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Digital Payment เป็นทางเลือกหลักในการชำ�ระเงิน
ภายใต้ระบบการชำ�ระเงินที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ต้นทุนต่ำ�
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
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ความสำ�คัญของแผนกลยุทธ์
ระบบการชำ�ระเงิน

การประเมินสภาพแวดล้อม
และความท้าทาย

ด้านที่ 1
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานการชำ�ระเงิน
ที่เชื่อมโยงกัน
(Interoperable
Infrastructure)

ด้านที่ 2
การส่งเสริมนวัตกรรม
และบริการชำ�ระเงิน
(Innovation)

ด้านที่ 4
การกำ�กับดูแลและ
การบริหารความเสี่ยง
(Immunity)

ด้านที่ 5
การพัฒนาข้อมูล
การชำ�ระเงิน
(Information)
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กรอบการพัฒนาภายใต้
แผนกลยุทธ์ระบบ
การชำ�ระเงิน ฉบับที่ 4

ด้านที่ 3
การส่งเสริมการเข้าถึง
และการใช้บริการชำ�ระเงิน
(Inclusion)

ระบบการชำ�ระเงิน
ของประเทศไทยในอนาคต

ความสำ�คัญ
ของแผนกลยุทธ์
ระบบการชำ�ระเงิน

ความสำ�คัญของแผนกลยุทธ์
ระบบการชำ�ระเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะผูก้ ำ� หนดนโยบายด้านการช�ำระเงิน ได้ผลักดันให้ระบบการช�ำระเงิน
ของประเทศไทยมีประสิทธิภาพ มัน่ คง ปลอดภัย มาอย่างต่อเนือ่ ง โดยด�ำเนินการผ่านแผนกลยุทธ์ระบบการ
ช�ำระเงินที่มีการจัดท�ำมาแล้ว 3 ฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545 - 2547) : วางรากฐานด้วยการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและมาตรฐานทีส่ ำ� คัญของระบบการช�ำระเงิน
ได้แก่ การจัดตั้งบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาและดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านการช�ำระเงินของ
ภาคเอกชนที่รองรับบริการโอนเงินข้ามธนาคาร การท�ำมาตรฐานกลางการช�ำระเงินด้วยบาร์โค้ด ช่วยให้การช�ำระใบแจ้งหนี้
สะดวกขึ้น ลดต้นทุนของภาคธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาโครงการ ASEANPay เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงการโอนเงินรายย่อย
ผ่านระบบเอทีเอ็มระหว่างประเทศในอาเซียน (Asian Payment Network : APN) เป็นต้น
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2548 - 2553) : ผลักดันการให้บริการช�ำระเงินที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ภายใต้กฎเกณฑ์และการ
บังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การผลักดันพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 เพื่อการก�ำกับดูแลผู้ให้บริการระบบการช�ำระเงินให้มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ และการพัฒนา
ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพ เพื่อลดต้นทุนการจัดการเช็ค เป็นต้น
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559) : ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการช�ำระเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ทุกภาคส่วน ได้แก่ การยกระดับความปลอดภัยในการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยก�ำหนดให้ธนาคารเปลี่ยนบัตรเดบิตและบัตร
เอทีเอ็มแบบแถบแม่เหล็กเป็นชิปการ์ด และการพัฒนามาตรการลดความเสี่ยงในการช�ำระดุล (settlement risk) ในระบบ
บาทเนต เป็นต้น
ผลสัมฤทธิ์จากการด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์ระบบการช�ำระเงินทั้ง 3 ฉบับก่อนหน้านี้ ได้ช่วยให้ระบบการช�ำระเงินของไทย
มีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เพือ่ ให้การพัฒนาระบบการช�ำระเงินของประเทศในระยะต่อไปมีความต่อเนือ่ ง จากแผนกลยุทธ์ระบบการช�ำระเงินฉบับก่อนหน้า
และแผนยุทธศาสตร์ของประเทศที่ส�ำคัญ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�ำ ระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment Master Plan1 รวมถึงเพื่อให้ระบบการช�ำระเงินของไทยก้าวทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความมั่นคงปลอดภัยได้มาตรฐานสากล และมีส่วนส�ำคัญในการสนับสนุนให้ประเทศไทย
1
National e-Payment Master Plan เป็นแผนยุทธศาสตร์ของประเทศที่กระทรวงการคลังและ ธปท. ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดท�ำขึ้น ตั้งแต่ช่วงปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการช�ำระเงินและส่งเสริมการใช้บริการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในทุกภาคส่วนอย่างครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย 5 โครงการส�ำคัญ ได้แก่ (1) โครงการระบบพร้อมเพย์ (2) โครงการขยายการใช้บัตร
(3) โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (4) โครงการ e-Payment ภาครัฐ (5) โครงการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการด�ำเนินงานและผลลัพธ์ของ
โครงการแสดงในส่วนที่ 2 การประเมินสภาพแวดล้อมและความท้าทาย)
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ก้าวไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ธปท. จึงได้จัดท�ำแผนกลยุทธ์ระบบการช�ำระเงิน ฉบับที่ 4 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทาง
การพัฒนาระบบการช�ำระเงินของไทยระหว่างปี 2562 – 2564
ในการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ระบบการช�ำระเงิน ฉบับที่ 4 ธปท. ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความก้าวหน้าและพัฒนาการ
ด้านการช�ำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงินจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดท�ำการส�ำรวจพฤติกรรมการช�ำระเงินของ
ประชาชน ศึกษาและเชือ่ มโยงแผนพัฒนาระดับประเทศทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ตลอดจนหารือกับผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง (stakeholders)
จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และผู้ให้บริการช�ำระเงิน เพื่อรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ และทิศทางแนวโน้ม
ของระบบการช�ำระเงินและระบบการเงิน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นส่วนส�ำคัญในการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ฯ ที่สะท้อนความต้องการ
ของผู้เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และสามารถปฏิบัติได้จริง
แผนกลยุ ท ธ์ ร ะบบการช� ำ ระเงิ น
สรุปกระบวนการ
ฉบับที่ 4 ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการระบบการช�ำระเงิน
จัดทำ�แผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์ฯ
( ก ร ช . ) 2 แ ล ะ ค ณ ะ ก ร รม ก าร
ระบบการชำ�ระเงิน
ฉบับสมบูรณ์
ขั บ เคลื่ อ นตามแผนยุ ท ธศาสตร์
ฉบับที่ 4
National e-Payment3 โดย ธปท.
จะด� ำ เนิ นการขั บ เคลื่ อ นแผนงาน
ผ่ า นความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคาร
รับฟังความเห็น
นานาชาติ สภาสถาบั น การเงิ น
ต่อร่างแผนกลยุทธ์ฯ
ของรัฐ สมาคมการค้าผู้ให้บริการ
ช� ำระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ทย
หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ
ซึ่ ง จะท� ำให้ ส ามารถผลั ก ดั น แผน
ร่างแผนกลยุทธ์ฯ
งานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้อย่างมี
และหารือผู้เชี่ยวชาญ
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ธปท. จะมีการ
กลุ่มต่าง ๆ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ระบบการช�ำระเงิน
เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อประเมินความ
คืบหน้าและปรับปรุงแผนงานให้มี
ความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม
ประเมินสภาพแวดล้อมและรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล
1. ทิศทางการพัฒนาด้านการช�ำระเงินทั้งใน
ที่เทคโนโลยีและบริการช�ำระเงินมี
และต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
2. การส�ำรวจพฤติกรรมการช�ำระเงินของประชาชน
3. การรับฟังความคิดเห็นจาก stakeholders

2
คณะกรรมการระบบการช�ำระเงิน เป็นหนึ่งในคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่วางนโยบายเกี่ยวกับระบบการช�ำระเงินที่ ธปท. ก�ำกับดูแล เพื่อให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย ด�ำเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธาน และมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นคณะกรรมการ
3
คณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment มีหน้าที่ผลักดันการด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยมีรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเป็นประธาน และมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

7

แผนกลยุทธ์ระบบการชำ�ระเงิน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2564)
ธนาคารแห่งประเทศไทย

การประเมิน
สภาพแวดลอม
และความทาทาย

การประเมินสภาพแวดล้อม
และความท้าทาย
การประเมินสภาพแวดล้อมด้านระบบการช�ำระเงินของไทย เป็นพื้นฐานส�ำคัญของการจัดท�ำแผนยุทธ์ศาสตร์
และแผนงานที่จะช่วยต่อยอดและก�ำหนดเป้าหมายในการพัฒนาระบบการช�ำระเงิน ให้สามารถตอบความ
ต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง และพร้อมรองรับนวัตกรรมและการพัฒนาบริการทางการเงินและ
การช�ำระเงินในอนาคต
ภาพรวมการช�ำระเงินของไทย
ในช่วงที่ผ่านมา รูปแบบการช�ำระเงินของไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ digital payment
อย่างชัดเจน โดยตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2561 พบว่าการใช้ digital payment ของไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการใช้
บริการช�ำระเงิน-โอนเงินผ่านโทรศัพท์มอื ถืออย่างแพร่หลาย ข้อมูลสถิตชิ ี้ให้เห็นว่าการใช้บริการช�ำระเงินผ่านโทรศัพท์มอื ถือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 116 ต่อปี ซึ่งหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญมาจากการขับเคลื่อนของหลายภาคส่วนภายใต้
แผน National e-Payment Master Plan ซึง่ ธปท. เป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักในโครงการระบบพร้อมเพย์และโครงการขยายการใช้บตั ร

การใช้ e-Payment ต่อประชากร

49

รายการ/
คน/ปี
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63

รายการ/
คน/ปี

2560
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89

รายการ/
คน/ปี

2561

10

โครงการระบบพร้อมเพย์ เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการช�ำระเงินที่ทันสมัย สะดวก ต้นทุนต�่ำ
ช่วยให้ประชาชน ภาครัฐ และธุรกิจ สามารถโอนเงินด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เลขประจ�ำตัวประชาชน เลขทะเบียน
นิติบุคคล หรือหมายเลข e-Wallet ได้สะดวก รวดเร็ว และค่าบริการต�่ำ ท�ำให้ความนิยมในการใช้ digital payment ในไทย
เพิม่ สูงขึน้ มาก เห็นได้จากยอดลงทะเบียนพร้อมเพย์ทสี่ งู ถึง 46.5 ล้านหมายเลข (ข้อมูลเดือนธันวาคม 2561) และมีการใช้งาน
เฉลี่ยสูงถึง 4.5 ล้านครั้งต่อวัน ภาครัฐมีการคืนภาษีแก่ประชาชนผ่านระบบพร้อมเพย์แทนการใช้เช็คกว่า 2 ล้านคน หรือกว่า
ร้อยละ 70 ของผูไ้ ด้รบั คืนภาษีในปี 2560 อีกทัง้ การแข่งขันของภาคธนาคารยังมีสว่ นส�ำคัญในการสนับสนุนการใช้งานทีแ่ พร่หลาย
มากขึ้น จากการลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามธนาคารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
บริการบนระบบพร้อมเพย์
มกราคม 2560

สิงหาคม 2560

มีนาคม 2561

อนาคต

การโอนเงิน/
รับโอนเงินของ
ประชาชน

เงินอิเล็กทรอนิกส์
(e-Wallet)

เตือนเพื่อจ่าย
(PayAlert)

บริการใหม่ ๆ

ภาครัฐ
คืนภาษี และ
จ่ายเงินสวัสดิการ

การโอนเงิน/
รับโอนเงิน
ของธุรกิจ

ช�ำระบิล
ข้ามธนาคาร
(Cross-Bank
Bill Payment)

ระบบ
บริจาค
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Donation)

ธันวาคม 2559

มีนาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

กรกฎาคม 2561

ช�ำระเงิน-โอนเงินโดยใช้
หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ
เลขประจ�ำตัว
ประชาชน
เลขทะเบียน
นิติบุคคล
หมายเลข
e-Wallet

การลงทะเบียนรวม
ล้านเลขหมาย

46.5

National ID:
29.3 ล้านเลขหมาย
Mobile Number:
16.8 ล้านเลขหมาย
นิติบุคคล:
71,000 เลขหมาย
e-Wallet ID:
304,000 เลขหมาย

ยอดการใช้

ปริมาณเฉลี่ยต่อวัน
4.5 ล้านรายการ
มูลค่าเฉลี่ยต่อรายการ
5,000 บาท
ปริมาณเติบโตเฉลี่ย
20% ต่อเดือน ในปี 61

(ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 61)
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นอกจากนี้ ระบบพร้อมเพย์ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาต่อยอดให้เกิดบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย
เช่น บริการช�ำระบิลข้ามธนาคาร (cross-bank bill payment) ซึ่งประชาชนสามารถจ่ายบิลที่ทุกธนาคารที่ ให้บริการ
การช�ำระเงินรูปแบบใหม่ผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยมาตรฐาน Thai QR Payment ที่สะดวก รวดเร็ว ต้นทุนต�่ำ ท�ำให้ digital
payment สามารถเข้าถึง SMEs และร้านค้าขนาดเล็ก เช่น ร้านค้าในตลาด หาบเร่ แผงลอย ได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถ
ต่อยอดการพัฒนามาตรฐาน Thai QR payment ไปสูก่ ารให้บริการช�ำระเงินระหว่างประเทศ บริการเตือนเพือ่ จ่าย (PayAlert)
รองรับการขายของออนไลน์ บริการ e-Donation ซึ่งช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการบริจาคเงินและได้รับ
การลดหย่อนภาษีได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส
บริการเหล่านี้ล้วนช่วยให้ประชาชน ภาคธุรกิจและ SMEs ได้รับความสะดวกในการใช้บริการช�ำระเงิน และหันมาใช้ digital
payment มากขึ้น
มาตรฐาน Thai QR Payment
มาตรฐาน Thai QR Payment เกิดจาก
ความร่วมมือของธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้ ให้บริการเครือข่ายบัตรระดับโลก
และผู้ ให้บริการช�ำระเงินในไทย ซึ่งมี
หลักการและประโยชน์ส�ำคัญ 4 ด้าน คือ

บุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล

ร้านค้าทั่วไป

ร้านค้าออนไลน์

สามารถรับเงิินจากลูกค้าได้หลายช่องทาง

1. สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เปิดโอกาสให้ผู้ ให้บริการและผู้ ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงและใช้งานร่วมกันได้
ทั้งในและต่างประเทศ
2. เพิ่มช่องทางการรับช�ำระเงินที่สะดวก
และต้นทุนต�่ำ SMEs เข้าถึง digital
payment ได้ง่ายขึ้น
3. สะดวก ปลอดภัย เงินเข้าบัญชีร้านค้า
โดยตรง จัดท�ำบัญชีและกระทบยอด
ง่ายกว่าธุรกรรมเงินสด

บัตรเครดิต/บัตรเดบิต

4. ต่อยอดนวัตกรรมทางการเงินและบริการ
ช�ำระเงินสมัยใหม่ได้ เช่น การใช้ข้อมูล
ช�ำระเงินเป็นข้อมูลอ้างอิงในการขอสินเชื่อ
(Information Based Lending)
หรือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ที่ตอบโจทย์ลูกค้ายิ่งขึ้น

บัญชีเงินฝากของลูกค้า
บัญชี e-Wallet ของลูกค้า

แผนกลยุทธ์ระบบการชำ�ระเงิน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2564)
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โครงการขยายการใช้บตั ร เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคธนาคาร และภาคเอกชน ในการขยายจุดรับช�ำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปทั่วประเทศ ท�ำให้ร้านค้าสามารถรับช�ำระเงินด้วยบัตรหรือโทรศัพท์มือถือได้ด้วยต้นทุนที่ต�่ำลง
และปลอดภัยมากขึ้น ประชาชนมีช่องทางจ่ายเงินด้วย digital payment แทนเงินสดมากขึ้น ปัจจุบันไทยมีเครื่องรับบัตร
(เครื่อง EDC) กระจายทั่วประเทศกว่า 8 แสนเครื่อง โดยรวมถึงการวางเครื่อง EDC ที่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อและช�ำระเงินโดยไม่ต้องพกเงินสดจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ ธปท. ได้เห็นประโยชน์
ของเทคโนโลยี QR Code ที่สามารถน�ำมาเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนให้แก่ระบบการช�ำระเงินของประเทศไทย จึงได้
ก�ำหนดมาตรฐาน QR Code เพื่อการช�ำระเงินที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (EMV QRCPS)4 ขึ้น ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่ง
ในประเทศแรก ๆ ในโลกที่มีการน�ำมาตรฐาน QR Code เพื่อการช�ำระเงินมาใช้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงและใช้งานร่วมกันได้ทั้งธุรกรรมช�ำระเงินในประเทศและต่างประเทศ รองรับช่องทางช�ำระเงินได้หลากหลาย
เช่น บัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ผ่าน mobile application
เพิ่มจุดรับช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกและมีต้นทุนต�่ำให้แก่ประชาชนและร้านค้า เพิ่มความปลอดภัยในการช�ำระเงิน
และสามารถต่อยอดนวัตกรรมทางการเงิน ที่หลากหลายได้โดยง่าย ท�ำให้มีการขยายจุดรับช�ำระเงินด้วยมาตรฐาน
Thai QR Payment กว่า 3 ล้านจุดทัว่ ประเทศ (ข้อมูลเดือนธันวาคม 2561) ทัง้ ร้านค้าทัว่ ไปและร้านค้า online สามารถเข้าถึง
การใช้จา่ ยในชีวติ ประจ�ำวันของประชาชนรายย่อยได้อย่างกว้างขวาง ซึง่ เป็นอีกหนึง่ ปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การใช้ digital payment
ของไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด
โครงการระบบพร้อมเพย์และโครงการขยายการใช้บตั ร ยังเป็นโครงการส�ำคัญทีส่ นับสนุนการปรับกระบวนการ
รับจ่ายเงินของภาครัฐสู่ digital payment อย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเงินสวัสดิการให้ประชาชนโดยตรง
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งสามารถใช้ซื้อสินค้าโดยช�ำระเงินผ่านเครื่อง EDC ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการ หรือการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโดยใช้เลขประจ�ำตัวประชาชน ท�ำให้ประชาชนกว่า 14 ล้านคน ได้รับเงินอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
หน่วยราชการมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และมีข้อมูลประกอบการจัดท�ำนโยบายด้านสวัสดิการและให้บริการ
แก่ประชาชนและธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การส่งเงินบริจาคผ่านการใช้มาตรฐาน Thai QR Payment ของ
สถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล และองค์กรสาธารณกุศลอืน่ ๆ (โครงการ e-Donation) ยังเป็นการอ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ผบู้ ริจาคและผูร้ บั บริจาค ให้สามารถส่งเงินบริจาคและส่งข้อมูลเพือ่ ใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีได้โดยตรง ไม่ตอ้ งเก็บหลักฐาน
การบริจาคมาแสดงภายหลัง ซึง่ จะช่วยให้ผบู้ ริจาคได้รบั เงินคืนภาษีรวดเร็วขึน้ ในขณะทีผ่ รู้ บั บริจาคได้รบั เงินบริจาคอย่างครบถ้วน
ปลอดภัย
การประเมินสภาพแวดล้อมด้านระบบการช�ำระเงินของไทย : พัฒนาการที่ส�ำคัญและความท้าทาย
ธปท. ได้ประเมินระบบการช�ำระเงินไทยใน 7 ด้าน ครอบคลุมทั้งพฤติกรรมของผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ ความก้าวหน้าและ
การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบธุรกิจบริการช�ำระเงิน และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการประเมินจุดแข็งและ
ความท้าทายในอนาคต เพื่อใช้ประกอบการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ระบบการช�ำระเงิน ฉบับที่ 4 ประกอบด้วย การใช้บริการของ
ประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ บริการช�ำระเงินระหว่างประเทศ โครงสร้างพืน้ ฐานการช�ำระเงิน การก�ำกับดูแลและบริหารความเสีย่ ง
และข้อมูลด้านการช�ำระเงิน ซึ่งสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

4

EMVCo ได้ออกมาตรฐาน QR Code Specification for Payment Systems (EMV QRCPS) ซึ่งประกอบด้วย EMV QR Code Specification for Payment Systems: Merchant-Presented Mode และ EMV QR
Code Specification for Payment Systems: Consumer-Presented Mode, https://www.emvco.com/emv-technologies/qrcodes/

13

แผนกลยุทธ์ระบบการชำ�ระเงิน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2564)
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประชาชน
การใช้ digital payment สูงขึ้น
แต่ส่วนใหญ่ยังใช้เงินสดอยู่มาก
ปริมาณการใช้

Digital Payment
เติบโต

83%

5,868*
3,205*

2559

4,171*

2560

2561

*ล้านรายการ

MOBILE +
INTERNET
BANKING
มีอัตราการ

เติบโตสูงถึง

263%
(2559-2561)

5

แนวโน้มการใช้ digital payment ของประชาชนสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
โดยปริมาณการใช้ digital payment ในภาพรวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 83
ในช่วงปี 2559-2561 ซึง่ การเติบโตส่วนใหญ่มาจากการใช้ internet
และ mobile banking ทีม่ อี ตั ราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 263
ในขณะที่การโอนเงินผ่านพร้อมเพย์มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว โดยประมาณการว่าคนไทยที่มีบัญชีธนาคาร
กว่าร้อยละ 50 มีการลงทะเบียนพร้อมเพย์แล้ว (ข้อมูลเดือน
ธันวาคม 2561)
การขยายจุดรับช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทมี่ แี พร่หลายมากขึน้
ไปยังร้านค้าต่าง ๆ ในวงกว้าง เป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงและใช้บริการ digital payment ได้สะดวกขึน้ โดย
ปัจจุบนั มียอดการติดตัง้ เครือ่ งรับบัตรกว่า 8 แสนเครือ่ ง และมีการ
ติดตัง้ มาตรฐาน Thai QR Payment ทีร่ า้ นค้าทัว่ ไปและร้านค้า
online กว่า 3 ล้านจุดทัว่ ประเทศ (ข้อมูลเดือนธันวาคม 2561)
ซึง่ ช่วยให้รา้ นค้าขนาดเล็ก อาทิ ร้านค้าในตลาด หาบเร่ แผงลอย
มอเตอร์ไซค์รบั จ้าง สามารถรับช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ดว้ ย
ต้นทุนต�ำ่ อีกทัง้ ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งได้ประกาศยกเลิก
การคิดค่าธรรมเนียมการท�ำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
เช่น การโอนเงิน การช�ำระบิล ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2561
เป็นต้นมา ท�ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ด้วยต้นทุน
ที่ต�่ำลง และช่วยสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้
digital payment มากขึ้น
อย่างไรก็ดี ปริมาณการใช้ digital payment ของไทยส่วนใหญ่
มาจากกลุ่มผู้ใช้ในวงจ�ำกัด โดยจากการส�ำรวจพฤติกรรม
การช�ำระเงินของประชาชนในปี 2560 ของ ธปท.5 พบว่าร้อยละ 80
ของปริมาณการใช้ digital payment มาจากผูใ้ ช้เพียงร้อยละ 30
ของกลุ่มตัวอย่าง และยังมียอดการใช้เงินสดสูงถึงร้อยละ 93
ของธุรกรรมการใช้จา่ ยทัง้ หมด โดยเหตุผลทีย่ งั มีการใช้เงินสด
อยูม่ าก คือ ความเคยชิน รูส้ กึ ว่าใช้งา่ ย และไม่ทราบว่ามีตน้ ทุน
จากการใช้เงินสด นอกจากนี้ กลุม่ คนส่วนใหญ่ยงั ขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ digital payment ดังนั้น จึงมี
ความจ�ำเป็นต้องส่งเสริมให้มบี ริการและช่องทางการใช้ digital
payment ทีส่ ะดวกแพร่หลายในชีวติ ประจ�ำวันมากขึน้ และขยายฐาน
ผูใ้ ช้ digital payment ให้เพิม่ มากขึน้ รวมถึงสร้างการรับรูแ้ ละ
ความเชือ่ มัน่ ในการใช้บริการ

ในปี 2560 ธปท. ได้ส�ำรวจพฤติกรรมการช�ำระเงินของประชาชนจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศทั้งในเขตเมืองและนอกเมืองรวม 10,805 ราย
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ภาครัฐ

ภาครัฐมีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการใช้ digital
payment ของไทย โดยทีผ่ า่ นมาหน่วยงานภาครัฐให้ความส�ำคัญ
กับการปรับเปลีย่ นรูปแบบการรับจ่ายเงินไปสู่ digital payment
อย่างชัดเจน โดยมีการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ ได้แก่

ส่วนกลางใช้ digital payment
แต่ยังขยายไปไม่ครบทุกหน่วยงาน

ด้านการจ่ายเงิน มีการจ่ายเงินสวัสดิการให้กบั ประชาชนโดยตรง
ทั้งผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ
และคืนภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดากว่าร้อยละ 70 ด้วยพร้อมเพย์
แทนการใช้เช็คในปี 2560 ช่วยลดค่าใช้จา่ ยและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการประชาชน
ด้านการรับเงิน มีการติดตัง้ เครือ่ งรับบัตรและมาตรฐาน Thai
QR Payment ที่หน่วยงานราชการกว่า 8,000 แห่ง (ข้อมูล
เดือนสิงหาคม 2561) และมี mobile application ถุงเงิน
ประชารัฐที่รองรับการช�ำระเงินจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ด้ ว ยต้ น ทุ น ต�่ ำ รวมถึ ง มี แ ผนพั ฒ นาบริ ก ารของภาครั ฐ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government service) ที่รองรับ
การช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การช�ำระค่าธรรมเนียม
การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

“การรับเงิน”

“การจ่ายเงิน”
INTERNET BANKING

นโยบายส่งเสริมการใช้ digital payment ของภาครัฐ มีการ
ก�ำหนดให้หน่วยงานภาครัฐรับเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2561 รวมถึงการส่งเสริมให้มกี ารประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีไร้สมั ผัส (Contactless/ Near Field Communication
: NFC6) ในระบบช�ำระค่าโดยสารสาธารณะที่สามารถใช้ได้
กับระบบขนส่งหลากหลายประเภท เพือ่ สนับสนุนการใช้ digital
payment
อย่างไรก็ตาม การใช้ digital payment ในภาครัฐยังสามารถ
ขยายเพิ่ ม เติ ม ให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ รวมทั้ ง หน่ ว ยงาน
รัฐวิสาหกิจ และสามารถขยายไปเชือ่ มโยงกับระบบโครงสร้าง
พืน้ ฐานอืน่ ของภาครัฐ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในด้านการช�ำระเงิน
ด้วย digital payment มากขึน้

6

NFC (Near Field Communication) technology เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายที่เป็นการส่งข้อมูลระยะใกล้ระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่กับเครื่องอ่านสัญญาณ ซึ่งช่วยให้การช�ำระเงินสะดวกมากขึ้น เช่น ใช้บัตร
แตะช�ำระเงินค่าเดินทาง และช�ำระเงิน ณ จุดขาย
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ภาคธุรกิจ
เริ่มปรับใช้ digital payment
แต่ยังใช้เช็คและเงินสดสูง

ภาคธุ ร กิ จ โดยเฉพาะธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ เริ่ ม ใช้ digital
payment มากขึ้น แต่การใช้เช็คยังสูง โดยมีเหตุผลหลัก
คือ กระบวนการทางธุรกิจยังไม่เป็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบ
วงจร ยังมีการใช้เช็คแนบไปพร้อมกับเอกสารทางธุรกิจ เช่น
ใบแจ้งหนี้ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใช้เป็น
เครื่องมือในการควบคุมภายในของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังใช้เช็ค
เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น ใช้เป็นหลักประกัน และใช้เพื่อน�ำไป
ขายลดเช็ค เป็นต้น ซึ่งยังไม่มีบริการ digital payment ที่มา
ทดแทนการใช้เช็คเพื่อประโยชน์เหล่านี้ได้ อีกทั้ง การใช้เช็ค
มีค่าธรรมเนียมต�่ำซึ่งไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยต�่ำกว่า
การโอนเงินบางประเภท เช่น การโอนเงินมูลค่าสูงข้ามธนาคาร
ท�ำให้ธุรกิจขาดแรงจูงใจในการปรับมาใช้ digital payment
ธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจ e-Commerce/ social commerce
รับช�ำระเงินด้วยเงินสดเป็นหลัก โดยธุรกิจ e-Commerce
มีสดั ส่วนการรับจ่ายเงินสดเมือ่ รับของ (Cash on Delivery : COD)
ในสัดส่วนที่สูง เนื่องจากไม่มีบริการ digital payment ที่ช่วย
สร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการท�ำธุรกรรม
online
นอกจากนี้ บริการ digital payment ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังมี
ข้ อ จ� ำ กั ด ในการตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการของธุ ร กิ จ เช่ น
ยังไม่รองรับการรับ-ส่งข้อมูลการซื้อขายไปพร้อมกับข้อมูล
การช�ำระเงิน ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจสอบรายการ
ช�ำระเงินได้อัตโนมัติ สะดวก รวดเร็ว และบริการโอนเงิน
ยังมีวงเงินการโอนที่จ�ำกัดโดยเฉพาะการโอนเงินข้ามธนาคาร
แบบทันที ดังนัน้ ในส่วนของภาคธุรกิจจึงต้องมีการพัฒนาบริการ
ให้ตอบโจทย์ความต้องการมากขึ้นและสนับสนุนการปรับตัว
ของภาคธุรกิจไปสู่กระบวนการท�ำงานแบบ e-business และ
paperless อย่างครบวงจร
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บริการชำ�ระเงิน
ระหว่างประเทศ
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
ในปัจจุบันมีค่าบริการแพงและไม่สะดวก
การค้าชายแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
ปี 2560

1.1

ล้านล้านบาท
เพิ่มขึ้น 6%
เมื่อเทียบกับปีก่อน

คนไทยกว่า

9

ล้านคน

ไปเที่ยวต่างประเทศ
ใช้จ่ายกว่า 3 แสนล้านบาท
82% ไป ASEAN และ EAST ASIA
เช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกง มาเลเซีย ลาว

คนต่างชาติกว่า

35.4

ล้านคน
มาเที่ยวไทย สร้างรายได้ให้กับประเทศ
กว่า 1.8 ล้านล้านบาท
56% ของรายได้มากจากนักท่องเที่ยว
จาก ASEAN และ EAST ASIA

7
8
9

ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์
ข้อมูลจากส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว, กรมการจัดหางาน
ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยว
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ธุรกรรมช�ำระเงินระหว่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
จากการเติ บ โตของการค้ า และการลงทุ น ระหว่ า งประเทศ
การท่องเที่ยวและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติ
การค้าชายแดน กับประเทศมาเลเซีย เมียนมา ลาว และกัมพูชา
ในปี 2560 มีมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านล้านบาท7 และยังมีการใช้
เงินสดอยู่มาก จึงมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ซื้อ
และผู้ขายไปใช้ digital payment เช่น การช�ำระเงินระหว่าง
ประเทศด้วยมาตรฐาน Thai QR Payment แทนการใช้เงินสด
แรงงานต่างชาติในประเทศไทย ส่วนใหญ่มาจากประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยปัจจุบันมีจ�ำนวนแรงงานจากประเทศเมียนมา
ลาว กั ม พู ช าที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ท� ำ งานในประเทศและ
มีหนังสือเดินทางทั้งหมด 2.1 ล้านคน (ข้อมูลเดือนกันยายน
2561)8 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของจ�ำนวนแรงงานต่างชาติ
ทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานในไทย ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่
มักเลือกใช้บริการส่งเงินกลับบ้านจากผู้ให้บริการนอกระบบ
(informal channel) เนือ่ งจากการให้บริการของสถาบันการเงิน
หรือผู้ให้บริการช�ำระเงิน (formal channel) มีความไม่สะดวก
และมีค่าธรรมเนียมสูง
การท่องเที่ยว ในปี 2560 ประเทศไทยมีจำ� นวนนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางไปต่างประเทศกว่า 9 ล้านคน9 และมียอดการใช้
จ่ายกว่า 3 แสนล้านบาท ซึ่งนักท่องเที่ยวไทยกว่าร้อยละ 82
นิยมเดินทางไปเที่ยวแถบเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกง มาเลเซีย
และลาว ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ เ งิ น สดและบั ต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เช่น บัตรเครดิตและบัตรเดบิต ในการซื้อสินค้าและบริการ
ในต่างประเทศเป็นหลัก ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็เป็น
จุดหมายการท่องเที่ยวระดับโลก จึงควรพัฒนาให้มีบริการ
ทีห่ ลากหลาย รองรับการช�ำระเงินของประชาชนและนักท่องเทีย่ ว
ต่างประเทศได้สะดวกมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการให้บริการ
และค้าขายในแหล่งท่องเที่ยวของไทย
ดังนั้น ในด้านการช�ำระเงินระหว่างประเทศ จึงยังมีโอกาส
ในการพัฒนาให้มบี ริการช�ำระเงินทีส่ ะดวกมากขึน้ ต้นทุนต�ำ่ ลง
ซึง่ จะช่วยสนับสนุนการท�ำธุรกรรมระหว่างประเทศ และการเติบโต
ของเศรษฐกิจไทย
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โครงสร้างพื้นฐาน
การชำ�ระเงิน
เพิ่มขีดความสามารถ รองรับปริมาณ
ธุรกรรม นวัตกรรม และเชื่อมโยงกับ
ต่างประเทศ
Blockchain
Community
Initiatives

ทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานการช�ำระเงิน
เพื่อสนับสนุนการให้บริการ digital payment ประกอบด้วย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการโอนเงิน-ช�ำระเงินรายย่อย
แบบทันที (real-time) หรือระบบพร้อมเพย์ การพัฒนา
มาตรฐาน Thai QR Code เพื่อการช�ำระเงิน ที่ช่วยให้ธุรกิจ
โดยเฉพาะร้านค้าขนาดเล็กสามารถรับช�ำระเงินด้วย digital
payment ด้วยต้นทุนที่ต�่ำลง รวมถึงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐานที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นานวั ต กรรมบริ การทางการเงิ น
ในอนาคต เช่น National Digital ID10/ e-KYC11และ
Blockchain Community Initiatives12 ซึง่ อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
ด้วยแนวโน้มการใช้ digital payment ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
โครงสร้างพื้นฐานการช�ำระเงินรายย่อยที่ส�ำคัญจ�ำเป็นต้องมี
การเพิม่ ขีดความสามารถ เพือ่ รองรับการขยายตัวของธุรกรรม
ในอนาคต โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้าน capacity
หรือความสามารถในการรองรับปริมาณธุรกรรมทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่าง
ก้าวกระโดด และทบทวนแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (business continuity plan) รวมถึงสนับสนุนให้มี
การปรับใช้มาตรฐานสากล ISO2002213 ในระบบการช�ำระเงิน
เพื่อให้สามารถรับ-ส่งข้อมูลธุรกิจประกอบข้อมูลการช�ำระเงิน
ได้มากขึ้นและเอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมและการเชื่อมโยง
กับต่างประเทศในอนาคต

National Digital ID

PromptPay

Standardized
QR CODE

10

National Digital ID คือระบบกลางในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.digitalid.or.th/
e-KYC คือ กระบวนการในการรู้จักลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการระบุและพิสูจน์ตัวตนของลูกค้า ซึ่งช่วยผู้ใช้งานได้รับบริการที่สะดวก ปลอดภัย น่าเชื่อถือ
Blockchain Community Initiatives เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินและภาคธุรกิจในการน�ำเทคโนโลยี blockchain มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของประเทศ โดยมีบริการ
หนังสือค�้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนระบบ blockchain เป็นโครงการแรกภายใต้ Thailand Blockchain Community Initiatives
13
ISO20022 เป็นมาตรฐานข้อความสากลทางการเงินส�ำหรับธุรกรรมทางการเงินประเภทต่าง ๆ ได้แก่ Payments, Securities, Trade Services, Cards, Foreign Exchanges ช่วยให้สามารถรับส่งข้อมูลได้มากขึ้น
รองรับนวัตกรรม และการเชื่อมโยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Interoperability)
11
12
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การกำ�กับดูแลและ
บริหารความเสี่ยง
ผู้เล่นจำ�นวนมาก การกำ�กับดูแลต้อง
พัฒนาให้เท่าทันความเสี่ยง เทคโนโลยี
ซับซ้อน และคุ้มครองผู้ใช้บริการ

ธปท. ได้มีการพัฒนาการก�ำกับดูแลและแนวทางการบริหาร
ความเสี่ ย งของระบบและบริ ก ารช� ำ ระเงิ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยได้ผลักดันการตราพระราชบัญญัติระบบการช�ำระเงิน
พ.ศ. 2560 (Payment Systems Act) เพือ่ ยกระดับการก�ำกับ
ดู แ ลระบบและบริ ก ารช� ำระเงิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
สากล และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงได้มี
การพั ฒ นากรอบการก� ำ กั บ ดู แ ลความมั่ น คงปลอดภั ย
ด้านไซเบอร์ (cyber security) ของภาคธนาคารและผูใ้ ห้บริการ
รวมถึงจัดตั้ง TB-CERT (Thailand Banking Sector CERT)
หรือศูนย์ประสานงานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศภาคธนาคาร ซึ่งเป็นความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ แ ละร่ ว มกั น ก� ำ หนด
กระบวนการรับมือที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ความสามารถที่เท่าทันความเสี่ยงใหม่ นอกจากนี้ ยังมี
การสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ส�ำนักงานคณะกรรมการการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) (สพธอ.) และผูก้ ำ� กับดูแลในต่างประเทศ เพือ่ ให้สามารถ
ก�ำกับดูแลบริการช�ำระเงิน ที่มีความเชื่อมโยงกับบริการอื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในด้านการแข่งขัน ผู้เล่นในตลาดบริการช�ำระเงินมีจ�ำนวน
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยปั จ จุ บั น มี ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตประกอบธุรกิจบริการช�ำระเงิน 108 ราย (ข้อมูลเดือน
ธันวาคม 2561) ส่งผลให้มีการแข่งขันในการให้บริการมากขึ้น
แต่ก็สร้างความท้าทายต่อการก�ำกับดูแลให้ทั่วถึงและเท่าทัน
ซึ่ ง บริ ก ารในระยะหลั ง เริ่ ม ใช้ เ ทคโนโลยี ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น
มากขึ้น น�ำมาซึ่งความเสี่ยงใหม่ ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านไซเบอร์
(cyber risk) จึงต้องมีการพัฒนาการก�ำกับดูแลให้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ให้กับผู้ใช้บริการ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ การใช้ บ ริ ก ารทางการเงิ น และการช� ำ ระเงิ น
และเทคโนโลยี ใหม่ ๆ อย่างปลอดภัย
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ข้อมูลด้านการ
ชำ�ระเงิน
ข้อมูลการชำ�ระเงินครอบคลุมมิติมากขึ้น
แต่ยังขาดข้อมูลเชิงลึกและการเชื่อมโยง
กับข้อมูลอื่น

ธปท. ในฐานะผู้ก�ำกับดูแลผู้ให้บริการช�ำระเงิน ได้ปรับปรุง
การรายงานข้อมูลการช�ำระเงินให้ครอบคลุมรูปแบบบริการใหม่
เช่น ข้อมูลการช�ำระเงินด้วยมาตรฐาน Thai QR Payment
และเพิม่ รายละเอียดในมุมมองทีห่ ลากหลายมากขึน้ เช่น สถานที่
ให้บริการ ประเภทของธุรกิจที่รับช�ำระเงิน เพื่อให้มีฐานข้อมูล
ด้านการช�ำระเงินที่มีรายละเอียดมากขึ้น รองรับการวิเคราะห์
ในแง่มุมที่หลากหลาย สามารถสนับสนุนการก�ำหนดนโยบาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูล
ภาพรวม ยังขาดข้อมูลเชิงลึกและการเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่น
ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูล รวมถึง
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานมีความสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น รองรับการวิเคราะห์เชิงลึก และสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมทางการเงิน
นอกจากนี้ จ�ำเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลให้มีความทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ เช่น
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (data analytics) การเรียนรู้ของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (machine learning) และเครื่องมือ
การท�ำเหมืองข้อมูล (data mining tools) เพือ่ สนับสนุนงานนโยบาย
การก�ำกับดูแล และการใช้ข้อมูลช�ำระเงินเพื่อประโยชน์ในมิติ
ด้านอื่นต่อไป
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กรอบการพัฒนา
ภายใตแผนกลยุทธ
ระบบการชำระเง�น
ฉบับที่ 4

INTEROPERABLE
INFRASTRUCTURE

INNOVATION

INCLUSION

IMMUNITY

INFORMATION

กรอบการพัฒนาภายใต้แผนกลยุทธ์
ระบบการชำ�ระเงิน ฉบับที่ 4
แผนกลยุทธ์ระบบการช�ำระเงิน ฉบับที่ 4 มีวิสยั ทัศน์ ให้ “digital payment เป็นทางเลือกหลัก
ในการช� ำ ระเงิน ภายใต้ ร ะบบการช�ำระเงิน ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปลอดภั ย ต้ น ทุ น ต�่ ำ
ตรงกับความต้องการของผู้ ใช้บริการ” ซึ่งแผนกลยุทธ์ฯ ฉบับนี้ ให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็น และสร้างระบบนิเวศน์ หรือ ecosystem ที่เอื้อต่อ
การพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการแข่งขัน และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละกลุม่
โดยเฉพาะ e-Commerce และ social commerce ที่มีการเติบโตสูง รวมถึงกลุ่มธุรกิจ
ทัง้ SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ ตลอดจนเร่งขยายการใช้งาน digital payment ให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ โดยมีกรอบการพัฒนาที่ส�ำคัญ 5 ด้าน ดังนี้

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการช�ำระเงินที่เชื่อมโยงกัน (Interoperable
Infrastructure) มุ ่ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพโครงสร้ า งพื้ น ฐานการช� ำ ระเงิ น ที่ ส� ำ คั ญ ของไทย
โดยเพิม่ ขีดความสามารถและยกระดับการบริหารความเสีย่ งของระบบการช�ำระเงินทีม่ คี วามส�ำคัญ
ทั้งระบบพร้อมเพย์ ระบบบาทเนต และระบบของผู้ให้บริการช�ำระเงิน ที่เป็นสถาบันการเงินและ
ผูใ้ ห้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-banks) ให้รองรับปริมาณและมูลค่าธุรกรรมทีม่ แี นวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้มาตรฐานข้อความ
สากล ISO20022 กับระบบการช�ำระเงินที่ส�ำคัญเพื่อรองรับการรับ-ส่งข้อมูลการช�ำระเงิน
ข้อมูลทางธุรกิจ และการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ สนับสนุนการใช้กระบวนการในการรู้จักลูกค้า
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) และการยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (biometrics)
ในการพัฒนานวัตกรรมช�ำระเงินในอนาคต ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเงิน สด
เพื่อลดต้นทุนของระบบเศรษฐกิจโดยรวม
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ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและบริการช�ำระเงิน (Innovation) มุ่งพัฒนาบริการสมัยใหม่
ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายทั้งประชาชน ธุรกิจ และภาครัฐ โดยสร้าง ecosystem ที่เอื้อต่อ
การพัฒนานวัตกรรมด้านการช�ำระเงิน และส่งเสริมการแข่งขันของผูใ้ ห้บริการ สนับสนุนให้สถาบัน
การเงินทดสอบนวัตกรรมเฉพาะรายใน sandbox ของตนเอง (own sandbox) เพื่อเปิดโอกาส
ทางธุรกิจที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ผลักดันโครงการน�ำร่องร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อใช้กระบวนการ
ท�ำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-business) และ digital payment อย่างครบวงจร ซึง่ จะช่วยลดต้นทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการท�ำงาน ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบริการ
ที่หลากหลาย อาทิ bio-payment, contactless payment บริการต่อยอดพร้อมเพย์ และบริการ
ทางเลือกทดแทนการใช้เช็ค รวมถึงบริการโอนเงินและช�ำระเงินระหว่างประเทศทีส่ ะดวก ต้นทุนต�ำ่
ด้านการส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้บริการช�ำระเงิน (Inclusion) มุง่ ส่งเสริมการเข้าถึง
และกระตุ้นการใช้ digital payment ในทุกภาคส่วน โดยขยายการใช้ digital payment
ของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจทีต่ ดิ ต่อกับประชาชนจ�ำนวนมาก เพือ่ เป็นกลไกขับเคลือ่ นการใช้
digital payment ให้แพร่หลาย รวมถึงลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับบริการ mobile payment
เพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ด้วยต้นทุนที่ต�่ำลง ตลอดจน
สื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บริการ digital payment และเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในการใช้บริการ และเลือกใช้บริการ
ได้อย่างเหมาะสม
ด้านการก�ำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยง (Immunity) มุ่งสร้างเสถียรภาพและ
ความเชื่อมั่นต่อระบบการช�ำระเงิน โดยผลักดันการใช้มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสากลเพื่อ
รับมือภัยไซเบอร์ทงั้ ระดับองค์กรและระดับประเทศ สร้างกลไกบริหารจัดการและธรรมาภิบาลทีด่ ี
ในกลุ่มผู้ให้บริการช�ำระเงิน (payment industry) และยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้บริการ รวมถึง
พัฒนาการก�ำกับตรวจสอบให้เหมาะสมกับลักษณะการให้บริการและระดับความเสีย่ ง (risk-based
supervision) และน�ำกระบวนการออกกฎเกณฑ์ทดี่ หี รือ Regulatory Impact Assessment (RIA)
มาใช้ในกระบวนการออกและทบทวนหลักเกณฑ์ เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและลดภาระผู้ให้บริการ
ด้านการพัฒนาข้อมูลการช�ำระเงิน (Information) มุ่งพัฒนาข้อมูลการช�ำระเงินอย่าง
บูรณาการ โดยเพิ่มมิติการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่มีความพร้อม ตลอดจน
เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลการช�ำระเงิน เพื่อพัฒนานวัตกรรม
ทางการเงิน สนับสนุนงานด้านนโยบายและการก�ำกับตรวจสอบ ภายใต้การก�ำกับดูแลการใช้
ข้อมูล (data governance) และการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล (data privacy)
ที่เหมาะสม รัดกุม
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แผนกลยุทธ์
ระบบการชำ�ระเงิน ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2562-2564)

DIGITAL PAYMENT เป็นทางเลือกหลักในการชำ�ระเงิน
ภายใต้ระบบการชำ�ระเงินที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
ต้นทุนต่ำ� ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
Interoperable
Infrastructure

Information

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เชื่อมโยงกัน มั่นคงปลอดภัย
ได้มาตรฐานสากล
รองรับนวัตกรรม
และพร้อมเชื่อมโยง
กับต่างประเทศ”

“บูรณาการข้อมูลชำ�ระเงิน
เพื่อใช้ประโยชน์ พัฒนาการ
เชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้เทคโนโลยี”

Immunity

กรอบการ
พัฒนาที่สำ�คัญ
5 ด้าน

“รักษาเสถียรภาพ
การบริหารความเสี่ยงที่ดี
กำ�กับตรวจสอบเท่าทัน
และคุ้มครองผู้ใช้บริการ”

Innovation

“ส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมบริการ
ที่หลากหลาย ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้”

Inclusion

“ส่งเสริมการเข้าถึง
สร้างความรู้ความเข้าใจ
และส่งเสริมการใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง”

แผนกลยุทธ์ระบบการชำ�ระเงิน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2564)

มุ่งสร้าง ecosystem ที่ส่งเสริม digital payment ให้เป็นทางเลือกหลักในการชำ�ระเงิน ภายใต้ระบบการชำ�ระเงิน
ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ต้นทุนต่ำ� ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ
ตามกรอบการพัฒนา 5 ด้าน
1. Interoperable Infrastructure : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชำ�ระเงินที่เชื่อมโยงกัน
•
•
•
•

เพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับการบริหารความเสี่ยงของระบบพร้อมเพย์ บาทเนต และ ธนาคารสมาชิก
ใช้ ISO20022 รองรับการส่งข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลการชำ�ระเงิน และการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ
ออกมาตรฐาน biometrics สำ�หรับการยืนยันตัวตนในกระบวนการ e-KYC เพื่อรองรับนวัตกรรมชำ�ระเงินในอนาคต
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินสดเพื่อลดต้นทุนของระบบการชำ�ระเงิน

2. Innovation : การส่งเสริมนวัตกรรมและบริการชำ�ระเงิน
•
•
•
		
		
•

ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อพัฒนา digital payment และต่อยอดพร้อมเพย์
พัฒนาบริการโอนเงินชำ�ระเงินระหว่างประเทศ ที่สะดวก ต้นทุนต่ำ�
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา ด้วยการนำ�กระบวนการออกกฏเกณฑ์ที่ดีมาใช้ในการออกและทบทวน
หลักเกณฑ์ เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและลดภาระผู้ให้บริการ รวมถึงส่งเสริมการแข่งขันของผู้ให้บริการ และสนับสนุน
การพัฒนานวัตกรรมของตนเองใน own sandbox
ส่งเสริมกระบวนการธุรกิจดิจิทัลครบวงจร ทั้งการซื้อขาย ชำ�ระเงิน และเอกสารภาษี ผ่านโครงการนำ�ร่องภาครัฐและเอกชน

3. Inclusion : การส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้บริการชำ�ระเงิน
• สื่อสารให้ความรู้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่น และเลือกใช้บริการอย่างเหมาะสม
• สนับสนุนการใช้ digital payment อย่างแพร่หลายรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลต่อการใช้งานในวงกว้าง
• สนับสนุนการลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ mobile payment เอื้อต่อการเข้าถึงบริการของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

4. Immunity : การกำ�กับดูแลและการบริหารความเสี่ยง
•
•
•
		

ผลักดันการใช้มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสากล เพื่อรับมือภัยไซเบอร์ ในระบบการเงิน
ยกระดับการคุ้มครองผู้ ใช้บริการ ให้สอดคล้องกับรูปแบบบริการที่เปลี่ยนแปลงไป
พัฒนาการกำ�กับตรวจสอบให้เหมาะสมตามลักษณะบริการและระดับความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การกำ�กับตรวจสอบ

5. Information : การพัฒนาข้อมูลการชำ�ระเงิน
• พัฒนาข้อมูลการชำ�ระเงินอย่างบูรณาการ โดยเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่มีความพร้อม
• พัฒนาเครื่องมือและการวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน สนับสนุนงานด้านนโยบายและการใช้
		 ประโยชน์ ในมิติด้านอื่น

INTEROPERABLE
INFRASTRUCTURE

พัฒนาโครงสรางพ�้นฐาน
ที่เชื่อมโยงกัน มั่นคงปลอดภัย
ไดมาตรฐานสากล
รองรับนวัตกรรม
และพรอมเชื่อมโยง
ตางประเทศ

1

ความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี การพั ฒ นาของเศรษฐกิ จ สั ง คมในยุ ค ดิ จิทั ล ปริม าณ
การใช้ digital payment ของทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ พิ่ม ขึ้น อย่ า งรวดเร็ ว ตลอดจนทิ ศ ทาง
การพัฒ นาบริการช�ำ ระเงินทั้ ง ในและต่ า งประเทศที่ มี การเชื่ อ มโยงระหว่ า งผู ้ ใ ห้ บ ริก าร
ทีห่ ลากหลายมากขึ้น เป็นแรงขับเคลือ่ นส�ำคัญให้ตอ้ งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการช�ำระเงิน
ที่มีขีดความสามารถ (capacity) มีความพร้อมใช้งาน (availability) และมีความมั่นคง
ปลอดภัย เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณและมูลค่าธุรกรรมที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
การท�ำธุรกิจในยุคดิจิทัลยังน�ำไปสู่ความต้องการใช้มาตรฐานข้อความสากล (ISO20022)
เพื่อ รองรั บ การรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ทางธุ ร กิ จ และข้ อ มู ล ช� ำ ระเงิน ที่ เ พิ่ม มากขึ้น ซึ่ ง จะช่ ว ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�ำธุรกรรมและกระบวนการทางธุรกิจดิจิทัล และมีความส�ำคัญต่อ
การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต และการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ การพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับบริการช�ำระเงิน เช่น มาตรฐาน API
(Application Programming Interface)14 และ มาตรฐาน biometrics15 ก็เป็นสิ่งจ�ำเป็น
ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานและ
การให้บริการในอนาคต

14
15

ช่องทางการเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจากระบบหนึ่งไปสู่ระบบหนึ่งที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ลดความซ�้ำซ้อนและต้นทุนในการพัฒนาระบบ และรองรับการต่อยอดนวัตกรรม
ข้อมูลทางชีวภาพ เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า หรือม่านตา โดยสามารถน�ำมาใช้กับการยืนยันตัวตนในบริการทางการเงิน ซึ่งจะช่วยให้การพิสูจน์และยืนยันตัวตนแม่นย�ำ และปลอดภัยขึ้น
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เป้าหมายและ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

• ระบบพร้อมเพย์และระบบของผู้ให้บริการ ทั้งสถาบันการเงินและ non-banks
สามารถรองรับปริมาณธุรกรรมการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มมากขึ้น
มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
• ผู้ให้บริการช�ำระเงินและภาคธุรกิจ มีการน�ำ ISO20022 ไปใช้กับบริการ
ช� ำระเงิ น และกระบวนการต่ า ง ๆ ของภาคธุ ร กิ จ และมี ก ารขยายผล
การปรับใช้ในวงกว้างมากขึ้น รวมทั้งมีแนวทางการพัฒนาระบบบาทเนตให้
รองรับ ISO20022 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและรองรับการเชือ่ มโยงระหว่างประเทศ
• ระบบพร้อมเพย์ ระบบ bulk payment ระบบของธนาคารสมาชิก ระบบ
บาทเนต และภาคธุรกิจ สามารถรับส่งข้อมูลประกอบการช�ำระเงินระหว่างกัน
ได้สะดวก และสามารถรองรับการพัฒนาบริการ digital payment ทีห่ ลากหลาย
ในอนาคต
• ระบบและบริการช�ำระเงินสามารถเชือ่ มโยงและใช้งานร่วมกันได้ (interoperability)
โดยการน�ำมาตรฐานสากล หรือแนวปฏิบัติที่ดี (best practices) มาใช้
พร้อมรองรับการต่อยอดนวัตกรรม และการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ
• ระบบธนาคารพาณิ ช ย์ มี ต ้ น ทุ น ลดลง จากการบริ ห ารจั ด การเงิ น สดที่ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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การดำ�เนินงานสำ�คัญ
การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถและการให้ บ ริ การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Capacity &
Availability)
• เพิ่มขีดความสามารถ โดย ธปท. ร่วมกับสถาบันการเงินในการพัฒนาระบบ
พร้อมเพย์ ระบบของธนาคารสมาชิก และระบบบาทเนต ให้มีความพร้อม
รองรับธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นด้วยการติดตามและตอบสนองเชิงรุก (pro-active
monitoring and responding) รวมทั้งยกระดับแผนบริหารความต่อเนื่องใน
การให้บริการ (Business Continuity Plan : BCP) โดยผลักดันให้มีการยก
ระดับทั้งระบบกลางและธนาคารสมาชิกอย่างสม�่ำเสมอ และทดสอบแผน
BCP อย่างต่อเนื่อง
การประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล (Global Standards)
• พัฒนาและส่งเสริมการใช้มาตรฐานข้อความสากล ISO20022 กับระบบ
การช�ำระเงินและระบบของ ธพ. รวมถึงขยายการใช้มาตรฐานในภาคธุรกิจ
และภาครัฐ เพื่อรองรับการรับส่งข้อมูลทางธุรกิจไปพร้อมกับการช�ำระเงิน
ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญของการพัฒนาบริการช�ำระเงิน ช่วยให้มีข้อมูลที่ต้องการ
ครบถ้วน สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ
• พัฒนามาตรฐาน biometrics ส�ำหรับการยืนยันตัวตนในกระบวนการ e-KYC
เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและใช้บริการ digital payment ของประชาชนให้
มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยยังคงให้ความส�ำคัญกับการตรวจสอบ
ยืนยันตัวตนที่มั่นคงปลอดภัย
• ผลักดันการพัฒนามาตรฐาน API และ API Gateway/ Hub16 เพื่อส่งเสริม
การเชือ่ มโยงบริการร่วมกันของผูใ้ ห้บริการ รองรับการพัฒนาบริการต่อยอดอืน่ ๆ ได้
เช่น ตรวจสอบยืนยันรายการช�ำระเงินข้ามธนาคาร ตรวจสอบความเป็นเจ้าของ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือก่อนการลงทะเบียนพร้อมเพย์ และบริการอื่นๆ
เพือ่ เพิม่ ความสะดวกและสร้างความเชือ่ มัน่ ในการใช้บริการ digital payment มากขึน้

16
ตัวกลางในการเชื่อมต่อและ switching ระหว่างผู้ให้บริการ รวมทั้งบริหารจัดการ API กลาง และก�ำหนดมาตรฐานต่าง ๆ โดยในเบื้องต้น NITMX ได้พัฒนา Standard API เพื่อให้ ธพ. สมาชิกที่ ให้บริการพร้อมเพย์
สามารถเชื่อมโยงบริการโดยใช้มาตรฐานกลางที่ก�ำหนด ซึ่งรองรับการพัฒนาบริการต่อยอดร่วมกัน
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การเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย (Efficiency & Security)
• เพิม่ ประสิทธิภาพโครงสร้างการบริหารจัดการเงินสดของประเทศ โดยเฉพาะ
เงินสดในระบบ ATM โดยผลักดันความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานและใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่
และมีโครงสร้างของต้นทุนการให้บริการที่เหมาะสม
• ผลักดันการเชื่อมโยง digital payment กับระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ
ที่ส�ำคัญ เช่น ระบบขนส่งสาธารณะ โดยผลักดันการใช้เทคโนโลยีไร้สัมผัส
ทีเ่ หมาะสม เช่น เทคโนโลยี NFC หรือ contactless ในการช�ำระค่าโดยสาร
รวมถึงพัฒนาบริการช�ำระเงินที่เชื่อมโยงกับระบบของภาครัฐ เพื่อให้สามารถ
ให้ บ ริ ก ารประชาชนและภาคธุ ร กิ จ ทางออนไลน์ ไ ด้ ค รบวงจร เช่ น
ระบบ One-Stop Service ของภาครัฐ ระบบ National Single Window / Digital
Trade Platform และระบบการช�ำระเงินส�ำหรับตราสารทางการเงิน
• ยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งและกลไกการช� ำ ระดุ ล รองรั บ
การโอนเงินมูลค่าสูง ของระบบพร้อมเพย์ ระบบบาทเนต เพื่อรองรับธุรกรรม
การช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาคธุรกิจ ภาครัฐ ตลาดทุน ที่มีมูลค่า
สูงขึ้น โดยปรับปรุงกลไกการช�ำระดุลระหว่างธนาคารสมาชิกของระบบให้
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ลดความเสี่ ย งการช� ำระดุ ล (settlement risk)
และมีการใช้สภาพคล่อง (liquidity) เพื่อการช�ำระเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
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INNOVATION

สงเสร�มการพัฒนานวัตกรรม
และบร�การชำระเง�นที่หลากหลาย
ตรงกับความตองการของผูใช
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินได้เข้ามามีบทบาทต่อการท�ำงานและการใช้ชวี ิตประจ�ำวัน
ของประชาชนให้สามารถประกอบธุรกิจ โอนเงิน-ช�ำระเงิน และใช้บริการทางการเงินต่าง ๆ
ได้สะดวกรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน ลดค่าใช้จา่ ย และสามารถเข้าถึงผู้ ใช้งาน
ได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
บริการ digital payment ของไทยมีการพัฒนาก้าวหน้าไปมาก เช่น บริการโอนเงินพร้อมเพย์
และบริการช�ำระเงินด้วยมาตรฐาน Thai QR Payment ซึง่ เป็นเครื่องมือส�ำคัญทีส่ นับสนุน
การช�ำระเงินของทุกภาคส่วน และยังคงต้องมีการพัฒนาบริการใหม่ ๆ ต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง
ด้วยการน�ำเทคโนโลยีทหี่ ลากหลายมาพัฒนานวัตกรรมบริการ (innovative products)
ให้ ต อบโจทย์ ค วามต้ อ งการของแต่ ล ะกลุ ่ ม ผู ้ ใ ช้ บ ริก าร ทั้ ง ในด้ า นความสะดวก
ความปลอดภัย ความสอดคล้องกับการด�ำเนินชีวิต (lifestyle) และการสร้างประสบการณ์ทดี่ ี
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการ digital payment อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้าง
ecosystem ทีส่ นับสนุนกระบวนการทางธุรกิจดิจิทลั อย่างครบวงจร เพื่อเป็นทางเลือก
ทดแทนการใช้เงินสดและเช็ค
การพัฒนาบริการช�ำระเงินเป็นอีกปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้แก่
ธุรกิจโดยเฉพาะ e-Commerce/ social commerce และ SMEs เพิ่มการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐที่สะดวกและเท่าเทียม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม เปิดกว้างส�ำหรับ
ผู้ ให้บริการรายใหม่ให้เข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึ้น จะส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน ซึ่งประโยชน์
จะตกแก่ผู้ ใช้บริการ ช่วยให้มีทางเลือกในการช�ำระเงินที่หลากหลาย ด้วยต้นทุนที่ต�่ำลง
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เป้าหมายและ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

• ประชาชนมีบริการช�ำระเงินที่ทันสมัย หลากหลาย สะดวกรวดเร็ว ต้นทุนต�่ำ
เข้ า ถึ ง ง่ า ย ตอบโจทย์ ก ารใช้ ง าน ด้ ว ยเทคโนโลยี ส มั ยใหม่ ที่ ส อดคล้ อ ง
กับการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันทัง้ การช�ำระเงินภายในประเทศและระหว่างประเทศ
• ธุรกิจขนาดใหญ่ SMEs e-Commerce และ social commerce มีบริการ
ช�ำระเงินที่ปลอดภัย ต้นทุนต�่ำ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และการปรับ
เปลี่ยนกระบวนการท�ำงานให้เป็น e-Business ครบวงจร ลดการใช้กระดาษ
(paperless) ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง การช� ำ ระเงิ น ด้ ว ย digital payment
แทนการใช้เงินสดและเช็ค
• ผู้ให้บริการช�ำระเงินมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและทดลองนวัตกรรม
การช�ำระเงินใหม่ ๆ มีกลไกทดสอบและพัฒนาบริการด้วยเทคโนโลยี ใหม่
ของตนเอง ภายใต้กลไกการก�ำกับดูแลที่ยืดหยุ่น เอื้อต่อนวัตกรรม และกลไก
ส่งเสริมการแข่งขันของผู้ให้บริการ

การดำ�เนินงานสำ�คัญ

สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อนวัตกรรม (Supportive Ecosystem)
• สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินของสถาบันการเงินและผูใ้ ห้บริการ
ช�ำระเงิน โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลให้เอือ้ ต่อการพัฒนานวัตกรรม
และการให้บริการมากขึ้น โดยสนับสนุนให้ผู้ให้บริการมีกลไกการทดสอบและ
พัฒนาบริการด้วยเทคโนโลยีใหม่ของตนเอง (own sandbox) เพือ่ ให้มกี ารสร้าง
นวัตกรรมบริการช�ำระเงินที่หลากหลาย และเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กว้างขวาง
ยิง่ ขึน้ ภายใต้การบริหารจัดการความเสีย่ ง และการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการทีเ่ หมาะสม
• น�ำกระบวนการออกหลักเกณฑ์ที่ดี (Regulatory Impact Assessment :
RIA) มาใช้ในการออกและทบทวนหลักเกณฑ์ โดยมีการประเมินผลกระทบ
อย่างรอบด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก�ำกับดูแล digital payment ส่งเสริม
นวัตกรรม และลดภาระของผู้ให้บริการ
• ส่ ง เสริ ม การแข่ ง ขั น ของผู ้ ใ ห้ บ ริ การช� ำ ระเงิ น โดยทบทวนหลั ก เกณฑ์
การก�ำกับดูแลที่สง่ เสริมการแข่งขันของผูใ้ ห้บริการ สนับสนุนการเพิม่ ผู้เล่นใน
การให้บริการโดยเฉพาะการโอนเงินระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มทางเลือกและ
ลดต้นทุนการท�ำธุรกรรมช�ำระเงินระหว่างประเทศของประชาชนและภาคธุรกิจ
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ส่งเสริมให้มีกระบวนการธุรกิจดิจิทัล (Digital Business and Payments)
• สนั บ สนุ น ให้ ภาครั ฐ และภาคเอกชนปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการท� ำ งานเป็ น
e-Business ลดการใช้กระดาษ (paperless) และใช้ digital payment
อย่ า งครบวงจร ทั้ ง กระบวนการซื้ อ -ขาย การรั บ จ่ า ยเงิ น กั บ คู ่ ค ้ า และ
การติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ e-Invoice, digital payment, e-Tax
Invoice, e-Receipt, e-Withholding Tax โดยจัดท�ำโครงการน�ำร่องการใช้
e-Business กับหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจที่มีความพร้อม เพื่อเป็นต้นแบบ
ให้กับหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ก่อนขยายผล
ไปสู่วงกว้าง
ผลักดันนวัตกรรมการช�ำระเงินใหม่ (Innovative Products)
• พัฒนาบริการช�ำระเงินเพื่อสนับสนุนให้ SMEs e-Commerce และ social
commerce ใช้ digital payment ได้สะดวก มีความเชื่อมั่น ลดการใช้
เงินสด โดยพัฒนาบริการต่อยอดบนระบบพร้อมเพย์ให้รองรับการท�ำธุรกิจ
และการซือ้ ขายผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ บริการแจ้งผูข้ ายว่าผูซ้ อื้ ได้ชำ� ระเงิน
ค่าสินค้าแล้ว (credit notification) และบริการพักเงินของผู้ซื้อไว้กับตัวกลาง
เพื่อให้ผู้ซื้อได้ตรวจสอบสินค้าจากผู้ขายก่อนยอมรับสินค้าและปล่อยเงินให้
กับผู้ขาย (escrow payment) ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขายออนไลน์มากยิ่งขึ้น และบริการรับเงินด้วยมาตรฐาน Thai QR Payment
เพือ่ ทดแทนการรับเงินสดเมือ่ ส่งสินค้าให้แก่ลกู ค้า (Cash On Delivery: COD)
• ผลักดันการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางส�ำหรับ SMEs ให้สามารถใช้บริการ
e-Business ได้อย่างครบวงจร (SMEs Platform) ตั้งแต่ช่องทางซื้อ-ขาย
(e-Marketplace) การรับ-ส่งเอกสารการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Invoice)
แทนการใช้เอกสารกระดาษที่ไม่สะดวก มีต้นทุนสูงและใช้เวลาด�ำเนินการนาน
และการช�ำระเงินผ่าน digital payment เพื่อให้ SMEs มีช่องทางท�ำธุรกิจ
ในรูปแบบ e-Business ที่ต้นทุนต�่ำ เข้าถึงง่าย รวมถึงสนับสนุนการต่อยอด
บริการสินเชือ่ ด้วยข้อมูลการค้าและการช�ำระเงิน (information-based lending
และ supply chain financing) ที่จะเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
• พั ฒ นาบริ การ digital payment ทดแทนการใช้ เ ช็ ค เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของภาคธุรกิจทีย่ งั มีความจ�ำเป็นในการใช้เช็คให้หนั มาใช้ digital
payment ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ กล้เคียงกัน โดยในระยะแรกจะมุง่ เน้นการลดเช็คที่ใช้
เพือ่ เป็นสือ่ ในการช�ำระเงิน (transactional cheque) และในระยะถัดไปจะศึกษา
และพัฒนาบริการ digital payment ทางเลือกที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ เทียบเท่ากับ
เช็คในปัจจุบนั เช่น เปลีย่ นมือได้ ใช้เป็นหลักประกันทางการค้าได้
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• พั ฒ นาบริ การช� ำ ระเงิ น ระหว่ า งประเทศที่ ส ะดวกและต้ น ทุ น ต�่ ำ รองรั บ
การโอนเงินกลับประเทศของแรงงานต่างด้าว การค้าระหว่างประเทศ และ
การท่องเที่ยว ทั้งการผลักดันการใช้มาตรฐาน QR Code ในการพัฒนา
บริการช�ำระเงินและโอนเงินระหว่างประเทศที่สะดวก ต้นทุนต�่ำ โดยเริ่มจาก
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และประเทศในเอเชียซึ่งมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ระหว่างกันค่อนข้างมาก และสนับสนุนการพัฒนาบริการโอนเงินระหว่างประเทศ
(remittance) ผ่านระบบพร้อมเพย์ที่เชื่อมต่อกับระบบการช�ำระเงินและ/หรือ
ผู้ให้บริการช�ำระเงินในต่างประเทศ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการเงินอื่น ๆ
เช่น blockchain ในการพัฒนาบริการเพื่อเป็นทางเลือกในการโอนเงินและ
ช�ำระเงินระหว่างประเทศที่รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายต�่ำ
• พัฒนาบริการช�ำระเงินรายย่อย (consumer payment) ด้วยเทคโนโลยี
ทางการเงินทีห่ ลากหลาย โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี อาทิ bio-payment,
IOT17, NFC / contactless และการใช้บัตรเดบิต/เครดิต ผ่านโทรศัพท์มือถือ
(card on mobile) ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับการด�ำเนินชีวิต
ของผูใ้ ช้บริการกลุม่ ต่างๆ และสร้างประสบการณ์ชำ� ระเงินที่ไร้รอยต่อโดยกลืน
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�ำวัน

ลายนิ�วมือ

รานคา

ใบหนา
e-Commerce

ชำระเง�น
เสียง

มานตา
17

IOT payment หรือ Internet of Things Payment คือ การช�ำระเงินผ่านสิ่งของที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้
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อยางตอเนื่อง
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ประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการช�ำระเงินมาอย่างต่อเนื่อง
อัตราการใช้บริการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 3 ปี ทีผ่ า่ นมา
แต่การใช้ชวี ิตประจ�ำวันของประชาชนส่วนใหญ่ยงั คุน้ ชินกับการใช้เงินสดและเช็ค ซึง่ จาก
การส�ำรวจพฤติกรรมของประชาชนในปี 2560 พบว่าประชาชนบางกลุม่ เช่น ประชาชน
ในพื้นที่ห่างไกลและผู้สูงอายุ ยังมีการใช้ digital payment ต�่ำ เนื่องจากไม่คุ้นเคย
ไม่ทราบว่าการจัดการเงินสดและเช็คมีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับการใช้ digital payment
ประกอบกับยังมีคนบางกลุ่มที่มีข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน
ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มั่นใจ และยังไม่มี
เครื่องมือที่จะใช้บริการ digital payment หรือ digital banking
จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการ digital
payment และเทคโนโลยี ท างการเงิน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในวงกว้ า งและในกลุ ่ ม เป้ า หมาย
เพื่อกระตุ้นและขยายการใช้ digital payment มากขึ้น โดยให้ความส�ำคัญกับการใช้
บริการอย่างปลอดภัยควบคู่ไปด้วย รวมทั้งสนับสนุนให้มีบริการพื้นฐานส�ำหรับ
การท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ตรงกับความต้องการและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
ซึ่งจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงิน และส่งเสริมการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
โดยการขับเคลือ่ นนี้ หน่วยงานภาครัฐมีสว่ นส�ำคัญในการขยายบริการ digital payment
ให้เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและโครงการต่าง ๆ ที่ภาครัฐ
ได้ด�ำเนินการมา การผลักดันจากภาครัฐจะช่วยสร้างประสบการณ์ตรงและความรู้
ความเข้าใจ กระตุ้นการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การสื่อสารผ่านช่องทาง
ของสถาบันการเงินและผู้ ให้บริการช�ำระเงินก็เป็นอีกปัจจัยส�ำคัญในการสร้างการรับรู้
และเข้าถึงประชาชนได้ ในวงกว้าง
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เป้าหมายและ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ digital payment ได้ดว้ ยความสะดวก มีคา่ ใช้จา่ ย
เหมาะสม และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
• กลุ่มที่มีความคุ้นเคยกับการใช้ digital payment ได้แก่ นักศึกษา วัยเริ่มต้น
ท�ำงาน มีการใช้ digital payment มากขึ้นและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวัน
• กลุ่มที่ยังไม่คุ้นเคยกับ digital payment มีความรู้ความเข้าใจ มีความเชื่อมั่น
มากขึ้น สามารถเข้าถึงบริการช�ำระเงินด้วยต้นทุนที่ต�่ำ และมีการทดลองใช้
บริการ digital payment
• ภาครัฐและภาคเอกชน มีการขยายผลการใช้ digital payment อย่างทั่วถึง
ทั่วประเทศ ลดการใช้เงินสดและเช็ค

การดำ�เนินงานสำ�คัญ

การส่งเสริมการเข้าถึงและใช้บริการ digital payment (Inclusion)
• ผลักดันการขยายการใช้ digital payment ในหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในการก�ำหนดนโยบายและส่งเสริมให้เกิด
การรับจ่ายเงินของภาครัฐด้วย digital payment โดยเฉพาะหน่วยงานที่มี
การรับจ่ายเงินกับประชาชนและภาคธุรกิจจ�ำนวนมาก
• ผลักดันการลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับบริการ mobile payment เพื่อส่งเสริม
การเข้าถึงบริการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน โดยเฉพาะใน
พื้นที่ห่างไกลและผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
สามารถใช้ digital payment ได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงจนเกินไป
การสื่อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจ (Communication & Literacy)
• สือ่ สารให้ความรูแ้ ละกระตุน้ การใช้บริการอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และต่อเนือ่ ง
โดยร่วมกับสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการช�ำระเงิน หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการก�ำหนดกลยุทธ์การสือ่ สารทีเ่ ป็นระบบ พัฒนาสือ่ ประชาสัมพันธ์
ความรูด้ า้ นการช�ำระเงินและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทเี่ ข้าใจง่าย และเผยแพร่
ผ่านช่องทางทีส่ ามารถเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายต่าง ๆ อาทิ แหล่งชุมชนคนรุน่ ใหม่
social media หรือผูน้ ำ� ชุมชน รวมทัง้ ช่องทางของผูใ้ ห้บริการต่าง ๆ  เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการใช้ digital payment อย่างมั่นใจ
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IMMUNITY

รักษาเสถียรภาพ
การบร�หารความเสี่ยงที่ดี
กำกับตรวจสอบเทาทัน
และคุมครองผูใชบร�การ
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ระบบและบริการช�ำระเงินที่มั่นคงปลอดภัยและสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
เป็นพื้นฐานส�ำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ ใช้บริการ และส่งเสริมให้ digital
payment เป็นทางเลือกหลักในการช�ำระเงิน
ปัจจุบนั สภาพแวดล้อมของระบบการช�ำระเงินไทยและทัว่ โลก มีผู้ ให้บริการเพิ่มมากขึ้น
จากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ มีรปู แบบบริการทีห่ ลากหลาย ซับซ้อน มีการเชือ่ มโยง
บริการระหว่างกัน และมีการน�ำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ในการให้บริการ ซึ่งอาจน�ำมาซึ่ง
ความเสีย่ งใหม่ เช่น ความเสีย่ งด้านไซเบอร์ (cyber risk) ปัจจัยเหล่านีส้ ร้างความท้าทาย
ต่อผูก้ ำ� กับดูแล ในการติดตามและก�ำกับดูแลอย่างเท่าเทียม เท่าทัน และทัว่ ถึง โดยที่ไม่
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรม
ธปท. จึง ต้ อ งพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง กระบวนการก� ำ กั บ ดู แ ลให้ เ ท่ า ทั น ต่ อ รู ป แบบ
การให้บริการ ความเสี่ยง และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และผลักดันให้ผู้ ให้บริการใช้
มาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยในระดับสากล มีมาตรการดูแลและคุม้ ครอง
ผู้ ใช้บริการที่เหมาะสม เป็นธรรม ตลอดจนยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ระบบการช�ำระเงินมี
เสถียรภาพ มั่นคงปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ ใช้บริการ

เป้าหมายและ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

• ระบบและบริการช�ำระเงินมีความมัน่ คงปลอดภัย มีความพร้อมรับมือภัยไซเบอร์
และมีการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
• ผู้ใช้บริการได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม มีความเชื่อมั่น
ในการใช้ digital payment ในชีวิตประจ�ำวัน
• การก�ำกับดูแลมีความเท่าเทียม และเท่าทันรูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยี
และความเสี่ ย งใหม่ มี ก ารประสานความร่ ว มมื อ กั บ ผู ้ ก� ำ กั บ ดู แ ลทั้ ง ใน
และต่างประเทศอย่างบูรณาการ
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การดำ�เนินงานสำ�คัญ

ด้านผูใ้ ห้บริการ : สร้างกลไกบริหารความเสีย่ ง และยกระดับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
(Risk Management & Consumer Protection)
• ยกระดับการรับมือ cyber risk โดยมีมาตรการด้านการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร์ ทัง้ เชิงระบบป้องกันและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดท�ำและซักซ้อม
แผนรับมือ การตอบสนองและฟื้นฟูระบบกลับสู่ภาวะปกติ
• ผลักดันให้ผใู้ ห้บริการช�ำระเงินใช้มาตรฐานความมัน่ คงปลอดภัยตามมาตรฐาน
สากล โดยออกแนวนโยบายหรือแนวปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น
การบริหารความเสี่ยงด้าน IT การจัดการภัยไซเบอร์ และการใช้กระบวนการ
พิสจู น์ยนื ยันตัวตนลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ทเี่ หมาะสมกับระดับความเสีย่ งของบริการ
• ยกระดั บ การคุ ้ ม ครองผู ้ ใ ช้ บ ริ การ โดยก� ำ หนดมาตรการดู แ ลคุ ้ ม ครอง
ผู้ใช้บริการเพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับผู้ให้บริการน�ำไปปฏิบัติ เช่น การก�ำหนด
ข้อตกลงในการให้บริการ Service Level Agreement (SLA) ส�ำหรับบริการ
digital payment ขั้นตอนด�ำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้บริการ การก�ำหนด
ข้อตกลงการให้บริการ (business rule) การก�ำหนดข้อตกลงในกรณีที่เกิด
ข้อพิพาทหรือโต้แย้ง (dispute agreement) และการชดเชยค่าเสียหาย เป็นต้น
• สร้างกลไกการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลที่ดี ในการดูแลผู้ให้บริการ
ช�ำระเงินกลุ่มต่าง ๆ (payment industry) อย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้
เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการ เป็นช่องทางในการระดมความคิดเพื่อ
การพัฒนาระบบและบริการช�ำระเงินอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ตลอดจนมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและมีการดูแลผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม

ยกระดับ
การรับมือ
cyber risk
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ด้านผู้ก�ำกับดูแล : เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการก�ำกับตรวจสอบให้เท่าทัน
นวัตกรรมและความเสี่ยง (Risk-Based Supervision)
• พัฒนากรอบการก�ำกับตรวจสอบผู้ให้บริการช�ำระเงินแบบ risk-based
supervision ให้เหมาะสมกับลักษณะการให้บริการและระดับความเสี่ยงของ
ผู้ให้บริการกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ให้บริการมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่รัดกุม โดยน�ำกระบวนการ RIA มาใช้และค�ำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ให้บริการ
• พัฒนาเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
และน�ำเทคโนโลยีวิเคราะห์เชิงลึก (Supervisory Technology : SupTech)
มาประยุกต์ใช้ เช่น ใช้ monitoring dashboard เพื่อรองรับการก�ำกับดูแล
อย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง (on-going supervision) ตลอดจนพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้ก�ำกับดูแลให้มีความเชี่ยวชาญเท่าทันความเสี่ยงและ
เทคโนโลยีใหม่
• ยกระดับความร่วมมือด้านการก�ำกับดูแลบริการช�ำระเงินกับผู้ก�ำกับดูแล
ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และ
ประสบการณ์ การสร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย การคุ้มครอง
ผู้บริโ ภค และมาตรฐานการก�ำกับตรวจสอบผู้ให้บริการช�ำระเงินระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น เพื่อรองรับการส่งเสริม digital payment และการเชื่อมโยง
ระบบการช�ำระเงินระหว่างประเทศ
• ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อส่งเสริมการใช้ digital payment ที่ปลอดภัย เช่น ความร่วมมือด้านการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กับ สพธอ. ความร่วมมือด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering
and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) ส�ำหรับการท�ำ
ธุรกรรมระหว่างประเทศกับส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ปปง.) ความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ mobile payment และ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ กสทช.

หน่วยงานกำ�กับดูแล

ภาครัฐ

51

ภาคเอกชน
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INFORMATION

บูรณาการขอมูลชำระเง�น
เพ�่อใชประโยชนในหลายมิติ
เชื่อมโยงและว�เคราะหขอมูล
โดยใชเทคโนโลยี
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ข้อมูลด้านการช�ำระเงินสามารถสะท้อนรูปแบบการด�ำเนินชีวิตและภาวะเศรษฐกิจจริง
ได้อย่างดี การช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กอ่ ให้เกิดข้อมูลดิจิทลั จ�ำนวนมาก ซึง่ สามารถ
น�ำมาวิเคราะห์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลายมิติ
ปัจจุบนั ข้อมูลการช�ำระเงินมีอยูใ่ นหลายหน่วยงาน ทัง้ สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการช�ำระเงิน
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการข้อมูลการช�ำระเงิน
เพื่อให้เห็นภาพรวมของประเทศ โดยการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ จะช่วยยกระดับการวิเคราะห์
เชิงลึกในหลากหลายมิติ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงินมหภาค
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินและการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ของประชาชนและ SMEs อาทิ การพัฒนาบริการช�ำระเงินที่ตรงต่อความต้องการของ
ผู ้ ใ ช้ บ ริก าร การให้ สิ น เชื่ อ โดยใช้ ข ้ อ มู ล การช� ำ ระเงิน ทดแทนการใช้ ห ลั ก ประกั น
(information-based lending) และการจัดระดับคะแนนด้านเครดิตโดยใช้ขอ้ มูลทางเลือก
(alternative credit scoring)
การบูรณาการข้อมูลช�ำระเงินจะด�ำเนินการภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลและการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม (data governance และ data privacy)
เพื่อให้การบูรณาการข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ตอ่ ผูเ้ กีย่ วข้องในการ
น�ำไปใช้พฒ
ั นาต่อยอดนวัตกรรมทางการเงินและการก�ำหนดนโยบายต่าง ๆ โดยค�ำนึงถึง
การดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างดี

เป้าหมายและ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

• บูรณาการข้อมูลการช�ำระเงินภายใต้การรักษาความปลอดภัยและการดูแลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เหมาะสม สามารถใช้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน  
การด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงิน และการก�ำกับดูแล โดยผูใ้ ช้บริการได้รบั
ประโยชน์จากการพัฒนาบริการที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล
• การวิเคราะห์ข้อมูลการช�ำระเงินสามารถท�ำได้ในเชิงลึก โดยใช้เครื่องมือและ
เทคนิคการวิเคราะห์รปู แบบใหม่ อาทิ data analytics และ data mining tools
เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์สงู สุด
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การดำ�เนินงานสำ�คัญ

การส่งเสริมการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างบูรณาการ
(Data Sharing Initiative & Payment Information Architecture)
• จัดท�ำโครงการน�ำร่องบูรณาการข้อมูลการช�ำระเงิน กับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่มีความพร้อมตามแนวนโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
และการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล (data governance และ data privacy)
ที่เหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยี API อาทิ ข้อมูลการช�ำระเงินในประเทศ ข้อมูล
การช�ำระเงินระหว่างประเทศ และการท่องเทีย่ ว และข้อมูลการช�ำระเงินภาครัฐ
เพื่อพัฒนาข้อมูลเชิงลึกที่ทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และพัฒนาบริการ
ทางการเงิน
• สนับสนุนการใช้ข้อมูลการช�ำระเงินเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน ที่ตอบ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ และขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน อาทิ
การพัฒนาต่อยอดบริการช�ำระเงินด้วยมาตรฐาน Thai QR Payment การพัฒนา
บริการสินเชื่อโดยใช้ข้อมูลการช�ำระเงินส�ำหรับ SMEs และการพัฒนาบริการ
ทางการเงินที่หลากหลายผ่าน mobile application
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics)
• พัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ (analytic tools) ที่ ใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้หลายมิติ อาทิ big data analytics, data mining
tools และ dashboard เพื่อจับชีพจรเศรษฐกิจ ติดตามการด�ำเนินงานและ
การบริหารความเสี่ยงของผู้ให้บริการในระบบการช�ำระเงิน และการก�ำหนด
นโยบายของภาครัฐ

พัฒนาเครื่องมือ
การวิเคราะห์
(Analytic Tools)
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ระบบการชำระเง�น
ของประเทศไทยในอนาคต

ประเทศไทยมี Ecosystem ทีส่ นับสนุนให Digital Payment เปนทางเลือกหลัก
ในการชำระเง�นของทุกภาคสวน ชวยอำนวยความสะดวกและเพ�ม� ประสิทธิภาพ
การทำธุรกรรมของประชาชนและภาครัฐ เปนสวนสำคัญทีส่ นับสนุนการเติบโต
ของ SMEs e-Commerce และธุรกิจขนาดใหญ ชวยยกระดับความสามารถ
ทางการแขงขันของประเทศ และพรอมเชื่อมโยงกับตางประเทศ เพ�่อสราง
ความเปนอยูที่ดีอยางยั่งยืนของคนไทย

ประชาชน
ใช Digital Payment
ในชีว�ตประจำวัน

ภาคธุรกิจ
โครงสรางพ�้นฐาน
การชำระเง�น

มีบร�การและกลไก
ชำระเง�นที่ตอบโจทย

มีประสิทธิภาพ
มั่นคงปลอดภัย
เชื่อมโยงกัน

ภาครัฐ

การชำระเง�น
ระหวางประเทศ

ใช Digital Payment
ครอบคลุมทั่วประเทศ

มีบร�การชำระเง�น
ระหวางประเทศ
ที่สะดวก ตนทุนต่ำ

แผนกลยุทธ์ระบบการชำ�ระเงิน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2564)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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