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การก ากับดูแลฟินเทคในสิงคโปร์ 

บทน ำ  

ฟินเทคเป็นนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีโดยใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินออนไลน์
ซึ่งท ำให้กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินเป็นเรื่องง่ำย ปัจจุบันฟินเทคเข้ำมำมีบทบำทส ำคัญในกำรพลิกโฉมไปสู่โลก
ไร้เงินสด ในแง่ของรัฐจะก ำกับดูแลกำรใช้ประโยชน์ในกำรใช้ฟินเทคอย่ำงไร ผู้เขียนจึงเขียนบทควำมเรื่องกำร
ก ำกับดูแลฟินเทคของสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ำเป็นผู้น ำในด้ำนเทคโนโลยีทำงกำรเงินในอำเซียนเพ่ือ
ศึกษำกำรก ำกับดูแลฟินเทคโดยเน้นกำรให้บริกำรทำงกำรเงินที่ให้ควำมส ำคัญกับเทคโนโลยี  

ฟินเทคคืออะไร 

ฟินเทคย่อมำจำกค ำว่ำ Financial Technology หมำยถึงกำรน ำนวัตกรรมเข้ำมำเสริมในกำรให้บริกำรทำง
กำรเงิน เช่น prompt pay e-wallet บัตรเดบิต บัตรเครดิต อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง กำรซื้อสินค้ำออนไลน์ ฟิน
เทคเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินและธุรกรรมส ำหรับผู้บริโภคทั่วไป หรือกำรให้บริกำรทำงสถำบัน
กำรเงินผ่ำนแอปพลิเคชันต่ำง ๆ ฟินเทคท ำให้ผู้ใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินง่ำยขึ้นผ่ำนเครือข่ำยมือถือ หรือ
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต และส ำหรับนักลงทุนหรือผู้ประกอบกำร ปัจจุบันยังมีฟินเทคอีกมำกมำย เช่น กำรซื้อ
ขำยหุ้น กำรโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ ท ำให้เรำสำมำรถท ำธุรกรรมกำรเงินด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องอำศัยคนหรือ
สถำบันกำรเงินในกำรท ำธุรกรรม และนี่คือจุดประสงค์หลักของฟินเทค 

ฟินเทคในประเทศสิงคโปร์ 

ฟินเทคเป็นธุรกิจสตำร์ทอัพที่ก ำลังมำแรงและมีโอกำสสูงที่จะท ำให้เจ้ำของนวัตกรรมฟินเทคเป็นมหำ
เศรษฐีได้ในพริบตำ ฟินเทคก ำลังเปลี่ยนแปลงผู้คนทั่วโลก กำรเปลี่ยงแปลงอย่ำงเห็นได้ชัดคือในประเทศ
สิงคโปร์ ผู้คนหันมำใช้ฟินเทคในกำรซื้อสินค้ำ โอนเงิน หรือซื้อขำยหุ้นผ่ำนแอพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือมำกขึ้น 
โดยเฉพำะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้เงินสดน้อยลง ยกตัวอย่ำงฟินเทคในประเทศสิงคโปร์ เช่น 

 TenX ที่ท ำให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถซื้อของได้ด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกับกำรจ่ำยเงินด้วย
บัตรเครดิต ในกำรซื้อกำแฟหรือข้ำวของด้วยบิตคอยน์ โดยไม่ต้องใช้เงินสด  

 Lazada เป็นร้ำนขำยของออนไลน์ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เหมำะส ำหรับคนที่ไม่มีเวลำไปซื้อ
ของ เพียงซื้อผ่ำนมือถือไม่ว่ำจะอยู่ ณ ที่ใดก็สำมำรถซ้ือของได้ 

 Paylah เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นกระเป๋ำสตำงค์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเชื่อมต่อกับบัญชีธนำคำร
และสำมำรถโอนเงินจำกบัญชีธนำคำรมำไว้ที่กระเป๋ำสตำงค์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ในกำรจ่ำย
ค่ำอำหำรในอนำคต หรือดูว่ำเพ่ือนโอนเงินค่ำอำหำรกลำงวันให้หรือยัง โดยที่ไม่ต้องมีพกเงิน
สดในกระเป๋ำสตำงคเ์ลย 
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เพรำะควำมง่ำย ควำมสะดวกสบำย ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำธุรกรรมที่ถูกลง ท ำให้ฟินเทคได้รับ
ควำมสนใจมำกขึ้นเรื่อย ๆ จำกผู้ใช้ ผู้ให้บริกำร และหน่วยงำนของรัฐที่ก ำกับดูแลในสิงคโปร์ โดยเห็นได้จำก
กำรที่มีบริษัทฟินเทคเพ่ิมจ ำนวนอย่ำงมำกในช่วง ๒ ปีทีผ่่ำนมำ ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทมำกกว่ำ ๓๐๐ แห่งแล้ว 

กำรก ำกับดูแลฟินเทคในสิงคโปร์ 

ฟินเทคเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ำยให้ควำมสนใจเพรำะจะส่งผลกระทบต่อทุกภำคส่วนและจะเป็นกำรเปลี่ยน
โฉมหน้ำของกำรเงินและเศรษฐกิจของประเทศ ตอกย้ ำถึงควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงำนทำงภำครัฐที่เข้ำมำ
ก ำกับดูแลและสร้ำงระบบนิเวศในกำรสร้ำงนวัตกรรม สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่เปิดรับฟินเทคอย่ำงเต็มตัว 
โดยก ำลังส ำคัญที่ท ำให้ฟินเทคฟูมฟักและเติบโตอย่ำงรวดเร็วในสิงคโปร์คือรัฐบำลสิงคโปร์  

สิงคโปร์เป็นศูนย์กลำงกำรเงินในโลกแห่งหนึ่งและสิงคโปร์มีควำมกังวลว่ำ ในกระแสโลกที่เปลี่ยนไป
หำกเทคโนโลยีด้ำนกำรเงินของประเทศไม่ก้ำวข้ำงหน้ำ สิงคโปร์อำจจะสูญเสียควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ใน
ด้ำนนี้ รัฐบำลสิงคโปร์จึงผลักดันกำรลงทุนของฟินเทคอย่ำงมำกโดยกำรสร้ำงระบบนิเวศให้ผู้ประกอบกำรฟิน
เทคสำมำรถเชื่อมต่อกับแหล่งทุนจำกภำครัฐและเอกชนได้  แต่แทนที่จะท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลเพียงอย่ำงเดียว 
รัฐบำลสิงคโปร์เลือกท่ีจะท ำหน้ำที่สนับสนุนและส่งเสริมพร้อมกับเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันกับผู้ประกอบกำรฟินเท
คด้วย  

สิงคโปร์ได้เปรียบประเทศอ่ืนในประกำรที่มีหน่วยงำนที่สำมำรถท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลฟินเทคอย่ำงครบ
วงจรในหน่วยงำนเดียว ได้แก่ ธนำคำรกลำงสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore - MAS) เนื่องจำก
หำกมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหลำยหน่วยงำนก็จ ำเป็นที่จะต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรประสำนงำนและดูแลให้
กฎระเบียบของหน่วยงำนดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องกันเพรำะฟินเทคมีหลำยประเภท ทั้งด้ำนตลำดทุน กำร
ธนำคำร และกำรจ่ำยเงิน ฟินเทคอย่ำงหนึ่งอำจให้บริกำรหลำยด้ำน ซึ่งจุดนี้เป็นปัจจัยที่สิงคโปร์มีแตกต่ำงจำก
ประเทศไทยอย่ำงมีนัยส ำคัญ  

 ธนำคำรกลำงสิงคโปร์ได้สนองนโยบำยชำติอัจฉริยะ (Smart Nation) ของรัฐบำลสิงคโปร์ที่ใช้
เทคโนโลยีอ ำนวยควำมสะดวกให้กับกิจกำรของรัฐและกิจวัตรประจ ำวันของประชำชน เพ่ือให้สิงคโปร์เป็น
ศูนย์กลำงทำงกำรเงินอัจฉริยะ (Smart Financial Centre) โดยต้องกำรให้มีกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรเงินอย่ำงแพร่หลำย ธนำคำรกลำงสิงคโปร์ได้ท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับภำคอุตสำหกรรมกำรเงิน ฟินเทค
สตำร์ทอัพ สถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำและผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ โดยบทบำทและหน้ำที่ของธนำคำรกลำงใน
กำรสนับสนุนฟินเทคมีอยู่ ๒ ประกำร ได้แก่  

๑. กำรก ำหนดกฎเกณฑ์ในกำรก ำกับดูแลที่เอ้ือต่อกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม รวมถึงกำรส่งเสริมควำม
ปลอดภัยและควำมม่ันคงในกำรใช้นวัตกรรม  

๒. กำรอ ำนวยควำมสะดวกด้วยกำรสร้ำงระบบนิเวศท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรสร้ำงและใช้นวัตกรรม  
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๑. การก าหนดกฎเกณฑ์ในการก ากับดูแลมีประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องซึ่งน าเสนอในบทความนี้มี
ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

๑.๑) กำรก ำกับดูแลธุรกรรมกำรช ำระเงิน   

นวัตกรรมฟินเทคที่เด่นชัดที่สุดในตอนนี้คือนวัตกรรมกำรช ำระเงินซึ่งท ำให้กำรช ำระเงินรวดเร็วขึ้น  
และท ำให้ลูกค้ำพึงพอใจมำกยิ่งขึ้น เช่น กำรให้บริกำรกระเป๋ำสตำงค์อิเล็กทรอนิกส์ แต่กำรช ำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์นี้ถูกก ำกับดูแลภำยใต้กฎระเบียบ ๒ ฉบับ เมื่อไม่นำนมำนี้ ธนำคำรสิงคโปร์ได้ปรับ
กฎเกณฑ์ให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรกำรให้บริกำรกำรช ำระเงินเพียงครั้ง
เดียวแต่สำมำรถใช้ได้กับกำรกิจกรรมกำรช ำระเงินทุกประเภท ทั้งนี้ ธนำคำรกลำงสิงคโปร์ยังคงใช้
มำตรฐำนเดิมในกำรปกป้องผู้บริโภคและควำมปลอดภัยของผู้บริโภคในโลกไซเบอร์๑ 

๑.๒) กฎเกณฑ์ในกำรส่งเสริมควำมปลอดภัยในกำรใช้ Cloud Computing  

Cloud Computing คือกำรใช้งำนเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ในระบบอินเตอร์เน็ตในกำรบริหำรและบริกำรงำน
ด้ำนไอที เช่น Google Calender, Dropbox, Google Sheets อันเป็นเครื่องมือที่ช่วยประหยัด
ค่ำใช้จ่ำยของบริษัทและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนด้ำนไอที  

ธนำคำรสิงคโปร์อนุญำตให้สถำบันกำรเงินใช้ Cloud ในกำรจัดเก็บข้อมูลได้ และได้ออกกฎเกณฑ์ใหม่
เกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรใช้บริกำร Cloud Computing ส ำหรับสถำบันกำรเงิน 
โดยก ำหนดให้สถำบันกำรเงินต้องตรวจสอบปัจจัยเสี่ยงต่ำง ๆ ในกำรใช้บริกำร Cloud เช่น ควำม
สมบูรณ์และควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูลลับ กำรตรวจสอบวิเครำะห์สถำนะ (Due Diligence) ของ 
Cloud เท่ำที่จ ำเป็น และกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือป้องกันปัญหำที่อำจเกิดขึ้นในเรื่องควำมปลอดภัย
ในกำรใช้ Cloud กับสถำบันกำรเงิน๒  

๑.๓) กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรเงินดิจิทัลและประกันภัย (Digital financial advice and insurance) 

ธนำคำรกลำงของสิงคโปร์ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรเงินดิจิทัล หรือ Robo-
Advisor (Robot Financial or Investment Advisor) ซึ่งเป็นบริกำรทำงกำรเงินซึ่งใช้แพลตฟอร์ม
ในกำรจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) แบบอัตโนมัติ เพ่ือแนะน ำให้นักลงทุนแต่ละคนสำมำรถ

                                                           
๑ Monetary Authority of Singapore. “PROPOSED ACTIVITY-BASED PAYMENTS FRAMEWORK AND 
ESTABLISHMENT OF A NATIONAL PAYMENTS COUNCIL.” สิงหำคม ๒๕๕๙.
https://www.rajahtannasia.com/media/pdf/16_MAS_CPProposedActivityBasedPaymentsFramework_Establis
hment_NationalPaymentsCouncil_Aug2016.pdf. (สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 
๒ Monetary Authority of Singapore.  “ GUIDELINES ON OUTSOURCING . ”  ๒ ๑  ก ร ก ฎ ำ ค ม  ๒ ๕ ๕ ๙ .  
http://www.mas.gov.sg/~/media/MAS/Regulations%20and%20Financial%20Stability/Regulatory%20and%2
0Supervisory%20Framework/Risk%20Management/Outsourcing%20Guidelines_Jul%202016.pdf. (สืบค้นเมื่อ
วันท่ี ๑๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 
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จัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม และได้เสนอแก้ไขกฎระเบียบในรำยงำนที่
ปรึกษำ (Consultation Paper) ฉบับวันที่ ๗ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือส่งเสริมกำรใช้งำนของ 
Robo-advisor ในสิงคโปร์อันเป็นกำรสนับสนุนนวัตกรรมในกำรบริกำรทำงกำรเงิน และเพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรเงินดิจิทัลในประเทศ ธนำคำรกลำงสิงคโปร์ระบุว่ำ
บริษัทที่ปรึกษำแบบดิจิทัลขอใบอนุญำตประเภท Capital Market Service (CMS) และได้รับกำร
ยกเว้นหลำยประกำรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่ปรึกษำด้ำนดิจิทัลที่ท ำหน้ำที่เป็นผู้จัดกำรกองทุนภำยใต้รัฐ
บัญญัติหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Securities and Futures Act - SFA) จะได้รับอนุญำต
ให้เสนอบริกำรแก่นักลงทุนรำยย่อย๓ 

นอกจำกนี้  ธนำคำรกลำงสิงคโปร์ได้อนุญำตให้บริษัทผู้รับประกันภัยขำยประกันภัยออนไลน์ได้
โดยตรง ไม่ต้องผ่ำนกำรแนะน ำของตัวแทนประกันภัย และธนำคำรกลำงสิงคโปร์จะออกแนวทำงใน
เรื่องควำมปลอดภัยส ำหรับกำรจ ำหน่ำยประกันชีวิตออนไลน์  (online distribution of life 
insurance products)๔ 

๑.๔) สนำมทดสอบนวัตกรรมฟินเทค (Regulatory Sandbox) 

ธนำคำรกลำงสิงคโปร์ได้จัดท ำ Regulatory Sandbox ขึ้น ซึ่งเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้ให้บริกำร
ทำงกำรเงินสำมำรถทดลองน ำเสนอบริกำรทำงกำรเงินให้แก่ผู้บริโภค ในพ้ืนที่หรือสภำพแวดล้อมของ
กำรประกอบธุรกิจและกำรให้บริกำรที่จ ำกัด ภำยใต้กรอบหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลที่ยืดหยุ่น โดยมี
เงื่อนไขว่ำนวัตกรรมที่เข้ำมำต้องสำมำรถดูแลคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ กำรเปิดสนำมทดสอบนวัตกรรมฟินเทคเป็นกำรเปิดพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนให้สถำบันกำรเงิน
และผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินอ่ืน ๆ มีกำรพัฒนำนวัตกรรมโดยน ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มำช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภำพและลดต้นทุนในกำรให้บริกำรทำงกำรเงินอันจะน ำมำซึ่งประโยชน์ทั้งในกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น เพ่ิมกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินด้วยควำมสะดวก 
รวดเร็ว และมีค่ำใช้บริกำรที่ต่ ำ 

 

 

                                                           
๓ Monetary Authority of Singapore.  “ Consultation Paper on Provision of Digital Advisory Services. ”  

๗ มิถุนำยน ๒๕๖๐. http://www.mas.gov.sg/~/media/MAS/News%20andConsultation%20Papers/Consultation 
%20Paper%20on%20Provision%20of%20Digital%20Advisory%20Services.pdf. (สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหำคม พ.ศ. 
๒๕๖๐) 
๔ Monetary Authority of Singapore. “Guidelines on the Online Distribution of Life Policies with no Advice.” 
๓ ๑  มี น ำ ค ม  ๒ ๕ ๖ ๐ .  http: / / www. mas. gov. sg/ ~/ media/ resource/ legislation_guidelines/ insurance 
/guidelines/Guidelines%20on%20the%20Online%20Distribution%20of%20Life%20Policies%20With%20No
%20Advice%2031%20Mar%202017.pdf. (สืบค้นเมื่อวันท่ี ๑๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 



 

๕ 

 

๑.๕) กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)  

ธนำคำรกลำงสิงคโปร์ได้ท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน ๆ ของสิงคโปร์ในกำรตั้งศูนย์บริกำรข้อมูลและ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลขึ้นโดยมีแบบอย่ำงจำกศูนย์บริกำรกำรเงิน – กำรแบ่งปันและวิเครำะห์ข้อมูล 
(Financial Services – Information Sharing and Analysis Centre (FS-ISAC)) ของสหรัฐอเมริกำ 
เพ่ือท ำให้มั่นใจว่ำระบบควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มีประสิทธิภำพ เพ่ือให้ผู้ใช้มีควำมเชื่อมั่นใน
บริกำรทีเ่กิดจำกนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยศูนย์ดังกล่ำวจะเป็นศูนย์บริกำรข้อมูลและกำรวิเครำะห์
ข้อมูลแห่งแรกของภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก โดยจะช่วยให้สำมำรถตรวจสอบภัยคุกคำมในโลกไซเบอร์ใน
อุตสำหกรรมกำรเงินและจะช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถของกำรรักษำควำมปลอดภัยในโลกไซเบอร์ได๕้ 

๒. การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม 

กุญแจส ำคัญประกำรที่สองของธนำคำรกลำงในกำรสนับสนุนฟินเทคคือ กำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำน
ระบบนิเวศนวัตกรรมและกำรยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ระบบนิเวศน์ดังกล่ำวคือสถำนที่ที่ผู้คนสำมำรถ
เชื่อมต่อและท ำงำนร่วมกันได้ เพ่ือไหลเวียนและเพ่ิมพูนควำมคิดด้วยกันอันเปรียบเสมือนสวนส ำหรับ
กำรออกผลผลิตของนวัตกรรม ระบบนิเวศนวัตกรรม เช่น 

๒.๑) Lattice 80 : ชุมชนฟินเทคแห่งแรกในสิงคโปร์ 

Lattice 80 ตั้งอยู่ในย่ำนใจกลำงด้ำนกำรเงินของสิงคโปร์และเป็นพ้ืนที่ส ำหรับผู้ประกอบกำรฟินเทค
สตำร์ทอัพเพ่ือท ำงำนเชื่อมต่อกับอุตสำหกรรมกำรเงินและนักลงทุน นอกจำกนี ้สถำบันกำรเงินทั่วโลก
กว่ำ ๒๐ แห่งได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมข้ึนที่นี่ และมีห้องปฏิบัติกำรส ำหรับกำรวบรวมข้อมูลด้ำนฟินเทค 

๒.๒) Looking Glass: ส ำนักงำนปฏิบัติกำรฟินเทค 

Looking glass คือส ำนักงำนของกลุ่มงำนฟินเทคและนวัตกรรมของธนำคำรกลำงสิงคโปร์ ซึ่งมีกำร
ตกแต่งส ำนักงำนอย่ำงทันสมัย บรรยำกำศเหมือนพ้ืนที่กำรท ำงำนร่วมกัน (co-working space) ของ
บริษัทเอกชน เป็นสถำนที่ที่เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรกลำงสิงคโปร์กับผู้ประกอบกำรฟินเทคสำมำรถพบปะ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและมีเจ้ำหน้ำที่จำกธนำคำรสิงคโปร์คอยให้ค ำปรึกษำหรือตอบข้อสงสัยด้ำน
กฎหมำย ส ำนักงำนแห่งนี้เกิดจำกควำมพยำยำมของรัฐบำลสิงคโปร์ในกำรสร้ำงระบบนิเวศที่เอ้ือต่อ
สตำร์ทอัพของฟินเทคที่เป็นรูปธรรม โดยบรรยำกำศกำรท ำงำนที่สนุกสนำน มีควำมยืดหยุ่น มีพลวัต 
รวมทั้งกำรเปิดกว้ำงทำงควำมคิด  

                                                           
๕ Monetary Authority of Singapore.  “FS- ISAC and MAS Establish Asia Pacific (APAC)  Intelligence Centre for 

sharing and analyzing cyber threat information.” ๑ ธันวำคม ๒๕๕๙.  http://www.mas.gov.sg/News-and-
Publications/Media-Releases/2016/FS-ISAC-and-MAS-Establish-APAC-Intelligence-Centre.aspx. (สืบค้นเมื่อวันท่ี 
๑๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 
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๒.๓) Bash (Building Amazing Start-ups Here) 

Bash ก่อตั้งโดย SGInnovate ซึ่งเป็นหน่วยงำนในกำรส่งเสริมนวัตกรรมของรัฐบำลสิงคโปร์  Bash
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลำยปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ท ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวก พัฒนำผลิตภัณฑ์ ให้ค ำปรึกษำ 
ตลอดจนหำแหล่งเงินทุนให้กับสตำร์ทอัพซึ่งรวมทั้งฟินเทค ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงกำรเติบโตขยำยสู่
ระดับภูมิภำค และมีห้องปฏิบัติกำรฟินเทคที่เป็นแหล่งฟูมฟักของผู้ประกอบกำรฟินเทคโดยเฉพำะ 
โดยคัดเลือกฟินเทคสตำร์ทอัพจำกผู้ประกอบกำรทั้งในและนอกประเทศที่มีศักยภำพสูงสุดมำบ่มเพำะ
ให้เติบโตโดยให้ทั้งเงินทุนและกำรศึกษำ ปัจจุบันมีผู้ประกอบกำร ๘ รำยผ่ำนกำรคัดเลือกจำก ๕๐๐ 
รำย ๔๔ ประเทศ  

บทสรุป  

สิงคโปร์เป็นศูนย์กลำงกำรเงินแห่งหนึ่งในโลก และมีควำมกังวลว่ำกำรเงินในโลกกระแสที่เปลี่ยนไปเพรำะ
นวัตกรรมฟินเทค ถ้ำไม่ก้ำวข้ำงหน้ำเทคโนโลยีอำจจะสูญเสียควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ดังนั้นสิงคโปร์จึง
ผลักดันในกำรลงทุน รวมทั้งได้มีธนำคำรกลำงสิงคโปร์ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลในรูปแบบที่สนับสนุนกำร
ประกอบธุรกิจฟินเทค ๒ ประกำร ได้แก่ ก ำหนดกฎเกณฑ์ในกำรก ำกับดูแลที่เอ้ือต่อกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
และอ ำนวยควำมสะดวกด้วยกำรสร้ำงระบบนิเวศที่เหมำะสม เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
อย่ำงแพร่หลำยจนประเทศสิงคโปร์ได้ถูกขนำนนำมว่ำเป็นผู้น ำในด้ำนเทคโนโลยีด้ำนกำรเงินในอำเซียน ดังนั้น
ผู้เขียนเห็นว่ำเรำควรศึกษำวิธีกำรก ำกับดูแลจำกประเทศสิงคโปร์ เพ่ือสร้ำงควำมพร้อมในกำรใช้เทคโนโลยีทำง
ก ำ ร เ งิ น ใ ห้ เ กิ ด ป ระโยชน์ สู งสุ ด ในสั งคมที่ ก้ ำวเข้ ำสู่ ยุ คไร้ เ งิ นสดที่ จะมำถึ ง ในอนำคตอันใกล้ นี้ 
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