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Āîšć Ħ
øćßÖĉÝÝćîčđïÖþć

ĢĢ đöþć÷î ģĦĦĪ

ðøąÖćýÙèąÖøøöÖćøíčøÖøøöìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ
đøČęĂÜ ĀúĆÖđÖèæŤ üĉíĊÖćø ĒúąđÜČęĂîĕ×ĔîÖćøðøąÖĂïíčøÖĉÝïøĉÖćøÖćøßĞćøąđÜĉîìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ
ó.ý. ģĦĦĪ
đóČęĂøĆÖþćÙüćööĆęîÙÜìćÜÖćøđÜĉîĒúąÖćøóćèĉß÷Ť ðøąē÷ßîŤĔîÖćøđÿøĉöÿøšćÜÙüćöîŠćđßČęĂëČĂ
Ēúą÷ĂöøĆïĔîøąïï×šĂöĎúĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ ĒúąđóČęĂðŜĂÜÖĆîÙüćöđÿĊ÷Āć÷êŠĂÿćíćøèßî êúĂéÝî
đóČęĂđðŨîÖćøóĆçîćðøąÿĉìíĉõćóÖćøĔĀšïøĉÖćøÖćøßĞćøąđÜĉîìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤĔĀšđĀöćąÿöÖĆïÖćøĒ×ŠÜ×Ćî
ĔîðŦÝÝčïĆî ÿŠÜđÿøĉöĔĀšñĎšĔĀšïøĉÖćøöĊÙüćöîŠćđßČęĂëČĂöćÖ÷ĉęÜ×ċĚî
ĂćýĆ÷ĂĞćîćÝêćöÙüćöĔîöćêøć Ĩ öćêøć Ī öćêøć Ģĥ öćêøć ĢĦ Ēúąöćêøć Ģħ
ĒĀŠÜóøąøćßÖùþãĊÖćüŠćéšü÷ÖćøÙüïÙčöéĎĒúíčøÖĉÝïøĉÖćøÖćøßĞćøąđÜĉîìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ ó.ý. ģĦĦĢ
ÙèąÖøøöÖćøíčøÖøøöìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤÝċÜÖĞćĀîéĀúĆÖđÖèæŤ üĉíĊÖćø ĒúąđÜČęĂîĕ×ĔîÖćøðøąÖĂï
íčøÖĉÝïøĉÖćøÖćøßĞćøąđÜĉîìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ ĔĀšñĎšĔĀšïøĉÖćøëČĂðäĉïĆêĉ éĆÜîĊĚ
×šĂ Ģ ĔĀš÷ÖđúĉÖ
(Ģ) ðøąÖćýÙèąÖøøöÖćøíč ø ÖøøöìćÜĂĉ đ úĘ Ö ìøĂîĉ Ö ÿŤ đøČę Ă Ü ĀúĆ Ö đÖèæŤ üĉ íĊ Ö ćø
ĒúąđÜČęĂîĕ×ĔîÖćøðøąÖĂïíčøÖĉÝïøĉÖćøÖćøßĞćøąđÜĉîìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ ó.ý. ģĦĦģ
(ģ) ðøąÖćýÙèąÖøøöÖćøíč ø ÖøøöìćÜĂĉ đ úĘ Ö ìøĂîĉ Ö ÿŤ đøČę Ă Ü ĀúĆ Ö đÖèæŤ üĉ íĊ Ö ćø
ĒúąđÜČęĂîĕ×ĔîÖćøðøąÖĂïíčøÖĉÝïøĉÖćøÖćøßĞćøąđÜĉîìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ (ÞïĆïìĊę ģ) ó.ý. ģĦĦĦ
(Ĥ) ðøąÖćýÙèąÖøøöÖćøíčøÖøøöìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ đøČęĂÜ ĀúĆÖđÖèæŤ üĉíĊÖćø ĒúąđÜČęĂîĕ×
ĔîÖćøðøąÖĂïíčøÖĉÝïøĉÖćøÖćøßĞćøąđÜĉîìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ (ÞïĆïìĊę Ĥ) ó.ý. ģĦĦĩ
(ĥ) ðøąÖćýÙèąÖøøöÖćøíčøÖøøöìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ đøČęĂÜ ĀúĆÖđÖèæŤ üĉíĊÖćø ĒúąđÜČęĂîĕ×
ĔîÖćøðøąÖĂïíčøÖĉÝïøĉÖćøÖćøßĞćøąđÜĉîìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ (ÞïĆïìĊę ĥ) ó.ý. ģĦĦĩ
×šĂ ģ ĔîðøąÖćýÞïĆïîĊĚ đüšîĒêŠÝąÖĞćĀîéĕüšđðŨîĂ÷ŠćÜĂČęî
“ñĎšĔĀšïøĉÖćø” Āöć÷ÙüćöüŠć ñĎšðøąÖĂïíčøÖĉÝĔĀšïøĉÖćøÖćøßĞćøąđÜĉîìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ
êćöìĊę ÖĞ ć Āîéĕüš Ĕ îïĆ â ßĊ ìš ć ÷óøąøćßÖùþãĊ Ö ćüŠ ć éš ü ÷ÖćøÙüïÙč ö éĎ Ē úíč ø Öĉ Ý ïøĉ Ö ćøÖćøßĞ ć øąđÜĉ î
ìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ ó.ý. ģĦĦĢ ðøąÖĂïéšü÷íčøÖĉÝïøĉÖćøìĊęêšĂÜĒÝšÜĔĀšìøćïÖŠĂîĔĀšïøĉÖćø (ïĆâßĊ Ö)
íčøÖĉÝïøĉÖćøìĊęêšĂÜ×Ă×ċĚîìąđïĊ÷îÖŠĂîĔĀšïøĉÖćø (ïĆâßĊ ×) ĒúąíčøÖĉÝïøĉÖćøìĊęêšĂÜĕéšøĆïĂîčâćêÖŠĂîĔĀšïøĉÖćø
(ïĆâßĊ Ù)
“íčøÖĉÝïøĉÖćøìĊęêšĂÜĒÝšÜĔĀšìøćïÖŠĂîĔĀšïøĉÖćø” (ïĆâßĊ Ö) ĕéšĒÖŠ ÖćøĔĀšïøĉÖćøđÜĉîĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ
ìĊęĔßšàČĚĂÿĉîÙšćĀøČĂøĆïïøĉÖćøđÞóćąĂ÷ŠćÜêćöøć÷ÖćøìĊęÖĞćĀîéĕüšúŠüÜĀîšćÝćÖñĎš×ć÷ÿĉîÙšćĀøČĂĔĀšïøĉÖćø
đóĊ÷Üøć÷đéĊ÷ü ìĆĚÜîĊĚ đüšîĒêŠÖćøĔĀšïøĉÖćøđÜĉîĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤìĊęĔßšÝĞćÖĆéđóČęĂĂĞćîü÷ÙüćöÿąéüÖĒÖŠñĎšïøĉēõÙ
ēé÷öĉĕéšĒÿüÜĀćÖĞćĕøÝćÖÖćøĂĂÖïĆêø êćöìĊęíîćÙćøĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ðøąÖćýÖĞćĀîéēé÷ÙüćöđĀĘîßĂï
×ĂÜÙèąÖøøöÖćø (e-Money ïĆâßĊ Ö)
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Āîšć ħ
øćßÖĉÝÝćîčđïÖþć

ĢĢ đöþć÷î ģĦĦĪ

“íčøÖĉÝïøĉÖćøìĊęêšĂÜ×Ă×ċĚîìąđïĊ÷îÖŠĂîĔĀšïøĉÖćø” (ïĆâßĊ ×) ĕéšĒÖŠ
(Ģ) ÖćøĔĀšïøĉÖćøđÙøČĂ×Šć÷ïĆêøđÙøéĉê (Credit Card Network)
(ģ) ÖćøĔĀšïøĉÖćøđÙøČĂ×Šć÷ĂĊéĊàĊ (EDC Network)
(Ĥ) ÖćøĔĀšïøĉÖćøÿüĉêßŤßĉęÜĔîÖćøßĞćøąđÜĉîøąïïĀîċęÜøąïïĔé (Transaction Switching ïĆâßĊ ×)
(ĥ) ÖćøĔĀšïøĉÖćøđÜĉîĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤìĊęĔßšàČĚĂÿĉîÙšć ĒúąĀøČĂøĆïïøĉÖćøđÞóćąĂ÷ŠćÜêćöøć÷Öćø
ìĊęÖĞćĀîéĕüšúŠüÜĀîšćÝćÖñĎš×ć÷ÿĉîÙšćĀøČĂĔĀšïøĉÖćøĀúć÷øć÷ è ÿëćîìĊęìĊęĂ÷ĎŠõć÷ĔêšøąïïÖćøÝĆéÝĞćĀîŠć÷
ĒúąÖćøĔĀšïøĉÖćøđéĊ÷üÖĆî (e-Money ïĆâßĊ ×)
“íčøÖĉÝïøĉÖćøìĊęêšĂÜĕéšøĆïĂîčâćêÖŠĂîĔĀšïøĉÖćø” (ïĆâßĊ Ù) ĕéšĒÖŠ
(Ģ) ÖćøĔĀšïøĉÖćøĀĆÖïĆâßĊ (Clearing)
(ģ) ÖćøĔĀšïøĉÖćøßĞćøąéčú (Settlement)
(Ĥ) ÖćøĔĀšïøĉÖćøßĞćøąđÜĉîìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤñŠćîĂčðÖøèŤĂ÷ŠćÜĀîċęÜĂ÷ŠćÜĔéĀøČĂñŠćîìćÜđÙøČĂ×Šć÷
(ĥ) ÖćøĔĀšïøĉÖćøÿüĉêßŤßĉęÜĔîÖćøßĞćøąđÜĉîĀúć÷øąïï (Transaction Switching ïĆâßĊ Ù)
(Ħ) ÖćøĔĀšïøĉÖćøøĆïßĞćøąđÜĉîĒìî
(ħ) ÖćøĔĀšïøĉÖćøđÜĉîĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤìĊęĔßšàČĚĂÿĉîÙšć ĒúąĀøČĂøĆïïøĉÖćøđÞóćąĂ÷ŠćÜêćöøć÷Öćø
ìĊęÖĞćĀîéĕüšúŠüÜĀîšćÝćÖñĎš×ć÷ÿĉîÙšćĀøČĂĔĀšïøĉÖćøĀúć÷øć÷ ēé÷ĕöŠÝĞćÖĆéÿëćîìĊęĒúąĕöŠĂ÷ĎŠõć÷Ĕêš
øąïïÖćøÝĆéÝĞćĀîŠć÷ĒúąÖćøĔĀšïøĉÖćøđéĊ÷üÖĆî (e-Money ïĆâßĊ Ù)
“íðì.” Āöć÷ÙüćöüŠć íîćÙćøĒĀŠÜðøąđìýĕì÷êćöÖãĀöć÷üŠćéšü÷íîćÙćøĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
“ñĎšüŠćÖćø” Āöć÷ÙüćöüŠć ñĎšüŠćÖćøíîćÙćøĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
“ÙèąÖøøöÖćø” Āöć÷ÙüćöüŠć ÙèąÖøøöÖćøíčøÖøøöìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ
“óîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊę” Āöć÷ÙüćöüŠć ñĎšüŠćÖćøíîćÙćøĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ĀøČĂñĎšàċęÜñĎšüŠćÖćø
íîćÙćøĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ĒêŠÜêĆĚÜĔĀšðäĉïĆêĉêćöóøąøćßÖùþãĊÖćüŠćéšü÷ÖćøÙüïÙčöéĎĒúíčøÖĉÝïøĉÖćø
ÖćøßĞćøąđÜĉîìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ ó.ý. ģĦĦĢ
Āöüé Ģ
ÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćø ÖćøĒÝšÜĔĀšìøćï Öćø×Ă×ċĚîìąđïĊ÷î ĒúąÖćø×ĂøĆïĔïĂîčâćê
×šĂ Ĥ ñĎšðøąÿÜÙŤÝąđðŨîñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöïĆâßĊ Ö ïĆâßĊ × ĀøČĂïĆâßĊ Ù êšĂÜöĊÙčèÿöïĆêĉ
ĒúąĕöŠöĊúĆÖþèąêšĂÜĀšćöêćöìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîöćêøć ĩ Ēúąöćêøć Ī ĒĀŠÜóøąøćßÖùþãĊÖćüŠćéšü÷
ÖćøÙüïÙčöéĎĒúíčøÖĉÝïøĉÖćøÖćøßĞćøąđÜĉîìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ ó.ý. ģĦĦĢ
ĔîÖøèĊñĎšðøąÿÜÙŤÝąđðŨîñĎšĔĀšïøĉÖćøđðŨîîĉêĉïčÙÙú ĔĀšÖøøöÖćøĀøČĂñĎšàċęÜöĊĂĞćîćÝÝĆéÖćø×ĂÜîĉêĉïčÙÙú
êšĂÜöĊÙčèÿöïĆêĉĒúąĕöŠöĊúĆÖþèąêšĂÜĀšćöêćöüøøÙĀîċęÜéšü÷
ìĆĚÜîĊĚ ïčÙÙúêćöüøøÙĀîċęÜĒúąüøøÙÿĂÜÝąêšĂÜĕöŠöĊúĆÖþèąêšĂÜĀšćö éĆÜêŠĂĕðîĊĚéšü÷
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Āîšć Ĩ
øćßÖĉÝÝćîčđïÖþć

ĢĢ đöþć÷î ģĦĦĪ

(Ģ) đÙ÷êšĂÜÙĞćóĉóćÖþćĀøČĂÙĞćÿĆęÜ×ĂÜýćúĔĀšìøĆó÷ŤÿĉîêÖđðŨî×ĂÜĒñŠîéĉî ĀøČĂđÙ÷êšĂÜÙĞćóĉóćÖþć
ëċÜìĊęÿčéüŠćÖøąìĞćÙüćöñĉéåćîôĂÖđÜĉîêćöÖãĀöć÷üŠćéšü÷ÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąðøćïðøćöÖćøôĂÖđÜĉî
(ģ) đÙ÷đðŨîïčÙÙúìĊęëĎÖÖĞćĀîéĀøČĂêšĂÜÙĞćóĉóćÖþćëċÜìĊęÿčéüŠćÖøąìĞćÙüćöñĉéåćîÿîĆïÿîčî
ìćÜÖćøđÜĉîĒÖŠÖćøÖŠĂÖćøøšć÷ êćöÖãĀöć÷üŠćéšü÷ÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąðøćïðøćöÖćøÿîĆïÿîčîìćÜÖćøđÜĉî
ĒÖŠÖćøÖŠĂÖćøøšć÷
×šĂ ĥ ñĎšðøąÿÜÙŤÝąđðŨîñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöïĆâßĊ Ù ĔîĒêŠúąðøąđõìíčøÖĉÝ êšĂÜöĊìčîÝéìąđïĊ÷î
àċęÜßĞćøąĒúšü éĆÜîĊĚ
(Ģ) ÖćøĔĀšïøĉÖćøĀĆÖïĆâßĊ (Clearing) ĕöŠêęĞćÖüŠć Ħġ úšćîïćì
(ģ) ÖćøĔĀšïøĉÖćøßĞćøąéčú (Settlement) ĕöŠêęĞćÖüŠć ģġġ úšćîïćì
(Ĥ) ÖćøĔĀšïøĉÖćøßĞćøąđÜĉîìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤñŠćîĂčðÖøèŤĂ÷ŠćÜĀîċęÜĂ÷ŠćÜĔé ĀøČĂñŠćîìćÜđÙøČĂ×Šć÷
ĕöŠêęĞćÖüŠć Ħ úšćîïćì
(ĥ) ÖćøĔĀšïøĉÖćøÿüĉêßŤßĉęÜĔîÖćøßĞćøąđÜĉîĀúć÷øąïï (Transaction Switching ïĆâßĊ Ù)
ĕöŠêęĞćÖüŠć Ħġ úšćîïćì
(Ħ) ÖćøĔĀšïøĉÖćøøĆïßĞćøąđÜĉîĒìî ĕöŠêęĞćÖüŠć Ħ úšćîïćì
(ħ) ÖćøĔĀšïøĉÖćøđÜĉîĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤìĊęĔßšàČĚĂÿĉîÙšć ĒúąĀøČĂøĆïïøĉÖćøđÞóćąĂ÷ŠćÜêćöøć÷Öćø
ìĊęÖĞćĀîéĕüšúŠüÜĀîšćÝćÖñĎš×ć÷ÿĉîÙšćĀøČĂĔĀšïøĉÖćøĀúć÷øć÷ ēé÷ĕöŠÝĞćÖĆéÿëćîìĊęĒúąĕöŠĂ÷ĎŠõć÷Ĕêš
øąïïÖćøÝĆéÝĞćĀîŠć÷ĒúąÖćøĔĀšïøĉÖćøđéĊ÷üÖĆî (e-Money ïĆâßĊ Ù) ĕöŠêęĞćÖüŠć ģġġ úšćîïćì
ñĎšðøąÿÜÙŤÝąđðŨîñĎšĔĀšïøĉÖćøöćÖÖüŠćĀîċęÜðøąđõìíčøÖĉÝ êšĂÜöĊìčîÝéìąđïĊ÷îàċęÜßĞćøąĒúšüĕöŠêęĞćÖüŠć
ÝĞćîüîìčîÝéìąđïĊ÷îàċęÜßĞćøąĒúšü×ĂÜðøąđõìíčøÖĉÝìĊęÖĞćĀîéĕüšÿĎÜÿčé
îĂÖÝćÖêšĂÜöĊÙčèÿöïĆêĉêćöüøøÙĀîċęÜĒúąüøøÙÿĂÜĒúšü ñĎšðøąÿÜÙŤÝąđðŨîñĎšĔĀšïøĉÖćøÝąêšĂÜ
öĊÙčèÿöïĆêĉēé÷öĊÿëćîõćóìćÜÖćøđÜĉîìĊęöĆęîÙÜ ìĊęĒÿéÜĔĀšđĀĘîüŠćÿćöćøëéĞćđîĉîíčøÖĉÝĒúąĔĀšïøĉÖćø
ĕéšĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ ĒúąĕöŠöĊÙüćöđÿĊę÷ÜìĊęĂćÝÖŠĂĔĀšđÖĉéÙüćöđÿĊ÷Āć÷êŠĂñĎšĔßšïøĉÖćø đßŠî åćîąĒúąñúÖćø
éĞćđîĉîÜćîìĊęñŠćîöć ĒñîÖćøðøąÖĂïíčøÖĉÝ ēé÷øüöëċÜðøąöćèÖćøøć÷ĕéš ÙŠćĔßšÝŠć÷ ĒúąÜïúÜìčî
ÿĞćĀøĆïøą÷ąđüúć Ĥ ðŘ
đöČęĂĕéšøĆïĂîčâćêĔĀšðøąÖĂïíčøÖĉÝĒúšü ĀšćöñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöïĆâßĊ Ù úéìčîÝéìąđïĊ÷î
àċęÜßĞćøąĒúšüÖŠĂîĕéšøĆïĂîčâćêÝćÖ íðì. đüšîĒêŠñĎšĔĀšïøĉÖćøìĊęĕéšøĆïĂîčâćêêćöĀúĆÖđÖèæŤìĊęĂĂÖõć÷Ĕêš
óøąøćßïĆââĆêĉíčøÖĉÝÿëćïĆîÖćøđÜĉî ó.ý. ģĦĦĢ ĀøČĂðøąÖćý×ĂÜÙèąðäĉüĆêĉ ÞïĆïìĊę Ħĩ ĒúšüĒêŠÖøèĊ
×šĂ Ħ ñĎšðøąÿÜÙŤÝąđðŨîñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöïĆâßĊ Ö ïĆâßĊ × ĀøČĂïĆâßĊ Ù êšĂÜ÷ČęîĒïï
ÖćøĒÝšÜĔĀšìøćï ĒïïÖćø×Ă×ċĚîìąđïĊ÷î ĀøČĂĒïïÖćø×ĂøĆïĔïĂîčâćê óøšĂöđĂÖÿćøĀúĆÖåćî
Ēúš ü ĒêŠ Ö øèĊ êćöĒïïĒîïìš ć ÷ðøąÖćýÞïĆ ï îĊĚ Ā øČ Ă êćöĒïïìĊę Ù èąÖøøöÖćøÝąĒÖš ĕ ×đóĉę ö đêĉ ö
êŠĂñĎšüŠćÖćøĀøČĂóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊęìĊęñĎšüŠćÖćøöĂïĀöć÷
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Āîšć ĩ
øćßÖĉÝÝćîčđïÖþć

ĢĢ đöþć÷î ģĦĦĪ

ÖøèĊìĊęñĎšðøąÿÜÙŤÝąðøąÖĂïíčøÖĉÝđðŨîñĎšĔĀšïøĉÖćøöćÖÖüŠćĀîċęÜðøąđõìíčøÖĉÝ ÿćöćøë÷ČęîĒïï
ÖćøĒÝšÜĔĀšìøćï ĒïïÖćø×Ă×ċĚîìąđïĊ÷î ĀøČĂĒïïÖćø×ĂøĆïĔïĂîčâćê óøšĂöđĂÖÿćøĀúĆÖåćîêćöìĊęÖĞćĀîé
ĔîÙøćüđéĊ÷üÖĆîĕéš
ñĎšðøąÿÜÙŤÝąđðŨîñĎšĔĀšïøĉÖćøêšĂÜêøüÝÿĂïĒúąøĆïøĂÜüŠćöĊÙčèÿöïĆêĉĒúąĕöŠöĊúĆÖþèąêšĂÜĀšćö
êćöðøąÖćýÞïĆïîĊĚéšü÷
×šĂ ħ ñĎšĔĀšïøĉÖćøìĊęðøąÿÜÙŤÝąðøąÖĂïíčøÖĉÝêŠĂĕðđöČęĂĔïĂîčâćêÙøïÖĞćĀîé ĔĀš÷ČęîÙĞć×Ă
êŠĂĂć÷čĔïĂîčâćê óøšĂöđĂÖÿćøĀúĆÖåćîêćöĒïïìĊęÙèąÖøøöÖćøÖĞćĀîé êŠĂñĎšüŠćÖćøĀøČĂóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊę
ìĊęñĎšüŠćÖćøöĂïĀöć÷õć÷Ĕîøą÷ąđüúć Īġ üĆî ĒêŠĕöŠîšĂ÷ÖüŠć ħġ üĆî ÖŠĂîüĆîìĊęĔïĂîčâćêđéĉöÿĉĚîĂć÷č
ĔîÖøèĊ ìĊę Ù èąÖøøöÖćøóĉ Ý ćøèćĕöŠ êŠ Ă ĔïĂîč â ćê ĒúąÿĆę Ü ĔĀš ñĎš Ĕ Āš ï øĉ Ö ćøêš Ă Üðäĉ ïĆ êĉ Ö ćø
Ă÷ŠćÜĀîċęÜĂ÷ŠćÜĔéĕðÝîÖüŠćĔïĂîčâćêÝąÿĉĚîĂć÷č óîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊęÝąĒÝšÜĔĀšñĎšĔĀšïøĉÖćøøć÷îĆĚîìøćï
đóČęĂëČĂðäĉïĆêĉêŠĂĕð
×šĂ Ĩ ĔîÖćøóĉÝćøèćĂĂÖĔïĂîčâćê êšĂÜéĞćđîĉîÖćøĔĀšĒúšüđÿøĘÝõć÷Ĕî ĥĦ üĆîìĞćÖćø
îĆïĒêŠüĆîìĊęĕéšĒïïÖćø×ĂøĆïĔïĂîčâćêĒúąđĂÖÿćøëĎÖêšĂÜÙøïëšüî
×šĂ ĩ ÖøèĊìĊęĔïøĆïĒÝšÜ ĔïøĆï×ċĚîìąđïĊ÷î ĀøČĂĔïĂîčâćê ÿĎâĀć÷ ëĎÖìĞćúć÷ ĀøČĂßĞćøčé
đÿĊ÷Āć÷ĔîÿćøąÿĞćÙĆâ ĔĀšñĎšĔĀšïøĉÖćø÷ČęîÙĞć×ĂøĆïĔïĒìî óøšĂöđĂÖÿćøĀúĆÖåćîêćöĒïïĒîïìšć÷
ðøąÖćýÞïĆïîĊĚĀøČĂêćöĒïïìĊęÙèąÖøøöÖćøÝąĒÖšĕ×đóĉęöđêĉö êŠĂ ñĎšüŠćÖćøĀøČĂóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊę
ìĊęñĎšüŠćÖćøöĂïĀöć÷õć÷ĔîÖĞćĀîé Ĥġ üĆî îĆïêĆĚÜĒêŠüĆîìĊęøĎšëċÜÖćøÿĎâĀć÷ ÖćøëĎÖìĞćúć÷ ĀøČĂÖćøßĞćøčé
đÿĊ÷Āć÷ ĒúšüĒêŠÖøèĊ ìĆĚÜîĊĚ đöČęĂóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊęĕéšêøüÝÿĂïÙüćöÙøïëšüîĒúąëĎÖêšĂÜ×ĂÜđĂÖÿćø
ĀúĆÖåćîĒúšü ĔĀšóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊęìĊęñĎšüŠćÖćøöĂïĀöć÷ĂĂÖĔïĒìî×ĂÜĔïøĆïĒÝšÜ ĔïøĆï×ċĚîìąđïĊ÷î
ĀøČĂĔïĂîčâćê ĒúšüĒêŠÖøèĊ
Āöüé ģ
ĀúĆÖđÖèæŤ üĉíĊÖćø ĒúąđÜČęĂîĕ×ìĆęüĕðĔîÖćøðøąÖĂïíčøÖĉÝïøĉÖćøÖćøßĞćøąđÜĉî
ìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ
×šĂ Ī ñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöïĆâßĊ Ö ïĆâßĊ × ĒúąïĆâßĊ Ù êšĂÜðøąÖĂïíčøÖĉÝēé÷ðäĉïĆêĉ
êćöĒñî îē÷ïć÷ öćêøÖćø ĒúąøąïïêŠćÜ ė êćöìĊęĕéš÷ČęîĒÝšÜĔĀšìøćï ×ċĚîìąđïĊ÷î ĀøČĂĕéšøĆïĂîčâćê
ĒúšüĒêŠÖøèĊ
×šĂ Ģġ ÖøèĊ ñĎš Ĕ Āš ï øĉ Ö ćøêćöïĆ â ßĊ Ö ïĆ â ßĊ × ĒúąïĆ â ßĊ Ù ĕéš öĊ Ö ćøđðúĊę ÷ îĒðúÜ
ÖćøéĞćđîĉîÜćîĕðÝćÖđĂÖÿćøìĊęĕéš÷ČęîðøąÖĂïÖćøĒÝšÜĔĀšìøćï Öćø×ċĚîìąđïĊ÷î ĀøČĂÖćøĕéšøĆïĂîčâćê
ĀøČĂĀ÷čéĔĀšïøĉÖćøßĆęüÙøćü ĔĀšñĎšĔĀšïøĉÖćøéĞćđîĉîÖćø éĆÜêŠĂĕðîĊĚ
(Ģ) ÖøèĊñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöïĆâßĊ × ĒúąïĆâßĊ Ù ÷šć÷ÿĞćîĆÖÜćîĔĀâŠ ĔĀš÷Čęî×ĂĂîčâćêÝćÖ
íðì. úŠüÜĀîšćĕöŠîšĂ÷ÖüŠć Ĥġ üĆî ÖŠĂîđøĉęöéĞćđîĉîÖćø
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Āîšć Ī
øćßÖĉÝÝćîčđïÖþć

ĢĢ đöþć÷î ģĦĦĪ

(ģ) ñĎšĔĀšïøĉÖćøêšĂÜĒÝšÜ íðì. ìøćïúŠüÜĀîšćĕöŠîšĂ÷ÖüŠć ĢĦ üĆî ÖŠĂîđøĉęöéĞćđîĉîÖćø
ĔîÖøèĊéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
(Ö) ñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöïĆâßĊ Ö ÷šć÷ÿĞćîĆÖÜćîĔĀâŠ
(×) ñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöïĆâßĊ Ö ïĆâßĊ × ĒúąïĆâßĊ Ù đðúĊę÷îĒðúÜøąïïÿćøÿîđìý
Ă÷ŠćÜöĊÿćøąÿĞćÙĆâ ĀøČĂöĊñúÖøąìïêŠĂÖćøøĆÖþćÙüćööĆęîÙÜðúĂéõĆ÷×ĂÜøąïïĔĀšïøĉÖćø ĔĀšĒÝšÜ íðì. ìøćï
óøšĂöìĆĚÜĒÿéÜĒñîõćó×ĂÜøąïïÿćøÿîđìý
(Ù) ñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöïĆâßĊ × ĒúąïĆâßĊ Ù đóĉęö ÷ÖđúĉÖ ĀøČĂđðúĊę÷îĒðúÜøĎðĒïï
×ĂÜÖćøĔĀšïøĉÖćøĒêÖêŠćÜÝćÖìĊęĕéš×ċĚîìąđïĊ÷îĀøČĂĕéšøĆïĂîčâćêĕüš ĒúšüĒêŠÖøèĊ ĔĀšĒÝšÜ íðì. ìøćï
óøšĂö×šĂöĎúøć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜøąïïÿćøÿîđìý (ëšćöĊ)
(Ü) ñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöïĆâßĊ × ĒúąïĆâßĊ Ù đðúĊę÷îĒðúÜßČęĂîĉêĉïčÙÙú
(Ý) ñĎšĔ Āšï øĉÖ ćøêćöïĆâ ßĊ × ĒúąïĆâ ßĊ Ù Ā÷čé ĔĀšï øĉÖ ćøßĆęü ÙøćüĂĆî đÖĉé ÝćÖ
ÖćøđêøĊ÷öÖćøĕüšúŠüÜĀîšć đßŠî ÖćøðŗéðøĆïðøčÜøąïïÜćî ÖćøðŗéðøĆïðøčÜóČĚîìĊęÿĞćîĆÖÜćî
(Ĥ) ñĎšĔĀšïøĉÖćøêšĂÜĒÝšÜ íðì. ìøćïõć÷Ĕî ĢĦ üĆî îĆïÝćÖüĆîìĊęöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ
ĔîÖøèĊéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
(Ö) ñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöïĆâßĊ Ö ïĆâßĊ × ĒúąïĆâßĊ Ù đðúĊę÷îĒðúÜÖøøöÖćøĀøČĂñĎšàċęÜöĊĂĞćîćÝ
ÝĆéÖćø×ĂÜîĉêĉïčÙÙú ìĆĚÜîĊĚ ñĎšĔĀšïøĉÖćøÝąêšĂÜêøüÝÿĂïĒúąøĆïøĂÜÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜïčÙÙúìĊęđðŨîÖøøöÖćø
ĀøČĂñĎšàċęÜöĊĂĞćîćÝÝĆéÖćø×ĂÜîĉêĉïčÙÙúüŠćöĊÙčèÿöïĆêĉĒúąĕöŠöĊúĆÖþèąêšĂÜĀšćöêćö×šĂ Ĥ êćöĒïï
ĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜĒîïìšć÷ðøąÖćýÞïĆïîĊĚéšü÷
(×) ñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöïĆâßĊ × ĒúąïĆâßĊ Ù đðúĊę÷îĒðúÜìčîÝéìąđïĊ÷îàċęÜßĞćøąĒúšü
(ĥ) ÖøèĊñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöïĆâßĊ Ö ïĆâßĊ × ĒúąïĆâßĊ Ù đðŗéÿĞćîĆÖÜćîÿć×ćĒĀŠÜĔĀöŠ
÷šć÷ ĀøČĂðŗéÿĞćîĆÖÜćîÿć×ć ĔĀšÝĆéìĞćøć÷Üćîÿøčðøć÷ĕêøöćÿ óøšĂöÝĆéÿŠÜĔĀš íðì. õć÷Ĕî Ĥġ üĆî
îĆ ï ÝćÖüĆ î ÿĉĚ î ĕêøöćÿêćöĒïïøć÷ÜćîĒîïìš ć ÷ðøąÖćýÞïĆ ï îĊĚ ìĆĚ Ü îĊĚ ÿĞ ć îĆ Ö Üćîÿć×ćĕöŠ ø üöëċ Ü
ÝčéĔĀšïøĉÖćøßĆęüÙøćü ĀøČĂÿĞćîĆÖÜćîĀøČĂÝčéĔĀšïøĉÖćø×ĂÜêĆüĒìîìĊęñĎšĔĀšïøĉÖćøĒêŠÜêĆĚÜ
(Ħ) ÖøèĊñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöïĆâßĊ × ĒúąïĆâßĊ Ù Ā÷čéĔĀšïøĉÖćøßĆęüÙøćüàċęÜÿŠÜñúÖøąìï
ĔîüÜÖüšćÜĂĆîđîČęĂÜöćÝćÖđĀêčÝĞćđðŨîĀøČĂöĊóùêĉÖćøèŤóĉđýþ àċęÜĕöŠĕéšöĊÖćøđêøĊ÷öÖćøĕüšúŠüÜĀîšć ĔĀšĒÝšÜòść÷îē÷ïć÷
øąïïÖćøßĞćøąđÜĉî íðì. ĒúąĒÝšÜñĎšĔßšïøĉÖćøìøćïēé÷ìĆęüÖĆîõć÷Ĕî ģĥ ßĆęüēöÜ îĆïĒêŠđüúćìĊęĀ÷čé
ĔĀšïøĉÖćøßĆęüÙøćü
(ħ) ñĎšĔĀšïøĉÖćøêšĂÜĒÝšÜĔĀšñĎšĔßšïøĉÖćøìøćïúŠüÜĀîšćĕöŠîšĂ÷ÖüŠć ĢĦ üĆî ÖŠĂîđøĉęöéĞćđîĉîÖćø
Ă÷ŠćÜîšĂ÷ ģ ßŠĂÜìćÜ ēé÷ĂćÝĒÝšÜ×šĂöĎúñŠćîßŠĂÜìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ ĀøČĂĒÝšÜđðŨîúć÷úĆÖþèŤĂĆÖþø
ĀøČĂðøąÖćýìćÜĀîĆÜÿČĂóĉöóŤ ĀøČĂðŗéðøąÖćýĕüšĔîìĊęđðŗéđñ÷ è ÿëćîìĊęìĞćÖćøĀøČĂÝčéĔĀšïøĉÖćø×ĂÜêĆüĒìî
ĒêŠúąĒĀŠÜìĊęĔĀšïøĉÖćøÖĘĕéš ĔîÖøèĊéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
(Ö) ñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöïĆâßĊ × ĒúąïĆâßĊ Ù đðúĊę÷îĒðúÜßČęĂîĉêĉïčÙÙú
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(×) ñĎšĔ Āšï øĉÖ ćøêćöïĆâ ßĊ × ĒúąïĆâ ßĊ Ù Ā÷čé ĔĀšï øĉÖ ćøßĆęü ÙøćüĂĆî đÖĉé ÝćÖ
ÖćøđêøĊ÷öÖćøĕüšúŠüÜĀîšć đßŠî ÖćøðŗéðøĆïðøčÜøąïïÜćî ÖćøðŗéðøĆïðøčÜóČĚîìĊęÿĞćîĆÖÜćî
(Ù) ñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöïĆâßĊ Ö ïĆâßĊ × ĒúąïĆâßĊ Ù ÷šć÷ ĀøČĂðŗéÿĞćîĆÖÜćîÿć×ć
×šĂ ĢĢ ñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöïĆâßĊ Ö ïĆâßĊ × ĒúąïĆâßĊ Ù êšĂÜÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĔîÖćøđÖĘïøĆÖþć
×šĂöĎú×ĂÜñĎšĔßšïøĉÖćø ÖćøÖĞćĀîéßĆĚîÙüćöúĆïĔîÖćøđ×šćëċÜ×šĂöĎú ĒúąÖćøøąïčêĆüïčÙÙúìĊęöĊÿĉìíĉđ×šćëċÜ
×šĂ öĎúéĆÜÖúŠćüóøšĂöìĆĚÜÝĆéĔĀšöĊøąïïÖćøÝĆéđÖĘï×šĂ öĎúìĊęëĎÖêšĂÜđßČęĂ ëČĂĕéšĒúąðŜĂÜÖĆîñĎšìĊęĕöŠöĊĀîšćìĊę
đÖĊę÷ü×šĂÜđ×šćëċÜĀøČĂĒÖšĕ××šĂöĎúìĊęđÖĘïøĆÖþć
×šĂ Ģģ ñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöïĆâßĊ Ö ïĆâßĊ × ĒúąïĆâßĊ Ù êšĂÜøĆÖþćÙüćöúĆï×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙú
×ĂÜñĎšĔßšïøĉÖćø ēé÷ÝąĕöŠđðŗéđñ÷×šĂöĎúđĀúŠćîĆĚîêúĂéøą÷ąđüúćÖćøĔßšïøĉÖćøĒúąõć÷ĀúĆÜìĊęđúĉÖĔßšïøĉÖćøĒúšü
đüšîĒêŠÖøèĊêŠĂĕðîĊĚ
(Ģ) Öćøđðŗéđñ÷ēé÷ĕéšøĆïÙüćö÷ĉî÷ĂöđðŨîĀîĆÜÿČĂĀøČĂüĉíĊÖćøĂČęîĔéìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤêćöìĊę
ñĎšĔĀšïøĉÖćøÖĞćĀîéÝćÖñĎšĔßšïøĉÖćø
(ģ) Öćøđðŗéđñ÷đóČęĂðøąē÷ßîŤĒÖŠÖćøÿĂïÿüî ĀøČĂÖćøóĉÝćøèćÙéĊ
(Ĥ) Öćøđðŗéđñ÷ĒÖŠñĎšÿĂïïĆâßĊ×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćø
(ĥ) Öćøđðŗéđñ÷đóČęĂðøąē÷ßîŤĔîÖćøðäĉïĆêĉêćöÖãĀöć÷
(Ħ) Öćøđðŗéđñ÷đóČęĂðøąē÷ßîŤĔîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúøąïïÖćøßĞćøąđÜĉî×ĂÜ íðì.
×šĂ ĢĤ ñĎš Ĕ Āš ï øĉ Ö ćøêćöïĆ â ßĊ Ö ïĆ â ßĊ × ĒúąïĆ â ßĊ Ù êš Ă ÜöĊ Ö ćøÖĞ ć Āîé×š Ă êÖúÜ
ĔîÖćøĔĀšïøĉÖćøĕüšđðŨîúć÷úĆÖþèŤĂĆÖþø Ēúąđðŗéđñ÷ĔĀšñĎšĔßšïøĉÖćøìøćïĂ÷ŠćÜßĆéđÝî àċęÜĂ÷ŠćÜîšĂ÷
êšĂÜðøąÖĂïéšü÷
(Ģ) ÿĉìíĉ ĀîšćìĊę ĒúąÙüćöøĆïñĉé×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćøĒúąñĎšĔßšïøĉÖćø ìĆĚÜĔîÖøèĊðÖêĉĒúąÖøèĊ
ìĊęđÖĉéđĀêčÞčÖđÞĉî
(ģ) ĀúĆÖđÖèæŤ đÜČęĂîĕ× ĒúąüĉíĊðäĉïĆêĉĔîÖćøĔĀšïøĉÖćø
(Ĥ) ÙüćöđÿĊę÷ÜìćÜÖćøđÜĉî (Financial Risk) ìĊęĂćÝđÖĉé×ċĚîÝćÖÖćøĔßšïøĉÖćø (ëšćöĊ)
ìĆĚÜîĊĚ ñĎšĔĀšïøĉÖćøöĊĀîšćìĊęêĉéêćöéĎĒúĔĀšñĎšĔßšïøĉÖćøðäĉïĆêĉêćöĀúĆÖđÖèæŤ đÜČęĂîĕ×ìĊęÖĞćĀîé
ĒúąÖøèĊìĊęöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜàċęÜìĞćĔĀšñĎšĔßšïøĉÖćøđÿĊ÷ðøąē÷ßîŤ ñĎšĔĀšïøĉÖćøêšĂÜĒÝšÜĔĀšñĎšĔßšïøĉÖćøìøćïúŠüÜĀîšć
ēé÷ðøąÖćýĕüš è ÿëćîìĊęìĞćÖćøìčÖĒĀŠÜ ĀøČĂéšü÷üĉíĊÖćøĂČęîĔéĔĀšñĎšĔßšïøĉÖćøÿćöćøëìøćïĕéš
×šĂ Ģĥ ñĎš Ĕ Āš ï øĉ Ö ćøêćöïĆ â ßĊ Ö ïĆ â ßĊ × ĒúąïĆ â ßĊ Ù êš Ă ÜéĞć đîĉ î ÖćøđÖĊę ÷ üÖĆ ï
Öćøđðŗéđñ÷ÙŠćíøøöđîĊ÷ö éĆÜêŠĂĕðîĊĚ
(Ģ) đðŗéđñ÷øć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜÙŠćíøøöđîĊ÷öìĊęÝąđøĊ÷ÖđÖĘïÝćÖñĎšĔßšïøĉÖćø ēé÷ðøąÖćýĕüš
è ÿëćîìĊęìĞćÖćøìčÖĒĀŠÜ ĀøČĂéšü÷üĉíĊÖćøĂČęîĔéĔĀšñĎšĔßšïøĉÖćøÿćöćøëìøćïĕéš ìĆĚÜîĊĚ ĔîÖćøÖĞćĀîéÙŠćíøøöđîĊ÷ö
ñĎšĔĀšïøĉÖćøêšĂÜÖĞćĀîéĔĀšđðŨîĕðêćöÖúĕÖêúćéđóČęĂĔĀšđÖĉéÖćøĒ×ŠÜ×ĆîĒúąêšĂÜÙĞćîċÜëċÜÙüćöđðŨîíøøö
êŠĂñĎšĔßšïøĉÖćøéšü÷
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(ģ) đöČę Ă öĊ Ö ćøđðúĊę ÷ îĒðúÜÙŠ ć íøøöđîĊ ÷ ö ñĎš Ĕ Āš ï øĉ Ö ćøÝąêš Ă ÜðøąÖćýøć÷úąđĂĊ ÷ éĕüš
è ÿëćîìĊęìĞćÖćøìčÖĒĀŠÜ ēé÷ĔîÖøèĊìĊęöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜìĊęìĞćĔĀšñĎšĔßšïøĉÖćøđÿĊ÷ðøąē÷ßîŤ ñĎšĔĀšïøĉÖćø
êšĂÜĒÝšÜéšü÷üĉíĊÖćøĂČęîĔé ĔĀšñĎšĔßšïøĉÖćøìøćïúŠüÜĀîšćĕöŠîšĂ÷ÖüŠć Ĥġ üĆî ÖŠĂîÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ
ÝąöĊñúĔßšïĆÜÙĆï
(Ĥ) ÝĆé ÿŠÜ ðøąÖćýÙŠć íøøöđîĊ÷ öĔĀš íðì. ìøćïēé÷đøĘü ĔîøĎð đĂÖÿćøĂĉđ úĘÖ ìøĂîĉÖ ÿŤ
îĆïĒêŠüĆîìĊęĂĂÖðøąÖćýÙøĆĚÜĒøÖĒúąìčÖ ė ÙøĆĚÜìĊęöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ
×šĂ ĢĦ ñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöïĆâßĊ Ö ïĆâßĊ × ĒúąïĆâßĊ Ù êšĂÜéĞćđîĉîÖćøđöČęĂöĊÖćøøšĂÜđøĊ÷î
ĀøČĂöĊ×šĂēêšĒ÷šÜÝćÖñĎšĔßšïøĉÖćø øüöìĆĚÜÖĞćĀîéÖøĂïđüúćđóČęĂĀć×šĂ÷čêĉ éĆÜîĊĚ
(Ģ) ÝĆéĔĀšöĊßŠĂÜìćÜĒúąüĉíĊÖćøÿĞćĀøĆïÖćøøĆï×šĂøšĂÜđøĊ÷îÝćÖñĎšĔßšïøĉÖćø ēé÷Ă÷ŠćÜîšĂ÷
êšĂÜÝĆéĔĀšöĊĀöć÷đú×ēìøýĆóìŤĒúąìĊęĂ÷ĎŠÿĞćîĆÖÜćîĀøČĂìĊęĂ÷ĎŠÿĞćĀøĆïêĉéêŠĂìćÜÝéĀöć÷ĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ
ìĊęÿćöćøëêĉéêŠĂĕéš
(ģ) ÖĞćĀîéüĉíĊðäĉïĆêĉđÖĊę÷üÖĆï×ĆĚîêĂîĒúąÖćøéĞćđîĉîÖćøđóČęĂĀć×šĂ÷čêĉđðŨîúć÷úĆÖþèŤĂĆÖþø
ēé÷ñĎšĔĀšïøĉÖćøêšĂÜéĞćđîĉîÖćøêøüÝÿĂïĒúąĒÝšÜÙüćöÙČïĀîšć øüöìĆĚÜßĊĚĒÝÜ×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćø
óøšĂöìĆĚÜĒÝšÜÖĞćĀîéđüúćĔîÖćøĒÖšĕ××šĂøšĂÜđøĊ÷îĔĀšñĎšøšĂÜđøĊ÷îìøćïõć÷Ĕî Ĩ üĆî îĆïÝćÖüĆîìĊęĕéšøĆï
ĒÝšÜÖćøøšĂÜđøĊ÷î
(Ĥ) éĞćđîĉîÖćøĒÖšĕ××šĂøšĂÜđøĊ÷îĔĀšĒúšüđÿøĘÝĒúąĒÝšÜñúÖćøéĞćđîĉîÖćøĔĀšñĎšøšĂÜđøĊ÷îìøćïēé÷đøĘü
×šĂ Ģħ ñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöïĆâßĊ Ö ïĆâßĊ × ĒúąïĆâßĊ Ù êšĂÜÝĆéìĞćÜïÖćøđÜĉîìĊęĒÿéÜ
åćîąìćÜÖćøđÜĉîĒúąñúÖćøéĞćđîĉîÜćî ĒúąÝĆéÿŠÜĔĀš íðì. êćöđÜČęĂîĕ×éĆÜêŠĂĕðîĊĚ ēé÷đøĉęöêĆĚÜĒêŠÜüéĒøÖ
ìĊęĕéšðøąÖĂïíčøÖĉÝ
(Ģ) ÜüéïĆ â ßĊ Ĕ îøĂïøą÷ąđüúć ħ đéČ Ă îĒøÖ×ĂÜðŘ ïĆ â ßĊ ĔĀš ñĎš Ĕ Āš ï øĉ Ö ćøêćöïĆ â ßĊ ×
ĒúąïĆâßĊ Ù ÝĆéÿŠÜÜïÖćøđÜĉîÜüé ħ đéČĂîĒøÖ×ĂÜðŘïĆâßĊ ĔĀš íðì. õć÷Ĕî ĥĦ üĆî îĆïĒêŠüĆîÿĉĚîÜüé
(ģ) ÜüéðøąÝĞćðŘïĆâßĊ ĔĀšñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöïĆâßĊ Ö ïĆâßĊ × ĒúąïĆâßĊ Ù àċęÜđðŨîîĉêĉïčÙÙú
ÝĆéÿŠÜÜïÖćøđÜĉîðøąÝĞćðŘìĊęñŠćîÖćøøĆïøĂÜ×ĂÜñĎšÿĂïïĆâßĊøĆïĂîčâćêĀøČĂñĎšÿĂïïĆâßĊõćþĊĂćÖø ĒúšüĒêŠÖøèĊ
ĔĀš íðì. õć÷Ĕî Īġ üĆî îĆïĒêŠüĆîÿĉĚîÜüé ĒúąĔĀšñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöïĆâßĊ Ö ìĊęđðŨîïčÙÙúíøøöéć
ÝĆéÿŠÜÿĞćđîćĒïïĒÿéÜøć÷ÖćøđÿĊ÷õćþĊđÜĉîĕéšïčÙÙúíøøöéćĔĀš íðì. õć÷Ĕî Ĥġ üĆî îĆïĒêŠüĆîìĊę
ĕéš÷ČęîđÿĊ÷õćþĊĔîĒêŠúąÜüé
×šĂ ĢĨ ñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöïĆâßĊ Ö ïĆâßĊ × ĒúąïĆâßĊ Ù êšĂÜÝĆéìĞćøć÷ÜćîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ
êćöĒïïĒúąøą÷ąđüúćìĊę íðì. ÖĞćĀîé ĒúąÿŠÜĔĀš íðì. õć÷Ĕî Ĥġ üĆî îĆïÝćÖüĆîÿĉĚîÜüéìĊęÖĞćĀîé
ĔĀšÝĆéìĞćøć÷ÜćîîĆĚî ēé÷đøĉęöêĆĚÜĒêŠÜüéøą÷ąđüúćĒøÖìĊęñĎšĔĀšïøĉÖćøđøĉęöðøąÖĂïíčøÖĉÝ
ìĆĚÜîĊĚ ñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöïĆâßĊ Ö ïĆâßĊ × ĒúąïĆâßĊ Ù ìčÖðøąđõì ĂćÝêšĂÜÝĆéìĞć×šĂöĎú
øć÷ÜćîĂČęîđóĉęöđêĉöêćöìĊę íðì. ÖĞćĀîééšü÷
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×šĂ Ģĩ ñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöïĆâßĊ Ö ïĆâßĊ × ĒúąïĆâßĊ Ù êšĂÜÝĆéĔĀšöĊøąïïÜćîìĊęÿćöćøë
êøüÝÿĂïøć÷Öćø÷šĂîĀúĆÜĕéš
×šĂ ĢĪ ÖøèĊñĎšĔ Āšï øĉÖ ćøêćöïĆâ ßĊ Ö ïĆâ ßĊ × ĒúąïĆâ ßĊ Ù ĔĀšñĎšĔ Āšï øĉÖ ćøøć÷ĂČęî
ĀøČĂïčÙÙúĂČęî (Outsourcing) öćéĞćđîĉîÖćøĒìîĔîÜćîøąïïÿćøÿîđìý øüöëċÜÜćîìĊęöĊñúÖøąìï
Ă÷ŠćÜöĊîĆ÷ÿĞćÙĆâêŠĂíčøÖĉÝñĎšĔĀšïøĉÖćøÝąêšĂÜéĞćđîĉîÖćø éĆÜêŠĂĕðîĊĚ
(Ģ) ÝĆ é ĔĀš öĊ Ö øąïüîÖćøïøĉ Ā ćøÙüćöđÿĊę ÷ Ü øüöìĆĚ Ü ÖćøÙĆ é đúČ Ă Ö êĉ é êćö ðøąđöĉ î ñú
ĒúąêøüÝÿĂïÖćøĔĀšïøĉÖćø×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćøøć÷ĂČęîĀøČĂïčÙÙúĂČęîĂ÷ŠćÜđĀöćąÿö ēé÷ðøąđöĉîÙüćöđÿĊę÷Ü
×ĂÜÖćøĔßšïøĉÖćøÝćÖñĎšĔĀšïøĉÖćøøć÷ĂČęîĂ÷ŠćÜÿöęĞćđÿöĂ
(ģ) ÝĆéĔĀšöĊÖćøìĞćÿĆââćÖćøĔßšïøĉÖćø àċęÜøąïčÿĉìíĉ×ĂÜñĎšêøüÝÿĂïõć÷Ĕî ñĎšêøüÝÿĂïõć÷îĂÖ
Ēúą íðì. ĔîÖćøđ×š ć êøüÝÿĂïÖćøéĞ ć đîĉ î ÜćîĒúąÖćøÙüïÙč ö õć÷Ĕî×ĂÜñĎš Ĕ Āš ï øĉ Ö ćøøć÷ĂČę î
ĀøČĂïčÙÙúĂČęîîĆĚîĕéš
ìĆĚÜ îĊĚ ñĎš Ĕ Āš ï øĉ Ö ćø÷Ć Ü ÙÜöĊ Ù üćöøĆ ï ñĉ é êŠ Ă ñĎš Ĕ ßš ïøĉ Ö ćøĔîÖćøĔĀš ï øĉ Ö ćøìĊę êŠ Ă đîČę Ă Ü ðúĂéõĆ ÷
îŠćđßČęĂëČĂ ĒúąÙüćöđÿĊ÷Āć÷Ĕé ė ìĊęĂćÝđÖĉé×ċĚî đÿöČĂîÖĆïÖćøĔĀšïøĉÖćøēé÷ñĎšĔĀšïøĉÖćøđĂÜ
×šĂ ģġ ÖøèĊñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöïĆâßĊ Ö ïĆâßĊ × ĒúąïĆâßĊ Ù ĒêŠÜêĆĚÜêĆüĒìî (Agent)
ĔĀšéĞćđîĉîÖćøĒìîĔîÖćøĔĀšïøĉÖćøÖćøßĞćøąđÜĉîìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤĒÖŠñĎšĔßšïøĉÖćø ñĎšĔĀšïøĉÖćøêšĂÜðäĉïĆêĉ
ĔĀšđðŨîĕðêćöĀúĆÖđÖèæŤìĊę íðì. ðøąÖćýÖĞćĀîé
ìĆĚÜ îĊĚ ñĎš Ĕ Āš ï øĉ Ö ćø÷Ć Ü ÙÜöĊ Ù üćöøĆ ï ñĉ é êŠ Ă ñĎš Ĕ ßš ïøĉ Ö ćøĔîÖćøĔĀš ï øĉ Ö ćøìĊę êŠ Ă đîČę Ă Ü ðúĂéõĆ ÷
îŠćđßČęĂëČĂ ĒúąÙüćöđÿĊ÷Āć÷Ĕé ė ìĊęĂćÝđÖĉé×ċĚî đÿöČĂîÖĆïÖćøĔĀšïøĉÖćøēé÷ñĎšĔĀšïøĉÖćøđĂÜ
×šĂ ģĢ ñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöïĆâßĊ Ö ïĆâßĊ × ĒúąïĆâßĊ Ù êšĂÜÝĆéĔĀšöĊÖćøêøüÝÿĂïøąïïÿćøÿîđìý
Ă÷ŠćÜîšĂ÷ðŘúąĀîċęÜÙøĆĚÜ ēé÷ĔĀšđðŨîĕðêćöĒîüîē÷ïć÷ĒúąöćêøÖćøÖćøøĆÖþćÙüćööĆęîÙÜðúĂéõĆ÷
ìćÜøąïïÿćøÿîđìýêćöìĊę íðì. ÖĞćĀîé ĒúąÝĆéÿŠÜÿĞćđîćñúÖćøêøüÝÿĂïĔĀš íðì. õć÷Ĕî Ĥġ üĆî
îĆïĒêŠüĆîìĊęìĞćÖćøêøüÝÿĂïĒúšüđÿøĘÝ
×šĂ ģģ ñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöïĆâßĊ Ö ïĆâßĊ × ĒúąïĆâßĊ Ù ìĊęđðŨîÿëćïĆîÖćøđÜĉîõć÷Ĕêš
óøąøćßïĆââĆêĉíčøÖĉÝÿëćïĆîÖćøđÜĉî ó.ý. ģĦĦĢ ĀøČĂìĊęöĉĔßŠÿëćïĆîÖćøđÜĉîêćöðøąÖćý×ĂÜÙèąðäĉüĆêĉ
ÞïĆ ï ìĊę Ħĩ ĀćÖöĉ ĕ éš öĊ Ö ćøÖĞ ć ĀîéĀúĆ Ö đÖèæŤ ĕ üš đ ðŨ î ÖćøđÞóćąõć÷Ĕêš Ö ãĀöć÷éĆ Ü ÖúŠ ć üĒúš ü
ĔĀšëČĂðäĉïĆêĉêćöĀúĆÖđÖèæŤ éĆÜêŠĂĕðîĊĚ
(Ģ) Öćø×ĂĂîčâćêĀøČĂĒÝšÜ÷šć÷ÿĞćîĆÖÜćîĔĀâŠ êćö×šĂ Ģġ (Ģ) Ēúą×šĂ Ģġ (ģ) (Ö)
(ģ) ÖćøĒÝšÜđðúĊę÷îĒðúÜÖøøöÖćøĀøČĂñĎšàċęÜöĊĂĞćîćÝÝĆéÖćø×ĂÜîĉêĉïčÙÙú ĒúąÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ
ìčîÝéìąđïĊ÷îàċęÜßĞćøąĒúšü êćö×šĂ Ģġ (Ĥ)
(Ĥ) ÖćøđðúĊę÷îĒðúÜßČęĂîĉêĉïčÙÙú êćö×šĂ Ģġ (ģ) (Ü) Ēúą×šĂ Ģġ (ħ) (Ö)
(ĥ) ÖćøĀ÷čéĔĀšïøĉÖćøßĆęüÙøćü êćö×šĂ Ģġ (ģ) (Ý) ×šĂ Ģġ (Ħ) Ēúą×šĂ Ģġ (ħ) (×)
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(Ħ) Öćøøć÷ÜćîđðŗéÿĞćîĆÖÜćîÿć×ćĒĀŠÜĔĀöŠ ĀøČĂ÷šć÷ĀøČĂðŗéÿĞćîĆÖÜćîÿć×ć êćö×šĂ Ģġ (ĥ)
(ħ) ÖćøÝĆéìĞćĒúąÝĆéÿŠÜÜïÖćøđÜĉîìĊęĒÿéÜåćîąìćÜÖćøđÜĉîĒúąñúÖćøéĞćđîĉîÜćî êćö×šĂ Ģħ
(Ĩ) ÖćøÝĆéìĞćĒúąÝĆéÿŠÜøć÷ÜćîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜêćöĒïïĒúąøą÷ąđüúćìĊę íðì. ÖĞćĀîé êćö×šĂ ĢĨ
(ĩ) ÖćøÝĆéĔĀšöĊÖćøêøüÝÿĂïøąïïÿćøÿîđìýĒúąÝĆéÿŠÜÿĞćđîćñúÖćøêøüÝÿĂï êćö×šĂ ģĢ
×šĂ ģĤ ĔîÖøèĊöĊđĀêčÝĞćđðŨîĀøČĂóùêĉÖćøèŤóĉđýþ ìĊęìĞćĔĀšñĎšĔĀšïøĉÖćøĕöŠÿćöćøëéĞćđîĉîÖćø
éĆÜêŠĂĕðîĊĚĕéšõć÷Ĕîøą÷ąđüúćìĊęÖĞćĀîé ĔĀšñĎšĔĀšïøĉÖćø÷Čęî×ĂĂîčâćê×÷ć÷øą÷ąđüúćêŠĂ íðì. óøšĂößĊĚĒÝÜđĀêčñú
ÙüćöÝĞćđðŨîĒúąÖĞćĀîéđüúćìĊęÝąéĞćđîĉîÖćøĒúšüđÿøĘÝ ēé÷ íðì. ĂćÝÝąóĉÝćøèć×÷ć÷øą÷ąđüúć
ĀøČĂĕöŠÖĘĕéš ìĆĚÜîĊĚ íðì. öĊĂĞćîćÝóĉÝćøèć×÷ć÷øą÷ąđüúćĕéšĕöŠđÖĉî Īġ üĆî îĆïĒêŠøą÷ąđüúćìĊęÖĞćĀîéÿĉĚîÿčé
(Ģ) ÷Čęî×ĂĂîčâćêĀøČĂĒÝšÜĔĀš íðì. ìøćïÖćøđðúĊę÷îĒðúÜÖćøéĞćđîĉîÜćî êćö×šĂ Ģġ
(ģ) ÝĆéÿŠÜÜïÖćøđÜĉîìĊęĒÿéÜåćîąìćÜÖćøđÜĉîĒúąñúÖćøéĞćđîĉîÜćî êćö×šĂ Ģħ
(Ĥ) ÝĆéÿŠÜøć÷ÜćîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜêćöìĊę íðì. ÖĞćĀîé êćö×šĂ ĢĨ
(ĥ) ÝĆéÿŠÜÿĞćđîćñúêøüÝÿĂïøąïïÿćøÿîđìý êćö×šĂ ģĢ
ĔîÖøèĊöĊđĀêčÝĞćđðŨîĀøČĂóùêĉÖćøèŤóĉđýþìĊęìĞćĔĀšñĎšĔĀšïøĉÖćøĕöŠÿćöćøëĔĀšïøĉÖćøÖćøßĞćøąđÜĉî
ìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤĕéšêćöðÖêĉêćöĀúĆÖđÖèæŤ üĉíĊÖćø ĒúąđÜČęĂîĕ× ìĊęÖĞćĀîéĔîðøąÖćýÙèąÖøøöÖćø
ĀøČĂðøąÖćý×ĂÜ íðì. ĒúąĂćÝÿŠÜñúÖøąìïĔîÖćøĔĀšïøĉÖćøĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜĀøČĂêŠĂÙüćöîŠćđßČęĂëČĂ
×ĂÜøąïïÖćøßĞć øąđÜĉî ĔĀšñĎšĔ Āšï øĉÖ ćø÷Čęî ×ĂĂîčâ ćê÷Öđüšî ÖćøðäĉïĆêĉê ćöĀúĆÖ đÖèæŤêŠĂ íðì.
óøšĂößĊĚĒÝÜđĀêčñú ÙüćöÝĞćđðŨî ēé÷ íðì. ĂćÝÝąóĉÝćøèćĂîčâćêĀøČĂĕöŠÖĘĕéš ìĆĚÜîĊĚ íðì. öĊĂĞćîćÝ
óĉÝćøèćĂîčâćêĕéšĕöŠđÖĉî Īġ üĆî
ĔîÖćøĂîčâćê×÷ć÷øą÷ąđüúćêćöüøøÙĀîċęÜ ĀøČĂĂîčâćê÷ÖđüšîêćöüøøÙÿĂÜ íðì. ĂćÝÖĞćĀîé
đÜČęĂîĕ×Ĕé ė ĕüšđðŨîøć÷ÖøèĊéšü÷ÖĘĕéš
ĔîÖøèĊìĊęñĎšĔĀšïøĉÖćøđĀĘîüŠćÝąĕöŠÿćöćøëðäĉïĆêĉĕéšõć÷Ĕîøą÷ąđüúćìĊęÖĞćĀîéêćöüøøÙĀîċęÜ
ĀøČĂüøøÙÿĂÜ ĔĀšñĎšĔĀšïøĉÖćø÷Čęî×Ă×÷ć÷øą÷ąđüúć óøšĂößĊĚĒÝÜđĀêčñúĒúąÙüćöÝĞćđðŨîêŠĂ íðì.
ĒúąĔĀš íðì. đÿîĂêŠĂÙèąÖøøöÖćøđóČęĂóĉÝćøèćêŠĂĕð ìĆĚÜîĊĚ ÙèąÖøøöÖćøĂćÝóĉÝćøèćĂîčâćê
ĀøČĂĕöŠÖĘĕéš ĀøČĂĂćÝóĉÝćøèćĂîčâćêēé÷ÖĞćĀîéđÜČęĂîĕ×Ĕé ė ĕüšđðŨîøć÷ÖøèĊéšü÷ÖĘĕéš ìĆĚÜîĊĚ íðì.
ĒúąÙèąÖøøöÖćøÝąĔßšđüúćĔîÖćøóĉÝćøèćĔĀšĒúšüđÿøĘÝõć÷Ĕî ĥĦ üĆîìĞćÖćø îĆïĒêŠüĆîìĊęĕéšøĆïÙĞć×Ă
×÷ć÷øą÷ąđüúćĒúąđĂÖÿćøëĎÖêšĂÜÙøïëšüî
Āöüé Ĥ
ĀúĆÖđÖèæŤđÞóćąÿĞćĀøĆïíčøÖĉÝïøĉÖćøÖćøßĞćøąđÜĉîìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤĒêŠúąðøąđõì
ÿŠüîìĊę Ģ
ÖćøĔĀšïøĉÖćøđÜĉîĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ (e-Money)
×šĂ ģĥ ñĎšĔĀšïøĉÖćøđÜĉîĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤïĆâßĊ Ö ïĆâßĊ × ĒúąïĆâßĊ Ù êšĂÜĔĀšïøĉÖćø
õć÷ĔêšđÜČęĂîĕ× éĆÜîĊĚ
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(Ģ) ÖćøĔĀšïøĉÖćøđÜĉîĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤêšĂÜïĆîìċÖöĎúÙŠćđðŨîđÜĉîÿÖčúïćì ĀøČĂđÜĉîÿÖčúêŠćÜðøąđìý
(ģ) ñĎš Ĕ Āš ï øĉ Ö ćøêćöïĆ â ßĊ × ïĆ â ßĊ Ù êš Ă ÜÖĞ ć ĀîéöĎ ú ÙŠ ć ÿĎ Ü ÿč é ×ĂÜđÜĉ î Ăĉ đ úĘ Ö ìøĂîĉ Ö ÿŤ
ìĊęÿćöćøëĔßšĕéšêŠĂïĆêøĀøČĂïĆâßĊ ēé÷êšĂÜóĉÝćøèćêćöÙüćöđĀöćąÿö×ĂÜñĎšĔßšïøĉÖćøĒúąêšĂÜöĊÖćøïøĉĀćø
ÙüćöđÿĊę÷ÜìĊęéĊ
(Ĥ) ñĎšĔ Āšï øĉÖ ćøêćöïĆâßĊ × ïĆâ ßĊ Ù êšĂ ÜÝĆé ĔĀšöĊøąïï ÖøąïüîÖćøĀøČĂ đÙøČęĂ ÜöČĂ
ÖćøúÜìąđïĊ÷îĀøČĂüĉíĊÖćøĂČęîĔéĔîÖćøĔßšïøĉÖćøđÜĉîĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ đóČęĂ éĎĒúñĎšĔßšïøĉÖćøĒúąÝĞćÖĆé
ÙüćöđÿĊ ÷ Āć÷×ĆĚ î ÿĎ Ü ×ĂÜöĎ ú ÙŠ ć đÜĉ î Ăĉ đ úĘ Ö ìøĂîĉ Ö ÿŤ ĀćÖđÖĉ é ÖøèĊ ïĆ ê øÿĎ â Āć÷ĀøČ Ă ëĎ Ö ×ēö÷
đöČęĂñĎšĔßšïøĉÖćøøšĂÜ×Ă ēé÷ñĎšĔĀšïøĉÖćøêšĂÜßĊĚĒÝÜøąđïĊ÷ï ĀúĆÖđÖèæŤ üĉíĊÖćø ĒúąđÜČęĂîĕ×éĆÜÖúŠćü
ĔĀšñĎšĔßšïøĉÖćøìøćïúŠüÜĀîšć
(ĥ) ÖćøĔĀšïøĉÖćøêšĂÜĕöŠöĊúĆÖþèąđðŨîÖćøĔĀšÿĉîđßČęĂ
(Ħ) ñĎšĔĀšïøĉÖćøêšĂÜđðŗéđñ÷ĀúĆÖđÖèæŤĒúąđÜČęĂîĕ×ĔîÖćø×ĂĒúÖÙČîđðŨîđÜĉîÿéĔĀšñĎšĔßšïøĉÖćøìøćï
ĒúąĀćÖÖćø×ĂĒúÖÙČîđðŨîđÜĉîÿéđðŨîĕðêćöĀúĆÖđÖèæŤĒúąđÜČęĂîĕ×Ēúšü ñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöïĆâßĊ Ù
ÝąêšĂÜÝĆéĔĀšöĊÖćøÙČîđÜĉîõć÷Ĕî ĢĦ üĆî îĆïÝćÖüĆîìĊęñĎšĔßšïøĉÖćøĕéšéĞćđîĉîÖćø×ĂĒúÖÙČî
(ħ) ñĎš Ĕ Āš ï øĉ Ö ćøêš Ă ÜÝĆ é ĔĀš öĊ üĉ íĊ Ö ćøìĊę ñĎš Ĕ ßš ï øĉ Ö ćøÿćöćøëêøüÝÿĂï÷ĂéđÜĉ î ÙÜđĀúČ Ă
üĆîĀöéĂć÷čĒúąĒÝšÜüĉíĊÖćøéĆÜÖúŠćüĔĀšñĎšĔßšïøĉÖćøìøćï
(Ĩ) ñĎšĔĀšïøĉÖćøêšĂÜÝĆéĔĀšöĊøąïïÜćîìĊęÿćöćøëðŜĂÜÖĆîĕöŠĔĀšñĎšĔßšïøĉÖćøēĂîđÜĉîøąĀüŠćÜÖĆî
ēé÷ĕöŠñŠćîøąïï×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćø
(ĩ) ñĎšĔĀšïøĉÖćøđÜĉîĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤïĆâßĊ × ĒúąïĆâßĊ Ù êšĂÜÝĆéìĞćïĆâßĊđÜĉîøĆïúŠüÜĀîšćìĊę
ĕéšøĆïÝćÖñĎšĔßšïøĉÖćøĒ÷ÖĕüšêŠćÜĀćÖÝćÖïĆâßĊĂČęî×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćø ĒúąĒ÷ÖĒÿéÜĕüšĔîÜïÖćøđÜĉîêŠćÜĀćÖĔĀšßĆéđÝî
ĀøČĂĒÿéÜĕüšĔîĀöć÷đĀêčðøąÖĂïÜïÖćøđÜĉîĔĀšßĆéđÝîÖĘĕéš
(Ī) ñĎšĔĀšïøĉÖćøđÜĉîĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤïĆâßĊ Ù ìĊęöĉĕéšđðŨîÿëćïĆîÖćøđÜĉîêćöóøąøćßïĆââĆêĉ
íčøÖĉÝÿëćïĆîÖćøđÜĉî ó.ý. ģĦĦĢ ÝąðøąÖĂïíčøÖĉÝĂČęîđóĉęöđêĉöĕéšđÞóćąíčøÖĉÝéĆÜêŠĂĕðîĊĚđìŠćîĆĚî
(Ö) íčøÖĉÝìĊęïćÜÿŠüîĀøČĂìĆĚÜĀöéđÖĊę÷üÖĆïĀøČĂđîČęĂÜÝćÖÖćøĔĀšïøĉÖćøđÜĉîĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ
ēé÷ĀćÖíčøÖĉÝéĆÜÖúŠćüđðŨîíčøÖĉÝïøĉÖćøÖćøßĞćøąđÜĉîìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤðøąđõìĂČęî ĔĀšéĞćđîĉîÖćøĒÝšÜĔĀšìøćï
×ċĚîìąđïĊ÷î ĀøČĂ×ĂøĆïĔïĂîčâćê ĒúšüĒêŠÖøèĊ
(×) íčøÖĉÝĂČęîìĊęÿîĆïÿîčîíčøÖĉÝïøĉÖćøÖćøßĞćøąđÜĉîìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ êøćïđìŠćìĊęĕöŠÖŠĂĔĀšđÖĉé
ÙüćöđÿĊę÷ÜĂĆîÝąÖøąìïêŠĂÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝĀúĆÖ ĒúąđÜĉîìĊęĕéšøĆïúŠüÜĀîšćÝćÖñĎšĔßšïøĉÖćø
ìĆĚ Ü îĊĚ ĀćÖñĎš Ĕ Āš ï øĉ Ö ćøðøąÿÜÙŤ Ý ąðøąÖĂïíč ø Öĉ Ý êćö×š Ă (Ö) ĒúąĀøČ Ă ×š Ă (×)
ñĎšĔĀšïøĉÖćøêšĂÜ×ĂĂîčâćêđðŨîøć÷ÖøèĊ ēé÷ßĊĚĒÝÜĀúĆÖÖćø đĀêčñú ĒúąÖćøðøąđöĉîÙüćöđÿĊę÷ÜêŠćÜ ė
ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ óøšĂöÝĆéÿŠÜ×šĂöĎúĒúąđĂÖÿćøðøąÖĂïÖćøóĉÝćøèćĔĀš íðì. ēé÷ íðì. ÝąóĉÝćøèćĔĀšĒúšüđÿøĘÝ
õć÷Ĕî ĥĦ üĆîìĞćÖćø îĆïĒêŠüĆîìĊęĕéšøĆïÙĞć×ĂĒúąđĂÖÿćøëĎÖêšĂÜÙøïëšüî Ă÷ŠćÜĕøÖĘêćö íðì. ĂćÝóĉÝćøèć
Ăîč â ćêĀøČ Ă ĕöŠ ÖĘ ĕ éš ĀøČ Ă ĂćÝóĉ Ý ćøèćĂîč â ćêēé÷ÖĞ ć ĀîéđÜČę Ă îĕ×Ĕé ė ĕüš đ ðŨ î øć÷ÖøèĊ éš ü ÷ÖĘ ĕ éš
ĀøČĂÿĆęÜøąÜĆïđðŨîÖćøßĆęüÙøćü ĀøČĂ÷ÖđúĉÖÖćøĔĀšïøĉÖćøîĆĚîĔîõć÷ĀúĆÜéšü÷ÖĘĕéš ĀćÖóïüŠćöĊÖćøéĞćđîĉîÖćø
ìĊęĕöŠđðŨîĕðêćö×šĂđìĘÝÝøĉÜìĊęĒÝšÜđöČęĂ×ĂĂîčâćê ĀøČĂĕöŠðäĉïĆêĉêćöđÜČęĂîĕ×ìĊę íðì. ÖĞćĀîé
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ÿŠüîìĊę ģ
ÖćøĔĀšïøĉÖćøđÙøČĂ×Šć÷ïĆêøđÙøéĉê (Credit Card Network)
ÖćøĔĀšïøĉÖćøđÙøČĂ×Šć÷ĂĊéĊàĊ (EDC Network) Ēúą
ÖćøĔĀšïøĉÖćøÿüĉêßŤßĉęÜĔîÖćøßĞćøąđÜĉî (Transaction Switching)
×šĂ ģĦ ñĎšĔĀšïøĉÖćøđÙøČĂ×Šć÷ïĆêøđÙøéĉê ñĎšĔĀšïøĉÖćøđÙøČĂ×Šć÷ĂĊéĊàĊ ĒúąñĎšĔĀšïøĉÖćøÿüĉêßŤßĉęÜ
ĔîÖćøßĞćøąđÜĉîøąïïĀîċęÜøąïïĔéĀøČĂñĎšĔĀšïøĉÖćøÿüĉêßŤßĉęÜĔîÖćøßĞćøąđÜĉîĀúć÷øąïï êšĂÜÖĞćĀîéüĆêëčðøąÿÜÙŤ
ĀúĆÖđÖèæŤ đÜČęĂîĕ× ĒúąüĉíĊðäĉïĆêĉĔîÖćøđ×šćøŠüöĒúąÖćøĂĂÖÝćÖøąïï×ĂÜñĎšĔßšïøĉÖćø (Access and
Exit Criteria) ĕüšĂ÷ŠćÜßĆéđÝîđðŨîúć÷úĆÖþèŤĂĆÖþø Ēúąđðŗéđñ÷ĔĀšñĎšĔßšïøĉÖćøìøćïēé÷ìĆęüëċÜ đóČęĂĔĀšöĆęîĔÝüŠć
ÖćøøĆ ï ñĎš Ĕ ßš ï øĉ Ö ćøøć÷ĔĀöŠ đ óĉę ö đêĉ ö ÝąĕöŠ ÖŠ Ă ĔĀš đ Öĉ é ÙüćöđÿĊę ÷ ÜĒúąñúÖøąìïêŠ Ă ÖćøĔßš ï øĉ Ö ćø
×ĂÜñĎšĔßšïøĉÖćøøć÷đéĉö
ÿŠüîìĊę Ĥ
ÖćøĔĀšïøĉÖćøĀĆÖïĆâßĊ (Clearing)
×šĂ ģħ ĔĀšîĞćÙüćöĔî×šĂ ģĦ öćĔßšïĆÜÙĆïÖĆïñĎšĔĀšïøĉÖćøĀĆÖïĆâßĊéšü÷
×šĂ ģĨ ñĎšĔĀšïøĉÖćøĀĆÖïĆâßĊêšĂÜÝĆéĔĀšöĊöćêøÖćøÝĆéÖćøÙüćöđÿĊę÷Ü đóČęĂĔĀšÖćøßĞćøąéčú
øąĀüŠćÜñĎšĔßšïøĉÖćøÿĞćđøĘÝúčúŠüÜ ēé÷öĊÖćøßĞćøąđÜĉîêćöõćøąñĎÖóĆîõć÷ĔîđüúćìĊęÖĞćĀîé øüöìĆĚÜüĉíĊ
ðäĉïĆêĉìĊęđĀöćąÿöđóČęĂøĂÜøĆïÖøèĊìĊęñĎšĔßšïøĉÖćøøć÷Ĕéøć÷ĀîċęÜĕöŠÿćöćøëßĞćøąéčúĕéš ĒúąêšĂÜđðŗéđñ÷
ĔĀšñĎšĔßšïøĉÖćøìøćïēé÷ìĆęüëċÜ øüöìĆĚÜöĊĀîšćìĊęêšĂÜêĉéêćöéĎĒúĔĀšñĎšĔßšïøĉÖćøðäĉïĆêĉêćööćêøÖćøĒúąüĉíĊ
ðäĉïĆêĉéĆÜÖúŠćüéšü÷
ìĆĚÜîĊĚ ĔîÖøèĊìĊęöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜöćêøÖćøÝĆéÖćøÙüćöđÿĊę÷Ü ñĎšĔĀšïøĉÖćøĀĆÖïĆâßĊêšĂÜĒÝšÜĔĀš
ñĎšĔßšïøĉÖćøìøćïúŠüÜĀîšć ĒúąĒÝšÜ íðì. ìøćïúŠüÜĀîšćĕöŠîšĂ÷ÖüŠć ĢĦ üĆî ÖŠĂîđøĉęöéĞćđîĉîÖćø
×šĂ ģĩ ñĎšĔĀšïøĉÖćøĀĆÖïĆâßĊêšĂÜĒÝšÜĔĀš íðì. ìøćïéšü÷üćÝćĀøČĂēé÷üĉíĊĂČęîĔéēé÷ìĆîìĊ
đöČęĂöĊđĀêč éĆÜîĊĚ
(Ģ) ÖøèĊìĊęñĎšĔßšïøĉÖćøøć÷Ĕéøć÷ĀîċęÜĕöŠÿćöćøëßĞćøąéčúĕéšéšü÷üĉíĊÖćøðÖêĉĒúąêćöđüúć
ìĊęÖĞćĀîé đßŠî öĊđÜĉîĕöŠđóĊ÷ÜóĂÿĞćĀøĆïÖćøßĞćøąéčú ēé÷êšĂÜĔßšöćêøÖćøÝĆéÖćøÙüćöđÿĊę÷ÜĒúąüĉíĊðäĉïĆêĉ
ìĊęÖĞćĀîéđóČęĂĔĀšÖøąïüîÖćøßĞćøąéčúÿĞćđøĘÝúčúŠüÜ
(ģ) ÖøèĊìĊęøąïï×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćø×Ćé×šĂÜ ìĞćĔĀšĕöŠÿćöćøëÙĞćîüè÷ĂéđÜĉîĒÿéÜÙüćöđðŨîđÝšćĀîĊĚ
ĀøČĂúĎÖĀîĊĚ×ĂÜñĎšĔßšïøĉÖćø ĀøČĂĕöŠÿćöćøëÿŠÜ×šĂ öĎúéĆÜÖúŠćüĕðđóČęĂ ìĞćÖćøßĞćøąéčúøąĀüŠćÜđÝšćĀîĊĚ
ĒúąúĎÖĀîĊĚĕéšéšü÷üĉíĊÖćøðÖêĉĒúąêćöđüúćìĊęÖĞćĀîé
ìĆĚÜîĊĚ ñĎšĔĀšïøĉÖćøĀĆÖïĆâßĊêšĂÜÝĆéÿŠÜøć÷ÜćîðŦâĀćÖøèĊđÖĉéđĀêč×Ćé×šĂÜêćöĒïïìĊę íðì. ÖĞćĀîé
ĔĀš íðì. õć÷ĔîüĆîìĞćÖćøëĆéÝćÖüĆîđÖĉéđĀêč
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×šĂ ģĪ ĔîÖøèĊìĊęñĎšĔĀšïøĉÖćøĀĆÖïĆâßĊöĊÖćøøąÜĆïÖćøĔĀšïøĉÖćøÖĆïñĎšĔßšïøĉÖćøøć÷Ĕéøć÷ĀîċęÜ
đðŨîÖćøßĆęüÙøćü ñĎšĔĀšïøĉÖćøêšĂÜĒÝšÜĔĀšñĎšĔßšïøĉÖćøøć÷ĂČęîìøćïēé÷ìĆîìĊ ĒúąĔîÖøèĊìĊęöĊÖćø÷ÖđúĉÖ
ÖćøĔĀšïøĉÖćøÖĆïñĎšĔßšïøĉÖćøøć÷Ĕéøć÷ĀîċęÜ ĔĀšĒÝšÜñĎšĔßšïøĉÖćøøć÷ĂČęîìøćïúŠüÜĀîšćĕöŠîšĂ÷ÖüŠć ĢĦ üĆî
ìĆĚÜîĊĚ ñĎšĔĀšïøĉÖćøĀĆÖïĆâßĊêšĂÜĒÝšÜ íðì. ìøćïõć÷Ĕî ĢĦ üĆî îĆïÝćÖüĆîìĊęöĊÖćøøąÜĆï
ĀøČĂ÷ÖđúĉÖÖćøĔĀšïøĉÖćøĒúšüĒêŠÖøèĊ
ÿŠüîìĊę ĥ
ÖćøĔĀšïøĉÖćøßĞćøąéčú (Settlement)
×šĂ Ĥġ ĔĀšîĞćÙüćöĔî×šĂ ģĦ öćĔßšïĆÜÙĆïÖĆïñĎšĔĀšïøĉÖćøßĞćøąéčúéšü÷
×šĂ ĤĢ ñĎšĔ Āš ï øĉ Ö ćøßĞ ć øąéč ú êš Ă ÜÝĆ éĔĀš öĊ üĉ íĊ Ö ćøßĞć øąéč ú đóČę Ă ðøĆ ï åćîąÙüćöđðŨ î đÝš ć ĀîĊĚ
ĀøČĂúĎÖĀîĊĚ×ĂÜñĎšĔßšïøĉÖćøìĊęđĀöćąÿö ēé÷ÙĞćîċÜëċÜÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖÖćøßĞćøąéčú (Settlement Risk)
ìĊęĂćÝìĞćĔĀšĕöŠÿćöćøëßĞćøąéčúĕéšÿĞćđøĘÝúčúŠüÜĒúąÿŠÜñúÖøąìïêŠĂñĎšĔßšïøĉÖćøøć÷ĂČęî
×šĂ Ĥģ ĔîÖøèĊ ìĊęñĎš ĔĀš ïøĉÖ ćøßĞć øąéčú ĕöŠÿćöćøëéĞćđîĉ îÖćøðøĆïåćîąÙüćöđðŨî đÝš ćĀîĊĚ
ĀøČĂúĎÖĀîĊĚ×ĂÜñĎšĔßšïøĉÖćøĕéšéšü÷üĉíĊÖćøðÖêĉĒúąêćöđüúćìĊęÖĞćĀîé ĔĀšñĎšĔĀšïøĉÖćøßĞćøąéčúĒÝšÜĔĀš
íðì. ìøćïéšü÷üćÝćĀøČĂēé÷üĉíĊĂČęîĔéēé÷ìĆîìĊ ĒúąêšĂÜÝĆéÿŠÜøć÷ÜćîðŦâĀćÖøèĊđÖĉéđĀêč×Ćé×šĂÜ
êćöĒïïìĊę íðì. ÖĞćĀîé õć÷ĔîüĆîìĞćÖćøëĆéÝćÖüĆîđÖĉéđĀêč
×šĂ ĤĤ ĔîÖøèĊìĊęñĎšĔĀšïøĉÖćøßĞćøąéčúöĊÖćøøąÜĆïÖćøĔĀšïøĉÖćøÖĆïñĎšĔßšïøĉÖćøøć÷Ĕéøć÷ĀîċęÜ
đðŨîÖćøßĆęüÙøćü ñĎšĔĀšïøĉÖćøêšĂÜĒÝšÜĔĀšñĎšĔßšïøĉÖćøøć÷ĂČęîìøćïēé÷ìĆîìĊ ĒúąĔîÖøèĊìĊęöĊÖćø÷ÖđúĉÖ
ÖćøĔĀšïøĉÖćøÖĆïñĎšĔßšïøĉÖćøøć÷Ĕéøć÷ĀîċęÜ ĔĀšĒÝšÜñĎšĔßšïøĉÖćøøć÷ĂČęîìøćïúŠüÜĀîšćĕöŠîšĂ÷ÖüŠć ĢĦ üĆî
ìĆĚÜîĊĚ ñĎšĔĀšïøĉÖćøßĞćøąéčúêšĂÜĒÝšÜ íðì. ìøćïõć÷Ĕî ĢĦ üĆîîĆïÝćÖüĆîìĊęöĊÖćøøąÜĆïĀøČĂ÷ÖđúĉÖ
ÖćøĔĀšïøĉÖćøĒúšüĒêŠÖøèĊ
ÿŠüîìĊę Ħ
ÖćøĔĀšïøĉÖćøßĞćøąđÜĉîìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤñŠćîĂčðÖøèŤĂ÷ŠćÜĀîċęÜĂ÷ŠćÜĔéĀøČĂñŠćîìćÜđÙøČĂ×Šć÷
×šĂ Ĥĥ ñĎšĔĀšïøĉÖćøßĞćøąđÜĉîìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤñŠćîĂčðÖøèŤĂ÷ŠćÜĀîċęÜĂ÷ŠćÜĔéĀøČĂñŠćîìćÜđÙøČĂ×Šć÷
ìĊęöĉĔßŠÿëćïĆîÖćøđÜĉîêćöóøąøćßïĆââĆêĉíčøÖĉÝÿëćïĆîÖćøđÜĉî ó.ý. ģĦĦĢ êšĂÜïĆîìċÖïĆâßĊđÜĉî
ìĊęĕéšøĆïÝćÖÖćøøĆïßĞćøąđÜĉîÙŠćÿĉîÙšć ÙŠćïøĉÖćø ĀøČĂÙŠćĂČęîĔéĒ÷ÖĕüšêŠćÜĀćÖÝćÖïĆâßĊđÜĉîìčîĀöčîđüĊ÷îĂČęî
×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćøĒúąêšĂÜÝĆéìĞć×šĂöĎúĔĀšöĊÙüćöëĎÖêšĂÜĒúąđðŨîðŦÝÝčïĆî
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ÿŠüîìĊę ħ
ÖćøĔĀšïøĉÖćøøĆïßĞćøąđÜĉîĒìî
×šĂ ĤĦ ñĎšĔĀšïøĉÖćøøĆïßĞćøąđÜĉîĒìîêšĂÜĂĂÖ×šĂÖĞćĀîéĒúąĔĀšïøĉÖćøõć÷ĔêšđÜČęĂîĕ× éĆÜîĊĚ
(Ģ) ÖĞćĀîéĀîšćìĊęĒúąÙüćöøĆïñĉé×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćøìĊęöĊêŠĂđÝšćĀîĊĚàċęÜñĎšĔĀšïøĉÖćøøĆïßĞćøąđÜĉîĒìî
ĒúąñĎšĔßšïøĉÖćø øüöëċÜĀîšćìĊęĒúąÙüćöøĆïñĉé×ĂÜêĆüĒìîìĊęñĎšĔĀšïøĉÖćøĒêŠÜêĆĚÜéšü÷
(ģ) ÖĞćĀîéüĉíĊðäĉïĆêĉĔîÖćøÿŠÜ×šĂöĎúøć÷ÖćøøĆïßĞćøąđÜĉîĔĀšĒÖŠđÝšćĀîĊĚ
(Ĥ) ñĎšĔĀšïøĉÖćøìĊęöĉĔßŠÿëćïĆîÖćøđÜĉîêćöóøąøćßïĆââĆêĉíčøÖĉÝÿëćïĆîÖćøđÜĉî ó.ý. ģĦĦĢ
êšĂÜïĆîìċÖïĆâßĊđÜĉîìĊęĕéšøĆïÝćÖÖćøøĆïßĞćøąđÜĉîĕüšêŠćÜĀćÖÝćÖïĆâßĊđÜĉîìčîĀöčîđüĊ÷îĂČęî×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćø
ĒúąêšĂÜÝĆéìĞć×šĂöĎúĔĀšöĊÙüćöëĎÖêšĂÜĒúąđðŨîðŦÝÝčïĆî
ÿŠüîìĊę Ĩ
ÖćøĔĀšïøĉÖćøìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïïĆêøđéïĉêìĊęĂĂÖĒúąöĊÖćøĔßšÝŠć÷õć÷Ĕîðøąđìý
×šĂ Ĥħ ĔîÿŠüîîĊĚ
“ñĎšĂĂÖïĆêø” (Issuer) Āöć÷ÙüćöüŠć ÿëćïĆîÖćøđÜĉîìĊęêÖúÜĒúą÷ĉî÷ĂöĂĂÖïĆêøđéïĉê
ĔĀšĒÖŠïčÙÙúìĊęñĎÖóĆîêîêćöÿĆââćïĆêøđéïĉê
“ñĎšĔĀšïøĉÖćøĒÖŠñĎšøĆïïĆêø” (Acquirer) Āöć÷ÙüćöüŠć ñĎšìĊęìĞćĀîšćìĊęĔĀšïøĉÖćøøĆïÿŠÜ×šĂöĎú
ÖćøßĞćøąđÜĉîìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤÝćÖïĆêøđéïĉêĕð÷ĆÜñĎšĂĂÖïĆêøĒúąÝąÝŠć÷đÜĉîÙŠćÿĉîÙšćĀøČĂÙŠćïøĉÖćø
ĔĀš Ē ÖŠ ñĎš ð øąÖĂïÖĉ Ý Öćø×ć÷ÿĉ î Ùš ć ĀøČ Ă ĔĀš ï øĉ Ö ćøàċę Ü öĊ ÿĆ â âćøąĀüŠ ć ÜÖĆ î üŠ ć ÝąøĆ ï ßĞ ć øąøćÙćÿĉ î Ùš ć
ĀøČĂïøĉÖćøéšü÷ïĆêøđéïĉêêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęêÖúÜÖĆî
ñĎšĔĀšïøĉÖćø Āöć÷ÙüćöüŠć
(Ģ) ñĎšĔĀšïøĉÖćøÖćøßĞćøąđÜĉîìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤñŠćîĂčðÖøèŤĂ÷ŠćÜĀîċęÜĂ÷ŠćÜĔéĀøČĂñŠćîìćÜđÙøČĂ×Šć÷
êćöïĆâßĊ Ù (Ĥ) ìĊęđðŨîñĎšĂĂÖïĆêø (Issuer) ĒúąñĎšĔĀšïøĉÖćøĒÖŠñĎšøĆïïĆêø (Acquirer)
(ģ) ñĎšĔĀšïøĉÖćøÿüĉêßŤßĉęÜĔîÖćøßĞćøąđÜĉîøąïïĀîċęÜøąïïĔéêćöïĆâßĊ × (Ĥ) ĀøČĂñĎšĔĀšïøĉÖćø
ÿüĉêßŤßĉęÜĔîÖćøßĞćøąđÜĉîĀúć÷øąïïêćöïĆâßĊ Ù (ĥ)
(Ĥ) ñĎšĔĀšïøĉÖćøĀĆÖïĆâßĊêćöïĆâßĊ Ù (Ģ)
(ĥ) ñĎšĔĀšïøĉÖćøßĞćøąéčúêćöïĆâßĊ Ù (ģ)
×šĂ ĤĨ ĔîÖćøĔĀšïøĉÖćøìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïïĆêøđéïĉêìĊęĂĂÖĒúąöĊÖćøĔßšÝŠć÷õć÷Ĕîðøąđìý
ñĎšĔĀšïøĉÖćøêšĂÜéĞćđîĉîÖćøđĀúŠćîĊĚõć÷ĔîðøąđìýđìŠćîĆĚî
(Ģ) ÖćøøĆïÿŠÜ×šĂöĎúÖćøĔßšïĆêøđéïĉêøąĀüŠćÜñĎšĔĀšïøĉÖćøĒÖŠñĎšøĆïïĆêø (Acquirer) ĒúąñĎšĂĂÖïĆêø
(Issuer)
(ģ) ÖćøĔĀšïøĉÖćøÿüĉêßŤßĉęÜĔîÖćøßĞćøąđÜĉî (Transaction Switching)

đúŠö ĢĤĤ êĂîóĉđýþ ĩĥ Ü

Āîšć Ģĩ
øćßÖĉÝÝćîčđïÖþć

ĢĢ đöþć÷î ģĦĦĪ

(Ĥ) ÖćøĔĀšïøĉÖćøĀĆÖïĆâßĊ (Clearing)
(ĥ) ÖćøĔĀšïøĉÖćøßĞćøąéčú (Settlement)
ĔîÖøèĊìĊę ñĎšĔ Āšï øĉÖćøøć÷ĔéđĀĘ îüŠ ćöĊ ÙüćöÝĞć đðŨî ĒúąĕöŠÿćöćøëéĞ ćđîĉ îÖćøĔĀš đðŨ î ĕðêćö
ĀúĆÖđÖèæŤ üĉíĊÖćø ĒúąđÜČęĂîĕ×ìĊęÖĞćĀîéêćöüøøÙĀîċęÜĕéš ĔĀš×ĂĂîčâćê×÷ć÷øą÷ąđüúćÖćøðäĉïĆêĉ
êćöðøąÖćýîĊĚđðŨîÖćøßĆęüÙøćüÝîÖüŠćđĀêčÝĞćđðŨîÝąĀöéĕð ēé÷ßĊĚĒÝÜđĀêčñúĒúąÙüćöÝĞćđðŨîêŠĂ íðì.
đðŨîøć÷ÖøèĊ ĒúąĔĀš íðì. öĊĂĞćîćÝóĉÝćøèćñŠĂîñĆîĕéšÙøćüúąĕöŠđÖĉî Ģĩġ üĆî îĆïĒêŠøą÷ąđüúć
ìĊęÖĞćĀîéÿĉĚîÿčé
ĔĀš íðì. óĉÝćøèćĔĀšĒúšüđÿøĘÝõć÷Ĕî ĥĦ üĆîìĞćÖćø îĆïĒêŠüĆîìĊęĕéšøĆïÙĞć×ĂĒúąđĂÖÿćø
ëĎÖêšĂÜÙøïëšüî
×šĂ Ĥĩ ĔîÖøèĊìĊę ñĎšĔ Āšïøĉ ÖćøðøąÿÜÙŤÝąĔßš ïøĉÖćøÝćÖñĎšĔĀš ïøĉÖćøøć÷ĂČęî ĀøČĂ ïčÙÙúĂČę î
éšćîÜćîđìÙēîēú÷Ċÿćøÿîđìý (IT Outsourcing) êćö×šĂ ĤĨ (Ģ) - (ĥ) ĔĀšñĎšĔĀšïøĉÖćø÷Čęî×ĂĂîčâćêêŠĂ
íðì. óøšĂößĊĚĒÝÜđĀêčñúĒúąÙüćöÝĞćđðŨî
ĔĀš íðì. óĉÝćøèćĔĀšĒúšüđÿøĘÝõć÷Ĕî ĥĦ üĆîìĞćÖćø îĆïĒêŠüĆîìĊęĕéšøĆïÙĞć×ĂĒúąđĂÖÿćø
ëĎÖêšĂÜÙøïëšüî
Öćø÷Čę î ×ĂĂîč â ćêêćöüøøÙĀîċę ÜĔĀš Ö øąìĞ ć ĕéšđ ÞóćąÖćøĔßš ï øĉ Ö ćøÝćÖñĎš Ĕ Āš ï øĉÖ ćøøć÷ĂČę î
ĀøČĂïčÙÙúĂČęîéšćîÜćîđìÙēîēú÷Ċÿćøÿîđìý (IT Outsourcing) Ĕîðøąđìý đüšîĒêŠđðŨîÖćøéĞćđîĉîÖćø
êćö×š Ă ĤĨ (Ģ) ñĎš Ĕ Āš ï øĉ Ö ćøĂćÝ×ĂĂîč â ćêĔßš ï øĉ Ö ćøÝćÖñĎš Ĕ Āš ï øĉ Ö ćøøć÷ĂČę î ĀøČ Ă ïč Ù ÙúĂČę î éš ć î
ÜćîđìÙēîēú÷Ċÿćøÿîđìý (IT Outsourcing) ĔîêŠćÜðøąđìýĕéš
ĔîÖøèĊìĊęñĎšĔĀšïøĉÖćøêćö×šĂ Ĥħ (Ģ) đðŨîÿëćïĆîÖćøđÜĉîêćöÖãĀöć÷üŠćéšü÷íčøÖĉÝÿëćïĆîÖćøđÜĉî
ĒúąĕéšðäĉïĆêĉêćöĀúĆÖđÖèæŤÖćøĔßšïøĉÖćøÝćÖñĎšĔĀšïøĉÖćøøć÷ĂČęîĀøČĂ ïčÙÙúĂČęîéšćîÜćîđìÙēîēú÷Ċ
ÿćøÿîđìý (IT Outsourcing) ìĊęĂĂÖêćöÖãĀöć÷üŠćéšü÷íčøÖĉÝÿëćïĆîÖćøđÜĉîĒúšü ĔĀšëČĂüŠćĕéšøĆïĂîčâćê
êćöüøøÙĀîċęÜ
Āöüé ĥ
ïìđÞóćąÖćú
×šĂ ĤĪ ñĎšĔĀšïøĉÖćøøć÷ĔéìĊęĕéš øĆïĂîčâćê ĕéš×ċĚîìąđïĊ÷î ĀøČĂ ĒÝšÜĔĀšìøćïĕüšĂ ÷ĎŠÖŠĂ î
ìĊęðøąÖćýÞïĆïîĊĚöĊñúĔßšïĆÜÙĆï ĔĀšðäĉïĆêĉéĆÜîĊĚ
(Ģ) ñĎšĔĀšïøĉÖćøêšĂÜéĞćđîĉîÖćøđÖĊę÷üÖĆïÙčèÿöïĆêĉĒúąúĆÖþèąêšĂÜĀšćö×ĂÜÖøøöÖćøĀøČĂñĎšàċęÜ
öĊĂĞćîćÝÝĆéÖćø×ĂÜîĉêĉïčÙÙú×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćø ĔĀšđðŨîĕðêćöĀúĆÖđÖèæŤĔîðøąÖćýÞïĆïîĊĚõć÷Ĕî Ģĩo üĆî
îĆïÝćÖüĆîìĊęðøąÖćýöĊñúĔßšïĆÜÙĆï
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(ģ) ñĎšĔĀšïøĉÖćøêšĂÜéĞćđîĉîÖćøÝĆéìĞćïĆîìċÖïĆâßĊđÜĉîìĊęĕéšøĆïÝćÖÖćøðøąÖĂïíčøÖĉÝÖćøøĆïßĞćøąđÜĉî
Ē÷ÖĕüšêŠćÜĀćÖÝćÖïĆâßĊđÜĉîìčîĀöčîđüĊ÷îĂČęî×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćøõć÷Ĕî Ģĩġ üĆî îĆïÝćÖüĆîìĊęðøąÖćý
öĊñúĔßšïĆÜÙĆï
(Ĥ) ñĎšĔĀšïøĉÖćøêšĂÜéĞćđîĉîÖćøÝĆéĔĀšöĊøąïï ÖøąïüîÖćøĀøČĂđÙøČęĂÜöČĂÖćøúÜìąđïĊ÷î
ĀøČĂüĉíĊÖćøĂČęîĔéĔîÖćøĔßšïøĉÖćøđÜĉîĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ êćöìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîðøąÖćýÞïĆïîĊĚõć÷Ĕî Ģ ðŘ
îĆïÝćÖüĆîìĊęðøąÖćýöĊñúĔßšïĆÜÙĆï
×šĂ ĥġ ðøąÖćýîĊĚĔĀšĔßšïĆÜÙĆïîĆïĒêŠüĆîëĆéÝćÖüĆîìĊęðøąÖćýĔîøćßÖĉÝÝćîčđïÖþćđðŨîêšîĕð
ðøąÖćý è üĆîìĊę ĩ öĊîćÙö ó.ý. ģĦĦĪ
Ăčêêö ÿćüîć÷î
øĆåöîêøĊüŠćÖćøÖøąìøüÜđìÙēîēú÷ĊÿćøÿîđìýĒúąÖćøÿČęĂÿćø
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เลขที่ ........... / 25....

แบบการแจงใหทราบ
การประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (บัญชี ก)
วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. ..............
เรียน ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
ขาพเจา.........................................................................................โดยสะกดเป
นภาษา
(ชื่อภาษาไทย)
อังกฤษวา .................................................................................................................
ที่ตงั้ สํานักงานใหญ
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
อยูท .ี่ .......................................................................…………………………………………………………………………
โทรศัพท........................................ โทรสาร......................................... และมีสาขาจํานวน............แหง
ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. สาขา ...................................... ตั้งอยูที่ ..................................................................
2. สาขา ...................................... ตั้งอยูที่ ..................................................................
3. สาขา ...................................... ตั้งอยูที่ ..................................................................
4. สาขา ...................................... ตั้งอยูที่ ..................................................................
5. สาขา ...................................... ตั้งอยูที่ ..................................................................
(หากมีสาขามากกวา 5 แหง ใหแนบรายชื่อและสถานที่ตั้งเพิ่มเติมมาดวย ทัง้ นี้ สาขา หมายถึง สํานักงานใด ๆ
ซึ่งแยกออกจากสํานักงานใหญของผูใ หบริการไปประกอบการอยางใดอยางหนึ่งเกี่ยวกับธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
แตไมรวมถึงจุดใหบริการชั่วคราวเพื่อการดําเนินการใดเปนการเฉพาะ หรือสํานักงาน หรือจุดใหบริการของตัวแทนที่ผใู หบริการแตงตั้ง)

มีความประสงคขอแจงใหทราบวาจะประกอบธุรกิจการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส
ที่ใชซื้อสินคาหรือรับบริการเฉพาะอยางตามรายการที่กําหนดไวลวงหนา จากผูขายสินคาหรือใหบริการ
เพียงรายเดียว ที่กําหนดไวในบัญชี ก (e-Money บัญชี ก) ตามบัญชีทายพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551
บัดนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและรายละเอียดที่ไดมีการรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูมีอํานาจลงนาม มาพรอมแบบการแจงใหทราบ การประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสนี้ดวยแลว ดังนี้
ก. รายละเอียด หลักฐาน และขอมูลเกี่ยวกับผูใหบริการ
กรณีบุคคลธรรมดา
(1) สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน หากผูใหบริการเปนคณะบุคคลให
แนบสําเนาบัตรประจําตัวผูเ สียภาษีอากรของคณะบุคคลดวย
(2) หนังสือชี้แจงพรอมแนบหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนทีน่ ํามาใชในการประกอบ
ธุรกิจการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส
กรณีนิติบุคคลที่เปนหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด
(1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน
(2) วัตถุประสงคของหางหุนสวนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส
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กรณีนิติบุคคลที่เปนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
(1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
(2) วัตถุประสงคของบริษัทเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส
(3)
(4)
(5)
(6)

สําเนาหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท
สําเนาขอบังคับของบริษัท
สําเนาทะเบียนผูถือหุนของบริษัท
ชื่อ ประวัติการทํางาน และคุณวุฒิของกรรมการ

ข. รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส
(1) รายละเอียดเกี่ยวกับการใหบริการ
1.1 ชื่อและประเภทการใหบริการ
1.2 สาระสําคัญ เงื่อนไข และรูปแบบการใหบริการ รวมถึงวิธีการบริหารเงิน
ที่ไดรับลวงหนาจากผูใชบริการ ซึ่งอยางนอยประกอบดวย
1.2.1 ชองทางในการแลกเปลี่ยนเงินสดเปนเงินอิเล็กทรอนิกสของผูใ ชบริการ
1.2.2 วิธีการบันทึกบัญชี
1.2.3 วิธีการบริหารเงินที่ยังไมมกี ารเรียกเก็บ การบริหารสภาพคลอง
และนโยบายการลงทุน
1.2.4 ขั้นตอนและวิธีการชําระเงินระหวางผูทเี่ กี่ยวของ
1.3 รายละเอียดขั้นตอน วิธีการในการใหบริการ รวมถึงรายละเอียดในเรือ่ ง
ตาง ๆ ดังตอไปนี้
1.3.1 แผนภาพระบบงาน
1.3.2 คําอธิบายรายละเอียดเทคโนโลยีที่ใชในการใหบริการ และ
เทคโนโลยีที่ใชเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบการใหบริการ
1.3.3 แนวทางการเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
1.4 ขอบเขตการใหบริการ เชน กลุมผูใชบริการ ประเภทสินคา หรือสถานที่
ที่ใหบริการ เปนตน
1.5 ผูที่เกี่ยวของในการใหบริการ โดยระบุถึงหนาที่ ความรับผิดชอบ และ
ความสัมพันธระหวางกัน (ถามี)
1.6 รายละเอียดการใชบริการระบบสารสนเทศจากผูใหบริการรายอื่นหรือ
บุคคลอื่น (Outsourcing) โดยระบุระยะเวลา ขอบเขตการใชบริการ และหนาที่ความรับผิดชอบของ
ผูเกี่ยวของในการใหบริการ
(2) แผนฉุกเฉินดานระบบสารสนเทศ หรือระบบการใหบริการสํารองเพื่อให
สามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง
(3) นโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
ซึ่งอยางนอยตองมีมาตรฐานตามทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
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(4) โครงสรางองคกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูใหบริการ หนวยงาน หรือ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงหนาที่ความรับผิดชอบ
ขาพเจาขอรับรองวา หากเอกสารหรือหลักฐานใดไมถูกตองหรือไมครบถวน หรือมิไดปฏิบัติ
ใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการทีค่ ณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกําหนดแลว ขาพเจา
จะดําเนินการแกไขใหถูกตอง หรือครบถวน แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันนับจากที่ไดรบั คําสั่งจากธนาคารแหง
ประเทศไทย และขาพเจาตกลงจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดขึ้น หรือจะกําหนด
ในภายหนาทุกประการ
ทั้งนี้ หากไดรับใบรับแจงแลว ขาพเจายินยอมใหธนาคารแหงประเทศไทยสามารถ
เขาตรวจสอบกิจการไดตามความจําเปนเพือ่ ใหมกี ารปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดได
ขอรับรองวารายละเอียดขางตนนี้ถูกตอง ครบถวน และตรงตอความเปนจริง
ลงนาม..........................................................
(

)
ผูมีอํานาจลงนาม
(ประทับตรา ถามี)

เลขที่ ........... / 25....
แบบการขอขึ้นทะเบียน
การประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (บัญชี ข)
วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. ..............
เรียน ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
ขาพเจา.........................................................................................โดยสะกดเป
นภาษา
(ชื่อภาษาไทย)
อังกฤษวา .................................................................................................................
ที่ตงั้ สํานักงานใหญ
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
อยูท .ี่ .......................................................................…………………………………………………………………………
โทรศัพท........................................ โทรสาร......................................... และมีสาขาจํานวน............แหง
ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. สาขา ...................................... ตั้งอยูที่ ..................................................................
2. สาขา ...................................... ตั้งอยูที่ ..................................................................
3. สาขา ...................................... ตั้งอยูที่ ..................................................................
4. สาขา ...................................... ตั้งอยูที่ ..................................................................
5. สาขา ...................................... ตั้งอยูที่ ..................................................................
(หากมีสาขามากกวา 5 แหง ใหแนบรายชื่อและสถานที่ตั้งเพิ่มเติมมาดวย ทัง้ นี้ สาขา หมายถึง สํานักงานใด ๆ
ซึ่งแยกออกจากสํานักงานใหญของผูใหบริการไปประกอบการอยางใดอยางหนึ่งเกี่ยวกับธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
แตไมรวมถึงจุดใหบริการชั่วคราวเพื่อการดําเนินการใดเปนการเฉพาะ หรือสํานักงาน หรือจุดใหบริการของตัวแทนที่ผูใหบริการแตงตั้ง)

มีความประสงคที่จะขอขึ้นทะเบียน การประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสที่กําหนดไวในบัญชี ข ตามบัญชีทายพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 ดังนี้ (โปรดทําเครื่องหมาย 9 ในชอง หนาประเภท
ธุรกิจบริการทีป่ ระสงคจะขอขึ้นทะเบียน)
(1) การใหบริการเครือขายบัตรเครดิต (Credit Card Network)
(2) การใหบริการเครือขายอีดซี ี (EDC Network)
(3) การใหบริการสวิตชชิ่งในการชําระเงินระบบหนึง่ ระบบใด (Transaction
Switching บัญชี ข)
(4) การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสที่ใชซื้อสินคา และหรือรับบริการเฉพาะ
อยางตามรายการทีก่ ําหนดไวลวงหนาจากผูขายสินคาหรือใหบริการหลาย
ราย ณ สถานที่ที่อยูภายใตระบบการจัดจําหนายและการใหบริการเดียวกัน
(e-Money บัญชี ข)
บัดนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและรายละเอียดที่ไดมีการรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูมีอํานาจลงนาม มาพรอมแบบการขอขึ้นทะเบียน การประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสนี้ดวยแลว ดังนี้
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ก. รายละเอียด หลักฐาน และขอมูลเกี่ยวกับผูใหบริการ
กรณีนิติบุคคลที่เปนหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด
(1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน
(2) วัตถุประสงคของหางหุนสวนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส
กรณีนิติบุคคลที่เปนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
(1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
(2) วัตถุประสงคของบริษัทเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
(3) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท
(4) สําเนาขอบังคับของบริษัท
(5) สําเนาทะเบียนผูถือหุนของบริษัท
(6) ชื่อ ประวัติการทํางาน และคุณวุฒิของกรรมการ
ข. รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
(1) รายละเอียดเกี่ยวกับการใหบริการ
1.1 ชื่อและประเภทการใหบริการ
1.2 สาระสําคัญ เงื่อนไข และรูปแบบการใหบริการ
1.3 รายละเอียดขั้นตอน วิธีการในการใหบริการ รวมถึงรายละเอียดในเรือ่ งตาง ๆ
ดังตอไปนี้
1.3.1 แผนภาพระบบงาน
1.3.2 คําอธิบายรายละเอียดเทคโนโลยีที่ใชในการใหบริการ และ
เทคโนโลยีที่ใชเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบใหบริการ
1.3.3 แนวทางการเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
1.4 ขอบเขตการใหบริการ เชน กลุมผูใชบริการ ประเภทสินคา หรือสถานที่
ที่ใหบริการ เปนตน
1.5 ผูที่เกี่ยวของในการใหบริการ โดยระบุถึงหนาที่ ความรับผิดชอบ และ
ความสัมพันธระหวางกัน (ถามี)
1.6 รายละเอียดการใชบริการดานระบบสารสนเทศจากผูใหบริการรายอื่นหรือ
บุคคลอื่น (Outsourcing) โดยระบุระยะเวลา ขอบเขตการใชบริการ และหนาที่ความรับผิดชอบของ
ผูเกี่ยวของในการใหบริการ
(2) นโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
ซึ่งอยางนอยตองมีมาตรฐานตามทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
(3) โครงสรางองคกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูใหบริการ หนวยงาน หรือ
เจาหนาที่ทปี่ ฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงหนาที่ความรับผิดชอบ
(4) นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
(5) แผนปฏิบัติการเตรียมการรองรับการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส
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(6) แนวทางการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Management: BCM) โดยผูใหบริการควรกําหนดรายละเอียดการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจให
เหมาะสมกับประเภทและความซับซอนของธุรกิจตนเอง ซึง่ มีสาระสําคัญดังนี้
6.1 การกําหนดแนวนโยบายการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ
6.2 การระบุและประเมินความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงระบบการบริหารและจัดการ
ความเสี่ยงประเภทตาง ๆ ทีส่ ามารถบงชี้และสามารถวัด ควบคุม ติดตาม ระดับความเสี่ยงโดยรวมของ
องคกรได โดยรวมถึง
6.2.1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
6.2.2 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)
6.2.3 ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operation Risk)
6.2.4 ความเสี่ยงดานกฎหมาย (Legal Risk)
6.2.5 ความเสี่ยงดานชื่อเสียง (Reputation Risk)
6.3 การจัดทําแผนฉุกเฉินหรือแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
(Business Continuity Planning: BCP)
6.4 แนวทางการติดตามและประเมินผล และแนวทางการทดสอบแผน BCP
(7) ระบบการควบคุมภายใน รวมถึง
7.1 การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
7.2 แนวทางการใชบริการจากผูใหบริการรายอื่นหรือบุคคลอื่น (Outsourcing)
และรายละเอียดของผูใหบริการรายอื่นหรือบุคคลอื่น (เชน ผูถือหุน ฐานะทางการเงิน ความรับผิดชอบ
ตอการใหบริการ เปนตน)
(8) ผลการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) และประเมินความเสี่ยงใน
การใหบริการ
(9) นโยบายและมาตรการปองกันปราบปรามการฟอกเงินและการตอตาน
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ซึง่ ไมนอยกวาหลักเกณฑทสี่ ํานักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ปปง.) กําหนด
(10) รายละเอียดเพิม่ เติมเฉพาะสําหรับธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ตามบัญชี ข (รายละเอียดตามแนบ)
ขาพเจาขอรับรองวา หากเอกสารหรือหลักฐานใดไมถูกตองหรือไมครบถวน หรือมิได
ปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการทีค่ ณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกําหนดแลว
ขาพเจาจะดําเนินการแกไขใหถูกตอง หรือครบถวน แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันนับจากที่ไดรบั คําสั่ง
จากธนาคารแหงประเทศไทย และเมื่อไดรบั การขึ้นทะเบียนแลว ตกลงจะปฏิบัติตามเงือ่ นไขที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนดขึ้น หรือจะกําหนดในภายหนาทุกประการ
ทั้งนี้ หากไดรับใบขึ้นทะเบียนแลว ขาพเจายินยอมใหธนาคารแหงประเทศไทยสามารถ
เขาตรวจสอบกิจการไดตามความจําเปนเพือ่ ใหมกี ารปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดได
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ขอรับรองวารายละเอียดขางตนนี้ถูกตอง ครบถวน และตรงตอความเปนจริง
ลงนาม..........................................................
(

)
ผูมีอํานาจลงนาม
(ประทับตรา ถามี)
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รายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสําหรับการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสตามบัญชี ข (e-Money บัญชี ข)
1. รายละเอียดและวิธีการบริหารเงินที่ไดรบั ลวงหนาจากผูใชบริการ
1.1 ชองทางในการแลกเปลี่ยนเงินสดเปนเงินอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการ
1.2 วิธีการบันทึกบัญชี
1.3 วิธีการบริหารเงินที่ยงั ไมมกี ารเรียกเก็บ การบริหารสภาพคลอง และนโยบาย
การลงทุน
1.4 ขั้นตอนและวิธีการชําระเงินระหวางผูใชบริการ ผูใหบริการ และรานคา รวมถึง
ผูเกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี)
2. รายละเอียดการควบคุมภายใน (เพิ่มเติม)
2.1 วิธีการ และการควบคุมการดําเนินการสรางหรือเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงิน
อิเล็กทรอนิกส เชน วิธีการบันทึกมูลคาเงินอิเล็กทรอนิกส หรือการเติมเงินอิเล็กทรอนิกส เปนตน
2.2 วิธีการเก็บรักษาและจําหนายเงินอิเล็กทรอนิกส
2.3 การกําหนดวงเงินของเงินอิเล็กทรอนิกส
2.4 การกําหนดอายุของเงินอิเล็กทรอนิกส
3 แนวทางการคุมครองผูใชบริการ
3.1 ขอตกลงหรือสัญญา ระบุวิธีการ สิทธิ ความรับผิดชอบ และเงือ่ นไขของการใชบริการ
3.2 การปฏิบัติและจัดการเกี่ยวกับขอมูลผูใชบริการ
3.3 แนวทางและวิธีการเปดเผยขอมูลใหแกผูใชบริการในเรือ่ งตาง ๆ เชน
- เงื่อนไขในการใชบริการ เชน สถานที่ใชบริการ วงเงิน อายุของเงินอิเล็กทรอนิกส
การคืนเงิน คาธรรมเนียม เปนตน
- ชองทางการแจงปญหา และแนวทางการแกไขปญหา
- วิธีการ สิทธิ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไข ในกรณีปญหาตางๆ เชน
บัตรถูกขโมยหรือสูญหาย ความผิดพลาดของมูลคาเงินทีบ่ ันทึกไว บัตรชํารุด บัตรปลอม การใชบัตร
โดยไมไดรับอนุญาต เปนตน
- วิธีการตรวจสอบรายการการใชเงินอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการ
- วิธีการแจงขอมูลหรือเงื่อนไขของการใหบริการทีเ่ ปลี่ยนแปลงแกผูใชบริการ
- นโยบายในการแลกเปลี่ยนมูลคาของเงินอิเล็กทรอนิกสคนื เปนเงินสด
- คาธรรมเนียมใด ๆ เกี่ยวกับการใชเงินอิเล็กทรอนิกส
- แนวทางการปฏิบัตเิ มื่อมีขอรองเรียน หรือขอโตแยงเกี่ยวกับมูลคาของ
เงินอิเล็กทรอนิกส

เลขที่ ........... / 25....
แบบการขอรับใบอนุญาต
การประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (บัญชี ค)
วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. ..............
เรียน ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
ขาพเจา.........................................................................................โดยสะกดเป
นภาษา
(ชื่อภาษาไทย)
อังกฤษวา .................................................................................................................
ที่ตงั้ สํานักงานใหญ
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
อยูท .ี่ .......................................................................…………………………………………………………………………
โทรศัพท........................................ โทรสาร......................................... และมีสาขาจํานวน............แหง
ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

สาขา ...................................... ตั้งอยูที่ ..................................................................
สาขา ...................................... ตั้งอยูที่ ..................................................................
สาขา ...................................... ตั้งอยูที่ ..................................................................
สาขา ...................................... ตั้งอยูที่ ..................................................................
สาขา ...................................... ตั้งอยูที่ ..................................................................

(หากมีสาขามากกวา 5 แหง ใหแนบรายชื่อและสถานที่ตั้งเพิ่มเติมมาดวย ทัง้ นี้ สาขา หมายถึง สํานักงานใด ๆ
ซึ่งแยกออกจากสํานักงานใหญของผูใหบริการไปประกอบการอยางใดอยางหนึ่งเกี่ยวกับธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
แตไมรวมถึงจุดใหบริการชั่วคราวเพื่อการดําเนินการใดเปนการเฉพาะ หรือสํานักงาน หรือจุดใหบริการของตัวแทนที่ผูใหบริการแตงตั้ง)

มีความประสงคที่จะขอรับใบอนุญาต การประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่กําหนดไวในบัญชี ค ตามบัญชีทายพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 (โปรดทําเครื่องหมาย 9 ในชอง หนาประเภทธุรกิจ
บริการทีป่ ระสงคจะขอรับใบอนุญาต)
(1) การใหบริการหักบัญชี (Clearing)
(2) การใหบริการชําระดุล (Settlement)
(3) การใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณอยางหนึ่งอยางใดหรือ
ผานทางเครือขาย
(4) การใหบริการสวิตชชิ่งในการชําระเงินหลายระบบ (Transaction Switching
บัญชี ค)
(5) การใหบริการรับชําระเงินแทน
(6) การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสที่ใชซื้อสินคา และหรือรับบริการเฉพาะ
อยางตามรายการที่กําหนดไวลวงหนา จากผูขายสินคาหรือใหบริการ
หลายราย โดยไมจํากัดสถานที่และไมอยูภายใตระบบการจัดจําหนายและ
การใหบริการเดียวกัน (e-Money บัญชี ค)
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บัดนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและรายละเอียดที่ไดมีการรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจ
ลงนาม มาพรอมแบบการขอรับใบอนุญาต การประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสนี้ดวยแลว
ดังนี้
ก. รายละเอียด หลักฐาน และขอมูลเกี่ยวกับผูใหบริการ
(1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
(2) วัตถุประสงคของบริษัทเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส
(3) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท
(4) สําเนาขอบังคับของบริษัท
(5) สําเนาทะเบียนผูถือหุนของบริษัท
(6) ชื่อ ประวัติการทํางาน และคุณวุฒิของกรรมการ
(7) งบการเงินประจําปที่ผานการรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตลาสุด
งบการเงินงวด 6 เดือนลาสุด (หากมี) และเอกสารหลักฐานอื่นใดที่แสดงใหเห็นถึงสถานภาพทางการเงิน
ที่มั่นคงของบริษัท
ข. รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
(1) รายละเอียดเกี่ยวกับการใหบริการ
1.1 ชื่อและประเภทการใหบริการ
1.2 สาระสําคัญ เงื่อนไข และรูปแบบการใหบริการ
1.3 รายละเอียดขั้นตอน วิธีการในการใหบริการ รวมถึงรายละเอียดในเรื่องตาง ๆ
ดังตอไปนี้
1.3.1 แผนภาพระบบงาน
1.3.2 คําอธิบายรายละเอียดเทคโนโลยีที่ใชในการใหบริการ และ
เทคโนโลยีที่ใชเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบใหบริการ
1.3.3 แนวทางการเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
1.4 ขอบเขตการใหบริการ เชน กลุมผูใชบริการ ประเภทสินคา สถานที่
ที่ใหบริการ เจาหนี้ซึ่งผูใหบริการรับชําระเงินแทน เปนตน
1.5 ผูที่เกี่ยวของในการใหบริการ โดยระบุถึงหนาที่ ความรับผิดชอบ และ
ความสัมพันธระหวางกัน (ถามี)
1.6 รายละเอียดการใชบริการระบบสารสนเทศจากผูใหบริการรายอื่นหรือ
บุคคลอื่น (Outsourcing) โดยระบุระยะเวลา ขอบเขตการใชบริการ และหนาที่ความรับผิดชอบของ
ผูเกี่ยวของในการใหบริการ
(2) นโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
ซึ่งอยางนอยตองมีมาตรฐานตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
(3) โครงสรางองคกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูใหบริการ หนวยงาน หรือ
เจาหนาที่ทปี่ ฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงหนาที่ความรับผิดชอบ
(4) นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ในระยะเวลา 3 ป โดยรวมถึงเงินลงทุน รายได คาใชจาย ปริมาณธุรกรรม และบริการทีจ่ ะเพิ่มเติม เปนตน
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(5) แผนปฏิบัติการเตรียมการรองรับการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส
(6) แนวทางการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Management: BCM) โดยผูใหบริการควรกําหนดรายละเอียดการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจใหเหมาะสม
กับประเภทและความซับซอนของธุรกิจตนเอง ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้
6.1 การกําหนดแนวนโยบายการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ
6.2 การระบุและประเมินความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงระบบการบริหารและจัดการ
ความเสี่ยงประเภทตาง ๆ ทีส่ ามารถบงชี้และสามารถวัด ควบคุม ติดตาม ระดับความเสี่ยงโดยรวมขององคกร
ได โดยรวมถึง
6.2.1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
6.2.2 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)
6.2.3 ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operation Risk)
6.2.4 ความเสี่ยงดานกฎหมาย (Legal Risk)
6.2.5 ความเสี่ยงดานชื่อเสียง (Reputation Risk)
6.3 การจัดทําแผนฉุกเฉินหรือแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
(Business Continuity Planning: BCP)
6.4 แนวทางการติดตามและประเมินผล และแนวทางการทดสอบแผน BCP
(7) ระบบการควบคุมภายใน รวมถึง
7.1 การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
7.2 แนวทางการใชบริการจากผูใหบริการรายอื่นหรือบุคคลอื่น (Outsourcing)
และรายละเอียดของผูใหบริการรายอื่นหรือบุคคลอื่น (เชน ผูถือหุน ฐานะทางการเงิน ความรับผิดชอบตอ
การใหบริการ เปนตน)
(8) ผลการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) และประเมินความเสี่ยง
ในการใหบริการ
(9) นโยบายและมาตรการปองกันปราบปรามการฟอกเงินและการตอตาน
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ซึ่งไมนอยกวาหลักเกณฑทสี่ ํานักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ปปง.) กําหนด
(10) รายละเอียดเพิม่ เติมเฉพาะสําหรับธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ตามบัญชี ค (รายละเอียดตามแนบ)
ขาพเจาขอรับรองวา หากเอกสารหรือหลักฐานใดไมถูกตองหรือไมครบถวน หรือ
มิไดปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการทีค่ ณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกําหนดแลว
ขาพเจาจะรีบดําเนินการแกไขใหถูกตอง หรือครบถวน แลวแตกรณี ตามทีไ่ ดรับคําสั่งจากธนาคารแหง
ประเทศไทยภายในเวลาทีก่ ําหนด และเมื่อไดรับใบอนุญาตแลว ขาพเจาตกลงจะปฏิบัติตามเงือ่ นไขที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดขึ้น หรือจะกําหนดในภายหนาทุกประการ
ทั้งนี้ หากไดรับใบอนุญาตแลว ขาพเจายินยอมใหธนาคารแหงประเทศไทยสามารถ
เขาตรวจสอบกิจการไดตามความจําเปนเพือ่ ใหมกี ารปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดได
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ขอรับรองวารายละเอียดขางตนนี้ถูกตอง ครบถวน และตรงตอความเปนจริง
ลงนาม..........................................................
(
)
ผูมีอํานาจลงนาม
(ประทับตรา ถามี)
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รายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสําหรับธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามบัญชี ค
1. การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสตามบัญชี ค (e-Money บัญชี ค)
1.1 รายละเอียดและวิธีการบริหารเงินที่ไดรบั ลวงหนาจากผูใชบริการ
1.1.1 ชองทางในการแลกเปลี่ยนเงินสดเปนเงินอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการ
1.1.2 วิธีการบันทึกบัญชี
1.1.3 วิธีการบริหารเงินที่ยังไมมกี ารเรียกเก็บ การบริหารสภาพคลอง และนโยบาย
การลงทุน
1.1.4 ขั้นตอนและวิธีการชําระเงินระหวางผูใชบริการ ผูใหบริการ และรานคา รวมถึง
ผูเกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี)
1.2 รายละเอียดการควบคุมภายใน (เพิ่มเติม)
1.2.1 วิธีการ และการควบคุมการดําเนินการสรางหรือเปลีย่ นแปลงมูลคาของ
เงินอิเล็กทรอนิกส เชน วิธีการบันทึกมูลคาเงินอิเล็กทรอนิกส หรือการเติมเงินอิเล็กทรอนิกส เปนตน
1.2.2 วิธีการเก็บรักษาและจําหนายเงินอิเล็กทรอนิกส
1.2.3 การกําหนดวงเงินของเงินอิเล็กทรอนิกส
1.2.4 การกําหนดอายุของเงินอิเล็กทรอนิกส
1.3 แนวทางการคุมครองผูใ ชบริการ
1.3.1 ขอตกลงหรือสัญญา ระบุวิธีการ สิทธิ ความรับผิดชอบ และเงือ่ นไขของการใชบริการ
1.3.2 การปฏิบัติและจัดการเกี่ยวกับขอมูลผูใ ชบริการ
1.3.3 แนวทางและวิธีการเปดเผยขอมูลใหแกผูใชบริการในเรื่องตาง ๆ เชน
- เงื่อนไขในการใชบริการ เชน สถานที่ใชบริการ วงเงิน อายุของเงินอิเล็กทรอนิกส
การคืนเงิน คาธรรมเนียม เปนตน
- ชองทางการแจงปญหา และแนวทางการแกไขปญหา
- วิธีการ สิทธิ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไข ในกรณีปญหาตางๆ เชน
บัตรถูกขโมยหรือสูญหาย ความผิดพลาดของมูลคาเงินทีบ่ ันทึกไว บัตรชํารุด บัตรปลอม การใชบัตร
โดยไมไดรับอนุญาต เปนตน
- วิธีการตรวจสอบรายการการใชเงินอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการ
- วิธีการแจงขอมูลหรือเงื่อนไขของการใหบริการทีเ่ ปลี่ยนแปลงแกผูใชบริการ
- นโยบายในการแลกเปลี่ยนมูลคาของเงินอิเล็กทรอนิกสคนื เปนเงินสด
- คาธรรมเนียมใด ๆ เกี่ยวกับการใชเงินอิเล็กทรอนิกส
- แนวทางการปฏิบัตเิ มื่อมีขอรองเรียน หรือขอโตแยงเกี่ยวกับมูลคาของ
เงินอิเล็กทรอนิกส
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2. การใหบริการหักบัญชี (Clearing)
2.1 วัตถุประสงค หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการเขารวมและออกจากระบบของ
ผูใชบริการ
2.2 ขอตกลง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการดําเนินงาน ระหวางผูใหบริการกับ
ผูใชบริการ
2.3 มาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อใหการชําระดุลระหวางผูใชบริการสําเร็จลุลวง
2.4 จํานวนและรายชื่อผูใชบริการ (ถามี)
3. การใหบริการชําระดุล (Settlement)
3.1 วัตถุประสงค หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการเขารวมและออกจากระบบของ
ผูใชบริการ
3.2 ขอตกลง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการดําเนินงาน ระหวางผูใหบริการกับ
ผูใชบริการ
3.3 หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดผลสิ้นสุดสมบูรณของการโอนเงิน (Finality) ซึ่งผูร ับ
สามารถใชเงินไดทันทีโดยปราศจากเงือ่ นไข และไมสามารถเพิกถอนได (Irrevocable)
3.4 จํานวนและรายชื่อผูใชบริการ (ถามี)
4. การใหบริการสวิตชชิ่งในการชําระเงินหลายระบบ (Transaction switching บัญชี ค)
4.1 วัตถุประสงค หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการเขารวมและออกจากระบบของ
ผูใชบริการ
4.2 ขอตกลง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการดําเนินงาน ระหวางผูใหบริการกับ
ผูใชบริการ
4.3 จํานวนและรายชื่อผูใชบริการ (ถามี)
5. การใหบริการรับชําระเงินแทน
แนวทางการคุมครองผูใ ชบริการ
5.1 ขอตกลงกับผูใชบริการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ
ของผูใหบริการตอผูใชบริการ
5.2 การปฏิบัติและจัดการเกี่ยวกับขอมูลผูใชบริการ
5.3 กําหนดผลสิ้นสุดของการชําระเงินเมือ่ ผูใชบริการไดชําระเงินใหกบั ผูใหบริการแลว

เลขที่ ........... / 25....
แบบการขอรับใบแทน
กรณีที่ใบรับแจง ใบรับการขึ้นทะเบียน หรือใบอนุญาต การประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ

วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. ..............
เรียน ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
ขาพเจา.........................................................................................โดยสะกดเป
นภาษา
(ชื่อภาษาไทย)
อังกฤษวา .................................................................................................................
ที่ตงั้ สํานักงานใหญ
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
อยูท .ี่ .......................................................................…………………………………………………………………………
โทรศัพท........................................ โทรสาร.........................................
มีความประสงคที่จะขอรับใบแทน กรณีที่ใบรับแจง ใบรับการขึ้นทะเบียน หรือใบอนุญาต
ที่เคยไดรับ เกิด
สูญหาย
ถูกทําลาย หรือ
ชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ ในการประกอบ
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสกรณีดังตอไปนี้
ใบรับแจง (บัญชี ก) การประกอบธุรกิจการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสที่ใชซื้อสินคา
หรือรับบริการเฉพาะอยางตามรายการที่กําหนดไวลวงหนา จากผูขายสินคาหรือใหบริการเพียงรายเดียว
ที่กําหนดไวในบัญชี ก (e-Money บัญชี ก) เลขที่ ............................... ลงวันที่ ..............................
ใบรับขึ้นทะเบียน (บัญชี ข) เลขที่ ............................... ลงวันที่ ..............................
(1) การใหบริการเครือขายบัตรเครดิต (Credit card network)
(2) การใหบริการเครือขายอีดซี ี (EDC network)
(3) การใหบริการสวิตชชิ่งในการชําระเงินระบบหนึ่งระบบใด (Transaction
Switching บัญชี ข)
(4) การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสที่ใชซื้อสินคา และหรือรับบริการเฉพาะ
อยางตามรายการที่กําหนดไวลวงหนาจากผูขายสินคาหรือใหบริการ
หลายราย ณ สถานที่ที่อยูภายใตระบบการจัดจําหนายและการใหบริการ
เดียวกัน (e-Money บัญชี ข)
ใบอนุญาต (บัญชี ค) เลขที่ ............................... ลงวันที่ ..............................
(1) การใหบริการหักบัญชี (Clearing)
(2) การใหบริการชําระดุล (Settlement)
(3) การใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณอยางหนึ่ง
อยางใดหรือผานทางเครือขาย
(4) การใหบริการสวิตชชิ่งในการชําระเงินหลายระบบ (Transaction
Switching บัญชี ค)
(5) การใหบริการรับชําระเงินแทน
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(6) การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสที่ใชซื้อสินคา และหรือรับบริการ
เฉพาะอยางตามรายการทีก่ ําหนดไวลวงหนา จากผูขายสินคาหรือ
ใหบริการหลายราย โดยไมจํากัดสถานที่และไมอยูภายใตระบบ
การจัดจําหนายและการใหบริการเดียวกัน (e-Money บัญชี ค)
ลงนาม..........................................................
(
)
ผูมีอํานาจลงนาม
(ประทับตรา ถามี)

แบบหนังสือรับรองคุณสมบัติผูประสงคจะเปนผูใหบริการ ผูใหบริการ กรรมการหรือ
ผูซึ่งมีอํานาจจัดการของผูประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ชื่อ/บริษัท………………………………….
ที่ (ถามี)
วันที่………………………………
เรียน ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
□ บุคคลธรรมดา
ขาพเจา ......................................................... ขอรับรองวา มีคุณสมบัติครบถวนและไมมี
ลักษณะตองหามตามนัยมาตรา 8 และมาตรา 9 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
□ นิติบุคคล
ขาพเจา/บริษัท ไดตรวจสอบรายละเอียดประวัติของกรรมการ หรือผูมีอํานาจในการ
จัดการ ของผูประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
1. ชื่อ…………………………………………………………..……… ตําแหนง ……………...........………
2. ชื่อ............................................................................ ตําแหนง ...................................
ขาพเจา/บริษัท ขอรับรองคุณสมบัติของบุคคลดังกลาววา มีคุณสมบัติครบถวนและไมมี
ลักษณะตองหามตามนัยมาตรา 8 และมาตรา 9 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พรอมนี้ไดแนบแบบประวัติและเอกสารที่เกี่ยวของมาดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ……………………………………ผูมีอํานาจลงนาม
(………………………………………)
ตําแหนง

จังหวัด

รหัสจังหวัด

เปดสํานักงานสาขา
วันทีเ่ ริ่มดําเนินการ
สถานทีต่ งั้

ยายสํานักงานสาขา
วันทีเ่ ริ่มดําเนินการ
สถานทีต่ งั้

ปดสํานักงานสาขา
วันทีเ่ ริ่มดําเนินการ
สถานทีต่ งั้

รายงานการเปดสํานักงานสาขาแหงใหม หรือยาย หรือปดสํานักงานสาขา
รหัสสถาบัน
...........................................................................................
ชือ่ ผูใหบริการ
...........................................................................................
ประเภทบัญชี
...........................................................................................
ประเภทการใหบริการ
...........................................................................................
............................................. จากวันที.่ ......................................สิน้ สุดวันที่ .....................................................................
งวดไตรมาสที่
จํานวนสาขาทัง้ หมด ณ สิน้ ไตรมาส ........................................................................................... แหง

คําอธิบายรายงาน
รายงานการเปดสํานักงานสาขาแหงใหม หรือยาย หรือปดสํานักงานสาขา
ชื่อรายงาน
ความถี่ในการสงรายงาน รายไตรมาส
กําหนดสง
ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส
"สํานักงานสาขา" หมายถึง สาขาทีใ่ หบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบธุรกิจบริการ
คําอธิบาย
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ทัง้ นี้สํานักงานสาขาไมรวมถึง จุดใหบริการชั่วคราวหรือสํานักงานหรือ
จุดใหบริการของตัวแทนทีผ่ ูใหบริการแตงตั้ง
"รหัสสถาบัน" หมายความวา รหัสสถาบันของผูใหบริการทีร่ ายงานขอมูลโดยใหใชรหัสสถาบัน
ตามที่ ธปท. กําหนด
"ชื่อผูใหบริการ" หมายความวา ชื่อผูใหบริการทีร่ ายงานขอมูล
"ประเภทบัญชี" หมายความวา ประเภทบัญชีของผูใหบริการทีป่ ระกอบธุรกิจตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยการควบคุมธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
"ประเภทการใหบริการ" หมายความวา บริการทีผ่ ูใหบริการประกอบธุรกิจตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยการควบคุมธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส เชน การโอนเงิน การรับชําระเงินแทน
เปนตน
"งวดไตรมาส" หมายความวา งวดไตรมาสของขอมูลทีร่ ายงาน
"จากวันที่" หมายความวา วันทีเ่ ริ่มไตรมาสทีร่ ายงานขอมูล
"สิ้นสุดวันที่" หมายความวา วันทีส่ ิ้นสุดของไตรมาสทีร่ ายงานขอมูล
"จํานวนสาขาทัง้ หมด" หมายความวา จํานวนสาขาทัง้ หมดทีเ่ ปดใหบริการ ณ สิ้นไตรมาส
"จังหวัด" หมายความวา จังหวัดทีเ่ ปนทีต่ ั้งของสถานทีท่ ใี่ หบริการ
"รหัสจังหวัด" หมายความวา รหัสของจังหวัดทีเ่ ปนทีต่ ั้งของสถานทีท่ ใี่ หบริการ
"วันทีเ่ ริ่มดําเนินการ" หมายความวา วันทีเ่ ริ่ม เปด /ยาย/ปด สํานักงานสาขา
"สถานทีต่ ั้ง" หมายความวา สถานทีต่ ั้ง (ทีอ่ ยู) ของสํานักงานสาขาทีม่ กี ารเปด /ยาย/ปด

