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1. ขอบเขตของธุรกรรมโอนเงินดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกสที่เขาขายตองเก็บรักษาเงินรับลวงหนา
1.1
ลักษณะธุรกรรมการโอนเงินดวยวิธีการทาง
ธุรกรรมการโอนเงินดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
อิเล็กทรอนิกสใดทีไ่ มตองเก็บรักษาเงินที่ไดรบั
ที่มีลักษณะดังตอไปนี้ อาจพิจารณาไดวาไมเขาขาย
ลวงหนาจากผูใชบริการ
ตองเก็บรักษาเงินรับลวงหนา เชน
- ธุรกรรมการโอนเงินที่ทาํ เพื่อตนเอง ไมใชเพื่อ
การประกอบธุรกิจบริการโอนเงิน
- ธุรกรรมการโอนเงินที่มเี หตุใหตองปฏิบัตติ าม
กฎหมายอื่น เชน รายการโอนเงินที่ตดิ Sanction list
หรือถูกอายัดตามกฎหมาย
ทั้งนี้ สําหรับลักษณะธุรกรรมการสงมอบเงินภายใต
การประกอบธุรกิจอื่น ๆ เชน การรับชําระเงินแทน
เพื่อชําระคาสาธารณูปโภค (Bill payment) ไมถือเปน
ธุรกรรมการโอนเงินดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตาม
ประกาศฉบับนี้ จึงไมตองมีการเก็บรักษาเงินที่ไดรับ
ลวงหนาจากผูใชบริการ
1.2
กรณีที่ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินในประเทศ กรณีที่ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินในประเทศไดรับ
ไดรับเงินโอนมาจากผูใหบริการโอนเงินใน
เงินโอนมาจากผูใหบริการในตางประเทศเพื่อเขาบัญชี
ตางประเทศ เพื่อเขาบัญชีผูรับโอนปลายทางที่อยู ผูรับโอนปลายทางที่อยูในประเทศไทย ถือเปนธุรกรรม
ในประเทศไทย จะตองเก็บรักษาเงินรับลวงหนา
ที่ไมเขาขายตองเก็บรักษาเงินรับลวงหนาตามกฎหมาย
หรือไม
วาดวยระบบการชําระเงิน เนื่องจากเปนการดําเนินการ
ตามคําสัง่ ของผูใหบริการโอนเงินในตางประเทศ ซึง่ เปนไป
ตามขอตกลงหรือสัญญาในการใหบริการระหวางกัน
ของผูใหบริการโอนเงินในตางประเทศกับผูประกอบ
ธุรกิจบริการโอนเงิน
2. หลักเกณฑการประกอบธุรกิจบริการโอนเงินดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2.1 การเก็บรักษาเงินรับลวงหนา
2.1.1
ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินตองเก็บรักษา
กรณี 1 และกรณี 2 หากผูประกอบธุรกิจบริการ
เงินรับลวงหนาอยางไร กรณีลูกคาสัง่ ใหทํารายการ โอนเงินไดรับเงินมาจากลูกคาแลว แตไมสามารถโอนเงิน
โอนเงินหรือโอนเงินไปตางประเทศ แตทํารายการ จํานวนดังกลาวตอไปใหผูรับโอนหรือผูประกอบธุรกิจ
ไมสําเร็จ จากกรณีตาง ๆ เชน
บริการโอนเงินรายอื่น หรือผูใหบริการโอนเงินใน
กรณี 1 ขอมูล รายละเอียดผูรับเงินที่ลูกคาแจงมา ตางประเทศได เนื่องจากขอมูลหรือรายละเอียดผูรับเงิน
ไมถูกตอง หรือไมครบถวน ไดแก
ที่ลูกคาแจงมาไมถูกตองหรือไมครบถวน และผูประกอบ
- หมายเลขบัญชีผูรับเงินไมถูกตอง
ธุรกิจบริการโอนเงินไมสามารถคืนเงินใหกับผูโอนได
- ขอมูลธนาคารพาณิชยผูรบั เงินตางประเทศ
เนื่องจากเปนการโอนเงินดวยเงินสด หรือผูโอนไมมี
ไมถูกตอง เชน SWIFT CODE ผิด
บัญชีกับผูป ระกอบธุรกิจบริการโอนเงิน ผูป ระกอบ
- ชื่อผูรับเงินไมถูกตอง
ธุรกิจบริการโอนเงินที่มีเงินรับลวงหนาอยูในความ
- ชื่อบัญชีผูรับเงินไมถูกตอง
รับผิดชอบดังกลาว ตองเก็บรักษาเงินรับลวงหนา
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กรณี 2 ธนาคารพาณิชยผูสง ไมสามารถสงคืนเงิน
ใหกับผูโอนได เนื่องจากลูกคาทําการโอนเงินดวย
เงินสด หรือผูโอนไมมีบญ
ั ชีกับธนาคารพาณิชยผูสง
กรณี 3 รายการทีอ่ ยูระหวางกระบวนการ
ตรวจสอบเกีย่ วกับการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการราย (Anti-Money
Laundering and Combating the Financing
of Terrorism: AML/CFT) ของธนาคารพาณิชย
โดยธนาคารพาณิชยจาํ เปนตองตรวจสอบขอมูล
ของลูกคาเพิ่มเติม ซึง่ ตองติดตอกับลูกคาเพื่อ
สอบถามรายละเอียด รวมทัง้ บางกรณีอาจติดตอ
ลูกคาไมได

ตามจํานวนเงินที่ไดรับ โดยตองแยกออกจากทรัพยสิน
ของผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงิน และไมอาจนําไปใช
เพื่อการอื่นใดไดตามหลักเกณฑที่กาํ หนด
กรณี 3 หากผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินไดรบั เงิน
มาจากลูกคาแลว แตไมสามารถโอนเงินจํานวนดังกลาว
ตอไปใหผูรับโอนหรือผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงิน
รายอื่น หรือผูใหบริการโอนเงินในตางประเทศได
เนื่องจากผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินอยูใ นขั้นตอน
กระบวนการตรวจสอบขอมูลของผูโอนเงินหรือผูรับเงิน
ตามหลักเกณฑดาน AML/CFT ใหแบงการพิจารณา
เก็บรักษาเงินรับลวงหนาไดเปน 2 กรณี
1) กรณีที่ธุรกรรมอยูระหวางการตรวจสอบ
ตามหลักเกณฑดาน AML/CFT และขอขอมูลลูกคา
เพิ่มเติม นั้น ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินตองเก็บ
รักษาเงินรับลวงหนาดังกลาว ดังเชนในกรณี 1 และ
กรณี 2 ขางตน เนื่องจากถือเปนกรณีที่ผูประกอบธุรกิจ
บริการโอนเงินไดรับเงินมาจากลูกคาแลว แตไมสามารถ
โอนเงินจํานวนดังกลาวตอไปใหผูรับโอน หรือ
ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินรายอื่น หรือผูใหบริการ
โอนเงินในตางประเทศได
2) กรณีที่ตรวจสอบธุรกรรมแลวเปนธุรกรรม
ที่มีเหตุใหตองปฏิบตั ติ ามกฎหมายอื่น เชน ผูโ อนติด
Sanction list นั้น ใหผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงิน
ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกีย่ วของ
กรณีการโอนเงินออกไปตางประเทศ ผูประกอบธุรกิจ
บริการโอนเงินทีเ่ ปนธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจจะสิ้นสุดภาระหนาที่ในการเก็บรักษา
เงินรับลวงหนาเมื่อดําเนินการโอนเงินเสร็จสิ้นแลว เชน
ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินที่เปนธนาคารพาณิชย
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจผูสง ไดสง คําสั่งโอนเงิน
ไปยังธนาคารตัวแทนในตางประเทศสําเร็จ และไดรบั
การยืนยันคําสั่งโอนเงินดังกลาว
อยางไรก็ดี หากผูป ระกอบธุรกิจบริการโอนเงินที่เปน
ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจไมสามารถ
ดําเนินการโอนเงินใหเสร็จสิ้นได ผูประกอบธุรกิจ
บริการโอนเงินที่เปนธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจดังกลาวอาจเก็บรักษาเงินรับลวงหนา
ไวในบัญชีเงินฝากกับธนาคารตัวแทนในตางประเทศก็ได
ในการเก็บรักษาเงินรับลวงหนาตองพิจารณาวา
เงินรับลวงหนาดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของ
ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินรายใด โดยผูประกอบ

2.1.2

การโอนเงินออกไปตางประเทศของธนาคาร
พาณิชยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จะสิ้นสุด
ภาระหนาที่ในการเก็บรักษาเงินรับลวงหนาเมื่อใด

2.1.3

การทําธุรกรรมโอนเงิน หากเกิดขอผิดพลาด
ในการสงคําสัง่ โอนเงินในกรณีตอไปนี้ จะตองเก็บ
รักษาเงินรับลวงหนาอยางไร
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1) ระบบของธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจผูสง ไปยังระบบกลางผิดพลาด
2) ระบบกลางผิดพลาด
3) ระบบกลางไปยังธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจผูรับผิดพลาด

ธุรกิจบริการโอนเงินรายนั้นตองเก็บรักษาเงินรับลวงหนา
ดังกลาวไวตลอดเวลาที่อยูในความรับผิดชอบของตน
จนกวาจะไดโอนเงินจํานวนดังกลาวตอไปใหผูรับโอน
หรือผูป ระกอบธุรกิจบริการโอนเงินรายอื่น หรือ
ผูใหบริการโอนเงินในตางประเทศ
อยางไรก็ตาม หากเปนกรณีที่ระบบกลางเกิดขัดของ
หรือหยุดใหบริการเปนการชั่วคราว เชน สงคําสัง่
โอนเงินไปแลว แตระบบกลางมีปญ
 หาทําใหไมสามารถ
โอนเงินตอไปได ซึ่งผูป ระกอบธุรกิจบริการโอนเงิน
ที่เปนธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
จะทราบในวันทําการถัดไป ทําใหไมสามารถทราบและ
เก็บรักษาเงินรับลวงหนาได กรณีนี้ ใหผูประกอบธุรกิจ
บริการโอนเงินที่เปนธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจที่ไดรับเงินไวในความรับผิดชอบของตน
และไมสามารถเก็บรักษาเงินรับลวงหนาไวไดตาม
หลักเกณฑที่กําหนดขอผอนผันการปฏิบัตติ าม
หลักเกณฑตามขอ 5.3 ของประกาศฉบับนี้ พรอมชี้แจง
เหตุจาํ เปนหรือพฤติการณพิเศษซึง่ อาจสงผลกระทบ
ในการใหบริการอยางตอเนื่องหรือตอความนาเชื่อถือ
ของการใหบริการโอนเงิน

2.2 การเริ่มเก็บรักษาเงินรับลวงหนา
2.2.1
การเริ่มเก็บรักษาเงินรับลวงหนากรณีการโอนเงิน
ออกไปตางประเทศ มีแนวทางดําเนินการอยางไร
ในกรณีดังตอไปนี้
1. ถาในวันที่ T ธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจไดสง คําสัง่ โอนเงินไปแลว แต
เนื่องจาก Time Zone difference ทําใหธนาคาร
พาณิชยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ไดรับการ
ยืนยันคําสั่งโอนเงินในวันรุงขึ้น (T+1)
2. ถาธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
มีการโอนเงินสกุลตางประเทศที่ Time Zone
อยูหลังประเทศไทย เชน เงินสกุล USD ธนาคาร
พาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจจะไดรับ
การยืนยันคําสั่งโอนเงินสกุล USD ในวันรุงขึ้น
นอกจากนี้ ธปท. จะสามารถกําหนด Cut-off
time เพื่อรองรับกรณี Time Zone difference
ไดหรือไม

แนวทางในการพิจารณาเรื่องการเริ่มเก็บรักษา
เงินรับลวงหนากรณีการโอนเงินออกไปตางประเทศ
แบงเปน 2 ประเด็น กลาวคือ
1. การพิจารณาจากขอตกลงที่ผปู ระกอบธุรกิจ
บริการโอนเงินที่เปนธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจใหบริการกับลูกคา
ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินที่เปนธนาคาร
พาณิชยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจตองพิจารณาจาก
ขอตกลงที่จะใหบริการโอนเงินกับลูกคาวาเปนธุรกรรม
โอนเงินลักษณะใด กลาวคือ เปนธุรกรรมบริการโอนเงิน
แบบทันที (Real time) หรือธุรกรรมบริการโอนเงิน
แบบวันเดียวกัน (Same day) หรือเปนธุรกรรมบริการ
โอนเงินในลักษณะอื่นที่มิใชธุรกรรมบริการโอนเงิน
แบบ Real time หรือแบบ Same day
ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินที่เปน
ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจตกลง
ใหบริการโอนเงินแบบ Real time หรือแบบ Same day
โดยไดสงคําสัง่ โอนเงินไปยังธนาคารตัวแทนใน
ตางประเทศสําเร็จ และไดรับการยืนยันคําสั่งโอนเงิน
ดังกลาวแลว ถือวาธุรกรรมโอนเงินดังกลาวเสร็จสิ้นแลว
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และผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินสิ้นสุดภาระหนาที่
ในการเก็บรักษาเงินรับลวงหนาแมมเี หตุบางประการ
ที่ทําใหการโอนเงิน ณ วันที่ T ไมสําเร็จ และทราบวา
การโอนเงินไมสําเร็จในวันรุงขึ้น (T+1) หรือมีการโอนเงิน
สกุลตางประเทศที่ Time Zone อยูหลังประเทศไทย
ทําใหทราบผลการโอนเงินในวันรุงขึ้น (T+1) ก็ตาม
2. การพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของเวลา หรือ Time
Zone
ใหพิจารณาตามนโยบาย สัญญา หรือขอตกลง
ที่ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินที่เปนธนาคารพาณิชย
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจไดตกลงไวกับลูกคา
ซึ่งตองมีการชี้แจงและทําความเขาใจใหลูกคาทราบดวย

2.3 วิธีการจัดเก็บเงินรับลวงหนา
2.3.1
กรณีผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินที่เปน
ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
หากมีเงินรับลวงหนาเปนเงินสกุลตางประเทศ
จะสามารถเก็บรักษาเงินรับลวงหนาดังกลาว
เปนเงินสกุลบาทไดหรือไม และขอให ธปท.
กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่จะใชในการแปลงคา
เงินสกุลตางประเทศเปนเงินสกุลบาท ใหเปน
มาตรฐานเดียวกันใหชัดเจน

ในกรณีทเี่ งินรับลวงหนาเปนเงินสกุลตางประเทศ
ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินที่เปนธนาคารพาณิชย
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สามารถฝากเงินรับ
ลวงหนาในรูปเงินสกุลบาทไวทธี่ นาคารพาณิชยหรือ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น หรือ ธปท. ณ เวลาใด
เวลาหนึง่ ไมนอยกวายอดคงคางของเงินรับลวงหนาได
รวมทั้งอาจเก็บรักษาเงินรับลวงหนาไวที่สถาบันตนเอง
ก็ได โดยแยกออกจากทรัพยสินของตนซึ่งตองปราศจาก
ภาระผูกพันและไมอาจนําไปใชเพื่อการอื่นใดได และ
ในกรณีของการใหบริการโอนเงินระหวางประเทศ
ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจอาจเก็บ
รักษาเงินรับลวงหนาที่ธนาคารตัวแทนในตางประเทศก็ได
ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่ใชในการแปลงคาเงินตรา
ตางประเทศ ใหธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจกําหนดไวในนโยบายและแนวปฏิบตั ิใหชดั เจน
เพื่อใหการดําเนินการของธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย
ที่ตองการคุมครองเงินที่ธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจไดรับลวงหนามาจากผูใชบริการ
อยางไรก็ดี นโยบายและแนวปฏิบตั ิของธนาคาร
พาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจจะตองคํานึงถึง
การบริหารความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลีย่ นใหเหมาะสม
กับวิธีการเก็บรักษาเงินรับลวงหนา เพื่อใหครอบคลุม
ความเสีย่ งที่อาจเกิดจากการแปลงคาสกุลเงินดวย
โดยอาจประมาณการจํานวนเงินทีเ่ ก็บรักษาเพิ่มเติมใน
ลักษณะ buffer เพื่อรองรับความผันผวนจากอัตรา
แลกเปลีย่ นไวดวยตามความเหมาะสม
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2.3.2

ในขอ 5.2 (5.3.2) ของประกาศฉบับนี้ กําหนดวา
กรณีผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินเปนธนาคาร
พาณิชยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ อาจเก็บ
รักษาเงินรับลวงหนาไวที่สถาบันตนเองก็ได นั้น
1) หากผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินเปน
ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
มีเงินสดในความครอบครอง เชน เงินสดที่สาขา
ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เปนจํานวนหนึ่ง ธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจจะสามารถใชเงินดังกลาว
เปนเงินรับลวงหนาไดหรือไม

ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินที่เปนธนาคารพาณิชย
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สามารถเก็บรักษา
เงินรับลวงหนาไวที่สถาบันตนเองในรูปแบบของเงินสดได
โดยผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินที่เปนธนาคารพาณิชย
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจตองเก็บรักษาเงินสด
ดังกลาวแยกออกจากทรัพยสินของตน และตอง
ปราศจากภาระผูกพัน โดยใชสาํ หรับการชําระบัญชี
อันเนื่องมาจากการใหบริการโอนเงินเทานั้นและไมอาจ
นําไปใชเพื่อการอื่นใดได เชน ไมสามารถนําไปใชเปน
เงินทุนหมุนเวียน ทัง้ นี้ เพือ่ ใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของกฎหมายทีต่ องการคุมครองเงินรับลวงหนาของ
ผูใชบริการ
เงินฝากในบัญชีกระแสรายวันเพื่อเก็บรักษา
เงินรับลวงหนาที่ธนาคารพาณิชยเปดไวที่ธนาคาร
แหงประเทศไทย รวมถึงเงินสดที่ศูนยเงินสดของ
ธนาคารพาณิชยที่แยกไวเพื่อเก็บรักษาเปนเงินรับ
ลวงหนา ไมสามารถนับเปนเงินฝากที่ตองดํารง
ตามเกณฑ Reserve requirement ได
เนื่องจากเงินฝากหรือเงินสดที่ธนาคารพาณิชย
ตองดํารงตามเกณฑ Reserve requirement
มีวัตถุประสงคเพื่อใชบริหารสภาพคลองของธนาคาร
พาณิชย รวมทัง้ เปนเครื่องมือที่สาํ คัญเครื่องมือหนึ่ง
ของ ธปท. ในการชวยลดความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ระยะสั้นในตลาดเงิน ดังนั้น การนับเงินรับลวงหนา
เปนสวนหนึ่งของเงินฝากทีต่ องดํารงตามเกณฑ
Reserve requirement อาจทําใหประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือถูกลดทอนลงได
เจตนารมณของหลักเกณฑในขอนี้ กําหนดให
ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินปรับปรุงขอมูลของ
การเก็บรักษาเงินรับลวงหนาใหถูกตองและเปนปจจุบัน
รวมทัง้ กําหนดใหผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินระบุ
รายละเอียดวาเก็บรักษาเงินรับลวงหนาไวในทรัพยสนิ
รูปแบบใดบาง และทรัพยสินแตละรูปแบบเก็บไวจํานวน
เทาไร ทัง้ นี้ จํานวนรวมของทรัพยสินทีเ่ ก็บรักษาไว
จะตองไมนอยกวาภาระหนี้สินของเงินรับลวงหนาที่
ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินมีอยู
อยางไรก็ดี ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินตองจัดทํา
บัญชีเงินรับลวงหนาที่ไดรับจากผูใชบริการแตละราย
เพื่อให ธปท. ตรวจสอบ หรือเมื่อ ธปท. รองขอ

2) กรณีธนาคารพาณิชยเลือกเปดบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันที่ธนาคารแหงประเทศไทย หรือ
แยกเงินสดทีศ่ ูนยเงินสดของธนาคารพาณิชย
เพื่อเก็บรักษาเงินรับลวงหนา เงินฝากหรือเงินสด
ขางตนสามารถนับเปนเงินฝากที่ตองดํารงตามเกณฑ
การดํารงเงินฝากของธนาคารพาณิชยที่ธนาคาร
แหงประเทศไทย (Reserve requirement)
ไดหรือไม

2.3.3

ในขอ 5.2 (5) (5.3) ของประกาศฉบับนี้ กําหนดวา
ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินตองจัดทําขอมูล
การเก็บรักษาเงินรับลวงหนาใหมคี วามถูกตองและ
เปนปจจุบันอยูเสมอ และตองจัดทํารายละเอียด
ในการเก็บรักษาเงินรับลวงหนาดังกลาวดวย นั้น
ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินตองจัดทํา
รายละเอียดแยกแตละประเภทรายบริการหรือไม
เชน ธุรกรรมโอนเงินผานตู ATM/ Counter/
สาขา ธุรกรรมโอนเงินผานระบบ Bulk payment
ธุรกรรมโอนเงินแบบปลายทางไมมีบญ
ั ชี และแสดง
รายละเอียดผูใชบริการรายบุคคลดวยหรือไม หรือ
ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินสามารถจัดทําเปน
ยอดรวมรายวันได
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2.3.4

ในขอ 5.2 (5) (5.3.2) ของประกาศฉบับนี้
กําหนดวา ในการใหบริการโอนเงินระหวางประเทศ
ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินที่เปนธนาคาร
พาณิชยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ อาจเก็บ
รักษาเงินรับลวงหนาไวที่ธนาคารตัวแทนใน
ตางประเทศก็ได นั้น
ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
จําเปนตองเปดบัญชีกับธนาคารตัวแทนใน
ตางประเทศใหมหรือไม

2.3.5

2.3.6

คําตอบ

ในกรณีของการใหบริการโอนเงินระหวางประเทศ
ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินที่เปนธนาคารพาณิชย
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถเก็บรักษา
เงินรับลวงหนาไวในบัญชีเงินฝากที่เปดไวกับธนาคาร
ตัวแทนในตางประเทศโดยไมตองเปดบัญชีแยกตางหาก
เพื่อการเก็บรักษาเงินรับลวงหนาได หากผูประกอบ
ธุรกิจบริการโอนเงินที่เปนธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจมีกลไกในการดําเนินการจัดทําบัญชียอย
(sub-account) เพื่อแยกใหทราบอยางชัดเจนวา
จํานวนเงินสวนใดในบัญชีดงั กลาวเปนเงินรับลวงหนา
ที่เก็บรักษาไว
ทั้งนี้ หากผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินที่เปน
ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจไมสามารถ
ดําเนินการดังกลาวได ก็จําเปนตองแยกบัญชีเพื่อการ
เก็บรักษาเงินรับลวงหนาใหชดั เจน
ในการเก็บรักษาเงินรับลวงหนาของสาขา
กรณีที่สาขาธนาคารพาณิชยตา งประเทศ โอนเงิน
ธนาคารพาณิชยตา งประเทศ กรณีการเก็บรักษา กลับไปยังสํานักงานใหญหรือสาขาอื่นในตางประเทศ
เงินรับลวงหนาจากการใหบริการโอนเงินระหวาง ที่เปนนิติบุคคลเดียวกัน (รวมถึงกรณีนําเงินฝากเขา
ประเทศ ซึง่ สาขาธนาคารพาณิชยตา งประเทศ
Nostro account ที่เปดไวกับสํานักงานใหญหรือ
มีการเปดบัญชีเงินฝากไวกับสาขาในตางประเทศ สาขาอื่นในตางประเทศที่เปนนิติบคุ คลเดียวกัน) นั้น
ที่มีสถานะเปนนิติบุคคลเดียวกัน นั้น เงินรับลวงหนา ถือวาสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศมีฐานะเปน
ดังกลาวที่เก็บรักษาในบัญชีเงินฝากกับสาขา
เจาหนี้ของสํานักงานใหญหรือสาขาอื่นที่เปนนิตบิ ุคคล
ในตางประเทศที่มีสถานะเปนนิติบคุ คลเดียวกัน
เดียวกันและเทียบเทาไดกับการนําเงินทีไ่ ดรบั จาก
ตองนํามาหักจากเงินกองทุนของสาขาธนาคาร
สํานักงานใหญหรือสาขาอื่นในตางประเทศกลับออก
พาณิชยตางประเทศ หรือไม
จากประเทศไทย ดังนั้นจึงตองหักจํานวนเงินดังกลาว
ออกจากเงินทุนนําเขาสุทธิดวย ทัง้ นี้ ใหปฏิบตั ติ าม
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การกํากับดูแลเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย และ
กฎหมายอื่นที่เกีย่ วของดวย
หากผูป ระกอบธุรกิจใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส
การเก็บรักษาเงินรับลวงหนาจากการใหบริการ
(e-Money) และใหบริการโอนเงินดวย ในการเก็บ เงินอิเล็กทรอนิกส และเงินรับลวงหนาจากการ
รักษาเงินรับลวงหนาจะสามารถเก็บรักษาเงินรับ ใหบริการโอนเงิน ผูประกอบธุรกิจดังกลาวตองแยก
ลวงหนาจากบริการเงินอิเล็กทรอนิกสและเงินรับ การเก็บรักษาเงินรับลวงหนาออกจากกัน เพื่อประโยชน
ลวงหนาจากบริการโอนเงิน โดยการเปดบัญชี
ในการคุมครองผูใชบริการ เนื่องจากในทางปฏิบตั ิ
เงินฝากเพียงบัญชีเดียว ไดหรือไม
หากผูประกอบธุรกิจเกิดปญหา ธปท. และเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยซงึ่ เปนผูมีอํานาจในการจัดการเงินรับ
ลวงหนาดังกลาว จะไดทราบวาจํานวนเงินรับลวงหนา
ที่เก็บรักษาไวเปนของบริการเงินอิเล็กทรอนิกสหรือ
บริการโอนเงิน เพื่อจะไดแยกจัดการคืนใหแกผใู ชบริการ
ตามแตละบริการ
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คําตอบ

3. การรายงาน
3.1
ชองทางในการสงแบบรายงานยอดคงคางเงินรับ
ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินสงรายงานตามแบบ
ลวงหนาจากการใหบริการโอนเงินดวยวิธีการทาง รายงานยอดคงคางเงินรับลวงหนาจากการใหบริการ
อิเล็กทรอนิกส คือชองทางใด
โอนเงินดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสผานชองทาง
e-Application
3.2
การรายงานตามแบบรายงานยอดคงคางเงินรับ
ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินรายงานยอดคงคาง
ลวงหนาจากการใหบริการโอนเงินดวยวิธีการ
เงินรับลวงหนา ณ วันสิ้นเดือนของเดือนที่รายงาน
ทางอิเล็กทรอนิกส ใหรายงานเฉพาะยอดคงคาง
ทั้งนี้ ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินตองเก็บรักษา
เงินรับลวงหนา หรือรายงานยอดรวมของสินทรัพย เงินรับลวงหนา ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ไมนอยกวา
ทีผ่ ูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินเก็บรักษา
ยอดคงคางของเงินรับลวงหนาจากการใหบริการ
เปนเงินรับลวงหนา
โอนเงินดวย
4. การบันทึกบัญชีเงินรับลวงหนา
4.1
การบันทึกบัญชีเงินรับลวงหนาที่ไดรับจาก
การเปดเผยเกี่ยวกับเงินรับลวงหนาในงบการเงินหรือ
ผูใชบริการแยกแตละราย และการจัดทํารายละเอียด หมายเหตุประกอบงบการเงิน ผูป ระกอบธุรกิจบริการ
ในการเก็บรักษาเงินรับลวงหนา ตองเปดเผยใน
โอนเงินสามารถดําเนินการได ดังนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินดวยหรือไม
1. ดานหนี้สิน ใหเปดเผยจํานวนรวมของยอดคงคาง
หรือสามารถเปดเผยเปนขอมูลสรุปก็ได
เงินรับลวงหนา
ทั้งนี้ ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินตองจัดทํา
บัญชีเงินรับลวงหนาที่ไดรับจากผูใชบริการแยกแตละราย
เพื่อเปนรายละเอียดขอมูลในการตรวจพิสูจน
ความถูกตองดวย
2. ดานสินทรัพย ใหเปดเผยจํานวนรวมของสินทรัพย
ที่เก็บรักษาไวสําหรับเงินรับลวงหนา
ทั้งนี้ ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินตองจัดทํา
รายละเอียดของสินทรัพยทเี่ ก็บรักษาไวสาํ หรับเงินรับ
ลวงหนา เพื่อใหทราบวาไดเก็บรักษาเงินรับลวงหนา
ดังกลาวเปนสินทรัพยประเภทใดบาง และสินทรัพย
แตละประเภทเปนจํานวนเทาไร
โดยตองเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทหรือ
คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทตามที่กําหนดในประกาศฉบับนี้ เพื่อให ธปท.
ตรวจสอบ หรือเมื่อ ธปท. รองขอ
4.2
ปจจุบันผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินที่เปน
หลักเกณฑกําหนดใหผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงิน
ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ตองบันทึกบัญชีเงินรับลวงหนาที่ไดรบั จากการใหบริการ
มีการแยกเงินคงคางจากการใหบริการโอนเงิน
โอนเงินแยกไวตางหากจากบัญชีอื่นของผูประกอบธุรกิจ
ไวในบัญชีแยกประเภทอื่น เชน เจาหนี้รอเคลียร
บริการโอนเงินตามที่กําหนดในขอ 5.2 (4) ของประกาศ
บัญชีพัก ซึ่งมีการแยกรายการและมีรายละเอียด ฉบับนี้
ชัดเจน จึงอยากทราบวาธนาคารพาณิชยหรือ
ทั้งนี้ ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินตองกําหนดใหมี
สถาบันการเงินเฉพาะกิจจําเปนที่จะตองกําหนด
บัญชีเฉพาะในดานหนี้สินเปนบัญชีเงินรับลวงหนา
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ลวงหนา หรือไม

4.3

ธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ตองเปดเผยขอมูลเงินรับลวงหนาในรายงานอื่น
เชน แบบรายงานยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
ธพ. 1.1 แบบรายงานยอแสดงสินทรัพยและ
หนี้สิน ธพ. 1.2 หรือไม

5. การเปดบัญชีเงินฝาก
5.1
ขอให ธปท. กําหนดชื่อบัญชีเงินฝากสําหรับ
เก็บรักษาเงินรับลวงหนา

คําตอบ
พรอมทั้งจัดทําบัญชีเงินรับลวงหนาที่ไดรับจาก
ผูใชบริการแยกแตละราย เพื่อเปนรายละเอียดขอมูล
ในการตรวจพิสจู นความถูกตอง โดยใหแสดงจํานวนรวม
ของบัญชีเงินรับลวงหนาไวในงบการเงินแยกตางหาก
ใหชัดเจน หรือแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ใหชัดเจนก็ได
หลักเกณฑกําหนดใหผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงิน
แสดงบัญชีเงินรับลวงหนาและการเก็บรักษาเงินรับ
ลวงหนาไวในงบการเงินแยกตางหากใหชดั เจน หรือ
แสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินใหชดั เจนก็ได
โดยงบการเงินดังกลาว หมายถึงงบการเงินที่เปดเผยตอ
สาธารณะ
- ชื่อบัญชีภาษาไทย : “… (ชื่อผูประกอบธุรกิจบริการ
โอนเงิน) เพื่อเงินรับลวงหนาสําหรับการโอนเงิน”
- ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ : “ … (ชื่อผูประกอบธุรกิจ
บริการโอนเงิน) for Money transfer fund”

