การชีแจงหลักเกณฑ์การกํากับดูแลระบบการชําระเงิ น
ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชําระเงิ น พ.ศ. 2560
23 เมษายน 2561

หัวข้อนําเสนอ

1. พ.ร.บ. ระบบการชําระเงิ น
2. ประกาศภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชําระเงิ น
•
•
•
•
•

กรอบหลักการกํากับดูแล
หมวด 1 ระบบการชําระเงิ นทีมีความสําคัญ
หมวด 2 ระบบการชําระเงิ นภายใต้การกํากับ
หมวด 3 บริ การการชําระเงิ นภายใต้การกํากับ
ประกาศทีเกียวข้อง

3. การยืนขออนุญาตหรือขึนทะเบียน
2

โครงสร้าง พ.ร.บ. ระบบการชําระเงิ น
หมวด 1 ระบบการชําระเงิ นทีมีความสําคัญ
(ม.5-ม.11)

BAHTNET, ICAS
ธปท. เป็ นผู้ดแู ลระบบ

หมวด 2 ระบบการชําระเงิ นภายใต้การกํากับ
(Designated Payment Systems)
(ม.12-ม.15)

ขออนุญาต
• รมว. คลัง ประกาศกําหนด
• รมว. คลัง อนุญาต

หมวด 3 บริ การการชําระเงิ นภายใต้การกํากับ
(Designated Payment Services)
(ม.16-ม.23)

ขอขึนทะเบียน
• รมว. คลัง ประกาศกําหนด
• ขีนทะเบียนกับ ธปท.

หมวด 4 การกํากับดูแล การตรวจสอบ และการแก้ไขฐานะหรือการดําเนิ นงาน (ม.24 – ม.35)
หมวด 5 การอุทธรณ์ ( ม.36)
หมวด 6 บทกําหนดโทษ
- โทษทางปกครอง (ม. 37- ม.43)
- โทษอาญา (ม.44 - ม. 56)
บทเฉพาะกาล (ม. 57)
- ผูป้ ระกอบธุรกิ จตามที รมว.ประกาศกําหนดอยู่แล้ว ให้ยืนขออนุญาต / ขึนทะเบียน ต่อ ธปท. ภายใน 120 วัน
3

กรอบหลักการกํากับดูแล
ระบบและบริ การการชําระเงิ น
มีความปลอดภัย มีประสิ ทธิ ภาพ บริ การได้ต่อเนื อง คุ้มครองผูบ้ ริ โภค

1. ฐานะ
ทางการเงิ น

2. ธรรมาภิ บาล

3.การบริ หาร
ความเสียงและ
ความปลอดภัย

4. การคุ้มครอง
ผู้ใช้บริ การ

5. ประสิ ทธิ ภาพ
และการแข่งขัน

ฐานะการเงิ นมันคง
ให้บริ การได้อย่างต่อเนื อง

การบริ หารจัดการตาม
หลักธรรมาภิ บาล
- คุณสมบัติ และหน้ าที

การบริ หารจัดการความ
เสียงเหมาะสมได้
มาตรฐาน เช่น

ดูแลผู้ใช้บริ การเหมาะสม

กรรมการ/ผู้บริ หาร
- การตรวจสอบและ
ถ่วงดุล ระบบควบคุม
ภายใน
- โครงสร้างบริ ษทั และ
การแบ่งแยกหน้ าที

- ความเสียงเชิ งระบบ
Payment Finality
- การจัดการความเสียง
ด้านปฎิ บตั ิ การ
ด้านสภาพคล่อง
ด้านการชําระดุล
ด้านความมันคง
ปลอดภัยระบบ IT

สนับสนุนให้บริ การ
มีมาตรฐาน และ
ส่งเสริ มการแข่งขันและ
นวัตกรรม

- ทุนจดทะเบียนซึง
ชําระแล้วตามเกณฑ์
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพียงพอ
- มีฐานะและการ
ดําเนิ นงานรองรับการ
ให้บริ การอย่างต่อเนื อง

- การคุ้มครองเงิ นรับ
ล่วงหน้ า
- การเก็บรักษาข้อมูล
ของลูกค้า
- การให้ข้อมูลบริ การ
ครบถ้วนถูกต้อง
และให้สิทธิ ลูกค้าในการ
เลือกใช้บริ การ
- การจัดการข้อร้องเรียน

- หลักเกณฑ์การ
เข้าร่วมและการออก
จากระบบที เป็ นธรรม
และเปิ ดกว้าง

4

ประกาศภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชําระเงิ น
ประกาศกระทรวงการคลัง
1) การกําหนดระบบการชําระเงินภายใต้การกํากับ
2) การกําหนดบริการการชําระเงินภายใต้การกํากับ
ประกาศ ธปท.
1) หมวด 1 ระบบการชําระเงินทีมีความสําคัญ
1.1) หลักเกณฑ์การกํากับดูแลผูใ้ ห้บริการระบบการชําระเงินทีมีความสําคัญ
1.2) หลักเกณฑ์การกํากับดูแลสมาชิกของระบบการชําระเงินทีมีความสําคัญ
2) หมวด 2 ระบบการชําระเงินภายใต้การกํากับ
2.1) หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขการขออนุญาตการประกอบธุรกิจระบบการชําระเงินภายใต้การกํากับ
2.2) หลักเกณฑ์การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจระบบการชําระเงินภายใต้การกํากับ
3. หมวด 3 บริการการชําระเงินภายใต้การกํากับ
3.1) หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขการขออนุญาตและการขอขึนทะเบียนการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใต้การกํากับ
3.2) หลักเกณฑ์ทวไปในการกํ
ั
ากับดูแลการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใต้การกํากับ
3.3) หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
3.4) หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการโอนเงินด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
3.5) หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการรับชําระเงินด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
3.6) หลักเกณฑ์การกํากับดูแลตัวแทนของผูป้ ระกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใต้การกํากับ
4. ประกาศทีเกียวข้อง
4.1) นโยบายและมาตรการการรักษาความมันคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
4.2) การให้บริการทีเกียวข้องกับบัตรเดบิตทีออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ
4.3) มาตรฐานชิปการ์ดกลางสําหรับบัตรเดบิตทีออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ
4.4) หลักเกณฑ์การรายงานข้อมูลด้านการชําระเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

5

หมวด 1 ระบบการชําระเงิ นทีมีความสําคัญ

6

ประกาศทีเกียวกับระบบการชําระเงิ นทีมีความสําคัญ (หมวด 1)
พ.ร.บ. ระบบการชําระเงิ น
มาตรา 7 และ มาตรา 8

มาตรา 7

1
3

ประกาศ ธปท.
หลักเกณฑ์การกํากับดูแลผูใ้ ห้บริ การ

2

ประกาศ ธปท.
หลักเกณฑ์การกํากับดูแลสมาชิ ก

ประกาศ ธปท.
นโยบายและมาตรการการรักษา
ความมันคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ

หลักการ

หลักการ

1. บริหารจัดการความเสียงสอดคล้องกับหลักการตามมาตรฐานสากล
2. บริหารจัดการและการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลทีดี
3. เปิดเผยและให้ขอ้ มูลเกียวกับการให้บริการ
4. ยกระดับระบบการชําระเงินให้มปี ระสิทธิภาพ มันคง ปลอดภัย และ
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนืองทังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

1. ระบบมีประสิทธิภาพ มันคง ปลอดภัย สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนือง
ทังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
2. ป้ องกัน Systemic Risk กรณีทสมาชิ
ี
กในระบบยืนคําร้องหรือถูกร้องขอ
ต่อศาลให้ฟืนฟูกจิ การและศาลมีคาสังรับคําร้องขอให้ฟืนฟูกจิ การ ถูกฟ้ อง
ล้มละลาย หรือถูกศาลสังพิทกั ษ์ทรัพย์

7

หลักเกณฑ์กาํ กับดูแลระบบการชําระเงิ นที มีความสําคัญ (หมวด 1)
สาระสําคัญของหลักเกณฑ์กาํ กับดูแลผู้ให้บริ การระบบการชําระเงิ นทีมีความสําคัญ
1

การคุ้มครองผลสมบูรณ์ของการชําระเงิ น (Payment finality)
• กําหนดหลักเกณฑ์ เงือนไข และขันตอนการดําเนินการทีเกียวข้องกับการโอนเงินหรือการชําระดุลเกียวกับผลสมบูรณ์ของการโอนเงินหรือการชําระดุล
การดําเนิ นการรองรับกรณี ทีสมาชิ กถูกศาลสังพิ ทกั ษ์ทรัพย์หรือพิ พากษาให้ล้มละลาย

2

• กําหนดกระบวนการและพิธปี ฏิบตั ริ องรับกรณีทสมาชิ
ี
กถูกศาลสังพิทกั ษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ลม้ ละลาย และทดสอบการปฏิบตั อิ ย่างน้อยปีละ 1 ครัง
ด้านธรรมาภิ บาล

3

• จัดให้มโี ครงสร้างองค์กรทีเอือต่อการบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน ซึงสอดคล้องตามหลักการ Three Lines of Defence
• รายงานการดําเนินงานและแผนงานทีสําคัญแก่คณะกรรมการโดยสมําเสมอ
4

ด้านการบริ หารความเสียงและความปลอดภัย
•
•
•
•

5

มีนโยบายและมาตรการบริหารความเสียงทีเกียวข้อง เช่น Credit risk และ Operational risk ทีคณะกรรมการเห็นชอบและทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง
กําหนดนโยบายและมาตรการรักษาความมันคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ (IT) และตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบภายนอกอย่างน้อยปีละ 1 ครัง
การบริหารความต่อเนืองทางธุรกิจ (BCM/BCP) และทดสอบแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง
กําหนดนโยบาย ประเมินและบริหารความเสียง และมีแผน BCP ครอบคลุมกรณีมกี ารใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการภายนอก
ด้านการคุ้มครองสมาชิ กและสาธารณชน

• กําหนดและเปิดเผยข้อตกลงการให้บริการให้สมาชิกทราบอย่างชัดเจน
• การแจ้งข้อมูลให้สมาชิกรายอืนทราบกรณีระงับหรือเพิกถอนการให้บริการกับสมาชิกรายใดรายหนึง
• เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก และเปิดเผยค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากสมาชิก
6

ด้านการส่งเสริ มประสิ ทธิ ภาพ
• กําหนดและเปิดเผยหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมและการออกจากระบบ (access & exit regime) ทีเป็นธรรมและเปิดกว้าง
• การกําหนดเป้ าหมายในการให้บริการและติดตามประเมินผลอย่างสมําเสมอ และการรับฟ ังความคิดเห็นของสมาชิก
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หลักเกณฑ์กาํ กับดูแลระบบการชําระเงิ นที มีความสําคัญ (หมวด 1)
สาระสําคัญของหลักเกณฑ์กาํ กับดูแลสมาชิ กของระบบการชําระเงิ นทีมีความสําคัญ
1

ด้านการบริ หารความเสียงและความปลอดภัย
•
•
•
•

2

มีการรักษาความมันคงปลอดภัยของระบบ IT ทีเชือมโยงกับระบบของผูใ้ ห้บริการ และปฏิบตั ติ ามมาตรการ IT Security ตามทีผูใ้ ห้บริการกําหนด
มีการรักษาความมันคงปลอดภัยของข้อมูลและรักษาความลับซึงกระบวนการและข้อมูลของระบบตามทีผูใ้ ห้บริการกําหนด
ปฏิบตั ติ ามมาตรการบริหารความเสียงในด้านต่างๆ ทีเกียวข้องกับระบบตามทีผูใ้ ห้บริการกําหนด
จัดทําแผนรองรับกรณีการเกิดเหตุการณ์ผดิ ปกติต่างๆ (แผนฉุกเฉิน) และทดสอบการปฏิบตั ติ ามแผนฉุกเฉินทีผูใ้ ห้บริการกําหนด

การแจ้งผู้ให้บริ การและ ธปท. ทราบ กรณี สมาชิ กขอฟื นฟูกิจการหรือถูกศาลสังพิ ทกั ษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย
• แจ้งผูใ้ ห้บริการทราบโดยทันทีดว้ ยวาจาหรือวิธอี นใด
ื ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีผูใ้ ห้บริการกําหนด
• แจ้ง ธปท. ทราบโดยทันทีดว้ ยวาจาหรือวิธอี นใด
ื และจัดส่งรายงานภายในวันทําการถัดจากวันทีเกิดกรณีดงั กล่าว
* ในกรณีท ี ธปท. เป็นผูใ้ ห้บริการระบบ ให้สมาชิกดําเนินการเฉพาะการแจ้งให้ผใู้ ห้บริการทราบ

9

หมวด 2 ระบบการชําระเงิ นภายใต้การกํากับ
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ประกาศทีเกียวกับระบบการชําระเงิ นภายใต้การกํากับ (หมวด 2)
ตาม พ.ร.บ. ระบบการชําระเงิ น
พ.ร.บ. ระบบการชําระเงิ น
มาตรา 12 และ 13

ลักษณะการให้ บิ กราร

1

ประกาศ ก. คลัง
การกําหนดระบบการชําระเงิ นภายใต้การกํากับ
1. ระบบโอนเงิ นรายย่อย
ระหว่างผูใ้ ช้บริ การของระบบ
2. ระบบเครือข่ายบัตร
(Payment Card Network)
3. ระบบการชําระดุล
(Settlement System)

มาตรา 13, 14, 15, 24, 25, 26 และ 31

2

ประกาศ ธปท.
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล
1. หลักเกณฑ์การขออนุญาตการประกอบธุรกิ จ
2. หลักเกณฑ์การกํากับดูแลการประกอบธุรกิ จ
3. นโยบายและมาตรการการรักษา
ความมันคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
4. การให้บริ การบัตรเดบิ ตทีออกและใช้
ในประเทศไทย (Local Rule / Local Switching)
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การขออนุญาตการประกอบธุรกิ จระบบการชําระเงิ นภายใต้การกํากับ (หมวด 2)
หลักการ : เพือให้ผ้ปู ระกอบธุรกิ จมีความน่ าเชือถือ มีคณ
ุ สมบัติตามทีกฎหมายกําหนด มีฐานะการเงิ นทีมันคง
ระบบทีให้บริ การมีความปลอดภัย มีนโยบายและการบริ หารความเสียงอย่างเหมาะสม

คุณสมบัติของผูป้ ระสงค์จะประกอบธุรกิ จระบบการชําระเงิ นภายใต้การกํากับ
ทุนจดทะเบียน
กรรมการ / ผู้บริ หาร
นิ ติ บคุ คล
ซึงชําระแล้ว
ประเภท
• บจ. / บมจ. ทีจดทะเบียนในประเทศ
• สง. / SFIs / รัฐวิ สาหกิ จ
• นิ ติบคุ คลต่ างประเทศ *
คุณสมบัติ
• มีฐานะทางการเงิ นมันคง
• ไม่เคยถูกสังระงับ / เพิ กถอนการประกอบธุรกิ จ
• ไม่เคยต้องคําพิ พากษาว่ากระทําผิ ดตาม
กฎหมาย ปปง.
• กรณี นิติบคุ คลต่ างประเทศ :
- มีสาํ นักงานสาขา/สํานักงานผูแ้ ทนในประเทศไทย
- แต่งตังบุคคลอย่างน้อย 1 คนรับผิดชอบ
ดําเนินการแทนบริษทั ในสํานักงานดังกล่าว

• อายุไม่ตากว่
ํ า 20 ปี
• ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที พ.ร.บ.
กําหนดในมาตรา 14
• มีกรรมการสัญชาติ ไทยและ
ภูมิลาํ เนาในไทย อย่างน้ อย 1 คน **

• ระบบโอนเงิ นรายย่อยระหว่าง
ผู้ใช้บริ การของระบบ : 50 ลบ.
• ระบบเครือข่ายบัตร : 50 ลบ.
• ระบบการชําระดุล : 200 ลบ.

* เฉพาะผูป้ ระสงค์จะประกอบธุรกิจระบบเครือข่ายบัตรเท่านัน
** ไม่บงั คับใช้หลักเกณฑ์เรืองนีกับผูป้ ระกอบธุรกิจทีเป็น สง., SFIs, รัฐวิสาหกิจ, นิตบิ ุคคล
ต่างประเทศ
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หลักเกณฑ์กาํ กับดูแลระบบการชําระเงิ นภายใต้การกํากับ (หมวด 2)
สาระสําคัญของหลักเกณฑ์กาํ กับดูแลผู้ประกอบธุรกิ จระบบการชําระเงิ นภายใต้การกํากับ
1

2

3

4

5

ด้านฐานะทางการเงิ น
• มีทุนจดทะเบียนซึงชําระแล้วไม่ตากว่
ํ าทีกําหนด / ห้ามลดทุนก่อนได้รบั อนุญาต / เพิมทุนจดทะเบียนต้องแจ้ง ธปท.
• จัดทําแผนการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน และจัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอรองรับการดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือง
• ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ตากว่
ํ าค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ 6 เดือน โดยสินทรัพย์สภาพคล่องต้องมาจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ (equity)
และจัดส่งแบบรายงานภายใน 30 45 วัน นับแต่วนั สินไตรมาส (เฉพาะระบบโอนเงินรายย่อย ฯ)
ด้านธรรมาภิ บาล
• กรรมการหรือผูซ้ งมี
ึ อาํ นาจในการจัดการมีคุณสมบัตติ ามทีกฎหมายกําหนด
• กําหนดหน้าทีความรับผิดชอบของกรรมการหรือผูซ้ งมี
ึ อาํ นาจจัดการในการกํากับดูแลและบริหารจัดการความเสียง
• การควบคุมภายใน และโครงสร้างองค์กรทีแบ่งแยกอํานาจหน้าที / ถ่วงดุล / สอบทาน
• ตรวจสอบการควบคุมภายในและการบริหารความเสียง โดยผูต้ รวจสอบภายนอก โดยผูต้ รวจสอบทีมีความรู้ ประสบการณ์ และมีความเป็นอิสระ ทุกปี
• ขอความเห็นชอบก่อนมีการเปลียนแปลงอํานาจควบคุมกิจการ(ระบบเครือข่ายบัตรทีเป็นนิตบิ ุคคลต่างประเทศแจ้งภายใน 15 7 วัน หลังดําเนินการ)
ด้านการบริ หารความเสียงและความปลอดภัย
• มีนโยบายความเสียงทีคณะกรรมการบริษทั เห็นชอบ / มีการบริหารความต่อเนืองทางธุรกิจ BCM/BCP และทดสอบแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง
• มีการบริหารความเสียงด้านระบบสารสนเทศ (IT) และตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบภายนอกทุกปี
• มีมาตรการจัดการความเสียงเพือให้การชําระดุลสําเร็จลุล่วง (เฉพาะระบบโอนเงินรายย่อยฯ & ระบบเครือข่ายบัตร)
• กําหนดหลักเกณฑ์และขันตอนการดําเนินการเกียวกับผลสมบูรณ์ของการชําระดุล (finality) (เฉพาะระบบการชําระดุล)
ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริ การ
• กําหนดและเปิดเผยข้อตกลง เงือนไข ในการให้บริการ / การเปิดเผยค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
• การเก็บรักษาข้อมูลของผูใ้ ช้บริการของระบบ / การดําเนินการเมือมีการร้องเรียนจากผูใ้ ช้บริการ
ด้านการส่งเสริ มประสิ ทธิ ภาพและความสามารถในการแข่งขัน
• การกําหนดเป้ าหมายในการให้บริการและติดตามประเมินผลอย่างสมําเสมอ และการรับฟ ังความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริการ
• กําหนดและเปิดเผยหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมและการออกจากระบบ (access & exit regime) ทีเป็นธรรมและเปิดกว้าง (เฉพาะระบบโอนเงินรายย่อย ฯ)
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หมวด 3 บริ การการชําระเงิ นภายใต้การกํากับ
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ประกาศกระทรวงการคลัง เรือง การกําหนดบริ การการชําระเงิ นภายใต้การกํากับ
อนุญาต

ขึนทะเบียน

หลักการ : ใช้กว้างขวางและแพร่หลาย
หากเกิ ดปัญหาส่งผลกระทบวงกว้าง

หลักการ : ใช้วงจํากัด
มีนวัตกรรมใหม่ๆ และทดสอบบริ การ

1. บัตรเครดิ ต บัตรเดบิ ต บัตรเอทีเอ็ม
2. e-Money : ใช้ซือของหลายราย
3. รับชําระเงิ น แบ่งเป็ น

1. บริ การ 1-4 :
- มีนวัตกรรมใหม่ และทดสอบการให้บริ การ
2. e-Money :
- ใช้ซือของหลายรายและจํากัดการใช้ ดังนี

3.1 Acquiring
3.2 Payment Facilitating
3.3 รับชําระเงิ นแทน

4. โอนเงิ น

1) แฟรนไชส์เดียวกัน
2) สถานทีเดียวกัน
3) ผู้ประกอบธุรกิ จถือหุ้นทางตรง > 50% และ
- ทีมี Float เฉลีย 6 เดือนย้อนหลัง ตังแต่ 50 ลบ.

ยกเว้น
1. บัตรเครดิ ต : ใช้ซือของธุรกิ จตนเอง
2. E-Money : ใช้ซือของรายเดียว / ซืออาหารในศูนย์อาหาร/ บริ การทีอยู่ภายใต้การกํากับของ กสทช. /
ใช้ซือของหลายรายและจํากัดการใช้ทีมี Float เฉลีย 6 เดือนย้อนหลัง ตํากว่า 50 ลบ.
3. บริ การรับชําระเงิ น : เพือชําระค่าสิ นค้าหรือบริ การทีเป็ นของธุรกิ จตนเอง / เพือชําระค่าสิ นค้าหรือบริ การทีอยูภ่ ายใต้
การกํากับของ กสทช. / Acquiring ทีรับบัตรซึงตนเองเป็ นผูอ้ อกบัตร
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การกํากับดูแลบริ การการชําระเงิ นภายใต้การกํากับ
กรอบหลักการในการกํากับดูแล
บริ การการชําระเงิ น
ปลอดภัย มีประสิ ทธิ ภาพ บริ การได้ต่อเนื อง คุ้มครองผู้บริ โภค

บริ การการชําระเงิ นภายใต้การกํากับ
1. การบริ หาร
ความเสียงและ
ความปลอดภัย

บริ หารความเสียงได้
เหมาะสมกับธุรกิ จ
และ ดูแลระบบ IT ให้
มันคงปลอดภัย
o Security
o Integrity
o Availability

2. ความมันคง
ทางการเงิ น

ฐานะการเงิ นมันคง
ให้บริ การได้ต่อเนื อง
o ทุนจดทะเบียน
ซึงชําระแล้วตามเกณฑ์
o ส่วนของผู้ถือหุ้น
เพียงพอ
o มีฐานะและ
การดําเนิ นงานรองรับ
การให้บริ การ

3. ธรรมาภิ บาล

บริ หารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิ บาลทีดี
o คุณสมบัติและหน้ าที
กรรมการ/ผู้บริ หาร
o การควบคุมภายใน
ตรวจสอบและถ่วงดุล
o โครงสร้างบริ ษทั และ
การแบ่งแยกหน้ าที

4. การคุ้มครอง
ผูใ้ ช้บริ การ

ดูแลผูใ้ ช้บริ การ
เหมาะสม
o คุ้มครองเงิ นรับ
ล่วงหน้ า
o เปิ ดเผยข้อมูลบริ การ
ครบถ้วนและถูกต้อง
o เก็บรักษาข้อมูล
ความลับส่วนบุคคล
o จัดการข้อร้องเรียน

5. ประสิ ทธิ ภาพและ
การแข่งขัน

สนับสนุนให้บริ การ
มีมาตรฐาน และ
ส่งเสริ มการแข่งขันและ
นวัตกรรม
o Bank VS
Non-Bank
o Cross border
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การขออนุญาตและการขึนทะเบียน
เพือให้ผ้ปู ระกอบธุรกิ จมีความน่ าเชือถือ มีคณ
ุ สมบัติตามทีกฎหมายกําหนด มีฐานะการเงิ นทีมันคง ระบบให้บริ การ
มีความปลอดภัย มีนโยบายและการบริ หารความเสียงอย่างเหมาะสม

การพิจารณา
คุณสมบัติครบถ้วน
ฐานะทางการเงิ นมันคง
มีธรรมาภิ บาลทีดี
บริ หารจัดการความเสียง
เหมาะสม
• ระบบ IT มันคงปลอดภัย
• มี BCM / BCP /
ดูแลการใช้ Outsource
• มีมาตรฐานและรูปแบบ
การประกอบธุรกิ จที
เหมาะสม
•
•
•
•

นิ ติ บคุ คล

กรรมการ / ผูบ้ ริ หาร

ทุนจดทะเบียน
ซึงชําระแล้ว

• อายุไม่ตากว่
ํ า 20 ปี
• มีคณ
ุ สมบัติและ
ไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามที พ.ร.บ. กําหนด
• มีกรรมการสัญชาติ ไทย
และภูมิลาํ เนาในไทย
อย่างน้ อย 1 คน

• e-Money : 100 ลบ.
• รับชําระเงิ น แบ่งเป็ น
1) Acquiring : 50 ลบ.
2) Payment Facilitating :
10 ลบ.
3) รับชําระเงิ นแทน :
10 ลบ.
• โอนเงิ น : 10 ลบ.

ประเภท
• บจ. / บมจ.
ทีจดทะเบียนในประเทศ
• สง. / SFIs / รัฐวิ สาหกิ จ

คุณสมบัติ
• ฐานะทางการเงิ นมันคง
• ไม่เคยถูกสังระงับ /
เพิ กถอนการประกอบ
ธุรกิ จ
• ไม่เคยต้องคําพิ พากษา
ว่ากระทําผิ ดตาม
กฎหมาย ปปง.

หมายเหตุ: การขอขึนทะเบียนได้รบั การยกเว้นเรืองทุนจดทะเบียนซึงชําระแล้ว
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หลักเกณฑ์ทวไปในการกํ
ั
ากับดูแล
ฐานะทาง
การเงิ น
•แจ้งล่วงหน้ าไม่น้อย
กว่า 90 วัน ก่อนวัน
ประสงค์จะเลิ ก
•ปฏิ บตั ิ ตามที รมว./
ธปท. สังดําเนิ นการ
ก่อนเลิ ก (หากมี)

• ต้องไม่สนับสนุนให้
เป็ นการหลีกเลียง/
ไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย
• แจ้ง ธปท. ล่วงหน้ า
15 วัน ก่อนเริม
ดําเนิ นการ

การเลิ ก
ประกอบ
ธุรกิ จ

• ทุนจดทะเบียนไม่ตากว่
ํ าทีกําหนด
• ฐานะทางการเงิ นมันคง
• ห้ามลดทุนก่อนได้รบั อนุญาต
• เพิ มทุนจดทะเบียนต้องแจ้ง ธปท.

ธรรมาภิ บาล
หลักเกณฑ์ทวไป
ั
ในการกํากับดูแล

การให้บริ การ
การชําระเงิ นแก่
ผู้ให้บริ การจาก
ต่างประเทศ

การคุ้มครอง
ผูใ้ ช้บริ การ
• กําหนดข้อตกลงและเปิ ดเผย
ให้ผ้ใู ช้บริ การทราบ
• เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
• เปิ ดเผยข้อมูลการให้บริ การ
• ดูแลเมือมีการร้องเรียน

การบริ หาร
ความเสียง
และความ
ปลอดภัย

• โครงสร้างองค์กรทีตรวจสอบและถ่วงดุล
อํานาจ
• มีกรรมการสัญชาติ ไทยอย่างน้ อย 1 คน
• หน้ าทีความรับผิ ดชอบของกรรมการ/
ผูม้ ีอาํ นาจจัดการ
• มีบคุ ลากร/หน่ วยงานกํากับดูแลการ
ปฏิ บตั ิ ตามเกณฑ์
• ตรวจสอบการควบคุมภายใน/การบริ หาร
ความเสียงโดยผู้ตรวจสอบภายนอก (ปี
เว้นปี ) ทีมีความเป็ นอิ สระ ทังนี ธปท.
อาจสังให้ใช้ผ้ตู รวจสอบภายนอกได้

• มีนโยบายบริ หารความเสียงที คณะกรรมการบริ ษท
ั เห็นชอบ

• มี BCM, BCP ทีเหมาะสม
• บริ หารความเสียงด้าน IT (Security, Integrity, Availability)
และตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายนอก (ปี เว้นปี ) ทีมีความ
เป็ นอิ สระ ทังนี ธปท. อาจสังให้ใช้ผ้ตู รวจสอบภายนอกได้
• การแจ้ง/ขออนุญาต ธปท. เมือเปลียนแปลงการดําเนิ นงาน
• หยุดประกอบธุรกิ จเกิ น 2 ปี อาจถูกเพิ กถอน
• ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายนอก เริมปฏิ บตั ิ 1 ม.ค. 62
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หลักเกณฑ์เฉพาะ e-Money
เพือดูแลฐานะความมันคงทางการเงิ น การบริ หารความเสียง และการคุ้มครองผู้ใช้บริ การ

การจัดการเงิ นรับล่วงหน้ า
• แยกการบันทึกบัญชี และ
ตัวเงิ นรับล่วงหน้ า
ออกจากบัญชีและ
เงิ นหมุนเวียนอืน
• ฝากเงิ นไว้ที ธพ. หรือ
SFIs ไม่น้อยกว่ายอด
เงิ นรับล่วงหน้ า ณ ขณะใด
ขณะหนึ ง
• บัญชีเงิ นฝากต้องระบุชือให้
ชัดเจนว่า เพือเก็บรักษา
เงิ นรับล่วงหน้ า

การเปลียนอํานาจควบคุมกิ จการ
• ขอความเห็นชอบจาก ธปท.
ก่อนจะเปลียนแปลงอํานาจ
ควบคุมกิ จการ

การดูแลฐานะความมันคง
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น < 100 ลบ.
ชีแจงเหตุผล

อํานาจควบคุมกิ จการ
ตนเอง

คู่สมรส

บุตรหรือบุตรบุญธรรม
ทีไม่บรรลุนิติภาวะ

1

การถือหุ้น > 50 %

2

มีอาํ นาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่
ในทีประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั

ส่วนของผูถ้ อื หุ้น < 75 ลบ.
ส่งแผนแก้ไขฐานะและ
การดําเนิ นการ

ส่วนของผูถ้ อื หุ้น < 50 ลบ.
ธปท. อาจสังระงับ หรือ
เสนอ รมว. คลัง เพิ กถอนการอนุญาต

หมายเหตุ: ผูป้ ระกอบธุรกิจทีได้รบั การขึนทะเบียนให้ได้รบั การยกเว้นเรืองการเปลียนอํานาจควบคุมกิจการและการดูแลฐานะความมันคง
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หลักเกณฑ์เฉพาะ โอนเงิ น
เพือดูแลการบริ หารจัดการเงิ นรับล่วงหน้ าจากการโอนเงิ น และการคุ้มครองผู้ใช้บริ การ

เงิ นรับล่วงหน้ าจากการโอนเงิน
1

ผู้โอน

ผู้ประกอบธุรกิ จ
โอนเงิ น

ผู้รบั โอน

ระยะเวลา > T+1
เปิ ดบัญชีเงิ นฝากกับ ธพ. / SFIs

2 ผู้โอน

ผู้ประกอบธุรกิ จ
โอนเงิ น A

ระยะเวลา > T+1
เปิ ดบัญชีเงิ นฝากกับ ธพ. / SFIs

ผู้ประกอบธุรกิ จ
โอนเงิ น B

• การโอนเงิ นเสร็จสิ น เมือผู้รบั โอนหรือ
ผู้รบั ประโยชน์ได้รบั เงิ นหรือได้รบั เครดิ ต
บัญชีครบถ้วน
• หากผู้ประกอบธุรกิ จโอนเงิ นไม่เสร็จสิ น
ภายในสิ นวันถัดจากวันทีทําธุรกรรม
(T+1) ต้องดํารงเงิ นรับล่วงหน้ า

ผู้รบั โอน

ระยะเวลา > T+1
เปิ ดบัญชีเงิ นฝากกับ ธพ. / SFIs

การจัดการเงิ นรับล่วงหน้ า
• จัดทํานโยบายเกียวกับ
เงิ นรับล่วงหน้ า ทีได้รบั อนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั
• มีระบบควบคุมภายในและ
การบริ หารความเสียง
ทีเหมาะสม
• แยกการบันทึกบัญชี และ
ตัวเงิ นรับล่วงหน้ าออกจาก
บัญชีและเงิ นหมุนเวียนอืน
• ฝากเงิ นไว้ที ธพ. หรือ
SFIs ไม่น้อยกว่ายอด
เงิ นรับล่วงหน้ า ณ ขณะใด
ขณะหนึ ง
• บัญชีเงิ นฝากต้องระบุชือให้
ชัดเจนว่า เพือเก็บรักษา
เงิ นรับล่วงหน้ า
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หลักเกณฑ์เฉพาะ รับชําระเงิ น
เพือดูแลให้ผ้ปู ระกอบธุรกิ จมีความมันคงปลอดภัย สามารถให้บริ การได้อย่างต่อเนื อง และคุ้มครองผู้ใช้บริ การได้
อย่างเหมาะสม

การให้บริ การรับชําระเงิ น

การให้บริ การ
แก่ผ้รู บั บัตร
(Acquiring)

การให้บริ การ
สนับสนุนบริ การแก่
ผู้รบั บัตร
(Payment Facilitating)

การให้บริ การ
รับชําระเงิ นแทน

- กําหนดหน้ าทีและความรับผิ ดชอบของผูป้ ระกอบธุรกิ จทีมีต่อผูข้ าย/ผูใ้ ห้บริ การ/เจ้าหนี
- บันทึกบัญชีเงิ นทีได้รบั จากการรับชําระเงิ นแยกออกจากบัญชีเงิ นหมุนเวียนอืน
- เมือผูป้ ระกอบธุรกิ จได้ออกหลักฐานการรับชําระเงิ นแล้ว ให้ถอื ว่าการชําระเงิ นของผูใ้ ช้บริ การมีผลเสร็จสิ นสมบูรณ์
21

หลักเกณฑ์การกํากับดูแลตัวแทน
เพือให้การแต่งตังตัวแทน และตัวแทนช่วงเป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยผู้ประกอบธุรกิ จยังคงมีความรับผิ ดชอบต่อ
ผู้ใช้บริ การเสมือนเป็ นผู้ดาํ เนิ นการเอง

ผู้ประกอบธุรกิ จทีได้รบั
อนุญาตและขึนทะเบียน

ตัวแทน

ตัวแทนช่วง

บุคคลธรรมดา / นิ ติบุคคล / SFIs
ต้องรับผิ ดชอบต่อผู้ใช้บริ การเสมือนตนเองเป็ นผู้ดาํ เนิ นการ
สัญญาแต่งตังตัวแทนต้ องมีสาระสําคัญตามทีกําหนด เช่น ขอบเขต การให้บริ การ อายุสญ
ั ญา
กรณี ทีให้ตวั แทนแต่งตังตัวแทนช่วงได้จะต้องได้รบั ความเห็นชอบเป็ นหนังสือจากผู้ประกอบธุรกิ จก่อน
พร้อมส่งรายละเอียดเกียวกับตัวแทนช่วงดังกล่าว
• ป้ องกันไม่ให้ตวั แทนนําระบบไปเชือมต่อโดยไม่ได้รบั อนุญาต
• ควบคุมดูแลให้ตวั แทนเปิ ดเผยข้อมูลการใช้บริ การ และปฏิ บตั ิ ตามเกณฑ์การคุ้มครองผู้ใช้บริการ
• ผู้ประกอบธุรกิ จทีได้รบั การขึนทะเบียน หากจะแต่งตังตัวแทนให้ขออนุญาตจาก ธปท. เป็ นรายกรณี
•
•
•
•
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ประกาศทีเกียวข้อง
•
•
•
•

นโยบายและมาตรการการรักษาความมันคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
การให้บริการทีเกียวข้องกับบัตรเดบิตทีออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ
มาตรฐานชิปการ์ดกลางสําหรับบัตรเดบิตทีออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ
หลักเกณฑ์การรายงานข้อมูลด้านการชําระเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
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นโยบายและมาตรการการรักษาความมันคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
เพือให้ระบบสารสนเทศสําหรับการให้บริ การระบบการชําระเงิ นมีความมันคงปลอดภัย (Security)
ความถูกต้องเชือถือได้ (Integrity) และความพร้อมในการให้บริ การอย่างต่อเนื อง (Availability)
นโยบายการ
รักษาความ
มันคงปลอดภัย
ทางระบบ
สารสนเทศ

• จัดทํานโยบายการรักษา
ความมันคงปลอดภัยระบบ IT
โดยได้รบั การอนุมตั ิ จาก
คณะกรรมการบริ ษทั
• นโยบายต้องครอบคลุมในเรือง
- การควบคุมการเข้าถึง
- การรักษาความลับข้อมูล
- การรักษาสภาพความพร้อมใช้งาน
- การตรวจสอบความมันคง
ปลอดภัยระบบ IT

มาตรการรักษา
ความมันคง
ปลอดภัย
ทางระบบ
สารสนเทศ
• การควบคุมการเข้าถึง และการพิ สจู น์
ตัวตนผู้ใช้
• การรักษาความลับของข้อมูล และ
ความถูกต้องเชือถือได้ของระบบ
• การรักษาสภาพความพร้อมใช้งานของ
การให้บริ การ เช่น
- ติ ดตามตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ
- สํารองข้อมูล แผน BCP แผนฉุกเฉิ น
• การตรวจสอบความมันคงปลอดภัย
ระบบ IT อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง และ
รายงานผลการตรวจสอบให้
คณะกรรมการบริ ษทั หรือคณะกรรมการ
ทีได้รบั มอบหมาย

การทบทวนหรือ
ปรับปรุง
มาตรการฯ

• ทบทวน/ปรับปรุงมาตรการฯ
อย่างน้ อยปี ละครัง หรือเมือมี
การเปลียนแปลงทีส่งผล
กระทบกับนโยบายหรือ
มาตรการทีได้กาํ หนดไว้
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หลักเกณฑ์ทีเกียวข้องกับบัตรเดบิ ตทีออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ
1. การให้บริ การทีเกียวข้องกับบัตรเดบิ ตทีออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ
เพือให้การให้บริ การบัตรเดบิ ตมีความปลอดภัย ส่งเสริ มให้เกิ ดการใช้มาตรฐานเพือสนับสนุนให้เกิ ดการใช้งาน
ร่วมกันของผู้ให้บริ การ ส่งเสริ มการแข่งขันในการให้บริ การการชําระเงิ นทางอิ เล็กทรอนิ กส์ให้มกี ารออกและใช้
บัตรเดบิ ตอย่างแพร่หลายแทนการใช้เงิ นสด
• ต้องใช้มาตรฐานชิ ปการ์ดกลางที ธปท. ประกาศกําหนด
• ผู้ออกบัตรสามารถออกบัตรเดบิ ต Multi-Brand ได้ โดยอย่างน้ อย 1 รายต้องเป็ นเครือข่ายบัตรในประเทศ
(Local Brand)
• การดําเนิ นการ Switching, Clearing และ Settlement ต้องดําเนิ นการในประเทศเท่านัน (Local Switching Rule)
• บัตรเดบิ ตชิ ปการ์ดทีออกและใช้อยู่ก่อนวันทีประกาศมีผลบังคับใช้ ให้ใช้ต่อไปได้จนบัตรหมดอายุ/ออกบัตรใหม่
2. มาตรฐานชิ ปการ์ดกลางสําหรับบัตรเดบิ ตทีออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ
เพือให้ ธปท. ประกาศกําหนดมาตรฐานชิ ปการ์ดกลางสําหรับบัตรเดบิ ตทีออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ
• กําหนดให้ “มาตรฐานไทยชิ ปการ์ด” เป็ นมาตรฐานชิ ปการ์ดกลางสําหรับบัตรเดบิ ตทีออกและมีการใช้จ่าย
ภายในประเทศ
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หลักเกณฑ์การรายงานข้อมูลด้านการชําระเงิ น
สาระสําคัญของการปรับปรุงรายงาน
•
•
•

16 เม.ย. 61

ปรับรายละเอียดของข้อมูล
ปรับรูปแบบการรายงานจาก Excel Template เป็ น Text file (CSV)
ปรับงวดการรายงานเป็ นรายเดือน

1 ก.ค. 61

1 ต.ค. 61

รายงานเกียวกับการประกอบธุรกิ จ ระบบการชําระเงิ น บริ การพร้อมเพย์ และการฉ้ อโกง
รายงานแบบเดิ ม
จนถึงข้อมูลเดือน มิ .ย. 2561

แบบรายงานใหม่ 6 ตาราง สําหรับข้อมูลเดือน ก.ค. เป็ นต้นไป

รายงานเกียวกับการประกอบธุรกิ จ บริ การการชําระเงิ น
รายงานแบบเดิ ม 9 แบบรายงาน + 2 Data Set (CUS EBS)
จนถึงข้อมูลเดือน ก.ย. 2561

แบบรายงานใหม่ 9 ตาราง + 2 Data Set
(CUS EBS) ทีปรับใหม่ สําหรับข้อมูล
เดือน ต.ค. 2561 เป็ นต้นไป
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เอกสารแบบรายงาน

สถิ ติ>การรับส่งข้อมูลกับ ธปท.>แบบรายงานและเอกสารชีแจง ข้อมูลระบบการชําระเงิ น>รายงานธุรกิ จบริ การการชําระเงิ นทางอิ เล็กทรอนิ กส์
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หลักเกณฑ์ทีเกียวข้องกับ พ.ร.บ. ระบบการชําระเงิ น

• Download พ.ร.บ. ระบบการชําระเงิ น พ.ศ. 2560 และประกาศหลักเกณฑ์การกํากับ
ดูแลภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชําระเงิ น พ.ศ. 2560 ได้ที
https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/PSA_Oversight/Pages/RelatedLaws.aspx
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