Cross Border E-payment พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้ าใน CLMVT
โดย คุณขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อาํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ
ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนําเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
พัฒ นาการของเทคโนโลยี ที่ ก้ า วหน้ า ไปอย่ า งรวดเร็ ว มี ส่ ว นสํ า คัญ ในการขับ เคลื่ อ นและผลัก ดัน ให้
ภาคเศรษฐกิ จต่างๆ เปลี่ยนแปลง และก้ าวกระโดดไปสู่รูปแบบใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้ องการของสังคมและ
ผู้บริ โภคได้ ดีและทั่วถึงยิ่งขึน้ หนึ่งในเทคโนโลยีสําคัญที่ มีบทบาทอย่างมากต่อการเติบโตของภาคเศรษฐกิจ คือ
เทคโนโลยีทางการเงิน หรื อที่เรี ยกกันว่า FinTech (Financial Technology) โดยในยุคแรกของ FinTech (1.0)
เริ่ มต้ น จากการนํ า เทคโนโลยี เ ข้ ามาใช้ กับ ระบบการเงิ น เพื่ อ พัฒ นาโครงสร้ างพื น้ ฐานของระบบการเงิ น ให้ มี
เสถี ยรภาพและเชื่อมโยงกันมากยิ่ งขึน้ อาทิ การพัฒนา Transatlantic Cable เพื่ อเชื่ อมโยงข้ อมูล Telegraph
ระหว่างทวีปอเมริ กากับทวีปยุโรป และการพัฒนาระบบ Telex FinTech ในยุคที่สอง (2.0) เป็ นการยกระดับระบบ
การเงินจากระบบ Analog สูร่ ะบบ Digital เพื่อตอบสนองความต้ องการและอํานวยความสะดวกแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ โดย
นวัตกรรมสําคัญของยุคนี ้ คือ ระบบ ATM ซึง่ เปิ ดให้ บริ การครัง้ แรกโดยธนาคาร Barclays ของอังกฤษ หลังจากนัน้
ก็มีการพัฒนาระบบ SWIFT เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือและมาตรฐานในการชําระเงินระหว่างประเทศ ต่อมาในยุคที่สาม
(3.0) ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่ ระบบอิน เทอร์ เน็ ตแพร่ หลายและมี ต้นทุนในการให้ บ ริ การตํ่าลง รวมถึงเทคโนโลยี ของ
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ก็สามารถรองรั บการใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตที่ สะดวกและมีประสิทธิ ภาพมากขึน้ ก่อให้ เกิ ดบริ การ
Internet Banking และ Mobile Banking จนมาถึงช่วงเวลาปั จจุบนั ที่ FinTech กําลังก้ าวเข้ าสู่ยุคที่ส่ ี (4.0) ซึง่ เป็ น
ยุค ที่ จ ะต่อ ยอดและใช้ ป ระโยชน์ จ ากระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อตอบสนองความต้ องการทางการเงิ น ที่ ซับ ซ้ อนขึ น้
ขณะเดียวกันผู้ให้ บริ การทางการเงินก็มีแนวโน้ มเปลี่ยนไปจากเดิมที่ต้องเป็ นสถาบันการเงินหรื อธนาคารเท่านัน้ แต่
ด้ วยความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี ก่อให้ เกิด FinTech Start-up ซึ่งเป็ นบริ ษัทหรื อกลุ่มบุคคลที่สามารถพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ บริ การได้ เป็ นอย่างดี อาทิ ระบบ E-payment, Crowdfunding หรื อ
Mobile Application ทางการเงินในรู ปแบบต่างๆ จะเห็นได้ ว่าพัฒนาการของระบบ FinTech มีส่วนช่วยขับเคลื่อน
โลกการเงินและระบบเศรษฐกิจให้ เติบโตไปอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด Mastercard ผู้ให้ บริ การบัตรเครดิตรายใหญ่ของโลก
ประมาณการว่าการชําระเงินผ่านระบบ E-payment ที่มีสดั ส่วนเพิ่มขึ ้น 1% ของการชําระเงินโดยรวมของประชาชน
จะช่วยให้ GDP ของประเทศนันขยายตั
้
วขึ ้น 0.3-0.5% เป็ นภาพสะท้ อนให้ เห็นถึงประโยชน์ของ FinTech และยังเป็ น
สัญญาณว่าโลกในอนาคตจะเริ่ มเข้ าสูส่ งั คมไร้ เงินสด (Cashless Society) มากขึ ้น
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและการเงินข้ างต้ น ไม่เพียงเกิดขึ ้นในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจสําคัญของโลก
เท่านัน้ แต่กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ถาโถมเข้ าสู่ทุกประเทศทัว่ โลก รวมถึงอนุภูมิภาค CLMVT (กัมพูชา
สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) ซึ่งเป็ นอนุภูมิภาคที่มีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเป็ นอันดับต้ นๆ ของโลก
แม้ การเปลี่ ยนแปลงของระบบเศรษฐกิ จและการเงิ นในกลุ่มประเทศ CLMVT จะมี ความแตกต่างกันไปตามระดับ
การพัฒนา แต่ปฏิเสธไม่ได้ วา่ ทุกประเทศล้ วนมีสญ
ั ญาณตอบรับกระแส FinTech อย่างต่อเนื่องและชัดเจนขึ ้นทุกขณะ

เปรี ยบเทียบข้ อมูลการใช้ อินเทอร์ เน็ตและพัฒนาการของตลาดการเงินใน CLMVT
ตัวชีว้ ัด
จํานวนผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต (ล้ านคน)
จํานวนผู้ใช้ Social Media (ล้ านคน)
จํานวนผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ล้ านคน)
จํานวนผู้ใช้ Social Media ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ล้ านคน)

กัมพูชา
7.2
(45%)
4.9
(31%)
27.6
(173%)
4.4
(28%)
63

สปป.ลาว
1.8
(26%)
1.8
(26%)
6.0
(85%)
1.5
(21%)
81

เมียนมา
14.0
(26%)
14.0
(26%)
50.6
(93%)
13.0
(24%)
138

อันดับการพัฒนาของตลาดการเงิน ปี 2559-2560
(อันดับที่น้อยกว่า หมายถึง มีระดับการพัฒนาสูงกว่า)
หมายเหตุ :
1) ตัวเลขในวงเล็บ คือ สัดส่วนต่อจํานวนประชากรรวมของแต่ละประเทศ
2) ข้ อมูลทังหมด
้
ณ มกราคม 2560 ยกเว้ นข้ อมูลอันดับการพัฒนาของตลาดการเงิน
3) อันดับการพัฒนาของตลาดการเงินของเมียนมาเป็ นข้ อมูลปี 2558-2559
ที่มา : we are social และ World Economic Forum

เวียดนาม
50.1
(53%)
46.0
(48%)
124.7
(131%)
41.0
(43%)
78

ไทย
46.0
(67%)
46.0
(67%)
90.9
(133%)
42.0
(62%)
39

เป็ นที่น่าสังเกตว่า แนวทางการปรั บตัวและพัฒนาระบบ FinTech ในกลุ่มประเทศ CLMVT มีความ
แตกต่างกันตามระดับการพัฒนาของระบบการเงิน โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ (ไม่รวมไทย) ได้ แก่
กลุ่มแรก ประกอบด้ วย เวียดนามและกัมพูชา ซึง่ เป็ นกลุม่ ประเทศที่การพัฒนาทางการเงินอยู่ในระดับ
ค่อนข้ างสูงเมื่อเทียบกับประเทศที่เหลือในกลุม่ รวมถึงมีสดั ส่วนผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ในระดับสูง
สะท้ อนให้ เห็นถึงความพร้ อมของโครงสร้ างพื น้ ฐานด้ านการสื่อสาร ซึ่งถื อเป็ นปั จจัยสําคัญในการพัฒนาระบบ
FinTech นอกจากนี ้ ทังสองประเทศยั
้
งดําเนินนโยบายทางการเงินที่เอื ้อให้ เกิดการพัฒนาและการลงทุนด้ านระบบ
การเงินรู ปแบบใหม่ๆ จึงส่งผลให้ ปัจจุบนั ประเทศในกลุม่ นี ้มีการใช้ ระบบ FinTech ที่คอ่ นข้ างหลากหลาย อาทิ ระบบ
E-Payment การระดมทุน/การกู้ยืมผ่าน FinTech การพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain รวมถึงมีบริ ษัท FinTech Start-up
เกิดขึ ้นหลายราย
ตัวอย่ าง FinTech ในเวียดนามและกัมพูชา
ระบบ FinTech
เวียดนาม
Mobile Payment
FPT, 1 Pay, SenPay, moca, Zingpay,SohaPay, VNPAY
Money Transfer
Remittance Hub, cash2vn, matchmove
P2P Lending
Vloanvi, TrustCircle, tima,
Crowdfunding
BETADO, FIRSTSTEP, FUNDSTART
Blockchain
CARDANO Labo, vbtc, copyrobo,
ที่มา : Mekong Business Initiative
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กัมพูชา
Smart LUY, Bongloy,
Wing, true money
BanhJi
SORAMITSU

กลุ่ มที่สอง ประกอบด้ วย เมียนมา และ สปป.ลาว ประเทศในกลุ่มนีอ้ าจมีขนาดเศรษฐกิจที่เล็กกว่า
กลุ่ม แรก รวมถึ ง มี ข้ อ จํ า กัด ด้ า นโครงสร้ างพื น้ ฐาน โดยเฉพาะเมี ย นมา เนื่ อ งจากเพิ่ ง เปิ ด ประเทศรั บ การค้ า
การลงทุนจากต่างประเทศได้ ไม่นานนัก จึงทําให้ มีจํานวนผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตราว 1 ใน 4 ของจํ านวนประชากร
ทังประเทศ
้
แต่ประเทศในกลุม่ นี ้ก็มีอตั ราการใช้ อินเทอร์ เน็ตและโทรศัพท์เคลี่อนที่ รวมถึงการใช้ Social Media ที่
เติบโตค่อนข้ างรวดเร็ วอย่างก้ าวกระโดด อย่างไรก็ตาม ทัง้ สองประเทศยังมีระดับการพัฒนาของตลาดการเงินที่
ไม่สงู นัก รวมถึงมีข้อจํากัดจากโครงสร้ างพื ้นฐานทางการเงินและกฎระเบียบที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ทําให้ FinTech
ในทังสองประเทศยั
้
งไม่แพร่ หลายและคึกคักมากนักเมื่อเทียบกับประเทศในกลุม่ แรก โดยการให้ บริ การ FinTech
อยู่ในลักษณะของ E-payment เป็ นหลัก รวมถึงผู้ให้ บริ การก็มักเป็ นการร่ วมมือกันระหว่างสถาบันการเงินและ
ผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ อาทิ ในเมียนมา CB Bank ร่ วมมือกับ Ooredo หรื อใน สปป.ลาว BCEL ร่ วมมือกับ
UniTel
จะเห็ นได้ ว่าปั จ จุบัน ทุก ประเทศใน CLMVT เปิ ด รั บการเข้ ามาของ FinTech และเปิ ด ให้ บ ริ ก าร
ภายในประเทศแล้ ว แต่ จุดหนึ่งที่เป็ นช่ องว่ างสําคัญในการใช้ ประโยชน์ จาก FinTech คือ ยังมีข้อจํากัดใน
การเชื่อมโยงระบบ FinTech ระหว่ างประเทศ CLMVT เข้ าด้ วยกัน โดยเฉพาะระบบ E-payment ที่ส่วนใหญ่
รองรับการชําระเงินภายในประเทศเป็ นหลัก ขณะที่ทุกประเทศใน CLMVT ล้ วนเปิ ดและสร้ างโอกาสการค้ าระหว่าง
กัน ประกอบกับการค้ าระหว่างประเทศมีแนวโน้ มจะเปลี่ยนรู ปแบบจากการค้ าที่เน้ นค้ าขายในลักษณะ Wholesale
ไปสู่ระบบการค้ าแบบ Retail Sale ด้ วยระบบออนไลน์มากขึ ้น ดังนัน้ ระบบ Cross-border E-payment หรื อระบบ
การโอนเงินระหว่างประเทศใน CLMVT ด้ วย Mobile Application จึงเป็ นเครื่ องมือทางการเงินที่สําคัญในการช่วย
ผลักดันและส่งเสริ มให้ การค้ าภายในอนุภูมิภาค CLMVT เติบโตยิ่งขึน้ นอกเหนือไปจากการพัฒนาเส้ นทางขนส่ง
เชื่อมโยงระหว่างกัน ทังนี
้ ้ ขอยกตัวอย่างให้ เห็นภาพว่า หากผู้ซื ้อในกรุ งพนมเปญสนใจเสื ้อผ้ าแฟชัน่ แบรนด์ไทยที่
เปิ ด ขายผ่ า นร้ านค้ า ออนไลน์ ท าง Facebook ซึ่ง ผู้ ข ายเปิ ด ให้ บ ริ ก ารชํ า ระเงิ น ค่ า สิ น ค้ า ออนไลน์ ผ่ า น Mobile
Application ในกัมพูชาที่เชื่อมโยงและรองรับกับระบบการชําระเงินออนไลน์ของไทย รวมถึงมีต้นทุนในการโอนและ
ชําระเงิ นระหว่างประเทศที่ ถูก คําสั่งซือ้ ครั ง้ นี ก้ ็น่าจะเกิ ดขึน้ อย่างรวดเร็ ว ช่วยเพิ่ มปริ มาณการค้ าในอนุภูมิภาค
CLMVT ที่มีประชากรรวมกันถึงกว่า 230 ล้ านคน ซึง่ ส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงานที่มอี ตั ราการบริ โภคสูง รวมถึงสอดรับ
การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่เอื ้อและสนับสนุนการเปิ ดเสรี ในการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนด้ วยกัน

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ในการให้
ข้อมูลแก่ผทู้ สี ่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการที ่
มีบุคคลนําข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

วันที่ 12 ตุลาคม 2560
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