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เรื่องเสร็จที่ กส. ๑/๒๕๖๒ 
บนัทกึการตอบข้อหารือ 

เรื่อง การรายงานธุรกรรมของโครงการ Payment System for Capital Market 
     

 

บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวช่ัน เน็ตเวิร์ค จํากัด (บริษัทฯ) ได้มีหนังสือ ที่ สจ. ๐๑๓๒/๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ขอหารือ
เก่ียวกับการรายงานธุรกรรมของโครงการ Payment System for Capital Market ต่อสํานักงาน ปปง.  
สรุปความได้ว่า ตามท่ีบริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการโครงการ
ระบบการชําระเงินสําหรับตลาดทุน (Payment System for Capital Market) ตามนโยบายของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment และคณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบการชําระเงิน 
สําหรับตลาดทุน ได้จัดให้มีบริการระบบจัดการข้อมูลการชําระเงินระหว่างสถาบันตัวกลางในตลาดทุน (ผู้ใช้บริการ) 
และนําส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน (ธนาคารฯ) ของผู้ใช้บริการเพ่ือดําเนินการหักโอน
เงินระหว่างธนาคาร (Interbank) ผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงเชิงระบบในการชําระเงินของประเทศไทย โดยในการจัดการข้อมูลการชําระเงิน 
บริษัทฯ จะดําเนินการประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้บริการและลูกค้าของผู้ใช้บริการซึ่งมีสิทธิได้รับชําระราคา 
(Credit only) หรือมีหน้าที่ชําระราคา (Debit only) หรือมียอดสุทธิในการได้รับชําระราคาหรือมีหน้าที่ชําระราคา 
(Debit & Credit) (อย่างใดอย่างหน่ึง) แล้วแต่กรณี เพ่ือนําส่งรายการข้อมูลที่ผ่านการจัดการและประมวลผล
แล้วไปยังธนาคารฯ ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษาบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการและลูกค้าของผู้ใช้บริการแต่ละรายในการที่
ธนาคารฯ จะทําการหักโอนเงินดังกล่าวไปยังบัญชีสําหรับการชําระดุลของธนาคารฯ เพ่ือปรับฐานะความเป็น
เจ้าหน้ีหรือลูกหน้ี ก่อนนําส่งข้อมูลยอดสุทธิจากการชําระดุลดังกล่าวไปยังระบบบาทเนต (BAHTNET) ของ ธปท. 
เพ่ือการโอนเงินระหว่างธนาคารฯ ตามข้อมูลยอดสุทธิดังกล่าวต่อไปน้ัน 

ด้วยลักษณะการให้บริการของบริษัทฯ ตามท่ีกล่าวถึงข้างต้น ข้อมูลการชําระเงินระหว่าง 
ผู้มีบัญชีเงินฝากซึ่งเป็นลูกค้าแต่ละรายของธนาคารฯ จะถูกนําไปคํานวณยอดสุทธิภายใต้บัญชีของธนาคารฯ  
ที่เปิดไว้สําหรับการชําระดุล (Settlement Account) ดังน้ัน จึงจะไม่ปรากฏข้อมูลรายการทางการเงินจากผู้จ่าย 
ไปยังผู้รับแต่ละรายท่ีเปิดบัญชีเงินฝากไว้ต่างธนาคารฯ เน่ืองจากเป็นรายการระหว่างลูกค้าผู้มีหน้าที่ชําระราคา 
(debit) กับบัญชีสําหรับการชําระดุลของธนาคารฯ และลูกค้ารายที่มีสิทธิได้รับชําระราคา (credit) จะได้รับ
เป็นยอดสุทธิที่โอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ของ ธปท. ซึ่งจะไม่ปรากฏข้อมูลรายการทางการเงินของ 
ฝั่งผู้จ่ายแต่ละรายที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้ต่างธนาคารฯ เช่นกัน น้ัน บริษัทฯ จึงขอหารือว่าความเข้าใจของบริษัทฯ 
ดังต่อไปน้ี ถูกต้องหรือไม่ 

ประเด็นที่ ๑ การท่ีบริษัทฯ ให้บริการจัดการข้อมูลการชําระเงินที่มีการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว
ข้างต้นน้ัน มีลักษณะเป็นการปรับฐานะความเป็นเจ้าหน้ีหรือลูกหน้ีของผู้ใช้บริการและลูกค้าของผู้ใช้บริการ  
จึงเข้าลักษณะเป็นธุรกรรมท่ีเก่ียวกับบริการชําระดุล (Settlement) ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงาน
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ต่อสํานักงาน ปปง. ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามข้อ ๑ (๗) (ฉ) 
  ประเด็นที่ ๒ ธนาคารฯ ซึ่งเป็นผู้รับดําเนินการตามข้อมูลการประมวลผลท่ีได้รับจากบริษัทฯ 
ตามรายละเอียดในประเด็นที่ ๑ ธุรกรรมดังกล่าวจึงได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานต่อสํานักงาน ปปง. เน่ืองจาก 
เข้าลักษณะเป็นธุรกรรมท่ีเก่ียวกับการให้บริการชําระดุล (Settlement) ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องรายงานตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามข้อ ๑ (๗) (ฉ) ด้วยเช่นกัน โดยธนาคารฯ จะจัดให้มีมาตรการระบุ
รายการท่ีเกิดขึ้นจากการประมวลผลจากบริการชําระดุลของบริษัทฯ ตามที่ธนาคารฯ ออกแบบเพ่ือให้ 
สํานักงาน ปปง. ตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม เว้นแต่ในกรณีที่รายการหักโอนเงินน้ันเป็นรายการที่บริษัทฯ  
ไม่สามารถประมวลผลได้เน่ืองมาจากมีเหตุขัดข้องในการจัดการและส่งผลให้รายการข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกรวม 
อยู่ในข้อมูลการประมวลผลจากบริการชําระดุล (Settlement) ของบริษัทฯ ซึ่งในกรณีดังกล่าวธนาคารฯ  
ยังคงมีหน้าที่รายงานธุรกรรมต่อ สํานักงาน ปปง. ตามหลักเกณฑ์ปกติ 

ประเด็นที่  ๓ ธนาคารที่ ให้บริการจัดการข้อมูลการชําระเงินภายในธนาคารเดียวกันที่มี 
การประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทฯ ทั้งรูปแบบ Batch และ Real-time ตามท่ีให้บริการไปแล้ว รวมถึงรายการ 
ที่ผู้ใช้บริการดําเนินการโดยใช้แผนสํารองเพ่ือความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)  
ผ่านช่องทางเดิมกับทางธนาคารตามที่ตกลง ธนาคารยังต้องทําการรายงานการทําธุรกรรมดังกล่าวต่อ  
สํานักงาน ปปง. ตามเดิม 
  สํานักงาน ปปง. พิจารณาประเด็นข้อหารือแล้ว มีความเห็นดังน้ี 
 กรณีตามประเด็นที่ ๑ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (กฎกระทรวงฯ) ข้อ ๑ (๗) (ฉ)๑ 

                                          
 ๑กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ข้อ ๑ ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานต่อสํานักงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และ มาตรา ๑๖ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีดังนี้ 
 (๗) ธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับการบริการ ดังต่อไปน้ี 
     (ก) การบริการรับชําระเงินแทนเฉพาะท่ีมีมูลค่าน้อยกว่าเจ็ดแสนบาท 
       (ข) การบริการเครือข่ายบัตรเครดิต 
       (ค) การบริการเครือข่ายอีดีซี 
       (ง) การบริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงิน 
       (จ) การบริการหักบัญชี 
       (ฉ) การบริการชําระดุล 
       (ช) การบริการหักบัญชีเช็ค ดราฟต์ ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใช้เงิน และตราสารทางการเงินอ่ืน ๆ 
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กําหนดให้ธุรกรรมที่เก่ียวกับการบริการชําระดุล เป็นธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานต่อสํานักงาน ปปง. 
ตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ดังน้ัน การท่ีบริษัทฯ ดําเนินการประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้บริการและลูกค้าของผู้ใช้บริการซึ่งมีสิทธิได้รับชําระราคา 
(Credit only) หรือมีหน้าที่ชําระราคา (Debit only) หรือมียอดสุทธิในการได้รับชําระราคาหรือมีหน้าที่ชําระราคา 
(Debit & Credit) (อย่างใดอย่างหน่ึง) แล้วแต่กรณี เพ่ือนําส่งรายการข้อมูลที่ผ่านการจัดการและประมวลผล
แล้วไปยังธนาคารฯ ซึ่งเป็นผู้ เก็บรักษาบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการและลูกค้าของผู้ใช้บริการแต่ละราย  
โดยธนาคารฯ จะทําการหักโอนเงินดังกล่าวไปยังบัญชีสําหรับการชําระดุลของธนาคารฯ เพ่ือปรับฐานะความเป็น
เจ้าหน้ีหรือลูกหน้ี ก่อนนําส่งข้อมูลยอดสุทธิจากการชําระดุลดังกล่าวไปยังระบบบาทเนต (BAHTNET) ของ ธปท. 
เพ่ือการโอนเงินระหว่างธนาคารฯ ตามข้อมูลยอดสุทธิดังกล่าว จึงเข้าลักษณะเป็นธุรกรรมที่เก่ียวกับการบริการ 
ชําระดุลจากการชําระหน้ีค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกรรมท่ีได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องรายงานต่อสาํนักงาน ปปง. 
 กรณีตามประเด็นที่ ๒  ตามที่ธนาคารฯ ทําการหักโอนเงินดังกล่าวไปยังบัญชีสําหรับการชําระดุล
ของธนาคารฯ เพ่ือปรับฐานะความเป็นเจ้าหน้ีหรือลูกหน้ี ก่อนนําส่งข้อมูลยอดสุทธิจากการชําระดุลดังกล่าว 
ไปยังระบบบาทเนต (BAHTNET) ของ ธปท. เพ่ือการโอนเงินระหว่างธนาคารฯ ตามข้อมูลยอดสุทธิดังกล่าวน้ัน 
กรณีย่อมเข้าลักษณะเป็นธุรกรรมที่เก่ียวกับการบริการชําระดุล ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานต่อ
สํานักงาน ปปง. ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑ (๗) (ฉ) แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีที่รายการหักโอนเงินน้ันเป็นรายการท่ี
บริษัทฯ ไม่สามารถประมวลผลได้เน่ืองจากมีเหตุขัดข้องในการจัดการและส่งผลให้รายการข้อมูลดังกล่าว 
ไม่ถูกรวมอยู่ในข้อมูลการประมวลผลจากบริการชําระดุล (Settlement) ของบริษัทฯ ซึ่งในกรณีน้ีจึงไม่ได้รับ
ยกเว้นให้ไม่ต้องรายงานธุรกรรมต่อสํานักงาน ปปง. ตามกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว 
 กรณีตามประเด็นที่ ๓ การท่ีธนาคารให้บริการจัดการข้อมูลการชําระเงินภายในธนาคารเดียวกัน 
ที่มีการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทฯ ทั้งรูปแบบ Batch และ Real-time ตามที่ให้บริการไปแล้ว รวมถึง
รายการที่ผู้ใช้บริการดําเนินการโดยใช้แผนสํารองเพ่ือความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: 
BCP) ผ่านช่องทางเดิมกับทางธนาคาร หากมีลักษณะเป็นการโอนเงินจากลูกค้ารายหน่ึงไปยังลูกค้าอีกรายหน่ึง 
ซึ่งไม่ใช่ธุรกรรมท่ีเก่ียวกับการบริการชําระดุลแล้ว กรณีดังกล่าวจึงไม่ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องรายงานธุรกรรมต่อ
สํานักงาน ปปง. ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑ (๗) (ฉ) 
 
 
 

(นายสุวิจักขณ์ ธรรมชัยพจน์) 
ผู้อํานวยการกองกํากับและตรวจสอบ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
 
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 เมษายน ๒๕๖๒ 


