การใช้งานเทคโนโลยี Cyber Security
ในอุตสาหกรรม การเงินการธนาคาร
สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ขอบเขตการศึกษา
กลุ่มประเทศที่ศึกษา: กลุม่ ประเทศอาเซียน ซึง่ ประกอบด้วยประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์
สิงคโปร์ และเวียดนาม
ประเทศที่ใช้ในการเปรียบเทียบ: ฮ่องกง
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ศึกษา: อุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร
กลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวอย่างบริษทั

SIC Codes

การธนาคาร

Citigroup, Bank of America, Wells Fargo,
Americorp, American Express, Bank of
New York

6011, 6019, 6021, 6022, 6029, 6035, 6036, 6061, 6062,
6081, 6082, 6091, 6099, 6111, 6141, 6153, 6159, 6162,
6163

การประกัน และการลงทุน

American International Group,
UnitedHealth Group, WellPoint, Allstate
Corp., ALFAC, Marsh & McLennan
Companies Inc., American International
Group, UnitedHealth Group, WellPoint,
Allstate Corp., ALFAC, Marsh &
McLennan Companies Inc.

6311, 6321, 6324, 6331, 6351, 6361, 6371, 6399, 6411,
6211, 6221, 6231, 6282, 6289, 6712, 6719, 6722, 6726,
6732, 6733, 6792, 6794, 6798, 6799

เทคโนโลยีเกิ ดใหม่ที่ศึกษา: การรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยทางไซเบอร์ยคุ ใหม่

คือระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ทม่ี กี ารนาดาต้าและเครื่องมือการวิเคราะห์ดาต้าเข้ามาใช้
ประกอบการวิเคราะห์ภยั คุกคาม เพือ่ ปกป้ องระบบและข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นดาต้าเซ็นเตอร์ อุปกรณ์ เอ็นด์พอยต์ และ
ข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการส่ง
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ระบบนิเวศน์ของการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยทางไซเบอร์ยุคใหม่ (Cyber Security)
ฮาร์ดแวร์รกั ษาความมันคง
่
ปลอดภัยทางไซเบอร์

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Firewall / VPN
IDS / IPS
UTM
Messaging Security Appliances
Web Security Appliances
WAM

ซอฟต์แวร์รกั ษาความมันคง
่
ปลอดภัยทางไซเบอร์

▪ Identity and Access Management
Software
▪ Endpoint Security Software
▪ Messaging Security Software
▪ Web Security Software
▪ Network Security Software
▪ Security and Vulnerability Management
Software

บริการรักษาความมันคง
่
ปลอดภัยทางไซเบอร์

▪ Security Consulting Services
▪ System Installation Services
▪ System Operation and Management
Services
▪ Security Education and Training Services
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ระบบนิเวศน์ของการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยทางไซเบอร์ยุคใหม่ (Cyber Security)
การป้ องกันเชิงลึก
วางมาตรการรับมือการโจมตีทางไซเบอร์ ทีอ่ ยู่
บนสมมุตฐิ านทีว่ า่ ระบบจะต้องถูกเจาะอย่าง
แน่นอน และวางมาตรการในการทาให้การเจาะ
ทะลุชา้ ลงจนกระทังถึ
่ งจุดทีจ่ ดั การได้ในทีส่ ุด

DATA
APPLICATION
HOST
INTERNAL NETWORK
PERIMETER

PHYSICAL SECURITY
POLICIES, PROCEDURES & AWARENESS
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ภาพรวมของอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร
ไทย

อินโดนี เซีย

มาเลเซีย

สิงคโปร์

ฟิลิปปินส์

เวียดนาม

การเติบโตของอุตสาหกรรมค้าปลีกของ
ไทยมีส่วนกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาใน
อุตสาหกรรมการเงิน ในแง่มมุ ทีเ่ กีย่ วกับ
การชาระเงิน การรักษาฐานลูกค้า และการ
เพิม่ ประสบการณ์การใช้งานให้ลกู ค้า

ผูป้ ระกอบการในอินโดนีเซียกาลังเตรียม
ความพร้อมเพือ่ รองรับนโยบายการค้าที่
เปิ ดกว้างขึน้ ของประเทศ และเม็ดเงิน
ลงทุนทีไ่ หลเข้า/ออกมากขึน้ ในอนาคตอัน
ใกล้

มาเลเซียถือเป็ นบ้านของ super-regional
bank ของอาเซียน และผูป้ ระกอบการ
เหล่านี้ยงั คงขยายกิจการในภูมภิ าคอย่าง
ต่อเนื่อง

สิงคโปร์กาลังแข่งขันกับฮ่องกงเพื่อเป็ น
ศูนย์กลางทางการเงินของเอเชีย ทาให้
รัฐบาลและธนาคารกลางพยายามสร้าง
บรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการลงทุนใน
อุตสาหกรรมการเงินการธนาคารของ
ประเทศให้ได้มากทีส่ ุด

กฏข้อบังคับทีม่ กั ได้รบั การผ่อนผันของ
ฟิ ลปิ ปิ นส์เป็ นหนึ่งในปั จจัยทีเ่ อื้อให้
ผูป้ ระกอบการสามารถพิจารณานา
นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ได้ เช่น FinTech
Sandbox

ทิศทางของอุตสาหกรรมการเงินการ
ธนาคารของเวียดนามยังคงไม่ชดั เจน
ผูป้ ระกอบการบางรายมีการพัฒนาด้าน
ดิจทิ ลั อย่างก้าวกระโดด ในขณะทีบ่ างราย
(รัฐวิสาหกิจ) ยังตามหลังอยู่ค่อนข้างมาก
และมีการควบรวมกิจการทีส่ าคัญเกิดขึน้
บ่อยครัง้

โดยผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมการเงิน
ของไทยกาลังให้ความสนใจกับการเพิม่
ช่องทางการชาระเงิน กระเป๋ าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ และโมบายล์แบงค์ก้งิ

การเปิ ดเสรีทางการเงินการธนาคารมาก
ขึน้ ทาให้นกั ลงทุนจากต่างชาติเข้ามา
ลงทุนในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร
มากขึน้ ตามไปด้วย

กาแพงกฏระเบียบทีจ่ ากัดการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยที่
น้อยกว่าประเทศอาเซียนอื่น ๆ ช่วยให้
ผูป้ ระกอบการสามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมได้โดยง่าย

นันท
่ าให้ผปู้ ระกอบการเริม่ สามารถนา
นวัตกรรมมาใช้และใช้ประโยชน์จากการ
เติบโตของ FinTech มากขึน้

ฮ่องกง

การแข่งขันกับคู่แข่งในประเทศอื่น และ
การให้บริการลูกค้าในประเทศอื่น ทาให้
ผูป้ ระกอบการต้องมีความคล่องตัวสูง

จึงมีการลงทุนเพือ่ ทาดิจทิ ลั ทรานส์ฟอร์เม
ชันอย่างต่อเนื่อง นาไปสู่การพัฒนาช่อง
ทางการทาธุรกรรม การใช้ไอที
ประกอบการตัดสินใจ และการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและพันธมิตรใหม่ ๆ
ได้

นันท
่ าให้ผปู้ ระกอบการสามารถผลักดัน
การสร้างนวัตกรรมได้โดยง่าย โดยเน้นไป
ทีช่ ่องทางชาระเงินแบบดิจทิ ลั การยืนยัน
ตัวตนด้วยข้อมูลชีวภาพ บล็อกเชน
คลาวด์ บิก๊ ดาต้าอนาไลติกส์ และระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือนมนุษย์

ผูป้ ระกอบการในฟิ ลลิปปิ นส์กาลังให้ความ
สนใจกับการเพิม่ อัตราการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ เรือ่ ย ๆ และได้
ร่วมมือเป็ นพันธมิตรกับช่องทางค้าปลีก
มากขึน้
และกาลังทาการลงทุนเพือ่ ปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ รองรับนวัตกรรมต่าง ๆ
ต่อไป

แต่กระนัน้ ตัง้ แต่พ.ศ. 2559 เป็ นต้นมา
เวียดนามเริม่ ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมากขึน้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ระบบนิเวศน์ ของ
FinTech เริม่ พัฒนามากขึน้ และเริม่ มีนกั
ลงทุนจากนิวซีแลนด์เข้ามาลงทุนอย่าง
จริงจังมากขึน้ เพือ่ ใช้เวียดนามเป็ นฐานใน
การขยายกิจการไปยังประเทศอาเซียน
ต่อไป

ผูป้ ระกอบการในฮ่องกงกาลังเร่งลดต้นทุน เพิม่ ประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ เพือ่ กระตุน้ ธุรกิจหลังจากทีอ่ ุป สงค์จากจีนแผ่นดินใหญ่เริม่ เติบโตช้าลง แต่กระนัน้ กฏข้อบังคับทีย่ งั ไม่ชดั เจนมากนักของหน่วยงานกากับดูแล
และการมีโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีค่ ่อนข้างเก่าของผูป้ ระกอบการรายหลาย โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการขนาดกลาง (ฮ่องกงมีสถาบันการเงินทีร่ บั เงินฝาก 196 แห่ง) ทาให้การทาดิจทิ ลั ทรานส์ฟอร์เมชันเป็ นไปได้ไม่งา่ ยนัก
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การลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศของผูป้ ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการเงิน
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ปั จจัยการขับเคลือ่ นการลงทุนในการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยทางไซเบอร์ยุคใหม่
ไทย

อินโดนี เซีย

มาเลเซีย

สิงคโปร์

ฟิลิปปินส์

เวียดนาม

▪ โมบายล์เฟิ ร์ส ผูป้ ระกอบการทัง้
การเงินการธนาคารและประกัน ได้ใช้
เทคโนโลยีโมบิลติ ้อี ย่างเข้มข้น ทัง้ เป็ น
ช่องทางในการทาธุรกรรม และเป็ น
เครือ่ งมือการทางานของพนักงาน

▪ การปรับปรุงดาต้าเซ็นเตอร์
ผูป้ ระกอบการทัง้ ในอุตสาหกรรม
การเงินและอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ต่างก็เพิม่ การลงทุนในการสร้าง
คลาวด์ดาต้าเซ็นเตอร์ ซึง่ จะทาให้เกิด
การใช้บริการคลาวด์มากขึน้

▪ การลดต้นทุน ผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็ น
regional bank กาลังทาการลดต้นทุน
ผ่านการทาระบบออโตเมชันและลด
จานวนพนักงานลง

▪ ออมนิ แชแนล ผูป้ ระกอบการ
สิงคโปร์เพิม่ ช่องทางในการทาธุรกรรม
กับลูกค้าทีห่ ลากหลายมากขึน้ ซึง่
เชือ่ มต่อแบบออฟน์และออนไลน์เข้า
ด้วยกัน

▪ การชาระเงิ นผ่านช่องทางดิ จิทลั ซึง่
ผูป้ ระกอบการจะต้องหาวิธรี บั มือกับ
การรักษาความปลอดภัยของดาต้า
ต่าง ๆ

▪ การใช้ดิจิทลั เป็ นเครื่องมือในการ
ปฏิ บตั ิ ตามข้อบังคับ ธนาคารส่วน
ใหญ่ของเวียดนามเพิง่ ผ่านหลักเกณฑ์
Basel II เท่านัน้ และต้องใช้
เทคโนโลยีในการเพิม่ ความโปร่งใส
และบริหารความเสีย่ ง

▪ การปรับปรุงดาต้าเซ็นเตอร์
ผูป้ ระกอบการทัง้ ในอุตสาหกรรม
การเงินและอุตสาหกรรเทคโนโลยี
สารสนเทศและโทรคมนาคม ต่างก็
เพิม่ การลงทุนในการสร้างคลาวด์
ดาต้าเซ็นเตอร์ ซึง่ จะทาให้เกิดการใช้
บริการคลาวด์มากขึน้

▪ กลุม่ ลูกค้าใหม่และผลิ ตภัณฑ์ใหม่
ผูป้ ระกอบการกาลังเพิม่ จานวนตู้
ATM เพือ่ รองรับลูกค้าใหม่ และใช้
ดาต้าในการช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ทางการเงินเพือ่ ตอบสนองต่ออุปสงค์
ของลูกค้าเดิมให้ดขี น้ึ

▪ การเติ บโตของ FinTech ทาให้
ผูป้ ระกอบการร่วมเป็ นพันธมิตรหรือ
ซื้อกิจการสตาร์ทอัพมากขึน้ และนา
นวัตกรรมมาใช้มากขึน้
▪ การชาระเงิ นผ่านช่องทางดิ จิทลั ซึง่
ผูป้ ระกอบการจะต้องหาวิธรี บั มือกับ
การรักษาความปลอดภัยของดาต้า
ต่าง ๆ

▪ ระบบบริ การลูกค้าอัจฉริ ยะ โดยใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือนมนุษย์
มาใช้ปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้า

▪ การควบรวมกิ จการ ธนาคารกลาง
ส่งเสริมให้ธนาคารใหญ่ซ้อื กิจการ
ธนาคารขนาดเล็กหรือธนาคารชนบท
ซึง่ มักมีระบบไอทีทไ่ี ม่ปลอดภัยพอ

▪ อาชญากรรมไซเบอร์ ผูป้ ระกอบการ
หลายรายได้เพิม่ การลงทุนเพือ่ รับมือ
กับการโจมตีแบบ zero-day โดยการ
นาเทคโนโลยีอนาไลติกส์เข้ามาช่วย

▪ ความเสี่ยงที่ เพิ่ มขึน้ จากปริมาณ
อาชญกรรมไซเบอร์ทเ่ี พิม่ ขึน้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ธนาคารใหญ่
อย่าง BDO โดนโจมตีเมือ่ ไม่นานมานี้

▪ การชาระเงิ นผ่านช่องทางดิ จิทลั
ผูป้ ระกอบการในเวียดนามเริม่ หา
รายได้จากค่าทาเนียมมากขึน้ และ
ส่งเสริมการชาระเงินผ่านสมาร์ท
โฟนมากขึน้ ซึง่ ต้องหาวิธรี บั มือกับ
การรักษาความปลอดภัยของดาต้า
ต่าง ๆ ด้วย
▪ การควบรวมกิ จการ ธนาคารของรัฐ
ได้รบั คาสังให้
่ ซ้อื กิจการธนาคารขนาด
เล็กหรือธนาคารชนบท ซึง่ มักมีระบบ
ไอทีทไ่ี ม่ปลอดภัยพอ

ฮ่องกง

▪ อาชญากรรมไซเบอร์ ในช่วง 18 เดือนทีผ่ ่านมาทาให้
ธนาคารกลางต้องเพิม่ ความเข้มงวดของกฏข้อบังคับด้าน
ไซเบอร์ซเี คียวริต้ี โดยเฉพาะเมือ่ ตรวจเจอช่องโหว่ของ
ระบบ SWIFT

▪ ความสามารถด้านบิ๊ กดาต้าอนาไลติ กส์ ผูป้ ระกอบการ
ในฮ่องกงกาลังลงทุนพัฒนาขีดความสามารถด้าน อนาไล
ติกส์เพือ่ ไล่ตามสิงคโปร์และออสเตรเลีย ซึง่ อนาไลติกส์ม ี
บทบาทสาคัญในระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ยุค
ใหม่

▪ การเพิ่ มช่องทางดิ จิทลั การทีผ่ ปู้ ระกอบการในฮ่องกงมุง่
ความสนใจไปทีก่ ารเพิม่ ช่องทางดิจทิ ลั สาหรับการทา
ธุรกรรม ทาห้ตอ้ งการระบบรักษาความปลอดภัยที่
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพขึน้

© IDC 2017. Visit us at IDC.com and follow
us on Twitter: @IDC
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การลงทุนในเทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)
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ตัวอย่างการใช้งานและประโยชน์ทไ่ี ด้รบั (1/10)
HKMA - Cybersecurity Fortification Initiative (2016)
เป็ นโครงการสร้างมาตรฐานให้กบั ทัง้ อุตสาหกรรมการเงิน
การธนาคารของฮ่องกง ในด้านการวัดประสิทธิภาพของ
ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ของผูป้ ระกอบการ และ
สร้างฐานข้อมูลการธุรกิจกลางขึน้ มาใช้งานร่วมกัน โดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 โครงการย่อย
▪ Cyber Resilience Assessment Framework (C-RAF) ประเมินระดับความเสีย่ ง
ประสิทธิภาพของระบบ และทดสอบผ่านการจาลองการโจมตี
▪ Professional Development Programme (PDP) ฝึกอบรมบุคลากรทีท่ างานด้านการ
รักษาความปลอดภัยไซเบอร์ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจากหลายหน่วยงาน
▪ Cyber Intelligence Sharing Platform (CISP) เป็ นแพลตฟอร์มทีร่ วบรวมข้อมูล
เกีย่ วกับภัยคุมคามและการทุจริตต่าง ๆ ทีผ่ ปู้ ระกอบการสามารถอัพเดตและอ่านข้อมูล
ได้

ประโยชน์ ที่ได้รบั จากโครงการนี้
▪ สร้างมาตรฐานการกากับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์
▪ สร้างเครื่องมือในการวัดระดับประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์
ของผูป้ ระกอบการ
▪ เพิม่ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุมคาม ผ่านข้อมูลบนแพลตฟอร์ม CISP ทา
ให้ผปู้ ระกอบการเตรียมตัวรับมือและเรียนรูจ้ ากกันและกันได้
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ตัวอย่างการใช้งานและประโยชน์ทไ่ี ด้รบั (2/10)
Bank Indonesia และ OJK - Laku Pandai (2014)
เป็ นโครงการใช้เทคโนโลยีชว่ ยในการทางานร่วมกันของ
สถาบันการเงินทัง้ ในระบบและนอกระบบ ในการบริหารจัด
การเงินฝากและเงินกูร้ ว่ มกัน เป็ นการเพิม่ โอกาสให้ประชาชน
เข้าถึงบริการทางการเงิน โดยโครงการนี้ไม่ได้เป็ นการ
ส่งเสริมการเพิม่ สาขาของผูป้ ระกอบการ แต่เป็ นการแก้ไข
นโยบายเดิม สร้างพันธมิตร และนาเทคโนโลยีทเ่ี ป็ น

มาตรฐานเดียวกันมาใช้งาน ทาให้ประชาชนเปิ ดบัญชีโดยไม่ตอ้ งมีเงินฝาก จัดการ
ด้านการเงินส่วนตัว สมัครขอเงินกูห้ รือสมัครประกันผ่านสมาร์ทโฟน (หรือฟี เจอร์โฟนทีใ่ ช้
งาน USSD ได้) ควบคูไ่ ปกับการสร้างฐานข้อมูลการประเมินความเสีย่ งสินเชื่อของประเทศ
และนันท
่ าให้ประชาชนสามารถทาธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ได้
(โดยการยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มอื ถือ) สาหรับช่องการดิจทิ ลั นัน้ ผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้าร่วม
โครงการได้มกี ารใช้ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ทม่ี มี าตรฐานทัดเทียมกัน

ประโยชน์ ที่ได้รบั จากโครงการนี้
▪ สร้างมาตรฐานให้กบั กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของบุคคลและป้ องกันการ
ฟอกเงิน และการบริการลูกค้าใหม่ ผ่านช่องทางโทรศัพท์มอื ถือ อีกทัง้ ยังเป็ นการ
ช่วยส่งเสริมการเติบโตของบริการโมบายล์แบงก์กง้ิ ในอนาคต
▪ ช่วยให้ประชาชนจานวนมากโดยเฉพาะในเขตชนบทสามารถเข้าถึงบริการทาง
การเงินได้มากขึน้ โดยเป็ นบริการทางการเงินทีไ่ ด้รบั การกากับดูแลโดยรัฐบาล
ไม่ใช่บริการนอกระบบ
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ตัวอย่างการใช้งานและประโยชน์ทไ่ี ด้รบั (3/10)
Bank Indonesia - Financial Identity Number (2015)
เป็ นโครงการเพิม่ ฐานข้อมูลตัวตนของประชาชนทีไ่ ม่ได้อยู่
ในระบบธนาคารมาก่อน โดยมีการสร้าง ID ทีผ่ กู กับ
หมายเลขประจาตัวประชาชนของผูใ้ ช้แต่ละราย เพือ่ ให้เป็ น
เครื่องยืนยันตัวตนในการทาธุรกรรมทางการเงิน ร่วมกับ
การผูกกับหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือเพือ่ ความปลอดภัย
โดยสถาบันการเงินสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลนี้ได้ ทาให้ไม่จาเป็ นต้องทาการตรวจสอบความ
ถูกต้องของบุคคลโดยใช้เอกสารอีกต่อไป

ประโยชน์ ที่ได้รบั จากโครงการนี้
▪ การใช้เทคโนโลยีทร่ี องรับการยืนยันตัวตนแบบ 2 Factor Authentication (คือ ID
และหมายเลขโทรศัพท์) ทาให้ผใู้ ช้งานสามารถยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มอื ถือได้
▪ ธนาคารทราบถึงประวัตกิ ารทาธุรกรรมทางการเงินและสถานะของสินทรัพย์ต่าง ๆ
ของประชาชนแต่ละคนได้ เป็ นการลดความเสีย่ งและลดส่วนชดเชยความเสีย่ ง (risk
premium) ได้ และทาให้ธนาคารสามารถตัดสินใจอนุ มตั เิ งินกูไ้ ด้โดยที่มขี อ้ มูลมาก
เพียงพอ
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ตัวอย่างการใช้งานและประโยชน์ทไ่ี ด้รบั (4/10)
Bank Mandiri - Rekening Hape (2015)
เป็ นโครงการทีช่ ว่ ยให้ผทู้ ไ่ี ม่มบี ญ
ั ชีธนาคารสามารถใช้
หมายเลขโทรศัพท์เป็ นบัญชีอเิ ล็กทรอนิกส์ได้ โดยใช้ SMS
ในการชาระบิลและการโอนเงิน ผ่านความร่วมมือกับผู้
ให้บริการโทรคมนาคมไร้สายทัง้ Telekom Indonesia,
Telkomsel, Indosat และ XL Axiata
โดย Rekenning Hape คือการนาโทรศัพท์มาใช้งานแทนบัตร ATM และใช้หมายเลข
โทรศัพท์เป็ นหนึ่งในชุดข้อมูลยืนยันตัวตน ผ่านเทคโนโนโลยี 2 Factor Authentication ซึง่
สามารถใช้งานกับโทรศัพท์ทุกรุน่ ทีม่ เี ทคโนโลยี USSD ไม่วา่ จะเป็ นสมาร์ทโฟนหรือฟี เจอร์
โฟนก็ตาม ซึง่ ผูใ้ ช้งานสามารถ
▪
▪
▪
▪

ประโยชน์ ที่ได้รบั จากโครงการนี้
▪ โครงการนี้เป็ นตัวอย่างทีด่ ขี องการผสมผสานระหว่างระบบทีม่ คี วามปลอดภัยและ
รองรับการใช้งานจริงได้
▪ ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพืน้ ฐานเดิมและอุปกรณ์ทผ่ี ใู้ ช้งานใช้อย่างแพร่หลาย ใน
การสร้างระบบชาระเงินทางเลือกทีม่ คี วามปลอดภัย

สังโอนเงิ
่
นผ่าน SMS ไปยังผูร้ บั ทีม่ เี ลขบัญชีธนาคารหรือหมายเลขโทรศัพท์
ตรวจสอบประวัตกิ ารทาธุรกรรม
เติมเงินเข้าบัญชี eWallet
ถอนเงินโดยไม่ใช้บตั ร
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ตัวอย่างการใช้งานและประโยชน์ทไ่ี ด้รบั (5/10)
Alliance Bank – Cash2Home (2017)
เป็ นโมบายล์แอปพลิเคชันทีช่ ว่ ยให้บริษทั ต่าง ๆ สามารถ
จ่ายเงินเดือนให้กบั ลูกจ้างต่างชาติทไ่ี ม่มบี ญ
ั ชีธนาคารได้
โดยผูใ้ ช้งานไม่จาเป็ นต้องมายืน่ เอกสารยืนยันตัวตนทีส่ าขา
ของธนาคาร เพราะธนาคารจะส่งพนักงานไปทีบ่ ริษทั ต่าง ๆ
เพือ่ ช่วยในการเก็บรวบรวมเอกสารเหล่านัน้
ระบบรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชันใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี biometrics ในการ
ล็อกอินเข้าใช้งาน โดยแทนทีจ่ ะใช้ลายนิ้วมือ ธนาคารเลือกใช้เทคโนโลยีจดจาใบหน้าและ
เสียงแทน ซึง่ มีประสิทธิภาพมากกว่า โดยระบบจะยอมให้เข้าใช้งานผ่านเสียงก็ต่อเมื่อ
เอกลักษณ์ของเสียงของผูใ้ ช้ไม่ตรงกับทีบ่ นั ทึกไว้ 100% เท่านัน้ เพราะการทาให้เสียงตรงกัน
100% นัน้ เป็ นไปไม่ได้นอกเสียจากว่าอัดเสียงไว้เพือ่ ทาการทุจริตฉ้อโกง

ประโยชน์ ที่ได้รบั จากโครงการนี้
▪ การใช้ขอ้ มูล biometrics และหมายเลขโทรศัพท์มาประกอบรวมกันในกระบวนการ
2 Factor Authentication มีความปลอดภัยและใช้งานง่ายกว่าแบบดัง้ เดิม
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ตัวอย่างการใช้งานและประโยชน์ทไ่ี ด้รบั (6/10)
Maybank – Maybank2U Pay (2017)
เป็ นการเปิ ด API เพือ่ เชื่อมต่อเข้ากับระบบต่าง ๆ ของ
พาร์ทเนอร์ โดยแพลตฟอร์ม Maybank2U ช่วยให้รา้ นค้าผู้
จาหน่ายสินค้าสามารถพัฒนาและอินทิเกรตแอปพลิเคชันที่
ใช้งานหน้าร้านเข้ากับบัญชีธนาคารของบริษทั เพื่อทาให้
การชาระเงินมีความปลอดภัยมากขึน้
และยังมี API อีกหนึ่งชุดทีร่ องรับการอินทิเกรตเข้ากับระบบการจัดการกระแสเงินสด การ
ชาระเงินซัพพลายเออร์ และระบบจ่ายเงินเดือนของบริษทั ด้วย

ประโยชน์ ที่ได้รบั จากโครงการนี้
▪ สามารถสร้างแพลตฟอร์มการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกทีม่ คี วามปลอดภัยสูงได้
▪ ช่วยขยายธุรกิจของ Maybank และสร้างผลประโยชน์ทว่ี ดั ปริมาณได้โดยวัดจานวน
ของร้านค้าและผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้าร่วม
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ตัวอย่างการใช้งานและประโยชน์ทไ่ี ด้รบั (7/10)
รัฐบาลสิงคโปร์ – MyInfo (2016)
เป็ นครัง้ แรกในเอเชียทีร่ ฐั บาลมีนโยบายในการสร้าง
ฐานข้อมูลยืนยันตัวตนของประชาชน โดยเป็ นการดึงข้อมูล
(ทีไ่ ด้รบั ความยินยอม) ของประชาชนทุกคนจากหลาย
หน่วยงานรัฐเข้ามาเป็ นรวมกัน เพือ่ สร้างเป็ น profile ของ
ประชาชนแต่ละคน โดยประชาชนสามารถใช้
profile เหล่านี้ในการสมัครบริการ eService แทนทีจ่ ะต้องกรอกใบสมัคร ซึง่ ธนาคารใหญ่ ๆ
อย่าง OCBC, UOB, DBS และ Standard Chartered ต่างก็ใช้ขอ้ มูลยืนยันตัวตนจาก
แพลตฟอร์มนี้ทงั ้ นัน้ ทัง้ ข้อมูลเครดิต การชาระภาษี การจ้างงาน รายได้ และข้อมูลทาง
การเงินอื่น ๆ

ประโยชน์ ที่ได้รบั จากโครงการนี้
▪ สร้างมุมมองแบบ Single-citizen view ในฐานข้อมูลทีม่ กี ารรักษาความปลอดภัย
อย่างแน่นหนา เพือ่ ช่วยในการกรอกแบบฟอร์มโดยอัตโนมัตไิ ด้
▪ การทีฐ่ านข้อมูลนี้มรี ะบบควบคุมการเข้าถึงดาต้า จะช่วยในการตรวจสอบความ
โปร่งใสได้

15

ตัวอย่างการใช้งานและประโยชน์ทไ่ี ด้รบั (8/10)
กระทรวงไอซีทีสิงคโปร์ และ Cyber Security Agency (CSA) – กฏหมายความปลอดภัยไซเบอร์ (2017)

▪
▪
▪
▪

เพือ่ รับมือกับปริมาณ Advanced Persistent Threat ทีเ่ พิม่
สูงขึน้ ทัง้ 2 หน่วยงานได้เสนอกฏหมายทีเ่ พิม่ มาตรการ
รักษาความปลอดภัยให้กบั โครงสร้างพืน้ ฐานด้านไอทีท่ี
สาคัญของประเทศ เพือ่ ลดความเสีย่ งและเพิม่ ความสามารถ
ของผูป้ ระกอบการในการรับมือกับการโจมตี โดยมี
สาระสาคัญดังนี้
สร้างกรอบการทางานทีช่ ดั เจนให้กบั บริษทั เจ้าของโครงสร้างพืน้ ฐานไอทีท่สี าคัญ ใน
ป้ องกันโครงสร้างพืน้ ฐานนัน้
ให้อานาจหน่วยงาน CSA ในการจัดการและโต้ตอบต่อภัยคุมคาม
สร้างกรอบการทางานสาหรับการแบ่งปั นข้อมูลสาคัญด้านการรักษาความปลอดภัยไซ
เบอร์ กับเจ้าหน้าทีแ่ ละโดยเจ้าหน้าที่ CSA
การสร้างกรอบการทางานในการมอบใบอนุ ญาตให้กบั ผูใ้ ห้บริการศูนย์รกั ษาความ
ปลอดภัยไซเบอร์ (SOC)

ประโยชน์ ที่ได้รบั จากโครงการนี้
▪ ทาให้ทวทั
ั ่ ง้ อุตสาหกรรมได้รบั ข้อมูลการโจมตีในรูปแบบต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ และ
เป็ นการสร้างระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าด้วยความร่วมมือจากผูป้ ระกอบการ
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ตัวอย่างการใช้งานและประโยชน์ทไ่ี ด้รบั (9/10)
OCBC – BCSIS Blockchain Platform (2016)
เป็ นธนาคารแรกในอาเซียนทีธ่ นาคารนาเทคโนโลยีบล็อก
เชนมาใช้ในบริการชาระเงินและโอนเงินในประเทศและข้าม
ประเทศ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและประสบการณ์การใช้งาน
ของลูกค้า เพิม่ ความปลอดภัย ความโปร่งใส และลดต้นทุน

ประโยชน์ ที่ได้รบั จากโครงการนี้

โดย OCBC มีแผนทีจ่ ะนาเทคโนโลยีน้ีไปใช้กบั ผลิตภัณฑ์
ทางการเงินอื่น ๆ ด้วย เช่น smart contract

▪ เพิม่ ประสิทธิภาพ เพราะไม่ตอ้ งผ่าน gateway ทีเ่ ป็ นตัวกลาง ทาให้ธนาคารผูร้ บั
สามารถรับเงินจากธนาคารผูส้ ง่ ได้โดยตรง ก่อนหน้านี้ OCBC ใช้เวลา 1 วันในการ
จัดการการโอนเงินระหว่างสิงคโปร์และมาเลเซีย แต่บล็อกเชนสามารถทางานแบบ
เดียวกันได้ในเวลา 5 นาที
▪ ลดต้นทุน เพราะไม่จาเป็ นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กบั บริษทั ทีต่ อ้ งเข้ามาเป็ น
ตัวกลางในการกากับดูแลการทาธุรกรรมอีกต่อไป อีกทัง้ ธุรกรรมยังมีความโปร่งใส
ขึน้ อีกด้วย

▪ เพิม่ ความปลอดภัย เพราะข้อมูลธุรกรรมถูกบันทึกลงใน ledger ทีถ่ ูกเข้ารหัสขัน้ สูง
และไม่สามารถแก้ไขเปลีย่ นแปลงได้
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ตัวอย่างการใช้งานและประโยชน์ทไ่ี ด้รบั (10/10)
Citibank – Citi Developer Hub (2016)
เปิ ดให้พาร์ทเนอร์สามารถอ่านรายละเอียด ลงทะเบียนเข้า
ใช้ ลงทะเบียนแอปพลิเคชันใหม่ และเชื่อมต่อเข้ากับ API
Sandbox ทีม่ ชี ุด API มากกว่า 50 ชุด ของ Citibank ได้ ซึง่
เป็ นการเพิม่ ความเร็วและความปลอดภัยให้กบั การสร้างและ
นานวัตกรรมมาใช้งาน

ประโยชน์ ที่ได้รบั จากโครงการนี้
▪ สร้างแพลตฟอร์มทีส่ ามารถควบคุมการทางานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดได้ และมีความ
ปลอดภัยสูง
▪ ลดระยะเวลาการพัฒนาและติดตัง้ แอปพลิเคชันทีพ่ ฒ
ั นาร่วมกับพาร์ทเนอร์หรือจาก
ผูร้ บั จ้างพัฒนาได้ 50%
▪ การใช้ Sandbox ทาให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบของการ fail fast ได้
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