รายงานระบบ
การช� ำ ระเงิ น
2 5 5 8

2

การก�ำกับดูแลเสถียรภาพระบบการช�ำระเงิน
(Payment Systems Stability)

2.1 บทบาทหน้าที่ของ ธปท. ในการก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินที่ส�ำคัญ
ระบบการช�ำระเงินเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการหมุนเวียนเงินและการเติบโต
ของระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยช่วยสนับสนุนและรองรับการท�ำธุรกรรมทางการเงินของสถาบันการเงินภาครัฐ
ภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มธุรกิจรายย่อย และประชาชนทั่วไป จึงควรมีการก�ำกับดูแลให้ระบบการช�ำระเงินมีการบริหาร
จัดการที่ดี มีความปลอดภัย สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเหมาะสม เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการด้วย
ธปท. มีหน้าที่ ในการดูแลเสถียรภาพระบบการช�ำระเงินของประเทศให้มีการด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
ปลอดภัย มีการคุ้มครองผู้บริโภค มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงการด�ำเนินการที่สอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล Principles for Financial Market Infrastructures (PFMIs) ของ Bank for International
Settlements (BIS) โดยในการก�ำกับดูแลดังกล่าว มีหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการ
ระบบการช�ำระเงิน (กรช.) เป็นผู้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินที่มีความส�ำคัญ รวมทั้งการดูแล
เสถียรภาพระบบการช�ำระเงินของประเทศ และคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) เป็นผูก้ ำ� หนดนโยบาย
การก�ำกับดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

2.2 ระบบการช�ำระเงินที่มีความส�ำคัญ
ระบบการช�ำระเงินที่มีความส�ำคัญที่ ธปท. ก�ำกับดูแล จ�ำแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) ระบบการช�ำระเงินทีส่ ำ� คัญต่อความมัน่ คงของระบบการเงินของประเทศ (Systemically Important Payment
System: SIPS) ซึง่ เป็นโครงสร้างพืน้ ฐานรองรับการโอนเงินหรือการช�ำระเงินมูลค่าสูงระหว่างสถาบัน ซึง่ มีเพียง
ระบบเดียวในประเทศไทย คือ ระบบบาทเนต (Bank of Thailand Automated High-value Transfer
Network: BAHTNET) ที่ด�ำเนินการโดย ธปท.
2) ระบบการช�ำระเงินรายย่อยที่มีความส�ำคัญ (Prominently Important Retail Payment Systems: PIRPS)
ได้แก่ ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค (Imaged Cheque Clearing and Archive System: ICAS) ซึ่ง
ด�ำเนินการโดย ธปท. และระบบการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร เช่น ระบบ ATM Pool และระบบการ
โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารครั้งละหลายรายการ (bulk payment) ซึ่งด�ำเนินการโดยบริษัท เนชั่นแนล
ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ�ำกัด (NITMX)
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2.3 วิธีการก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินที่มีความส�ำคัญ (Oversight Approach)
ธปท. ก�ำหนดวิธกี ารก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินทีม่ คี วามส�ำคัญไว้ ในนโยบายการก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินทีส่ ำ� คัญ
(Oversight Policy Framework) ดังนี้
1) การจัดให้มีการวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงของระบบการช�ำระเงินที่ส�ำคัญเป็นระยะ เพื่อประเมิน
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงที่ส�ำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk) ความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ (operational risk) และความเสี่ยงในการช�ำระดุล (settlement risk) รวมทั้งความเสี่ยงต่อระบบ
(systemic risk) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ปกติ หรือเหตุวิกฤติ รวมถึงผลกระทบในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงระบบหรือหลักเกณฑ์ที่ส�ำคัญของระบบ
2) การก�ำหนดให้ผดู้ ำ� เนินการระบบจัดท�ำการประเมินระบบด้วยตนเอง (self-assessment) โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน
สากล PFMIs
3) การเข้าประเมินและสังเกตการณ์การปฏิบตั งิ านของผู้ ให้บริการระบบ เพือ่ มุง่ เน้นการประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจเกิด
ขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบให้บริการ
นอกจากนี้ ธปท. ได้รว่ มมือและประสานงานเพือ่ การก�ำกับดูแล (cooperative oversight) กับส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)6 โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลระบบโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเงิน (Financial Market Infrastructures: FMIs) และความคืบหน้าในการก�ำกับดูแลระบบที่
เชื่อมโยงกัน ตลอดจนการก�ำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการจัดการความเสี่ยงในระบบที่สอดคล้องกัน เพื่อให้ระบบ
FMIs มีการด�ำเนินการโดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล PFMIs

2.4 การดูแลเสถียรภาพระบบการช�ำระเงินที่ส�ำคัญ
2.4.1 ระบบบาทเนต (Bank of Thailand Automated High-Value Transfer
Network: BAHTNET)
เป็นระบบการโอนเงินมูลค่าสูงที่มีความส�ำคัญ รองรับการท�ำธุรกรรมการโอนเงินระหว่าง
สถาบันทีม่ บี ญ
ั ชีเงินฝากกับ ธปท. เช่น การโอนเงินระหว่างสถาบัน การโอนเงินเพือ่ บุคคล
ที่สาม การโอนเงินเพื่อช�ำระราคาหลักทรัพย์ และการช�ำระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่าย
ธปท. จึงต้องมีการก�ำกับดูแลให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล PFMIs เพื่อให้ระบบบาท
เนตมีการด�ำเนินการและบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสมและสามารถให้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง ทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
6 ก.ล.ต.

ก�ำกับดูแลระบบการช�ำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Securities Settlement System: SSS) ระบบส�ำนักหักบัญชีกลางส�ำหรับธุรกรรมการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ (Central Counterparties: CCP) ซึ่งด�ำเนินการโดยบริษัท ส�ำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (Thailand Clearing House:
TCH) และระบบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Central Securities Depositories: CSD) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (Thailand Securities Depository: TSD)
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ในปี 2558 การโอนเงินผ่านระบบบาทเนตมีปริมาณทัง้ สิน้ 3.6 ล้านรายการ คิดเป็นมูลค่า 790 ล้านล้านบาท โดย
มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 6.4 และมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 ส�ำหรับปริมาณและมูลค่าการโอนเงิน
ผ่านระบบบาทเนตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจ�ำนวนรายการเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 14,800 รายการ และ
มีมูลค่าเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 3.3 ล้านล้านบาท ทั้งนี้มีมูลค่าการโอนเงินผ่านระบบบาทเนตคิดเป็น 58.4 เท่าของ
GDP
ภาพที่ 3 : ปริมาณและมูลค่าการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ส�ำหรับการโอนเงินผ่านระบบบาทเนตแยกตามประเภทธุรกิจ พบว่าธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี (Bilateral
repurchase operations: Bilateral RP) คิดเป็นสัดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 48.1 มีมูลค่า 375.7 ล้านล้านบาท รอง
ลงมาได้แก่ ธุรกรรมการโอนเงินระหว่างสถาบัน (ร้อยละ 14.9) การซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละ 13.0) การโอนเงิน
ภายในสถาบันเดียวกัน (ร้อยละ 12.6) การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (ร้อยละ 8.3) และธุรกรรมกู้ยืมเงินระหว่าง
สถาบัน (ร้อยละ 3.1)
ภาพที่ 4 : สัดส่วนมูลค่าการโอนเงินผ่านระบบบาทเนตแยกตามประเภทธุรกรรมที่ส�ำคัญ
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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• การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญของระบบบาทเนต
(1) การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงในการช�ำระดุล
สมาชิกของระบบบาทเนตมีสภาพคล่องเพียงพอส�ำหรับท�ำรายการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต และยังไม่ประสบปัญหา
ความเสี่ยงในการช�ำระดุล (settlement risk) โดยในปี 2558 สมาชิกมีสภาพคล่องระหว่างวันซึ่งประกอบด้วย เงิน
ฝากของสมาชิกผู้ ใช้บริการในบัญชีที่ ธปท. (Opening Balance) และเงินสภาพคล่องระหว่างสถาบันที่สมาชิกได้รับ
จาก ธปท. โดยมีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน (Intraday Liquidity Facility: ILF) เฉลี่ยเท่ากับ 548.7 พันล้านบาทต่อ
วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 0.3 หรือเพิ่มขึ้น 1.8 พันล้านบาทต่อวัน เมื่อพิจารณาอัตราการหมุนเวียนของสภาพ
คล่องเพือ่ ใช้ ในการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (RTGS Turnover) ในแต่ละวันพบว่า มีคา่ เท่ากับ 5.7 เท่า ในปี 2557
และ 5.9 เท่า ในปี 2558 นอกจากนี้ รายการโอนเงินที่รอสภาพคล่อง (รายการค้างคิวในระบบบาทเนต) มีเพียงร้อย
ละ 1.5 ของปริมาณธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด
ในส่วนของการดูแลความเสีย่ งด้านการช�ำระดุลหลายฝ่าย (Multilateral Net Settlement) ธปท. ได้จดั ให้มมี าตรการ
Securities Requirement for Settlement (SRS) เริ่มบังคับใช้เมื่อ 2 กรกฎาคม 2558 โดยก�ำหนดให้ธนาคาร
สมาชิกวางหลักประกันเพือ่ รองรับความเสีย่ งจากการช�ำระดุลทีเ่ ป็น net settlement เช่น การช�ำระดุลจากการหักบัญชี
เช็ค การโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร เป็นต้น ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าฐานะขาดดุลสูงสุดทีอ่ าจเกิดขึน้ เพือ่ ลดความเสีย่ ง
หากสมาชิกรายใดรายหนึง่ มีเงินไม่เพียงพอทีจ่ ะช�ำระดุลและอาจมีผลกระทบต่อเนือ่ งต่อสมาชิกรายอืน่ ๆ ในระบบ ซึง่ ที่
ผ่านมาการช�ำระดุลสามารถด�ำเนินการส�ำเร็จลุลว่ งตามเวลาทีก่ �ำหนดโดยไม่ต้องบังคับใช้หลักประกัน SRS แต่อย่างใด

ภาพที่ 5 : สภาพคล่องระหว่างวันโดยเฉลี่ยของระบบบาทเนต
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(2) การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเป็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญของระบบบาทเนต ซึ่ง ธปท. ต้องดูแลให้ระบบสามารถด�ำเนินการได้
อย่างต่อเนือ่ งทัง้ ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน การบริหารจัดการความต่อเนือ่ งระบบบาทเนต เป็นส่วนส�ำคัญทีส่ นับสนุน
ให้ระบบการช�ำระเงินเป็นไปอย่างราบรื่น ธปท. ในฐานะผู้ ให้บริการระบบบาทเนต ได้ก�ำหนดตัวชี้วัดความต่อเนื่องของ
บริการ (target system availability) ที่ร้อยละ 99.7 จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2558 ตัวชี้วัดความต่อเนื่อง
ของบริการ (system availability) ของระบบบาทเนต เท่ากับ 99.95% ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด
ไว้ โดย ธปท. มีการติดตามตัวชี้วัดความต่อเนื่องของบริการของระบบบาทเนต และรายงานต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งรายงานผลการด�ำเนินการต่อ กรช. เป็นประจ�ำทุก 6 เดือน

• การก�ำกับดูแลระบบบาทเนตตามมาตรฐาน PFMIs
ธปท. มีการเตรียมความพร้อมด้านระบบการช�ำระเงินเพื่อเข้ารับการประเมินตามโครงการ Financial Sector
Assessment Program (FSAP) โดยในปี 2558 – 2559 ธปท. ได้ด�ำเนินการเพื่อให้ระบบบาทเนตมีการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น ได้แก่ เร่งผลักดันให้มีกฎหมายรองรับ
payment finality และการจัดให้มีพิธีปฏิบัติและกระบวนการจัดการเมื่อสมาชิกในระบบเกิดปัญหาไม่สามารถ
ช�ำระดุลได้หรือล้มละลาย (default management) รวมทั้งการจัดท�ำกรอบนโยบายการจัดการความเสี่ยงของระบบ
บาทเนต (risk management framework) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน PFMIs
2.4.2 ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค (Imaged Cheque Clearing and Archive System: ICAS)
ICAS เป็นระบบการช�ำระเงินรายย่อยทีม่ คี วามส�ำคัญทีร่ องรับการเรียกเก็บเช็คด้วยภาพเช็คระหว่างธนาคาร ซึง่ ธปท.
ได้ก�ำกับดูแลให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล PFMIs โดยน�ำ PFMIs ที่เกี่ยวข้องกับระบบการช�ำระเงินรายย่อย
มาประยุกต์ ใช้ จ�ำนวน 14 ข้อ จากทั้งหมด 18 ข้อ
ภาพที่ 6 : ปริมาณและมูลค่าเช็คเรียกเก็บระหว่างธนาคารทั่วประเทศ
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ในปี 2558 เช็คเรียกเก็บระหว่างธนาคารทั่วประเทศ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 71.0 ล้านฉบับ คิดเป็นมูลค่า 37.4 ล้านล้านบาท
ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 2.3 และ 1.4 ตามล�ำดับ โดยปริมาณและมูลค่าเช็คเรียกเก็บเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 292,331
ฉบับ หรือ 154.1 พันล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มลดลงเช่นกันเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศและแนวโน้มของการ
ท�ำธุรกรรมการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงระยะหลายปีที่ผ่านมา
ในปี 2558 เขตกรุงเทพและปริมณฑลมีสัดส่วนของปริมาณการเรียกเก็บเช็คในช่วงมูลค่าน้อยกว่า 10 ล้านบาท
อยู่ในสัดส่วนมากที่สุดถึงร้อยละ 99.3 หรือประมาณ 70.5 ล้านฉบับ อันดับรองลงมาคือ เช็คมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาท
แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท (ร้อยละ 0.52) เช็คมูลค่าตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท (ร้อยละ 0.07) และ มูลค่า
ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป (ร้อยละ 0.07)

ภาพที่ 7: ปริมาณการเรียกเก็บเช็คในกรุงเทพและปริมณฑล แยกตามมูลค่า ปี 2558
(99.34%)

70.5

หนวย: ลานฉบับ
(0.52%)
(0.07%)
(0.07%)
นอยกวา 10 ลานบาท

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตั้งแต 10 ลานบาท แต ไมถึง 50 ลานบาท
ตั้งแต 50 ลานบาท แต ไมถึง 100 ลานบาท
ตั้งแต 100 ลานบาทขึ้นไป

• การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญของระบบ ICAS
ธปท. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบ ICAS มาอย่าง
ต่อเนือ่ ง ซึง่ ได้กำ� หนดเป้าหมายตัวชีว้ ดั ความต่อเนือ่ งของบริการทีร่ อ้ ยละ 99.7 จากการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาในปี 2558
ตัวชีว้ ดั ความต่อเนือ่ งของบริการของระบบ ICAS เท่ากับร้อยละ 99.99 ซึง่ อยู่ในระดับทีส่ งู กว่าเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ โดย
ธปท. ติดตามตัวชีว้ ดั ความต่อเนือ่ งของบริการของระบบ ICAS และรายงานต่อผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ รายงานผล
การด�ำเนินการต่อ กรช. เป็นประจ�ำทุก 6 เดือน
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• การก�ำกับดูแลระบบ ICAS
ธปท. ได้น�ำมาตรฐานสากล PFMIs มาประยุกต์ ใช้ ในการก�ำกับดูแลระบบ ICAS โดยในปี 2558 ธปท. ได้ประเมิน
ระบบ ICAS ในลักษณะ onsite examination เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (หลักการข้อ 17: Operational
risk) ใน 2 เรื่อง ได้แก่ (1) ความน่าเชื่อถือด้านการปฏิบัติงาน (Operational reliability and availability)
และ (2) การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) โดยผลการ
ประเมินสรุปได้ว่า ระบบ ICAS มีมาตรการและกระบวนการจัดการความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือด้านการปฏิบัติงาน
(Operational reliability and availability) และการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจส่วนใหญ่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล PFMIs โดยไม่พบประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
2.4.3 ระบบ ITMX (Interbank Transaction Management and Exchange)
ธปท. ก�ำกับดูแลระบบการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารของ NITMX ซึง่ จัดเป็นระบบการช�ำระเงินรายย่อยทีม่ คี วาม
ส�ำคัญ โดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2551 (พ.ร.ฎ. e-Payment) รวมทัง้ ได้นำ� มาตรฐานสากล PFMIs มาประยุกต์ ใช้ ในการก�ำกับดูแลระบบของ NITMX
ด้วย โดยในปี 2558 ธปท. ได้เข้าประเมินระบบตามมาตรฐานสากล PFMIs ในลักษณะ onsite assessment สรุป
ผลประเมินได้ว่า ระบบของ NITMX มีการด�ำเนินการและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญส่วนใหญ่สอดคล้อง
กับมาตรฐาน PFMIs เช่น ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงการช�ำระดุล รวมทั้งมีการ
พัฒนาระบบให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของธนาคารสมาชิก เปิดเผยกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ ใน
การรับสมาชิก และข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการใช้บริการแก่สมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีกระบวนการในการสื่อสารรับส่ง
ข้อมูลที่ได้มาตรฐาน โดยไม่พบประเด็นปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไขโดยทันทีหรือเร่งด่วน
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2.5 มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องในการดูแลระบบการช�ำระเงินที่ส�ำคัญ
ในปี 2558 คณะท�ำงาน Cyber Resilience ภายใต้ CPMI-IOSCO : The Committee on Payments and Market
Infrastructures (CPMI) และ The Technical Committee of the International Organization of Securities
Commissions (IOSCO) ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ก�ำหนดมาตรฐานสากล ส�ำหรับการก�ำกับดูแลประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพของระบบการช�ำระเงินและระบบทีเ่ กีย่ วข้องด้านหลักทรัพย์ ภายใต้ Bank for International Settlements
(BIS) ได้เผยแพร่ Consultative document เรื่อง “Guidance on cyber resilience for financial market
infrastructures” เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติเพิ่มเติม (supplementary) ของมาตรฐาน PFMIs โดยสาระส�ำคัญสรุป
ได้ว่า ผู้ด�ำเนินการระบบโครงสร้างพื้นฐานในการท�ำธุรกรรมทางการเงิน (Financial Market Infrastructures
: FMIs) และหน่วยงานก�ำกับดูแลควรสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงด้านไซเบอร์ ให้ทั่วถึงบุคลากรทุกระดับใน
องค์กร รวมทั้งค�ำนึงถึงความเชื่อมโยงกับระบบ FMIs ซึ่งอาจมีความเสี่ยงและผลกระทบที่เชื่อมโยงกันด้วย โดยให้มี
การติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล และมี
การทดสอบมาตรการ นอกจากนีย้ งั ให้ความส�ำคัญต่อการตอบ
สนองและกูค้ นื ให้ FMIs กลับมาท�ำงานต่อได้อย่างรวดเร็ว ซึง่
BIS ได้เผยแพร่เอกสารฉบับสมบูรณ์แล้ว เมื่อเดือนมิถุนายน
2559 ทั้งนี้ ธปท. จะพิจารณาน�ำแนวปฏิบัติมาประยุกต์ ใช้ ใน
การก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินที่ส�ำคัญต่อไป
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กรอบที่ 7: Cyber Resilience for Financial Market Infrastructure
Cyber resilience คือ ความสามารถในการเตรียมการ ต้านทาน ควบคุมสถานการณ์ และฟื้นฟู
ระบบให้คืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว หลังจากถูกโจมตีทางไซเบอร์
การเสริมสร้าง cyber resilience ของระบบการช�ำระเงินทีม่ คี วามส�ำคัญทีจ่ ดั เป็นโครงสร้างพืน้ ฐานการ
ท�ำธุรกรรมทางการเงิน (FMIs) นัน้ ถือเป็นสิง่ ส�ำคัญทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้ระบบการช�ำระเงินมีประสิทธิภาพ
และด�ำเนินการได้โดยสอดคล้องตามหลักการของมาตรฐานสากล PFMIs สามารถท�ำธุรกรรมทางการ
เงินได้อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารทีเ่ หมาะสมและมีกระบวนการกู้
คืนระบบได้รวดเร็วภายใน 2 ชัว่ โมงหลังจากเกิดเหตุหยุดชะงักจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ และสามารถ
จัดการให้การช�ำระเงินเสร็จสมบูรณ์ได้ภายในวันที่เกิดเหตุนั้น
เพือ่ ให้ระบบ FMIs มีกรอบแนวทางด�ำเนินงานในการเสริมสร้าง cyber resilience CPMI-IOSCO
ได้จัดท�ำ Guidance on cyber resilience for financial market infrastructures เพื่อเป็น
แนวทางให้ระบบ FMIs น�ำไปประยุกต์ ใช้ โดยองค์ประกอบส�ำคัญของการสร้าง cyber resilience
มี 5 องค์ประกอบหลัก (GIPDR) ได้แก่
Governance: การจัดให้มีมาตรการ กระบวนการและ
d
n
a
E
v
g
olvin
rnin
ทรัพยากรที่จ�ำเป็นส�ำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง
g
Lea onal Awar
ene
i
t
a
u
s
t
s
Si
ด้านไซเบอร์
Testing
Identiffiication: การระบุสิ่งที่มีผลต่อการปฏิบัติงานส�ำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ ระบบงาน หรือระบบที่เชื่อมโยง
Recovery
Identification
Protection: การก�ำหนดมาตรการควบคุมและออกแบบ
Governance
กระบวนการเพื่อปกป้องสิ่งส�ำคัญดังกล่าว
Detection: การติดตามตรวจจับเหตุคุกคามทางไซเบอร์ได้
Detection Protection
อย่างรวดเร็วทันการณ์
Recovery: การควบคุมสถานการณ์และลดความเสียหาย
Testin g
S it
ss
e
u at
n
e
โดยต้องสามารถฟื้นฟูระบบอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
L e a i o n a l Aw a r
g
rnin
g a n d Evo l v i n
ให้ FMIs สามารถด�ำเนินการต่อไปได้
นอกจากนี้ ยังมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญอีก 3 ด้าน ที่จ�ำเป็นในการสร้าง cyber resilience ได้แก่
การทดสอบว่ามาตรการทีก่ ำ� หนดไว้สามารถบรรลุเป้าหมายทีต่ อ้ งการหรือไม่ (Testing) การตระหนัก
รู้ ในสถานการณ์ภัยคุกคามเพื่อจะได้เตรียมการรับมือให้เหมาะสม (Situational Awareness) และ
การเรียนรู้เพื่อประเมินและปรับปรุงให้มีความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ใหม่ ๆ
ได้อย่างต่อเนื่อง (Learning and Evolving)
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3

การก�ำกับดูแลผู้ให้บริการ
การช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

3.1 การปรับปรุงกฎหมายและประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ในการก�ำกับดูแลผู้ให้บริการ
ในปี 2558 ธปท. ได้พิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการก�ำกับดูแลภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ
การช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกฎหมายล�ำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ประกอบด้วยการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.)
และประกาศ ธปท. เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและรูปแบบการด�ำเนิน
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งประกาศ คธอ. และประกาศ ธปท. ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว สรุปสาระ
ส�ำคัญในการปรับปรุงได้ดังนี้
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์เรื่องการก�ำกับดูแลสถานภาพทางการเงินของผู้ ให้บริการให้มีความมั่นคงสามารถ
ด�ำเนินธุรกิจและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
- ก�ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอ�ำนาจจัดการเพิ่มเติม
- ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของผู้ ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) เช่น ให้ออก e-Money
เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศหรือใช้ ในต่างประเทศได้ ให้ประกอบธุรกิจอืน่ ทีส่ นับสนุนธุรกิจ e-Payment
โดยผู้ ให้บริการจะต้องขออนุญาตจาก ธปท. ก่อน นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้ผู้ ให้บริการด�ำรงอัตราส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ สุทธิตอ่ ยอดคงค้างของเงินที่ได้รบั ล่วงหน้า ณ สิน้ ไตรมาส ไม่ตำ�่ กว่าทีก่ ำ� หนด เพือ่ ดูแลความเสีย่ ง
ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงิน
2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก�ำกับดูแลภายใต้ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขอ
อนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (การประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์) เพื่อให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มีการก�ำกับดูแลความเสี่ยงของ
ผู้ ให้บริการที่มีประสิทธิภาพขึ้น และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของประกาศ คธอ. เช่น การก�ำหนดคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอ�ำนาจจัดการ การขยายขอบเขตการให้บริการ การรายงานการเปิด/
ย้าย/ปิด ส�ำนักงานสาขา ซึง่ ประกาศกระทรวงการคลังและประกาศ ธปท. ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
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3) ยกร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ พ.ศ. 2559 ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เพื่อก�ำกับดูแล
การให้บริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้มีมาตรฐานเดียวกันกับผู้ ให้บริการ
การช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสถาบันการเงินและที่มิใช่สถาบันการเงินตามที่ได้รับมอบหมายจาก คธอ.
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
28 กรกฎาคม 2559 ขณะนี้ ธปท. อยูร่ ะหว่างจัดท�ำประกาศหลักเกณฑ์ เพือ่ ก�ำกับดูแลการให้บริการการช�ำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจภายใต้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต่อไป

3.2 การก�ำกับและตรวจสอบผู้ให้บริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ธปท. ก�ำกับดูแลและตรวจสอบผู้ ให้บริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะ
สมในการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน รวมทั้งให้มีความน่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยในการให้บริการการช�ำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจและการให้บริการของภาครัฐ โดย ธปท. เป็น
ผู้ควบคุมดูแลผู้ ให้บริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส�ำคัญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 และผู้ประกอบธุรกิจบริการการช�ำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุม ดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551
3.2.1 การก�ำกับดูแลตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5
แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (การประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์)
ธปท. ก�ำกับดูแลผูป้ ระกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทมี่ ใิ ช่สถาบันการเงิน ซึง่ ได้
รับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5
แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 58 (การประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์)
(ปว. 58) ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2547
ในปี 2558 มีผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ e-Money จ�ำนวน 4 ราย เป็นการ
ประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
เพื่อใช้ช�ำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมให้บริการ และช�ำระค่าสินค้าและ
บริการผ่านช่องทางออนไลน์ โดย ณ สิ้นปี 2558 มีจ�ำนวนผู้ ให้บริการ e-Money
ภายใต้ ปว. 58 ทั้งสิ้น 12 ราย
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3.2.2 การควบคุมดูแลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 (พ.ร.ฎ. e-Payment)
ธปท. มีหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ ให้บริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยอ�ำนาจตาม พ.ร.ฎ. e-Payment ซึ่ง
เป็นกฎหมายที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 โดย มีระดับการควบคุมดูแล
3 ระดับ คือ บัญชี ก เป็นธุรกิจบริการที่ต้องแจ้งให้ทราบ บัญชี ข เป็นธุรกิจบริการที่ต้องขอขึ้นทะเบียน และบัญชี ค
เป็นธุรกิจบริการที่ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนให้บริการ ในปี 2558 ธปท. ได้ด�ำเนินการควบคุมดูแลผู้ ให้บริการการ
ช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม พ.ร.ฎ. e-Payment สรุปได้ ดังนี้
1) พิจารณาการแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการของผูท้ ปี่ ระสงค์จะเป็นผู้ ให้บริการตามบัญชี ก พิจารณาการขอขึน้ ทะเบียน
ของผูท้ ปี่ ระสงค์จะเป็นผู้ ให้บริการตามบัญชี ข และพิจารณาการขอรับใบอนุญาตของผูท้ ปี่ ระสงค์จะเป็นผู้ ให้บริการ
ตามบัญชี ค เสนอ คธอ. เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต โดยในปี 2558 มีผู้แจ้งเพื่อทราบ 1 ราย ขอขึ้นทะเบียน 1
ราย และขอใบอนุญาต 13 ราย ในจ�ำนวนนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ ให้บริการรับช�ำระค่าสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต
(payment gateway) บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) และบริการรับช�ำระเงินแทน นอกจากนี้ มีผู้ ให้
บริการที่คืนใบขึ้นทะเบียนตามบัญชี ข จ�ำนวน 1 ราย และคืนใบอนุญาตตามบัญชี ค จ�ำนวน 3 ราย
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ณ สิ้นปี 2558 มีผู้ ให้บริการที่แจ้งให้ทราบตามบัญชี ก จ�ำนวน 1 ราย ผู้ ให้บริการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตาม
บัญชี ข จ�ำนวน 9 ราย และผู้ ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตตามบัญชี ค จ�ำนวน 93 ราย7 (ธนาคารพาณิชย์ 31
ราย และผู้ ให้บริการที่มิใช่สถาบันการเงิน 62 ราย) รวมใบอนุญาตทั้งสิ้น 145 ฉบับ

ภาพที่ 8 : ภาพรวมธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

Bank NonBank

Bank NonBank รวม

รวม

ก e-Money

-

1

1

รวมใบรับแจง
(ฉบับ)

-

1

1

จำนวน (ราย)

-

1

1

Bank
31 ราย
Non-bank 62 ราย

Bank
ไมมี
Non-bank 9 ราย

Non-bank 1 ราย

Bank NonBank

รวม

ข (1) เครือขายบัตรเครดิต

-

-

-

ค (1) Clearing

-

3

3

ข (2) เครือขาย EDC

-

-

-

ค (2) Settlement

3

-

3

ข (3) Switching

-

4

4

ค (3) e-Payment

31

45

76

ข (4) e-Money

-

5

5

ค (4) Switching

-

3

3

รวมใบขึ้นทะเบียน (ฉบับ)

-

9

9

ค (5) Bill Payment

19

21

40

จำนวน (ราย)

-

9

9

ค (6) e-Money

8

12

20

รวบใบอนุญาติ (ฉบับ)

61

84

145

จำนวน (ราย)

31

62

93

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

2) ก�ำกับดูแลและตรวจสอบผู้ ให้บริการ (Off-site examination) ให้ปฏิบตั ติ าม พ.ร.ฎ. e-Payment และประกาศ
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง การติดตามเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับผูป้ ระกอบธุรกิจ ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงเพือ่ ก�ำกับดูแล
ให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย โดยในปี 2558 มีการรายงานกรณีปฏิบตั ไิ ม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ฎหมายก�ำหนด โดย
เป็นประเด็นที่ไม่มผี ลกระทบกับการใช้บริการ ซึง่ ได้รายงานผลการควบคุมดูแลและการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายของ
ผู้ ให้บริการต่อ คธอ. และแจ้งผู้ ให้บริการรับทราบและด�ำเนินการแล้ว

7 สามารถดูรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้จากเว็บไซต์ของ ธปท. (http://www.bot.or.th/

ระบบการช�ำระเงิน/การก�ำกับดูแล e-Payment/รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ)
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3) ตรวจสอบผู้ ให้บริการ e-Payment ณ ส�ำนักงานของผู้ ให้บริการ (On-site examination) โดยในปี 2558
ธปท. ได้เข้าตรวจสอบและสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของผู้ ให้บริการ e-Payment ที่มิใช่สถาบันการเงิน ซึ่ง
เป็นผู้ ให้บริการในกลุ่มบัญชี ค โดยพิจารณาจากประเภทธุรกิจบริการที่มีผู้ ใช้บริการแพร่หลาย มีผลกระทบกับ
ผู้ ใช้บริการในวงกว้าง ฐานะความมั่นคงของผู้ ให้บริการ รวมถึงข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้ ใช้บริการ ซึ่ง ธปท. ได้
ตรวจสอบและประเมินการด�ำเนินการของผู้ ให้บริการทัง้ ในด้านการบริหารจัดการการให้บริการ e-Payment และ
การบริหารจัดการความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้แจ้งประเด็นทีต่ รวจพบให้แก่ผู้ ให้บริการทราบและ
ปรับปรุงให้มกี ารด�ำเนินการทีค่ รอบคลุมและรัดกุมเพียงพอ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนือ่ ง มีประสิทธิภาพ มี
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน มีการให้บริการอย่างเป็นธรรมต่อผูบ้ ริโภคหรือ
ผู้ ใช้บริการ และมีการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ฎหมายก�ำหนด เพือ่ สร้างความมัน่ ใจในการใช้บริการการ
ช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

43

