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บทนำ 
 

ตั้งแต่ ปี 2563 ถึงปี 2564 สถำนกำรณ์ของกำรแพร่ระบำดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ท่ีไดมี้
กำรแพร่ระบำดอย่ำงรวดเร็วและเป็นวงกวำ้งไปทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย ไดส่้งผลกระทบในทุกดำ้นทั้ง 
เศรษฐกิจ สังคม กำรศึกษำ โดยเฉพำะกำรด ำเนินชีวิตของประชำชนจะเห็นไดว้่ำมีกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงเห็นไดช้ดั ประชำชนให้ควำมร่วมมือในกำรระมดัระวังเป็นอย่ำงมำกเพื่อป้องกนัและ
ลดกำรแพร่ระบำดของกำรติดเช้ือท ำให้เกิดกระแสพฤติกรรมลดกำรสัมผสั ลดกำรพบปะเจอหนำ้ วิถีชีวิตใน
กำรท ำงำนมีควำมเปล่ียนแปลงจำกเดิมจำกท่ีตอ้งเดินทำงไปท ำงำนเป็นกำรท ำงำนจำกท่ีบำ้น (work from 

home) กำรด ำรงชีวิตจำกเดิมท่ีตอ้งออกนอกบำ้นไปซ้ืออำหำรสินคำ้และบริกำร มีกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรม
เป็นกำรสั่งซ้ืออำหำรหรือสินคำ้และบริกำรผำ่นระบบออนไลน์ จำกกำรใชจ่้ำยเป็นเงินสดเป็นกำรโอนเงินผ่ำน 

mobile banking หรือกำรช ำระผำ่น QR Code เพื่อลดกำรสัมผสั สำเหตุเหล่ำน้ีมีส่วนส ำคญัอยำ่งมำกท่ีเป็นกำร
ผลกัดันให้ประชำชนเกิดกำรเรียนรู้และกำรเปล่ียนแปลงวิถีกำรด ำรงชีวิต ซ่ึงเป็นกำรกระตุน้และผลกัดนั
ประชำชนไปสู่สังคมไร้เงินสดอย่ำงเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน  โดยจำกขอ้มูลสถิติกำรลงทะเบียนพร้อมเพย์
ส ำหรับลูกคำ้บุคคล ณ ส้ินเดือน ธนัวำคม 2564  มีกำรเติบโตเพิ่มขึ้น 15.88% ต่อปี และปริมำณกำรท ำธุรกรรม
เพิ่มขึ้นถึง 73.40% ต่อปี เม่ือเทียบกบัส้ินเดือนธนัวำคม 2563 

ปี 2564 ส ำนักงำนระบบกำรช ำระเงิน (PSO) สมำคมธนำคำรไทย ยงัคงมุ่งมัน่เดินหน้ำในกำรพฒันำ
และสนบัสนุนใหมี้บริกำรทำงกำรเงินและกำรช ำระเงินทำงอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อเป็นทำงเลือกหลกัอยำ่งต่อเน่ือง 
อีกทั้งยงัร่วมมือกบัธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ภำครัฐ ภำคเอกชน เพื่อขบัเคล่ือนโครงกำรท่ีส ำคญั เช่น 
ขับเคล่ือนกำรปรับใช้มำตรฐำน ISO 20022 ภำยใต้ Payment System Roadmap 4 ท่ีก ำหนดโดย ธปท. ซ่ึง
รวมถึงกำรน ำมำตรฐำนสำกลมำใช้งำนใน ecosystem และกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนหลกัของประเทศ 
Smart Financial & Payment Infrastructure for Business (Smart Infra.) เป็นกำรผลกัดนักำรใช้ประโยชน์เพื่อ
รองรับธุรกรรมดิจิทลัแบบครบวงจรผ่ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรเงินดิจิทลัส ำหรับภำคธุรกิจ ทั้งน้ี ภำยใต้
กรอบควำมร่วมมือระหว่ำง 3 สมำคม (สมำคมธนำคำรไทย สมำคมสถำบนักำรเงินของรัฐ และสมำคม
ธนำคำรนำนำชำติ) PSO ท ำหน้ำท่ีเป็นตวัเช่ือมและมุ่งหวงัให้เกิดควำมร่วมมือในกำรขบัเคล่ือนกำรพฒันำ
มำตรฐำนและใชม้ำตรฐำนขอ้มูลดิจิทลัเพื่อส่งเสริมบริกำรทำงกำรเงิน (API Standard) ร่วมช่วยกนัพฒันำกำร
เช่ือมโยงขอ้มูลระหว่ำงสถำบนักำรเงินในรูปแบบดิจิทลั ท่ีจะช่วยส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริกำรทำงกำรเงินมีควำมพึง
พอใจมำกขึ้นและสำมำรถใชป้ระโยชน์จำกขอ้มูลกำรเงินของตนเองไดส้ะดวกขึ้นอย่ำงไร้รอยต่อ ทั้งน้ี PSO 
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ยงัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำกำรเช่ือมโยงระบบกำรช ำระเงินไปต่ำงประเทศทั้งในรูปแบบ QR Code  และ
รูปแบบ Remittance โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อต่อยอดนวตักรรมบริกำรช ำระเงิน และเพื่อรองรับกำรช ำระ
ค่ำสินคำ้และบริกำรของนกัท่องเท่ียวไทยและนกัท่องเท่ียวต่ำงชำติให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และ
มีประสิทธิภำพ 
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กรอบการดำเนินงาน 
 

 

PSO ใช้กรอบกำรด ำเนินงำนตำมแผนท่ีส ำคัญ 3 แผน ได้แก่ 1) แผนยุทธศำสตร์ 5 ปี สมำคม
ธนำคำรไทย [ด้ำน Digitization & Next Generation Payment Infrastructure] 2) แผนกลยุทธ์ระบบกำรช ำระ
เงินฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2562-2564) ธปท.  และ 3) แผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบกำรช ำระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติ (National e-Payment Master Plan) เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรขบัเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนต่ำง ๆ ท่ีวำงไว ้ทั้งน้ี PSO ยงัไดเ้น้นกำรส่ือสำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง 4 

สมำคม คือ สมำคมธนำคำรไทย (TBA) สมำคมสถำบนักำรเงินของรัฐ (GFA) สมำคมธนำคำรนำนำชำติ AIB) 
และสมำคมกำรค้ำผู ้ให้บริกำรช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย  (TEPA) ภำยใต้คณะ Payment Industry 

Collaboration เพื่อร่วมผลกัดนัโครงกำรต่ำง ๆ ให้มีควำมสอดคลอ้งกนั นอกจำกน้ี เพื่อให้ธนำคำรสมำชิกได้
ตระหนักและเห็นควำมส ำคญัในกำรรับมือกับภยัไซเบอร์ PSO ได้ร่วมผลกัดันกำรด ำเนินงำนภำยใตศู้นย์
ประสำนงำนควำมร่วมมือควำมมัน่คงปลอดภยัเทคโนโลยีสำรสนเทศภำคกำรธนำคำร (Thailand Banking 

Sector CERT : TB-CERT) และท่ีส ำคญั PSO ยงัมีอีกภำรกิจเพื่อกำรต่อยอดธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์คือกำร
ผลกัดนัโครงกำร National Digital ID ให้มีกำรใชง้ำนอย่ำงแพร่หลำย และขยำยขอบเขตกำรใชง้ำนทั้งในภำค
ประชำชนและภำคธุรกิจ 
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โครงสร้างระบบการชำระเงิน (PSO)   
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ผลการดำเนินงานปี 2564  

สำนักงานระบบการชำระเงิน 
 

PSO ไดต้ั้งเป้ำหมำยในปี 2564 ท่ีจะผลกัดนัให ้Digital Payment เป็นทำงเลือกหลกัในกำรช ำระเงิน
ท่ีเอ้ือต่อกำรพฒันำนวตักรรม ส่งเสริมกำรแข่งขนั และตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของผูใ้ช้บริกำรแต่ละกลุ่ม 
โครงกำรหลกัท่ี PSO ด ำเนินกำรในปี 2564 จึงมุ่งหวงัในกำรพฒันำสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนหลกัของประเทศ
ขึ้นมำใหม่เพื่อบูรณำกำรขอ้มูลท่ีจ ำเป็นทำงธุรกิจและน ำไปสู่กำรด ำเนินธุรกิจแบบดิจิทลัเต็มรูปแบบใน
อนำคต ปรับปรุงบริกำรช ำระเงินให้มีมำตรฐำนสำกลรองรับกำรขยำยข้อมูลท่ีส่งผ่ำนระหว่ำงกันเพื่อ
ประโยชน์กำรใชง้ำนโดยเฉพำะภำคธุรกิจ ขยำยโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อต่อยอดกำรรองรับธุรกรรม Digitization 

ในอนำคตอยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยโครงกำรส ำคญัท่ี PSOไดร่้วมผลกัดนัในปี 2564 มีดงัน้ี 

1 ขบัเคล่ือนมำตรฐำน ISO 20022 (ภำยใต ้Payment System Roadmap 4 ธนำคำรแห่งประเทศไทย) 

2 กำรพฒันำ Smart Financial & Payment Infrastructure for Business 

3 กำรโอนยำ้ยระบบ ICAS สู่ภำคเอกชน 

4 ขบัเคล่ือนโครงกำร API Standard 

5 ขยำยขอบเขตกำรใชง้ำน NDID 

6 Payment Industry Collaboration 

7 กำรเช่ือมโยงระหวำ่งประเทศ 
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1. ขับเคลื่อนมาตรฐาน ISO 20022  

  (ภายใต้ Payment System Roadmap 4)  
 

เน่ืองด้วยมำตรฐำนข้อควำม ISO 8583 มีข้อจ ำกัดต่อกำรพัฒนำต่อยอดนวตักรรม ท่ียงัขำด
มำตรฐำนกลำงท่ีจะเช่ือมโยง e-Business แบบครบวงจร (end-to-end) หลำยประเทศในโลกส่วนใหญ่ไดป้รับ
หรืออยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรใชม้ำตรฐำนขอ้ควำม ISO 20022 เป็นมำตรฐำน ยิ่งกว่ำนั้นตำมแผนกลยุทธ์ระบบ
กำรช ำระเงิน ฉบบัท่ี 4 ปี 2562-2564 มองประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจำกกำรใช ้มำตรฐำนสำกลขอ้ควำม ISO 20022 

ส ำหรับกำรรับและส่งขอ้มูลระหว่ำงสถำบนักำรเงิน ภำคธุรกิจ หน่วยงำนภำครัฐ ท่ีใชใ้นธุรกรรมหรือบริกำร
ทำงกำรเงินประเภทต่ำง ๆ  เน่ืองจำก ISO 20022 มีศกัยภำพในกำรรองรับขอ้มูลท่ีมำกขึ้น ท ำให้สำมำรถส่ง
ขอ้มูลอ่ืน ๆ ไปพร้อมกบัขอ้ควำมกำรช ำระเงินได ้เช่น ขอ้มูลกำรซ้ือขำย ขอ้มูลภำษี ซ่ึงกำรเช่ือมโยงจะตอบ
โจทยค์วำมตอ้งกำรขอ้มูลท่ีจ ำเป็นของภำคธุรกิจ และสนับสนุนให้กระบวนกำรท ำงำนเป็นอิเล็กทรอนิกส์
อย่ำงครบวงจร  และเม่ือได้ถูกน ำไปใช้ในหลำยประเทศทัว่โลกกำรน ำมำใช้ในประเทศไทยจะช่วยสร้ำง
โอกำสในกำรเช่ือมโยงระบบกำรช ำระเงินกบัประเทศอ่ืน ๆ ไดส้ะดวกและรวดเร็วมำกขึ้น 

ปี 2564 เป็นปีท่ี PSO ไดด้ ำเนินกำรเร่งผลกัดนักำรพฒันำเพื่อเปิดให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบ 
โดยใชม้ำตรฐำนขอ้ควำม ISO 20022 โดยขบัเคล่ือนให้จดัตั้งหน่วยงำนควำมร่วมมือของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน
ระบบกำรช ำระเงิน เพื่อเสนอแนะทิศทำงและผลกัดนักำรพฒันำระบบกำรช ำระเงิน โดยศึกษำรูปแบบกำร
จดัตั้งท่ีเหมำะสม ไดแ้ก่ องคป์ระกอบของคณะกรรมกำร รูปแบบสมำชิก ท่ีครอบคลุมผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกลุ่ม
ต่ำง ๆ รวมถึงบทบำทหนำ้ท่ี เป็นตน้ 

กำรท ำแผนพฒันำ ISO 20022 ร่วมกบัชมรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ (BITC- CIO Club) ไดจ้ดัท ำกำร
ประเมินกำรปรับเปล่ียนผลิตภณัฑก์ำรช ำระเงินต่ำง ๆ ให้เขำ้สู่มำตรฐำน ISO 20022 เต็มรูปแบบ เบ้ืองตน้ได้
จดัล ำดบัควำมส ำคญัในกำรด ำเนินกำรระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำวโดยใชห้ลกักำรประเมินผลกระทบ
และประโยชน์ดำ้นธุรกิจประกอบกบัควำมยำกง่ำยทำงเทคนิคของระบบธนำคำร  ขบัเคล่ือนและประสำนงำน
ร่วมกบัทีมธุรกิจและทีมเทคนิคของภำคธนำคำรในกำรปรับเปล่ียนผลิตภณัฑก์ำรช ำระเงินให้เขำ้สู่มำตรฐำน 
ISO 20022 ตำมแผนงำนท่ีได้ก ำหนด PSO ยงัได้ประสำนจดั workshop เพื่อให้ทีมเทคนิคของคณะท ำงำน
ประกอบดว้ย 10 ธนำคำร ร่วมพิจำรณำก ำหนดรำยละเอียดของผลิตภณัฑ์กำรช ำระเงินในระยะสั้นในเร่ือง
แนวทำงปรับ (Big-Bang หรือ phasing) แผนงำนท่ีตอ้งท ำและก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
ผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 
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➢ กำรเตรียมปรับ New Bulk Payment ใหมี้กำรส่งขอ้มูลทำงธุรกิจ เพื่อสนบัสนุนโครงกำร Smart 

Infra. และไดมี้กำรประชุมในส่วน Cross-border Inward Remittance ซ่ึงจ ำเป็นท่ีจะตอ้งมีขอ้มูลท่ี
จ ำเป็นตำมกฏเกณฑข์อง ปปง. เช่น ช่ือ เลขบญัชี ท่ีอยู ่ของ Ultimate Sender และ Flag เพื่อให้
ธนำคำรผูใ้หบ้ริกำรระบบ Bulk สำมำรถแยกรำยกำร เช่น รำยกำรท่ีส่งมำจำกต่ำงประเทศ รำยกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกบั Smart Infra.เป็นตน้ ดงันั้น กำรปรับ Bulk Payment สำมำรถพิจำรณำทั้ง 2 เร่ืองไป
พร้อมกนัได ้

➢ กำรสร้ำงเส้นทำงใหม่ (New Rail) ของ PromptPay Single Credit Transfer ท่ีมีขอ้มูลภำษี ขอ้มูล
ธุรกิจ และขอ้มูลกำรโอนเงินจำกต่ำงประทศ (Cross-border Inward Remittance) พร้อม Flag เพื่อ
สนบัสนุน โครงกำร Smart Infra. และรองรับบริกำรใหม่ เช่น Cross-border Inward Remittance, 

Cross-Bank Bill Payment for B2X 

➢ กำรสร้ำง Payment Rail ใหม่ ของ QR Payment (C scan B) บน ISO 20022 ซ่ึงจะช่วยกำรช ำระค่ำ
สินคำ้คล่องตวัขึ้น ลดขอ้ถกเถียงในกรณีท่ีลูกคำ้ท ำกำรช ำระเงินแต่เงินไม่ถึงปลำยทำง (ร้ำนคำ้)   
ซ่ึงใน ISO 20022 จะมีกำรท ำ Reversal/Refund   
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2. Smart Financial & Payment  

    Infrastructure for Business (Smart Infra.)  
 

Smart Financial & Payment Infrastructure for Business (Smart Infra.) เป็น
โครงสร้ำงพื้นฐำนกลำงเพื่อบูรณำกำรกระบวนกำรคำ้ของธุรกิจในประเทศให้ทุกขั้นตอนสำมำรถท ำเป็น
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยให้ผูป้ระกอบกำรทั้งผูซ้ื้อและผูข้ำยได้รับประโยชน์จำกกำรเช่ือมโยงขอ้มูลกำรคำ้
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งกำรช ำระเงิน กำรออกและน ำส่งใบก ำกบัภำษี ใบเสร็จรับเงินท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ ลดตน้ทุนกระดำษ ตน้ทุนกำรด ำเนินกำรและเวลำให้ทุกภำคส่วน ยงัต่อยอดนวตักรรม
อ่ืน ๆ ท่ีช่วยสร้ำง digital footprint เพื่อเพิ่มโอกำสทำงเลือกกำรเขำ้ถึงสินเช่ือโดยเฉพำะของผูป้ระกอบกำร 
SMEs จำกกำรท่ีสถำบนักำรเงินสำมำรถบริหำรควำมเส่ียงในระดบัท่ียอมรับไดดี้ยิง่ขึ้น  

โครงกำร Smart Infra. เป็นกำรด ำเนินโครงกำรร่วมกนัระหวำ่ง ธปท.  PSO NITMX และธนำคำรพำณิชย์
น ำร่อง 7 ธนำคำร ซ่ึงประกอบด้วย ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) และธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ตั้งแต่ตน้ปี 2564 เป็นกำรจดัล ำดบักำรพฒันำแบ่งเป็น 3 Phase  โดย Phase  1  เป็นเร่ืองเก่ียวกบั Trade & 

Payment กำรช ำระเงินท่ีเช่ือมโยง e-Tax invoice/e-Receipt  ส่วน Phase ท่ี 2  เก่ียวกบั Financing กำรตรวจสอบ
เอกสำรกำรค้ำ check Duplicated เพื่อขอสินเช่ือ Factoring  และ Phase ท่ี 3 เก่ียวกับTrade digitization กำรท ำ
เอกสำรใหเ้ป็นอิเลก็ทรอนิกส์ 

กำรก ำหนด use case ก ำหนดกรอบหลกักำรและแนวทำงกำรพฒันำ โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรเงิน
ดิจิทลั Platform กลำงท่ีเช่ือมโยง Streamline process กระบวนกำรของภำคธุรกิจครบวงจร ซ่ึงประกอบดว้ย 
Trade Platform และเช่ือมโยงกบั Payment Platform และ Tax Platform ทั้งน้ี ยงัไดเ้ชิญภำคธุรกิจ 7 องค์กร ผู ้
ให้บริกำรทำงภำษี (Tax Service Provider) ผูใ้ห้บริกำรแพลตฟอร์มหรือระบบท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยใช้แลกเปล่ียน
ขอ้มูลกำรคำ้หรือเอกสำรกำรคำ้อิเล็กทรอนิกส์ (D-Business Platform) เขำ้ร่วมประชุมช่วยในกำร Validate 

concept และเก็บรวบรวม business pain points และ business requirements และไดมี้กำรจดัประชุม workshop 

เพื่อหำรือเก่ียวกบั Flow ของระบบงำนต่ำง ๆ รวมถึงรำยละเอียด Business Requirement Description (BRD) 

ส ำหรับ Phase 1 เพื่อใชอ้อกแบบระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนกลำง ก ำหนด Technical Specification และ Business 

Rules และด ำเนินกำรพฒันำ Platform กลำงรวมถึงปรับระบบ Front-end ของธนำคำร  
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Phase ที่ 1 แยกเป็น 2 Track ดังนี ้

Track 1 จะเป็นกำรสร้ำงระบบโครงสร้ำงหลกัและเปิดบริกำรกำรวำง Invoice กำรออก e-Tax Invoice 

และ e-Tax Receipt กำรท ำ Payment ท่ีมีขอ้มูลทำงธุรกิจเพื่อช่วยใหท้ำงภำคธุรกิจสำมำรถท ำ
กำร Reconcile ไดง้่ำยขึ้นกวำ่ในปัจจุบนั และไดรั้บเอกสำรทำงภำษีครบถว้น คำดกำรณ์ระบบ
พร้อมใหบ้ริกำรปลำยปี 2565 

Track 2 เดิมก ำหนดส่วนงำนน้ีเป็น Phase ท่ี 2 แต่ดว้ยเน่ืองจำกควำมเร่งด่วนจำกกำรท่ีผูป้ระกอบกำร
ประสบปัญหำจำกวิกฤตโควิด-19 สมำคมธนำคำรไทยตระหนกัถึงปัญหำในกำรเขำ้ถึงแหล่ง
เงินทุนของผูป้ระกอบกำร SMEs จึงเห็นควรร่วมกบั ธปท. ในกำรเล่ือนแผนกำรพฒันำ
ด ำเนินกำรของ Phase 2 ใหเ้ร็วขึ้นโดยพฒันำควบคู่ไปกบักบั Phase 1 ดงันั้นใน Phase 2 จะ
เรียกวำ่ “Track 2 Digital Supply Chain Finance” โดย PSO ไดเ้ขำ้ร่วมกบั NITMX ธนำคำรน ำ
ร่อง 6 ธนำคำร คือ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 
จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) และภำคผูป้ระกอบกำรท่ีเป็นผูซ้ื้อ
ขนำดใหญ่ รวมทั้งภำครัฐด ำเนินกำรพฒันำบนระบบ Smart Infra. ใหผู้ป้ระกอบกำร SMEs ท่ี
ขำยของใหก้บัผูซ้ื้อรำยใหญ่ สำมำรถเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบ Post-shipment Financing 

ส ำหรับกำรคำ้ในประเทศในเง่ือนไขท่ีดีส ำหรับ SMEs และท ำให ้SMEs ท่ีอำจยงัไม่สำมำรถ
เขำ้ถึงแหล่งเงินทุนไดเ้ลย สำมำรถเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนน้ีได ้

ทั้งน้ี Track2 Digital Supply Chain Finance ทำง PSO ร่วมกบัคณะท ำงำนท่ีดูแลโครงกำรฯ 
สำมำรถด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนท่ีไดก้ ำหนดไว ้ไดจ้ดัใหมี้กำรแถลงข่ำวเปิดตวัโครงกำร
แลว้เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2564 
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3. การโอนย้ายระบบ ICAS สู่ภาคเอกชน 
 

ตำมท่ี ธปท. ได้น ำเร่ืองกำรโอนยำ้ยระบบ ICAS สู่ภำคเอกชนเป็นผูใ้ห้บริกำร เข้ำเสนอในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรระบบกำรช ำระเงิน (กรช.) เม่ือเดือนมีนำคม 2563 ซ่ึงท่ีประชุมเห็นว่ำธนำคำรพำณิชย์
ไทยเป็นผูใ้ช้บริกำรมำกกว่ำ 90% จึงเห็นควรขอให้สมำคมธนำคำรไทยเป็นผูด้  ำเนินกำรสรรหำผูด้  ำเนินกำร
ระบบ ICAS แทน ธปท. โดยท่ีทำง ธปท. ยนิดีท่ีจะเขำ้ร่วมในฐำนะท่ีปรึกษำ เพื่อใหก้ำรโอนยำ้ยระบบเป็นไป
ไดอ้ยำ่งรำบร่ืน 

PSO ไดน้ ำเขำ้รำยงำนในท่ีประชุมคณะกรรมกำรสมำคมธนำคำรไทย คร้ังท่ี 340 เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎำคม 
2563 เพื่อพิจำรณำหำแนวทำง ซ่ึงท่ีประชุมมีควำมเห็นว่ำระบบ ICAS เป็นระบบกำรช ำระเงินท่ีส ำคัญของ
ประเทศ  โดยธนำคำรสมำชิกสมำคมธนำคำรไทยเป็นผูใ้ช้บริกำร จึงควรสรรหำผูใ้ห้บริกำรท่ีเหมำะสม จึงได้
พิจำรณำและมีมติให้ บริษทั เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ำกดั (NITMX) ซ่ึงเป็นบริษทัเอกชนท่ีธนำคำรสมำชิก
ร่วมกนัจดัตั้งขึ้นเพื่อเป็นผูใ้ห้บริกำร Infrastructure กลำงของประเทศ และไดพ้ิจำรณำเห็นว่ำ NITMX มีควำม
พร้อมและมีคุณสมบติัครบในทุกดำ้นส ำหรับเป็นผูใ้ห้บริกำรระบบ ICAS ต่อจำก ธปท. ทั้งน้ี ยงัไดรั้บควำม
เห็นชอบจำกสมำคมสถำบนักำรเงินของรัฐ สมำคมธนำคำรนำนำชำติ ท่ีให้ NITMX เป็นผูดู้แลระบบ ICAS ต่อ
จำก ธปท.  

หลักการท่ีสำคัญในการโอนย้ายระบบ ICAS คือ 
 

1)     ควำมมัน่คงปลอดภยัและควำมเสถียรภำพของระบบตอ้งไม่ต ่ำกวำ่ปัจจุบนั 

2)     กำรจดักำรควำมเส่ียงเป็นไปตำมกรอบบริหำรควำมเส่ียงของระบบ ICAS 

3)     ค่ำธรรมเนียมและกำรเขำ้ถึงบริกำรมีควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 

4)     บริกำรระบบ ICAS มีควำมต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

5)     ผูใ้หบ้ริกำรมีประสบกำรณ์ในกำรใหบ้ริกำรระบบกำรช ำระเงิน 
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ระบบ ICAS ประกอบด้วย 2 ระบบงานท่ีสำคัญ ได้แก่ 

1) ระบบ ICS (Imaged Cheque Clearing System) 

เป็นระบบกำรหกับญัชีเช็คโดยใชข้อ้มูลและภำพเช็คในกระบวนกำรเรียกเก็บ ธนำคำรไม่ตอ้งส่งตวัเช็ค
ไปแลกเปล่ียน ซ่ึงระบบงำนดงักล่ำวตอ้งรองรับกำรแลกเปล่ียนขอ้มูลและภำพเช็คเพื่อกำรหักบัญชี
ระหว่ำงธนำคำร รวมทั้งกำรแลกเปล่ียนขอ้มูลเช็คคืน ระบบจะคดัแยกขอ้มูลและภำพเช็คท่ีธนำคำรส่ง
เรียกเก็บแยกตำมรำยธนำคำรผูจ่้ำย เพื่อจดัท ำขอ้มูลเช็ครับเขำ้ พร้อมทั้งน ำขอ้มูลเช็คมำค ำนวณดุลกำร
หกับญัชี ระบบงำนตอ้งสำมำรถรองรับปริมำณกำรหกับญัชีระหวำ่งธนำคำรทัว่ประเทศ 

2) ระบบ IAS (Imaged Archive System) 

เป็นระบบจดัเก็บรักษำภำพเช็คอิเลก็ทรอนิกส์ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัภำพเช็คนั้น ๆ รวมทั้ง สำมำรถ
รองรับกำรจดัเก็บภำพอิเลก็ทรอนิกส์ของเอกสำรกำรเงินอ่ืน ๆ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในอนำคต ระบบ
สำมำรถรองรับกำรใหบ้ริกำรสืบคน้ขอ้มูลและภำพเช็ค 

 กำรโอนยำ้ยผูใ้ห้บริกำรระบบ ICAS จำก ธปท. มำให้บริกำรท่ี NITMX ด ำเนินตำมแผนงำนท่ีก ำหนด
ตั้งแต่ปี 2563 จะแล้วเสร็จและเปิดให้บริกำรภำยใต้ NITMX ในช่วงเดือนเมษำยน 2565 PSO เป็นหน่ึงใน
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกำรโอนยำ้ยระบบกำรหักบญัชีเช็คดว้ยภำพเช็คและระบบกำรจดัเก็บภำพเช็ค (ICAS) 

สู่ภำคเอกชน (กกช.) ในช่วงปลำยปี 2564 อยูใ่นช่วงกำรทดสอบระบบระหวำ่ง NITMX และธนำคำรผูใ้หบ้ริกำร
ทั้งหมด และจะเปิดใหบ้ริกำรในช่วงเดือนเมษำยน 2565 ตำมแผนท่ีไดก้ ำหนดไว ้
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4. การจัดทำมาตรฐาน API สำหรับการ 
ให้บริการทางการเงินดิจิทัล (API Standard  

for Digital Financial Services) 
 

เพื่อเป็นกำรยกระดบัโครงสร้ำงพื้นฐำนของบริกำรทำงกำรเงินดิจิทลัและไดผ้ลกัดนัให้เกิดโครงกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำงธนำคำรสมำชิกของสมำคมธนำคำรไทย สมำคมสถำบนักำรเงินของรัฐ และสมำคม
ธนำคำรนำนำชำติ รวมทั้งส้ิน 29 แห่ง ไดร่้วมลงนำมในบนัทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมือ “กำรพฒันำมำตรฐำน
และใช้มำตรฐำนข้อมูลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมบริกำรทำงกำรเงิน” เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2564 ควำมร่วมมือ
ดงักล่ำวจะช่วยพฒันำกำรเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่ำงสถำบนักำรเงินในรูปแบบดิจิทลั เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริกำรทำงกำร
เงินสำมำรถใช้ประโยชน์จำกขอ้มูลกำรเงินของตนเองได้สะดวกขึ้น ได้รับบริกำรในระยะเวลำท่ีสั้ นลง มี
ต้นทุนถูกลง มีควำมปลอดภัยสูง โดยบริกำรแรกภำยใต้กรอบควำมร่วมมือคือกำรรับส่งข้อมูลรำยกำร
เคล่ือนไหวบญัชีเงินฝำก (bank statement) ในรูปแบบดิจิทลัระหว่ำงสถำบนักำรเงินท่ีประชำชนสำมำรถเรียก
ขอ้มูลจำกสถำบนักำรเงินหน่ึง เพื่อน ำไปขอสินเช่ือกบัอีกสถำบนักำรเงินหน่ึงผ่ำนช่องทำงดิจิทลัไดอ้ย่ำงเต็ม
รูปแบบ โดยเรียกช่ือบริกำรน้ีวำ่ “dStatement”  

บริกำร dStatement เกิดจำก Pain point ของผูใ้ช้บริกำรท่ียงัไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลทำง
กำรเงินไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี เน่ืองจำกขำดกลไกและมำตรฐำนกำรเช่ือมโยงขอ้มูลดิจิทลัระหวำ่งกนั 

• ผูใ้ชบ้ริกำรมกัเป็นลูกคำ้หลำยธนำคำร 

• ขอ้มูลกระจดักระจำย ขำดกลไกกำรเช่ือมโยงขอ้มูลระหวำ่งกนั 

• ลูกคำ้ไม่สำมำรถน ำขอ้มูลของตนเองจำกธนำคำรหน่ึงไปใชป้ระโยชน์กบัอีกธนำคำรหน่ึงได้
โดยง่ำย (ยงัตอ้งขอขอ้มูลในเอกสำรกระดำษ) 

• เป็นภำระและสร้ำงค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่จ ำเป็น 

• จ ำกดักำรแข่งขนัของผูใ้หบ้ริกำร  
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สถำบนักำรเงินท่ีจะเร่ิมใหบ้ริกำรในระยะแรกมีจ ำนวน 11 แห่ง ซ่ึงครอบคลุมกวำ่ร้อยละ 98 ของบญัชี
เงินฝำกทั้งหมดของประชำชน ไดแ้ก่ 

1.    ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
2.    ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
3.    ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
4.    ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 
5.    ธนำคำรเกียรตินำคินภทัร จ ำกดั (มหำชน) 
6.    ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
7.    ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
8.    ธนำคำร ซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
9.    ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
10.  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 

11.  ธนำคำรออมสิน 
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5. ขยายขอบเขตการใช้งาน NDID   
 

 

PSO ไดเ้ขำ้ร่วมเป็นท่ีปรึกษำให้ขอ้เสนอแนะร่วมกบัทำง NDID โดยดำ้นกำรขยำยบริกำร จ ำนวน
สมำชิกของ NDID (RP เพิ่มขึ้นจำก 21 รำย เป็น 82 รำย, IDP และ AS เพิ่มขึ้นอย่ำงละ 3 รำย) จ ำนวนรำยกำร
เพิ่มขึ้ นกว่ำ 90% นอกจำกน้ีย ังได้ร่วมกับสมำชิกและ ธปท. ในกำรก ำหนด Common Flow / Common 

Messages ซ่ึงมีผลให้มีผลกำรใช้งำน Average success rate เพิ่มขึ้น จำก 7.57% ในปี 2563 เป็น 31.01% ใน
ปลำยปี 2564 และมีแนวโนม้ท่ีสูงขึ้นต่อไปในอนำคต 

นอกจำกน้ี PSO ได้ร่วมกับ NDID และสมำชิกภำคธนำคำรในกำรจดัตั้งคณะท ำงำนเพื่อร่วมในกำร
พิจำรณำแนวทำงในกำรให้บริกำร NDID ภำคนิติบุคคล ซ่ึงไดเ้ร่ิมมีกำรประชุมร่วมกนัตั้งแต่เดือนมิถุนำยน
2564  มีกำรหำรือเพื่อก ำหนด use case และ Business requirement และเม่ือปลำยปี 2564 ได้เร่ิมน ำ Business 

requirement มำพิจำรณำในรำยละเอียดทำงดำ้นเทคนิคคำดวำ่จะแลว้เสร็จในไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 

ในปัจจุบนัมีผูล้งทะเบียน NDID อยู่ในรำว 4.2 ลำ้นคน ซ่ึงได้ตั้งเป้ำภำยในส้ินปี 2565 คำดว่ำจะมีผู ้
ลงทะเบียนใช้บริกำร NDID มำกขึ้นอีกหน่ึงเท่ำตวั  จะเห็นไดว้่ำในปี 2564 กำรใช้งำนยงัมีขอบเขตจ ำกดัใน
ภำคธนำคำร ดงันั้น ในปี 2565 จึงมีแผนท่ีจะขยำยกำรใชง้ำนในภำคธุรกิจอ่ืน ๆ รวมถึงภำครัฐ และจะด ำเนิน
กำรศึกษำกำรเช่ือมโยงกบัโครงกำร NDID ของภำค TELCO ดว้ยเช่นกนั 
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6. Payment Industry Collaboration  

Alignment 
 

 

Payment Industry Collaboration เป็นแนวทำงกลไกควำมร่วมมือดำ้นระบบกำรช ำระเงิน
ระหวำ่ง 4 สมำคม ท่ี PSO พยำยำมในกำรขบัเคล่ือน คือ สมำคมธนำคำรไทย (TBA) สมำคมธนำคำรนำนำชำติ 
(AIB) สมำคมสถำบันกำรเงินของรัฐ (GFA) และสมำคมกำรค้ำผูใ้ห้บริกำรช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย 
(TEPA) เพื่อท ำหน้ำท่ีเสนอแนะทิศทำงกำรพฒันำและผลักดันนโยบำยต่ำง ๆ รวมถึงติดตำมประสำนผู ้
ให้บริกำรช ำระเงินกลุ่มต่ำง ๆ ให้ด ำเนินกำรไปในทิศทำงเดียวกัน โดยมีหลักกำรคือกำรเปิดโอกำส ให้ 
stakeholders ผูใ้ห้บริกำรด้ำนระบบช ำระเงินสำมำรถมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นแลกเปล่ียนมุมมองและ
เสนอแนะทิศทำงกำรพฒันำระบบกำรช ำระเงิน และรักษำสมดุลระหว่ำงกำรส่งเสริมนวตักรรมและกำรรักษำ
เสถียรภำพของระบบกำรช ำระเงิน ซ่ึง Payment Industry Collaboration ไดเ้ร่ิมก่อตั้งมำตั้งแต่ช่วงปลำยปี 2561 

ในปี 2564 คณะท ำงำนยงัคงมุ่งมัน่ในกำรท ำงำนร่วมกนัเพื่อให้เป็นไปตำมวตัถุประสงคท่ี์ไดว้ำงไว ้ทั้งน้ี 
กำรประชุม Payment Industry Collaboration ในเดือนมกรำคม 2564 ไดเ้ชิญผูบ้ริหำร ธปท.  น ำโดย คุณสิริธิดำ 
พนมวนั ณ อยุธยำ (ผูช่้วยผู ้ว่ำกำร สำยนโยบำยระบบกำรช ำระเงินและเทคโนโลยีทำงกำรเงิน) คุณบุษกร  
ธีระปัญญำชยั (ผูอ้  ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยนโยบำยระบบกำรช ำระเงิน) คุณณพงศธ์วชั โพธิกิจ (ผูอ้  ำนวยกำร ฝ่ำย
นโยบำยระบบกำรช ำระเงิน) เขำ้ประชุมร่วมกบัประธำนทั้ง 4 สมำคม โดย ธปท. ไดน้ ำแผนกลยุทธ์ระบบกำร
ช ำระเงินท่ี ธปท. ไดก้ ำหนดแนวทำงมำน ำเสนอในรำยละเอียดเพื่อให้แผนกำรด ำเนินงำนมีควำมสอดคลอ้งกนั
ระหวำ่ง ธปท. และทุกสมำคม ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีแสดงถึงควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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7. การเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 
 

 

ภำยใตแ้ผน ASEAN Payment Connectivity ธปท. และธนำคำรกลำงในอำเซียน ไดร่้วมมือผลกัดนั
กำรเช่ือมโยงดำ้นระบบกำรช ำระเงินกบัประเทศต่ำง ๆ อย่ำงต่อเน่ือง ให้บริกำรช ำระเงินและโอนเงินระหว่ำง
ประเทศมีควำมสะดวก ปลอดภยั มีตน้ทุนท่ีต ่ำลง ส่งผลต่อกำรลดกำรใชเ้งินสดและเป็นกลไกสนบัสนุนกำร
เติบโตของเศรษฐกิจไทยผ่ำนกำรคำ้ชำยแดน กำรท่องเท่ียว กำรโอนเงินของแรงงำน ลูกคำ้รำยย่อย และภำค
ธุรกิจ ทั้งน้ี ธปท. เสนอหลกักำรเช่ือมโยงระบบกำรช ำระเงินกบัต่ำงประเทศ (Guiding Principles) ดงัน้ี 

1.  สร้ำงประโยชน์ส่วนเพิ่มใหก้บัระบบเศรษฐกิจของประเทศและไม่ก่อใหเ้กิดควำมเส่ียงและ
กระทบต่อเสถียรภำพของระบบกำรชำระเงินและระบบกำรเงินของประเทศ 

2.  ส่งเสริมกำรแข่งขนัและไม่กีดกนักำรเขำ้ร่วมใหบ้ริกำร level playing field 

3.  สนบัสนุนกำรเช่ือมโยงผำ่นโครงสร้ำงพื้นฐำนหลกัของประเทศเพื่อประสิทธิภำพของระบบและ
ไม่เกิด fragmentation 

4.  กำรก ำหนดค่ำธรรมเนียมตอ้งจูงใจลูกคำ้และร้ำนคำ้เขำ้ร่วมใชง้ำนสำมำรถแข่งขนักบัผูใ้หบ้ริกำร
ในปัจจุบนัไดแ้ละค ำนึงถึงธุรกิจระยะยำว 

ธปท. ธนำคำรสมำชิก และ PSO ไดร่้วมกนัพฒันำกำรเช่ือมโยงบริกำรช ำระเงินและโอนเงิน ต่ำงประเทศ
ซ่ึงไดด้ ำเนินกำรแลว้หลำยประเทศในปี 2564 รวมทั้งมีแผนท่ีจะด ำเนินกำรในปี 2565 ดงัน้ี 

• Cross-border remittance (Switch to Switch Model): PromptPay/PAYNOW  

           
 

ไดเ้ปิดให้บริกำรเม่ือเดือน เมษำยน 2564 เป็นนวตักรรมกำรโอนเงินระหว่ำงประเทศแบบทนัที (real-

time) โดยเป็นกำรเช่ือมโยงระบบกำรช ำระเงินกลำง (Switch) ของทั้ง 2 ประเทศ ได้แก่ ระบบพร้อมเพย์ 
(PromptPay) ของประเทศไทย และระบบเพยน์ำว (PAYNOW) ของประเทศสิงคโปร์ ผูใ้ชบ้ริกำรสำมำรถโอน
เงินดว้ย Proxy ท่ีเป็นหมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ ไม่จ ำเป็นตอ้งใส่ขอ้มูลอ่ืนเหมือนกำรโอนเงินระหว่ำงประเทศ
ทัว่ไป บริกำรน้ีจะช่วยให้ผูโ้อนสำมำรถโอนเงินไดอ้ย่ำงรวดเร็ว ปลอดภยั รำคำประหยดัและท ำไดทุ้กท่ีทุก
เวลำเหมือนกบักำรโอนเงินภำยในประเทศดว้ยหมำยเลขโทรศพัท์ผ่ำนพร้อมเพยห์รือเพยน์ำว ในระยะแรก
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ผูใ้ช้บริกำรจะสำมำรถโอนเงินระหว่ำงประเทศไทยและสิงคโปร์ได้จ ำนวนไม่เกิน 1,000 ดอลลำร์สิงคโปร์ 
หรือ 25,000 บำท ต่อวนั ผ่ำนแอปพลิเคชนัของธนำคำรพำณิชยท่ี์ร่วมให้บริกำรน ำร่องฝ่ังไทย 4 แห่ง ร่วมกบั
ธนำคำรฝ่ังสิงคโปร์ 3 แห่ง 

ธนาคารผู้ให้บริการในประเทศไทย ธนาคารผู้ให้บริการในประเทศสิงคโปร์ 

1. ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 1. DBS Bank Limited (DBS) 

2. ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 2. Overseas-Chinese Banking Corporation, Limited (OCBC) 

3. ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 3. United Overseas Bank Limited (UOB) 

4. ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  

Settlement Bank 

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) DBS 
 

ขอ้มูลปริมำณธุรกรรมและมูลค่ำกำรโอน (ช่วงเวลำ 4 เดือนแรก) 
 SG to TH TH to SG 

จ ำนวนธุรกรรม มูลค่ำ (S$) จ ำนวนธุรกรรม มูลค่ำ (S$) 
ยอดรวม 63,207 16,618,701.16 7,291 3,622,060.10 

มูลค่ำเฉล่ียต่อรำยกำร S$263 S$497 
 

หลงัเปิดให้บริกำร ไดรั้บกำรตอบรับจำกผูใ้ช้บริกำรเป็นท่ีน่ำพอใจ และเพื่อเป็นกำรขยำยฐำนผูรั้บใน
วงกว้ำ งและให้ครอบคลุมมำกขึ้ น  ธนำคำรกลำงทั้ ง  2 ประ เทศ  และคณะกรรมกำรโครงกำร 
PromptPay/PAYNOW (Joint Oversight Panel : JOP) มีควำมเห็นร่วมกนัในกำรเปิดรับผูใ้ห้บริกำรเพิ่มในระยะ
ท่ีสอง โดยเปิดรับผูใ้ห้บริกำรทั้งฝ่ังไทยและสิงคโปร์ท่ีสนใจเขำ้ร่วมแสดงควำมจ ำนง โดยก ำหนดแผนกำรเปิด
ใหบ้ริกำรระยะท่ี 2 ไวป้ลำยเดือนกรกฎำคม 2565 
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• Cross-border Interoperable QR Payment (Switch-to-Switch Model)           
 

➢ ประเทศเวียดนำม เปิดใหบ้ริกำรแลว้เม่ือเดือนมีนำคม 2564 เป็นกำรเช่ือมต่อของ NITMX 

(Payment Switch Operator ฝ่ังไทย) กบั NAPAS (Payment Switch Operator ฝ่ังเวียดนำม) มี
ธนำคำรผูใ้หบ้ริกำรฝ่ังไทย 1 แห่ง ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) เป็น Settlement Bank ฝ่ังไทย 
และมีธนำคำร VietinBank เป็น Settlement Bank ฝ่ังเวียดนำม 

   

➢ ประเทศมำเลเซีย เปิดบริกำรแลว้เม่ือเดือนมิถุนำยน 2564 เป็นกำรเช่ือมต่อของ NITMX (Payment 

Switch Operator ฝ่ังไทย) กบั PayNet (Payment Switch Operator ฝ่ังมำเลเซีย) มีธนำคำรผู ้
ใหบ้ริกำรฝ่ังไทย 1 แห่ง ธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั(มหำชน) เป็น Settlement Bank ฝ่ังไทย และ
ธนำคำร CIMB เป็น Settlement Bank ฝ่ังมำเลเซีย 

   
 

➢ ประเทศอินโดนีเซีย เปิดใหบ้ริกำรแลว้เม่ือเดือนกรกฎำคม 2564 เป็นกำรเช่ือมต่อของ NITMX 

(Payment Switch Operator ฝ่ังไทย) กบั ARTA, ALTO, RINTIS, jalin (4 Payment Switch 

Operators ฝ่ังอินโดนีเซีย) มีธนำคำรผูใ้หบ้ริกำรฝ่ังไทย 3 แห่ง ไดแ้ก่ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั 
(มหำชน)  ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) เป็น 
Settlement Bank ฝ่ังอินโดนีเซีย 3 แห่ง ไดแ้ก่ BRI (Bank Rakyat Indonesia), BCA (Bank Central 

Asia), BNI (Bank Negara Indonesia) เป็น Settlement Bank 

   

• การเช่ือมโยงระหว่างประเทศปี 2565 
 

เพื่อขยำยกำรเช่ือมโยงระหว่ำงประเทศโดยเฉพำะกลุ่มประเทศอำเซียนให้ครอบคลุมมำกขึ้น ธปท. 
และ PSO ไดท้ ำกำรส ำรวจควำมคิดเห็นภำคธนำคำรในกำรเช่ือมโยงต่ำงประเทศส ำหรับ new corridor โดย
แบ่ง 2 รูปแบบ 

1) Policy Driven ท่ี ธปท. ไดป้ระสำนควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ ไดแ้ก่ ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ 
อินเดีย ภูฏำน 
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2) Business Driven ประเทศท่ีธนำคำรสนใจเช่ือมโยงสำมำรถเสนอแผนไปท่ี ธปท. ไดโ้ดยตรง 

เพื่อท่ี ธปท. จะน ำมำเชิญชวนธนำคำรสมำชิกท่ีสนใจเขำ้ร่วม 

เม่ือเดือนสิงหำคม 2564 ได้มีกำรประชุมหำรือร่วมกันระหว่ำง ธปท. PSO NITMX และธนำคำรท่ี
ตอ้งกำรเช่ือมโยงระหว่ำงประเทศ เพื่อรับทรำบแผนกำรเช่ือมโยงไปแต่ละประเทศ และน ำไปใช้ในกำร
วำงแผนเตรียมกำรด ำเนินงำนภำยในต่อไป โดย ธปท. เสนอกลุ่มประเทศเป้ำหมำยดงัน้ี 

 

Level ประเทศ Payment Remittance 

Level 1 ประเทศท่ี 

• เช่ือมโยงแลว้ 

• มีแผนเช่ือมโยงผำ่นโครงสร้ำง
พื้นฐำนภำยใน 1 ปี 

สิงคโปร์  
เวียดนำม 

กมัพูชำ  

มำเลเซีย  

อินโดนีเซีย  

ลำว 

สิงคโปร์ 

Level 2 ประเทศท่ี 

• มีแผนเช่ือมโยงผำ่นโครงสร้ำง
พื้นฐำนภำยใน 2-3 ปี 

• ประเทศท่ีมีศกัยภำพ 

ฮ่องกง 

ฟิลิปปินส์ 

อินเดีย 

ภูฏำน 

มำเลเซีย  

อินโดนีเซีย 

เวียดนำม 

ฮ่องกง 

ฟิลิปปินส์ 
 

 

ทั้งน้ี ธปท. เตรียมแผนปี 2565 จะด ำเนินกำรกำรเช่ือมโยงกำรช ำระเงินและกำรโอนเงินไปยงั 4 
corridors ซ่ึง PSO เขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรผลกัดัน ประเทศท่ีมีแผนเช่ือมโยงในปี 2565  Policy Driven ท่ี 
ธปท. ไดป้ระสำนควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ ไดแ้ก่ ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ อินเดีย ภูฏำน 

1) QR Payment – Hong Kong 

2) QR Payment – India 

3) Remittance – Malaysia 

4) Remittance – Indonesia 
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Banking Association of South Africa (BASA) 

 

เดือนกรกฎำคม 2564 Banking Association of South Africa (BASA) ไดป้ระสำนผำ่นสมำคมธนำคำร
ไทย ขอให ้PSO อนุเครำะห์ใหข้อ้มูลจำกประสบกำรณ์ท่ี PSOไดร่้วมขบัเคล่ือนแผนกลยุทธ์ระบบกำรช ำระ
เงินของประเทศไทยร่วมกบั ธปท. ในช่วง 5 ปีท่ีผำ่นมำ วำ่มีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรอยำ่งไรถึงไดป้ระสบ
ควำมส ำเร็จ เน่ืองดว้ย  Banking Association of South Africa (BASA) ก ำลงัเร่ิมพิจำรณำวำงแผนระบบกำร
ช ำระเงินของประเทศแอฟริกำใต ้สนใจและตอ้งกำรเรียนรู้กรณีศึกษำของประเทศไทยท่ีประสบผลส ำเร็จ
อยำ่งมำก 

ASEAN Bankers Association  

 

เดือนกนัยำยน 2564 ASEAN Bankers Association (ABA) ขอใหป้ระเทศไทยท่ีเป็นผูน้ ำหลกัทำงดำ้น
เทคนิคในเร่ือง QR Interoperability frame work น ำเสนอควำมคืบหนำ้ในกำรพฒันำ ASEAN Interoperable 

QR Code ใหก้บัท่ีประชุม “Working Committee on Payment and Settlement Systems (WCPSS)”  โดย PSO 

ได้เสนอรำยงำนว่ำ ตำมท่ีประเทศไทยได้เคยน ำเสนอแผนงำน ASEAN Interoperable QR Codeในกำร
ประชุม ASEAN ท่ีจงัหวดัเชียงรำยเม่ือปี 2562 ผลท่ีผ่ำนมำคือมีสัญญำณควำมคืบหนำ้ท่ีดีมำกในกำรพฒันำ 
adopt ใช ้QR Payment ของประเทศสมำชิก ASEAN ทั้งในประเทศและระหวำ่งประเทศ โดยเฉพำะประเทศ
ไทยมีกำรท ำสัญญำ bi-lateral เช่ือมโยงทั้งในระดับประเทศและระดับธนำคำรกบัสมำชิก ถึง 5 ประเทศ 
(สิงคโปร์ เวียดนำม มำเลเซีย อินโดนีเซีย และญ่ีปุ่ น) และกำรเช่ือมโยงระหวำ่งมำเลเซีย-สิงคโปร์ นอกจำกน้ี 
ตวัแทนประเทศไทยไดน้ ำประสบกำรณ์กำรเช่ือมโยงระหวำ่งประเทศน ำเสนอ ประเด็นต่ำง ๆ ดำ้น Business 

/ Technical & Operation / Legal & Regulatory เป็นLesson Learned ใหก้บัสมำชิก ABA 
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ข้อมูลทางสถิติ 
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การส่งเสริมระบบการชำระเงินร่วมกับ 

องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 

 

โครงกำรทบทวนค่ำธรรมเนียมกำรช ำระเงินทั้งระบบ มีวตัถุประสงค์เพื่อให้กำรคิด
ค่ำธรรมเนียมในบริกำรต่ำง ๆ มีควำมเหมำะสม เป็นธรรม และมีควำมสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ในปัจจุบนั 
โดย PSO ไดจ้ดัตั้งคณะท ำงำนย่อยเพื่อท ำงำนร่วมกนัตั้งแต่เดือนเมษำยน 2564 และไดน้ ำแนวทำงท่ีได้จำก
หำรือน ำเสนอในกำรประชุมธนำคำรสมำชิกสมำคมธนำคำรไทย คร้ัง 327 เม่ือเดือนกนัยำยน 2564 เพื่อขอ
ควำมเห็นชอบ  และเม่ือตน้เดือนตุลำคม 2564 PSO ไดน้ ำควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมสมำคมธนำคำรไทย
น ำเสนอผูบ้ริหำร ธปท. เพื่อพิจำรณำ ซ่ึงกำรพิจำรณำปรับปรุงค่ำธรรมเนียมคร้ังน้ีจะสอดคลอ้งกบัแผนกำร
พฒันำท่ี ธปท. และภำคธนำคำรจะร่วมขบัเคล่ือนไปดว้ยกนั 

โครงกำรD-Cheque เป็นหน่ึงในโครงกำรท่ี ธปท. ก ำลงัด ำเนินกำร ในส่วน PSO และภำคธนำคำร
ไดเ้ขำ้ร่วมใหค้วำมคิดเห็นและเสนอแนวทำงในกำรด ำเนินกำร เพื่อใหก้ำรด ำเนินโครงกำรเป็นไปอยำ่งถูกตอ้ง
เหมำะสมและตอบสนองตรงกบัควำมตอ้งกำรของผูท่ี้จะเขำ้มำใชบ้ริกำร  ดงันั้น ในปี 2564  ธปท. จึงมุ่งเน้น
กำรด ำเนินงำนดำ้นกำรพิจำรณำขอ้กฏหมำยท่ีมีควำมเก่ียวข้องใหค้รบถว้นตำมท่ีสมำคมธนำคำรไทยไดข้อให้
พิจำรณำเพิ่มเติม โดยจะน ำหำรือร่วมกับภำคธนำคำรในกำรก ำหนด Product Feasibility & Production 

positioning ในตน้ปี 2565 

ภำครัฐมีนโยบำยในกำรเยียวยำและให้ควำมช่วยเหลือภำคประชำชนในหลำยกลุ่มและหลำยวำระ
ในช่วงสถำนกำรณ์ท่ีไม่ปกติ เช่น สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเช้ือไวรัสโควิด-19 ซ่ึงเป็นกำรโอนเงินท่ีมี
ปริมำณรำยกำรจ ำนวนมำกเพื่อเยยีวยำภำคประชำชน โดยภำครัฐไดมี้กำรร้องขอมำทำง PSO ให้ช่วยประสำน
ธนำคำรสมำชิกของระบบกำรโอนเงิน Bulk Payment เพื่อพิจำรณำยกเวน้ค่ำ Interchange (IC) ระหวำ่งธนำคำร
กรณีเป็นกำรโอนเงินเยียวยำภำครัฐท่ีเป็นกรณีพิเศษ ซ่ึงคณะกรรมกำรสมำคมธนำคำรไทยไดต้ระหนักถึง
ควำมเดือดร้อนดงักล่ำว จึงไดพ้ิจำรณำอนุมติัเห็นชอบในกำรใหค้วำมร่วมมือกบัภำครัฐ 
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แผนการดำเนินงานปี 2565  

สำนักงานระบบการชำระเงิน 
 

 

ส ำนกังำนระบบกำรช ำระเงิน มีแผนกำรด ำเนินงำนในปี 2565 ใน 7 ดำ้น ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนระบบกำรช ำระเงิน มุ่งมัน่ในกำรพฒันำระบบกำรช ำระเงินของไทยให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็น
รูปธรรม โดยสถำบนักำรเงิน ภำครัฐ รวมถึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในระบบกำรช ำระเงินของประเทศ มีกำรพฒันำ
อยำ่งต่อเน่ือง เพื่อใหป้ระชำชนในประเทศเขำ้ถึงบริกำรทำงกำรเงินท่ีทนัสมยั มีควำมปลอดภยั ซ่ึงจะเป็นส่วน
ส ำคญัในกำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศใหเ้ติบโตอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 

ส ำนกังำนระบบกำรช ำระเงิน 

Payment System Office 
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