รายการเอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ สาหรับการขออนุญาตหรือขึ้นทะเบียน
การประกอบธุรกิจบริการการชาระเงินภายใต้การกากับตามพระราชบัญญัติระบบการชาระเงิน พ.ศ. 2560
ที่
รายการเอกสารหรือหลักฐาน
แนวทางการจัดทาเอกสาร
แบบการขออนุญาตหรือขึ้นทะเบียน การประกอบธุรกิจบริการการชาระเงินภายใต้การกากับ
(1) แบบฟอร์มการขออนุญาตหรือขึ้นทะเบียน
1. ชื่อบริษัทหรือผู้ประกอบธุรกิจ ภาษาไทย และ
การประกอบธุรกิจบริการการชาระเงินภายใต้การกากับ
ภาษาอังกฤษ
เงื่อนไข :
2. ที่ตั้งสานักงานใหญ่
1. กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอานาจจัดการ ลงลายมือชื่อ
3. จานวนสาขา รายละเอียดสาขา และที่ตั้ง (ถ้ามี)
รับรองพร้อมประทับตราบริษัท
4. เลือกประเภทธุรกิจที่ประสงค์จะขออนุญาต
2. กรณีเป็นผู้รับมอบอานาจให้ดาเนินการแทน ต้องมี
(สามารถเลือกได้หลายประเภทพร้อมกัน)
เอกสารแสดงการมอบอานาจที่ถูกต้อง
แบบการขออนุ ญาต
ประกอบธุรกิจบริก าร.docx

แบบการขอขึน
้
ทะเบียนประกอบธุรกิจบริก าร.docx

ก. รายละเอียด หลักฐาน และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจบริการการชาระเงินภายใต้การกากับ
(1) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
หนังสือรับรองบริษัท จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เงื่อนไข : กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอานาจจัดการ (หรือผู้รับ กระทรวงพาณิชย์ ที่ระบุข้อมูลสาคัญ คือ
มอบอานาจที่ถูกต้อง) ลงลายมือชื่อรับรองพร้อม
1. ชื่อบริษัท
ประทับตราบริษัททุกหน้า
2. รายชื่อกรรมการของบริษัท
3. ผู้มีอานาจลงนาม และเงื่อนไขการลงนาม
4. ทุนจดทะเบียน
5. ที่ตั้งสานักงานใหญ่ และสาขา
(2) วัตถุประสงค์ของบริษัทเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
หนังสือรับรองบริษัทที่แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบ
บริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจระบบการชาระเงินหรือบริการการชาระเงินภายใต้
เงื่อนไข : กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอานาจจัดการ (หรือผู้รับ การกากับ หรือประกอบธุรกิจที่มีลักษณะ/ประเภทตาม
มอบอานาจที่ถูกต้อง) ลงลายมือชื่อรับรองพร้อม
พ.ร.บ. ระบบการชาระเงิน
ประทับตราบริษัททุกหน้า
(3) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท จากกรมพัฒนา
เงื่อนไข : กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอานาจจัดการ (หรือผู้รับ ธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ที่ระบุข้อมูลสาคัญ คือ
1. ชื่อบริษัท
มอบอานาจที่ถูกต้อง) ลงลายมือชื่อรับรองพร้อม
2. ที่ตั้งสานักงานใหญ่ และสาขา
ประทับตราบริษัททุกหน้า
3. วัตถุประสงค์
4. ทุนจดทะเบียนของบริษัท
5. ชื่อ ที่อยู่ ลายมือชื่อ และจานวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการแต่
ละคนได้เข้าชื่อไว้
รวมถึง สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (หากมี)
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(4) สาเนาข้อบังคับของบริษัท
เงื่อนไข : กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอานาจจัดการ (หรือผู้รับ
มอบอานาจที่ถูกต้อง) ลงลายมือชื่อรับรองพร้อม
ประทับตราบริษัททุกหน้า
(5) สาเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ รายงาน
รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรก
ของบริษัท โดยรวมถึงสัญชาติผู้ถือหุ้น
เงื่อนไข : กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอานาจจัดการ (หรือผู้รับ
มอบอานาจที่ถูกต้อง) ลงลายมือชื่อรับรองพร้อม
ประทับตราบริษัททุกหน้า

แนวทางการจัดทาเอกสาร
สาเนาข้อบังคับบริษัทที่ลงนามรับรองโดยกรรมการหรือผู้
ซึ่งมีอานาจจัดการ

สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามแบบ บอจ.5 จากกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สาหรับกรณีที่เป็น
บริษัทมหาชน ขอให้นาส่งรายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรก ที่ระบุข้อมูลสาคัญ ดังนี้
1. รายชื่อผู้ถือหุ้น และที่อยู่
2. สัดส่วนการถือหุ้น
3. จานวนหุ้นและทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้ว
1. แบบประวัติกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอานาจจัดการ
พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาพาสปอร์ต

(6) รายชื่อ สัญชาติ ภูมิลาเนา ประวัติการทางาน และ
คุณวุฒิของกรรมการและผู้ซึ่งมีอานาจจัดการทุกคน
พร้อมทั้งแบบหนังสือรับรองคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการ
แบบประวัตก
ิ รรมการฯ.
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอานาจ
docx
จัดการของผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจบริการการชาระ
เงื่อนไข : กรรมการแต่ละท่านลงลายมือชื่อรับรอง
เงินภายใต้การกากับ
2. แบบหนังสือรับรองคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอานาจจัดการ
แบบหนั งสือ รั บรอง
คุณสมบัตก
ิ รรมการฯ.docx

เงื่อนไข : กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอานาจจัดการ ลงลายมือชื่อ
รับรองพร้อมประทับตราบริษัท ทั้งนี้ กรรมการและผู้ซึ่งมี
อานาจจัดการจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ตาม พ.ร.บ. ระบบการชาระเงิน พ.ศ.
2560 และประกาศ ธปท. ที่ สนช. 5/2561 และ ที่ สนช.
6/2561
(7) โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ เช่น บริษัทแม่ บริษัทลูก และ
แผนผังโครงสร้างกลุ่มธุรกิจที่แสดงบริษัทแม่ บริษัทลูก
บริษัทร่วม รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
และบริษัทร่วม โดยระบุประเภทธุรกิจของแต่ละบริษัท
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละบริษัท
บริการการชาระเงินภายใต้การกากับ
เงื่อนไข : กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอานาจจัดการ (หรือผู้รับ
มอบอานาจที่ถูกต้อง) ลงลายมือชื่อรับรองพร้อม
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ประทับตราบริษัททุกหน้า
(8) งบการเงินประจาปีที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย กรณีบริษัทจัดตั้งใหม่ : สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตย้อนหลัง 3 ปี / งบการเงินงวด 6 เอกสารอื่นใดที่แสดงถึงฐานะการเงินของบริษัทแม่/
เดือนล่าสุด (หากมี) / และเอกสารหลักฐานอื่นใดที่
กลุม่ ผู้ถือหุ้น/บริษัทในเครือ และ/หรือแนวทางการ
แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินที่มั่นคงของบริษัท จัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
เงื่อนไข : กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอานาจจัดการ (หรือผู้รับ กรณีบริษัทที่ดาเนินธุรกิจอยู่แล้ว : งบการเงินประจาปีที่
มอบอานาจที่ถูกต้อง) ลงลายมือชื่อรับรองพร้อม
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี
ประทับตราบริษัททุกหน้า
รวมถึง รายชื่อ ประวัติการทางาน และคุณวุฒิของ
ผู้สอบบัญชี (หากมี)
ข. รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการการชาระเงินภายใต้การกากับ
(1) โครงสร้างองค์กรและการกากับดูแล เพื่อรองรับการ
โครงสร้างองค์กรของบริษัทที่ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
ประกอบธุรกิจ โดยแสดงให้เห็นถึงหน่วยงานและ
1. หน่วยงานและทีมงานต่าง ๆ โดยระบุถึงหน้าที่ความ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รวมถึงระบุหน้าที่
รับผิดชอบของหน่วยงาน และทีมงานที่เกี่ยวข้องกับ
ความรับผิดชอบ ซึ่งครอบคลุมด้านเทคโนโลยี
e-Payment ซึง่ ควรครอบคลุมถึงหน่วยงานที่
สารสนเทศ
รับผิดชอบการดาเนินการ ดังนี้
1.1 การบริหารจัดการธุรกิจ (Business Unit หรือ
First Line of Defense)
1.2 การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจและการกากับดูแล
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(Second Line of Defense)
1.3 การตรวจสอบการดาเนินงาน (Third Line of
Defense)
ทั้งนี้ หากมีการใช้บริการจากภายนอกสาหรับงานใด
ขอให้ระบุชื่องาน และชื่อของผู้ให้บริการจากภายนอก
ด้วย โดยผู้ให้บริการภายนอก หมายรวมถึง บุคคลที่สาม
หรือนิติบุคคลอื่น และบริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทในเครือ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
2. รายชื่อผู้บริหารและอัตรากาลังของแต่ละหน่วยงาน/
ทีมงาน
3. โครงสร้างการกากับดูแล ได้แก่ คณะกรรมการ/สาย
การบังคับบัญชาและการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานของหน่วยงานข้างต้น
(2) รายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ
 ข้อมูลรายละเอียดการให้บริการ ทีแ่ สดงถึงขั้นตอนการ
(2.1) ชื่อและประเภทการให้บริการ
ทาธุรกรรมผ่านช่องทางการให้บริการต่าง ๆ ของ
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(2.2) สาระสาคัญ เงื่อนไข และรูปแบบการให้บริการ
บริษัท ซึ่งรวมถึงสาขา ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งรายละเอียดขอบเขตการให้บริการ เช่น
พันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทน Customer’s Journey
กลุ่มผู้ใช้บริการ ประเภทบริการ สถานที่ที่
แยกตามประเภทบริการ ตามแบบฟอร์มตามแนบนี้
ให้บริการ เป็นต้น พร้อมระบุถึงค่าธรรมเนียม
(โดย 1 แบบฟอร์ม คือ 1 รูปแบบการให้บริการ)
การให้บริการ
รายละเอียดรูปแบบการ
(2.3) กระบวนการ วิธีการ และขั้นตอนในการ
ใหบริ
้ การด ้าน Business.docx
ให้บริการ รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น
 ข้อมูลรายละเอียดการให้บริการด้านเทคโนโลยี
(2.3.1) แผนภาพระบบงาน
สารสนเทศ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี
(2.3.2) คาอธิบายรายละเอียดเทคโนโลยีที่ใช้
สารสนเทศตามแบบฟอร์มตามแนบนี้
ในการให้บริการและเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
แบบฟอร์ม รายละเอียด
ด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ.docx
ระบบให้บริการ
(2.3.3) แนวทางการเชื่อมโยงกับระบบงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2.4) ผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ เช่น ตัวแทน คู่ค้า
หรือร้านค้า โดยระบุถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
สัญญาหรือข้อตกลงระหว่างกัน ซึ่งครอบคลุมถึงแนว
ทางการบริหารจัดการและตรวจสอบข้อเท็จจริงระหว่าง
ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ให้บริการ (หากมี)
(3) นโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง นโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง
ระบบสารสนเทศ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีมาตรฐานตาม
ระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
ประกาศ ธปท. ว่าด้วยนโยบายและมาตรการการรักษา
1. การควบคุมการเข้าถึง และการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้
ความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
2. การรักษาความลับของข้อมูล และความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ
3. การรักษาสภาพความพร้อมใช้งานของการ
ให้บริการ
4. การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางระบบ
สารสนเทศ (โดยขอให้ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ
นโยบายการตรวจสอบด้าน IT รวมถึงขอบเขต และ
แนวทางการตรวจสอบด้าน IT)
(สามารถศึกษา สนช. 11/2561 เพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดทานโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคง
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แนวทางการจัดทาเอกสาร
ปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ)
(4) นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจบริการการชาระ
นโยบายและแผนประกอบธุรกิจที่แสดงถึง
เงินภายใต้การกากับ ในระยะเวลา 3 ปี โดยรวมถึงการ 1. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
ลงทุนในระบบงาน รายได้ ค่าใช้จ่าย ปริมาณธุรกรรม
ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
บริการที่จะเพิ่มเติม และแหล่งที่มาของเงินลงทุน
และความเสี่ยงของธุรกิจ (SWOT Analysis) ปัจจัยที่
เป็นต้น รวมทั้งผลการศึกษาความเป็นไปได้
จะทาให้บริษัทแข่งขันได้ในตลาด
2. แผนการประกอบธุรกิจ โดยอธิบายถึงแผนการ
(Feasibility Study) เช่น การวิเคราะห์คู่แข่ง
ให้บริการ กลุ่มลูกค้า/ร้านค้าเป้าหมาย กลยุทธ์
การตลาด สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก พร้อม
การตลาด และคาดการณ์ส่วนแบ่งการตลาด ในช่วง 3
ระบุสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทาแผนและประมาณการ
ปีข้างหน้า
3. ประมาณการงบกาไรขาดทุน (ฉบับย่อ) ในช่วง 3 ปี
ข้างหน้า ซึ่งควรสอดคล้องกับผลการศึกษาความ
เป็นไปได้และแผนการประกอบธุรกิจ โดยแสดงถึง
3.1 ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และเงินลงทุน
รวมทั้ง ผลกาไร/ขาดทุน (รายปี)
3.2 รายละเอียดของสมมติฐานและที่มาของตัวเลข
ประมาณการทั้งหมด เช่น ปริมาณธุรกรรมที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น จานวนผู้ใช้บริการ ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ในการให้บริการ ค่าใช้จ่ายของบริษัท
เป็นต้น
(5) แผนปฏิบัติการเตรียมการรองรับการประกอบธุรกิจ
แผนปฏิบัติการรองรับการประกอบธุรกิจควรครอบคลุม
บริการการชาระเงินภายใต้การกากับ โดยแสดง
เรื่องกระบวนการเตรียมการด้านต่าง ๆ ก่อนเริ่มประกอบ
รายละเอียดการเตรียมการในแต่ละช่วงเวลา (Timeline) ธุรกิจ ทั้งด้านการจัดตั้งธุรกิจ การเตรียมระบบการ
ให้บริการ และ Business Operation รวมทั้งการปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง
ธุรกิจ
(6) นโยบายการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง1/ ที่อธิบายถึง
ในการให้บริการ โดยระบุตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สาคัญและ 1. ลักษณะความเสี่ยงของธุรกิจ (โดยอ้างอิงลักษณะความ
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง
เสี่ยงตามแนวทางฉบับนี้)
กระบวนการบริหารและจัดการความเสี่ยงประเภท
2. แนวทางการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ต่าง ๆ ที่ครอบคลุมถึงวิธีการบ่งชี้ วัด ควบคุม ติดตาม
ได้ ซึ่งอาจเป็นแนวทางการป้องกัน ติดตาม และรับมือ
และบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละประเภทและ
แก้ไขความเสี่ยง
โดยรวมขององค์กรได้ ได้แก่
3.กระบวนการกากับดูแลภาพรวมความเสี่ยงของบริษัทให้
1/

โปรดดูนิยามความเสี่ยงแต่ละด้านตามเอกสารแนบท้าย
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(6.1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
(6.2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
(6.3) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
(6.4) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal Risk)
(6.5) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)
(6.6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Risk)
(7) แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบและการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Impact Analysis and
Business Continuity Management: BIA, BCM)
โดยผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจบริการการชาระเงิน
ภายใต้การกากับควรกาหนดผู้รับผิดชอบและ
รายละเอียดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้
เหมาะสมกับประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจตนเอง
ซึ่งมีสาระสาคัญดังนี้
(7.1) การกาหนดแนวนโยบายการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ
(7.2) การจัดทาแผนฉุกเฉินหรือแผนรองรับการ
ดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business
Continuity Planning: BCP)
(7.3) การจัดทาแนวทางการติดตามและประเมินผล
และแนวทางการทดสอบแผน BCP
(8) กระบวนการควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบรายการผิดปกติ โดยระบุการกาหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกากับ
ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการดาเนินงาน

แนวทางการจัดทาเอกสาร
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งครอบคลุมถึงผู้รับผิดชอบ
ในการจัดการความเสี่ยง กระบวนการจัดการความ
เสี่ยงตั้งแต่การระบุ ประเมิน ติดตาม ทบทวนความ
เสี่ยง และการรายงานต่อคณะกรรมการหรือผู้มี
อานาจจัดการของบริษัท

1. นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ที่
แสดงข้อมูลดังนี้
- คณะกรรมการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
กาหนด BCM
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารความต่อเนื่องของ
ธุรกิจ
- แนวทางการจัดทา ทดสอบ และทบทวนแผน BCP
ให้ครอบคลุมเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจส่งผล
กระทบต่อธุรกิจ โดยอย่างน้อยควรครอบคลุม
เหตุการณ์ เช่น ภัยพิบัติ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีปัญหาขัดข้องไม่สามารถให้บริการได้
โรคระบาด การไม่สามารถเข้าปฏิบัติการ ณ สถานที่
ทางาน/ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ เป็นต้น

** ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2.2 (3) ของประกาศ
ธปท. ที่ สนช. 6/2561 **
1. แนวทางปฏิบัติในการควบคุมภายในเพื่อป้องกันและ
ติดตามรายการผิดปกติจากความผิดพลาดหรือทุจริต
ในการปฏิบัติงานที่แสดงถึงผู้รับผิดชอบ แนวทาง
ดาเนินการ เช่น การจัดให้มีการปฏิบัติงานที่เป็นไป
ตามหลัก check & balance การแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบ แนวทางการติดตามดูแลการไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับภายในกิจการ
หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
2. แนวทางการตรวจสอบภายในที่แสดงถึงหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ความถี่ในการตรวจสอบ การติดตามดูแล
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แนวทางการจัดทาเอกสาร
การแก้ไขประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ
(9) แนวทางและรายละเอียดการใช้บริการจากผู้ให้บริการ ** เฉพาะการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับงานที่สาคัญ **
1. ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
รายอื่นหรือบุคคลอื่น (Outsourcing) โดยระบุ
(outsourcing) โปรดระบุในตารางสรุปการใช้บริการ
ระยะเวลา ขอบเขตการใช้บริการ หน้าที่ความ
จากผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing) เกี่ยวกับ
รับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ และ
ขอบเขตงานและชื่อผู้ให้บริการภายนอกด้วย ตาม
หลักเกณฑ์การคัดเลือก ติดตาม ประเมินความเสี่ยงของ
แบบฟอร์มตามแนบนี้
การใช้บริการ รวมทั้งสัญญาการใช้บริการจากผู้
ให้บริการรายอื่นหรือบุคคลอื่น
ตารางสรุปการใช ้บริการ
จากผู ้ใหบริ
้ การภายนอก.docx

2. แนวทางการจัดการความเสี่ยงของการใช้บริการ
ภายนอก โดยอย่างน้อยให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
- การกาหนดหลักเกณฑ์หรือปัจจัยในการคัดเลือกผู้ให้
บริการ
- การกาหนดขอบเขตงาน หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ
ผู้ให้บริการอย่างชัดเจน โดยมีการจัดทาสัญญาหรือ
ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเริ่มการใช้
บริการ
- แนวทางในการติดตามการปฏิบัติงานและความ
เสี่ยงของผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยระบุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบการในการติดตามดูแล
การใช้บริการจากบุคคลภายนอก ให้หมายรวมถึงบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน บริษัทแม่ สาขาของสานักงานใหญ่
(10) นโยบายและมาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน 1. นโยบายและมาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลาย
ซึ่งไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่สานักงานป้องกันและ
ล้างสูง ทีผ่ ่านการขอความเห็นจาก ปปง. แล้ว
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กาหนด
2. กระบวนการทา KYC/KYM (Know Your Customer/
Know your Merchant) และ CDD (Customer
Due Diligence) ของผู้ใช้บริการ ทั้งที่เป็นบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล ควรครอบคลุมขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1) ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ
- แนวทางการระบุและจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ใน
การยืนยันตัวตนของลูกค้า/ร้านค้า
- แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของ
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(11) แนวทางการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ที่ครอบคลุมถึง
ข้อตกลงหรือสัญญาในการใช้บริการ ความรับผิดชอบ
ของผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจบริการการชาระเงิน
ภายใต้การกากับ แนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการ รวมทั้งแนวทางในการจัดการข้อร้องเรียน

(12) รายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะการให้บริการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

แนวทางการจัดทาเอกสาร
ข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนและการ
ตรวจสอบตัวตนของลูกค้า/ร้านค้า
2) ขั้นตอนในการติดตาม (Ongoing Monitoring)
และแนวทางดาเนินการกรณีพบร้านค้า/พันธมิตร
ทางธุรกิจมีพฤติกรรมหรือความเสี่ยงต่อการทุจริต
ฟอกเงินหรือกระทาผิดกฎหมาย
3. แนวทางการจัดการความเสี่ยงด้าน AML/CFT
อื่น ๆ ได้แก่ การกาหนดวงเงินในการทาธุรกรรม การ
ติดตามการทาธุรกรรมที่ต้องสงสัย
แนวทางการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ควรกาหนดให้ครอบคลุม
เรื่องดังต่อไปนี้
1) การจัดทาสัญญาหรือข้อตกลงในการใช้บริการที่
ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และการเปิดเผยให้
ผู้ใช้บริการทราบและยินยอมก่อนใช้บริการ
2) ช่องทาง กระบวนการ และหน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียนหรือปัญหา
ในการใช้บริการ
3) อัตราค่าธรรมเนียมที่คาดว่าจะคิดในการให้บริการ
รวมถึงวิธีการหรือช่องทางการเปิดเผยให้
ผู้ใช้บริการทราบก่อนตัดสินใจใช้บริการ
4) แนวทางการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Data
Privacy) รวมถึงแนวทางการขอความยินยอมจาก
ผู้ใช้บริการ
ทั้งนี้ บริษัทสามารถอ้างอิงประกาศหลักเกณฑ์ที่ สนช.
6/2561 ในการจัดทาแนวทางด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.2 ของประกาศ ธปท.
ที่ สนช. 5/2561 **
1. ข้อมูลรายละเอียดและวิธีการบริหารเงินที่ได้รับ
ล่วงหน้าจากผู้ใช้บริการควรครอบคลุมถึง
1.1 ช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถแลกเปลี่ยนได้เป็นเงิน
สด (หากมี) โดยให้ระบุในเอกสารรายละเอียด
เกี่ยวกับการให้บริการ ข(2)
1.2 แนวทางการบันทึกบัญชีเงินรับล่วงหน้า และการ
เก็บรักษาเงินรับล่วงหน้า
** ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2.3 ของประกาศ ธปท.
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ที่

รายการเอกสารหรือหลักฐาน

แนวทางการจัดทาเอกสาร
ที่ สนช. 7/2561 **
1.3 วิธีการบริหารเงินเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถ
มีสภาพคล่องในการชาระเงินให้ร้านค้าได้ตาม
สัญญาหรือข้อตกลงระหว่างกัน
** ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2.4 ของประกาศ ธปท.
ที่ สนช. 7/2561 **
1.4 ขั้นตอนและวิธีการชาระเงินระหว่างผู้ใช้บริการ
ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจบริการการชาระเงิน
ภายใต้การกากับ และร้านค้า รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ โดยขอให้ระบุรวมอยู่ในเอกสาร ข(2)
2. ระบุข้อมูลรายละเอียดการควบคุมภายใน (เพิ่มเติมจาก
ข(8))
2.1 วิธีการและการควบคุมการดาเนินการสร้างหรือ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
วิธีการบันทึกมูลค่าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือการเติม
เงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยขอให้ระบุรวมอยู่
ในเอกสาร ข(2)
2.2 วิธีการเก็บรักษาและจาหน่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์
โดยขอให้ระบุรวมอยู่ในเอกสาร ข(2)
2.3 การกาหนดวงเงินของเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยขอให้
ระบุรวมอยู่ในเอกสาร ปปง.
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เอกสารแนบท้าย
นิยามความเสี่ยงแต่ละประเภท มีดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกาหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ ความ
สมเหตุสมผลของสมติฐานหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดทาแผน รวมถึงความสอดคล้องกับทิศทางการ
ดาเนินธุรกิจและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และการนาแผนไปปฏิบัติ
2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่นิติบุคคลไม่สามารถชาระหนี้สินและภาระ
ผูกพันเมื่อถึงกาหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้
เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้
3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่าง ๆ อันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอ
หรือความบกพร่องของกระบวนการทางาน บุคลากร และระบบงานของนิติบุคคล รวมทั้งจากการทุจริต
หรือจากเหตุการณ์ภายนอก
4. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของทางการ
แล้วส่งผลเสียหายต่อการดาเนินงาน
5. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง หมายถึง ความเสี่ยงต่อการสูญเสียชื่อเสียงของสภาบันหรือองค์กรนั้น ๆ ซึ่งนับเป็น
สินทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่าง แต่ในปัจจุบันต่องถือว่าเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลต่อการดาเนินธุรกิจ เนื่องจากชื่อเสียง
ขององค์กรนั้น ได้มาจากการสั่งสมความเชื่อถือ ความไว้ใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากนักลงทุน ผู้ถือหุ้น
ลูกค้า รวมถึงพนักงานภายในองค์กรกับองค์กร
6. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การดาเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบัติงานของสถาบันการเงิน รวมถึงความเสี่ยงที่เกิด
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber threat)

