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โดย ส่วนวิชาการ สมาคมบริษัทหลกัทรพัย์ไทย 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัอย่างหนึง่ในแวดวงธุรกิจการเงินทัว่โลกซึง่เห็นได้ชดั ได้แก่ บทบาทท่ีเพ่ิมขึน้ของ FinTech ใน 
ในการให้บริการทางการเงิน ซึง่เป็นการเติมเต็มรูปแบบการให้บริการของสถาบนัการเงินท่ีเป็นผู้ ให้บริการรายดัง้เดิมใน
ปัจจบุนั ด้วยการน าเสนอบริการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ (อาทิเช่น ความสะดวก รวดเร็ว และต้นทุนท่ีถูกกว่าเดิม) กล่าว
ได้วา่ มลูคา่การลงทนุในธุรกิจ FinTech ทัว่โลกได้เพ่ิมขึน้อย่างก้าวกระโดดในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมาและยงัคงเพ่ิมขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง โดยล่าสดุนัน้ ข้อมูลจากรายงาน The Pulse of FinTech Q1 2016 โดย KPMG ได้รายงานมูลค่าการ
ลงทุนใน FinTech ทั่วโลกในไตรมาสแรกของปีนีท้ี่เพิ่มขึน้กว่า 84% จาก 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯในไตร
มาส 4/2558 สู่ 5.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯในไตรมาส 1/2559 ซึง่แม้ว่าส่วนใหญ่จะยงัเป็นการลงทุนในธุรกิจด้าน
การให้กู้ ยืม (Lending) และการช าระเงิน (Payment) แตจ่ะเห็นแนวโน้มการลงทนุใน FinTech กลุม่ท่ีเก่ียวข้องกบัตลาด
ทนุเป็นอีกประเภทที่ได้รับความสนใจเพ่ิมขึน้ตามล าดบั 
   

 
 **Overall investment includes fintech funding by angel investors, angel groups, private equity firms, mutual funds, hedge funds, VC, corporate and 

corporate VC investors. Source: The Pulse of FinTech 2016, KPMG International and CB Insights (data provided by CB Insights) May 25th, 2016 

 

FinTech... ในมุมของตลาดทุน 

o พฒันาการของ FinTech ในตลาดทนุเกิดข้ึนเพือ่ตอบโจทย์ความตอ้งการของผูใ้ช้งานในรูปแบบทีม่ากกว่าทีเ่คยไดร้บัจาก
บริการในรูปแบบดัง้เดิมเช่นเดียวกบัพฒันาการของ FinTech ที่เกิดข้ึนในภาคธนาคารซ่ึงสามารถจ าแนกรูปแบบของ 
FinTech ที่เกิดข้ึนในตลาดทุนต่างประเทศในภาพรวม ได้เป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของตลาด (Market 
Infrastructure) กลุ่มที่เกี่ยวกบัการบริหารจดัการลงทนุ (Investment Management) กลุ่มที่เกี่ยวกบัเคร่ืองมือในการ
ตดัสินใจซ้ือขายและวิเคราะห์หลกัทรพัย์ (Social Trading & Data Analytics) และกลุ่มทีเ่กี่ยวกบัการระดมทนุ (Capital 
Raising)  

o ส าหรับในประเทศไทยนัน้ กล่าวได้ว่า FinTech ยงัอยู่ในช่วงระยะเร่ิมต้นของการพฒันาเมื่อเทียบกบัต่างประเทศ ซ่ึง 
FinTech ในตลาดทนุส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของการน าเสนอบทความ โปรแกรมวิเคราะห์ คดักรองหลกัทรัพย์ต่างๆ 
นอกจากนัน้ ยงัมี FinTech ที่เกี่ยวกบัการระดมทนุในรูปแบบ Crowdfunding ซ่ึงในการประกอบธุรกิจนัน้ก็จะต้องอยู่
ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังาน ก.ล.ต. 

o  
 
 
 
 
 

15 กรกฎาคม 2559 
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พฒันาการของ FinTech ในตลาดทุนเกิดขึน้เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของผู้ ใช้งานในรูปแบบท่ีมากกว่าท่ีเคยได้รับ
จากบริการในรูปแบบดัง้เดิมเช่นเดียวกบัพฒันาการของ FinTech ท่ีเกิดขึน้ในภาคธนาคาร ทัง้ขัน้ตอนการใช้งานท่ีง่าย
ขึน้ สะดวกรวดเร็ว และต้นทนุการใช้บริการท่ีลดลง ซึง่สามารถจ าแนกรูปแบบของ FinTech ในตลาดทุนต่างประเทศใน
ภาพรวม ได้ดงันี ้

 กลุ่มที่เกี่ยวกับโครงสร้างพืน้ฐานของตลาด (Market Infrastructure) ไมว่า่จะเป็นการพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพระบบต่างๆ ทัง้ในส่วนระบบ Trading หรือกระบวนการ Post-Trade ต่างๆ ให้มีความ
รวดเร็ว แม่นย าและเช่ือมโยงกับสินทรัพย์ต่างๆได้หลากหลายประเภท การพัฒนา Electronic Trading 
Platform ในสินทรัพย์ตา่งๆ ตวัอย่างของผู้ให้บริการอาทิเช่น BATS (equities & ETFs) LMAX Exchange (FX) 
MarketAxess (Bond) trueEx (Interest rate swaps) ทัง้นี ้ครอบคลมุถงึเทคโนโลยีท่ีส าคญัท่ีเกิดขึน้และก าลงั
เป็นท่ีสนใจของแวดวงตลาดเงินตลาดทนุทัว่โลก ได้แก่ Blockchain ซึง่อยู่ระหว่างการพฒันาเพ่ือต่อยอดไปยงั
ธุรกรรมซือ้ขายหลกัทรัพย์ การช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ ตามท่ีได้เคยกล่าวถึงใน Newsletter ฉบบัท่ี
ผ่านมา ตวัอย่างผู้ ให้บริการอาทิเช่น Digital Asset Holdings BitOasis Coinbase  

 กลุ่มที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการลงทุน (Investment Management) ตวัอย่างท่ีส าคญัในกลุ่มนี ้ได้แก่ การ
ให้บริการด้านการลงทนุและท่ีปรึกษาการลงทนุโดยใช้ระบบอตัโนมตัิ (Robo – advisor) อาทิเช่น Wealthfront 
Betterment FutureAdvisor ซึง่รูปแบบดงักล่าวจะมีการใช้ Artificial Intelligence (AI) เข้ามาช่วยวิเคราะห์
และประมวลผลข้อมลูของผู้ลงทนุเพ่ือช่วยบริหารจดัการเงินลงทนุแทนการใช้บคุคล 

 กลุ่มที่เกี่ยวกับเคร่ืองมือในการตัดสินใจซือ้ขายและวิเคราะห์หลักทรัพย์  (Social Trading & Data 
Analytics) อาทิเช่น Social Trading platform ซึง่เป็นการเช่ือมโยงนกัลงทุนเข้าด้วยกนัและเปิดโอกาสให้แชร์
กลยทุธ์การลงทนุให้คนอื่นในเครือข่ายทราบ โดยท่ีได้รับผลตอบแทน เช่น eToro ZuluTrade Ayondo  เป็นต้น 
รวมถึง online platform ท่ีเสนอข้อมลู ความเห็น และค าแนะน าเก่ียวกบัการลงทุนในหลกัทรัพย์ ซึง่บางราย
น าเสนอประมาณการผลประกอบการด้วย ไม่ว่าจะเป็น Seeking Alpha The Motley Fool Estimize ไปจนถึง 
อาทิเช่น Motif Investing ซึง่เป็น online broker ท่ีน าเสนอพอร์ตการลงทุนในธีมต่างๆ หรือให้นกัลงทุนสร้าง
พอร์ตของตนเองได้ 

 กลุ่มที่เกี่ยวกับการระดมทุน (Capital Raising) อาทิเช่น การระดมทุนผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบ 
Crowdfunding ซึง่ตวัเว็บไซต์จะเป็นสื่อกลางท าหน้าท่ีในการจบัคู่ผู้ ท่ีต้องการระดมทุน และผู้ ท่ีต้องการลงทุน 
ตวัอย่างเช่น Kickstarter Indiegogo Crowdfunder Crowdcube  

 

กลา่วได้วา่ การให้บริการของ FinTech ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดเงินตลาดทุนในมิติท่ีแตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัรูปแบบของ
การให้บริการ โดย Nomura Institute of Capital Market Research (NICMR) ได้กล่าวถึงบทบาทของ FinTech ซึ่ง

หากพจิารณาในบริบทที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน โดยล าดับตามผลกระทบจากน้อยไปมาก ได้ดงันี ้ 

 การช่วยสนับสนุนการให้บริการทางการเงินแบบเดิม (to support financial business) อาทิเช่น ในกลุ่ม 
Social Trading & Data Analytics  
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 การเปล่ียนแปลงรูปแบบตัวกลางในการให้บริการ (to alter means of financial transactions) เช่น การ
เกิดขึน้ของ Robo –advisor ในกลุม่ Investment Management   

 การเป็นตัวกลางในการให้บริการทางการเงินแบบใหม่ (to be new financial intermediaries) อาทิเช่น 
Crowdfunding platform  

 การน าเสนอเทคโนโลยีที่จะเป็นการเปล่ียนโฉมหน้าโครงสร้างภาคการเงิน  (to revolutionize financial 
infrastructure) อาทิเช่น  Blockchain  
 

ทัง้นี ้ด้วยบทบาทของ FinTech ดงัท่ีกลา่วในข้างต้นจงึไมน่่าแปลกใจท่ีจะเห็นทัง้ผู้ ให้บริการทางการเงินรายดัง้เดิม 
 รวมถงึ ตลาดหลกัทรัพย์ตา่งประเทศหลายแห่งให้ความสนใจกบัเทคโนโลยีของ FinTech และหลายรายก็ได้มีการลงทนุ 
ใน FinTech อาทิเช่น Deutsche Börse ท่ีได้จดัตัง้ DB1 Ventures ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือลงทุนใน FinTech ในตลาดทุน 
รวมถงึ CME Group  NASDAQ LSE ASX ท่ีได้ลงทนุในการศกึษาด้าน Blockchain ไปก่อนหน้า เป็นต้น  
 

ในส่วนของหน่วยงานก ากับดูแลหลายแห่งในต่างประเทศก็ได้มีการศึกษาเก่ียวกับ FinTech อย่างจริงจัง
เช่นกัน ซึ่งจะเห็นพ้องกันเก่ียวกับการวางกรอบแนวทางก ากับดูแลท่ีรัดกุมเพียงพอท่ีจะดูแลให้เกิดความเช่ือมัน่และ
คุ้มครองผู้ลงทุน แต่ในขณะเดียวกันมีความยืดหยุ่นและไม่เป็นการจ ากดัโอกาสในการเกิดขึน้ของ FinTech และการ
เข้าถึงตลาดทุนของผู้ ท่ีต้องการระดมทุน เน่ืองจาก FinTech ยงัเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างใหม่ หน่วยงานก ากบัดแูลในหลาย
ประเทศ อาทิเช่น Financial Conduct Authority (FCA) ขององักฤษ The Australian Securities and Investment 
Commission (ASIC) ของออสเตรเลีย และ Monetary Authority of Singapore (MAS) ของสิงคโปร์ จงึมีการน าแนวคิด
เก่ียวกบั “Regulatory Sandbox” มาใช้ ซึง่แม้รายละเอียดของแต่ละประเทศจะแตกต่างกนัออกไป แต่ในภาพรวมแล้ว
จะเป็นการเปิดโอกาสให้ FinTech ทดลองประกอบธุรกิจได้โดยได้รับยกเว้นกฎกติกาบางประการ แต่จะต้องอยู่ภายใต้
กรอบเวลาและเง่ือนไขท่ีหน่วยงานก ากบัดแูลเป็นผู้ก าหนด ทัง้นี ้ตวัอย่างความคืบหน้าเก่ียวกับเกณฑ์/แนวทางก ากับ
ดแูล FinTech ในตลาดทนุตา่งประเทศท่ีส าคญั สรุปตามตารางได้ดงันี ้
 

ประเทศ ตัวอย่างความคืบหน้าเกี่ยวกับเกณฑ์/แนวทางก ากับดูแล FinTech ในตลาดทุน 
 

 
 

 The Financial Conduct Authority (FCA) ขององักฤษได้น าเสนอแนวคิดเก่ียวกบั Regulatory Sandbox ในรายงานเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2558 โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจกลุ่มแรกสมคัรเข้ากลุ่มได้ระหว่าง 9  พฤษภาคม - 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  

 FCA ตัง้ advice unit ในการให้ค าแนะน าด้านกฎเกณฑ์กบัธรุกิจในการพฒันา automated advice model 

 FCA ออกเกณฑ์ในการก ากบัดแูล Crowdfunding ตัง้แต่เมษายน 2557 ซึง่เกณฑ์ที่ส าคญัต่างๆ อาทิเช่น ก าหนดให้ผู้
ให้บริการ platform จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก FCA  ข้อมลูการระดมทนุท่ีต้องเปิดเผย การจ ากดัมลูค่าเงินลงทนุของ
ผู้ลงทนุในกลุ่ม non-sophisticated เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiN7-TDyPTNAhVCso8KHVcVBlgQjRwIBw&url=http://www.clipartbest.com/british-flag-icon&bvm=bv.127178174,d.c2I&psig=AFQjCNEA2PinwfbCZVvHECB85aEbDz-Mww&ust=1468641054553784&cad=rjt
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ประเทศ ตัวอย่างความคืบหน้าเกี่ยวกับเกณฑ์/แนวทางก ากับดูแล FinTech ในตลาดทุน 

 

 

 The Securities and Exchange Commission (SEC) ของสหรัฐฯระบวุ่าในแผน National Exam Program จะตรวจสอบ
การให้บริการของ Robo-Advisors โดยเน้นเร่ืองการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (fiduciary 
duties)และการให้บริการที่จะต้องเป็นไปตาม Investment Advisors Act ขณะที่ FINRA (Financial Industry 
Regulatory Authority) ได้น าเสนอแนวทางปฏิบตัิใน Report on Digital Investment Advice เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา 

 SEC ได้ออกเกณฑ์ Regulation Crowdfunding เมื่อปลายเดือนตลุาคม 2558 โดยเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ 16 พฤษภาคมปีนี ้
ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่ส าคัญ เช่น เพดานเงินลงทุนที่อนุญาตให้บุคคลสามารถลงทุนใน securities – based 
crowdfunding ได้ รวมถงึ มลูค่าเงินท่ีอนญุาตให้ระดมทนุได้และเงื่อนไขในการที่จะต้องเปิดเผยข้อมลูต่างๆในการระดม
ทนุ ตลอดจนกรอบการก ากบัดแูลตวักลางท่ีท าหน้าที่ดแูล platform ซึ่งเป็นได้ทัง้ broker-dealer หรือ funding portal (ซึ่ง
เป็นผู้ให้บริการประเภทใหม่ที่ต้องขึน้ทะเบียนกบั SEC และเป็นสมาชิก FINRA) เป็นต้น 

 
 

 The  Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ได้ออก consultation paper เก่ียวกบัข้อเสนอ 
Regulatory Sandbox เมื่อ 8 มิถนุายนท่ีผ่านมา โดยมีแผนท่ีจะสรุปเกณฑ์ดงักล่าวได้ภายในเดือนธนัวาคม 

 ASIC จดัตัง้ the Robo-advice Taskforce ซึง่ประเด็นท่ีติดตาม อาทิเช่น การปฏิบตัิหน้าที่โดยค านงึถงึประโยชน์สงูสดุ
ของลกูค้า การพฒันาและทดสอบโปรแกรม ข้อก าหนดเก่ียวกบัความสามารถของผู้ให้บริการ robo-advice platforms 
เป็นต้น 

 

 The Monetary Authority of Singapore (MAS) ได้ออก consultation paper เก่ียวกบั Regulatory Sandbox เมื่อ  6
มิถนุายนท่ีผ่านมา 

 MAS ได้ออกรายงาน feedback จาก consultation paper เก่ียวกบั securities-based crowdfunding ซึง่ได้เผยแพร่
กมุภาพนัธ์ปีก่อน โดยจะมีการออกเป็นแนวปฏิบตัิฉบบัใหม่ทีม่ีการผ่อนคลายข้อก าหนดในบางเร่ือง อาทิเช่น คณุสมบตัิ
ทางการเงินของ platform operators ที่ระดมทนุจากผู้ลงทนุท่ีเป็น accredited/ institutional เท่านัน้ เป็นต้น 

 

 
ส าหรับในประเทศไทยนัน้ กล่าวได้ว่า FinTech ยังอยู่ ในช่วงระยะเร่ิมต้นของการพัฒนาเม่ือเทียบกับ
ต่างประเทศ ซึง่ FinTech ในตลาดทนุสว่นใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของการน าเสนอบทความ โปรแกรมวิเคราะห์ คดักรอง
หลกัทรัพย์ตา่งๆเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้ลกูค้าในการน าไปประกอบการตดัสินใจลงทนุ ซึง่ผู้ ให้บริการมีทัง้มาจาก
รายท่ีเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทุนและบริษัท Startup ท่ีตัง้ขึน้ใหม่ นอกจากนัน้ 
ยงัมี FinTech ท่ีเก่ียวกับการระดมทุนในรูปแบบ Crowdfunding ซึ่งในการประกอบธุรกิจนัน้ก็จะต้องอยู่ภายใต้การ
ก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต. โดยได้มีการออกเกณฑ์การเสนอขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
ไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเม่ือปีท่ีผ่านมา 
 

******************************************************** 
 

Disclaimer: 
เอกสารนีจั้ดท าขึน้โดยส่วนวิชาการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านัน้ ซ่ีงจัดท าขึน้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ี
น่าเช่ือถือ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันท่ีปรากฏในเอกสารนีเ้ท่านัน้ จึงอาจเปล่ียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเม่ือข้อมูลท่ีเก่ียวข้องมี
การเปล่ียนแปลง ทัง้นี ้สมาคมมไิด้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลา  ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด  
สมาคมไม่รับผิดต่อบุคคลใดๆจากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการท าละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอ่ืนใด ท่ีเกิ ดจาก การตัดสินใจ 
หรือการกระท าใดๆ ท่ีเกิดจากความเช่ือถือในเอกสารดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดใดๆ รวมถึงการสูญ
หายของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถงึแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึน้ได้ก็ตาม 

  Source: รวบรวมโดยสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 


