4 ตุลาคม 2564
เรียน ผู้จัดการ
ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง
สถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่ง
ผู้ให้บริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่สถาบันการเงิน
ที่ ธปท.ฝนช.(02) ว. 948 /2564 เรื่อง นาส่งแนวนโยบายการรู้จักและการบริหาร
ติดตามความเสี่ยงร้านค้าสาหรับการรับชาระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(Policy Guideline: Know Your Merchant (KYM))
ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกหลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้า (Know Your
Customer: KYC) สาหรับการเปิดบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงิน และการเปิดใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้การรู้จักลูกค้าให้มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ รองรับการทาธุรกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและขยายเป็นวงกว้าง
ธปท. เห็นควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชาระเงินที่ให้บริการรับชาระเงินแก่
ร้านค้าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีกระบวนการรู้จักและพิสูจน์ทราบร้านค้า รวมทั้งการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของร้านค้า ธปท. จึงกาหนดแนวนโยบายการรู้จักและ
การบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้าสาหรับการรับชาระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจใช้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานขั้นต่า โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 สรุป
สาระสาคัญที่ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจดาเนินการ ดังนี้
1. จัดให้มีการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงร้านค้า (Merchant categorization) โดย
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) ร้านค้าทั่วไป (2) ร้านค้าทีเ่ ข้าลักษณะความเสี่ยงสูง และ (3) ร้านค้าที่เข้า
ลักษณะต้องห้าม
2. กาหนดนโยบายการรู้จักร้านค้า แนวปฏิบัติและกระบวนการประเมิน ติดตาม สอบทาน
และบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทีม่ ีนัยสาคัญ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ
รู้จักร้านค้าจนถึงการยุติความสัมพันธ์กับร้านค้า ตามระดับความเสี่ยงร้านค้า และสอดคล้องกับกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สาหรับร้านค้าทีเ่ ข้าลักษณะความเสี่ยงสูง ผู้ประกอบธุรกิจต้องกาหนดนโยบาย
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แนวปฏิบัติ และกระบวนการสาหรับร้านค้าเพิ่มเติมจากแนวปฏิบัติขั้นต่าที่ใช้กับร้านค้าทั่วไป รวมถึงกากับ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดแนวนโยบายดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของ ธปท. ที่
https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/StandardPS/Pages/default.aspx
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชาระเงิน
และเทคโนโลยีทางการเงิน
ผู้ว่าการแทน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวนโยบายการรู้จักและการบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้าสาหรับการรับชาระเงิน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Policy Guideline: Know Your Merchant (KYM))
ฝ่ายนโยบายระบบการชาระเงิน
โทรศัพท์ 0 2283 5137, 0 2283 6718, 0 2356 7230
หมายเหตุ [ ] ธนาคารจะจัดให้มีการประชุมชี้แจง
[] ไม่มีการประชุมชี้แจง
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แนวนโยบายการรู้จักและการบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้า
สาหรับการรับชาระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(Policy Guideline: Know Your Merchant (KYM))
4 ตุลาคม 2564

จัดทาโดย
ฝ่ายนโยบายระบบการชาระเงิน
สายนโยบายระบบการชาระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2283 5137, 0 2283 6718, 0 2356 7230
โทรสาร 0 2282 7717
email: OversightDivisionPSD@bot.or.th
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แนวนโยบายการรู้จักและการบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้า
สาหรับการรับชาระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(Policy Guideline: Know Your Merchant (KYM))
______________________________________________________________________

1. เหตุผลในการออกแนวนโยบาย
ในปัจจุบนั การชาระค่าสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของการซือ้ ขายสินค้าหรือบริการ
จากร้านค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือร้านค้าออนไลน์ได้รับความนิยมและมีปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนือ่ ง ผูป้ ระกอบธุรกิจบริการการชาระเงินภายใต้การกากับ (ผูป้ ระกอบธุรกิจ) มีการอานวยความสะดวก
แก่ร้านค้าในการรับชาระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การวางเครื่องรับบัตร (Electronic Data
Capture: EDC) การให้บริการ Quick Response Code (QR Code) และการรับชาระเงินรูปแบบต่าง ๆ โดยมี
การทาความรูจ้ ักและการบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้าทีแ่ ตกต่างกัน ทั้งในมิติของการพิจารณาความเสี่ยงของ
ประเภทสินค้าหรือบริการ ความเสี่ยงของร้านค้า และความเสี่ยงของวิธีการรับชาระค่าสินค้าหรือบริการ
ซึ่งการประเมินความเสี่ยงที่ไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้มีการใช้การรับชาระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ช่องทางการทุจริต การฟอกเงิน หรือการหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ซึง่ อาจส่งผล
เสียหายต่อลูกค้าได้
ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้กาหนดแนวนโยบายการรูจ้ ักและการบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้า
สาหรับการรับชาระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Know Your Merchant: KYM) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานขั้นต่าในการกาหนดกระบวนการรูจ้ ักและการบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้า
ตั้งแต่การกาหนดนโยบาย มาตรการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุมภายใน การติดตามตรวจสอบและ
ทบทวนความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้องอย่างเพียงพอเหมาะสมสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของร้านค้า โดยมีหลักการ
สาคัญ คือ
1) การจัดกลุ่มและกาหนดกระบวนการรูจ้ ักร้านค้าทีส่ อดคล้องกับระดับความเสี่ยงของร้านค้าและ
กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2) การบริหารจัดการความเสี่ยงทีม่ ีกลไก กระบวนการ ระบบงาน หรือเครื่องมือที่เหมาะสมกับระดับ
ความเสี่ยงของร้านค้า และสามารถติดตามตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง
3) การรูจ้ ักและการบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้ามีมาตรฐานระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ และไม่เป็น
ภาระให้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจเกินสมควร
4) ระบบการชาระเงินมีความปลอดภัยในการให้บริการ
2. ขอบเขตการบังคับใช้
แนวนโยบายฉบับนี้ใช้กับผู้ประกอบธุรกิจบริการการชาระเงินภายใต้การกากับตามพระราชบัญญัติ
ระบบการชาระเงิน พ.ศ. 2560
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3. เนื้อหา
3.1 นิยาม
แนวนโยบายฉบับนี้
“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชาระเงินภายใต้การกากับตาม
กฎหมายว่าด้วยระบบการชาระเงิน
"การรับชาระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ธุรกรรมการรับชาระเงินค่าสินค้า
หรือค่าบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นใด ให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือ
ผู้ให้บริการหรือเจ้าหนี้
“แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ” หมายความว่า แหล่งข้อมูลที่ให้ขอ้ มูลหรือจัดทาข้อมูลอย่างมีเหตุผล
มีหลักเกณฑ์ หรือมีการอ้างอิง เพื่อให้ประชาชนหรือกลุม่ ธุรกิจสามารถตรวจสอบหรือทราบข้อมูลต่าง ๆ ได้
“ธปท.” หมายความว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย
3.2 แนวนโยบายการรู้จักและการบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้า
การรูจ้ ักและบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้า ผู้ประกอบธุรกิจต้องดาเนินการ ดังนี้
3.2.1 กาหนดนโยบาย มาตรการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุมภายใน และ
การติดตามตรวจสอบความเสี่ยงที่ครอบคลุมการจัดระดับความเสี่ยงร้านค้า การรู้จักร้านค้า และการบริหาร
ติดตามความเสี่ยงที่สอดคล้องกับความเสี่ยงของร้านค้าและกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการแสดงตนของลูกค้าและการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) สาหรับการเปิดบัญชี
เงินฝาก หรือการเปิดใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยนโยบายดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการที่ได้รบั มอบหมาย รวมทั้งจัดให้มีการเผยแพร่และจัดอบรมแก่พนักงาน
หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย มาตรการ และแนวทางดังกล่าว และจัดให้มี
การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย มาตรการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุมภายในและการติดตาม
ตรวจสอบความเสี่ยงและการปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.2.2 ประเมินและจัดระดับความเสี่ยงร้านค้าจากข้อมูลและหลักฐานของร้านค้า (Merchant
categorization) โดยจัดระดับความเสี่ยงตามรูปแบบลักษณะและประเภทของธุรกิจ และต้องคานึงถึงปัจจัย
ความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวกับการทุจริต การฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นขั้นต่า หรือการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ผู้ประกอบธุรกิจอาจนาปัจจัยความเสี่ยงตามแนวทางของผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรระหว่าง
ประเทศ (International Card Schemes) มาใช้ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงด้วยก็ได้ โดยแนวทาง
การจัดระดับความเสี่ยงร้านค้าแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
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1) ร้านค้าทั่วไป : ร้านค้าทีผ่ ู้ประกอบธุรกิจประเมินแล้วว่าขายสินค้าหรือบริการทั่วไป ที่ไม่เข้า
ลักษณะความเสี่ยงสูงหรือไม่ใช่ร้านค้าทีเ่ ข้าลักษณะต้องห้าม
2) ร้านค้าที่เข้าลักษณะความเสี่ยงสูง : ร้านค้าที่ผปู้ ระกอบธุรกิจประเมินว่าขายสินค้าหรือ
บริการที่เข้าลักษณะความเสี่ยงสูงจากการประเมินจากปัจจัยความเสี่ยง เช่น ประเภทสินค้าหรือบริการ
ช่องทางการขายสินค้าหรือบริการ รูปแบบธุรกิจ สถานที่ตั้งของร้านค้า เป็นต้น หรือเข้าลักษณะตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจอาจ
นาแนวทางการจัดประเภทสินค้าหรือบริการตาม Merchant Category Code (MCC) ของผูใ้ ห้บริการเครือข่าย
บัตรระหว่างประเทศมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้วยก็ได้
3) ร้านค้าที่เข้าลักษณะต้องห้าม : ร้านค้าที่ผปู้ ระกอบธุรกิจประเมินแล้วว่าขายสินค้าหรือ
บริการอย่างหนึ่งอย่างใดต้องห้ามโดยกฎหมายชัดแจ้ง หรือที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน เช่น ร้านค้าที่ขายสินค้าหรือบริการที่เข้าข่ายความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
3.2.3 แนวปฏิบัติในการรู้จักและบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้า ครอบคลุมกระบวนการ
ตั้งแต่การรูจ้ ักร้านค้าจนถึงการติดตามตรวจสอบและยุติความสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงร้านค้า
โดยร้านค้าทุกแห่งปฏิบัติตามแนวปฏิบัติขั้นต่า สาหรับร้านค้าที่เข้าลักษณะความเสี่ยงสูงต้องปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติเพิ่มเติมด้วย ดังนี้
1) แนวปฏิบัติขั้นต่า
1.1) การรู้จักร้านค้าเพื่อให้บริการรับชาระเงิน (Onboarding)
1.1.1) ผู้ประกอบธุรกิจต้องทาความรู้จกั เจ้าของร้านค้าหรือผู้มีอานาจจัดการร้านค้า
(KYM) ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คล โดยต้องปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์การแสดงตนของลูกค้าและการพิสจู น์ตัวตน
ลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงหลักเกณฑ์การรูจ้ กั ลูกค้า (Know Your
Customer: KYC) สาหรับการเปิดบัญชีเงินฝาก การเปิดใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ ธปท. หรือการให้บริการ
รับชาระเงินรูปแบบอื่น แล้วแต่กรณี
1.1.2) ผู้ประกอบธุรกิจพิสูจน์ทราบข้อมูลและหลักฐานร้านค้า (Verification)
ให้สอดคล้องกับลักษณะและความเสี่ยงของธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความแท้จริง และ
ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลและหลักฐานของร้านค้า
1.2) การบริหารติดตามความเสีย่ งร้านค้า (Ongoing monitoring)
1.2.1) ผู้ประกอบธุรกิจกาหนดมาตรการ แนวทางดาเนินการ กระบวนการและกลไก
ในการบริหารติดตาม และตรวจสอบความเสี่ยง ความเคลื่อนไหวของธุรกรรมรับชาระเงิน รวมถึงติดตามปรับปรุง
ข้อมูลสถานะของร้านค้าที่ตนให้บริการอย่างสม่าเสมอ เพื่อทราบถึงระดับความเสี่ยงของร้านค้าที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
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เช่น การเปลี่ยนแปลงประเภทสินค้าหรือรายได้จากการขายสินค้า พร้อมทัง้ จัดทารายชือ่ กลุม่ ร้านค้าที่ตอ้ งติดตาม
อย่างใกล้ชิด (Watch list) ด้วย
1.2.2) ดูแลกระบวนการบริหารติดตามความเสี่ยงของร้านค้าครอบคลุมทั้งร้านค้าหลัก
(Master merchant) และร้านค้าอื่นภายใต้ร้านค้าหลัก (Sub-merchant) ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจควรกาหนดให้
ร้านค้าหลักถือปฏิบัติตามแนวนโยบายฉบับนี้เพื่อดูแลร้านค้าอื่นภายใต้ร้านค้าหลัก เช่น กาหนดให้มีแนวทาง
ในการดาเนินการกับร้านค้าอื่นภายใต้ร้านค้าหลักในกรณีที่พบความผิดปกติของร้านค้าดังกล่าว
1.2.3) กาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง และความถี่ในการติดตามและทบทวนความเสี่ยง
ของร้านค้าให้สอดคล้องตามระดับความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดระดับความเสี่ยงร้านค้ายังคงสะท้อน
ความเสี่ยงของร้านค้าได้อย่างเหมาะสม
1.2.4) กาหนดแนวทางและกรอบเวลาดาเนินการ กรณีตรวจพบความผิดปกติของ
ร้านค้า ตลอดจนกาหนดให้มรี ะยะเวลาและขั้นตอนการรายงานข้อมูลต่อผูบ้ ริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม
นัยสาคัญของความผิดปกติดังกล่าว
1.2.5) มีแนวทางปรับปรุงข้อมูลร้านค้า ข้อมูลของเจ้าของร้านค้าหรือผูม้ ีอานาจจัดการ
ร้านค้า และข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพือ่ ให้มั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบนั
2) แนวปฏิบัติเพิ่มเติม
2.1) การรู้จักร้านค้าเพื่อให้บริการรับชาระเงิน (Onboarding) การพิสูจน์ทราบข้อมูล
และหลักฐานร้านค้า (Verification) ให้ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้สามารถบ่งชี้และเชื่อได้ว่า
ข้อมูลและหลักฐานของร้านค้าถูกต้อง แท้จริง และเป็นปัจจุบัน เช่น การตรวจสอบหลักฐานการจดทะเบียน
พาณิชย์หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงพาณิชย์ การตรวจสอบหน้าร้าน (Site visit) การตรวจสอบ
ช่องทางการขายทางออนไลน์จากเว็บไซต์ เป็นต้น
2.2) การบริหารติดตามความเสีย่ งร้านค้า (Ongoing monitoring) การตรวจสอบ
และติดตามความเสี่ยงต้องดาเนินการในระดับทีเ่ ข้มข้นสาหรับร้านค้าที่เข้าลักษณะความเสี่ยงสูง โดยมีระบบงาน
หรือเครื่องมือที่ช่วยให้ติดตามและตรวจสอบธุรกรรมของร้านค้าได้อย่างครอบคลุมเพียงพอ หรือด้วยวิธีการ
พิเศษ เช่น การเพิ่มความถี่ในการออกตรวจสอบหน้าร้านหรือช่องทางการขายทางออนไลน์ การตรวจสอบ
แบบไม่แสดงตน (Mystery shopping) ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวรวมถึงร้านค้าในกลุ่มที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
(Watch list) ด้วย และมีแนวทางดาเนินการที่ชัดเจนกรณีตรวจพบความผิดปกติ
3) ร้านค้าที่เข้าลักษณะต้องห้าม ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องไม่ดาเนินการใด ๆ ทีเ่ ป็นการให้บริการ
หรือสนับสนุน หรือส่งเสริมให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้อง
4. วันเริ่มต้นบังคับใช้
แนวนโยบายฉบับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
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คำถำม-คำตอบแนบท้ำยแนวนโยบำยกำรรู้จักและกำรบริหำรติดตำมควำมเสี่ยงร้ำนค้ำ
สำหรับกำรรับชำระเงินด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Policy Guideline: Know Your Merchant (KYM))
คำถำม
1. ขอบเขตกำรบังคับใช้ตำมแนวนโยบำย KYM
แนวนโยบายฯ ฉบับนี้บังคับใช้กับการประกอบธุรกิจ
บริการการชาระเงินภายใต้การกากับประเภทใดบ้าง
ทั้งสถาบันการเงินและที่มิใช่สถาบันการเงิน
(Non-bank) ใช่หรือไม่ รวมถึงการให้บริการโอนเงิน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่

คำตอบ

แนวนโยบายฯ ฉบับนี้บังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจ
บริการการชาระเงินภายใต้การกากับตามกฎหมาย
ว่าด้วยระบบการชาระเงิน (ผู้ประกอบธุรกิจ) ทั้งที่เป็น
สถาบันการเงินและที่มิใช่สถาบันการเงิน ซึง่ มีลักษณะ
ให้บริการรับชาระเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบ
อื่นใดให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการหรือเจ้าหนี้ เช่น
1. ผู้ประกอบธุรกิจบริการรับชาระเงินด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
1.1 ผู้ประกอบธุรกิจบริการแก่ผู้รับบัตร
(Acquirer)
1.2 ผู้ประกอบธุรกิจบริการสนับสนุนบริการแก่
ผู้รับบัตร (Payment Facilitator)
1.3 ผู้ประกอบธุรกิจบริการรับชาระเงินแทน
2. ผู้ประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
2. ประเภทร้ำนค้ำและลักษณะธุรกรรมทีผ่ ู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตำมแนวนโยบำยฯ
2.1 ร้านค้าประเภทใด หรือธุรกรรมลักษณะใด ที่
ประเภทร้านค้าและลักษณะธุรกรรมที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายฯ ฉบับนี้ เช่น ต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายฯ ฉบับนี้ ผู้ประกอบธุรกิจ
• ร้านค้านิติบุคคลบางประเภทจะได้รับยกเว้น ต้องพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์
หรือไม่ เช่น หน่วยงานราชการ (รวม อบต.) วัด มูลนิธิ ที่เกี่ยวข้องของสานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ปปง.) เป็นขั้นต่า เช่น หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
สถานศึกษา โรงพยาบาล
การแสดงตนของลูกค้าและการพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า
• ธุรกรรม Online Direct Debit
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแนวทางในการพิจารณาปัจจัย
ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง เป็นต้น
แนวนโยบายฯ ฉบับนี้ครอบคลุมถึงการให้บริการ
ธุรกรรม Online Direct Debit ด้วย ซึ่งธุรกรรมดังกล่าว
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คำถำม

คำตอบ
มีลักษณะเป็นการรับชาระเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการจาก
ลูกค้าโดยการตัดเงินผ่านบัญชีธนาคารของลูกค้าตาม
ระยะเวลาที่ตกลงกัน ตัวอย่างเช่น การรับชาระเงินค่าไฟ
ของลูกค้าให้กับบริษัท ก. ผู้ประกอบธุรกิจเข้าข่าย
ให้บริการรับชาระเงินแทน ต้องทาความรู้จักและบริหาร
ติดตามความเสี่ยงร้านค้าซึ่งคือ บริษัท ก. ตาม
แนวนโยบายฯ ฉบับนี้
ทั้งนี้ ธปท. อาจกาหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมให้
ผู้ประกอบธุรกิจถือปฏิบัติ เพื่อทาความรู้จักและบริหาร
ติดตามความเสี่ยงร้านค้าเพิ่มเติมในภายหลังได้ หาก
ธปท. พิจารณาแล้วเห็นว่าร้านค้าประเภทใด หรือ
ธุรกรรมลักษณะใดมีความเสี่ยงในการทาทุจริตและ
ฟอกเงินเพิ่มขึ้น
2.2 กรณีทรี่ ้านค้าใช้เครื่องรูดบัตรที่เป็นการ Share
ผู้ประกอบธุรกิจทุกแห่งทีร่ ่วมให้บริการรับชาระเงินกับ
Partition ของหลายผู้ประกอบธุรกิจรวมกัน จะต้อง
ร้านค้าดังกล่าว มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการทาความรู้จักและ
ดาเนินการตามแนวนโยบายฯ อย่างไร
บริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้าให้เหมาะสมกับระดับ
ความเสี่ยงของร้านค้า ตามแนวนโยบายฯ ฉบับนี้ และ
ตามหลักเกณฑ์ของ ปปง. ด้วย
3. แนวทำงกำรทำควำมรู้จักร้ำนค้ำ (Onboarding) และกำรบริหำรติดตำมควำมเสี่ยงร้ำนค้ำ (Ongoing
monitoring)
3.1 การทาความรู้จักลูกค้า (Know Your
การทา KYC และการทา KYM มีความแตกต่างกัน
Customer: KYC) สาหรับบัญชีเงินฝากของร้านค้า
โดยการทา KYM นั้น ประสงค์ให้ผู้ประกอบธุรกิจรู้จัก
เป็นส่วนหนึ่งของการทา KYM ร้านค้าทุกครั้ง ใช่หรือไม่ ร้านค้าที่ให้บริการ ทั้งการพิสูจน์ทราบเจ้าของ/ผู้มีอานาจ
จัดการร้านค้า และกิจการร้านค้า รวมถึงการบริหาร
จัดการความเสี่ยงร้านค้าตามระดับความเสี่ยงของร้านค้า
ขณะที่การทา KYC เป็นการรู้จักลูกค้าของผู้ประกอบ
ธุรกิจ กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเคยทา KYC เจ้าของ/ผู้มี
อานาจจัดการร้านค้ามาแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนา
ข้อมูลจากการทา KYC มาใช้ประกอบการทา KYM ด้วย
ก็ได้ ที่สาคัญ คือ ข้อมูลที่นามาใช้ประกอบการพิจารณา
ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แท้จริง และเป็นปัจจุบันตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
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3.2 กระบวนการรู้จักร้านค้า โดยเฉพาะร้านค้าที่
รับชาระเงินด้วย QR Code ในทางปฏิบัติ ผู้ประกอบ
ธุรกิจอาจไม่สามารถออกตรวจสอบหน้าร้าน (site
visit) ร้านค้าได้ทุกแห่ง โดยผู้ประกอบธุรกิจจะออก
site visit ในกรณีที่พบว่าร้านค้ามีความผิดปกติ เช่น
ยอดขายไม่สอดคล้องกับประเภทธุรกิจ หรือดาเนินการ
ในลักษณะสุ่มบางร้านค้าเพื่อออก site visit เท่านั้น จะ
ทาได้หรือไม่

คำตอบ
เนื่องจากร้านค้าที่รับชาระเงินด้วย QR Code มีทั้งที่
เป็นร้านค้าทั่วไปและร้านค้าที่มีลักษณะความเสี่ยงสูง
1. กรณีร้านค้าทั่วไป: ผู้ประกอบธุรกิจไม่จาเป็นต้อง
ออก site visit ร้านค้า โดยอาจตรวจสอบข้อมูลจาก
วิธีการอื่น เช่น สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ หรือ
พิจารณาจากเอกสาร เป็นต้น
2. กรณีร้านค้าที่มีลักษณะความเสี่ยงสูง: ผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องจัดให้มีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
ให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของร้านค้า ซึ่งควรมีการ
site visit ร้านค้า หรือหากผู้ประกอบธุรกิจเห็นว่า
มีกลไกหรือกระบวนการอื่นที่มั่นใจว่าทาให้การ
Ongoing monitoring มีประสิทธิภาพเพียงพอ
สามารถนามาใช้ทดแทนการ site visit หรือใช้ร่วมกันได้
และผู้ประกอบธุรกิจควรต้องกาหนดเงื่อนไขและแนวทาง
ดาเนินการที่ชัดเจนรองรับ เมื่อเกิดเหตุผิดปกติต้องดูแล
คุ้มครองผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
ทั้งนี้ การตรวจสอบและการดาเนินการใด ๆ ต้องไม่
ต่ากว่าหลักเกณฑ์ที่ ปปง. กาหนด
3.3 มาตรการในการบริหารติดตามความเสี่ยง
ตามเจตนารมณ์ของแนวนโยบายฯ ผู้ประกอบธุรกิจ
(Ongoing monitoring) ร้านค้าทีเ่ ข้าลักษณะความ
ต้องติดตามและบริหารความเสี่ยงของร้านค้าอย่าง
เสี่ยงสูง โดยการติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกรรมที่ ต่อเนื่อง เพื่อประเมิน จัดระดับความเสี่ยง และกาหนด
มีความผิดปกติ เช่น ยอดขายไม่สอดคล้องกับประเภท แนวปฏิบัติและมาตรการ ที่สอดรับกับความเสี่ยงร้านค้า
ธุรกิจ หรือช่วงเวลาที่ทารายการไม่สอดคล้องกับเวลา ทีอ่ าจเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเพียงพอเหมาะสม
ทาการของร้านค้านั้น ๆ และให้ร้านค้าส่งเอกสาร
การพิจารณาข้อมูลจากใบอนุญาตประกอบกิจการ
ใบอนุญาตประกอบกิจการล่าสุดมายืนยัน จะเพียงพอ ล่าสุด ผู้ประกอบธุรกิจต้องพิจารณาว่าเพียงพอในการ
หรือไม่
ติดตามและบริหารความเสี่ยงร้านค้าตามเจตนารมณ์ของ
แนวนโยบายฯ ข้างต้นหรือไม่ หากไม่เพียงพอ ควรต้อง
กาหนดปัจจัย ข้อมูลธุรกรรม หรือข้อมูลอื่นใด เพื่อให้
ผู้ประกอบธุรกิจใช้บริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้านั้น ๆ
ได้ตามระดับความเสี่ยงร้านค้า โดยควรคานึงถึง
แนวปฏิบัติที่ดีและเทียบเคียงกับมาตรฐานในการปฏิบัติ
ของภาคธุรกิจ โดยผู้ประกอบธุรกิจอาจพิจารณาหรือ
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คำตอบ
กาหนดวิธีการอื่นเพิ่ม เพื่อบริหารติดตามความเสี่ยง เช่น
การเพิ่มความถี่ในการออกตรวจสอบหน้าร้านหรือ
ช่องทางการขายทางออนไลน์ การตรวจสอบแบบ
ไม่แสดงตน (Mystery shopping) เป็นต้น
ทั้งนี้ ในการดาเนินการดังกล่าว ผู้ประกอบธุรกิจต้อง
กาหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน และอาจพิจารณาให้
เหมาะสมกับร้านค้าแต่ละรายได้
3.4 ผู้ประกอบธุรกิจต้องทาความรู้จักร้านค้าเดิม
กรณีร้านค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจยังไม่เคยทาความรู้จัก
ทั้งหมดที่ได้ให้บริการรับชาระเงินก่อนที่แนวนโยบาย เช่น ทาเฉพาะ KYC เจ้าของ/ผู้มีอานาจจัดการร้านค้า
จะบังคับใช้ด้วยหรือไม่
ให้ทาความรู้จักร้านค้าเพื่อสามารถจัดระดับความเสี่ยงได้
ถูกต้อง
สาหรับร้านค้าเดิมที่ได้ทาความรู้จักไว้ก่อนแนว
นโยบายฯ บังคับใช้ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถดาเนินการ
ทาความรู้จักร้านค้า จัดระดับความเสี่ยง และบริหาร
ติดตามความเสี่ยงร้านค้าตามแนวนโยบายฯ ฉบับนี้ เมื่อ
ผู้ประกอบธุรกิจต้องทบทวนและปรับปรุงข้อมูลของ
ร้านค้าให้เป็นปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์ของ ปปง. และ
ตามแนวนโยบายฯ ฉบับนี้
3.5 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถจ้างหรือใช้บริการ
สามารถดาเนินการได้ โดยผู้ประกอบธุรกิจต้อง
บุคคลภายนอก (Outsource) ให้ดาเนินการในส่วน
กาหนดนโยบายและมาตรการให้บุคคลภายนอกที่ว่าจ้าง
กระบวนการทา KYM และการบริหารติดตามความ
หรือใช้บริการดาเนินการตามหลักการและกระบวนการ
เสี่ยงร้านค้าได้หรือไม่
ที่กาหนดในแนวนโยบายฯ ฉบับนี้ โดยผู้ประกอบธุรกิจ
ยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายและต้องรับผิดชอบดูแลการ
ปฏิบัติตามแนวนโยบายฯ ของ ธปท. ฉบับนี้
4. กำรกำหนดมำตรฐำนกำรทำควำมรู้จักและกำรบริหำรติดตำมควำมเสี่ยงร้ำนค้ำ
4.1 กรณีผู้ประกอบธุรกิจร่วมกันกาหนดปัจจัยใน
ผู้ประกอบธุรกิจต้องพิจารณากาหนดปัจจัย
การประเมินและจัดระดับความเสี่ยงร้านค้า โดยใช้
ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงร้านค้าให้เพียงพอ
ปัจจัย ดังต่อไปนี้ จะเพียงพอหรือไม่
เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ร้านค้ามี และให้
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจ
• ร้านค้าที่เข้าลักษณะความเสี่ยงสูง
o อ้างอิงประเภทธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง โดยมีหลัก ดังนี้
ตาม Merchant Category Code
(MCC) ของผู้ให้บริการเครือข่ายบัตร
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ระหว่างประเทศ (International
Card Scheme)
o ปัจจัยอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงตาม
ประกาศของสานักงาน ปปง.
o ควรมีปัจจัยอื่น ๆ ในการปรับระดับ
ความเสี่ยงตาม MCC ในข้อที่แล้ว
หรือไม่ เช่น สามารถปรับความเสี่ยงลง
ได้ในกรณีที่เป็นธุรกิจที่มีการจด
ทะเบียน มีที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง ฯลฯ
• ร้านค้าที่เข้าลักษณะต้องห้าม
o ทาธุรกิจต้องห้ามตามกฎหมาย
o ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีของประชาชน
o ติด Blacklist ของ International
Card Scheme
4.2 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เพื่อให้การประเมินความเสี่ยง การทาความ
รู้จัก และการบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้าของผู้
ประกอบธุรกิจแต่ละแห่งอาจจะมีความเข้มข้นและ
สอดคล้องกันได้หรือไม่

คำตอบ
1. อย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ปปง. เช่น
ปัจจัยด้านพื้นที่ ด้านผลิตภัณฑ์ที่ขายหรือให้บริการ ด้าน
ช่องทางในการให้บริการ เป็นต้น
2. ผู้ประกอบธุรกิจจะพิจารณากาหนดปัจจัยในการ
ประเมินและจัดระดับความเสี่ยงร้านค้า โดยอ้างอิง
หลักเกณฑ์ของเครือข่ายบัตรหรือหลักเกณฑ์ภายในของ
ผู้ประกอบธุรกิจเอง ซึ่งเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของ ปปง.
ได้

ธปท. ไม่ขัดข้อง และสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจ
กาหนด Industry standard ร่วมกัน เพื่อยกระดับ
การทาความรู้จักและการบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้า
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับหลักการของ
แนวนโยบายฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. กำรทำ KYM ร้ำนค้ำหลัก (Master merchant) และร้ำนค้ำอื่นภำยใต้ร้ำนค้ำหลัก (Sub-merchant)
ตามแนวนโยบายฯ ผู้ประกอบธุรกิจต้องทาความ
ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่โดยตรงในการดูแล
รู้จักและบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้าหลัก และ
กระบวนการทาความรู้จักและการบริหารติดตาม
ร้านค้าอื่นภายใต้ร้านค้าหลักอย่างไร
ความเสี่ยงของร้านค้าหลัก สาหรับร้านค้าอื่นภายใต้
ร้านค้าหลัก ผู้ประกอบธุรกิจต้องดูแลให้ร้านค้าหลักนา
แนวนโยบายฯ ฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้สามารถดูแล
ผู้เกี่ยวข้องกับการให้บริการรับชาระเงินของผู้ประกอบ
ธุรกิจได้อย่างเพียงพอ ไม่ส่งผลกระทบ
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คำตอบ
6. ระบบกลำงที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละแห่งสำมำรถดำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลร่วมกัน
มีหน่วยงานกลางหรือระบบกลางใด ๆ ที่ผู้ประกอบ
การตรวจสอบข้อมูลร้านค้า หรือเจ้าของร้านค้าหรือ
ธุรกิจแต่ละแห่งสามารถดาเนินการตรวจสอบข้อมูล
ผู้มีอานาจลงนาม สามารถทาได้ผ่านหน่วยงานของรัฐ
ร่วมกัน เพื่อให้เป็นข้อมูลและหลักเกณฑ์เดียวกันในการ ที่น่าเชื่อถือ เช่น
พิสูจน์ทราบข้อมูลและหลักฐานร้านค้า ได้หรือไม่
- การตรวจสอบความถูกต้อง แท้จริง และ
เป็นปัจจุบัน ของข้อมูลบัตรประชาชน ผ่านระบบ
การตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ
(DOPA)
- การตรวจสอบหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์หรือ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของกระทรวงพาณิชย์
อย่างไรก็ดี ในระยะต่อไป ธปท. ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบธุรกิจสร้างความร่วมมือและประสานงาน
ร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติหรือข้อมูล เช่น ข้อมูล
Fraud หรือ ข้อมูล Watch list เป็นต้น

