แถลงข่าวร่วม
การเชื่อมโยงระบบการชาระเงินระหว่างประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย
เปิดให้บริการชาระเงินด้วย QR Code
เมื่อวัน ที่ 17 สิงหาคม 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารกลางอินโดนีเซีย
( Bank Indonesia: BI) ไ ด ้ร ่ว ม ก ัน แ ถ ล ง เ ป ิด ต ัว ก า ร เ ชื ่อ ม โ ย ง ด ้า น ก า ร ช า ร ะ เ ง ิน ร ะ ห ว ่า ง
สองประเทศเป็น ครั ้ง แรกผ่า นโครงสร้า งพื้น ฐานระบบการช าระเงิน ของประเทศไทยและประเทศ
อิน โดนีเซีย และเปิดให้บ ริการชาระเงินด้ว ยนวัตกรรม QR Code ที่เป็นมาตรฐานส่งผลให้ลูกค้า และ
ร้านค้าของทั้งสองประเทศสามารถทารายการชาระเงินและรับเงินระหว่างกันผ่าน QR Code ได้ทันที
นับ เป็น อีกก้าวสาคัญของการเชื่อมโยงการชาระเงินในอาเซียน (ASEAN Payment Connectivity) ที่
ส่งเสริมการบูรณาการทางการเงินในระดับภูมิภาค
ในระยะแรก ลู ก ค้ า ในประเทศไทยสามารถใช้ แ อปพลิ เ คชั น บนมื อ ถื อ ของธนาคารที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ 1 สแกน QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)2 ซึ่งเป็น QR มาตรฐานของ
ประเทศอิน โดนี เซี ย ช าระค่าสิ น ค้า และบริ การที่ร้ านค้ าในประเทศอินโดนีเ ซีย ส่ ว นลู กค้าในประเทศ
อินโดนีเซียสามารถใช้แอปพลิเคชันบนมือถือของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสแกน Thai QR Code3 ชาระ
ค่าสินค้าและบริการร้านค้า ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการในประเทศไทย การให้บริการในระยะแรกนี้
นับเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับลูกค้า ร้านค้า และผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงิน
ระหว่างประเทศก่อนที่จะขยายการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบต่อไป
การให้บริการชาระเงินระหว่างกันด้วย QR Code มาตรฐานนี้ จะรองรับธุรกรรมการชาระเงิน
จากการท่องเที่ย วของทั้งสองประเทศและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะจากธุรกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศที่มีจานวนนักท่องเที่ยวระหว่างกันสูง ถึง 8 แสนคนใน
ปี 2562 และคาดว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกหลังสถานการณ์การเดินทางกลับสู่ภาวะปกติ รวมทั้งบริการนี้ยัง
สามารถรองรับการซื้อขายออนไลน์ระหว่างประเทศได้อีกด้วย
ในระยะต่อไป ช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 จะเพิ่มจานวนธนาคารและ non-bank ที่ให้บริการ
มากขึ้น รวมทั้งในอนาคตจะขยายบริการโอนเงินระหว่างประเทศแบบทันทีโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ของผู้รับแทนเลขที่บัญชีด้วย

1 ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงเทพใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่วนผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงศรีอยุธยาและ

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย สามารถใช้บริการได้ภายในเดือนกันยายน 2564 นี้
2 QRIS คือ มาตรฐาน QR ของอินโดนีเซีย ที่ร้านค้าสามารถใช้รับชาระเงินจากลูกค้าของธนาคารและผู้ให้บริการ e-wallet ที่ร่วมโครงการ
3 Thai QR Code คือ มาตรฐาน QR ของไทย ซึ่งเทียบเคียงได้กับ QRIS ของอินโดนีเซีย

ในโอกาสนี้ นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่า “ธปท. เห็นความสาคัญ ของการ
เชื่อมโยงระบบการชาระเงินระหว่างประเทศ และได้ดาเนินการกับหลายประเทศในอาเซียนแล้ว 5 ประเทศ
ได้แก่ ลาว กัมพูชา สิงคโปร์ เวียดนาม และมาเลเซีย ตามแผน ASEAN Payment Connectivity ซึ่งถือ
ว่าเป็น โครงสร้างพื้น ฐานทางการเงิน ที่สาคัญที่จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ธปท.
เชื่อมั่นว่าบริการการชาระเงินด้วย QR Code ระหว่างประเทศเป็นทางเลือกที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
และมีค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมและจูงใจต่อผู้ใช้บริการ ทั้งผู้ที่ทาการค้าขายออนไลน์ และนักท่องเที่ยวที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นภายหลังสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 คลี่ค ลายลง นอกจากนี้ การ
เชื่อมโยงกับประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนครั้งนี้ จะเป็นปัจจัยเร่งสาคัญ ในการเปลี่ยนแปลงวิถีการชาระ
เงินของประชาชนในอาเซียน อันจะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจของอาเซียนเติบโตและก้าวไปสู่สังคมดิจิทัล
อีกด้วย”
นายซูเกง รองผู้ว่าการ BI เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “การเชื่อมโยงการชาระเงินในครั้งนี้เป็นอีกก้าวใน
แผนกลยุทธ์ระบบการชาระเงิน อินโดนีเซียปี 2568 โดยเฉพาะในส่วนของระบบการชาระเงินรายย่อยหรือ
การชาระเงินระหว่างประเทศผ่านการเชื่อมโยงมาตรฐาน QR Code นอกจากนี้ การเชื่อมโยงดังกล่ าว
ยังเป็นการส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่น โดยการกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนโดยตรงสาหรับการชาระดุล
ระหว่างประเทศ ซึ่งจะลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและทาให้ต้นทุนในการทาธุรกรรมต่าลง โดยการ
ทาธุรกรรมผ่านธนาคารตัวแทนในการให้บริการธุรกรรม (Appointed Cross Currency Dealer: ACCD) ใน
แต่ละประเทศ นอกจากการเชื่อมโยงนี้จะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วยังจะช่วย SME ที่อยู่ในเมืองท่องเที่ยวให้
เข้า ถึง บริก ารทางการเงิน ในรูป แบบดิจิทัล มากขึ้น โดยระยะแรกของการเชื่อ มโยงนี้ที่ BI เรีย กว่า
‘industrial sandbox’ จึงเป็น จุดเริ่มต้นในการผลักดัน การเชื่อมโยงการชาระเงินระหว่างประเทศใน
ระดับภูมิภาคต่อไป”
ความสาเร็จของโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือ อย่างดี ของทุกฝ่าย ภายใต้การผลักดันของ
ธนาคารกลางของทั้งสองประเทศ คือ ธปท. และ BI รวมถึงความร่วมมือของ สมาคมธนาคารไทย สมาคม
การชาระเงินของประเทศอินโดนีเซีย ผู้ให้บริการ QRIS 13 ราย ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบการ
ชาระเงินของทั้งสองประเทศ ได้แก่ เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ (NITMX)4 และ RAJA5 (Rintis, Artajasa, Jalin
และ Alto) และธนาคารที่เข้าร่วมโครงการและทาหน้าที่ชาระดุลระหว่างประเทศ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ของประเทศไทย และ Bank Central Asia (BCA) Bank
Negara Indonesia (BNI) และ Bank Rakyat Indonesia (BRI) ของประเทศอินโดนีเซีย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
Bank Indonesia
17 สิงหาคม 2564

4 เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ (NITMX) คือ ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินในประเทศไทย เช่น ระบบพร้อมเพย์
5 RAJA คือ ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินในประเทศอินโดนีเซียทั้ง 4 ราย ได้แก่ Rintis, Artajasa, Jalin, และ Alto
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ฝ่ายนโยบายระบบการชาระเงิน
โทร: (+66) 2283 5054
อีเมล: PSSAD-PSD@bot.or.th
Bank Indonesia
Payment Systems Policy Department
Tel: (+62) 2381 7027
Email: DKSP-ITSP@bi.go.id
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เอกสารแนบ : ธนาคารและ non-bank ที่ให้บริการชาระเงินผ่าน QR Code ระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศอินโดนีเซีย
ธนาคารและ non-bank ที่ให้บริการในช่วงแรก มีดังนี้
ธนาคาร และ non-bank ที่ให้บริการในอินโดนีเซีย

ธนาคารที่ให้บริการในไทย

PT Bank Central Asia, Tbk

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

PT Bank Pembangunan Daerah Bali
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
PT Bank Permata, Tbk
PT Bank CIMB Niaga, Tbk
PT Espay Debit Indonesia Koe
PT Fintek Karya Nusantara
PT Transaksi Artha Gemilang
PT Bank Mega, Tbk
PT Airpay International Indonesia
PT Bank Sinarmas, Tbk
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
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