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ในปัจจุบนัธุรกิจการเงินได้ให้บริการลกูค้าด้วยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึน้ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้กับ

ลกูค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินตา่งๆได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว และด้วยต้นทนุท่ีลดลง พร้อมทัง้เร่ิมน าเทคโนโลยีมาช่วยปรับ
กระบวนการท างานเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการท างาน โดยหนึง่ในกระบวนการท่ีเป็นท่ีกลา่วถึงอยา่งมาก ได้แก่ การท าความรู้จกั
ลูกค้า หรือ KYC) ซึ่งเป็นขัน้ตอนที่ต้องมีขึน้ก่อนเร่ิมให้บริการ เพื่อให้สามารถมั่นใจว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ท าธุรกรรมจริง มี
แหลง่ที่มาของเงินที่จะน ามาลงทนุ และทราบถึงผู้ รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ซึ่งเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน 
อยา่งไรก็ตาม การท า KYC ในปัจจบุนัถือเป็นขัน้ตอนท่ียุง่ยากส าหรับทัง้สถาบนัการเงินและลกูค้า ไมว่า่จะเป็นขัน้ตอนของลกูค้าที่
กรอกข้อมลูต่างๆและน าสง่เอกสารหลกัฐานที่ก าหนด ต้องมีการพบกนัระหว่างลกูค้ากบัเจ้าหน้าที่ของสถาบนัการเงิน (face-to-
face contact) และสถาบนัการเงินตรวจสอบเอกสารหลกัฐานถึงจะสามารถท าธุรกรรมการเงินได้ ซึ่งทัง้หมดนีล้้วนเป็นต้นทนุทัง้
ด้านคา่ใช้จ่ายและระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการทัง้สิน้  

การรู้จกัลกูค้าด้วยวิธีอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Know Your Customer: e-KYC) จึงเป็นแนวทางทีถ่กูกลา่วถึงเป็นอยา่ง
มากในช่วงที่ผา่นมา เพื่อช่วยลดความยุง่ยากของขัน้ตอน KYC ในปัจจบุนั และพฒันาไปสูก่ารท า KYC กบัลกูค้าโดยที่ไม่พบหน้า 
(non face-to-face customer) ในด้านของธุรกิจหลกัทรัพย์นัน้ หากพิจารณาแนวทางปฏิบตัิเร่ือง การรายงานธุรกรรมและการจดั
ให้ลกูค้าแสดงตนส าหรับสถาบนัการเงิน ประเภทบริษัทหลกัทรัพย์ ของส านกังานปปง.จะ พบว่ามี 2 ขัน้ตอนหลกัที่ส าคญั ได้แก่ 
การแสดงตน/ระบตุวัตน (Identification) และการตรวจสอบข้อมลูการแสดงตน (Verification)1เป็นขัน้ตอนที่ต้องท าควบคู่กนัและ
สามารถที่จะน าวิธีการอิเลก็ทรอนิกส์เข้ามาชว่ยในการด าเนินการได้เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึน้ ดงัปรากฎตามภาพที่ 1 

 
 
 
 

                                                           
1 การจดัให้ลกูค้าแสดงตน  หมายความวา่ การด าเนินการให้ได้มาซึง่ข้อมลูของลกูค้าและการด าเนินการเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องแท้จริงของข้อมลูการแสดงตน ตามประกาศส านกั
นายกรัฐมนตรี เร่ือง วิธีการแสดงตนของลกูค้าสถาบนัการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ทัง้นี ้การตรวจสอบข้อมลูการแสดงตน เป็นการพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วน
ของข้อมลู ตรวจทานข้อมลูท่ีควรมี ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูและหลกัฐาน รวมถึงการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูหลกัฐานด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

 Highlight 

 การท าความรู้จักลูกค้า (KYC) ด้วยวธิีการในปัจจุบนั เป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากส าหรับท้ังสถาบัน

การเงินและลูกค้า 
 

 Electronic Know Your Customer (e-KYC) ซึ่งเป็นการน าอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในขั้นตอน

การแสดงตน/ระบุตัวตน (Identification) และการตรวจสอบข้อมูลการแสดงตน 

(Verification)จึงเป็นทางออกท่ีถูกกล่าวถึงอย่างมาก 
 

 ในต่างประเทศมีรูปแบบท่ีตา่งกันออกไป โดยหลายประเทศใช้วิธีการ Video Identification/ 

เทคโนโลยี facial recognition และให้ลูกค้าลงนามด้วย electronic signature 
 

 ส าหรับ e-KYC ในประเทศไทยยังอยู่ในระยะเริ่มต้น โดยยังมีประเด็นท่ีต้องหารือในเรื่องวิธีการ/

เทคโนโลยีซึ่งเป็นท่ียอมรับ และการเข้าถึงฐานข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ 
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Electronic Know Your Customer (e-KYC) 

กบัการชว่ยลดความยุง่ยากจาก KYC ในปจัจบุนั 
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แต่ละประเทศมีรูปแบบที่ต่างกันออกไป โดยหลายประเทศท า e-KYC ด้วยวิธีการ Video Identification/ 

เทคโนโลยี facial recognition และให้ลูกค้าลงนามด้วย electronic signature 

จากการรวบรวมตัวอย่างที่เก่ียวกับการอนุญาตให้น าวิธีการอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในกระบวนการรู้จักลูกค้าของ
หนว่ยงานก ากบัดแูลในต่างประเทศพบว่า มีรูปแบบวิธีการที่แตกต่างกนัออกไป บางประเทศหน่วยงานก ากบัดแูลได้ก าหนดเป็น
รูปแบบวิธีการที่ให้อนญุาตอย่างชดัเจนเพื่อให้สถาบนัการเงินปฏิบตัิ (ตวัอย่างเช่น การอนญุาตให้ใช้ Video Identification ใน
เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ สเปน ) แต่ในบางประเทศก็ก าหนดเป็นหลกัการกว้างๆโดยไม่ได้เจาะจงรูปแบบวิธีการ (ตวัอย่างเช่น 
บราซิล) ดงัปรากฎตามภาพท่ี 2  

 โดยหลกัการแล้วการท า e-KYC ในขัน้ตอนรับลกูค้าใหม่ โดยที่สถาบนัการเงินไม่พบหน้าลกูค้า ย่อมมีความเสี่ยง
มากกว่าการท า KYC ปกติที่พบเห็นลกูค้าต่อหน้า รวมถึงประเด็นความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีด้วย ดงันัน้ สถาบนัการเงินเอง
จะต้องมีกระบวนการในการบริหารจดัการความเสีย่งในด้านทีอ่าจเกิดขึน้อย่างรัดกุม ได้แก่ ด้านคณุภาพของอปุกรณ์/เคร่ืองมือที่
น ามาใช้ ทกัษะและความช านาญของบคุลากร วิธีการ/ขัน้ตอนการเก็บและตรวจสอบข้อมลูการแสดงตน ความถกูต้องแท้จริงของ
เอกสารแสดงตนตามที่ก าหนด และตรวจวา่ลกูค้าเป็นบคุคลเดียวกบัในเอกสารแสดงตนหรือไม ่รวมถึงมีขัน้ตอนให้ลกูค้ายืนยนัตน
ระหว่างการเก็บข้อมูล  ด้านการรักษาความปลอดภยัของข้อมูลซึ่งต้องรัดกุมเพียงพอ การเก็บรักษาข้อมูลลกูค้าซึ่งต้องเป็นไป
ตามที่หนว่ยงานก ากบัดแูลก าหนด โดยประเด็นตา่งๆนี ้ถึงแม้วา่สถาบนัการเงินจะมอบหมายให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ท า KYC แทน 
แตส่ถาบนัการเงินไมอ่าจปฏิเสธความรับผิดชอบท่ีเกิดขึน้ได้ 

ภาพที่ 1: เปรียบเทยีบ Traditional KYC vs. e-KYC 
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ส าหรับในประเทศไทย e-KYC ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น โดยธปท.ได้ออกเกณฑ์การเปิดบัญชีรับเงินฝาก

ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว 
  

ส าหรับในประเทศไทยนัน้ ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ออกประกาศธปท.ที่ สนส.7/2559 เร่ืองหลกัเกณฑ์การรับฝากเงิน
จากประชาชน ซึง่เปิดโอกาสให้สถาบนัการเงินตามกฎหมายสามารถเปิดบญัชีรับฝากเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว โดย
อนญุาตเฉพาะลกูค้าบคุคลธรรมดา และต้องมีการท า KYC ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าการพบลกูค้าต่อหน้า และมีการบริหารความ
เสี่ยงที่เข้มขึน้ และถือเป็นการให้บริการช่องทางใหม่ที่ต้องยื่นขออนุญาต โดยสรุปได้ว่า การระบุตัวตน ต้องจัดให้มีอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส ์ได้แก่ ระบบ Video conference ที่เจ้าหน้าที่สงัเกตพฤติกรรมและสมัภาษณ์ได้แบบ Real-time โดยมีคณุภาพของ
ภาพและเสยีงที่ชดัเจน การพิสูจน์ตัวตน ในกรณีเปิดบญัชีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเคร่ืองมือของลกูค้า เช่น คอมพิวเตอร์ 
โทรศพัท์มือถือ และโปรแกรมระบบงานที่สถาบนัการเงินเตรียมไว้ สถาบนัการเงินต้องใช้ระบบตรวจสอบสถานะของข้อมลูและ
บตัรประชาชนของลกูค้าที่เป็นปัจจบุนั ประกอบกบัระบบการตรวจสอบลายนิว้มือลกูค้าเป็นอย่างน้อย หากต้องการใช้เทคโนโลยี
อื่นนอกจากที่ระบใุห้ยื่นขออนญุาต ธปท.เป็นรายกรณี 

ส่วนธุรกิจหลกัทรัพย์เองแม้จะยงัไม่มีเกณฑ์โดยตรงเก่ียวกับการท า e-KYC แต่ส านักงาน ก.ล.ต.ก็สนบัสนุนการน า
วิธีการดังกล่าวมาใช้ ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ได้มีการเปิดบญัชีผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะและตวัอย่าง      

ภาพที่ 2: ตัวอย่างการอนุญาตให้น า e-KYC มาใช้ในต่างประเทศ 
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การตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าโดยสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย ซึ่งได้ก าหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงส าหรับกรณี 
non face-to-face เช่น กรณีเปิดบญัชีผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ Online Trading ซึ่งบริษัทจ ากดัวงเงินในระดบัที่ไม่ก่อให้เกิด
ความเสีย่งด้านการฟอกเงินอยา่งมีสาระส าคญั โดยต้องมีการด าเนินการด้วยวธีิการอยา่งใดอยา่งหนึง่ หรือหลายอยา่งเพื่อทดแทน
การพบลกูค้า ตวัอยา่งเช่น การให้ลกูค้าช าระเงินโดยวิธีตดับญัชีเงินฝากกบัธนาคารพาณิชย์  การจดัให้มี third party reliance ให้
สถาบนัการเงินอื่นพบกบัลกูค้าแทนเป็นกรณีๆไป เป็นต้น 
   

แม้สถาบันการเงินจะมีความต้องการท า e-KYC แต่ในทางปฏิบัติยังมีหลายประเด็นที่ต้องหารือเพิ่มเติม 
 

ในปัจจุบนัแม้ว่าสถาบนัการเงินเร่ิมมีความต้องการที่จะท า e-KYC ส าหรับการรับลกูค้าใหม่เป็นการทัว่ไป แต่ในทาง
ปฏิบัติยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องหารือเพิ่มเติมกับหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งในมุมมองของสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทยมี
ความเห็นดงันี ้ 

 วิธีการ/เทคโนโลยซ่ึีงเป็นที่ยอมรับร่วมกนัของหน่วยงานก ากับดูแลทุกแห่งว่าใช้เพื่อทดแทนการท า KYC แบบ 
ปกติที่พบเห็นลูกค้าต่อหน้าได้ เนื่องจากในปัจจบุนั สถาบนัการเงินล้วนอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของหนว่ยงานก ากบัมากกวา่ 1 
แห่ง การที่หน่วยงานก ากบัต่างๆมีแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบั e-KYC ที่ยอมรับร่วมกนัก็จะท าให้สถาบนัการเงินด าเนินการได้อย่าง
เหมาะสม 

 การเข้าถงึฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถอื ในทางปฏิบตัิมีข้อจ ากดัหลายประการ อาทิเช่น ฐานข้อมูลส าคัญที่ใช้ตรวจสอบ

ข้อมูลการแสดงตนของลูกค้ายงัไม่เปิดให้สถาบันการเงนิสามารถเข้าเชื่อมโยงโดยตรงเพื่อท า e-KYC ได้แบบ real-time 
ตวัอย่างเช่น ข้อมูลของกรมการปกครอง ฐานข้อมูลที่สถาบันการเงินต้องตรวจสอบมีหลายแหล่ง ท าให้มีต้นทุนในการ
รวบรวม นอกจากข้อมลูการแสดงตนแล้ว ยงัมีข้อมลูที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมายปปง.และหน่วยงานก ากบัดแูลต่างๆ อาทิเช่น 
ฐานข้อมลูบคุคลที่กระท าผิดตามความผิดมลูฐาน และ/หรือถกูยึดอายดัทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงิน ฐานข้อมลูนกัการเมืองใน
ประเทศของปปช./ปปท. ฐานข้อมูลยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบซ่ึงสามารถใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่านได้ ท าให้มีความยุ่งยากใน
การด าเนินการ ตลอดจนมีโอกาสผิดพลาด และมีคา่ใช้จ่ายสงู  

 ความไม่มั่นใจว่าการเก็บข้อมูล KYC ของลูกค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถงึการลงนามในสัญญาใดๆกับ

ลูกค้าที่กระท าโดยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นที่ยอมรับให้มีผลทางกฎหมายได้ แม้ว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์มานานแล้ว ท าให้การใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่ส าคญัของการท า e-KYC ยงัไม่ถกูน ามาใช้
อยา่งแพร่หลาย ทัง้นี ้หนว่ยงานก ากบัอาจระบใุห้ชดัเจนวา่ ลายมือช่ือให้รวมถึงลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ที่เช่ือถือได้ตามมาตรา 26 
ของกฎหมายวา่ด้วยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ ซึง่จะช่วยยืนยนัวา่ข้อมลูนัน้ถกูสง่มาลกูค้าจริงๆและไมไ่ด้ถกูเปลีย่นแปลงแก้ไข 

 

สถาบนัการเงินต่างๆมีแนวโน้มที่จะให้บริการด้วยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึน้ ซึ่งหากได้รับการสนบั สนุนจาก
หนว่ยงานก ากบัดแูลในการคลีค่ลายประเด็นตา่งๆที่ได้กลา่วในข้างต้น โดยเฉพาะในเร่ืองของฐานข้อมลูซึง่เก่ียวพนักบัข้อกฎหมาย
ซึ่งก ากบัหน่วยงานที่เป็นผู้ดแูลข้อมลูอยู่อีกชัน้หนึ่งด้วยแล้ว ก็คาดว่ามีโอกาสที่จะเห็นการท า e-KYC รูปแบบต่างๆเกิดขึน้ได้ใน
อนาคตอนัใกล้นี ้
 
 Disclaimer: 

เอกสารนีจ้ัดท าขึน้โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านัน้ ซ่ีงจัดท าขึน้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันท่ีปรากฏในเอกสารนีเ้ท่านัน้ จึงอาจ
เปล่ียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเม่ือข้อมูลท่ีเก่ียวข้องมีการเปล่ียนแปลง ทัง้นี ้สมาคมมิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลาของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด สมาคมไม่
รับผดิต่อบุคคลใดๆจากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการท าละเมิด รวมถงึความประมาท หรือเหตุอ่ืนใด ท่ีเกิดจาก การตัดสินใจ หรือการกระท าใดๆ ท่ีเกิดจากความเชื่อถือในเอกสารดังกล่าว หรือในความ
เสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผดิใดๆ รวมถงึการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถงึแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึน้ได้ก็ตาม 


