
  

 

 

  

4  ตุลาคม  2564 

เรียน  ผู้จัดการ 
ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่ง 

  ผู้ให้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่สถาบันการเงิน 

  ที่ ธปท.ฝนช.(02) ว.   948  /2564  เรื่อง  น าส่งแนวนโยบายการรู้จักและการบริหาร
ติดตามความเสี่ยงร้านค้าส าหรับการรับช าระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
(Policy Guideline: Know Your Merchant (KYM))  

ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกหลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้า (Know Your 
Customer: KYC) ส าหรับการเปิดบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงิน และการเปิดใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือให้การรู้จักลูกค้าให้มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ รองรับการท าธุรกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องและขยายเป็นวงกว้าง  

ธปท. เห็นควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินที่ให้บริการรับช าระเงินแก่
ร้านค้าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีกระบวนการรู้จักและพิสูจน์ทราบร้านค้า รวมทั้งการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของร้านค้า  ธปท. จึงก าหนดแนวนโยบายการรู้จักและ
การบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้าส าหรับการรับช าระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจใช้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานขั้นต ่า โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 สรุป
สาระส าคัญที่ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการ ดังนี้ 

1.  จัดให้มีการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงร้านค้า (Merchant categorization) โดย
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) ร้านค้าทั่วไป (2) ร้านค้าทีเ่ข้าลักษณะความเสี่ยงสูง และ (3) ร้านค้าที่เข้า
ลักษณะต้องห้าม 

2. ก าหนดนโยบายการรู้จักร้านค้า แนวปฏิบัติและกระบวนการประเมิน ติดตาม สอบทาน 
และบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทีม่ีนัยส าคัญ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ
รู้จักร้านค้าจนถึงการยุติความสัมพันธ์กับร้านค้าตามระดับความเสี่ยงร้านค้า และสอดคล้องกับกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับร้านค้าทีเ่ข้าลักษณะความเสี่ยงสูง ผู้ประกอบธุรกิจต้องก าหนดนโยบาย 
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แนวปฏิบัติ และกระบวนการส าหรับร้านค้าเพ่ิมเติมจากแนวปฏิบัติขั้นต ่าที่ใช้กับร้านค้าท่ัวไป รวมถึงก ากับ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้อย่างเคร่งครัด   

ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดแนวนโยบายดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของ ธปท. ที่ 
https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/StandardPS/Pages/default.aspx 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติ 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
(นางสาวสิริธิดา  พนมวัน ณ อยุธยา)  

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการช าระเงิน 
และเทคโนโลยีทางการเงิน 

 ผู้ว่าการแทน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แนวนโยบายการรู้จักและการบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้าส าหรับการรับช าระเงิน 
                    ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Policy Guideline: Know Your Merchant (KYM)) 

ฝ่ายนโยบายระบบการช าระเงิน  
โทรศัพท์ 0 2283 5137, 0 2283 6718, 0 2356 7230 

หมายเหตุ    [ ] ธนาคารจะจัดให้มีการประชุมชี้แจง 
                [] ไม่มีการประชุมชี้แจง   
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จัดท าโดย 
ฝ่ายนโยบายระบบการช าระเงิน 

สายนโยบายระบบการช าระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

โทรศัพท์ 0 2283 5137, 0 2283 6718, 0 2356 7230 
โทรสาร 0 2282 7717 

email: OversightDivisionPSD@bot.or.th 
 
 

แนวนโยบายการรู้จักและการบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้า 

ส าหรับการรับช าระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Policy Guideline: Know Your Merchant (KYM)) 
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แนวนโยบายการรู้จักและการบริหารติดตามความเสี่ยงรา้นค้า 
ส าหรับการรับช าระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

(Policy Guideline: Know Your Merchant (KYM)) 

______________________________________________________________________ 

1. เหตุผลในการออกแนวนโยบาย 

ในปจัจุบนัการช าระค่าสินค้าหรอืบรกิารผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ของการซือ้ขายสนิค้าหรอืบรกิาร 
จากร้านค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือร้านค้าออนไลน์ได้รับความนิยมและมีปริมาณธุรกรรมเพิ่มข้ึน  
อย่างต่อเนือ่ง ผูป้ระกอบธุรกจิบรกิารการช าระเงนิภายใต้การก ากบั (ผูป้ระกอบธุรกจิ) มีการอ านวยความสะดวก
แก่ร้านค้าในการรับช าระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การวางเครื่องรับบัตร (Electronic Data 
Capture: EDC) การให้บริการ Quick Response Code (QR Code) และการรับช าระเงินรูปแบบต่าง ๆ โดยมี
การท าความรูจ้ักและการบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้าทีแ่ตกต่างกัน ทั้งในมิติของการพจิารณาความเสี่ยงของ
ประเภทสินค้าหรือบริการ ความเสี่ยงของร้านค้า และความเสี่ยงของวิธีการรับช าระค่าสินค้าหรือบริการ  
ซึ่งการประเมินความเสี่ยงที่ไมเ่พียงพอ อาจส่งผลให้มีการใช้การรบัช าระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น 
ช่องทางการทจุริต การฟอกเงิน หรือการหลีกเลี่ยงการปฏิบตัิตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ซึง่อาจส่งผล
เสียหายต่อลกูค้าได้ 

 ธนาคารแห่งประเทศไทยจงึได้ก าหนดแนวนโยบายการรูจ้ักและการบรหิารติดตามความเสี่ยงร้านค้า
ส าหรับการรบัช าระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Know Your Merchant: KYM) เพื่อใหผู้้ประกอบธุรกิจ 
ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานข้ันต ่าในการก าหนดกระบวนการรูจ้ักและการบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้า 
ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย มาตรการบรหิารความเสี่ยง กระบวนการควบคุมภายใน การติดตามตรวจสอบและ
ทบทวนความเสี่ยงทีเ่กี่ยวข้องอย่างเพียงพอเหมาะสมสอดคล้องกบัระดับความเสี่ยงของร้านค้า โดยมหีลักการ
ส าคัญ คือ  

 1) การจัดกลุ่มและก าหนดกระบวนการรูจ้ักร้านค้าทีส่อดคลอ้งกับระดบัความเสี่ยงของร้านค้าและ
กฎหมายหรือหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง  

 2) การบริหารจัดการความเสี่ยงทีม่ีกลไก กระบวนการ ระบบงาน หรอืเครื่องมอืที่เหมาะสมกับระดับ
ความเสี่ยงของร้านค้า และสามารถติดตามตรวจสอบไดอ้ย่างต่อเนื่อง  

 3) การรูจ้ักและการบรหิารติดตามความเสี่ยงร้านค้ามมีาตรฐานระหว่างผู้ประกอบธุรกจิ และไมเ่ป็น
ภาระให้กบัผูป้ระกอบธุรกิจเกินสมควร  

4) ระบบการช าระเงินมีความปลอดภัยในการใหบ้รกิาร 

2. ขอบเขตการบังคับใช้ 

แนวนโยบายฉบับนี้ใช้กับผู้ประกอบธุรกิจบริการการช าระเงนิภายใต้การก ากับตามพระราชบัญญัติ
ระบบการช าระเงิน พ.ศ. 2560  
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3. เน้ือหา 

3.1 นิยาม     

     แนวนโยบายฉบับน้ี 

“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกจิบริการการช าระเงินภายใต้การก ากบัตาม
กฎหมายว่าด้วยระบบการช าระเงิน 

"การรบัช าระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ธุรกรรมการรบัช าระเงินค่าสินค้า
หรือค่าบริการด้วยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส์หรือบัตรอเิล็กทรอนิกส์หรือรปูแบบอื่นใด ให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือ 
ผู้ให้บริการหรือเจ้าหนี ้

“แหลง่ข้อมลูที่น่าเช่ือถือ” หมายความว่า แหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูลหรือจัดท าข้อมูลอย่างมีเหตผุล  
มีหลกัเกณฑ์ หรือมีการอ้างองิ เพื่อให้ประชาชนหรือกลุม่ธุรกิจสามารถตรวจสอบหรือทราบขอ้มูลต่าง ๆ ได้ 

“ธปท.” หมายความว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย 

3.2 แนวนโยบายการรู้จักและการบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้า   

 การรูจ้ักและบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้า ผู้ประกอบธุรกจิต้องด าเนินการ ดังนี้  

3.2.1 ก าหนดนโยบาย มาตรการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุมภายใน และ 
การติดตามตรวจสอบความเสี่ยงที่ครอบคลุมการจัดระดับความเสี่ยงร้านค้า การรู้จักร้านค้า และการบริหาร
ติดตามความเสี่ยงที่สอดคล้องกับความเสี่ยงของร้านค้าและกฎหมายหรือหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง เช่น หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการแสดงตนของลูกค้าและการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) ส าหรับการเปิดบัญชี 
เงินฝาก หรือการเปิดใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยนโยบายดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทหรอืคณะกรรมการที่ได้รบัมอบหมาย รวมทั้งจัดให้มีการเผยแพร่และจัดอบรมแก่พนกังาน
หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย มาตรการ และแนวทางดังกล่าว และจัดให้มี 
การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย มาตรการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุมภายในและการติดตาม
ตรวจสอบความเสี่ยงและการปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

3.2.2 ประเมินและจัดระดับความเสี่ยงร้านค้าจากข้อมลูและหลักฐานของร้านค้า (Merchant 
categorization) โดยจัดระดับความเสี่ยงตามรปูแบบลกัษณะและประเภทของธุรกจิ และต้องค านึงถึงปจัจัย 
ความเสี่ยงทีเ่กี่ยวกบัการทจุริต การฟอกเงิน และการสนบัสนนุทางการเงินแก่การกอ่การร้ายตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นข้ันต ่า หรือการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ ์
ที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี ้ผู้ประกอบธุรกิจอาจน าปัจจัยความเสี่ยงตามแนวทางของผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรระหว่าง
ประเทศ (International Card Schemes) มาใช้ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงด้วยก็ได ้โดยแนวทาง 
การจัดระดับความเสี่ยงร้านค้าแบง่เป็น 3 ระดับ ได้แก่  
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 1) รา้นคา้ท่ัวไป : ร้านค้าทีผู่้ประกอบธุรกจิประเมินแล้วว่าขายสนิค้าหรอืบรกิารทั่วไป ที่ไมเ่ข้า
ลักษณะความเสี่ยงสูงหรือไม่ใช่ร้านค้าทีเ่ข้าลักษณะต้องห้าม  

 2) ร้านค้าท่ีเขา้ลักษณะความเสี่ยงสูง : ร้านค้าที่ผูป้ระกอบธุรกิจประเมินว่าขายสินค้าหรอื
บริการที่เข้าลักษณะความเสี่ยงสูงจากการประเมินจากปัจจัยความเสี่ยง เช่น ประเภทสินค้าหรือบริการ  
ช่องทางการขายสินค้าหรือบริการ รูปแบบธุรกิจ สถานที่ตั้งของร้านค้า เป็นต้น หรอืเข้าลกัษณะตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงินหรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี ้ผู้ประกอบธุรกจิอาจ
น าแนวทางการจดัประเภทสนิค้าหรอืบรกิารตาม Merchant Category Code (MCC) ของผูใ้หบ้รกิารเครอืข่าย
บัตรระหว่างประเทศมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้วยก็ได้ 

 3) ร้านค้าท่ีเขา้ลักษณะต้องห้าม : ร้านค้าที่ผูป้ระกอบธุรกจิประเมินแล้วว่าขายสินค้าหรอื
บริการอย่างหนึ่งอย่างใดต้องห้ามโดยกฎหมายชัดแจ้ง หรือที่ขัดต่อความสงบเรียบรอ้ย หรอืต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน เช่น ร้านค้าที่ขายสินค้าหรือบริการที่เข้าข่ายความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  

3.2.3 แนวปฏิบัติในการรู้จักและบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้า ครอบคลุมกระบวนการ 
ตั้งแต่การรูจ้ักร้านค้าจนถึงการติดตามตรวจสอบและยุติความสัมพันธ์ ใหส้อดคลอ้งกบัระดบัความเสี่ยงร้านค้า 
โดยร้านค้าทุกแห่งปฏิบัติตามแนวปฏิบัติข้ันต ่า ส าหรับร้านค้าที่เข้าลักษณะความเสี่ยงสูงต้องปฏิบัติตาม 
แนวปฏิบัติเพิ่มเติมด้วย ดังนี้  

 1) แนวปฏิบัติขั้นต ่า  

  1.1) การรู้จักร้านคา้เพ่ือให้บริการรับช าระเงิน (Onboarding)  

  1.1.1) ผู้ประกอบธุรกจิต้องท าความรู้จกัเจ้าของร้านค้าหรอืผู้มีอ านาจจัดการร้านค้า 
(KYM) ทั้งบุคคลธรรมดาหรอืนิติบคุคล โดยต้องปฏิบัตติามหลักเกณฑ์การแสดงตนของลูกค้าและการพิสจูน์ตัวตน
ลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงหลักเกณฑก์ารรูจ้กัลกูค้า (Know Your 
Customer: KYC) ส าหรบัการเปดิบญัชีเงนิฝาก การเปิดใช้บริการเงินอเิลก็ทรอนกิส์ของ ธปท. หรือการใหบ้รกิาร
รับช าระเงินรูปแบบอื่น แล้วแตก่รณี  

  1.1.2) ผู้ประกอบธุรกจิพสิูจน์ทราบข้อมูลและหลักฐานร้านค้า (Verification)  
ให้สอดคล้องกบัลักษณะและความเสี่ยงของธุรกจิแต่ละประเภท เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความแท้จรงิ และ
ความเป็นปจัจบุันของข้อมลูและหลักฐานของร้านค้า  

  1.2) การบริหารติดตามความเสีย่งร้านคา้ (Ongoing monitoring)    

   1.2.1) ผู้ประกอบธุรกิจก าหนดมาตรการ แนวทางด าเนินการ กระบวนการและกลไก 
ในการบริหารติดตาม และตรวจสอบความเสี่ยง ความเคลื่อนไหวของธุรกรรมรบัช าระเงิน รวมถึงติดตามปรับปรุง
ข้อมูลสถานะของร้านค้าที่ตนให้บริการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อทราบถึงระดับความเสี่ยงของร้านค้าที่อาจเปลี่ยนแปลงไป 
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เช่น การเปลี่ยนแปลงประเภทสินค้าหรอืรายไดจ้ากการขายสินค้า พรอ้มทัง้จดัท ารายช่ือกลุม่ร้านค้าที่ตอ้งติดตาม
อย่างใกล้ชิด (Watch list) ด้วย 

   1.2.2) ดูแลกระบวนการบริหารติดตามความเสี่ยงของร้านค้าครอบคลุมทั้งร้านค้าหลัก 
(Master merchant) และร้านค้าอื่นภายใต้ร้านค้าหลัก (Sub-merchant) ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจควรก าหนดให้
ร้านค้าหลักถือปฏิบัติตามแนวนโยบายฉบับนี้เพื่อดูแลร้านค้าอื่นภายใต้ร้านค้าหลัก เช่น ก าหนดให้มีแนวทาง 
ในการด าเนินการกับร้านค้าอื่นภายใต้ร้านค้าหลักในกรณีที่พบความผิดปกติของร้านค้าดังกล่าว 

   1.2.3) ก าหนดตัวช้ีวัดความเสี่ยง และความถ่ีในการติดตามและทบทวนความเสี่ยง
ของร้านค้าให้สอดคล้องตามระดับความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดระดับความเสี่ยงร้านค้ายังคงสะท้อน 
ความเสี่ยงของร้านค้าได้อย่างเหมาะสม   

   1.2.4) ก าหนดแนวทางและกรอบเวลาด าเนินการ กรณีตรวจพบความผิดปกติของ
ร้านค้า ตลอดจนก าหนดให้มรีะยะเวลาและข้ันตอนการรายงานข้อมูลต่อผูบ้รหิารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม
นัยส าคัญของความผิดปกติดังกล่าว 

   1.2.5) มแีนวทางปรับปรงุข้อมลูร้านค้า ข้อมลูของเจา้ของร้านค้าหรอืผูม้ีอ านาจจดัการ
ร้านค้า และข้อมลูทีเ่กี่ยวข้องใหท้ันสมัยอยู่เสมอ เพือ่ให้มั่นใจว่าข้อมลูดงักล่าวถูกต้อง เป็นปจัจุบนั  

 2) แนวปฏิบัติเพ่ิมเติม  

 2.1) การรู้จักร้านค้าเพ่ือให้บริการรับช าระเงิน (Onboarding) การพิสูจน์ทราบข้อมูล
และหลักฐานร้านค้า (Verification) ให้ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ เพื่อให้สามารถบง่ช้ีและเช่ือได้ว่า
ข้อมูลและหลักฐานของร้านค้าถูกต้อง แท้จริง และเป็นปัจจุบัน เช่น การตรวจสอบหลักฐานการจดทะเบียน
พาณิชย์หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงพาณิชย์ การตรวจสอบหน้าร้าน (Site visit) การตรวจสอบ
ช่องทางการขายทางออนไลนจ์ากเว็บไซต์ เป็นต้น 

 2.2) การบริหารติดตามความเสีย่งร้านคา้ (Ongoing monitoring) การตรวจสอบ
และติดตามความเสี่ยงต้องด าเนนิการในระดบัทีเ่ข้มข้นส าหรบัรา้นค้าที่เข้าลักษณะความเสี่ยงสงู โดยมรีะบบงาน
หรอืเครื่องมือที่ช่วยให้ติดตามและตรวจสอบธุรกรรมของร้านค้าได้อย่างครอบคลุมเพียงพอ หรือด้วยวิธีการ
พิเศษ เช่น การเพิ่มความถ่ีในการออกตรวจสอบหน้าร้านหรือช่องทางการขายทางออนไลน์ การตรวจสอบ
แบบไม่แสดงตน (Mystery shopping) ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวรวมถึงร้านค้าในกลุ่มที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 
(Watch list) ด้วย และมีแนวทางด าเนินการที่ชัดเจนกรณีตรวจพบความผิดปกติ 

 3) รา้นคา้ท่ีเขา้ลักษณะตอ้งห้าม ผูป้ระกอบธุรกจิต้องไม่ด าเนินการใด ๆ ทีเ่ป็นการใหบ้รกิาร
หรือสนับสนุน หรือสง่เสรมิใหเ้กิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้อง  

4. วันเริ่มต้นบังคับใช ้

แนวนโยบายฉบับนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป   
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ค ำถำม-ค ำตอบแนบท้ำยแนวนโยบำยกำรรู้จักและกำรบริหำรติดตำมควำมเสี่ยงร้ำนค้ำ 
ส ำหรับกำรรับช ำระเงินด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Policy Guideline: Know Your Merchant (KYM)) 

ค ำถำม ค ำตอบ 

1. ขอบเขตกำรบังคับใช้ตำมแนวนโยบำย KYM 

แนวนโยบายฯ ฉบับนี้บังคับใช้กับการประกอบธุรกิจ
บริการการช าระเงินภายใต้การก ากับประเภทใดบ้าง 
ทั้งสถาบันการเงินและที่มิใช่สถาบันการเงิน  
(Non-bank) ใช่หรือไม่ รวมถึงการให้บริการโอนเงิน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม ่ 

 

แนวนโยบายฯ ฉบับนี้บังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจ
บริการการช าระเงินภายใต้การก ากับตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระบบการช าระเงิน (ผู้ประกอบธุรกิจ) ทั้งที่เป็น
สถาบันการเงินและที่มิใช่สถาบันการเงิน ซ่ึงมีลักษณะ
ให้บริการรับช าระเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบ 
อ่ืนใดให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการหรือเจ้าหนี้ เช่น  

1. ผู้ประกอบธุรกิจบริการรับช าระเงินด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 

1.1 ผู้ประกอบธุรกิจบริการแก่ผู้รับบัตร 
(Acquirer) 

1.2 ผู้ประกอบธุรกิจบริการสนับสนุนบริการแก่ 
ผู้รับบัตร (Payment Facilitator) 

1.3 ผู้ประกอบธุรกิจบริการรับช าระเงินแทน  
2. ผู้ประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)  

2. ประเภทร้ำนค้ำและลักษณะธุรกรรมทีผู่้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตำมแนวนโยบำยฯ  

2.1 ร้านค้าประเภทใด หรือธุรกรรมลักษณะใด ที ่
ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายฯ ฉบับนี ้เชน่  

• ร้านค้านิติบุคคลบางประเภทจะได้รับยกเว้น
หรือไม ่เช่น หน่วยงานราชการ (รวม อบต.) วัด มูลนิธิ
สถานศึกษา โรงพยาบาล  

• ธุรกรรม Online Direct Debit 
 

 
 
 

 

ประเภทร้านค้าและลักษณะธุรกรรมที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายฯ ฉบับนี้ ผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ 
ที่เก่ียวข้องของส านักงานป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน (ปปง.) เป็นขั้นต ่า เช่น หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
การแสดงตนของลูกค้าและการพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า 
หลักเกณฑ์เก่ียวกับแนวทางในการพิจารณาปัจจัย 
ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง เป็นต้น 

แนวนโยบายฯ ฉบับนี้ครอบคลุมถึงการให้บริการ
ธุรกรรม Online Direct Debit ด้วย ซึ่งธุรกรรมดังกล่าว
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ค ำถำม ค ำตอบ 
มีลักษณะเป็นการรับช าระเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการจาก
ลูกค้าโดยการตัดเงินผ่านบัญชีธนาคารของลูกค้าตาม
ระยะเวลาที่ตกลงกัน ตัวอย่างเช่น การรับช าระเงินค่าไฟ
ของลูกค้าให้กับบริษัท ก. ผู้ประกอบธุรกิจเข้าข่าย
ให้บริการรับช าระเงินแทน ต้องท าความรู้จักและบริหาร
ติดตามความเสี่ยงร้านค้าซึ่งคือ บริษัท ก. ตาม
แนวนโยบายฯ ฉบับนี้  

ทั้งนี้ ธปท. อาจก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจถือปฏิบัติ เพื่อท าความรู้จักและบริหาร
ติดตามความเสี่ยงร้านค้าเพ่ิมเติมในภายหลังได้ หาก 
ธปท. พิจารณาแล้วเห็นว่ารา้นค้าประเภทใด หรือ
ธุรกรรมลักษณะใดมีความเสี่ยงในการท าทุจริตและ 
ฟอกเงินเพ่ิมข้ึน  

2.2 กรณีท่ีร้านค้าใช้เครื่องรูดบัตรที่เป็นการ Share 
Partition ของหลายผู้ประกอบธุรกิจรวมกัน จะต้อง
ด าเนินการตามแนวนโยบายฯ อย่างไร  

ผู้ประกอบธุรกิจทุกแห่งทีร่่วมให้บริการรับช าระเงินกับ
ร้านค้าดังกล่าว มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการท าความรู้จักและ
บริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้าให้เหมาะสมกับระดับ
ความเสี่ยงของร้านค้า ตามแนวนโยบายฯ ฉบับนี้ และ
ตามหลักเกณฑ์ของ ปปง. ด้วย 

3. แนวทำงกำรท ำควำมรู้จักร้ำนค้ำ (Onboarding) และกำรบริหำรติดตำมควำมเสี่ยงร้ำนค้ำ (Ongoing 
monitoring)  

3.1 การท าความรู้จักลูกค้า (Know Your 
Customer: KYC) ส าหรับบัญชีเงินฝากของร้านค้า  
เป็นส่วนหนึ่งของการท า KYM ร้านค้าทุกครั้ง ใช่หรือไม่ 

การท า KYC และการท า KYM มีความแตกต่างกัน 
โดยการท า KYM นั้น ประสงค์ให้ผู้ประกอบธุรกิจรู้จัก
ร้านค้าที่ให้บริการ ทั้งการพิสูจน์ทราบเจ้าของ/ผู้มีอ านาจ
จัดการร้านค้า และกิจการร้านค้า รวมถึงการบริหาร
จัดการความเสี่ยงร้านค้าตามระดับความเสี่ยงของร้านค้า 

ขณะที่การท า KYC เป็นการรู้จักลูกค้าของผู้ประกอบ
ธุรกิจ กรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจเคยท า KYC เจ้าของ/ผู้มี
อ านาจจัดการร้านค้ามาแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจสามารถน า
ข้อมูลจากการท า KYC มาใช้ประกอบการท า KYM ด้วย 
ก็ได ้ที่ส าคัญ คือ ข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แท้จริง และเป็นปัจจุบันตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  
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3.2 กระบวนการรู้จักร้านค้า โดยเฉพาะร้านค้าที่ 

รับช าระเงินด้วย QR Code ในทางปฏิบัติ ผู้ประกอบ
ธุรกิจอาจไม่สามารถออกตรวจสอบหน้าร้าน (site 
visit) ร้านค้าได้ทุกแห่ง โดยผู้ประกอบธุรกิจจะออก 
site visit ในกรณีที่พบว่าร้านค้ามีความผิดปกติ เช่น 
ยอดขายไม่สอดคล้องกับประเภทธุรกิจ หรือด าเนินการ
ในลักษณะสุ่มบางร้านค้าเพ่ือออก site visit เท่านั้น จะ
ท าได้หรือไม่ 

เนื่องจากร้านค้าท่ีรับช าระเงินด้วย QR Code มีทั้งที่
เป็นร้านค้าท่ัวไปและร้านค้าท่ีมีลักษณะความเสี่ยงสูง  

1. กรณีร้านค้าท่ัวไป: ผู้ประกอบธุรกิจไม่จ าเป็นต้อง 
ออก site visit ร้านค้า โดยอาจตรวจสอบข้อมูลจาก
วิธีการอ่ืน เช่น สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ หรือ
พิจารณาจากเอกสาร เป็นต้น 

2. กรณีร้านค้าที่มีลักษณะความเสี่ยงสูง: ผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องจัดให้มีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของร้านค้า ซึ่งควรมีการ 
site visit ร้านค้า หรือหากผู้ประกอบธุรกิจเห็นว่า 
มีกลไกหรือกระบวนการอ่ืนที่มั่นใจว่าท าให้การ 
Ongoing monitoring มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
สามารถน ามาใช้ทดแทนการ site visit หรือใช้ร่วมกันได ้
และผู้ประกอบธุรกิจควรต้องก าหนดเงื่อนไขและแนวทาง
ด าเนินการที่ชัดเจนรองรับ เมื่อเกิดเหตุผิดปกติต้องดูแล
คุ้มครองผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  

ทั้งนี ้การตรวจสอบและการด าเนินการใด ๆ ต้องไม่ 
ต ่ากว่าหลักเกณฑ์ที่ ปปง. ก าหนด 

3.3 มาตรการในการบริหารติดตามความเสี่ยง 
(Ongoing monitoring) ร้านค้าทีเ่ข้าลักษณะความ
เสี่ยงสูง โดยการติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกรรมที่
มีความผิดปกติ เช่น ยอดขายไม่สอดคล้องกับประเภท
ธุรกิจ หรือช่วงเวลาที่ท ารายการไม่สอดคล้องกับเวลา
ท าการของร้านค้านั้น ๆ และให้ร้านค้าส่งเอกสาร
ใบอนุญาตประกอบกิจการล่าสุดมายืนยัน จะเพียงพอ
หรือไม่ 

ตามเจตนารมณ์ของแนวนโยบายฯ ผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องติดตามและบริหารความเสี่ยงของร้านค้าอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อประเมิน จัดระดับความเสี่ยง และก าหนด
แนวปฏิบัติและมาตรการ ที่สอดรับกับความเสี่ยงร้านค้า
ทีอ่าจเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเพียงพอเหมาะสม   

การพิจารณาข้อมูลจากใบอนุญาตประกอบกิจการ
ล่าสุด ผู้ประกอบธุรกิจต้องพิจารณาว่าเพียงพอในการ
ติดตามและบริหารความเสี่ยงร้านค้าตามเจตนารมณ์ของ
แนวนโยบายฯ ข้างต้นหรือไม่ หากไม่เพียงพอ ควรต้อง 
ก าหนดปัจจัย ข้อมูลธุรกรรม หรือข้อมูลอ่ืนใด เพ่ือให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจใช้บริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้านั้น ๆ 
ได้ตามระดับความเสี่ยงร้านค้า โดยควรค านึงถึง 
แนวปฏิบัติที่ดีและเทียบเคียงกับมาตรฐานในการปฏิบัติ
ของภาคธุรกิจ โดยผู้ประกอบธุรกิจอาจพิจารณาหรือ
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ก าหนดวิธีการอ่ืนเพ่ิม เพ่ือบริหารติดตามความเสี่ยง เช่น  
การเพ่ิมความถ่ีในการออกตรวจสอบหน้าร้านหรือ 
ช่องทางการขายทางออนไลน์ การตรวจสอบแบบ 
ไม่แสดงตน (Mystery shopping) เป็นต้น  

ทั้งนี้ ในการด าเนินการดังกล่าว ผู้ประกอบธุรกิจต้อง
ก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน และอาจพิจารณาให้
เหมาะสมกับร้านค้าแต่ละรายได้  

3.4 ผู้ประกอบธุรกิจต้องท าความรู้จักร้านค้าเดิม
ทั้งหมดท่ีได้ให้บริการรับช าระเงินก่อนที่แนวนโยบาย 
จะบังคับใช้ด้วยหรือไม่ 

กรณีร้านค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจยังไม่เคยท าความรู้จัก 
เช่น ท าเฉพาะ KYC เจ้าของ/ผู้มีอ านาจจัดการร้านค้า  
ให้ท าความรู้จักร้านค้าเพ่ือสามารถจัดระดับความเสี่ยงได้
ถูกต้อง  

ส าหรับร้านค้าเดิมที่ได้ท าความรู้จักไว้ก่อนแนว 
นโยบายฯ บังคับใช้ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถด าเนินการ
ท าความรู้จักร้านค้า จัดระดับความเสี่ยง และบริหาร
ติดตามความเสี่ยงร้านค้าตามแนวนโยบายฯ ฉบับนี้ เมื่อ  
ผู้ประกอบธุรกิจต้องทบทวนและปรับปรุงข้อมูลของ
ร้านค้าให้เป็นปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์ของ ปปง. และ
ตามแนวนโยบายฯ ฉบับนี้  

3.5 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถจ้างหรือใช้บริการ
บุคคลภายนอก (Outsource) ให้ด าเนินการในส่วน
กระบวนการท า KYM และการบริหารติดตามความ
เสี่ยงร้านค้าได้หรือไม่ 

สามารถด าเนินการได้ โดยผู้ประกอบธุรกิจต้อง
ก าหนดนโยบายและมาตรการให้บุคคลภายนอกท่ีว่าจ้าง
หรือใช้บริการด าเนินการตามหลักการและกระบวนการ 
ที่ก าหนดในแนวนโยบายฯ ฉบับนี้ โดยผู้ประกอบธุรกิจ
ยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายและต้องรับผิดชอบดูแลการ
ปฏิบัติตามแนวนโยบายฯ ของ ธปท. ฉบับนี้  

4. กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรท ำควำมรู้จักและกำรบริหำรติดตำมควำมเสี่ยงร้ำนค้ำ  
4.1 กรณีผู้ประกอบธุรกิจร่วมกันก าหนดปัจจัยใน

การประเมินและจัดระดับความเสี่ยงร้านค้า โดยใช้
ปัจจัย ดังต่อไปนี้ จะเพียงพอหรือไม่ 

• ร้านค้าที่เข้าลักษณะความเสี่ยงสูง 
o อ้างอิงประเภทธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง

ตาม Merchant Category Code 
(MCC) ของผู้ให้บริการเครือข่ายบัตร

ผู้ประกอบธุรกิจต้องพิจารณาก าหนดปัจจัย 
ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงร้านค้าให้เพียงพอ
เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ร้านค้ามี และให้
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจ  
โดยมีหลัก ดังนี้ 
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ระหว่างประเทศ (International 
Card Scheme) 

o ปัจจัยอาชีพท่ีมีความเสี่ยงสูงตาม
ประกาศของส านักงาน ปปง. 

o ควรมีปัจจัยอื่น ๆ ในการปรับระดับ
ความเสี่ยงตาม MCC ในข้อที่แล้ว
หรือไม่ เช่น สามารถปรับความเสี่ยงลง
ได้ในกรณีท่ีเป็นธุรกิจที่มีการจด
ทะเบียน มีที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง ฯลฯ 

• ร้านค้าที่เข้าลักษณะต้องห้าม 
o ท าธุรกิจต้องห้ามตามกฎหมาย 
o ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม 

อันดีของประชาชน  
o ติด Blacklist ของ International 

Card Scheme 

1. อย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ปปง. เช่น 
ปัจจัยด้านพ้ืนที่ ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีขายหรือให้บริการ ด้าน
ช่องทางในการให้บริการ เป็นต้น  

2. ผู้ประกอบธุรกิจจะพิจารณาก าหนดปัจจัยในการ
ประเมินและจัดระดับความเสี่ยงร้านค้า โดยอ้างอิง
หลักเกณฑ์ของเครือข่ายบัตรหรือหลักเกณฑ์ภายในของ 
ผู้ประกอบธุรกิจเอง ซึ่งเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของ ปปง. 
ได้  

 

4.2 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เพ่ือให้การประเมินความเสี่ยง การท าความ
รู้จัก และการบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้าของผู้
ประกอบธุรกิจแต่ละแห่งอาจจะมีความเข้มข้นและ
สอดคล้องกันได้หรือไม่  

ธปท. ไม่ขัดข้อง และสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ก าหนด Industry standard ร่วมกัน เพ่ือยกระดับ 
การท าความรู้จักและการบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้า
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับหลักการของ 
แนวนโยบายฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

5. กำรท ำ KYM ร้ำนค้ำหลัก (Master merchant) และร้ำนค้ำอ่ืนภำยใต้ร้ำนค้ำหลัก (Sub-merchant)  

ตามแนวนโยบายฯ ผู้ประกอบธุรกิจต้องท าความ
รู้จักและบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้าหลัก และ
ร้านค้าอ่ืนภายใต้ร้านค้าหลักอย่างไร  

 

ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่โดยตรงในการดูแล
กระบวนการท าความรู้จักและการบริหารติดตาม 
ความเสี่ยงของร้านค้าหลัก ส าหรับร้านค้าอ่ืนภายใต้
ร้านค้าหลัก ผู้ประกอบธุรกิจต้องดูแลให้ร้านค้าหลักน า
แนวนโยบายฯ ฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้สามารถดูแล
ผู้เกี่ยวข้องกับการให้บริการรับช าระเงินของผู้ประกอบ
ธุรกิจได้อย่างเพียงพอ ไม่ส่งผลกระทบ  
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6. ระบบกลำงที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละแห่งสำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลร่วมกัน 

มีหน่วยงานกลางหรือระบบกลางใด ๆ ที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจแต่ละแห่งสามารถด าเนินการตรวจสอบข้อมูล
ร่วมกัน เพ่ือให้เป็นข้อมูลและหลักเกณฑ์เดียวกันในการ
พิสูจน์ทราบข้อมูลและหลักฐานร้านค้า ได้หรือไม่ 

การตรวจสอบข้อมูลร้านค้า หรือเจ้าของร้านค้าหรือ 
ผู้มีอ านาจลงนาม สามารถท าได้ผ่านหน่วยงานของรัฐ 
ที่น่าเชื่อถือ เช่น  

- การตรวจสอบความถูกต้อง แท้จริง และ 
เป็นปัจจุบัน ของข้อมูลบัตรประชาชน ผ่านระบบ 
การตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ 
(DOPA)  

- การตรวจสอบหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์หรือ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของกระทรวงพาณิชย์ 

อย่างไรก็ดี ในระยะต่อไป ธปท. ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบธุรกิจสร้างความร่วมมือและประสานงาน
ร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติหรือข้อมูล เช่น ข้อมูล
Fraud หรือ ข้อมูล Watch list เป็นต้น 
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