ฉบับที่ 56/2561

วันที่ 18 เมษายน 2561

แนวทางการพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน
(Financial Technology : FinTech)
__________________________________
นางสาวกุล ยา ตัน ติเ ตมิท ผูต รวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปดเผยวา กระทรวงการคลังมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรม FinTech อยางจริงจัง เพื่อใหเกิดแรงขับเคลื่อนใน
การพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech ในวงกวาง อันจะชวยใหประชาชนเขาถึงบริการทางการเงินไดมากขึ้น และ
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาการใหบริการทางการเงินในระบบการเงินของไทย สอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0
ของรัฐ บาลที่มุงหวังใหเ ศรษฐกิจ ไทยขับ เคลื่อ นดว ยนวัต กรรมและยกระดับ ความสามารถในการแขง ขัน ของ
ประเทศกระทรวงการคลัง จึง เสนอแนวทางการพัฒ นาและสง เสริม อุต สาหกรรมเทคโนโลยีท างการเงิน ซึ ่ง
ประกอบดวย3 มาตรการ ไดแก 1) พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศที่เกี่ยวของกับการ
ทําธุรกรรมทางการเงิน 2) ผลักดันหนวยงานภาครัฐเปนผูใหและผูใชผลิตภัณฑและบริการทางการเงินที่เกี่ยวของกับ
FinTech และ 3) จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน (Institute for Financial Innovation and
Technology) หรื อ InFinIT ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ ห็ น ชอบแนวทางดั ง กลา วแล ว เมื่ อ วั น ที่ 17 เมษายน 2561
แนวทางดังกลาว สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1) พั ฒนาระบบโครงสรา งพื้น ฐานทางอิเล็ กทรอนิ กส ของประเทศที่เกี่ ยวข องกับการทํ า ธุรกรรม
ทางการเงิน เพื่อใหผูใหบริการและผูใชบริการทางการเงินสามารถทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย โดยกระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอยูระหวาง
ดําเนินโครงการสําคัญ 2 โครงการ ไดแก 1) โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส
แห งชาติ ที่ ส งเสริ มการบู รณาการระบบการชํ าระเงิ นทางอิ เล็ กทรอนิ กส ทั้ งในระบบภาครั ฐ และภาคเอกชน และ
2) โครงการพัฒนาระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส (Digital Identification Platform) เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการพิสูจนและยืนยันตัวตนและลดขั้นตอนที่ซ้ําซอน ซึ่งเปนภาระแกทั้งผูแสดงตนและผูมีหนาที่ในการ
ตรวจสอบความถูกตองและยืนยันตัวตนในดานเวลาและทรัพยากร
2) ผลั กดั นหน ว ยงานภาครั ฐเป น ผู ใ ห และผู ใ ช ผลิ ต ภั ณ ฑ และบริ การทางการเงิ น ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
FinTech โดยกระทรวงการคลังจะผลักดันใหหนวยงานภาครัฐเขามามีสวนรวมในการเปนทั้งผูใหและผูใชบริการ
ผลิตภัณฑและบริการทางการเงินที่เกี่ยวของกับ FinTech มากขึ้น เชน การรับจายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส
การบูรณาการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส การจายสวัสดิการผานระบบอิเล็กทรอนิกส การเพิ่มชองทางในการใหบริการ
ทางอิเล็กทรอนิกสของ SFIs เปนตน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech อีกทางหนึ่ง

-23) จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน (Institute for Financial Innovation and
Technology : InFinIT) เพื่อทําหนาที่สงเสริมวิสาหกิจเริ่มตนที่เกี่ยวของกับ FinTech (FinTech Startups) และพัฒนา
สภาพแวดลอมและระบบนิเวศนของอุตสาหกรรม FinTech (FinTech Ecosystem) ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดย InFinIT จะทําหนาที่ ดังนี้ 1) บมเพาะและสงเสริม FinTech Startups ให
สามารถตอยอดความคิดใหเปนนวัตกรรมทางการเงิน 2) เสริมสรางความสามารถทางการดําเนินธุรกิ จเพื่อให
FinTech Startups สามารถพัฒนานวัตกรรมในเชิงการคาได 3) สรางเครือขายของภาครัฐและภาคเอกชนที่มีสวน
เกี่ยวของกับ FinTech ทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อใหประเทศไทยมี FinTech Ecosystem ที่เอื้อตอการ
เจริญเติบโตของอุตสาหกรรม FinTech 4) ผลักดันใหมีการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการใหบริการทางการเงิน
ในประเทศไทยในทุกภาคสวน ซึ่งรวมถึงการสงเสริมการสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑหรือบริการทาง
การเงินที่เกี่ยวของกับ FinTech ของ SFIs และ 5) รวมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ
รวมทั้งทักษะที่เกี่ยวของกับ FinTech เพื่อสรางผูปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม FinTech หรือผูประกอบการในอนาคต
(Talent Pipeline)
ทั้งนี้ InFinIT จะประสานงานกับหนวยงานที่ทําหนาที่บมเพาะและเรงการพัฒนา (Incubators and
Accelerators) ในระดับนานาชาติ สถาบันการศึกษาชั้นนํา หนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษาทางธุรกิจ
ทั้งในและตางประเทศรวมทั้ง สถาบันการเงินเฉพาะกิจและผูใหบริการทางการเงินประเภทตางๆ ในการจัดทํา
โครงการตาง ๆ ของ InFinIT
นางสาวกุลยาฯ กลาวเพิ่มเติมวา “FinTech และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ FinTech เชน บล็อกเชน
ปญญาประดิษฐ เปนตน ไดมีบทบาทสําคัญเพิ่มขึ้นอยางยิ่งในการทําธุรกรรมการเงินในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอุตสาหกรรม
FinTech และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของมีความสําคัญไมเพียงตอการใหบริการทางการเงินเทานั้น แตยังจะสงผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ในวงกวาง รัฐบาลไดเห็นถึงความสําคัญและไดพิจารณาถึงผลกระทบของ FinTech ที่มีตอ
ประชาชน และผูใหบริการทางการเงิน รวมถึงแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรม FinTech เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ”
___________________________________

สํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ตอ 3219
โทรสาร 0 2618 3366

