






 2  

 
ฝนสป00-คส55001-25620823 

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ทางการ ส าหรับส่วนของการพิสูจน์ตัวตนลูกค้า (Verification) นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย
ไดก้ าหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมจากหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือยกระดับการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าในการเปิดบัญชีเงินฝากให้มีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้นและสะท้อนความเสี่ยงตามลักษณะของธุรกรรมและช่องทางในการเปิดบัญชีเงินฝาก โดยก าหนด
แนวทางให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติเพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้อง ความแท้จริง และความเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูลและเอกสารหลักฐานการแสดงตน รวมถึงการตรวจสอบว่าบุคคลที่มาเปิดบัญชีเงินฝากเป็น
บุคคลเดียวกันกับบุคคลในเอกสารหลักฐานการแสดงตน รวมทั้งได้อนุญาตเป็นการทั่วไปให้สถาบันการเงิน
สามารถใช้เทคโนโลยีเปรียบเทียบข้อมูลชีวมิติของลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าได้ โดยสถาบันการเงินยังคงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการน าเทคโนโลยีมาใช้ด้วย เช่น หลักเกณฑ์ว่าด้วยการก ากับดูแลความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ของสถาบันการเงิน แนวปฏิบัติธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยแนวทางการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุน
การให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox)  

ทั้งนี้ ส าหรับการเปิดบัญชีเงินฝากในครั้งต่อไปให้กับลูกค้าปัจจุบันของสถาบันการเงินนั้น 
ที่เคยผ่านกระบวนการรู้จักลูกค้าตามหลักเกณฑ์ในประกาศฉบับนี้แล้ว สถาบันการเงินสามารถน า
กระบวนการรู้จักลูกค้าตามหลักเกณฑ์ในประกาศฉบับนี้ไปปฏิบัติ หรือสถาบันการเงินอาจพิจารณาใช้
กระบวนการอ่ืนตามระดับความเสี่ยงของลูกค้าและช่องทางการให้บริการที่สอดคล้องกับการบริหาร
ความเสี่ยงของสถาบันการเงิน เนื่องจากสถาบันการเงินได้ท ากระบวนการรู้จักลูกค้าแล้วในตอน  
เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก แต่สถาบันการเงินต้องมีวิธีการยืนยันตัวตนลูกค้า (Authentication) ที่รัดกุม 
และจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าลูกค้าที่ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากเป็นลูกค้ารายนั้นจริง เช่น สถาบันการเงิน
อาจใช้เทคโนโลยีเปรียบเทียบข้อมูลชีวมิติของลูกค้า (Biometric Comparison) ในการยืนยันตัวตน 
เพ่ือพิสูจน์ว่าเป็นลูกค้ารายนั้นจริง 

2.  อ านาจตามกฎหมาย   

อาศัยอ านาจตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551  
ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) ส าหรับการเปิด
บัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินเพ่ือก าหนดให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติ 

3.  ขอบเขตการบังคับใช้ 

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
ทุกแห่ง 
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4.  ประกาศและหนังสือเวียนที่ยกเลิก 

เมื่อประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้าส าหรับการเปิดใช้
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการช าระเงินมีผลใช้บังคับแล้ว ให้ยกเลิกประกาศ
และหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้ 

1)  ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 7/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับฝากเงิน
หรือการรับเงินจากประชาชน ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559  

2)  หนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท.ฝนส.(21)ว. 1688/2559 เรื่อง การผ่อนผัน
การบังคับใช้ Smart Card Reader ในการพิสูจน์ตัวตนลูกค้า ส าหรับการเปิดบัญชีเพ่ือรับฝากเงินหรือ
การรับเงินจากประชาชน ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 

บรรดาหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดตามประกาศและหนังสือเวียนธนาคารแห่งประเทศไทยข้างต้น 
ซึ่งขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศนี้ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

5.  เนื้อหา 

5.1  ค าจ ากัดความ 

ในประกาศฉบับนี้ 

 “การเปิดบัญชีเงินฝาก” หมายความว่า การเปิดบัญชีเพ่ือการรับฝากเงินหรือการรับเงิน
จากประชาชนของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ซึ่งไม่รวมถึงการเปิดใช้บริการ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยระบบการช าระเงิน 

 “ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทาง
กฎหมาย ซ่ึงสร้างความสัมพันธ์โดยการเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงิน   

 “บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ฝ่ายหนึ่งซึ่งตกลงกันทางกฎหมายให้เป็นผู้ครอบครอง ใช้ จ าหน่าย หรือบริหารจัดการทรัพย์สินไม่ว่า
ด้วยวิธีใด ๆ เพื่อประโยชน์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง  

5.2  หลักการ 

 สถาบันการเงินสามารถให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากได้ทั้งแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้า 
(Face-to-Face) ซึ่งเป็นการเปิดบัญชีเงินฝากโดยมีสถาบันการเงินเป็นผู้ให้บริการแก่ลูกค้าโดยพบตัวลูกค้า 
เช่น การเปิดบัญชีเงินฝากที่สาขาของสถาบันการเงิน และแบบไม่พบเห็นลูกค้าต่อหน้า (Non Face-to-Face) 
ซึ่งเป็นการเปิดบัญชีเงินฝากที่ลูกค้าด าเนินการเปิดบัญชีด้วยตนเองผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ช่องทางดิจิทัล เช่น การเปิดบัญชีเงินฝากผ่านเครื่อง Kiosk การเปิดบัญชีเงินฝากผ่าน Internet Banking 
หรือการเปิดบัญชีเงินฝากผ่าน Mobile Banking โดยการเปิดบัญชีเงินฝากทั้งสองแบบดังกล่าว 
สถาบันการเงินต้องมีกระบวนการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) ซึ่งเป็นกระบวนการที่
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สถาบันการเงินท าความรู้จักและพิสูจน์ตัวตนลูกค้าว่าลูกค้าที่มาขอเปิดบัญชีเงินฝากเป็นลูกค้ารายนั้นจริง 
เพ่ือป้องกันการทุจริตจากการปลอมแปลงหรือใช้ข้อมูลบุคคลอ่ืนในการท าธุรกรรมและเพ่ือป้องกัน
การฟอกเงิน  

 กระบวนการรู้จักลูกค้าประกอบด้วย 2 ขั้นตอนส าคัญ ได้แก่ (1) การแสดงตนของ
ลูกค้า (Identification) และ (2) การพิสูจน์ตัวตนลูกค้า (Verification) โดยต้องปฏิบัติดังนี้ 

 1)  สถาบันการเงินต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนและตรวจสอบความถูกต้อง ความแท้จริง 
และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลและเอกสารหลักฐานการแสดงตนที่ได้รับจากลูกค้า รวมถึงตรวจสอบว่า
บุคคลที่มาเปิดบัญชีเงินฝากเป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคลในเอกสารหลักฐานการแสดงตน  

 2)  สถาบันการเงินต้องบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี่ยงของ
ธุรกรรมและช่องทางการเปิดบัญชีเงินฝาก โดยกระบวนการรู้จักลูกค้าเพ่ือเปิดบัญชีเงินฝากแบบไม่พบเห็น
ลูกค้าต่อหน้า อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่สูงกว่าการรู้จักลูกค้าเพ่ือเปิดบัญชีเงินฝากแบบ
พบเห็นลูกค้าต่อหน้า สถาบันการเงินจึงต้องพิสูจน์ตัวตนลูกค้าในระดับที่เข้มข้นกว่า รวมทั้งอาจมี
วิธีการอ่ืน ๆ เช่น ติดตามดูแลการใช้บัญชีเงินฝากของลูกค้า เพ่ือช่วยบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 3)  สถาบันการเงินต้องให้ความส าคัญและบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงและผลกระทบของการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการให้บริการเปิดบัญชีเงินฝาก และรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Security) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบันการเงินและอ้างอิงมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป เพ่ือช่วยลดความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน หากมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการรู้จักลูกค้าเพ่ือ
เปิดบัญชีเงินฝากทั้งแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าและแบบไม่พบเห็นลูกค้าต่อหน้า เพ่ือให้กระบวนการ
รู้จักลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 4)  สถาบันการเงินต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการรู้จักลูกค้าโดยก าหนดนโยบาย
และกระบวนการการปฏิบัติงานภายในของสถาบันการเงินที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยต้อง
ทบทวนให้เหมาะสม รวมถึงต้องสื่อสาร ท าความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้พนักงานหรือบุคลากร
ทีเ่กี่ยวข้องให้เห็นถึงความส าคัญและปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานภายในของ
สถาบันการเงิน หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ สถาบันการเงินต้องสื่อสารท าความเข้าใจและให้ความรู้กับลูกค้าเพ่ือให้ตระหนัก ระวัง และ
ป้องกันการถูกเปิดบัญชีเงินฝากปลอมโดยบุคคลอ่ืน 

 5)  สถาบันการเงินจะเปิดบัญชีเงินฝากให้กับลูกค้าท่ีปกปิดชื่อจริง ใช้ชื่อแฝง หรือใช้
ชื่อปลอมไม่ได้ อย่างไรก็ดี การแสดงชื่อบัญชีเงินฝาก อาจเป็นการใช้ชื่อทางการค้าหรือชื่ออ่ืน ๆ ที่ลูกค้ามี
เอกสารรับรองการใช้ชื่อจากหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานต้นสังกัดได้ เช่น สถานศึกษา 
โรงพยาบาล  
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5.3  หลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้า 

 สถาบันการเงินสามารถท าการรู้จักลูกค้าเพ่ือเปิดบัญชีเงินฝาก ทั้งแบบพบเห็นลูกค้า
ต่อหน้าและแบบไม่พบเห็นลูกค้าต่อหน้า โดยต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้  

 5.3.1  การแสดงตนของลูกค้า (Identification) 

       สถาบันการเงินต้องได้รับข้อมูลและเอกสารหลักฐานการแสดงตนที่บ่งชี้ถึง
ตัวลูกค้าตามประเภทของลูกค้าโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานการแสดงตนดังกล่าวให้หมายรวมถึงข้อมูลและ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย  

 5.3.2  การพิสูจน์ตัวตนลูกค้า (Verification) 

   สถาบันการเงินต้องน าข้อมูลและเอกสารหลักฐานการแสดงตนของลูกค้าตาม
ข้อ 5.3.1 มาตรวจสอบความถูกต้อง ความแท้จริง และความเป็นปัจจุบัน รวมถึงต้องพิสูจน์ว่าเป็นลูกค้า
รายนั้นจริง โดยปราศจากความประมาทเลินเล่อ และสถาบันการเงินต้องจัดให้มีกระบวนการปฏิบัติงาน
ภายในที่รัดกุม และกระบวนการดังกล่าวต้องได้รับการทบทวนให้เหมาะสม โดยให้สถาบันการเงิน
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การพิสูจน์ตัวตนลูกค้า ดังนี้ 

(1)  การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าด้วยสถาบันการเงินเอง 

(1.1)   การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้า (Face-to-Face) 

ในการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้า (Face-to-
Face) สถาบันการเงินจะเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ความแท้จริง และความเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูลและเอกสารหลักฐานการแสดงตนที่ได้รับจากการระบุตัวตนหรือการแสดงตนของลูกค้า รวมถึง
พิสูจน์ว่าเป็นลูกค้าหรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจทอดสุดท้ายจากนิติบุคคล (หากมี) รายนั้นจริง 
โดยข้อมูลที่ใช้พิสูจน์ตัวตนลูกค้าต้องได้จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น กรณีการใช้บัตรประจ าตัว
ประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เป็นเอกสารหลักฐานการแสดงตน สถาบันการเงินต้อง
ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) และ
ตรวจสอบสถานะของบัตรประจ าตัวประชาชนผ่านระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ สถาบันการเงินอาจพิจารณาน าเทคโนโลยีเปรียบเทียบข้อมูลชีวมิติของลูกค้า 
(Biometric Comparison) มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าได้ 

ทั้งนี้ กรณีท่ีสถาบันการเงินให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากนอกสถานที่
ในการพิสูจน์ตัวตนลูกค้านิติบุคคลหรือลูกค้าธนบดีธนกิจที่มีเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ (Relationship 
Manager: RM) ดูแลหรือรู้จักลูกค้ารายนั้นเป็นการเฉพาะอยู่ก่อนแล้ว สถาบันการเงินสามารถใช้
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ดังกล่าวทดแทนการตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน
แบบอเนกประสงค์ได้ อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินจะต้องก าหนดนโยบายและกระบวนการภายใน
เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือรองรับการด าเนินการดังกล่าวที่เหมาะสมและรัดกุม ได้แก่ กระบวนการ
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ตรวจสอบความถูกต้อง ความแท้จริง และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลและเอกสารหลักฐานการแสดงตน
ของลูกค้านิติบุคคล ลูกค้าธนบดีธนกิจ และบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจทอดสุดท้ายจากนิติบุคคล (หากมี) 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง เช่น กระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการติดตามการเคลื่อนไหว
ทางบัญชีที่มีเหตุอันควรสงสัย กระบวนการเก็บรักษาข้อมูล  

(1.2) การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าแบบไม่พบเห็นลูกค้าต่อหน้า  
(Non Face-to-Face) 

ในการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าแบบไม่พบเห็นลูกค้าต่อหน้า  
(Non Face-to-Face) สถาบันการเงินจะต้องตรวจสอบความถูกต้อง ความแท้จริง และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลและเอกสารหลักฐานการแสดงตนที่ได้จากการแสดงตนของลูกค้า รวมถึงพิสูจน์ว่า
เป็นลูกค้าหรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจทอดสุดท้ายจากนิติบุคคล (หากมี) รายนั้นจริง จากแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ เช่น กรณีการใช้บัตรประจ าตัวประชาชนเป็นเอกสารหลักฐานการแสดงตน สถาบันการเงิน
ต้องตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์และตรวจสอบสถานะ
ของบัตรประจ าตัวประชาชนผ่านระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ  
นอกจากนั้น สถาบันการเงินต้องถ่ายรูปลูกค้า รวมถึงต้องใช้เทคโนโลยีเพ่ือพิสูจน์ความเป็นบุคคลและ
สังเกตพฤติกรรมลูกค้า (Liveness Detection) และเทคโนโลยีเปรียบเทียบข้อมูลชีวมิติของลูกค้า 
(Biometric Comparison) เพ่ือพิสูจน์ว่าเป็นลูกค้ารายนั้นจริงทดแทนการพบเห็นลูกค้าต่อหน้า 
ทั้งนี้ หากการใช้เทคโนโลยี Liveness Detection ตามที่กล่าวข้างต้นไม่สามารถสังเกตพฤติกรรม
ของลูกค้าได้ สถาบันการเงินต้องก าหนดกระบวนการหรือแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติมเพ่ือลด
ความเสี่ยงจากกรณีทุจริตต่าง ๆ ได้ เช่น ลูกค้าถูกบังคับหรือหลอกลวงให้เปิดบัญชีเงินฝาก 

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่สถาบันการเงินไม่สามารถปฏิบัติตามการ
พิสูจน์ตัวตนลูกค้าที่ระบุไว้ในข้อ 5.3.2 (1.1) เช่น ลูกค้าไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) หรือบัตรประจ าตัวประชาชนดังกล่าวมีข้อบกพร่องไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ หรือ
การตรวจสอบสถานะของบัตรประจ าตัวประชาชนผ่านระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิ กส์ของ
หน่วยงานภาครัฐมีข้อขัดข้องไม่สามารถด าเนินการได้ หรือข้อ 5.3.2 (1.2) เช่น การใช้เทคโนโลยี Liveness 
Detection ขัดข้อง สถาบันการเงินจะต้องก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานภายในเพ่ิมเติมที่ชัดเจน
และเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือบริหารความเสี่ยงจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย 

(2)  การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าด้วยระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  

   สถาบันการเงินสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ความแท้จริง และความ
เป็นปัจจุบันของข้อมูลและเอกสารหลักฐานการแสดงตน รวมถึงการพิสูจน์ว่าเป็นลูกค้าหรือบุคคลที่ได้รับ
มอบอ านาจทอดสุดท้ายจากนิติบุคคล (หากมี) รายนั้นจริง ผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง
ดิจิทัล เช่น ผ่าน National Digital ID Platform (NDID Platform) แทนการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าตาม
ข้อ 5.3.2 (1) หรือประกอบการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าตามข้อ 5.3.2 (1) ข้างต้นก็ได้ โดยให้สถาบันการเงิน
ถือปฏิบัติตามข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นต่อธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีส าหรับประเทศไทย เรื่อง การลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตน
ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
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   ทั้งนี้ การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัลข้างต้น จะต้องพิสูจน์ตัวตนลูกค้าให้ได้ระดับมาตรฐานในการพิสูจน์ตัวตนที่ไม่ต่ ากว่า
การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าด้วยสถาบันการเงินเองตามหลักเกณฑ์การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าในข้อ 5.3.2 (1)  

   5.3.3  การเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานการแสดงตน 

       สถาบันการเงินต้องจัดเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานการแสดงตน 
รวมถึงภาพ รูปถ่าย และเสียง (หากมี) และการบันทึกเหตุการณ์และรายละเอียดการท าธุรกรรมเกี่ยวกับ
กระบวนการรู้จักลูกค้าในระบบหรือสถานที่ที่มีความม่ันคงปลอดภัย ตั้งแต่วันเริ่มท าการรู้จักลูกค้า และ
เก็บรักษาตามระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก าหนด 
เพ่ือให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้มีอ านาจตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ หรือใช้เป็น
หลักฐานประกอบในการสอบสวนหรือด าเนินคดี หรือเพ่ือประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบและ
การควบคุมภายในของสถาบันการเงิน  

        นอกจากนี้ สถาบันการเงินต้องมีการก าหนดนโยบายและกระบวนการ
ปฏิบัติงานในการจัดการข้อมูลลูกค้า (Data Governance) ที่เหมาะสม รัดกุม และได้มาตรฐาน 
โดยจัดให้มีนโยบายการจัดชั้นความลับข้อมูล (Data Classification Policy) ที่สอดคล้องกับรูปแบบ
และความเสี่ยงในการให้บริการ ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลชีวมิติของลูกค้าในทุกขั้นตอน
ที่เกี่ยวข้องทั้งการได้มา การจัดเก็บ การเข้าถึง การถ่ายโอน และการท าลายข้อมูล รวมถึงมีการสอบทาน
การปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลชีวมิติของลูกค้า
ได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มงวด 

 5.3.4  การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

           สถาบันการเงินต้องมีแนวทางและมาตรการควบคุมดูแลให้ระบบและ
กระบวนการรู้จักลูกค้าทั้งแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าและแบบไม่พบเห็นลูกค้าต่อหน้า สอดคล้องและเป็นไป
ตามประกาศ แนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติอื่นของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น 
หลักเกณฑว์่าด้วยการก ากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) 
ของสถาบันการเงิน หลักเกณฑ์ว่าด้วยช่องทางให้บริการของสถาบันการเงิน (Banking Channel) 
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing) และหลักเกณฑ์ว่าด้วย
การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)  

   สถาบันการเงินต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดในแนวปฏิบัติธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยแนวทางการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุน
การให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox) ด้วย โดยกรณีท่ีสถาบันการเงินน าเทคโนโลยีใหม่
มาใช้ และมีลักษณะจะพัฒนาไปเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานหรือมาตรฐานกลางที่ผู้ให้บริการทางการเงิน
จ าเป็นต้องทดสอบร่วมกัน หรือมีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องให้เข้าทดสอบ
ใน Regulatory Sandbox ก่อนให้บริการในวงกว้าง สถาบันการเงินจะต้องเข้าทดสอบใน Regulatory 
Sandbox อย่างไรก็ดี ในกรณีที่น าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ แต่ไม่เข้าข่ายที่จะต้องเข้าทดสอบใน Regulatory 
Sandbox สถาบันการเงินอาจจัดให้มีการทดสอบใน Own Sandbox ได้  
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  ทั้งนี้ ในกรณีที่น าเทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกับข้อมูลชีวมิติของลูกค้ามาใช้ซึ่งต้อง
ด าเนินการด้วยความระมัดระวัง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการ ให้สถาบันการเงินหารือธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อนด าเนินการ 

  นอกจากนี้ สถาบันการเงินต้องปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น 
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

5.4  การเปิดบัญชีเงินฝากในครั้งต่อไปให้กับลูกค้าปัจจุบันของสถาบันการเงิน 

        สถาบันการเงินสามารถน ากระบวนการรู้จักลูกค้าตามหลักเกณฑ์ในประกาศฉบับนี้
ไปปฏิบัติในการเปิดบัญชีเงินฝากในครั้งต่อไปให้กับลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินนั้น
ที่เคยผ่านกระบวนการรู้จักลูกค้าตามหลักเกณฑ์ในประกาศฉบับนี้แล้ว หรือสถาบันการเงินอาจ
พิจารณาใช้กระบวนการอ่ืนตามระดับความเสี่ยงของลูกค้าและช่องทางการให้บริการที่สอดคล้องกับ
การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน เนื่องจากสถาบันการเงินได้ท ากระบวนการรู้จักลูกค้าในตอน
เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก แต่สถาบันการเงินต้องมีวิธีการยืนยันตัวตนลูกค้า (Authentication) ที่รัดกุม 
และจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าลูกค้าที่ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากเป็นลูกค้ารายนั้นจริง เช่น สถาบันการเงิน
อาจใช้เทคโนโลยีเปรียบเทียบข้อมูลชีวมิติของลูกค้า (Biometric Comparison) ในการยืนยันตัวตนเพ่ือ
พิสูจน์ว่าเป็นลูกค้ารายนั้นจริง 

5.5  การยื่นขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยรายกรณี 

        หากสถาบันการเงินประสงค์ที่จะมีกระบวนการหรือการด าเนินการอ่ืนในการ
รู้จักลูกค้าเพ่ือเปิดบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด รวมทั้ง
กรณีที่สถาบันการเงินไม่สามารถปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดในประกาศ
ฉบับนี้ ให้สถาบันการเงินยื่นขออนุญาตมายังธนาคารแห่งประเทศไทยตามที่ก าหนดในคู่มือประชาชน 
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาค าขอให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันท าการ 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน และอาจน าความเห็นของผู้ตรวจการสถาบันการเงินมา
ประกอบการพิจารณา รวมถึงก าหนดเงื่อนไขให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

        ทั้งนี้ ในการพิจารณาค าขออนุญาต ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาตามหลักการ 
ส่งเสริมประสิทธิภาพของสถาบันการเงิน (Efficiency) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันการเงิน 
(Micro-Prudential) ซึ่งรวมถึงการมีระบบบริหารที่ระมัดระวังและมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี  
และการคุ้มครองลูกค้าและผู้ใช้บริการทางการเงิน (Fairness and Consumer Protection) โดย
กระบวนการหรือการด าเนินการที่ขออนุญาต จะต้อง (1) ใช้กระบวนการหรือเทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน
หรือเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย สามารถพิสูจน์ตัวตนลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) มีการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี โดยเฉพาะเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้า และ (3) ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายอ่ืน เช่น กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
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เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรู้จักลูกค้ำ (Know Your Customer: KYC) ส ำหรับกำรเปิดบัญชีเงินฝำกของสถำบันกำรเงิน 

ลงวันที่ 23 สิงหำคม 2562 

ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
1. ในการเปิดบัญชีเงินฝากให้กับลูกค้านิติบุคคลตาม

ประกาศข้อ 5.3 สถาบันการเงินจะต้องท าความ
รู้จัก (KYC) บุคคลใดบ้าง เช่น ผู้รับมอบอ านาจ
จากนิติบุคคลให้มาเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้มีอ านาจ 
สั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของนิติบุคคล 
 

ในการเปิดบัญชีเงินฝากให้กับลูกค้านิติบุคคล ทั้งแบบ
พบเห็นลูกค้าต่อหน้าและแบบไม่พบเห็นลูกค้าต่อหน้า 
สถาบันการเงินจะต้องท า KYC บุคคลที่ได้รับมอบ
อ านาจทอดสุดท้ายจากนิติบุคคลให้เปิดบัญชีเงินฝาก
กับสถาบันการเงิน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศฉบับนี้ 
โดยสถาบันการเงินต้องตรวจสอบความถูกต้องในการ
มอบอ านาจว่าผู้ได้รับมอบอ านาจทอดสุดท้ายเป็น
บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจให้เปิดบัญชีเงินฝากด้วย  

นอกจากนี้ หากผู้มีอ านาจท าธุรกรรมในบัญชีเงินฝาก  
(เช่น ผู้ที่มีอ านาจสั่งจ่ายเงินจากบัญชีผ่านการใช้เช็ค 
ผ่าน Internet Banking หรือที่สาขาของสถาบนัการเงิน) 
ไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ 
ทอดสุดท้ายให้เปิดบัญชี แม้ว่าสถาบันการเงินได้รับ
เอกสารหลักฐานการแสดงตนของบุคคลดังกล่าวแล้ว  
สถาบันการเงินก็ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวแสดงตน
และสถาบันการเงินต้องพิสูจน์ตัวตน (ท า KYC) 
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  

2. หากลูกค้าที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยแต่ไม่ประสงค์
จะใช้บัตรประจ าตัวประชาชนเป็นเอกสาร
หลักฐานการแสดงตนในการเปิดบัญชีเงินฝาก 
ลูกค้าสามารถใช้เอกสารหลักฐานอ่ืนไดห้รือไม่ 
 

ลูกค้าสามารถใช้เอกสารหลักฐานการแสดงตนอ่ืนที่
ระบุเลขประจ าตัวซึ่งรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ
เจ้าของสัญชาติออกให้ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบันก าหนดได้ เช่น หนังสือเดินทาง 
(Passport)  โดยสถาบันการเงินต้องตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความแท้จริง และความเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูลและเอกสารหลักฐานการแสดงตนที่ได้จาก
การแสดงตนของลูกค้าโดยไม่ต้องขออนุญาตต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทยในการด าเนินการดังกล่าว  

ทั้งนี้ สถาบันการเงินต้องมีกระบวนการหรือแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงาน
ภายในที่ชัดเจนดว้ย 

3. กรณีการเปิดบัญชีเงินฝากให้แก่ลูกค้าที่เป็นคน
ต่างด้าว ลูกค้าสามารถใช้เอกสารหลักฐานใดเป็น
เอกสารหลักฐานการแสดงตน 

ลูกค้าสามารถใช้เอกสารหลักฐานการแสดงตนกรณี
เป็นบุคคลต่างด้าวตามท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน เช่น เอกสารหลักฐานการ

แสดงตนที่ระบุเลขประจ าตัวซ่ึงรัฐบาลหรือหน่วยงาน
ของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ (เช่น หนังสือเดินทาง 
(Passport)) หรือเอกสารหลักฐานการแสดงตนที่ระบุ
เลขประจ าตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ โดยสถาบันการเงิน
ต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้อง 
ความแท้จริง และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลและ
เอกสารหลักฐานการแสดงตนที่ได้จากการแสดงตน
ของลูกค้า  

4. กรณีการเปิดบัญชีเงินฝากให้แก่ลูกค้าที่เป็น
ลูกจ้างต่างด้าวในงานประมงทะเล เอกสาร
หลักฐานการแสดงตนของลูกค้าท่ีใช้ในการเปิด
บัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงิน ซึ่งประกอบด้วย 
(1) หนังสืออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็น
การชั่วคราว (บัตรสีชมพู) (2) หนังสือคนประจ าเรือ 
(Seabook) (3) หนังสือรับรองการท างานของ
ลูกจ้างจากนายจ้าง และ (4) หนังสือผ่านแดน 
(Border pass) ถือว่าเข้าข่ายเอกสารหลักฐาน
การแสดงตนตามประกาศฉบับนี้หรือไม่ 

กรณีการเปิดบัญชีเงินฝากให้แก่ลูกค้าที่เป็นลูกจ้าง
ต่างด้าวในงานประมงทะเล เอกสารหลักฐานการ
แสดงตนของลูกค้าที่ใช้ในการเปิดบัญชีเงินฝากกับ
สถาบันการเงิน ซึ่งประกอบด้วย (1) หนังสืออนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (บัตรสีชมพู) 
(2) หนังสือคนประจ าเรือ (Seabook) (3) หนังสือ
รับรองการท างานของลูกจ้างจากนายจ้าง และ  
(4) หนังสือผ่านแดน (Border pass) เข้าข่ายเป็น
เอกสารหลักฐานการแสดงตนตามประกาศฉบับนี้  

5. การเปิดบัญชีเงินฝากให้กับ Correspondent 
bank (เช่น บัญชี Vostro) ที่มีการตรวจสอบ 
Correspondent bank อยู่แล้ว เช่น ตรวจสอบ
ผ่านระบบ SWIFT สถาบันการเงินต้องท าการ
รู้จักลูกค้าตามประกาศนี้หรือไม่  
 
 
 

ประกาศฉบับนี้มีเจตนารมณ์ครอบคลุมการเปิดบัญชี
เงินฝากของสถาบันการเงินทุกประเภท ซึ่งรวมถึงการ
เปิดบัญชีเงินฝากของนิติบุคคลต่างด้าว เช่น 
Correspondent bank ด้วย โดยในการเปิดบัญชีเงิน
ฝากให้กับ Correspondent bank สถาบันการเงิน
ต้องมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง ความแท้จริง 
และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลและเอกสารหลักฐาน
การแสดงตน โดยสามารถใช้วิธีการที่ได้รับการยอมรับ
และปฏิบัติกันในระดับสากลในการพิสูจน์ตัวตนได้ 
รวมถึงมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงและ
กระบวนการปฏิบัติงานภายในที่ชัดเจนด้วย 

6. ตามท่ีก าหนดให้การเปิดบัญชีเงินฝากแบบไม่พบ
เห็นลูกค้าต่อหน้า (Non Face-to-Face) สถาบัน
การเงินต้องตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตร
ประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค ์(Dip 
Chip) ตามประกาศข้อ 5.3.2 (1.2) สถาบัน
การเงินสามารถด าเนินการอย่างไรให้มี
กระบวนการครบถ้วนตามประกาศ  

ในการเปิดบัญชีเงินฝากแบบไม่พบเห็นลูกค้าต่อหน้า 
(Non Face-to-Face) ซึ่งเป็นการเปิดบัญชีเงินฝากท่ี
ลูกค้าด าเนินการเปิดบัญชีด้วยตนเองผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางดิจิทัล เช่น การเปิดบัญชี
เงินฝากผ่านเครื่อง Kiosk การเปิดบัญชีเงินฝาก
ผ่าน Internet Banking หรือการเปิดบัญชีเงินฝาก
ผ่าน Mobile Banking นั้น  สถาบันการเงินสามารถ
จัดให้ลูกค้า Dip Chip ไดท้ี่อุปกรณ์ของสถาบันการเงิน 
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เช่น ตู้ ATM เครื่อง EDC ของสถาบันการเงิน หรือ
จุดให้บริการของบุคคลภายนอก (Third party) ก็ได้ 
ทั้งนี้ สถาบันการเงินต้องมีกระบวนการหรือแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงจากการใช้บริการบุคคลภายนอก
ดังกล่าวด้วย 

7. ในการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าแบบไม่พบเห็นลูกค้าต่อ
หน้า (Non Face-to-Face) ที่ก าหนดให้สถาบัน
การเงินต้องใช้เทคโนโลยีเพ่ือพิสูจน์ความเป็น
บุคคลและสังเกตพฤติกรรมลูกค้า (Liveness 
Detection) ตามประกาศข้อ 5.3.2 (1.2) หาก
เทคโนโลยี Liveness Detection ไม่สามารถ
สังเกตพฤติกรรมลูกค้าได้ สถาบันการเงิน
สามารถมีกระบวนการหรือแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ิมเติมอย่างไร  

ในระหว่างที่สถาบันการเงินยังไม่สามารถพบเห็นลูกค้า
ต่อหน้าหรือยังไม่สามารถสังเกตพฤติกรรมลูกค้าได้  
สถาบันการเงินสามารถก าหนดกระบวนการหรือ
แนวทางการบรหิารความเสีย่งเพ่ิมเติม อาท ิการจ ากัด
ปริมาณธุรกรรม (เช่น จ ากัดปรมิาณการฝาก/โอนเงิน
ผ่านช่องทางดิจิทัลหรืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกิน XX บาท) 
การติดตามการท าธุรกรรมอย่างต่อเนื่อง การติดต่อ
ลูกค้ากลุ่มเสี่ยงเพ่ือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมก่อน
ด าเนินการเปดิบัญชี เป็นต้น โดยสถาบันการเงินต้อง
ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
ชัดเจน และต้องมีการแจ้งแนวทางดังกล่าวและ
ผลกระทบให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนก่อนการเปิด
บัญชีเงินฝาก   

8. ในระหว่างทีห่ลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้าส าหรับการ
เปิดใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 
ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการช าระเงินยังไม่มีผล
ใช้บังคับ สถาบันการเงินจะท าการรู้จักลูกค้าท่ี
ประสงค์จะเปิดใช้บริการ e-Money อย่างไร 

ในระหว่างที่หลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้าส าหรับการเปิด
ใช้บริการ e-Money ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการ
ช าระเงินที่จะบังคับใช้กับทั้งสถาบันการเงินและ 
ผู้ให้บริการ e-Money ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน  
ให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฉบับเดิม 
ไปพลางก่อน (ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 7/2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน)  

9. การพิสูจน์ตัวตนลูกค้านิติบุคคลหรือลูกค้าธนบดี
ธนกิจที่มีเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ (Relationship 
Manager: RM) ดูแลหรือรู้จักลูกค้ารายนั้นเป็น
การเฉพาะอยู่ก่อนแล้ว ตามประกาศข้อ 5.3.2 (1.1) 
ครอบคลุมการใช้ RM พิสูจน์ตัวตนลูกค้าเบื้องต้น
นอกสถานที่ของสถาบันการเงินและรับเอกสาร
หลักฐานแสดงตนกลับมาประกอบการพิจารณา
เปิดบัญชีเงินฝากที่สถาบันการเงินหรือไม่  
 

การให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากให้กับลูกค้านิติบุคคล
หรือลูกค้าธนบดีธนกิจที่มีเจ้าหน้าที่ RM ดูแลหรือ
รู้จักลูกค้ารายนั้นเป็นการเฉพาะอยู่ก่อนแล้วตาม
ประกาศข้อ 5.3.2 (1.1) หมายถึงกรณีที่สถาบัน
การเงินใช้เจ้าหน้าที่ RM พิสูจน์ตัวตนลูกค้าจน
สามารถเปิดบัญชีให้ลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ต้องมายัง
สถานประกอบการของสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงกรณี
การใช้เจ้าหน้าที ่RM ในการพิสูจน์ตัวตนลูกค้า
เบื้องต้นนอกสถานที่ของสถาบันการเงินและรับ
เอกสารหลักฐานแสดงตนของลูกค้ากลับมา
ประกอบการพิจารณาเปิดบัญชีเงินฝากที่สถาบันการเงิน 

ทั้งนี้ ในการใช้เจ้าหน้าที่ RM ในการเปิดบัญชีเงินฝาก 
สถาบันการเงินต้องมีกระบวนการตรวจสอบความ
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
ถูกต้อง ความแท้จริง และความเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูลและเอกสารหลักฐานการแสดงตนของลูกค้า 
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการทุจริต 
ต่าง ๆ (fraud) ด้วย  

10. กรณีท่ีลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ 
สถาบันการเงินสามารถใช้เจ้าหน้าที่ของบริษัทแม่
หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ดูแลหรือ
รู้จักลูกค้ารายนั้นเป็นการเฉพาะอยู่ก่อนแล้ว 
หรอืสามารถใช้การรับรองจากผู้เชี่ยวชาญหรือ 
ผู้ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้อง (Suitable certifier) 
ในการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าตามประกาศข้อ 5.3.2 
(1.1) ได้หรือไม่  
 

ในการพิสูจน์ตัวตนของลูกค้านิติบุคคลที่อยู่ใน
ต่างประเทศ สถาบันการเงินสามารถใช้เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทแม่หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่อยู่ใน
ต่างประเทศที่ดูแลหรือรู้จักลูกค้านิติบุคคลที่อยู่ใน
ต่างประเทศรายนั้นเป็นการเฉพาะอยู่ก่อนแล้ว หรือ
ใช้วิธีการที่ได้รับการยอมรับและปฏิบัติกันในระดับ
สากลเพื่อประกอบการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าได้ เช่น  
การรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญหรือ 
ผู้ประกอบวิชาชีพที่หน่วยงานภาครัฐในประเทศนั้น ๆ 
ยอมรับ (Suitable certifier) เปน็ต้น โดยสถาบันการเงิน
ต้องก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ภายในไว้อย่างชัดเจน 

11. สถาบันการเงินจะต้องด าเนินการติดตาม
พฤติกรรมและความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก
อย่างไร หลังจากท่ีได้เปิดบัญชีเงินฝากให้แก่
ลูกค้าแล้ว  

หลังจากท่ีได้เปิดบัญชีเงินฝากให้แก่ลูกค้าแล้ว 
สถาบันการเงินจะต้องมีการประเมินและติดตาม
พฤติกรรมหรือการเคลื่อนไหวของบัญชี เช่น ความถี่
และจ านวนเงินเข้าออกบัญชี และมีการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม เพ่ือมั่นใจได้ว่าบัญชีดังกล่าว
ไม่มีการกระท าผิดตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

12. กรณีสถำบันกำรเงินได้เคยท ำควำมรู้จักลูกค้ำ 
(KYC) โดยจัดให้ลูกคำ้แสดงตน (Identification) 
และพิสูจน์ตัวตนลูกค้ำ (Verification) แล้ว 
เช่น เพื่อเปิดใช้บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Money) หรือเพื่อธุรกรรมสินเชื่อ  
สถำบันกำรเงินจะสำมำรถใช้วิธีกำรยืนยัน
ตัวตนลูกค้ำ (Authentication) ในกำรเปิด
บัญชีเงินฝำกให้กับลูกค้ำปัจจุบันของ
สถำบันกำรเงินได้หรือไม่ 
 
(เพ่ิมเติมเม่ือ 20 กรกฎาคม 2563) 
 

หำกสถำบันกำรเงินได้ท ำควำมรู้จักลูกค้ำแล้ว
ตำมระดับกำรพิสูจน์ตัวตนที่ก ำหนดในประกำศ
ข้อ 5.3.2 (1) และสถำบันกำรเงินได้ตรวจสอบ
และปรับปรุงข้อมูลของลูกค้ำรำยดังกล่ำวให้มี
ควำมถูกต้อง แท้จริง และเป็นปัจจุบันอย่ำง
สม่ ำเสมอ สถำบันกำรเงินสำมำรถใช้ข้อมูลหรือ
หลักฐำนและกำรพิสูจน์ตัวตนลูกค้ำที่ได้รับ เพื่อใช้
ในกำรเปิดบัญชีเงินฝำกให้ลูกค้ำดังกล่ำวได้ โดย
ต้องมีวิธีกำรยืนยันตัวตนลูกค้ำ (Authentication) 
ที่รัดกุม เพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่ำเจ้ำของข้อมูลเป็นผู้เปิด
บัญชีเงินฝำกจริง 

 

 




