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นายกสมาคมการค้าผู้ให้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย
นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สื่อมวลชน และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ
ผมมีความยิ น ดีเป็ น อย่ างยิ่ง ที่ ในวันนี้ ทุกสถาบันที่ให้ บริการด้า นการช าระเงิ น ของ
ประเทศได้มาร่วมกันเพื่อแถลงความร่วมมือการใช้มาตรฐาน QR Code เพื่อการชาระเงิน ซึ่ง ถือ เป็น
เหตุการณ์สาคัญ ในการสร้า งมาตรฐานกลางของการชาระเงินด้ว ย QR Code ในประเทศไทย อีก
ทั้ง เป็น ความร่ว มมือ ครั้ง แรกของผู้ใ ห้บ ริก ารเครือ ข่า ยบัต รระดับ โลกทั้ง 5 แห่ง และผู้ให้บริการ
ทางการเงินในไทย ทีต่ กลงใช้มาตรฐานเดียวกันในการให้บริการ
เราคงทราบกัน ดีว่า e-Payment หรือ การชาระเงิน ทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ เป็น เรื่อง
สาคัญในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่เน้นการนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ทั้งในภาคประชาชนและภาค
ธุ ร กิ จ เพิ่ ม การเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น ช่ ว ยให้ ก ารท าธุ ร กิ จ มี ค วามคล่ อ งตั ว มากขึ้ น ง่ า ยขึ้ น เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการทางาน ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือที่เรา
เรียกกันว่าแนวทาง ease of doing business
ที ่ผ ่า นมา ธนาคารแห่ง ประเทศไทย ได้ด าเนิน การในหลายเรื ่อ งที ่ส าคัญ เพื ่ อ
ขับ เคลื่ อนการพัฒ นาระบบการชาระเงินทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ และพัฒ นานวัตกรรมทางการเงิน อาทิ
− การผลักดันโครงการ National e-Payment ในส่วนของบริการพร้อมเพย์ และ
การขยายเครื่องรับบัตรเดบิต หรือ EDC ไปทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
มียอดผู้ลงทะเบียนพร้อมเพย์แล้วถึง 32 ล้านเลขหมาย และมีการโอนเงินสะสมกว่า 1 แสนล้านบาท
− การปรับเปลี่ยนให้บัตร ATM และบัตรเดบิตเป็นแบบ chip card ภายในปี 2562
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของการใช้บัตร ซึง่ สอดรับกับการใช้บัตรเดบิตทีเ่ พิ่มมากขึ้นของประชาชน
− การยกระดั บความปลอดภั ย บริ การชาระเงิน ผ่า นโทรศัพ ท์ มื อถื อ โดยร่วมมือ
กับ ส านั กงาน กสทช. และสมาคมโทรคมนาคมแห่ ง ประเทศไทยในพระบรมราชูป ถัม ภ์ ซึ่ง mobile
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payment จะเป็ น ช่องทางช าระเงิน ที่ส าคัญในอนาคต จากปริมาณการทาธุรกรรมทางการเงิน ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นถึง 100% จากปีที่ผ่านมา ความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องสาคัญที่ต้องดูแล
− การนาหลักการ Regulatory Sandbox มาใช้ เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
ทางการเงิน เปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการทางการเงินทั้งที่เป็นสถาบันการเงิน และ Fintech startup นา
นวัตกรรมทางการเงิน มาทดสอบภายในขอบเขตที่จากัด ร่ว มกับการติด ตามดูแ ลของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ทาให้ส ามารถพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ค วบคู่ไ ปกับ การควบคุมความเสี่ยง ตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ และลดข้อจากัดด้านการกากับดูแล ซึ่งขณะนี้มีโครงการที่อยู่ระหว่างการทดสอบ
หลายโครงการ อาทิ การใช้เทคโนโลยี Blockchain, Biometric และ QR Code Payment
− และการเสนอ พ.ร.บ. ระบบการชาระเงิน มาใช้ในการกากับดูแลธุรกิจ ด้านการ
ชาระเงิน ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับกระทรวงการคลัง นาเสนอกฎหมายใหม่เพื่อใช้ดูแลระบบการ
ชาระเงินที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างกว้างไกล เพื่อให้การกากับ
ดูแลมีความยืดหยุ่น ทันสมัย เอื้อต่อการส่งเสริมนวัตกรรมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ขณะเดียวกันก็มี
ความปลอดภัย ผู้ใช้บริการได้รับการคุ้มครองดูแล ซึ่งขณะนี้กฎหมายได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติแล้ว และอยู่ระหว่างกระบวนการนามาบังคับใช้ต่อไป
สิ่งเหล่านี้ จะช่วยส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน ของทุกภาคส่วน และยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน ของประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ลดต้นทุน และสนับสนุนการต่อ
ยอดนวัตกรรมทางการเงิน
ในวันนี้ผมขอกล่าวถึง การพัฒนาและผลักดันการใช้ มาตรฐาน QR Code เพื่อการ
ชาระเงิน ซึ่งเป็น ความร่ วมมือครั้ งสาคัญของผู้ให้บริ การไทยและต่า งประเทศ ช่วยเสริมต่อแนว
ทางการพัฒนาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยมีหลักการและประโยชน์สาคัญใน 4 ด้าน
ด้า นที่ 1 คือ การใช้ม าตรฐานกลางที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากล เป็นครั้ง
แรกที่ 5 บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรระดับโลก และผู้ให้บริการชาระเงินในประเทศไทยได้ร่วมกัน
ผลักดั น การใช้มาตรฐาน QR Code เดียวกัน ที่นอกจากจะช่ว ยลดต้นทุน ในการพัฒ นาระบบแล้ว
ผู้ ให้ บ ริ การช าระเงิน ต่าง ๆ ในประเทศไทยจะสามารถใช้ง านร่ว มกัน ได้ ตามหลัก การของ open
infrastructure และ interoperability ลดความซ้าซ้อ น ผู้ใ ห้บ ริก ารแต่ล ะรายไม่ต้อ งคิด รูป แบบ
QR Code ของตัว เอง ร้า นค้า สามารถใช้ QR Code ตามมาตรฐานนี้ในการรับชาระเงินได้ทั่วไปจากผู้
ให้บริการชาระเงินในประเทศและรองรับรายการชาระเงินระหว่างประเทศได้ ด้วย สามารถรองรับ การ
จ่ายเงิน ของลูกค้าด้วยช่องทางที่หลากหลาย ทั้งการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัญชี e-Wallet หรือ
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ด้ า นที่ 2 คื อ การเพิ่ ม ช่ อ งทางการชาระเงิ น ที่ ส ะดวกและมี ต้ น ทุ น ต่า การใช้ QR
Code เพื่อการชาระเงิน เป็นสิ่งที่ทันสมัย ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจาวันของเรา ซึ่งพกโทรศัพท์มือถือติด
ตัว กัน อยู ่แ ล้ว เราสามารถใช้โ ทรศัพ ท์มือ ถือ เป็น เครื่อ งมือ ชาระเงิน ได้ด้ว ย โดยลูก ค้า สามารถใช้
mobile application อ่า น QR Code ของร้า นค้า เพื่อ ซื้อ ของหรือชาระเงินได้อย่างง่ายดาย สะดวก
รวดเร็ว
ด้านร้านค้าก็จะมีต้นทุนการรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต่าลงมาก โดยเฉพาะร้านค้า
ขนาดกลางและขนาดเล็ก สามารถพิมพ์ QR Code ติดไว้เพื่อให้ลูกค้าสแกนได้ทันที มี QR Code เดียวก็
รองรั บ การช าระเงิน ผ่ านช่องทางที่ห ลากหลายจากลู กค้า ได้ นอกจากนี้ ร้า นค้า ยัง สามารถรับ เงิน
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โดยตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชี e-Wallet ที่ผูกกับบริการพร้อมเพย์ได้ด้วย ช่วยให้ร้านค้า
บริหารจัดการเงินสดได้ดีขึ้น ทาให้การจัดทาบัญชีและกระทบยอดเงินเข้า ง่ายกว่าการทาธุรกรรมด้ว ย
เงิน สดมาก รู้ว่าได้รับเงินจากใครในแต่ละรายการ ลดภาระการบริหารจัดการและต้นทุนการทาธุรกิจได้
อย่างดี
ด้านที่ 3 คือ การเพิ่มความปลอดภัยในการชาระเงิน การสแกน QR Code ผ่าน mobile
application ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้การใช้บัตร เพราะเจ้าของบัตรไม่ต้องให้บัตรหรือข้อมูลบนบัตรแก่
ร้ านค้า จึ งไม่ต้องกังวลเรื่องการทุจริ ต นอกจากนี้ การจ่ายเงินด้วย QR Code เป็นระบบที่ พัฒ นาอยู่บน
โครงสร้างพื้นฐานการชาระเงินของธนาคารและผู้ให้บริการในปัจจุบัน เช่น การโอนเงินพร้อมเพย์ หรือ
การให้บ ริก ารบัต รเครดิต และบัต รเดบิต ซึ่งมีความปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล และมีการตรวจสอบเป็น
ประจา จึงมีความมั่นใจได้
ด้านที่ 4 คือ สามารถต่อยอดนวัตกรรมทางการเงิน ได้โดยง่าย โครงสร้างพื้นฐานการ
ชาระเงินที่ดีนี้จ ะนาไปสู่การต่อยอดนวัต กรรมการให้บริก ารที่ห ลากหลายในอนาคต นอกจากระบบ
การชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Payment จะเอื้อให้การชาระเงินสะดวกแล้ว ยัง เป็นรากฐานสาคัญ
ของร้า นค้ าขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จะเก็บ ข้อ มูล การรับชาระเงินอย่างเป็นระบบ สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในหลายด้าน โดยเฉพาะการขอสินเชื่อ ซึง่ สถาบันการเงินในหลายประเทศก็ได้เริ่มให้สินเชื่อโดย
ใช้ข้อมูล ช าระเงิน เป็ น ข้อ มูล อ้ างอิ ง (information based lending) แทนการใช้ ส ิน ทรัพ ย์ ถ าวรเป็น
หลัก ประกัน ช่ว ยให้ก้า วข้ามผ่านอุป สรรคของการปล่อ ยสินเชื่อ SME จากเดิม ที่ต้อ งใช้ หลักประกัน
เพียงอย่างเดียว
จุดเด่นทั้ง 4 ด้าน ของ QR Code นี้ จะนาไปสู่การกระจายตัวของบริการชาระเงิน
ด้ วย QR Code ที่เข้าถึงร้ านค้าในชีวิตประจาวันของประชาชนได้ จริ ง ไม่ว่าจะเป็น ห้ างสรรพสิ นค้ า
ตลาดสด ร้ านกาแฟ ร้ านสะดวกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นร้านเล็ กหรือร้านใหญ่ ร้านค้าทั่ว ไป ร้านค้า online
รวมถึงรถโดยสารสาธารณะและบริการอื่น ๆ และสามารถขยายตัวไปอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น
แหล่งธุรกิจ แหล่งท่องเที่ยว หรือเขตต่างจังหวัด ใช้ได้กับธุรกิจหลายประเภทไม่มีข้อจากัด
ในการพัฒนาบริการชาระเงินด้วย QR Code นี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ เปิดให้
ธนาคารและผู้ให้บริการชาระเงินเสนอโครงการเข้าพิจารณาใน Regulatory Sandbox เนื่องจากเป็น
บริการใหม่ มีการใช้มาตรฐานกลาง และต้องเชื่อมโยงระบบระหว่างผู้ให้บริการทั้งที่เป็นธนาคาร และ
Non-bank จึงต้องทดสอบให้มั่นใจในความถูกต้องของการทารายการ ความมั่น คงปลอดภัย ของระบบ
และการดูแ ลผู้ใ ช้บ ริก าร ซึ่ง ปัจ จุบัน มี ธ นาคาร 2 รายอยู่ ระหว่างช่วงการทดสอบ และอีก 6 ธนาคาร
อยู่ระหว่างยื่นคาขอเข้าโครงการ โดยการให้บริการจริงจะทยอยเปิดตามความพร้อม คาดว่าจะสามารถ
เริ่มใช้ได้ทั่วไปภายในไตรมาส 4 ปี 2560 นี้
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ที่เห็นความสาคัญของการพัฒนาระบบการ
ชาระเงินอิเล็กทรอนิคส์ในประเทศไทย และได้ร่วมแรงร่ว มใจกัน ผลักดันการใช้มาตรฐาน QR Code เพื่อ
การชาระเงิน นี้ขึ้น เพิ่มการเข้าถึงบริการชาระเงินอิเล็กทรอนิคส์ ที่ใช้งานง่ายและมีต้นทุนต่า ในวันนี้เป็น
นิมิตหมายอันดียิ่งของการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและโครงสร้า ง
พื้นฐานทางการเงินที่ดี เอื้อต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒ นา
ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
ขอบคุณครับ

