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ในปัจจุบนัการท่ีลูกค้าจะทําธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินต่างๆทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีเงินฝากกับ

ธนาคารพาณิชย์ การซือ้ขายหลกัทรัพย์กับบริษัทหลกัทรัพย์ หรือการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตกับบริษัทประกันต่างๆ 

ล้วนแล้วแต่ต้องผ่านกระบวนการทําความรู้จักและการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Know Your 

Customer/Customer Due Diligence หรือ KYC/CDD)ทัง้สิน้ ทัง้นี ้เพ่ือช่วยให้สถาบนัการเงินรู้ข้อมลูลกูค้าเพียงพอท่ี

สามารถให้บริการตามความต้องการหรือวตัถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และเป็นการปฏิบัติตาม

กฎหมายป้องกนัการฟอกเงิน ซึง่มีวตัถปุระสงค์ป้องกนัการใช้ธุรกรรมทางการเงินเป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการให้

การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยต้องระบตุวัตนลกูค้า ผู้ ท่ีจะได้รับผลประโยชน์จากการทําธุรกรรมและผู้ มี

อํานาจควบคมุการทําธุรกรรมในทอดสดุท้าย  
 

คงต้องยอมรับว่ากระบวนการ KYC/CDD แม้จะมีความสําคัญตามท่ีกล่าวมาในข้างต้นแต่ก็เป็นขัน้ตอนท่ีค่อนข้าง

ยุ่งยากสําหรับทัง้สถาบนัการเงินและลกูค้า ด้านสถาบันการเงนิมีหน้าท่ีในการรวบรวมข้อมลูและเอกสารหลกัฐานระบุ

ตวัตนลกูค้าตามท่ีกฎหมายกําหนด ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลกัฐานต่างๆ ประเมินและบริหารความเสี่ยง

ของลูกค้าไปตลอดตัง้แต่เร่ิมต้นจนยุติความสัมพันธ์ ปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน ไปจนถึงการเก็บเอกสาร

หลกัฐานของลกูค้า กระบวนการทัง้หมดนีจ้ะต้องใช้ระยะเวลาและบคุลากรในการทําหน้าท่ีดงักล่าวซึง่เป็นต้นทุนในการ

ดําเนินงานทัง้สิน้ ขณะท่ีด้านลูกค้า จะต้องให้ข้อมูลและเอกสารหลกัฐานเพ่ือระบุตวัตนแก่สถาบนัการเงิน และหาก

เร่ิมทําธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินรายใหมก่็จะต้องผ่านกระบวน KYC/CDD อีกครัง้หนึง่ 

ศนูยขอมลู KYC กลาง (Central KYC Registry)อนิเดยี… 

ตัวอยางแนวทางชวยลดภาระการทาํ KYC 

 Highlight 

♦ การทาํความรูจกัลกูคาและการตรวจสอบเพือ่ทราบขอเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา 
(KYC/CDD) มปีระโยชนตอทัง้ตวัลกูคา สถาบนัการเงนิและภาพรวมเศรษฐกจิ
ของประเทศ แตดวยกระบวนการที่มีขั้นตอนมากมายอาจจะเปนภาระใหลกูคา และเปน
ตนทุนการดําเนินงานของสถาบันการเงิน  

♦ ในอนิเดยีไดจดัตัง้ Central KYC Registry เพือ่ลดความยุงยากของการทาํ 
KYC โดยทําหนาที่เปนศูนยกลางบันทึกขอมูลลกูคา และใหสถาบันการเงินแชรขอมูลได
ตามที่กฎหมายกําหนด ขณะที่สถาบันการเงินยังมีหนาที่สอบยันขอมูลตัวตนลูกคาเชนเดิม 

♦ ในกรณขีองประเทศไทยนัน้ การจดัทาํศนูยขอมลู KYC กลางเปนอกีแนวคดิที่
มคีวามนาสนใจแตการนาํมาประยกุตใชยงัคงมปีระเดน็ทีท่าทายในหลายดาน 
ซ่ึงตองอาศัยการผลกัดันอยางเปนรูปธรรมจากทางการ และความรวมมือระหวางหนวยงาน
กํากบัและสถาบันการเงิน 

17 ตุลาคม 2559 
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ผลสํารวจในหวัข้อ The real impact of global changes in Know Your Customer (KYC) regulation on Financial 

Institutions (2016) โดย Thomson Reuters ได้รวบรวมความเห็นของผู้บริหารสถาบนัการเงิน 722 รายใน 7 ประเทศ 

(องักฤษ สหรัฐอเมริกา เยอรมนันี แอฟริกาใต้ ฮ่องกง สิงคโปร์และออสเตรเลีย) พบว่า ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียที่ใช้ใน

กระบวนการ KYC ของกลุ่มสถาบันการเงินเหล่านี ้ สูงถึง 60 ล้านดอลลาร์ฯต่อปี และมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ทุกปี 

ขณะท่ีสถาบันการเงินมีการจ้าง

บุคลากรเพ่ือดูแลด้าน KYC โดย

เฉลี่ยแห่งละ 68 ราย และในการรับ

ลกูค้าใหมแ่ตล่ะครัง้ (on boarding 

processes) มีระยะเวลาเฉลี่ยถึง 

24 วนัและมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้อีกใน

อนาคต โดยสถาบันการเงินติดต่อ

กลบัลกูค้า 4 ครัง้เป็นอย่างน้อย 

ประก  

อินเดยีไดจัดตั้ง Central KYC Registry (CKYCR) เพื่อชวยลดความยุงยากของการ
ทํา KYC 

 

ในต่างประเทศได้มีการกล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกับการจัดทํา

ฐานข้อมูล KYC กลางขึน้ เพ่ือช่วยลดภาระความยุ่งยาก

ทางด้านเอกสารหลกัฐานตา่งๆและการตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูลทุกๆครัง้ท่ีลูกค้าเร่ิมทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน

เป็นครัง้แรก โดยท่ีประเทศอินเดียได้มีการผลกัดนัเร่ืองนีอ้ย่าง

เป็นรูปธรรม รัฐบาลอินเดียทําการปรับปรุงกฎหมายฟอก

เงินเม่ือเดือน กรกฎาคม 2558 (the Prevention of 

Money-laundering (Maintenance of Records) Rules) 

เพ่ือเปิดให้มีการจัดตัง้ Central KYC Records Registry 

(CKYCR) ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน Central Registry 

of Securitisation Asset Reconstruction and Security 

Interest of India (CERSAI) เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางเก็บ

บนัทึกข้อมลู KYC ของลกูค้าสถาบนัการเงินผู้ มีหน้าท่ีรายงาน

ตามกฎหมายฟอกเงินทุกประเภท (Banks, Insurance 

companies, brokerages and mutual funds)ใน digital form 

และอนุญาตให้มีการแชร์ข้อมูล KYC ของลูกค้าได้ภายใต้

ขอบเขตท่ีกําหนด  
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ทัง้นี ้กฎหมายฟอกเงินที่ปรับปรุงดังกล่าวได้กําหนดให้สถาบันการเงินต้องส่งข้อมูล KYC ของลูกค้าใน

รูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ให้ CKYCR ภายใน 3 วันหลังจากที่ได้เร่ิมต้น account-based relationship  โดยล่าสดุนัน้ 

CKYCR ได้เปิดให้สถาบนัการเงินสง่ข้อมลูลกูค้าแล้วซึง่ในระยะเร่ิมต้นจะบงัคบัใช้กบับญัชีของลกูค้ารายย่อยท่ีเปิดใหม่

ตัง้แต ่1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไปก่อน  กระบวนการโดยสรุปของ CKYCR มีดงันี ้

❶ สถาบันการเงินผู้ มีหน้าท่ีรายงานตามกฎหมายฟอกเงินจะต้องขึน้ทะเบียนกบั CKYCR ผ่านทาง web 

portal เพ่ือให้ได้รับ username และ link สําหรับตัง้ password ในการเข้าใช้บริการ 

❷ สถาบันการเงินรวบรวมข้อมูลลูกค้าตามท่ีระบุในแบบรายงานมาตรฐานท่ีเรียกว่า common KYC 

template ซึง่ CERSAI จดัทํา และ upload ข้อมลูผ่านทาง web portal ซึง่รวมถงึ รูปถ่าย ลายมือช่ือ และ scan 

เอกสารหลกัฐานเพ่ิมเติม อาทิเช่น หลกัฐานในการะบตุวัตนและท่ีอยู่ และ upload เข้าระบบด้วย  

❸ หลงัจากตรวจสอบในเร่ือง De-duplication และความถูกต้องกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว CKYCR จะ

ออกเลขหมายระบุตวัตน (KYC Identifier) 14 หลกัของลกูค้าแต่ละรายเพ่ือให้สถาบนัการเงินแจ้งให้ลกูค้า

ทราบต่อไป โดยลกูค้าสามารถนํา KYC Identifier ไปแจ้งกบัสถาบนัการเงินรายอ่ืนๆท่ีประสงค์จะทําธุรกรรม

ด้วยในอนาคต โดยท่ีสถาบนัการเงินรายหลงัจะใช้ข้อมลู KYC Identifier ท่ีได้รับจากลกูค้า ในการ download 

ข้อมลูจาก CKYCR โดยช่วยให้ลกูค้าไมต้่องผ่านกระบวนการระบตุวัตนอีกครัง้ 

❹หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูลูกค้า สถาบนัการเงินซึง่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะต้อง update 

ข้อมูลรวมถึงเอกสารหลกัฐานใหมก่บั CKYCR โดยเร็ว ซึง่หลงัจากนัน้ CKYCR ก็จะส่ง notification ไปยงั

สถาบนัการเงินรายอ่ืนๆท่ีเคยมีการ upload/download ข้อมลูลกูค้ารายดงักลา่วให้ทราบ 
 

ข้อมลูใน CKYCR Operating Guideline 2016 ได้ระบ ุFunctions and Obligations ของ CKYCR และสถาบนัการเงิน

ผู้ มีหน้าท่ีรายงานธุรกรรมไว้ดงันี ้

• Functions and Obligations ของ CKYCR 

 จะต้องจดัให้มีการเช่ือมตอ่ข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีความปลอดภยัสงูกบัผู้ มีหน้าท่ีรายงานธุรกรรม 

(ในกรณีนีเ้วบ็ไซต์ของ CKYCR ได้แก่ https://www.ckycindia.in) 

 จะต้องมีช่องทางในการส่งข้อมูลท่ีมีความปลอดภัยสูงกับ ID issuing authorities และใช้ข้อมูล

อิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่วตามท่ีได้รับอนญุาตและเก็บรักษาไว้ท่ี CKYCR 

 จะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษา (storing) คุ้มครอง (safeguarding) และเรียกคืน (retrieving) 

ข้อมลู KYC และจดัให้ข้อมลูเหลา่นัน้อยู่ในสภาพท่ีใช้ได้บนช่องทางออนไลน์สําหรับสถาบนัการเงิน 

 จะต้องเผยแพร่ข้อมลูลกูค้าท่ีมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนัแล้วให้แก่สถาบนัการเงินทุกรายท่ีมีการใช้

บริการเก่ียวกบัลกูค้ารายดงักลา่ว        

 จะต้องนําข้อมลู KYC ของลกูค้าท่ีได้รับไปตรวจสอบความซํา้ซ้อนของข้อมลู (de-duplication)ก่อนท่ี

จะออก KYC Identifier เฉพาะสําหรับลกูค้าแตล่ะรายให้แก่สถาบนัการเงิน 

 จะต้องทําให้แน่ใจว่าระบบการเก็บรักษาข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในสภาพท่ีสมบรูณ์และสามารถ

เข้าถงึได้ตลอดช่วงเวลา 

https://www.ckycindia.in/
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 จะต้องมีมาตรการท่ีจําเป็นเพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูล KYC ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะไม่สูญหาย ถูก

ทําลาย หรือดดัแปลง และจะต้องมีการสํารองข้อมลูดงักล่าวให้อยู่สภาพใช้งานได้ตลอดเวลาตาม

สถานท่ีตา่งๆ 

 จะต้องมีมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกนัการเข้าใช้ฐานข้อมลู KYC โดยไมไ่ด้รับอนญุาต   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Functions and Obligations ของสถาบันการเงนิผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายฯ 

 จะต้องขึน้ทะเบียนกบั CKYCR ตามกระบวนการและวิธีการท่ีกําหนด 

 จะต้องสอบยันความถูกต้องของตวัตนลกูค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเบือ้งต้นเก่ียวกบัลูกค้า (verify 

the identity of the customer and perform the initial due diligence of the customer)ในการ

เร่ิมต้น account- based relationship กบัลกูค้า 

  กรณีท่ีได้รับ KYC Identifier จากลกูค้า สถาบนัการเงินจะต้องดาวน์โหลดข้อมลู KYC ของลกูค้าจาก 

CKYCR โดยใช้ KYC Identifier และจะต้องไมข่อให้ลกูค้าย่ืนเอกสารเพ่ิมเว้นในกรณีข้อมลูของลกูค้า

มีการเปลี่ยนแปลง หรือสถาบันการเงินเห็นว่ามีความจําเป็นท่ีจะต้องสอบยันตัวตนและท่ีอยู่ของ

ลกูค้า หรือต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าในลกัษณะท่ีเข้มงวดขึน้ หรือประเมินความ

เสี่ยงลกูค้าให้มีความเหมาะสมขึน้ 

 จะต้องไม่ใช้ข้อมูล KYC ของลกูค้าท่ีได้รับจาก CKYCR เพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืนนอกจากการสอบยัน

ตวัตนและท่ีอยู่ของลกูค้า และต้องไม่เผยแพร่ข้อมลูให้กบับุคคลอ่ืน นอกจากเป็นการเผยแพร่ตามท่ี

ลกูค้าอนญุาต หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด  

 สถาบนัการเงินฯซึง่เป็นผู้สอบยนัข้อมลู KYC หรือปรับปรุงข้อมลู KYC ของลูกค้าเป็นรายสดุท้าย

จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ความถกูต้องของข้อมลูตวัตนและท่ีอยู่ของลกูค้า 
 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า การจัดตัง้ CKYRC ไม่ได้เปล่ียนแปลงหน้าที่ความ

รับผิดชอบที่สาํคัญของสถาบันการเงนิในการสอบยันความถูกต้องของข้อมูลเก่ียวกับตัวตนของลูกค้า และแม้

จะส่งข้อมูล KYC ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ CKYCR แล้ว สถาบันการเงินยังต้องมีหน้าที่ในการเก็บ

เอกสารหลักฐาน KYC ตัวจริงของลูกค้าตามที่กฎหมายกําหนดเช่นเดิม แต่คงต้องยอมรับว่า การจดัตัง้ CKYCR 

จะช่วยลดภาระความยุ่งยากและความซํา้ซ้อนในจากการเรียกเอกสารต่างๆจากลูกค้า ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลา และ

คา่ใช้จ่ายในกระบวนการ KYC ลงได้เป็นอย่างมาก แม้วา่สถาบนัการเงินจะต้องจ่ายคา่ธรรมเนียมให้แก่ CKYCR ในการ

ใช้บริการก็ตามแตก่็เป็นอตัราท่ีกําหนดไว้ระดบัท่ีคอ่นข้างต่ํา (upload 0.8 รูปีตอ่ธุรกรรม/ download 1.1 รูปีตอ่ธุรกรรม/ 

update 1.15 รูปีตอ่ธุรกรรม) จากระดบัเดิมท่ี DotEx International ซึง่เป็นผู้จดัทําระบบให้กบั CERSAI คาดว่า สถาบนั

การเงินมีค่าใช้จ่ายโดยรวมอยู่ท่ีประมาณ 20-35 รูปีต่อ KYC ในขณะท่ีลูกค้าก็จะสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน

รูปแบบตา่งๆได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วขึน้เป็นอย่างมาก 
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กรณีของประเทศไทยนั้น การจัดทําศูนยขอมูล KYC กลางเปนอีกแนวคิดที่มีความ
นาสนใจ แตการนํามาประยุกตใชยังคงมีประเด็นที่ทาทายในหลายดาน 

 

ในกรณีของประเทศไทยนัน้ การจดัทําศนูย์ข้อมลู KYC กลางเป็นอีกแนวคิดหนึ่งท่ีมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อ

การช่วยจัดสรรทรัพยากรในตลาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ด้วยการลดความซํา้ซ้อนในกระบวนการ KYC ท่ี

สถาบนัการเงินทกุแห่งต้องทําเหมือนกนัในลกูค้ารายเดียวกนัลง อย่างไรก็ตาม การนํามาประยกุต์ใช้สําหรับประเทศไทย

และเลง็ให้เกิดผลในทางปฏิบติัยงัคงมีประเดน็ท่ีท้าทายในหลายด้าน ซึง่จะต้องอาศยัการผลกัดนัอย่างเป็นรูปธรรมจาก

ทางการเช่นกนั โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปรับปรุงข้อกฎหมายตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง การจดัสรรงบประมาณ การกําหนดรูปแบบ

ของหน่วยงานกลางท่ีจะทําหน้าท่ีดงักล่าว ตลอดจน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้องทุกแห่ง และ

สถาบันการเงิน อาทิเช่น การกําหนด common template ร่วมกัน การกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างชดัเจนในประเด็นสําคญัไม่ว่าจะเป็นหน้าท่ีการสอบยนัความถูกต้องของข้อมลู การปรับปรุง

ข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั การรักษาความปลอดภยัของข้อมลู และการกําหนดขัน้ตอนในการทํางานท่ีสามารถนําไปปฏิบติัได้

อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น  

 

 

******************************************************** 
 

Disclaimer: 
เอกสารนีจั้ดทาํขึน้โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านัน้ ซ่ีงจัดทาํขึน้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ โดยข้อมูล

ดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันท่ีปรากฏในเอกสารนีเ้ท่านัน้ จึงอาจเปล่ียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเม่ือข้อมูลท่ีเก่ียวข้องมีการเปล่ียนแปลง ทัง้นี ้

สมาคมมไิด้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลา  ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด  
สมาคมไม่รับผิดต่อบุคคลใดๆจากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการทําละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอ่ืนใด ท่ีเกิดจาก การตัดสินใจ 

หรือการกระทาํใดๆ ท่ีเกิดจากความเช่ือถือในเอกสารดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดใดๆ รวมถึงการสูญ

หายของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถงึแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึน้ได้ก็ตาม 


