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Fintech…เทคโนโลยีทางการเงิ นในโลกยุคดิ จิตอล และประโยชน์สาหรับนักลงทุนยุคใหม่
พิมรักษ์ พรหมปาลิต
ฝ่ ายพัฒนาความรูผ้ ปู้ ระกอบวิชาชีพหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในช่วงนี้เรามักจะได้ยนิ คาว่า Fintech อยูบ่ ่อยๆ แต่อาจไม่แน่ใจว่า Fintech คืออะไรและทาไมถึงได้รบั
ความสนใจอย่างมากในช่วงนี้ โดยบทความนี้จะช่วยให้เรารูจ้ กั กับ Fintech ในเบือ้ งต้นและประโยชน์ต่อวงการ
การเงินและการลงทุน ซึง่ รวมถึงตัวผูล้ งทุนเอง
Fintech คืออะไร
Fintech ย่อมาจาก Financial Technology หรือ เทคโนโลยีทางการเงิน โดยคาว่า Fintech มักถูก
นามาใช้ในการเรียกบริษทั กลุ่มธุรกิจ หรือกลุ่มผูป้ ระกอบการทีค่ ดิ ค้นนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการให้บริการด้านการเงินและการลงทุนให้มคี วามสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
เราอาจจาแนก Fintech ออกเป็ น 2 รูปแบบ คือ Traditional Fintech และ Emergent Fintech1 โดยที่
Traditional Fintech เป็ นธุรกิจเทคโนโลยีขนาดใหญ่ทอ่ี านวยความสะดวกและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีแก่ภาค
การเงินโดยทัวไป
่ เช่น บริษทั ผูพ้ ฒ
ั นาบริการ internet banking หรือ mobile banking ให้แก่สถาบันการเงิน
เป็ นต้น ส่วน Emergent Fintech เป็ นธุรกิจหรือกลุ่มผูป้ ระกอบการทีค่ ดิ ค้นนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ โดยใช้
เทคโนโยลีเพือ่ ลดบทบาทหรือกาจัดตัวกลางทางการเงินแบบดัง้ เดิม เช่น Paypal เป็ นต้น ซึง่ ในปั จจุบนั ธุรกิจ
Startup จานวนไม่น้อยเลยทีท่ าธุรกิจ Fintech
แท้ทจ่ี ริงแล้ว Fintech ไม่ใช่เรือ่ งใหม่หรือธุรกิจใหม่แต่อย่างใด แต่เป็ นเรือ่ งทีก่ าลังได้รบั ความสนใจ
มากขึน้ เรือ่ ยๆ จากการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ และนวัตกรรมทีน่ ่าสนใจจากกลุ่มผูป้ ระกอบการทัง้ เล็กและใหญ่
เพือ่ ให้บริการทางการเงินมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การใช้งานได้ดยี งิ่ ขึน้
ประโยชน์ ของเทคโนโลยีทางการเงิ นสาหรับนักลงทุนยุคใหม่
เทคโนโลยีทางการเงินมีประโยชน์หลายประการ แต่กข็ อหยิบยกประโยชน์ทผ่ี ลู้ งทุนน่าจะสัมผัสได้มาก
ทีส่ ดุ มาชีใ้ ห้เห็นกันในเบือ้ งต้น ดังนี้
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ช่วยลดต้นทุนและเวลาในการทาธุรกรรมทางการเงิ นและการลงทุน
การคิดค้นวิธกี ารและช่องทางในการทาธุรกรรมทางการเงินใหม่ๆ สามารถช่วยลดต้นทุนค่าธรรมเนียม
และประหยัดเวลาในการทาธุรกรรม ยกตัวอย่างเช่น ผูล้ งทุนสามารถทาธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็ นการซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรือการชาระเงินค่าหลักทรัพย์ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ ผ่าน
โปรแกรมซือ้ ขายหลักทรัพย์ออนไลน์ ทัง้ ทีพ่ ฒ
ั นาเป็ นโปรแกรมสาหรับเครือ่ งคอมพิวเตอร์ และทีพ่ ฒ
ั นาเป็ น
Application เพือ่ ใช้ใน smart device นอกจากจะช่วยลดภาระค่าธรรมเนียมในการซือ้ ขายแล้ว ระบบซือ้ ขาย
ด้วยตนเองแบบออนไลน์ยงั อานวยความสะดวกในการถอนเงิน ฝากเงินในบัญชีซอ้ื ขาย หรือชาระค่าซือ้
หลักทรัพย์ ผ่านระบบทีเ่ ชือ่ มโยงกับ internet banking ของธนาคารต่างๆ ทาให้ผลู้ งทุนไม่ตอ้ ง
เสียเวลาเดินไปโอนเงินทีต่ ู้ ATM เป็ นต้น
ช่วยให้ผ้ลู งทุนสามารถตัดสิ นใจลงทุนได้อย่างชาญฉลาดมากยิ่ งขึน้
ในยุคทีข่ อ้ มูลเข้าถึงได้งา่ ย และมีอยูม่ ากจนมากเกินไป ผูล้ งทุนอาจเกิดอาการทีเ่ รียกว่า Information
Overload หรือ การบริโภคข้อมูลเกินขนาดทาให้สดุ ท้ายแล้วไม่สามารถตัดสินใจได้ การมีเครือ่ งมือทีช่ ว่ ย
จัดการและกรองข้อมูลทีม่ อี ยูอ่ ย่างมากมาย หรือให้ขอ้ มูลในรูปแบบทีเ่ ข้าใจง่าย ตรงกับความต้องการและเหมาะ
กับสไตล์การลงทุน ก็จะช่วยให้ผลู้ งทุนแต่ละคนสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัดสินใจลงทุนได้อย่างมันใจมากขึ
่
น้
ตัวอย่างเช่น SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ เป็ นฐานข้อมูลออนไลน์ทม่ี เี ครือ่ งมือต่างๆ
ทีช่ ว่ ยผูล้ งทุนคัดกรองและวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือแม้แต่ Nvestly ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึง่ เป็ น Social
Network ทีผ่ ใู้ ช้สามารถดูพอร์ตการลงทุนของตนทีอ่ าจอยูก่ บั บริษทั หลักทรัพย์หลายๆ ที่พร้อมกันในทีเ่ ดียว
สามารถ Follow กิจกรรมการซือ้ -ขายของเพือ่ นๆ ในกลุ่ม และ chat กับผูล้ งทุนอืน่ ๆ เกีย่ วกับหลักทรัพย์ทต่ี น
สนใจ เป็ นต้น
สุดท้ายนี้ ในโลกของการลงทุน ข้อมูล เวลา รวมไปถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นปั จจัยที่
สาคัญยิง่ ดังนัน้ โลกของการให้บริการทางการเงินทีม่ กี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิม่
ขีดความสามารถ เพิม่ ประสิทธิภาพ และอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ก็ยอ่ มเป็ นสิง่ ทีด่ แี ละจาเป็ นอย่างยิง่
สาหรับโลกยุคดิจติ อลในปั จจุบนั
ผูล้ งทุนเองก็ควรจะทาความเข้าใจและศึกษาเกีย่ วกับเทคโนโลยีทางการเงิน
หรือ Fintech ไว้เพราะ Fintech เป็ น Mega trend หนึ่งทีจ่ ะปฎิวตั วิ ถิ ชี วี ติ ด้านการเงินและการลงทุนของตัวเรา
เองและคนทัง้ โลก
******************************************************************
ติดตามบทความเกีย่ วกับการเงินและการลงทุนทีน่ ่าสนใจอืน่ ๆ ได้ที ่ www.set.or.th/education
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