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ความคืบหน้ าการทดสอบใน Regulatory Sandbox
ตัง้ แต่ ม.ค. 60 ถึงปัจจุบนั มีโครงการเข้าร่วมทดสอบใน Regulatory Sandbox ดังนี้

Standardized QR Code

Biometrics

• ชาระเงิ นด้วยมาตรฐาน
• ใช้ Facial Recognition
Thai QR Code 19 โครงการ
ในกระบวนการ KYC
– PromptPay
Testing 10 แห่ง
Exit 11 แห่ง
• ยืนยันตัวตนด้วย Iris
– Credit/Debit Card
Recognition
Exit
4 แห่ง
Testing 4 แห่ง
Testing 1 แห่ง
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.พ. 62

Blockchain

Machine Learning

Standardized API

• จัดการหนังสือ
คา้ ประกัน (LG)

• Alternative Credit
Scoring/Info. based
lending

• API แลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่าง ธพ.
และ FinTech firm

ผูร้ ว่ มทดสอบ:
– ธนาคาร 8 แห่ง
– ธุรกิ จและรัฐวิ สาหกิ จ
7 แห่ง

Testing 1 แห่ง

Testing 1 แห่ง

• โอนเงิ นระหว่างประเทศ
• โอนเงิ นระหว่างประเทศ
Testing 3 โครงการ
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าระเงินนด้ด้ววยมาตรฐาน
ยมาตรฐาน
•• ชชาระเงิ
ThaiQR
QRCode
Code19 โครงการ
Thai
– PromptPay
Exit 11 แห่ง
– Credit/Debit Card
Exit
4 แห่ง
Testing 4 แห่ง

• ใช้ Facial Recognition
ในกระบวนการ KYC
Testing 10 แห่ง
• ยืนยันตัวตนด้วย Iris
Recognition
Testing 1 แห่ง
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• จัดการหนังสือ
คา้ ประกัน (LG)

• Alternative Credit
Scoring/Info. based
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• แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่าง ธพ. และ
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Testing 1 แห่ง
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• โอนเงิ นระหว่างประเทศ
Testing 3 แห่ง
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เทคโนโลยี Biometrics เพื่อการพิสจู น์ ตวั ตน
Facial Recognition
Iris Recognition

Voice Recognition
Fingerprint Recognition

Palm Vein Pattern Recognition
5

Facial Recognition เพื่อการทา KYC
“Facial Recognition”

เทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุและพิ สจู น์ ตวั ตน
บุคคล โดยการเปรียบเทียบ pattern ของใบหน้ าบุคคลกับรูปภาพใบหน้ า
ในฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดิ นทาง

ทาไมใช้ Facial Recognition ในการทา KYC
 มีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ สาหรับเปรียบเทียบ
• บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง

 สะดวกในการใช้งาน
• Smartphone/Tablet ในปจั จุบนั มีคุณภาพสูง
รองรับการทา Facial Recognition
 มีความถูกต้องแม่นยาในการพิ สจู น์ ตวั ตนสูง
 เพิ่ มความสะดวกและปลอดภัยยิ่ งขึ้น ในการทาธุรกรรม
ทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
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การใช้ Facial Recognition ในกระบวนการ KYC/E-KYC
ปัจจุบนั
(1) ลูกค้ามาเปิ ดบัญชีที่
สาขาธนาคาร

(2) ตรวจสอบสถานะบัตร
ประชาชนกับกรมการปกครอง
(DOPA online)

(3) พนักงานพิ จารณาเปรียบเทียบหน้ าลูกค้า
กับรูปในบัตรประชาชน

(4) ลูกค้ากรอกข้อมูลและ
ลงนามในเอกสาร
ขอเปิ ดบัญชี

(5) เปิ ดบัญชีสาเร็จ

(4) ลูกค้ากรอกข้อมูล
และลงนาม /
ใช้ E-Signature
ยืนยันขอเปิ ดบัญชี

(5) เปิ ดบัญชีสาเร็จ

DOPA online

Facial Recognition
(1) ลูกค้ามาเปิ ดบัญชีที่
สาขาธนาคาร

(2) ตรวจสอบสถานะ
บัตรประชาชน
กับกรมการปกครอง
(DOPA online)

(1) ลูกค้าขอเปิ ดบัญชี
ผ่าน Mobile App.

(3) ถ่ายรูปลูกค้า เปรียบเทียบรูปถ่ายกับ
รูปในบัตรประชาชน
ด้วยระบบ Facial Recognition

DOPA online
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การทดสอบใน regulartory sandbox ของ ธปท.
Key Consideration Factors
1. Technology

2. Risk Management

• ประสิ ทธิ ภาพความถูกต้อง
(Accuracy) ของเทคโนโลยี
Facial Recognition

• Data Security & Privacy
มี Data Governance ทีร่ ดั กุม
โดยเฉพาะการดูแลข้อมูลของลูกค้า

• ความพร้อมใช้ของระบบ
(System Availability)
รองรับการทา Facial
Recognition

• Legal Risk : กระบวนการ การ
ได้มา การเก็บรักษา และการใช้
ไปของข้อมูล (E-Signature/
Customer Consent)

• มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยด้านไซเบอร์

• Fraud Risk : การป้องกันไม่ให้
เกิดช่องโหว่ (weakest link)
ในระบบ

3. People
• การดูแลคุ้มครองผู้บริ โภค

• การเตรียมความพร้อม
พนักงานสาขา / Call
Center ในการชี้แจง และ
แก้ปัญหาให้ลูกค้า
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Exit 11 แห่ง
– Credit/Debit Card
• ยืนยันตัวตนด้วย Iris
Exit
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Blockchain

• จัดการหนังสือ
คา้ ประกัน (LG)
ผูร้ ว่ มทดสอบ:
– ธนาคาร 8 แห่ง
– ธุรกิ จและรัฐวิ สาหกิ จ
7 แห่ง

Machine Learning

• Alternative Credit
Scoring/Info. based
lending
Testing 1 แห่ง

Standardized API

• แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่าง ธพ. และ
FinTech firm
Testing 1 แห่ง

• โอนเงิ นระหว่างประเทศ
• โอนเงิ นระหว่างประเทศ
Testing 3 แห่ง
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กระบวนการจัดการหนังสือคา้ ประกัน (Letter of Guarantee: LG)

 ใช้กระดาษ, ระบบ
manual
อิเล็กทรอนิกส์
 ใช้เวลานาน ลดเวลา
 อาจผิดพลาด ตรวจสอบง่าย
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1
ปรับปรุงหลักเกณฑ์
• ด้าน IT
• แนวปฏิบตั ิ
Regulatory
Sandbox

2
ผ่อนคลายข้อจากัด
การทาธุรกิจ
Digital banking

Regulatory Guillotine
Digital Banking และ SME Financial services

3

ส่งเสริม
บริการทางการเงิน
สาหรับ SMEs

4

ปรับปรุงกระบวนการ
ทางานของ สง. ให้ใช้
ประโยชน์ จากเทคโนโลยี
และ กระบวนการ
ขออนุญาตในรูปแบบ
One-stop service
e-Documents
ระบบยืน่ คาขออนุ ญาต
(e-Application)
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การปรับปรุงแนวปฏิบตั ิ Regulatory Sandbox
เป้ าหมาย

มีกรอบการทดสอบใน Sandbox ที่ ชดั เจน เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม และการนาออกให้บริ การในวงกว้าง
เกณฑ์ที่ปรับปรุง
เกณฑ์ปัจจุบนั

ประกาศ
IT Risk
Mgt.
Sandbox
ลักษณะ
นวัตกรร
มที่จะเข้า
ทดสอบ

การ
ทดสอบ

ขออนุญาตการใช้เทคโนโลยีหรือเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี
ทีม่ นี ยั สาคัญก่อนการดาเนินการ

• ไม่ต้องขออนุญาต แต่ตอ้ งมีระบบบริหารความเสีย่ งตามแนวทางทีก่ าหนด
• ให้ สง. รายงาน แผนประจาปี ในการนาเทคโนโลยีมาใช้ดาเนินธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญ
update รายไตรมาส และแจ้ง ธปท. ก่อนเริม่ ใช้งานจริง

BOT Sandbox (ปรับปรุง)

BOT Sandbox (ปัจจุบนั )
1 อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ ธปท. และ
2 ใช้เทคโนโลยีใหม่

1

2
3

Own Sandbox



3 ผูใ้ ห้บริการกาหนดลักษณะ
มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ ง ดังนี้
นวัตกรรมที่จะทดสอบใน Own
(1) มีการทดสอบร่วมกันเพื่อพัฒนาเป็ น
Sandbox และ กระบวนการภายใน
โครงสร้างพืน้ ฐานหรือมาตรฐานกลาง หรือ
เพื่อดูแลความเสีย่ งระหว่างการทดสอบ
(2) มีกฎหมาย/หลักเกณฑ์กาหนดเกี่ยวกับการ
โดยผ่านความเห็นชอบของ
ทดสอบใน Regulatory Sandboxเช่น P2P lending คณะกรรมการที่ได้รบั มอบหมาย

• ธปท. และผูเ้ ข้าร่วมทดสอบ กาหนดกรอบการทดสอบ และ Key Success Indicators ร่วมกัน ครอบคลุมเรื่อง
(1) เทคโนโลยี (2) business model (3) การบริหารความเสีย่ ง และ (4) การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (แจ้ง ธปท. ก่อนเปลีย่ นแปลง)
• ระยะเวลาทดสอบตามที่ ธปท. และผูร้ ่วมทดสอบตกลงร่วมกัน โดยขอขยายเวลาได้
• รายงานผลการทดสอบให้ ธปท. ทราบ
• แจ้ง/ขออนุญาตออกจาก Sandbox และให้บริการในวงกว้างตามเกณฑ์ทก่ี าหนด เมื่อผลการทดสอบเป็ นไปตาม
Key Success Indicators

• ผูใ้ ห้บริการกาหนด Risk Mgt.
ขอบเขตการทดสอบ Key Success
Indicators และแนวทางการออกให้บริการ
ในวงกว้าง
• ปฏิบตั ติ ามกรอบ Risk Mgt. และการ
ดูแลลูกค้าตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
• รายงานผลการทดสอบให้ ธปท. ทราบ
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