ฉบับที่ 20/2562
เรื่อง การเชื่อมโยงระบบการชาระเงินในอาเซียน (ASEAN Payment Connectivity)
ณ การประชุม ASEAN Central Bank Governors วันที่ 4 เมษายน 2562 จ.เชียงราย
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ร่ ว มกั บ ธนาคารกลางและสถาบั น การเงิ น ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น
จั ดงานแถลงข่าวและจั ด แสดงนวัต กรรมทางการช าระเงิ น ที่มี ก ารเชื่ อมโยงในอาเซี ยน (ASEAN Payment
Connectivity) ณ การประชุ ม ผู้ ว่ า การธนาคารกลางของอาเซี ย น (ASEAN Central Bank Governors)
ที่จั งหวัดเชีย งราย ในการประชุมครั้ งนี้ มี การลงนามบัน ทึก ความร่ว มมื อ (MOU) เพื่อส่ งเสริมความร่ ว มมื อ
ระหว่างธนาคารกลางของอาเซีย น พร้ อมทั้ง การแสดงนวัต กรรมทางด้ านการช าระเงิ น ที่จ ะช่ว ยเชื่ อ มโยง
ความร่วมมือในภูมิภาคในมิติต่าง ๆ ดังนี้
นวัตกรรมทางการเงินและบริการชาระเงินระหว่างประเทศ
อินโดนีเชียและไทย
 การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางอินโดนีเชีย
และธนาคารแห่งประเทศไทย ในด้านระบบการชาระเงินและ
นวัตกรรมทางการเงิน
กัมพูชาและไทย
 การชาระเงินระหว่างประเทศด้วย Interoperable QR Payment
(ธนาคารไทยพาณิชย์)
อินโดนีเซียและไทย /
 การพัฒนาธุรกรรม L/C ระหว่างอินโดนีเซียและไทย และภายใน
Intra-ASEAN
อาเซียน โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain (ธนาคารกรุงเทพ)
สปป. ลาวและไทย
 การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างธนาคารกลาง สปป. ลาว
และธนาคารแห่งประเทศไทย ในด้านระบบการชาระเงินและ
นวัตกรรมทางการเงิน
 การชาระเงินระหว่างประเทศด้วย Interoperable QR Payment
(ธนาคารธนชาต และ BCEL)
 การโอนเงินระหว่างประเทศแบบ Real-time สาหรับภาคธุรกิจ
ด้วยเทคโนโลยี Blockchain (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา)
เมียนมาและไทย
 การโอนเงินระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยี Blockchain
(ธนาคารกรุงไทย Shwe Bank และ Everex)
สิงคโปร์และไทย
 การโอนเงินระหว่างประเทศด้วย API (DBS และธนาคารกสิกรไทย)
 การชาระเงินระหว่างประเทศด้วย Interoperable QR Payment
(AIS mPay, Singtel Group, ธนาคารกสิกรไทย)
 การชาระเงินระหว่างประเทศด้วย BeWallet Interoperable
QR Payment (ธนาคารกรุงเทพ และ UOB)
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
 การโอนเงินระหว่างประเทศผ่าน API (CIMB - SpeedSend)
และไทย

2

ดร.วิรไท สันติประภพ กล่าวว่า “การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของอาเซียนจะเข้มแข็งขึ้นจากการนา
เทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่มาใช้ในบริการชาระเงิน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการค้า การลงทุน และบริการต่าง ๆ
ในภูมิภาค”
“ในวัน นี้ เราได้เห็ น ความร่ ว มมือ ของสถาบันการเงิน ผู้ ให้ บริการ Non-banks และผู้ ให้ บริการบัตร
เครดิต/เดบิต ในการพัฒนาบริการชาระเงินระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยี ใหม่ เช่น QR Code, Distributed
Ledger Technology (Blockchain), Application Programming Interface (API) แ ล ะ card network
การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเหล่านี้ จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการกลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลาย
และจะช่ว ยเพิ่มประสิ ทธิภ าพของระบบการเงิน ทาให้ การทาธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศสะดวกขึ้ น
ลดต้นทุนของผู้ใช้บริการ รวมทั้งเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชากรในอาเซียนให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น”
ดร.วิรไท กล่าวเพิ่มเติมว่า “ธนาคารกลางในภูมิภาคได้ทางานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
ทางการเงิน ซึ่งธนาคารกลางสามารถมีบทบาทสาคัญในฐานะผู้ ขับเคลื่อนให้เกิดการเชื่อมโยงบริการชาระเงิน
โดยหนึ่งในเรื่องสาคัญ คือ การผลักดันให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานการชาระเงินและมาตรฐานกลางที่สามารถเชื่อมโยง
กันได้ (Interoperability) ซึ่งได้ถูกนามาใช้ในบริการชาระเงินที่ นามาแสดงในวันนี้ สิ่งเหล่านี้จะช่วยเชื่อมโยง
บริการชาระเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทางการเงินในอนาคต”
“การแสดงนวัตกรรมทางการเงินในวันนี้ เป็น ตัวอย่างอันดียิ่งของความร่วมมือของธนาคารกลางและ
สถาบันการเงินในภูมิภาคในการเชื่อมโยงบริการชาระเงินและบริการทางการเงินระหว่างกัน มองไปข้างหน้า
การเชื่อมโยงระบบการชาระเงิน นี้จะเป็นสิ่ง ที่เราเห็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง จะช่วยทาให้ ความร่วมมือ
ทางการเงินและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนเข้มแข็งและมั่นคงยิ่งขึ้น”
รายละเอียดการแสดงนวัตกรรมทางการเงินและบริการชาระเงินระหว่างประเทศของผู้ให้บริการต่าง ๆ มีดังนี้
กัมพูชาและไทย
1) การชาระเงินระหว่างประเทศด้วย Interoperable QR Payment
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ไ ด้ พั ฒ นาและทดสอบการให้ บ ริ ก ารช าระเงิ น ด้ ว ย Interoperable QR Payment
ข้ามประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน EMV โดยร่วมกับสาขาของธนาคารในประเทศกัมพูชา บริการนี้จะ
ช่วยอานวยความสะดวกสาหรับการชาระเงินรายย่อยระหว่างลูกค้าและร้านค้าของทั้งสองประเทศ ด้วยบริการ
ดั งกล่ าว นั กท่ องเที่ ย วไทยจะสามารถใช้ mobile banking application ของธนาคารไทย ในการสแกน
QR Code เพื่อชาระเงินค่าสินค้าและบริการให้กับร้านค้าในกัมพูชาที่ร่วมให้บริการ ซึ่งจะมีการเปิดให้บริการ
จริงในระยะต่อไป
อินโดนีเซียและไทย / Intra-ASEAN
2) บริการธุรกรรม L/C ระหว่างอินโดนีเซียและไทย และภายในอาเซียนด้วย Enterprise Blockchain
ธนาคารกรุงเทพฯ ร่วมกับ GC Marketing Solutions Company Limited (GCM) ซึ่งเป็นผู้ดาเนินธุรกิจ
ปิโตรเคมีและเป็นบริษัทในกลุ่มของ PTT Global Chemical Company Limited (GC) ได้ทดสอบการทา
ธุร กรรมสิ น เชื่อเพื่ อ การค้า (Trade Finance) ระหว่างไทยกับ อินโดนี เซียโดยใช้ Voltron Application
บน R3 CORDA Platform ทั้ ง นี้ ในการทดสอบ PT. Bukitmega Masabadi ซึ่ ง เป็ น คู่ ค้ า ของ GCM
ประเทศอิ น โดนี เ ชี ย จะส่ ง รายการ electronic L/C ผ่ า นธนาคารกรุ ง เทพ สาขาอิ น โดนี เ ซี ย มายั ง
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ธนาคารกรุงเทพ สานักงานใหญ่ โดยทารายการ L/C บน Enterprise Blockchain ซึง่ สามารถทาได้ง่ายและ
รวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาในการดาเนินการ และงานเอกสารได้มากกว่าครึ่ง หนึ่ง นอกจากนั้นกระบวนการ
การทางานดังกล่าวยังมีความปลอดภัย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
สปป. ลาวและไทย
3) การชาระเงินระหว่างประเทศด้วย Interoperable QR Payment
ธนาคารธนชาตและ Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public (BCEL) ได้ ร่ ว มพั ฒ นาการ
บริการชาระเงินระหว่างประเทศด้วย QR Payment ระหว่างไทยและ สปป. ลาว บริการดังกล่าวจะช่วยให้
ลูกค้าของ BCEL สามารถชาระเงินในประเทศไทยและมีผลทันทีด้วยการสแกน QR Code ที่ร้านค้าด้วย
mobile application ของ BCEL และยังช่วยให้คนไทยซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารธนชาต หรือธนาคารอื่น ๆ
ที่ เ ดิ น ทางไป สปป. ลาว สามารถช าระเงิ น ที่ ร้ า นค้ า ของ BCEL ผ่ า น mobile banking application
ของแต่ละธนาคาร ซึ่งเชื่อมโยงไปยังบัญชีของลูกค้าได้โดยตรง บริการดัง กล่าวจะเริ่มเปิดให้บริการแก่ลูกค้า
ในอีกไม่ช้านี้ โดยธนาคารธนชาตตั้งเป้าหมายที่จะขยายความร่วมมือกับ ธนาคารอื่นในกลุ่มประเทศ CLMV
เพื่อขยายเครือข่ายด้านการชาระเงินเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
4) Blockchain Interledger: การโอนเงินระหว่างประเทศแบบ Real-time สาหรับภาคธุรกิจ
ธนาคารกรุ งศรี อยุ ธ ยาได้เริ่ มบุ กเบิ กการใช้นวัต กรรม blockchain ส าหรับธุรกิจยุคใหม่ โดย Krungsri
Blockchain Interledger เป็นบริการโอนเงินระหว่างประเทศแบบ Real-time สาหรับภาคธุรกิจ ในการ
โอนเงินจาก สปป. ลาวมายังประเทศไทย และส่งต่อจากประเทศไทยไปยังสิงคโปร์ในเวลาที่รวดเร็ว ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแข่งขันในด้านการบริหารจัดการ ลดต้นทุน และช่วยลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
เมียนมาและไทย
5) การโอนเงินระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยี Blockchain
ธนาคารกรุงไทยและ Shwe Bank เมียนมาได้ร่วมกับ Everex ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ พัฒนาบริการ
ส่งเงินระหว่างประเทศที่มีความสะดวก ปลอดภัยและมีผลทันที โดยใช้ Blockchain platform “Krungthai
Bank and Shwe Bank Remittance powered by Everex” ซึ่งจะให้ลูกค้าสามารถโอนเงินโดยไม่จากัด
สถานที่และเวลา ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่แข่งขันได้ผ่านบริการ mobile application ของธนาคารกรุงไทย โดยผู้รับ
เงินในประเทศเมียนมาสามารถเลือกรับเงินได้หลายช่องทาง เช่น การส่งเงินถึงบ้าน หรือรับเงินจากสาขาของ
ธนาคาร Shwe Bank หรือการโอนเข้าบัญชี Shwe Bank โดยตรง โดยจะเริ่มให้บริการในเดือนมิถุนายนนี้
สิงคโปร์และไทย
6) การโอนเงินระหว่างประเทศผ่าน API
DBS และธนาคารกสิกรไทย ได้ร่วมพัฒนาบริการโอนเงินระหว่างประเทศโดยใช้เทคโนโลยี API (API-based
funds transfer service) เพื่อรองรับการโอนเงินจากสิงคโปร์มาไทย บริการดังกล่าวมีความพิเศษที่อนุญาต
ให้ผู้โอนสามารถตรวจสอบสถานะบัญชีของผู้รับโอนก่อนการโอนเงิน และสามารถโอนเงินได้สูงสุด 1.5 ล้านบาท
ต่อรายการ
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7) การชาระเงินระหว่างประเทศด้วย Interoperable QR Payment
AIS mPay เริ่มให้บริการ GLOBAL Pay ซึ่งเป็น mobile wallet application ที่ช่วยให้ลูกค้าคนไทยที่ใช้
e-wallet (ในอนาคตจะขยายไปยัง บัญชีเงินฝากธนาคาร) ให้สามารถใช้บริการชาระเงินผ่าน QR Code
เมื่ อ เดิ น ทางไปต่ า งประเทศผ่ า น VIA (เครื อ ข่ า ยช าระเงิ น ผ่ า นมื อ ถื อ ข้ า มประเทศ ด้ ว ย QR Code
ผ่าน e-wallet บนมือถือ ภายใต้กลุ่ม Singtel Group) ซึ่งในการทาธุรกรรมผ่าน VIA ลูกค้าจะได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย และมีอัตราแลกเปลี่ยนที่แข่งขันได้ผ่าน mobile wallets ของประเทศนั้น ๆ
8) การชาระเงินระหว่างประเทศด้วย Interoperable QR Payment
ธนาคารกรุงเทพได้ร่วมกับผู้ให้บริการ Thai Payment Network และ UnionPay ในการทดลองให้บริการ
ชาระเงินด้วย QR โดยใช้ มาตรฐาน EMV ช่วยให้ลูกค้าสามารถช าระเงินระหว่างประเทศผ่ านเครื อข่ าย
ของ UnionPay โดยใช้ BBL BeWallet application ที่ ผู ก กั บ บั ต รเดบิ ต Be1st โดยในช่ ว งเริ่ ม ต้ น
จะสามารถใช้บริการในประเทศสิงคโปร์ได้โดยผ่านร้านค้าของ United Overseas Bank
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย
9) การโอนเงินระหว่างประเทศผ่าน API
CIMB Group ได้ให้บริการ SpeedSend ซึ่งใช้เทคโนโลยี API ในการให้บริการโอนเงิน ระหว่างประเทศ
โดย SpeedSend เป็นบริการโอนเงินระหว่างประเทศมีค่าธรรมเนียมถูกและอัตราแลกเปลี่ยนที่ แข่งขันได้
โดยเชื่อมโยงกับ 10 ประเทศอาเชียนผ่านเทคโนโลยี API และเครือข่ายของธนาคารซึ่งมีความร่วมมือกับ
สถาบันการเงินและผู้ให้บริการโอนเงินในหลากหลายประเทศ โดยปัจจุบันรายการส่วนใหญ่เป็นการโอนเงิน
จากธนาคาร CIMB ไทยไปยังฟิลิปปินส์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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