“Experian” จับมือ “Standard Chartered Bank”
ผลักดันการเขาถึงบริการทางการเงิน โดยใช
Machine Learning ขับเคลื่อนโซลูชันชวยการตัด
สินใจ
– ใชนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อมอบชองทางเขาถึงสินเชื่อในชวงเวลาที่ไมแนนอน ใหแกประชาชนที่เขาไมถึงบริการ
ทางการเงินของทางการ
– ผลกระทบทางสังคมครัง้ นี้เกิดข้ น
ึ ไดดวยแผนกลยุทธในแนวคิดดิจิทัลมากอนของทางธนาคาร และแพลตฟอรม
การตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเอ็กซพีเรียน โดยซอฟตแวรของเอ็กซพีเรียนทําใหทางธนาคารสามารถทําการ
วิเคราะหขอมูลทางเลือกที่มีเป็ นจํานวนมาก และสรางโมเดลการเรียนรูดวยเครื่องเพื่อการตัดสินใจและการจัดการ
ความเสี่ยงที่ดีข้ น
ึ
– นับตงั ้ แตนํารองดําเนินการเป็ นครัง้ แรกในอินเดียเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ธนาคารก็พบวาการอนุมัติเพิ่มข้ น
ึ 
เนื่องจากอัตราการยอมรับโดยรวมเพิ่มข้ น
ึ  โดยใชบก
ิ๊ ดาตาและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ สิ่งนี้เขามาเพิ่มขีดความ
สามารถในการจัดการความเสี่ยงในการทดสอบและเรียนรู ซึ่งชวยขยายชองทางเขาถึงบริการสินเชื่อและการเงินที่
จําเป็ น
– สแตนดารดชารเตอรดและเอ็กซพีเรียนมีความมุงมน
ั ่ ที่จะสรางการเขาถึงบริการทางการเงิน โดยมีแผนที่จะเปิ ดตัว
ในอีก 6 ตลาดทว
ั ่ เอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง
เอ็กซพีเรียน (Experian) ผูนําระดับโลกดานบริการสารสนเทศ ประกาศเป็ นพันธมิตรกับธนาคารระหวางประเทศ
ระดับชน
ั ้ นําอยางสแตนดารดชารเตอรด (Standard Chartered) เพื่อผลักดันชองทางการเขาถึงทางการเงินในตลาด
สําคัญ ๆ ในเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง ดวยการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีลาสุดในการพิจารณาสินเชื่อ โดย
ถาหากไมมีขอมูลเครดิตบูโรมากเพียงพอเพื่อใหสถาบันการเงินตาง ๆ ไดตัดสินความนาเชื่อถือทางเครดิต โดย
เฉพาะอยางยิ่งในชวงที่มีความผันผวนแบบที่ไมเคยเกิดข้ น
ึ มากอนแบบชวงเวลานี้ ชุมชุมที่เขาไมถึงบริการทางการ
เงินจํานวนมากก็จะประสบกับความยากลําบากในการเขาถึงสินเชื่อตอไป
ความรวมมือกันครัง้ นี้จะใช PowerCurve(R) Strategy Management ซึ่งเป็ นโซลูชันการตัดสินใจชน
ั ้ นําระดับโลก
ของเอ็กซพีเรียน โดยเป็ นโซลูชันที่มีศักยภาพดานการเรียนรูดวยเครื่องจักรที่จะทําใหสามารถติดตงั ้ ระบบวิเคราะห
ที่ทันสมัยเพื่อชวยใหองคกรตาง ๆ ใชประโยชนจากขอมูลไดมากที่สุด และเพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธในการ

เปลี่ยนแปลงดวยแนวคิดดิจิทัลมากอนของสแตนดารดชารเตอรด ความสามารถในการเรียนรูดวยเครื่องที่ทันสมัย
ตัวนี้จะทําใหสแตนดารดชารเตอรด สามารถยอยและวิเคราะหขอมูลที่ไมไดอยูในธนาคารหรือขอมูลทางเลือกดวย
ความยินยอมของลูกคาในปริมาณมาก จึงทําใหสามารถตัดสินใจใหสินเชื่อไดเร็วข้ น
ึ  มีประสิทธิภาพมากข้ น
ึ  และถูก
ตองมากข้ น
ึ  สงผลใหมีการจัดการความเสี่ยงที่ดีข้ น
ึ สําหรับธนาคาร และผลลัพธที่ดีข้ น
ึ จากลูกคา
หลังจากเปิ ดตัวที่อินเดียในเดือนธันวาคม 2562 สแตนดารดชารเตอรดก็ไดรับผลลัพธทางธุรกิจในเชิงบวก เชน
อัตราการยอมรับมากข้ น
ึ  และการผิดนัดชําระหนี้โดยรวมที่ลดลง ความสําเร็จในอินเดียบงชว
ี้ า ขณะนี้ สแตนดารดชา
รเตอรดสามารถปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงใหแกลูกคามากข้ น
ึ  ซึ่งอาจจะเคยเขาไมถึงบริการทางการเงิน
มากอน โดยทําใหพวกเขาสามารถมีชองทางเขาถึงบริการดานสินเชื่อและการเงินที่จําเป็ นในชวงเวลาที่ตองการได
นอกจากประโยชนที่ลูกคาไดรับแลว การเขาถึงสินเชื่อยังเป็ นสิ่งจําเป็ นสําหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวม
ดวย เนื่องจากการใชจายของผูบริโภคจะชวยใหธุรกิจตาง ๆ สามารถดําเนินการตอไปไดในชวงเวลาที่ยากลําบาก
เชนนี้
Mohan Jayaraman กรรมการผูจัดการฝายนวัตกรรมประจําเอเชียตะวันออกเฉียงใตและภูมิภาค เอ็กซพีเรียน เอ
เชีย แปซิฟิก กลาววา “การขยายตัวทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะในชวงเวลาตอ
ไป จะถูกขับเคลื่อนดวยความกาวหน าในการเขาถึงบริการทางการเงิน เอ็กซพีเรียนเชื่อเป็ นอยางยิ่งวา เทคโนโลยี
ระบบวิเคราะหที่ทันสมัย และวิธีการที่มีขอมูลเป็ นตัวขับเคลื่อน สามารถจัดการกับโอกาสนี้ได และเรายังคงยึดมน
ั่
อยางยิ่งกับวิสัยทัศนในการพัฒนาการเขาถึงบริการทางการเงินใหแกกลุมประชากรที่ไมไดรับสิทธิและเขาไมถึง
บริการทางการเงินทว
ั ่ โลก ความรวมมือในระยะยาวของเรากับสแตนดารดชารเตอรดผานชุดโซลูชันการตัดสินใจ
PowerCurve(R) ของเรา โดยใชการเรียนรูดวยเครื่องและบก
ิ๊ ดาตาเพื่อพัฒนาไปถึงการตัดสินใจดานสินเชื่อในยุค
หน านัน
้  จะมุงเน นการทําใหชุมชนที่เขาไมถึงบริการทางการเงินเหลานี้สามารถเขาถึงสินเชื่อได”
เอ็กซพีเรียนและสแตนดารดชารเตอรดกําลังจัดทําแผนเพื่อนําโซลูชันตัวนี้ไปใชงานในสาขาตาง ๆ ทัว
่ เอเชีย
แอฟริกา และตะวันออกกลาง นอกเหนือจากอินเดีย ซึ่งเป็ นการตอกยํ้าพันธกิจสูบริการทางการเงินอยางทว
ั ่ ถึง
Vishu Ramachandran ผูอํานวยการกลุมฝายธนาคารลูกคารายยอย สแตนดารดชารเตอรด กลาววา “เรามุงมน
ั ่ ที่
จะสนับสนุนการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจอยางยงั ่ ยืนผานธุรกิจ การดําเนินงาน และชุมชนของเรา การเป็ น
พันธมิตรครัง้ นี้ชวยใหทางธนาคารจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ น
ึ  ดวยการตัดสินใจสินเชื่อที่มี
ขอมูลเป็ นตัวขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพมากข้ น
ึ  ซึ่งจะทําใหลูกคารายใหม ๆ มีชองทางเขาถึงบริการทางการเงินได
มากข้ น
ึ ในชวงเวลาที่พวกเขาตองการมากที่สุด”
Aalishaan Zaidi ผูอํานวยการสากลฝายประสบการณลูกคา ชองทาง และธนาคารดิจิทัล ธนาคารสแตนดารดชา
รเตอรด กลาววา “การเป็ นพันธมิตรมีความสําคัญตอแผนกลยุทธดานการธนาคารดิจิทัลของเรา รวมถึงการยกระดับ

แนวทางการใหบริการลูกคา เอ็กซพีเรียนจึงเป็ นทางเลือกที่เหมาะสมในฐานะพันธมิตร เมื่อดูจากผลงานที่แข็งแกรง
ในการสรางนวัตกรรม และการผลักดันการเขาถึงบริการทางการเงิน”
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เกี่ยวกับเอ็กซพีเรียน
เอ็กซพีเรียน (Experian) เป็ นบริษท
ั ผูใหบริการขอมูลชน
ั ้ นําระดับโลก ในชวงเวลาที่สําคัญของชีวิต ทัง้ การซ้ อ
ื บาน
หรือรถ การสงลูกเรียนมหาวิทยาลัย หรือการขยายธุรกิจผานการติดตอกับลูกคารายใหม เราพรอมชวยใหผูบริโภค
และลูกคาจัดการกับขอมูลตาง ๆ ดวยความมน
ั ่ ใจ เราชวยใหผูบริโภคสามารถควบคุมการเงินและเขาถึงบริการ
ทางการเงิน ชวยใหผูประกอบธุรกิจตัดสินใจอยางชาญฉลาดข้ น
ึ และประสบความสําเร็จ ชวยใหผูปลอยสินเชื่อมีความ
รับผิดชอบมากข้ น
ึ  และชวยใหองคกรสามารถปองกันการสวมรอยและการกออาชญากรรม
เอ็กซพีเรียนมีบุคลากร 17,800 คน ใน 45 ประเทศ เราลงทุนในเทคโนโลยีใหม บุคลากรมากความสามารถ และ
นวัตกรรมอยางไมหยุดยงั ้ ทุกวัน เพื่อชวยใหลูกคาทุกคนไดรับประโยชนสูงสุดจากทุกโอกาส เอ็กซพีเรียนจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยลอนดอน (EXPN) และเป็ นสวนหนึ่งของดัชนี FTSE 100
รับชมขอมูลเพิ่มเติมที่ www.experian.com.sg หรือเยี่ยมชมแหลงรวมคอนเทนตระดับโลกของเราที่
http://www.experianplc.com/blogs/news สําหรับขาวสารและขอมูลเจาะลึกลาสุดจากกลุมบริษท
ั
เกี่ยวกับสแตนดารดชารเตอรด

เราเป็ นกลุมธนาคารสากลชน
ั ้ นําระดับโลกที่ดําเนินธุรกิจใน 60 ตลาดที่มีการปรับตัวอยางรวดเร็ว และใหบริการ
ลูกคาในอีก 85 ตลาด โดยมีเป าหมายเพื่อขับเคลื่อนการคาและความเจริญรุงเรืองผานความหลากหลายของเรา หลัก
การที่สืบทอดมาและคานิยมองคกรของเราสะทอนอยูในพันธกิจของสแตนดารดชารเตอรดที่วา Here for good
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด จํากัด มหาชน ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยลอนดอนและฮองกง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม หรือตองการอานบทความจากทีมนักเศรษฐศาสตร โปรดเยี่ยมชมแท็บ Insights ที่เว็บไซต
sc.com และติดตามสแตนดารดชารเตอรดไดทาง Twitter, LinkedIn และ Facebook
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