ฉบับที่ 44/2563
เรื่อง ธปท. ออกแนวปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric Technology)
รองรับการใช้เทคโนโลยีการเปรียบเทียบใบหน้า (Facial recognition)
นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการชาระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้ออกแนวปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric Technology)
ในการให้บริการทางการเงินเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ให้บริการทางการเงิน
ที่นา Biometrics มาใช้ในการให้บริการทางการเงิน โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีการเปรียบเทียบใบหน้า (Facial
recognition) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักที่มีการใช้งานในภาคการเงินในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจว่าการให้บริการ
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดังกล่าวมีความมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล ซึง่ จะช่วย
ยกระดับการให้บริการทางการเงิน และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ
แนวปฏิบัติดังกล่าวครอบคลุมหลักการที่ผู้ให้บริการทางการเงินพึงปฏิบัติ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การกาหนด
นโยบายและการกากับดูแลการใช้เทคโนโลยีชีวมิติ 2) การรวบรวมข้อมูลชีวมิติของผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ
ปลอดภัย 3) การประมวลผลข้อมูลชีวมิติของผู้ใช้บริการอย่างแม่นยา 4) การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวดและรัดกุม ตามมาตรฐานสากล 5) การคุ้มครองผู้ใช้บริการและให้ความรู้เกี่ยวกับ
การทาธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีชีวมิติอย่างเหมาะสมเพียงพอ และ 6) การควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
และรองรับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
สาหรับผู้ให้บริการทางการเงินที่ประสงค์จะนา Biometrics ไปใช้ให้บริการทางการเงินจาเป็นต้อง
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีการทดสอบการใช้ Biometrics เพื่อ
เปรียบเทียบภาพกับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ (Trusted Source) ภายใต้ Regulatory Sandbox ของ ธปท.
ก่อนนามาใช้จริง ทั้งนี้ หากผู้ให้บริการมีความประสงค์จะประยุกต์ใช้กับธุรกรรมทางการเงินประเภทอื่นๆ
จะต้องมีการหารือกับ ธปท. ก่อนเปิดใช้บริการเพื่อความปลอดภัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
24 กรกฎาคม 2563
ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน
โทรศัพท์ : 0 2283 6892, 0 2283 6816
E-mail : FinTechDept@bot.or.th

ดาวน์โหลดแนวปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีชีวมิติในการให้บริการทางการเงิน
หมายเหตุ :
Regulatory Sandbox คือ แนวทางการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทาง
การเงิน โดยเปิดให้ผู้ให้บริการทางการเงินทดสอบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีใหม่ในวงจากัด เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทาง
การเงิน ในขณะเดียวกัน ต้องมีแนวทางในการดูแลความเสี่ยงและคุม้ ครองผู้ใช้บริการทีเ่ หมาะสม
เทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric technology) คือ เทคโนโลยีทใี่ ช้ในการจาแนกอัตลักษณ์ ทางกายภาพของบุคคล เช่น
ใบหน้า ลายนิ้วมือ หรือ อัตลักษณ์ทางพฤติกรรม ของบุคคล เช่น การพูด การเขียน เพื่อระบุ พิสูจน์ หรือ ยืนยันตัวตนบุคคล

แนวปฏิบัตกิ ารใช้เทคโนโลยีชีวมิติ (Biometrics)
รองรับการเปรียบเทียบใบหน้า (Facial Recognition)
ในการให้บริการทางการเงิน
24 กรกฎาคม 2563

การใช้เทคโนโลยีเปรียบเทียบใบหน้า (Facial Recognition) ในภาคการเงิน
ตัวอย่าง : การใช้ในการยืนยันตัวตน (KYC)
Pain Points
กระบวนการ
KYC ในอดีต

บัตรประชาชน

ธุรกรรม : เปิดบัญชี
(KYC)

กระบวนการ
KYC ที่ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวมิติ

พนักงานสาขา ใช้ตาเปรียบเทียบหน้าของลูกค้า

ปรับเกณฑ์ KYC ให้สามารถเปิดบัญชี
โดยใช้เทคโนโลยีชีวมิติต่างๆ ช่วยได้

นาเทคโนโลยีชีวมิติ Facial
Recognition มาช่วยตรวจสอบ
ความถูกต้องในการรู้จักตัวตนลูกค้า

เกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน หรือ
จากการปลอมแปลงตัวตนและเอกสาร
ลูกค้าต้องไปทีส่ าขา

รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
การพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ผ่าน NDID Platform*

ประโยชน์ต่อประชาชน
Biometrics

Trusted Sources
หรือ

ธุรกรรม : เปิดบัญชี
(KYC / e-KYC)

Facial
Recognition

บัตรประชาชน

หนังสือเดินทาง

เพิ่มประสิทธิภาพการพิสูจน์
ตัวตนลูกค้า ประหยัดเวลา

เพิ่มความสะดวก เพิ่มช่องทางให้บริการ
ทางดิจิทัล ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทาง
การเงินอิเล็กทรอนิกส์
ลดความเสี่ยงการปลอมแปลง
และการสัมผัส

*National Digital Identity คือ บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล เพื่อขอสมัครหรือใช้บริการต่างๆ
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การทดสอบใน Regulatory Sandbox ของ ธปท.
ปัจจุบันมี ธพ. 10 ราย และ Non-Bank 4 ราย ทดสอบการใช้เทคโนโลยีชีวมิติ
ในการทา KYC/e-KYC ใน Regulatory Sandbox ของ ธปท.
ธปท. ประเมิน
• ระบบงาน IT และ model
• การบริหารความเสี่ยง
• การสื่อสารและดูแลลูกค้า

Phase 1

การพิสูจน์และยืนยันตัวตนลูกค้าของตนเอง ทั้งหมด 14 ราย
(ออกจาก Sandbox แล้ว 5 ราย)

Phase 2
(NDID)

การพิสูจน์และยืนยันตัวตนลูกค้า ข้ามธนาคาร (Cross-verification)
ผ่าน NDID* 7 ราย

ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาการใช้บริการ
ด้วยเทคโนโลยีชีวมิติผ่านช่องทางต่างๆ ของแต่ละธนาคารได้
*National Digital Identity คือ บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล เพื่อขอสมัครหรือใช้บริการต่างๆ
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วัตถุประสงค์

แนวปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีชีวมิติ รองรับการเปรียบเทียบใบหน้า
(Facial Recognition) ในการให้บริการทางการเงิน

เพื่อให้ผใู้ ห้บริการทางการเงินใช้เทคโนโลยีชีวมิติ (Biometrics) ในการให้บริการ
อย่างเหมาะสม มั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรัดกุม ตลอดทั้ง life cycle ของข้อมูลชีวมิติ

ขั้นตอน
สาคัญ

1. Capture

2. Signal processing

เก็บอัตลักษณ์ทางกายภาพ
ของผู้ใช้ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ

แปลงอัตลักษณ์ให้เป็น
ข้อมูลชีวมิติ

3. Data storage
จัดเก็บข้อมูลชีวมิติไว้
ในฐานข้อมูลเฉพาะ

4. Comparison

5. Decision

เปรียบเทียบอัตลักษณ์กับ
ฐานข้อมูลชีวมิติ

แสดงผลลัพธ์ว่าเป็น
ตัวบุคคลนั้นจริงหรือไม่
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หลักการสาคัญของแนวปฏิบัตชิ ีวมิติ (Biometrics)
1. กรอบนโยบายและการกากับดูแล
• กลไกการกากับดูแล
• การประเมินความเสี่ยง

2. การรวบรวมข้อมูลชีวมิติของลูกค้า
• รวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพ
• ชี้แจงวัตถุประสงค์ก่อนเก็บข้อมูล
• อุปกรณ์มีความปลอดภัย

3. การประมวลผลข้อมูลชีวมิติ
• เทคโนโลยีมีความแม่นยาและ
เชื่อถือได้ตามมาตรฐานสากล
• ตรวจจับการปลอมแปลงได้

4. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลชีวมิติ
•ปกป้องข้อมูลชีวมิติอย่างเข้มงวด
ตามมาตรฐานสากล
•ประเมินความปลอดภัยสม่าเสมอ

5. การคุ้มครองผู้บริโภค
• ขอความยินยอมก่อนเก็บข้อมูล
• แจ้งสิทธิและเงื่อนไขแก่ลูกค้า
• มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

6. การควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
• ระบบให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
• มีการตรวจสอบธุรกรรมผิดปกติ
• ดูแลความเสี่ยงจาก 3rd Party
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ขอบเขตการใช้แนวปฏิบัติชีวมิติ

ผูใ้ ห้บริการทางการเงิน

การใช้เทคโนโลยีเปรียบเทียบภาพใบหน้ากับแหล่งข้อมูล
ที่เชื่อถือได้ (Trusted Source) ในการรู้จักตัวตนลูกค้า
ต้องทดสอบภายใต้ regulatory sandbox ของ ธปท.
เมื่อผ่านการทดสอบแล้ว สามารถประยุกต์ใช้กับ
การเปิดบัญชีเงินฝาก บัญชี e-Money ได้ในวงกว้าง
และรายงานข้อมูลการใช้เทคโนโลยีชีวมิติอย่างต่อเนื่อง
การใช้ Facial Recognition กับธุรกรรมอื่นๆ
หรือใช้เทคโนโลยีชีวมิติประเภทอื่นๆ
ให้หารือ ธปท. ก่อนดาเนินการ
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