DCCTM Dynamic Currency Conversion Services

DCC คืออะไร
ระบบการแปลงค่าสกุลเงิน หรื อ DCC (Dynamic Currency Conversion) นี ้
เป็ นระบบที่ให้ บริการโดยตรงกับลูกค้ าที่ถือบัตรเครดิตของธนาคารในต่าง
ประเทศซึง่ จะบริการให้ ทางเลือกกับผู้ถือบัตรในการจ่ายเงินที่ซื ้อสินค้ าต่างๆเป็ น
สกุลเงินต่างประเทศของธนาคารที่เป็ นผู้ออกบัตรเครดิตนันๆ
้ ณ จุดที่ทาการซื ้อ
ขายสินค้ า การใช้ บริการจากระบบ DCC นันจะต้
้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
ทังผู
้ ้ ถือบัตรเครดิต และร้ านค้ าที่ขายสินค้ าโดยสกุลเงินที่ถูกแปลงนันจะเป็
้
น
สกุลเงินที่จะถูกนาไปดาเนินการเรี ยกเก็บกับธนาคารที่ออกบัตร และผู้ถือบัตร
ต่อไปตามลาดับ ระบบ DCC นี ้ เป็ นระบบที่พฒ
ั นาและดูแลโดย บริษัท
ซินแนพติค (SinaptIQ) เป็ นผู้นาการบริการด้ านเทคโนโลยีการจ่ายเงิน
ด้ วยประสบการณ์มากกว่า 15ปี ในการให้ บริการทางด้ านการจ่ายเงินกับ
ธนาคารชันน
้ าในประเทศไทย และประเทศในแถบภูมิภาคนี ้ บริษัท ดีซีซี จากัด
ก่อตังมากว่
้
า 11 ปี ในฐานะผู้ให้ บริการการชาระเงินกับธนาคารในประเทศไทย
ทังรู้ ปแบบรับชาระผ่านบัตรเครดิตและแบบไม่ใช้ บตั รเครดิต
เหตุใดจึงใช้ DCC?
DCC ให้ บริการที่อานวยความสะดวกให้ กับลูกค้ าของร้ านค้ าผู้ถือบัตรเครดิต
ของธนาคารในต่างประเทศโดยการทารายการซื ้อขายนันจะถู
้ กเรี ยกเก็บในสกุล
เงินต่างประเทศของธนาคารที่เป็ นผู้ออกบัตรเครดิตนันๆด้
้ วยอัต ราแลกเปลี่ยน
ของวันทารายการนันๆสามารถลดความเสี
้
่ยงจากความผันผวนของอัตราแลก
เปลี่ยน ณ วันเรี ยกเก็บรวมถึงการชาระเงินตามจานวนเงินที่คงที่ในสกุลเงิน
ต่างประเทศของธนาคารที่เป็ นผู้ออกบัตรเครดิตนันๆ
้ ตามราคาสินค้ าที่พอใจ ณ
วันที่ทาการซื ้อขาย เมื่อมีการใช้ บริการผ่านระบบ DCCแล้ วนันทางร้
้
านค้ าจะ
ได้ รับผลตอบแทนจากธนาคาร ทุกๆการทารายการที่ใช้ บริการแปลงค่าสกุลเงิน
ดังกล่าว
จุดแข็งที่สำคัญของระบบ DCC
 การแสดงรายงานการทารายการซื ้อขายที่มีประสิทธิภาพ และใช้ ง่าย ณ
เวลาจริง ตลอด 24 ชัว่ โมง
 ระบบการจ่ายเงินที่ครบวงจร


ผ่านการรับรองมาตรฐานของ PA-DSS 3.1 (Payment Application Data
Security Standard) และ PCI-DSS (Payment Card Industry Data
Security Standard)

โดยระบบ DCC ในปั จจุบนั สามารถรองรับค่าเงินสกุลต่างๆได้ ดงั ต่อไปนี ้:
USD GBP SGD BHD CAD HKD IDR ILS KRW
CHF MYR NZD CNY DKK INR JPY KWD ZAR
OMR EUR QAR RUB SAR LKR NOK SEK TWD
AUD AED BND NPR BDT MOP BRL CZK EGP
GIP LVL NGN VND BZD HUF PHP PLN UAH
TRY

กระบวนกำรทำงำนของระบบ DCC
เมื่อมีการใช้ บตั รเครดิต ระบบจะทาการตรวจสอบสกุลเงินหลักของบัตรใบนันๆ
้
ถ้ าเป็ นบัตรที่มีเงินสกุลหลักที่ระบบสามารถรองรับได้ นนั ้
ระบบจะทางานตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
 ระบบจะนาอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้ จากธนาคารมาใช้ ในการคานวณระบบจะ
ทาการคานวณอัตราแลกเปลี่ยนพร้ อมทังแสดงยอดเงิ
้
นในสกุลเงินของบัตร
เครดิต อัตราแลกเปลี่ยน และยอดเงินในสกุลเงิน ณ สถานที่ซื ้อขายเพื่อผู้
ถือบัตรจะใช้ ในการยืนยัน ตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท VISA/Master Card




หลังจากนันผู
้ ้ ถือบัตรจะทาการยืนยันว่าต้ องการยอดเงินใดโดยถ้ าเป็ นการ
ซื ้อของที่ร้านค้ าทางร้ านค้ าจะทาการยื นยันให้ ตามความประสงค์ของลูกค้ า
แต่ถ้าเป็ นการซื ้อของโดยการทารายการผ่านทาง Internet หรื อว่าทาง
โทรศัพท์นนผู
ั ้ ้ ถือบัตรจะต้ องทาการยืนยันด้ วยตนเอง
เมื่อได้ รับการยืนยันสกุลเงินแล้ วร้ านค้ าจะดาเนินตามขันตอนการ
้
ทารายการปกติต่อไป

ระบบ และเทคโนโลยีหลัก
DCC ทางานบน Microsoft.Net framework และใช้ เทคโนโลยี Web 4.0,
Microsoft SQL Server, ระบบรายงานและส่วนอื่นๆ จากเทคโนโลยี Microsoft
ควำมปลอดภัย
DCC ได้ รับการตรวจสอบจาก บริษัท VISA International
และตรงตามมาตรฐาน PA-DSS 3.1 (Payment Card Industry Data Security
Standard) และ DCC ยังใช้ บริการของ บริษัท Symantec
ในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยเป็ นประจาทุกวัน รองรับ PCI-DSS
ตามความต้ องการของแต่ละธนาคาร
ควำมต้ องกำรพืน้ ฐำนสำหรั บระบบ DCC
 สาหรับการทารายการที่ร้านค้ าผ่านเครื่ องรู ดบัตรเครดิตต้ องมี เครื่ องรู ดบัตร
ที่รองรับระบบ DCC
 สาหรับการทารายการผ่าน Internet หรื อทางโทรศัพท์
ระบบที่ทารายการจ่ายเงิน จะต้ องรองรับระบบ DCC
สถำนที่ตดิ ต่ อ
บริษัท ดีซีซี จากัด
3 อาคารพร้ อมพันธุ์ 3 ชัน้ 9 ซอยลาดพร้ าว 3
ถนนลาดพร้ าว แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
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