ฉบับที่ 48/2564
เรื่อง โครงการความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานและใช้มาตรฐานข้อมูลดิจิทัล
เพื่อส่งเสริมบริการทางการเงิน
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า การพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของไทยที่ผ่านมา ทาให้ประชาชนได้รับบริการทางการเงินที่ สะดวกขึ้น
และมีต้น ทุน ถูก ลง โดยเฉพาะช่ว งการระบาดของโควิด 19 ส่ง ผลให้ปริมาณการใช้ธุร กรรมทางการเงิน
ดิจิทัล เติบโตแบบก้าวกระโดด ข้อมูลที่เกิดจากบริการทางการเงิน เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่สาคัญของระบบ
การเงิน แต่ปัจจุบันระบบสถาบันการเงินยังขาดกลไกการเชื่อมโยงข้อมูล และมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ดิจิทัลระหว่างกัน ทาให้ประชาชนยังไม่ได้รับประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้อย่างเต็มที่ การเรียกใช้ข้อ มูล ของ
ตนเองจากสถาบัน การเงิน แห่งหนึ่งเพื่อขอใช้บริการกับสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่ง ยังมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก
ต้อ งขอข้อ มูล ในรูป แบบเอกสารกระดาษ ซึ ่ง เป็น ข้อ จ ากัด ที ่ท าให้ผู ้ใ ช้บ ริก ารไม่ไ ด้ร ับ ความสะดวก
สร้างต้นทุนที่ไม่จาเป็น และยังมีส่วนในการจากัดการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการด้วย
ธปท. เล็ งเห็ น ความจ าเป็ น ในการเร่ง ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของบริการทางการเงินดิจิทัล
และได้ ผ ลัก ดัน ให้เ กิด โครงการความร่ว มมือ ระหว่า งธนาคารสมาชิก ของสมาคมธนาคารไทย สมาคม
สถาบันการเงินของรัฐ และสมาคมธนาคารนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 29 แห่ง (ตามรายชื่อแนบท้าย) โดยได้
ร่ว มกัน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนามาตรฐานและใช้มาตรฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อส่งเสริม
บริการทางการเงิน” เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว จะช่วยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างสถาบันการเงินในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้ผู้ใช้บริการทางการเงินสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการเงินของ
ตนเองได้สะดวกขึ้น ได้รับบริการในระยะเวลาที่สั้นลงและมีต้นทุนถูกลง
บริการแรกภายใต้กรอบความร่วมมือข้างต้นที่ประชาชนจะได้ใช้ ประโยชน์ คือ การรับส่งข้อมูล
รายการเคลื่ อ นไหวบั ญ ชี เ งิ น ฝาก (bank statement) ในรู ป แบบข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ระหว่ า งสถาบั น การเงิ น
ที่ประชาชนจะสามารถเรียกข้อมูล bank statement จากสถาบันการเงินหนึ่ง เพื่อนาไปใช้ขอสินเชื่อกับอีก
สถาบันการเงินหนึ่งผ่านช่องทางดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะช่วยลดภาระการเดินทางและระยะเวลาในการ
ดาเนินการขอและรับส่งข้อมูล ลงอย่างมาก ขณะเดียวกัน สถาบันการเงินจะสามารถลดต้นทุนการตรวจสอบ
และประมวลผลด้านเอกสาร รวมถึงลดความเสี่ยงทีเ่ อกสารอาจถูกปลอมแปลงได้อีกด้วย

-2บริการรับส่งข้อมูล bank statement ทางดิจิทัลนี้ จะเริ่มให้บริการภายในเดือนมกราคม 2565
โดยมี ส ถาบั น การเงิ น พร้ อ มให้ บ ริ ก าร 10 แห่ ง ซึ่ ง ครอบคลุ ม กว่ า ร้ อ ยละ 98 ของบั ญ ชี เ งิ น ฝากทั้ ง หมด
ของประชาชนในระบบธนาคารไทย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร
กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ธนาคารเกี ย รติ น าคิ น ภั ท ร ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาและใช้ ม าตรฐานข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ส่ ง เสริ ม บริ ก ารทางการเงิ น นี้
เป็ น อี ก ก้ า วส าคั ญ ที่ แ สดงถึ ง ความมุ่ ง มั่ น และตั้ ง ใจของทุ ก ฝ่ า ย ที่ จ ะร่ ว มกั น พั ฒ นาบริ ก ารทางการเงิ น
ไปสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และ ธปท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือของภาคธนาคารในครั้งนี้ จะเป็น
จุดเริ่มต้นหรือเป็นต้นแบบที่ขยายไปสู่ความร่วมมือในลักษณะเดียวกันของภาครัฐและภาคเอกชน จนเกิด
ระบบนิเวศด้านข้อมูลของประเทศที่สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการ
ต่าง ๆ ผ่านช่องทางดิจิทัลได้สะดวกและรวดเร็ว และผู้ให้บริการสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้ดี
ยิ่งขึน้
ธนาคารแห่งประเทศไทย
8 กรกฎาคม 2564
ข้อมูลเพิ่มเติม: ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
โทรศัพท์: 0 2356 7687
Email: APIStandard@bot.or.th

รายชื่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมลงนาม
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จากัด (มหาชน)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
ธนาคารซูมโิ ตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพฯ
ธนาคารมิซโู ฮ จากัด สาขากรุงเทพฯ
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จากัด สาขากรุงเทพฯ
ธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์ สาขากรุงเทพฯ
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ

