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1. การก�ำกับดูแลเสถียรภาพระบบการช�ำระเงิน (Payment Systems Stability)
ธปท. ก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินที่มีความส�ำคัญต่อ
ความมั่นคงของระบบการเงินของประเทศ (Systemically
Important Payment System: SIPS) ได้แก่ ระบบบาทเนต
(Bank of Thailand Automated High-value Transfer
Network: BAHTNET) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับ
การโอนเงินหรือการช�ำระเงินมูลค่าสูงระหว่างสถาบันที่
ธปท. เป็นผู้ด�ำเนินการ โดยน�ำหลักการตามมาตรฐานสากล
Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI) ของ
Bank for International Settlements (BIS) มาใช้ เพือ่ ส่งเสริม
ให้ระบบการช�ำระเงินที่มีความส�ำคัญมีประสิทธิภาพ มั่นคง
ปลอดภัย มีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
รวมถึงลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็น
วงกว้าง (systemic risk) ซึ่งน�ำไปสู่การมีเสถียรภาพของ
ระบบช�ำระเงินและระบบการเงินโดยรวม
นอกจากนี้ ธปท. ยังประยุกต์ใช้ PFMI ในการก�ำกับดูแล
ระบบการช�ำระเงินรายย่อยที่มีความส�ำคัญ (Prominently
Important Retail Payment Systems: PIRPS) ได้แก่
ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค (Imaged Cheque
Clearing and Archive System: ICAS) ซึ่งด�ำเนินการ
โดย ธปท. และระบบการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร
(Interbank Transaction Management and Exchange:

ITMX) ซึ่งด�ำเนินการโดยบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์
จ�ำกัด (NITMX)
ในปี 2560 ภาพรวมการช�ำระเงินในประเทศไทยมีแนว
โน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยการโอนเงินมูลค่าสูงผ่านระบบ
บาทเนตและการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารมีแนว
โน้มเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของการท�ำธุรกรรมการโอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ขณะทีป่ ริมาณและมูลค่าการใช้เช็คยังคง
ลดลงอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ แนวโน้มธุรกรรมและการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญของระบบที่ ธปท. ให้บริการ สรุปดังนี้
1. ระบบบาทเนต (BAHTNET)
		 1.1		 แนวโน้มธุรกรรม
					 ระบบบาทเนตเป็นระบบการโอนเงินมูลค่าสูง
รองรับการท�ำธุรกรรมการโอนเงินระหว่างสถาบัน ซึง่ ปริมาณ
และมูลค่าธุรกรรมการโอนเงินผ่านระบบบาทเนตเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยในปี 2560 ธุรกรรมการโอนเงินผ่านระบบ
บาทเนตมีมูลค่ารวม 890 ล้านล้านบาท (คิดเป็น 57.6 เท่า
ของ GDP) โดยปริ ม าณการโอนเงิ น ผ่ า นระบบบาทเนต
เฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 17,309 รายการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.25
จากปี 2559 และมีมลู ค่าการโอนเงินเฉลีย่ ต่อวันเท่ากับ 3.65
ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.83 จากปี 2559
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ภาพที่ 4: ปริมาณและมูลค่าการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต
รายการ
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					 หากเปรียบเทียบการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต
ตามประเภทธุรกรรมพบว่า ปริมาณธุรกรรมการโอนเงินส่วน
ใหญ่เป็นประเภทการโอนเงินเพือ่ บุคคลทีส่ าม เช่น ภาคธุรกิจ
ประชาชน และบัญชี non-resident คิดเป็นร้อยละ 95 ของ
ปริมาณการโอนเงินทั้งหมด โดยมีมูลค่าเฉลี่ยต่อรายการ
เท่ากับ 67.28 ล้านบาท ทั้งนี้ ปริมาณธุรกรรมการโอนเงิน
เพื่อบุคคลที่สามเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปี

0
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ทีผ่ า่ นมา โดยรายการส่วนใหญ่มมี ลู ค่าไม่เกิน 5 แสนบาท ซึง่ คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 53 ของจ�ำนวนรายการทัง้ หมด โดยปัจจัย
หลักในการเติบโตมาจากปริมาณธุรกรรมการโอนเงินเพื่อ
ลูกค้าบัญชี non-resident ที่เพิ่มสูงขึ้น ด้านมูลค่าธุรกรรม
การโอนเงินส่วนใหญ่เป็นประเภทการโอนเงินระหว่างสถาบัน
คิดเป็นร้อยละ 68 ของมูลค่าการโอนเงินทั้งหมด โดยมีมูลค่า
การโอนเงินเฉลี่ยต่อรายการเท่ากับ 3,159.13 ล้านบาท

ภาพที่ 5: สัดส่วนการโอนเงินผ่านระบบบาทเนตจ�ำแนกตามประเภทธุรกรรม
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การโอนเง�นระหวางสถาบัน
การโอนเง�นเพ�่อบุคคลที่สาม
การชำระดุลระหวางสถาบัน
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		 1.2		 การบริหารจัดการความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ
					 ระบบบาทเนตรองรับการโอนเงินมูลค่าสูงระหว่าง
สถาบัน รวมทั้งเป็นช่องทางส�ำหรับการช�ำระดุลระหว่าง
สถาบันของธุรกรรมทีท่ ำ� ผ่านระบบการโอนเงินรายย่อย เช่น
ระบบ ICAS และระบบ ITMX โดยในแต่ละวัน ระบบดังกล่าว
จะส่งรายการสุทธิเพือ่ ช�ำระดุลระหว่างสมาชิกในระบบบาทเนต
ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องดูแลด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk)
และด้านการช�ำระดุล (Settlement risk) เป็นหลักทีส่ ำ� คัญ
โดยสมาชิกในระบบบาทเนตจ�ำเป็นต้องมีสภาพคล่องอย่าง
เพียงพอ เพือ่ ใช้ในการโอนเงินและช�ำระดุลระหว่างกันได้อย่าง
ราบรืน่ และเพือ่ ป้องกันมิให้มผี ลกระทบต่อสมาชิกรายอืน่ ๆ
ในระบบ ซึ่งหากสมาชิกมีสภาพคล่องไม่เพียงพออาจส่งผล
กระทบต่อเนือ่ งในวงกว้างได้ (Systemic risk)
					 ในปี 2560 สมาชิกในระบบบาทเนตมีสภาพคล่อง
ระหว่างวันจากเงินฝากในบัญชี Current Account (C/A) ที่

ธปท. โดยมี opening balance เฉลีย่ 144.49 พันล้านบาท
ต่อวัน และมีเงินสภาพคล่องระหว่างวันทีไ่ ด้รบั จาก ธปท. โดย
มีหลักทรัพย์คำ�้ ประกัน (Intraday Liquidity Facilities: ILF)
เฉลีย่ 392.24 พันล้านบาทต่อวัน ซึง่ เพียงพอส�ำหรับการโอน
เงินผ่านระบบบาทเนตได้ทนั ที และไม่เกิด Settlement risk
รวมทั้งมีรายการค้างคิวเพียงร้อยละ 7 ของมูลค่าธุรกรรม
ทัง้ หมด ซึง่ ส่วนใหญ่คา้ งคิวไม่เกิน 5 นาที ทัง้ นี้ เมือ่ พิจารณา
อัตราการหมุนเวียนของสภาพคล่อง (RTGS Turnover) ใน
ระบบ ซึง่ ค�ำนวณจากสัดส่วนมูลค่าการโอนเงินเฉลีย่ รายวันต่อ
สภาพคล่องของสมาชิกในแต่ละวัน พบว่า อัตราการหมุนเวียน
สภาพคล่องเพื่อใช้ในการโอนเงินลดลงจาก 7.27 เท่า ในปี
2559 เป็น 6.80 เท่า ในปี 2560 เนือ่ งจากผูใ้ ช้บริการบาทเนต
มีการด�ำรงเงินฝากในบัญชี C/A และหลักทรัพย์ ILF เพิม่ สูงขึน้
จึงมีผลท�ำให้การใช้สภาพคล่องหมุนเวียนในระบบลดน้อยลง

ภาพที่ 6: สภาพคล่องระหว่างวันและอัตราการหมุนเวียนสภาพคล่อง
พันลานบาท
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					 ทั้งนี้ ธปท. ยังได้ปรับปรุงการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งของระบบบาทเนตตลอดปี 2560 เช่น การทบทวน
อัตราส่วนลด (haircut) ทีใ่ ช้ในการค�ำนวณมูลค่าหลักประกัน
เพื่อใช้เป็นสภาพคล่องในระบบ
					 การคุม้ ครองรายการโอนเงินทีส่ ำ� เร็จแล้ว มิให้ตอ้ ง
ถูกยกเลิกหรือเพิกถอน (Payment finality) ตามพระราช
บัญญัตริ ะบบระบบการช�ำระเงิน พ.ศ. 2560 รวมทัง้ การก�ำหนด
หลักเกณฑ์และพิธปี ฏิบตั กิ รณีสมาชิกในระบบถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์
ทรัพย์หรือล้มละลาย อีกทัง้ ธปท. ได้มกี ารปรับปรุงพิธปี ฏิบตั ิ
ในการเชือ่ มโยงเพือ่ ช�ำระราคาหลักทรัพย์กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึง่ ได้กำ� หนดแนวทางปฏิบตั ิ
ในกรณีทสี่ มาชิกของทัง้ 2 ระบบถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์หรือ
ล้มละลาย เพือ่ ป้องกัน Systemic risk ในระบบ
					 นอกจากนี้ ด้ า นปฏิ บั ติ ก าร (Operational
risk) เป็นความเสีย่ งอีกด้านทีส่ ำ� คัญของระบบบาทเนต และ
การบริหารจัดการความต่อเนือ่ งของระบบเป็นส่วนส�ำคัญทีช่ ว่ ย
สนับสนุนให้ระบบด�ำเนินการไปได้อย่างราบรืน่ โดย ธปท. ใน
ฐานะผูใ้ ห้บริการระบบและผูก้ ำ� กับดูแลระบบได้กำ� หนดตัวชีว้ ดั
ความต่อเนือ่ งของบริการ (Target System Availability) ในปี
2560 ทีร่ อ้ ยละ 99.8 และจากการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา System
Availability ณ สิน้ ปี 2560 ของระบบบาทเนตอยูใ่ นระดับทีส่ งู
กว่าเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ ทัง้ นี้ ธปท. มีการติดตามตัวชีว้ ดั ความ
ต่อเนือ่ งของการให้บริการและรายงานต่อผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้อง
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และรายงานผลการด�ำเนินการต่อ กรช. อย่างสม�ำ่ เสมอ อีกทัง้
ในปี 2560 ธปท. ได้มกี ารทดสอบประสิทธิภาพการประมวลผล
ข้อมูลธุรกรรม (Performance stress test) ของระบบบาทเนต
ซึ่งผลการทดสอบระบบผ่านตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ และ
สามารถรองรับการใช้งานในอนาคต
2. ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค (ICAS)
		 2.1 แนวโน้มธุรกรรม
					 ระบบ ICAS เป็นระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็ค
โดยใช้ภาพเช็คในกระบวนการเรียกเก็บแทนการใช้ตัวเช็ค
จริง ซึ่งในปี 2560 การช�ำระเงินด้วยเช็คจัดเป็นธุรกรรมการ
ช�ำระเงินรายย่อยที่มีสัดส่วนสูงสุดของการช�ำระเงินรายย่อย
ทั้งหมด โดยคิดเป็น 106.11 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 81
ของธุรกรรมทั้งหมด 131 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ดี ปริมาณ
และมูลค่าการเรียกเก็บเช็คทั่วประเทศเฉลี่ยรายวัน (ทั้งการ
เรียกเก็บเช็คภายในธนาคารเดียวกันและข้ามธนาคาร) มี
ปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ 5.28 และ 3.38 ตามล�ำดับ
เมื่อเทียบกับปี 2559 เนื่องจากแนวโน้มการท�ำธุรกรรมการ
โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เติบโตเพิ่มสูงขึ้น และมีการคืน
ภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์แทนการใช้เช็ค โดยในปี 2560 มี
ปริมาณการเรียกเก็บเช็คระหว่างธนาคารเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ
269,600 ฉบับ หรือคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 147.04
พันล้านบาท

ภาพที่ 7: ปริมาณและมูลค่าเช็คเรียกเก็บระหว่างธนาคารทั่วประเทศ
ฉบับ

310,000
300,000
290,000
280,000
270,000
260,000
250,000

พันลานบาท

170

164.57

160

154.95
154.07

152.19
147.04

300,294

296,682

292,332

284,618

269,600

2556

2557

2558

2559

2560

150

ปร�มาณเฉลี่ยรายวัน (แกนซาย)
มูลคาเฉลี่ยรายวัน (แกนขวา)

140
130
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

					 เมื่อพิจารณามูลค่าการเรียกเก็บเช็คต่อรายการ
ในปี 2560 พบว่าส่วนใหญ่เป็นรายการเรียกเก็บเช็คทีม่ มี ลู ค่า
น้อยกว่า 1 แสนบาท คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 76.31 ของ
รายการเรียกเก็บเช็คระหว่างธนาคารทั้งหมด รองลงมาเป็น
รายการเรียกเก็บเช็คทีม่ มี ลู ค่า 1 - 5 แสนบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 15.36 ของรายการเรียกเก็บเช็คระหว่างธนาคารทัง้ หมด
ทั้งนี้ รายการเรียกเก็บเช็คมูลค่าสูงมากกว่า 10 ล้านบาท

ขึน้ ไป มีสดั ส่วนเพียงร้อยละ 0.69 ของรายการเรียกเก็บเช็ค
ระหว่างธนาคารทัง้ หมด ซึง่ แนวโน้มการลดลงของรายการเรียก
เก็บเช็คปรากฏชัดใน 2 ช่วงมูลค่า ได้แก่ ช่วงน้อยกว่า 1 แสนบาท
ทีล่ ดลง 3.19 ล้านฉบับ และช่วงมูลค่า 1 - 5 แสนบาททีล่ ดลง
ประมาณ 5 แสนฉบับ เนือ่ งจากแนวโน้มการท�ำธุรกรรมโอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพิม่ สูงขึน้

ภาพที่ 8: สัดส่วนการเรียกเก็บเช็คทั่วประเทศจ�ำแนกตามช่วงมูลค่า
3.15%
15.36%

< 1 แสนบาท
> = 1 แสนบาท แต < 5 แสนบาท
> = 5 แสนบาท แต < 1 ลานบาท
> = 1 ลานบาท แต < 2 ลานบาท
> = 2 ลานบาท แต < 5 ลานบาท
> = 5 ลานบาท แต < 10 ลานบาท

76.31%

มากกวา 10 ลานบาทข�้นไป

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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2.2 การบริหารจัดการความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ
				 ธปท. มีการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
(Operational risk) และมีการบริหารจัดการความต่อเนือ่ งของ
ระบบ ICAS มาอย่างต่อเนือ่ ง โดย ธปท. ได้กำ� หนดตัวชีว้ ดั
ความต่อเนือ่ งของบริการ (Target System Availability) ในปี

2560 ทีร่ อ้ ยละ 99.8 และจากการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา System
Availability ณ สิน้ ปี 2560 ของระบบ ICAS อยูใ่ นระดับทีส่ งู
กว่าเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ ทัง้ นี้ ธปท. มีการติดตามตัวชีว้ ดั ความ
ต่อเนือ่ งของการให้บริการและรายงานต่อผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้อง
และรายงานผลการด�ำเนินการต่อ กรช. อย่างสม�่ำเสมอ

2. การเตรียมการเพื่อเข้ารับการประเมินภาคการเงินตามโครงการ FSAP
ธปท. ในฐานะผู้ก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินที่มีความ
ส�ำคัญ (SIPS) ได้เคยเข้ารับการประเมินภาคการเงินตาม
โครงการ Financial Sector Assessment Program (FSAP11)
โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก
(World Bank) เมือ่ ปี 2550 ซึง่ เป็นการประเมินตามมาตรฐาน
สากลฉบับเดิม Core Principles for Systemically Important
Payment Systems (CPSIPS) โดยในการประเมินครัง้ ดังกล่าว
พบว่าระบบบาทเนตมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และมีมาตรการจัดการความเสีย่ งอย่างเพียงพออยูใ่ นเกณฑ์ดี
อย่างไรก็ดี ผูป้ ระเมินมีความเห็นว่ายังมีขอ้ ควรปรับปรุงทีส่ ำ� คัญ
ในด้าน Legal Foundation โดยเสนอแนะให้มกี ารปรับปรุง
ข้อกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงที่รายการโอนเงินที่ส�ำเร็จแล้ว
อาจถู ก ยกเลิ ก หรื อ เพิ ก ถอนหากสมาชิ ก ในระบบถู ก ศาล
สัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย ซึง่ ธปท. ได้ดำ� เนินการปรับปรุง
ข้อกฎหมายตามข้อเสนอแนะมาเป็นล�ำดับ
ต่อมาในปี 2555 Committee on Payment and
Settlement Systems (CPSS) ซึง่ เป็นคณะกรรมการภายใต้
Bank for International Settlement (BIS) ทีก่ ำ� หนดมาตรฐาน
สากลส�ำหรับการก�ำกับดูแลประสิทธิภาพและเสถียรภาพ
ของระบบการช�ำระเงิน และ Technical Committee
11

of the International Organization of Securities
Commissions (IOSCO) ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ก�ำหนด
มาตรฐานสากลส�ำหรับการก�ำกับดูแ ลประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพของระบบทีเ่ กีย่ วข้องด้านหลักทรัพย์ได้รว่ มมือกัน
ปรับปรุงมาตรฐานการก�ำกับดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการเงิ น ทั้ ง หมดไว้ ใ นมาตรฐานฉบั บ เดี ย วกั น โดยใช้
ชือ่ ว่า Principles for Financial Market Infrastructures
(PFMI) ในช่วงปี 2556 – 2560 ธปท. จึงได้จดั ให้มกี ารประเมิน
(self-assessment) ระบบบาทเนตโดยใช้มาตรฐานสากล PFMI
และได้ดำ� เนินการปรับปรุงระบบบาทเนต เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนือ่ ง
โดยในปี 2560 ธปท. ได้ปรับปรุงระบบบาทเนต ทั้งใน
ด้านการด�ำเนินการและการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
ระบบ (Principles for FMI) และด้านหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของ ธปท. ในฐานะหน่วยงานก�ำกับดูแล (Responsibilities
of Authority) โดยได้นำ� ผลการประเมินระบบบาทเนต (Selfassessment) ในปี 2559 มาจัดท�ำแผนการปรับปรุงระบบเพือ่ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล PFMI และได้ดำ� เนินการปรับปรุง
ระบบบาทเนตมาอย่างต่อเนือ่ งในหลายด้าน เช่น การผลักดัน
พระราชบัญญัตริ ะบบการช�ำระเงิน พ.ศ. 2560 ซึง่ มีบทบัญญัติ

โครงการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program – FSAP) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary
Fund: IMF) และธนาคารโลก (World Bank) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเสถียรภาพและระดับการพัฒนาระบบการเงินของประเทศ ซึ่งการประเมิน FSAP ประกอบด้วย 2 ส่วน
ได้แก่ (1) การประเมินเสถียรภาพของระบบการเงิน (Financial Stability) ซึ่งเป็นภาคบังคับใช้ประเมินทุกประเทศใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเสี่ยงของระบบการเงิน (Vulnerabilities
and Financial System) ด้านกรอบการก�ำกับเสถียรภาพระบบการเงิน (Financial Stability Policy Framework) และด้านโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับวิกฤติการเงิน (Financial
Safety Net) และ (2) การประเมินระดับการพัฒนาของระบบการเงิน (Financial Development)
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ในเรือ่ งการคุม้ ครองรายการโอนเงินหรือช�ำระดุลทีส่ ำ� เร็จแล้ว
มิให้ถกู ยกเลิกหรือเพิกถอน (Payment finality) การจัดท�ำ
กรอบนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบการ
ช�ำระเงิน การก�ำหนดคุณสมบัตขิ องสมาชิกผูใ้ ช้บริการบาทเนต
ให้ ชั ด เจน และการทบทวนต้ น ทุ น การให้ บ ริ ก ารและ
โครงสร้างค่าธรรมเนียมระบบบาทเนต เป็นต้น รวมทั้ง
ปรับปรุงการด�ำเนินการของ ธปท. ในฐานะผูก้ ำ� กับดูแลระบบ
การช�ำระเงิน เช่น การจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ก.ล.ต.) เพือ่ การก�ำกับดูแลระบบโครงสร้างพืน้ ฐานทางการเงิน
ทีเ่ ชือ่ มโยงกัน การปรับปรุงพิธปี ฏิบตั เิ พือ่ การก�ำกับดูแลระบบ
การช�ำระเงินที่ ธปท. ให้บริการ และการเผยแพร่หลักเกณฑ์
ในการก�ำหนดระบบการช�ำระเงินที่ต้องมีการก�ำกับดูแลตาม
มาตรฐานสากล PFMI
ธปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนจะเข้ารับการ
ประเมินภาคการเงินตามโครงการ FSAP อีกครัง้ ในไตรมาส 4
ปี 2561 ซึง่ ระบบการช�ำระเงินเป็น Module หนึง่ ทีจ่ ะเข้ารับ
การประเมินตามมาตรฐานสากล PFMI

3. ความร่วมมือในการก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงิน (Co-operative Oversight)
ธปท. ในฐานะหน่วยงานก�ำกับดูแลระบบบาทเนต และ
ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานก�ำกับดูแลระบบส�ำนักหักบัญชีกลาง
ส�ำหรับธุรกรรมการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ระบบช�ำระราคาและส่ง
มอบหลักทรัพย์ และระบบศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ มีการด�ำเนิน
การร่วมกันในการก�ำกับดูแลระบบโครงสร้างพืน้ ฐานทางการ

เงินทีเ่ ชือ่ มโยงกัน เพือ่ ให้ระบบดังกล่าวมีความมัน่ คง ปลอดภัย
มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างเพียง
พอ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล Principles for Financial
Market Infrastructures (PFMI) รวมทัง้ เพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง
systemic risk ของทัง้ ระบบได้อย่างเหมาะสม
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ในปี 2560 ธปท. และ ก.ล.ต. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU)
ในการก�ำกับดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่เชื่อม
โยงกัน เพือ่ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการก�ำกับดูแล
ระบบดังกล่าว ให้มคี วามมัน่ คง ปลอดภัย มีการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวม
ทัง้ รองรับการท�ำธุรกรรมในตลาดเงินและตลาดทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีขอบเขตความร่วมมือ ได้แก่ การก�ำหนด
นโยบายและแผนการพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานทางการ
เงินที่เชื่อมโยงกัน การดูแลความเสี่ยงที่ส�ำคัญ การจัดการ

กรณีทรี่ ะบบเกิดปัญหาหรือขัดข้องและมีผลกระทบต่อระบบ
โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่เชื่อมโยงกัน และการแลก
เปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ การรักษาความลับของข้อมูล
รวมถึงก�ำหนดให้มผี ปู้ ระสานงานระหว่างหน่วยงาน ทัง้ ในกรณี
ปกติและกรณีฉกุ เฉิน ทัง้ นี้ การด�ำเนินการข้างต้นสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล PFMI ในส่วนของหลักการด้านหน้าทีค่ วามรับ
ผิดชอบของหน่วยงานก�ำกับดูแล ทีก่ ำ� หนดให้มกี ารประสาน
งานและร่วมมือกัน (Co-operative Oversight) อย่างเป็น
ทางการระหว่างหน่วยงานก�ำกับดูแลระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
ทางการเงินทีเ่ ชือ่ มโยงกัน

4. การก�ำกับและตรวจสอบผู้ ให้บริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ธปท. เป็นผูก้ ำ� กับดูแลและตรวจสอบผูใ้ ห้บริการการช�ำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้มกี ารบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
มีความน่าเชื่อถือ และมีความปลอดภัยในการให้บริการ
การช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยในปี 2560 มีการด�ำเนินงาน
ทีส่ ำ� คัญ ดังนี้
1. การก�ำกับดูแลตามประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง
กิจการทีต่ อ้ งขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ 58 (การประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์)
		 ธปท. ก�ำกับดูแลผูป้ ระกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
(e-Money) ที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) ซึ่งได้รับ
อนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้อง
ขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 58
(การประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์) (ปว. 58) ลงวันที่
4 ตุลาคม 2547 โดย ณ สิน้ ปี 2560 มีจำ� นวนผูป้ ระกอบธุรกิจ
e-Money ทัง้ สิน้ 15 ราย โดยมีผปู้ ระกอบธุรกิจ e-Money ที่
ได้รบั อนุญาตเพิม่ เติมในปี 2560 จ�ำนวน 1 ราย
2. การก�ำกับดูแลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
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พ.ศ. 2551 (พ.ร.ฎ. e-Payment) และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2559
(พ.ร.ฎ. e-Payment SFIs)
		 ธปท. ก� ำ กั บ ดู แ ลผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารการช� ำ ระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยอ�ำนาจตาม พ.ร.ฎ. e-Payment
และ พ.ร.ฎ. e-Payment SFIs ซึง่ เป็นกฎหมายล�ำดับรองภายใต้
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
โดยมีระดับการควบคุมดูแล 3 ระดับ คือ บัญชี ก เป็นธุรกิจ
บริการทีต่ อ้ งแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ บัญชี ข เป็นธุรกิจ
บริการทีต่ อ้ งขอขึน้ ทะเบียนก่อนให้บริการ และบัญชี ค เป็น
ธุรกิจบริการทีต่ อ้ งได้รบั ใบอนุญาตก่อนให้บริการ ในปี 2560
ธปท. ได้กำ� กับดูแลผูใ้ ห้บริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ตาม พ.ร.ฎ. ทัง้ 2 ฉบับ สรุปได้ดงั นี้
		 1) พิจารณาการแจ้งให้ทราบตามบัญชี ก การขอขึน้
ทะเบียนตามบัญชี ข และการขอรับอนุญาตตามบัญชี ค และ
เสนอคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) เพือ่
พิจารณาออกใบอนุญาต โดย ณ สิน้ ปี 2560 มีผใู้ ห้บริการทีม่ ใิ ช่

สถาบันการเงินทีแ่ จ้งให้ทราบตามบัญชี ก จ�ำนวน 1 ราย ผูใ้ ห้
บริการทีม่ ใิ ช่สถาบันการเงินได้รบั การขึน้ ทะเบียนตามบัญชี ข
จ�ำนวน 10 ราย และผูใ้ ห้บริการทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตตามบัญชี ค
จ�ำนวน 104 ราย ซึง่ แบ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ 30 ราย สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ 6 ราย และสถาบันทีม่ ใิ ช่สถาบันการเงิน 68 ราย
รวมใบอนุญาตทุกประเภททั้งสิ้น 185 ฉบับ นอกจากนี้
ในปี 2560 มีผู้ให้บริการที่ยกเลิกการให้บริการและคืนใบ
อนุญาตตามบัญชี ค จ�ำนวน 9 ราย
		 2) ก�ำกับดูแลและตรวจสอบผูใ้ ห้บริการให้ปฏิบตั ติ าม
พ.ร.ฎ. และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานผล
การควบคุมดูแลและการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของผู้ให้
บริการต่อ คธอ. อย่างสม�ำ่ เสมอ พร้อมทัง้ ได้แจ้งให้ผใู้ ห้บริการ
รับทราบและก�ำชับให้ด�ำเนินการหรือติดตามการปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้อง

		 นอกจากนี้ ธปท. ร่วมกับกระทรวงการคลังผลักดัน
การตรากฎหมายก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงิน ซึ่งส�ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศเผยแพร่พระราชบัญญัติ
ระบบการช�ำระเงิน พ.ศ. 2560 ลงราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 18
ตุลาคม 2560 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 เมษายน 2561
		 ส�ำหรับผูใ้ ห้บริการภายใต้กฎหมายเดิมทัง้ 3 ฉบับ ซึง่
ต้องอยูภ่ ายใต้การก�ำกับของพระราชบัญญัตริ ะบบการช�ำระเงิน
พ.ศ. 2560 หากประสงค์จะให้บริการต่อไป จะต้องยืน่ ขอรับ
ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือขอขึ้น
ทะเบียนต่อ ธปท. ภายใน 120 วัน นับแต่วนั ทีร่ ฐั มนตรีประกาศ
ก�ำหนด ทัง้ นี้ ธปท. ได้จดั ประชุมชีแ้ จงท�ำความเข้าใจเพือ่ ให้ผใู้ ห้
บริการได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย รวมทัง้
รับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ ประกอบการพิจารณา
จัดท�ำร่างประกาศภายใต้พระราชบัญญัติ
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