FinTech…จิก๊ ซอว์ สำคัญเติมเต็ม Ecosystem กำรค้ ำโลกยุคดิจิทัล
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กรรมกำรผู้จัดกำร ธนำคำรเพื่อกำรส่ งออกและนำเข้ ำแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
หลังจากครัง้ ที่แล้ วผมได้ กล่าวถึงโอกาสทางธุรกิจและความท้ าทายของ Libra ไม่ว่าจะเป็ นด้ านต้ นทุน ความรวดเร็ ว
การเข้ าถึงตลาด และระบบความปลอดภัย โดยหลังการเปิ ดตัว Libra ไม่นานก็มีกระแสความคิดเห็นหลัง่ ไหลจากทัว่ โลก
ทังเห็
้ นด้ วยและเห็นต่าง ซึง่ เป็ นประเด็นที่ต้องติดตามในรายละเอียดอย่างใกล้ ชิดต่อไป อย่างไรก็ตาม ผมมองว่า FinTech
และเงินดิจิทลั จะเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทัว่ โลกในอนาคต สาหรับฉบับนี ้ ผมจะยัง
กล่าวถึงเรื่ องราวเกี่ยวกับ FinTech และเงินดิจิทลั ต่อ แต่จะขยายวงให้ กว้ างขึ ้น โดยเฉพาะการนา FinTech ไปเชื่อมโยงกับ
Ecosystem ในวงจรการค้ าระหว่างประเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเรี ยกว่า Cross-border E-Commerce
เป็ นที่ทราบกันดีวา่ โดยทัว่ ไป Ecosystem ใน Cross-border E-Commerce มักประกอบด้ วยผู้เกี่ยวข้ องในวงจร
การค้ าทังหมด
้
นับตังแต่
้ ผ้ ผู ลิตวัตถุดิบ (Supplier) ผู้สง่ ออก ผู้นาเข้ า สถาบันการเงิน/ผู้ให้ บริ การระบบชาระเงิน ผู้ให้ บริ การ
แพลทฟอร์ มวางขายสินค้ า ผู้ให้ บริ การโลจิสติกส์ และหน่วยงานด้ านศุลกากร ซึ่งการเกิ ดสกุลเงินดิจิทัลใหม่ๆ รวมถึง
การพัฒนา FinTech ต่างๆ จะเข้ ามาเติมเต็ม Ecosystem ของ Cross-border E-Commerce ให้ สมบูรณ์ มากขึน้
โดยเฉพาะใน 3 มิติ ได้ แก่ 1) กำรเข้ ำถึงแหล่ งเงินทุน โดยสถาบันการเงินที่อยู่ใน Ecosystem เดียวกันจะสามารถทราบ
ความเคลื่อนไหวและเข้ าถึงข้ อมูลธุรกรรมการซื ้อ-ขายของผู้ประกอบการที่เกิดขึ ้น และนาข้ อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อ
ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ (Information-based Lending) ตรงนี ้เองคาดว่าจะมีสว่ นเพิ่มโอกาสให้ ผ้ ปู ระกอบการเข้ าถึง
แหล่งเงินทุนได้ มากขึ ้น 2) ระบบกำรชำระเงินบน Ecosystem เดียวกัน จะเชื่อมโยงธุรกรรมระหว่ ำงผู้ท่ เี กี่ยวข้ องได้
ทัง้ หมด ช่วยให้ การทาธุรกรรมการเงิ นเป็ น แบบเรี ยลไทม์ สะดวกรวดเร็ ว ตรวจสอบได้ และมีความปลอดภัยสูง และ
3) เพิ่ม ทำงเลื อกในกำรช ำระค่ ำ สินค้ ำ เงิ น ดิจิทัลจะเป็ นอีก หนึ่งทางเลือกในการเป็ น สื่อกลางที่ใ ช้ ชาระค่าสินค้ า
นอกเหนือจากเงินสกุลหลักต่างๆ ทังนี
้ ้ ผลการวิจยั ของหลายสานักเป็ นไปในทิศทางเดียวกันว่า FinTech จะมีส่วนช่วย
สนับสนุนให้ มูลค่า Cross-border E-Commerce ของโลกเติบโตมากขึ ้น จากปั จจุบนั ที่ขยายตัวเฉลี่ยปี ละ 20% โดย
UNCTAD คาดว่ามูลค่า Cross-border E-Commerce ในปี 2563 จะสูงแตะระดับ 1 ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น
สัดส่วนราว 5% ของมูลค่าการค้ าโลก (เทียบกับปี 2553 ที่สดั ส่วนดังกล่าวอยู่ที่ เพียง 1%) สอดคล้ องการเติบโตของ
E-marketplace ขนาดใหญ่ของโลก เช่น Amazon ของสหรัฐฯ ซึง่ มีฐานลูกค้ าถึง 300 ล้ านคนทัว่ โลก โดยรายได้ ในช่วง 3 ปี ที่
ผ่านมาโตเฉลีย่ ปี ละ 30% ขณะที่ Alibaba ของจีน มียอดผู้ซื ้อสูงกว่า 700 ล้ านคน (นับเฉพาะ Mobile Application) รายได้
เฉลีย่ โตปี ละ 50% เป็ นต้ น
เมื่ อหันมามองประเทศไทยพบว่ า Cross-border E-Commerce ก็ มี ทิ ศทางเติ บโตในทิ ศทางเดี ยวกั บตลาด
E-Commerce โลก ล่าสุดสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) รายงานมูลค่า Cross-border E-Commerce
ของไทยปี 2560 แตะระดับ 6.4 แสนล้ านบาท ขยายตัวสูงถึง 85% และคิดเป็ นสัดส่วน 23% ของมูลค่า E-Commerce รวม
ของไทย เพิ่มขึ ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีสดั ส่วนเพียง 2.3% ขณะเดียวกัน FinTech ในประเทศไทยเองก็มี
ความก้ าวหน้ าและเริ่ มถูกนามาใช้ มากขึ ้น ซึ่งจะเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่ช่วยขับเคลื่อนให้ Cross-border E-Commerce ของ
ไทยเติบโตยิ่งขึ ้น รวมถึงจะส่งผลดีต่อเนื่องมายังผู้ประกอบการไทย เนื่องจาก E-Commerce ไม่เพียงเป็ นช่องทางป้อน
สินค้ าไทยเข้ าสูต่ ลาดโลกเท่านัน้ แต่ ยงั เป็ นอีกหนึ่งทำงออกให้ ผ้ ูประกอบกำรไทยที่ได้ รับผลกระทบจำกเศรษฐกิจโลก
ซบเซำ โดยเฉพำะ SMEs ทัง้ ที่เป็ นผู้ส่งออกอยู่แล้ ว และ SMEs ที่สนใจจะส่ งออก โดย E-commerce จะช่วย

SMEs ที่เป็ นผู้สง่ ออกอยูแ่ ล้ ว เพิ่มยอดขายจากการเข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าในหลายประเทศทัว่ โลก อีกทังยั
้ งช่วยเพิ่มโอกาสและ
ความสะดวกในการรุ กขยายตลาดส่งออกไปยัง ตลาดใหม่ๆ (New Frontiers) ซึ่งเศรษฐกิจกาลังโตและมีความต้ องการ
สินค้ าอีกมาก บรรเทาผลกระทบจากเศรษฐกิจตลาดหลักที่กาลังซบเซาและมีความผันผวนสูง ขณะที่ SMEs ที่สนใจจะ
ส่งออก สามารถทดลองทาตลาดด้ วยการเข้ าไปวางขายสินค้ า บน Global E-marketplace ที่มีระบบจัดการคาสัง่ ซื ้อ การ
จัดส่งสินค้ าระหว่างประเทศ และการชาระเงินอย่างครบวงจร โดยมีต้นทุนดาเนินการไม่สงู นัก เป็ นโอกาสที่ดีสาหรับ SMEs
ในการขยายจากตลาดในประเทศไปสูก่ ารค้ าระหว่างประเทศ
FinTech และ E-Commerce เป็ นเทรนด์สาคัญที่จะมาเปลี่ยนรู ปแบบและวงจรการค้ าระหว่างประเทศของโลก
ดังนัน้ ผู้ประกอบการไทยจึงจาเป็ นต้ องติดอาวุธและเสริ มความแข็งแกร่ งทางความรู้ ทางด้ านการเงินและการค้ าออนไลน์
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อมและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน น าไปสู่ก ารคว้ า โอกาสทางธุ ร กิ จ ใหม่ๆ ในตลาด
E-Commerce โลก พร้ อมกับก้ าวไปสูก่ ารเป็ น Smart Exporter ในโลกการค้ ายุคดิจิทลั ต่อไป
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