ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น
ร่างประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์การรู้จกั ลูกค้า (Know Your Customer: KYC)
สาหรับการเปิดใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

หัวข้อนาเสนอ
1.
2.

หลักการเหตุผล
แนวทางการกาหนดหลักเกณฑ์การทา KYC สาหรับการเปิดใช้บริการ e-Money
•
•
•
•
•

3.

สรุปหลักเกณฑ์การทา KYC
การทา KYC กรณีลกู ค้านิตบิ ุคคล
การเปิดใช้บริการ e-Money ครัง้ ต่อไป
นโยบายและมาตรการบริหารความเสีย่ งอื่นๆ
กรณีอ่นื ที่ ธปท. พิจารณาอนุญาตหรือกาหนดเงือ่ นไขเพิม่ เติม

การบังคับใช้และกรอบเวลา
2

หลักการเหตุผล
กรอบหลักการ
1. สร้างสภาพแวดล้อมการทา KYC ให้ปลอดภัย น่ าเชื่อถือ และสอดคล้องตามระดับความเสี่ยงของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและช่องทางการใช้บริการ
2. สร้างความเท่าเทียมกันของหลักเกณฑ์ (Level of playing field)
3. ต่อยอดการเข้าถึงบริการทางการเงินผ่าน digital platforms และสนับสนุน Infrastructure กลางของ
ประเทศ
4. สร้างมาตรฐานการทา KYC อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ว่าจะไม่เกิดความเสี่ยงต่อระบบการเงินดดยรวม
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แนวทางการกาหนดหลักเกณฑ์การทา KYC สาหรับการเปิดใช้บริการ e-Money
Risk
Level
ลักษณะ
ผลิ ตภัณฑ์

ความเสี่ยงสูง
2. Payment + Transfer

ความเสี่ยงตา่
1. Payment
• ชาระค่าสิ นค้าบริ การเฉพาะในประเทศ

• ชาระค่าสิ นค้าบริ การในประเทศและต่างประเทศ/ ต่างประเทศ หรือ
• ดอนเงิ น

เก็บข้อมูลตามเกณฑ์ ปปง. ได้แก่ 1) ชื่อ 2) วัน เดือน ปีเกิด 3) เลขบัตรประจาตัวประชาชน 4) ทีอ่ ยูต่ ามบัตร หรือ

เก็บข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล รวมถึงพิสจู น์ และ
ยืนยันตัวตนตามเกณฑ์ ปปง.
เกณฑ์
KYC/e-KYC

การพิ สจู น์
ผ่าน NDID

1) ชือ่
2) วัน เดือน ปีเกิด
3) เลขบัตรประจาตัวประชาชน
4) ทีอ่ ยูต่ ามบัตรประชาชน หรือตามทะเบียนบ้าน
5) ข้อมูลการติดต่ออื่น

ทะเบียนบ้าน 5) ข้อมูลการติดต่ออื่น 6) หลักฐานบัตรประชาชน 7) อาชีพ สถานทีท่ างาน และ 8) ลายมือชื่อผูท้ าธุรกรรรม

ตรวจสอบหลักฐานและตัวตน*

NF2F (IAL2.3)

F2F (IAL2.1+)
Smart card reader

ถ่ายรูปเก็บ

Biometric comparison

e-Money ที่มีเงื่อนไขบรรเทาความเสี่ยงของการทาธุรกรรม (ตามเกณฑ์ ปปง.)
เก็บข้อมูลตามเกณฑ์ ปปง. + Online DOPA + Verify ตัวตน

ผูป้ ระกอบธุรกิ จสามารถตรวจสอบความถูกต้ อง ความแท้จริ ง และความเป็ นปัจจุบนั ของของข้อมูลและหลักฐานแสดงตนของลูกค้า รวมถึงพิ สจู น์ ว่าลูกค้าเป็ น
เจ้าของข้อมูลและหลักฐานจริ ง ผ่านระบบ NDID แทนการพิ สจู น์ ตวั ตนลูกค้าหรือใช้ประกอบการพิ สูจน์ ตวั ตนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดก็ได้

* หากผูป้ ระกอบธุรกิ จใช้การพิ สจู น์ ตวั ตนลูกค้านอกเหนื อจากที่กาหนด ดดยมีวิธีการอื่นที่มีระดับความน่ าเชื่อถือเทียบเคียงกับกรณี ที่กาหนด ให้ขออนุญาต ธปท. เป็ นรายกรณี
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e-Money
ใช่

ไม่ใช่

ครัง้ คราวและ
ไม่เกิ นวงเงิ น

สรุปหลักเกณฑ์การทา KYC
สาหรับการเปิดใช้บริการ e-Money

- ครัง้ คราวที่เกิ นวงเงิ น
- สร้างความสัมพันธ์

(กรอบหลักการของ ปปง. และ ธปท. )

ปปง.
ความเสี่ยงตา่

- ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐาน
• ความถูกต้อง
- ตรวจสอบตัวตน

- ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐาน
• ความถูกต้อง
• ความเป็ นปัจจุบนั
- ตรวจสอบตัวตน

- ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐาน
• ความถูกต้อง
• ความแท้จริ ง
• ความเป็ นปัจจุบนั
- ตรวจสอบตัวตน

ความเสี่ยงสูง
ไม่ใช่

ชาระค่าสิ นค้า
บริ การในประเทศ

ใช่

- ต่างประเทศ
- ในประเทศ + ดอนเงิ น
- ในประเทศ หรือ ตปท. + ดอนเงิ น

ปปง.
ความเสี่ยงตา่

มีมาตรการบรรเทา
ความเสี่ยงตาม
เกณฑ์ ปปง.

มี
ปปง.

+

- Online to DOPA
- เจ้าหน้ าที่ตรวจสอบ

F2F

ปปง.

+

- Dip chip
- Online to DOPA
- เจ้าหน้ าที่ตรวจสอบ

- หากผูป้ ระกอบธุรกิ จมีเทคดนดลยีอื่นนอกเหนื อจากที่เคยผ่าน Regulatory sandbox ให้มายื่นขออนุญาต ธปท. เป็ นรายกรณี
- ใช้การพิ สจู น์ ตวั ตนผ่านระบบพิ สูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิ จิทลั ได้

ความเสี่ยงสูง
ไม่มี / ไม่เป็ นไปตามที่กาหนด

พิ จารณาช่อง
ทางการใช้บริ การ
ปปง.

Non F2F
+ -

Dip chip
Online to DOPA
ถ่ายรูปเก็บ
Biometrics
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การทา KYC กรณี ลกู ค้านิติบคุ คล

ปฏิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์การแสดงตนและพิสจู น์ ตวั ตนตาม
เกณฑ์ ปปง. และปฏิบตั ิ เพิ่มเติมในส่วนการพิสจู น์ ตวั ตน
ลูกค้านิติบคุ คล และบุคคลที่ได้รบั มอบอานาจทอดสุดท้าย

การ KYC
ลูกค้านิติบคุ คล

เว้นแต่ในกรณี
มีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงในการรู้จกั ลูกค้า
ด้วยวิธีการอื่นที่มีระดับความน่ าเชื่อถือเทียบเคียงกับ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

ได้แก่ ผูป้ ระกอบธุรกิ จอาจให้เจ้าหน้ าที่ผดู้ แู ล
หรือรู้จกั ลูกค้ารายนัน้ เป็ นการเฉพาะ เป็ น
ผูต้ รวจสอบข้อมูลและหลักฐานก็ได้

ผูป้ ระกอบธุรกิ จต้องพิ สจู น์ ว่าผูท้ ี่มาเปิ ดใช้บริ การเป็ นบุคคลที่ได้รบั มอบอานาจทอดสุดท้ายจากลูกค้า
ดังกล่าวจริ ง
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การเปิดใช้บริการ e-Money ครัง้ ต่อไป
ลูกค้าที่ทา KYC
ตามร่างประกาศฉบับนี้ แล้ว

ลูกค้าที่ไม่ได้ทา KYC
ตามร่างประกาศฉบับนี้

เปิดใช้
บริการใหม่

เปลีย่ นแปลง
การใช้บริการ

เปิดใช้
บริการใหม่

เปลีย่ นแปลง
การใช้บริการ

ทา KYC เพิ่ มเติ มให้สอดคล้องกับประเภทและช่องทางการให้บริ การ

ทา KYC ลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในร่างประกาศ

มาตรการบริ หารจัดการความเสี่ยงในการรู้จกั ลูกค้า ดดยวิ ธีการยืนยันตัวตนลูกค้า
(Authentication) ว่าเป็ นลูกค้ารายนัน้ จริ ง

ปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้ถกู ต้อง และเป็ นปัจจุบนั อย่างสมา่ เสมอ
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นดยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยงอื่น
ต้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิ จากคณะกรรมการบริษทั

การประเมิ นความเสี่ยงและจัดการ
ความเสี่ยงจากการใช้บริ การจาก
Outsource

มาตรการบริ หารความเสี่ยงและ
กระบวนการปฏิ บตั ิ งานภายในที่รองรับ
เหตุการณ์ ที่อาจไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตาม
หลักเกณฑ์ได้

นดยบายและแวปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับ
- การแสดงตน
- การพิ สจู น์ ตวั ตน
- การยืนยันตัวตน

นดยบายและ
มาตรการบริหาร
ความเสี่ยง

มาตรการป้ องกันและติ ดตามความ
เสี่ยงที่อาจเกิ ดการทุจริ ต เช่น การ
จากัดวงเงิ น การตรวจสอบการยืนยัน
ตัวตนลูกค้าการมีระบบติ ดตาม
ธุรกรรมที่น่าสงสัยอย่างต่อเนื่ อง

มาตรการบริ หารความเสี่ยงด้าน
เทคดนดลยีสารสนเทศและมาตรการ
ด้าน Information security

มาตรการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลครอบคลุม
- Data governance
- Data classification Policy
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กรณี อื่นที่ ธปท. พิจารณาอนุญาตหรือกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม
นาเทคดนดลยีใหม่มาใช้ในการพิ สจู น์ ตวั ตนลูกค้า และจะพัฒนาไปเป็ น
ดครงสร้างพืน้ ฐานหรือมาตรฐานกลางที่ผใ้ ู ห้บริ การทางการเงิ นจาเป็ นต้อง
ทดสอบร่วมกัน

ผูป้ ระกอบธุรกิ จนาวิ ธีการหรือการดาเนิ นการอื่นมาใช้ในการรู้จกั ลูกค้า
นอกเหนื อจาก
1. หลักเกณฑ์การรู้จกั ลูกค้าตามที่ร่างประกาศกาหนดมาใช้
2. เทคดนดลยีที่นาเข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox

การกาหนดเรื่องการพิ สจู น์ ตวั ตนลูกค้าของผูป้ ระกอบธุรกิ จให้มีความ
เหมาะสม รัดกุมมากขึน้

Regulatory
Sandbox

ขออนุญาต
ธปท. เป็ น
รายกรณี

ธปท.พิจารณาคาขอภายใน 30 วัน
ทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เอกสาร
ถูกต้อง โดยธปท. อาจพิจารณา
อนุ ญาตหรือกาหนดเงือ่ นไขอื่น
เพิม่ เติมได้

ธปท. กาหนด
เงื่อนไข
เพิ่ มเติ มได้
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การบังคับใช้และกรอบเวลา
ประกาศบังคับใช้
ถัดจากวันประกาศ
ลงราชกิ จจาฯ

วันครบกาหนดส่งรายงาน
ความคืบหน้ า

วันสิ้ นสุดบทเฉพาะกาล

180 วัน

60 วัน

ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามข้อ 4.2.2 (2) ข้อ 4.2.3 ข้อ 4.2.5 หรือข้อ 4.3
ให้ทาให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน

แสดงแผนงานและรายงาน
ความคืบหน้ าภายใน 60 วัน

เมื่อปฏิ บตั ิ ได้ตามที่กาหนด ให้แจ้ง ธปท. ดดยทันที
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การให้ความเห็นต่อร่างประกาศ
• Download ร่างประกาศหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการให้ความเห็น ได้ที่
https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/OversightOfEmoney/Meeting_Oversight/Pages/default.aspx

• ส่งความเห็นให้ทีมนดยบายกากับระบบการชาระเงิน 2 ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
OversightDivisionPSD@bot.or.th ดทรศัพท์ 02 356 7230, 02 283 6843
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Q&A
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