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WHAT’S INSIDE
What: Cross-border payment คืออะไร?
Why: ปจจัยที่สงผลตอผูใชบริการ Cross-border payment
Now: Cross-border payment ของไทย
Future: What’s next for Thailand?

Cross-border payment หรือ การชำระเงินและการ
โอนเงินระหวางประเทศมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง เพื่อชวยลด
อุปสรรคทั้งดานตนทุนและเวลาที่ใชในการทำธุรกรรม
ธปท. และภาคธนาคารไดรวมกันผลักดันบริการ
ชำระเงินระหวางประเทศผาน QR Code แลวกับหลายประเทศ
รวมถึงบริการการเชื่อมโยงบริการโอนเงินแบบทันที
ดวยหมายเลขโทรศัพทมือถือเปนครั้งแรกของโลก หรือ
“PromptPay - PayNow” ระหวางไทยและสิงคโปร นับเปน
กาวสำคัญที่จะตอยอดสูการเชื่อมโยงระหวางประเทศตอไป
สำนักนโยบายระบบการชำระเงิน
ฝายนโยบายระบบการชำระเงิน

สถิติ Cross-border payment ที่นาสนใจ
มูลคาการโอนเงินระหวางประเทศของบุคคล มีแนวโนมสูงขึ้น
หนวย: พันลาน USD

ในป 2563 มูลคาการโอนเงิน
ลดลง เนื่องจากสถานการณ
Covid- 19 ทำใหแรงงานขาม
ชาติมีรายไดลดลง และการปด
ประเทศทำใหแรงงานขามชาติไม
สามารถกลับไปทำงานได

หมายเหตุ: e = ประมาณการ; f = คาดการณ

ที่มา: World Bank-KNOMAD: Resilience COVID-19 Crisis Through a Migration Lens

มูลคาการโอนเงินระหวางประเทศของบุคคล 5 อันดับสูงสุด (ป 2562)
ประเทศขาสงเงินออก

หนวย: พันลาน USD

ประเทศขารับเงิน
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หมายเหตุ: สะทอนจำนวนแรงงานที่กระจายอยูในหลายประเทศและสงเงินกลับสูประเทศบานเกิด

ที่มา: Personal remittances, World Bank

คาธรรมเนียมเฉลี่ยในการโอนเงินไปยังตางประเทศตอมูลคาการโอน (%)

หมายเหตุ: สำหรับธุรกรรมที่มีมูลคา USD 200 (Q4/2563)

ที่มา: Remittance prices worldwide, World Bank
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WHAT

Cross-border payment
คืออะไร?

Cross-border payment หรือ การทำธุรกรรมการชำระเงินระหวางประเทศ แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก

การโอนเงินระหวางประเทศ

การชำระเงินระหวางประเทศ

การโอนเงินจากผูโอนในประเทศตนทางไปยังผูรับโอนใน
ประเทศปลายทางทันที เชน การโอนเงินของแรงงานกลับ
ประเทศ การโอนเงินในการทำธุรกิจ ผานชองทางตาง ๆ
อาทิ การโอนเงินผานระบบพรอมเพยจากไทยไปสิงคโปร
โดยใชเพียงหมายเลขโทรศัพท

การชำระเงินคาสินคาและบริการในตางประเทศดวย
ชองทางตาง ๆ เชน QR Code โดยลูกคาสามารถใช
mobile banking application ของธนาคารที่ใชบริการ
อยูเพื่อสแกน QR Code ของรานคาตางประเทศทั้ง
รานคาแบบ offline และ online เพื่อชำระเงิน

ตัวอยางการโอนเงินระหวางประเทศที่ไดรับอนุญาต
ในปจจุบัน
• การโอนเงินผานธนาคารดวยระบบ SWIFT
• การโอนเงินผานผูใหบริการ non-bank เชน
Western Union และ Money Gram

รูห รือไม

?

“โพยกวน” คืออะไร ?

โพยกวนมาจากภาษาจีน (批 จดหมายและเงิน + 馆 สถานที่ตาง ๆ)
รวมเปน สถานที่รับ-สงจดหมายและเงิน ซึ่งเปนศัพทของการโอนเงิน
ระหวางประเทศแบบนอกระบบโดยไมผานตัวกลางที่ไดรับอนุญาต
การโอนเงินผานโพยกวนมีความเสี่ยงทั้งในดานอัตราแลกเปลี่ยนที่
อาจสูงกวาความเปนจริง และการทุจริตที่เงินอาจไมถึงผูรับเงิน

การทำธุรกรรมการชำระเงินระหวางประเทศ
ควรทำผานธนาคารหรือผูใหบริการที่ไดรับ
อนุญาตจาก ธปท.
สามารถตรวจสอบรายชื่อไดที่
หรือ

THB

Fund transfer/Remittance

Payment

Click

SGD

การโอนเงินระหวางประเทศคิดเปนเทาไรของ GDP ?
ในป 2562 มูลคาการโอนเงินระหวางประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
มีมูลคามากกวาครึ่งลานลาน USD โดยใน 66 ประเทศ มูลคาการ
โอนเงินระหวางประเทศคิดเปนมากกวา 5% ของ GDP ในขณะที่บาง
ประเทศ เชน เฮติ ฮอนดูรัส และเนปาล มีสัดสวนดังกลาวสูงถึง 20%
ของ GDP (ไทยมีสัดสวนอยูที่ 3.1% ของ GDP)
ที่มา: มติชน, World Bank

scan me
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WHY

ปจจัยที่สงผลตอผูใชบริการ
Cross-border payment

ในการพัฒนาบริการ Cross-border payment ผูใหบริการควรคำนึงถึงความตองการของผูใชบริการทั้งภาคธุรกิจ
และภาคประชาชนเปนสำคัญ มาดูกันวามีปจจัยอะไรบาง ?

Fee
คาธรรมเนียมทีเ่ หมาะสมจะชวยลดตนทุนในการทำ
ธุรกรรมของประชาชน นอกจากนี้ชวยใหภาคธุรกิจมี
ศักยภาพในการแขงขันมากขึ้น

Ease of Use
การทำธุรกรรมระหวางประเทศ มีความสะดวก
และงายเสมือนการทำธุรกรรมในประเทศ

Payment Tracking
ความสามารถในการติดตามสถานะของการโอนเงิน
ชวยใหประชาชนและภาคธุรกิจสามารถตรวจสอบ
และวางแผนการดำเนินการตาง ๆ ไดดีขึ้น

Transparency
ความโปรงใสในเรื่องคาธรรมเนียมและระยะเวลา
เปนปจจัยที่ทำใหลูกคาเลือกใชบริการที่เหมาะสมกับ
ความตองการได

฿

Speed
ความรวดเร็วเปนอีกปจจัยสำคัญ หากผูรับไดเงิน
รวดเร็วทันที จะเปนประโยชนทั้งตอผูรับและ
ผูสง ทำใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจคลองตัวขึ้น

Safety
ขอคำนึงถึงความปลอดภัย เชน การตรวจสอบธุรกรรม
ตามเกณฑกฎหมายฟอกเงิน การตรวจสอบความ
ถูกตองของธุรกรรม และ การปองกันภัยไซเบอร
จากการทำธุรกรรมในรูปแบบดิจิทัล

Transfer Limit
วงเงินในการทำธุรกรรมที่เหมาะสม โดยเฉพาะ
ลูกคาภาคธุรกิจ สะทอนความตองการทำ
ธุรกรรมที่มีมูลคาสูงกวาภาคประชาชน
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NOW

Cross-border payment
ของไทย

ธปท. ไดสงเสริมการเชื่อมโยงการชำระเงินระหวางประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียนอยางตอเนื่อง เพื่อใหการชำระเงินและ
โอนเงินระหวางประเทศมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีตนทุนหรือคาธรรมเนียมต่ำลง และสงเสริมการใชเงินสกุลทองถิ่น
เพื่อสนับสนุนการคา ชายแดน การทองเที่ยว การโอนเงินของแรงงาน รวมทั้งเปนกาวสำคัญในการเขาถึงบริการชำระเงินของประชาชน

ญี่ปุน

กัมพูชา
ในป 2562 ธปท. ในฐานะประธานอาเซียนไดริเริ่ม
โครงการ ASEAN Payment Connectivity
เพื่อผลักดันการเชื่อมโยงการชำระเงินภายใน
ภูมิภาคใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและตอบโจทย
การเขาถึงบริการทางการเงินของประชาชนใน
ภูมิภาคอาเซียน

QR payment
ก.พ. 63

QR payment
ธ.ค. 61

เวียดนาม
QR payment
มี.ค. 64

มาเลเซีย

QR payment

ลาว

Coming soon!

สิงคโปร

QR payment
พ.ย. 62
Real-time fund transfer

เม.ย. 64

การเชื่อมโยงระหวางบริการโอนเงิน PromptPay ของไทย
และ PayNow ของสิงคโปร นับเปนบริการโอนเงิน ในมิติใหม
ครั้งแรกของโลก โดยใหบริการโอนเงินผาน mobile banking
ดวยหมายเลขโทรศัพทมือถือของผูรับเงิน เชนเดียวกับการใช
บริการ PromptPay ในประเทศ ซึ่งผูรับโอนจะไดรับเงินทันที
ตรวจสอบชื่อผูรับได และคาโอนถูกลง

อินโดนิเซีย
QR payment
Coming soon!
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FUTURE

What’s next for Thailand?
การขยายความรวมมือระหวางประเทศ
ขยายการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินรายยอยแบบมีผลทันที
(real-time) สำหรับการชำระเงินและการโอนเงินระหวาง
ประเทศ กับประเทศตาง ๆ ที่มีธุรกรรมระหวางกัน เชน การ
ทองเที่ยว การคา และแรงงานขามชาติเพื่อใหลูกคาทั้งภาค
ประชาชนและภาคธุรกิจไดรับประโยชนสูงสุด

การขยายขอบเขตการใหบริการ
ตอยอดบริการกับประเทศที่ไดเริ่มใหบริการชำระเงิน
ระหวางประเทศไปแลว เชน การใหบริการ real-time
fund transfer การเพิ่มจำนวนผูใหบริการทั้งที่เปน
สถาบันการเงินและมิใชสถาบันการเงินเพื่อให
ครอบคลุมฐานลูกคาที่ใหญขึ้น และการขยายวงเงิน
การทำธุรกรรมเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจ
Country A
Payment
System

การใช platform กลางรวมกัน
เริ่มมีการศึกษาความเปนไปไดในการมีระบบ
กลางเชื่อมโยงระบบการชำระเงินของประเทศ
ตาง ๆ เขาดวยกัน เพื่อใหสามารถสื่อสารกันได
โดยตรง เพื่อลดตนทุน และเวลา รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการโอนเงินระหวางประเทศ

Country D
Payment
System

International
Platform

Country C
Payment
System

Country B
Payment
System

