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ความเป็นมาและภาพรวมของ FinTech ในปัจจบุนั



การน าเทคโนโลยีมาใช้ในผลิตภณัฑห์รือบริการทางการเงิน 
FinTech = Financial + Technology 

FinTech คือ อะไร

• เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและการให้บริการ
• เพ่ิมการเข้าถึงบริการทางการเงิน
• เพ่ิมบริการท่ีหลากหลาย ราคาเป็นธรรม
• เพ่ิมการแข่งขนัของผูใ้ห้บริการ
• สร้างนวตักรรมใหม่

Disruptive 
Technology

3
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• เพ่ือเข้าใจว่า FinTech จะเข้ามาเปล่ียนแปลงธรุกิจ หรือแม้กระทัง่งานท่ี
เราท าอยู่อย่างไร

• เพ่ือเรียนรู้ท่ีจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ให้การท างานมีประสิทธิภาพ 
มีความคล่องตวั รวมถึงมีโอกาสในการสร้างรายได้มากขึน้

ท าไมเราต้องรูจ้กั FinTech

ขอ้มลูประกอบจาก http://www.businessinsider.com/fintech-ecosystem-financial-technology-research-and-business-opportunities-2016-7

FinTech จะเข้ามามีบทบาทในการให้บริการทางการเงินหลายด้าน

payments

retail 
banking lending

asset 
management

exchange insurance
ผู้บริโภคผู้ให้บริการ

เข้าถึงบริการทางการเงิน
ได้ง่าย หลากหลาย รวดเรว็ 

ด้วยราคาท่ีเหมาะสม
(Anywhere, Anytime, Any Device)

แข่งขนัได้ทัง้ในและต่างประเทศ 
ด้วยต้นทนุท่ีต า่ลงและมีฐานข้อมลู

ท่ีเป็นประโยชน์

ประโยชน์ของ FinTech
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1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

credit cards

ATM

electronic 
stock trading

bank computer 
system 

internet & 
e-Commerce

more sophisticated risk 
management, trade 

processing, treasury 
management and data 

analysis tools

พฒันาการของเทคโนโลยีในการภาคเงิน

ขอ้มลูประกอบจาก https://www.forbes.com/sites/falgunidesai/2015/12/13/the-evolution-of-fintech/#2ed3f1137175

digital banking, mobile wallets, 
payment apps, robo-advisors for 
wealth and retirement planning, 
equity crowdfunding platforms 
and online lending platforms

FinTech
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6 Key Revolutionary Technologies

• Biometrics

• QR Payment

• Machine Learning / Aritificial Intelligence (AI)• Blockchains and Distributed Ledgers

• Big Data / Data Analytics

การน าเทคโนโลย ีQR Code มาใชใ้นการช าระเงนิ ซึง่ไดเ้พิม่ความสะดวก 
ลดการใชเ้งนิสด และท าใหเ้กดิการเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิทีท่ ัว่ถงึ เชน่ 
การช าระเงนิดว้ย QR Code ผา่น Mobile Devices

การยนืยนัตวัตน้โดยใชล้กัษณะทางชวีภาพของแตล่ะบุคคล เชน่ 
การใชล้ายนิ้วมอื เสยีง มา่นตา ใบหน้า

เทคโนโลยกีารบนัทกึขอ้มลูแบบกระจายศนูย ์Distribuited Ledger / 
Database ทีม่กีารเขา้รหสั (Encryption) และก าหนดสทิธกิารเขา้ถงึขอ้มลู 
เพือ่เพิม่ความปลอดภยั และความน่าเชือ่ถอื

กลไกทีท่ าใหเ้กดิการประมวลผลทีฉ่ลาดขึน้ และไดผ้ลลพัธท์ีด่ขี ึน้ 
โดยเรยีนรูจ้ากสิง่ทีท่ าหรอืผลลพัธท์ีไ่ดก้อ่นหน้า

ฐานขอ้มลูขนาดใหญ่ ซึง่สามารถน าไปวเิคราะห ์(Data Analytics) เพือ่
ใชป้ระโยชน์ในการเสนอบรกิาร การก ากบัดแูล บรหิารความเสีย่งและ
ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม

• Open APIs (Application Programming Interfaces)

ชอ่งทางการเชือ่มต่อจากระบบหนึ่งไปสูร่ะบบอื่น ๆ เพือ่ท างานรว่มกนั
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การใช้เทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้

Digital future 
“Fueled by the convergence of social, mobile, cloud 
and Big Data, and the growing demand for access 
to information anytime and anywhere, technology is 
disrupting all areas of the enterprise across 
industries and in every geography” 

ขอ้มลูจาก EY publication, Capital Markets: innovation and the FinTech landscape 



8ขอ้มลูประกอบจาก http://fintechranking.com/2016/08/04/infographics-global-fintech-landscape/

FinTech อยู่ท่ีไหนบา้ง
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มารูจ้กั FinTech ดงัในต่างประเทศ

FinTech Unicorns

ทีม่า: http://www.visualcapitalist.com/27-fintech-unicorns-where-born/ , September 2016
http://uk.businessinsider.com/fintech-unicorns-ranked-by-value-2016-7?op=1 

Unicorns หมายถึง บริษทัจ ากดั (Private Company) ท่ีมีมลูค่ามากกว่า US$ 1 พนัล้าน

Payment และ Lending เป็น 
FinTech ท่ีใหญ่ท่ีสดุ ทัง้จ านวน
ผูใ้หบ้รกิารและมลูคา่บรษิทั และ
ยงัคงมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ เนื่องจาก
ผูค้นเปลีย่นแปลงรปูแบบการท า
ธุรกจิโดยใชเ้ทคโนโลย ีรวมทัง้
Mobile Payment มากขึน้
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มารูจ้กั FinTech ดงัในต่างประเทศ

US FinTech

Lending Club

• ทางเลอืกใหมใ่นการกูเ้งนิของบุคคลและธุรกจิ ในลกัษณะ 
peer-to-peer lending platform

• Lending Club เป็นตวักลางระหวา่งผูล้งทุนและผูกู้ ้รวมทัง้ 
ท าหน้าทีป่ระเมนิความเสีย่งของผูกู้ด้ว้ย

• รายไดห้ลกัมาจากคา่ธรรมเนียมการท าสญัญากูเ้งนิ
• ผูกู้จ้ะจา่ยดอกเบีย้ทีต่ ่ากวา่การกูเ้งนิผา่นธนาคาร
• ผูล้งทุน (ผูใ้หกู้)้ จะไดผ้ลตอบแทนทีด่กีวา่การฝากเงนิหรอื

ลงทุนในพนัธบตัรตามปกติ

http://www.investopedia.com/articles/investing/123115/10-fintech-companies-watch-2016.asp ; https://www.lendingclub.com/ 
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มารูจ้กั FinTech ดงัในต่างประเทศ

US FinTech

Credit Karma

• Credit Karma บรษิทั Fintech ชือ่ดงัระดบัโลก ทีใ่หบ้รกิาร
ดา้น Credit Score ในสหรฐัอเมรกิา มผีูใ้ชง้านกวา่ 55 ลา้นคน 

• เปิดใหผู้ใ้ชม้สีทิธเิขา้ถงึขอ้มลู Credit ของตวัเองไดฟ้ร ีผา่น
การวเิคราะห ์พรอ้มใหค้ าแนะน าวา่ ควรท าบตัรเครดติทีไ่หน 
ลงทุนอยา่งไร ทีส่อดคลอ้งกบัความเสีย่งสว่นบุคคล 

• รายไดห้ลกัมาจากการเกบ็คา่บรกิารจากสถาบนัการเงนิ

ทีม่า: http://www.visualcapitalist.com/27-fintech-unicorns-where-born/ , September 2016
http://uk.businessinsider.com/fintech-unicorns-ranked-by-value-2016-7?op=1 
https://brandinside.asia/fintech-startup-next-money 

USA; Value: US$ 4 billion  

Free-online credit scores
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มารูจ้กั FinTech ดงัในต่างประเทศ

• การโอนเงนิแบบ peer-to-peer 
• โอนเงนิจากบญัชธีนาคารของผูส้ง่ ไปยงับญัชี

ธนาคารของผูร้บั โดยไมไ่ดส้ง่เงนิขา้มประเทศ
โดยตรง แต่ใชก้ารจบัคูก่ารโอนและการรบัโอน
ในประเทศนัน้ ๆ

• การจบัคูน่ี้ชว่ยลดคา่ใชจ้า่ย โดยผูใ้ชบ้รกิารเสยี
คา่ธรรมเนียมจ านวนน้อยและใชอ้ตัรา
แลกเปลีย่นจรงิทีไ่มไ่ดบ้วกเพิม่ตน้ทุน

UK FinTech

TransferWise

https://letstalkpayments.com/awe-inspiring-london-fintech-industry-is-firing-on-all-cylinders/; https://transferwise.com/
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India; Value: US$ 2 billion  

Paytm: ผู้ใช้บริการสามารถจ่ายบิล และช าระค่าสินค้า ผ่าน Paytm
Wallet โดย Scan QR Code ท่ีร้านค้าริมถนน / ทางเดิน

Alipay: ขอทานท่ีจีนใช้ QR Code รบัเงินผ่าน Alipay โดยผู้บริจาคท่ี
ใช้ App ของ Alipay สามารถ Scan QR Code ของขอทาน เพ่ือโอนเงิน

ทีม่า: http://www.visualcapitalist.com/27-fintech-unicorns-where-born/ , September 2016
http://uk.businessinsider.com/fintech-unicorns-ranked-by-value-2016-7?op=1
http://site.6park.com/life2/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14837502

QR Code Technology

มารูจ้กั FinTech ดงัในต่างประเทศ

India FinTech

China FinTech
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ผลส ารวจการเลือกบริการช าระเงินในประเทศจีน
จดัท าโดย Ernst & Young เมื่อ พ.ค. 59 (เร่ิมเผยแพร่ พ.ย. 59)

Payment method used most regularly in the past 3 months
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ผลกระทบของ FinTech ต่อภาคการเงิน



16ทีม่า : The Future of Financial Services, World Economic Forum

The Future of Financial Services

1) Streamlined Infrastructure
2) Automation of High-Value Activities
3) Reduced Intermediation
4) The Strategic Role of Data
5) Niche, Specialised Products
6) Customer Empowerment 

Six Important Themes 

World Economic Forum Research
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“Embracing these themes and creating the right 

foundations will allow banks to disrupt their own 

business model rather than sit on the sidelines 
watching challenger models disintermediate them”

The Future of FinTech and Banking: 
Digitally Disrupted or Reimagined?

ทีม่า : https://www.accenture.com/us-en/insight-future-fintech-banking

Openness Collaboration Investment

Accenture Research
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มีเงินทุนขนาดใหญ่
เปล่ียนแปลงช้า

มี Database / ฐานลกูค้า /
เครือข่าย

มีความน่าเช่ือถือ

ไม่มีเงินทุน
Agile รวดเรว็

ฐานข้อมูล / ฐานลกูค้าจ ากดั
มี Innovation

Innovation
ปรบัตวัได้เรว็ขึ้น

ตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าได้ดีข้ึน
ลกูค้าประทบัใจ
ผลประกอบการดี

มีเงินทุน
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและเรว็ข้ึน 

(Real time data)
สร้างความเช่ือมัน่

เข้าถึงลกูค้าได้มากขึ้น

Bank vs FinTech
Before

Collaboration

After
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แนวทางการท าธรุกิจของธนาคารพาณิชย ์กบั FinTech

Transforming

Collaborating

Incubating

Investing

Acquiring

Partnering
Bank’s
FinTech

Strategies

Collaboration ระหว่าง ธนาคาร และ FinTech Startups: 
แนวทางท่ีก่อให้เกิดการพฒันานวตักรรม FinTech ได้อย่างยัง่ยืน
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ปัจจยัท่ีช่วยสนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้

เทคโนโลยีพฒันาอย่าง
รวดเรว็ ต้นทนุ IT ถกูลง

มีการใช้ IT ในชีวิต
ประจ าวนัมากขึน้ 

ผูบ้ริโภคต้องการความสะดวก รวดเรว็ 
เข้าถึงง่าย ตอบโจทยห์ลากหลายช่องทาง 
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Developing customer-centric 
business model

ปัจจยั 6 ด้านท่ีจะท าให้สถาบนัการเงินประสบความส าเรจ็ 

Optimising distribution

Simplifying the business and 
operating model

Obtaining an information 
advantage

Enabling innovation, and the 
capabilities required to foster it

Proactively managing risk, 
regulations and capital

- Win the fee war
- Help your story get told
- Go Digital

- Move away from ‘managing branches’ to ‘managing 
distribution’ across all bank channels

- Develop an intuitive, experience-driven branch design

- Bankers believe that simplification will lead to better 
service, low costs and increased profitability

- Align customer needs and value proposition 
- Benchmark with competitor  

- Create open, agile and innovative organization
- Pay more attention to data management and data 

governance  

- Recruit Talent / Obtain agile product and technology 
development skills

- Partner with technology start-ups and non-bank players

- Establish a strong global regulatory lead and team, 
overseeing and coordinating bank-wide activity. 

- To provide clear accountability, consistent messaging, 
and ensure regulatory considerations are consistently 
considered in corporate initiatives and projects 

1

2

3

4

5

6

Source: Six Priorities for Retail Banking Success in 2020 (PwC, Retail Banking 2020)
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การส่งเสริม FinTech ในประเทศไทย
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องคป์ระกอบของ Digital Economy

Digital 
Banking/Payment

Digital 
Business

National 
e-Payment

Digital 
Government
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แผนยทุธศาสตรท่ี์สนับสนุน Digital Economy
โครงการ National e-Paymentแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ระยะท่ี 3

Payment Systems Roadmap Payment Systems Act
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แผนพฒันาระบบสถาบนัการเงินระยะท่ี 3
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อดีต – ปัจจุบัน – อนาคต 

แผนกลยุทธ์ระบบการช าระเงิน
(Payment Systems Roadmap)

1) การลดการใช้เงินสด (less cash)
• โครงการ National e-Payment
- ระบบพร้อมเพย์: การโอนเงินโดยใช้ Mobile No. / 

เลขประจ าตัวประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล, การเชื่อมโยง
e-Wallet, Request To Pay, Bill Payment

- การขยายการใช้บัตร: สนับสนุนการใช้บัตรเดบิต และ
กระจายเครื่องรับบัตรทั่วประเทศ

• Mobile Payment ที่สะดวกรวดเร็ว (เช่น QR Code, 
e-Wallet)

2) โครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงิน
• กระบวนการ e-KYC ที่มีประสิทธิภาพ
• กฎหมายระบบการช าระเงิน ที่เอื้อต่อการก ากับดูแล

และพัฒนาระบบช าระเงินในอนาคต 
• Payment Database System

3) Payment System Security : Cyber Resilience

4) การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน : e-Payment Literacy

• ระบบกลางรองรับการโอนเงินข้ามธนาคาร (NITMX)

• มาตรฐาน Barcode รองรับการช าระเงินธุรกิจ

• ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพ (ICAS)
ลดเวลาการเรียกเก็บเช็คเหลือ 1 วัน 
(กทม. และปริมณฑล)

• เกณฑ์ก ากับดูแลธุรกิจ e-payment ตาม
มาตรฐานสากล

• ระบบ ICAS ครอบคลุมทั่วประเทศ

•ส่งเสริมการจัดตั้ง Payment System Office 
เพื่อผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
บริการช าระเงิน

•การปรับเปลี่ยนบัตรเดบิตและบัตรเอทีเอ็ม
ให้เป็นชิปการ์ด (Chip card)

วางรากฐานระบบการช าระเงินที่ส าคัญ 
และส่งเสริมการใช้ e-Payment

พัฒนาส่งเสริมระบบการช าระเงิน
เพื่อสนับสนุนธุรกรรมทางเศรษฐกิจ

โครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินรองรับ Digital Economy
“Anytime, Anywhere, Any Device”

Roadmap ฉบับ 3 (55-59)

Roadmap ฉบับ 1 และ 2 (45 - 53)

Moving Forward 

Payment System Development



27

Payment Systems Act

• ธปท. ได้ยกร่าง “พ.ร.บ. ระบบการช าระเงิน” หรือ “Payment Systems Act” 
ซ่ึงเป็นการบูรณาการกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัระบบการช าระเงินไว้ในฉบบัเดียว 
ลดความซ า้ซ้อนในการก ากบัดแูล 

• คณะรฐัมนตรีได้อนุมติัหลกัการร่าง พ.ร.บ. ระบบการช าระเงิน เมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558 
โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทบทวนและน าส่งให้ส านักงานเลขาธิการ ครม. แล้ว 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ

Payment Systems Act มีเป้าหมายท่ีส าคญั 4 ประการ

2. มีกฎหมายก ากบัดแูล
ท่ีเป็นเอกภาพ และ

เพ่ิมประสิทธิภาพการดแูล
เสถียรภาพระบบการช าระเงิน

3. การก ากบัดแูลท่ียืดหยุ่น 
เอ้ือต่อนวตักรรมใหม่ ๆ

4. เสริมสร้าง
ศกัยภาพการแข่งขนั 

พฒันาระบบ
การช าระเงินสู่ภมิูภาค

1. ยกระดบัระบบ
การช าระเงินให้สอดคล้องกบั

มาตรฐานสากล

รา่ง พ.ร.บ. ระบบการช าระเงิน



โครงสร้างพ้ืนฐานระบบ
การช าระเงิน

1. พร้อมเพย์ (Any ID)

Card

2. ขยายการใช้บัตร

VAT, WHT, 
e-Tax Invoice

3. ภาษีอิเล็กทรอนิกส์

สวัสดิการ/เงินช่วยเหลือ
การรับจ่ายเงินภาครัฐ

4. e-Payment ภาครัฐ

ส่งเสริมการเข้าสู่ 
e-Payment

5. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และให้ Incentive

• ระบบการโอนเงินด้วย 5 ประเภท ID ได้แก่ เลขประจ าตัวประชาชน, เลขที่บัญชีธนาคาร, หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
e-Wallet ID และ e-Mail Address

• ลดข้อจ ากัดของระบบปัจจุบัน และเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจให้แก่ภาคสว่นต่าง ๆ
• อ านวยความสะดวกให้ประชาชน ธุรกิจ และรัฐบาล

• ส่งเสริมการใช้บัตรเดบิตแทนเงินสด
• ขยายจุดรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ทั่วถึง

• บูรณาการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าและน าสง่เอกสารพาณิชย์
• อ านวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษีในการจัดการเรื่องภาษีแก่ผู้เสียภาษี :
อ านวยความสะดวกและรวดเร็วในการช าระภาษี และคืนเงินภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ลดต้นทุน ระยะเวลา และขั้นตอนในการจัดท าเอกสารและการช าระภาษี
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไดส้ะดวกรวดเร็วผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
จัดท าและจัดส่งใบก ากับภาษีและใบรับทางอิเล็กทรอนกิสเ์พ่ือรองรับการค้าแบบไร้พรมแดน

• จ่ายสวัสดิการภาครัฐแก่ประชาชนโดยใช้เลขที่บัตรประชาชน
• บูรณาการฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
• รับจ่ายเงินภาครัฐด้วย e-Payment

• ทุกหน่วยงานร่วมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน เพ่ือส่งเสริมการใช้ e-Payment
• ภาครัฐออกมาตรการจูงใจ เพื่อกระตุ้นการใช้ e-Payment แทนเงินสดและเช็ค

28

โครงการ National e-Payment
ธปท. ดแูล
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โครงการท่ี 1: ระบบพร้อมเพย์

ผูร้บัเงิน ลงทะเบียนพร้อมเพย ์ด้วย หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ หรือ เลขประจ าตวัประชาชน
ผูโ้อนจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนถกูลงมาก  ไม่เกิน 5,000 บาท โอนฟรี และค่าธรรมเนียมสงูสดุไม่เกิน 10 บาท

(ผูโ้อนไม่ต้องลงทะเบียน กโ็อนพร้อมเพยไ์ด้)
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ช่องทางการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์

Mobile 
Banking

Internet 
Banking ATM

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมจากธนาคารท่ีเลือกใช้บริการ

มูลค่าการโอน/รายการ ค่าธรรมเนียม/รายการ

ไม่เกิน 5,000 บาท ฟรี

> 5,000 – 30,000 บาท ไม่เกิน 2 บาท

> 30,000 – 100,000 บาท ไม่เกิน 5 บาท

> 100,000 – วงเงินสงูสดุตามท่ีแต่ละธนาคารก าหนด ไม่เกิน 10 บาท

ช่องทางการโอนเงินและค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมส าหรบัการโอนเงินระหว่างบคุคล

ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ในการโอน
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พรอ้มเพยมี์ประโยชน์อะไรแก่ประชาชนบา้ง

ประโยชน์
• เพ่ิมทางเลือกและความสะดวกในการโอนและ

รบัเงินให้ประชาชน
• ลดภาระและต้นทุนในการบริหารจดัการเงินสด

และพิมพธ์นบตัรของประเทศ
• ดแูลประชาชนด้านสวสัดิการโดยจ่ายเงินผา่น

ช่องทางพร้อมเพย์
• ค่าบริการถกูลงกว่าบริการโอนเงินแบบเดิม

จ่ายค่า Taxi

จ่ายค่าอาหาร
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พรอ้มเพยส์ าหรบันิติบคุคล
นิติบคุคล สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย ์เพ่ือใช้เป็น ทางเลือกในการรบัเงิน
ได้เช่นเดียวกบับุคคลธรรมดา

การลงทะเบียนสามารถเลือก บญัชีออมทรพัย ์หรือบญัชีกระแสรายวนั 
ท่ีใช้อยู่ โดยผกูกบั เลขทะเบียนนิติบคุคล 13 หลกั (1 บญัชี 1 ธนาคาร)
ทัง้น้ี บญัชีอ่ืน ๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ

รบัเงินง่าย

เพียงบอกเลขทะเบียนนิติบคุคล 13 หลกั ลกูค้า / คู่ค้า / หน่วยงานต่าง ๆ 
กโ็อนเงินมาให้ได้  โดยเงินจะเข้าบญัชีธนาคารท่ีผกูไว้

โอนเงิน
สะดวก

สามารถโอนเงินให้นิติบคุคลอ่ืนท่ีลงทะเบียนแล้ว 
ด้วยเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลกั ทัง้น้ี ผู้โอนไม่จ าเป็นต้องลงทะเบียนกโ็อนได้

หมายเหตุ : หน่วยงานหรอืองคก์รทีไ่มม่เีลขทะเบยีนนิตบิุคคล สามารถใชเ้ลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากรแทนได้
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ประโยชน์
• มีช่องทางรบัช าระเงินและการจ่ายเงินท่ีสะดวก ช่วยเพ่ิมโอกาสการท าธรุกิจ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั
• ลดต้นทุนและลดความเส่ียง ในการบริหารจดัการเงินสดและเชค็ บริหารเงินได้สะดวกคล่องตวั

ค่าธรรมเนียม

1)  ผู้โอนเป็นนิติบุคคล 2)  ผู้โอนเป็นบุคคลธรรมดา

พรอ้มเพยส์ าหรบันิติบคุคล
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โครงการท่ี 2 : การขยายการใช้บตัร

ส่งเสริมการใช้บตัรเดบิต แทนการใช้เงินสด ช่วยเพ่ิมความสะดวกในชีวิตประจ าวนั และลดต้นทนุของประเทศ
ส่งเสริมการติดตัง้เคร่ืองรบับตัรท่ีร้านค้า เพ่ือเพ่ิมจดุรบัช าระเงิน ร้านค้าเพ่ิมโอกาสในการขาย การบริหารจดัการเงินดีขึน้



Customer Experience

แวะซื้อของ
ร้านสะดวกซื้อ จ่ายค่าเทมอ

ทานข้าวกลางวัน
ที่ศูนย์อาหาร

ซื้อตั๋วดูหนัง
กับเพื่อน

หาหมอตามนัด
ก่อนกลับบ้าน

เติมเงินรถไฟฟ้า

ใช้ชีวิตประจ าวัน กับบัตรเดบิต

บัตรเดบิต  ใช้แล้วจะติดใจ
• ไม่ต้องพกเงินสด เก็บเหรียญให้หนักกระเป๋า
• จ่ายเงินได้ในยามฉุกเฉิน
การใช้บริการ
• เปิดบัญชีออมทรัพย์ สมัครบริการบัตรเดบิต
• ใช้คู่กับ mobile banking / internet  banking 

ตรวจสอบยอดใช้จ่ายได้ตลอดเวลา

Start !!
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Customer Experience

บัตรเดบิต  ใช้แล้วจะติดใจ
• ลูกค้ามีทางเลือกในการจ่ายเงิน ซื้อของได้มากข้ึน แม้พกเงินสดมาไม่พอ
• ลดภาระการจัดการเงินสด เงินทอน ค่าธรรมเนียมรับบัตรลดลงมาก
• มีข้อมูลการขาย การรับเงิน ไว้วิเคราะห์เพิ่มเติม
การใช้บริการ
• ติดต่อธนาคารที่ให้บริการ เพื่อติดตั้งเครื่องรับบัตร

Start !!

รับบัตรเดบิต ที่ร้านค้า
รับเงินรวดเร็ว

ไม่ต้องทอนเงิน

ลูกค้าซื้อของ
ได้มากขึ้น

การควบคุมเงินดีขึ้น

ปลอดภัยไม่ต้องเก็บ
เงินสดเยอะ

มีข้อมูลการขาย - การรับเงิน
ไว้วิเคราะห์เพิ่มเติม

36
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โครงการแจกโชคจากการใช้บตัรเดบิต

รางวลัสงูสดุ 1 ล้านบาท

www.epayment.go.th
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ประกาศของภาครฐัท่ีเก่ียวข้อง

1)  การติดตัง้เคร่ืองรบับตัร (EDC) ตามประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า

ร้านค้า ท่ีรบัช าระเงินจากประชาชนและมีหน้าท่ีจดัท าบญัชีตาม พ.ร.บ. การบญัชี พ.ศ. 2543

มีเคร่ืองรบับตัร (EDC) อย่างน้อย 1 เคร่ือง ท่ีติดตัง้โดยผูใ้ห้บริการท่ีได้รบัคดัเลือก

2)  การติดตัง้เคร่ืองรบับตัร (EDC) ของหน่วยราชการ ตามประกาศกรมบญัชีกลาง

หน่วยงานภาครฐัทกุแห่ง ติดตัง้เคร่ืองรบับตัร (EDC) ตามความเหมาะสม
ภายในเดือน ก.ย. 2560

โครงการท่ี 2 : การขยายการใช้บตัร
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จดัตัง้ Innovation center บทบาท
• จดัตัง้ Innovation center เพ่ือสนับสนุน FinTech

• สนับสนุนเงินทนุ ข้อมลู และ research

• ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย ภาษี และ work permit

• ออกเกณฑก์ ากบัดแูล

• ให้พืน้ท่ี Co-working space ในการเรียนรู้ ทดลอง

• ร่วมกบัภาคเอกชนจดัโปรแกรมการแข่งขนั FinTech

• ผลกัดนัการศึกษาด้านนวตักรรมคณิตศาสตร ์

data scientist ฯลฯมีสนามทดลอง ให้ทดลอง
(Regulatory Sandbox / Laboratory)

• UK (FCA)
• Australia (ASIC)
• Singapore (MAS)
• KOREA (FSC) + ภาครฐั

• UK (FCA)
• Australia (ASIC)
• Singapore (MAS)
• Malaysia (BNM)
• Hong Kong (HKMA)

Regulator
สง. / Fintech firms

ผูบ้ริโภค

แนวทางการส่งเสริม FinTech ในต่างประเทศ



โครงสร้างองคก์รใหม่

การปรบัตวัของ ธปท. พร้อมเข้าสู่ FinTech

สายนโยบายระบบการช าระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน 
ประกอบด้วย 3 ฝ่ายงาน ได้แก่

1) ฝ่ายนโยบายระบบการช าระเงิน
2) ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน
3) ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การด าเนินการของ ธปท.

40
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แนวปฏิบติัเรือ่ง
แนวทางการเข้ารว่มทดสอบและพฒันานวตักรรม

ท่ีน าเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน 
(Regulatory Sandbox)
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FinTech : Regulatory Sandbox

Regulatory Sandbox
• สนับสนุนการทดสอบนวตักรรมทางการเงิน ท่ีน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ โดยทดสอบในวงจ ากดั และมีเกณฑก์ารก ากบัดแูลท่ียืดหยุ่น 
• หลกัการส าคญั 3 ประการ คือ (1) เป็นนวตักรรมทางการเงิน (2) คุ้มครองผูบ้ริโภค และ (3) ดแูลความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้

Application In Process Exit

คณุสมบติัการเข้า
Sandbox การทดสอบ การออกจาก

Sandbox

• เทคโนโลยีใหม่
• ประโยชน์ในวงกว้าง
• มีผลศึกษาท่ีชดัเจน
• มีแผนทดสอบ /

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ / 
แนวทาง Exit ท่ีชดัเจน

• ทดสอบในวงจ ากดั / 
กลุ่มเป้าหมายทดสอบ
ชดัเจน

• มีกระบวนการดแูลผูบ้ริโภค
• มีการบริหารความเส่ียง
• รายงานข้อมลูต่อ ธปท. 
• ปฏิบติัตามกฎหมายอ่ืน

• ส าเรจ็: พร้อมให้บริการ
- อนุญาตตามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้อง

• ไม่ส าเรจ็: ยติุการให้บริการ
- มีกระบวนการดแูล  
ผูบ้ริโภคท่ีเหมาะสม

• สง./ FinTech Firms สามารถทดลองกบัผู้บริโภค
จริง ภายในขอบเขตจ ากดั เพ่ือน าเทคโนโลยีใหม่ 
มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการให้บริการ
และเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั

• ผู้บริโภค มีทางเลือกมากข้ึน เข้าถึงบริการได้
สะดวก รวดเรว็ ด้วยค่าใช้บริการท่ีต า่ลง

• ผู้ก ากบัดแูล ท าความเข้าใจ เพ่ือพฒันากรอบ
การก ากบัดแูลท่ีเหมาะสม

วตัถปุระสงค์ กรอบของ Regulatory Sandbox
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การสนับสนุน Fintech  :  Regulatory Sandbox – ธ.ค. 59 

• ย่ืนใบสมคัร เมื่อผู้ให้บริการ
มีความพรอ้ม ย่ืนใบสมคัร
เข้าร่วมทดสอบนวตักรรม
ใน Sandbox

2. Sandbox 
Application

• ผู้ให้บริการหารือ
รปูแบบและหลกัเกณฑ์
ท่ีเก่ียวข้อง

1. FinTech 
Clinic / Incubator

3. Testing & 
Monitoring

• ทดสอบนวตักรรม : ผูท่ี้ได้รบัอนุมติั 
ทดสอบนวตักรรมภายในขอบเขต
และระยะเวลาท่ีตกลงร่วมกนั

• ธปท. ร่วมติดตามผลการทดสอบ /
ให้ค าแนะน า

4. Exit from 
Sandbox

• ส าเรจ็: พร้อมให้บริการ
ในวงกว้าง
– อนุญาตตามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้อง

• ไม่ส าเรจ็: ยติุการให้บริการ
– มีกระบวนการดแูล
ผูบ้ริโภคท่ีเหมาะสม
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ผู้ได้รบัอนุมติัเข้าทดสอบ
ใน Regulatory Sandbox 

ผู้สนใจท่ีอยู่ระหว่าง
หารือ ใน FinTech Clinic

ปัจจบุนัมี 1 ราย เป็นการน าเทคโนโลยี Blockchain มาทดสอบกบัระบบการออกหนังสือค า้ประกนัของธนาคาร

มีอะไรใน Sandbox

การน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้กบัหลายบริการทางการเงิน เช่น 

การใช้ QR code ในการช าระเงิน / การโอนเงิน

การใช้เทคโนโลยี blockchain 

การพิสจูน์ตวัตนด้วย biometrics

Big Data / Data Analytics

Machine Learning / Artificial Intelligence (AI)

Open API (Application Programming Interface) 

1. ลดเวลาการส่งข้อมลู LG จากผูข้อ LG ไปยงัผูร้บัผลประโยชน์

2. ลดขัน้ตอนการจดัท าเอกสารและ Document Flows

3. ทกุฝ่ายเหน็ข้อมลูชดุเดียวกนัเสมอ ท าให้สามารถตรวจสอบ
ซ่ึงกนัและกนัได้

ข้อดีของ
การใช้ 

Blockchain
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