เป็ นมาแต่
เดิมอย่างต้นฉบับ ถ้าได้นาเสนอหรื อเก็บรักษาในรู ปอิเล็กทรอนิกส์ที่ขอ้ มูลอิเล็กทรอนิ กส์ได้ใช้วธิ ี การที่
เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อความตั้งแต่การสร้างข้อความเสร็ จสมบูรณ์ และสามารถแสดง
ข้อความได้ภายหลังได้ ให้ถือว่าได้มีการนาเสนอหรื อเก็บรักษาเป็ นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว
3.8.6 กาหนดห้ามปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็ นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณา
ตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรื อคดีอื่นใดเพียงเพราะเป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
3.8.7 กาหนดให้กรณี ที่กฎหมายกาหนดให้เก็บรักษาเอกสารหรื อข้อความใด ถ้าได้เก็บรักษาในรู ป
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ นั สามารถเข้าถึงและนากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่
เปลี่ยนแปลง ได้เก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้อยูใ่ นรู ปแบบที่เป็ นอยูใ่ นขณะที่สร้าง ส่ งหรื อได้รับ และ
ได้เก็บรักษาข้อความส่ วนที่ระบุถึงแหล่งกาเนิด ต้นทาง ปลายทางของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ก็ให้ถือว่าได้มี
การเก็บรักษาเอกสารหรื อข้อความตามที่กฎหมายต้องการแล้ว
3.8.8 กาหนดให้คาเสนอและคาสนองในการทาสัญญาอาจทาเป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และห้าม
มิให้ปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
3.8.9 การเสนอเพื่อทาสัญญาผ่านการติดต่อสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งเดียวหรื อหลายครั้งซึ่ ง
ไม่ได้ส่งถึงบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง แต่บุคคลทัว่ ไปที่ใช้ระบบข้อมูลนั้นสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงสามารถ
โต้ตอบได้โดยอัตโนมัติให้ถือว่าเป็ นคาเชิ ญชวนเพื่อทาคาเสนอ
3.8.10 กาหนดห้ามปฏิเสธความสมบูรณ์หรื อการบังคับใช้ของสัญญาที่ทาขึ้นโดยการโต้ตอบ
ระหว่างระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติกบั บุคคลธรรมดา หรื อระบบอัตโนมัติดว้ ยกัน
เพียงเพราะเหตุที่ไม่มีบุคคลธรรมดาเข้าไปเกี่ยวข้องในการดาเนินการในแต่ละครั้งที่กระทาโดยการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรื อในผลแห่งสัญญา
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3.8.11 กาหนดให้บุคคลใดเป็ นผูส้ ่ งข้อมูลให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็ นของผูน้ ้ นั และผูร้ ับข้อมูล
มีสิทธิ ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับนั้นถูกต้องตามเจตนาของผูส้ ่ งข้อมูลและสามารถดาเนิ นการไปตาม
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ นั ได้ รวมถึงการส่ งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะถือว่ามีการส่ งเมื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ นั
ได้เข้าสู่ ระบบข้อมูลของผูร้ ับข้อมูล ส่ วนการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่ขอ้ มูล
อิเล็กทรอนิกส์น้ นั ได้เข้าสู่ ระบบข้อมูลของผูร้ ับข้อมูล
3.8.12 กาหนดลักษณะของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ตอ้ งมีขอ้ มูลสาหรับใช้สร้างลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงไปยังเจ้าของลายมือชื่ อโดยไม่เชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่น ในขณะที่สร้างลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลสาหรับการใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งอยูภ่ ายใต้การควบคุมของเจ้าของ
ลายมือชื่อโดยไม่มีการควบคุมของบุคคลอื่น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดแก่ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถ
ตรวจพบได้ และในกรณี ที่กฎหมายกาหนดให้การลงลายมือชื่อเป็ นไปเพื่อรับรองความครบถ้วนและไม่มี
การเปลี่ยนแปลงของข้อความ การเปลี่ยนแปลงใดแก่ขอ้ ความนั้นสามารถตรวจพบได้นบั แต่เวลาที่ลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์
3.8.13 กาหนดหลักเกณฑ์เรื่ องธุ รกิจบริ การเกี่ยวกับธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยให้บุคคล
สามารถประกอบธุ รกิจบริ การเกี่ยวกับธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เว้นแต่กรณี ที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษา
ความมัน่ คงทางการเงินและการพาณิ ชย์ การเสริ มสร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับในระบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้ องกันความเสี ยหายต่อสาธารณชน ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากาหนดให้การ
ประกอบธุ รกิจบริ การเกี่ยวกับธุ รกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็ นกิจการที่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ ขึ้นทะเบียน หรื อได้รับ
ใบอนุญาต
3.8.14 กาหนดหลักเกณฑ์เรื่ องธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ของภาครัฐ โดยคาขอ การอนุญาต การจด
ทะเบียน คาสั่งทางปกครอง การชาระเงิน การประกาศหรื อการดาเนินการใดๆ ตามกฎหมายกับหน่วยงาน
ของรัฐ ถ้ากระทาในรู ปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา ให้นา
กฎหมายนี้มาใช้บงั คับและให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกันกับการดาเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายเรื่ องนั้นกาหนด
3.8.15 กาหนดให้มีคณะกรรมการธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีประธานกรรมการเป็ นบุคคลที่
คณะรัฐมนตรี แต่งตั้งจากผูท้ รงคุณวุฒิ ทาหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับธุ รกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สานักงานธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สานักงานฯ) เสนอ กาหนดมาตรฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
3.8.16 กาหนดบทกาหนดโทษสาหรับผูป้ ระกอบธุ รกิจบริ การเกี่ยวกับธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่ไม่แจ้ง ไม่ข้ ึนทะเบียน หรื อไม่ได้ขอใบอนุ ญาต
3.8.17 นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี ยงั ได้เสนอพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562 โดยได้กาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ องการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั ซึ่ งมีสาระสาคัญสรุ ปได้
ดังนี้
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3.8.17.1 กาหนดนิยามการพิสูจน์และยืนยันตัวตน หมายถึง กระบวนการพิสูจน์และยืนยัน
ความถูกต้องของตัวบุคคล โดยให้มีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั ที่เป็ นเครื อข่ายทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบุคคลใด ๆ หรื อหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนและการทาธุ รกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่ องกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
3.8.17.2 กาหนดให้การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั อาจกระทาผ่านระบบการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั ได้ โดยผูใ้ ดประสงค์จะอาศัยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั ของบุคคลอื่น
ผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั อาจแจ้งเงื่อนไขเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั ที่ตอ้ งใช้ให้บุคคลอื่นทราบเป็ นการล่วงหน้าได้ และเมื่อได้พิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทลั ตามเงื่อนไขแล้วให้สันนิษฐานว่าบุคคลที่ได้รับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั
เป็ นบุคคลนั้นจริ ง
3.8.17.3 ในกรณี ที่จาเป็ นเพื่อรักษาความมัน่ คงทางการเงินและการพาณิ ชย์ ให้มีการตรา
พระราชกฤษฎีกากาหนดให้มีการประกอบธุ รกิจบริ การเกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั ใด
เป็ นการประกอบธุ รกิจบริ การเกี่ยวกับธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งได้รับใบอนุ ญาตก่อน โดยอาจจะ
กาหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจบริ การเกี่ยวกับ
ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั จะต้องปฏิบตั ิ
3.8.17.4 กาหนดบทกาหนดโทษสาหรับผูท้ ี่ประกอบธุ รกิจบริ การเกี่ยวกับการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทลั โดยไม่ได้รับอนุญาต หรื อประกอบธุ รกิจระหว่างพักใช้ใบอนุ ญาตหรื อภายหลังจาก
มีคาสั่งเพิกถอนใบอนุ ญาตต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
พ.ร.บ. ธุรกรรมฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง
ดิจิทลั เป็ นครั้งแรก ซึ่ งผูท้ ี่ได้พิสูจน์และยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขความน่าเชื่อถือที่กาหนดและได้ปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ที่อาจมีการกาหนดเพิ่มเติมในพระราชกฤษฎีกาจะได้รับข้อสันนิษฐานทางกฎหมายว่าได้มีการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนแบบต่อหน้า (face-to-face) แล้ว ทั้งนี้ ตามกฎหมายปั จจุบนั ผูใ้ ห้บริ การระบบการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั (Digital ID Platform) สามารถให้บริ การได้โดยจาเป็ นต้องขออนุญาตก่อน
อย่างไรก็ดี หากมีการออกพระราชกฤษฎีกาในอนาคต ผูใ้ ห้บริ การดังกล่าวก็จะต้องขออนุญาตก่อนจึงจะ
ให้บริ การได้ และยังต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ
คณะกรรมการเฉพาะภายใต้พระราชกฤษฎีกากาหนด
3.9 กฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
นอกจากกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเทคโนโลยีทางการเงินที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมี
กฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่แม้วา่ อาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่ก็ส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
ทางการเงินของประเทศไทย ทั้งนี้ กฎหมายเหล่านี้ลว้ นเป็ นบทบัญญัติที่จากัดขอบเขตการนาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์แทบทั้งสิ้ น และการใช้ประโยชน์ขอ้ มูลคือปั จจัยที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน

64

3.9.1 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.บ. ทะเบียนราษฎร)
พ.ร.บ. ทะเบียนราษฎรมีการจากัดการนาข้อมูลที่อยูภ่ ายใต้ความครอบครองของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไว้อย่างเข้มงวด แม้วา่ จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแล้วก็ตาม ดังนั้น
ถึงแม้วา่ เจ้าของข้อมูลจะให้ความยินยอมที่กรมการปกครองจะสามารถเปิ ดเผยข้อมูลของตนได้เพื่อ
ประโยชน์ในการทาธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ เช่น การนาข้อมูลทะเบียนราษฎรของตนไปใช้ประโยชน์ใน
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั กรมการปกครองก็ยงั ไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ มาตรา
15 แห่ง พ.ร.บ. ทะเบียนราษฎรได้วางหลักไว้ดงั นี้
3.9.1.1 ส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานของรัฐอาจร้องขอเอกสารข้อมูลประวัติราษฎรได้
เฉพาะเพื่อการอันจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของส่ วนราชการหรื อหน่วยงานของรัฐนั้น
3.9.1.2 ห้ามมิให้ส่วนราชการหรื อหน่วยงานของรัฐนาข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อการอื่น
นอกเหนือจากการอันจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของส่ วนราชการหรื อหน่วยงานของรัฐนั้น
3.9.2 ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง มาตรการคุม้ ครองสิ ทธิ ของ
ผูใ้ ช้บริ การโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล สิ ทธิ ในความเป็ นส่ วนตัว และเสรี ภาพในการสื่ อสารถึง
กันโดยทางโทรคมนาคม (ประกาศ กสทช.)
ประกาศ กสทช. มีการคุม้ ครองการนาข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าในกิจการโทรคมนาคม
ไปใช้ประโยชน์ เช่น พฤติกรรมการชาระค่าบริ การ หรื อข้อมูลที่ใช้ในการสมัครใช้บริ การ เป็ นต้น โดยผู ้
ให้บริ การไม่สามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากกิจการโทรคมนาคมได้ แม้วา่ จะ
ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแล้วก็ตาม ทั้งนี้ ข้อ 3 แห่งประกาศ กสทช. ได้วางหลักไว้วา่ ผูไ้ ด้รับ
ใบอนุญาตจะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลได้โดยต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ใช้ บริการ และต้ องกระทาเพื่อ
ประโยชน์ ในการดาเนินกิจการโทรคมนาคมเท่านั้น

บทที่ 4
กฎหมายต่ างประเทศที่เกีย่ วข้ องกับการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
ในบทที่ 3 ทางผูว้ จิ ยั ได้กล่าวถึงอธิ บายถึงกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม
ทางการเงิน ซึ่ งจากการศึกษาพบว่า กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าวอยูใ่ นการกากับดูแล
ของกระทรวงการคลังและ ธปท. เป็ นหลัก โดยกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม
ทางการเงินที่จะกล่าวไว้ในบทนี้ ได้แก่ หลักเกณฑ์การกากับกิจการวิสาหกิจเริ่ มต้น (Startup) ความหมาย
ของธุ รกิจเงินร่ วมลงทุน หลักเกณฑ์การกากับธุ รกิจเงินร่ วมลงทุนตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2551 หลักเกณฑ์ในการกากับ Regulatory Sandbox และ Own Sandbox ซึ่งเทคโนโลยีทางการเงินใหม่
ๆ มาทดสอบกับสภาพแวดล้อมที่เหมือนจริ ง แต่ไม่กระทบกับการทาธุ รกรรมจริ ง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวติ ประจาวัน หลักเกณฑ์การกากับสาขาและตัวแทนของธนาคารพาณิ ชย์ (Banking Agent) หลักเกณฑ์การ
กากับ E-KYC แนวทางในการอนุญาตให้บริ การ E-Marketplace Platform ยังรวมไปถึงกฎหมายว่าด้วย
ระบบชาระเงินซึ่งเป็ นกฎหมายที่กากับดูแลระบบและบริ การการชาระเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
และหลักเกณฑ์การกากับ P2P Lending Platform ที่มีการกาหนดเกณฑ์ในการกูย้ มื ระหว่างบุคคลกับบุคคล
ผ่านเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึ งใช้เทคโนโลยีเป็ นตัวกลางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ส่ วนในบทนี้ จะอธิบายถึงกฎหมายของต่างประเทศที่ประสบความสาเร็ จในการให้บริ การทาง
การเงินผ่านการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน หรื อ Fintech โดยทางผูว้ จิ ยั พบว่าประเทศที่ประสบความสาเร็ จ
และเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมและเป็ นต้นแบบให้กบั ประเทศอื่น ๆ ซึ่ งช่วยให้อานวยความสะดวก
ให้กบั ชนชั้นกลางในการเข้าถึ งบริ การทางการเงิ นได้อย่างรวดเร็ วตอบโจทย์ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ ผ่านมานั้น60 ได้แก่ สหราชอาณาจักร ประเทศสิ งค์โปร์
ประเทศนิ วซี แลนด์ ประเทศเนเธอแลนด์ เขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่ งสาธารณรั ฐประชาชนจีน
ประเทศสวีเดน เป็ นต้น โดยจากการศึ กษาในเบื้ องต้นพบว่า สหราชอาณาจักรถื อว่าเป็ นต้นแบบ
และเป็ นลาดับที่หนึ่งของการพัฒนา Fintech เพราะอุตสาหกรรมการเติบโตของ Fintech มีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่า
20,000 ล้านปอนด์ในทุก ๆ ปี ส่ วนประเทศสิ งค์โปร์ น้ นั ถือว่าเป็ น Fintech hub ของโลก แม้วา่ ประเทศ
สิ งคโปร์จะมีจานวนประชากรไม่มาก แต่ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ ของสิ งคโปร์ ช่วยให้สามารถเจริ ญเติบโตได้
ในฐานะศูนย์กลางการเงิน ปั จจัยความสาเร็ จดังกล่าวเกี่ยวข้องกับปั จจัยอื่น อันได้แก่
- บุคลากรที่มีความชานาญด้านนวัตกรรมทางการเงิน (Expertise)
- เงินทุนเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมทางการเงิน (Capital)
- นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนนวัตกรรมทางการเงิน (Policies)
- ความต้องการของผูบ้ ริ โภค (Demand)
ตามที่กล่าวมาในบทที่ 1 ข้างต้น โดยที่สหราชอาณาจักรและประเทศสิ งค์โปร์ มีครบทั้ง 4 องค์ประกอบ
ดังกล่าวข้างต้น
Payspace magazine , “Top 10 countries leading in Fintech” https://payspacemagazine.com/fintech/top-10countries-leading-in-fintech/.
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ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงเห็นควรศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและส่ งเสริ มการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
หรื อ Fintech ของสหราชอาณาจักรและประเทศสิ งคโปร์ ในส่ วนของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกากับ
ดูแลผูป้ ระกอบธุ รกิจที่นานวัตกรรมทางการเงินมาใช้ในการประกอบธุ รกิจ และหลักเกณฑ์ในการสนับสนุน
และส่ งเสริ มการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
4.1 ประเทศสิ งคโปร์
สิ งคโปร์ เป็ นประเทศที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและการส่ งเสริ มเทคโนโลยีทางการเงิน
เป็ นอย่างมาก เนื่องจากสิ งคโปร์ มีเป้ าหมายจะก้าวไปสู่ ความเป็ นเมืองอัจฉริ ยะ (Smart City) และเป็ น
ศูนย์กลางทางการเงิน (Financial Hub) โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเศรษฐกิจของสิ งคโปร์ มีการพึ่งพาธุ รกิจ
ภาคบริ การเป็ นหลัก ซึ่ งในปั จจุบนั มีธุรกิจภาคบริ การดาเนินการในสิ งคโปร์ กว่า 190,000 ธุ รกิจ คิดเป็ น
มูลค่ากว่า 3,000 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ 61 ธุ รกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินที่เป็ นธุ รกิจภาคบริ การ
ในตัวเอง และเป็ นผูส้ นับสนุ นสาคัญแก่การประกอบธุ รกิจอื่น ๆ จึงได้รับการส่ งเสริ มเป็ นอย่างมากจาก
รัฐบาล นับตั้งแต่ข้ นั ตอนการเริ่ มต้นประกอบธุ รกิจไปจนถึงธุ รกิจขนาดใหญ่ โดยในเดือนพฤษภาคม
ปี ค.ศ. 2016 Monetary Authority of Singapore (MAS) ร่ วมกับ The National Research Foundation ได้จดั ตั้ง
FinTech Office ขึ้นเป็ นหน่วยงานหนึ่งภายใน MAS ในลักษณะองค์กรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Entity)
กล่าวคือ เป็ นองค์กรที่ดาเนินการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ท้ งั หมดโดยไม่จาเป็ นต้องอาศัยพื้นที่ในการจัดตั้ง
องค์กร FinTech Office มีหน้าที่ในการให้คาแนะนาและข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับการดาเนินธุ รกิจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีทางการเงินในประเทศสิ งคโปร์ ไม่วา่ จะเป็ นการให้คาปรึ กษาด้านการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
หรื อแนะนาโครงการใหม่ ๆ ที่ได้รับการสนับสนุ นจากรัฐบาล
4.1.1 กฎเกณฑ์ ด้านการกากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้ องกับนวัตกรรมทางการเงิน
4.1.1.1 การขออนุ ญาตประกอบธุ รกิจ
การเริ่ มประกอบธุ รกิจในสิ งคโปร์ จะต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานที่กากับดูแล
ด้านหุ น้ ส่ วนบริ ษทั นัน่ คือ Accounting and Corporate Regulatory Authority เสี ยก่อน ไม่วา่ จะเป็ นธุ รกิจ
ที่ดาเนินการโดยคนสัญชาติสิงคโปร์ หรื อธุ รกิจที่ดาเนินการโดยคนต่างชาติ ในกรณี ของบริ ษทั ต่างชาติ
ที่ประสงค์จะเข้ามาเปิ ดสาขาหรื อประกอบธุ รกิจในประเทศสิ งคโปร์ จะต้องมีเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นประจาการ
อย่างน้อย 2 คน ซึ่ งเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นดังกล่าวต้องเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นสิ งคโปร์ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ต้องเป็ น
ผูม้ ีสัญชาติสิงคโปร์ หรื อเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยูถ่ าวรในสิ งคโปร์ (Permanent Residents) หากเป็ นชาวต่างชาติ

The National Statistical Office. “Singapore service sector 2017.”
https://www.singstat.gov.sg/~/media/Files/visualising_data/infographics/industry/singapore-services-sector-2017.pdf.
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จะต้องเป็ นผูท้ ี่ถูกจ้างงานในสิ งคโปร์ หรื อเป็ นผูถ้ ือบัตรผูต้ ิดตามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (Dependant’s
Pass)62
ปั จจุบนั ยังไม่มีกฎหมายกาหนดประเภทการประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ทางการเงินไว้เป็ นการเฉพาะ จึงไม่มีการออกใบอนุ ญาตสาหรับธุ รกิจประเภทเทคโนโลยีทางการเงิน
อย่างไรก็ดี ผูท้ ี่ประสงค์จะประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินจะต้องพิจารณาว่าธุ รกิจของตน
เข้าข่ายเป็ นการประกอบธุ รกิจทางการเงินประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้
(1) การให้บริ การเกี่ยวกับตลาดทุน (Capital Markets Services : CMS) จะต้องยืน่ ขอ
ใบอนุญาตต่อ MAS ภายใต้กฎหมาย The Securities and Futures Act (SFA) ซึ่ งได้กาหนดให้ผใู ้ ห้บริ การ
เกี่ยวกับตลาดทุนต้องยืน่ ขอใบอนุญาตไว้ดงั นี้ “a person who wishes to carry on a business in any regulated
activity is required to hold a capital markets services CMS license for that regulated activity [and] is only
awarded to a corporation.”63 กล่าวคือ ผูใ้ ดประสงค์จะประกอบธุ รกิจที่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของ SFA
จะต้องยืน่ ขอใบอนุญาต CMS สาหรับการประกอบธุ รกิจประเภทนั้น ๆ
การประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินที่จะต้องขอใบอนุ ญาตภายใต้ SFA
ยังรวมไปถึงการประกอบธุ รกิจดังต่อไปนี้ 64
(1.1) ซื้ อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (Dealing in Capital Markets Products) ซึ่ งมีท้ งั
ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาฟิ วเจอร์ หรื อการซื้ อขายเก็งกาไรในเงินตราต่างประเทศ
(1.2) ให้คาปรึ กษาด้านการเงินแก่บริ ษทั (Advising on Corporate Finance)
(1.3) บริ หารจัดการกองทุน (Fund Management)
(1.4) บริ หารจัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate
Investment Trust : REIT Management)
(1.5) ระดมทุนผ่านผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (Product Financing) ซึ่ งมีท้ งั การระดมทุน
โดยการออกหลักทรัพย์ (Securities Financing) หรื อการออกตราสารหนี้ (Debt Financing)
(1.6) รับฝากทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์ (Providing Custodial Services for
Securities)
Monetary Authority of Singapore, http://www.mas.gov.sg/Singapore-Financial-Centre/Smart-FinancialCentre/Setting-up-your-Business.aspx.
63
“FinTech Regulations and Compliance in Singapore,”< https://www.startupdecisions.com.sg/blog/fintechregulations-and-compliance-in-singapore/.>
64
http://www.mas.gov.sg/regulations-and-financial-stability/regulations-guidance-and-licensing/securitiesfutures-and-funds-management.aspx.
62
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(1.7) ประเมินความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Providing Credit Rating
Services)
(2) การให้บริ การเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาทางด้านการเงิน (Financial Advisers) หรื อผูว้ างแผน
ทางการเงิน (Financial Planners) จะต้องยืน่ ขอใบอนุ ญาตต่อ MAS ภายใต้กฎหมาย) ทั้งนี้ FAA กากับดูแล
ผูใ้ ห้คาปรึ กษาทางการเงินในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยหรื อการลงทุนเท่านั้น จึงไม่ครอบคลุม
ไปถึงผูใ้ ห้คาปรึ กษาทางการเงินในผลิตภัณฑ์พ้นื ฐานของธนาคาร เช่น การฝากเงิน เป็ นต้น65
(2.1) FAA ได้ให้คานิยามของการให้คาปรึ กษาทางด้านการเงินไว้วา่ “เป็ นผูใ้ ห้
คาปรึ กษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านการลงทุน ทั้งนี้ ไม่รวมไปถึงการให้คาปรึ กษาด้านการเงินแก่บริ ษทั
(Corporate Finance) เป็ นผูจ้ ดั ทา เผยแพร่ หรื อออกรายงานหรื อบทวิเคราะห์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านการ
ลงทุน ประชาสัมพันธ์หรื อเชิ ญชวนการลงทุนในกองทรัสต์ ให้คาปรึ กษาในการจัดตั้งกองทรัสต์ส่วนบุคคล
และให้คาปรึ กษาการวางแผนซื้ อประกันชีวิต เป็ นต้น”66
(2.2) บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การเป็ นที่ปรึ กษาทางด้านการเงินจะต้องได้รับใบอนุญาตจาก
MAS และเจ้าหน้าที่ภายในบริ ษทั ดังกล่าวจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็ นตัวแทน (Representatives) ของบริ ษทั
นั้นด้วย67 อย่างไรก็ดี FAA ยังมีขอ้ ยกเว้นในกรณี ที่ให้คาปรึ กษาแก่ลูกค้าไม่เกิน 30 รายหรื อเป็ นผูท้ ี่มี
ใบอนุญาต CMS และให้คาปรึ กษาภายในขอบเขตการประกอบธุ รกิจภายใต้ใบอนุญาต CMS ของตน
ผูใ้ ห้บริ การเหล่านี้ไม่ตอ้ งยืน่ ขอใบอนุ ญาตตาม FAA
(3) การประกอบธุ รกิจเป็ นบริ ษทั การเงิน (Finance Companies) จะต้องยืน่ ขอใบอนุญาต
ต่อ MAS ภายใต้กฎหมาย Finance Companies Act (FCA) ซึ่ งคาว่าบริ ษทั ทางด้านการเงิน (Finance
Company) นั้นหมายถึงบริ ษทั ที่ให้บริ การรับฝากเงินเป็ นจานวนเฉพาะเจาะจง (Fixed and Saving Deposits)
รวมถึงให้บริ การวงเงินกู้ (Credit Facility) แก่บุคคลหรื อนิ ติบุคคล อย่างไรก็ดี การรับฝากเงินของบริ ษทั
ทางด้านการเงินมีความแตกต่างจากธนาคารพาณิ ชย์ โดยบริ ษทั ทางด้านการเงินจะไม่รับฝากเงินไว้ในบัญชี
เงินฝากที่เจ้าของบัญชีจะสามารถมาเรี ยกคืนเมื่อใด เป็ นจานวนเท่าใดก็ได้ และบริ ษทั ทางด้านการเงิน
จะไม่สามารถให้วงเงินกูแ้ ก่บุคคลใดโดยที่ไม่มีหลักประกัน (Unsecured Credit Facility) รวมแล้วเกินกว่า
5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ นอกจากนี้ บริ ษทั ทางด้านการเงินยังไม่สามารถทาธุ รกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสกุล
เงินต่างประเทศ ทองคา หรื อโลหะมีค่าชนิดอื่น รวมถึงไม่สามารถถือครองหลักทรัพย์หรื อตราสารหนี้
Dollars and Sense, “Complete Guide To The Qualifications Needed To Be A Financial Adviser In Singapore”
<https://dollarsandsense.sg/complete-guide-to-qualifications-needed-financial-adviser-singapore/.>
66
http://www.mas.gov.sg/regulations-and-financial-stability/regulations-guidance-and-licensing/financialadvisers.aspx.
67
Ibid.
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ที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศได้68 อย่างไรก็ดี บริ ษทั ทางด้านการเงินบริ ษทั ใดประสงค์จะขยายขอบเขตการ
ประกอบธุ รกิจของตน สามารถยืน่ คาขออนุญาตต่อ MAS โดย MAS จะพิจารณาอนุญาตเป็ นรายกรณี
(4) การประกอบธุ รกิจเป็ นผูใ้ ห้สินเชื่อ (Moneylenders) จะต้องยืน่ ขอใบอนุ ญาตต่อ
The Insolvency and Public Trustee’s Office ซึ่ งเป็ นหน่วยงานในกระทรวงนิติการ (Ministry of Law)
ภายใต้กฎหมาย Moneylenders Act ซึ่งกฎหมายได้ให้คานิยามของ Moneylender ไว้วา่ “a person who,
whether as principal or agent, carries on or holds himself out in any way as carrying on the business of
moneylending, whether or not he carries on any other business…”69 กล่าวคือ บุคคลใดที่ประกอบธุ รกิจ
เป็ นผูใ้ ห้สินเชื่ อเป็ นทางการค้าปกติ ไม่วา่ จะประกอบธุ รกิจด้วยตนเองหรื อเป็ นตัวแทนของบุคคลใด
ทั้งนี้ มีขอ้ สังเกตว่าผูป้ ระกอบธุ รกิจเป็ นผูใ้ ห้สินเชื่อตามนัยของ Moneylenders Act หมายความเฉพาะบุคคล
ธรรมดาเท่านั้น
Moneylenders Act กาหนดยกเว้นไม่ให้ผใู ้ ห้สินเชื่ อดังต่อไปนี้ตอ้ งยืน่ ขอใบอนุญาต
ต่อกระทรวงนิ ติการ70
- สหกรณ์ที่ให้กยู้ มื เงินแก่สมาชิก (Credit Society)
- นายจ้างที่ให้กยู้ มื เงินแก่ลูกจ้างอันเป็ นส่ วนหนึ่งของสิ ทธิ ประโยชน์ตามสัญญาจ้าง
- ผูใ้ ห้สินเชื่อที่ให้กยู้ มื เงินเฉพาะแก่บุคคลดังต่อไปนี้
- นักลงทุนที่ได้รับการรับรอง (Accredited Investors)
- บริ ษทั
- ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด (Limited Liability Partnerships)
- ทรัสตี (Trustee) หรื อผูบ้ ริ หารจัดการกองทรัสต์ (Trust Manager)
- ทรัสตีของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (Trustee of REIT)
(5) การประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับปั จจัยชาระเงินตราต่างประเทศ (Money Changers or
Money Remittance Business) จะต้องยืน่ ขอใบอนุญาตต่อ MAS ภายใต้กฎหมาย Money-Changing and
Remittance Business Act ซึ่ งได้ให้ความหมายของธุ รกิจเกี่ยวกับปั จจัยชาระเงินตราต่างประเทศไว้ ดังนี้

http://www.mas.gov.sg/Singapore-Financial-Centre/Types-of-Institutions/Finance-Companies.aspx.
Moneylenders Act, Part I Preliminary, Section 2 Interpretation. https://sso.agc.gov.sg/Act/MA2008.
70
Start Up Decisions “FinTech Regulations and Compliance in Singapore.”
<https://www.startupdecisions.com.sg/blog/fintech-regulations-and-compliance-in-singapore/.>
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(5.1) ธุ รกิจซื้ อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Money Changing Business)
หมายถึง ธุ รกิจที่รับซื้ อหรื อขายธนบัตรที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ ไม่วา่ ธุ รกิจนั้นจะดาเนินการโดยบุคคล
คนเดียว หลายคน หรื ออยูใ่ นรู ปของบริ ษทั 71
(5.2) ธุ รกิจส่ งเงินตราต่างประเทศ (Money Remittance Business) หมายถึง
ธุ รกิจที่รับเงินจากผูส้ ่ งเงินเพื่อส่ งเงินดังกล่าวไปยังต่างประเทศ ซึ่ งผูป้ ระกอบธุ รกิจส่ งเงินตราต่างประเทศ
จะต้องเป็ นบริ ษทั ที่มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วอย่างน้อย 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และต้องมีเงินทุนสารอง
สาหรับสถานที่ให้บริ การแต่ละแห่ง แห่งละไม่ต่ากว่า 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 72
(6) การประกอบธุ รกิจธนาคารพาณิ ชย์ (Banking) จะต้องยื่นขอใบอนุญาตต่อ MAS
ภายใต้กฎหมาย Banking Act (BA) ซึ่ งไม่ได้ให้นิยามคาว่า “ธนาคาร (Bank)” หรื อ “สถาบันการเงิน
(Financial Institutions)” เอาไว้ อย่างไรก็ดี BA ได้กาหนดประเภทของใบอนุญาตการประกอบธุ รกิจธนาคาร
ไว้สามประเภท73 ได้แก่
(6.1) ใบอนุ ญาตการประกอบธุ รกิจธนาคาร (Full Bank License) ผูไ้ ด้รับใบอนุญาต
ประเภทนี้ จะสามารถประกอบธุ รกิจได้ทุกประเภทที่กาหนดไว้ใน BA รวมไปถึงการรับเงินฝาก การให้
สิ นเชื่อ หรื อการออกเช็ค ไม่วา่ ธุ รกรรมนั้นจะอยูใ่ นรู ปของสกุลเงินดอลลาร์ สิงคโปร์ หรื อสกุลเงิน
ต่างประเทศก็ตาม
อย่างไรก็ตาม ธนาคารต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประเภท Full Bank
License จะมีขอ้ จากัดในเรื่ องจานวนสาขา และจานวนเครื่ องกดเงินอัตโนมัติ (ATM) แต่ BA ก็ได้ผอ่ นคลาย
ข้อจากัดดังกล่าวด้วยการเปิ ดให้ธนาคารต่างประเทศสามารถตั้งสาขา ณ บริ เวณใดในประเทศสิ งคโปร์ ก็ได้
รวมไปถึงสามารถใช้เครื อข่าย ATM ร่ วมกับธนาคารอื่น และสามารถเคลื่อนย้ายสาขาทาการได้โดยอิสระ74
(6.2) ใบอนุ ญาตการประกอบธุ รกิจธนาคารแบบขายส่ ง (Wholesale Bank License)
ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประเภทนี้ สามารถประกอบธุ รกิจได้ทุกประเภทที่กาหนดไว้ใน BA เว้นแต่การให้บริ การ
ทางการเงินแก่ลูกค้ารายย่อยในสกุลเงินสิ งคโปร์ ดอลลาร์ (Singapore-dollar Retail Banking Activities)

http://www.mas.gov.sg/Regulations-and-Financial-Stability/Regulations-Guidance-and-Licensing/MoneyChanging-and-Remittance-Businesses.aspx.
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Ibid.
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นอกจากนี้ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิจธนาคารแบบขายส่ งยังต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การประกอบ
ธุ รกิจธนาคารแบบขายส่ งที่ออกโดย MAS (The Guidelines for Operation of Wholesale Banks) ด้วย75
(6.3) ใบอนุ ญาตการประกอบธุ รกิจธนาคารนอกประเทศ (Offshore Bank License)
ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประเภทนี้ จะถูกจากัดการให้บริ การทางการเงินที่อยูใ่ นรู ปของสกุลเงินสิ งคโปร์ ดอลลาร์
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ MAS ประกาศกาหนด (The Guidelines for Operation of Offshore Banks)76
สาหรับผูป้ ระกอบธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงินนั้น จะต้องพิจารณาว่าธุ รกิจ
ของตนจะต้องขออนุ ญาตภายใต้กฎหมายฉบับใด โดยหนึ่ งธุ รกิจอาจมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริ การ
ทางการเงินที่กล่าวไปข้างต้นมากกว่าหนึ่งประเภทก็ได้ ซึ่ งหากเข้าข่ายกรณี ดงั กล่าว ผูป้ ระกอบธุ รกิจ
เทคโนโลยีทางการเงินนั้นจะต้องยืน่ ขอใบอนุ ญาตมากกว่าหนึ่งประเภท
4.1.1.2 การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในประเทศสิ งคโปร์ นอกจากกฎเกณฑ์วา่ ด้วยหุ น้ ส่ วนบริ ษทั (Company Laws) แล้ว
ยังรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการกากับดูแลผูป้ ระกอบธุ รกิจแต่ละประเภทเป็ นการเฉพาะที่กาหนดให้ผปู ้ ระสงค์
จะประกอบธุ รกิจต้องยืน่ คาขออนุ ญาตประกอบธุ รกิจต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว ผูป้ ระกอบธุ รกิจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินยังต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์อื่น ๆ อีก เช่น กฎหมายป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (Anti-money Laundering) และกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (The Personal Data
Protection Act) เป็ นต้น77 เพื่อให้การประกอบธุ รกิจมีมาตรการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และเสริ มสร้างความน่าเชื่ อถือให้ระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจ
(1) กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (Personal Data Protection Act :
PDPA) ตราขึ้นเพื่อกากับดูแลกระบวนการเก็บรวบรวม การนาไปใช้ประโยชน์ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคล ซึ่ งผูป้ ระกอบธุ รกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินย่อมมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ต้ งั แต่
เริ่ มต้นการให้บริ การ ในกระบวนการพิสูจน์ทราบและยืนยันตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer : KYC)
ซึ่ งต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด จึงมีความจาเป็ นต้องเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า และ
ด้วยกระบวนการทา KYC นี่ เองที่ทาให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลด้วย
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ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ผูป้ ระกอบธุ รกิจ
ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้ 78
(1.1) แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบเมื่อมีความจาเป็ นต้องเปิ ดเผย เก็บรวบรวม
หรื อใช้ประโยชน์ซ่ ึ งข้อมูลดังกล่าว
(1.2) ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเฉพาะภายในขอบวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้เจ้าของ
ข้อมูลได้ทราบเป็ นการล่วงหน้าแล้ว
(1.3) ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนการเก็บรวบรวม เปิ ดเผย หรื อนา
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้
(1.4) เมื่อได้รับคาร้องขอจากเจ้าของข้อมูล บริ ษทั ต้องเปิ ดเผยการนาข้อมูล
ส่ วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ในระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลังให้เจ้าของข้อมูลทราบ
(1.5) มีกระบวนการตรวจสอบให้ขอ้ มูลที่จดั เก็บสมบูรณ์และถูกต้อง
(1.6) มีกระบวนการป้ องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุ ญาตสามารถเข้าถึงข้อมูล
แก้ไขข้อมูล นาข้อมูลไปใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลได้
(1.7) ต้องจัดเก็บข้อมูลเฉพาะเท่าที่จาเป็ นและสมควร และทาลายข้อมูล
หากข้อมูลใดไม่มีความจาเป็ นต้องใช้หรื อจัดเก็บแล้ว
(1.8) ต้องมีมาตรฐานในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลสาหรับหน่วยงาน
หรื อสาขาภายนอกที่มีสถานที่ทาการอยูต่ ่างประเทศ โดยมีมาตรฐานอยูใ่ นระเดียวกันหรื อมากกว่า
(1.9) ระบุเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ที่มีตาแหน่งหน้าที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูล
(Data Protection Officer) และเผยแพร่ ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่รายดังกล่าว
(1.10) เผยแพร่ นโยบายหรื อหลักเกณฑ์วา่ ด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ของบริ ษทั ให้บุคคลภายนอกรับทราบ รวมถึงทาความเข้าใจนโยบายหรื อหลักเกณฑ์ดงั กล่าวกับบุคลากร
ของบริ ษทั
(1.11) ห้ามส่ งข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์หรื อติดต่อทางโทรศัพท์ถึงบุคคล
ที่ได้ลงทะเบียนไว้กบั ศูนย์คุม้ ครองความเป็ นส่ วนตัวแห่งชาติ (The National Do Not Call Registry)
เพื่อให้การประกอบธุ รกิจของบริ ษทั เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้กฎหมาย
ว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั จะต้องมีการกาหนดกรอบนโยบายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคล รวมถึงการจัดให้มีโปรแกรมสาหรับประเมินผลกระทบต่อความเป็ นส่ วนตัวของลูกค้า (Privacy
Fintech Singapore. “Everything You Need to Know about Singapore’s Personal Data Protection Act.”
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Impact Assessment) มาตรการป้ องกันกรณี ขอ้ มูลสู ญหายหรื อมาตรการเสริ มสร้างความมัน่ คงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ เป็ นต้น
(2) กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้ องกัน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti Money Laundering and Countering the Financing of
Terrorism : AML/CFT) เป็ นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อให้สถาบันการเงิน หรื อผูป้ ระกอบธุ รกิจที่เกี่ยวกับการเงิน
ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เรื่ องการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงมีมาตรการป้ องกันไม่ให้มี
การนาเทคโนโลยีไปใช้เพื่อสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
เพื่อให้มีมาตรการที่สอดคล้องกับการประกอบธุ รกิจแต่ละรู ปแบบ MAS
จึงได้ออกแนวทางสาหรับธุ รกิจแต่ละประเภทไว้โดยเฉพาะ (AML/CFT Notices and Guidance Papers)
ซึ่ งสามารถสรุ ปเป็ นความทัว่ ไปได้ดงั นี้ 79
(2.1) มีการประเมินและลดความเสี่ ยงในการเกิดการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Assessing and Mitigating the Risks of Money Laundering and Terrorist
Financing) ซึ่ง MAS ได้ออกแนวทางให้บริ ษทั นาไปใช้ปฏิบตั ิ ได้แก่
(2.1.1) ประเมินและค้นหาความเสี่ ยงในฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Base)
(2.1.2) ประเมินและค้นหาความเสี่ ยงในผลิตภัณฑ์ที่ให้บริ การ รวมไปถึง
ผลิตภัณฑ์ที่อยูร่ ะหว่างขั้นตอนการพัฒนาด้วย
(2.1.3) ประเมินและค้นหาความเสี่ ยงในช่องทางการรับ-ส่ งผลิตภัณฑ์
(2.1.4) ประเมินและค้นหาความเสี่ ยงในแหล่งข้อมูลภายนอก (Third Party
Data Providers)
(2.1.5) ประเมินและค้นหาความเสี่ ยงในเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริ ษทั (Integrated IT System)
(2.1.6) จัดให้ผบู ้ ริ หารและผูม้ ีอานาจในการจัดการของบริ ษทั เข้าใจถึง
นโยบายและมาตรการการป้ องกันและปราบปราบการฟอกเงิน และการป้ องกันการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายของบริ ษทั
(2.1.7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่ องดังกล่าวเป็ นการเฉพาะ
(2.1.8) จัดให้มีมาตรการและนโยบายที่เหมาะสมในการตรวจสอบความ
โปร่ งใสของพนักงาน
Startup Decisions. “FinTech Regulations and Compliance in Singapore.”
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(2.1.9) จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับการป้ องกันการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(2.2) มีกระบวนการพิสูจน์ทราบและยืนยันตัวตนของลูกค้า (KYC) รวมถึง
กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับตัวลูกค้า (Customer Due Diligence : CDD)
(2.3) มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับตัวลูกค้าในระดับที่เข้มข้นขึ้น
(Enhanced Customer Due Diligence : EDD) สาหรับลูกค้าที่มีความเสี่ ยงว่าจะมีพฤติการณ์ฟอกเงิน
หรื อสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(2.4) รายงานรายการธุ รกรรมที่น่าสงสัยแก่ The Commercial Affairs Department
of Singapore
4.1.2 กฎเกณฑ์ ด้านการสนับสนุนและส่ งเสริมนวัตกรรมทางการเงิน
นอกจากกฎเกณฑ์ดา้ นการกากับดูแลผูป้ ระกอบธุ รกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินแล้ว
ประเทศสิ งคโปร์ ยงั มีมาตรการสนับสนุนและส่ งเสริ มให้เกิดเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ ๆ ขึ้นมา
อย่างต่อเนื่ อง ไม่วา่ จะเป็ นมาตรการสนับสนุ นตัวผูป้ ระกอบธุ รกิจเอง หรื อมาตรการส่ งเสริ มให้มีการคิดค้น
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้น
4.1.2.1 มาตรการสนับสนุนและส่ งเสริ มวิสาหกิจเริ่ มต้นที่ใช้นวัตกรรมทางการเงิน (FinTech
Startups)
รัฐบาลสิ งคโปร์ มีโปรแกรมสนับสนุนและอุดหนุนให้ผปู ้ ระสงค์จะประกอบธุ รกิจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินได้มี “พี่เลี้ยง” ตั้งแต่เริ่ มต้นก่อตั้งธุ รกิจไปจนถึงขั้นตอนที่ธุรกิจสามารถ
ทากาไรได้ดว้ ยตัวเอง โดยมาตรการสนับสนุ นและอุดหนุ นดังกล่าว มีดงั นี้ 80
(1) โปรแกรมตัวเร่ งวิสาหกิจเริ่ มต้น (Startup SG Accelerator) เป็ นโปรแกรม
ที่ให้คาปรึ กษาและให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จาเป็ นแก่วสิ าหกิจเริ่ มต้นที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต
รวมถึงมีการให้เงินช่วยเหลือเพื่อลดต้นทุนในการประกอบธุ รกิจด้วย ทั้งนี้ โปรแกรมดังกล่าวทาหน้าที่
เสมือนเป็ นตัวฟูมฟัก (Incubators) และตัวเร่ ง (Accelerators) ให้กบั วิสาหกิจเริ่ มต้น81
(2) โปรแกรมร่ วมลงทุนในวิสาหกิจเริ่ มต้น (Startup SG Equity) เป็ นโปรแกรม
ที่รัฐบาลสิ งคโปร์ จะร่ วมลงทุนกับนักลงทุนภายนอกในวิสาหกิจเริ่ มต้นของสิ งคโปร์ ที่มีเทคโนโลยี
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เป็ นแกนหลัก ซึ่ งนอกจากจะสนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจเริ่ มต้นและการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ แล้ว
ยังเป็ นการกระตุน้ ให้นกั ลงทุนเลือกลงทุนในวิสาหกิจเริ่ มต้นเหล่านี้ ดว้ ย82
(3) โปรแกรมช่วยเหลือผูก้ ่อตั้งวิสาหกิจเริ่ มต้น (Startup SG Founder) เป็ นโปรแกรม
ที่ให้การสนับสนุนทางการเงินและให้คาปรึ กษาแก่ผทู ้ ี่มีความคิดริ เริ่ มและประสงค์จะจัดตั้งวิสาหกิจเริ่ มต้น
เป็ นของตนเอง โดยการให้เงินทุนสนับสนุนนั้นจะให้เป็ น 2 ช่วงภายในระยะเวลา 12 เดือน83
(4) โปรแกรมสาหรับผูม้ ีความสามารถในวิสาหกิจเริ่ มต้น (Startup SG Talent)
เป็ นโปรแกรมที่สนับสนุนให้ผมู ้ ีความสามารถและความคิดริ เริ่ มเข้ามาประกอบธุ รกิจของตนภายในสิ งคโปร์
และสนับสนุนให้วสิ าหกิจเริ่ มต้นในสิ งคโปร์ รับบุคคลผูม้ ีความสามารถจากทัว่ โลกให้เข้ามาทางาน
ในสิ งคโปร์ โดยประกอบด้วยมาตรการย่อย ๆ ได้แก่ การอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติครบ
ตามที่กาหนดสามารถเข้ามาประกอบธุ รกิจในสิ งคโปร์ ได้ (มาตรการ EntrePass)84 การให้วสิ าหกิจเริ่ มต้น
สามารถเข้าถึงบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในสถาบันวิจยั ทัว่ โลก (มาตรการ T-Up)85 และโครงการฝึ กงานที่เปิ ดให้
นักศึกษาทัว่ โลกสามารถเข้ามาฝึ กปฏิบตั ิงานกับวิสาหกิจเริ่ มต้นในสิ งคโปร์ ได้ (มาตรการ SME Talent
Programme : STP)86
(5) โปรแกรมแข่งขันด้านความคิดริ เริ่ มในเทคโนโลยี (Startup SG Tech) เป็ น
โปรแกรมแข่งขันที่เปิ ดให้ผมู ้ ีความคิดริ เริ่ มสามารถส่ งแนวคิดหรื อสิ่ งประดิษฐ์ของตนเองเข้าประกวดได้
โดยผูช้ นะจะได้รับเงินทุนสนับสนุนในการจัดตั้งธุ รกิจของตนเอง87
(6) โปรแกรมสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการใช้เทคโนโลยี
(Capabilities Development Grant – Technology Innovation : CDG-TI) เป็ นโปรแกรมให้เงินทุนสนับสนุน
แก่วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสงค์จะนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการประกอบธุ รกิจของ
ตนเอง หรื อขยายธุ รกิจของตนเองโดยอาศัยเทคโนโลยีดงั กล่าว88

Startup SG Network. “Start Up SG Equity” <https://ssg.startupsg.net/startupsg-equity/.>
83
Startup SG Network. “Start Up SG Founder” <https://ssg.startupsg.net/startupsg-founder/.>
84
https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/entrepass.
85
The SME Portal. https://www.smeportal.sg/content/smeportal/en/moneymatters/grants/technology-forenterprise-capability-upgrading--t-up-.html.
86
Action Community for Entrepreneurship. “Programme.” <https://ace.org.sg/programmes/start/startupsgtalent/.>
87
Startup SG Tech. “Early-stage funding for commercialization of tech ideas”
<https://ssg.startupsg.net/startupsg-tech/.>
88
Infocomm Media Development Authority. “Capabilities Development Grant - Technology Innovation
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(7) โครงการส่ งเสริ มนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Sector
Technology and Innovation : FSTI) เป็ นโครงการที่ MAS จัดให้มีข้ ึนเพื่อสนับสนุนและส่ งเสริ มการใช้
เทคโนโลยีทางการเงินโดยเฉพาะ แม้วา่ โปรแกรมต่าง ๆ ในข้อ (1.1) ถึง (1.6) ข้างต้นจะมีส่วนในการ
สนับสนุนเทคโนโลยีทางการเงิน แต่ก็เป็ นเพียงผลพลอยได้ แตกต่างจากโครงการ FSTI ที่ MAS มี
วัตถุประสงค์เพื่อเทคโนโลยีทางการเงินโดยเฉพาะ ทั้งนี้ โครงการ FSTI ประกอบด้วยโครงการย่อย ๆ ได้แก่
(7.1) การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม (Innovation Centers) เพื่อให้สถาบันการเงิน
สามารถสร้างห้องทดลอง (Lab) เพื่อทดสอบนวัตกรรมทางการเงินของตนเองได้ภายในศูนย์
(7.2) การสนับสนุนโครงการระดับองค์กร (Institution-level Projects)
เพื่อสนับสนุนและกระตุน้ ให้มีการนาเทคโนโลยีมาใช้อานวยความสะดวกหรื อแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
ระดับองค์กร ซึ่ งเทคโนโลยีดงั กล่าวต้องมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการเจริ ญเติบโตของธุ รกิจและการแข่งขัน
ที่มีประสิ ทธิภาพ
(7.3) การสนับสนุนโครงการระดับอุตสาหกรรม (Industry-wide Projects)
เพื่อสนับสนุนการสร้างเทคโนโลยีที่จะเป็ นโครงสร้างพื้นฐานสาหรับอุตสาหกรรมในภาคการเงินต่อไป
(7.4) การสนับสนุนโครงการที่เป็ นแนวคิดริ เริ่ ม (FSTI Proof of Concept
Scheme) เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการเงินและองค์กรอื่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่มีแนวคิดริ เริ่ มทางด้าน
เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมการเงินสามารถทดสอบแนวคิดริ เริ่ มดังกล่าวของตนเองได้89
4.1.2.2 มาตรการสนับสนุนและส่ งเสริ มการทดสอบนวัตกรรมทางการเงิน (FinTech
Regulatory Sandbox)
เนื่องจากในปั จจุบนั เทคโนโลยีมีความเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิง่
เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมการเงิน การนาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้จริ งจึงเกิดความไม่แน่นอนว่า
เทคโนโลยีดงั กล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดไว้หรื อไม่ อย่างไร สถาบันการเงิน
หรื อวิสาหกิจเริ่ มต้นผูม้ ีความคิดริ เริ่ มที่จะใช้เทคโนโลยีดงั กล่าวจึงเลือกที่จะละทิ้งความคิดริ เริ่ มนั้นด้วย
เหตุผลจากอุปสรรคทางกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับ ทาให้เทคโนโลยีซ่ ึ งอาจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลสิ งคโปร์ จึงได้กาหนดให้มาตรการสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้

(CDG-TI)” <https://www.imda.gov.sg/industry-development/programmes-and-grants/small-and-mediumenterprises/initiatives/capabilities-development-grant---technology-innovation-cdg-ti.>
89
http://www.mas.gov.sg/Singapore-Financial-Centre/Smart-Financial-Centre/FSTI-Proof-Of-ConceptScheme.aspx.
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ทดสอบการใช้เทคโนโลยีทางการเงินในสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งภายในระยะเวลาที่กาหนด
หรื อที่เรี ยกกันว่าการทดสอบภายในกระบะทราย (Regulatory Sandbox)
ในการพิจารณากาหนดกรอบการทดสอบเทคโนโลยี MAS จะพิจารณาเป็ นรายกรณี
จากนั้นจึงจะออกกรอบการผ่อนคลายหลักเกณฑ์ แนวปฏิบตั ิ และกาหนดระยะเวลาที่เหมาะสมแก่เทคโนโลยี
แต่ละประเภท หลังจากสิ้ นสุ ดการทดสอบแล้ว หากผูป้ ระกอบธุ รกิจประสงค์จะนาเทคโนโลยีดงั กล่าวไปใช้
จริ งในสภาพแวดล้อมจริ ง ผูป้ ระกอบธุ รกิจก็จะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป90
การเข้าร่ วมทดสอบใน Regulatory Sandbox ผูป้ ระกอบธุ รกิจจะต้องยินยอมให้ MAS
ประกาศเผยแพร่ รายละเอียดของการทดสอบ รวมถึงระยะเวลาเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดการทดสอบลงในเว็บไซต์
ของ MAS91 ทั้งนี้ ผูเ้ ข้าร่ วมการทดสอบจะได้รับความคุม้ ครองด้านทรัพย์สินทางปั ญญาตามสมควร
นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้การสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปั ญญาแก่ผมู ้ ีความคิดริ เริ่ ม
เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินผ่านโครงการสนับสนุ นทางการเงินแก่ทรัพย์สินทางปั ญญา (Intellectual
Property Financing Scheme : IPFS) ซึ่งบริ ษทั ผูเ้ ป็ นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาสามารถนาทรัพย์สินทาง
ปั ญญาดังกล่าวมาเป็ นหลักประกันการขอสิ นเชื่อจากผูใ้ ห้สินเชื่อที่เข้าร่ วมโครงการ (Participating Financing
Institutions) โดยรัฐบาลสิ งคโปร์ จะรับภาระความเสี่ ยงของสิ นเชื่อดังกล่าวร่ วมกับผูใ้ ห้สินเชื่อด้วย92
ในกรณี ที่ผมู ้ ีความคิดริ เริ่ มด้านเทคโนโลยีทางการเงินประสงค์จะจดทะเบียน
สิ ทธิ บตั รเทคโนโลยีทางการเงินของตน สานักงานทรัพย์สินทางปั ญญาแห่งสิ งคโปร์ (Intellectual Property
Office of Singapore) ยังมีช่องทางพิเศษเพื่อรองรับคาขอจดทะเบียนสิ ทธิ บตั รเทคโนโลยีทางการเงิน
โดยเฉพาะ (The FinTech Fast Track : FTFT) ซึ่ง FTFT เป็ นโครงการที่เพิ่งเริ่ มเปิ ดให้บริ การในเดือน
เมษายน ปี ค.ศ. 2018 โดยผูย้ ื่นคาขอจดทะเบียนผ่านช่องทางดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาคาขอจนแล้วเสร็ จ
ภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ยืน่ คาขอ93
4.1.2.3 การพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประเทศสิ งคโปร์ มีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึ งริ เริ่ ม
โครงการโดยรัฐบาลสิ งคโปร์ เองตั้งแต่เดือนมีนาคม 2003 ภายใต้ชื่อโครงการว่า Singapore Personal Access
(SingPass) ด้วยเจตนารมณ์เพื่อจะอานวยความสะดวกผูใ้ ช้งานในการใช้บริ การของภาครัฐได้โดยไม่
http://www.mas.gov.sg/Singapore-Financial-Centre/Smart-Financial-Centre/FinTech-RegulatorySandbox/Understanding-and-applying-to-the-sandbox.aspx.
91
http://www.mas.gov.sg/Singapore-Financial-Centre/Smart-Financial-Centre/FinTech-RegulatorySandbox/Experimenting-in-the-sandbox.aspx.
92
https://www.ipos.gov.sg/growing-your-business-with-ip/funding-assistance.
93
https://www.ipos.gov.sg/protecting-your-ideas/patent/application-process/accelerated-programmes.
90
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จาเป็ นต้องไปแสดงตัวตน ณ สานักงานที่ทาการ หรื อกล่าวอีกนัยก็คือ ให้ประชาชนสามารถใช้บริ การของ
ภาครัฐได้โดยไม่จาเป็ นต้องเดินทางไปยังสานักงานที่ทาการของหน่วยงานของรัฐนั้น
ระบบ SingPass อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลและความรับผิดชอบของ The Government
Technology Agency (GovTech) และเปิ ดให้ประชาชน รวมถึงผูอ้ ยูอ่ าศัยถาวร และชาวต่างชาติที่ทางานอยู่
ในประเทศสิ งคโปร์ ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปสามารถใช้บริ การได้
ผูใ้ ช้บริ การสามารถไปสร้างตัวตนดิจิทลั (Digital Identity) ของตนได้กบั หน่วยงานที่
รัฐกาหนด ซึ่ งปั จจุบนั นี้ประกอบด้วย Info-Communications Media Development Authority (IDA) ที่เป็ น
หน่วยงานของรัฐ และ Accenture ที่เป็ นหน่วยงานเอกชน หลังจากได้สร้าง Digital Identity ของตนกับ
หน่วยงานดังกล่าวแล้ว ผูใ้ ช้บริ การจะได้รับรหัสผ่านซึ่ งจะใช้แทนการยืนยันตัวตนในการใช้บริ การกับ
ภาครัฐโดยไม่จาเป็ นต้องไปแสดงตนต่อหน้า ภายในระบบจะมี Security Tokens ที่บรรจุความยินยอมของ
เจ้าของข้อมูลอยู่ เมื่อเจ้าของ Digital Identity ทาการใส่ รหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตนแล้ว IDA หรื อ Accenture
ซึ่งทาหน้าที่เป็ น Identity Provider ก็จะใช้ความยินยอมดังกล่าวในการยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นต่อ
หน่วยงานของรัฐที่บุคคลนั้นประสงค์จะใช้บริ การได้94
4.2 ประเทศสหราชอาณาจักร
ตลาดทางการเงินประเทศสหราชอาณาจักรถือได้วา่ เป็ นมหาอานาจหนึ่งที่มีผลต่อเศรษฐกิจโลก
และเป็ นประเทศในลาดับแรก ๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการเงิน โดยเฉพาะในเรื่ อง
FinTech ซึ่งปัจจัยสาคัญที่ทาให้ FinTech ในอังกฤษเติบโตอย่างต่อเนื่ องอย่างมีนยั สาคัญและมี Startup
Unicorn ด้าน FinTech จานวนมากนั้น จากผลวิจยั ที่จดั ทาโดย Market Invoice ซึ่งได้สารวจบริ ษทั กว่า
3,000 แห่งในประเทศสหราชอาณาจักรในช่วงเดือนสิ งหาคม-กันยายน ค.ศ. 2017 พบว่าบริ ษทั ขนาดใหญ่
ใหญ่ในสหราชอาณาจักรให้ความสาคัญกับบริ การและผลิตภัณฑ์ของ Fintech และได้นา FinTech เข้ามาเป็ น
ส่ วนหนึ่งของกระบวนการการทางาน ซึ่งช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 ล้านปอนด์ในแต่ละปี
คิดเป็ นเงินไทยประมาณ 4 หมื่นล้านบาท และพบว่าร้อยละ 65จาก 3,000 บริ ษทั ในสหราชอาณาจักรนั้น
เลือกใช้ Application FinTech อย่างน้อยหนึ่งแอปพลิชนั โดยร้อยละ 19 ใช้แอปพลิชนั มากถึง 4 แอปพลิชนั
ซึ่ งตัวเลขการใช้งานดังกล่าวช่วยลดค่าใช้จ่ายได้โดยเฉลี่ยประมาณ 5,500 ปอนด์ต่อปี หรื อประมาณ 2 แสน
กว่าบาทต่อปี
สาหรับประเภทการใช้ผลิตภัณฑ์ดา้ น FinTech นั้น สหราชอาณาจักรมีการใช้เพื่อทาธุรกรรม
ทางธนาคาร ร้อยละ 23 ใช้เพื่อทาธุรกรรมในการแลกเปลี่ยนเงินตรา ร้อยละ 16 และอีกร้อยละ 20 อยูใ่ น
ธุรกรรมสิ นเชื่อและการให้สินเชื่อ และในด้านอื่น ๆ มากกว่าครึ่ งหนึ่งของธุ รกิจ Fintech อยูท่ ี่การธนาคาร
และการชาระเงิน
ส่ วนผลิตภัณฑ์ดา้ น Fintech ที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายมากที่สุด คือ การให้บริ การออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ
94
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การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การให้กยู้ มื แบบ Peer-to-peer และ crowdfunding ซึ่งผูป้ ระกอบการ
ในสหราชอาณาจักรมีการเพิ่มปริ มาณการให้สินเชื่อมากขึ้นถึง 2 ใน 3ในปี ค.ศ. 2016 และมียอดรวมสะสม
กว่า 7 พันล้านปอนด์ ในปี ค.ศ. 201795
4.2.1 กฎเกณฑ์ ด้านการกากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้ องกับนวัตกรรมทางการเงิน
4.2.1.1 การขออนุ ญาตประกอบธุ รกิจ
ในภาพรวมการจัดตั้งธุ รกิจในสหราชอาณาจักรไม่จาเป็ นต้องขออนุ ญาต
อย่างไรก็ดี สหราชอาณาจักรมีกฎหมาย/กฎระเบียบที่กากับดูแลการใช้ชื่อธุ รกิจ และบางสาขาธุ รกิจ
อาจจาเป็ นต้องขอใบอนุญาต (license) หรื อขออนุญาตจากทางการในส่ วนของหน่วยงานภาครัฐ Companies
House ซึ่ งเป็ นหน่วยงานในสังกัด BSI (Department for Business, Innovation, and Skills) รับผิดชอบ
การจดทะเบียนบริ ษทั ในสหราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั ค.ศ. 2006 (Companies Act 2006)
โดยผูป้ ระกอบการสามารถจดทะเบียนด้วยตนเองทางออนไลน์กบั Companies House ได้ หรื อ ว่าจ้าง
solicitors; นักบัญชี (accountants) หรื อ company formation agents ดาเนินการให้
สาหรับผูป้ ระกอบการซึ่งเป็ น start up ด้าน Fintech นั้น จะต้องขออนุ ญาตประกอบ
ธุ รกิจ การประกอบธุ รกิจ Fintech จะต้องได้รับอนุญาตจาก PRA หรื อ FCA หรื อได้รับการยกเว้นที่จะได้รับ
อนุญาต ซึ่ งการอนุญาตดังกล่าวครอบคลุมถึงลักษณะธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝากเงิน การทากรมธรรม์
ประกันภัย การให้สินเชื่ อ การให้สินเชื่ อแบบ Peer-to-peer ผ่านแพลตฟอร์ ม ให้คาปรึ กษาในการขาย
หรื อซื้ อหุ น้ หุ น้ กู้ และหลักทรัพย์ประเภทอื่น ซึ่ งธุ รกรรมเหล่านี้อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลตาม the Financial
Services and Markets Act 2000, the Financial Services and Markets Act (Regulated Activities Order)
2001, คู่มือของ PRA (the PRA’s Rulebook)
นอกจากนี้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุ รกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์ จะอยูภ่ ายใต้
การกากับดูแลตาม the Electronic Money Regulations 2011 ส่ วนธุ รกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน
การถอนเงินจากบัญชี เครื่ องมือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการทาธุ รกรรมการชาระเงินจะอยูภ่ ายใต้
การกากับดูแลตาม the Payment Services Regulations 2009 และปี 2017 และผูป้ ระกอบการด้าน
FinTech และผูใ้ ห้บริ การทางการเงินจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินตาม
Money Laundering Regulations 2018 ซึ่งในสหราชอาณาจักรบริ ษทั ด้าน FinTech จาเป็ นจะต้องปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและข้อบังคับเช่นเดียวกับผูใ้ ห้บริ การทางการเงินอื่น ๆ และตัวบทกฎหมายดังกล่าวก็ไม่ได้
กาหนดการกากับดูแลบริ ษทั Fintech ไว้เป็ นการเฉพาะ ดังนั้น ผูป้ ระกอบธุ รกิจด้าน Fintech และที่ไม่ใช่
Fintech จึงอยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในลักษณะเดียวกัน ซึ่ งกฎหมาย

Financial Centre Futures, “Global financial Centres Index,”
<https://www.longfinance.net/media/documents/GFCI23.pdf>
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ดังที่กล่าวมาข้างต้นมีผลบังคับใช้ทวั่ ราชอาณาจักรของสหราชอาณาจักร เว้นแต่ กฎหมายในสกอตแลนด์
หรื อไอร์ แลนด์เหนือเพียงเท่านั้น
4.2.1.2 การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลและการป้ องกันการปราบปรามการฟอกเงิน
(1) กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
สาหรับกฎหมายด้านการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น สหราชอาณาจักร
มีการออกกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (The Data Protection Act 2018)96 เริ่ มใช้บงั คับ
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 ซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล โดยมี
วัตถุประสงค์เป็ นกฎหมายที่ควบคุมการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลโดยองค์ธุรกิจหรื อรัฐบาล ซึ่ งต้องรับผิดชอบต่อ
การใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล และจะต้องปฏิบตั ิตามหลักการป้ องกันการใช้ขอ้ มูล (data protection principle)
อย่างเข้มงวด97 โดยสาระสาคัญของกฎหมายฉบับนี้ มีดงั นี้
(1.1) สร้างมาตรฐานการกากับดูแลเพื่อป้ องกันการใช้ขอ้ มูลในสหราชอาณาจักร
(1.2) กาหนดมาตรฐานใหม่สาหรับการปกป้ องข้อมูลทัว่ ไปตาม General Data
Protection Regulation (GDPR) ช่วยให้ผใู ้ ช้ขอ้ มูลสามารถควบคุมการใช้ขอ้ มูล อีกทั้งมีสิทธิ์ ในการย้ายหรื อ
ลบข้อมูลส่ วนบุคคล
(1.3) กาหนดนิยามข้อมูลส่ วนบุคคล คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่ งทาให้สามารถ
ระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม รวมถึงข้อมูลที่นามารวมกันแล้วสามารถใช้ระบุอตั ลักษณ์
ของบุคคลได้ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน อีเมล (name.surname@company.com)
หมายเลขบัตรประจาตัว เป็ นต้น
(1.4) ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลและผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลต้องปฏิบตั ิ
ตามหลักพื้นฐานในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น ต้องประมวลผลข้อมูล “โดยชอบด้วยกฎหมาย”
เป็ นธรรม และโปร่ งใสต่อเจ้าของข้อมูล ซึ่ งการประมวลผลข้อมูลจะชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่น้ นั ต้อง
พิจารณาจาก “ความยินยอม” (Consent) การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล จะต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ท้ งั 4 ข้อ ต่อไปนี้
(1.4.1) เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ให้ความยินยอมอย่างเสรี (Freely given)
หมายถึง เจ้าของข้อมูลมีทางเลือกในการตัดสิ นใจว่าจะให้หรื อไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนใดบ้าง และการไม่ให้ความ
ยินยอมในส่ วนนั้นต้องไม่ทาให้เกิดผลเสี ยแก่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
(1.4.2) มีวตั ถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงในการขอความยินยอม (Specific)
หมายถึง การประมวลผลข้อมูลต้องเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่แจ้งเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเท่านั้น

Data Protection Act 2018. <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/pdfs/ukpga_20180012_en.pdf>
Department for Digital, Culture Media & Sport. “Data Protection Act 2018 Factsheet – Overview”
<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/711162/2018-0523_Factsheet_1_-_Act_overview.pdf>
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(1.4.3) แจ้งการประมวลผลข้อมูลให้เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลทราบ
(Informed) หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลต้องทราบแล้วว่าจะมีการประมวลผลนั้น ๆ ก่อนให้ความ
ยินยอม
(1.4.4) เจ้าของข้อมูลต้องแสดงความยินยอมอย่างไม่กากวม (Unambiguous)
หรื อ เป็ นการแสดงออกโดยชัดเจน ต้องปราศจากความลังเลสงสัยในการตีความว่าเป็ นการกระทาของ
เจ้าของข้อมูลหรื อไม่ เช่น การกดอัปโหลดภาพบัตรประจาตัวประชาชน การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
(1.5) นอกจากนี้ ตามกฎหมายฉบับนี้เพิ่มติมแนวความคิดเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูล
ในทางที่ไม่ชอบ ซึ่ งรวมถึงการรับหรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่เจตนาหรื อไม่เจตนาโดยไม่ได้รับ
ความยินยอมจากผูค้ วบคุมข้อมูลจัดหาการเปิ ดเผยดังกล่าวหรื อเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับโดยไม่ได้รับความ
ยินยอม การขายหรื อการเสนอขายข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้รับหรื อเปิ ดเผยโดยไม่เจตนานั้นถือเป็ นความผิดด้วย
(2) กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้ องกัน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti Money Laundering and Countering the Financing of
Terrorism : AML/CFT)
รัฐบาลได้มีการจัดตั้งหน่วยงานในการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้น คือ
The Office for Professional Body Anti-Money Laundering Supervision (OPBAS)98 ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของ
การปฏิรูปการกากับดูแลในเรื่ อง AML ตามกฎหมาย99 OPBAS Regulations 2018100 ซึ่งกฎหมายมีผลใช้
บังคับเมื่อวันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 2018 และให้ OPBAS ซึ่ งเป็ นองค์กรหนึ่งซึ่ งอยูภ่ ายใต้ FCA โดยมีอานาจ
หน้าที่ในการกากับดูแลผูป้ ระกอบวิชาชีพให้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ค.ศ 2017 (Money Laudering Regulation 2017 : MLR 2017)101 ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 2017 ซึ่งเป็ นกฎหมายที่บงั คับใช้แทน the Money Laundering Regulations
2007 (MLR 2007) ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดภัยคุกคามภายในประเทศ อีกทั้ง เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างความ
มัน่ คงของสหราชอาณาจักรในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ ลดการทุจริ ตในการจัดซื้ อจัดจ้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งทางานร่ วมกับประเทศต่าง ๆ เพื่อต่อต้านการทุจริ ต

FCA. “Office for Professional Body Anti-Money Laundering Supervision (OPBAS)”
<https://www.fca.org.uk/opbas>. <https://www.fca.org.uk/publication/opbas/themes-2018-opbas-anti-money-launderingsupervisory-assessments.pdf>
99
UK government unveils a new anti-corruption strategy. http://www.elexica.com/en/legal-topics/assetmanagement/151217-uk-government-unveils-a-new-anti-corruption-strategy
100
2017 No. 1301 Financial Services , “The The Oversight of Professional Body Anti-Money Laundering
and Counter Terrorist Financing Supervision Regulations 2017.
<http://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/1301/pdfs/uksi_20171301_en.pdf>.
101
2017 No. 692 Financial Services. The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds
(Information on the Payer) Regulations 2017 <http://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/692/pdfs/uksi_20170692_en.pdf>
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โดยให้องค์กรวิชาชีพที่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแล OPBAS ได้แก่ สมาคมวิชาชีพ
บัญชี (Association of Accounting Technicians) สมาคมนักบัญชีที่ได้รับการรับรอง (Association of
Chartered Certified Accountants) สมาคมกฎหมาย/องค์กรกากับดูแลทนายความ (Law Society / Solicitors
Regulation Authority) โดยสมาชิกขององค์กรวิชาชีพ เช่น สภาทนายความ สมาคมวิชาชีพบัญชี เป็ นต้น
จะต้องอยูภ่ ายใต้ MLR 2017 โดยสาระสาคัญของ MLR 2017 มีดงั นี้
(2.1) การประเมินความเสี่ ยงโดยทัว่ ไป : MLR 2017 กาหนดขั้นตอนที่บุคคล
ที่เกี่ยวข้องจะต้องดาเนินการเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุ รกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากการฟอกเงิน
หรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่ก่อการร้าย ซึ่ งหมายความว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องจัดทารายงานความเสี่ ยง
AML เป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึ่ งระบุถึงที่อยูข่ องลูกค้า ประเทศที่ทาการติดต่อ ผลิตภัณฑ์และการบริ การ
ช่องทางการขนส่ งและขนาดของธุ รกิจ เป็ นต้น
(2.2) นโยบายการลดความเสี่ ยง: การกาหนดนโยบายและการควบคุมการบริ หาร
ความเสี่ ยงจะต้องทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และพิจารณาถึงความเหมาะสมกับความเสี่ ยงและได้รับการอนุมตั ิ
จากผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์กร และรวมถึงนโยบายการควบคุมภายในเกี่ยวกับการฟอกเงินและความเสี่ ยง
ทางการเงินของผูก้ ่อการร้าย (เช่นการแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการที่รับผิดชอบ MLR 2017 และการ
ฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่) ซึ่งจะต้องรวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งของลูกค้าและเก็บรักษา
ข้อมูลของลูกค้าไว้ และการตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการดาเนินความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
(2.3) ความผิดในทางอาญา : บุคคลใดที่กระทาความผิดเกี่ยวกับการป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินหรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่ก่อการร้าย มีโทษปรับและจาคุกเป็ นเวลา 2 ปี
4.2.2 กฎเกณฑ์ดา้ นการสนับสนุนและส่ งเสริ มนวัตกรรมทางการเงิน
4.2.2.1 มาตรการสนับสนุนและส่ งเสริ มวิสาหกิจเริ่ มต้นที่ใช้นวัตกรรมทางการเงิน
(Fintech Startup)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและส่ งเสริ มวิสาหกิจเริ่ มต้นที่
ใช้นวัตกรรมทางการเงิน (Fintech Startup)การส่ งเสริ มการกากับธุ รกิจ FinTech นั้น มีท้ งั หมด 4 หน่วยงาน
ได้แก่ ธนาคารกลางของสหราชอาณาจักร (Bank of England) Prudential Regulation Authority (PRA)
Financial Conduct Authority “FCA” และ Payment Systems Regulator (PSR) ซึ่ งหน่วยงานเหล่านี้ได้มีส่วน
ช่วยสนับสนุนและส่ งเสริ มวิสาหกิจเริ่ มต้นที่ใช้นวัตกรรมทางการเงิน ดังต่อไปนี้โดยมีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้102
(1) ธนาคารกลาง (Bank of England)
ภายใต้พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศอังกฤษปี 1998 (Bank of
FCA Financial Services (Banking Reform) Act 2013: Memorandum of Understanding between the Bank of
England, the Financial Conduct Authority, the Payment Systems Regulatorand the Prudential Regulation Authority
<https://www.fca.org.uk/publication/mou/mou-boe-fca-psr-pra.pdf>.
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England Act 1998) ธนาคารกลางมีวตั ถุประสงค์ในการเพื่อปกป้ องและเพิ่มความมัน่ คงของระบบการเงิน
ของสหราชอาณาจักรและเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาและเพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่ง
ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ในด้านความมัน่ คงทางการเงินของธนาคาร และเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
กากับดูแลของระบบการชาระเงินที่ได้รับการยอมรับจาก HM Treasury ตามมาตรา 184 พระราชบัญญัติ
การธนาคาร พ.ศ. 2552 และผูใ้ ห้บริ การระบบการชาระเงิน ซึ่ งกาหนดโดย HM Treasury ตาม s206A ของ
พระราชบัญญัติการธนาคาร 2009 (Banking Act 2009)103
สาหรับบทบาทของธนาคารกลางสหราชอาณาจักรที่มีต่อการส่ งเสริ ม
นวัตกรรมทางการเงินหรื อ Fintech นั้น104 ในช่วงปี 2016 ธนาคารกลางได้มีการได้จดั ตั้ง Fintech accelerator
เพื่อทางานร่ วมกับผูป้ ระกอบการด้าน FinTech เพื่อนาข้อมูลมาพิจารณาว่านวัตกรรมทางการเงินหรื อ
Fintech สามารถนามาปรับใช้กบั ธนาคารกลางได้หรื อไม่ อย่างไร โดยธนาคารกลางได้ใช้ Fintech
accelerator เพื่อปรับปรุ งเทคโนโลยีการเงินของธนาคารกลางเอง และในขณะเดียวกันธนาคารกลางก็ได้มี
ส่ วนในการสนับสนุนและส่ งเสริ มธุ รกิจของ Fintech และการพัฒนารายสาขา ซึ่ งที่ผา่ นมาธนาคารกลางได้
ทางานร่ วมกับ
(1.1) Mindbridge105 เป็ นผูป้ ระกอบการด้านปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence: AI) โดยใช้ประโยชน์จากระบบ Machine Learning สาหรับการวิเคราะห์คุณภาพของข้อมูลด้าน
เกณฑ์การกากับดูแล
(1.2) Ripple106 เครื อข่ายการชาระเงินระดับโลกที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain
เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของสองสกุลเงินที่แตกต่างกันในระบบการชาระเงิน ณ ราคาปั จจุบนั
ของสองระบบโดยเชื่ อมต่อกับระบบการชาระบัญชีท้ งั สอง ณ ราคาปัจจุบนั โดยใช้ Interledger Protocol
(ILP)107 เพื่อลดความเสี่ ยงในการชาระหนี้ รวมทั้งปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ เนื่องจากใช้ระยะเวลาที่นอ้ ยลง
จึงช่วยลดขั้นตอนซับซ้อนของการชาระเงินและทาให้รวดเร็ วขึ้นละเพิ่มสะดวกสบายมากขึ้นในการชาระเงิน
ข้ามพรมแดน และ
(1.3) Enforcd เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มในการบังคับใช้กฎระเบียบโดยนาข้อมูล
ที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
(2) Prudential Regulation Authority (PRA)
HM Treasury, “Financial services and the consumer : Payment”
<https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130102175626/http://www.hmtreasury.gov.uk/fin_consumer_payments.htm>
104
Central Banking, “Initiative of the year: Bank of England’s FinTech Accelerator”
https://www.centralbanking.com/awards/3333176/initiative-of-the-year-bank-of-englands-fintech-accelerator
105
MindBridge, <https://www.mindbridge.ai/>
106
Ripple, <https://ripple.com/>
107
Inter Ledger Protocol (ILP) คือ เทคโนโลยีรองรับระบบพื้นฐานนี้ ที่สามารถเชื่อมโยง Ledger ของสถาบันทาง
การเงินต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อทาให้ Payment, Clearing และ Settlement สามารถได้ในลักษณะ Real-time
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PRA เป็ นหน่วยงานที่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของธนาคารกลางของ
สหราชอาณาจักร (Bank of England) มีหน้าที่ในการออกหลักเกณฑ์และกากับดูแลในด้านความเพียงพอ
และความมัน่ คงของฐานะทางการเงิน (prudential regulation) ของผูใ้ ห้บริ การทางการเงินได้แก่ ธนาคาร
พาณิ ชย์ บริ ษทั ประกันภัย และบริ ษทั ที่เกี่ยวกับการลงทุน เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อความมีเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงิน อันเพื่อป้ องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ ยงของระบบสถาบันการเงิน
สาหรับบทบาทของ PRA ที่มีต่อการส่ งเสริ มนวัตกรรมทางการเงิน108
คือ ตรวจสอบว่าธนาคาร รวมถึงธนาคารที่มีโมเดลธุ รกิจเกี่ยวกับ FinTech สามารถเข้าสู่ ตลาดใน
สหราชอาณาจักรได้ เช่น Atom Bank ที่ใช้ Application เป็ นหลัก การจัดตั้งธนาคารใหม่ ที่เป็ น start-up
เพื่อช่วยเรื่ องแนวความคิดให้กบั ธนาคารที่เป็ นผูเ้ ล่นรายใหม่สามารถเข้าสู่ ตลาดทางการเงินและผ่านการ
อนุมตั ิหรื ออนุญาตในการดาเนินธุ รกิจตั้งแต่ช่วงแรกของการดาเนินธุ รกิจ
(3) Financial Conduct Authority (FCA)
FCA ถูกจัดตั้งขึ้นโดย the Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA)
ซึ่งเป็ นหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานในภาคบริ การทางการเงิน โดย FCA ทาหน้าที่ในการ
ออกหลักเกณฑ์และกากับดูแลในด้านความเพียงพอและความมัน่ คงของฐานะทางการเงินของผูใ้ ห้บริ การ
ทางการเงินที่ไม่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของ PRA และออกหลักเกณฑ์และกากับดูแลในด้านการประกอบ
ธุ รกิจของผูใ้ ห้บริ การทางการเงินทั้งหมด คือ รับผิดชอบในการควบคุมการให้บริ การการชาระเงินภายใต้
Payment System Regulatory 2017 (PSR 2017) และกฎหมาย Electronic Money Regulatory 2017 (EMR
2017) ซึ่งรวมถึงผูก้ ากับดูแลด้านความมัน่ คงของผูใ้ ห้บริ การชาระเงินที่ไม่ใช่ธนาคารและบริ ษทั E - money
นอกจากนี้ FCA ยังทาหน้าที่ควบคุมบริ การการชาระเงินตาม Directive 2015 (Directive 2015/2366 / EU)
The UK's Second Payment Services Directive (PSD2) ซึ่งถูกนามาใช้สหราชอาณาจักรโดย PSRs 2017
ภายใต้ PSRs 2017 และข้อบังคับเกี่ยวกับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EMRs) FCA มีอานาจหน้าที่ในการอนุญาตหรื อ
ลงทะเบียนสถาบันเงินที่เกี่ยวข้องกับการชาระเงิน เช่น ผูโ้ อนเงิน ผูป้ ระกอบธุ รกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงิน และผูป้ ระกอบธุ รกิจ E-money นอกจากนี้ ยังมีส่วนในการกากับดูแลการชาระเงินของผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์ และระบบควบคุมการชาระเงิน PSRs 2017
(4) Payment Systems Regulator (PSR)
PSR เป็ นหน่วยงานอิสระที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลระบบการชาระเงิน
ของสหราชอาณาจักรที่กาหนดโดย HM Treasury ถูกก่อตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการบริ การด้านการเงิน
(การปฏิรูปการธนาคาร) พ.ศ. 2556 (The Financial Services (Banking Reform Act 2013 (FSBRA)
ตามกฎหมาย โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
(4.1) เพื่อส่ งเสริ มการแข่งขันที่มีประสิ ทธิ ภาพในตลาดสาหรับระบบ
การชาระเงิน
108

K&L GATES Law Watch, “UK REGULATORY INNOVATION PLAN”. < https://www.fintechlawblog.com/2017/04/ukregulatory-innovation-plan/>.
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(4.2) เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาและนวัตกรรมระบบชาระเงิน และ
(4.3) เพื่อให้ระบบการชาระเงินสามารถดาเนินการและพัฒนาในลักษณะ
ที่ช่วยส่ งเสริ มประโยชน์ของผูท้ ี่ใช้บริ การ
สาหรับการส่ งเสริ มในเกิดนวัตกรรมทางการเงินนั้น PSR ได้มีการออกเกณฑ์
ในการกากับดูแลเพื่อปรับปรุ งการกากับดูแลและความโปร่ งใสของระบบการชาระเงิน ดาเนินการตรวจสอบ
การเข้าถึงระบบการชาระเงินและและความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบธุ รกิจ Fintech การปรับปรุ ง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการชาระเงิน รวมทั้งได้มีการการจัดตั้ง the Payments Strategy Forum109 เพื่อพัฒนา
ความคิดริ เริ่ มเชิงกลยุทธ์สาหรับผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมและทางานร่ วมกันเพื่อออกแบบนวัตกรรม
ดังนั้น the Payments Strategy Forum110 จึงเป็ นการพัฒนากลยุทธ์ที่จะนาไปใช้เพื่อ
- สร้างการเข้าถึงระบบการชาระเงินที่ง่ายขึ้น และส่ งเสริ มการแข่งขันด้าน
นวัตกรรม
- ปรับเปลี่ยนระบบการชาระเงินให้คล่องตัวและตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูใ้ ช้ที่เปลี่ยนแปลงไป
- นาเสนอมาตรการเพื่อลดจุดอ่อนในระบบการชาระเงินในปั จจุบนั ที่มีการใช้
เพื่อประโยชน์ทางด้านจากอาชญากรรมทางการเงิน
4.2.2.2 มาตรการสนับสนุนและส่ งเสริ มการทดสอบนวัตกรรมทางการเงิน (Fintech
Regulatory Sandbox)
FCA ได้มีการออกมาตรการเพื่อสนับสนุนและส่ งเสริ มการทดสอบนวัตกรรม
ทางการเงิน (Fintech Regulatory Sandbox) ค.ศ. 2015 ในชื่อโครงการ Project Innovate เพื่อช่วยส่ งเสริ ม
นวัตกรรมในการให้บริ การทางการเงิน เพื่อให้ Fintech สามารถเข้าทดสอบผลิตภัณฑ์และบริ การใน
สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม เพื่อลดเวลาในการออกสู่ ตลาดในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริ การในรู ปแบบ
ใหม่ อีกทั้ง เป็ นการลดต้นทุนในการดาเนินธุ รกิจ และเป็ นการส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงินที่ดีข้ ึน
และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้ได้รับความคุม้ ครองที่เหมาะสม รวมทั้งมีการปรับปรุ งการมีส่วนร่ วมระหว่าง
ประเทศ ด้วยการจัดทาข้อตกลงความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานที่กากับดูแลระหว่างประเทศ เช่น ประเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศสิ งคโปร์ ประเทศเกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เป็ นต้น
โดยการเข้าถึงโครงการ Sandbox ของผูป้ ระกอบการด้าน Fintech นั้น กาหนดให้
ผูส้ มัคร สมัครได้เพียงปี ละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินสิ นค้าและการบริ การด้านนวัตกรรมทางการเงิน ทั้งนี้
เพือ่ เป็ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหากกรณี ที่จาเป็ น ก็จะมีวธิ ี การชาระค่าชดเชยที่เหมาะสมเท่าที่จาเป็ น

Payments Strategy Forum, “A PAYMENTS STRATEGY FOR THE 21ST CENTURY”
<https://implementation.paymentsforum.uk/sites/default/files/documents/PSR%20FACT%20SHEET%20ALT.pdf>
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โดยระยะเวลาของการทดสอบ Sandbox อยูท่ ี่ประมาณ 6 เดือน บริ ษทั จะต้องจัดทารายงานข้อมูลการทดสอบ
ภายใน 4 อาทิตย์

บทที่ 5
บทวิเคราะห์
ในบทที่ 4 ได้กล่าวถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มของนวัตกรรมทางการเงินของ
ต่างประเทศ โดยทางผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการศึกษาของสหราชอาณาจักรและประเทศสิ งคโปร์ ในส่ วนของ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลผูป้ ระกอบธุ รกิจที่นานวัตกรรมทางการเงินมาใช้ในการประกอบ
ธุ รกิจ และหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนและส่ งเสริ มการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
โดยในบทที่ 5 ทางนักวิจยั ได้ดาเนินการสัมภาษณ์ผทู ้ ี่มีบทบาทในตลาดนวัตกรรมทางการเงินทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ และประมวลผลการสัมภาษณ์ดงั กล่าว โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
5.1 ประมวลผลสั มภาษณ์
คณะผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสัมภาษณ์บุคคลที่มีความรู ้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ Fintech
ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และนักวิชาการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสานักงานเศรษฐกิจการคลังที่เกี่ยวข้องกับ
การกากับดูแล Fintech ทั้งหมด 17 คนโดยมีการกาหนดแนวคาถามสัมภาษณ์แยกกันสาหรับสัมภาษณ์
เอกชน และนักวิชาการ ซึ่งแนวคาถามสัมภาษณ์เอกชนประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรค
ในการพัฒนา Fintech ข้อติดขัดทางกฎหมายในการพัฒนา Fintech ข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมาย
หรื อแนวนโยบายที่อยากให้ภาครัฐส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของ Fintech รวมทั้ง ทิศทางแนวโน้ม
ในการพัฒนา Fintech ในประเทศไทย โดยระยะเวลาในการสัมภาษณ์เริ่ มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561
จนถึงเดือนพฤษภาคม 2562
ในส่ วนของแนวคาถามสาหรับหน่วยงานภาครัฐที่กากับดูแลผูป้ ระกอบธุ รกิจ Fintech
จะเกี่ยวข้องกับแนวทางการออกกฎเกณฑ์ในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านการเงิน ผลกระทบจากการ
ออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ sandbox และการปรับปรุ งกฎเกณฑ์ดงั กล่าว ยังรวมไปถึงการประชุมประสาน
ความร่ วมมือระหว่างองค์กรที่กากับดูแลผูป้ ระกอบธุ รกิจนวัตกรรมการเงินในระหว่างประเทศเพื่อหารื อ
แนวทางการปรับปรุ งโครงสร้างภายในองค์กรกากับดูแลโดยใช้เทคโนโลยีในการอานวยความสะดวก
ในการกากับดูแลควบคู่ไปกับการมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อดูแลความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค ควบคู่ไปกับ
การรักษาความมัน่ คงของระบบทางการเงิน (Regulation Technology) เพื่อความคล่องตัว ความรวดเร็ ว
การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ของการทางานของหน่วยงานที่ภาครัฐในการกากับดูแลนวัตกรรม
ทางการเงิน
สาหรับนักวิชาการ แนวคาถามสัมภาษณ์ประกอบด้วย เทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech)
มีบทบาทสาคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค และรู ปแบบการให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การ
มากน้อยแค่ไหน อย่างไรกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ในปั จจุบนั มีผลต่อการพัฒนา Fintech ในประเทศไทย
หรื อไม่ ข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายหรื อแนวนโยบายที่อยากให้ภาครัฐส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโต
ของ Fintech และทิศทางแนวโน้มการพัฒนา Fintech ในประเทศไทย
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เมื่อนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เอกชน นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ ของสานักงานเศรษฐกิจการ
คลังมาใช้ประกอบในการวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับ Fintech
คณะผูว้ จิ ยั สามารถประมวลผลการสัมภาษณ์ได้ ดังนี้
5.1.1 ข้อมูลโดยรวมของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับ Fintech คณะผูว้ ิจยั จึงได้ขอสัมภาษณ์ผทู ้ ี่มีความรู ้ความ
เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับ Fintech ทางภาคเอกชน ขอสัมภาษณ์นกั วิชาการที่มีความรู ้
และเกี่ยวข้องกับเรื่ อง Fintech โดยตรง นอกจากนี้ คณะผูว้ จิ ยั ยังได้ขอสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของสานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ซึ่ งเป็ นผูก้ ากับดูแลกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Fintech
5.1.2 ความคิดเห็นของผูใ้ ห้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นปัญหากฎหมายที่มีผลต่อการพัฒนา
Fintech ในประเทศไทย
5.1.2.1 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ Sandbox
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นเกี่ยวกับกลไกของ Regulatory และ
Own Sandbox ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การทางานของ Regulatory Sandbox ในสมัยก่อนนั้น
ค่อนข้างมีอุปสรรคในเรื่ องของระยะเวลา ซึ่งเมื่อผูใ้ ห้บริ การทางการเงินที่คิดค้นนวัตกรรมทางการเงิน
ในรู ปแบบใหม่และประสงค์จะทาการทดสอบใน Regulatory Sandbox ของธปท. จะพบปัญหาในเรื่ อง
ของระยะเวลาที่ค่อนข้างล่าช้าในการพิจารณานวัตกรรมของ ธปท. ซึ่ งโดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าหนึ่งปี ขึ้นไป
อันส่ งผลกระทบต่อการนาเสนอเทคโนโลยีออกสู่ ตลาด (time to market) เนื่องจาก เทคโนโลยีในปัจจุบนั
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้การให้บริ การด้วยนวัตกรรมบางอย่างที่ส่งมาทดสอบใน Regulatory
Sandbox อาจไม่ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยหากให้พิจารณาใน
ช่วงเวลาตั้งแต่เริ่ มมี Regulatory Sandbox ตั้งแต่ปลายปี 2559 ทุกท่านเห็นไปในทานองเดียวกันว่า ธปท.
ได้มีการปรับปรุ งในเรื่ องระยะเวลาและการประสานงานที่ดีข้ ึนเพื่อแก้ปัญหาเรื่ อง time to market
อย่างไรก็ดี เมื่อเดือนมีนาคมที่ผา่ นมา ธปท. ได้มีการปรับเกณฑ์ในเรื่ อง Sandbox
โดยได้เพิ่มประเภทของ Sandbox อีกประเภท หรื อที่เรี ยกว่า Own Sandbox โดยในประเด็นนี้ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
ทุกท่านมีความเห็นว่าเป็ นแนวนโยบายที่ดี โดยในวันที่ทีมวิจยั ได้ทาการสัมภาษณ์ แม้เกณฑ์ในเรื่ องดังกล่าว
ยังไม่มีผลบังคับใช้ แต่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นในทานองเดียวกันว่า เป็ นเกณฑ์การกากับที่ดี ในการที่
ธปท. อนุญาตให้ผใู ้ ห้บริ การสามารถพัฒนานวัตกรรมอยูภ่ ายใต้กรอบการบริ หารของตนเองได้ ซึ่ งหาก
นวัตกรรมนั้นจะไม่พฒั นาไปเป็ นโครงข่ายพื้นฐานหรื อมาตรฐานกลางที่เกี่ยวข้องกับผูใ้ ห้บริ การรายอื่น ๆ
ที่จาเป็ นต้องทาการทดสอบระบบร่ วมกัน” หรื อ “ไม่มีกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งทดสอบใน Regulatory
Sandbox ของ ธปท.” ก็ควรให้อยูใ่ นความดูแลของผูใ้ ห้บริ การเอง โดยเกณฑ์การกากับในลักษณะนี้
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เชื่ อว่าจะช่วยให้การปรับเปลี่ยนรู ปแบบการให้บริ การของตนเองรวดเร็ ว
และทันสมัยมากยิง่ ขึ้น เพราะไม่ตอ้ งเสี ยเวลาส่ งไปทดสอบยัง Regulatory Sandbox ที่ ธปท.
ดังนั้น สถาบันการเงินหลายแห่งได้ให้ขอ้ มูลว่า ปั จจุบนั แม้ยงั ไม่มีเกณฑ์ Own Sandbox ออกมา
(ณ วันที่ทาการสัมภาษณ์) แต่สถาบันการเงินเองก็ได้ให้ความสาคัญกับการจัดตั้ง Own Sandbox ของตนเอง
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โดยอยูใ่ นระหว่างการกาหนดกรอบนโยบายภายในตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กาหนด โดยมีการกาหนดตัว
ผูบ้ ริ หารที่จะให้เข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการตามแนวทางของเกณฑ์ดงั กล่าว และเมื่อเกณฑ์ประกาศใช้
แน่นอนแล้ว ก็มีความประสงค์จะส่ งแผนงานการทดสอบนวัตกรรมให้ ธปท. พิจารณาตามกรอบแนวทาง
ที่กาหนด
5.1.2.2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูล
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่ องข้อมูลซึ่ งถือเป็ นหัวใจหลักของการ
พัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน นับตั้งแต่ข้ นั ตอนแรกของการทาธุ รกรรม นัน่ คือการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ก็ตอ้ งใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูท้ าธุ รกรรม ไปจนถึงสิ้ นสุ ดกระบวนการทาธุ รกรรม
ในกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล แม้จะนาหลักการของการได้รับ
ความยินยอมมาจาก GDPR ซึ่ งเป็ นกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของสหภาพยุโรป แต่ระบบกฎหมาย
ไทยในปั จจุบนั ยังมีขอ้ จากัดเรื่ องการจัดเก็บข้อมูล และการนาข้อมูลไปใช้ แม้วา่ เจ้าของข้อมูลจะให้ความ
ยินยอมแล้วก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2534 มาตรา 17 ที่ไม่อนุญาตให้
กรมการปกครองเปิ ดเผยข้อมูลไม่วา่ กรณี ใด ๆ ดังนั้น แม้วา่ ในปั จจุบนั กฎหมายไทยจะรองรับกระบวนการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั แต่ขอ้ มูลหลักที่ใช้ในกระบวนการดังกล่าวที่อยูภ่ ายในความครอบครอง
ของกรมการปกครองก็ยงั ไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ ยังมีประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง มาตรการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูใ้ ช้บริ การโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล
สิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัว และเสรี ภาพในการสื่ อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ที่วางหลักจากัดขอบเขตการ
นาข้อมูลเกี่ยวกับธุ รกิจโทรคมนาคมไปใช้ประโยชน์ แม้วา่ ข้อมูลดังกล่าวจะบ่งบอกถึงพฤติกรรมทางด้าน
การขอสิ นเชื่ อและเครดิตของผูใ้ ช้บริ การโทรคมนาคม ได้แก่ พฤติกรรมการชาระค่าบริ การ ซึ่ งมีประโยชน์
อย่างมากต่อการวิเคราะห์สินเชื่อของสถาบันการเงิน แต่ขอ้ มูลดังกล่าวก็ยงั ติดขัดข้อกฎหมาย ทาให้ไม่
สามารถนามาใช้ประโยชน์ในกิจการอื่นนอกเหนื อจากกิจการโทรคมนาคมได้
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ยงั ให้ขอ้ มูลเรื่ องข้อติดขัดของกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิจ
ข้อมูลเครดิต ซึ่ งจากัดประเภทของข้อมูลที่สามารถนามาใช้วเิ คราะห์สินเชื่อได้ และไม่ตอบโจทย์การพัฒนา
ของเทคโนโลยีทางการเงินที่มีการนาข้อมูลหลากหลายมาประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ อย่างไรก็ดี
แม้วา่ จะปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิจข้อมูลเครดิต การนาข้อมูลดังกล่าวมาประกอบ
การวิเคราะห์สินเชื่ อก็ยงั ติดขัดข้อกฎหมายของหน่วยงานของรัฐในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐเป็ นผูจ้ ดั เก็บ
ข้อมูล เช่น ข้อมูลรายได้ของผูข้ อสิ นเชื่ อ ซึ่ งหน่วยงานที่มีขอ้ มูลดังกล่าวคือกรมสรรพากร เป็ นต้น
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ยงั กล่าวถึงแนวคิดของการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของระบบ
กฎหมายและผูใ้ ช้กฎหมายของไทย โดยแสดงความกังวลว่า ผูใ้ ช้กฎหมายยังไม่สามารถเห็นความแตกต่าง
ระหว่างการให้ความยินยอมกับหลักการทาสัญญา โดยข้อมูลบางประเภท แม้จะไม่ได้รับความยินยอม
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่หากมีความจาเป็ นต่อการทาสัญญาต่อกัน และได้ยนิ ยอมทาสัญญากันไว้ท้ งั สองฝ่ าย
แล้ว การจัดเก็บและการนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ภายในกรอบสัญญาก็ยอ่ มทาได้โดยไม่จาต้องขอความ
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ยินยอมอีก ในขณะที่การใช้ขอ้ มูลหรื อจัดเก็บข้อมูลที่นอกเหนือจากกรอบสัญญานั้นต้องขอความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลก่อน
5.1.2.3 เกณฑ์อื่น ๆ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่า เนื่องจาก Fintech
ไปเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทาให้มีกฎระเบียบเป็ นจานวนมาก เช่น ธปท. กระทรวงการคลัง ปปง. กลต.
คปภ. เป็ นต้น โดยแต่ละหน่วยงานก็จะมีกฎหมายต่าง ๆ มีการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของตนเอง ไม่มีระบบ
หรื อ Web Portal หรื อหน่วยงานที่เป็ นศูนย์กลาง ทาให้เกิดความยุง่ ยากและเกิดปั ญหาในทางปฏิบตั ิ เช่น
หากมีกฎระเบียบเป็ นจานวนมากแล้ว อาจมีความเกี่ยวข้องกับการขออนุญาตหลายหน่วยงาน กฎหมายอาจ
ซ้ าซ้อนกันได้ นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจไม่รู้กฎหมายของหน่วยงานอื่น เมื่อดาเนินการไปแล้ว
อาจไปติดกฎระเบียบของหน่วยงานอื่นจนไม่สามารถดาเนิ นการต่อได้ เป็ นต้น
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ได้เสนอมุมมองในเรื่ องนี้วา่ ควรมีหน่วยงานที่เป็ นศูนย์กลาง หรื อ
one stop service ที่สามารถเข้าใจ และสามารถให้คาปรึ กษาได้เช่นเดียวกับประเทศสิ งคโปร์ ก็จะเป็ นช่วย
แก้ปัญหาและข้อยุง่ ยากในทางปฏิบตั ิของภาคธุ รกิจได้ นอกจากนี้ นายโกเมน สิ มากร ยังมีความเห็นว่า
เนื่องจากหน่วยงานกากับมีหลายหน่วยงาน นอกจากการทาประชาพิจารณ์ในการออกกฎหมายใหม่ในแต่ละ
ครั้งแล้ว หน่วยงานกากับควรมีการหารื อร่ วมกันก่อนกาหนดหลักเกณฑ์หรื อแก้ไขหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
5.1.3 ความคิดเห็นของผูใ้ ห้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นอื่นที่ไม่ใช่เรื่ องของกฎหมาย
5.1.3.1 โครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนา Fintech
ธุ รกิจเกี่ยวกับ FinTech ในประเทศไทยไม่ค่อยประสบความสาเร็ จ เพราะประเทศ
ไทยไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออานวยต่อการเกิดหรื อรองรับ Fintech ตัวอย่างเช่น ภาครัฐต้องการที่จะให้
คนเข้ามาทาธุ รกิจหรื อขอรับใบอนุญาตในการทา P2P Lending หรื อการทา AI แต่ระบบหรื อภาครัฐไม่มี
ข้อมูลหรื อ Data เพียงพอที่จะในการเอื้อให้เกิดการใช้ขอ้ มูลเพื่อประมวลผลประกอบการทาธุ รกิจใน
ลักษณะดังกล่าว
นอกจากนี้ ในเรื่ องการให้บริ การและจุดเดียว (one stop service) ของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุ รกิจของ Fintech มีส่วนสาคัญและเอื้อต่อการเกิดนวัตกรรมทางการเงิน
เช่นเดียวกัน เพราะว่าในการประกอบธุ รกิจ Fintech หน่วยงานกากับมีหลายหน่วยงาน นอกจากการทา
ประชาพิจารณ์ในการออกกฎหมายใหม่ในแต่ละครั้งแล้ว หน่วยงานกากับควรมีการหารื อร่ วมกันก่อน
กาหนดหลักเกณฑ์หรื อแก้ไขหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เนื่องจากมีผลกระทบต่อภาคธุ รกิจ
ส่ วนช่องทางการติดต่อกับ ธปท. จะมีการปรับเกณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีเป็ น
ช่องทางให้ติดต่อกับ ธปท. ได้สะดวกขึ้น เช่น มีการใช้ Application เพื่อลดการใช้กระดาษ แต่อาจยังไม่ถึง
ขนาดไป RegTech (Regulatory Technology)
นอกจากนี้ ถ้ามองในแง่ผลิตภัณฑ์ ธปท. กาลังพัฒนาการใช้ Blockchain ในหลายมิติ
เช่น โครงการอินทนนท์คริ ปโตบาทที่จะพัฒนามาเป็ นงานหลังบ้าน Settlement ระหว่างธนาคารพาณิ ชย์
ซึ่งสามารถทดแทนระบบ BahtNet ได้ แต่ตอ้ งเข้าใจว่า ธปท. และ ธนาคารกลางทัว่ โลกไม่มีแนวโน้มจะ
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รองรับ Cryptocurrency ให้เป็ นเงินที่ชาระหนี้ได้ตามกฎหมาย (Legal Tender) ซึ่งบางประเทศอาจมีการ
ทดลองมาใช้กบั Retail เช่น ประเทศจีน แต่เท่าที่เข้าใจจีนเป็ นประเทศใหญ่ และอาจจะใหญ่ไปสาหรับการ
ทาตามกระบวนการ Consensus หรื อ Verify ภายใต้ระบบ DLT ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีพ้นื ฐานของ
Cryptocurrency รวมไปถึงการที่แต่ละ Nodes ต้องเก็บข้อมูลมากมายอันนี้ก็เป็ นอีกปั ญญา แต่อย่าง Ripple
ที่เอามาทา Settlement อันนี้พอจะเป็ นไปได้ เพราะใช้เป็ นเพียงแค่สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน คือ เปลี่ยนจาก
การถือเงินตราต่างประเทศมาเป็ นเหรี ยญ Ripple
5.1.3 ความคิดเห็นของผูใ้ ห้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นอื่นที่ไม่ใช่เรื่ องของกฎหมาย
5.1.3.1 โครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนา Fintech
(1) การพัฒนาบุคลากร
การขาดแคลนบุคลากรด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญหาก็คือในเรื่ อง
บุคลากร เนื่องจากเราเน้นเรื่ องของการพัฒนา (Development) และมาตรฐานการกากับขึ้นสู ง (High
Standard) ดังนั้น ในการเลือกคนเข้ามาก็ตอ้ งพิจารณาอย่างละเอียด ปั จจุบนั มีบุคลากรกว่า 20 ชาติ (ประมาณ
160 คน) ที่เข้ามาทางานในองค์กร โดยเรามีเป้ าหมายในการพยายามให้คนที่มีทกั ษะความชานาญช่วยสอน
คนที่เป็ น Local นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่จะส่ งเสริ ม Programmer ที่เป็ นผูห้ ญิงมากยิง่ ขึ้น (เรื่ องความเท่า
เทียมทางเพศ) อย่างไรก็ดี สาหรับเรื่ องบุคลากรในด้านเทคโนโลยี ถือว่าเป็ นปั ญหาเหมือนกันทั้งระบบ
ของอุตสากรรมทางการเงิน เพราะโปรแกรมเมอร์ หรื อบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีขาดแคลนทั้ง
อุตสาหกรรม เพราะประเทศเราขาดบุคลากรที่มีทกั ษะทางด้านเทคนิค (Technical Skill) รัฐจึงควรต้อง
ปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดเกี่ยวกับระบบการเรี ยน รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติของเด็กในระบบการศึกษา
ดังนั้น จึงเป็ นปั ญหาโครงสร้างการศึกษา เพราะถ้าจะพัฒนาไป 4.0 เราต้องเริ่ มเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบ
การศึกษาก่อน เพราะวิธีคิดของการสร้างคนทางด้านนี้ยงั ไม่ดีเท่าที่ควร และต้องเป็ นคนที่มีทกั ษะในการ
ทางานได้ดว้ ย อีกทั้ง การปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั เพราะหลักสู ตร
ในมหาลัยยังเรี ยนวิชาเก่า ๆ และใช้ไม่ได้กบั เทคโนโลยีใหม่ ๆ แม้วา่ ตอนนี้ทางธนาคารจะรับคน
โดยพยายามหาคนมาทางานมาจากมหาลัยต่างประเทศ และเริ่ มเปิ ดโอกาสให้พนักงานของธนาคาร เริ่ มเรี ยน
internal skill ผ่านการเรี ยนหลักสู ตรออนไลน์ของเว็บไซด์ coursera เพื่อให้พนักงานของธนาคารเกิดการ
เรี ยนรู ้มากขึ้นในด้านเทคโนโลยี เพราะคู่แข่งที่น่ากลัวมากที่สุด คือ ตัวเราเอง
(2) ทัศนคติของบุคลากรขององค์กรในปัจจุบนั
บางองค์กรในหน่วยงานของธนาคารมีการปรับตัวเพื่อพัฒนาตนเองในด้าน
เทคโนโลยี ในขณะที่บางองค์กรอาจจะมีการปรับตัวที่ชา้ และไม่ทนั ต่อการพัฒนาการของเทคโนโลยีใน
ปัจจุบนั
(3) องค์กรใหญ่เจอปั ญหาที่คล้ายคลึงกัน ก็คือ
(3.1) ส่ วนงานที่เจอลูกค้า (พนักงานสาขา หรื อ Call Center) กับส่ วนงานที่เน้นเรื่ อง
การพัฒนาเทคโนโลยีเป็ นคนละส่ วนงานกันทาให้ส่วนงานพัฒนาเทคโนโลยี เมื่อไม่ได้เจอลูกค้าโดยตรงก็
ไม่สามารถที่จะแก้ไขปั ญหาให้กบั ลูกค้าของธนาคารได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งเทคโนโลยี
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บางส่ วนที่ถูกพัฒนาออกมาอาจจะไม่ตอบโจทย์ลูกค้าก็ได้ จึงทาให้การเข้าถึงข้อเสนอแนะหรื อคาติชมของ
ลูกค้า (feedback) ซึ่ งเป็ นหัวใจหลักของการทางาน ไม่สามารถนากลับพัฒนาในทางเทคโนโลยีเพื่อ
ช่วยเหลือให้ทนั ท่วงทีกบั ความต้องการของลูกค้า ซึ่ งเป็ นโจทย์ที่องค์กรใหญ่ของธนาคารพาณิ ชย์ยงั ทาได้
ไม่ดีเท่าที่ควร เมื่อเทียบกับ FinTech StartUp เพราะสามารถแก้ปัญหาหรื อจุดอ่อนได้เป็ นจุด ๆ (Pain Point)
ได้ดี และมีความรวดเร็ ว และสามารถพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(3.2) ปัญหาอีกประเด็นของธนาคาร คือ วัฒนธรรมทางความคิด (culture mindset)
เช่น TMB เป็ นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความรัดกุม การทางานข้ามสายงานหรื อการย้ายคนข้ามสายงานย่อม
เป็ นไปได้ยาก เพราะด้วยกฎเกณฑ์ภายในและกฎเกณฑ์ภายนอก
(3.3) การปรับตัวขององค์กรขนาดใหญ่จะมีลกั ษณะแบบเดียวกัน คือ ขั้นตอนการ
ดาเนินงานภายในมีช่วงระยะเวลาในการให้บริ การที่ค่อนข้างนาน ดังนั้น ธนาคารจึงมีระบบภายในค่อนข้าง
เยอะ ทาให้การปรับตัวหรื อเปลี่ยนแปลงจะทาได้ชา้ กว่าบริ ษทั Start up Fintech
(3.4) การรับจานวนลูกค้า เนื่องจากธนาคารมีธุรกรรมค่อนข้างเยอะ และธนาคาร
มีลูกค้าจานวนมากที่จะต้องให้บริ การ หากธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงจะคานึงถึงลูกค้าก่อนว่าจะได้รับ
ผลกระทบในวงกว้างอย่างไรบ้าง เพราะลูกค้าใช้บริ การมานาน อีกทั้ง ด้วยเรื่ องความมัน่ คงทาให้ธนาคาร
ต้องคิดไตร่ ตรองให้รอบคอบ จึงทาให้การพัฒนาการต่าง ๆ ดาเนินการอาจจะช้ากว่าธนาคารขนาดเล็ก
หรื อ Start Up ที่เป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิจ Fintech
5.2 บทวิเคราะห์
5.2.1 จากการประมวลผลสัมภาษณ์พบว่าผูป้ ระกอบธุ รกิจมีความกังวลเรื่ องระยะเวลาของ Regulatory
Sandbox ที่ค่อนข้างล่าช้า แม้วา่ ธปท. จะมีการปรับปรุ งให้ Regulatory Sandbox มีความรวดเร็ วขึ้น และมี
การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ Own Sandbox เพื่อให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจมีความคล่องตัวในการทดสอบระบบเพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุ รกิจ แต่ยงั คงมีประเด็นปั ญหาว่า ผูป้ ระกอบธุ รกิจไม่สามารถคาดการณ์ได้วา่
เทคโนโลยีของตนจะผ่านการทดสอบภายใน Sandbox และสามารถนามาให้บริ การได้จริ งอย่างเต็มรู ปแบบ
เมื่อใด ซึ่ งระยะเวลาดังกล่าวย่อมมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจทางธุ รกิจเป็ นอย่างมาก เมื่อพิจารณาจาก
กฎหมายของประเทศสิ งคโปร์ และสหราชอาณาจักร จะพบว่าหลักเกณฑ์เรื่ อง Regulatory Sandbox ของ
สิ งคโปร์ น้ นั MAS จะกาหนดระยะเวลาการให้ทดสอบภายใน Sandbox ไว้ต้ งั แต่เริ่ มต้นเข้า Sandbox ทั้งนี้
ระยะเวลาที่กาหนดจะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะและประเภทของเทคโนโลยี ประกอบกับลักษณะของการประกอบ
ธุ รกิจด้วย การกาหนดระยะเวลาดังกล่าวจะทาให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจสามารถทราบได้ต้ งั แต่เริ่ มแรกว่าจะได้
ออกจาก Sandbox เมื่อไหร่ และสามารถวางแผนการตัดสิ นใจทางธุ รกิจได้อย่างเหมาะสม
5.2.2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูล ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นว่า ข้อมูลคือกระดูกสันหลังของ
การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน หากไม่มีขอ้ มูล หรื อไม่สามารถนาข้อมูลที่มีอยูไ่ ปใช้ประโยชน์ได้ ไม่วา่
จะด้วยสาเหตุของการติดขัดทางกระบวนการจัดเก็บ การประมวล หรื อการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หรื อ
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สาเหตุของการติดขัดทางกฎหมายก็ตาม จากการวิเคราะห์ตวั บทกฎหมายของไทยเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูล
แม้วา่ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลจะอยูบ่ นหลักการของการได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูล แต่ก็ยงั มีกฎหมายเฉพาะของหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการใช้ขอ้ มูล
เช่น กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรื อกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิจโทรคมนาคม เป็ นต้น ซึ่ ง
ข้อมูลที่อยูภ่ ายใต้ความครอบครองของหน่วยงานด้านการทะเบียนราษฎร หรื อข้อมูลที่จดั เก็บได้จากการ
ให้บริ การด้านโทรคมนาคมแก่ลูกค้าเป็ นข้อมูลที่มีความสาคัญ และสามารถนาไปต่อยอดเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้อีกมากมาย
5.2.3 สาปรับประเด็นอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมายนั้น ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อดูแลและส่ งเสริ มด้านเทคโนโลยีทางการเงินเป็ นการเฉพาะ รวมถึง
มาตรการในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการเงินอีกด้วย อย่างไรก็ดี แม้จะ
พิจารณาว่าประเด็นเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางกฎหมาย แต่กฎหมายก็มีส่วนสาคัญอย่างยิง่ ในอันที่
จะส่ งเสริ มหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาไปสู่ เป้ าหมายดังกล่าว หากพิจารณาจากโครงสร้างหน่วยงานของ
ประเทศสิ งคโปร์ จะพบว่า MAS สามารถทาหน้าที่เป็ นหน่วยงานกลางเพียงแห่งเดียวได้เนื่องจาก MAS เป็ น
ผูก้ ากับดูแลระบบการเงินทั้งระบบ รวมถึงกากับดูแลผูใ้ ห้บริ การทางการเงินทุกประเภท ไม่ได้มีการแบ่งแยก
หน่วยงานกากับสาหรับแต่ละประเภทธุ รกิจเช่นเดียวกับประเทศไทย นอกจากนี้ การตั้งหน่วยงานกลางของ
MAS ยังเป็ นการตั้งหน่วยงานเสมือน กล่าวคือ ไม่มีอาคารสานักงาน เพื่อเป็ นการประหยัดงบประมาณ
ภาครัฐ เพราะโครงสร้างในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าใช้บริ การของภาครัฐ
สาหรับประชาชนชาวสิ งคโปร์ ถูกออกแบบมาให้ดาเนิ นการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประชาชนจึงสามารถใช้
บริ การภาครัฐได้โดยไม่จาเป็ นต้องเดินทางไปที่สานักงานทาการ การมีสานักงานทางการจึงไม่มีความจาเป็ น
ในประเด็นเรื่ องการพัฒนาบุคลากรนั้น จะเห็นได้วา่ กฎหมายต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ประเทศสิ งคโปร์ เปิ ดกว้างให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจสามารถแสวงหาบุคลากรผูม้ ีความรู ้ความสามารถจาก
ต่างประเทศได้ โดยไม่จาเป็ นต้องเป็ นชาวสิ งคโปร์ เพียงอย่างเดียว อีกทั้งภาครัฐยังสนับสนุนให้มีการใช้
บุคลากรจากต่างประเทศอีกด้วยหากงานในสาขานั้น ๆ ไม่สามารถหาผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นชาวสิ งคโปร์ได้ ทา
ให้ธุรกิจด้านเทคโนโลยีทางการเงินสามารถพัฒนารุ ดหน้าไปได้อย่างรวดเร็ ว และประชาชนชาวสิ งคโปร์
เองก็ได้เรี ยนรู ้วทิ ยาการที่ถ่ายทอดจากผูเ้ ชี่ยวชาญต่างชาติเหล่านั้นผ่านการทางานร่ วมกัน เพื่อที่ในอนาคตจะ
มีผเู ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นชาวสิ งคโปร์ ต่อไป นับว่าเป็ นกระบวนการสนับสนุนเทคโนโลยีทางการเงิน ใน
ขณะเดียวกันก็สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของตนเองด้วย

บทที่ 6
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
6.1 บทสรุ ป
FinTech คือ การสร้างเครื่ องมือทางการเงินหรื อผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรู ปแบบใหม่โดยอาศัย
เทคโนโลยีเป็ นพื้นฐาน อันมีวตั ถุประสงค์ในการสร้างนวัตกรรมทางการเงินในรู ปแบบที่แตกต่างไปจาก
การให้บริ การทางการเงินที่มีอยูเ่ ดิมในปั จจุบนั และเพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และลดต้นทุนในการทาธุ รกรรมโดยรวม
การพัฒนาของ FinTech มีมาอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี ค.ศ. 1866 มาจนถึงปัจจุบนั สาหรับประเทศ
ไทย ความเจริ ญก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีได้ส่งผลต่อการทาธุ รกิจของธนาคารพาณิ ชย์ให้
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทาให้ตลาดทางการเงินของไทยได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว โดย Fintech
ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงของรู ปแบบธุ รกิจทางการเงินในรู ปแบบใหม่ให้กบั ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ และได้
ส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจซึ่ งรวมไปถึงการให้บริ การชาระเงิน อุตสาหกรรมภาคการเงิน และเกณฑ์การ
กากับดูแลผูป้ ระกอบธุ รกิจทางการเงินอีกด้วย โดย FinTech ในปั จจุบนั จะอยูใ่ นรู ปแบบธุ รกิจประเภท Start
Up ที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง และเป็ นผูใ้ ห้บริ การที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ซึ่ ง Fintech ของภาค
การเงินที่สาคัญของไทยนั้น จะอยูใ่ นรู ปแบบของการให้บริ การธุ รกรรมในลักษณะการให้สินเชื่อ หรื อการ
กูย้ มื การให้บริ การโอนเงิน การเงินส่ วนบุคคล และการบริ การเงินโอน อย่างไรก็ดี แม้ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกนามาใช้ประโยชน์ในการทาธุรกรรมทางการเงิน แต่กใ็ นทางกลับกัน กลับ
ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อภัยคุกคามและการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่สามารถส่ ง
ผลกระทบในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ วและทวีความรุ นแรงด้วยเช่นกัน
กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา FinTech การศึกษาคณะผูว้ จิ ยั พบว่า กฎหมายและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา FinTech อยูใ่ นการกากับดูแลของกระทรวงการคลังและ ธปท. เป็ นหลัก
โดยกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Fintech คณะผูว้ จิ ยั ได้ศึกษา ประกอบด้วย หลักเกณฑ์
การกากับกิจการวิสาหกิจเริ่ มต้น (Startup) หลักเกณฑ์การกากับ Regulatory Sandbox หลักเกณฑ์การกากับ
สาขาและตัวแทนของธนาคารพาณิ ชย์ (Banking Agent) หลักเกณฑ์การกากับ E-KYC แนวทางในการ
อนุญาตให้บริ การ E-Marketplace Platform กฎหมายว่าด้วยระบบชาระเงิน และหลักเกณฑ์การกากับ P2P
Lending Platform
กฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา FinTech ที่คณะผูว้ จิ ยั ได้ศึกษา ประกอบด้วย
2 ประเทศ คือ สิ งคโปร์ และสหราชอาณาจักร ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
ประเทศสิ งคโปร์ แม้วา่ จะมีกฎเกณฑ์กากับดูแลผูป้ ระกอบการด้าน Fintech ที่ค่อนข้างเข้มงวด
โดยกาหนดให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจแต่ละประเภทต้องยืน่ คาขออนุ ญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเมื่อได้รับ
ใบอนุญาตแล้วยังต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และการป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการป้ องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อย่างไรก็ดี รัฐบาลสิ งคโปร์ เล็งเห็น
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ถึงความสาคัญของการพัฒนา Fintech จึงมีการออกแนวทางสาหรับผูป้ ระกอบธุ รกิจ Fintech ออกมาเป็ นการ
เฉพาะเพื่อให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจมีแนวทางที่ชดั เจนในการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จุดเด่นอีกประการหนึ่งของระบบกฎหมายสิ งคโปร์ ต่อการพัฒนา Fintech ก็คือ มีกฎเกณฑ์ดา้ น
การสนับสนุนและส่ งเสริ ม Fintech เป็ นการเฉพาะ ไม่วา่ จะเป็ นมาตรการสนับสนุนและส่ งเสริ ม Startups ที่
ใช้ Fintech ในการประกอบธุ รกิจ โดยมีโปรแกรม “พี่เลี้ยง” ให้กบั วิสาหกิจหลากหลายรู ปแบบ แล้วแต่วา่
วิสาหกิจจะเลือกเข้าโปรแกรมใดที่เหมาะสมกับตน ทั้งโปรแกรมที่คอยดูแลการประกอบธุ รกิจ โปรแกรม
ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน หรื อโปรแกรมที่สนับสนุนให้เกิดความคิดริ เริ่ มในแวดวง Fintech
ประการสุ ดท้ายคือการคุม้ ครองความคิดริ เริ่ มด้าน Fintech ที่มีประสิ ทธิ ภาพผ่านโครงการ
สนับสนุนทางการเงินแก่ทรัพย์สินทางปั ญญา ซึ่ งผูเ้ ป็ นเจ้าของทรัพย์สินทางปั ญญาสามารถนาทรัพย์สินทาง
ปั ญญาดังกล่าวมาเป็ นหลักประกันการขอสิ นเชื่อโดยมีรัฐบาลรับภาระความเสี่ ยงร่ วมกับผูใ้ ห้สินเชื่อ อีกทั้ง
ยังมีช่องทางพิเศษ (Fast Track) รองรับคาขอจดทะเบียนสิ ทธิบตั ร Fintech อีกด้วย
ส่ วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Fintech ในประเทศสหราชอาณาจักร สาหรับด้านกฎเกณฑ์ดา้ น
การกากับดูแลผูป้ ระกอบธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการเงินผูป้ ระกอบการซึ่ งเป็ น start up ด้าน
fintech นั้น จะต้องขออนุญาตประกอบธุ รกิจ การประกอบธุ รกิจ Fintech จะต้องได้รับอนุญาตจาก PRA
หรื อ FCA หรื อได้รับการยกเว้นที่จะได้รับอนุ ญาต ซึ่ งการอนุญาตดังกล่าวครอบคลุมถึงลักษณะธุ รกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการฝากเงิน การทากรมธรรม์ประกันภัย การให้สินเชื่อ การให้สินเชื่ อแบบ Peer-to-peer ผ่าน
แพลตฟอร์ ม ให้คาปรึ กษาในการขายหรื อซื้ อหุ น้ หุ น้ กู้ และหลักทรัพย์ประเภทอื่น ซึ่ งธุ รกรรมเหล่านี้ อยู่
ภายใต้การกากับดูแลตาม the Financial Services and Markets Act 2000, the Financial Services and
Markets Act (Regulated Activities Order) 2001, คู่มือของ PRA (the PRA’s Rulebook) ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์ จะอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลตาม the Electronic Money Regulations
2011 ส่ วนธุ รกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน การถอนเงินจากบัญชี เครื่ องมือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
การทาธุ รกรรมการชาระเงินจะอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลตาม the Payment Services Regulations 2009
และปี 2017 นอกจากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุ รกิจแล้ว ยังมีกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
เช่น การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลและการป้ องกันการปราบปรามการฟอกเงิน
สาหรับกฎเกณฑ์ดา้ นการสนับสนุนและส่ งเสริ มนวัตกรรมทางการเงินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและส่ งเสริ มวิสาหกิจเริ่ มต้นที่ใช้นวัตกรรมทางการเงิน (Fintech Startup)การ
ส่ งเสริ มการกากับธุ รกิจ FinTech ทั้ง 4 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารกลางของสหราชอาณาจักร (Bank of
England) Prudential Regulation Authority (PRA) Financial Conduct Authority “FCA” และ Payment
Systems Regulator (PSR) ซึ่ งหน่วยงานเหล่านี้ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนและส่ งเสริ มวิสาหกิจเริ่ มต้นที่ใช้
นวัตกรรมทางการเงิน เช่น ธนาคารกลางได้ทางานร่ วมกับ Mindbridge ซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบการด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) โดยใช้ประโยชน์จากระบบ Machine Learning สาหรับการ
วิเคราะห์คุณภาพของข้อมูลด้านเกณฑ์การกากับดูแล หรื อ PSR ได้มีการการจัดตั้ง the Payments Strategy
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Forum เพื่อพัฒนาความคิดริ เริ่ มเชิงกลยุทธ์สาหรับผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมและทางานร่ วมกันเพื่อ
ออกแบบนวัตกรรม เป็ นต้น
นอกจากนี้ คณะผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์ผทู ้ ี่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรง
เกี่ยวกับ Fintech โดยสามารถสรุ ปผลการสัมภาษณ์ ได้เป็ น 3 ประเด็น คือ
6.1.1 ประเด็นเรื่ องหลักเกณฑ์ของ Sandbox กล่าวคือ ในส่ วนของ Regulatory Sandbox นั้น
มักพบปัญหาในเรื่ องของระยะเวลาที่ค่อนข้างล่าช้าในการพิจารณานวัตกรรมของ ธปท. ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว
มากกว่าหนึ่งปี ขึ้นไป อันส่ งผลกระทบต่อการนาเสนอเทคโนโลยีออกสู่ ตลาด (time to market ) ของสถาบัน
การเงิน ต่อมา ธปท. ได้ปรับแนววิธีปฏิบตั ิให้การประสานงานระหว่างธปท. และผูท้ ี่ประสงค์จะส่ ง
นวัตกรรมไปยัง Sandbox มีความสะดวกและรวดเร็ วขึ้น ซึ่ งเป็ นการแก้ปัญหาได้ในส่ วนหนึ่ง นอกจากนี้
การปรับเกณฑ์เรื่ อง Sandbox โดย ธปท. กาหนดให้สถาบันการเงินสามารถสร้าง Sandbox ของตนเองได้
หรื อที่เรี ยกว่า Own Sandbox นั้น เป็ นแนวทางที่ดี เนื่ องจากเกณฑ์เรื่ อง Own Sandbox ดังกล่าวอนุญาตให้
ผูใ้ ห้บริ การสามารถพัฒนานวัตกรรมอยูภ่ ายใต้กรอบการบริ หารของตนเองได้ ในกรณี ที่นวัตกรรมนั้นจะไม่
พัฒนาไปเป็ นโครงข่ายพื้นฐานหรื อมาตรฐานกลางที่เกี่ยวข้องกับผูใ้ ห้บริ การรายอื่น ๆ ที่จาเป็ นต้องทาการ
ทดสอบระบบร่ วมกัน” หรื อ “ไม่มีกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งทดสอบใน Regulatory Sandbox ของ ธปท.”
โดยหลักการดังกล่าว ย่อมช่วยลดระยะเวลาในการนาเสนอเทคโนโลยีออกสู่ ตลาดในกรณี ที่สถาบันการเงิน
ต้องการพัฒนานวัตกรรมหรื อระบบภายในของตนเองในลักษณะที่ไม่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่ตอ้ งใช้
ร่ วมกันกับสถาบันการเงินอื่น
6.1.2 ประเด็นเรื่ องการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล ซึ่ งข้อมูลถือว่าเป็ นหัวใจหลักของการพัฒนา
Fintech อย่างไรก็ดี กฎหมายไทยรวมถึงผูใ้ ช้กฎหมายยังตีความการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างเข้มงวด
ในบางกรณี แม้วา่ เจ้าของข้อมูลจะให้ความยินยอมแล้ว แต่ก็ยงั ติดขัดข้อกฎหมายเฉพาะบางประการที่ทาให้
ไม่สามารถนาข้อมูลไปใช้ได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ หากจะพัฒนา Fintech ทั้งระบบ จะต้องปลดอุปสรรค
ด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บและการใช้ขอ้ มูลให้อิงตามหลักของการให้ความยินยอมอย่างแท้จริ ง
6.1.3 ประเด็นอื่น ๆ เนื่องจาก Fintech มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายหน่วยงาน
ทั้งในส่ วนของการเริ่ มต้นประกอบธุ รกิจในการการจัดตั้งบริ ษทั (กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
) การขออนุ ญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกากับการกับดูแลทางการเงิน (ธปท. กระทรวงการคลัง ปปง. กลต.
คปภ.) ทาให้การประกอบธุ รกิจในเรื่ องหนึ่ง ๆ มีกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็ นจานวนมาก อีกทั้ง
หน่วยงานแต่ละหน่วยงานก็จะมีกฎ ระเบียบ หรื อกฎหมายต่าง ๆ ของตนเองมีการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ตาม
แบบฟอร์มของตนเอง โดยไม่มีระบบหรื อ Web Portal หรื อหน่วยงานที่เป็ นศูนย์กลางในเรื่ องดังกล่าว ทาให้
เกิดความยุง่ ยากและเกิดปั ญหาในทางปฏิบตั ิ เช่น ในกรณี มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่ องดังกล่าวเป็ น
จานวนมากแล้ว อาจมีความเกี่ยวข้องกับการขออนุ ญาตหลายหน่วยงาน และกฎหมายที่ใช้บงั คับอาจซ้ าซ้อน
กันได้ อีกทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อาจไม่รู้กฎหมายของหน่วยงานอื่น ดังนั้น เมื่อดาเนินการไปแล้ว
อาจไปติดกฎระเบียบของหน่วยงานอื่นจนไม่สามารถดาเนิ นการในเรื่ องดังกล่าวต่อไปได้ เป็ นต้น
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6.2 ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษา รวมถึงกฎหมายของประเทศไทย กฎหมายต่างประเทศ รวมถึงบทสัมภาษณ์จาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ FinTech แล้วพบว่า
6.2.1 ในส่ วนของ Sandbox นั้น ผูว้ จิ ยั เห็นด้วยกับการสร้างกลไก Own Sandbox ของ ธปท. ที่
จะช่วยให้นวัตกรรมบางอย่างที่ใช้เป็ นการภายในของผูใ้ ห้บริ การเอง หรื อที่จะไม่พฒั นาไปเป็ นโครงข่าย
พื้นฐานร่ วมกับผูใ้ ห้บริ การรายอื่นไม่จาเป็ นต้องเข้าร่ วมทดสอบใน Regulatory Sandbox โดยให้ผทู ้ ดสอบ
จัดทาแผนการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กาหนด (เช่นรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ งบประมาณ
จานวนลูกค้าที่ร่วมทดสอบ การบริ การความเสี่ ยง/คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค) อย่างไรก็ดี ผูว้ ิจยั มีความเห็นเพิ่มเติม
ว่าแม้ Own Sandbox จะเป็ นการสร้างหลักเกณฑ์เพื่อเพิ่มความยืดหยุนและคล่องตัวโดยเป็ นการลด time to
market ให้กบั ผูใ้ ห้บริ การ แต่หากนวัตกรรมที่ทดสอบใน Own Sandbox นั้น แม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
โครงข่ายพื้นฐานที่ใช้ร่วมกัน แต่หากเป็ นการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีในรู ปแบบใหม่เพื่อรองรับการ
ให้บริ การ ย่อมมีประเด็นต่าง ๆ ที่ ผูใ้ ห้บริ การต้องตระหนักถึง และอาจต้องระบุชดั ในแผนการทดสอบที่
ธปท. กาหนดให้ผใู ้ ห้บริ การจัดส่ งทุกไตรมาสด้วย เช่น ประเด็นในเรื่ องการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
ของลูกค้า และประเด็นในเรื่ องการกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคโนโลยีดว้ ย (อย่างไรก็ดี ใน
ปัจจุบนั การทดสอบใน Own Sandbox ยังอยูใ่ นระยะเริ่ มต้น และยังไม่มีการเริ่ มทดสอบจริ งในขณะที่
คณะวิจยั ได้ทาการศึกษา)
นอกจากนี้ คณะวิจยั เห็นว่าควรกาหนดกรอบเวลาทดสอบให้ชดั เจน หรื ออาจมีการปรับลด
ระยะเวลาที่ทาการทดสอบใน Regulatory Sandbox กล่าวคือ แม้ผลิตภัณฑ์บางส่ วนจะได้ถูกนาไปทดสอบ
ใน Own Sandbox แล้วก็ตาม แต่จากการศึกษาของคณะวิจยั และจากการสัมภาษณ์พบว่าการทดสอบใน
Regulatory Sandbox มักใช้ระยะเวลาเกินหนึ่งปี ขึ้นไป ซึ่ งอาจไม่สอดคล้องกับการพัฒนาที่รวดเร็ วของ
เทคโนโลยีในยุคปัจจุบนั อันอาจก่อให้เกิดปั ญหาความล้าสมัยและได้เทคโนโลยีที่ไม่ตรงต่อความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค รวมถึงส่ งผลต่อการแข่งขันของผูใ้ ห้บริ การในระบบการเงิน ทั้งนี้ อาจนาแนวคิดของ
กฎหมายสหราชอาณาจักรหรื อสิ งคโปร์ มาปรับใช้ นัน่ คือ มีการกาหนดกรอบระยะเวลาตั้งแต่เริ่ มเข้าสู่
Regulatory Sandbox เพื่อที่วา่ แม้กรอบระยะเวลาจะนาน แต่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจก็สามารถคาดการณ์ได้วา่
เทคโนโลยีน้ นั ๆ จะได้ออกจาก Regulatory Sandbox เมื่อใด เพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจเชิงธุ รกิจต่อไป
6.2.2 ปั ญหาในการจัดเก็บและการใช้ขอ้ มูล คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่ากฎหมายไทยมุ่งเน้นด้านการ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลจนไม่ได้คานึงถึงหลักการความเป็ นเจ้าของข้อมูล ซึ่ งหากพิจารณาจากความเป็ น
เจ้าของข้อมูลแล้ว เมื่อเจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมผูป้ ระกอบธุ รกิจในการนาข้อมูลของตนไปใช้ กฎหมาย
ก็ควรจะเปิ ดให้สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 วางอยูบ่ นหลักการ
ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อย่างไรก็ดี กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นกฎหมาย
กลาง ดังนั้นหากเป็ นกรณี ขอ้ มูลที่กาหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะ ก็จะต้องนากฎหมายเฉพาะมาบังคับใช้ เช่น
หากเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ก็จะต้องนากฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรมาพิจารณา ซึ่ ง
กฎหมายได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนว่าหน่วยงานของรัฐที่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถเปิ ดเผย
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ข้อมูลแก่ผไู ้ ม่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายได้ โดยไม่ได้ระบุเรื่ องความยินยอมของเจ้าของข้อมูลไว้แต่อย่าง
ใด นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายว่าด้วยธุ รกิจโทรคมนาคมซึ่ งได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่
จัดเก็บจากการให้บริ การของธุ รกิจโทรคมนาคม สามารถเปิ ดเผยได้แต่เพียงเพื่อใช้ประโยชน์ภายในธุ รกิจ
โทรคมนาคมด้วยกันเองเท่านั้น ดังนั้น ข้อมูลต่าง ๆ ที่สาคัญต่อการวิเคราะห์สินเชื่อ เช่น พฤติกรรมการ
ชาระเงินค่าบริ การของลูกค้า เป็ นต้น จึงไม่สามารถนาไปต่อยอดในการให้บริ การทางการเงินได้ ดังนั้น
คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่า ควรมีการแก้ไขปรับปรุ งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและการใช้ขอ้ มูลดังกล่าวให้อยู่
บนหลักการที่วา่ หากได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแล้ว ข้อมูลนั้นก็ให้นาไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่
ได้รับความยินยอมนั้น
นอกจากประเด็นข้างต้นแล้ว พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ยัง
กาหนดหลักการของการปกปิ ดชื่อของข้อมูลส่ วนบุคคล (Data anonymization) ว่าต้องเป็ นกรณี การได้รับคา
ร้องขอจากเจ้าของข้อมูลด้วยเหตุผลตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่ได้รับการปกปิ ดตัวตน
แล้วเหล่านี้สามารถนาไปสร้างแบบจาลองการวิเคราะห์สินเชื่อ หรื อแบบจาลองทางการเงินอื่น ๆ ได้อีก
มากมาย ดังนั้น กฎหมายจึงไม่ควรถือเสมือนว่าข้อมูลที่ได้รับการปกปิ ดตัวตนแล้วเหล่านี้เป็ นข้อมูลส่ วน
บุคคล โดยกฎหมายควรจะอนุญาตให้ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลสามารถนาข้อมูลไปใช้ได้ในเชิงธุ รกิจอย่าง
อิสระหากว่าได้ดาเนินการปกปิ ดชื่อของข้อมูลส่ วนบุคคลเหล่านั้นแล้ว
6.2.3 ปัญหาในทางปฏิบตั ิอื่น ๆ คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่า ควรมีหน่วยงานที่เป็ นศูนย์กลาง หรื อ
One Stop Service ที่มีความรู ้ ความเข้าใจ สามารถให้คาแนะนา ให้คาปรึ กษาข้อมูลที่จาเป็ นในการ
ดาเนินการเกี่ยวกับ Fintech ก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาและข้อยุง่ ยากในทางปฏิบตั ิของภาคธุ รกิจได้
เช่นเดียวกับประเทศสิ งคโปร์ ที่มีการจัดตั้งองค์กรที่ดาเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ท้ งั หมด มีหน้าที่ในการ
แนะนาและให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นในการดาเนินธุ รกิจ รวมทั้งให้คาปรึ กษาด้านการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
หรื อแนะนาโครงการใหม่ ๆ ที่ได้รับการสนับสนุ นจากรัฐบาล อย่างไรก็ดี เนื่ องจากโครงสร้างหน่วยงาน
กากับดูแลผูใ้ ห้บริ การทางการเงินของไทยไม่เหมือนสิ งคโปร์ และจานวนผูป้ ระกอบธุ รกิจที่ตอ้ งกากับดูแลก็
มีจานวนมากกว่าสิ งคโปร์ เป็ นอย่างมาก จึงอาจพิจารณาอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ทั้งนี้ อาจเริ่ มต้นด้วยการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานกากับดูแลทั้งระบบเข้าด้วยกัน เพื่อให้การประสานงานสอดคล้องกัน และ
ผูป้ ระกอบธุ รกิจก็ไม่จาเป็ นต้องไปติดต่อหลายหน่วยงานเพื่อดาเนิ นการในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
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Legislations

ภาคผนวก

คาถามเกีย่ วกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) สาหรับการสั มภาษณ์ ภาคธุรกิจ
ข้อ 1. หน่วยงาน/องค์กรของท่านให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech)
มากน้อยแค่ไหน และผลิตภัณฑ์ FinTech ใดบ้าง (เท่าที่จะบอกได้)
ข้อ 2. ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนา FinTech ขององค์กรของท่านคืออะไร?
ข้อ 3. ในการพัฒนา FinTech ขององค์กรท่าน ประสบปั ญหาข้อติดขัดทางกฎหมายบ้างหรื อไม่
อย่างไร?
ข้อ 4. ท่านมีขอ้ เสนอแนะในการพัฒนากฎหมาย หรื อแนวนโยบายที่อยากให้ภาครัฐส่ งเสริ มการ
เจริ ญเติบโตของ FinTech อย่างไร? (หรื ออยากฝากข้อคิดเห็นหรื อแนวทาง
ในการปรับปรุ งเกณฑ์การกากับดูแลของ Regulators ใน Sector ของท่านก็ได้)
ข้อ 5. ท่านคิดว่าแนวโน้มการพัฒนา FinTech ในประเทศไทยจะพัฒนาไปในทิศทางใด
คาถามเกีย่ วกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) สาหรับสั มภาษณ์ ด้านวิชาการ
ข้อ 1. ท่านคิดว่าเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) มีบทบาทสาคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภค และรู ปแบบการให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การ มากน้อยแค่ไหน อย่างไร?
ข้อ 2. ท่านคิดว่าเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) มีบททาท หรื อความเชื่ อมโยงต่อการพัฒนาของ
เศรษฐกิจไทยหรื อไม่ อย่างไร (เฉพาะนักเศรษฐศาสตร์ สามารถข้ามข้อ 3 ได้)
ข้อ 3. ท่านคิดว่าปั จจัยอะไรบ้างที่จะช่วยส่ งเสริ มการพัฒนาของ Fintech?
ข้อ 4. ท่านคิดว่า กฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ในปั จจุบนั มีผลต่อการพัฒนา Fintech ในประเทศไทย
หรื อไม่ อย่างไร?
ข้อ 5. ท่านมีขอ้ เสนอแนะในการพัฒนากฎหมายหรื อแนวนโยบายที่อยากให้ภาครัฐส่ งเสริ มการ
เจริ ญเติบโตของ Fintech อย่างไร? (หรื ออยากฝากข้อคิดเห็นหรื อแนวทางในการปรับปรุ งเกณฑ์การกากับ
ดูแลของ Regulators ใน Sector ของท่านก็ได้)
ข้อ 6. ท่านคิดว่า Fintech มีบทบาทในการส่ งเสริ ม Financial Inclusion หรื อไม่ อย่างไร?
ข้อ 7. ท่านคิดว่าในอนาคตแนวโน้มการพัฒนา Fintech ในประเทศไทยจะพัฒนา
ไปในทิศทางใด

คาถาม FinTech สาหรับการสั มภาษณ์หน่ วยงานภาครัฐ (ธนาคารแห่ งประเทศไทย)
ข้อ 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ FinTech ที่อยูใ่ นความดูแลของ ธปท. มีอะไรบ้าง?
ข้อ 2. หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางในการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการกากับดูแลอย่างไร
ข้อ 3. ในอนาคตจะมีกฎหมายใหม่ ๆ ที่อาจกระทบต่อการพัฒนาของ FinTech เช่น กฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ท่านคิดเห็นในเรื่ องนี้อย่างไร
คาถาม FinTech สาหรับการสั มภาษณ์หน่ วยงานภาครัฐ (สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง)
ข้อ 1. ท่านคิดว่าเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) มีบทบาทสาคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภค และรู ปแบบการให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การ มากน้อยแค่ไหน อย่างไร
ข้อ 2. ท่านคิดว่าเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) มีบทบาท หรื อความเชื่ อมโยงต่อการพัฒนา
ของเศรษฐกิจไทยหรื อไม่ อย่างไร
ข้อ 3. ท่านคิดว่าปั จจัยอะไรบ้างที่จะช่วยส่ งเสริ มการพัฒนาของ Fintech
ข้อ 4. ท่านคิดว่ากฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ในปั จจุบนั มีผลต่อการพัฒนา Fintech ในประเทศไทย
หรื อไม่ อย่างไร
ข้อ 5. ท่านมีขอ้ เสนอแนะในการพัฒนากฎหมายหรื อแนวนโยบายที่อยากให้ภาครัฐส่ งเสริ มการ
เจริ ญเติบโตของ Fintech อย่างไร
ข้อ 6. ท่านคิดว่า Fintech มีบทบาทในการส่ งเสริ ม Financial Inclusion หรื อไม่ อย่างไร
ข้อ 7. ท่านคิดว่าในอนาคตแนวโน้มการพัฒนา Fintech ในประเทศไทยจะพัฒนาไปในทิศทางใด

รายชื่ อบุคคลทีค่ ณะผู้วจิ ัยขอสั มภาษณ์ ทเี่ กีย่ วข้ องในด้ านเทคโนโลยีทางการเงิน (หน่ วยงานของรัฐ
ในฐานะผู้กากับดูแล ผู้บริหารหรื อผู้ประกอบธุรกิจทางด้ านเทคโนโลยีทางการเงิน รวมทั้งนักวิชาการ
ทางด้ านเทคโนโลยีทางการเงิน)
รายชื่ อบุคคลทีค่ ณะผู้วจิ ัยขอสั มภาษณ์ เกีย่ วกับเทคโนโลยีทางการเงิน (ผู้บริหารหรื อผู้ประกอบธุรกิจ
ทางด้ านเทคโนโลยีทางการเงิน)
1. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ประธานสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขาย
และผลิตภัณฑ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
2. ดร.ฐานิสร์ ฟอลเล็ต ตาแหน่ง Group Head of Legal & Compliance บริ ษทั Ascend Group จากัด
3. ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
3.1 คุณสุ ปรี ชา ลิมปิ กาญจนโกวิท ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
3.2 คุณศุภนีวรรณ จูตระกูล ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
3.3 คุณสุ พจน์ บุศราวงศ์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ การจัดการด้านการเงิน สายงานผลิตภัณฑ์บรรษัท
และผูป้ ระกอบการ
4. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
4.1 คุณฐากร ปิ ยะพันธ์ (ประธานกรรมการ กรุ งศรี คอนซูมเมอร์ และผูบ้ ริ หารสายงานดิจิทลั
แบงก์กิ้ง และนวัตกรรม)
4.2 คุณฐิติวร โชตยาภรณ์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริ หารสายงานกฎหมาย
5. ดร. เบญจรงค์ สุ วรรณคีรี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร ME by TMB (ธนาคารทหารไทยจากัด
(มหาชน))
6. ดร. สันติธาร เสถียรไทย Group Chief Economist จาก Sea (Group)
7. คุณอิศราดร หะริ ณสุ ต ผูร้ ่ วมก่อตั้ง และประธานบริ หารฝ่ ายปฏิบตั ิการ บริ ษทั โอมิเซะ จากัด
(Omise)
8. คุณโกเมน สิ มากร บริ ษทั Flash Express จากัด
9. คุณธนา โพธิ กาจร ผูอ้ านวยการอาวุโส ผูบ้ ริ หารสาย Digital Banking ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน)
รายชื่ อบุคคลทีค่ ณะผู้วจิ ัยขอสั มภาษณ์ เกีย่ วกับเทคโนโลยีทางการเงิน (นักวิชาการ)
1. คุณอัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ดร. ปิ ยะบุตร บุญอร่ ามเรื อง อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ดร. กิริฎา เภาพิจิตร ผูอ้ านวยการวิจยั ด้านการวิจยั และคาปรึ กษาระหว่างประเทศ สถาบันวิจยั
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

รายชื่ อบุคคลทีค่ ณะผู้วจิ ัยขอสั มภาษณ์ เกีย่ วกับเทคโนโลยีทางการเงิน (หน่ วยงานภาครั ฐ)
1. คุณสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ ผูอ้ านวยการสานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
2.คุณณพงศ์ธวัช โพธิ กิจ ผูอ้ านวยการฝ่ ายเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
บทสั มภาษณ์ ของบุคคลทีค่ ณะผู้วจิ ัยขอสั มภาษณ์ เกีย่ วกับเทคโนโลยีทางการเงิน หน่ วยงานของรัฐ
ในฐานะผู้กากับดูแล ผู้บริหารหรื อผู้ประกอบธุรกิจทางด้ านเทคโนโลยีทางการเงิน รวมทั้งนักวิชาการ
ทางด้ านเทคโนโลยีทางการเงิน)
รายชื่ อบุคคลทีค่ ณะผู้วจิ ัยขอสั มภาษณ์ เกีย่ วกับเทคโนโลยีทางการเงิน (ผู้บริหารหรื อผู้ประกอบธุรกิจ
ทางด้ านเทคโนโลยีทางการเงิน)
1. บทสั มภาษณ์ ของ ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายพัฒนา
ระบบงาน ช่ องทางขายและผลิตภัณฑ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
(1) หน่วยงาน/องค์กรของท่านให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) มากน้อยแค่ไหน
และมีผลิตภัณฑ์ Fintech ใดบ้าง
ตอบ -(2) ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา Fintech ขององค์กรของท่านคืออะไร
ปัญหาในการพัฒนา Fintech ไม่สามารถมองในเชิงปั ญหาขององค์กรใดองค์กรหนึ่งได้ แต่ตอ้ ง
มองในภาพรวม ซึ่งการพัฒนา Fintech ในประเทศไทยมีปัญหาเช่นเดียวกันหมด นัน่ คือ โครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure) เพื่อรองรับการใช้ Fintech และการเติบโตของ Fintech ยังไม่เกิดขึ้น ทาให้การพัฒนา
Fintech ของภาคเอกชนไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้
(3) ในการพัฒนา Fintech ขององค์กรท่าน ประสบปั ญหาข้อติดขัดทางกฎหมายบ้างหรื อไม่
อย่างไร
ปัญหาในการพัฒนา Fintech ในประเทศไทย กฎหมายคือสาเหตุสาคัญ ไม่วา่ จะเป็ นสาเหตุ
โดยตรงหรื อโดยอ้อม จะเห็นได้วา่ Fintech ในประเทศไทยประสบความล้มเหลวเป็ นส่ วนใหญ่เพราะเราไม่
มีกฎหมายที่เอื้อให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมต่อการพัฒนา Fintech เลย ยกตัวอย่างเช่น ภาครัฐอยาก
ให้เอกชนเข้ามาประกอบธุ รกิจ Peer-to-Peer Lending Platform หรื อให้นา Artificial Intelligence (AI) มาใช้
ในอุตสาหกรรมการเงิน แต่ไม่เปิ ดให้ภาคเอกชนสามารถครอบครองหรื อนาข้อมูลอะไรไปใช้ได้เลย เอกชน
ก็ไม่สามารถดาเนินการได้
การมองปั ญหาข้อกฎหมายในการพัฒนา Fintech จะต้องไม่มองถึงกฎหมายเกี่ยวกับ Fintech
แต่เพียงอย่างเดียว เพราะเป็ นเพียงการมองที่ปลายเหตุ แต่จะต้องมองไปถึงกฎหมายที่จะสร้างหรื อก่อให้เกิด
Infrastructure สาหรับ Fintech ในประเทศ จึงจะเป็ นการมองปั ญหาที่ตน้ เหตุจริ ง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ในการ

ทาธุรกรรมทางการเงินหนึ่ง ๆ จุดเริ่ มต้นคือการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของลูกค้า ใครเป็ นผูท้ าให้เกิด
เงื่อนไขความรับผิดชอบตามกฎหมาย ใครเป็ นผูท้ าสัญญา ใครเป็ นผูก้ ู้ ซึ่ งหากเราไม่มีโครงสร้างรองรับการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั Fintech จะเกิดขึ้นจริ งได้อย่างไร นอกจากนี้ยงั มีเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่กฎหมายเขียนกาหนดเทคโนโลยีที่ตอ้ งใช้ไว้ตายตัว แต่เทคโนโลยีมี
การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กฎหมายจึงกลายเป็ นอุปสรรคที่ทาให้การพัฒนา Fintech ไม่
สามารถดาเนินต่อไปได้
(4) ท่านมีขอ้ เสนอแนะในการพัฒนากฎหมาย หรื อแนวนโยบายที่อยากให้ภาครัฐส่ งเสริ ม
การเจริ ญเติบโตของ Fintech อย่างไร
ตอบ อุปสรรคทางข้อกฎหมายที่สาคัญที่สุดที่ทาให้การพัฒนา Fintech ไม่สามารถก้าวหน้าได้
เท่าที่ควรคือกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูล ความเข้าใจของนักกฎหมายไทยเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคล (Data Privacy) ยังมีความคลาดเคลื่อน และมักจะโยงเทคโนโลยีทุกเรื่ องเข้ากับประเด็นเรื่ อง
Data Privacy เสมอ
หลักการเรื่ อง Data Privacy ของกฎหมายไทยคือการห้ามเก็บ Data และแม้วา่ จะได้
มีการจัดเก็บแล้ว กฎหมายก็บงั คับให้ “ห้ามใช้” และ “ต้องทาลายทิ้ง” แต่หากต้องการจะให้ Fintech
สามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้ กฎหมายต้องเริ่ มด้วยหลักการที่วา่ “อนุญาตให้มี Data” ได้ และกาหนดว่า
จะให้ใช้ Data ดังกล่าวอย่างไร
หลักการเรื่ องการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลควรจะเป็ นหลัก “การให้ความยินยอม” หรื อ
Consent-based กล่าวคือ เมื่อเจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมในการนาข้อมูลของตนไปใช้ประโยชน์ประการ
ใดแล้ว ก็ควรจะสามารถเอาข้อมูลไปใช้ได้ตามที่ได้รับความยินยอม กฎหมายไม่จะไปจากัดการใช้ขอ้ มูล
ในกรณี ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแล้ว นอกจากนี้ กฎหมายยังควรรองรับการให้ความยินยอม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย
การออกนโยบายของภาครัฐไม่ควรจะต้องพิจารณาว่า ภาคเอกชนมีความพร้อมหรื อไม่
ที่จะลงแข่งขันในตลาดใหม่ ๆ หากกฎเกณฑ์ของรัฐสามารถปลดอุปสรรคในการทาธุ รกิจ Fintech แล้ว
จะเกิดการแข่งขันในภาคเอกชนขึ้นทันที ตราบใดที่ยงั ไม่เกิดการแข่งขัน Fintech ก็ยอ่ มไม่พฒั นา
(5) ท่านคิดว่าแนวโน้มการพัฒนา Fintech ในประเทศไทยจะพัฒนาไปในทิศทางใด
ตอบ ภาครัฐจะต้องริ เริ่ มปลดข้อจากัดทางกฎหมายเสี ยก่อน Fintech จึงสามารถพัฒนาต่อไปได้
ในอนาคต

2. ดร.ฐานิสร์ ฟอลเล็ต ตาแหน่ ง Group Head of Legal & Compliance บริษัท Ascend Group
จากัด
2.1 หน่ วยงาน/องค์ กรของท่านให้ ความสาคัญกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) มากน้ อยแค่ ไหน
และมีผลิตภัณฑ์ Fintech ใดบ้ าง
ตอบ นอกจากธุ รกิจหลักของ True เองแล้ว เรายังร่ วมมือกับบริ ษทั ขนาดใหญ่อื่น ๆ ในการขยาย
ขอบเขตการให้บริ การ เช่น ร้านค้าใหญ่ ๆ ที่รับชาระเงินจาก E-wallet หรื อ E-money ของเรา และขณะนี้
กาลังจะเข้าไปเจาะตลาดกลุ่มพ่อค้าแม่คา้ หรื อชนชั้นรากหญ้าเพื่อปล่อยสิ นเชื่อผ่าน True Money
2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา Fintech ขององค์ กรของท่านคืออะไร
ตอบ อุปสรรคประการแรกคือเรื่ องทรัพยากร เนื่องจาก True มีเป้ าหมายอยากทาธุ รกิจหลายอย่าง
แต่ยงั ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ
กฎหมายเองถือว่าเป็ นทั้งอุปสรรคและโอกาส เช่น ธปท. มีการสนับสนุนให้นาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
มาใช้โดยเปิ ดให้มี Sandbox แต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง เช่น เรื่ อง Know Your Customer (KYC) ก็มีการตรวจสอบ
อย่างเข้มงวดทั้ง ธปท. และ สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
2.3 ในการพัฒนา Fintech ขององค์ กรท่าน ประสบปัญหาข้ อติดขัดทางกฎหมายบ้ างหรื อไม่
อย่างไร
ตอบ อย่างที่กล่าวไปในข้อ 2.2 นัน่ คือ เกณฑ์การทา KYC ยังเข้มงวดและไม่มีความยืดหยุน่ ทาให้
เป็ นภาระต่อผูป้ ระกอบธุ รกิจในการจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าต้องเข้ามายืนยันตัวตน กลายเป็ นต้นทุนที่เพิ่ม
มากขึ้น ดังนั้น ภาครัฐอาจพิจารณาระดับการทา KYC จากระดับความเสี่ ยงในการฟอกเงินของการทา
ธุ รกรรมแต่ละประเภท เช่น นาเงินไปซื้ อโทรศัพท์ อาจจะไม่มีความจาเป็ นต้องเก็บข้อมูล KYC ในระดับ
เดียวกับธุ รกรรมอื่นที่มีความเสี่ ยงที่จะเกิดการฟอกเงินมากกว่า
2.4 ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมาย หรื อแนวนโยบายทีอ่ ยากให้ ภาครัฐส่ งเสริม
การเจริญเติบโตของ Fintech อย่างไร
ตอบ กฎเกณฑ์หลายประการยังเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนา Fintech อยูด่ งั ได้กล่าวไปแล้ว
นอกจากนี้
ยังมีนโยบายใหม่ ๆ อีกหลายประการที่น่าจะไม่เอื้อให้เกิดการพัฒนา Fintech เท่าที่ควร ยกตัวอย่างเช่น
ขณะนี้รัฐบาลมีการปรับลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้กบั บริ การการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ดี
มติคณะรัฐมนตรี จากัดไว้เพียงแค่การชาระเงินผ่าน QR Code แบบดั้งเดิมของธนาคารเท่านั้น ยังไม่
ครอบคลุมไปถึงรู ปแบบอื่น ๆ ซึ่ง True เองก็มีการชาระเงินผ่าน QR Code เช่นกัน แต่มติคณะรัฐมนตรี
ไม่ครอบคลุมไปถึงผูป้ ระกอบธุ รกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายเรื่ องควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่บงั คับใช้มาเป็ นระยะเวลานานแล้ว
ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์เรื่ องควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินให้ทนั กับยุคสมัย
แต่ประเทศไทยไม่ได้เป็ นเช่นนั้น ยกตัวอย่างเช่น ธุ รกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศยังมีการบังคับว่า
หากมีสาขาก็จะต้องมีใบอนุ ญาตสาหรับสาขานั้นด้วย แต่ในประเทศอื่น ๆ ล้วนถือหลัก One-to-many
กล่าวคือ มีเพียงใบอนุ ญาตเดียวก็สามารถใช้ได้กบั ทุกสาขา การขยายสาขาในประเทศไทยของธุ รกิจ
ประเภทนี้ จึงมีตน้ ทุนที่สูงมาก
ปั ญหาเรื่ องการคุม้ ครองข้อมูลก็เป็ นอุปสรรคหนึ่งที่สาคัญ ข้อมูลหลายอย่างในความครอบครอง
ของภาครัฐไม่สามารถเปิ ดเผยได้ แม้วา่ จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแล้วก็ตาม เนื่องจากติดขัด
ปั ญหาข้อกฎหมาย ดังนั้น แม้จะมีกฎหมายรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั แต่ตราบใดที่
ภาครัฐยังไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลในความครอบครองได้ก็ไม่มีความหมาย
5. ท่านคิดว่าแนวโน้ มการพัฒนา Fintech ในประเทศไทยจะพัฒนาไปในทิศทางใด
หากมีการแก้ไขปรับปรุ งกฎหมายเพื่อลดอุปสรรคของการพัฒนา Fintech การแข่งขันในตลาดก็จะ
มีมากขึ้นตามไปด้วย
3. ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
3.1 คุณสุ ปรี ชา ลิมปิ กาญจนโกวิท ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
3.2 คุณศุภนีวรรณ จูตระกูล ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
3.3 คุณสุ พจน์ บุศราวงศ์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ การจัดการด้านการเงิน สายงานผลิตภัณฑ์บรรษัท
และผูป้ ระกอบการ
ข้ อ 1. หน่ วยงาน/องค์ กรของท่านให้ ความสาคัญกับเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech)
มากน้ อยแค่ ไหน และผลิตภัณฑ์ FinTech ใดบ้ าง (เท่าทีจ่ ะบอกได้ )
ตอบ ธนาคารให้ความสาคัญกับนวัตกรรมทางการเงิน ได้แก่
1.1 โครงการ National E-payment ของรัฐ โครงการ QR payment เพื่อปรับปรุ งช่องทาง
application Mobile Banking ในทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
1.2 ธนาคารยังมีการปรับปรุ ง K-Plus shop เพื่อผูป้ ระกอบธุ รกิจ SME รวมทั้งการให้บริ การ
K- Cash Connect plus ซึ่งเป็ นบริ การ Online Banking สาหรับธุ รกิจ เพื่อช่วยอานวยความสะดวก
ในการจัดการระบบการเงิน ให้สามารถบริ หารการเงินได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งแผนปรับปรุ ง
ปริ มาณการเข้าใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1.3 การเป็ นพันธมิตรกับบริ ษทั ต่าง ๆ เช่น
1.3.1 ธนาคารเป็ นพันธมิตรกับร้านค้าที่ขายของใน Facebook ซึ่งเป็ นการให้บริ การ
ชาระเงินที่เรี ยกว่า Pay with K PLUS บนแพลทฟอร์ม Facebook Messenger โดยเมื่อลูกค้าซื้ อสิ นค้า
และทาการชาระเงิน ธนาคารจะทาการเชื่อมโยงกับระบบ linkage application ในการชาระเงินออนไลน์

เพียงกดปุ่ ม Pay with K PLUS โดยไม่ตอ้ งสลับหน้าจอเพื่อเปิ ด applicationในการชาระเงิน ทาให้การชาระ
ค่าสิ นค้าและบริ การรวดเร็ ว สะดวก และปลอดภัยให้กบั ผูซ้ ้ื อสิ นค้า โดยทางธนาคารจะส่ ง link redirect
Application เพื่อยืนยันการชาระเงิน ทาให้คนเข้าถึงและชาระเงินได้ง่าย และระบบจาเอา Slip ที่ถูกเก็บไว้
ในระบบเก็บรู ปภาพ (Photo) มา post ในระบบของ Messenger ทันที ทั้งนี้ เพื่อลดขั้นตอนการพิมพ์เลขที่
บัญชี และระบบการดึงรู ป slip มา post ใน Messenger ซึ่ งระบบดังกล่าวเป็ นเพียงจุดเริ่ มต้นของธนาคาร
เพียงเท่านั้น ซึ่ งอาจจะมีการพัฒนาโครงการดังกล่าวไปใช้กบั พันธมิตรรายอื่น
1.3.2 ธนาคารได้ร่วมมือกับบริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วสิ จากัด (มหาชน) เพื่อเชื่อมโยง
การให้บริ การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิ กรไทยได้ผา่ นตูบ้ ุญเติม เพื่อเป็ นการช่องทางขยายการทาธุ รกรรม
ทางการเงิน ในการอานวยความสะดวกในการที่ลูกค้าต่างจังหวัดไม่ตอ้ งไปธนาคาร ซึ่ งในปั จจุบนั บุญเติม
มีตู้ KIOSK ที่ให้บริ การในประเทศไทยประมาณ 100,000 ตู ้ ซึ่ งคลอบคลุมทั้งประเทศ และสามรถเข้าถึงคน
ต่างจังหวัด โดยไม่ตอ้ งมีบญั ชีธนาคาร/ ไม่ตอ้ งกรอกแบบฟอร์ ม ปลายทางได้รับเงินทันทีพร้อมมีขอ้ ความ
SMS ยืนยันการทารายการ และหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดลูกค้ายังสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่าน
ศูนย์บริ การได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
1.4 การปรับปรุ งระบบภายในของธนาคาร
1.4.1 ปรับปรุ งระบบภายในของธนาคารเป็ น Open API มากขึ้น โดย API หรื อ Application
Programming Interface เป็ นช่องทางสาหรับการเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างซอฟต์แวร์
หรื อเพื่อใช้งานฟังก์ชนั ของซอฟต์แวร์ ทาให้บริ ษทั ที่เป็ นพันธมิตรหรื อผูป้ ระกอบธุ รกิจ Fintech ที่ธนาคาร
เปิ ด API ให้ สามารถเข้าถึงข้อมูลและการใช้งานของธนาคาร หรื อลูกค้าธนาคาร ทั้งนี้ เฉพาะรายที่อนุ ญาต
ให้ดูขอ้ มูลได้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ลูกค้าของธนาคารต้องการใช้บริ การของ Fintech ในการ Reconcile
รายการใน Statement ให้ตรงกัน และเก็บเป็ นข้อมูล (Record) ในกรณี น้ ี ธนาคารจะเปิ ด API ให้กบั
Application ของ Fintech เพื่อเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าเฉพาะท่านที่ให้ความยินยอม เพื่อใช้บริ การดังกล่าว
ของ Fintech ทั้งนี้ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ ของธนาคาร จะต้องสร้างความร่ วมมือกับ
บริ ษทั ภายนอก ที่มีความสามารถและมีแนวคิดใหม่ๆในการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
1.4.2 ปรับปรุ งโครงสร้างภายในองค์กร โดยธนาคารมีการจัดตั้ง KBTG เพื่อทาการวิจยั
และพัฒนาเพื่อช่วยธุ รกิจของธนาคาร และนวัตกรรมบางอย่างก็ช่วยส่ งเสริ มธุ รกิจอื่นของธนาคารด้วย
ข้ อ 2. ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนา FinTech ขององค์ กรของท่านคืออะไร?
1. จากจุดเริ่ มต้นของการดาเนินธุ รกิจของธนาคารจนถึงปั จจุบนั ถือว่ามีช่วงระยะเวลาในการ
ให้บริ การที่ค่อนข้างนาน ดังนั้น ธนาคารจึงมีระบบภายในค่อนข้างเยอะ ทาให้การปรับตัวหรื อเปลี่ยนแปลง
จะทาได้ชา้ กว่าบริ ษทั Start up Fintech
2. การรับจานวนลูกค้า เนื่ องจากธนาคารมีธุรกรรมค่อนข้างเยอะ และธนาคารมีลูกค้า
จานวนมากที่จะต้องให้บริ การ หากธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงจะคานึงถึงลูกค้าก่อนว่าจะได้รับผลกระทบ
ในวงกว้างอย่างไรบ้าง เพราะลูกค้าใช้บริ การมานาน อีกทั้ง ด้วยเรื่ องความมัน่ คงทาให้ธนาคารต้อง

คิดไตร่ ตรองให้รอบคอบ จึงทาให้การพัฒนาการต่าง ๆ ดาเนินการอาจจะช้ากว่าธนาคารขนาดเล็ก
หรื อ Start Up ที่เป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิจ Fintech
3. สาหรับเรื่ องบุคลากร ถือว่าเป็ นปั ญหาเหมือนกันทั้งระบบของอุตสากรรมทางการเงิน
เพราะโปรแกรมเมอร์ หรื อบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีขาดแคลนทั้งอุตสาหกรรม เพราะประเทศเราขาด
บุคลากรที่มีทกั ษะทางด้านเทคนิค (Technical Skill) รัฐจึงควรต้องปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดเกี่ยวกับ
ระบบการเรี ยน รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติของเด็กในระบบการศึกษา ดังนั้น จึงเป็ นปั ญหาโครงสร้าง
การศึกษา เพราะถ้าจะพัฒนาไป 4.0 เราต้องเริ่ มเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบการศึกษาก่อน เพราะวิธีคิด
ของการสร้างคนทางด้านนี้ยงั ไม่ดีเท่าที่ควร และต้องเป็ นคนที่มีทกั ษะในการทางานได้ดว้ ย อีกทั้ง
การปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั เพราะหลักสู ตรในมหาลัยยังเรี ยนวิชาเก่า
ๆ และใช้ไม่ได้กบั เทคโนโลยีใหม่ ๆ แม้วา่ ตอนนี้ทางธนาคารจะรับคนโดยพยายามหาคนมาทางานมาจาก
มหาลัยต่างประเทศ และเริ่ มเปิ ดโอกาสให้พนักงานของธนาคาร เริ่ มเรี ยน internal skill ผ่านการเรี ยน
หลักสู ตรออนไลน์ของ coursera เพื่อให้พนักงานของธนาคารเกิดการเรี ยนรู ้มากขึ้นในด้านเทคโนโลยี
เพราะคู่แข่งที่น่ากลัวมากที่สุด คือ ตัวเราเอง
4. มาตรฐานการกากับดูแลของภาครัฐที่ไม่เท่ากันระหว่างธนาคารกับผูป้ ระกอบธุ รกิจ
ที่เป็ นต่างประเทศ เช่น การทา KYC ของ Non-bank (ระบบการรับชาระเงินของ Alipay) กับของธนาคาร
แม้วา่ ธนาคารจะมีการรับฝากเงินจากผูฝ้ ากเงินและภาครัฐเห็นว่าควรให้ความคุม้ ครองกับผูฝ้ ากเงิน
จึงออกเกณฑ์ในการประกอบธุ รกิจที่มีความเข้มงวดมากกว่า แต่อย่างไรก็ดี ธุ รกรรมที่เหมือนกันควรได้รับ
การกากับดูแลที่เหมือนกัน ซึ่ งปั จจุบนั ธนาคารแห่งประเทศไทยอยูร่ ะหว่างการปรับกฎเกณฑ์ของ KYC
ให้อยูใ่ นมาตรฐานเดียวกัน
ข้ อ 3. ในการพัฒนา FinTech ขององค์ กรท่าน ประสบปัญหาข้ อติดขัดทางกฎหมายบ้ างหรื อไม่
อย่างไร?
1. ความศักดิ์สิทธิ ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ยงั ไม่เทียบเท่ากับเอกสารที่อยูใ่ นรู ปแบบที่เป็ น
เอกสารหรื อลายลักษณ์อกั ษร เช่น การใช้เช็คมีความศักดิ์สิทธิ์ มากกว่าการโอนเงินทางออนไลน์ และถ้าเกิด
ปั ญหาการผิดนัดชาระหนี้ เช็คสามารถฟ้องร้องเป็ นคดีในทางอาญาได้ เนื่ องจากเช็คมีกฎหมายในการ
กาหนดโทษทางอาญาไว้เป็ นการเฉพาะ ดังนั้น จึงอยากให้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มีความศักดิ์สิทธิ์ ไม่นอ้ ย
กว่าการใช้เช็ค นอกจากนี้ ผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย (อัยการ ศาล) อาจจะยังขาดความเข้าใจในหลักการของ
กฎหมายบางฉบับ เช่น กฎหมายว่าด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเดิมที่มีเรื่ องการรองรับลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายมีลกั ษณะถ้อยคาที่มีการขัดกัน กล่าวคือ ผูม้ ีหน้าที่เก็บลายมือชื่ ออิเล็กทรอนิกส์
จะต้องเป็ นคนพิสูจน์หรื อยืนยันว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวนั้นต้องถูกต้องและไม่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ซึ่งถ้าระบบมีการรองรับหรื อให้การพิสูจน์ไว้แล้วว่าลายมืออิเล็กทรอนิกส์ น้ นั ถูกต้องแล้ว
บุคคลที่กล่าวอ้างว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวว่าถูกแก้ไขหรื อเท็จ จะต้องเป็ นผูพ้ ิสูจน์วา่ ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์น้ นั มีการแก้ไขอย่างไร หรื อลายมือชื่ ออิเล็กทรอนิกส์น้ นั ถูกปลอมแปลงอย่างไร อย่างไรก็ดี
ในประเด็นนี้ สภานิ ติบญั ญัติแห่งชาติได้มีการแก้ไขกฎหมายในประเด็นดังกล่าวไปบางส่ วน แต่ในการใช้

บังคับกฎหมายนั้น หน่วยงานที่ใช้กฎหมาย เช่น ศาล อัยการ จะมีความเข้าใจในกฎหมายที่ได้มีการแก้ไข
มากน้อยแค่น้ นั ก็ตอ้ งพิจารณากันอีกที
2. เรื่ องนโยบายของกรมสรรพากรที่เก็บภาษีบนธุ รกรรมทางการเงินที่มีการโอนเงินเข้าบัญชี
จากยอดจานวนครั้งที่มีการโอน โดยที่ปัจจุบนั คนส่ วนใหญ่ยงั อยูร่ ะหว่างกาลังเปลี่ยนพฤติกรรม
แต่กรมสรรพากรกับแก้กฎหมายเพื่อเก็บภาษีจากการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเหล่านี้ ซึ่ งการแก้กฎหมาย
ดังกล่าวของกรมสรรพากรนั้น อาจจะยังขาดความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น เพราะธนาคารได้มีการปรับ
ลดค่าธรรมเนียมหรื อไม่มีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่ งได้มีการดาเนินการไปแล้ว
3. เกณฑ์การกากับโดยเฉพาะในเรื่ อง sandbox ซึ่ งปั จจุบนั ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการแก้ไข
ให้มี own sandbox เพื่อให้ทดสอบการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีของนวัตกรรมทางการเงินเป็ นไปอย่าง
รวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น อีกทั้ง ในอดีตธุ รกิจธนาคารจะถูกกากับแบบเต็มรู ปแบบ จากเดิมขออนุญาตโดยทาเป็ น
เอกสารเป็ นหนังสื อ ในขณะที่การเข้าสู่ ระบบ sandbox มีการปรับเปลี่ยนซึ่งเป็ นเอาหลักการหรื อ
แนวความคิดมาหารื อกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารพาณิ ชย์หรื อผูป้ ระกอบธุ รกิจ Fintech
กันก่อน แล้วค่อยนาเทคโนโลยีไปทดสอบ หากทดสอบและประสบความสาเร็ จจึงค่อยมาขออนุ ญาต
ภายหลัง ซึ่ งเป็ นการปรับตัวของทั้งผูก้ ากับดูแลและการประกอบธุ รกิจไปด้วยกัน
4. เรื่ องกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของไทย ด้วยการตีความของกฎหมาย คนไทยตระหนัก
ถึงเรื่ องการคุม้ ครองมากน้อยแค่ไหน ซึ่ งเรื่ องนี้ธนาคารเห็นว่าควรให้ความรู ้แก่ลูกค้าหรื อควรมี Data
security แน่นอน แม้วา่ การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลจะขัดกันกับการทา Big data เพราะลูกค้าจะขาดการ
ให้บริ การที่ดีจากธนาคารข้อเสนอดี ๆ ซึ่ งคนไทยโดยส่ วนใหญ่ยงั ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ดังนั้น สิ่ งที่เรา
ควรตระหนัก คือ การให้ความรู ้แก่ประชาชนในเรื่ องดังกล่าว
4. ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
4.1 ฐากร ปิ ยะพันธ์ (ประธานกรรมการ กรุ งศรี คอนซู มเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิทลั
แบงก์กงิ้ และนวัตกรรม)
4.2 ฐิ ติวร โชตยาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกฎหมาย
ข้ อ 1. หน่ วยงาน/องค์ กรของท่านให้ ความสาคัญกับเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech)
มากน้ อยแค่ ไหน และผลิตภัณฑ์ FinTech ใดบ้ าง (เท่าทีจ่ ะบอกได้ )
ตอบ ธนาคารเริ่ มศึกษา FinTech เมื่อปี 2558 โดยการปรึ กษากับที่ปรึ กษาด้าน FinTech รวมถึง
แนวทางการกากับดูแล (Framework) เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ ใน 2 เรื่ อง คือ ลูกค้ามีความพึงพอใจ
ต่อการใช้บริ การของธนาคารธุ รกิจธนาคารมีประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึนและพร้อมต่อการแข่งขันในอนาคต
ซึ่ งต้องครอบคลุมกิจกรรมของธนาคารทั้ง 3 ส่ วน คือ การควบรวมกิจการ การตลาด และการบริ การ
ซึ่ งทาผ่านช่องทางที่มีปฏิสัมพันธ์กบั ลูกค้าของธนาคารทั้งหมด ซึ่ งธนาคารต้องการ
ตัวช่วย 3 อย่าง คือ
(1) External Innovation ได้แก่ Facebook , Cisco

(2) Internal Innovation ได้แก่ ปรับการทางาน การปรับทัศนคติของพนักงานภายในองค์กร
การสร้างเครื อข่าย
(3) Data Intelligence ได้แก่ Robo Advicer , Blockchain
โดยเอา 3 สิ่ งนี้มาตอบโจทย์ธุรกิจของธนาคารมี 4 กลุ่ม ใหญ่ ๆ คือ
(1) ระบบการชาระเงิน (Payment)
(2) ระบบการโอนเงิน (Money Transfer)
(3) การให้สินเชื่อ (Lending)
(4) การบริ หารการเงินส่ วนบุคคล (Wealth Management) เพื่อบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพ
เร็ วมากขึ้น
ข้ อ 2. ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนา FinTech ขององค์ กรของท่านคืออะไร?
ตอบ ธนาคารมีความพร้อมใน 3 ด้าน คือ ทุนในการดาเนินงานของธนาคาร บุคลากร และข้อมูล
แต่ปัญหาและอุปสรรคของธนาคารโดยทัว่ ไปนั้นมีปัญหาอุปสรรคใกล้เคียงกัน คือ ด้านเทคโนโลยี
นวัตกรรม รวมทั้งทัศนคติของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร อีกทั้ง เกณฑ์การกากับของหน่วยงานที่กากับดูแล
นั้น ก็มีส่วนให้ธนาคารดาเนิ นธุ รกิจใหม่ ๆ เป็ นไปได้ชา้ โดยปั จจุบนั ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ยังคงกากับดูแลบนหลัก Principle Base แล้วให้ธนาคารมาควบคุมความเสี่ ยงภายใน เพราะการดาเนินธุ รกิจ
ของธนาคารจะต้องให้ความสาคัญกับเงินฝากของผูฝ้ ากเงิน ซึ่ งถือว่าเป็ นข้อจากัดหนึ่งในการพัฒนาของ
ธนาคาร เพราะหากธนาคารมีความเสี่ ยงในการดาเนินธุ รกิจมากเกินไปก็จะกระทบต่อระบบที่สาคัญของ
ธนาคาร ย่อมเป็ นปั ญหาการพัฒนาในด้านของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในส่ วนนี้ ดว้ ย ดังนั้น Regulatory
Guillotine หรื อ การปฏิรูปกฎเกณฑ์กากับดูแลสถาบันการเงิน จึงมีส่วนสาคัญในการพัฒนาธุ รกิจของ
ธนาคาร
ข้ อ 3. ในการพัฒนา FinTech ขององค์ กรท่าน ประสบปัญหาข้ อติดขัดทางกฎหมายบ้ างหรื อไม่
อย่างไร?
ตอบ ธปท. เริ่ มมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในการกากับดูแลต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
แต่อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ภายใน ธปท. ซึ่ งอยูค่ นละแผนกกันนั้น เช่น ฝ่ ายผูต้ รวจการสถาบันการเงิน
กับฝ่ ายนโยบาย มีการสื่ อสารที่ไม่ตรงกันและอาจเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงานของธนาคาร นอกจากนี้
ยังมีปัญหาข้อจากัดในด้านกฎหมาย ได้แก่
(1) เรื่ อง Information Based Lending ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่นามาใช้ในการวิเคราะห์การให้สินเชื่อ
หรื อพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าของธนาคารในอนาคตได้ ซึ่ งในปั จจุบนั ธปท. ยังกาหนดให้มีการใช้
เอกสารหลักฐานในการขอสิ นเชื่อรวมถึงหลักประกันที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งเกณฑ์การกากับดูแลเหล่านี้
ยังไม่มีการปรับเข้าสู่ เทคโนโลยี ซึ่ งทาให้การเข้าถึงสิ นเชื่อยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น ใครเข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าวได้ ก็จะทาให้สามารถควบคุมเรื่ องดอกเบี้ยหรื อความเสี่ ยงเกี่ยวกับการชาระหนี้ได้มากขึ้น

เพราะปั จจุบนั ประเทศไทย โครงสร้างพื้นฐานในด้านข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน(ภาครัฐและภาคเอกชน)
อยูแ่ ยกกัน และธนาคารไม่สามารถนาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ได้
(2) กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของไทย ซึ่ งกฎหมาย GDPR ของ EU
มีการวางแผนในการออกกฎหมาย ในเรื่ องเกี่ยวกับ transition period ว่าจะทาอย่างไร / การขอความยินยอม
(Consent) สาหรับข้อมูลเก่า ต้องมีกฎหมายที่จะกาหนดบทเฉพาะกาลในเรื่ องนี้ดว้ ย เพราะข้อมูลของลูกค้า
ที่ธนาคารที่เก็บไว้และประมวลผลอยูแ่ ล้ว จะต้องขอความยินยอมด้วยหรื อไม่ นอกจากนี้ การเชื่ อมข้อมูล
ระหว่างภาครัฐที่จะต้องเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน กฎหมายลาดับรองของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม
จะต้องมีการแก้ไขเพื่อให้สอดรับกับเรื่ องดังกล่าว ซึ่ งจะต้องใช้ระยะเวลานาน ก็อาจทาให้การนามาข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ อาจใช้ระยะเวลานาน
(3) กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิจข้อมูลเครดิต (NCB) ที่ยงั ไม่เปิ ดให้มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
ค่าน้ า ค่าไฟ ให้เป็ นข้อมูลส่ วนหนึ่งที่ตอ้ งนาส่ ง NCB เพราะกฎหมายต่างประเทศมองว่าข้อมูลเหล่านี้
เป็ น credit-based information
(4) มาตรา 36 ของกฎหมายว่าด้วยธุ รกิจสถาบันการเงิน ที่กาหนดว่า “ให้ธนาคารพาณิ ชย์ประกอบ
ธุ รกิจได้เฉพาะ ...และธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่อง หรื อจาเป็ นต่อการประกอบธุ รกิจของธนาคารพาณิ ชย์”
ซึ่ งคาว่า “ธุ รกิจต่อเนื่ อง” ธปท. ตีความหมายของคานี้ขยายความอย่างไร เพราะธนาคารพาณิ ชย์ทาธุ รกิจ
เหมือนกับธุ รกิจประเภทหนึ่ง เพียงแต่รัฐอนุญาตให้รับฝากเงินจากผูฝ้ ากเงินได้ ซึ่ งปั จจุบนั ธปท. ให้ผู ้
ประกอบธุ รกิจอื่น เข้ามาทาธุ รกิจธนาคารพาณิ ชย์ได้ แต่ธนาคารพาณิ ชย์เองกลับไม่สามารถประกอบธุ รกิจ
อื่นๆ ได้อย่างมีอิสรภาพ เช่น ปั จจุบนั ธุ รกิจ E-Wallet เริ่ มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น การกากับดูแลมาตรฐาน
E-KYC ระหว่างธนาคารกับผูป้ ระกอบธุ รกิจ E-Wallet มีความแตกต่างกัน ทั้งๆ ที่ ประกอบธุ รกิจใน
ลักษณะของธุ รกรรมในรู ปแบบเดียวกัน ยิง่ ทาให้การบริ หารต้นทุนต่าง ๆ ระหว่างธนาคารกับผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจ E-Wallet ไม่เท่ากัน
ข้ อ 4. ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมาย หรื อแนวนโยบายทีอ่ ยากให้ ภาครัฐส่ งเสริม
การเจริญเติบโตของ FinTech อย่างไร? (หรื ออยากฝากข้ อคิดเห็นหรื อแนวทางในการปรับปรุ งเกณฑ์
การกากับดูแลของ Regulators ใน Sector ของท่านก็ได้ )
เห็นควรปรับปรุ งกฎหมายตามความเห็นใน ข้อ 3.
ข้ อ 5. ท่านคิดว่าแนวโน้ มการพัฒนา FinTech ในประเทศไทยจะพัฒนาไปในทิศทางใด
ตอบ ผูป้ ระกอบธุ รกิจ FinTech รายเล็กจะอยูไ่ ด้ต่อเมื่อโดนควบรวมโดยประกอบธุ รกิจรายใหญ่
และบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจ Platform E- Commerce จะเข้ามามีอิทธิ พลในตลาดการเงินมากขึ้น ซึ่ งไม่ใช่
ธุ รกิจของคนไทย (เช่น Alibaba , Tencent , Line เป็ นต้น)

5. ดร.เบญจรงค์ สุ วรรณคีรี หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร ME by TMB (ธนาคารทหารไทยจากัด
(มหาชน))
ข้ อ 1. หน่ วยงาน/องค์ กรของท่านให้ ความสาคัญกับเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) มากน้ อยแค่
ไหน และมีผลิตภันฑ์ FinTech ใดบ้ าง (เท่าทีจ่ ะบอกได้ )
ตอบ ไม่มีนโยบายลงทุนใน FinTech (Company หรื อ StartUp) ดังนั้น TMB จึงไม่มี
การลงทุนในส่ วนนี้ของธนาคาร เพราะโดยหลักการการลงทุนใน Venture capital (VC) นั้นมีวตั ถุประสงค์
เพื่อซื้ อเทคโนโลยี แล้วนา VC ดังกล่าว ไปพัฒนาเพื่อขายBusiness Model นั้น
ในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น การลงทุนใน VC จึงมีท้ งั หมด 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 เป็ นการลงทุนเพื่อให้ได้กาไรจากการลงทุน เพราะถ้า VC นั้น ประกอบธุ รกิจประสบ
ความสาเร็ จ
แบบที่ 2 ลงทุนเพื่อดึงเทคโนโลยีของ FinTech เข้ามาใช้ ซึ่ งกรณี น้ ีทาได้ท้ งั ลงทุนร่ วม
หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนกัน (Partner)
โดย TMB เน้นการทา partner ในแบบที่ 2 เช่น การเป็ น Partner กับบริ ษทั บางบริ ษทั
เพื่อใช้เทคโนโลยีสาหรับการทา E- KYC หรื อเทคโนโลยีในการออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์
หรื อ issue card กับบริ ษทั card processing โดยทางานร่ วมกันภายใต้ผลิตภัณฑ์ของ TMB เพราะ TMB ตั้ง
ต้นกับการให้บริ การลูกค้าเป็ นหลัก (to be customer) แล้วค่อยนาเทคโนโลยีเหล่านั้น(เทคโนโลยีที่ TMB มี
หรื อ outsource จากภายนอก) มาใช้ ไม่ได้ต้ งั โจทย์บนเทคโนโลยี ดังนั้น TMB จึงต้องเลือกเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับลูกค้าเป็ นหลัก
ข้ อ 2. ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนา FinTech ขององค์ กรของท่านคืออะไร?
ตอบ องค์กรใหญ่เจอปั ญหาที่คล้ายคลึงกัน ก็คือ ส่ วนงานที่เจอลูกค้า (พนักงานสาขา หรื อ Call
Center) กับส่ วนงานที่เน้นเรื่ องการพัฒนาเทคโนโลยีเป็ นคนละส่ วนงานกัน
ทาให้ส่วนงานพัฒนาเทคโนโลยี เมื่อไม่ได้เจอลูกค้าโดยตรงก็ไม่สามารถที่จะแก้ไข
ปั ญหาให้กบั ลูกค้าของธนาคารได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งเทคโนโลยีบางส่ วน
ที่ถูกพัฒนาออกมาอาจจะไม่ตอบโจทย์ลูกค้าก็ได้ จึงทาให้การเข้าถึงข้อเสนอแนะหรื อคาติชมของลูกค้า
(feedback) ซึ่ งเป็ นหัวใจหลักของการทางาน ไม่สามารถนากลับพัฒนาในทางเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือให้
ทันท่วงทีกบั ความต้องการของลูกค้า ซึ่ งเป็ นโจทย์ที่องค์กรใหญ่ของธนาคารพาณิ ชย์ยงั ทาได้ไม่ดีเท่าที่ควร
เมื่อเทียบกับ FinTech StartUp เพราะสามารถแก้ปัญหาหรื อจุดอ่อนได้เป็ นจุด ๆ (Pain Point) ได้ดี และมี
ความรวดเร็ ว และสามารถพัฒนา
ต่อยอดเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ปัญหาอีกประเด็นของธนาคาร คือ วัฒนธรรมทางความคิด (culture mindset)
เพราะ TMB เป็ นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความรัดกุม การทางานข้ามสายงานหรื อ
การย้ายคนข้ามสายงานย่อมเป็ นไปได้ยาก เพราะด้วยกฎเกณฑ์ภายในและกฎเกณฑ์ภายนอก

ข้ อ 3. ในการพัฒนา FinTech ขององค์ กรท่าน ประสบปัญหาข้ อติดขัดทางกฎหมายบ้ างหรื อไม่
อย่างไร?
ตอบ มีครับ เพราะภาคธนาคารเป็ นอุตสาหกรรมที่มีผกู ้ ากับดูแลมากที่สุด
ไม่วา่ จะเป็ นธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) สานักงานกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) สานักงาน
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่ งเข้ามาดูแลเกี่ยวกับการฟอกเงิน
(กฎเกณฑ์ AML/CFT) รวมทั้งกระทรวงการคลัง แต่ละหน่วยงานทางการเงินไม่ได้มีแนวความคิดก็ไม่ได้
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น กระบวนการเปิ ดบัญชี เทคโนโลยีที่ใช้สาหรับการเปิ ดบัญชี (ข้อมูลที่ใช้ใน
การเปิ ดบัญชี) ที่ทางภาครัฐให้การยอมรับจะต้องตอบโจทย์กบั กฎเกณฑ์ของทางภาครัฐด้วย รวมถึงการแก้
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับจานวนของข้อมูลที่ใช้ในการเปิ ดบัญชีหรื อการยืนยันตัวตนได้ดีข้ ึน รวมถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลของกรมการปกครอง เพื่อให้ทางภาคเอกชนเข้าไปยืนยันตัวตนกับการกรมการ
ปกครองเพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ เป็ นต้น มันจะทาให้การพัฒนา FinTech เพราะโจทย์ของ FinTech คือ onboard
ให้เร็ ว เพราะการ onboard ให้เร็ ว คือ หัวใจที่สาคัญที่สุดของ digital และยังไม่มีหน่วยงานกากับดูแลรายใด
แก้ปัญหาเรื่ องกฎเกณฑ์ท้ งั หลาย เพื่อให้การพัฒนา FinTech มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ดังนั้น กฎเกณฑ์ที่ออกมาเกี่ยวกับการพัฒนา FinTech ไม่ได้แก้ปัญหา เช่น
กรณี คดีของนิชาเกี่ยวกับการเปิ ดบัญชี แม้มีการยืนยันตัวตนถูกต้องในทางกฎหมายก็ตาม
(นิชาเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนแห่งหนึ่ง ที่ถูกคนร้ายเป็ นขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์
นาบัตรประชาชนไปขอเปิ ดบัญชีธนาคาร 7 แห่งรวม 9 บัญชี ทาให้ น.ส.ณิ ชา เป็ นผูร้ ับเคราะห์เป็ นผูต้ อ้ งหา
ฉ้อโกง) หรื อกรณี เรื่ องของการบังคับขายประกัน คปภ. มีการออกเกณฑ์ที่มีความเข้มข้นและรัดกุมมาก
ยิง่ ขึ้น ดังนั้น ทางผูใ้ ห้สัมภาษณ์เห็นว่าเรื่ องสาคัญของหน่วยงาน
กากับดูแลที่ตอ้ งทา คือ การให้ความสาคัญกับความมีประสิ ทธิ ภาพของหน่วยงานกากับดูแลมากกว่าเรื่ อง
ขั้นตอนที่ตอ้ งทาให้รัดกุม เช่น กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงินมีความรัดกุมมาก บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนเรื่ องที่มาของรายได้น้ นั
ก็ไม่สามารถเข้าถึงบริ การทางการเงินของธนาคารพาณิ ชย์ได้ ก็จะทาให้บุคคลเหล่านี้ไปใช้บริ การนอก
ระบบมากยิง่ ขึ้น จึงทาให้ความตั้งใจของ ปปง. เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ในเรื่ อง
ของการฟอกเงินในระบบทาได้ไม่ปรากฏผลสัมฤทธิ์ ตามที่ต้ งั ใจไว้ ดังนั้น การกากับดูแลที่มีประสิ ทธิ ภาพมี
ความสาคัญมากกว่าว่าจะกากับดูแลอะไร
ข้ อ 4 ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมาย หรื อแนวนโยบายทีอ่ ยากให้ ภาครัฐส่ งเสริมการ
เจริญเติบโตของ FinTech อย่างไร? (หรื ออยากฝากข้ อคิดเห็นหรื อแนวทาง
ในการปรับปรุ งเกณฑ์ การกากับดูแลของ Regulators ใน Sector ของท่านก็ได้ )

ตอบ กฎหมายต้องวัดด้วยผลลัพธ์ของกฎหมายว่ามันตอบโจทย์การใช้งานหรื อไม่
แม้กฎหมายจะมุ่งเน้นในเรื่ องสิ ทธิ เสรี ภาพด้วยในส่ วนหนึ่ ง ตัวอย่างเช่น กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทาง
ธุ รกิจ เป็ นกฎหมายที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์เห็นว่าควรผลักดันไปให้ถึงฝั่งของผลลัพธ์ให้ได้ ตัวอย่างเช่น ในเรื่ องที่
เกี่ยวกับการบังคับหลักประกันทางธุ รกิจจะต้องมีผบู ้ งั คับหลักประกันทางธุ รกิจ กระบวนการของการ
เลือกใช้กฎหมายเป็ นเรื่ องที่ยากทาให้คนเลือก
ที่จะไม่ใช้ ดังนั้น ผลลัพธ์ของการเลือกกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายยังเกิดผลสัมฤทธิ์ เท่าที่ควร
ในขณะที่ FinTech ตั้งโจทย์ที่ผลลัพธ์ของการแก้ไขปั ญหามากกว่าเรื่ องของเทคโนโลยี ดังนั้น ต้องแก้ไขใน
เรื่ องของการกากับดูแลว่าจะแก้ปัญหาเรื่ องผลลัพธ์อย่างไร

ข้ อ 5 ท่านคิดว่าแนวโน้ มการพัฒนา FinTech ในประเทศไทยจะพัฒนาไปในทิศทางใด
ตอบ FinTech มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับ 2 ปี ที่แล้ว FinTech
เมื่อโตได้ระดับหนึ่ง เค้าจะไปโตในต่างประเทศ เพราะกฎหมายในเมืองไทยไม่เอื้อ คนที่เข้ามาทา FinTech
เป็ นคนรุ่ นใหม่ที่เป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิจในเชิง SME ที่เป็ น new generation และเป็ นคนที่มีส่วนสาคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะกลุ่มคนเหล่านี้ เข้าใจปั ญหาว่าคืออะไร เมื่อบรรยากาศไม่เอื้ออานวย
หากคนรุ่ นใหม่เหล่านี้คิด business model ได้ในระดับหนึ่งแล้วเค้าจะต้องออกไปต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น
กรณี ของธนาคารพาณิ ชย์ไม่สามารถปล่อยสิ นเชื่อโดยไม่มีหลักประกันได้ แม้ธปท. จะอยูบ่ นฐานของ
Information base learning
แต่กฎระเบียบก็ยงั ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง เพราะการปล่อยสิ นเชื่อก็ตอ้ งพิจารณารายได้
ของผูข้ อสิ นเชื่อและหลักประกันอยูด่ ี ฝ่ ายกลยุทธ์และฝ่ ายกากับดูแลมีแนวความคิดที่ไม่ตรงกัน เช่น การ
สมัครสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยที่คนสามารถเข้าถึงได้มากกว่านี้และเข้าถึงได้ง่ายมากกว่านี้ เช่นถ้าสามารถสมัครได้
ทางออนไลน์และไม่ตอ้ งไปกรมที่ดิน ปั จจุบนั ก็ยงั ไม่สามารถดาเนิ นการได้ท้ งั ในส่ วนของ ธปท. และทั้งใน
ส่ วนของการให้บริ การของกรมที่ดิน เพราะการเก็บรายละเอียดของโฉนดที่ดินกรมที่ดินยังไม่มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลกันอย่างเป็ นระบบ
ดังนั้น FinTech จึงมีส่วนสาคัญเพราะ
1. FinTech ที่ประสบความสาเร็ จ คือ สามารถแก้โจทย์ของลูกค้าได้เป็ นจุด ๆ
(paint point) ซึ่ งเป็ นการปั ญหาในเรื่ องนั้น ๆ ให้ดีข้ ึน ซึ่ งสิ่ งนี้เท่ากับการเป็ นยกระดับ
การให้บริ การแก่ลูกค้าที่ดีข้ ึน แต่ในขณะธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่จะแก้ปัญหาหลาย ๆ อย่าง
จนไม่สามารถเน้นการแก้ปัญหาของลูกค้าได้ท้ งั หมดและทาได้ไม่ดีเท่าที่ควร
2. การแลกเปลี่ยนข้อมูล (sharing data) FinTech จะทาได้ไม่ดีเพราะไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลของกรมการปกครองได้ เมื่อ FinTech รายเล็ก ๆ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้
ก็จะทาให้รายเล็กจะต้องร่ วมมือกับธนาคารพาณิ ชย์ซ่ ึ งเป็ นผูป้ ระกอบการรายใหญ่อยูด่ ี

ซึ่ งหากหน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลได้ดีข้ ึนและเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กบั FinTech ได้
มากขึ้น FinTech รายเล็ก ๆ ก็สามารถแข่งขันการประกอบธุ รกิจกบธนาคารพาณิ ชย์ได้เหมือนกัน
3. Sandbox ของประเทศไทยเป็ นการทดลองการกากับดูแลมากกว่าเป็ นการทดลอง
เทคโนโลยี ซึ่ งเป็ นข้อจากัดและทาให้ FinTech รายเล็กไม่สามารถแข่งขันกับธนาคารพาณิ ชย์ได้
เช่นเดียวกัน ในขณะที่ Sandbox ของต่างประเทศจะให้ผเู ้ ล่นเข้าร่ วมทดสอบหรื อทดลองได้เต็มที่ จนกว่า
การดาเนิ นธุ รกิจจะมีขนาดใหญ่ได้ระดับนึงแล้ว ภาครัฐจึงจะเข้ามากากับดูแล
ซึ่งประเทศไทยอาจจะดูแนวทางของประเทศของสิ งค์โปร์
ดังนั้น ด้วยสภาวะที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการเข้าถึงข้อมูลหรื อเกณฑ์เกี่ยวกับ Sandbox ใน
ประเทศไทย ย่อมทาให้ FinTech รายเล็ก ๆ ไม่สามารถขยายการดาเนิ นธุ รกิจได้ และทาให้ FinTech รายเล็ก
เติบโตขึ้นได้ค่อนข้างยาก

6. ดร.สั นติธาร เสถียรไทย Group Chief Economist จาก Sea (Group)
ข้ อ 1. หน่ วยงาน/องค์ กรของท่านให้ ความสาคัญกับเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech)
มากน้ อยแค่ ไหน และผลิตภัณฑ์ FinTech ใดบ้ าง (เท่าทีจ่ ะบอกได้ )
ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเงินมีอยู่ 4 ประเภท คือ
(1) airpay เป็ น e-wallet
(2) ระบบ airpay counter คือการ top up เงินในร้านค้า จ่ายบิลได้
(3) ทา infrastructure ให้เป็ น payment gatewayให้บริ ษทั ต่างประเทศ
(4) ระบบชาระเงินแบบ o2o
นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็ นนักเศรษฐศาสตร์ เห็นว่า Fintech มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
อย่างมาก เพราะ Fintech มาเสริ มระบบการเงิน สามารถมาส่ งเสริ มทั้งเรื่ อง inclusion statiblity efficiency
ซึ่ง Fintech สามารถส่ งเสริ มได้ท้ งั สามเรื่ อง เช่น เรื่ อง financial inclusion การเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ทวั่ ถึง
การทา airpay counter อาจทาให้คนที่ไม่มีบญั ชีธนาคารก็สามารถเข้าถึงระบบชาระเงินโดยการเข้าไป
top up เงิน สามารถใช้จ่ายเงินผ่าน e-wallet ได้ถึงแม้วา่ จะไม่มีบญั ชีธนาคาร หรื อเทคโนโลยีในประเทศจีน
ที่ทา alternative credit scoring สามารถนาเทคโนโลยีมาทา data analytics โดยเปลี่ยนจากการที่ธนาคาร
ต้องมีหลักประกันในการกูย้ มื เงิน มาเป็ นการให้สินเชื่ อผ่านข้อมูล information based lending ซึ่ง smes
หรื อพวกไม่มีหลักประกันไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ สุ ดท้ายคือเรื่ องการลงทุนที่เดิมคนจะไม่มี
ความเชี่ยวชาญ อาจจะต้องไปจ้าง financial advisor แต่ปัจจุบนั มี application ไม่วา่ จะเป็ น machine learning
ทาให้บริ หารการเงิน สามารถเลือกการลงทุนได้ตามความเสี่ ยงที่ตอ้ งการ คนสามารถเข้าถึงการลงทุน
ได้มากขึ้นด้วย

ต่อมาคือเรื่ อง efficiency การลดต้นทุน จากการใช้เงินสด เพราะต้นทุนของ e-payment ถูกกว่า
การแข่งขันทาให้ค่าธรรมเนียมต่าลง เสถียรภาพทางการเงิน การแข่งขันระหว่างผูเ้ ล่นทางการเงินมากขึ้น
มีการกระจายตัวมากขึ้นไม่ใช่ธนาคารทาธุ รกรรมทุกอย่าง อาจจะไม่มีปัญหาหรื อเรื่ อง too important to fail
หรื อ too big to fail ซึ่ งมีผลที่จะเสริ มทาให้ภาคการเงินแกร่ งขึ้น เสริ มเศรษฐกิจโดยตรง นอกจากนั้น
การมีระบบการเงินแข็งแกร่ งก็จะดึงคนเก่งจากต่างประเทศเข้ามาด้วย
ข้ อ 2. ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนา FinTech ขององค์ กรของท่านคืออะไร?
Fintech เกี่ยวข้องกับหลายส่ วนหลายหน่วยงานกากับดูแลและมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องจานวนมาก
เช่น การลงทุนอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของ ก.ล.ต. Payment อยูภ่ ายใต้การกากับของ ธปท. ส่ วนประกันภัย
จะอยูภ่ ายใต้การกากับของ คปภ. Fintech ทาให้เส้นแบ่งของเรื่ องต่าง ๆ ลดลง และค่อย ๆ หายไป
หรื อเส้นแบ่งระหว่างภาคการเงินกับภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ลดลง เช่น ในประเทศจีนภาคการขาย
หรื อ retail อาจจะไปเกี่ยวเนื่ องภาคการเงินไปได้ ซึ่ งอาจมีหลายกฎกติกา เช่น การออกผลิตภัณฑ์ Fintech
อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการขออนุ ญาตหลายหน่วยงาน กฎหมายอาจจะซ้อนกันได้ หากกฎกติกามาก
หน่วยงานอาจจะไม่รู้กฎหมายของหน่วยงานอื่น หากลงทุนไปแล้วอาจจะไปติดกติกาของหน่วยงานสุ ดท้าย
จนทาไม่สาเร็ จก็ได้ ไม่มีหน่วยงาน one stop shop ที่จะมาบอกก่อนว่าอาจจะติดกฎกติกาอะไรบ้าง ต้องขอ
อนุญาตอะไร ถ้าหากมี one stop shop ก็จะมีคนมาบอกว่าต้องขอดาเนิ นการอะไรบ้าง จึงเห็นว่า one stop
shop มีความสาคัญ และ regulatory guillotine กฎกติกาต่าง ๆ ก็มีความสาคัญมากทาให้การทางานราบรื่ น
ขึ้น
ในมุมมองของต่างประเทศ เช่น ประเทศสิ งคโปร์ น้ นั มีกฎหมายค่อนข้างใหม่ต่างจากกฎหมายไทย
และหน่วยงานกากับดูแลคือ MAS ซึ่ งเป็ นลักษณะรวมศูนย์ในหน่วยงานเดียว การประสานงานของ
หน่วยงานในประเทศสิ งคโปร์ ค่อนข้างดี นอกจากนี้ ทัศนคติของประเทศสิ งคโปร์ จะเป็ นลักษณะให้
ดาเนินการไปก่อนได้ แต่ถา้ พบความเสี่ ยงก็ค่อยปิ ดช่องโหว่
ข้ อ 3. ในการพัฒนา FinTech ขององค์ กรท่าน ประสบปัญหาข้ อติดขัดทางกฎหมายบ้ างหรื อไม่
อย่างไร?
อุปสรรคในเรื่ องต่าง ๆไม่วา่ จะหน่วยงานกากับดูแล กฎหมาย ใบอนุญาต รวมถึงทัศนคติ
ต่อ Fintech ทาให้ประเทศไทยไม่สามารถออกผลิตภัณฑ์ได้ทนั กับตลาดโลกด้วยส่ วนหนึ่ง แต่อีกส่ วนหนึ่ง
คือภาคธุ รกิจได้ลงทุนทาไปแล้วบางส่ วน แต่สุดท้ายมาค้นพบว่าทาไม่ได้ทาให้เสี ยทั้งเงินและเวลา ซึ่ งเป็ น
ผลจากปั ญหาของการบังคับใช้กฎหมายด้วยส่ วนหนึ่ง
ข้ อ 4. ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมาย หรื อแนวนโยบายทีอ่ ยากให้ ภาครัฐส่ งเสริม
การเจริญเติบโตของ FinTech อย่างไร? (หรื ออยากฝากข้ อคิดเห็นหรื อแนวทางในการปรับปรุ งเกณฑ์
การกากับดูแลของ Regulators ใน Sector ของท่านก็ได้ )

การทา regulatory guillotine ก็เป็ นประโยชน์อยูแ่ ล้วควรดาเนินการต่อไปอย่างเร่ งด่วน แต่ควรทา
เรื่ อง one stop shop หรื อ one stop point of service ที่สามารถเข้าใจและแนะนาไปหาหน่วยงานที่ถูกต้อง
ที่ภาคธุ รกิจสามารถปรึ กษาได้เช่นเดียวกับประเทศสิ งคโปร์ ก็จะเป็ นประโยชน์มาก

ข้ อ 5. ท่านคิดว่าแนวโน้ มการพัฒนา FinTech ในประเทศไทยจะพัฒนาไปในทิศทางใด
คิดว่าสุ ดท้ายจะออกมาในรู ปในความร่ วมมือกับภาคธนาคาร ซึ่ งไม่เหมือนกับตอนแรกหลายคน
อาจจะเข้าใจว่า Fintech จะออกมาแข่งขันกับภาคธนาคาร แต่คาดว่าจะออกมาส่ งเสริ มภาคธนาคาร
ซึ่ งภาคธนาคารก็อาจจะต้องปรับตัวแน่นอน บางครั้งภาคธนาคารก็มาลงทุนใน ธุ รกิจ Fintech โดยการ
ส่ งเสริ มกันในทางธุ รกิจอาจจะแตกต่างกันไป เช่น ด้าน e-payment อาจจะ wallet option ต่าง ๆ หรื อการ
ปล่อยสิ นเชื่อให้ผทู ้ ี่ไม่มีหลักประกัน จุดเล็ก ๆ ที่ธนาคารเข้าไม่ถึง อาจจะไปหาลูกค้าปล่อยสิ นเชื่อให้ก่อน
แล้วขายสิ นเชื่อต่อให้ธนาคารอีกทีหนึ่งก็ได้
7. อิศราดร หะริ ณสุ ต ผู้ร่วมก่ อตั้ง และประธานบริ หารฝ่ ายปฏิบัติการ บริษัท โอมิเซะ จากัด (Omise)
1. หน่ วยงาน/องค์ กรของท่านให้ ความสาคัญกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) มากน้ อยแค่ ไหน และมี
ผลิตภัณฑ์ Fintech ใดบ้ าง
องค์กรของเราเริ่ มต้นจากการทาธุ รกิจ E commerce มาก่อน ซึ่ งเรามองว่าส่ วนของ Payment เป็ น
เรื่ องที่สาคัญมากในการทาธุ รกิจ โดยเฉพาะเรื่ องของ User Experience และ Service level
ปั จจุบนั เรามีส่วนในการส่ งเสริ มธุ รกิจโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็ น Enterprise เป็ นหลัก โดย Gateway
ของเราจะเป็ นแบบ P2P โดย Payment Gateway จะไปฝังอยูต่ ามWebsite ตาม Application ต่าง ๆ ของลูกค้า
เช่น ค่ายมือถือเป็ นหลัก บริ ษทั ประกัน กลุ่มที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ต่าง ๆ เป็ นต้น ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ เรา
ให้บริ การ Payment Gateway และเรื่ องบัตรเป็ นหลัก มีท้ งั บัตรเครดิตและบัตรเดบิต มีการให้บริ การอื่น ๆ
เช่น Wallet โดย international Wallet เช่น Alipay และ Local wallet เช่น True Money และช่องทางผ่าน
Counter เช่น เทสโก้โลตัส ช่องทางอื่น เช่น Internet Banking และมี QR Payment ที่กาลังจะดาเนินการ
ในเรื่ องบัตรนั้น เรามองว่าคนเริ่ มมาใช้บตั รเป็ นหลัก เพราะคานึงเครื่ องความปลอดภัย เพราะหาก
จ่ายด้วยบัตรเครดิตแล้ว ร้านค้าไม่ส่งของให้ก็สามารถปฏิเสธการชาระได้ นอกจากนี้ บัตรเครดิตยังเป็ นเรื่ อง
ของการนาเงินในอนาคตมาใช้ แม้ยงั ไม่มีเงินในตอนนี้ก็สามารถซื้ อของได้ สามารถแบ่งจ่ายได้ ซึ่ งจะเป็ น
ตัวกระตุน้ ให้คนมาซื้ อของมากยิง่ ขึ้น ประกอบกับในระบบของเราสามารถจาเลขบัตรได้ ลูกค้าก็จะสะดวก
ไม่ตอ้ งกรอกรายละเอียดของบัตรทุกครั้งที่มาซื้ อของ

2. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา Fintech ขององค์ กรของท่านคืออะไร
ปั ญหาก็คือในเรื่ องบุคลากร เนื่องจากเราเน้น Development และ High Standard ดังนั้น ในการเลือก
คนเข้ามาก็ตอ้ งพิจารณาอย่างละเอียด ปั จจุบนั มีบุคลากรกว่า 20 ชาติ (ประมาณ 160 คน) ที่เข้ามาทางานใน
องค์กร โดยเรามีเป้ าหมายในการพยายามให้คนที่มีทกั ษะความชานาญช่วยสอนคนที่เป็ น Local นอกจากนี้
ยังมีโครงการที่จะส่ งเสริ ม Programmer ที่เป็ นผูห้ ญิงมากยิ่งขึ้น (เรื่ องความเท่าเทียมทางเพศ)
3. ในการพัฒนา Fintech ขององค์ กรท่าน ประสบปัญหาข้ อติดขัดทางกฎหมายบ้ างหรื อไม่ อย่างไร
องค์กรเราเริ่ มตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 ธปท. สมัยนั้นยังไม่คุน้ เคยกับ Non Bank หรื อ Start-up
ประกอบกับเทคโนโลยีที่เรานามาใช้ เป็ น เทคโนโลยีใหม่ เช่น การใช้ Cloud Service หรื อการพัฒนาอะไร
ต่าง ๆ ซึ่ ง ธปท. อาจจะตามไม่ทนั และอาจจะมีขอ้ กฎหมายอะไรบางอย่างที่ทาให้การขอใบอนุ ญาตจาก
ธปท. ทาได้ยาก ต้องใช้ระยะเวลา แต่ปัจจุบนั การขอใบอนุ ญาตง่ายขึ้น มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น และ
ประเภทใบอนุญาต
ต่าง ๆ ก็มีความชัดเจนมากขึ้น
อย่างไรก็ดี ยังมีปัญหาในเรื่ องการทดสอบต่าง ๆ เนื่องจากข้อกฎหมายไม่ได้กาหนดว่าเราสามารถ
จะทดสอบในสภาพแวดล้อมจริ งได้มากน้อยขนาดไหน เช่น ถ้าเรายังไม่ได้รับใบอนุ ญาตเราก็ยงั ไม่สามารถ
ทดสอบได้ในสภาพแวดล้อมจริ ง ไปเก็บเงินลูกค้า หรื อไปโอนเงินให้ลูกค้าได้ ดังนั้น เวลาไปเปิ ดใช้จริ ง
อาจไม่เป็ นไปตามระดับ Service Level ซึ่ งตรงนี้ อยากให้กาหนดให้ชดั เจนขึ้นว่าจะสามารถทดสอบได้ใน
ระดับไหน อย่างไร
4. ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมาย หรื อแนวนโยบายทีอ่ ยากให้ ภาครัฐส่ งเสริมการเจริญเติบโต
ของ Fintech อย่างไร
กฎหมายควรมีความชัดเจนในเรื่ องของการทดสอบว่าจะสามารถทาได้ในระดับไหน (ตามที่กล่าว
ไปในข้อ 3)
5. ท่านคิดว่าแนวโน้ มการพัฒนา Fintech ในประเทศไทยจะพัฒนาไปในทิศทางใด
เนื่องจากนโยบายรัฐบาลคนค่อนข้างจะตื่นตัวกับกระแสสังคมไร้เงินสดมากขึ้น และจะมี Provider
หน้าใหม่เข้ามาในตลาดค่อนข้างเยอะ ซึ่ งเรื่ องของ Service Level กับ Experience ก็เป็ นเรื่ องที่สาคัญมาก
หากทาไม่ได้ ลูกค้าก็จะหนีหายไปใช้บริ การเจ้าอื่น นอกจากนี้ ในเรื่ องของ Assessment Point ก็เป็ นอีกเรื่ อง
ที่สาคัญมากที่อยากให้รัฐบาลส่ งเสริ ม และผลักดันให้คนใช้ Cashless มากยิง่ ขึ้น

8. บทสั มภาษณ์ ของคุณโกเมน สิ มากร
1. หน่ วยงาน/องค์ กรของท่านให้ ความสาคัญกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) มากน้ อยแค่ ไหน และมี
ผลิตภัณฑ์ Fintech ใดบ้ าง
มี E-Payment ซึ่งเป็ นพวก Wallet และ Bill Payment นอกจากนี้ ยังมี E-Money โดยเป็ นการโอน
เงินระหว่าง Wallet และ P-Loan ซึ่งมีแนวโน้มจะไปถึง Digital Lending
2. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา Fintech ขององค์ กรของท่านคืออะไร
2.1 การที่มีกฎระเบียบจานวนมาก และมีหลายหน่วยงานที่กากับดูแล เช่น ธปท. กระทรวงการคลัง
ปปง. โดยแต่ละหน่วยงานก็จะมีกฎหมายต่าง ๆ มีการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของตนเอง ไม่มีระบบหรื อ Web
Portal หรื อหน่วยงานที่เป็ นศูนย์กลาง ทาให้ยงุ่ ยากและเกิดปั ญหาในทางปฏิบตั ิ
2.2 ระยะเวลาในการพิจารณาของ Regulator กับการประกอบธุ รกิจ เช่น การขอใบอนุ ญาตของ
บริ ษทั Start-Up โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 7-8 เดือน (เป็ นการพิจารณาของ ธปท. 60 วันทาการ ส่ วน
กระทรวงการคลังไม่มีกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาที่ชดั เจน) ซึ่ งไม่ตอบสนองกับความรวดเร็ วในการ
ประกอบธุ รกิจ
2.3 รายละเอียดในแต่ละกฎหมายแตกต่างกันในแต่ละหน่วยงานกากับ เช่น ปปง. ให้ E-Payment
รายงานธุ รกรรม 100,000 บาท ต่อมาก็มีการปรับเพิ่มอีก แต่สรรพากรให้รายงานธุ รกรรม 200 ครั้ง
และมีธุรกรรมมูลค่ารวม 2 ล้านบาท เป็ นต้น
3. ในการพัฒนา Fintech ขององค์ กรท่าน ประสบปัญหาข้ อติดขัดทางกฎหมายบ้ างหรื อไม่ อย่างไร
3.1 ภาระการตรวจสอบตามกฎหมาย เช่น กฎกระทรวง ปปง. เกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวลูกค้า กาหนดหน้าที่ให้เอกชน แต่หน่วยงานรัฐกลับไม่มีฐานข้อมูลให้เชื่อมต่อโดยตรง
ทาให้เอกชนต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการซื้ อระบบมาใช้เพื่อตรวจสอบข้อมูล
3.2 ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ อง KYC กาหนดในเรื่ องการขอข้อมูลลูกค้าก่อนทาธุ รกรรม
ครั้งแรก โดยกาหนดให้ลูกค้าที่เป็ นคนต่างชาติตอ้ งใช้ที่อยูป่ ั จจุบนั ในประเทศ ที่อยูใ่ นต่างประเทศ และ
อาชีพ ซึ่ งการกาหนดให้ตอ้ งแจ้งที่อยูใ่ นต่างประเทศและอาชีพนั้น ไม่มีประโยชน์และไม่สามารถ
ตรวจสอบได้
3.3 ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ อง KYC กาหนดเกี่ยวกับหลักฐานในการแสดงตนว่าจะต้องใช้
หนังสื อรับรองการจดทะเบียนที่นายอาเภอออกให้เกินหกเดือน อาจเป็ นปั ญหาในทางปฏิบตั ิเพราะไม่
ยืดหยุน่

4. ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมาย หรื อแนวนโยบายทีอ่ ยากให้ ภาครัฐส่ งเสริมการเจริญเติบโต
ของ Fintech อย่างไร
4.1 เนื่องจากหน่วยงานกากับมีหลายหน่วยงาน นอกจากการทาประชาพิจารณ์ในการออกกฎหมาย
ใหม่ในแต่ละครั้งแล้ว หน่วยงานกากับควรมีการหารื อร่ วมกันก่อนกาหนดหลักเกณฑ์หรื อแก้ไขหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ เนื่องจากมีผลกระทบต่อภาคธุ รกิจ
4.2 ควรมีการแก้ไขปั ญหา หรื อกฎระเบียบที่เป็ นปั ญหาอุปสรรค เช่น ในเรื่ องการขออนุญาตตาม
ประกาศ ธปท. กาหนดให้ของบการเงินย้อนหลัง 3 ปี แต่ตาม พรบ. ระบบชาระเงินไม่ได้กาหนดไว้
นอกจากนี้ ตามหลักเกณฑ์ก่อนหน้านี้กาหนดให้ของบการเงินล่าสุ ดปี เดียว ซึ่ งทาให้ประกาศ ธปท. นี้ เป็ น
อุปสรรคสาหรับ ธุ รกิจ Start-Up มากกว่าเดิม
4.3 ควรมีมาตรการในการส่ งเสริ ม และสนับสนุน เช่น อาจจะมีสัญญาออนไลน์ มีอากรแสตมป์
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้แทนการไปชาระอากรแสตมป์ เป็ นตัวเงินที่สรรพากรก็จะทาให้สะดวกมากขึ้น
นอกจากนี้ มาตรการที่ออกมาสะท้อนถึงผูเ้ ล่นรายเก่า รายใหม่ รายเล็ก และรายใหญ่ดว้ ย , มีการส่ งเสริ ม
ด้าน IT Dev ไทย เพื่อให้ทดั เทียมกับต่างชาติ เป็ นต้น
5. ท่านคิดว่าแนวโน้ มการพัฒนา Fintech ในประเทศไทยจะพัฒนาไปในทิศทางใด
การแข่งขันในประเทศไทยยังคงมีอย่างต่อเนื่ องอีกหลายปี ทั้งด้านเทคโนโลยีและการให้บริ การ
โดยจะมีผเู ้ ล่นหน้าใหม่ ๆ เช่น GB Prime Pay , Dolfin Wallet เข้ามา แต่ก็มีบางรายที่ออกไป ทุกคนต้องมี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาโปรแกรมของตนเองเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด
โดย Trend ของปี นี้ ก็คือ
1. Digital Lending เช่น ใน Bank Application , E-Commerce เช่น ลาซาด้า อาจจะมีการให้สินเชื่อ
แก่
แม่คา้ ที่อยูใ่ น Umbrella ของเขาเอง , พวก Non Bank ก็จะมีการทาสิ นเชื่อ Personal Loan ต่าง ๆ , P2P ก็
กาลังรอดูกฎเกณฑ์ ธปท. อยู่ นอกจากนี้ ในเรื่ องกฎหมายการมีกฎหมาย E-KYC ก็จะทาให้ทาพวก Lending
, P2P Platformได้ง่ายขึ้น
2. E-Commerce – Logistic – E Payment จะมีการร่ วมทุนกันเพื่อให้ครบวงจร
9. คุณธนา โพธิกาจร ผู้อานวยการอาวุโส ผู้บริ หารสาย Digital Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน)
1. หน่ วยงาน/องค์ กรของท่านให้ ความสาคัญกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) มากน้ อยแค่ ไหน และมี
ผลิตภัณฑ์ Fintech ใดบ้ าง

Fintech คือ Financial Technology ทั้งหมดที่ธนาคาร ธุ รกิจธนาคารก็ใช้เทคโนโลยีในการทาธุ รกิจ
หลายอย่าง คือ จะทาอย่างไรให้มีลูกค้าใหม่มา on board ให้ได้ หรื อลูกค้าที่ใช้บริ การอยูแ่ ล้วให้ใช้บริ การ
เพิ่มขึ้นก็เป็ น product on boarding หรื อเพิ่มการทาธุ รกรรม เช่น การใช้ QR หรื อ การกดตู ้ ATM ไม่ใช้บตั ร
ซึ่ งโดยรวมหน่วยงานเราให้ความสาคัญกับการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริ การมาก และพัฒนาต่อเนื อง
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
2. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา Fintech ขององค์ กรของท่านคืออะไร และในการพัฒนา Fintech ของ
องค์ กรท่าน ประสบปัญหาข้ อติดขัดทางกฎหมายบ้ างหรื อไม่ อย่างไร
อุปสรรคสาคัญมีหลายด้าน เช่น ไม่แน่ใจว่าสิ่ งที่ทาไปถูกต้องตามกฎหมายหรื อเกณฑ์ที่กากับไหม
หรื อการไปร่ วมกับ Fintech Startup จะได้ผลดีมากน้อยแค่ไหน แต่อีกประเด็นที่สาคัญมาก คือ การขาด
บุคลากรที่ขาดบุคคลที่เป็ นสามารถทา Tech ใหม่ ๆ ได้
ถ้าลงประเด็นในทางกฎหมาย ไม่คิดว่ามากเกินไป และไม่ได้ทาให้ชา้ จนเกินไป ซึ่ ง Sandbox คือ
ประเด็นหนึ่งที่คุยกันมามากในช่วงที่ผา่ นมา และมีปัญหาค่อยข้างมากในมุมของความราบรื่ บ ความล่าช้า
และการที่บาง Products ไม่ได้ใช้งานจริ ง ๆ อย่างไรก็ดี ปี นี้จะมีการเริ่ มใช้ Own Sandbox ซึ่ งน่าจะทาให้
สถานการณ์ดีข้ ึน เพราะสถาบันการเงินสามารถกากับตัวเองได้ภายใต้ Own Sandbox
ในอีกประเด็นที่สาคัญ คือ ธนาคารกลัวการแข่ งขันของ Non-Bank ถ้าโยงกับเรื่ องกฎระเบียบก็
อยากให้ regulators มัน่ ใจว่าจะกากับ Bank และ Non-Bank (Google, facebook, line, Alibaba) ภายใต้เกณฑ์
เดียวกัน อยากให้เกิดความแข่งขันที่เท่าเทียม ซึ่ ง ส่ วนตัวคิดว่า Fintech ในไทยจะเกิดขึ้นได้ตอ้ งมี Standard
เดียวกัน เรื่ องการกาหนดมาตรฐานเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นมาก เช่น Standard เรื่ องการปล่อยข้อมูล/การเข้าถึง
ข้อมูล ขอยกตัวอย่างในยุโรปมีการกาหนดมาตรฐานข้อมูลที่เหมือนกัน ประกอบกับมาตรฐานของ GDPR
ถ้าธนาคารจะปล่อยข้อมูลของลูกค้า (Data Portability) ต้องมีการกาหนดมาตรฐานที่เหมือนกัน เช่น ถ้าจะ
ดึงข้อมูลบัญชีลูกค้า ก็ตอ้ งใช้กระบวนการแบบนี้ ซึ่ งจะส่ งผลดีท้ งั อุตสาหกรรม เพราะหากเกิด FinTech
Startup ที่ทา system มาตรฐานให้ธนาคารก็จะพัฒนาทีเดียวและจะเป็ นในลักษณะเดียวกันทุกธนาคาร
เพราะกฎหมายกาหนดมาตรฐานกลางมาให้ อย่างเช่นในไทยเราจะมี NDID ก็ถือเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ดี แต่มนั
คือการจับหลาย ๆ คนมารวมกันมากกว่าการกาหนดมาตรฐานกลางเดียวกัน (Success case ของไทย คือ
Promptpay กับ NDID คือ จุดเริ่ มต้นเรื่ อง Standardize ในประเทศไทย)
4. ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมาย หรื อแนวนโยบายทีอ่ ยากให้ ภาครัฐส่ งเสริมการ
เจริญเติบโตของ Fintech อย่ างไร
เกณฑ์ e-Market Place ที่ผา่ นมาเป็ นอีก policy ที่ดีมาก แต่วา่ ในทางประโยชน์อาจยังไม่ได้
ประโยชน์อะไรมากนัก แต่เป็ นการเริ่ มต้นที่ดี ที่ ธปท. เข้าใจเรื่ องการปรับเปลี่ยนของคู่แข่งขันในโลก
การเงิน แต่สิ่งที่จะมีประโยชน์ คือ ข้อมูลที่ running อยูบ่ น platform โจทย์ของธนาคาร คือ ทายังไงให้ลูกค้า

ใช้ เพราะลูกค้าพอจะซื้ อจริ ง ๆ ก็เข้า Lazada หรื อ Shoppee อยูด่ ี
องค์กรกากับของไทยในความคิด คือ ถือว่าดีมาก ก.ล.ต. จะเป็ นตัวอย่างที่ดีมากในการพยายาม
ส่ งเสริ มให้เกิดเทคโนโลยี ธปท. แม้จะเริ่ มต้นช้ากว่าในบางเรื่ องแต่ถือว่ามีสปิ ริ ตที่ดี สิ่ งที่อยากจะฝาก คือ
หน่วยงานของรัฐทั้งหมดต้องมีประสานกัน เช่น กระทรวงการคลัง ธปท. สนับสนุกการเป็ น cashless แต่
สรรพากรจะเก็บภาษี e-Payment ซึ่ งจริ ง ๆ แล้วดีแต่ควรมียุทธศาสตร์ ที่ดีกว่านี้ ส่ วนกฎหมายอื่น ๆ ที่จะ
ออกมา เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล ธนาคารต้องการเวลาในการเตรี ยมการ และ Comply รวม
ไปถึง GDPR บางงานไม่สามารถแก้ไขได้ภายในเวลาอันสั้น อาจจะใช้เวลาเป็ นปี ๆ ในการจัดการระบบ
ใหม่ท้ งั อื่น และอยากให้ Regulators ช่วย กาหนด Standard ให้ชดั เจน
5. ท่านคิดว่าแนวโน้ มการพัฒนา Fintech ในประเทศไทยจะพัฒนาไปในทิศทางใด
ท้ายที่สุด เชื่อว่า Digital Bank ในไทยมาแรง และลูกค้าใช้งาน Digital Bank เยอะพอสมควรใน
ปั จจุบนั แต่ดูจากตัวเลข ก็ยงั มีการใช้เงินสดอยูไ่ ม่นอ้ ย และเชื่อว่าผูบ้ ริ โภคพร้อม และก็เชื่อว่ากฎหมายจะมี
ส่ วนช่วยสาคัญในการขับเคลื่อน

รายชื่ อบุคคลทีค่ ณะผู้วจิ ัยขอสั มภาษณ์ เกีย่ วกับเทคโนโลยีทางการเงิน (นักวิชาการ)
1. อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. ท่านคิดว่าเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) มีบทบาทสาคัญในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
และรู ปแบบการให้ บริการของผู้ให้ บริการ มากน้ อยแค่ ไหน อย่ างไร
มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคและผูใ้ ห้บริ การแน่นอน แต่ไม่ได้มีผล
เปลี่ยนแปลงมากอย่างที่หลายคนคาดการณ์ เนื่องจากผูบ้ ริ โภคในประเทศไทยยังมีขอ้ จากัดเรื่ องความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี (Digital Literacy) และความรู ้ความเข้าใจดังกล่าวยังแตกต่างกันออกไปในแต่ละ
กลุ่มด้วย ดังนั้น การวิเคราะห์ผบู ้ ริ โภคในเรื่ องนี้จาเป็ นต้องแบ่งการวิเคราะห์เป็ นกลุ่ม โดยอาจจะใช้เกณฑ์
ช่วงวัย (Generations) ในการแบ่ง
จากงานวิจยั ของอาจารย์ พบว่าคนในแต่ละ Generations มีมุมมองและการเข้าถึงเทคโนโลยีที่
ต่างกัน เมื่อวิเคราะห์ลึกลงไปถึงเรื่ อง Fintech ก็พบว่าเป็ นไปในทานองเดียวกัน
ในส่ วนของผูใ้ ห้บริ การนั้น Fintech เป็ นช่องทางการลดต้นทุนการให้บริ การที่สาคัญ ดังนั้น ผู ้
ให้บริ การย่อมประสงค์ที่จะนา Fintech ไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของตนมากขึ้น
2. ท่ านคิดว่ ากฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ ในปัจจุบันมีผลต่ อการพัฒนา Fintech ในประเทศไทยหรื อไม่ อย่างไร
อาจารย์มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศ จึงขอพูดในมุมมองของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศในปั จจุบนั ยังใช้รูปแบบเก่า กล่าวคือ ต้องมีคู่สัญญาสองฝ่ าย แต่ปัจจุบนั
ในเรื่ อง Fintech ไม่สามารถคิดตามรู ปแบบเดิมได้อีกต่อไป หากพิจารณากฎเกณฑ์ของ World Trade
Organization (WTO) จะเห็นว่ายังไม่มีอะไรที่สามารถเอาไปปรับใช้กบั Fintech ได้เลย แม้จะมี Ministerial
Regulations ก็ยากที่จะแปลงเป็ นสนธิ สัญญาได้สาเร็ จ เนื่องจากแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศ
มหาอานาจ มีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน
แม้แต่กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ ข้อพิพาทเกี่ยวกับ Fintech ก็ยงั อยูภ่ ายใต้กรอบ Dispute
Settlement ของ World Bank ที่ไม่อาจปรับใช้ได้กบั การลงทุนในเรื่ อง Fintech
เมื่อมองในมุมมองของกฎหมายระหว่างประเทศคดีบุคคล ก็จะมีประเด็นพิจารณาที่ยงั ไม่มีคาตอบ
อยูห่ ลายประการ เช่น ใครจะเป็ นผูม้ ีสิทธิ ฟ้องศาล และหากฟ้องศาลในประเทศใดประเทศหนึ่งแล้ว
ผูเ้ สี ยหายอื่นจะหมดสิ ทธิ ฟ้องศาลในอีกประเทศหนึ่งหรื อไม่

ปั ญหาเหล่านี้ลว้ นเกิดจากต้นตอที่แต่ละรัฐให้ความสาคัญกับอานาจอธิ ปไตยของตนเอง แต่หาก
เป็ นเรื่ อง Fintech หรื อ E-commerce แล้ว แต่ละรัฐควรต้องมุ่งเน้นที่ Economic Flow มากกว่าอานาจ
อธิปไตย
สาหรับกฎหมายของประเทศไทยเอง ภาครัฐควรจะพิจารณาให้รู้จนแน่ชดั เสี ยก่อนว่าต้องการจะ
กากับดูแลอะไร โดยต้องมีความเข้าใจในเทคโนโลยีที่จะกากับดูแลอย่างลึกซึ้ ง ซึ่ งในปัจจุบนั นี้ ภาครัฐเข้า
ไปกากับดูแลโดยที่ยงั ไม่มีความเข้าใจเพียงพอ ยกตัวอย่างเช่น กฎหมายเรื่ อง Cryptocurrency ที่รัฐเข้ามา
กากับดูแลเร็ วจนเกินไป
3. ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายหรื อแนวนโยบายทีอ่ ยากให้ ภาครัฐส่ งเสริมการเจริญเติบโตของ
Fintech อย่างไร
สิ่ งสาคัญที่จะทาให้เกิดอุปทาน (Demand) ต่อ Fintech ในประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันในอุตสาหกรรมคือการสร้าง Digital Literacy แล้วจากนั้นจะเกิด Network Marketing ในกลุ่ม
ผูใ้ ช้บริ การเองโดยไม่เป็ นภาระต้นทุนของผูป้ ระกอบการ ซึ่ งการสร้าง Digital Literacy นั้น รัฐสามารถเข้า
มามีบทบาทได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้ความรู ้แก่ SMEs และ Startups เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการเหล่านี้กล้าที่
จะเข้ามาใช้เทคโนโลยี ไม่วา่ จะในบทบาทของผูใ้ ห้บริ การหรื อผูใ้ ช้บริ การ รัฐ มหาวิทยาลัย และสมาคมต่าง
ๆ ควรร่ วมมือกันในเรื่ องดังกล่าว
ปั จจุบนั นี้ รัฐให้การสนับสนุ นการทางานวิจยั แต่การสนับสนุนของรัฐยังเน้นเพียงแค่งานวิจยั ที่
แก้ปัญหาสังคม เช่น แก้ปัญหาความยากจน เป็ นต้น โดยที่ไม่มีการสนับสนุนงานวิจยั ที่นาไปใช้ในภาค
ธุ รกิจ (Commercialized) ซึ่ งอาจารย์เข้าใจว่ารัฐเองก็มีขอ้ จากัดในการให้เงินสนับสนุน อย่างไรก็ดี รัฐ
สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้โดยที่ไม่จาเป็ นต้องใช้ภาษีจากประชาชน
นอกจากนี้ ในมุมกฎหมายระหว่างประเทศ ประเทศไทยควรจะก้าวเข้าไปมีบทบาทในฐานะผู ้
ขับเคลื่อนในการพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ Fintech เพื่อเอื้อให้ผใู ้ ช้บริ การได้ใช้ประโยชน์
และผูใ้ ห้บริ การสามารถใช้เทคโนโลยีได้มากขึ้น ประเทศไทยสามารถเป็ นได้ท้ งั ผูร้ ับเทคโนโลยีและผูใ้ ห้
เทคโนโลยี ดังนั้น เมื่อไปเจรจากับต่างประเทศ ภาครัฐต้องวางตาแหน่งและบทบาทตนเองให้ชดั เจน
ในทางกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ อาจลองพิจารณาการทา Economic Development
Contract หรื อสัญญาสัมปทาน เนื่ องจากสัญญาสัมปทานโดยหลักการสามารถเป็ นเรื่ องอะไรก็ได้ เช่น ให้
ผูป้ ระกอบการเข้ามาลงทุนเรื่ อง Fintech ในประเทศไทย โดยที่ตวั สัญญาอาจจะมี Stabilization Clause อัน
เป็ นข้อความยกเว้นกฎเกณฑ์บางอย่างในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หากการทาสัญญาสัมปทานรู ปแบบนี้
ยังนามาบังคับใช้ได้ยากในระดับประเทศ ก็อาจพิจารณานามาปรับใช้ภายใน Special Economic Zone หรื อ
เขตเศรษฐกิจพิเศษก่อนก็ได้
4. ท่านคิดว่าในอนาคตแนวโน้ มการพัฒนา Fintech ในประเทศไทยจะพัฒนาไปในทิศทางใด
--

2. ดร. ปิ ยะบุตร บุญอร่ ามเรื อง อาจารย์ประจาคณะนิ ติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. ท่านคิดว่าเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) มีบทบาทสาคัญในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
และรู ปแบบการให้ บริการของผู้ให้ บริการ มากน้ อยแค่ ไหน อย่ างไร
--

2. ท่ านคิดว่ ากฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ ในปัจจุบันมีผลต่ อการพัฒนา Fintech ในประเทศไทยหรื อไม่ อย่างไร
ในความคิดเห็นของอาจารย์ ตัวบทกฎหมายไม่ได้เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนา Fintech แต่ปัญหาอยู่
ที่กระบวนการบังคับตามตัวบทกฎหมาย
ปัญหาอีกประการหนึ่งคือหลักเกณฑ์เรื่ อง Sandbox ของ ธปท. ซึ่งหลักการของ Sandbox แท้จริ ง
แล้วคือต้องการให้ตลาดสามารถพัฒนาตัวเองโดยมีหน่วยงานกากับดูแลคอยดูอยูแ่ ค่เพียงห่าง ๆ แต่สาหรับ
ประเทศไทยต้องมีการขออนุ ญาตทุกอย่าง แม้วา่ ธปท. จะมี Sandbox และเปิ ดให้ธนาคารสามารถมี
Sandbox ภายในของตนเองได้ในกรณี ที่ตอ้ งการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น แต่การ
ทดสอบเหล่านี้ก็ยงั ไม่หลุดจากกรอบการถูกควบคุม
Sandbox คือการดึงดูดให้มีผปู ้ ระกอบการภายนอกเข้ามาลองใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุ รกิจ
หน่วยงานกากับดูแลเพียงแค่ตอ้ งคอยกากับไม่ให้การทดสอบดังกล่าวสร้างความเสี ยหาย เพราะ Fintech นั้น
หากไม่มีผเู ้ ล่นใหม่ ๆ เข้ามา ตลาดก็จะไม่มีความเคลื่อนไหว รัฐไม่ควรจะมองว่าการที่ผเู ้ ล่นใหม่ ๆ ไม่
สามารถแข่งขันได้จนต้องออกจากตลาดไปเป็ นปั ญหา เนื่ องจากกรณี ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของกลไกตลาด
อย่างที่ตลาดควรจะเป็ นอยูแ่ ล้ว
ในส่ วนของกฎหมายเรื่ องอื่น ๆ นั้น อาจารย์ไม่ได้มองว่าเป็ นปั ญหา แต่ปัญหาอยูท่ ี่การตีความและ
การนากฎหมายไปใช้ ยกตัวอย่างเช่น กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลก็เปิ ดให้เจ้าของข้อมูลสามารถให้
ความยินยอมได้ ผูป้ ระกอบการที่ประสงค์จะใช้ขอ้ มูลเพียงแค่ตอ้ งขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน
และกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลก็รองรับเรื่ องความจาเป็ นของผูป้ ระกอบการในการเก็บและใช้
ข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับการทาสัญญาโดยไม่ตอ้ งขอความยินยอมอยูแ่ ล้ว เช่น มีลูกค้าเปิ ดบัญชีกบั ธนาคาร
แห่งหนึ่ง ธนาคารก็ยอ่ มต้องจัดเก็บและนาข้อมูลส่ วนบุคคลเพียงเท่าที่จาเป็ นต่อการเปิ ดบัญชีไปใช้ หาก
ต่อมาลูกค้าไม่ยนิ ยอมให้ธนาคารใช้ขอ้ มูลดังกล่าวอีกต่อไป แต่ประสงค์จะให้คงบัญชีกบั ธนาคารดังกล่าว
ไว้ ก็ไม่สามารถทาได้ การตีความต้องแยกประเด็นระหว่าง Consent-based และ Contract-based ซึ่ง
กฎหมายไทยก็มีรองรับไว้ครบถ้วน
ในประเด็นของกฎหมายว่าด้วยความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ หรื อ Cybersecurity ก็เป็ นเพียง
เครื่ องมือเพื่อรับรองความปลอดภัย สาหรับภาคธุ รกิจนั้น การให้ความสาคัญกับเรื่ อง Cybersecurity ยังเป็ น
เรื่ องใหม่ จึงไม่มีการจัดสรรเงินงบประมาณไปลงทุนด้านนี้อย่างเพียงพอ จึงต้องมีกฎหมายออกมาบังคับให้

ต้องทา จึงอาจกล่าวได้วา่ กฎหมายด้าน Cybersecurity ไม่ใช่อุปสรรคในการพัฒนา Fintech แต่เป็ นการ
รับรองความปลอดภัยให้ Fintech Ecosystem มากกว่า
3. ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายหรื อแนวนโยบายทีอ่ ยากให้ ภาครัฐส่ งเสริมการเจริญเติบโตของ
Fintech อย่างไร
กฎหมายเรื่ อง Sandbox ของสหรัฐอเมริ กามีการแบ่งเป็ นระดับ เช่น หากเป็ นผูป้ ระกอบการรายเล็ก
มาก ๆ ก็ไม่จาเป็ นต้องมาขออนุญาต สามารถดาเนินการไปได้เลย นัน่ คือการมุ่งเน้นการพัฒนา Fintech โดย
ที่รัฐเพียงแต่คอยดูอยูห่ ่าง ๆ ไม่ให้การทดสอบการใช้เทคโนโลยีก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบุคคลอื่นเท่านั้น
ซึ่ งหลักการนี้ก็ควรนามาปรับใช้ในประเทศไทยเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ เรื่ องการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั ยังไม่มีอะไรบังคับให้หน่วยงานของรัฐที่
เป็ นผูค้ รอบครองข้อมูลที่สาคัญต้องเข้ามาอยูใ่ นระบบเพื่อทาหน้าที่เป็ น Authoritative Source (AS)
อาจารย์ยงั คิดไปถึงกรอบกฎหมายระหว่างประเทศ ในเรื่ องความรับผิดของรัฐที่ควรนามาปรับใช้
กับเรื่ อง Cybersecurity ด้วย เพื่อให้รัฐเป็ นประกันอีกชั้นหนึ่งในการรับรองความปลอดภัยทางไซเบอร์
กล่าวคือ รัฐต้องมีความรับผิดชอบต่อ Non-state Actor ด้วย
4. ท่านคิดว่าในอนาคตแนวโน้ มการพัฒนา Fintech ในประเทศไทยจะพัฒนาไปในทิศทางใด
-ดร. กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อานวยการวิจัย ด้ านการวิจัยและคาปรึกษาระหว่ างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI)
1. ท่านคิดว่าเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) มีบทบาทสาคัญในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
และรู ปแบบการให้ บริการของผู้ให้ บริการ มากน้ อยแค่ ไหน อย่ างไร
มีบทบาทสาคัญทั้งในการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค และรู ปแบบการให้บริ การของผู ้
ให้บริ การ (Payment) เช่น การให้บริ การของธนาคารพาณิ ชย์เปลี่ยนจากการใช้คนมาเป็ นการให้บริ การแบบ
digital มากขึ้น เป็ น Mobile Banking ทาให้ลดค่าใช้จ่ายได้เยอะ แต่ค่าธรรมเนียมก็จะลดลงไปด้วย ซึ่ งข้อดีก็
คือได้ขอ้ มูลของลูกค้าอย่างมาก ซึ่ งทาให้เขาสามารถเอาไปต่อยอดในการทาธุ รกิจได้
สาหรับประเทศไทย Fintech เริ่ มจาก Payment ก่อน ทาให้ Business Model เปลี่ยนแปลงไป ทาให้
ระบบ E-Wallet ต้องปรับตัว เนื่องจากไม่มีค่า Fee เลยต้องมีบริ การทางด้านอื่นแทน เช่น มีการใช้บตั ร
Rabbit
นอกจากนี้ ยังมีการใช้ Robot Adviser มาแทนคนเพิ่มขึ้น เพื่อแนะนาการลงทุน วิเคราะห์ความเสี่ ยง
เลือกจัดพอร์ ตให้เรา โดยยังมีคนคอยช่วยแนะนาอยูด่ ว้ ย แบบนี้ทาให้ใช้คนน้อยลง Fee ที่จดั เก็บก็ลดลง
เพราะราคาถูกกว่าจ้างคนมาก

2. ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรบ้ างทีจ่ ะช่ วยส่ งเสริมการพัฒนาของ Fintech
3. ท่ านคิดว่ ากฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ ในปัจจุบันมีผลต่ อการพัฒนา Fintech ในประเทศไทยหรื อไม่ อย่างไร
4. ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายหรื อแนวนโยบายทีอ่ ยากให้ ภาครัฐส่ งเสริมการเจริญเติบโตของ
Fintech อย่างไร
5. ท่านคิดว่า Fintech มีบทบาทในการส่ งเสริม Financial Inclusion หรื อไม่ อย่างไร
6. ท่านคิดว่าในอนาคตแนวโน้ มการพัฒนา Fintech ในประเทศไทยจะพัฒนาไปในทิศทางใด

อิศราดร หะริ ณสุ ต ผู้ร่วมก่ อตั้ง และประธานบริ หารฝ่ ายปฏิบัติการ บริษัท โอมิเซะ จากัด (Omise)
1. หน่ วยงาน/องค์ กรของท่านให้ ความสาคัญกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) มากน้ อยแค่ ไหน และมี
ผลิตภัณฑ์ Fintech ใดบ้ าง
องค์กรของเราเริ่ มต้นจากการทาธุ รกิจ E commerce มาก่อน ซึ่ งเรามองว่าส่ วนของ Payment เป็ น
เรื่ องที่สาคัญมากในการทาธุ รกิจ โดยเฉพาะเรื่ องของ User Experience และ Service level
ปั จจุบนั เรามีส่วนในการส่ งเสริ มธุ รกิจโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็ น Enterprise เป็ นหลัก โดย Gateway
ของเราจะเป็ นแบบ P2P โดย Payment Gateway จะไปฝังอยูต่ ามWebsite ตาม Application ต่าง ๆ ของลูกค้า
เช่น ค่ายมือถือเป็ นหลัก บริ ษทั ประกัน กลุ่มที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ต่าง ๆ เป็ นต้น ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ เรา
ให้บริ การ Payment Gateway และเรื่ องบัตรเป็ นหลัก มีท้ งั บัตรเครดิตและบัตรเดบิต มีการให้บริ การอื่น ๆ
เช่น Wallet โดย international Wallet เช่น Alipay และ Local wallet เช่น True Money และช่องทางผ่าน
Counter เช่น เทสโก้โลตัส ช่องทางอื่น เช่น Internet Banking และมี QR Payment ที่กาลังจะดาเนินการ
ในเรื่ องบัตรนั้น เรามองว่าคนเริ่ มมาใช้บตั รเป็ นหลัก เพราะคานึงเครื่ องความปลอดภัย เพราะหาก
จ่ายด้วยบัตรเครดิตแล้ว ร้านค้าไม่ส่งของให้ก็สามารถปฏิเสธการชาระได้ นอกจากนี้ บัตรเครดิตยังเป็ นเรื่ อง
ของการนาเงินในอนาคตมาใช้ แม้ยงั ไม่มีเงินในตอนนี้ก็สามารถซื้ อของได้ สามารถแบ่งจ่ายได้ ซึ่ งจะเป็ น
ตัวกระตุน้ ให้คนมาซื้ อของมากยิง่ ขึ้น ประกอบกับในระบบของเราสามารถจาเลขบัตรได้ ลูกค้าก็จะสะดวก
ไม่ตอ้ งกรอกรายละเอียดของบัตรทุกครั้งที่มาซื้ อของ
2. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา Fintech ขององค์ กรของท่านคืออะไร

ปั ญหาก็คือในเรื่ องบุคลากร เนื่องจากเราเน้น Development และ High Standard ดังนั้น ในการเลือก
คนเข้ามาก็ตอ้ งพิจารณาอย่างละเอียด ปั จจุบนั มีบุคลากรกว่า 20 ชาติ (ประมาณ 160 คน) ที่เข้ามาทางานใน
องค์กร โดยเรามีเป้ าหมายในการพยายามให้คนที่มีทกั ษะความชานาญช่วยสอนคนที่เป็ น Local นอกจากนี้
ยังมีโครงการที่จะส่ งเสริ ม Programmer ที่เป็ นผูห้ ญิงมากยิ่งขึ้น (เรื่ องความเท่าเทียมทางเพศ)

3. ในการพัฒนา Fintech ขององค์ กรท่าน ประสบปัญหาข้ อติดขัดทางกฎหมายบ้ างหรื อไม่ อย่างไร
องค์กรเราเริ่ มตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 ธปท. สมัยนั้นยังไม่คุน้ เคยกับ Non Bank หรื อ Start-up
ประกอบกับเทคโนโลยีที่เรานามาใช้ เป็ น เทคโนโลยีใหม่ เช่น การใช้ Cloud Service หรื อการพัฒนาอะไร
ต่าง ๆ ซึ่ ง ธปท. อาจจะตามไม่ทนั และอาจจะมีขอ้ กฎหมายอะไรบางอย่างที่ทาให้การขอใบอนุ ญาตจาก
ธปท. ทาได้ยาก
ต้องใช้ระยะเวลา แต่ปัจจุบนั การขอใบอนุญาตง่ายขึ้น มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น และประเภทใบอนุ ญาตต่าง
ๆ ก็มีความชัดเจนมากขึ้น
อย่างไรก็ดี ยังมีปัญหาในเรื่ องการทดสอบต่าง ๆ เนื่องจากข้อกฎหมายไม่ได้กาหนดว่าเราสามารถ
จะทดสอบในสภาพแวดล้อมจริ งได้มากน้อยขนาดไหน เช่น ถ้าเรายังไม่ได้รับใบอนุ ญาตเราก็ยงั ไม่สามารถ
ทดสอบได้ในสภาพแวดล้อมจริ ง ไปเก็บเงินลูกค้า หรื อไปโอนเงินให้ลูกค้าได้ ดังนั้น เวลาไปเปิ ดใช้จริ ง
อาจไม่เป็ นไปตามระดับ Service Level ซึ่ งตรงนี้ อยากให้กาหนดให้ชดั เจนขึ้นว่าจะสามารถทดสอบได้ใน
ระดับไหน อย่างไร
4. ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมาย หรื อแนวนโยบายทีอ่ ยากให้ ภาครัฐส่ งเสริมการเจริญเติบโต
ของ Fintech อย่างไร
กฎหมายควรมีความชัดเจนในเรื่ องของการทดสอบว่าจะสามารถทาได้ในระดับไหน (ตามที่กล่าว
ไปในข้อ 3)
5. ท่านคิดว่าแนวโน้ มการพัฒนา Fintech ในประเทศไทยจะพัฒนาไปในทิศทางใด
เนื่องจากนโยบายรัฐบาลคนค่อนข้างจะตื่นตัวกับกระแสสังคมไร้เงินสดมากขึ้น และจะมี Provider
หน้าใหม่เข้ามาในตลาดค่อนข้างเยอะ ซึ่ งเรื่ องของ Service Level กับ Experience ก็เป็ นเรื่ องที่สาคัญมาก
หากทาไม่ได้ ลูกค้าก็จะหนีหายไปใช้บริ การเจ้าอื่น นอกจากนี้ ในเรื่ องของ Assessment Point ก็เป็ นอีกเรื่ อง
ที่สาคัญมากที่อยากให้รัฐบาลส่ งเสริ ม และผลักดันให้คนใช้ Cashless มากยิง่ ขึ้น

บทสั มภาษณ์ ของคุณโกเมน สิ มากร
1. หน่ วยงาน/องค์ กรของท่านให้ ความสาคัญกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) มากน้ อยแค่ ไหน และมี
ผลิตภัณฑ์ Fintech ใดบ้ าง
มี E-Payment ซึ่งเป็ นพวก Wallet และ Bill Payment นอกจากนี้ ยังมี E-Money โดยเป็ นการโอน
เงินระหว่าง Wallet และ P-Loan ซึ่งมีแนวโน้มจะไปถึง Digital Lending
2. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา Fintech ขององค์ กรของท่านคืออะไร
2.1 การที่มีกฎระเบียบจานวนมาก และมีหลายหน่วยงานที่กากับดูแล เช่น ธปท. กระทรวงการคลัง
ปปง. โดยแต่ละหน่วยงานก็จะมีกฎหมายต่าง ๆ มีการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของตนเอง ไม่มีระบบหรื อ Web
Portal หรื อหน่วยงานที่เป็ นศูนย์กลาง ทาให้ยงุ่ ยากและเกิดปั ญหาในทางปฏิบตั ิ
2.2 ระยะเวลาในการพิจารณาของ Regulator กับการประกอบธุ รกิจ เช่น การขอใบอนุ ญาตของ
บริ ษทั Start-Up โดบปกติจะใช้เวลาประมาณ 7-8 เดือน (เป็ นการพิจารณาของ ธปท. 60 วันทาการ ส่ วน
กระทรวงการคลังไม่มีกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาที่ชดั เจน) ซึ่ งไม่ตอบสนองกับความรวดเร็ วในการ
ประกอบธุ รกิจ
2.3 รายละเอียดในแต่ละกฎหมายแตกต่างกันในแต่ละหน่วยงานกากับ เช่น ปปง. ให้ E-Payment
รายงานธุ รกรรม 100,000 บาท ต่อมาก็มีการปรับเพิ่มอีก แต่สรรพากรให้รายงานธุ รกรรม 200 ครั้ง
และมีธุรกรรมมูลค่ารวม 2 ล้านบาท เป็ นต้น
3. ในการพัฒนา Fintech ขององค์ กรท่าน ประสบปัญหาข้ อติดขัดทางกฎหมายบ้ างหรื อไม่ อย่างไร
3.1 ภาระการตรวจสอบตามกฎหมาย เช่น กฎกระทรวง ปปง. เกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวลูกค้า กาหนดหน้าที่ให้เอกชน แต่หน่วยงานรัฐกลับไม่มีฐานข้อมูลให้เชื่อมต่อโดยตรง ทา
ให้เอกชนต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการซื้ อระบบมาใช้เพื่อตรวจสอบข้อมูล
3.2 ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ อง KYC กาหนดในเรื่ องการขอข้อมูลลูกค้าก่อนทาธุ รกรรม
ครั้งแรก โดยกาหนดให้ลูกค้าที่เป็ นคนต่างชาติตอ้ งใช้ที่อยูป่ ั จจุบนั ในประเทศ ที่อยูใ่ นต่างประเทศ และ

อาชีพ ซึ่ งการกาหนดให้ตอ้ งแจ้งที่อยูใ่ นต่างประเทศและอาชีพนั้น ไม่มีประโยชน์และไม่สามารถ
ตรวจสอบได้
3.3 ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ อง KYC กาหนดเกี่ยวกับหลักฐานในการแสดงตนว่าจะต้องใช้
หนังสื อรับรองการจดทะเบียนที่นายอาเภอออกให้เกินหกเดือน อาจเป็ นปั ญหาในทางปฏิบตั ิเพราะไม่
ยืดหยุน่
4. ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมาย หรื อแนวนโยบายทีอ่ ยากให้ ภาครัฐส่ งเสริมการเจริญเติบโต
ของ Fintech อย่างไร
4.1 เนื่องจากหน่วยงานกากับมีหลายหน่วยงาน นอกจากการทาประชาพิจารณ์ในการออกกฎหมาย
ใหม่ในแต่ละครั้งแล้ว หน่วยงานกากับควรมีการหารื อร่ วมกันก่อนกาหนดหลักเกณฑ์หรื อแก้ไขหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ เนื่องจากมีผลกระทบต่อภาคธุ รกิจ
4.2 ควรมีการแก้ไขปั ญหา หรื อกฎระเบียบที่เป็ นปั ญหาอุปสรรค เช่น ในเรื่ องการขออนุญาตตาม
ประกาศ ธปท. กาหนดให้ของบการเงินย้อนหลัง 3 ปี แต่ตาม พรบ. ระบบชาระเงินไม่ได้กาหนดไว้
นอกจากนี้ ตามหลักเกณฑ์ก่อนหน้านี้กาหนดให้ของบการเงินล่าสุ ดปี เดียว ซึ่ งทาให้ประกาศ ธปท. นี้ เป็ น
อุปสรรคสาหรับ ธุ รกิจ Start-Up มากกว่าเดิม
4.3 ควรมีมาตรการในการส่ งเสริ ม และสนับสนุน เช่น อาจจะมีสัญญาออนไลน์ มีอากรแสตมป์
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้แทนการไปชาระอากรแสตมป์ เป็ นตัวเงินที่สรรพากรก็จะทาให้สะดวกมากขึ้น
นอกจากนี้ มาตรการที่ออกมาสะท้อนถึงผูเ้ ล่นรายเก่า รายใหม่ รายเล็ก และรายใหญ่ดว้ ย , มีการส่ งเสริ ม
ด้าน IT Dev ไทย เพื่อให้ทดั เทียมกับต่างชาติ เป็ นต้น
5. ท่านคิดว่าแนวโน้ มการพัฒนา Fintech ในประเทศไทยจะพัฒนาไปในทิศทางใด
การแข่งขันในประเทศไทยยังคงมีอย่างต่อเนื่ องอีกหลายปี ทั้งด้านเทคโนโลยีและการให้บริ การ
โดยจะมีผเู ้ ล่นหน้าใหม่ ๆ เช่น GB Prime Pay , Dolfin Wallet เข้ามา แต่ก็มีบางรายที่ออกไป ทุกคนต้องมี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาโปรแกรมของตนเองเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด
โดย Trend ของปี นี้ ก็คือ
1. Digital Lending เช่น ใน Bank Application , E-Commerce เช่น ลาซาด้า อาจจะมีการให้สินเชื่อ
แก่
แม่คา้ ที่อยูใ่ น Umbrella ของเขาเอง , พวก Non Bank ก็จะมีการทาสิ นเชื่อ Personal Loan ต่าง ๆ , P2P ก็
กาลังรอดูกฎเกณฑ์ ธปท. อยู่ นอกจากนี้ ในเรื่ องกฎหมายการมีกฎหมาย E-KYC ก็จะทาให้ทาพวก Lending
, P2P Platformได้ง่ายขึ้น
2. E-Commerce – Logistic – E Payment จะมีการร่ วมทุนกันเพื่อให้ครบวงจร

รายชื่ อบุคคลทีค่ ณะผู้วจิ ัยขอสั มภาษณ์ เกีย่ วกับเทคโนโลยีทางการเงิน (หน่ วยงานภาครั ฐ)
1. นางสาวสภัทร์ พร ธรรมาภรณ์ พลิ าศ ผู้อานวยการสานักนโยบายระบบการเงินและสถาบัน
การเงิน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
1. ท่านคิดว่าเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) มีบทบาทสาคัญในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
และรู ปแบบการให้ บริการของผู้ให้ บริการ มากน้ อยแค่ ไหน อย่ างไร
มีบทบาทมาก เพราะ Fintech ทาให้การประกอบธุ รกิจทุกอย่างง่ายขึ้น การให้บริ การและการใช้
บริ การทุกอย่างง่ายขึ้น ผูบ้ ริ โภคและผูใ้ ห้บริ การต้องมีการควบคุมตนเองมากขึ้น และต้องสร้างความรู ้ความ
เข้าใจด้านดิจิทลั (Digital Literacy) ควบคู่ไปด้วย
2. ท่านคิดว่าเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) มีบทบาท หรื อความเชื่ อมโยงต่ อการพัฒนาของเศรษฐกิจ
ไทยหรื อไม่ อย่างไร
Fintech ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยแน่นอน เพราะเป็ นเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนในการประกอบ
ธุ รกิจ ลดความซ้ าซ้อนของกระบวนการต่าง ๆ พร้อมกับส่ งเสริ มให้เกิดความโปร่ งใสและความเป็ นธรรม
ในการแข่งขันยิง่ ขึ้น
3. ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรบ้ างทีจ่ ะช่ วยส่ งเสริมการพัฒนาของ Fintech
ปั จจัยประการแรกเลยคือโครงสร้างกฎหมาย ต้องสามารถรองรับสังคมไร้กระดาษให้ได้ก่อน
กระบวนการทุกอย่างต้องสามารถดาเนิ นการแบบ Paperless ได้จนกระทัง่ ถึงกระบวนการทางศาลเลย
นอกจากนี้ปัจจัยเรื่ องการแบ่งปั นข้อมูล (Data Sharing) ก็เป็ นปั จจัยสาคัญ หากไม่มีการแบ่งปั น
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานหรื อองค์กร Fintech ก็ไม่สามารถพัฒนาไปได้
สุ ดท้ายคือปั จจัยเรื่ องบุคลากร ผูบ้ ริ หารหน่วยงานต้องรู ้และเข้าใจจริ ง ๆ ว่า Fintech คืออะไร และ
จะพัฒนา Fintech ได้ยา่ งไร บุคลากรในหน่วยงานต้องทางานร่ วมกันเพื่อผลักดัน Fintech
4. ท่ านคิดว่ ากฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ ในปัจจุบันมีผลต่ อการพัฒนา Fintech ในประเทศไทยหรื อไม่ อย่างไร
กล่าวไปแล้วในข้อ 3.
5. ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายหรื อแนวนโยบายทีอ่ ยากให้ ภาครัฐส่ งเสริมการเจริญเติบโตของ
Fintech อย่างไร
กล่าวไปแล้วในข้อ 3.

6. ท่านคิดว่า Fintech มีบทบาทในการส่ งเสริม Financial Inclusion หรื อไม่ อย่างไร

Fintech มีข้ ึนก็เพื่อส่ งเสริ ม Financial Inclusion เป็ นเป้ าหมายหลักอยูแ่ ล้ว เมื่อการทาธุ รกรรมหรื อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่างง่ายขึ้น ก็ส่งเสริ มให้เกิด Financial Inclusion มากขึ้น
7. ท่านคิดว่าในอนาคตแนวโน้ มการพัฒนา Fintech ในประเทศไทยจะพัฒนาไปในทิศทางใด
ภาคเอกชนจะเดินหน้าไปก่อน และจะเกิดความร่ วมมือที่เกินกว่าภาคอุตสาหกรรมการเงิน ใน
อนาคตทุกภาคอุตสาหกรรมจะเข้ามาในตลาด Fintech โดยมีสถาบันการเงินเป็ นผูส้ นับสนุน
เมื่อภาคเอกชนเดินหน้า ก็จะเป็ นตัวเร่ งให้ภาครัฐต้องรี บพัฒนาเช่นกัน และนอกจากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจแล้ว Fintech ยังช่วยเรื่ องการป้ องกันการทุจริ ตคอรัปชัน่ อีกด้วย

2. ธนาคารแห่ งประเทศไทย
บทสั มภาษณ์ คุณณพงศ์ ธวัช โพธิกจิ ผู้อานวยการฝ่ ายเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่ งประเทศ
ไทย
1. กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับ FinTech ทีอ่ ยู่ในความดูแลของ ธปท. มีอะไรบ้ าง?
ตอบ กฎหมายที่เกี่ยวกับ FinTech ที่อยูใ่ นความดูแลของ ธปท. อาจแบ่งได้สองกลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่
เกณฑ์เดิมที่กากับดูแลสถาบันการเงินภายใต้กากับ และเกณฑ์ใหม่ ๆ ที่ได้รับการปรับปรุ งเพื่อรองรับ
เทคโนโลยีทางการเงินเกณฑ์ใหม่ ๆ เช่น 1) Regulatory Sandbox เดิมคือ ต้องมาของ ธปท. ก่อนจะอนุญาต
ให้ดาเนินธุ รกิจ
โดยใช้เทคโนโลยี และจะมีการบริ หารความเสี่ ยง ขั้นตอนต่าง ๆ ใช้เวลาค่อนข้างนาน ซึ่ งหากมองในมุม
กากับดูแล คือ ธปท. ก็ต้ งั ส่ วน FinTech ขึ้นมาเพื่อทาเรื่ องนี้โดยเฉพาะ ซึ่ งหากมีเข้ามาใน Sandbox แล้วก็
จะต้องอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่จากัด เช่น จานวนลูกค้า หรื อเริ่ มดาเนินการเฉพาะบางสาขา ต่อมาได้มีการ
พัฒนาเกิด Own Sandbox เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าของ Regulatory Sandbox และรองรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางอย่างที่เป็ นของสถาบันการเงินเอง (ไม่ใช่ระบบโครงข่ายที่ใช้ร่วมกับสถาบัน
การเงินอื่น หรื อไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐาน) เช่น ระบบ Bloackchain ที่ใช้ดว้ ยกันในการทา Letter of
Guarantee (LG) ลักษณะนี้เป็ นโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ร่วมกันระหว่างสถาบันการเงิน ก็จะต้องมาทดสอบ
ใน Regulatory Sandbox ในทางตรงกันข้าม หากธนาคารจะทาโอนเงินข้ามประเทศโดยจะใช้เทคโนโลยี
Distributed Ledger Technology (DLT) ของธนาคารนั้นเอง กับ Counterparty ต่างประเทศ แบบนี้สามารถ
ใช้ Own Sandbox ได้ แต่หากเป็ นการทา KYC ตามหลัก NDID ซึ่งในทางปฏิบตั ิหลัก NDID คือ การเชื่อม
ถนนระหว่างธนาคารเพื่อการยืนยันตัวตนแทนลูกค้าใน platform กลาง ถ้ากรณี แบบนี้จะต้องเป็ น
Regulatory Sandbox เพราะต้องมีการใช้โครงข่ายหรื อระบบร่ วมกัน
ดังนั้น การจะทา Own Sandbox จะต้องมีการกาหนดนโยบายของสถาบันการเงินเองให้ชดั เจน (มี
การตั้ง Board ในสถาบันการเงินของตัวเอง) และเสนอแผนมาที่ ธปท. ซึ่ง ธปท. จะต้องพิจารณาตามหลัก

Key Success Indicator คือ ประเมินดูวา่ ผ่านตามตัววัดที่ต้ งั ไว้หรื อยัง เช่น Biometric ใช้ Algorithm ในการ
เปรี ยบเทียบรู ปที่ถ่ายมากับบัตรประชาชน ก็ตอ้ งดูวา่ เทคโนโลยีที่เขาใช้มนั แม่นยาแค่ไหน ซึ่ งธนาคารก็ทา
Lab Test หรื อ อาจมีการ Test กับคนในธนาคารก่อนให้มนั่ ใจว่าโปรแกรมตัวนี้ใช้จริ งได้ บางเทคโนโลยีซ้ื อ
มาจากต่างประเทศอาจต้องทดสอบว่าสามารถ detect รู ปหน้าคนไทยได้มากน้อยแค่ไหน
2) เกณฑ์ e-Kyc การใช้เทคโนโลยีแทนการยืนยันตัวตนโดยไม่ตอ้ งไปธนาคาร ที่ผา่ นมาอาจมีบาง
ธนาคารทา แต่เทคโนโลยียงั ไม่ได้เอื้ออานวยมากนัก เช่น มีบางธนาคารพยายามใช้เกณฑ์ Video Call ตาม
ประกาศปี 2559 ซึ่ งเทคโนโลยีที่ใช้ตอ้ งเทียบเท่า Face-to-face ปั จจุบนั เทคโนโลยีมนั ดีข้ ึนมาก ธปท. ก็
พยายามปรับเกณฑ์เพื่อให้รองรับการทา e-Kyc ได้มากขึ้น ซึ่ งหากในอนาคตจะมีใครจะใช้เทคโนโลยียนื ยัน
ตัวตนแทนการมาธนาคารก็จะต้องมาเข้า Sandbox โดยต้องเข้าใจว่าหากมองในมุม Trusted Source ของ
ผูป้ ระกอบการ คือ ต้องมีเครื่ องอ่านบัตรประชาชน ซึ่ งอาจเป็ น cost จึงเริ่ มเห็นสถาบันการเงินใช้พาสปอร์ ต
ในการยืนยันตัวตน
หากมองในมุม การแข่งขันเกณฑ์ของ Bank กับ Non-Bank เหมือนไม่เท่ากัน แต่ท้ งั สองคนก็ทา
ธุ รกิจที่ความแตกต่างกัน ซึ่ งในอนาคต ธปท. กาลังจะปรับปรุ งเกณฑ์ในเรื่ องเกณฑ์ kyc ใหม่ (น่าจะออก
ตอนไตรมาสสอง เป็ นส่ วนหนึ่งของการปรับเกณฑ์รองรับ Digital Bank)
3) ช่องทางการติดต่อกับ ธปท. จะมีการปรับเกณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีเป็ นช่องทางให้ติดต่อกับ
ธปท. ได้สะดวกขึ้น เช่น มีการใช้ Application เพื่อลดการใช้กระดาษ แต่อาจยังไม่ถึงขนาดไป RegTech
(Regulatory Technology)
4) เกณฑ์ของ ธปท. เรื่ อง p2p ซึ่ งในเรื่ องนี้ ธปท. มีแนวโน้มที่จะนา platform ทุกอันลง Regulatory
Sandbox ของ ธปท. ก่อน เพื่อให้ platform มีความปลอดภัยทั้งกับทั้งผูก้ แู้ ละผูใ้ ห้กู้ (ซึ่งเกณฑ์ไม่ได้บอกให้
ทุกอย่างในธุ รกรรมต้องเป็ นอิเล็กทรอนิกส์ ยังสามารถใช้กระดาษได้ แต่ตอ้ งมีการจับคู่ผกู ้ กู้ บั ผูใ้ ห้กผู้ า่ น
platform นี้ ซึ่ งสิ่ งที่สาคัญ คือ platform ต้องยืนยันตัวตนคู่สัญญาให้ได้ดว้ ย)
5) เกณฑ์ Digital Bank ที่จะทยอยออกมาในครึ่ งปี หลัง จะปรับเกณฑ์ครั้งใหญ่ในหลาย ๆ มิติ โดยมี
เจตนารมณ์หลักในการให้สถาบันการเงินใช้เทคโนโลยีในแง่มุมต่าง ๆ ให้มากขึ้น เช่น การปรับประกาศแต่
ละฉบับให้รองรับการทาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น หรื อการขออนุ ญาตบางอย่างจาก ธปท ก็สามารถทา
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องใช้กระดาษในแบบเดิม
2. ธปท. มีแนวทางในการนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการกากับดูแลอย่ างไร
ตอบ ถ้ามองในแง่ผลิตภัณฑ์ ธปท. กาลังพัฒนาการใช้ Blockchain ในหลายมิติ เช่น โครงการอิน
ทนนท์
คริ ปโตบาทที่จะพัฒนามาเป็ นงานหลังบ้าน Settlement ระหว่างธนาคารพาณิ ชย์ซ่ ึ งสามารถทดแทนระบบ
BahtNet ได้ แต่ตอ้ งเข้าใจว่า ธปท. และ ธนาคารกลางทัว่ โลกไม่มีแนวโน้มจะรองรับ Cryptocurrency ให้
เป็ นเงินที่ชาระหนี้ได้ตามกฎหมาย (Legal Tender) ซึ่ งบางประเทศอาจมีการทดลองมาใช้กบั Retail เช่น
ประเทศจีน แต่เท่าที่เข้าใจจีนเป็ นประเทศใหญ่ และอาจจะใหญ่ไปสาหรับการทาตามกระบวนการ

Consensus หรื อ Verify ภายใต้ระบบ DLT ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีพ้นื ฐานของ Cryptocurrency รวมไปถึงการที่
แต่ละ Nodes ต้องเก็บข้อมูลมากมายอันนี้ก็เป็ นอีกปั ญญา แต่อย่าง Ripple ที่เอามาทา Settlement อันนี้พอจะ
เป็ นไปได้ เพราะใช้เป็ นเพียงแค่สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน คือ เปลี่ยนจากการถือเงินตราต่างประเทศมาเป็ น
เหรี ยญ Ripple
3. ในอนาคตจะมีกฎหมายใหม่ ๆ ทีอ่ าจกระทบต่ อการพัฒนาของ FinTech เช่ น กฎหมายคุ้มครองข้ อมูล
ส่ วนบุคคล ท่ านคิดเห็นในเรื่ องนีอ้ ย่ างไร
ตอบ ส่ วนเรื่ องกฎหมายข้อมูลส่ วนบุคคลที่พ่ งึ ออกมาค่อนข้างมีผลกระทบกับผูป้ ระกอบการไทย
มากกว่า GDPR เพราะในทางปฏิบตั ิ ธนาคารจะต้องมีการปรับตัวพอสมควร และหลาย ๆ เกณฑ์ของ ธปท.
มีมาตรฐานเรื่ องการคุม้ ครองส่ วนบุคคลอยูม่ ากพออยูแ่ ล้ว บางธุ รกิจมี Regulators ดูแลอยูแ่ ล้ว ดังนั้น
กฎหมายข้อมูลส่ วนบุคคลไม่วา่ จะของไทยหรื อ GDPR จะมีลกั ษณะ Add-on ลงไป
ท้ายที่สุด เชื่อว่า หลาย ๆ ฝ่ ายมีการปรับเกณฑ์เพื่อรองรับอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น รวมถึงถ้ามองไป
ถึงศาลก็เริ่ มมีคาพิพากษาที่ให้การยอมรับการทาสัญญากูห้ รื อปลดหนี้ ออนไลน์ให้เห็นกันบ้าง ซึ่ งถือว่าเป็ น
สัญญานที่ดีในเรื่ องนี้ในระยะยาว

รายงานข้ อวิพากษ์ จากการประชุมสั มมนาโครงการวิจัย
เรื่ อง การศึกษาเพื่อพัฒนากฎหมายไทยทีเ่ กีย่ วข้ องกับนวัตกรรมทีน่ าเทคโนโลยีใหม่ มาสนับสนุนการ
ให้ บริการทางการเงิน
เมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.30 น.
ณ ห้ องประชุมป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ชั้น 7 สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
-----------------------------ผู้มาเข้ าร่ วมสั มมนา
1. นายอรรถพล อรรถวรเดช
ตาแหน่ง รองผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
2. นางเขมฤทัย สุ มาวงศ์
ตาแหน่ง นิติกรชานาญการพิเศษ (หัวหน้าโครงการวิจยั )
3. นางปิ ยะนาถ พงศ์โชติวฒั น์
ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ (นักวิจยั )
4. นางสุ มาพร มานะสันต์
ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ (นักวิจยั )
5. นางสาว ศศิวมิ ล ถาวรพงศ์สถิตย์ ตาแหน่ง นิ ติกรชานาญการ (นักวิจยั )
6. นางสาวกมลณิ ช สวสัด์ ิพาณิ ชย์ ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ (นักวิจยั )
7. นายปรนาคินทร์ กตัญญุตานนท์ ตาแหน่ง นิ ติกรชานาญการพิเศษ
8. นางสาว วรปรานี สิ ทธิสรวง ตาแหน่ง นิติกรชานาญการพิเศษ
9. นายธีวรา สุ มาวงศ์
ตาแหน่ง นิติกรชานาญการพิเศษ
10. นางสาวปฐมน แป้ นเหลือ ตาแหน่ง นิติกรปฏิบตั ิการ
11. นางสาวรวินนั ท์ ภู่วฒั นกุล ตาแหน่ง นิติกรปฏิบตั ิการ
12. นายลัทธพล เจริ ญชันษา
ตาแหน่ง นิติกรปฏิบตั ิการ
13. นางสาวณัชชา อนันตกูล
ตาแหน่ง นิติกรปฏิบตั ิการ
14. นายสุ ริยนั สุ ปินะ
ตาแหน่ง นิติกร
15. นางสาวกนกอร ฟองคา
ตาแหน่ง นิติกร
16. นายวิชญ์พล มหารัตนวงศ์ ตาแหน่ง นิติกร
17. นายอริ ญชัย เกตุแก้วมณี รัตน์ ตาแหน่ง นิติกร
18. นายวิชชากร สุ ขานุศาสน์ ตาแหน่ง นิติกร
19. นางนพพร คล้ายพุก
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุ รการ
20. นางสาวนลินทิพย์ วณิ ชศรี ตาแหน่งผูอ้ านวยการส่ วนระบบสถาบันการเงิน
21. นายศรัณย์วฒ
ุ ิ ตรรกพงศ์
ตาแหน่งเศรษฐกรปฏิบตั ิการ
22. นางสาวนิธินาถ ผากา
ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
23. นางสาวอรพินท์ ฤกษ์เนาวรัตน์ ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตั ิการ
24. นางสาวสุ วภัทร ขวัญเมือง ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
25. นางสาวพนารัตน์ พรายเมฆ ตาแหน่งเศรษฐกรชานาญการ
26. นายกมลพงศ์ วิศิษฐวาณิ ชย์ ตาแหน่งเศรษฐกรชานาญการ
27. นายเอกสิ ทธิ์ อู่ข่นุ
ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

28. นางสาวศิวนาถ ชาวนา
ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
29. นางสาชิตมน ชนกโอวาท ตาแหน่งเศรษฐกรปฏิบตั ิการ
30. นางสาวมัทยา บุตรงาม
ตาแหน่งเศรษฐกรชานาญการ
31. นายฉัตรเฉลิม ...
ตาแหน่งเศรษฐกรปฏิบตั ิการ
32. นางสาวมาลี โสมศิรินาค
ตาแหน่งเศรษฐกรชานาญการพิเศษ
33. นางสาวสุ พตั ์ ิยา กองพรม ตาแหน่งพนักงานธุ รการ
34. นายสมบูรณ์ วิเศษรจนา
ตาแหน่งพนักงานธุ รการ
35. นางสาวสุ ณิสา โตใหญ่
ตาแหน่งเศรษฐกร
36. นางสาวกาญจนา นนพิภกั ดิ์ ตาแหน่งนักจัดการงานทัว่ ไป
37. นายสรวีย ์ วิจิตรจินทรามาส ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
38. นางสาวคชรัตน์ ...
ตาแหน่งเศรษฐกรปฏิบตั ิการ
39. นางสาวศุภชั ยา ปรี ชม
ตาแหน่งเศรษฐกรปฏิบตั ิการ
40. นายชาญณรงค์ จางค์กิตติรัตน์ ตาแหน่งเศรษฐกรชานาญการ
41. นางสาวจินต์จุฑา องศาโรจน์ ตาแหน่งเศรษฐกร
42. นางสาวสมจิต สวัสดิภร
ตาแหน่งเศรษฐกร
43. นายวรานนท์ กระสิ นธ์
ตาแหน่งเศรษฐกร
44. นายภิญโญ ขยันดี
ตาแหน่งเศรษฐกร
45. นางสาวสุ ชญา เปลี่ยนประเสริ ฐ ตาแหน่งเศรษฐกร
46. นางสมพรรษ เพ็งจันทร์
ตาแหน่งรองผูอ้ านวยการฝ่ าย ฝ่ ายกากับธุ รกิจ ธนาคารออมสิ น
47. นายธวัชชัย หยุบแก้ว
ตาแหน่งผูบ้ ริ หารทีม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ผู้วพิ ากษ์ เข้ าร่ วมให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับผลงานวิจัย
1. ดร.มณทิชา ภักดีคง
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2. ผศ.ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์ อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ าร่ วมให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับผลงานวิจัย
1. ดร. ดนพร จิตต์จรุ งเกียรติ
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เริ่มการประชุ มสั มมนา เวลา 09.00 น.
1. สรุ ปเนื้อหาจากการบรรยาย (พร้ อมแนบเอกสารการนาเสนอประกอบการบรรยาย
ประกอบ)
คณะผูว้ จิ ยั ได้บรรยายถึงบทบาทของนวัตกรรมทางการเงิน (Financial Technology หรื อ
FinTech) ที่กาลังเข้ามามีบทบาทในภาคการเงิน โดยได้อธิบายถึงวิวฒั นาการของ FinTech ในยุคต่าง ๆ เช่น
การมีตู้ ATM เครื่ องแรกในปี ค.ศ. 1967 และการพัฒนาด้านการเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถเชื่อมโยงการทาธุ รกรรมได้ทวั่ โลกผ่านระบบ SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial

Telecommunication: SWIFT) สถาบันการเงินจึงได้เริ่ มให้บริ การธุ รกรรมทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์
(Online Banking) โดยในส่ วนของระบบการชาระเงินในช่วงปี ค.ศ. 1970 ได้เริ่ มมีการสร้างระบบปฏิบตั ิการ
ภายในของธนาคารพาณิ ชย์ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น การให้บริ การหักบัญชีและชาระดุลแบบอัตโนมัติ
(Clearing and Settlement)) เป็ นต้น จวบจนปั จจุบนั การเกิดขึ้นของ Platform e-Commerce เช่น Alibaba ได้มี
บทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของการให้บริ การของธนาคารพาณิ ชย์เป็ นอย่างมาก และส่ งผลต่อทิศทาง
ของกฎหมายและนโยบายในการเปลี่ยนแปลงการกากับดูแลธนาคารในยุคปั จจุบนั
สาหรับกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา FinTech นั้น ส่ วนมากจะอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของ
กระทรวงการคลังและ ธปท. เป็ นหลัก โดยผูว้ จิ ยั ได้บรรยายถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่ มจากการออก
เกณฑ์ของธปท. ภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เพื่อปรับเกณฑ์ในการกากับธุ รกิจร่ วมทุน
ให้สถาบันการเงินสามารถลงทุนในบริ ษทั Startup หรื อ วิสาหกิจเริ่ มต้น จากนั้น คณะผูว้ จิ ยั ได้อธิ บายถึงหลักการ
ของ Regulatory Sandbox หรื อ สนามทดสอบนวัฒกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผปู ้ ระกอบการได้นาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาทดสอบก่อนนาออกให้บริ การจริ ง รวมไปถึงแนวทางในการอนุญาตให้บริ การ E-Marketplace Platform
หลักเกณฑ์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยระบบชาระเงิน และหลักเกณฑ์การกากับ P2P Lending Platform
นอกจากนี้ ยังได้มีการบรรยายถึงหลักเกณฑ์ในเรื่ องการกากับ E-KYC และโครงการการพิสูจน์และยืน
ตัวตนทางดิจิทลั (Digital ID : DID) ซึ่งเป็ นระบบกลางในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั ของประเทศ
ซึ่ งกฎหมายดังกล่าวอยูภ่ ายใต้พระราชบัญญิวา่ ด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ในการนี้
คณะผูว้ จิ ยั ยังชี้ให้เห็นว่า กฎหมายพื้นฐานที่ตอ้ งศึกษาควบคู่ไปกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลังและ ธปท. ยังรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทาธุ รกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล และกฎหมายความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์
2. ประเด็นข้ อเสนอแนะผู้วพิ ากษ์ (ดร.มณทิชา ภักดีคง)
2.1 ประเด็นการปรับปรุ งชื่ อบทในงานวิจัย
ผูว้ พิ ากษ์ได้ให้ความเห็นว่าบทที่ 3 และบทที่ 4 เป็ นการรวบรวมกฎหมายไทยและ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริ การทางการเงิน ดังนั้น
จึงเห็นควรปรับปรุ งชื่อบทให้ตรงกับเนื้ อหาเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
2.2 ประเด็นการนาข้ อมูลมาใช้ ในการวิเคราะห์
ผูว้ พิ ากษ์ได้ให้ความเห็นว่าในบทวิเคราะห์ คณะผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์แต่ในประเด็นของ
นโยบายเท่านั้น เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของงานวิจยั ฉบับนี้ คณะผูว้ จิ ยั ควร
วิเคราะห์ในประเด็นข้อกฎหมายด้วย
3. ประเด็นข้ อเสนอแนะผู้วพิ ากษ์ (ผศ.ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์ )
3.1 ประเด็นการศึกษากฎหมายต่ างประเทศเพื่อนามาแก้ ไขและปรับปรุ งกฎหมายไทย

ผูว้ พิ ากษ์ได้เสนอให้มีการศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ของต่างประเทศ อันได้แก่ กฎหมายของ
สหภาพยุโรป (Directive) ที่เกี่ยวกับการกากับดูแลสหกรณ์ในด้านต่าง ๆ เนื่องจากเป็ นกฎหมายที่ถูกกาหนดขึ้น
ภายหลังจากการวิเคราะห์ถึงสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ในประเทศสมาชิก จึงเป็ นแนวทางที่ดีที่อาจนามา
ศึกษาโดยละเอียดเพื่อเป็ นแบบอย่างในการปรับปรุ งกฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ของไทยต่อไป
4. ข้ อเสนอแนะของคณะผู้วจิ ัยจากประเด็นต่ าง ๆ ในการสั มมนา (จากความเห็นและ
ข้ อเสนอแนะของผู้วพิ ากษ์ ต่าง ๆ ตลอดจนผู้เข้ าร่ วมการสั มมนาโครงการวิจัยฯ คณะผู้วจิ ัยได้ มีข้อเสนอแนะ
อย่ างไร และเห็นควรดาเนินการปรับปรุ งตามข้ อสั งเกตในผลงานวิจัยอย่างไร)
คณะผูว้ จิ ยั เห็นควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นที่ผวู ้ พิ ากษ์ได้ให้ความเห็นและเสนอแนะ
โดยเฉพาะในส่ วนของบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะในงานวิจยั เห็นควรให้วเิ คราะห์เพิ่มเติมในประเด็นด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริ การทางการเงิน เพื่อให้ครอบคลุม
ทั้งในเรื่ องนโยบายและข้อกฎหมาย อันจะส่ งผลให้การนาเสนอข้อเสนอแนะของงานวิจยั เป็ นไปอย่างถูกต้องและ
สมบูรณ์

ประมวลภาพการจัดสั มมนาโครงการ

เรื่ อง การศึกษาเพื่อพัฒนากฎหมายไทยทีเ่ กี่ยวข้ องกับ
นวัตกรรมทีน่ าเทคโนโลยีใหม่ มาสนับสนุนการให้ บริการทางการเงิน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้จดั งานสัมมนาโครงการวิจยั เรื่ อง การศึกษาเพื่อพัฒนากฎหมาย
ไทยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริ การทางการเงิน ซึ่งเป็ นโครงการวิจยั
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ ผลงานวิจยั ไปสู่ บุคลากรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมถึงผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย ตลอดจนประชาชนที่สนใจทัว่ ไป ณ ห้องประชุมป๋ วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง สาหรับการจัดสัมมนาโครงการวิจยั ดังกล่าวนั้น ได้รับเกียรติจาก นายอรรถพล
อรรถวรเดช รองผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็ นประธานในการกล่าวเปิ ดงานสัมมนาโครงการวิจยั
เรื่ อง การศึกษาเพื่อพัฒนากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริ การ
ทางการเงิน ซึ่งมีผเู ้ ข้าร่ วมการสัมมนาทั้งสิ้ น 50 คน

โดยคณะผูว้ จิ ยั ได้รับเกียรติจากผูท้ รงคุณวุฒิและผูว้ พิ ากษ์ที่มีความเชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
ได้แก่ ดร.มณทิชา ภักดีคง อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ผศ.ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ดร.ดนพร จิตต์จรุ งเกียรติ อาจารย์ประจา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มาเข้าร่ วมการสัมมนาและวิพากษ์ผลงานวิจยั พร้อมทั้งให้ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่คณะผูว้ ิจยั รวมถึงเจ้าหน้าที่สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผูแ้ ทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชนทัว่ ไปที่สนใจ ทั้งนี้ เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุ ง
ผลงานวิจยั ให้ดียงิ่ ขึ้น

