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รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของภาครัฐในการ

ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology: FinTech) ใน
ประเทศไทย โดยใช้การดำเนินนโยบายด้านการคลังผ่านเครื่องมือต่าง ๆ อาทิเช่น มาตรการทางภาษี 
การใช้จ่ายของรัฐบาล มาตรการกึ ่งการคลัง เป็นต้น รวมทั้งศึกษาปัจจัยที ่เอื ้อต่อการประสบ
ความสำเร็จโดยเฉพาะการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมหรือระบบนิเวศ  (Ecosystem) ที ่เอื ้อต่อ 
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม FinTech รวมถึงการศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือกับ
ประเทศต่าง ๆ เพื่อกำหนดแนวทางการกำกับนวัตกรรมทางการเงินและ FinTech และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการกำกับและส่งเสริม FinTech ตลอดจนศึกษาแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานที่มี
หน้าที่ส่งเสริม Ecosystem ของอุตสาหกรรม FinTech และผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ 
FinTech (FinTech Startups) และพิจารณารูปแบบการจัดตั ้งหน่วยงานที ่เหมาะสมกับภารกิจ
ดังกล่าวในบริบทของประเทศไทย เพื่อไม่ให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการเพิ่มรายได้จากการเป็น
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
อนาคตต่อไป 

ในการจัดทำ ผู้เขียนได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง 
รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาอุปสรรคและการดำเนินการต่าง ๆ ในปัจจุบันและความพร้อมของ
ประเทศไทย ศึกษาวิเคราะห์ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค รวมถึงกรณีศึกษาของต่างประเทศ ทั้งด้านนโยบาย แนวคิด 
และวิธีการดำเนินการในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม  FinTech อาทิเช่น สหราชอาณาจักร 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น และรวบรวมข้อมูลการจัดตั้งและ
ขั ้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีหน้าที ่ส่ งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech และ 
FinTech Startups ของต่างประเทศ  

จากการศึกษากรณีของประเทศต่างๆ ข้างต้น พบว่าส่วนใหญ่ภาครัฐจะมีบทบาทนำในการสร้าง 
Ecosystem ที่เอื้อต่อความสำเร็จ ผลักดันการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื ่อสร้างเครือข่าย ในขณะที่ ประเทศไทยมีนโยบาย
สนับสนุนการเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและได้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลายฉบับในช่วง 3–4 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งมีมาตรการทางภาษีและมาตรการทางการเงินที่หลากหลาย
ในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการ FinTech อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังขาดปัจจัยพื้นฐานอ่ืน 
ที่สำคัญที่ครบวงจร อาทิเช่น การจัดทำโครงการบ่มเพาะและพัฒนา การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ  
FinTech และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งต้องการบทบาทนำจากภาครัฐ เป็นต้น 
ดังนั้น เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนา FinTech ในประเทศไทยเกิดเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 และสนับสนุนให้ระบบการเงินโดยรวมของไทยมีการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน 
ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายเข้าถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึง สะดวก และมีการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการที่เหมาะสม ด้วยการใช้เทคโนโลยีทางการเงินใหม่ ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับการแข่งขัน



จ 

และการเติบโตที่ยั ่งยืนของประเทศ ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการ
ดำเนินการเพื่อให้บรรลุผล โดยภาครัฐควรจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดทำโครงการบ่มเพาะและ
พัฒนาผู้ประกอบการ การให้ความรู้ในการจัดทำนวัตกรรมตัวอย่าง รวมทั้งการสร้างเครือข่ายและ
พัฒนา Ecosystem ของอุตสาหกรรม FinTech และสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถหรือศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ FinTech ที่หลากหลายที่จะทำให้อุตสาหกรรม 
FinTech ในประเทศไทยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อไม่ให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการเพ่ิม
รายได้จากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขั นของ
ประเทศในอนาคตต่อไป อย่างไรก็ดี ยังมีความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีทางการเงิน  
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องศึกษาและเตรียมรองรับให้ทันการณ์ 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี ้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความกรุณาอย่างยิ ่งจาก  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ วัฒนา ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาอีก 2 ท่าน 
ได้แก่ เอกอัครราชทูต ดร.จิตริยา ปิ่นทอง และศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู ที่ได้ใ ห้
คำแนะนำทฤษฎี หลักการ และแนวคิดของหัวข้อการศึกษา ตลอดจนให้ข้อคิดมุมมองในเชิงมิติของ
ต่างประเทศและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อประเทศ ผู้เขียนขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่เคารพทั้ง 3 ท่าน
ที่ได้ช่วยชี้แนะแนวทางการจัดทำรายงานการศึกษา ทำให้ผู้เขียนสามารถจัดทำรายงานการศึกษาฉบับนี้ 
ได้เสร็จสมบูรณ์ตามที่มุ่งหวังไว้ 

ผู้เขียนต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและผู้บริหาร
ระดับสูงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังทุกท่านที่สนับสนุนและให้โอกาสผู้เขียนเข้ารับการศึกษา
อบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ ่นที ่ 11 ของกระทรวงการต่า งประเทศ รวมทั ้งขอขอบคุณ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงินและเพ่ือนพ่ีน้องร่วมงานในสำนักนโยบาย
ระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ต้องรับภาระงานเพิ่มขึ้นในช่วงที่
ผู้เขียนมาเข้าร่วมการอบรมนี้ นอกจากนี้ ผู้เขียนต้องขอขอบคุณ นายศรัณย์วุฒิ ตรรกพงศ์ เศรษฐกร
ปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ซึ ่งได้สนับสนุนข้อมูล ตัวเลข และเอกสารที ่เกี ่ยวข้อง 
ประกอบการจัดทำรายงานการศึกษาฉบับนี้ จนสำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ 

ในโอกาสนี้ ผู้เขียนขอแสดงความขอบคุณผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
(สถาบันฯ) และคณะเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ทุกท่านที่ได้จัดทำหลักสูตรเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ  
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้บริหาร/ผู้นำที่ดีมีคุณภาพขององค์กรต่อไปในอนาคต  

สุดท้ายนี้ที่ขาดเสียไม่ได้เลย คือ ขอขอบคุณเพื่อนๆ นักบริหารการทูต รุ่นที่ 11 ทุกท่าน 
สำหรับมิตรภาพและไมตรีจิต ความร่วมมือร่วมใจ ความสนุกสนาน และความเป็นกันเองที่มีให้กันทำให้
การอบรมในครั้งนี้เต็มไปด้วยความสุข และจะเป็นความทรงจำที่ดีตลอดไป นอกเหนือจากความรู้  
อันเข้มข้นที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้  
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความสำคัญของปัญหา 

การพัฒนาของเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology: FinTech) มีมาอย่างต่อเนื่อง
นับจากปี 2409 ที่ได้มีการเริ่มวางระบบเคเบิลใต้น้ำ (Transatlantic Cable) ซึ่งถือเป็นจุดก่อกำเนิด
ของโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินในยุคเริ่มต้น และสำหรับคำว่า  “FinTech” เป็นคำที่เกิดขึ ้นใน
ภายหลัง โดยได้ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในปี 2533 ในโครงการความร่วมมือทางเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน
การเงิน หรือ Financial Services Technology Consortium ที่ริเริ ่มโดยบริษัท Citigroup จำกัด 
(มหาชน)  

พัฒนาการของ FinTech ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1)  ช่วงปี 2409–2510 เป็นช่วงของการติดต่อสื่อสารและส่งสัญญาณในแบบอนาล็อก 

(Analog Signal) ซึ่งการพัฒนาโครงข่ายโดยใช้ระบบอนาล็อกนี้ยังมีรูปแบบของการส่งสัญญานที่ไม่คงที่
มากนัก จึงทำให้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในยุคนี้มีจำนวนไม่มากและอยู่ในรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน เช่น การเกิดขึ้น
ของเครื่องโทรเลข เป็นต้น อย่างไรก็ดี สำหรับภาคการเงินในปี 2493 ได้เริ ่มมีความเคลื่อนไหว  
ที่ชัดเจนของสถาบันการเงินในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการให้บริการ โดยธนาคาร Bank of 
America และ American Express ได้เป็นกลุ่มสถาบันการเงินกลุ่มแรกที่ได้ทดลองนำบัตรเครดิตมาใช้
ให้บริการ และต่อมาในปี 2513 ตู ้กดเงินอัตโนมัต ิ หรือ  ATM (Automatic Teller Machine)  
ได้นำมาใช้โดยธนาคาร Barclays 

2)  ช่วงปี 2510–2551 นับจากมีต ู ้  ATM เครื ่องแรกในปี 2510 การใช้เทคโนโลยีกับ 
ภาคการเงินได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื ่อง โดยนับจากปี 2510 เป็นต้นมา เทคโนโลยีที ่ใช้ในระบบ  
การติดต่อสื่อสารเริ่มใช้ในรูปแบบสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal) มากขึ้น ซึ่งสัญญาณดิจิทัลนี้เอง
เป็นรูปแบบสัญญาณพื้นฐานที่ใช้ในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั ้น ในยุคนี ้จึงได้เห็น
วิวัฒนาการที่สำคัญในการใช้เทคโนโลยีของภาคตลาดทุนและภาคการเงิน สำหรับภาคตลาดทุน ในปี 
2513 ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated 
Quotation) ได้ถือกำเนิดขึ ้น ซึ ่งเป็นตลาดหุ้นแห่งแรกของโลกที่ทำธุรกรรมซื ้อขายผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และในช่วงต้นปี 2523 ได้มีการพัฒนานวัตกรรม Innovation Market Solutions 
(IMS) และจอมอนิเตอร์  Bloomberg Terminals ที ่ได ้รวบรวมข้อมูลการซื ้อขายและการลงทุนทั้ง 
ในตลาดทุนและตลาดการเงินเพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น 
ซึ ่งการพัฒนาของระบบเทคโนโลยีที ่ปรับใช้เข้ากับตลาดทุนดังกล่าวส่งผลให้การทำธุรกรรม  
ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น การเกิดขึ้นของการเปิดบัญชีหุ้น
ผ่านระบบการซื้อขายออนไลน์ (Online Broker) ในปี 2525 เป็นต้น 
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สำหรับภาคการเง ิน เมื ่อระบบสื ่อสารด้านการเง ินระหว่างธนาคารผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงได้ทั่วโลกผ่านระบบ SWIFT (Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication : SWIFT) สถาบันการเงินจึงได้เริ่มให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Banking) โดยในส่วนของระบบการชำระเงินในช่วงปี 2513 ได้เริ่มมี
การสร้างระบบปฏิบัติการหลังบ้านของธนาคารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การให้บริการหักบัญชี
และชำระดุลของการชำระเงินแบบอัตโนมัติ (Clearing and Settlement) เป็นต้น 

จากนั้นนับจากปี 2523 เป็นต้นมา การให้บริการทางการเงินเริ่มมีการให้บริการผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบดิจิทัล 
และเริ่มมีการใช้อินเทอร์เน็ตในการทำธุรกรรมประเภทต่าง ๆ รวมถึงมีการประดิษฐ์คิดค้นระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นครั้งแรก ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์อันเป็นผลจากการพัฒนาของเทคโนโลยีในยคุนี้ 
เช่น การเริ่มให้บริการ Internet Banking การให้บริการตรวจสอบบัญชีแบบออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์ 
(ของธนาคาร Wells Fargo) และการเปิดดำเนินการของระบบชำระเงินออนไลน์เป็นครั้งแรกของ
บริษัท Paypal เป็นต้น 

3)  ช่วงปี 2551–จนถึงปัจจุบัน หลังจากวิกฤติการณ์ทางการเงินโลก (Global Financial 
Crisis) ในปี 2551 เป็นต้นมา นวัตกรรมทางการเงินและการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมี
เทคโนโลยีทางการเงินประเภทใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ในปี 2551 บริษัท Wealthfront ได้
สร้างโปรแกรมการลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automated Investment Service) ในปี 2552 สกุลเงิน
ดิจิทัลสกุลแรก (Bitcoin) ได้ถือกำเนิดขึ้น และบริษัท Kickstarter ได้สร้างระบบการระดมทุนแบบ 
Reward–based Crowdfunding ในปีเดียวกัน และในปี 2554 การกู้ยืมเงินออนไลน์ผ่านระบบหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Peer–to–peer Lending) ได้ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท Transferwise เป็นต้น 
จากการพัฒนาดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน อุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : 
FinTech) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบการเงินและมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  
ซึ่ง FinTech รวมทั้งเทคโนโลยีเบื้องหลังนวัตกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) 
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เป็นต้น จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอื่น ๆ และ
การดำเนินงานของทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจ ประกอบกับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่
เป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกและมีวิสาหกิจเริ่มต้นจำนวนมาก เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงค์โปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีการ
ส่งเสริมให้นำ FinTech เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากระหว่างปี 2558–2559 อุตสาหกรรม FinTech มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนที่สูงทั่วโลก โดยจากรายงาน Pulse of FinTech ของบริษัท 
KPMG จำกัด พบว่า การลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องกับ  FinTech (FinTech Startups) ใน
ระยะเวลาดังกล่าวคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 1.57 ล้านล้านบาทในปี 2560 และ 1.89 ล้านล้านบาทในปี 
2561 ดังนั้น ประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้เร่งส่งเสริมอุตสาหกรรม FinTech เพ่ือดึงดูดเงินลงทุนและ
ผู ้ที ่มีความสามารถในการประกอบกิจการ FinTech จากต่างประเทศ โดยเน้นเรื ่องการพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐาน ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของอุตสาหกรรม  FinTech โดยเร็ว ซึ่งรวมถึง (1) การสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure) (2) การสร้างความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ 
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เพื ่อกำหนดแนวทางการกำกับนวัตกรรมทางการเงินที ่ม ีความสอดคล้องกันและแลกเปลี ่ยน
ประสบการณ์ในการกำกับและส่งเสริม FinTech และ (3) การจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและ
พัฒนา FinTech และผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ที่ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ FinTech  

ในระหว่างปี 2558–ถึงปัจจุบัน ภาครัฐโดยกระทรวงการคลังได้ผลักดันโครงการโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางดิจิทัลโดยเฉพาะระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment System) และ
การพ ิส ูจน ์และย ืนย ันต ัวตนทางด ิจ ิท ัล (Digital Identity Authentication) อย ่างไรก ็ตาม 
อุตสาหกรรม FinTech ในประเทศไทยยังอยู่ในระยะเริ่มต้นและพบกับความท้าทายจากผู้ให้บริการ  
FinTech จากต่างประเทศที่เริ่มเข้ามาแข่งขันและให้บริการนวัตกรรมทางการเงินในประเทศมากขึ้น 
อาทิ บริการ Alipay ซึ่งผู้ให้บริการจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เข้ามาเป็นพันธมิตรกับ 
ผู้ให้บริการการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเพื่อให้บริการรับชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม  FinTech และโดยเฉพาะ 
FinTech Startups ให้มีความพร้อมและสามารถแข่งขันได้ นอกเหนือจากการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านดิจิทัลที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เพื่อไม่ให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการเพิ่มรายได้จาก
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ในอนาคต 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  เพื่อศึกษาบทบาทภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech โดยใช้
การดำเนินนโยบายด้านการคลังผ่านเครื่องมือเชิงนโยบาย ได้แก่ มาตรการทางภาษี การใช้จ่ายของ
รัฐบาล หนี้สาธารณะ เงินคงคลัง และมาตรการกึ่งการคลัง รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อการประสบ
ความสำเร็จ (Key Success Factor) ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech โดยเฉพาะ 
การเสริมสร้างสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ที่เอื ้อต่อการเจริญเติมโตของอุตสาหกรรม FinTech 
ทั้งนี้ อาจรวมถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ เพื่อกำหนดแนวทางการกำกับ
นวัตกรรมทางการเงินและ FinTech และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการกำกับและส่งเสริม FinTech 

1.2.2  เพื ่อศึกษาแนวทางการจัดตั ้งหน่วยงานที ่ม ีหน้าที ่ส ่งเสริม Ecosystem ของ
อุตสาหกรรม FinTech และ FinTech Startups เพื่อ (1) ส่งเสริมและพัฒนา FinTech Startups 
ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ทั้งในด้านการค้นคว้า พัฒนา และทดสอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถหาแหล่งเงินทุนเพ่ือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ (2) บูรณาการการพัฒนาและ
การส่งเสริม FinTech ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่สถาบันการศึกษา ผู้ให้บริการ
ทางการเงิน หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมทั้งหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมและ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ (3) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานให้ผู้ประกอบการ  FinTech 
ภาคเอกชนเข้าร่วมทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ และเพ่ือ
เป็นศูนย์กลางในการประสานการจัดงาน กิจกรรม และความร่วมมือด้าน FinTech ที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และต่างประเทศ 
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1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดำเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 

1)  บทบาทภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech โดยใช้การ
ดำเนินนโยบายด้านการคลังผ่านเครื่องมือเชิงนโยบาย 

2)  ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแล
และส่งเสริมอุตสาหกรรม FinTech ให้สอดคล้องกัน (Harmonized Regulation) และกำหนดระบบ
โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ( Interoperability) ในประเทศที่ประสบ
ความสำเร็จในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech ระหว่างปี 2558–2562 

3)  ความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคี และระดับภูมิภาคในการส่งเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech  

4)  ข้อมูลการจัดตั ้งหน่วยงานที ่ม ีหน้าที ่ส ่งเสริมอุตสาหกรรม  FinTech ซึ่ง
ประกอบด้วย (1) รูปแบบโครงสร้างและการดำเนินงานที่เหมาะสม (2) ขั้นตอนการจัดตั้งและขั้นตอน
การดำเนินงานของหน่วยงาน (3) การดำเนินงานโครงการและการบริหารจัดการองค์กรที่มีหน้าที่
ส่งเสริมอุตสาหกรรม FinTech และ FinTech Startups ในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการ
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech ระหว่างปี 2558–2562 

1.3.2  วิธีการดำเนินการศึกษา 
1)  ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรม  

ที่เก่ียวข้อง วารสาร บทความ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2)  ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ ความร ่วมม ือระหว ่างหน่วยงานกำกับด ูแล  

ความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและระดับภูมิภาค รวมทั้งกรณีศึกษาของต่างประเทศ 
1.3.3  ระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษาจะเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) และเชิงประมาณ 
(Quantitative Data) โดยรวมรวมข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศเพื ่อส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรม FinTech และ FinTech Startups ในต่างประเทศและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
ประเทศไทยในการดำเนินนโยบายในลักษณะดังกล่าวในระดับทวิภาคี หรือในระดับภูมิภาค รวมถึง
รวบรวมข้อมูลการจัดตั้งและขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรม FinTech และ FinTech Startups ของต่างประเทศ และพิจารณารูปแบบหน่วยงาน 
ที่เหมาะสมกับภารกิจดังกล่าวในบริบทของประเทศไทย 

 
1.4  คำถามการศึกษา 

ภาครัฐจะมีบทบาทส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึง
การกำกับดูแล และการสร้างความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ได้อย่างไร และจะมีแนวทางในการ
ดำเนินการจัดตั ้งหน่วยงานเพ่ือทำหน้าที ่ส ่งเสริมและพัฒนา FinTech และ FinTech Startups  
ได้อย่างไร 
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1.5  สมมติฐานการศึกษา 
อุตสาหกรรม FinTech จะสำเร็จได้จำเป็นต้องอาศัยบทบาทภาครัฐในการขับเคลื่อนผ่าน

การใช้นโยบายด้านการคลัง และภาครัฐสามารถต่อยอดการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech 
ในประเทศไทยได้โดยการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนา  FinTech และ FinTech 
Startups ซึ ่งมีหน้าที ่บ่มเพาะและพัฒนาผู ้ประกอบการที ่เกี ่ยวข้องกับ FinTech และ FinTech 
Startups สร้างเครือข่ายของผู้มีส่วนได้เสียใน Ecosystem และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในประเทศต่าง ๆ เพื ่อแลกเปลี ่ยนประสบการณ์ในการส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรม FinTech 

 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 

1.6.1  ทราบบทบาทของภาครัฐและนโยบายด้านการคลังที่จะใช้เป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech ประเทศไทย รวมถึงแนวทางการจัดทำความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech และ FinTech Startups ในระดับทวิภาคี 
และในระดับภูมิภาค 

1.6.2  ได้แนวทางการจัดตั้งและขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริม
อุตสาหกรรม FinTech และ FinTech Startups ของประเทศไทย รวมทั้งการบริหารจัดการและ 
แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานดังกล่าวทีเ่หมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

  
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  แนวคิดวงจรเศรษฐกิจ1 (The Circular Flow) 
บทบาทการเงินการคลังของกระทรวงการคลังในการพัฒนาอุตสาหกรรมสามารถ

อธิบายได้ด้วยวงจรเศรษฐกิจ ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 1 ระบบการไหลเวียนทางเศรษฐกิจ 
 

องค์ประกอบของวงจรเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ (1) ภาคครัวเรือน : 
คือประชาชนที่ทำหน้าที่ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ และเป็นเจ้าของ ที่ดิน แรงงาน ทุน และ
ผู้ประกอบการ อันเป็นปัจจัยการผลิตอีกด้วย (2) ภาคธุรกิจ : ทำหน้าที่ซื้อปัจจัยการผลิตที่ซื้อมาจาก
ครัวเรือน และนำมาผลิตเป็นสินค้าและบริการ เพื่อขายให้ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ (3) ภาครัฐบาล : 
หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ดูแล ให้บริการ ดูแลความสงบแก่ประชาชน ผ่านกฎหมายต่าง ๆ และ  

 
1 https://www.bootcampdemy.com/content/1163-ภาคเศรษฐกิจและกระบวนการไหลเวียนในระบบ
เศรษฐกิจ 
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(4) ภาคต่างประเทศ : ระบบเศรษฐกิจของประเทศอื ่น ๆ ซึ ่งทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกับ  
ภาคเศรษฐกิจในประเทศ โดยสามารถสรุประบบการไหลเวียนทางเศรษฐกิจได้ดังนี้ 

1)  ภาคครัวเรือนซื้อสินค้าและบริการจากภาคธุรกิจ 
2)  ภาคธุรกิจก็จะได้รายได้จากการขายของให้ภาคครัวเรือน 
3)  เพื่อที่จะผลิตสินค้าและบริการ ภาคธุรกิจก็จะซื้อปัจจัยการผลิต เช่น ที่ดิน 

และแรงงาน จากภาคครัวเรือน เป็นต้น 
4)  ภาคครัวเรือนจะได้เงินตอบแทนจากการขายปัจจัยการผลิตนั้น ๆ 
5)  ภาคธุรกิจไม่ได้ขายสินค้าให้แต่กับครัวเรือน แต่ยังขายให้แก่ภาครัฐบาลด้วย 
6)  ภาคธุรกิจจะได้รายได้จากภาครัฐบาลในการขายสินค้านั้น ๆ 
7)  ภาคครัวเรือนก็ไม่ได้ขายปัจจัยการผลิตให้แต่ภาคธุรกิจ แต่ขายให้ภาครัฐบาลด้วย 

เช่น ข้าราชการก็เป็นภาคครัวเรือนที่ขายแรงงานให้ภาครัฐบาล เป็นต้น 
8)  ภาคครัวเรือนที่ขายปัจจัยการผลิตให้ภาครัฐบาลก็จะได้ผลตอบแทนเป็นรายได้  
9)  ภาครัฐบาลในเวลาเดียวกันก็ให้บริการและเงินอุดหนุนกับภาคธุรกิจ เช่น มีการ

ให้บริการด้านความปลอดภัยผ่านทหารและตำรวจ หรือสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ เพ่ือเอ้ือต่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

10) ภาคธุรกิจจ่ายภาษีให้รัฐบาล 
11) ภาครัฐบาลนั้นให้บริการและเงินโอนแก่ภาคครัวเรือนด้วย เช่น ทหาร ตำรวจ 

หรือเงินสงเคราะห์ต่าง ๆ เป็นต้น 
12) ภาคครัวเรือนก็ต้องจ่ายภาษีให้แก่รัฐบาล 
13) นอกเหนือจากภายในประเทศแล้ว ภาคธุรกิจก็ขายสินค้าส่งออกให้ต่างประเทศ 
14) รายได้จากการขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ ก็จะไหลเข้าภาคธุรกิจในประเทศ 
15) ในเวลาเดียวกันภาคครัวเร ือนในประเทศก็มีการซื ้อส ินค้านำเข้าจาก

ต่างประเทศ 
16) ภาคต่างประเทศก็จะได้เงินจากการขายสินค้าส่วนนี้เป็นเงินตราต่างประเทศ 

2.1.2  การดำเนินนโยบายการคลัง 
นโยบายการคลังเป็นหนึ่งในเครื่องมือนโยบายที่สำคัญในการบริหารจัดการภาวะ

เศรษฐกิจ สังคม ให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยการดำเนินการผ่านการจัดการเก่ียวกับงบประมาณ
รายรับและรายจ่ายของรัฐบาล เพื่อสร้างเสถียรภาพและการใช้จ่ายรวมของระบบเศรษฐกิจให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม เนื่องจากค่าใช้จ่ายรวมจะเป็นตัวผลักดันให้เกิดการผลิตและการจ้างงานในระบบ
เศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน สามารถลดปัญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจ ดังนั้น จะเห็นได้ว่านอกจาก
นโยบายการคลังจะมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในระยะสั้นและระยะปานกลางจากการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาการทางสังคมแล้ว นโยบายการคลังยังสามารถใช้ขับเคลื่อนความสามารถ
ทางการแข่งขันและเพิ่มศักยภาพทางการผลิตของประเทศไทยเพื่อสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาวได้อีกด้วย โดยนโยบายการคลังประกอบด้วยเครื่องมือเชิงนโยบายดังต่อไปนี้ มาตรการทาง
ภาษี อาทิ การเก็บภาษีเพิ่ม–ลดภาษี ปรับเปลี่ยนฐานหรืออัตราภาษี ฯลฯ การใช้จ่ายของรัฐบาล อาทิ 
การใช้จ่ายเพิ่ม–ลดการใช้จ่าย–การจัดสรรงบประมาณใหม่ ฯลฯ หนี้สาธารณะ อาทิ  
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การก่อหนี้เพ่ิม–ลดการก่อหนี้ของรัฐ ขยายเวลาชำระหนี้ ฯลฯ และเงินคงคลัง อาทิ การนำเงินคงคลัง
ออกมาใช้–การเพ่ิมระดับเงินคงคลัง ฯลฯ 

 
ตารางท่ี 1 ทางเลือกในการดำเนินนโยบายทางการคลังเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ 
 

นโยบาย/
เคร่ืองมือ
การคลัง 

รักษาเสถียรภาพ กระตุ้น
เศรษฐกิจ 

กระจาย
รายได้ 

ส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการ

ใช้ทรัพยากร 
แก้ปัญหา 

เงินเฟ้อจาก 
Demand 

Pull 

แก้ปัญหา 
เงินเฟ้อจาก 
Cost Push 

แก้ปัญหาอัตรา
แลกเปลี่ยน  
(เงินบาท 
แข็งค่า) 

มาตรการ 
ทางภาษี 

เพิ่มภาษีเพื่อ
ลดระดับ 

ลดภาษีท่ี
เกี่ยวกับ 

ลดภาษเีพื่อ
ส่งเสริม 

ลดภาษีอากร โครงสร้าง
อัตรา 

เพิ่มภาษีเพื่อ
แก้ไขปัญหา 
Negative 
externalities 

อุปสงค์รวม ต้นทุนการผลิต
ที่สูง 

การสงออก  ภาษีแบบ
ก้าวหน้า 

     หรือภาษี
ทรัพย์สิน 

การใช้จ่าย
ของรัฐบาล 

ลดการใช้จ่าย ใช้จ่ายเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต
หรือส่งเสริม
เทคโนโลย ี
 

เพิ่มงบประมาณ 
หรือเงินอุดหนุน 
เพื่อส่งเสริม 
การสงออก 

เพิ่มการใช้จ่าย 
ในการบริโภค
และการลงทุน 

รายจ่ายเพื่อ 
สวัสดิการ
สังคม 

เพิ่มการใช้จ่าย 
เพื่อส่งเสรมิ
ประสิทธิภาพการ
ผลิต วิจยั และ 
พัฒนาเทคโนโลย ี

หนี้สาธารณะ 
เงินคงคลัง 

ลดการกอหน้ี
เพิ่มระดับเงิน
คงคลัง 

ก่อหนี้ภายใน 
ประเทศเพื่อลด
ปริมาณเงิน 

เพื่อการก่อหนี้
จากต่างประเทศ 

ก่อหนี้เพื่อ
นำมาใช้จ่าย
กระตุ้น  
(งบขาดดุล) 
นำเงินคงคลัง
มาใช้ 

ก่อหนี้เพื่อ
ลงทุนบริการ
พื้นฐานท่ี 
จำเป็นสำหรับ
กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส 

ก่อหนี้เพื่อลงทุน
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานหรือวิจัย
พัฒนา 

มาตรการ 
กึ่งการคลัง 

ลดการอดัฉีด 
การใช้จ่าย 

มาตรการลด
รายจ่ายภาค
ประชาชนนอก
ระบบงบประมาณ 

 เพิ่มการใช้จ่าย
นอกระบบ
งบประมาณ 

มุ่งการใช้จ่าย 
เพื่อคนยากจน 

ส่งเสริมการผลติ
ผ่านสถาบัน
การเงินของรัฐ 

ที่มา: วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2561  
 

การใช้จ่ายของรัฐบาล (Public Expenditure) นั ้น เป็นส่วนสำคัญของระบบ
เศรษฐกิจ เนื่องจากรัฐเป็นหน่วยเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดและมีรายจ่ายสูงมากในระบบเศรษฐกิจ  
รัฐจึงสามารถใช้เครื่องมืองบประมาณเพื่อการบรรลุเป้าหมายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้โดย
การปรับเพิ่มหรือลดการใช้จ่าย หรือปรับแผนการจัดสรรงบประมาณ (Re–allocation) เพ่ือให้เกิดผล
ต่อภาคเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจง รวมทั้งรัฐสามารถใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดความสมดุล
ระหว่างระดับอุปสงค์ รวมและอุปทานรวมในระบบเศรษฐกิจ โดยการเพิ ่มหรือลดการใช้จ่าย 
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นอกจากนี้รัฐยังสามารถใช้งบประมาณรายจ่ายเป็นเครื่องมือส่งเสริมการลงทุนและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ โดยการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานรองรับต่อการดำเนินกิจกรรมทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการลงทุนของหน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น การลงทุนสร้างถนน ระบบคมนาคม
ขนส่ง กิจการพลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น อีกทั้ง
รัฐยังสามารถส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพผ่านมาตรการทางงบประมาณรายจ่าย เช่น 
การส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้ทรัพยากรหรือลด
การใช้พลังงาน เป็นต้น การใช้จ่ายของรัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) 
โดยบทบาทของการใช้จ่ายภาครัฐมีวัตถุประสงค์สำคัญหลายด้าน อาทิ เพ่ือสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ทั้งในด้านกายภาพและด้านสังคม (Physical and Social Infrastructure) และเพื ่อส่งเสริมการ
กระจายรายได้ และการแก้ไขข้อบกพร่องของกลไกตลาด (Market Failure) ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้
จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือทางนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะการใช้นโยบายการคลังผ่านการ
ใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล ทั้งนี้ รายจ่ายงบประมาณของรัฐบาลสามารถแยกรายจ่ายในเชิง
เศรษฐกิจได้ 2 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) รายจ่ายประจำ และ (2) รายจ่ายลงทุน 

2.1.2.1 รายจ่ายประจำ คือ รายจ่ายที่ใช้สำหรับ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ดอกเบี้ย 
สินค้าและบริการ และเงินอุดหนุนโดยทั่วไป ทั้งนี้ รายจ่ายประจำบางรายการเป็นภาระผูกพันต่อเนื่อง
ตลอดไป เช่น เงินเดือน ข้าราชการ และค่าชำระดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งการปรับลดรายจ่ายประเภทนี้จะ
สามารถทำได้ยาก ข้อสังเกตคือรายจ่ายประจำจะถูกเบิกจ่ายได้เกือบหมด โดยทั่วไปแล้ว รายจ่าย
ประจำจะไม่ค่อยมีความผันผวนเนื่องจากรายจ่ายประจำจะค่อนข้างเป็นข้อผูกพันต่อเนื ่อง เช่น 
เงินเดือนข้าราชการและเงินอุดหนุนต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นภาระผูกพันที่รัฐบาลจำเป็นต้องจัดสรร
งบประมาณและมีการเบิกจ่ายในจำนวนที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี ทั้งนี้ รายจ่ายประจำส่วนใหญ่จะส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจกิจในระยะสั ้นและจัดอยู ่ในประเภทการบริโภคของรัฐบาล (Government 
Consumption) ซึ่งในการจัดทำงบประมาณของประเทศไทย รายจ่ายประจำจะรวมถึงรายจ่ายชำระ
คืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย โดยจะรวมเป็นภาระหนี้ในแต่ละปี งบประมาณ ทั้งนี้ รัฐบาลจำเป็นต้องตั้ง
งบประมาณเพ่ือการบริหารหนี้โดยเฉพาะการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย และการปรับโครงสร้างหนี้ 

2.1.2.2 รายจ่ายลงทุน คือ รายจ่ายสำหรับการจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรที่มีอายุการใช้งาน
เกิน 1 ปีขึ ้นไป หรือก่อสร้างสินทรัพย์ ถาวร หรือการซ่อมบำรุงที ่สามารถยืดอายุการใช้ งานของ
สินทรัพย์ออกไปได้มากกว่า 1 ปี รายจ่ายลงทุนจะเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระยะยาวเนื่องจากขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ นโยบายการลงทุนของประเทศและภาครัฐ ซึ่งในแต่ละปี
รายจ่ายลงทุนจะมีความผันผวนมากกว่ารายจ่ายประจำ และอาจจะหดตัวในบางปี ซึ่งขึ้นอยู่ กับภาวะ
เศรษฐกิจ ฐานะการคลัง และนโยบายของรัฐบาล เป็นสำคัญ รายจ่ายลงทุนจะเป็นรายจ่ายที่ไม่มีภาระ
ผูกพันต่อเนื ่องเป็นระยะเวลานาน (Discretionary Spending) ยกเว้นโครงการลงทุนขนาดใหญ่  
โดยรายจ่ายลงทุนจะเบิกจ่ายได้ต่ำกว่ารายจ่ายประจำ เนื่องจากมีขั้นตอนการเบิกจ่าย ความซับซ้อน 
และระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการที่นาน ทำให้การเบิกจ่ายสามารถทำได้ล่าช้ากว่า เพราะมี
ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการนานกว่ารายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนสามารถเบิกจ่าย
ได้ในอัตราที่ต่ำกว่ารายจ่ายประจำเสมอ 
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2.1.3  แนวคิด The Porter’s Diamond Model 
Michael E. Porter ไดอธิบายความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมที่

ประกอบกันเข้าเป็นคลัสเตอร์ (Cluster) แบ่งเป็นองค์ประกอบของปัจจัยกำหนด 4 ด้าน และปัจจัย
สนับสนุนที่สำคัญ 2 ด้าน รวม 6 ด้าน แสดงไดดังภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 2   กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของคลัสเตอร์ (Diamond Model) 
ที่มา: เอกสารคำบรรยายของ รศ. ดร. ดำรงค์ วัฒนา และ
http://it.nation.ac.th/faculty/danai/download/mbamadeeasy120.pdf 

 
2.1.3.1 เงื่อนไขของปัจจัยการผลิต (Factor Conditions) หมายถึง แรงงานที่มีฝีมือ 

โครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มอุตสาหกรรมใดหรือประเทศใดที่มีปัจจัยการผลิตนี้ในปริมาณที่มากพอก็จะ
เอื ้ออำนวยให้กลุ ่มอุตสาหกรรมนั้นหรือประเทศนั ้นมีความได เปรียบในการแข่งขันเหนือกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกันในประเทศอ่ืนๆ  

2.1.3.2 เงื่อนไขด้านอุปสงค ์(Demand Conditions) ในอุตสาหกรรมทีม่ีผูบริโภค
ที่ชาญฉลาดรู้เท่าทันและเรียกร้องหาแต่สินค้าที่มีคุณภาพจะช่วยเพิ่มแรงกดดันให้กลุ่มอุตสาหกรรมนั้น 
ต้องปรับปรุง คิดค้นนวัตกรรมไม่หยุดคิดที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกมาสนองความต้องการของ  
ผู้บริโภค 

2.1.3.3 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน (Related and Supporting 
Industries) หมายถึง การมีธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนทำให้อุตสาหกรรมหรือคลัสเตอร์
ทางธุรกิจมีความเข้มแข็ง 

2.1.3.4 โครงสร้างกลยุทธ์ตลอดจนคู่แข่งขัน (Firm Strategy, Structure and 
Rivalry) นโยบายของธุรกิจที่ไม่หยุดคิดที่จะพัฒนาผลักดันให้เกิดนวัตกรรมเพื่อคิดค้นหาสินค้าที่มี
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คุณภาพสูง ต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงและแข่งขันสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ โดยการลงทุนในเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า
ก็จะเป็นแรงกดดันให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมมุ่งมั่นที่จะเอาชนะคู่แข่งขัน 

2.1.3.5 ภาครัฐ (Government) โดยนโยบายของภาครัฐจะเป็นตัวแปรสำคัญ 
ที่จะมีส่วนในการผลักดันให้อุตสาหกรรมหรือเป็นคลัสเตอร์ ทางธุรกิจหนึ่ง ๆ มีความเข้มแข็งและ
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1.3.6 โอกาส (Chance) เป็นปัจจัยที่องค์กรธุรกิจหรือภาครัฐไม่สามารถควบคุมได้ 
โดยการอุบัติขึ้นของเหตุการณ์บางอย่างอาจมีผลในทางบวกหรือลบกับความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรม 

2.1.4  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ FinTech 
เทคโนโลยีทางการเง ิน หรือ ฟินเทค (Fintech) คือ การผสมระหว่างคำว่า 

Financial และ Technology เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งหมายถึงการนำเทคโนโลยีหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มาประยุกต์ใช้หรือสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน การธนาคาร และการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ 
(Oxford Dictionary) เช่น การให้บริการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E–payment) การให้บริการ
ที่ปรึกษาการลงทุน และการให้สินเชื่อออนไลน์ (Lending) เป็นต้น จากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันได้มี 
การให้นิยามเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ FinTech ไว้หลากหลาย โดยสามารถรวบรวมความหมาย
และนิยามจากแหล่งต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 

2.1.4.1 World Economic Forum ได ้ ให ้น ิยามของ  FinTech ว ่า หมายถึ ง  
การใช้เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยนำเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้ควบคู่กับ
การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ Big data เพื่อนำเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภค เพื่อใช้ในการออกแบบและนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดย  FinTech ได้ถูก
ประยุกต์ใช้กับการให้บริการทางการเงินหลากหลายรูปแบบ สรุปได้ 6 ประเภท ได้แก่ 

1)  การชำระเงิน (Payments)  
2)  การฝากเงินและกู้ยืมเงิน (Deposits and Lending)  
3)  การให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันภัย (Insurance) 
4)  การระดมทุน (Capital Raising) 
5)  การบริหารการลงทุน (Investment Management) 
6)  การซื้อขายและวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Market Provisioning) 

2.1.4.2 ธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve) ได้ระบุว่า 
FinTech คือ กลุ ่มอุตสาหกรรมทางการเง ินในรูปแบบใหม่ที ่ใช ้เทคโนโลยีเป็นตัวขั บเคลื ่อน  
ซึ่งในปัจจุบันผู้ให้บริการทางการเงินจำนวนมากใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบการเงินและการลงทุน 
เพื่อนำเสนอการให้บริการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในบางบริบทยังมีผู ้ให้
ความเห็นว่า FinTech นั้นมีความเชื่อมโยงกับบริษัทเกิดใหม่ หรือ สตาร์ทอัพ (StartUp) โดยได้ระบุว่า 
FinTech คือ การที่สถาบันทางการเงินได้นำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เสริมในการให้บริการทางการเงิน 
เช่น การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน หรือใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน 
(Blockchain) เข้ามาเป็นตัวช่วยในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินซึ่งมักเป็นการดำเนินงานของ
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ผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ หรือ StartUp ที่มุ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการเงินหรือการให้บริการทางการเงิน
โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวช่วย 

2.1.5  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech 
จากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech ของบริษัท อีวาย จำกัด 

เรื่อง On the Cutting Edge พบว่า การส่งเสริมอุตสาหกรรม FinTech ในประเทศต่าง ๆ จะเริ่มต้น
จากการพัฒนา FinTech Ecosystem ซึ ่งเป็นปัจจัยพื ้นฐานที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนา
อุตสาหกรรม FinTech ได้แก่ 

2.1.5.1 นโยบายภาครัฐ ภาครัฐจะต้องดำเนินนโยบายที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต
ของอุตสาหกรรม FinTech เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ การพัฒนา 
การกำกับดูแลโดยอนุญาตให้ผู้ประกอบการ FinTech สามารถทดสอบและพัฒนานวัตกรรมภายใต้
หลักเกณฑ์ที ่ภาครัฐกำหนด เป็นต้น นอกจากนี้ ภาครัฐควรดำเนินโครงการเชิงรุกในการสร้าง
สภาพแวดล้อมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ มีการส่งเสริมและให้ความรู้ รวมถึงการ
พัฒนา FinTech Startups ทั้งนี้ ภาครัฐเองก็ควรนำ FinTech มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ 

2.1.5.2 เงินทุน แม้ว่าในปัจจุบันจะมีนักลงทุนจำนวนมาก เช่น นักลงทุนส่วน
บุคคล (Angel Investor) บริษัทร่วมลงทุน (Venture Capital) ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน
ประเภทอื่น ๆ เป็นต้น ที่พร้อมจะลงทุนในอุตสาหกรรม FinTech แต่หาก FinTech Startups ในระยะ
เริ่มต้นยังไม่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น การทำแผนธุรกิจ การจัดทำ
ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง (Minimum Viable Products) เป็นต้น ก็จะไม่ได้รับเงินทุน จากนักลงทุนกลุ่ม
ดังกล่าว จึงไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในเชิงการค้า (Commercialization) ได้ 

2.1.5.3 ความต้องการใช้เทคโนโลยี ต้องส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ
และความพร้อม ที่จะใช้ FinTech รวมทั้งส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนเป็นทั้งผู ้ให้และผู ้ใช้
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับ FinTech 

2.1.5.4 บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ FinTech เข้าสู่อุตสาหกรรมมากขึ้น รวมทั้งพัฒนา
บุคลากรให้มีจำนวนและคุณภาพเพียงพอต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรม 

2.1.6  แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปี 2559–2563) 
กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาระบบ

สถาบันการเงิน ฉบับที่ 3 (ปี 2559–2563) (แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3) เพื่อวางกรอบและทิศทางการพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเป็นกลไกในการสนับสนุน
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่จะขยายตัวและมีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งนี้ ในแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 ได้
กำหนดวิสัยทัศน์ คือ เพื่อให้ระบบสถาบันการเงินไทยแข่งขันได้ สามารถตอบสนองความต้องการ 
ที่หลากหลายขึ้นด้วยราคาที่เป็นธรรมและไม่บิดเบือน รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงการค้าการลงทุน
ในภูมิภาค ภายใต้การกำกับดูแลเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน โดยสรุปสาระสำคัญได้ 
ดังนี้ 

2.1.6.1 วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 
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1)  แข่งได้ : สถาบันการเง ินไทยจะสามารถแข่งข ันได ้ทั ้งในและ
ต่างประเทศ โดยมีต้นทุนดำเนินงานที่ต่ำ มีบริการที่ครบถ้วนและหลากหลาย ด้วยราคาที่เหมาะสม
เป็นธรรม กล่าวคือ มีระบบการชำระเงิน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงผู้เล่นทั้งหมดในระบบการเงิน มีกลไก
ราคาที่ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ มีโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการเงินกลางเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน รวมถึง มีผลศึกษาภูมิทัศน์ของ
ระบบการเงิน (Financial landscape) ที่เหมาะสม 

2)  เข้าถึง : ประชาชนรายย่อย SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ จะสามารถ
เข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้อย่างเหมาะสม ทั่วถึง และตรงกับความต้องการทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต กล่าวคือ ประชาชนอย่างน้อยร้อยละ 90 มีการใช้บริการทางการเงินพื้นฐานจาก
ผู้ให้บริการในระบบ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น และผู้ใช้บริการมีทางเลือก
ที่หลากหลายขึ้น ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และช่องทางการรับบริการ 

3)  เชื่อมโยง : สถาบันการเงินไทยจะมีบทบาทในภูมิภาคและมีบริการ
ระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ กล่าวคือ มีการขยาย
เครือข่ายของธนาคารพาณิชย์ไทยในภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศของธุรกิจไทย  
มีระบบการชำระเงินระหว่างประเทศท่ีจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจไทย และส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการระดมทุนของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

4)  ยั ่งยืน : ระบบสถาบันการเง ินไทยจะมีเสถียรภาพเพิ ่มมากขึ้น  
เพื่อรองรับการเติบโตของประเทศและสนับสนุนความอยู่ดีกินดีของประชาชนอย่ างยั่งยืน กล่าวคือ 
ระบบสถาบันการเงินไทยจะมีความมั ่นคงและได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล ประชาชน  
มีความรู้และมีวินัยทางการเงิน มีบุคลากรทางการเงินที่มีศักยภาพเทียบเท่าระดับสากล รวมถึง  
มีกฎหมายทางการเงินที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม 

2.1.6.2 มาตรการภายใต้แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 
1)  ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ (Digitization & Efficiency) โดยเน้นการเสริมสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันของผู้ให้บริการทางการเงิน สนับสนุนนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อการขยายตัว
ของธุรกิจ ให้เกิดความสะดวกและมีต้นทุนที ่เหมาะสม เพื ่อกระตุ ้นและส่งเสริมการใช้บริการ  
ทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง (1) ส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชนใช้
บริการทางการเงินและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย (Digitization) ภายใต้แนวคิด
บริการทางการเงินทุกท่ี ทุกเวลา (Banking anywhere, anytime) รวมทั้ง สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e–Payment 
Master Plan) ของภาครัฐ (2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Efficiency) ของสถาบันการเงิน
และผู้ให้บริการอื่น ๆ เพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และ (3) พิจารณาปรับ
บทบาทของผู้ให้บริการปัจจุบันและเพ่ิมผู้ให้บริการรายใหม่ เพ่ือให้โครงสร้างระบบสถาบันการเงินไทย 
(Financial Landscape) มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ ตลอดจนรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
การเงินของประเทศในระยะต่อไป 
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2)  สนับสนุนการเชื่อมต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค (Regionalization) 
เพื ่อเพิ ่มศักยภาพของระบบการเง ินในการสนับสนุนการขยายตัวของการค้าการลงทุนและ  
การเชื่อมโยงของประเทศในภูมิภาค รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการขยายตัว
ของธุรกิจไทยไปยังกลุ่มภูมิภาคดังกล่าว ผ่านทางมาตรการเพื่อสร้างความพร้อมและลดอุปสรรคของ
สถาบันการเงินไทยในการขยายกิจการไปต่างประเทศ เช่น การเจรจาเปิดเสรีภาคการธนาคารในกลุ่ม
อาเซียน (Qualified ASEAN Banks) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินระหว่างประเทศ และ
การสร้างสภาพแวดล้อมทางการเงินให้เอ้ือต่อการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
(Greater Mekong Subregion: GMS) เป็นต้น 

3)  ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Access) ทั้งประชาชนรายย่อย 
กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ให้เข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้อย่าง
เหมาะสม ทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการ โดย (1) ภาคประชาชน จะมีการส่งเสริมให้ผู ้ให้
บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป และ
เพิ ่มช่องทางการเข้าถึงในพื้นที ่ต่าง ๆ ให้มากขึ ้น เช่น การให้บริการผ่านตัวแทน และช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กร
การเงินชุมชน (2) ภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านข้อมูล เพื่อเพิ่มโอกาสให้ SMEs ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ผ่านสถาบันการเงินและช่องทางอ่ืนมากขึ้น และ (3) ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ ดำเนินการผ่านช่องทางของ
ผ่านตลาดทุน โดยการส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการระดมทุนของภาคเอกชน และ
สนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย 

4)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Enablers) โดยการพัฒนาบุคลากรทางการเงิน 
การส่งเสริมความรู้ทางการเงินและความคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน การสนับสนุนให้มีกฎหมาย
ทางการเงินที่เอ้ือต่อการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน รวมทั้งการพัฒนา
เกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินให้เหมาะสมตามมาตรฐานสากลเพ่ือ
รักษาเสถียรภาพโดยรวมของระบบ 

2.1.7  แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับท่ี 3 (ปี 2560–2564) 
แม้ว่าตลาดทุนไทยจะมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากขึ้น

อย่างต่อเนื่อง จากการใช้ประโยชน์ของภาคเศรษฐกิจจริงและภาครัฐที่เพ่ิมขึ้นผ่านการระดมทุนในตลาดทุน 
ตลอดจนการเป็นช่องทางการออมและการลงทุนของภาคประชาชนในระยะที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม 
ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่ทิศทางของตลาดทุนโลกต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
และความท้าทายในการแข่งขันที่มากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาตลาดทุนไทยเพิ่มเติมเพื่อให้
สามารถเข้าถึง แข่งได้ เชื่อมโยง และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน แผนพัฒนาตลาดทุนไทย 
ฉบับที ่3 (ปี 2560–2564) (แผนพัฒนาตลาดทุนฯ) จึงเป็นแผนแม่บทหลักที่สำคัญในการพัฒนาตลาดทุนไทย
ในระยะ 5 ปีข้างหน้าที่ทุกภาคส่วนจะต้องใช้บูรณาการแผนงานร่วมกัน โดยสาระสำคัญของร่าง
แผนพัฒนาตลาดทุนฯ มีดังนี้ 

2.1.7.1 วัตถุประสงค์ของร่างแผนพัฒนาตลาดทุนฯ 
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แผนพัฒนาตลาดทุนฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยให้
สามารถเข้าถึง แข่งได้ เชื่อมโยง และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายหลัก 4 ด้าน 
คือ (1) เข้าถึง เพื่อให้ตลาดทุนเป็นกลไกระดมทุนที่สำคัญของภาครัฐและภาคธุรกิจทุกขนาด รวมทั้ง
เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงสินค้าและบริการด้วยเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงเงินทุน
และลดความเหลื่อมล้ำ (2) แข่งขันได้ โดยการมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมของ  
ผู้เล่นทุกระดับ และลดระดับการผูกขาดในธุรกิจตลาดหลักทรัพย์และการเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์  
(3) เชื่อมโยง เพื่อส่งเสริมให้ตลาดการเงินไทยเป็นแหล่งระดมทุนสำคัญสำหรับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ำโขง และเป็นแหล่งลงทุนสำคัญสำหรับนักลงทุนทั่วโลกที่ต้องการลงทุนในกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งผลักดันให้ตลาดทุนไทยมีผลิตภัณฑ์ในระดับภูมิภาค และ (4) ยั่งยืน เพ่ือให้ตลาด
ทุนไทยสามารถสนับสนุนการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีบุคลากรในตลาดการเงินไทยมีคุณภาพในจำนวน  
ที่เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดการเงินไทยมีความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐาน (Financial 
Literacy) อย่างเหมาะสม 

2.1.7.2 กรอบมาตรการภายใต้ร่างแผนพัฒนาตลาดทุนฯ  
   แผนพัฒนาตลาดทุนฯ ประกอบด้วยมาตรการหลัก 5 มาตรการ 14 มาตรการย่อย 

และแผนงานสนับสนุน 44 แผนงาน โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 
1)  มาตรการหลักที่ 1 การเป็นแหล่งทุนสำหรับ SMEs และนวัตกรรม 

เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ SMEs เช่น กลุ่มวิสาหกิจ
เริ่มต้น (Start up) หรือกลุ่มผู้ที่มีความรู้ความคุ้นเคยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินอย่าง  FinTech 
ภายใต้การกำกับดูแลที่เหมาะสม เป็นต้น 

2)  มาตรการหลักที่ 2 การเป็นแหล่งระดมทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศ เพื่อให้ตลาดทุนสามารถเป็นช่องทางให้กับภาครัฐและเอกชนในการระดมทุนขนาดใหญ่ 
เช่น การเพิ่มรูปแบบการระดมทุนที่ให้ภาคเอกชนมีโอกาสหรือมีส่วนในการร่วมลงทุนกับภาครัฐ 
(Public Private Partnership : PPP) ในโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ เป็นต้น จึงจำเป็นต้องได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรค และการมีมาตรการเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขนาด
ของตลาดทุนไทย  

3)  มาตรการหลักที่ 3 การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย 
เพื่อทำให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งทุนด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้กับคู่แข่งในต่างประเทศ ตลอดจน
ดูแลให้ประชาชนมีโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงช่องทางลงทุนในต้นทุนที ่เหมาะสมและได้รับ  
การคุ้มครองที่เพียงพอ ดังนั้น การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทยจึงต้องให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ (1) การส่งเสริมศักยภาพตลาดทุนไทย โดยการแก้ไข
กฎหมายและกฎเกณฑ์ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับผู้ประกอบธุรกิจ และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน
ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (2) การส่งเสริม
การแข่งขันท่ีเป็นธรรม ปรับปรุงกฎระเบียบและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยส่งเสริมให้มี
การแข่งขันที่เป็นธรรมในธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ
พัฒนารูปแบบธุรกิจที่ตนต้องการได้ และเพิ่มทางเลือกให้แก่นักลงทุนผ่านทางการปรับปรุงกฎหมาย
และกฎกติกาต่าง ๆ เพื่อรองรับรูปแบบการทำธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีมาเป็นช่องทางให้บริการทางการเงิน 
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(3) การยกระดับมาตรฐานและความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทย ทั้งในเรื่องโครงสร้างและการตัดสินใจ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) การรองรับมาตรฐานสากล และประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมาย ผ่านทางการปรับปรุงกฎหมายและกฎกติกาต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้
วิเคราะห์การลงทุนในตลาดทุน และ (4) การสร้างบุคลากรในตลาดทุน โดยการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ 

4)  มาตรการหลักที่ 4 การพัฒนาให้ตลาดทุนไทยเป็นจุดเชื่อมโยงของ
ภูมิภาค โดยส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการแข่งขัน เชื่อมโยง สามารถเป็นแหล่ง
ระดมทุนสำคัญของภูมิภาค และมีผลิตภัณฑ์ในระดับภูมิภาคที่พร้อมรองรับการเป็นแหล่งลงทุนสำคัญ
สำหรับนักลงทุนทั่วโลกที่ต้องการลงทุนในภูมิภาคนี้  

5)  มาตรการหลักที่ 5 การมีแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดย (1) การจัดให้มี
ผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุและการจัดให้มีระบบทะเบียนกลาง
ด้านบำเหน็จบำนาญของประเทศ (2) การจัดให้มีระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับสำหรับ
แรงงานในระบบ (3) การพัฒนาความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐานของไทย และ (4) การจัดให้มีกฎหมาย
เพ่ือรองรับธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) 

2.1.8  แนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจเร ิ ่มต้นในอุตสาหกรรม  
FinTech (FinTech Startups) 

กระบวนการพัฒนาและการเกิดขึ้นของ FinTech Startups เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี (Disruptive Technology) แบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
 

 
 

ภาพที่ 3  กระบวนการพัฒนาและการเกิดข้ึนของ FinTech Startups 
ที่มา: https://blog.galaxyweblinks.com/business–accelerator–vs–business–incubator/) 
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2.1.8.1 การบ่มเพาะ (Incubation) เป็นกระบวนการระยะแรกเริ่มของการเกิดขึ้น
ของ FinTech Startups โดย FinTech Startups ดำเนินการค้นคว้า พัฒนา และทดสอบการนำ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการทาง
การเงินในรูปแบบใหม่ ๆ ระยะนี้ FinTech Startups ต้องการการสนับสนุนทางด้านทรัพยากรต่าง ๆ 
เช่น การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ การจัดหาสถานที่ทำงาน การวางระบบ
สนับสนุน (เช่น ระบบบัญชี จัดการทั่วไป เป็นต้น) คำปรึกษาจากที่ปรึกษามืออาชีพในสาขาต่าง ๆ (เช่น 
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องจากที่ปรึกษากฎหมาย การจัดการเก่ียวกับภาษี การวางระบบบัญชี 
บริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น) คำแนะนำเบื้องต้นจากหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น 
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น) 

2.1.8.2 การเร่งตัว (Acceleration) เป็นกระบวนการระยะกลาง โดยมักจะเป็น
ช่วงที่ FinTech Startups ค้นคว้า พัฒนา และทดสอบเทคโนโลยีของตนจนถึงนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือ
บริการของตนออกสู่สาธารณะ อย่างไรก็ตาม ระยะการเร่งตัวนี้ FinTech Startups ต้องการการสนับสนุน
จากแหล่งต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนทางด้านเงินทุน การตลาด คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงาน
กำกับดูแล เป็นต้น เพื่อทำให้ FinTech Startups สามารถนำผลิตภัณฑ์และบริการของตนออกให้บริการ
แก่สาธารณะได้เป็นการทั่วไป (เช่น กระบวนการขออนุญาตในการให้บริการหรือประกอบธุรกิจ การปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขบางประการที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด เป็นต้น) 

2.1.8.3 การก้าวสู่ธุรกิจ (Maturity) เป็นกระบวนการระยะสุดท้าย โดย FinTech 
Startups มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจของตนอย่างมีประสิทธิภาพ และอาจขยายกิจการโดย
การระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ( Initial Public Offering) หรือการควบรวม
กิจการ (Merger and Acquisition) กับผู ้ประกอบธุรกิจรายอื ่น ๆ เพื ่อขยายกิจการหรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการของตนต่อไป 

ทั้งนี้ พัฒนาการ 2 ระยะแรกนั้น เป็นกระบวนการที่สำคัญมาก การมีโอกาสได้
เข้าถึงและทดลองใช้ฐานข้อมูลที่จำเป็น รวมไปถึงการเข้าถึงผู้สนับสนุนต่าง ๆ นักลงทุนที่สนใจใน  
FinTech รวมไปถึงการมีสถานที่ที่อำนวยความสะดวกในการทดสอบผลิตภัณฑ์และบริการ จึงเป็น
ปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ FinTech Startups ในประเทศไทยสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะสนับสนุนด้านการบ่มเพาะ 
(Incubation) และการเร่งตัว (Acceleration) เพื่อสนับสนุนการสร้าง พัฒนา และเติบโตของธุรกิจ 
FinTech Startups จากภาครัฐ หรือการบ่มเพาะ FinTech Startups จากเอกชนอย่างเพียงพอ 

2.1.9  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech 
2.1.9.1 รัฐบาลประเทศสหราชอาณาจักร 

รัฐบาลประเทศสหราชอาณาจักรได้ว่าจ้างบริษัท อีวาย จำกัด เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่เอื ้อต่อความสำเร็จต่ออุตสาหกรรม FinTech ในประเทศสหราขอาณาจักร โดยรายงาน
พบว่าสหราชอาณาจักรยังเป็นผู้นำในตลาด FinTech ของโลก แต่ความเป็นผู้นำดังกล่าวก็อยู่ภายใต้
ความกดดันจากปัจจัยอื ่น ๆ เช่น การเติบโตของ FinTech ในประเทศต่าง ๆ เช่น สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และสิงคโปร์ อาจทำให้สหราชอาณาจักรอาจมีคู่แข่งที่น่ากลัว ซึ่งรายงานฉบับนี้ได้มี
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ข้อเสนอแนะ ทั้งในด้านนโยบายภาครัฐและกฎระเบียบต่าง  ๆโดยในรายงานฉบับนี้เห็นว่าสหราชอาณาจักรควร
ต้องดำเนินการในแง่ของการส่งนโยบายที่มีผลชัดเจน 4 เรื่อง ได้แก่ 

1)  ควรสร้างหน่วยงานหลักของ FinTech และให้เงินสนับสนุนเพื่อเป็น
หน่วยงานนำและดำเนินการตามนโยบายที่รัฐบาลริเริ่มไว้  

2)  ควรให้หน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือกำกับดูแลมีหน้าที่
สร้างกลยุทธ์ริเริ่มที่มีศักยภาพสูง เช่น กฎระเบียบหรือสร้าง Regulatory Sandbox Platform  

3)  รัฐบาลควรสร้างระบบนิเวศให้กับ FinTech ส่งเสริม FinTech Hub 
เพ่ือสร้างฐานข้อมูลของรัฐ และร่วมประสานงานกับหน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือกำกับดูแล 

4)  รัฐบาลควรลงทุนกับการสร้างสะพานความร่วมมือสองฝ่ายภายใน
ภูมิภาค เพื่อสร้างเครือข่ายให้กับผู้มีความสามารถ หรือนักลงทุนภูมิภาค 

2.1.9.2 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอรายงานเรื่องการปฏิรูประบบ

การรองรับนวัตกรรมทางการเงินที่มีหลักการและเหตุผลเนื่องจากระบบการเงินของประเทศไทยเป็น
กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันมีการปรับปรุง
กฎระเบียบโดยหน่วยงานกำกับดูแลทำให้ระบบการเงินมีความเข้มแข็ง อย่างไรก็ดี ระบบการเงินไทย
ยังคงมีความท้าทาย เช่น ความพร้อมและต้นทุนของบริการทางการเงิน การเข้าถึงเงินกู้ การระดมทุน
ผ่านตลาดทุน เป็นต้น อีกทั้งพัฒนาการของเทคโนโลยีรุดหน้าอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทใน
ระบบการเงินอย่างหลีกเลี ่ยงไม่ได้ และหลายประเทศให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอย่างจริงจัง  
ถ้าประเทศไทยไม่พัฒนาตามเทคโนโลยีระบบการเงินก็จะอ่อนแอลง ดังนั้น จึงควรต้องมีการปฏิรูป
ระบบการรองรับนวัตกรรมทางการเงิน ซึ่งจะต้องเกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐ 
ผู้กำกับดูแล ภาคธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนให้ระบบการเงินไทยมีการพัฒนา
นวัตกรรมทางการเงินที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง 

สำหรับระบบการเงินโดยรวมการปฏิรูปจะช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
ความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินอย่างยั่งยืน โดยการผลักดันให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่
เกิดประโยชน์ร่วมกัน ลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน รวมทั้งส่งเสริมให้มีบุคลากร ทั้งผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ 
และผู้กำกับดูแลที่มีความรู้ จะต้องให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มี
ผลิตภัณฑ์หลากหลายและใช้นวัตกรรมทางการเงินได้อย่างปลอดภัย อีกทั้ง หน่วยงานกำกับดูแลต้อง
เข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคธุรกิจมากขึ้น มีการกำกับดูแลเชิงรุกโดยการนำเทคโนโลยี  Big Data หรือ 
Data Analytics มาช่วยในการกำหนดนโยบายหรือหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลที่เหมาะสม ไม่เป็น
อุปสรรคหรือเพิ่มต้นทุนในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการกำกับและ
ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่นและรวดเร็วมากขึ้น ส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงิน และการดูแล
เสถียรภาพของระบบการเงิน 
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2.1.10 แนวคิดในการส่งเสริมอุตสาหกรรม FinTech ของรัฐบาลไทยระหว่างปี 2558–
2562 

2.1.10.1 การปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลการให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ 
FinTech 

1)  เกณฑ์กำกับ Regulatory Sandbox 
ความหมายของ Regulatory Sandbox 
Regulatory Sandbox คือ สนามซ้อมที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

สร้างข้ึนมา เพ่ือให้ผู้ประกอบการ หรือสถาบันทางการเงินใดที่ต้องการจะนำโปรแกรม หรือเทคโนโลยี
ทางการเงินใหม่ ๆ มาทดสอบกับสภาพแวดล้อมที่เหมือนจริง แต่ไม่กระทบกับการทำธุรกรรมจริง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เพราะ Regulatory Sandbox นี้จะแยกตัวออกมาอย่างชัดเจนจากชุด
โปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ทำงานจริงอยู่ในทุก ๆ วัน 

2)  หลักเกณฑ์ในการกำกับ Regulatory Sandbox 
การกำกับ Regulatory Sandbox นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยได้

กำหนดแนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่นำ
เทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา 
FinTech ด้วยกลไก Regulatory Sandbox โดยมีเป้าหมายเพื ่อสนับสนุนให้สถาบันการเงินและผู้
ให้บริการทางการเงินอื่น ๆ มีการพัฒนานวัตกรรมโดยนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
ลดต้นทุนในการให้บริการทางการเงินอันจะนำมาซึ่งประโยชน์การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้หลากหลายมากยิ่งขึ ้น เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีค่าใช้
บริการที่ต่ำลง ซึ่ง Regulatory Sandbox จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทดสอบสามารถนำเสนอ
บริการทางการเงินแก่ผู้บริโภคจริง ภายในพื้นที่หรือสภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจและการ
ให้บริการที่จำกัดภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่ยืดหยุ่น โดยสรุปได้ดังนี้ 

2.1)  กำหนดกลุม่เป้าหมายของผู้สมัคร ได้แก่ 
(1) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
(2) บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน 
(3) ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับ

ของธนาคารแห่งประเทศไทย (Non–Bank) 
(4) ผู ้ประกอบธุรกิจ FinTech (FinTech Firms) หรือผู ้ที ่มี

ความชำนาญด้านเทคโนโลยี (Technology Firms) ที่ประสงค์จะเสนอ ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมหรือ
บริการทางการเงินที่นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ 

2.2)  กำหนดประเภทของธุรกรรมทางการเงินและนวัตกรรมใน 
Regulatory Sandbox ประเภทของธุรกรรมทางการเงินและนวัตกรรมที ่ผู ้สมัครสามารถนำมา
ทดสอบใน Regulatory Sandbox ต้องเป็นธุรกรรมที่อยู่ในขอบเขตการกำกับดูแลของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ได้แก่ 

(1) ธุรกรรมการกู้ยืมเงิน  
(2) ธุรกรรมการชำระเงิน  
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(3) ธ ุรกรรมทางการเง ินที ่ม ีล ักษณะคล้ายคลึงก ัน หรื อ
นวัตกรรมที่เก่ียวเนื่องหรือเก่ียวกับธุรกรรมการกู้ยืมเงินและธุรกรรมการชำระเงิน  

(4) ธ ุรกรรมทางการเง ินอื ่นท ี ่ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจารณาเห็นชอบ 

2.3)  กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ใน Regulatory Sandbox  
(1) คุณสมบัติ  

ก. เป็นนิติบุคคลที ่จดทะเบียนในประเทศไทย และมี
ทรัพยากรด้านเงินทุนและบุคลากรที ่ม ีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์อย่างเพียงพอ  
เพ่ือรองรับการให้บริการ หรือผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  

ข. กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของ
ผู้สมัครต้องมีธรรมาภิบาล และมีคุณสมบัติอย่างน้อยตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดตลอดการ
เข้าร่วมโครงการ  

ค. หากผู้สมัครประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้อง
แจ้งให้ทราบ จดทะเบียน หรือขอใบอนุญาตก่อนการประกอบธุรกิจ ผู ้สมัครจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายดังกล่าวด้วย  

ง. ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที ่ต ้องการนำมา
ทดสอบ ใน Regulatory Sandbox ต้องเป็นนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ซึ่งอาจเป็นนวัตกรรม
ที่ไม่เคยมี หรือไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่นำเสนออยู่แล้วในประเทศไทย หรือ
เป็นนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มี
อยู่เดิม  

จ.  ผู้สมัครมีความจำเป็นต้องใช้ Regulatory Sandbox 
ในการทดสอบนวัตกรรม และมีความประสงค์ต้องการนำนวัตกรรมนี้ มาเสนอให้ผู้บริโภคในประเทศไทย 
ใช้ในวงกว้างหลังจากผ่านการทดสอบใน Regulatory Sandbox แล้ว  

ฉ. ผู้สมัครต้องมีการศึกษาหรือมีผลงานการวิจัยที่แสดงถึง
ความเป็นไปได้ของนวัตกรรมที่ต้องการทดสอบมาในระดับหนึ่งแล้ว รวมถึงการศึกษาทำความเข้าใจ
หลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอข้อจำกัดหรืออุปสรรคของหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ในการพิจารณาให้ความยืดหยุ่น และต้องมีการศึกษาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการทดสอบนวัตกรรมนั้น โดยผู้สมัครอาจใช้ผลการประเมินหรือผลการศึกษาจากบุคคลอ่ืนก็ได้  

(2) การดำเนินการระหว่างอยู่ใน Regulatory Sandbox 
ก. ผู ้สมัครต้องมีมาตรการดูแลคุ ้มครองผู ้บริโภค โดย

คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค 4 ประการ คือ (1) ผู้บริโภคต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
เพียงพอในการพิจารณาตัดสินใจ (2) ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้บริการทางการเงินได้ตามความต้องการ 
(3) เมื่อผู้บริโภคประสบปัญหา หรือต้องการร้องเรียน ผู้สมัครต้องมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และ
มาตรการดาเนินการเพื่อบรรเทาหรือแก้ไขเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และ (4) หากตรวจสอบพบว่าไม่ใช่
ความผิดของผู้บริโภค ผู้บริโภคสามารถได้รับค่าชดเชยพอสมควรแก่เหตุ 
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ข. ผ ู ้ สม ัครต ้องม ีกระบวนการกำก ับและควบคุม 
การดำเนินงาน มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk) 
รวมทั้งต้องมีกระบวนการจัดการดูแลเงินและทรัพย์สินของลูกค้า ตลอดจนต้องรักษาข้อมูลและ
ความลับของลูกค้า 

ค. ผู้สมัครต้องเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
สอดคล้องกับลักษณะของการให้บริการ รวมถึงการแจ้งให้ผู ้บริโภคทราบว่าเป็นการทดสอบใน 
Regulatory Sandbox พร้อมทั้งชี้แจงข้อจากัดและเงื่อนไขในการให้บริการระหว่างที่อยู่ในช่วงทดสอบ 

ง. ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี ่ยวข้อง เช่น 
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วย
การป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 

จ. ผู้สมัครต้องจัดส่งรายงานผลการทดสอบ ซึ่งรวมถึง
ตัวชี้วัด ข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลความเสี่ยง หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับระบบงาน หรือการเกิดทุจริต 
และข้อร้องเรียนที ่ได้รับจากผู้บริโภค และมาตรการดำเนินการเพื่อจากัดความเสี ่ยง หรือแก้ไข
ข้อผิดพลาดดังกล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ ตามรูปแบบและระยะเวลา หรือความถี่ที่ตกลง
ร่วมกัน ทั้งในระหว่างการทดสอบและหลังการทดสอบเสร็จสิ้น 

(3) ระยะเวลาการทดสอบใน Regulatory Sandbox 
ระยะเวลาการทดสอบให้เป็นไปตามที่ผู ้สมัครระบุไว้ใน

แผนการทดสอบที่ธนาคารแห่งประเทศไทย.เห็นชอบแล้ว 
(4) การออกจาก Regulatory Sandbox  

ผู้สมัครจะออกจาก Regulatory Sandbox ในกรณีดังต่อไป 
ก. ผู ้สมัครประสบความสำเร็จ และพร้อมให้บริการใน 

วงกว้างในประเทศไทย โดยผู้สมัครสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข ต่อไปนี้ 
– ผลลัพธ ์จากการทดสอบเป็นไปตามเป้าหมาย 

ที่กำหนดไว้ในแผนการทดสอบท่ีเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและ 
– ผู้สมัครสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับ

ดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตามปกติ 
ข. ผู้สมัครไม่ประสบความสำเร็จในการทดสอบ และต้อง

ยุติการให้บริการโดยผลลัพธ์จากการทดสอบไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการทดสอบ  
ที่เสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทย 

ค. ผู้สมัครพบข้อร้องเรียนหรือข้อบกพร่องจากผลิตภณัฑ์
กระบวนการดำเนินงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและไม่สามารถปรับปรุงได้ 

ง. ผู ้สมัครไม่ปฏิบ ัต ิตามเง ื ่อนไขที ่ตกลงร ่วมกันกับ
ธนาคารแห่งประเทศไทยในระหว่างการอยู่ใน Regulatory Sandbox 

จ. ผู ้สมัครแจ้งความจำนงที ่จะออกจาก Regulatory 
Sandbox เอง 
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(5) ผลการออกจาก Regulatory Sandbox 
ก. หลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

เคยพิจารณายืดหยุ่นให้ถือว่าสิ้นสุด 
ข. กรณีท่ีผู้สมัครตามข้อ 2.3 (2)  ออกจากการทดสอบใน 

Regulatory Sandbox ผู้สมัครจะต้องยื่นขออนุญาตเสนอการให้บริการหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้
ผ่านการทดสอบดังกล่าว ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยตามกรอบกฎหมายกำหนด 

ค. กรณีที ่ผู ้สมัครออกจากการทดสอบใน Regulatory 
Sandbox ตามข้อ 2.3 (4) ผู้สมัครต้องดำเนินการ ดังนี้ 

– หยุดการนำเสนอหรือให้บริการทางการเงินแก่
ลูกค้ารายใหม่และหยุดการให้บริการเพ่ิมเติมแก่ลูกค้ารายเดิมนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาเดิม 

– แจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนที่ผู้สมัครจะยุติการให้บริการ
และต้องคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค 4 ประการข้างต้น ตลอดจนต้องปฏิบัติตามแผนรองรับที่ได้เสนอไว้
กับธนาคารแห่งประเทศไทย 

– รายงานผลการดำเนินการให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้สมัครยุติการทดสอบ เช่น ปริมาณธุรกรรมคงเหลือ จานวนเงินที่ชดเชย
ความเสียหายให้แก่ผู้บริโภค (ถ้ามี) 

2.1.10.2 การกำหนดแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการ FinTech ด้านการเข้าถึง
แหล่งทุน 

แม้ว่าในปัจจุบันรัฐบาลไทยยังไม้ได้มีแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการ 
FinTech ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นการเฉพาะแต่ผู้ประกอบการ FinTech ที่เป็นวิสาหกิจเริ ่มต้น
สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการและมาตรการต่าง ๆ รายละเอียด สรุปได้ ดังนี้ 

1)  โครงการสินเชื ่อดอกเบี ้ยต่ำ (Policy Loan) ของธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กที่ประสบปัญหาขาด
สภาพคล่อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กที่มีศักยภาพให้มีสภาพคล่องสำหรับ
ปรับปรุงกิจการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้ประกอบการเนื่องจากมีสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions: SFIs) เป็น
ผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย โดยผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็ก
อาจเป็น SME ที่เป็นผู ้ประกอบการใหม่ (New/Start–up) ที่มีนวัตกรรม ซึ ่งรวมถึงนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ FinTech 

2)  โครงการสินเช ื ่อ SMEs Transformation Loan ของ ธพว. และ 
บสย. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ทำให้
กิจการมีปัญหาด้านสภาพคล่อง พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้สอดรับกับ
นโยบายของรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0  และ SMEs 4.0 ตั้งแต่การนำ
ความคิดมาประกอบธุรกิจ (Start Up) การปรับเปลี่ยนธุรกิจ (Transformation) การเพิ่มประสิทธิภาพ 
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ในการดำเนินธุรกิจให้ดียิ ่งขึ้น (Upgrade) รวมทั้ง SMEs ที่ส่งออกหรือขยายธุรกิจไปต่างประเทศ 
เพ่ือให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ 

3) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพ่ือผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีนวัตกรรม (Start–up & Innobiz) ของ บสย. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป้าหมายที่ภาครัฐให้การสนับสนุนและส่งเสริมเป็นพิเศษ 
ในกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (Start–up) และกลุ่มผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม ( Innobiz) ซึ่ง
รวมถึงผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ FinTech ที่มีศักยภาพให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก
สถาบันการเงินได้เพิ่มขึ้น โดยการค้ำประกันสินเชื่อของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการวงเงินไม่เกิน 
40 ล้านบาท 

4)  โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม 
(Start–up & Innovation) ของ บสย. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ที่รัฐให้การส่งเสริมเป็นพิเศษทั้งกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (Start–up SMEs) 
กลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ( Innovation & Technology SMEs) ที่มีศักยภาพให้
เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้เพิ่มขึ้น โดยครอบคลุมถึงผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม  
ทีมี่สภาพเป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้  

(1)  กรณี SMEs ประเภทบุคคลธรรมดา ผู้ประกอบการใหม่ (Start–
up SMEs) วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย รวมทุกสถาบันการเงิน และ ผู้ประกอบการนวัตกรรม 
เทคโนโลยี (Innovation Technology SMEs) ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย รวมทุกสถาบันการเงิน 

(2)  กรณี SMEs ประเภทนิติบุคคล ผู้ประกอบการใหม่ (Start–up 
SMEs) วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย รวมทุกสถาบันการเงิน และผู ้ประกอบการนวัตกรรม 
เทคโนโลยี (Innovation Technology SMEs) ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย รวมทุกสถาบันการเงิน 

5)  โครงการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการใหม่ ((Portfolio 
Guarantee Scheme: PGS) and New/Start–up) เพื่อกลุ่ม SMEs เริ่มประกอบธุรกิจใหม่เพื่อให้มี
โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากระบบสถาบันการเงินมากขึ้น โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็น SMEs ที่มี
อายุกิจการไม่เกิน 3 ปี สามารถขอรับการค้ำประกันได้ โดยให้พิจารณาจากการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หรือการจดทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางราชการ หรือเอกสารรับรองจากธนาคาร 

6)  โครงการร่วมลงทุนผ่านสถาบันการเงินของรัฐ (Venture Capital 
Fund) ธนาคารออมสินร่วมกับ ธพว. และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการจัดตั้งกองทุนร่วม
ลงทุนแห่งละ 2,000 ล้านบาท รวมจำนวน 6,000 ล้านบาท เพื่อร่วมลงทุนกับ SMEs (ลงทุนในส่วน
ของทุน) ตามหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขในการลงทุนที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยรูปแบบของ
กองทุนที่จะจัดตั้งขึ้นอยู่กับความสามารถและความเหมาะสมในการบริหารจัดการของแต่ละสถาบัน
การเงิน ทั้งนี้ กองทุนร่วมลงทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมลงทุนใน SMEs ระยะเริ่มต้น (Start–up) 
ที่มีศักยภาพสูง หรือมีโอกาสในการเติบโต หรืออยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือเป็น Supplier ธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่ หรือเป็นสมาชิก
ของสภาหอการค้าไทยหรือหน่วยงานภาครัฐ  
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นอกจากน ี ้  สถาบ ันการเง ินแต ่ละแห ่งสามารถให ้ SMEs ท ี ่ เป็น
กลุ่มเป้าหมายกู้เงินเพิ่มเติมจากส่วนที่สถาบันการเงินเข้าไปร่วมลงทุนได้ โดยทั้ง 3 สถาบันการเงินได้
ดำเนินการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวภายใน 31 ธันวาคม 2558 เพื่อดำเนินการร่วมลงทุนกับ SMEs ตาม
พันธกิจของกองทุน ผลการดำเนินงาน : ธนาคารออมสิน อนุมัติร่วมลงทุนจำนวน 21 ราย วงเงิน 460 
ล้านบาท ธพว. อนุมัติร่วมลงทุนจำนวน 30 ราย วงเงิน 558 ล้านบาท ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) อนุมัติร่วมลงทุนจำนวน 7 ราย วงเงิน 602 ล้านบาท 

2.1.10.3 การกำหนดแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจเริ ่มต้น ซึ่งรวมถึง  FinTech 
Startups ผ่านมาตรการภาษี 

1)  มาตรการภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา 
1.1)  การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที ่ลงทุนโดยตรงใน

วิสาหกิจเริ่มต้น (Angle Investor) โดยยกเว้นเงินได้สำหรับเงินที่จ่ายเพื่อลงหุ้นหรือลงทุนในการจัดตั้ง 
หรือเพิ่มทุนของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) โดยสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท โดย
กำหนดเงื่อนไข ดังนี้ 1) ต้องเป็น Startup ที่จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2) ชำระหรือจ่ายเงินลงหุ้นภายในวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 และ (3) ต้องถือหุ้นใน Startup ไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อเนื่องกัน 

1.2)  การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ลงทุนผ่านกิจการเงินร่วมลงทุน 
โดยยกเว้นภาษีเงินได้ที่เกิดจากเงินปันผลและกำไรจากการขายหรือโอนหุ้นผ่านกิจการเงินร่วมลงทุน 
(CVC) หรือรายได้จาก CVC ที่เลิกกันเป็นเวลา 10 ปีหรือ 10 รอบระยะเวลาบัญชี 

2)  มาตรการภาษีสำหรับนิติบุคคล 
2.1)  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน โดย

ยกเว้นภาษีเงินได้ที่เกิดจากเงินปันผล กำไรจากการขายหรือโอนหุ้น เป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี
นับแต่วันที่จดแจ้งกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยนับ
วันที่จดแจ้งเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรก โดยกำหนดเงื่อนไข ดังนี้ (1) CVC เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย (2) CVC มีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป 
และ (3) CVC จดแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 31 
ธันวาคม 2561 

2.2)  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เป็น Startup 
(1)  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 รอบระยะเวลาบัญชี โดย

กำหนดเงื่อนไขดังนี้ (1) จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 (2) มีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมี
รายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท ทั้งนี้ต้องมีรายได้ของอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่น้อยกว่า 
80% ของรายได้ท้ังหมดในรอบระยะเวลาบัญชี (3) ยื่นคำร้องและได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร 
และ (4) ไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน 

(2) หักรายจ่ายค่าจดทะเบียนจัดตั้ง ค่าทำบัญชี ค่าสอบบัญชี
ได้ 2 เท่า เป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี โดยกำหนดเงื่อนไข ดังนี้ (1) เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
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จำกัด ที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยและจัดตั้งภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และ 
(2) มีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท 

(3) หักรายจ่ายการทำ Research, Development and Innovation 
ได้สูงสุดร้อยละ 300 โดยต้องเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2562 ทั้งนี้ต้องเป็น Startup ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

2.1.11 แนวคิดและหลักการความร่วมมือในระดับทวิภาคี หรือในระดับภูมิภาค เพื่อช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech 

2.1.11.1 ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ 
1) คว ามตกล ง ร ่ ว ม ม ื อ ด ้ า น  FinTech (FinTech Cooperation 

Agreement–CA) ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางสิงคโปร์  
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกลาง

สิงคโปร์ (MAS) ได้ลงนามความตกลงร่วมมือด้าน FinTech (FinTech Cooperation Agreement–CA) 
โดยมีจุดมุ ่งหมายเพื ่อช่วยพัฒนาระบบนิเวศทางการเงินของประเทศไทย สิงคโปร์และอาเซียน  
โดยความตกลงดังกล่าวจะช่วยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางสิงคโปร์สามารถแบ่งปัน
ข้อมูลที่เกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดเกิดใหม่และผลของการกำกับดูแล รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างบริษัท FinTech ที่เป็นคู่ค้ากัน ความตกลงฉบับนี้เป็นการแสดงถึงเจตจำนงของธนาคารกลาง
ทั้งสองในการร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับโครงการนวัตกรรม โดยเฉพาะการให้บริการทาง
การเงินข้ามพรมแดน 

2)  ความตกลงร่วมมือด้าน FinTech ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย
และธนาคารกลางเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกลางเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
(HKMA) ได้ร่วมลงนามในความตกลงร่วมมือด้าน FinTech เมื ่อวันที ่ 12 พฤษภาคม 2562 เพ่ือ
ผลักดันความร่วมมือระหว่างสองธนาคารกลางในการสนับสนุน FinTech โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง
ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ในการส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงิน และ
การเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ร่วมกัน ซึ่งหนึ่งในความร่วมมือที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการคือ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้สกุลเงินดิจิทัลจำลองที่ออกโดยธนาคารกลาง 
(Central Bank Digital Currency: CBDC) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ HKMA ได้นำความรู้และ
ประสบการณ์จากโครงการ CBDC ของแต่ละธนาคารกลาง ได้แก่ Project LionRock ของ HKMA 
และโครงการอินทนนท์ (Project Inthanon) ของธนาคารแห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ในการโอนเงิน
ข้ามประเทศระหว่างธนาคาร 

– Project LionRock ดำเนินการโดย HKMA ร่วมกับ Hong Kong 
Interbank Clearing Limited ธนาคารที ่มีสิทธิ ์ออกธนบัตรของฮ่องกง 3 แห่ง และบริษัท R3 มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ นัยยะ ประโยชน์ และความท้าทายในการใช้ CBDC บน
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology: DLT) ผ่านการทำ
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ธุรกรรมการโอนเงินระหว่างธนาคารพาณิชย์ภายในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง การชำระเงินของธุรกิจราย
ใหญ่ และการใช้กลไก Deliveryversus–Payment (DvP) ในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 

– โครงการอินทนนท์ (Project Inthanon) ดำเนินการโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท R3 และธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ 8 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาและทดสอบระบบต้นแบบการโอนเงินภายในประเทศด้วยสกุลเงินดิจิทัลจำลองที่ออกโดย
ธนาคารกลาง โดยศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ 
(Distributed Ledger Technology: DLT) มาใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน
ของประเทศ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเรียนรู้เทคโนโลยีร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2.1.11.2 ความร่วมมือด้าน FinTech ในต่างประเทศ 
UK FinTech Bridge Pilot Program 
โครงการได ้ร ิ เร ิ ่ มเม ื ่ อป ี  2559 โดยทบวงการค ้าและการลงท ุนแห่ ง 

สหราชอาณาจักร (The Department for International Trade–DIT) ได้ร่วมมือกับกระทรวงการคลัง 
(Her Majesty's Treasury) ทำความตกลงระหว่างรัฐกับรัฐ ร่วมกับประเทศออสเตรเลีย เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานกำกับดูแลเพื ่อที ่จะเชื ่อมโยงตลาดของทั ้งสองประเทศให้เข้าถึงได้มากยิ ่งขึ ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับสหราชอาณาจักร และลดอุปสรรค 
ที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีหรือกฎระเบียบ โดยจะมีการปรับเปลี่ยน
นโยบายให้เหมาะสมกับโครงสร้างของแต่ละบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ  

โครงการนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก ในแต่ละปีจะมีบริษัทที่ได้รับการ
คัดเลือกจำนวน 10 บริษัท เพื่อเป็นตัวแทนในการพัฒนาด้าน FinTech ร่วมกับสหราชอาณาจักร เป็น
ระยะเวลา 10 เดือน โดยบริษัทจะได้รับการพัฒนาจาก DIT ทั้งการอบรม และการให้คำแนะนำให้
เหมาะสมกับแต่ละบริษัท 

โดยผู้เข้าร่วมของประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ Crowd2Fund, Disberse, 
Fractal, pirkx, Recordsure, Smart Pension, Thyngs, TradingHub และ TrueLayer และ ผู ้เข้าร่วม
ของเขตบร ิหารพ ิ เศษฮ ่องกง ได ้แก ่  Amplyfi, Artificial Labs, ComplyAdvantage, Delio, 
Novastone, Onfido, Paymentology, Seedrs, Trade Ledger และ TransferWise 

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1  คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ (2560 : 1–23) จัดทำ
รายงานเรื่อง การปฏิรูประบบรองรับนวัตกรรมทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ระบบ
การเงินไทยมีการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินที ่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที ่หลากหลาย
(Innovative Products & Services) เข้าถึงผู้บริโภคได้ทั่วถึงโดยผู้ให้บริการสามารถให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีมาตรการบริหารความเสี่ยงและคุ้มครองผู้ใช้บริการที่เหมาะสม ด้วยการใช้เทคโนโลยี
ทางการเงิน (FinTech) ใหม่ ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนของ  
FinTech ประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน ทั้งระบบการเงินไทยโดยรวม ที่ทำให้
มีสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ที่เกิดความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินอย่างยั่งยืน 
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และผลักดันให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานกลางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันและลดการลงทุนซ้ำซ้อน 
รวมทั ้งส่งเสริมให้มีบุคลากรที ่เกี ่ยวข้องมีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถนำเทคโนโลยีใหม่  
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้าง  
โดยการปฏิรูปนี้ช่วยให้ (1) ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่
ทุกเวลา โดยผู้บริโภคต้องได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่หลากหลาย ในราคาที่
เป็นธรรมและมคีวามรู้ความเข้าใจในการใช้บริการนวัตกรรมทางการเงินได้อย่างปลอดภัย (2) ผู้ให้บริการไทย
สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาค และควรนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารความเสี่ยง 
และการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น (Regulatory Technology : 
RegTech) และ (3) ผู้กำกับดูแลเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคธุรกิจมากขึ้น มีการกำกับดูแลในเชิงรุก  
โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการกำหนดนโยบายหรือหลักเกณฑ์การกำกับดูแลอย่างเหมาะสม  
ไม่เป็นอุปสรรคหรือเพ่ิมต้นทุนในการพัฒนา FinTech ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการกำกับตรวจสอบ
ให้มีประสิทธิภาพยืดหยุ่นและรวดเร็วมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิรูประบบรองรับนวัตกรรมทางการเงิน
สำเร็จเร็วขึ้น จะต้องผลักดันผ่านกลไกที่สำคัญ คือ มีกฎหมายที่มีความสมดุลระหว่างการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกับการส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน มีการประสาน
ความร่วมมือของหน่วยงานกำกับดูแล มีคำสั่งทางการบริหารเพื่อการปฏิรูปนวัตกรรมทางการเงิน 
และมีการกำหนดเป้าหมายและวัดผลสัมฤทธิ์ของประชาชน 

2.2.2 K–Econ Analysis (2559: 1–6) วิเคราะห์วิจัยเรื่อง FinTech กับสถาบันการเงินไทย : 
คู ่แข่งหรือพันธมิตร? ได้ว ิเคราะห์ว ่า บทบาทของ  FinTech ปัจจุบ ันทั ้งในประเทศไทยและ 
ในต่างประเทศกระจายไปในผลิตภัณฑ์และบริการหลักของสถาบันการเงิน ทั ้งในด้านธุรกรรม  
ที่เกี่ยวกับการชำระเงิน (Payment) และโอนเงิน (Transfers) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ส่วนบุคคล (Personal Financing) และธุรกรรมที่เกี ่ยวกับการให้สินเชื่อและเงินทุน (Lending & 
Financing) ประกันชีวิตหรือประกันภัย (Insurance) ซึ่งลูกค้ารายย่อย มักเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ของ FinTech เนื่องจากแม้จะมีปริมาณธุรกรรมต่อรายในระดับที่ไม่สูงนัก แต่ก็เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่
และอัตราการใช้บริการทางการเงินต่ำกว่าลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ ส่วนลูกค้าธุรกิจ การเจาะตลาดของ  
FinTech จะใช้เวลามากกว่า เนื่องจากผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินสำหรับลูกค้าธุรกิจมีความซับซ้อน
และลักษณะเฉพาะมากกว่า อีกทั้งธุรกรรมมีวงเงินสูง จึงทำให้หลายกรณีต้องขออนุญาตจากทางการ 
สำหรับธนาคารมอง FinTech ว่าเป็นการนำจุดเด่นของนวัตกรรมมาใช้เติมเต็มบริการและผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน ซึ่งทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ผ่านบริการที่เร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่ายลง และสะดวกมากขึ้น 

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

ที่ผ่านมารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้ดำเนินโครงการเพ่ือพัฒนา Digital Infrastructure 
ระดับประเทศ ได้แก่ โครงการ National e–Payment Master Plan และโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital Identity Authentication) และได้มีการปรับปรุงกฎหมายและ
แนวทางการกำกับดูแลให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech อีกทั้งยังได้จัดทำมาตรการทางการเงิน
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ FinTech อย่างหลากหลาย อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังขาด
ปัจจัยพ้ืนฐานอ่ืนที่สำคัญ โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผ่านปัจจัยอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
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ด้านการเงิน เช่น การจัดทำโครงการบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ การให้ความรู้ในการจัดทำ
นวัตกรรมตัวอย่าง (Proof of Concept) เป็นต้น รวมทั้งการสร้างเครือข่ายและพัฒนา Ecosystem 
ของอุตสาหกรรม FinTech เพ่ือการส่งเสริมความสามารถหรือศักยภาพ เป็นต้น 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ FinTech ที่หลากหลายจะทำให้อุตสาหกรรม FinTech ในประเทศ
ไทยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงเห็นความจำเป็นในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech และจัดตั ้งหน่วยงานที่มีหน้าที ่ดำเนินการสนับสนุน
อุตสาหกรรม FinTech และ FinTech Startups เพื่อปิดช่องว่างเชิงนโยบาย (Policy Gap) และเพ่ือ
ไม่ให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการเพิ่มรายได้จากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและช่วย
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตต่อไป 

  
 

 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  FinTech ในประเทศไทย 

นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา วิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) หันมาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ 
เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ที่มีความรวดเร็วและช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ เพ่ือ
สร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ มากขึ ้น โดย Startups ในภาคการเงินการธนาคาร ก็ได้นำ
เทคโนโลยีมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาและ
นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบใหม่ ๆ แก่ผู้บริโภค ซึ่ง Startups เหล่านี้เรียกว่า FinTech 
Startups (Financial Technology Startups) 

การนำ FinTech มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการทางการเงินไม่ได้เป็นที ่สนใจเฉพาะ 
ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ ๆ เท่านั้น แต่ผู ้ประกอบธุรกิจรายเดิมในภาคการเงินการธนาคาร (เช่น 
ธนาคารพาณิชย์ ผู ้ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ให้บริการ
ประกันภัย เป็นต้น) ต่างก็ให้ความสนใจในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ และร่วมเป็นพันธมิตรกับ  
FinTech Startups และลงทุนใน FinTech ด้วยความนิยมในการใช้ FinTech ทำให้ปัจจุบันจำนวน
ผู้ประกอบการ FinTech Startups ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติเติบโตอย่างรวดเร็ว 

3.1.1  การเจิญเติบโตของอุตสาหกรรม FinTech ในประเทศไทย 
อุตสาหกรรม FinTech ในประเทศไทยเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากรายงาน 

Thailand Economic Monitor: Harnessing FinTech for Financial Inclusion July 2019 ของ
ธนาคารโลกพบว่า ในปัจจุบันมีบริษัทที่ประกอบธุรกิจ FinTech ในประเทศไทยจำนวน 140 บริษัท 
โดยประมาณร้อยละ 50 ของบริษัทดังกล่าวเป็น  FinTech Startups และร้อยละ 43 ของบริษัท
ทั้งหมดดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ในระยะเวลา 
3–4 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ FinTech มีจำนวนเติบโตขึ้นและมีประเภท
ธุรกรรมที่หลากหลายมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2559 และ 2561 จากข้อมูลของสมาคมฟินเทค 
ประเทศไทย ในภาพที่ 4 และภาพที่ 5 
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3.1.2  ปัจจัยท้าทายของอุตสาหกรรม FinTech ในประเทศไทย 
แม้ว่าอุตสาหกรรม FinTech ของไทยเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เติบโตใน

อัตราที่ช้ากว่าประเทศในภูมิภาคอาเซียน จากรายงาน ASEAN FinTech Census 2018 ของบริษัท อี
วาย จำกัด ซึ่งเป็นรายงานที่ศึกษาภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรม FinTech (FinTech Landscape) ของ 6 
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และ
ฟิลิปปินส์ พบว่า ประเทศไทยมีจำนวน FinTech Startups 128 บริษัท ซึ่งอยู่ในระดับที่น้อยกว่า
ประเทศสิงคโปร์ซึ่งมี 490 บริษัท อินโดนีเซียมี 262 บริษัท และมาเลเซียมี 196 บริษัท  

สำหรับการสนับสนุน FinTech Startups ในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น 
รายงานดังกล่าวพบว่า ประเทศไทยมีหน่วยงานหรือศูนย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้บ่มเพาะ ( Incubator) ผู้เร่ง
พัฒนา (Accelerator) และห้องทดลองด้านนวัตกรรม (Innovation Lab) น้อยที่สุดใน 6 ประเทศ 
โดยประเทศไทยมีหน่วยงานลักษณะดังกล่าวเพียง 6 แห่ง เท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ในขณะที่ประเทศ
สิงคโปร์ มี 52 แห่ง เวียดนาม มี 24 แห่ง อินโดนีเซีย มี 20 แห่ง และมาเลเซีย มี 10 แห่ง นอกจากนี้ 
รายงานยังพบว่า ผู้ประกอบการ FinTech ที่ตอบแบบสอบถามเห็นว่ารัฐบาลควรกำหนดนโยบายและ
ดำเนินการเพื่อส่งเสริม FinTech Ecosystem และส่งเสริมการแข่งขัน และเห็นว่ารัฐบาลยังสามารถ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ดีกว่าที่ดำเนินการในปัจจุบันอีกด้วย 

ปัจจัยท้าทายที่ FinTech Startups ในประเทศไทยมีจำนวนยังไม่มากและไม่มีผู้ทำ
หน้าที่ส่งเสริมและพัฒนา FinTech เพียงพอเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้ง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว อุตสาหกรรม FinTech ในประเทศไทยซึ่งยังอยู่ในระยะเริ่มต้น 
จะต้องพบกับความท้าทายจากผู ้ให้บริการ  FinTech จากต่างประเทศที ่เร ิ ่มเข้ามาแข่งขันและ
ให้บริการนวัตกรรมทางการเงินในประเทศมากขึ้น อาทิ บริการ Alipay ซึ่งผู้ให้บริการจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เข้ามาเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของไทย
เพื ่อให้บริการรับชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถื อ บริการ Samsung Pay จากประเทศเกาหลีใต้ 
ซึ ่งให้บริการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์มือถือของ Samsung บางรุ ่นที ่เชื ่อมต่อกับ 
บัตรเครดิตของธนาคารในประเทศไทย เป็นต้น 

จากกระแสดังกล่าวทำให้มีความตื่นตัวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการเงินใน
ประเทศไทยและบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชน จำกัด หลายแห่ง ที่ได้มีการตั้งกองทุน Corporate 
Venture Capital เพื่อที่จะลงทุนในบริษัท FinTech ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเสาะแสวงหาการนำเอา
เทคโนโลยีมาใช้งาน โดยเบื้องต้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รวบรวมรายชื่อ Corporate 
Venture Capital ไว้ประมาณ 18 แห่งด้วยกัน จากการประชุมเสวนาครั ้งล่าสุดเมื ่อต้นเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 พบว่าปัญหาในการลงทุนกับบริษัท FinTech ในประเทศไทยคือจำนวนและคุณภาพ
ของบริษัทเหล่านี้ยังไม่มีความสามารถหรือศักยภาพเทียบเคียงกับบริษัท FinTech ในประเทศอื่น ๆ 
ได้อย่างทัดเทียม ดังนั้น ปัญหาในการส่งเสริมบริษัท FinTech ในประเทศไทยมิใช่ปัญหาด้านการขาด
เงินทุนเพียงมิติเดียว 

อนึ่ง ความหลากหลายของประเภทของผลิตภัณฑ์ที ่เกี ่ยวข้องกับ  FinTech ก็มี
ความหลากหลายตามผลิตภัณฑ์ทางการเงิน อาทิ Lending, Wealth Management, Personal 
Finance, Insurance, Robo–Advisor, Predictive Analytics เป ็นต ้น ตลอดจน Compliance และ 



33 

 

Blockchain ทำให้ลักษณะการพัฒนากระจายตัวไม่ทั ่วถึง หากมีการส่งเสริมความสามารถหรือ
ศักยภาพในผลิตภัณฑ์ FinTech ที่หลากหลายจะสามารถทำให้อุตสาหกรรม FinTech ในประเทศไทย 
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ 

 
3.2  สภาพปัญหาและความสำคัญ 

3.2.1  การสนับสนุนของภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรม FinTech 
แม้กรุงเทพฯ จะมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ FinTech Startups มากเป็นอันดับสอง

ของภ ูม ิภาคอาเซ ียน และม ีศ ักยภาพในการเป ็น Regional FinTech แต ่กร ุงเทพฯ ย ังขาด
ปัจจัยพื้นฐานในการสนับสนุน FinTech โดยเฉพาะการสนับสนุนจากภาครัฐ จากรายงานของบริษัท 
Deloitte จำกัด แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจาก 44 เมืองสำคัญที่เป็นที่รวมตัวของ 
FinTech Startups (Hub) พบว่า ในปี 2559 ธุรกรรมที่เกี ่ยวข้องกับ  FinTech มีจำนวน 1,436 
รายการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 17.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับประเทศไทยมีปริมาณธุรกรรม
ประมาณ 19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และมีแนวโน้มที่ FinTech Startups จะเติบโตอีกมากทั่วโลก  

นอกจากนี้ บริษัท Deloitte จำกัด แห่งสหราชอาณาจักร ได้ประเมินศักยภาพของ
กรุงเทพฯ ในฐานะศูนย์กลางเทคโนโลยีทางการเงินแห่งหนึ่งพบว่า แม้ว่ากรุงเทพฯ จะมีธุรกรรม  
ที่เกี่ยวข้องกับ FinTech มากเป็นอันดับสองของอาเซียนและมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางทาง
เทคโนโลยีทางการเงิน แต่กรุงเทพฯ ยังขาดปัจจัยพื้นฐานในการสนับสนุน  FinTech เนื่องจากเมื่อ
พิจารณาการสนับสนุนจากภาครัฐพบว่า กรุงเทพฯ ได้คะแนนระดับสองจากห้าระดับ (ระดับ 1 ต่ำสุด
และระดับ 5 สูงสุด) และถึงแม้ว่าหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้จัดทำแนวทางทดสอบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้การกำกับ แต่กรุงเทพฯ ยังคงได้คะแนนเพียงระดับสอง
จากห้าระดับเท่านั้น ดังนั้น ภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลควรให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ มากข้ึน
เพ่ือให้กรุงเทพฯ สามารถเป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีทางการเงินได้อย่างแท้จริง 

3.2.2  การดำเนินการของภาครัฐเพื่อส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทัลของประเทศ 
ในระยะเวลา 5 ปีที ่ผ ่านมา ร ัฐบาลได้พัฒนาระบบโครงสร้างพื ้นฐานทาง

อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพื่อให้ผู้ให้บริการและผู้ ใช้บริการทางการเงินสามารถทำธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม  FinTech 
ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐ ทั้งนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้ดำเนินการ
ผลักดันโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

3.2.2.1 แผนย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาโครงสร ้างระบบการชำระเง ินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบ
ในหลักการของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
(แผนยุทธศาสตร์ National e–Payment) เพื ่อผลักดันการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1)  โครงการที ่ 1 ระบบการชำระเงินแบบ Any ID และโครงการที่ 2  
การขยายการใช้บัตร โดยทั้ง 2 โครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงิน
ของประเทศไทยให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย และเป็นช่องทางในการจ่ายเงินสวัสดิการจาก
ภาครัฐสู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีค่าธรรมเนียมต่ำ
แทนการใช้เงินสด โดยโครงการดังกล่าวได้มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1)  มีระบบพร้อมเพย์ ซึ่งเป็นระบบการชำระเงินและโอนเงินโดยใช้
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนกับสถาบันการเงิน
แทนการใช้เลขบัญชีธนาคาร โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ทุกประเภทแล้ว จำนวน 47 ล้านราย 
และมีปริมาณธุรกรรมทั้งสิ้น 1.1 พันล้านรายการ คิดเป็นมูลค่าธุรกรรมทั้งสิ ้น 5.8 ล้านล้านบาท 
(ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561) นอกจากนี้ ยังมีบริการต่อยอดบนโครงสร้างพื้นฐานพร้อมเพย์ เช่น 
การเช ื ่อมโยง e–Wallet และบัญชีธนาคาร บร ิการชำระบิลข ้ามธนาคาร  (Cross–bank Bill 
Payment) บริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert) บริการชำระเงินด้วย Thai Standard QR Code ที่วาง
จุดรับได้กว่า 3 ล้านแห่งทั่วประเทศ เป็นต้น 

(2)  การขยายการใช้บัตร โดยการยกเว้นค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
อ ุปกรณ์ร ับชำระเง ินทางอ ิ เล ็กทรอน ิกส์  (เคร ื ่อง  Electronic Data Capture : EDC) การลด
ค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมในการรับบัตรเดบิต โดยปัจจุบันได้มีการติดตั้งเครื่อง EDC แล้ว
ทั้งสิ้นจำนวน 768,103 เครื่อง 

2)  โครงการที่ 3 ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการที่ 3 เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดทำและนำส่ง

ข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e–Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e–Receipt) เพ่ือ
อำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการจัดทำ รวมทั้งการนำส่งรายงานการทำธุรกรรมทางการเงิน
และการนำส่งภาษีเมื ่อมีการชำระเงินผ่านระบบ e–Payment โดยโครงการดังกล่าวได้ม ีการ
ดำเนินการ ดังนี้ 

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
พร้อมเพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และมีการจัดทำระบบ e–Tax Invoice และ e–Receipt ซึ่ง
เป็นระบบสำหรับจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้มี
การเปิดให้บริการแล้วในปี 2560 ซึ่งถือเป็นการลดต้นทุนในการจัดทำและนำส่งเอกสารของภาคธุรกิจ 
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e–Donation) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคซึ่งระบบดังกล่าวได้มี
การเปิดใช้งานแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2560 นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากรเพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์ 
National e–Payment เช่น การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–Withholding Tax) 
เป็นต้น ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 

3)  โครงการที่ 4 e–Payment ภาครัฐ 
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โครงการที ่ 4 เป็นโครงการที ่ม ุ ่งเน้นการบูรณาการฐานข้อมูล
สวัสดิการสังคมและพัฒนาระบบการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยโครงการดังกล่าวได้มี
การดำเนินการ ดังนี้ 

(1)  โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เป็นโครงการ 
ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลกลางในการดูแลให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมแก่
ประชาชน เพื่อบูรณาการจัดระบบการแจ้งสิทธิ การตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม การประเมินและ
ตรวจสอบการใช้สิทธิสวัสดิการสังคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง
ได้แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

ก. บูรณาการการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมด้วยพร้อมเพย์ 
จำนวน 6 สวัสดิการ ประกอบด้วย (1) เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (2) เงินช่วยเหลือเยียวยา 
ผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (3) เบี้ยความพิการ 
(4) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (5) เงินเดือนทหารกองประจำการ และ (6) ค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้านและจะขยายไปยังสวัสดิการอื่น ๆ ต่อไป 

ข. บูรณาการการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมโดยบัตร โดยเปิดให้
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้วในปี 2560 และปัจจุบันมีผู้มีสิทธิที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
จำนวนทั้งสิ้น 14.5 ล้านราย มีการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 67,759.45 
ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2562) 

ค. บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เพื ่อให้ภาครัฐมี
ฐานข้อมูลกลางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกราย ป้องกันการซ้ำซ้อนและสามารถติดตาม
ประเมินผลการให้สวัสดิการแต่ละประเภท 

(2)  โครงการเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพการร ับจ ่ายเง ินภาคร ัฐทาง
อิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเ งินของหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างครบวงจร ให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 7,200 หน่วยงาน ใช้บริการ
ด้านการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคารกรุงไทย 
จำกัด (มหาชน) ที่เรียกว่าระบบ KTB Corporate Online สำหรับภาครัฐ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่อง EDC 
แล้ว จำนวน 6,807 หน่วยงาน 

4)  โครงการที่ 5 การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการที่ 5 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ 

และให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้บริการตามแผนยุทธศาสตร์ National e–Payment โดยได้มีการ
จัดทำโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต โดยขอสนับสนุนเงินรางวัลจากสำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนชำระเงินโดยใช้บัตรเดบิตหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเครื่อง EDC 
มากขึ้น โดยกระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมประชาสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สมาคมธนาคารไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น ได้มี
การจ่ายเงินรางวัลไปแล้วทั้งสิ้น 69.9 ล้านบาท ให้กับผู้ได้รับรางวัล จำนวน 8,872 ราย (คงเหลือเงิน
ในส่วนที่ไม่มีผู้มารับรางวัล จำนวน 14.12 ล้านบาท ทั้งนี้ จากการดำเนินโครงการดังกล่าวส่งผลให้
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ปริมาณบัตรเดบิตเพ่ิมขึ้นเป็น 62 ล้านใบ ปริมาณธุรกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตอยู่ที่ 80.2 ล้านรายการ 
และมูลค่าการใช้บัตรในช่วงที่ดำเนินโครงการอยู่ที่ 148,975 ล้านบาท 

3.2.2.2 โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital Identification Platform) 

เนื่องจากการทำธุรกรรมหรือการทำนิติกรรมสัญญาหลายประเภทใน
ระบบเศรษฐกิจจำเป็นต้องมีการพิสูจน์ตัวตน การให้ความยินยอม การลงลายมือชื่อ หรือการแสดง
เจตนาของผู้ทำธุรกรรมดังกล่าวและในอดีตที่ผ่านมา การพิสูจน์ตัวตนมักจะให้ผู ้ใช้บริการ (ผู้ทำ
ธุรกรรม) ต้องไปแสดงตนต่อผู้ให้บริการ เช่น หน่วยงานราชการ ธนาคารพาณิชย์ โรงพยาบาล เป็นต้น 
พร้อมส่งเอกสารหลักฐานในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน จึงก่อให้เกิดความไม่สะดวก และก่อให้เกิด
ภาระต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนประกอบกับประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่
ยุคอิเล็กทรอนิกส์โดยที่มีการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย ดังนั้น หากการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนสามารถกระทำในรูปแบบดิจิทัลได้ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั ้งผู ้ใช้บริการและ  
ผู้ให้บริการ ซึ่งจะเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564 

การพิสูจน์และยืนยันตัวในรูปแบบดิจิทัลจะลดภาระของประชาชน 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในฐานะผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการต่า ง ๆ ที่ต้องมีการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนก่อนการใช้บริการ เช่น ประชาชนจะสามารถเปิดบัญชีธนาคารหรือขอสินเชื่อจากธนาคาร
พาณิชย์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของตนเองได้โดย  
ไม่จำเป็นต้องไปแสดงตน เมื่อได้ดำเนินการพิสูจน์และยืนยันตัวตนและแสดงความจำนงที่จะทำธุรกรรม
ดังกล่าวกับผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ใน
กฎหมายเป็นการเฉพาะ เป็นต้น 

ด ังน ั ้น เพ ื ่อให ้การพิส ูจน ์และย ืนย ันต ัวตนทางด ิจ ิท ัลม ีมาตรฐาน 
ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ จึงจำเป็นต้องกำหนดแนวทางกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล โดยการให้ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน
ประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจระบบพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล จึงจำเป็นที่จะต้องกำหนดให้มีผู้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานของ
ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล รวมถึงการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจดังกล่าว 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมผลักดันโครงการดังกล่าว ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังนี้ 

1)  กระทรวงการคลังได้เสนอพระราชบัญญัติว ่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ของไทยไม่ให้เป็นอุปสรรค รวมทั้งมีหลักการที่เอื ้ออำนวยต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งการยืนยันตัวตนของบุคคลเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำธุรกรรมในระบบ
เศรษฐกิจ แต่ที่ผ่านมาผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการจากผู้ประกอบการหรือหน่วยงานใด ๆ จะต้องทำ
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยการแสดงตนต่อผู้ให้บริการพร้อมกับต้องส่งเอกสารหลักฐาน ซึ่งเป็น
ภาระต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ สมควรกำหนดให้บุคคลสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบ
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การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้ โดยมีกลไกการควบคุมดูแลผู้ประกอบธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ระบบดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน  
ในการตัดสินใจเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยสะท้อนผ่านการประเมินจัดอันดับความยาก–ง่าย
ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ตามแนวทางของธนาคารโลก (World Bank) 

2)  ภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัล ซึ่งเป็นระบบในการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศไทย โดยได้มีการจัดตั้งบริษัท 
National Digital ID (NDID) จำกัด ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างธนาคารพาณิชย์ภายใต้สมาคม
ธนาคารไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย และ
สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยจะดำเนินการให้บริการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเกี่ยวกับการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ภาคเอกชน เป็นต้น ทั้งนี้ ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลจะเป็นระบบกลางที่รองรับ  
การยืนยันตัวตนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ข้อมูลจากบุคคลที่ 3 (Third Party) ในการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตน ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับความยินยอม (Consent) จากเจ้าของ
ข้อมูลก่อนจึงสามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้ได้ 

3.2.2.3 การพัฒนากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งเป็นหนึ่งใน

ปัจจัยหลักของความสำเร็จของอุตสาหกรรม FinTech นั้น จะเกิดขึ้นได้หากผู้ทำธุรกรรมมีความเชื่อมั่น 
ในความมั่นคงและปลอดภัยของระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ปรับปรุงกฎหมาย  
ที่เก่ียวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

1)  พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ได้ถูกตราขึ้นเพื่อให้
การกำกับดูแลระบบการชำระเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล อันจะ
เป็นประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งเนื่องจากปัจจุบันการกำกับ
ดูแลระบบการชำระเงินของสถาบันการเงินเป็นบทบาทสำคัญประการหนึ่งของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ประกอบกับได้มีการกำหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู ้กำกับดูแลหรือรับผิดชอบระบบ  
การชำระเงินตามกฎหมายอื่นอีกด้วย เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลระบบการชำระเงินและบริการ
การชำระเงินอย่างเป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และทันต่อความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ควรกำหนดให้การกำกับดูแลระบบการชำระเงินและบริการการชำระเงิน
อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับเดียวกัน โดยกำหนดมาตรการในการกำกับดูแลด้วยการอนุญาต
หรือขึ้นทะเบียน และบทกำหนดโทษทางปกครองและโทษอาญา นอกจากนี้ ได้กำหนดหลักเกณฑ์  
ตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลทางกฎหมายที่สำคัญของการชำระเงิน 
ตลอดจนการให้ความคุ้มครองไม่ให้การชำระเงินมีการยกเลิกเพิกถอนในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟู
กิจการหรือสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ซึ่งจะทำให้ระบบการชำระเงินของประเทศ
เกิดเสถียรภาพ ความมั่นคงและดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

2)  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ถูกร่างขึ้น
เพื่อป้องกันการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเป็นจำนวนมากจนสร้าง  
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ความเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประกอบกับความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีทำให้การเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิด 
สามารถทำได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมที่ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลาย แม้ว่าจะได้มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบางเรื่อง แต่ก็ยัง
ไม่มีหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็น
หลักการทั ่วไป ประกอบกับในปัจจุบ ันอุตสาหกรรมข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูก  
ผู้ให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ FinTech นำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามาพัฒนาการให้บริการ
ทางการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ดังนั้น การกำหนดหลักเกณฑ์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้จะ
เป็นประโยชน์ทำให้ผู้ประกอบการมีแนวทางในการประกอบธุรกิจต่อไป 

3)  พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 
2562 ได้ถูกตราขึ้นเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการทำ
ธุรกรรมหรือการติดต่อสื่อสาร จึงก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื ้ออำนวยต่อภัยคุกคามและการก่อ
อาชญากรรมทางไซเบอร์ที่สามารถส่งผลกระทบในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันยิ่งทวีความรุนแรง
มากขึ้น สร้างความเสียหายทั้งในระดับบุคคลและระดับประเทศ การป้องกันหรือรับมือกับภัยคุกคาม
หรือความเสี่ยงบนไซเบอร์จึงต้องอาศัยความรวดเร็วและการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อป้องกันและรับมือได้ทันสถานการณ์ และมีการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยสามารถปกป้อง ป้องกันหรือรับมือกับสถานการณ์ด้านภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โครงข่ายโทรคมนาคม หรือการให้บริการโดยปกติของดาวเทียม ซึ่งกระทบ
ต่อความมั่นคงของชาติในมิติต่าง ๆ อันครอบคลุมถึงความมั่นคงทางการทหาร ความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ได้อย่างเหมาะสม มีการดำเนินการที่รวดเร็วและมีความเป็น
เอกภาพ พระราชบัญญัติดังกล่าวจึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นเพ่ือกำหนดมาตรการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ 

4)  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างมาตรฐานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนและยกระดับการทำธุรกรรมและ 
นิติกรรมสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น (2) กำหนดให้ผู้ใช้บริการสามารถพิสูจน์
และยืนยันตัวตนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวเองได้ และ (3) สร้างระบบเพื่อให้มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกรณีที่ผู้ใช้บริการที่ผ่านการพิสูจน์และยืนยันตัวตนให้ความยินยอมในการส่ง
ข้อมูล โดยการกำหนดแนวทางการพัฒนา กำกับดูแล และตรวจสอบผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ระบบทำการแทน และโครงข่ายระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิ ทัล
เป็นการเฉพาะ เพื่อให้กระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัย 
น่าเชื่อถือ และการคุ้มครองผู้ใช้บริการ โดยจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ตลอดจนผู้ให้บริการตามกฎหมายดังกล่าว และรองรับพลวัตของเทคโนโลยีในอนาคต 
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3.2.3  ผลวิเคราะห์การศึกษาแนวทางส่งเสริมอุตสาหกรรม FinTech ในประเทศไทย 
จากการศึกษาพบว่ารัฐบาลไทยดำเนินนโยบายในการส่งเสริมอุตสาหกรรม  

FinTech สอดคคล้องเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีวงจรเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการ
สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และสอดคล้องกับ The 
Porter’s Diamond Model ใน 4 มิติ สรุปได้ดังนี้ 

3.2.3.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนิน
โครงการแผนยุทธศาสตร์ National e–Payment และ National Identification Platform เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น นอกจากนี้ ภาครัฐยัง
ได้ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจให้ประชาชนและภาคธุรกิจอีกด้วย 

3.2.3.2 การปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินที่มีการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการทางการเงินหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ซึ่งรวมถึง
ผู้ประกอบการ FinTech ผ่านโครงการ Regulatory Sandbox ซึ่งทำหน้าที่เหมือนสนามทดสอบ
สำหรับแนวคิดทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ แต่เป็นการทดสอบในตลาดจริง ภายใต้  
การกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนสามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ 
หรือปรับแต่งโมเดลทางธุรกิจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจหรือการประกอบการที ่ถูกควบคุม  
โดยผู้ประกอบการไม่ต้องกังวลว่าจะถูกดำเนินการทางกฎหมาย หากว่าแนวคิดทางธุรกิจหรือนวัตกรรม 
ที่คิดสร้างขึ้นนั้นขัดกับกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ ทำให้ลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน
แน่นอนของกฎระเบียบให้แก่ผู้ประกอบการ โดยในปัจจุบัน หน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ให้บริการทาง
การเงินทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
ได้จัดตั้ง Regulatory Sandbox สำหรับบริการทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หน่วยงาน
ดังกล่าวกำกับดูแลแล้ว 

3.2.3.3 การส่งเสริมให้ผู ้ประกอบธุรกิจ FinTech เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ผ่าน
นโยบายกึ ่งการคลัง (Quasi–fiscal Policy) รัฐบาลได้ส ่งเสริมให้ผ ู ้ประกอบธุรก ิจ ซึ ่งรวมถึง
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม FinTech ให้เข้าถึงบริการทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจผ่าน
มาตรการกิ่งการคลังต่าง ๆ เช่น สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ การค้ำประกันสินเชื่อ และการร่วมลงทุน เป็นต้น  
ซึ่งช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจ FinTech มีต้นทุนการเงินที่ต่ำและสามารถแข่งขันได้ 

3.2.3.4 มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นซึ่งรวมถึง FinTech 
Startups ของประเทศ รัฐบาลได้ส่งเสริมผู ้ประกอบการวิสาหกิจเริ ่มต้น ซึ ่งรวมถึง  FinTech 
Startups ผ่านมาตรการภาษีต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ 
Startups และการอนุญาตให้นำค่าใช้จ่ายจากการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมาลดหย่อนภาษี 
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนและบริษัทร่วมลงทุนหันมาสนใจลงทุนใน Startups 
โดยการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ลงทุนใน Startups 
  



40 

 

3.2.4  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรม FinTech 
แม้ว ่าร ัฐบาลได้ดำเนินการทั ้ง 4 มิต ิ เพื ่อส ่งเสริมผู ้ประกอบการ  FinTech  

การประเมินของบริษัท Deloitte จำกัด แห่งสหราชอาณาจักร ยังให้คะแนนการส่งเสริมอุตสาหกรรม 
FinTech ของภาครัฐอยู่ในระดับต่ำกว่าประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถสะท้อนได้ว่าการดำเนินงานดังกล่าว
นั้นอาจยังไม่ครอบคลุมอุตสาหกรรม FinTech ทั้งระบบ โดยเฉพาะในมิติที่เกี่ยวข้องกับ FinTech 
Startups และการพัฒนา FinTech Ecosystem ที่นอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐานและกฎหมาย 
เช่น การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ การสร้างบุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้ ภาครัฐสามารถปิดช่องว่างทาง
นโยบาย (Policy Gaps) ข้างต้นได้ ดังนี้ 

3.2.4.1 FinTech Startups 
เน ื ่องจากมาตรการท ั ้ ง 4 ม ิต ิ  ข ้างต ้นจะเป ็นประโยชน ์สำหรับ

ผู้ประกอบการที่สามารถคิดค้นนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ในเชิงการค้าได้แล้วและได้ดำเนินธุรกิจได้
ในระดับหนึ่ง แต่สำหรับผู้ที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการ และ FinTech Startups ที่ต้องการความช่วยเหลือ
ที ่ไม่ใช่การเงิน (Non–financial Assistance) เนื ่องจากผู ้ประกอบการกลุ ่มดังกล่าวอยู ่ในช่วง 
Incubation และ Acceleration ตามแนวทางส่งเสริม Startups ตามข้อ 2.5 ซึ่งในระยะดังกล่าว 
ผู้ประกอบการจะดำเนินการค้นคว้า พัฒนา และทดสอบการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการต้นแบบ (Proof of Concept : PoC) รวมทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ทางการเงิน (Pitching) ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องการการสนับสนุนทางด้านทรัพยากรต่าง ๆ เช่น 
การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ การจัดหาสถานที่ทำงาน การวางระบบสนับสนุน 
(เช่น ระบบบัญชี จัดการทั่วไป เป็นต้น) คำปรึกษาจากที่ปรึกษามืออาชีพในสาขาต่าง ๆ (เช่น การปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากที่ปรึกษากฎหมาย การจัดการเกี่ยวกับภาษี การวางระบบบัญชี การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น) คำแนะนำเบื ้องต้นจากหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง (เช่น 
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น) 

นอกจากนี้ จากการวิจัยของ Hoffman และ Radojevich–Kelley พบว่า 
Startups ที่ได้รับการบ่มเพาะและพัฒนาจากโครงการ Incubation และ Acceleration นั้นมีสัดส่วน
ความอยู่รอด (Survival Rate) หรือโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่า Startups ที่มีลักษณะ
คล้าย ๆ กัน ที ่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ดังนั ้น ในการสนับสนุนอุตสาหกรรม และผู ้ประกอบการ  
FinTech ภาครัฐควรพิจารณานโยบายส่งเสริมและผลักดันหน่วยงานที่ดำเนินโครงการ Incubation 
และ Acceleration อย่างจริงจังด้วย 

3.2.4.2 FinTech Ecosystem 
จากเดิมคําวา “ระบบนิเวศ” หรือ Ecosystem เปนคําที่ใชในนิเวศวิทยา 

ซึ่งหมายถึงความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต ณ ที่ใดที่หนึ่ง แตในปจจุบัน เมื่อประยุกตมาใชในวงกวาง  
จะหมายถึงองคประกอบแวดลอมทุกอยางที่เกี่ยวของและครอบคลุมสิ่งที่สนใจ สําหรับ Startups 
ระบบนิเวศมักจะมุงเนนองคประกอบที่จําเปนในชวงเกิดและเติบโต และหากจําแนกตาม Startup 
Genome (2017) ระบบนิเวศจะประกอบดวย ดังนี้ (1) แรงงานที่มีทักษะ (Talent) (2) ประสบการณของ
เมืองที่มีเทคสตารทอัพ (Startup Experience) (3) การเขาถึงตลาด (Market Reach) 4) การระดมทุน 
(Funding) 5) สมรรถนะ (Performance) ซึ่งความสมบูรณ์ของ Ecosystem จะส่งผลกระทบเชิงบวก
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ต่อโอกาสการเจริญเติบโตของ Startups โดยในรายงายวิจัยเรื่อง ปจจุบันและอนาคตของ Startups 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าองค์ประกอบหลักของ Ecosystem ในประเทศไทยคือการระดม
ทุนเนื่องจากมีช่องทางให้ Startups ลงทุนที่หลากหลาย  

อย่างไรก็ดี องค์ประกอบที่ยังต้องพัฒนา ได้แก่ (1) ดานประสบการณของ
เมือง ขณะนี้ประเทศไทยมีประสบการณนอยมาก สวนหนึ่งเปนผลจากบุคลากรที่มีอยูจํากัด ทําให
ประเทศไทยยังไมมี Startups ที่ประสบความสำเร็จในระดับ Unicorn ในขณะที่ประเทศสิงคโปร 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ซึ่งมี Startups ที่ประสบความสำเร็จในระดับ Unicorn รวมกัน 
8 บริษัท (2) ดานสมรรถนะของประเทศไทยยังต่ำกว่าเฉลี่ยของโลก โดยจํานวน FinTech Startups 
ของประเทศไทยมีประมาณ 1,000 ราย ยังนอยกวาคาเฉลี่ยของโลกที่มี 1,800 ราย และ (3) ดานแรงงาน
เปนดานที่มีขอจํากัดมากท่ีสุดของประเทศไทย โดยเฉพาะประเด็นของวิศวกรซอฟตแวร์ 

ดังนั้น ในการส่งเสริมอุตสาหกรรม FinTech ภาครัฐควรคำนึงถึงการดำเนิน
นโยบายเพื่อส่งเสริม FinTech Ecosystem ด้วย เพื่อให้การส่งเสริมอุตสาหกรรม FinTech นั้นครบวงจร
และเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่มาตรการของภาครัฐที่ดำเนินการอยู่แล้ว ในการเสริมสร้าง  FinTech 
Ecosystem ในประเทศไทยนั้น ควรเน้นการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ  FinTech และสร้าง
ทรัพยากรบุคคล (Talent Pipeline) เพ่ือรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม  

นอกเหนือจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลและการปรับปรุง
กฎหมาย การปรับปรุงการกำกับดูแล และการส่งเสริมการเข้าถึงทางการเงิน ในการดำเนินการเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรม FinTech รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริม FinTech Startups และการพัฒนา 
FinTech Ecosystem ด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลอาจพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อดำเนินการดังกล่าว 
โดยเน้นการทำหน้าหลักที ่ เป ็น  (1) ผู ้บ ่มเพาะ (Incubator) ผู ้เร ่งพัฒนา (Accelerator) และ
ห้องทดลองด้านนวัตกรรม ( Innovation Lab) (2) ส่งเสริมและพัฒนา FinTech Ecosystem ใน
ประเทศท่ีรวมถึงการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ FinTech ซึ่งครอบคลุมถึง FinTech Startups 
และผู้สนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ นอกจากนี้ จะเป็นสถานที่สร้างเครือข่ายของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในอุตสาหกรรม FinTech ได้แก่ ผู้ประกอบการ หน่วยงานกำหนดนโยบายและหน่วยงานกำกับดูแล 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่สนใจจะนำนวัตกรรมไปใช้ในการดำเนินการ 

ข้อเสนอดังกล่าวนี ้สอดคล้องกับผลการสำรวจจากรายงาน ASEAN 
FinTech Census 2018 ซึ่งได้สอบถามผู้ประกอบการ FinTech ใน 6 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน  
ถึงประสิทธิภาพของนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรม FinTech โดยผู้ประกอบการที่ตอบ
แบบสอบถามนั้นเห็นว่ามาตรการภาษีที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ Startups และโครงการที่ช่วยเหลือ 
Startups เช่น Incubator Accelerator เป็นต้น เป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยร้อยละ 78 
ของผู ้ประกอบการที ่ตอบแบบสอบถามเห็นว่ามาตรการเหล่านี ้มีประสิทธิภาพในการส่งเสริม
อุตสาหกรรม FinTech นอกจากนี้ ร้อยละ 66 ของผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม เห็นว่า การสร้าง
เครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะส่งผลให้หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเข้าใจนวัตกรรมทางการเงิน
และสามารถแนะนำให้ผู้ประกอบการไปปรึกษาหน่วยงานกำกับได้อย่างถูกฝาถูกตัว และร้อยละ 61 
เห็นความสำคัญว่า หน่วยงานภาครัฐที่มีความเข้าใจในนวัตกรรมทางการเงินจะสามารถนำนวัตกรรม
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามเห็นว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็น
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การดำเนินนโยบายเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรม FinTech ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รายละเอียดของ
ผลของแบบสอบถามปรากฏในภาพที่ 6 

 

 
 

ภาพที่ 6  ผลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรม FinTech  
ที่มา ASEAN FinTech Census 2018 

 
3.3  กรณีศึกษาจากต่างประเทศ 

3.3.1  หลักการการจัดตั้งหน่วยงาน 
สำหรับกรณีศึกษาจากต่างประเทศพบว่า มีหลักการในการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อให้

ทำหน้าที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรม FinTech และ
สนับสนุน FinTech Startups รวมทั้งส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการด้าน FinTech ในระบบ
การเงิน 
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3.3.2  แนวคิดในการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 
FinTech ในต่างประเทศ 

ในการวิเคราะห์บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 
FinTech ได้ดำเนินการศึกษาและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลในประเทศภูมิภาค
อาเซียน เนื่องจากมีการพัฒนาเและขนาดเศรษฐกิจรวมทั้งปัจจัยพื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน เช่น สิงคโปร์ 
มาเลเซีย เป็นต้น อย่างไรก็ดี ได้ศึกษาแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลในประเทศที่ประสบ
ความสำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech เป็นอย่างมาก ได้แก่ สหราชอาณาจักร รวมทั้งศึกษา
กรณีของปรเะทศในกลุ่มอาเซียน+3 ซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และก้าวหน้า ได้แก่ 
เกาหลีใต้ ญี ่ปุ ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื ่อให้มีมุมมองในมิติต่าง ๆ เพิ ่มขึ ้นและนำมา
ประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานการศึกษาต่อไป 

3.3.2.1 สิงคโปร์ 
ในปี 2558 รัฐบาลสิงคโปร์ได้ม ีการจัดตั ้ง BASH (Build Amazing 

Startups Here) เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการสื่อสารและข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์กลางของกลุ่ม
บริษัท Startups ด้านเทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรมและประสานความร่วมมือระหว่าง Startups 
ด้วยกัน โดย BASH มีพื้นที่กว่า 30,000 ตารางฟุต ตั้งอยู่ที่ JTC LaunchPad@onenorth ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางของชุมชน Startups (Mentorship and Community Networks) และพร้อมด้วยระบบ
และเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับ Startups 

นอกจากนี้  BASH ย ั ง ร ่ วมม ื อก ับ  Accelerator ภาคเอกชนและ
มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการที่ช่วยเร่งการพัฒนา ผู้ประกอบการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะคัดเลือก
ผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีความคิดหรือนวัตกรรมมาพัฒนาให้อยู่ในระดับที่ผู้ลงทุนภายนอกสามารถ
ลงทุนได้ โดยการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมให้เหมาะกับผู้บริโภค การจัดทำแผนธุรกิจ 
การจัดทำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเพื ่อให้นักลงทุนเข้าใจผลิตภัณฑ์ที ่จะจัดทำขึ้น (Minimum Viable 
Product : MVP) การพัฒนาการนำเสนอผลิตภัณฑ์ (Pitching) โดย Accelerator ของ BASH จะใช้
ระยะเวลาดำเนินการระหว่าง 3 ถึง 6 เดือน ทั้งนี้ BASH มิได้สนับสนุนทางการเงินแก่โครงการที่ได้รับ
การคัดเลือก แต่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถขอการสนับสนุนด้านการเงินจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ที่
สนับสนุน Startups และส่งเสริมนวัตกรรม นอกจากนี้ BASH ยังได้รับความร่วมมือจาก Singapore–MIT 
Alliance for Research and Technology ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านเทคโนโลยีระหว่าง
รัฐบาลสิงคโปร์และสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology : MIT) 

จากข้อมูลปรากฏว่า Accelerator ของ BASH ประสบความสำเร็จใน
การช่วย Startups ในการระดมทุนจากนักลงทุนภายใน 6 เดือน หลังจากเข้าร่วมโครงการ โดยมี
อัตราความสำเร็จอยู่ที่ระหว่างร้อยละ 62 –87 ซึ่งสูงกว่าอัตราความสำเร็จเฉลี่ยในการระดมทุนของ 
Startups ซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ดังนั้น Accelerator ของ BASH จึงเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการ
สร้างระบบนิเวศของ Startups (Startups Ecosystem) ในสิงค์โปร์ 

3.3.2.2 มาเลเซีย 
นายกรัฐมนตรี Najib Razak ได้กล่าวในงาน Global Entrepreneurship 

Summit ครั้งที่ 4 ในปี 2556 ถึงการพัฒนาเขต Cyberjaya (อยู่ภายใน Sepang District) ให้เป็น
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ศูนย์กลางของชุมชน Technology–driven Startups ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนเงินทุนและโครงสร้าง
พ้ืนฐานทีจ่ำเป็นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าว โดยปัจจุบันมีบริษัทไปตั้งอยู่ใน Cyerjaya 800 
บริษัท มี 40 บริษัทเป็นบริษัทข้ามชาติ 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 รัฐบาลมาเลเซียได้จัดตั้ง MaGIC 
(Malaysian Global Innovation & Creativity Centre) ขึ ้นในสำนักงานพัฒนาผู ้ประกอบการ
แห่งชาติ (National Entrepreneur Development Office) ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ภายใต้หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ชาติภายใต้กระทรวงการคลัง (National Strategy Unit of the Finance Ministry) เพ่ือ
ทำหน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะและเร่งตัวของ Startups ในประเทศมาเลเซีย โดย MaGIC จะให้การสนับสนุน
ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น สถานที่ทำงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพสูง ฐานข้อมูลต่าง ๆ 
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ด้านธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ MaGIC ได้รับความร่วมมือ
จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ในการสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับผู้ประกอบการ 
(Entreprenuership) 

MaGIC แบ่ง Startups ที่จะสนับสนุนออกเป็นสองประเภทได้แก่  
1)  ASEAN Startups Track ซึ่งจะสนับสนุน Startups จำนวน 50 ราย 

ซึ่งเป็น Startups ที่มีความคิดและนวัตกรรมในทุกสาขาอุตสาหกรรม เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
อาหาร นวัตกรรมทางการเงิน เป็นต้น ที่มีศักยภาพเพ่ือพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ (Commercialization) 
และมุ่งเป้าขยายธุรกิจสู่ระดับอาเซียนและระดับโลกได้ โดย MaGIC จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดทั้ง
โครงการไม่ว่าจะเป็นที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทางไปกลับตลอดระยะเวลา 4 เดือน และเมื่อสิ้นสุด
โปรแกรมจะมีโอกาสได้นำเสนอโครงการในงาน Demo Day กับนักลงทุนในภูมิภาคและระดับโลก 

2)  Social Entreprise Track ซึ่งจะเน้นกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสังคม 
(Social Entrepreneurs) จำนวน 20 ราย ที่มีความคิดและนวัตกรรมที่จะนำมาช่วยแก้ปัญหาสังคม
ในประเทศมาเลเซีย โดยจะได้รับเงินทุนสนับสนุนเบื ้องต้น 30,000 มาเลเซียริงกิตต่อราย หรือ
ประมาณ 8,084 ดอลลาร์สหรัฐต่อราย 

ทั้งนี้ MaGIC มีความแตกต่างที่สำคัญเม่ือเทียบกับ Accelerator อ่ืนๆ ใน
ภาคเอกชนคือ MaGIC จะไม่เข้าไปถือหุ้นของ Startups ที่ได้รับการสนับสนุนแต่อย่างใด 

นอกจากนี้ MaGIC ยังมีโครงการ Pre–Accelerator Bootcamp ซึ่งเป็น
โครงการระยะสั้นสำหรับผู้ที่มีความคิดและต้องการเป็นผู้ประกอบการที่จะพัฒนาความคิดให้เป็น
นวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้ในเบื้องต้นและสามารถนำไปทดสอบ พัฒนา และต่อยอดได้ โดยเนื้อหา
ของ Pre–Accelerator Bootcamp จะครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การหา
ลูกค้า การสร้างทีม การระดมทุน เป็นต้น โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้
และแบ่งปันประสบการณ์ 

ตั้งแต่เริ ่มก่อตั ้ง MaGIC สามารถสนับสนุนผู ้ประกอบการ Startups ได้
มากกว่า 250 ราย จากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 1,047 ราย จาก 28 ประเทศ 

3.3.2.3 สหราชอาณาจักร  
Innovate Finance ก่อตั ้งเมื ่อปี 2557 เป็นหน่วยงานเพื ่อส ่งเสริม

ผ ู ้ประกอบการ  FinTech ในสหราชอาณาจักร (UK’s Global FinTech Community) ที ่ไม ่ได้
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แสวงหากำไร ทั ้งนี ้ ได้ร ับการสนับสนุนทางการเงินจากนครลอนดอน (City of London) และ 
Broadgate โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ให้บริการทางการเงินรุ่นใหม่ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงการ
พัฒนาใด Innovate Finance จะเป็นศูนย์กลางด้าน FinTech ที่สมาชิกสามารถติดต่อขอรับการ
สนับสนุนได้ เช่น การให้คำปรึกษาด้านนโยบายและกฎหมาย การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ 
และการให้ความช่วยเหลือเงินลงทุน เป็นต้น 

ปัจจุบัน Innovate Finance มีสมาชิก 250 ราย จาก 18 ภาคอุตสาหกรรม 
ซึ่งมีตั้งแต่บริษัทที่อยู่ในขั้นเริ่มต้น (Startups) ไปจนถึงสถาบันการเงินระดับโลก และบริษัทที่ถูกตั้งมาเพ่ือ
ทำเรื่องใดเรื ่องหนึ่งโดยเฉพาะ (Professional Service Firm) การดำเนินการหลักของ Innovate 
Finance คือ การให้ความช่วยเหลือสมาชิกตามความต้องการได้ตลอดทั้งปี โดยสมาชิกจะยังคงรู้สึกมี
ส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ทั้งนี้ ความสามารถในการเชื่อมโยง การทำงานร่วมกัน การแบ่งปัน
ข้อมูลเชิงลึกและการเปิดกว้างของความหลากหลายของอุตสาหกรรมจะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
ของสมาชิกของ Innovate Finance ผ่านการจัดกิจกรรม การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของนโยบายและ
กฎหมาย และการให้การสนับสนุนต่าง ๆ ได้แก่ 

1) The Global Summit–การประชุมของบริษัท FinTech ชั ้นนำใน 
สหราชอาณาจักรโดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีการอภิปรายหารือในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน และเปิด
โอกาสให้สมาชิกมาแสดงผลงานให้แก่ผ ู ้ เข ้าร ่วมประช ุมจากทุกมุมโลกที ่อาจเป ็นนักลงทุน 
ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการทางโทคโนโลยี 

2) Vertical Events–Innovate Finance จัดให้มีกิจกรรม การอภิปราย
แบบโต๊ะกลม (Roundtable) การประชุมเชิงปฏิบัติการตลอดทั้งปี เพื่อให้สมาชิกมีความเข้าใจในเชิงลึก
มากยิ ่งข ึ ้นภายใต้ขอบเขตของ FinTech เช ่น การใช ้เทคโนโลยีเข ้ามาช่วยในธ ุรก ิจประกัน 
(InsurTech) การใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือรายงาน 
(RegTech) การบริหารความมั่งค่ัง (Wealth Management) เป็นต้น 

3) CXO Forums–การให้สมาชิกสำรวจ วิเคราะห์ความท้าทายของ
บทบาทและการบริหารจัดการต่าง ๆ รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางแก้ไข เนื่องจาก
สมาชิกแต่ละคนจะประสบปัญหาที่แตกต่างกัน 

4) Diversity Programme–การจัดโปรแกรมให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่อง
การสร้าง Community การทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ การทำงานในเรื ่องที ่เร่งด่วนที ่มี  
ความเฉพาะเจาะจง 

5)  FinTech Strategy Group–ความร่วมมือของนครลอนดอน ในการรวบรวม
ผู้บริหารระดับสูงจากหลากหลายภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานกำกับดูแล สถาบันการเงิน พันธมิตรทาง
ธุรกิจ Startups และสมาชิกในการแลกเปลี ่ยนความรู ้และบ่มเพาะธุรกิจเพื ่อให้สหราชอาณาจักร 
มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นผู้นำทางด้าน FinTech 

3.3.2.4 เกาหลีใต ้
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง (Ministry of 

Economy and Finance–MOEF) ของเกาหลีใต้ได้เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบาย
เศรษฐกิจของรัฐบาลในปี 2562 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ FinTech และ FinTech Startups ดังนี้ 
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1)  การส ่ง เสร ิมเศรษฐก ิจ การเสร ิมสร ้างความเข ้มแข ็งให ้กับ
ผู้ประกอบการ โดยจะออกมาตรการสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการในแต่ละระดับขั้นของการพัฒนาธุรกิจ 
ได้แก่ (1) ขั้นเริ่มต้น (Startup) การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ประกอบการในขั้นเริ่มต้น (2) ขั้นขยาย
ธุรกิจ (Scale Up) การสนับสนุนกลไกการระดมทุน อาทิ Small Scale IPO และ Crowd Funding 
การสนับสนุนเงินกู้/จัดตั้งกองทุนอุดหนุนบนฐานของทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี (3) ขั้นสิ้นสุด 
(Business Exit) การลดหย่อนภาษีควบโอนกิจการสำหรับบริษัทที ่ซ ื ้อเทคโนโลยีจาก SMEs และ  
(4) ขั้นพลิกฟื ้น (Re–bound) การขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระหนี้ (Grace Period) สำหรับ
ผู้ประกอบการที่ต้องการทดลองเริ่มต้นธุรกิจสาขาใหม่ ๆ หลังจากประสบกับภาวะล้มเหลว 

2)  การปร ับโครงสร ้างอุตสาหกรรม โดยจะออกมาตรการ/ส ิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีที ่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทใหม่ ๆ 4 สาขา ได้แก่ (1) Smart 
Factories (2) Future Cars (3) FinTech และ (4) Biohealth พัฒนาตัวแบบทางธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีชั้นสูง อาทิ หุ่นยนต์, IoT และ AI รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชนในการพัฒนา Platform Economy 

นอกจากนี ้ ร ัฐบาลเกาหลีใต ้ได ้สนับสนุน Startups และ FinTech 
Startups โดยการสนับสน ุน Accelerator Investment–Driven Tech Incubator Program for 
Startup หรือ TIPS ซึ่งมีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและพัฒนา Startups และ FinTech Startups 
ในช่วง Incubation และ Acceleration คล้ายกับ BASH ของรัฐบาลสิงคโปร์ นอกจากนี้ TIPS และ
รัฐบาลเกาหลีใต้สามารถร่วมลงทุนใน Startups และ FinTech Startups ที่มาเข้าร่วมโครงการ โดย
สรุปการสนับสนุนด้านการเงินของ TIPS และรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ดังนี้ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 7  การสนับสนุนทางการเงินของ TIPS และรัฐบาลเกาหลีใต้ใน Startups ที่ได้รับคัดเลือก 
ที่มา : TIPS 
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3.3.2.5 ญี่ปุ่น 
รัฐบาลญี่ปุ่นได้ดำเนินการส่งเสริมอุตสาหกรรม FinTech ดังนี้ 
1) รัฐบาลญี่ปุ่น โดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมได้เริ่ม

ดำเนินโครงการ “J–Startup” ในปี 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา Startup Ecosystem ใน
ประเทศญี่ปุ ่น ผ่านการสนับสนุน Startups ในระยะ Incubation โดยจะเน้น Startups ที่พัฒนา
นวัตกรรมเป็นของตนเองซึ่งรวมถึง FinTech Startups ที่ได้พัฒนานวัตกรรมทางการเงิน 

2) กระทรวงการคลังของญี่ปุ่นและหน่วยงานกำกับการให้บริการทาง
การเง ิน (Japanese Financial Services Agency) ได้ดำเนินโครงการ FinTech Support Desk  
ในปี 2558 เพื่อสนับสนุน FinTech Startups โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการทางการเงินที่สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลของประเทศ
ญี่ปุ่น 

3) รัฐบาลเมืองโตเกียว (Tokyo metropolitan government) ได้จัดตั้ง 
Tokyo Contents Incubation Center (TCIC) เพื ่อสนับสนุน FinTech Startups และ Startups 
ในอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยเฉพาะ FinTech Startups ในระยะ Incubation โดยให้ความช่วยเหลือ
ด้านสถานที่ทำงานและคำแนะนำด้านการพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจ 

3.3.2.6 สาธารณรัฐประชาชนจีน 
แม้ว่ารัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมิได้ดำเนินนโยบายเชิงรุกในการ

พัฒนาอุตสาหกรรม FinTech แต่การพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech ก็อยู ่ในวาระการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ โดยรัฐบาลได้ประกาศแผนพัฒนาประเทศเพ่ือปรับปรุงภาคการเงินโดยเน้น
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมและบริการทางการเงินของ
ประเทศ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ และด้วยความตั้งใจ 
ที่จะผลักดันอุตสาหกรรมและบริการทางการเงินในสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำ 

ในระดับสากล รัฐบาลจึงได้ออกแผนพัฒนาเพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง
และสนับสนุนนวัตกรรมทางการเงิน ดังนี้ 

1)  เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
อุตสาหกรรมและบริการทางการเงิน 

2)  เพ่ิมศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย 
3)  สนับสนุนการเกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน 
4)  เพ่ิมมาตรฐานด้านกลยุทธ์ทางการเงินให้มากยิ่งข้ึน 
5)  เพิ ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการจัดการด้าน  IT เพื ่อยกระดับ 

การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมและบริการทางการเงิน 
ธนาคารกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน (PBOC) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแล

ด้านการเงินของประเทศ ที่เข้ามาเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในการขับเคลื่อน FinTech โดยได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อดูแลด้าน FinTech ขึ้น และมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตรวจสอบผู้ใช้ FinTech 
และอ่ืนๆ อีกหลายด้าน  
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นอกจากนี้ รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนอยู่ระหว่างการดำเนินงาน
แผนการพัฒนาของกลุ ่มเมืองใน Guangdong–Hong Kong–Macau Greater Bay หรือ Greater 
Bay Area (อ่าวกวางตุ้ง ฮ่องกง และ มาเก๊า) ซึ่งจุดประสงค์หลักเพื่อพัฒนาและสร้างระบบนิเวศทาง
เศรษฐก ิจ  (Economic Ecosystem) อย ่างสมบ ูรณ์แบบให ้ เก ิดข ึ ้นภายในกล ุ ่มเม ืองต ่าง ๆ  
โดย Greater Bay Area จะเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงิน การค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม การขนส่ง 
และการแลกเปลี ่ยนทางด้านวัฒนธรรมบนส้นทาง Maritime Silk Road และจะเป็นศูนย์กลาง
ทางด้านโลจิสติกเพื่อการทำการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศอื่น ๆ บนเส้นทาง 
Maritime Silk Road โดยสมาคม FinTech แห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (The FinTech Association 
of Hong Kong) ได้เปิดเผยรายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech ใน Greater 
Bay Area ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายกำกับดูแลการให้บริการทาง
การเงิน โดยเฉพาะการกำกับดูแลธุรกรรมทางการเงินข้ามพรมแดน (Cross–border Financial 
Transactions) เนื่องจากจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech ใน Greater Bay 
Area ได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
และความเป็นศูนย์กลางทางการเงินโลกของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

3.3.3  สรุปแนวคิดในการจัดตั ้งหน่วยงานเพื ่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 
FinTech จากกรณีศึกษาของต่างประเทศ 

อุตสาหกรรม FinTech เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญไม่เพียงต่อการให้บริการ
ทางการเงินเท่านั้น แต่ยังจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ในวงกว้าง ซึ่งประเทศต่าง ๆ ได้มีการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม FinTech อย่างจริงจัง โดยรัฐบาลในหลายประเทศ อาทิเช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย 
เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร เป็นต้น ได้กำหนดให้การส่งเสริมอุตสาหกรรม  FinTech เป็นหนึ่งใน
นโยบายการพัฒนาระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ และได้จัดตั้งหน่วยงานหรือให้ความสนับสนุน
ทางการเงินแก่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech โดยการพัฒนา 
FinTech Ecosystem ซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือ FinTech Startups ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในระยะ 
Incubation และ Acceleration และการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ FinTech และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องอ่ืน เช่น หน่วยงานกำกับดูแล สถาบันการศึกษา เป็นต้น 

 
3.4  มิติด้านต่างประเทศ 

จากการศึกษาพบว่ารัฐบาลของประเทศต่าง ๆ นั้น นอกจากจะให้ความสำคัญกับการพัฒนา
อุตสาหกรรม FinTech ในประเทศแล้ว ยังมุ่งเน้นที่จะเพิ่มความร่วมมือกับรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ 
ในมิติต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech และ
การร่วมกันกำหนดทิศทางในการกำกับดูแลอุตสาหกรรม FinTech และนวัตกรรมทางการเงิน เป็นต้น 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรม FinTech ภายในประเทศและส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการ FinTech 
ภายในประเทศที่มีศักยภาพสามารถดำเนินธุรกิจในต่างประเทศได้สะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า
ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลของประเทศที่เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม  FinTech ในระดับ
โลก ได้แก่ ประเทศสหราชอาณาจักรและสิงคโปร์ ได้ดำเนินการเชิงรุกในการสร้างความสัมพันธ์ใน
ระดับรัฐบาลผ่านโครงการ FinTech Bridge โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้มีความร่วมมือ FinTech 
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Bridge กับ 8 ประเทศ และสิงคโปร์มีความร่วมมือ FinTech Bridge กับ 26 ประเทศ ในขณะที่ประเทศ
ไทยนั้นมคีวามร่วมมือ FinTech Bridge เพียง 1 ประเทศคือสิงคโปร์เท่านั้น 

 

 
 

ภาพที่ 8  ความร่วมมือระหว่างรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech ในปี 2560 
ที่มา KAE Strategy 

 
รัฐบาลในประเทศต่าง ๆ ให้ความสำคัญในการสร้างความร่วมมือในลักษณะดังกล่าว 

เนื ่องจากเป็นการส่งเสริมให้ FinTech Startups ในประเทศได้มีโอกาสในการดำเนินธุรกรรมใน
ประเทศที่มี FinTech Bridge ได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก FinTech Startups นั้นจะมีความคุ้นเคยกับแนว
ทางการกำกับดูแลอุตสาหกรรม FinTech ในประเทศนั้น ๆ ในขณะเดียวกัน FinTech Startups ที่มี
ศักยภาพในต่างประเทศก็จะมีโอกาสเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศได้ ซึ่งรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ 
ส่วนใหญ่ เห็นว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐหรือเอกชนต่อรัฐเป็นผลดีต่อระบบการเงินและระบบ
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศ เนื่องจากเหตุผลดังนี้ 

3.4.1 นวัตกรรม FinTech ที่ผู้ประกอบการ FinTech นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
หรือบริการทางการเงินนั้น ส่งผลให้ระบบการเงินนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งเสริมการเข้าถึงทาง
การเงิน (Financial Inclusion) ได้เพิ่มมากขึ้น จากการวิจัยของ Center for Financial Inclusion 
เรื่อง How Financial Institutions and Fintechs Are Partnering for Inclusion: Lessons from 
the Frontlines พบว่าผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งบริการทางการเงินในระบบสามารถเข้าถึงบริการ
ทางการเงินในระบบได้และผู้ที่สามารถเข้าถึงทางการเงินได้แล้วอาจสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน
ได้ในอัตราที่เหมาะสมมากข้ึนเนื่องจากนวัตกรรมทางการเงินทำให้ประสิทธิภาพของการให้บริการทาง
การเงินสูงขึ้นและให้ค่าบริการต่ำลง 

3.4.2 รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ ่มขึ ้นจากผู ้ประกอบการ  FinTech ที่ประสบ
ความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ FinTech ในประเทศ หรือผู ้ประกอบการ FinTech จาก
ต่างประเทศที่มีการจดทะเบียนและดำเนินธุรกิจภายในประเทศ และเมื่อประชาชนหันมาทำธุรกรรม
ทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการชำระเงิน จะส่งผลให้รัฐบาลสามารถเข้าถึงข้อมูล
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ค่าใช้จ่าย รวมทั้งข้อมูลรายรับรายจ่ายของประชาชนและผู้ประกอบการทำให้สามารถจัดเก็บภาษี  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ดังนั ้น นอกจากการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม  FinTech ซึ ่งรวมถึงการส่งเสริม 
FinTech Startups และ FinTech Ecosystem ในประเทศแล้ว รัฐบาลไทยควรให้ความสำคัญกับ
การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพิ ่มมากขึ ้นเพื ่อให้การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม  
FinTech นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย 

 
3.5  การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech 

ตามข้อเท็จจริงและกรณีการสนับสนุน FinTech ของประเทศต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้น จะเห็น
ได้ว่าความร่วมมือและการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐจะทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนในการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม  FinTech และส่งผลกับอุตสาหกรรม  FinTech ในวงกว ้าง ทั ้งในระดับ
ผู ้ประกอบการ สถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หน่วยงานที่มีหน้าที ่กำกับดูแล 
หน่วยงานภาครัฐที่สนใจจะนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ ดังนั้น จึงเห็นความจำเป็นของการจัดตั้ง
หน่วยงานเฉพาะเพื่อดำเนินการสนับสนุน FinTech ในลักษณะเดียวกับต่างประเทศ โดยจะจัดตั้ง
หน่วยงานเฉพาะเพื ่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech ในประเทศไทย โดยหน้าที ่ของ
หน่วยงานดังกล่าวรวมถึง (1) เป็นศูนย์บ่มเพาะ ( Incubator) ทดสอบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ
ทางการเงินบนสภาพแวดล้อมเสมือนจริง และเป็นผู้เร่งการพัฒนา (Accelerator) อุตสาหกรรม 
FinTech ในประเทศไทย (2) ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการด้าน FinTech ของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions : SFIs) เพื ่อให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
สามารถดำเนินการตามแนวนโยบายการดำเนินการที่ได้รับจากรัฐบาล ได้แก่ การสนับสนุนการเข้าถึง
บริการทางการเงินให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
สถาบันการเงินเชิงพาณิชย์ และการให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนรายย่อย และ (3) ส่งเสริมและ
พัฒนา FinTech Ecosystem โดยการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ FinTech ซึ่งครอบคลุมถึง 
FinTech Startups และผู ้สนใจที ่จะเป็นผู ้ประกอบการ รวมถึงหน่วยงานกำหนดนโยบายและ
หน่วยงานกำกับดูแล สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่สนใจจะนำนวัตกรรมไปใช้  
ในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ FinTech Startups ในประเทศไทย 
โดย Incubator ที่มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาผ่าน
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา กองทุน Venture Capital และบริษัทเทคโนโลยีและ FinTech ใน
ระดับนานาชาติ โดยหน่วยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้ 

3.5.1  เพื ่อส่งเสริมและพัฒนา FinTech Ecosystem ในประเทศไทย โดยสนับสนุน
ผู้ประกอบการ FinTech ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ทั้งในด้านการค้นคว้า พัฒนา และทดสอบผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงิน รวมทั้ง แนะนำวิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการ (Pitching) 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถหาแหล่งเงินทุนเพ่ือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ทั้งในและต่างประเทศ 

3.5.2  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ FinTech ได้พบปะและเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ทางการเงินของตนแก่ผู้ที่สนใจลงทุนหรือผู้ที่ต้องการนำนวัตกรรมไปใช้ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ 
Venture Capital ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกัน เป็นต้น 
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3.5.3.  เพื่อผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการทางการเงินใน
ประเทศไทยในทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือ
บริการด้าน FinTech ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจร่วมกับ FinTech 
Startups ภาคเอกชนที่มีศักยภาพ สามารถใช้หน่วยงานดังกล่าวเป็นพื้นที่สำหรับคิดค้นหรือพัฒนา
โครงการ FinTech เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริการทางการเงินและเพิ่มการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินของประชาชน 

3.5.4  เพ่ือร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน FinTech และ
ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นให้แก่นักเรียนและนักศึกษา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม FinTech 
หรือเป็นผู้ประกอบการในอนาคต (Talent Pipeline) 

3.5.5  เพื่อบูรณาการการพัฒนาและการส่งเสริม FinTech ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล 
ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

3.5.6  เพื่อกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินใหม่ ๆ ที่ช่วยสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจต่อประเทศ โดยมีการทดลองใช้นวัตกรรมทางการเงินที่พัฒนาขึ้นมาจริง ผ่านการ 
ใช้งานของผู้บริโภคที่เป็นอาสาสมัครร่วมทดสอบ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่จำกัดหรือควบคุมความเสี่ยง 
และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแล 

3.5.7  เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประสานงานให้ผู้ประกอบการ.ได้แก ่FinTech ภาคเอกชนเข้า
ร่วมทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

3.5.8  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจและผู้ประกอบการ FinTech ภาคเอกชน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือและการสนับสนุนใน
ด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือด้าน  FinTech (Synergy) ระหว่าง
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และ FinTech Startups เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงิน
ให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมทั้งความร่วมมืออื่น ๆ ภายใต้การดำเนินงานร่วมระหว่างสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ 

3.5.9  เพื่อส่งเสริมการลงทุนของ Venture Capital ในประเทศให้มีการลงทุนอย่างเป็น
ระบบและรูปธรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

3.5.10 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานการจัดงาน กิจกรรม และความร่วมมือด้าน  
FinTech ที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
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3.6  ความท้าทายใหม่ที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech 
แม้ว่าอุตสาหกรรม FinTech จะส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมการเงินนั้นมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

แต่อาจเป็นความท้าทายใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ FinTech และการเปลี่ยนแปลงอย่างหักศอก 
(Digital Disruption) ในอุตสาหกรรมการเงิน ซึ่งแต่ละความท้าทายนั้น จะมีแนวทางการดำเนินการที่
แตกต่างกัน โดยความท้าทายดังกล่าวอาจสรุปได้เป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 

3.6.1  ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมที่เกิดจากโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศที่ไม่เท่าเทียมกัน 
หรือ Digital Divide หรือ Digital Exclusion แม้ว่า FinTech จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนส่วนหนึ่ง
สามารถเข ้าถ ึงทางการเง ิน (Financial Access) ในอัตราที ่ เหมาะสมกับความเส ี ่ยง อย ่างไรก ็ดี   
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน
ได้หรือเข้าถึงได้น้อยลง เนื่องจากประชาชนไม่มีความพร้อมเรื่องเทคโนโลยี เช่น ประชาชนไม่มีหรือไม่
ใช้โทรศัพท์ที่รองรับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ (Smartphone) ระบบอินเตอร์เน็ตที่ไม่ครอบคลุมบาง
พื้นที่ของประเทศ เป็นต้น ซึ่งทำให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถมีส่วนร่วมกับเศรษฐกิจดิจิทัล 
และไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก FinTech ได ้

แนวทางการดำเนินการ: (1) การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้มี
ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่งหมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงาน
ร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ และ (2) การเพิ่มการเข้าถึงทางอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย 
รัฐบาลได้ดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
โดยกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูง
ครอบคลุมทั่วประเทศที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Accessible) มีความพร้อมใช้ (Available) และอยู่ในราคาที่จ่ายได้ 
(Affordable) การพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจึงมีความจำเป็นและถือเป็นปัจจัยสำคัญ
ประการหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้ทัดเทียมกับประเทศอื่น แต่ในการขยายโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในพื้นที่ห่างไกลมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ทำให้ผู้ให้บริการ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยส่วนใหญ่เน้นพัฒนาการให้บริการในเขตชุมชนเมือง เป็นเหตุ
ให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง  ๆ ของภาครัฐ 
หรือบริการของภาคเอกชน 

3.6.2  การกำกับดูแลนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ปัจจุบันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้มีนวัตกรรมทางการเงินใหม่  ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา 
อาทิเช่น Libra เป็นต้น โดย Libra เป็น Cryptocurrency ที่มีสินทรัพย์หนุนหลัง (Asset–backed 
Cryptocurrency) หรือที่เรียกกันว่า Stable Coin โดยสินทรัพย์ที่หนุนหลัง Libra ประกอบด้วย สกุลเงิน
หลายสกุลรวมถึงพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งสินทรัพย์ที่จะมาหนุนหลัง Libra นั้นยังไม่ได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน 
ด้วยคุณลักษณะความเป็น Stable Coin ของ Libra จึงทำให้มูลค่าของ Libra มีอัตราการผันผวนต่ำ 
ดังนั้น การเก็งกำไรจากการซื้อมาในช่วงเวลาหนึ่งเพ่ือขายออกไปในอีกช่วงเวลาหนึ่งโดยหวังกำไรจาก
ราคาที่สูงขึ้น จึงไม่ใช่เป้าหมายหลักของ Libra แตกต่างจาก Cryptocurrency ประเภทอื่น ๆ ที่ไม่มี
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สินทรัพย์หนุนหลัง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ จุดประสงค์ของการสร้าง Libra ไม่ใช่เพื่อการลงทุน แต่เพ่ือ
เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและ/หรือบริการผ่าน Facebook นั่นเอง 

Libra มีหน้าที่และวัตถุประสงค์คล้ายกับ “เงินตรา” มีเป้าหมายที่จะกลายเป็นสกุลเงินใหม่
เพื่อใช้ในการชำระเงินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ หรือ “Global Currency” ดังนั้น การพิจารณา
การกำกับดูแล Libra จึงต้องพิจารณาทั้งกฎหมายเพื ่อการกำกับดูแลเหรียญ Libra และรวมทั้ง
กฎหมายเพื่อการกำกับดูแล Libra Blockchain ทั้งนี้ กฎหมายไทยในปัจจุบันยังคงมีปัญหาในการ
ตีความว่า เหรียญ Libra คือ สินทรัพย์ประเภทใดกันแน่ หากจะตีความว่าเหรียญ Libra คือเงินตรา 
พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 ก็ยังคงไม่ครอบคลุมถึงเหรียญ Libra หรือหากจะตีความว่า Libra 
คือสินทรัพย์ดิจิทัล ลักษณะการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ก็ถูกออกแบบมาเพ่ือรองรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการลงทุน 
ดังนั้น การกำกับดูแลเหรียญ Libra จึงต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าควรจะตีความให้เหรียญ 
Libra อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายฉบับใด ซึ่ง Libra นั้นเป็นหนึ่งในตัวอย่างของนวัตกรรม
ทางการเงินใหม่ที่กฎหมายหรือแนวทางกำกับเดิมอาจไม่รองรับ 

แนวทางการดำเนินการ: ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล
โดยตรงเห็นว่า Facebook ต้องการแก้ปัญหา เรื่องระบบการชำระเงินและการโอนเงินระหว่างประเทศ
ให้สะดวกรวดเร็วไปทั่วโลก เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้น และ
ช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องพิจารณาในมิติอื่น ๆ ร่วมด้วย 
อาทิเช่น ด้านความมั่นคง ความมีเสถียรภาพของมูลค่า Libra กลไกการเงินต่าง ๆ รวมถึงการดูแล
ประชาชนท ี ่ อ าจถ ูกหลอกลวง ให ้ล งท ุน  จ ึ งต ้ อ งประชาส ั มพ ันธ ์ ให ้ประชาชนศ ึ กษา 
ทำความเข้าใจก่อนลงทุนต่าง ๆ อย่าหลงเชื่อหากมีคนชักชวนลงทุน ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มี
การตั ้งคณะทำงานขึ ้นมาศึกษาเรื ่อง Stable Coin–Libra โดยเฉพาะ และได้มีการหารือร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ เป็นต้น เนื่องจาก Libra ถือเป็นประเด็นระดับโลกที่ธนาคารกลางแต่ละ
ประเทศจะต้องหารือกันและเตรียมการรองรับ รวมทั้งจะต้องศึกษาแนวทางการกำกับดูแลของ
ประเทศต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าวด้วย 

3.6.3  ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) เทคโนโลยีเปรียบเสมือนกับ
ดาบสองคมต่อผู้ใช้ กล่าวคือ ภัยคุกคามทางไซเบอร์สามารถเกิดขึ้นกับผู้ใช้พร้อมกับการนำเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้โดยไม่รู้ตัว ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น การ Hack จากการทำ
ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ เป็นต้น แม้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพจากระบบเดิม 
แต่ก็อาจจะมีผลเสียตามมา โดยเฉพาะเรื่องระบบความปลอดภัยที่เหล่าอาชญากรจ้องโจมตีผ่านทาง 
Smartphone มากขึ้น เพราะเป็นอุปกรณ์ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่มีความ
ปลอดภัยต่ำ และผู้ใช้ก็มักจะไม่คำนึงถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้ Smartphone อีกด้วย 

แนวทางการดำเนินการ: ปัจจุบันหน่วยงานกำกับในหลายประเทศให้ความสำคัญในการ
กำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยงและภัยคุกคามด้านไซเบอร์มากขึ้น โดยมีการออกกฎหมายและ
กฎระเบียบใหม่ ๆ ในเรื ่องของความมั ่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื ่อรับมือกับเทคโนโลยีและ  
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เพิ่มมากขึ้นในโลกธุรกิจ เพื่อปกป้องประชาชนและธุรกิจ รัฐบาลใน
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หลาย ๆ ประเทศได้มีการทำงานร่วมกันกับองค์กรระหว่างประเทศและภาคอุตสาหกรรมในการ
กำหนดนโยบายและมาตรฐานเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้สอดคล้องกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานและ
โครงสร้างที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้  Disruptive Technology 
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีการตราพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ซึ่งมี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชาติ หรือ “กมช.” (National Cyber Security Committee : NCSC) มีหน้าที่กําหนด
นโยบายด้านการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และจัดตั ้งคณะกรรมการกํากับดูแลด้าน  
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือ “กกม.” มีหน้าที่กําหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานโครงสร้าง
พื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศและประสานเมื่อเผชิญเหตุ ซึ่งหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสําคัญทาง
สารสนเทศ ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ ความมั่นคงของรัฐ บริการภาครัฐที่สําคัญ การเงินการธนาคาร 
ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและโทรคมนาคม การขนส่งและโลจิสติกส์ พลังงานและสาธารณูปโภค 
สาธารณสุข และด้านอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

ที่ผ่านมารัฐบาลได้ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม  
FinTech โดยการพัฒนาโครงสร ้างพ ื ้นฐานทางด ิจ ิท ัลของประเทศ  (Digital Infrastructure) 
ระดับประเทศ ได้แก่ (1) โครงการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e–Payment Master Plan) เพื่อให้มีระบบรองรับการชำระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตและ
โทรศัพท์มือถือที่ขยายวงกว้างข้ึน และมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวม 
และ (2) โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital Identity Authentication) 
ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศที่จะเชื่อมต่อการยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนเข้ามาไว้
ด้วยกัน เพื่อช่วยทำให้อุปสรรคต่าง ๆ ของประเทศไทยที่มีมายาวนานบรรเทาเบาบางลง เช่น ความล่าช้า
ในการขอรับบริการจากภาครัฐหรือภาคเอกชน ความล่าช้าในการดำเนินธุรกิจ การปลอมแปลง
เอกสาร และการสวมสิทธิ์ต่าง ๆ เป็นต้น 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จำนวน 4 ฉบับ เพื่อเพิ่มความมั่นใจและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและภาคธุรกิจในการทำ
ธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้อุตสาหกรรม  FinTech เติบโตอย่างยั่งยืน 
ประกอบด้วย (1) พระราชบัญญัติระบบชำระเง ิน พ.ศ. 2560 ซึ ่งจะอำนวยความสะดวกให้
ผู้ประกอบการลดภาระในการปฏิบัติตามกฎหมายหลายฉบับ เกิดความคล่องตัว สะดวก และเอื้อต่อ
การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้พัฒนาบริการการชำระเงิน (2) พระราชบัญญัติธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่าน
ระบบที่รับรองโดยกฎหมายมีผลผูกพันทางกฎหมายและกำหนดแนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการ
ระบบพิส ูจน์และยืนยันต ัวตนทางดิจ ิท ัล (3) พระราชบัญญัติข ้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ และป้องกันแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการกำกับดูแล
การ เก ็บรวบรวมการใช ้  และเป ิด เผยข ้อม ูลส ่ วนบ ุคคลให ้ เป ็นมาตรฐานสากล และ  
(4) พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดมาตรฐานการ
ให้ผู้ให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการโจมตีทางไซเบอร์และ
กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาในกรณีที่ถูกโจมตีทางไซเบอร์  

หน่วยงานที่มีหน้าที ่กำกับดูแลทั ้ง 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ได้จัดตั้ง Regulatory Sandbox เพื่อให้ผู้ประกอบการ หรือสถาบัน
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การเงินใดท่ีต้องการจะนำโปรแกรม หรือเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ ๆ มาทดสอบกับสภาพแวดล้อมที่
เสมือนจริง แต่ไม่กระทบกับการทำธุรกรรมจริง ๆ อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจ FinTech 

นอกจากการดำเนินการข้างต้นแล้ว รัฐบาลได้ใช้นโยบายด้านการคลังผ่านมาตรการภาษี
เพ่ือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ผู้ประกอบการ FinTech โดยเฉพาะ FinTech Startups และ
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ลงทุนใน FinTech Startups และมาตรการกึ่งการคลังผ่านสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ FinTech สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้
ในอัตราความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมาตรการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงทางการเงินสามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) มาตรการสินเชื ่อดอกเบี ้ยต่ำ (2) มาตรการค้ำประกันสินเชื ่อ และ  
(3) มาตรการร่วมลงทุน 

อย่างไรก็ตาม แม้กรุงเทพฯ จะมีธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับ FinTech Startups มากเป็นอันดับ
สองของภูมิภาคอาเซียน และมีศักยภาพในการเป็น Regional FinTech แต่กรุงเทพฯ ยังขาด
ปัจจัยพื้นฐานในการสนับสนุน FinTech โดยเฉพาะการสนับสนุนจากภาครัฐ เนื่องจากในรายงาน A 
Tale of 44 Cities Connecting Global FinTech: Interim Hub Review 2017 ขอ งบ ร ิ ษั ท 
Deloitte จำกัด แห่งสหราชอาณาจักร พบว่า กรุงเทพฯ ได้คะแนนระดับที่สองจากห้าระดับ (ระดับที่ 
1 ต่ำสุดและระดับท่ี 5 สูงสุด) ในหัวข้อเกี่ยวกับการสนับสนุนอุตสาหกรรม FinTech จากภาครัฐซึ่งอยู่
ในระดับที่ต่ำกว่าเมืองหลวงอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย เช่น สิงคโปร์ ไทเป กัวลาลัมเปอร์ จาการ์ตา เป็นต้น 
ดังนั้น ภาครัฐควรพิจารณากำหนดนโยบายเพิ่มเติมเพื่อให้การส่งเสริมอุตสาหกรรม  FinTech ใน
ประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาแนวทางการส่งเสริม FinTech Startups และการพัฒนาอุตสาหกรรมของ 
Startup Genome รายงานแนวทางส่งเสริมอุตสาหกรรม FinTech “FinTech on the Cutting 
Edge” และผลสำรวจผู ้ประกอบการ  FinTech ในภูม ิภาคอาเซ ียน“ASEAN FinTech Census 
2018” ของบร ิษ ัท อีวาย จำกัด พบว ่าช ่องว ่างทางนโยบาย (Policy Gaps) ในการส ่งเสริม
อุตสาหกรรม FinTech ในประเทศไทยที่สำคัญ 2 ประการ คือ (1) ไม่มีมาตรการที่ชัดเจนและจับต้อง
ได้ในการส่งเสริมและพัฒนา FinTech Startups โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือที่ไม่ใช่การเงิน เช่น 
การดำเนินโครงการของ Incubator และ Accelerator ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม
ให้เหมาะกับผู้บริโภค การจัดทำแผนธุรกิจ การจัดทำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเพื ่อให้นักลงทุนเข้าใจ
ผลิตภัณฑ์ที่จะจัดทำขึ ้น (Minimum Viable Product : MVP) การพัฒนาการนำเสนอผลิตภัณฑ์ 
(Pitching) ให้แก่ FinTech Startups ที่เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น และ (2) ไม่มีการบูรณาการการ
พัฒนา FinTech Ecosystem ที่นอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐานและกฎหมาย อย่างชัดเจนและเป็น
ระบบ เช่น การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ การสร้างบุคลากร การสร้างเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของอุตสาหกรรม FinTech อาทิ ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล หน่วยงานที่มีหน้าที่
กำหนดนโยบาย สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความสนใจจะ
นำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน เป็นต้น  

ดังนั้น ภาครัฐควรพิจารณาดำเนินนโยบายเพื่อปิด Policy Gaps โดยการเน้นการส่งเสริม 
FinTech Startups โดยเฉพาะในช่วง Incubation และ Acceleration และการส่งเสริมและพัฒนา 
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FinTech Ecosystem ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนั้นจะสอดคล้องกับผลการศึกษา ASEAN FinTech 
Census 2018 ผู้ประกอบการ FinTech ในภูมิภาคอาเซียน ส่วนใหญ่เห็นว่ามาตรการดังกล่าวนั้นมี
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ FinTech  

จากกรณีศึกษาจากประเทศสิงค์โปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ และสหราชอาณาจักร พบว่า  
มีหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนา FinTech Startups และเสริมสร้าง FinTech Ecosystem 
และหน่วยงานในลักษณะดังกล่าวเป็นหน่วยงานของรัฐหรือได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ดังนั้น 
รัฐบาลไทย โดยกระทรวงการคลัง ซึ่งมีหน้าที่หลักในการดูแลภาพรวมเศรษฐกิจและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน การเงินการธนาคาร ตลาดทุน และการให้บริการประกันภัย ร่วมกับหน่วยงานกำกับ
ดูแลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงควร
พิจารณาจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดทำโครงการบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ การให้
ความรู้ในการจัดทำนวัตกรรมตัวอย่าง (Proof of Concept) เป็นต้น รวมทั้งการสร้างเครือข่ายและ
พัฒนา Ecosystem ของอุตสาหกรรม FinTech และสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถหรือศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ FinTech ที่หลากหลายที่จะทำให้อุตสาหกรรม 
FinTech ในประเทศไทยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อไม่ให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการเพ่ิม
รายได้จากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในอนาคตต่อไป 

นอกจากนี้ หน่วยงานดังกล่าวควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน
ความท้าทายใหม่ที่อาจเกิดขึ้นจาก Disruptive Change โดย (1) เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
ประชาชนในเรื่องเทคโนโลยีทางการเงินและเพิ่มการเข้าถึงทางอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ
ประเทศไทย ตามโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อมิให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมที่เกิดจากโอกาส
ในการเข้าถึงสารสนเทศท่ีไม่เท่าเทียมกัน (2) ติดตามความเคลื่อนไหวของนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ 
และหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวทางการกำกับดูแลของ
ประเทศต่าง ๆ หรือทบทวนกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรองรับและกำหนดแนวทางการ
ดำเนินการกับนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้ ที่เหมาะสมกับบริบท
ของประเทศไทย และ (3) ผลักดันการใช้กฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ป้องกันและบรรเทาปัญหา ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีได้ อย่างปลอดภัยและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
กระทรวงการคลังควรมีบทบาทนำและร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการพิจารณา

จัดตั ้งหน่วยงานเฉพาะเพื ่อดำเนินการสนับสนุน  FinTech ในลักษณะเดียวกับต่างประเทศเพ่ือ 
ทำหน้าที่ (1) เป็นศูนย์บ่มเพาะ (Incubator) ทดสอบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินบน
สภาพแวดล้อมเสมือนจริง และเป็นผู้เร่งการพัฒนา (Accelerator) อุตสาหกรรม FinTech ในประเทศ
ไทย รวมทั ้งส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการด้าน  FinTech ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
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(Specialized Financial Institutions : SFIs) เพื่อให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถดำเนินการ
ตามแนวนโยบายการดำเนินการที่ได้รับจากรัฐบาล ได้แก่ การสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินเชิง
พาณิชย์ และการให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนรายย่อย (2) เป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม 
FinTech Ecosystem โดยการสร้างเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ประกอบการ หน่วยงาน
ที่มีหน้าที่กำกับดูแล หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และ
สร้างทรัพยากรบุคคล (Talent Pipeline) เพื ่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม ทั ้งนี ้ เพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ FinTech Startups และเสริมสร้าง FinTech Ecosystem รัฐบาล
ควรพิจารณาเข้าร่วมความตกลงในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ในการส่งเสริม พัฒนา 
รวมทั้งกำกับ FinTech ในระดับทวิภาคี ในลักษณะเดียวกับโครงการ FinTech Bridge ของรัฐบาล
ประเทศสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ อาจพัฒนาไปสู่ความร่วมมือทางการเงินในระดับภูมิภาคอาเซียน 
โดยเฉพาะการแบ่งปันแนวทางการดำเนินการ บทเรียน ประสบการณ์ต่างๆ รวมทั้งการกำกับดูแล 
FinTech ที่จะเป็น Best Practice เพื่อประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
นอกจากนี ้ อาจพิจารณาเพิ ่มพันธมิตรกับหน่วยงานเอกชนทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ 
Incubator และ Accelerator ที่มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่าย
การพัฒนาผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา กองทุน Venture Capital และบริษัทเทคโนโลยี
และ FinTech ในระดับนานาชาติ โดยหน่วยงานดังกล่าวมีภารกิจในการดำเนินงาน ดังนี้ 

1)  เพื่อส่งเสริมและพัฒนา FinTech Ecosystem ในประเทศไทย โดยสนับสนุน
ผู้ประกอบการ FinTech ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ทั้งในด้านการค้นคว้า พัฒนา และทดสอบผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงิน รวมทั้ง แนะนำวิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการ (Pitching) 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถหาแหล่งเงินทุนเพ่ือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ทั้งในและต่างประเทศ 

2)  เพื่อส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการ FinTech ได้พบปะและเสนอผลิตภัณฑ์หรือ
บริการทางการเงินของตนแก่ผู้ที่สนใจลงทุนหรือผู้ที่ต้องการนำนวัตกรรมไปใช้ทั้งในและต่างประเทศ 
อาทิ Venture Capital ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกัน 
เป็นต้น 

3)  เพ่ือผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการทางการเงินใน
ประเทศไทยในทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือ
บริการด้าน FinTech ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจร่วมกับ FinTech 
Startups ภาคเอกชนที่มีศักยภาพ สามารถใช้หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นพื้นที่สำหรับคิดค้นหรือพัฒนา
โครงการ FinTech เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริการทางการเงินและเพิ่มการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินของประชาชน 

4)  เพื่อร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน FinTech 
และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นให้แก่นักเรียนและนักศึกษา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม  
FinTech หรือเป็นผู้ประกอบการในอนาคต (Talent Pipeline) 

5)  เพื่อบูรณาการการพัฒนาและการส่งเสริม FinTech ระหว่างหน่วยงานกำกับ
ดูแล ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

6)  เพื่อกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินใหม่ ๆ ที่ช่วย
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อประเทศ โดยมีการทดลองใช้นวัตกรรมทางการเงินที่พัฒนาขึ้นมาจริง ผ่าน
การใช้งานของผู้บริโภคที่เป็นอาสาสมัครร่วมทดสอบ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่จำกัดหรือควบคุมความเสี่ยง 
และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแล 

7)  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานให้ผู้ประกอบการ FinTech ภาคเอกชน
เข้าร่วมทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ได้แก่ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

8)  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ และผู้ประกอบการ FinTech ภาคเอกชน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือและการสนับสนุนใน
ด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือด้าน  FinTech (Synergy) ระหว่าง
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และ FinTech Startups เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงิน
ให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งความร่วมมืออื่น ๆ ภายใต้การดำเนินงานร่วมระหว่างสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ 

9) เพื่อส่งเสริมการลงทุนของ Venture Capital ในประเทศให้มีการลงทุนอย่าง
เป็นระบบและรูปธรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน  

10) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานการจัดงาน กิจกรรม และความร่วมมือด้าน  
FinTech ที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ  

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ 
4.2.2.1 การจัดตั้งและขั้นตอนการดำเนินงาน 

1)  กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ
เพ่ือทำหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม FinTech และแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมทั้งสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
สมาคมฟินเทคประเทศไทย  

2)  รูปแบบการจัดตั้ง ควรพิจารณารูปแบบและสถานะทางกฎหมายให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั ้งและภารกิจของหน่วยงานซึ ่งต้องมีความคล่องตัวในการ
ดำเนินงานสูง ซึ่งอาจพิจารณารูปแบบขององค์การมหาชน โดยมีตัวอย่างการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (องค์การมหาขน) ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ภายใต้กระทรวงการคลัง หรือในรูปของ
สถาบันภายใต้มูลนิธิ เช่น สถาบันพลาสติกและสถาบันอาหารภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น 



60 

 

3)  งบประมาณ ในระยะเริ่มแรก หน่วยงานนี้ควรจะขอรับเงินสนับสนุน
จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการได้
โดยเร็ว โดยจะดำเนินการหาสถานที่ตั้งของหน่วยงาน และจัดหาบุคลากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่
จำเป็นต่อการดำเนินงาน สำหรับระยะต่อไป เห็นควรขอรับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ของรัฐบาล  

4)  แผนการดำเนินงานระยะท่ี 1 
(1)  ดำเนินการก่อตั้งและสร้างองค์กร 
(2)  ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม

โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
(3)  สร้างเครือข่ายของผู้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรม FinTech เช่น 

FinTech Startups หน่วยงานกำกับดูแล สถาบันการศึกษา ธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น เพื่อผลักดันให้
ประเทศไทย ม ีFinTech Ecosystem ที่เอ้ือต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม FinTech 

5)  แผนการดำเนินงานระยะที่ 2 ทบทวนการดำเนินงานในระยะที่ 1 
และขยายความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech กับภาครัฐและภาคเอกชน
ในต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดเครือข่ายอย่างเป็นระบบที่สามารถเจริญเติบโตได้ในอนาคต 

6)  หน่วยงานอาจจะมีการจ้างที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ตามแผนงานและ
ความเหมาะสมได ้

4.2.2.2 การบริหารจัดการ 
1)  คณะกรรมการบริหาร  

(1)  องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารควรประกอบไปด้วย ปลัด
กระทรวงการคลัง เป็นประธาน ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้แทนหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับ
ดูแล ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมทั้งสํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
การใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู ้แทนสมาคมฟินเทคประเทศไทย เป็นกรรมการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งจำนวนสี่คน เป็นกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้องเป็นผู ้มีความรู ้ความเชี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการเงิน ด้านการคุ ้มครองผู ้บริโภค ด้าน
การตลาด ด้านกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน และผู้อำนวยการของหน่วยงาน ทำหน้าที่เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  

(2)  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมีดังนี้ (1) กำหนดนโยบาย
การดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั ้งส่งเสริมการนำ FinTech มาใช้ในการให้บริการทางการเงิน  
(2) กำหนดนโยบายของหน่วยงาน ในการพัฒนา FinTech และ FinTech Ecosystem (3) กำหนด
นโยบายของหน่วยงาน ในการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีทางการเงินมาประยุกต์ใช้ทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน (4) กำหนดนโยบายของหน่วยงาน ในการร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนเพ่ือ
ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น FinTech Hub ในระดับภูมิภาค (5) ควบคุม ดูแล ติดตาม และประเมินผล 
การดำเนินงานของหน่วยงาน 
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2)  แหล่งรายได้ของหน่วยงาน เนื่องจากการดำเนินการของหน่วยงาน 
เป ็นการส ่งเสร ิม FinTech Startups และพัฒนา FinTech Ecosystem เป ็นหลัก ซ ึ ่งเป ็นการ
สนับสนุนอุตสาหกรรม FinTech ของประเทศ โดยมิได้มุ่งหากำไร หน่วยงานจึงจำเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐเป็นหลักเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี หน่วยงานจะมี
รายได้จากการจัดกิจกรรมและหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งเงินที่ได้รับจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ในการ
เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและช่วยให้หน่วยงานสามารถดำเนินงาน
โดยใช้เงินรายได้ของตนเองได้ในอนาคต 
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ผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ National e–Payment 
 
1. โครงการที่ 1 : ระบบพร้อมเพย์ 

1.1  ผลสำเร็จของโครงการระบบพร้อมเพย์ ตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการ (ธันวาคม 2559 ถึง
ปัจจุบัน) 

ระบบพร้อมเพย์เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานการชำระเงินที่ช่วยให้ประชาชน ภาคธุรกิจ และ
ภาครัฐ เข้าถึงและใช้บริการด้านการชำระเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น รวดเร็ว ผ่านช่องทางที่หลากหลาย  
ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ลดลง และช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

1.1.1  ประโยชน์ที่ได้รับ  
(1)  ประชาชน เข้าถึงบริการชำระเงินมากขึ้น ง่ายขึ้น มีบริการการชำระเงิน  

ที่หลากหลายให้เลือกใช้ตรงตามความต้องการ สะดวก รวดเร็ว ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง 
(2)  ภาคธุรกิจ มีบริการรับจ่ายเงินที่มีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายเหมาะสม  

ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและ SME รวมทั้งสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ 
เช่น บริการชำระเงินทางออนไลน์รองรับการชำระค่าสินค้าและบริการบนเว็บไซต์ (e–Commerce) 
ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงการชำระเงินกับต่างประเทศ  

(3)  ภาครัฐ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ 
การโอนเงินสวัสดิการจากภาครัฐสู่ประชาชนโดยตรงผ่านเลขประจำตัวประชาชน ทำให้การจ่ายเงิน
ของภาครัฐมีความโปร่งใส ลดความผิดพลาด และลดปัญหาการทุจริตจากการจ่ายด้วยเงินสดหรือเช็ค 
และภาครัฐมีข้อมูลเชิงลึกเพ่ือประกอบการกำหนดนโยบาย 

(4)  เศรษฐกิจโดยรวม โดยสนับสนุนการลดใช้เง ินสดในทุกภาคส่วน  
ลดต้นทุนของประเทศในการบริหารจัดการเงินสด รวมถึงเพิ่มความรวดเร็วคล่องตัวในการหมุนเวียนเงิน 
ในระบบเศรษฐกิจ  

(5)  การเพ่ิมการใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนการใช้เช็คและ
เงินสด เช่น ปริมาณการใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e–Payment) เทียบกับจำนวน
ประชากร ปริมาณการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ เป็นต้น โดยปริมาณการใช้ e–Payment ปี 2561 
มีจำนวน 5,868 ล้านรายการ เติบโตสูงถึงร้อยละ 41 จากปี 2560 ซ่ึงมีจำนวน 4,171 ล้านรายการ 
ในปี 2561 การใช้e–Payment ต่อประชากรเพิ่มสูงขึ้นเป็น 89 ครั้ง ต่อคนต่อปี จาก 63 ครั้ง/คน/ปี 
ในปี 2560 และมีปริมาณธุรกรรมผ่าน Mobile Banking จำนวน 47 ล้านบัญชี เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 
47.7 จาก 31.8 ล้านบัญชีในปี 2560 

1.1.2  สรุปผลตอบรับการใช้ระบบพร้อมเพย์  
(1)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์สะสม 

46.5 ล้านหมายเลข ID แบ่งเป็นการลงทะเบียนด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน 29.3 ล้าน
หมายเลข หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 16.8 ล้านหมายเลข เลขทะเบียนนิติบุคคลจำนวน 71,000 
หมายเลข และ e–Wallet จำนวน 304,000 หมายเลข โดยประชากรไทยมากกว่าร้อยละ 40 
ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนและเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
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(2)  ปริมาณธุรกรรมโอนเงินตั้งแต่เปิดให้บริการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
เท่ากับ 1.1 พันล้านรายการ คิดเป็นมูลค่า 5.8 ล้านล้านบาท โดยธุรกรรมเฉลี่ยล่าสุด (ธันวาคม 61)  
มีปริมาณเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 4.5 ล้านรายการ มูลค่าเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 2.6 หมื่นล้านบาท โดยวันที่ 
มีการโอนสูงสุดมีจำนวนถึง 6.4 ล้านรายการ  

(3)  ด้วยโครงสร้างพื้นฐานพร้อมเพย์ทำให้สามารถพัฒนาบริการต่อยอดที่
หลากหลายที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของภาคธุรกิจ และภาคประชาชน สามารถใช้
บริการทางการเงินที่สะดวก รวดเร็วขึ้น ได้แก่ การเชื่อมโยง e–Wallet และบัญชีธนาคาร มีจำนวน
รายการสะสม 4.4 ล้านรายการ บริการชำระบิลข้ามธนาคาร (Cross–bank Bill Payment) จำนวน
รายการสะสม 6.4 ล้านรายการ บริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert) จำนวนรายการสะสม 164,000 
รายการ บริการชำระเงินด้วย Thai standard QR Code ที่วางจุดรับได้กว่า 3 ล้านแห่งทั่วประเทศ 
นอกจากนี้ ได้มีการขยายเพดานการโอนเงินจากเลขที่บัญชีผ่านระบบพร้อมเพย์จาก 50,000 เป็น 
699,999 บาท ทำให้มีความคล่องตัวใน  

1.2  แผนการดำเนินงานในระยะต่อไป 
ทิศทางการพัฒนาระยะต่อไปของโครงการพร้อมเพย์และการขยายการใช้บ ัตร  

จะขับเคลื่อนผ่านแผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงินฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562–2564) ของ ธปท. ที่จะมุ่ง
ส่งเสริมให้ Digital Payment เป็นทางเลือกหลักในการชำระเงิน และสร้าง Ecosystem ที่เอ้ือต่อการ
พัฒนานวัตกรรม และตอบโจทย์ความต้องการของทุกภาคส่วน โดยมีกรอบการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Interoperable Infrastructure) ด้านการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) 
ด้านการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง ( Inclusion) ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับระบบการ
ชำระเงิน (Immunity) และด้านบูรณาการข้อมูลระบบการชำระเงิน (Information) 

1.2.1  ด้านโครงสร ้างพ ื ้นฐานการชำระเง ิน ( Interoperable Infrastructure) :  
ให้ความสำคัญกับการดูแลขีดความสามารถ (Capacity) และความพร้อมใช้งาน (Availability) ของ
ระบบพร้อมเพย์ การนำมาตรฐานสากลในการส่งข้อมูลทางการเงิน ISO20022 มาใช้เพื่อรองรับการส่ง
ข้อมูลการเงินของภาคธุรกิจและการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ ส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
และลดต้นทุนในการบริหารเงินสด ยกระดับการบริหารความเสี่ยงและกลไกการชำระดุลเพื่อรองรับ
การโอนเงินมูลค่าสูง และการเชื่อมโยง Digital Payment กับระบบคมนาคมเพ่ือส่งเสริมการใช้ในวงกว้าง 

1.2.2  ด้านนวัตกรรมการชำระเงิน (Innovation) : มุ่งสร้าง Ecosystem ที่เอื ้อต่อ
การพัฒนานวัตกรรมที่ตรงความต้องการของผู้ใช้บริการ ส่งเสริมการแข่งขัน จัดทำโครงการนำร่องใน
การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจแบบ Paper–based มาใช้ e–Business และ Digital Payment 
อย่างครบวงจรโดยร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาบริการชำระเงินโอนเงินระหว่างประเทศที่
สะดวกและต้นทุนต่ำ รวมทั้งพัฒนาบริการที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจ e–Commerce และ
ภาคธุรกิจทดแทนการใช้เช็คและเงินสด 

1.2.3  ด้านการเข้าถึงและใช้บริการ (Inclusion) : เพิ่มการใช้ Digital Payment ใน
ภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และประชาชนที่ยังขาดโอกาสและ
ความรู้ ผลักดันการลดต้นทุนเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ตลอดจน
สื่อสารให้ความรู้ สร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเพ่ือกระตุ้นการใช้งานและเข้าใจ 
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1.2.4  ด้านการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง ( Immunity) : นำมาตรฐานสากล 
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยมาใช้เพ่ือรับมือภัยไซเบอร์ สร้างกลไกบริหารจัดการและธรรมาภิบาลที่ดี
ของกลุ่มผู้ให้บริการชำระเงิน ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค และยกระดับการกำกับดูแลให้เท่าทันโดย
ใช้เทคโนโลยี และกำกับดูแลอย่างบูรณาการโดยร่วมกับผู้กำกับดูแลทั้งในและต่างประเทศ 

1.2.5  ด้านข้อมูลการชำระเงิน (Information) : บูรณาการข้อมูลการชำระเงินเพ่ือ
พัฒนาการวิเคราะห์เชิงลึกสำหรับสนับสนุนงานด้านนโยบายและการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน 
โดยมี Data Governance และ Data Privacy ที่เหมาะสม 

 
2. โครงการที่ 2 : โครงการขยายการใช้บัตร 

2.1  ผลสำเร็จของโครงการขยายการใช้บัตร  
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการระบบการชำระเงินแบบ Any ID และการขยาย

การใช้บัตร ได้คัดเลือกผู้ให้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) ได้คัดเลือก
ผู้ให้บริการ 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่ม Consortium ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด(มหาชน) ธนาคารทหารไทยจำกัด 
(มหาชน) และ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และ (2) กลุ ่มกิจการค้าร่วมโครงการอีเพย์เม้น 
ประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) เพื่อทำหน้าที่
ในการติดตั้งเครื่อง EDC แก่ร้านค้าและหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ โดยกำหนดค่าธรรมเนียมในการให้ 
บริการเครื่อง EDC ต่ำกว่าอัตราตลาด ได้แก่ (1) การยกเว้นการคิดค่าเครื่อง EDC (2) ลดค่าธรรมเนียมต่อ
รายการ (MDR) ในการรับบัตรเดบิต จากอัตราทั่วไปที่ร้อยละ 1–2.5 เหลือไม่เกินร้อยละ 0.55 และ 
(3) ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่อรายการในการรับบัตรเดบิตสำหรับส่วนราชการ 

2.1.1  ค่าธรรมเนียมลดลง จากการที่ผู้ให้บริการที่ร่วมโครงการมีส่วนแบ่งในตลาดการ
วางเครื ่อง EDC สูงถึงร ้อยละ 88 และการลดค่าธรรมเนียมการรับบัตรเดบิตลง ทำให้อัตรา
ค่าธรรมเนียมตลาดปรับลดลงตามเหลือร้อยละ 0.55 ซึ่งช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้ในระยะยาว 
โดยเฉพาะต่อผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งที่ผ่านมาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราสูงเนื่องจากไม่มีอำนาจ
ต่อรอง  

2.1.2  พัฒนาช่องทางในการรับชำระเงิน โดยใช้ Thai Standard QR Code เพ่ือเป็น
ทางเลือกแก่ร้านค้ารายย่อยในการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีต้นทุนในการติดตั้งต่ำ และ
สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้อย่างแพร่หลาย รวมถึงรองรับการทำธุรกรรมแบบออนไลน์ โดยผู้ให้บริการ 
QR Code ได้กระจายจุดรับชำระเงินผ่าน QR Code กว่า 3 ล้านจุด โดยนับรวมทั้งร้านค้าทั่วไปและ
ร้านค้าออนไลน์ ซึ่งช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้น 

2.1.3  การเพิ่มขึ้นและการกระจายตัวของเครื่องรับบัตร หรือจุดรับชำระเงินของ  
นิติบุคคลหรือร้านค้าในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งในตัวเมืองและในพื้นที่ห่างไกล 

(1)  การเพิ่มขึ้นของเครื่อง EDC โดยก่อนเริ่มโครงการประเทศไทยมีเครื่อง 
EDC 475,644 เครื่อง (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2559) หลังสิ้นสุดโครงการประเทศไทยมีเครื่อง EDC ทั้งสิ้น 
768,103 เครื่อง (ข้อมูล ณ ครึ่งปีแรกของปี 2561) โดยจำนวนเครื่อง EDC เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 61  
ซึ่งเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำคัญเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 14 ต่อปี 
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(2)  การกระจายตัวของเครื่อง EDC โดยหลังจากสิ้นสุดโครงการการกระจาย
ตัวของเครื่อง EDC ทั่วประเทศดีขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ที ่มีจำนวนเครื่อง EDC ต่อประชากรต่ำ เช่น  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราการเติบโตสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ รายละเอียดตามตารางประกอบ  

 
การกระจายตัวของเครื่อง EDC ในแต่ละภูมิภาค 

 

ภูมิภาค 
จำนวน EDC / ประชากร 

1,000 คน 
(ก่อนเริ่มโครงการ) 

จำนวน EDC / ประชากร 
1,000 คน 

(หลังสิ้นสุดโครงการ) 
อัตราการเติบโต 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.93 4.17 116% 
ภาคเหนือ 3.97 7.34 85% 
กลาง 5.88 9.93 69% 
ภาคใต้ 6.37 9.69 52% 
กทม. + ปริมณฑล 23.60 34.96 48% 
ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
2.1.4  ปริมาณการออกบัตร National Debit Card และปริมาณการสมัคร/ใช้บริการ

รับเงินสวัสดิการของภาครัฐ 
(1)  บัตรเดบิต โดยจำนวนบัตรเดบิต ณ วันที่ 30 ก.ย. 61 มีจำนวน 64.9 ล้านใบ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จาก ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 ซึ่งมีจำนวน 59 ใบ 
(2)  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เริ่มโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจนถึงวนัที่ 

19 ธันวาคม 2561 โดยกรมบัญชีกลางได้แจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งสิ้น 11.1 ล้านใบ และมีการใช้จา่ย
ผ่านบัตรสวัสดิการทั้งสิ้น 179 ล้านรายการ มูลค่ารวม 50.7 พันล้านบาท นอกจากนั้น กรมบัญชีกลาง
ได้กำหนดสวัสดิการเพิ่มเติมแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการ เช่น มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ การจ่ายสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการ และมาตรการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการชำระ
เงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

(3)  ปริมาณการใช้บัตรเดบิตในการชำระเงินแทนเงินสด โดยหลังจากเริ่ม
โครงการกระจายเครื่อง EDC และการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต พบว่าการใช้งานบัตรเดบิตที่
เครื่อง EDC เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยหลังสิ้นสุดโครงการพบว่าการใช้งานบัตรเดบิตเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 
40.2 
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2.2  แผนการดำเนินงานในระยะต่อไป 
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงินฉบับที่ 4 

(พ.ศ. 2562–2564) (รายละเอียดตามข้อ 1.2 ของโครงการที่ 1 : ระบบพร้อมเพย์) 
 

3.  โครงการที่ 3 : โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
3.1  ผลสำเร็จของโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตั ้งแต่มี  

การเริ่มดำเนินโครงการ 
3.1.1  การคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านพร้อมเพย์ เป็นการเชื่อมโยงระบบการ

ชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์กับระบบภาษีให้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้มีการดำเนินการคืนภาษีผ่านระบบ
พร้อมเพย์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 โดยการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านพร้อมเพย์ ในปี 
2561 คิดเป็นจำนวนร้อยละ 70 ของจำนวนผู้ที่ขอคืนภาษีทั้งหมด 

3.1.2  ะบบ e–Tax Invoice และ e–Receipt เป็นระบบสำหรับจัดทำและนำส่ง
ข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้มีการเปิดให้บริการระบบการจัดส่ง 
e–Tax Invoice by e–mail แล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2560 โดยปัจจุบันมีผู้ใช้งาน จำนวน 566 ราย 
และได้มีการเปิดให้บริการระบบ e–Tax Invoice และ e–Receipt ในรูปแบบ Web Upload แล้ว
เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้งานระบบดังกล่าว จำนวน 213 ราย  

3.1.3  ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e–Donation) เป็นระบบที่พัฒนาขึ ้นเพื ่อใช้ 
ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล และองค์กรสาธารณกุศล
อื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้โดยไม่ต้อง
เก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้ร วดเร็วขึ้น  
ซึ่งระบบดังกล่าวได้มีการเปิดใช้งานแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ในระยะแรกเป็นการรับบริจาค
เงินสด โดยผู้รับบริจาคเป็นผู้นำส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการ
ต่อมาในระยะที่ 2 ได้มีการพัฒนาเป็นระบบการบริจาคผ่านการสแกน QR Code ของธนาคารพาณิชย์ 
โดยธนาคารพาณิชย์จะเป็นผู้ดำเนินการส่งข้อมูลการบริจาคให้กับกรมสรรพากร  

3.1.4  การเสนอแก้ไขกฎหมายและระเบียบ ดังนี้  
(1)  การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสาร

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์ National e–Payment เช่น การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เริ่มโครงการกระจายเครื่อง EDC  
และการแจกโชคจากการใช้บตัรเดบิต 
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ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–Withholding Tax) เป็นต้น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561  

(2)  ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับ
ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e–Tax Invoice by e–mail พ.ศ. 2560 ได้มีการประกาศแล้วเมื่อ
เดือนมีนาคม 2560  

(3)  ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับ
ภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 ได้มีการประกาศแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 
2560 

3.1.5  โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วและอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ 
 

ชื่อโครงการ จำนวนเงิน  
(บาท) 

แผนงานภายใต้โครงการระบบภาษี 
และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

1. โครงการพัฒนาระบบการนำเข้า
และคัดแยกข้อมูลการชำระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

894,980,000 การพัฒนาระบบ IT เพ่ือรองรับ 
- การยื่นแบบแสดงรายการภาษีทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e–Filing) 
- การหักภาษีและนำส่งภาษีทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e–Withholding Tax)  
- การนำส่งข้อมูลธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์  

2. โครงการจัดทำฐานข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลการชำระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการบริหาร
การจัดเก็บภาษี 

644,140,000 
 

3. โครงการพัฒนาระบบบริการจัดทำ
และนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ และใบรับ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสนับสนุน 
แผนยุทธศาสตร์การชำระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 

306,341,000 การพัฒนาระบบ IT เพ่ือรองรับ 
- การจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับ

ภาษี 
- และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e–Tax 

Invoice/ e–Receipt)  

รวม 1,845,461,000  
 

3.2  แผนการดำเนินการในระยะต่อไป 
แผนพัฒนาระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นแผนการดำเนินงาน  

ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เสียภาษี 
โดยมีการดำเนินการ 2 ระยะ ดังนี้ (1) แผนการพัฒนาระยะที่ 1 เป็นการดำเนินการจัดทำโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ ทั้งในด้านการพัฒนาระบบงานใหม่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบการวิเคราะห์
ข้อมูล และการแก้ไขกฎหมายซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์ท้ังหมดในปี 2563 และ (2) แผนการพัฒนาระยะที่ 2 
เป็นการพัฒนาระบบการวิเคราะห์เพื่อจำแนกกลุ่มผู้เสียภาษีเพื่อให้การบริการที่ดีและการแนะนำการเสีย
ภาษีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
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4. โครงการที่ 4 : โครงการ e–Payment ภาครัฐ 
4.1  ผลสำเร็จของโครงการ e–Payment ภาครัฐ  

โครงการ e–Payment ภาครัฐ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 4.1.1 โครงการบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และ 4.1.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ 

4.1.1  โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อให้
ภาครัฐมีฐานข้อมูลกลางในการดูแลให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมแก่ประชาชน เพื่อบูรณาการ
จัดระบบการแจ้งสิทธิ การตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม การประเมินและตรวจสอบการใช้สิทธิ
สวัสดิการสังคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันภาครัฐใช้งบประมาณจำนวนมากในการ
สนับสนุนสวัสดิการสังคมเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ได้แก่ เงินอุดหนุ น
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สวัสดิการด้านการศึกษา สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย สวัสดิการคนพิการ 
สวัสดิการผู้ด้อยโอกาส และสวัสดิการผู้สูงอายุ เป็นต้น ครอบคลุมประชาชนผู้มีสิทธิประมาณ 12 ล้านคน 
โดยการจัดสวัสดิการเหล่านี ้มีหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องจำนวนมาก เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น  

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาการจัดสวัสดิการสังคมและการให้เงินช่วยเหลือโดยภาครัฐ
ยังมีข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน กล่าวคือ หน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดสวัสดิการจะเป็นผู้ดูแลการลงทะเบียน
เพื่อขอรับสวัสดิการ โดยจะแบ่งการทำงานตามพื้นที่ สำหรับการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิส่วนใหญ่จ่าย
เป็นเงินสดและมีบางส่วนโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ การให้สวัสดิการหน่วยงานที่มี
หน้าที่จะทำฐานข้อมูลของตนเองโดยไม่มีหน่วยงานใดทำหน้าที่บูรณาการข้อมูล ทำให้ภาครัฐไม่มี
ข้อมูลที่จะแสดงให้เห็นว่า ผู้มีสิทธิแต่ละรายได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบทำให้  
การจ่ายเงินสวัสดิการสังคมเพื่อช่วยเหลือได้ตรงกลุ่มเป้าหมายไม่ทุกคน เนื่องจากข้อมูลที่จำเป็น
สำหรับการกำหนดนโยบายกระจัดกระจายอยู ่หลายแห่ง รวมทั้งยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า
ประชาชนนำเงินช่วยเหลือไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ส่งผลให้ไม่สามารถประเมินประสิทธผิล
ของการช่วยเหลือต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือส่วนใหญ่อยู่ในรูปเงิน
สดและไม่มีการบริหารจัดการการให้เงินช่วยเหลือของภาครัฐในภาพรวม ดังนั้น เพื่อแก้ไขข้อจำกัด
ข้างต้น จึงจำเป็นต้องบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม โดยกรมบัญชีกลางจะแบ่งการทำงาน
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

(1)  บูรณาการการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมด้วยพร้อมเพย์ เริ่มตั้งแต่หน่วยงาน
เจ้าของฐานข้อมูล มีหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และส่งข้อมูลให้กรมการปกครอง
ตรวจสอบตัวตน การมีชีวิตของผู ้มีสิทธิ และเงื ่อนไขการให้สวัสดิการ จากนั ้นส่งข้อมูลต่อให้
กรมบัญชีกลางเป็นผู้จ่ายเงินตรงให้แก่ผู้มีสิทธิด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในเบื้องต้น 
แล้วทยอยจ่ายเงินผ่านระบบ Prompt Pay ต่อไป โดยผลการดำเนินโครงการ ณ วันที่ 31 มกราคม 
2562 สรุปได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1  ผลการดำเนินโครงการ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 
 

ลำดับ สวัสดิการ เร่ิมจ่าย หมายเหตุ 
1 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กันยายน 2559  
2 เงินช่วยเหลือเยยีวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบสืบ 

เนื่องจากสถานการณ์ความไมส่งบในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต ้

ตุลาคม 2560 
 

3 เบี้ยความพิการ 
 
 
 

✓ เริ่มจ่ายเบี้ยความพิการ (กทม.) 
เดือนเมษายน 2561 เบี้ยความ
พิการ 
(พัทยา) และเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ
(กทม. และพัทยา) เดือนกรกฎาคม 
2561 
สำหรับ อปท. อยู่ระหว่างกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพัฒนา
ระบบเช่ือมโยงการจ่ายเงิน คาดวา่
จะจ่ายได้ในเดือนเมษายน 2562 

4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 
 

 

5 เงินเดือนทหารกองประจำการ กระทรวงกลาโหม กรกฎาคม 2561 
เป็นสวัสดิการที่นำมาจ่ายเพิ่มเตมิ 6 ค่าป่วยการอาสาสมคัรสาธารณสุขประจำหมู่บา้น 

(อสม.) 
สิงหาคม 2561 

7 การให้บริการผูสู้งอายุท่ีอยู่ในภาวะยากลำบาก – เนื่องจากเป็นสวสัดิการ 
ที่มีลักษณะการจ่ายเป็นรายเดือน 
แต่มีจำนวนน้อยต่อครั้ง 
โดยหน่วยงานได้จ่ายผ่านระบบ 
KTB Corporate แล้ว 

8 เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง – 
9 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลอืชาวเขา 

ด้านสังคมสงเคราะห ์
– 

10 เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือ 
เด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน 

– 

11 เงินอุดหนุนเงินสงเคราะหผ์ู้ได้รับความเสียหาย
จากเหตุการณ์ทางการเมือง 

– เป็นสวัสดิการที่มผีู้มสีิทธิ 
จำนวนน้อย 

12 เงินทุนการศึกษาช่วยเหลือทายาทผู้ประสบภยั – 
13 เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาและเงินยังชีพแก่บุตร

เจ้าหน้าท่ีของรัฐที่เสยีชีวิต/ทุพลภาพ 
จากการปฏิบตัิหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงฯ 

– อยู่ระหว่างศึกษาข้อมลู 
เนื่องจากข้อมูลมีปริมาณมาก 
และมีความหลากหลาย 

14 สวัสดิการพื้นฐานด้านการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
ด้านการอาชีวศึกษา 

– 

15 การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรยีน – 
16 เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลีย้งดูเดก็ใน 

ครอบครัวอุปถัมภ ์
– อยู่ระหว่างกรมกิจการเด็กและ 

เยาวชน พัฒนาระบบเช่ือมโยง 
17 เบี้ยสงเคราะหผ์ู้ป่วยเอดส ์ – ไม่นำมาจ่ายเนื่องจากเป็นข้อมูล 

ที่เป็นความลับ 
18 กองทุนคุ้มครองเด็ก – ไม่ได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ 
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(2)  บูรณาการการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมด้วยบัตร กระทรวงการคลังได้รับ

ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 โดยผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดจะ
ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการชำระราคาสินค้าและบริการตามที่กำหนด  
โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นดำรินายกรัฐมนตรี ที่ต้องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อทำให้
ภาครัฐสามารถจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ที่รัฐต้องการให้
ความช่วยเหลือโดยตรง ถูกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ซ้ำซ้อน และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งยังสามารถ
บริหารจัดการ และประเมินผลประสิทธิภาพของเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ประชาชนสามารถใช้
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสื่อในการรับเงินช่วยเหลือ และสามารถนำไปใช้จ่ายกับภาคขนส่งและ  
นอกภาคขนส่ง ปัจจุบันมีผู้มีสิทธิที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนทั้งสิ้น 14.5 ล้านราย โดยมี
ภาพรวมการใช้จ่ายสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560–20 มกราคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 
67,759.45 ล้านบาท (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2  แสดงภาพรวมการใช้จ่ายสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560–20 มกราคม 2562 
 

ลำดับ รายการ จำนวน 
จำนวนเงิน 
(ล้านบาท) 

1 ร้านธงฟ้าประชารัฐ  187,071,476 53,853.55 
2 ร้านก๊าซหุงต้ม 2,363,374 106.29 
3 รถ บขส. 474,750 166.16 
4 รถไฟ 2,926,279 308.41 
5 รถไฟฟ้า (เริ่ม 20 ก.ค. 61) 852,544 25.90 
6 รถ ขสมก. (เริ่ม 1 ม.ค. 62) 3,329 0.03 
7 เงินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต (เข้ากระเป๋าเงิน  

e–Money)  
16,523,608 2,895.80 

8 เงินตามมาตรการชดเชยภาษีมูลค่าเพ่ิมฯ (เข้ากระเป๋าเงิน 
e–Money)  

932,544 14.42 

9 มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปี (เข้ากระเป๋าเงิน 
e–Money) 

14,296,260 7,148.13 

10 มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านฯ (เข้ากระเป๋าเงิน  
e–Money)  

411,888 164.76 

11 มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางฯ (เข้ากระเป๋าเงิน  
e–Money)  

3,076,003 3,076.00 

รวมทั้งสิ้น 67,759.45 
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(3)  บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เมื่อสามารถจ่ายเงินสวัสดิการสังคม
ทุกประเภทตามข้อ 4.1.1 ใน (1) และ (2) แล้ว จะทำให้มีฐานข้อมูลการจ่ายเงินสวัสดิการสังคม และ
ฐานข้อมูลผู ้มีรายได้น้อยที ่สามารถนำมาบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เพื ่อให้ภาครัฐมี
ฐานข้อมูลกลางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกราย และสามารตรวจสอบได้ว่าผู้มีสิทธิแต่ละ
รายได้รับสวัสดิการสังคมประเภทใดบ้าง มีความซ้ำซ้อนหรือไม่ และภาครัฐยังมีข้อมูลในการติดตาม
ประเมินผลการให้สวัสดิการในแต่ละประเภทเพ่ือปรับปรุงการให้สวัสดิการให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความต้องการในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถบริหารงบประมาณการ
จ่ายเงินสวัสดิการสังคม และกำกับติดตามค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

4.1.2  โครงการเพิ ่มประสิทธ ิภาพการร ับจ ่ายเง ินภาคร ัฐทางอิเล ็กทรอนิกส์  
มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงานภาครัฐอย่างครบวงจร 
ทั้งการรับเงินจากประชาชนและภาคธุรกิจ การนำเงินส่งคลัง และการเบิกจ่ายเงินให้แก่ประชาชนและ
ภาคธุรกิจผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่กำหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ เพ่ือกำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงิน
ของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วยังมีบทบาทในการผลักดัน เพื ่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลง
พฤติกรรมของประชาชน และภาคธุรกิจที่ติดต่อกับภาครัฐ จากการใช้เงินสดและเช็คเป็นการใช้ระบบ
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทน ซึ่งกรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้ทุก
ส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป รวมทั้งเพิ่มช่องทางการให้บริการรับ
ชำระเงินค่าบริการจากประชาชนให้กับส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว 
ประกอบด้วย 

(1)  หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนไปสู่การรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่วนราชการ จำนวน 159 แห่ง แบ่งออกเป็นหน่วยงานเบิกจ ่าย  

ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังซึ่งอยู่ในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 7,200 
หน่วยงาน ซึ่งได้สมัครเข้าใช้บริการด้านการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบ 
Internet Banking ของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่เรียกว่าระบบ KTB Corporate Online 
สำหรับกลุ่มภาครัฐ พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) แล้ว 
จำนวน 6,807 หน่วยงาน อยู่ระหว่างรอติดตั้งเครื่อง EDC จำนวน 132 หน่วยงาน ไม่ประสงค์ติดตั้ง
เครื่อง EDC จำนวน 5 หน่วยงาน ขอข้อมูล Staging จำนวน 230 หน่วยงาน และยุบหน่วยเบิกจ่าย 
จำนวน 26 หน่วยงาน 

(2)  ปริมาณการรับจ่ายเงินของภาครัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
รวมทั้งระบบการชำระเงินแบบ Any ID และบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อมูลการทำธุรกรรมด้านการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง
ผ่านระบบ KTB Corporate Online และเครื่อง EDC ทั้งในกรณีท่ีรับชำระด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิต 
และ QR Code ของจำนวนหน่วยงานผู้เบิกข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม–31 ธันวาคม 2561 โดยมี
การใช้ธุรกรรมผ่านเครื ่อง EDC จำนวน 2,824 หน่วยงาน จำนวน 550,430 รายการ จำนวนเงิน 
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8,484,249,325 บาท มีการใช้งานผ่าน KTB Corporate ประกอบด้วย (1) ธุรกรรมด้านจ่าย Bulk 
Payment จำนวน 5,087 หน่วยงาน จำนวน 5,753,823 รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 62,019,634,482.87 
บาท (2) ธุรกรรมด้านรับ Bill Payment จำนวน 859 หน่วยงาน จำนวน 137,984 รายการ จำนวน
เงินทั้งสิ้น 55,415,428,015.51 บาท (3) ธุรกรรมนำเงินส่งคลัง จำนวน 1,825 หน่วยงาน จำนวน 
118,203 รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 389,390,746,931.97 บาท 

(3)  การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ  
กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธี

ปฏิบัติ ให้ส่วนราชการจ่ายเงิน รับเงินและนำเงินส่งคลังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินสวัสดิการที่ต้องจ่ายต่อเนื่องเป็นรายเดือนให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2559 จนถึง
ปัจจุบัน 

4.2  แผนการดำเนินการในระยะต่อไป  
4.2.1  กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางจะผลักดันให้เกิดการขยายการใช้บัตร

อย่างครบวงจร โดยการเชื่อมโยงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับ Basic Account และ Mobile Payment 
รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลสวัสดิการที่โอนเงินผ่าน Prompt Pay เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e–Money) 

4.2.2  กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางจะผลักดันให้เกิดการขยายฐานข้อมูลผู้มี
รายได้น้อยที่ได้รับความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการโอนเงินผ่าน Prompt Pay ของ 
ผู้มีสิทธิกว่า 20 ล้านคน ที่สามารถบูรณาการข้อมูลการให้สวัสดิการแก่ประชาชนกับ 9 กระทรวง 
(กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข) ภายใต้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อสนับสนุน  
การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และติดตาม
ประเมินผลการจัดสวัสดิการ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม  

4.2.3  กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางจะเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานใช้งานระบบ  
e–Payment การชำระและรับชำระเงินผ่านช่องทาง KTB Corporate Online เครื ่อง EDC และ QR 
Code ให้เต็มประสิทธิภาพ โดยขยายผลกับหน่วยงานภาครัฐอื่นให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน รวมทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมมือกับสถาบันการเงินสื่อสารทำความเข้าใจให้ประชาชนใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ QR Code และการโอนเงินในการรับและชำระเงินกับหน่วยงานราชการเพ่ือมุ่งสู่สังคม
ไร้เงินสด (Cashless Society)  

 
5. โครงการที่ 5 : โครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

5.1  ผลสำเร็จของโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
5.1.1 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยได้มีการจัดทำ VDO Infographic สำหรับ

การประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ จำนวน 8 ตอน และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งสื่อโทรทัศน์
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และ Social Media การจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ไปยังส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศาลากลาง
จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานสรรพากรจังหวัด สาขาของธนาคารพาณิชย์ และ
สาขาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั่วประเทศ การส่ง SMS ให้กับผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือเพื่อเชิญชวน
การลงทะเบียนพร้อมเพย์ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านทางสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์ของกรม
ประชาสัมพันธ์ 

5.1.2  การจัดให้มี Website หลักของโครงการ www.epayment.go.th เพื ่อให้
ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e–Payment 
รวมทั้งรวบรวมเอกสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และคำถาม–คำตอบที่เกี ่ยวข้องกับ
โครงการ National e–Payment 

5.1.3  การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื ่อให้ความรู ้และส่งเสริมการใช้ธ ุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าใจและ
ใช้บริการตามโครงการ National e–Payment 

5.1.4  โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื ่อสนับสนุนให้
ประชาชนชำระเงินโดยใช้บัตรเดบิตหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทางอุปกรณ์รับชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ใช้เงินสดน้อยลง รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ร้านค้าติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น โดยขอสนับสนุนเงินรางวัลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 84 ล้านบาท 
ซึ่งได้ดำเนินการจับรางวัลแล้ว จำนวน 12 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560–พฤษภาคม 2561 และ
จ่ายเงินรางวัลไปแล้วทั้งหมด 69.9 ล้านบาท ให้กับผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 8,872 ราย ทั้งนี้ จากการ
ดำเนินโครงการดังกล่าวส่งผลให้ (1) ปริมาณบัตรเดบิตเพิ่มขึ้นจากประมาณ 52 ล้านใบ เป็น 62 ล้านใบ 
(2) ธุรกรรมตลอดโครงการเพิ่มขึ้นชัดเจน (ไม่รวมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) โดยปริมาณธุรกรรมการใช้จ่าย
ผ่านบัตรเดบิตในช่วงที่จัดโครงการ (พฤษภาคม 2560 ถึง เมษายน 2561) อยู่ที่ 80.2 ล้านรายการ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน (3) มูลค่าการใช้บัตรในช่วงที่จัดโครงการอยู่ที่ 148,975 
ล้านบาท หรือคิดเป็นการขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

5.2  แผนการดำเนินการในระยะต่อไป  
แผนประชาสัมพันธ์โครงการ National e–Payment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 มีเป้าหมายหลักเพื ่อพัฒนาบริการของภาครัฐให้เป็นระบบภาครัฐอิเล ็กทรอนิกส์  (e–
Government) อย่างแท้จริง เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ที่ติดต่อ
กับประชาชนจานวนมากสามารถยกระดับการให้บริการของหน่วยงานด้วยเทคโนโลยี และเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการใช้งานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ แผนประชาสัมพันธ์นี้
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 

5.2.1  โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ “โครงการ e–Payment ภาครัฐ” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครั ฐ และ
เอกชน เกี่ยวกับประโยชน์ของการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที ่มีกว่า 14.5 ล้านคน ผู ้ที ่ติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือผู ้ที ่ได้รับสิทธิ
สวัสดิการจากภาครัฐ ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศและไม่มีความคุ้นเคยกับการใช้สื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์ แต่ใช้เงินสดเป็นหลักในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
เช่น การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเพื่อกระตุ้นและเปลี่ยนพฤติกรรมให้ลดการใช้เงินสด  
ในการรับชำระและชำระราคาสินค้าและบริการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น Social Media และ 
การจัดสัมมนาเพ่ือเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

5.2.2  โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้ “โครงการระบบภาษีและเอกสาร
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ระบบภาษี
และเอกสารธุรกรรมอิเล ็กทรอนิกส์(Electronic Tax Systems) ทั ้งการสนับสนุนหรือกำหนด
มาตรการจูงใจให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการจัดทำ 
จัดส่ง และเก็บเอกสารภาษีแบบกระดาษ มาใช้บร ิการ e–filing การจัดทำ e–Tax Invoice และ  
e–Receipt และนำส่งข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กรมสรรพากร โดยเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่าง ๆ เช่น สื่อการสอนในรูปแบบของ Clip VDO การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media และการจัด
เสวนาให้ความรู้ เป็นต้น 

ทั้งนี้ สำหรับงบประมาณที่ใช้ดำเนินกิจกรรมตามแผนประชาสัมพันธ์ดังกล่าว 
เห็นว่าสามารถนำเงินของโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตในส่วนที่ ไม่มีผู้มารับรางวัลจำนวน 
14,123,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์โครงการ National e–Payment 
ต่อไป โดยกระทรวงการคลังจะดำเนินการขอให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิจารณาเห็นชอบ  
ในการเพิ่มวัตถุประสงค์การใช้งบประมาณโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตดังกล่าวและจัดสรร
ให้กับกรมบัญชีกลางและกรมสรรพากรเพื่อดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ต่อไป 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นางสาวสุขุมาลย์ ลัดพลี 
 
ประวัติการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) Western Michigan University

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  
ประวัติการทำงาน 

พ.ศ. 2536–22540  นักวิเคราะห์ ฝ่ายบริหารเงิน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สิน
อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  

พ.ศ. 2540  เศรษฐกร 4 กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง 

พ.ศ. 2543 เศรษฐกร 5 กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สศค. 
พ.ศ. 2545 เศรษฐกร 6 กองนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน สศค. 
พ.ศ. 2546 เศรษฐกร 6 ว. สำนักนโยบายระบบการเงิน การออม และการลงทุน สศค. 
พ.ศ. 2547   เศรษฐกร 7 ว. สำนักนโยบายระบบการเงิน การออม และการลงทุน สศค.  
พ.ศ. 2549 เศรษฐกร 8 ว. สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ สศค. 
พ.ศ. 2551  ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ 

สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สศค. 
พ.ศ. 2554–2556 Advisor to Executive Director, Southeast Asia Group 

ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. 2556  ผู้อำนวยการส่วนกลยุทธ์สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สศค. 
พ.ศ. 2556  ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ  

สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สศค. 
พ.ศ. 2558 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  

สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สศค. 
 
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สศค. 
 


