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บทน า 
  

จาก แผนกลยุทธ์ระบบการช าระเงินฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2562-2564) ท่ีประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงไดใ้หค้วามส าคญัในการพฒันาระบบการช าระเงินของประเทศ โดยด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองจากแผน
กลยุทธ์ระบบการช าระเงินฉบบัก่อนหน้าน้ี รวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบการ
ช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment Master Plan 

 ส านกังานระบบการช าระเงินไดร่้วมด าเนินการผลกัดนัการช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ Digital 

Payment ของธนาคารให้มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค โดยค านึงถึงความมัน่คงปลอดภยัและไดม้าตรฐานสากล ซ่ึงจะเห็นไดว้่าการท่ีส านกังานระบบการ
ช าระเงินได้ร่วมมือกับธนาคารสมาชิกและภาครัฐมาอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2558 เร่ือยมานั้นส่งผลให้ในปี 
2562 ภาครัฐและภาคเอกชนไดใ้ชโ้ครงสร้างการช าระเงินแบบ Digital Payment ในการกระตุน้เศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยจะเห็นได้จากหลายโครงการของภาครัฐ โดยเร่ิมตั้งแต่การคืนภาษีบุคคลธรรมดาผ่านระบบ
พร้อมเพย ์การจ่ายสวสัดิการต่าง ๆ ไปจนถึงการกระตุน้การจบัจ่ายใช้สอยผ่านมาตรการชิมช้อปใช้  และ
โครงการอ่ืน ๆ 

 ในการด าเนินงานปี 2562 รูปแบบการช าระเงินของไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงไปสู่การช าระเงินแบบ 
Digital Payment อยา่งชดัเจน โดยตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2562 จะพบวา่การใช ้Smartphone ในการท าธุรกรรม
ทางการเงินมีการพฒันา และเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการใช้บริการช าระเงินและโอนเงินผ่านโทรศพัท์มือถือ
อยา่งแพร่หลาย จะเห็นไดว้า่มีการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัทมื์อถือเพิ่มขึ้นถึง 588.31% จากปี 2559 
ถึงปี 2561 ซ่ึงปัจจยัส าคญัมาจากการขบัเคล่ือนภายใตแ้ผน National e-Payment Master Plan โครงการระบบ
พร้อมเพยแ์ละโครงการขยายการใชบ้ตัร 

 ส านกังานระบบการช าระเงินมุ่งเนน้ในการพฒันาสนบัสนุนใหมี้บริการทางการเงินและการช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเน่ือง ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน การพฒันาการเช่ือมโยงระบบ 
Digital Payment กบัต่างประเทศ รวมถึงการพฒันา Interoperable QR Code for ASEAN การเปล่ียนบตัรแถบ
แม่เหล็กเป็นบตัรชิปการ์ด และการให้ความส าคญัเร่ืองความปลอดภยัในการท าธุรกรรมทางการเงิน การ
พฒันามาตรฐาน Thai QR payment การบริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert) รองรับการขายของออนไลน์ และ
บริการ e-Donation  
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ผลการด าเนินงานปี 2562 
 

 ตน้ปี 2562 ส านกังานระบบการช าระเงินไดต้ั้งเป้าหมายท่ีจะผลกัดนัให ้ Digital Payment มีการ
ขยายตวัและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองภายใตก้ารด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีตน้ทุนท่ีเหมาะสม มีความปลอดภยั
สูง และค านึงถึงความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการโดย มีเป้าหมายหลกั ดงัน้ี 
 

2562 

เป้าหมายหลกั 

▪ สนบัสนุนการเช่ือมโยงระบบการช าระเงินกบัต่างประเทศ (Payment Connectivity) โดยน านวตักรรม
หลายรูปแบบมาใช ้เช่น Thai QR Payment ในรูปแบบ Sponsor Bank Model  ในรูปแบบ Switch-to-

Switch Model การร่วมมือกบัประเทศใน ASEAN พฒันา Interoperable QR Payment for ASEAN 

▪ ส่งเสริมการพฒันาและการใชม้าตรฐานขอ้ความสากล ISO20022 ส าหรับการช าระเงินทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

▪ การผลกัดนัการพฒันามาตรฐาน API 

▪ เปิดใหบ้ริการ MyPromptQR (B scan C) ซ่ึงใชม้าตรฐานขอ้ความ ISO20022 

▪ ร่วมก าหนด Business Rules รูปแบบและมาตรฐาน ส าหรับบริการใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช าระเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์  

▪ พฒันาและเปิดใหบ้ริการ Digital Payment ในรูปแบบใหม่ ๆ บน โครงสร้างพร้อมเพย ์เช่น บริการ 
BillAlert  

▪ ร่วมก าหนดมาตรฐาน e-KYC เพื่อสนบัสนุน National Digital ID Project 

▪ ส่งเสริมการรับรู้และสร้างความเช่ือมัน่ในการโอนเงินและการช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

▪ การเปล่ียนบตัรเดบิตและบตัรเอทีเอม็แบบแถบแม่เหลก็เป็นบตัรแบบชิปการ์ด 

▪ จดัการการอบรมสัมมนาเพื่อพฒันาบุคลากรของธนาคารในเร่ืองการช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
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การด าเนินงานด้านการช าระเงิน Digital Payment - Non Card 
  

ในการด าเนินงานของส านกังานระบบการช าระเงินปี 2562 เป็นการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองจากปี 2561 ซ่ึงมีการวางรากฐานรูปแบบการช าระ
เงินแบบ Digital Payment ไวห้ลายดา้น ซ่ึงการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง
ท่ีส าคญั คือการพฒันาโครงสร้างการช าระเงินในประเทศใหเ้ติบโต

และขยายสู่ทุกภาคส่วนกา้วสู่สังคมไร้เงินสดอยา่งต่อเน่ือง และพฒันาการเช่ือมโยงในอาเซียนโดยด าเนินตาม
กรอบของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อลดตน้ทุนการช าระเงิน/โอนเงินระหวา่งประเทศ เพิ่มโอกาสการ
เขา้ถึงบริการทางการเงิน สนบัสนุนการท่องเท่ียว การคา้ขายในพื้นท่ีชายแดน รวมถึง การลงทุน และการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานในภูมิภาค 

 

สนับสนุนการเช่ือมโยงระบบการช าระเงินกบัต่างประเทศ (Payment Connectivity) 

ในปัจจุบนัธุรกรรมช าระเงินระหว่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองจากการเติบโตของการคา้และการลงทุนระหว่างประเทศ การ
ท่องเท่ียวและแรงงานต่างชาติการค้าชายแดนกับประเทศมาเลเซีย 
เมียนมา ลาว และกมัพูชา ธนาคารแห่งประเทศไทยไดใ้ห้ความส าคญั
ในการร่วมมือของสถาบันการเ งิน (Bank) ผู ้ให้บริการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ไทย Non-bank) และผูใ้ห้บริการบัตรเครดิต/เดบิต ในการพฒันาบริการช าระเงินระหว่าง
ประเทศด้วยเทคโนโลยีใหม่  เ ช่น QR Code, Distributed Ledger Technology (Blockchain), Application 

Programming Interface (API) และ Card Network การพฒันานวตักรรมทางการเงิน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบการเงิน และท าให้ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ไดรั้บความสะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงิน 
รวมทั้งเพิ่มการเขา้ถึงบริการทางการเงินของประชาชนท่ีจะเพิ่มมากขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อความเจริญกา้วหนา้
ของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน 

 ในการพฒันาให้มีบริการช าระเงินท่ีสะดวกมากขึ้น ตน้ทุนต ่าซ่ึงจะช่วยสนับสนุนการท าธุรกรรม
ระหว่างประเทศ และการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ส านกังานระบบการช าระเงินไดมี้ส่วน ร่วมส าคญัในการ
ผลกัดนัการเช่ือมโยงระบบการช าระเงินหลกั ๆ ดงัต่อไปน้ี 
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การให้บริการการช าระเงินในกลุ่มประเทศอาเซียน ในปี 2562 

➢ Interoperable QR Code ใน ASEAN 

สืบเน่ืองจากในการประชุม Financial Connectivity - Interoperable QR Code for Cross-Border 
(“ASEAN QR”)  ในงาน “5th ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ and Related 
Meetings” ระหวา่งวนัท่ี 2 – 5 เมษายน 2562 ท่ี Riverie by Katathani จงัหวดัเชียงราย โดยมีผูว้า่การธนาคาร
แห่งประเทศไทยเป็นประธานในท่ีประชุม ประเด็นส าคญัในการประชุมคือการสนบัสนุนใหมี้การศึกษา
แนวทางท่ีประเทศใน ASEAN สามารถช าระเงินระหวา่งประเทศดว้ย Mobile Banking ผา่นระบบ QR Code 

ไดส้ะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั ส านกังานระบบการช าระเงินภายใตส้มาคมธนาคารไทยไดรั้บมอบหมายให้
เป็นผูข้บัเคล่ือน Interoperable QR Code ใน ASEAN   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ การช าระเงินผา่น QR Code มีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว และต่อเน่ืองในภูมิภาคอาเซียน และเป็นท่ี
ยอมรับอยา่งกวา้งขวางของผูค้า้และผูบ้ริโภค  

✓ การช าระเงินผา่น QR code เป็นวิธีท่ีรวดเร็ว ยดืหยุน่สามารถตรวจสอบได ้และตน้ทุนต ่า เพื่อใหบ้ริการ
ช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับลูกคา้ในและต่างประเทศ 

✓ การช าระเงินผา่น QR Code จะช่วยลดตน้ทุนการช าระเงินภายในอาเซียน 

✓ ในบางประเทศการน า QR code มาใชเ้ป็น Digital Launchpad กา้วกระโดดไปสู่การสร้างระบบ Digital 

Payment หลกัของประเทศ และเปิดโอกาสให ้ประชาชนระดบัล่างมีโอกาส เขา้ถึงบริการทางการเงิน 



ส านกังานระบบการช าระเงิน              P a g e  | 8 

 

 

 

ภาพตัวอย่าง ด้านเทคนิคกรณีคนไทยเดินทางไปใช้ QR Payment ในต่างประเทศ 

 

 

User Journey  
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นอกจากน้ีธนาคารแห่งประเทศไทยไดน้ าเสนอนวตักรรมทางการเงิน และระบบการช าระเงินระหวา่งประเทศ
ไทยและประเทศอ่ืน ๆ ในงาน “5th ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ and Related 
Meetings” ท่ีจดัขึ้นท่ีจงัหวดัเชียงราย ดงัน้ี 

 

1) การช าระเงินระหว่างประเทศด้วย Interoperable QR Payment  

ประเทศไทย และประเทศกมัพูชา  
โดยธนาคารพาณิชยไ์ทยไดพ้ฒันาและทดสอบการใหบ้ริการช าระ

เงินดว้ย Interoperable QR Payment ขา้มประเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
มาตรฐาน EMV โดยร่วมกบัสาขาของธนาคารนั้นในประเทศกมัพูชา บริการน้ีจะช่วยอ านวยความสะดวก
ส าหรับการช าระเงินรายยอ่ยระหวา่งลูกคา้และร้านคา้ของทั้งสองประเทศ บริการน้ีท าใหน้กัท่องเท่ียวไทย
สามารถใช ้Mobile Application ของธนาคารไทย ในการสแกน QR Code เพื่อช าระเงินค่าสินคา้และบริการ
ใหก้บัร้านคา้ในกมัพูชาท่ีร่วมใหบ้ริการ ซ่ึงจะมีการเปิดใหบ้ริการจริงในระยะต่อไป  
 

ประเทศไทย และ สปป. ลาว  
โดยธนาคารของไทยและ Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao 

Public (BCEL) ได้ร่วมพฒันาการบริการช าระเงินระหว่างประเทศ
ดว้ย QR Payment บริการดงักล่าวจะช่วยให้ลูกคา้ของ BCEL สามารถช าระเงินในประเทศไทยและมีผลทนัที
ด้วยการสแกน QR Code ท่ีร้านค้าไทยด้วย Mobile Application ของ BCEL และยงัช่วยให้คนไทยซ่ึงเป็น
ลูกคา้ของธนาคารในประเทศไทยท่ีเดินทางไป สปป. ลาว สามารถช าระเงินท่ีร้านคา้ของ BCEL ผ่าน Mobile 

Application  ของแต่ละธนาคาร ซ่ึงเช่ือมโยงไปยงับญัชีของลูกคา้ไดโ้ดยตรง  
 

2)  Blockchain Interledger: การโอนเงินระหว่างประเทศแบบ Real-time ส าหรับภาคธุรกจิ   

 

ประเทศไทย และ สปป. ลาว  
ธนาคารพาณิชยไ์ทยไดเ้ร่ิมบุกเบิกการใชน้วตักรรม Blockchain 

ส าหรับธุรกิจยคุใหม่ โดยเปิดใหบ้ริการโอนเงินระหวา่งประเทศ
แบบ Real-time ส าหรับภาคธุรกิจในการโอนเงินจาก สปป. ลาว มายงัประเทศไทย และส่งต่อจากประเทศ
ไทยไปยงัประเทศสิงคโปร์ในเวลาท่ีรวดเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขนัในดา้นการบริหารจดัการ 
ลดตน้ทุน และช่วยลดความเส่ียงของอตัราแลกเปลี่ยน  
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ประเทศไทย และประเทศเมียนมา 

โดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยและ Shwe Bank ประเทศเมียน
มาไดร่้วมกบั Everex ซ่ึงเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ พฒันาบริการส่ง
เงินระหว่างประเทศท่ีมีความสะดวก ปลอดภยัและมีผลทนัที โดยใช้  Blockchain Platform ซ่ึงจะให้ลูกคา้
สามารถ โอนเงิน โดยไม่จ ากัดสถานท่ีและเวลา ด้วยอัตราแลกเปล่ียนท่ีแข่งขันได้ ผ่านบริการ Mobile  

Application ของธนาคาร โดยผูรั้บเงินในประเทศเมียนมาสามารถเลือกรับเงินไดห้ลายช่องทาง เช่น การส่ง
เงินถึงบา้น หรือรับเงินจากสาขาของธนาคาร Shwe Bank หรือการโอนเขา้บญัชี Shwe Bank โดยตรง  
 

3) การโอนเงินระหว่างประเทศผ่าน API   

 

ประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์  
โดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและ DBS ได้ร่วมพัฒนา
บริการโอนเงินระหว่างประเทศโดยใช้เทคโนโลยี API (API-

Based Funds Transfer Service)  เพื่อรองรับการโอนเงินจากสิงคโปร์มาไทย บริการดงักล่าวมีความพิเศษท่ี
อนุญาตใหผู้โ้อนสามารถตรวจสอบสถานะบญัชีของผูรั้บโอนก่อนการโอนเงิน และสามารถโอนเงินไดสู้งสุด 
1.5 ลา้นบาทต่อรายการ 

4) การช าระเงินระหว่างประเทศด้วย Interoperable QR Payment  
 

ประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์  
โดยธนาคารพาณิชใ์นประเทศไทย ร่วมกบั  Non-Bank เปิดใหบ้ริการ 
Interoperable QR Payment ของในต่างประเทศ โดยเป็นการเร่ิม
ใหบ้ริการ GLOBAL Pay ซ่ึงเป็น Mobile Wallet Application ท่ีช่วยใหลู้กคา้คนไทย ท่ีใช ้ e-Wallet ของ 
GLOBAL Pay ใหส้ามารถใชบ้ริการช าระเงินผา่น QR Code เม่ือเดินทางไปต่างประเทศผา่นเครือข่าย VIA 

Network ภายใตก้ลุ่ม Singtel Group ซ่ึงในการท าธุรกรรมน้ีจะไดรั้บความสะดวก ปลอดภยั และมีอตัรา
แลกเปล่ียนท่ีแข่งขนัไดผ้า่น Mobile Wallets ของประเทศนั้น ๆ 
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➢ โครงการการเช่ือมโยงระหว่าง PromptPay และ PayNow 

 ประเทศใน ASEAN ไดมี้การพฒันาระบบการช าระเงินหลกัของ
ประเทศเพื่อรองรับการเติบโตของ Digital Payment   ซ่ึงหลาย
ประเทศไดน้ าระบบ Faster Payment  มาพฒันา ใชง้านกนัในช่วง 

3-4 ปีท่ีผา่นมา  ซ่ึงส าหรับประเทศไทยนั้นไดมี้การพฒันาระบบ PromptPay ขึ้นในปี 2559 และประเทศ
สิงคโปร์ไดมี้การพฒันาระบบ PayNow ขึ้นในปีเดียวกนั การท่ีประเทศต่าง ๆ  มีระบบ Faster Payment  น้ีท าให้
เปิดโอกาสใหก้ารเช่ือมโยงการช าระเงินระหวา่งประเทศสามารถจดัสร้างในรูปแบบ Switch-to-Switch  ท าให้
สามารถมีการเปิดใหบ้ริการโอนเงิน/ช าระเงินขา้มประเทศในรูปแบบ Proxy (เช่น เบอร์โทรศพัทมื์อถือ) ซ่ึง
ง่าย สะดวก ปลอดภยั และมีค่าบริการท่ีต ่ากวา่การใหบ้ริการของ International Payment Service Provider  

 ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารชาติสิงคโปร์ไดมี้การตกลงร่วมมือในการพฒันาการเช่ือมโยง
ระบบการช าระเงินของทั้งสองประเทศในรูปแบบ Switch-to-Switch (PromptPay-PayNow) เพื่อท่ีจะ
ใหบ้ริการในการโอนเงิน/การช าระเงินในรูปแบบใหม่ ซ่ึงในการพฒันาการเช่ือมโยงระบบการช าระเงิน
ระหวา่ง ไทยและสิงคโปร์น้ี ไดมี้การก าหนดหลกัการเบ้ืองตน้ดงัน้ี  

1. ส่งเสริมการเช่ือมต่อการช าระเงินของอาเซียนโดยใชรู้ปแบบ Switch-to-Switch  

2. ส่งเสริมการแข่งขนัและบริการท่ีเป็นนวตักรรมท่ีใชป้ระโยชน์จากการเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐานน้ี 

3. โครงสร้างพื้นฐานน้ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัของ AML / CFT  

4. พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและการท างานร่วมกนั เพื่ออ านวยความสะดวกในการช าระเงินผา่น
ช่องทางท่ีสะดวก และตน้ทุนต ่า 
 

 ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ์ และส านกังานระบบการช าระเงินภายใตส้มาคมธนาคร
ไทย คาดวา่รูปแบบการเช่ือมโยง PromptPay-PayNow น้ี จะท าใหป้ระชาชาชนทั้งสองประเทศสามารถโอน
เงินและช าระเงินไดง้่ายขึ้น สามารถน าไปเป็นตน้แบบในการพฒันาการเช่ือมโยงกบัประเทศอ่ืน ๆ ไดง้่าย เพื่อ
ความสะดวก ความรวดเร็ว มีความปลอดภยั และประหยดัค่าใชจ่้าย  

โครงการน้ีธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย ไดมี้ธนาคารน าร่อง 4 ธนาคารทาง คือ ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์  ทางธนาคารสิงคโปร์มีธนาคารน าร่อง 3 

ธนาคาร คือ DBS UOB และ OCBC ซ่ึงก าลงัร่วมกนัพฒันา และคาดวา่จะเปิดใหบ้ริการไดใ้นราวเดือน
มิถุนายน 2563 
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การต่อยอดการให้บริการจากโครงสร้างพ้ืนฐานพร้อมเพย์  
➢ MyPromptQR (B Scan C): The New Chapter of QR Payment 

 (B scan C) เป็นบริการช าระเงินรูปแบบใหม่ท่ีพฒันาบนระบบโครงสร้างพื้นฐาน
การช าระเงินดิจิทลัท่ีใชม้าตรฐาน ISO20022 รองรับการส่งขอ้มูลระหวา่งสถาบนัการเงินและภาคธุรกิจได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยสามารถส่งขอ้มูลทางธุรกิจไปพร้อมกบัการช าระเงิน สนบัสนุนการปรับไปสู่ 
Digital Business อยา่งครบวงจร  
 โดยธนาคารไดมี้การพฒันา MyPromptQR มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 เพื่อใหร้้านคา้สามารถรองรับ
การจ่ายเงินจากลูกคา้ผา่น mobile applicationได ้ เป็นการตอบโจทยค์วามตอ้งการของธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น
และมีเครือข่ายสาขาจ านวนมาก เช่น ร้านสะดวกซ้ือ และหา้งสรรพสินคา้ โดย MyPromptQR จะช่วยใหภ้าค
ธุรกิจรับช าระเงินไดส้ะดวกและรวดเร็วขึ้น สามารถเช่ือมโยงระบบการรับช าระเงินกบัระบบ Point of Sale ท่ี
จุดรับช าระเงินของร้านคา้ไดอ้ตัโนมติั สะดวกขึ้นจากการใหบ้ริการ QR Code แบบเดิม เป็นบริการท่ีลด
ขั้นตอนและเวลาของแคชเชียร์ในการรับช าระเงิน อีกทั้งยงัสามารถเช่ือมโยงกบัระบบส่งเสริมการขาย ช่วยเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจไดใ้นอนาคต 

 และในอนาคตสามารถรองรับการเช่ือมโยงกบัต่างประเทศ อีกทั้งยงัช่วยเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขนัดว้ยการใชป้ระโยชน์จากการวิเคราะห์ขอ้มูลช าระเงินเพื่อต่อยอดนวตักรรมท่ีหลากหลาย และตอบ 
สนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ 

 

➢ BillAlert บริการเตือนเพ่ือจ่าย 

บริการท่ีใหใ้หก้บั Biller ใชเ้ป็นบริการแจง้เตือนการช าระบิลกบัลูกคา้ ท่ีมาสมคัรใชบ้ริการ โดย
สามารถยกเลิกการใชง้านไดต้ามความตอ้งการ โดย Biller Bank ท่ีไดรั้บค าสั่งจาก Biller ก็จะส่ง PayAlert 

(Request-to-Pay) ใหก้บัผูรั้บดว้ย Proxy (เช่น หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ หรือ หมายเลขบตัรประชาชน หรือ
หมายเลขนิติบุคคล) โดยมีหลกัวา่ Biller Bank ตอ้งมีกระบวนการเปิดใหบ้ริการกบั Biller ในระดบัท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ 

ในดา้นลูกคา้ ท่ีตอ้งการไดรั้บแจง้เตือนจ่ายบิล ตอ้งไปสมคัรบริการกบั Biller โดยไม่ตอ้งให ้Consent 

ไวก้บัธนาคาร แต่ลูกคา้ตอ้งมีการสมคัรบริการพร้อมเพยด์ว้ย หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ หรือ หมายเลขบตัร
ประชาชน หรือหมายเลขนิติบุคคล   
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การด าเนินงานด้านการช าระเงินด้าน Card Payment 

การเปลีย่นบัตรเดบิตและบัตรเอทีเอม็แบบแถบแม่เหลก็เป็นบตัรแบบชิปการ์ด 

 ตามท่ีฝ่ายนโยบายระบบการช าระเงินและเทคโนโลยทีางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  
(ธปท.) มีนโยบายผลกัดนัการปรับเปล่ียนบตัรเดบิตและบตัรเอทีเอม็จากรูปแบบบตัรแถบแม่เหลก็ (Magnetic 

Card) ใหเ้ป็นบตัรแบบชิปการ์ด (Chip Card) เพื่อยกระดบัความความปลอดภยัในการท าธุรกรรมทางการเงิน
จากการใชบ้ตัรอิเลก็ทรอนิกส์ป้องกนัความเส่ียงจากภยัไซเบอร์ท่ีเพิ่มมากขึ้น 

 โดยส านกัระบบการช าระเงินไดร่้วมกบั ธปท. ธนาคารสมาชิก ธนาคารรัฐ และธนาคาร 

ต่างประเทศ ท่ีใหบ้ริการในประเทศไทย ด าเนินงานตามนโยบาย พร้อมทั้งประชาสัมพนัธ์ใหผู้ท่ี้ยงัใชบ้ตัร     
เดบิตหรือบตัรเอทีเอม็แบบแถบแม่เหลก็อยูใ่นปัจจุบนัติดต่อท่ีสาขาธนาคารเพื่อขอเปล่ียนบตัรเป็นบตัรชิป
การ์ดใหแ้ลว้เสร็จในวนัท่ี 15 มกราคม 2563 โดยมีการเตรียมความพร้อมของสถาบนัการเงินดงัต่อไปน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลลูกคา้ท่ียงัไม่เปล่ียนบตัร  
2. Implementation Plan ส าหรับ ATM และ EDC 

3. จดัเตรียม FAQs เร่ืองการเปล่ียนบตัรแถบแม่เหล็กเป็นชิปการ์ดให้แก่พนักงานสาขา และ 
Call Center  

4. จดัเตรียมคู่มือกระบวนการเปล่ียนบตัรให้กบัลูกคา้ เพื่อให้พนกังานสาขาปฏิบติัต่อลูกคา้ใน
แนวทางเดียวกนัและสร้างประสบการณ์ท่ีดีในการมาใชบ้ริการ 

5. จดัเตรียมวิธีการรับมือกบัลูกคา้ท่ียงัไม่เปล่ียนบตัรและไม่สามารถใช้งานบตัรแบบเดิมได้
หลงัวนัท่ี 15 ม.ค. 63  

  

     จ านวนบตัร ATM ลดลงจาก 18.38 ลา้นใบในปี 2560 เหลือ เพียง 17.39  ในส้ินปี 2561 แต่
จ านวนบตัร Debit Card ไดเ้พิ่มขึ้นจาก 59.03 ลา้นใบในปี 2560 เป็นจ านวน 62.06 ลา้นใบในปี 2561 และ
จ านวนการใชบ้ตัร Debit Card ในการช าระค่าสินคา้และบริการไดมี้จ านวนเพิ่มขึ้นจาก 224 คร้ังต่อบตัร/ปี 
ในปี 2560 เป็น 241 คร้ังต่อบตัร/ปี 
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ปรับปรุงมาตรฐานไทยแบงก์ชิปการ์ด (Thai Bank Chip Card – TBCC) 

ในส่วนของ มาตรฐานไทยแบงก์ชิปการ์ด (Thai Bank Chip Card – TBCC) ได้มีการประกาศ เพิ่ม
มาตรฐาน Security CA & Root CA จากเดิมในปัจจุบนัอยู่ใน Level 3 – Length 1408 เป็น Level 4 – Length 

1984 โดยเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ ตุลาคม 2561 โดยทาง NITMX, TPN ได้ประกาศยกเลิกการ Support Key 

Length 1408 ซ่ึงจะส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 น้ี ทั้งน้ีบตัรท่ีอยูใ่นทอ้งตลาด ท่ีใช ้Key length แบบเดิม จะ
ใชง้านไดจ้นถึงถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567  
 

การพฒันา EDC เพ่ือรองรับเทคโนโลยี NFC (Near Field Communication) 

 ส านกังานระบบการช าระเงินไดด้ าเนินงานร่วมกบัธนาคารสมาชิกในการพฒันา Terminal EDC ให้
รองรับมาตรฐานบตัร Contactless – Pay Wave ดว้ยมาตรฐานไทย เพื่อเตรียมรองรับการใช้งานกบัไทย เพื่อ
เตรียมรองรับการใช้งานกับระบบงาน Transit ตั้งแต่ กุมภาพนัธ์ 2562 โดยในปัจจุบัน มีการใช้งานบตัร 
Contact และ Contactless กบัรถเมล์ ขสมก. แต่ยงัเป็นรูปแบบ Online ซ่ึงไดมี้การประกาศ ใช้งาน ในเดือน
เมษายน 2562  
 

โครงการร่วมกบัภาครัฐ 

ในปี 2562 ภาครัฐใหค้วามส าคญักบัการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับ-จ่ายเงินไปสู่ Digital Payment 

อยา่งชดัเจน ซ่ึงเป็นผลมาจากการการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินตามแผนยทุธศาสตร์ 
National e-Payment Master Plan  ตามแผนน้ีมีโครงการมากมายบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีวางไว ้  ซ่ึงหน่ึงใน
ความส าเร็จคือการปรับเปล่ียนการรับจ่ายเงินของภาครัฐใหมี้ความทนัสมยัและลดการใชเ้งินสดมาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
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สนับสนุนและส่งเสริมการน าข้อมูลแบบอเิลก็ทรอนิกส์มาร่วมใช้กบั
โครงการภาครัฐ (Government)  

  

ภาครัฐมีส่วนส าคญัอยา่งยิง่ในการขบัเคล่ือนการใช ้Digital Payment ของไทย โดยท่ีผ่านมา
หน่วยงานภาครัฐใหค้วามส าคญักบัการปรับเปล่ียนรูปแบบการรับจ่ายเงินไปสู่ Digital 

Payment อยา่งชดัเจน โดยมีการด าเนินงานท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

1. ดา้นการจ่ายเงิน  
• มีการจ่ายเงินสวสัดิการใหก้บัประชาชนโดยตรงทั้งผา่นบตัรสวสัดิการแห่งรัฐหรือ

จ่ายตรงเขา้บญัชีผูมี้สิทธิ 

• การคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดากวา่ร้อยละ 70 ดว้ยพร้อมเพยแ์ทนการใชเ้ช็คในปี 
2560 ช่วยลดค่าใชจ่้ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการประชาชน 

2. ดา้นการรับเงิน  
• มีการติดตั้งเคร่ืองรับบตัรและมาตรฐาน Thai QR Payment ท่ีหน่วยงานราชการกวา่ 

8,000 แห่ง (ขอ้มูลเดือนสิงหาคม 2561)  

• Mobile Application ถุงเงินประชารัฐท่ีรองรับการช าระเงินจากผูมี้บตัรสวสัดิการ
แห่งรัฐดว้ยตน้ทุนต ่า  

• แผนพฒันาบริการของภาครัฐทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Service) ท่ีรองรับ
การช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น การช าระค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ 

 นโยบายส่งเสริมการใช ้Digital Payment ของภาครัฐ มีการก าหนดใหห้น่วยงานภาครัฐรับเงินผา่น
ช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 รวมถึงการส่งเสริมใหมี้การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี
(Contactless/ Near Field Communication: NFC6) ในระบบช าระค่าโดยสารสาธารณะท่ีสามารถใชไ้ดก้บั
ระบบขนส่งหลากหลายประเภท เพื่อสนบัสนุนการใช ้Digital Payment 
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ร่วมก าหนดข้อตกลงด้านธุรกจิ Business Rules และมาตรฐานสากล
ส าหรับริการที่เกีย่วข้องกับการช าระเงินอเิลก็ทรอนิกส์  

  

ส านกังานระบบการช าระเงินท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานหลกัระหวา่งธนาคารแห่งประเทศไทย 
ธนาคารพาณิชย ์ ธนาคารต่างประเทศ ธนาคารรัฐ และผูใ้หบ้ริการช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์ไทย (Non-Bank) 
เพื่อใหก้ารด าเนินการดา้น Digital Payment เติบโตอยา่งต่อเน่ืองอยา่งมีเสถียรภาพ  
 โดยการริเร่ิมโครงการต่าง ๆ เก่ียวกบั Digital Payment นั้นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน 
และทุกภาคส่วนเพื่อก าหนดขอ้ตกลงดา้นธุรกิจใหเ้ป็นไปในทางทิศทางเดียวกนั เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไป
อยา่งคล่องตวั รวมทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ไดใ้ชง้านอยา่งสะดวกและปลอดภยั 

 การก าหนดขอ้ตกลงดา้นธุรกิจนั้น จ าเป็นตอ้งค านึงถึงผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการใหไ้ดรั้บผลประ 
โยชน์สูงสุด ขอ้จ ากดัต่าง ๆ  เช่น ขอ้จ ากดัดา้นเทคนิค ดา้นการใชง้าน ดา้นกฎหมาย  และเน่ืองจากธนาคาร และ
ผูใ้หบ้ริการช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์ไทย (Non-Bank)  มีขอ้จ ากดัและการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนั จึงจ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีส านกังานระบบการช าระเงิน จะท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการประสานงาน การจดัประชุม ร่วมแสดง
ความคิดเห็น และ ช้ีให้เห็นถึงขอ้จ ากดัต่าง ๆ ท่ีแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกนั โครงการท่ีมีการก าหนด
ขอ้ตกลงดา้นธุรกิจมีดงัน้ี 

 

1. Business Rule ท่ีมีการน ามาปรับปรุงในปี 2562 

• Thai QR Payment (Domestic) 

 

2. Business Rule ท่ีมีการด าเนินการในปี 2562 

• Cross border QR Payment (C scan B): Sponsor Model 

• Cross border Remittance: Sponsor Model (Inward) 

• MyPromptQR (B scan C Domestic) 

 

3. Business Rule ท่ีเร่ิมด าเนินการในปี 2562 (คาดวา่เสร็จส้ินในปี 2563) 

• Cross border QR Payment (C scan B): Switch Model 

• BillAlert 

• ปรับ General Rule ของ PromptPay เพื่อรองรับบริการท่ีเก่ียวกบันิติบุคคล 
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การพฒันาและส่งเสริมการใช้มาตรฐาน ISO 20022 
  

ในระบบการช าระเงินของไทยมีการใชม้าตรฐาน ISO 8583 มาเป็นเวลานาน ซ่ึง ISO 8583 มีขอ้จ ากดั
ต่อการพฒันานวตักรรม และขาดมาตรฐานกลางท่ีเช่ือมโยง e-Business แบบ End-to-End จึงเป็นเร่ืองจ าเป็นท่ี
ธนาคารจะตอ้งมีการพฒันามาตรฐานขอ้ความสากล ISO 20022 ซ่ึงส านกังานระบบการช าระเงิน และธนาคาร
ไดร่้วมด าเนินการพฒันาและส่งเสริมการใชม้าตรฐานขอ้ความสากล ISO 20022 เพื่อรองรับการรับส่งขอ้มูล
ทางธุรกิจไปพร้อมกบัการช าระเงิน ท่ีเป็นพื้นฐานส าคญัของการพฒันาบริการช าระเงิน พร้อมทั้งสนบัสนุน
การพฒันานวตักรรมและการเช่ือมโยงกบัต่างประเทศ 

 

แนวทางการใชม้าตรฐานขอ้ความ ISO 20022 ในระบบการช าระเงิน 
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Guiding Principles การปรับใชม้าตรฐานขอ้ความ ISO 20022 

 

 

  

 ส านกังานระบบการช าระเงินร่วมกบัคณะท างานพฒันาและส่งเสริมการใช ้ ISO 20022 การปรับใช้
มาตรฐาน ISO 20022 ในระบบการช าระเงินแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) ระบบใหม่ (2) ระบบเดิมท่ีมีพื้นฐาน
ระบบใหม่ และ (3) ระบบเดิม (Legacy) ซ่ึงธนาคารพาณิชยจ์ะพิจารณาจดักลุ่มบริการของทั้ง 3 ระบบ พร้อม
เรียงล าดบัการปรับใชม้าตรฐาน ISO 20022 ของแต่ละบริการตามความส าคญัและความพร้อมของธนาคาร
พาณิชยแ์ต่ละแห่ง โดยพิจารณาทั้งประเด็นดา้นธุรกิจและดา้นเทคนิค  

 

การปรับใชม้าตรฐาน ISO 20022 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
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การผลกัดันการพฒันามาตรฐาน API  
 

การพฒันามาตรฐาน API เป็นการส่งเสริมการเช่ือมโยงบริการร่วมกนั เพื่อเพิ่มความสะดวกและสร้าง
ความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการ Digital Payment มากขึ้น การเช่ือมโยงขอ้มูลเพื่อน าไปสู่การยกระดบัการ
ใหบ้ริการทางการเงินดิจิทลั (Digital Financial Services) ซ่ึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพฒันาผลิตภณัฑ์
และบริการทางการเงินร่วมกนั ทั้งยงัช่วยลดตน้ทุนการพฒันาระบบและตน้ทุนดา้นปฏิบติัการของบริการทาง
การเงินทั้งระบบในระยะยาว อนัจะเป็นประโยชน์ใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงบริการทางการเงินไดดี้ขึ้น สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั และตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ในระบบเศรษฐกิจดิจิทลัมากยิง่ขึ้น พร้อมทั้งรองรับการ
พฒันาบริการต่อยอดอ่ืน ๆ ไดเ้ช่น ตรวจสอบยนืยนัรายการช าระเงินขา้มธนาคาร ตรวจสอบความเป็นเจา้ของ
หมายเลขโทรศพัทมื์อถือก่อนการลงทะเบียนพร้อมเพยแ์ละบริการอ่ืน ๆ 

 

แผนการจดัท ามาตรฐานAPI  
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การด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ 
 

➢ ร่วมก าหนด มาตรฐาน e-KYC เพ่ือสนับสนุน National Digital ID Project  
 หลงัจากท่ีไดมี้การจดัตั้ง บริษทัเนชัน่แนลดิจิทลั ไอดี จ ากดั (National Digital ID Co., Ltd.: NDID)  

ซ่ึงเป็นหน่ึงใน 5 โครงสร้างพื้นฐานของประเทศท่ีจะช่วยพฒันาและขบัเคล่ือนประเทศใหเ้กิดสังคมดิจิทลั  
(Thailand 4.0 – Digital Economy) ซ่ึงในเร่ืองเก่ียวกบัระบบกลางไดมี้การพฒันาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และใน 
Phase 1 ไดมี้ 3 บริการท่ีไดด้ าเนินการ คือ 1) การเปิดบญัชีบุคคลธรรมดา 2) การบริการ Digital Lending และ 
3) การเปิดบญัชี บล. บลจ. ผ่าน FinNet Proxy ในปี 2562 มีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ออกแบบและพฒันา Platform โดยคณะท างานดา้นเทคนิค 

2. ร่วมพิจารณากฎหมายท่ีรองรับ 

3. การก าหนด Business Model โดยคณะท างานน าร่อง 
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ข้อมูลทางสถิต ิ 
 

 ในช่วงท่ีผา่นมาการช าระเงินของไทยมีการเปล่ียนแปลงไปสู่การช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ 
Digital Payment อยา่งชดัเจน ซ่ึงเร่ิมตน้ตั้งแต่แผนยทุธศาสตร์ National e-Payment ท่ีประกาศปี 2558 โดย
ตั้งแต่นั้นมาพบวา่การใช ้Digital Payment ของประเทศมีกาพฒันาขึ้นอยา่งรวดเร็ว จากขอ้มูลสถิติช้ีใหเ้ห็นวา่
การใช ้ Digital Payment มีการเติบโตในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคการธนาคาร ภาคธุรกิจ รวมทั้งภาค
ประชาชน ถึงแมว้า่ ครม. เห็นชอบยติุบทบาท คกก. ขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์ National e-Payment ภายหลงั
บรรลุเป้าหมายเรียบร้อยแลว้ แต่ ธปท. ยงัคงมีการด าเนินการต่อตามแผนกลยทุธ์ระบบการช าระเงินฉบบัท่ี 4 
(พ.ศ. 2562-2564) ธปท. ซ่ึงมีวิสัยทศัน์คือ “Digital Payment เป็นทางเลือกหลักในการช าระเงินภายใต้ระบบ
การช าระเงินท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ต้นทุนต ่า ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ” 

 จ านวนผูล้งทะเบียน ในระบบพร้อมเพย ์ ยงัเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ืองจากปลายปี 2561 ซ่ึงมีผูล้งทะเบียน
รวม 46.17 ลา้นเลขหมาย ท่ีเป็นเลขหมายโทรศพัทมื์อถือ 16.8 ลา้น และเลขประจ าตวัประชาชน รวมถึงเลข
ประจ าตวันิติบุคคล 29.3 ลา้น เพิ่มขึ้นมาเป็น ณ. ส้ินปี 2562 จ านวนผูล้งทะเบียนรวม 49.16  ลา้นเลขหมาย ซ่ึง
เป็นเลขหมายโทรศพัทมื์อถือ 18.86 ลา้น และเลขประจ าตวัประชาชน รวมถึงเลขประจ าตวันิติบุคคล 30.29 

ลา้น 

 

ข้อมูลสถิติ การให้บริการพร้อมเพย์ 

 

 

* ข้อมูลและภาพประกอบจาก บริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ จ ากัด (NITMX) ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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ข้อมูลสถิติ การให้บริการพร้อมเพย์ 

  

 
 

* ข้อมูลและภาพประกอบจาก บริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ จ ากัด (NITMX) ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

ธุรกรรมการโอนเงินขา้มธนาคารดว้ยระบบพร้อมเพย ์ไดเ้พิ่มขึ้นมากจากจ านวน 140.82 ลา้นรายการในเดือน
มกราคม 2562 สูงขึ้น 101.25%  เป็นจ านวน 283.4 ลา้นรายการในเดือนธนัวาคม 2562 

 

  

จากขอ้มูลธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2561จะพบวา่ปริมาณการช าระเงินผา่นช่องทาง 

อิเลก็ทรอนิกส์มีการเจริญเติบโตถึงราว 129.94% และโดยเฉพาะการช าระเงินดว้ย Internet and Mobile Phone 

มีการเจริญเติบโตสูงถึง 588.31%  
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การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการช าระเงินแบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

ASEAN Payment Connectivity 

MyPromptQR 

https://www.bot.or.th/Thai/PublishingImages/MAS2_L.jpg
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การให้ความรู้ด้าน Digital Payment 
  

จัดการการอบรมสัมมนาเพือ่พฒันาบุคลากรของธนาคารในเร่ืองการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

วันท่ี หัวข้อในการบรรยาย ผู้เข้าร่วมรับฟัง 

16 ส.ค. 62 วิทยากรใหค้วามรู้ในหวัขอ้ Digital Payment  ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร  

4 ก.ย. 62 ▪ Digital Banking Journey and Ecosystem in Thailand  

▪ Digital banking and digital economy initiatives to migrate 

Thailand into a cashless society 

The Association of Banks 

in Malaysia 

10 ต.ค. 62 Asia-Global Payment Summit (Asia-GPS)-discussing & Debate 

focused on the National EID Project 

อินโดนีเซีย 

29 ต.ค. 62 ▪ Commercial Banks’ Contributions to PromptPay and Thai QR 
Payment and the Plan Going Forward   

▪ Applications of PromptPay and Thai QR Payment: Business 

Use Cases   

Bank Indonesia 

30 ต.ค. 62  จดัท า Workshop ร่วมกนัระหวา่งกรมสรรพากร และภาคธนาคารเร่ือง
การน าส่งขอ้มูล e- Withholding Tax 

กรมสรรพากร 

15 พ.ย. 62 วิทยากรใน Workshop เร่ือง Retail Payment Systems (Chip card and 

QR code standard) 

National Bank of 

Cambodia: (NBC)  

25 พ.ย. 62  ASEAN Payment Connectivity through QR Interoperability  กมัพูชา 
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แผนการด าเนินงานปี 2563 ส านักงานระบบการช าระเงิน   
 

ส านักงานระบบการช าระเงิน ปี 2563 

 
 

➢ ผลกัดนัการพฒันา MyPromptQR ใหมี้การใชง้านใหก้วา้งขวาง 

➢ ขบัเคล่ือนแผน Payment Roadmap 4 ตามท่ีไดก้ าหนดแผนงานร่วมกบัภาคธนาคารและ 
NITMX 

➢ พฒันาการเช่ือมโยงระบบ Digital Payment กบัต่างประเทศ (Cross-border Payment)  
▪ Interoperable QR Code for ASEAN  

▪ Switch-to-Switch Model  

▪ Sponsor Bank model through ITMX Switch 

➢ ผลกัดนัการใชม้าตรฐาน API 

➢ ขบัเคล่ือน Payment Collaboration Alignment 

➢ วางโครงสร้างและก าหนดแนวทางการพฒันาระบบการช าระเงิน และการน าส่งขอ้มูลการช าระ
เงิน ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อรองรับมาตรการของภาครัฐ 

➢ สนบัสนุนใหมี้บริการทางการเงินและการช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์อยา่งต่อเน่ือง ทั้งภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน 

➢ ศึกษาเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเพื่อนมาประยกุตใ์ชก้ารช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศ



   

 

  
  

 
ส านกังานระบบการช าระเงิน มุ่งมัน่ในการพฒันาระบบการช าระเงินของไทย
ใหเ้กิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม โดยสถาบนัการเงิน ภาครัฐ รวมถึงผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในระบบการช าระเงินของประเทศ มีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง เพื่อให้
ประชาชนในประเทศเขา้ถึงบริการทางการเงินท่ีทนัสมยั มีความปลอดภยั ซ่ึง
จะเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศใหเ้ติบโตอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

 
ส านกังานระบบการช าระเงิน 

Payment System Office 



   

 

 

 



 

   

 

 

สมาคมธนาคารไทย 

ANNUAL REPORT 2019 

รายงานผลการด าเนินงาน 

Thailand Banking Sector CERT (TB-CERT) 

ศูนยป์ระสานงานความมัน่คงปลอดภยัเทคโนโลยสีารสนเทศภาคการธนาคาร 
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ศูนย์ประสานงานความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยสีารสนเทศภาคการ
ธนาคาร [Thailand Banking Sector CERT -TB-CERT]  

 

เกีย่วกับ TB-CERT 

ความเป็นมา 

 Thailand Banking Sector Computer Emergency Response Team หรือ TB-CERT จัดตั้ งขึ้ นโดยความ
เห็นชอบของผูบ้ริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มซ่ึงเป็น
พนกังานของธนาคารไดมี้การแลกเปล่ียนขอ้มูลและประสบการณ์เพื่อประโยชน์โดยรวมของสถาบนัการเงินใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะเพื่อการน าไปใชใ้นการป้องกนัเหตุภยัคุกคามทางไซเบอร์ท่ีอาจจะมีผลกระทบกบัการ
บริการ ทรัพยากร หรือบุคลากรขององคก์ร โดยจะไม่เสนอความเห็นต่อผลิตภณัฑท์างการเงิน (Product) หรือให้
ขอ้มูลเชิงลบต่อหน่วยงานหรือบุคคลท่ีสาม อนัจะท าให้เกิดความเส่ือมเสียและเป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือความสัมพนัธ์อนัดีของสมาชิกในกลุ่ม 

ค่านิยมหลกั 

TB-CERT เป็นศูนยก์ลางในการแลกเปล่ียนขอ้มูลในด้านความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ เป็นศูนยร์วมของ
บุคลากรท่ีมีความช านาญดา้นไซเบอร์ และเป็นแหล่งให้ความรู้และสร้างความตระหนกัในการระวงัภยัท่ีอาจเกิดขึ้น
ไดทุ้กเม่ือ ไม่วา่จะเกิดกบับุคลากร ลูกคา้ หรือธุรกิจของธนาคาร รวมถึงเป็นศูนยก์ลางในการติดต่อส่ือสารกบัองค์กร
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถรับรู้ข่าวสารและช่วยเหลือในการแกปั้ญหาภยัไซเบอร์ท่ีเกิดขึ้นกบั
สมาชิก ทั้ งน้ีเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความรู้และเข้าใจเร่ืองภัยไซเบอร์และพร้อมรับมือกับภัยเหล่าน้ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การด าเนินงาน 

การด าเนินงานของ TB-CERT จะครอบคลุม 4 ดา้นท่ีส าคญั คือ 

1. เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งภยัคุกคามดา้นไซเบอร์และแนวทางการแกไ้ข 

2. สร้างมาตรฐานกลางด้านความมั่นคงปลอดภัย  ของการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ 
3. ก าหนดกระบวนการในการรับมือภัยไซเบอร์ภาคการธนาคาร และจดัใหมี้การซ้อมรับมือร่วมกนัอยา่ง

สม ่าเสมอ 

4. ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรด้าน Cybersecurity โดยครอบคลุมทั้งการสร้างบุคลากรใหม่เขา้สู่ภาค
การเงิน และพฒันาบุคลากรของสถาบนัการเงินใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ และสร้างความตระหนกัดา้น
ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 
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บทความ 

Organizational resilience เพ่ือการเตรียมความพร้อม 

รับมือภัยด้านไซเบอร์ในยุคเทคโนโลยท่ีีเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว 

 

การพฒันาของเทคโนโลยีในช่วง 4-5 ปีท่ีผา่นมาจะเห็นไดว้า่เป็นไปในอตัราเร่งและมกัจะถูกเรียกกนัว่า
เป็นช่วงเวลาหรือยคุของ disruption ซ่ึงใหค้วามหมายในมุมของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบ ขณะท่ี
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวในอีกหลายดา้นจะเป็นไปในทางสร้างสรรคแ์ละเป็นการพฒันาสังคมใหมี้ประสิทธิผล
ท่ีดีขึ้นในยุคดิจิทลั อย่างไรก็ตามดว้ยสภาพการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วซ่ึงเกิดจากการน าเทคโนโลยท่ีีไดส้ร้างสม
ไวเ้ป็นพื้นฐานน ามาประกอบรวมกนั และดว้ยความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นระบบคลาวด์ การ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการเขา้ถึงจ านวนผูใ้ชง้านอุปกรณ์เคล่ือนท่ีท่ีมีมากถึง 5.17 พนัลา้นคน หรือ
ประมาณ 66% ของประชากรโลกในปัจจุบนั จึงก่อใหเ้กิดการน าเทคโนโลยไีปประยกุตใ์ชใ้นรูปแบบท่ีสร้างการ
เปล่ียนแปลงไดใ้น scale ขนาดใหญ่ จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้มและการน าไปใชง้านแบบพลิก
ผนัไปในรูปแบบท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน สภาพการณ์น้ีจึงก่อให้เกิดผลกระทบทั้งธุรกิจและบุคคลธรรมดาท่ียงัไม่
เขา้ใจเทคโนโลย ียงัไม่สามารถปรับเปล่ียนวิธีการท างานหรือวิถีการด ารงชีวิตไดเ้ร็วเพียงพอกบัการเปล่ียนแปลง
เหล่านั้น 

การท่ีเทคโนโลยีถูกน ามาสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ บริการใหม่ ๆ และสร้างการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
นั้น สภาพการใชง้านเทคโนโลยีเหล่านั้นจะกลายเป็นบรรทดัฐานใหม่ในการด าเนินของสังคม เช่น การใชง้าน 

chat หรือส่ือสารผ่าน mobile application แทนการส่งจดหมายและโทรศพัท ์ความเปล่ียนแปลงของบรรทดัฐาน
ในยุคดิจิทลัน้ีจะแตกต่างจากช่วงก่อน กล่าวคือ ผูท่ี้ก  าหนดบรรทดัฐานของสังคมนั้นไม่ใช่คนในสังคมแต่กลบั
เป็นบริษัทเทคโนโลยีผูท่ี้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ นั่นจึงเป็นปัจจัยหลักหน่ึงในการเร่งการ
เปล่ียนแปลงให้เร็วขึ้น เน่ืองจากไม่จ าเป็นตอ้งใช้เวลาในการพฒันาบรรทดัฐานของสังคม ยิ่งอตัราการน าเอา
เทคโนโลยีมาใชเ้ป็นไปอย่างรวดเร็วเท่าใด โอกาสในการท่ีจะเตรียมการรับมือการเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ได้ มี
ประสิทธิภาพก็เป็นไปได้ยากขึ้นเท่านั้น โดยไม่ได้จ ากัดท่ีระดับปัจเจกบุคคลแต่จะส่งผลถึงการเตรียมความ
พร้อมในระดบัองคก์รอีกดว้ย ผูไ้ม่ประสงคดี์โดยเฉพาะท่ีเป็นภยัคุกคามทางไซเบอร์ก็มกัจะใชช่้องว่างของความ
เขา้ใจสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงเร็วน้ีในการโจมตี หลอกขโมยขอ้มูล หรือฝังตวัในองค์กรเพื่อรอโอกาสท่ี
เหมาะสมต่อไป 
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ระดบัความรุนแรงของเหตุการณ์การโจมตีทางไซเบอร์นั้น มีแนวโนม้ท่ีจะมีความซับซ้อนมากขึ้น จาก
ท่ีทาง TB-CERT ไดมี้การเก็บขอ้มูลและเฝ้าระวงัจะเห็นไดว้่า รูปแบบการโจมตีในหลายคร้ังจะใช้เทคนิคแบบ
ผสมผสานซ่ึงอาจจะหมายถึงมีความร่วมมือหรือแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกลุ่มผูโ้จมตี หากติดตามเหตุการณ์ต่าง 

ๆ ทั่วโลกจะเห็นว่าเป้าหมายท่ีส าคัญในช่วงปีท่ีผ่านมามีแนวโน้มมุ่งไปท่ีหน่วยงานท่ีมีความส าคัญทาง
สารสนเทศของประเทศหรือท่ีเรียกกันว่า  CII – Critical Information Infrastructure อีกทั้งยงัมุ่งไปท่ีการขโมย
ขอ้มูล ซ่ึงนอกจากจะสร้างผลกระทบกบัเจา้ของขอ้มูลแลว้ยงักระทบกบัภาพพจน์ช่ือเสียงขององคก์รนั้น ๆ อีก
ดว้ย น่ีเป็นปัจจยัส าคญัหน่ึงท่ีประเทศไทยพยายามผลกัดนักฎหมายส าคญั  2 ฉบบัซ่ึงมีความส าคญัมากในการท่ี
ประเทศไทยจะกา้วสู่ยคุดิจิทลัและเป็นช่วงเวลาท่ีส าคญัในการสร้างความมัน่ใจให้กบัคนไทยและประเทศอ่ืน ๆ 
ท่ีจะตอ้งมีการเช่ือมต่อและท าธุรกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นั่นคือ พ.ร.บ.ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 
และ พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 โดย 
พ.ร.บ.ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ นั้น มีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะสนบัสนุนใหห้น่วยงาน CII มีมาตรฐานดา้นการ
รักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ท่ีสูงขึ้น มีความพร้อมรับมือภยัไซเบอร์ดว้ยตนเอง อีกทั้งยงัจะสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่าง CII เพื่อสามารถท่ีจะติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูล แจง้เตือน ไปจนถึงร่วมมือกนัรับมือ
เม่ือเกิดภยัคุกคามทางไซเบอร์ในระดบัร้ายแรง โดย TB-CERT ถือว่ามีบทบาทท่ีส าคญัภายใต ้พ.ร.บ.ฉบบัน้ีใน
การท่ีจะช่วยประสานงานกับหน่วยงานภาคการเงินและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อเตรียมความพร้อม อีกทั้ง
วิเคราะห์แนวทางการรับมือหรือลดความเสียหายจากภยัคุกคามทางไซเบอร์ ส่วน พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล ถือเป็นขอ้กฎหมายท่ีจ าเป็นในการท่ีจะยกสิทธิใหเ้จา้ของขอ้มูลในการป้องกนัดูแลขอ้มูลของตนเองท่ีถูก
น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ เพื่อความสะดวกในการใชบ้ริการของเจา้ของขอ้มูลเอง และยงัเป็นการเพิ่มสิทธิในการ
ควบคุมไม่ให้ถูกละเมิดได ้ในขณะเดียวกนัก็เป็นการก าหนดมาตรการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลให้กบัหน่วยงานท่ี
เก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นให้สูงขึ้น นั่นก็หมายความว่าจะเป็นการเสริมสร้างมาตรการป้องกนัดูแลขอ้มูล
ใหก้บัทุกหน่วยงานในประเทศ 

ดว้ยเหตุน้ี การสร้างให้องคก์รมี resilience หรือมีความยืดหยุ่นรับมือกบัภยัทางไซเบอร์จึงมีความส าคญั
ยิ่งยวดโดยเฉพาะในช่วงสภาพการณ์ท่ีมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  (disruption) ภยัคุกคามทางไซเบอร์มี
รูปแบบท่ียากท่ีจะคาดเดาได ้องค์กรจะตอ้งมีการเตรียมพร้อมตั้งแต่ระดบันโยบาย การก าหนดบทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ การพฒันาแผนการรับมือหากเกิดภยัทางไซเบอร์ขึ้น รวมไปถึงจะตอ้งน าแผนการรับมือนั้นไป
ซอ้มภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งตั้งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูงจนถึงผูป้ฏิบติังานมีความคุน้เคยในการ
ตอบสนองรับมือต่อสถานการณ์ภยัคุกคามทางไซเบอร์โดยไม่ตระหนกจนเกินไป ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้ง
มีทกัษะในการจดัการกับปัญหาท่ีไปในแนวทางเดียวกนั ผูบ้ริหารจะตอ้งสามารถก าหนดทิศทางขององค์กร
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ภายใตส้ถานการณ์การคุกคามทางไซเบอร์ได้ ส่งผลให้องค์กรสามารถปรับตวัรับมือกับภยัคุกคามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

ในปี 2561 TB-CERT ไดเ้น้นยกระดบัในเร่ืองของ Incident Response ซ่ึงถือเป็นกรอบการด าเนินการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างมีมาตรฐาน ส่วนกิจกรรมในปี 2562 TB-CERT ไดเ้นน้ท่ีจะช่วยธนาคารสมาชิกใน
การเตรียมความพร้อมรับมือภยัไซเบอร์ ให้มี resilience ในระดบัขององคก์ร ผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลายต่อเน่ือง
ทั้งปี   ไม่วา่จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กบัผูป้ฏิบติังานใหมี้ทกัษะทางเทคนิคในเชิงลึกจากการจดั hands on 

workshop ไปจนถึงการจดัการแข่งขนั cyber combat และงานสัมมนาท่ีมุ่งเนน้ไปในหัวขอ้หลกัในเร่ืองของการ
พฒันา organizational resilience โดยจะเห็นว่าภาคการธนาคารในภาพรวมมีความพร้อมมากขึ้น และดว้ยการ
สนับสนุนจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย ท าให้เกิดการสร้างความตระหนักหรือการให้ความส าคญัในการ
เตรียมความพร้อมรับมือภยัไซเบอร์ในระดับผูบ้ริหารระดับสูง ซ่ึงเป็นการเติมเต็มองค์ประกอบส าคัญของ  

organizational resilience development 

นอกจากนั้น TB-CERT ยงัมีการขยายความร่วมมือกบัองค์กรนอกภาคการเงิน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ดา้น telecommunication หน่วยงานดา้นความมัน่คง โดยการเชิญเขา้ร่วมกิจกรรมของ TB-CERT เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดี และช่วยกนัยกระดบัความพร้อมในการเตรียมการป้องกนัภยัคุกคามทางไซเบอร์ในวงกวา้งขึ้น 
ซ่ึงนอกจากจะเป็นการสนับสนุน พ.ร.บ.ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แลว้ ยงัเป็นการสร้างเครือข่ายของความ
ร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย ดว้ยภยัทางไซเบอร์มีแนวโนม้ท่ีจะไม่จ ากดัขอบเขตเฉพาะ
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง แต่จะสร้างผลกระทบเช่ือมโยงขา้มอุตสาหกรรมอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ฉะนั้น
การพฒันา organizational resilience จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งขยายขอบเขตสู่ country wide resilience เพื่อให้มี
ความพร้อมรับมือภยัไซเบอร์ในระดบัประเทศต่อไป 

 

ดร.กิตติ โฆษะวิสุทธ์ิ 

ประธานกรรมการ TB-CERT 
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Timeline กจิกรรมในปี 2562      

 

ตลอด 3 ปี ท่ีผ่านมา TB-CERT พฒันาบุคลากรของสมาชิกอย่างต่อเน่ือง  เราไดเ้นน้การสร้างรากฐานของ 
TB-CERT ให้มีความมัน่คงแข็งแรงเพื่อให้สมาชิกมีกรอบในการแลกเปล่ียนขอ้มูลอย่างไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  
รวมถึงการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับทุกภาคส่วนของหน่วยงานสมาชิก โดยการพฒันา
บุคลากร สร้างความตระหนักรู้ให้กบัสาธารณะ สร้างมาตรฐานดา้นความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ เพื่อให้ทุก
ธนาคารมีหลักการหลักปฏิบติัร่วมกัน และพยายามผลักดันการสร้างวฒันธรรมองค์กรให้มี Resilience ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 
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สรุปกจิกรรมในปี 2562 

การพฒันาบุคลากร (Human Resource Development) 

Reverse Engineering “Malware 
Analysis” workshop 

28-29 March 2019, Bangkok Bank Rama 3 

 

 

Reverse Engineering “Malware Analysis” เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อเน่ือง 2 วนั โดยวิทยากร
บริษทั Group IB Mr. Vitaliy Trifonovis ในวนัแรกผูเ้ขา้อบรมไดเ้รียนรู้เก่ียวกบั Theory of Reverse Engineering 

และวนัท่ีสองเป็นการลงมือปฏิบติั ในหวัขอ้ Dynamic and Static Malware Analysis  

 

Secure Design for Data Privacy 

17 December 2019,  

National Credit Bureau Head Office 

 

 

 

การสัมมนา Secure Design for Data Privacy  TB-CERT ไดรั้บเกียรติจากวิทยากร คุณนฤดม รุ่งศิริวงศ์ 
ผูอ้  านวยการอาวุโส หัวหนา้ฝ่าย IT Security ธนาคารเกียรตินาคิน ท่ีไดม้าให้ความรู้เก่ียวกบัแนวคิด Privacy by 

Design แนวทางในการออกแบบเพื่อการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อให้รองรับกบักรอบของกฎหมายคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และ GDPR พื้นฐานการออกแบบด้าน  Information Security  รวมทั้ ง  Design Pattern ท่ี
สามารถน าไปใชไ้ด ้
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Cyber Combat 

6 September 2019, The Athenee Hotel - A Luxury Collection Hotel 

  

 

การแข่งขนัการแข่งขนั Cyber Combat จดัขึ้นต่อเน่ืองเป็นคร้ังท่ี 2 เพื่อพฒันาทกัษะของผูป้ฏิบติังาน
ดา้นการป้องกนัภยัไซเบอร์โดยมีผูเ้ขา้แข่งขนัจากภาคการธนาคาร โทรคมนาคม และหน่วยงานความมัน่คง 
รวม 30 ทีม 

Banking Cyber Drill 

 2 October 2019, Bank of Thailand Learning Center 

 

 

 

 

 

 

 

การซอ้มรับมือภยัไซเบอร์ภาคการธนาคาร หรือ Banking Cyber Drill จดัขึ้นต่อเน่ืองเป็นคร้ังท่ี 4 มีวตัถุประสงค์
ดงัน้ี 

• เพื่อยกระดบัการซ้อมรับมือภยัไซเบอร์ ใหผู้บ้ริหารไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัผูป้ฏิบติังาน โดยจ าลอง
สถานการณ์การซอ้มใหมี้การร่วมกนัตดัสินใจแกไ้ขสถานการณ์ 

• เพื่อประเมินทกัษะในการวิเคราะห์การโจมตีทางไซเบอร์ การประเมินแนวทางแกไ้ขและป้องกนัเหตุ 

• เพื่อซกัซอ้มการตอบสนองต่อเหตุการณ์แจง้เตือนภยัคุกคามท่ีไดรั้บจากระบบ Threat Intelligence 
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• เพื่อซกัซอ้มขั้นตอนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติจากการโจมตีทางไซเบอร์ กระบวนการ
ประสานงาน ทั้งภายในหน่วยงาน ระหวา่งหน่วยงานกบั TB-CERT หรือกบัหน่วยงานภายนอกและ
สาธารณะ 

• เพื่อพฒันากระบวนการรับมือภยัไซเบอร์ใหมี้ประสิทธิภาพ เหมาะสมกบัภาคการธนาคาร รวมทั้ง
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างธนาคารสมาชิกและ TB-CERT 

โดยในปีน้ีเป็นการซกัซอ้มในรูปแบบ Hybrid Exercise แบ่งการซกัซอ้มออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1. ช่วงเชา้ เป็นการฝึกซอ้มของทีมปฏิบติังาน มีผูเ้ขา้ร่วมงาน 124 คนจากองคก์รสมาชิก TB-CERT 

2. ช่วงบ่าย เป็นการฝึกซอ้มของทีมบริหาร มีผูเ้ขา้ร่วมงาน 131 คนจากองคก์รสมาชิก TB-CERT และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

Financial Cybersecurity Boot Camp #3  

1-3 November 2019, Bank of Thailand Learning Center 

 

  

 

 

 

 

 

 

TB-CERT สมาคมธนาคารไทย ร่วมกบัหน่วยงานภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือดา้นการยกระดบั
ความพร้อมรับมือภยัคุกคามไซเบอร์ (CERT Readiness) ต่อภาคธุรกิจ การเงิน การลงทุน และการประกันภยั 
ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
(องคก์ารมหาชน) จดัโครงการ Financial Cybersecurity Boot Camp คร้ังท่ี 3 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มโอกาส
ในการพฒันาทักษะด้าน Cybersecurity และเป็นการสร้างเครือข่ายบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมีความสนใจงานด้าน 
Cybersecurity ในภาคการเงิน รวมทั้งฝึกทกัษะผา่นการแข่งขนัทั้งในดา้นการโจมตีและป้องกนัระบบ ซ่ึงในปีน้ีมี
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจ านวน 17 ทีม รวมทั้งส้ิน 64 คน ส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 และปีท่ี 4 
จากผูส้มคัรทั้งส้ิน 30 ทีม รวม 109 คน 
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Tech Career Coaching  

30 November 2019, Krungsri Ploenchit Office  

 

 

 

 

 

 

TB-CERT ร่วมกบัธนาคารแห่งประเทศไทย และฝ่ายบุคลากรของ 15 ธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคาร
ไทย ในการจดังานแนะแนวอาชีพดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ืองจากโครงการ Financial 

Cybersecurity Boot Camp โครงการ Tech Career Coaching ได้จดัขึ้นเป็นคร้ังแรก โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้
องค์กรภาคการเงินได้มีโอกาสให้ขอ้มูลด้านวิชาชีพ การฝึกงาน และทุนการศึกษาด้าน IT และเป็นการสร้าง
เครือข่ายระหว่างฝ่ายบุคลากรขององคก์รภาคการเงินในการสร้างบุคลากรใหม่ดา้น IT เขา้สู่ภาคการเงินร่วมกนั 
ผ่านเวทีเสวนา และบูธให้ค  าปรึกษาจากองคก์รภาคการเงิน การจดังานดงักล่าวไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจาก
ผูเ้ขา้ร่วมงานกวา่ 250 คน ซ่ึงมาจากผูเ้ขา้ร่วมโครงการ Financial Cybersecurity Boot Camp จ านวน 24 คน 

 

การสร้างการตระหนักรู้และเข้าใจภัยไซเบอร์ให้กบัสมาชิก (Awareness Building) 

Executive Banking Forum: Worldwide FSI with New Threat Landscape 

25 April 2019, Intercontinental Bangkok 
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งานสัมมนา Worldwide FSI with New Threat Landscape ในคร้ังน้ี ไดจ้ดัขึ้นส าหรับผูบ้ริหารสายงาน
เทคโนโลยี รวมทั้งหัวหน้าฝ่ายดา้นการรักษาความปลอดภยัของระบบและขอ้มูลของหน่วยงานสมาชิก โดย
ได้รับเกียรติจากผูเ้ช่ียวชาญบริษทั FireEye ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการด้านความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ มาบรรยาย
แลกเปล่ียนมุมมองดา้นความซับซ้อนของภยัคุกคามในปัจจุบนั แนวทางในการป้องกนั ตรวจจบั และรับมือกบั
ภยัคุกคาม รวมทั้งกรณีศึกษาจากธนาคารต่างประเทศ 

 

 

ASEAN Banking Cybersecurity Conference 

6 September 2019, The Athenee Hotel - A Luxury Collection Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

งานสัมมนาประจ าปี ASEAN Banking Cybersecurity Conference จดัขึ้นภายใตห้วัขอ้หลกั “Building A 

Resilient Organizational Culture” เพื่อเป็นการพฒันาบุคลากรให้มีความตระหนกัในเร่ืองของ Cyber Resilience 

โดยแบ่งการจดังานออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ งานสัมมนาเชิงวิชาการ ประกอบดว้ยหวัขอ้สัมมนาทั้งดา้น Technical 

และ Management รวมถึงการแสดง solution จากบริษทัผูส้นบัสนุน ซ่ึงมีผูส้นใจเขา้ร่วมงานกวา่ 400 คนจากภาค
การเงินการธนาคาร ทั้งในประเทศไทยและอาเซียน รวมทั้งหน่วยงานดา้นการลงทุนและการประกนัภยั 

 

 

 

  

กล่าวตอ้นรับและกล่าวเปิดงานโดย คุณชาติศิริ โสภณพนิช ท่ีปรึกษาสมาคมธนาคารไทย 
และ ดร.วิรไท สันติประภพ ผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย  
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การวิจัยและการพฒันามาตรฐานด้านไซเบอร์ (Research and Development) 

iPentest Guideline Workshop  

26 April 2019, Bank of Thailand Learning Center  

 

 

 

 

TB-CERT ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในการจัดท าแนวปฏิบัติการทดสอบเจาะระบบแบบ 
Intelligence-led (Intelligence-led Penetration Testing Guideline: iPentest) ซ่ึงเป็นการทดสอบเจาะระบบใน
ลกัษณะเสมือนจริงหรือ Red Teaming ตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดบัความพร้อมของสถาบนัการเงินในการ
ป้องกนัและรับมือภยัคุกคามไซเบอร์ ให้มีการป้องกนัท่ีแข็งแรง ตรวจจับภยัคุกคามทางไซเบอร์ไดท้นัการณ์ 
สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์และกู้คืนระบบและบริการได้รวดเร็ว รวมทั้งได้จดัให้มีการอบรมเพื่อสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าว 

 

TB-CERT Annual Meeting 

24-26 May 2019, Siam Commercial Bank Training Center, Chonburi 

TB-CERT ไ ด้ จั ด ง า น ป ร ะ ชุ ม
สมาชิกประจ าปี  ซ่ึงเป็นกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ เ ชิ ง วิชาการด้านความมั่นคง
ปลอดภยัไซเบอร์ เพื่อเป็นการระดมสมอง
และวางแผนงานประจ าปีของ TB-CERT 

การแชร์ความรู้ทางเทคนิค ให้สมาชิกไดมี้
โอกาสพบปะ ท ากิจกรรม และเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกอีกดว้ย 
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แผนการด าเนินการในปี 2563 

 

TB-CERT มีแผนการการด าเนินงาน โดยผา่นกิจกรรมการพฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพมากขึ้นเพื่อ
น าไปสู่ CERT level 4 ในปี 2563 น้ี โดยกิจกรรมท่ีเสริมสร้างให ้Cybersecurity ของ ภาคการธนาคาร
แขง็แกร่งขึ้น ไดแ้ก่ 

1. กิจกรรมท่ีพฒันาทกัษะความรู้ดา้นไซเบอร์ใหก้บัสมาชิก ไดแ้ก่ CDP1(Talk), CDP1(workshop), Cyber 

Combat 

2. กิจกรรมท่ีช่วยสร้างความตระหนกัถึงภยัคุกคามดา้น Cybersecurity ใหก้บัภาคประชาชน ไดแ้ก่ 
ASEAN Banking Cybersecurity Conference, Tech Talk Thai Ai & Automation in action,  

3. ฝึกซอ้มการรับมือภยัไซเบอร์เม่ือเกิดเหตุการณ์ ดา้น Cybersecurity ใหก้บัภาคการเงินการธนาคาร ไดแ้ก่ 
Banking Cyber Drill และ Financial Sector Exercise 

4. กิจกรรมท่ีเสริมสร้างบุคลากรเขา้สู่ภาคการเงินการธนาคาร ในดา้น cybersecurity ไดแ้ก่ Tech career 

coaching, Financial Cybersecurity Boot Camp 

5. กิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก และสร้างความเช่ือมัน่ ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ไดแ้ก่ 
การจดัประชุมใหญ่ประจ าปี Annual Meeting  
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เหตุการณ์ส าคญัด้านภัยไซเบอร์ในปี 2562 

สรุปเหตุการณ์โลกทีน่่าสนใจตามทวปีต่าง ๆ ปี 2562 

 

 

 จากเหตุการณ์แนวโน้มการโจมตีสถาบนัการเงินในทวีปอเมริกา เป็นการโจมตีเพื่อขโมยขอ้มูลเป็น
ส าคญั โดยส่วนใหญ่จะเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้โดยเทคนิคของ  social engineering เช่น phishing หรือ
การส่งไฟล์แนบท่ีมีมลัแวร์ไปกบัอีเมลก็ยงัเป็นเทคนิคท่ียงัคงใช้งานได้ดี  อีกทั้งในบางเหตุการณ์นั้นเกิดจาก
ผูดู้แลระบบปรับแต่งค่าการป้องกนัการเขา้ถึงท่ีผิดพลาด ท าให้แฮกเกอร์สามารถเขา้ถึงฐานขอ้มูลท่ีอยู่กบัผูใ้ห้
บริการคลาวด์ภายนอกได้อย่างง่ายดาย ส่วนเหตุการณ์การโจมตีบริการ  ATM ก็ยงัพบอยู่แต่จะมีวิธีการท่ี
เปล่ียนแปลงไป โดยหันไปมุ่งโจมตีไปยงับริษทัผูใ้ห้บริการเครือข่าย ATM โดยมีเหตุการณ์หน่ึงท่ีเกิดขึ้นใน
ประเทศชิลีซ่ึงเป็นฝีมือของกลุ่มแฮกเกอร์ Lazarus จุดเร่ิมตน้ของการโจมตีอยู่ท่ีพนกังานของบริษทั Redbanc ได้
ท าการสมคัรงานผ่าน LinkedIn ในต าแหน่ง Developer พนกังานดงักล่าวถูกหลอกให้ดาวน์โหลดและเปิดไฟล์
แนบช่ือ ApplicationPDF.exe โดยถูกหลอกว่าเป็นแอปพลิเคชันท่ีช่วยในการสร้าง Resume ในรูปแบบของ
บริษทัท่ีสมคัรงาน ซ่ึงภายหลงัมีการวิเคราะห์พบว่าเป็นมลัแวร์ช่ือ PowerRatankba และมลัแวร์น้ีได้รวบรวม
ขอ้มูลภายต่าง ๆ ในเคร่ืองและส่งกลบัไปยงัเซิร์ฟเวอร์ ไดแ้ก่ รายละเอียดของระบบปฏิบติัการ การตั้งค่า Proxy 

รายการ Process ปัจจุบนั การเช่ือมต่อ RPC และ SMB รวมถึงสถานะของการเช่ือมต่อ RDP ดว้ย หลงัจากนั้นเม่ือ
แฮกเกอร์สามารถเขา้ถึงเคร่ืองดงักล่าวไดแ้ลว้ไดด้ าเนินการในขั้นตอนต่อ ๆ ไปเพื่อขโมยเงิน  
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เหตุการณ์ดา้นความปลอดภยัสารสนเทศท่ีพบในทวีปยุโรปส่วนใหญ่เป็นภยัคุกคามท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล
ร่ัวไหลเช่นกนักบัทวีปอเมริกา แมว้า่จะมีเหตุการณ์ท่ีขอ้มูลถูกขโมยจากระบบคลาวด์นอ้ยกว่าของทวีปอเมริกาก็
ตาม ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้สถาบนัการเงินท่ีถูกขโมยแลว้ ยงัมีขอ้มูล Biometrics เช่น ลายน้ิวมือและใบหน้า
ร่ัวไหลอีกดว้ย ซ่ึงขอ้มูลประเภทน้ีตอ้งใหค้วามส าคญัเน่ืองจากขอ้มูลดงักล่าวไม่สามารถถูกเปล่ียนแปลงได ้โดย
ใน พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 2562 ของไทยหรือ GDPR – General Data Protection Regulation ของ EU 

ยงัระบุให้ขอ้มูล Biometrics น้ีเป็นขอ้มูลประเภทอ่อนไหว (Sensitive information) ตอ้งให้การคุม้ครองป้องกนั
เป็นพิเศษเพื่อมิให้เกิดผลกระทบกบัเจา้ของขอ้มูล นอกจากน้ียงัมีเหตุการณ์ท่ีแฮกเกอร์พยายามขโมยเงินจาก
ธนาคาร Bank of Valletta (BOV) ประเทศ Malta จ านวน 13 ลา้นยูโร ถึงแมว้่าความพยายามคร้ังน้ีจะไม่ประสบ
ความส าเร็จ แต่ก็ท าใหธ้นาคารหยดุใหบ้ริการ ซ่ึงสร้างความเสียหายใหแ้ก่ธนาคาร 
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 ในประเทศออสเตรเลียพบเหตุการณ์ขอ้มูลผูใ้ชง้าน PayID ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์มการโอนเงินของประเทศ
ออสเตรเลีย (New Payments Platform-NPP) ท่ีอนุญาตให้โอนเงินดว้ยหมายเลขโทรศพัทห์รืออีเมล (คลา้ยกบัระบบ
พร้อมเพยข์องประเทศไทย) โดยผูไ้ม่หวงัดีจะท าการโอนเงินโดยใชห้มายเลขโทรศพัทห์รืออีเมลท่ีตอ้งการทราบ
ขอ้มูล จากนั้นระบบจะแจง้ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูท่ี้รับโอนเงินกลบัมา อย่างไรก็ตามทางธนาคาร CUA – Credit 

Union Australia ได้ประกาศถึงผลกระทบว่า ขอ้มูลช่ือเต็ม หมายเลขโทรศพัท์มือถือ และเลขบญัชีธนาคารถูก
เขา้ถึงดว้ยวิธีดงักล่าว จากขอ้มูลท่ีถูกเก็บรวบรวมดว้ยวิธีดงักล่าวผูไ้ม่หวงัดีจะใชข้อ้มูลนั้นมาใชใ้นการส่งอีเมล 
phishing หรือโทรติดต่อเพื่อหลอกขอ้มูลอ่ืน ๆ เพิ่มเติมก่อนด าเนินการสร้างความเสียหายในรูปแบบอ่ืน ๆ ต่อไป 
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 ในปี 2562 ท่ีผ่านมา หน่วยงานและสถาบนัการเงินในทวีปเอเชียถูกโจมตีจากกลุ่มแฮกเกอร์ต่าง ๆ โดยแฮก
เกอร์มกัจะเลือกเป้าหมายโจมตีเป็นประเทศอินเดีย โดยส่วนใหญ่จะเป็นการขโมยขอ้มูลดว้ยการสร้างมลัแวร์ 
ATMDtrack เพื่อโจมตี ATM  นอกจากน้ีธนาคารในบงัคลาเทศเองก็ถูกขโมยเงินกว่า 3,000,000 เหรียญสหรัฐผ่านตู ้
ATM ซ่ึงเช่ือว่าเป็นฝีมือของกลุ่มแฮกเกอร์ท่ีช่ือ Silence  ส่วนในประเทศญ่ีปุ่ นพบมลัแวร์ Ursnif ท่ีโจมตีธนาคาร
หลายแห่งและมีเหตุการณ์ท่ีกลุ่มแฮกเกอร์ Fancy Bear ส่งอีเมลข่มขู่เพื่อท่ีจะโจมตีแบบ DDoS หากไม่จ่ายเงินดว้ย ใน
เหตุการณ์นั้นท าให ้JPCERT/CC (CERT ประเทศญ่ีปุ่ น) ไดอ้อกมาประกาศแจง้เตือน แต่ในเหตุการณ์คร้ังนั้นไม่ได้
รับรายงานแจง้ความเสียหาย 

ส าหรับประเทศไทยนั้น ถึงแมว้่าธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทยจะไม่เกิดเหตุการณ์ถูก
โจมตีจนท าให้เกิดผลกระทบโดยตรง แต่ก็มีเหตุการณ์ขอ้มูลร่ัวไหลจากเวบ็พนนัออนไลน์ และเวบ็สายการบิน 
ซ่ึงเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีร่ัวไหลออกไปและบุคคลเหล่านั้นก็เป็นลูกคา้ธนาคาร จึงอาจจะท าให้มีผูไ้ม่หวงัดีใช้
ข้อมูลดังกล่าวแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเป็นเจ้าของข้อมูลและมาท าธุรกรรมกับธนาคาร ซ่ึงถือเป็นการสร้าง
ผลกระทบทางออ้มแก่ธนาคาร 
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วเิคราะห์เหตุการณ์ในปี 2562 เทียบกบัปี 2561 

ในปี 2562 มีเหตุการณ์ดา้นความมัน่คงปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคการธนาคารทัว่โลก โดย 

1. ฟิชชิงท่ีตรวจจับและปิดกั้นได้ยากขึน้  จากรายงานเหตุการณ์ฟิชชิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคารใน
ประเทศไทยท่ี TB-CERT ไดรั้บแจง้มานั้นพบว่าปริมาณเวบ็ไซตฟิ์ชชิงท่ีมีการใช ้https เพื่อให้เวบ็ไซต์
นั้นดูน่าเช่ือถือมากขึ้น มีมากถึง 77% ดงัรูปท่ี 1 และเม่ือเปรียบเทียบกบัสัดส่วนจากรายงานสถิติฟิชชิง
ทั่วโลกจาก AntiPhishing Working Group (APWG) พบว่าในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปีน้ีมีปริมาณเว็บ     
ฟิชชิงท่ีใช ้HTTPS ถึง 68% [1] ดงัรูปท่ี 2 ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัสถิติเวบ็ฟิชชิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคาร
ในประเทศไทยท่ี TB-CERT ไดรั้บแจง้ และยงัมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุก ๆไตรมาสอีกดว้ย อีกทั้งแฮก
เกอร์จะเลือกใช้ผูใ้ห้บริการรับฝากเว็บไซต์กับบริษทัเล็กหรือก่อตั้งใหม่ เน่ืองจากบริษทัเหล่าน้ีจะมี
ช่วงเวลาการใหบ้ริการไม่ตลอด 24 ชัว่โมง และบางบริษทัติดต่อยาก หรือไม่สนใจในการแกไ้ขปัญหาดี
พอ และเม่ือพบเวบ็ไซตฟิ์ชชิงถูกจดัเก็บท่ีโฮสต้ิงดงักล่าว ท าให้ takedown ไดช้า้ นอกจากน้ีในปี 2562 

พบฟิชชิงท่ีหลอกลวงว่าเป็นระบบอ่ืน นอกจากระบบของธนาคาร เช่น O365, Facebook รวมถึงบญัชี
ผูใ้ช ้Line ปลอม เพื่อใชห้ลอกถามขอ้มูลส่วนตวัดว้ย [2] ดงัตวัอย่างในรูปท่ี 3 ซ่ึงในปัจจุบนับญัชีของ
ระบบต่าง ๆ อาจจะมีความเช่ือมโยงกนั เช่นใชอี้เมล office จาก O365 ไปสมคัรใชง้าน Facebook หรือ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ นอกจากน้ีผูใ้ชง้านบางคนยงัมีการใชช่ื้อบญัชีและรหัสผ่านเดียวกันใน
ทุกระบบอีกดว้ย ท าให้เม่ือแฮกเกอร์สามารถขโมยรหัสผ่านของระบบใดระบบหน่ึงไดก้็จะสามารถยึด
ครองทุกบญัชีผูใ้ช้งานของเหยื่อได้ด้วย ดังนั้นผูใ้ช้งานควรเพิ่มมาตรการป้องกัน เช่น การใช้ระบบ
ยืนยนัตวัดว้ยหลายปัจจยั (Multi factors authentication) ใชร้หัสผ่านท่ีแตกต่างกนัในแต่ละบญัชี รวมถึง
การไม่ใชอี้เมลขององคก์รไปสมคัรใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นตน้   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 แสดงปริมาณร้อยละการใช ้HTTPS บนเวบ็ไซตฟิ์ชชิงเทียบกบั HTTP ท่ี TB-CERT ไดรั้บแจง้ทั้งหมดในปี 2562 

 

https

77%

http

23%

สดัสว่นการใช ้HTTPS บนเว็บฟิชชิง
เก่ียวกบัธนาคารในประเทศไทย ท่ีไดร้บัแจง้
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รูปท่ี 2 แสดงปริมาณร้อยละของเวบ็ไซตฟิ์ชชิงท่ีใช ้HTTPS ทัว่โลก โดย Anti-Phishing Working Group (APWG) 

 

 
รูปท่ี 3 แสดงตวัอยา่งฟิชชิงท่ีหลอกลวงว่าเป็น O365 
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2. มัลแวร์ไร้ไฟล์ (Fileless Malware) กลายเป็นเทคนิคหลักท่ีแฮกเกอร์นิยมใช้  ในปีน้ี
กลุ่มแฮกเกอร์ส่วนใหญ่มกัสร้างมลัแวร์ไร้ไฟล์เพื่อใชใ้นการโจมตี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการคาดการณ์
ในปีที่ผ่านมาของ TB-CERT โดยการเปล่ียนแปลงที่พบคือมีการเปล่ียนเทคนิคจาก Script-base (คือ
ใช้ powershell script ฝังในไฟล์) เปล่ียนมาเป็นใช้เทคนิคฝังในหน่วยความจ าโดยตรง หรือ Memory 

code injection [3] มากขึ้น โดยไม่จ าเป็นตอ้งเขียนไฟล์มลัแวร์ลงในฮาร์ดดิสก์ ส่งผลท าให้โปรแกรม
ป้องกนัมลัแวร์ตรวจจบัไดย้ากขึ้นกว่าเดิม นอกจากน้ียงัมีการสร้างมลัแวร์ไร้ไฟล์ที่ท างานบน
ระบบปฏิบติัการอ่ืนท่ีไม่ใช่ Windows อีกดว้ย โดยแฮกเกอร์กลุ่ม Lazarus ไดส้ร้างมลัแวร์ไร้ไฟล์บน
ระบบปฏิบตัิการ MacOS เพื ่อขโมยขอ้มูลบนหน่วยความจ า ยงัมีการพฒันา Framework ส าหรับ
สร้างมลัแวร์ไร้ไฟล์บน Linux ช่ือ FireELF [4] และแจกจ่ายอยู่บนอินเทอร์เน็ตดว้ย ท าให้มีโอกาสที่
แฮกเกอร์จะสามารถสร้างมลัแวร์ไร้ไฟล์บน Linux ไดง้่ายขึ้น อย่างไรก็ตามถึงแมว้่าจะไม่พบรายงาน
ความเสียหายเกิดขึ้นแต่ก็ตอ้งให้ความสนใจเพื่อเตรียมการป้องกนัและลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นใน
อนาคตได ้

 

3. มัลแวร์ท่ีผสมผสานความสามารถในการโจมตี  ในปี 2562 มีการค้นพบมัลแวร์ท่ีมี
ความสามารถในการโจมตีท่ีหลากหลาย เห็นไดช้ดัเจนจากการกลบัมาของมลัแวร์ Emotet [5][6] ใน
เดือนกนัยายน ซ่ึงก่อนหนา้น้ี Emotet เป็นแบงคก้ิ์งโทรจนั แต่คร้ังน้ีเพิ่มขีดความสามารถของตวัเองให้มี
ความสามารถทั้งการเป็นโทรจนั และบ็อตเน็ต นอกจากน้ีในบางสายพนัธุ์ยงัเป็นมลัแวร์เรียกค่าไถ่ 
(Ransomware) อีกดว้ย โดย Emotet จะใชเ้ทคนิคการแพร่กระจายตวัผา่นทางอีเมล ซ่ึงอาจจะส่งเป็นไฟล์
แนบ หรือลิงก์ให้ดาวน์โหลดได ้จากตวัอย่างของ Emotet ในปี 2562 น้ี เป็นแคมเปญหลอกลวงว่ามีการ
แจกหนังสือ “Permanent Record” ท่ีถูกสั่งห้ามขาย ของ Edward Snowden อดีตท่ีปรึกษาทางเทคนิค
ให้กับส านักงานความมัน่คงแห่งชาติของสหรัฐ (NSA-National Security Agency) เม่ือเหยื่อหลงเช่ือ
ดาวน์โหลดและเปิดไฟล์แนบแลว้ มลัแวร์จะท าการขโมยขอ้มูลการล็อกอินใช้งานอีเมลและส่งอีเมล
ต่อไปตามรายช่ือผูติ้ดต่อท่ีพบในเคร่ืองอีกดว้ย นอกจากน้ีจากสถิติของเว็บไซต์ท่ีให้บริการวิเคราะห์
พฤติกรรมมลัแวร์ (Sandbox) ช่ือ ANY.RUN พบวา่ Emotet ยงัเป็นมลัแวร์ท่ีพบมากท่ีสุดในรอบปี 2562 

[7] อีกดว้ย ดงัรูปท่ี 5 
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รูปท่ี 4 ตวัอยา่งอีเมลท่ีแนบไฟลม์ลัแวร์ Emotet [6] 

 

 

รูปท่ี 5 สถิติแสดงจ านวน sample ท่ีถูกวิเคราะหใ์น Any.run ซ่ึงเป็น sandbox ท่ีใชวิ้เคราะห์พฤติกรรมของมลัแวร์ 
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4. ข้อมูลร่ัวไหลจากคลาวด์และฐานข้อมูล ในปี 2562 ท่ีผ่านมาขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นเป้าหมาย
ของแฮกเกอร์ ยิ่งในปีน้ีมีการประกาศใช้งาน GDPR-General Data Protection Regulation และ พ.ร.บ.
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 2562 ยิ่งท าให้ประเด็นน้ียิ่งน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ถึงแมว้่าขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น
ไม่ไดร่ั้วไหลจากสถาบนัการเงิน แต่ขอ้มูลดงักล่าวสามารถถูกน ามาใช้ในการแอบอา้งเพื่อการฉ้อโกง
สถาบันการเงินได้ จากข่าวเหตุการณ์การโจมตีเพื่อขโมยข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ นั้น พบว่ามี
เหตุการณ์การขโมยขอ้มูลท่ีใชบ้ริการคลาวด ์เช่น S3 bucket เป็นตน้ อีกทั้งฐานขอ้มูลท่ีอนุญาตให้เขา้ถึง
จากสาธารณะ เช่น Elasticsearch และ MongoDB เป็นต้น  ซ่ึงสาเหตุหลักนั้ นมาจากผู ้ดูแลระบบ
ปรับแต่งค่า configuration ไม่ดีเพียงพอ ท าใหบุ้คคลภายนอกสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บอนุญาต 
อีกทั้งไม่ไดใ้ชก้ารเขา้รหัสขอ้มูลในการจดัเก็บ ท าให้เม่ือมีผูไ้ม่หวงัดีขโมยขอ้มูลออกไปไดก้็สามารถ
เห็นขอ้มูลได้ทั้งหมด ดังนั้นการปรับแต่ง ตรวจสอบ configuration ส าหรับควบคุมการเขา้ถึงระบบ
ฐานขอ้มูล ไม่วา่จะเป็นระบบท่ีอยูใ่นดาตา้เซ็นเตอร์หรือระบบคลาวดแ์ละการอพัเดตซอฟตแ์วร์ท่ีใช้ต่าง 
ๆ จะช่วยลดความเส่ียงจากการถูกขโมยขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

5. การขโมยข้อมูลไบโอเมทริกซ์ (Biometrics) ในปี 2562 มีเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจเก่ียวขอ้งกบั
การขโมยขอ้มูลไบโอเมทริกซ์ ไดแ้ก่ ขอ้มูลลายน้ิวมือ และขอ้มูลระบบจดจ าใบหน้าของผูใ้ช้จ านวน 
27.8 ลา้นรายการ ซ่ึงถูกใช้ส าหรับควบคุมการเขา้ออกอาคารของบริษทั Suprema นอกจากน้ียงัมี
เหตุการณ์ที่มีแฮกเกอร์พยายามขโมยขอ้มูลของลูกคา้บริษทั Veritas Genetics ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการ
ทดสอบ DNA อย่างไรก็ตามทางบริษทัไดม้าประกาศแลว้ว่าขอ้มูลท่ีร่ัวไหลนั้น ไม่มีขอ้มูลท่ี sensitive 

เช่น ช่ือ นามสกุล หรือ รหสัพนัธุกรรม (DNA) เป็นตน้ ยิง่ไปกวา่นั้นมีการน าเอาขอ้มูลไบโอเมทริกซ์มา
ใช้เพื่อการยืนยนัตวัตนเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก ดงันั้นหน่วยงานท่ีจะเก็บขอ้มูลไบโอเมทริกซ์จะตอ้งใช้
ความระมดัระวงัให้มาก เน่ืองจากว่าขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นขอ้มูลท่ี Sensitive อีกทั้งเจา้ของขอ้มูลไม่สามารถ
เปล่ียนขอ้มูลน้ีไดอี้กดว้ย  
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เทคนิคของกลุ่มแฮกเกอร์สถาบันการเงินที่น่าสนใจ 

1. Lazarus  
กลุ่มแฮกเกอร์สัญชาติเกาหลีเหนือ Lazarus เป็นกลุ่มแฮกเกอร์ท่ีพุ่งเป้าโจมตีสถาบนัการเงินใน

หลายประเทศ ในปีน้ีแฮกเกอร์กลุ่มน้ีไดส้ร้างมลัแวร์ประเภทไร้ไฟล ์(Fileless Malware) สายพนัธุ์ใหม่ท่ี
มีผลกระทบบนระบบปฏิบติัการ MacOS ซ่ึงท างานอยู่ในหน่วยความจ า และไม่ตอ้งติดตั้งลงฮาร์ดดิสก์ 
ท าให้สามารถหลบเล่ียงการตรวจจบัของโปรแกรมป้องกนัมลัแวร์ได ้โดยมีจุดประสงค์ในการขโมย
ขอ้มูลท่ีอยู่ในหน่วยความจ า นอกจากน้ียงัมีการสร้างมลัแวร์ท่ีมุ่งขโมยเงินจากตู ้ATM โดยการน าโทร
จนั DTrack มาผสมผสาน ซ่ึงมลัแวร์ DTrack จดัอยู่ในประเภทโทรจนัท่ีถูกควบคุมได้จากระยะไกล 
(Remote Access Trojan – RAT) ท่ีมีความสามารถในการเรียกดูขอ้มูลท่ีอยู่ในหน่วยความจ า  (Memory 

Dump) ได ้ซ่ึงมลัแวร์ ATMDTrack นั้นจึงมีความสามารถอ่านและเก็บขอ้มูลในบตัรท่ีใชบ้ริการจากตูท่ี้
ถูกมลัแวร์ดงักล่าวคุกคามได ้

 

2. TA505  
กลุ่มแฮกเกอร์ TA505 เป็นกลุ่มแฮกเกอร์ท่ีพุ่งเป้าโจมตีสถาบนัการเงินในหลายประเทศ เช่น 

สหราชอาณาจกัร ฝร่ังเศส ญ่ีปุ่ น อินเดีย ฟิลิปปินส์ และอาร์เจนตินา เป็นตน้ อย่างไรก็ตามประเทศไทย
เองก็ตกเป็นเป้าหมายดว้ยเช่นกนั แต่ไดรั้บผลกระทบน้อยมาก ในปี 2562 น้ีแฮกเกอร์กลุ่มน้ีสร้างมลัแวร์
หลากหลายสายพนัธุ์ โดยส่วนใหญ่จะมีลกัษณะคลา้ยกนัคือส่งอีเมลพร้อมไฟล์แนบท่ีมีนามสกุล .xls 

เม่ือเหยื่อหลงเช่ือเปิดไฟล์ xls ดงักล่าว มลัแวร์จะดาวน์โหลดไฟลม์ลัแวร์ท่ีจะท าอนัตรายผ่านลิงคบ์น 
Dropbox และการสร้าง Tunnel ผ่านทางโพรโตคอล Remote Desktop เป็นตน้  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ฝังตวั ขโมยขอ้มูลส าคญั และควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีถูกมลัแวร์คุกคามจากระยะไกลได้ 

 

3. Cobalt  

กลุ่มแฮกเกอร์ Cobalt ในปีน้ีมีเทคนิคท่ีน่าสนใจคือการอาศยัการหลอกลวงโดยใช้ไฟล์ PDF 

แลว้ Redirect ไปยงั Google App Engine ผ่านทางโพรโตคอล HTTPS ท าให้เหยื่อเขา้ใจว่าก าลงัเขา้ถึง
ขอ้มูลจาก Google จริง ๆ จากนั้นจะดาวน์โหลดไฟล์ Word ท่ีฝังมาโครเพื่อจะโจมตีต่อไป นอกจากน้ี
แฮกเกอร์กลุ่มน้ียงัไดส้ร้างมลัแวร์เรียกค่าไถ่ช่ือ PureLocker ท่ีมีจุดเด่นดา้นความสามารถในการเขา้รหัส
ไฟลแ์ละท างานไดบ้นทุกระบบปฏิบติัการหลกั ไดแ้ก่ Windows, Linux, และ MacOS  
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4. Fancy Bear  

ในปีน้ีแฮกเกอร์สัญชาติรัสเซียอย่าง Fancy Bear (APT28) ส่งอีเมลข่มขู่เพื่อเรียกค่าไถ่จาก
หน่วยงานในสถาบนัการเงิน หน่วยงานราชการ และกลาโหม เป็นตน้ ซ่ึงเหตุการณ์น้ีเกิดขึ้นในหลาย
ประเทศ อย่างไรก็ตามยงัไม่พบอีเมลข่มขู่ในประเทศไทย เทคนิคท่ีแฮกเกอร์กลุ่มน้ีใชโ้จมตีเป็นลกัษณะ
การท า DDoSโดยโจมตีผ่านโพรโตคอลต่าง ๆ ไดแ้ก่ DNS  NTP และ CLDAP รวมไปถึงโพรโตคอล WS 

Discovery (UDP/3702 multicast address 239.255.255.250) และ  ARMS-Apple Remote Management 

Service (UDP/3283) ดว้ย ซ่ึงโพรโตคอล WS Discovery (UDP/3702 multicast address 239.255.255.250) 

เคยพบการเพิ่มปริมาณทราฟฟิกไดถึ้ง 15,300%  

5. Silence 

กลุ่มแฮกเกอร์ Silence กลุ่มแฮกเกอร์สัญชาติรัสเซีย และมีเป้าหมายโจมตีสถาบนัการเงินใน
รัสเซียเป็นหลกั ในปีน้ีไดใ้ช้เทคนิคการส่งอีเมลฟิชชิงและหลอกว่าเป็นอีเมลตอบกลบัอตัโนมติั เพื่อ
รวบรวมบญัชีอีเมลท่ียงัมีการใชง้านอยู ่อีกทั้งยงัเป็นการยนืยนัอีเมลของเหยื่อดว้ย ซ่ึงจากรายงานพบวา่
มีการส่งอีเมลถึง 170,000 ฉบบั ทั้งในทวีปยโุรป เอเชีย และประเทศในกลุ่มสหภาพโซเวียต ในจ านวนน้ี
ส่งมายงัทวีปเอเชียถึง 80,000 ฉบบัใน 12 ประเทศ ซ่ึง TB-CERT ไม่ไดรั้บรายงานผลกระทบดงักล่าวของ
กลุ่มการเงินในประเทศไทย  เม่ือมลัแวร์ดงักล่าวสามารถคุกคามเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในสถาบนัการเงินได้
แลว้จะพยายาม Lateral movement ไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีประมวลผลขอ้มูลบตัร อีกทั้งยงัพยายาม
ควบคุม ATM โดยไม่จ าเป็นตอ้งติดตั้งมลัแวร์ในตู ้ATM เพื่อท่ีจะขโมยเงินอีกดว้ย  

6. FIN7  
กลุ่มแฮกเกอร์ FIN7 สัญชาติรัสเซีย ท่ีมีเป้าหมายหลกัในการโจมตีสถาบนัการเงินในยุโรปและ

สหรัฐอเมริกา แมป้ระเทศไทยจะไม่ใช่เป้าหมาย แต่ในปีน้ีก็มีเทคนิคของมลัแวร์ท่ีน่าสนใจ คือมลัแวร์ 
BOOSTWRITE เป็น dropper ท่ีท างานในหน่วยความจ าเท่านั้น (หรือเป็นมลัแวร์ประเภทไร้ไฟล)์ และ
สามารถถอดรหัส payload ท่ีฝังตวัมาดว้ยกุญแจท่ีไดรั้บจากเซิร์ฟเวอร์ นอกจากน้ียงัมี RDFSNIFFER 

ซ่ึงเป็น payload ของมัลแวร์น้ี  จะถูกโหลดเข้ากับโพรเซสเดียวกันกับโพรเซสของ NCR Aloha 

Command ซ่ึงเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีใชบ้ริหารจดัการและแกไ้ขปัญหาของการประมวลผลการช าระเงินผ่าน
บตัร ในลกัษณะของ DLL เพื่อควบคุมระบบบริหารจดัการดงักล่าว  
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แนวโน้มภัยคุกคามด้านไซเบอร์ 2563 

คาดการณ์แนวโน้มการโจมตีในปี 2563 

จากการรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปีท่ีผ่านมาประกอบกับการวิเคราะห์สถานการณ์และ
แนวโนม้จากรายงานหลายแหล่ง TB-CERT จึงไดท้ าการคาดการณ์แนวโนม้รูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์ 
ส าหรับปี 2563 น้ี ดงัน้ี 

 

• การขโมยข้อมูลบัตรท่ีใช้ช าระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-skimming) การซ้ือขาย
ของออนไลน์เป็นท่ีนิยมอย่างมากในปัจจุบนั และนับวนัยิ่งจะมีปริมาณการใช้บริการซ้ือขายของ
ออนไลน์มากขึ้น ท าให้แฮกเกอร์นั้นพยายามท่ีจะขโมยขอ้มูลบตัรท่ีใช้ช าระเงิน ไม่ว่าจะเป็นบตัร
เครดิตและบตัรเดบิตหรือบตัรในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีต่างพฒันาให้มีความสะดวกในการใชง้านมากขึ้น 
โดยการฝังมลัแวร์ไวท่ี้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าหน้าท่ี Point of Sale (POS) หรือระบบคอมพิวเตอร์
ของร้านคา้ท่ีให้บริการขายของออนไลน์ เพื่อท่ีจะดกัขโมยขอ้มูลบตัรของผูถื้อบตัร ท่ีช าระเงินผ่าน
เคร่ือง POS หรือ ผา่นเวบ็ไซต ์e-commerce ท่ีแฮกเกอร์เจาะระบบแลว้ฝังมลัแวร์ไวไ้ด ้ดงันั้นเจา้ของ
ร้านค้าท่ีใช้งาน POS และเจ้าของเว็บไซต์ e-commerce ต่าง ๆ ต้องระมัดระวงั ตรวจสอบความ
ปลอดภยัของระบบอยา่งสม ่าเสมอ จึงมีความพยายามท่ีจะผลกัดนัมาตรฐาน PCI DSS หรือ Payment 

Card Industry Data Security Standard มาอย่างต่อเ น่ืองเพื่อให้ เ กิดแนวปฏิบัติ ท่ีให้องค์กร ผู ้
ใหบ้ริการ และ ร้านคา้มีการดูแลป้องกนั การบริหารจดัการความมัน่คงปลอดภยัขอ้มูลของลูกคา้ท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

• ระบบปฏิบัติการ MacOS, Linux และ Unix เป็นเป้าหมายมากขึ้น จากเดิมที่กลุ่มแฮกเกอร์
ต่าง ๆ มกัจะอาศยัช่องโหว่บนระบบปฏิบติัการ Windows และซอฟตแ์วร์ต่าง ๆ ดงันั้นผูดู้แลระบบ
จึงให้ความสนใจกบัเคร่ืองที่ติดตั้งระบบปฏิบตัิการ Windows มากกว่า แต่มีงานวิจยัของผูผ้ลิต
โปรแกรมป้องกนัไวรัสบางแห่งรายงานว่า ในปี 2562 พบว่ามีมลัแวร์ที ่แพร่กระจายตวับน
ระบบปฏิบตัิการ MacOS เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเมื่อปลายปี 2562 กลุ่มแฮกเกอร์เกาหลีเหนืออย่าง 
Lazarus ก็ไดส้ร้างมลัแวร์ท่ีแพร่กระจายบนระบบปฏิบติัการ MacOS ดว้ย ดงันั้นในองคก์รที่มีการ
ใชง้านระบบปฏิบตัิการอื่นที่นอกเหนือจาก Windows แลว้ตอ้งให้ความส าคญัในการรักษาความ
ปลอดภยัมากขึ้น 
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• การแฮกระบบ IoT – Internet of Things ปัจจุบนัเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบั IoT ไดพ้ฒันาไปอย่าง
มาก อีกทั้งราคาก็ลดลง ท าให้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อ านวยความสะดวก อุปกรณ์เพื่อสุขภาพติดตาม
ตวั รวมถึงของเล่น ส่วนใหญ่มกัจะเร่ิมเช่ือมต่อสู่อินเทอร์เน็ตไดแ้ลว้ อย่างเช่นกลอ้งวงจรปิด สมาร์ท
ทีวี เคร่ืองซักผา้ อุปกรณ์ช่วยเหลืออจัฉริยะในบา้น เป็นตน้ จึงเป็นแรงจูงใจท่ีท าให้แฮกเกอร์พยายาม
โจมตีอุปกรณ์เหล่าน้ีท่ีไม่ไดรั้บการป้องกนัอย่างดีเพียงพอ ซ่ึงผลกระทบท่ีอาจจะพบไดอ้ย่างเช่นการ
เผยแพร่ขอ้มูลส่วนตวั เช่นภาพจากกลอ้งวงจรปิดในบา้น หรือแมก้ระทัง่การข่มขู่กรรโชกเพื่อเรียกร้อง
เงินและทรัพยสิ์นของเหยื่อ ดงันั้นการใชเ้ทคโนโลยี IoT จึงควรค านึงถึงความปลอดภยัและความเป็น
ส่วนตวัของผูใ้ชง้านดว้ย รวมถึงการศึกษาคุณสมบติัของอุปกรณ์ท่ีเลือกใชด้ว้ย  
 

• มัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) จะผสมผสานการเผยแพร่ข้อมูลท่ีอ่อนไหว (Extortion) 

ด้วย มัลแวร์เรียกค่าไถ่ท่ีผ่านมาจะเข้ารหัสข้อมูลไฟล์ส าคัญขององค์กร แต่องค์กรส่วนใหญ่ท่ี
ถูกมลัแวร์เรียกค่าไถ่คุกคามน้ีมกัจะไม่จ่ายเงินค่าไถ่ ดงันั้นแฮกเกอร์จะหาวิธีในการข่มขู่ท่ีรุนแรงขึ้น 
เช่น การข่มขู่ว่าจะท าลายขอ้มูลท่ีอ่อนไหว เปิดเผยขอ้มูลท่ีอ่อนไหวขององค์กรสู่สาธารณะ การ
น าไปขายในตลาดมืด รวมไปถึงการแจง้ไปยงัหน่วยงานก ากบัขององคก์รนั้น ๆ ได ้

 

• การใช้คลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) ในการโจมตีมากขึ้น ความสะดวกสบายในการใช้
บริการ คลาวด์สาธารณะต่าง ๆ ดว้ยเหตุผลดา้นความประหยดั ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพใน
การใชง้าน ท าให้แฮกเกอร์ส่วนใหญ่มกัจะเลือกลงทุนใชค้ลาวด์สาธารณะเป็นฐานในการโจมตี ไม่
เพียงเท่าน้ีองค์กรส่วนใหญ่ไม่สามารถปิดกั้นการเขา้ถึงคลาวด์สาธารณะเหล่าน้ีดว้ย เน่ืองจากจะ
กระทบการใช้งานของผูใ้ช้ในองค์กรได ้ตวัอย่างเช่น แฮกเกอร์เปิดเว็บไซต์ฟิชชิงบนผูใ้ห้บริการ
คลาวดส์าธารณะ ถา้ผูดู้แลระบบขององคก์รปิดกั้นการเขา้ถึง แฮกเกอร์ก็จะเปล่ียนแปลงค่าหมายเลข
ไอพีไดใ้หม่ไดอ้ยา่งง่ายดาย ท าใหผู้ดู้แลระบบขององคก์รปิดกั้นการเขา้ถึงไดล้ าบากมากยิง่ขึ้น    
 

• ข้อมูลร่ัวไหลบนเว็บ Repository ต่าง ๆ  เว็บ Repository เป็นเว็บท่ีมีไวส้ าหรับเก็บข้อมูล 
ควบคุมเวอร์ชนัและแชร์โคด้ท่ีพฒันาขึ้น เช่น Github และ Pastebin เป็นตน้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานร่วมกนัของนักพฒันาซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อย่างไรก็ตามแฮกเกอร์เองก็มกัจะอาศยัเว็บ
เหล่าน้ีในการแจกจ่ายโคด้ในการเจาะระบบ หรือแมแ้ต่การแชร์ขอ้มูลความลบัต่าง ๆ ท่ีขโมยมาได ้
เผยแพร่บนเว็บเหล่านั้นได้ ขอ้มูลร่ัวไหลท่ีมกัพบได้บ่อยบนเว็บ Repository ได้แก่ ช่ือบญัชีผูใ้ช้ 
รหัสผ่าน รวมถึงเลขท่ีบตัรเครดิต เป็นตน้ ดงันั้นการเฝ้าระวงัขอ้มูลร่ัวไหลจึงควรคน้หาขอ้มูลจาก
เวบ็เหล่าน้ีดว้ย 
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บทสรุป 

  การเตรียมความพร้อมในการรับมือภยัคุกคามไซเบอร์ จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาบุคลากร กระบวนการ
รับมือ  และการพฒันามาตรฐานความมัน่คงปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดการสร้างวฒันธรรมองคก์รให้
มีความเขา้ใจในเร่ือง Cyber Resilience และเกิดผลอยา่งย ัง่ยนืในยคุดิจิทลั TB-CERT เลง็เห็นวา่การพฒันาทกัษะ
ความรู้พื้นฐานให้กับหน่วยงานสมาชิกโดยผ่านกิจกรรมการจัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่าง
ต่อเน่ืองจะเพิ่มความรู้ความเช่ียวชาญให้กับบุคลากรท่ีเก่ียวข้องให้สามารถรับมือภัยไซเบอร์ได้อย่าง
ทันท่วงที และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม การซักซ้อมกระบวนการรับมือภัยคุกคามอย่าง
สม ่าเสมอหรือท่ีเราเรียกกันว่า Banking Cyber Drill ประจ าปีนั้ นช่วยให้หน่วยงานสมาชิกได้ฝึกทดสอบ
ประสิทธิภาพของกระบวนการรับมือภยัคุกคามของตนในสถานการณ์ต่าง ๆ นอกจากนั้นการร่วมฝึกซ้อม
ของสมาชิกในกลุ่มการเงินก็ถือเป็นการซักซ้อมความเข้าใจของหน่วยงานทั้งอุตสาหกรรม จะช่วยให้
หน่วยงานสมาชิกท่ีอาจจะยงัไม่มีกระบวนการชัดเจน สามารถน าผลการฝึกซ้อมไปปรับใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นโอกาสท่ีดีท่ีทุกหน่วยงานจะได้แลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์จาก
สมาชิกอ่ืน ๆ อนัจะเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบอตัราเร่ง โดย  cTB-CERT ไดมี้บทบาทในการส่งเสริมการ
พฒันากระบวนการแลกเปล่ียนขอ้มูลเหตุการณ์การโจมตีในรูปแบบต่าง ๆ ของแฮกเกอร์ ระหวา่งหน่วยงาน
สมาชิกดว้ยกนั ใหทุ้ก ๆ หน่วยงานไดรั้บขอ้มูลเดียวกนัอยา่งรวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์ เพื่อเป็นการป้องกนัภยั
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นกบัหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงในภาคอุตสาหกรรมไดท้นัที ทั้งยงัมีการแลกเปล่ียนขอ้มูล
จากหน่วยงาน CERT ทั้งในและนอกประเทศภายใตพ้นัธะสัญญาแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลท่ี
น่าเช่ือถือไดอี้กแหล่งหน่ึงใหก้บัหน่วยงานสมาชิก  

นอกจากการผลกัดนัให้องคก์รมีความเขา้ใจและทกัษะในการรับมือกบัภยัไซเบอร์อยา่งยดืหยุ่นแลว้
นั้น TB-CERT ยงัเน้นการพฒันามาตรฐานดา้น cyber security ร่วมกนัซ่ึงจะช่วยให้สมาชิกและหน่วยงาน
ก ากบัดูแลมีความเขา้ใจบนพื้นฐานเดียวกัน และเป็นส่วนหน่ึงของการท าให้ภาคอุตสาหกรรมธนาคารมี
ความเขม้แขง็ขึ้นอยา่งย ัง่ยนื พร้อมท่ีจะยกระดบัใหเ้ป็น resilience industry ไดอ้ยา่งมัน่คง
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