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ดว้ยพฒันาการของเทคโนโลยีในปัจจุบนัส่งผลใหก้ารท าธุรกรรมต่างๆรวมถึงทางการเงินการลงทุนดว้ยช่องทาง

ออนไลนเ์ขา้มามีบทบาทในการใชชี้วิตประจ าวนัเพ่ิมขึน้ ทัง้เหตุผลในเรื่องของความสะดวกสบาย ความรวดเร็วและการ
ประหยดัระยะเวลาท่ีลกูคา้ใชส้  าหรบัการท าธุรกรรมโดยไม่จ าเป็นตอ้งเดินทางไปท่ีสาขาดว้ยตนเอง นอกจากนัน้แลว้ การ
ระบาดของไวรสั COVID-19 ในช่วงตน้ปีท่ีผ่านมา ถือเป็นปัจจัยส าคญัท่ีช่วยผลกัดนัใหเ้กิดการเปลี่ยนพฤติกรรมอย่าง
รวดเรว็ของลกูคา้จากเดิมท่ีท าธุรกรรมแบบพบหนา้ไปเป็นการท าธุรกรรมทางออนไลนม์ากขึน้ ตวัอย่างท่ีเห็นไดช้ดัในส่วน
ของตลาดหุน้ ไดแ้ก่ ธุรกรรมการซือ้ขายหลกัทรพัยท่ี์ผูล้งทุนหนัมาซือ้ขายผ่านทางอินเทอรเ์น็ตเพ่ิมมากขึน้ โดยมลูค่าของ
การซือ้ขายหลกัทรพัยท์างอินเทอรเ์น็ตตอ่มลูคา่การซือ้ขายรวมในตลาดหลกัทรพัยไ์ดป้รบัตวัเพ่ิมขึน้อย่างมากจากรอ้ยละ 
27.86 เม่ือเดือนมกราคม 2563 สูร่อ้ยละ 38.69 ในเดือนมิถนุายน 2563 และยงัมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมขึน้อีกอย่างตอ่เน่ือง  

นอกจากนัน้แลว้ การใชช้่องทางออนไลนย์ังตอบโจทยใ์นการช่วยลดขัน้ตอนท่ียุ่งยากของธุรกรรมบางประเภท 
โดยเฉพาะการเปิดบญัชีและท าความรูจ้กัลกูคา้ (KYC) สืบเน่ืองจากการท า KYC ในปัจจุบนัเป็นขัน้ตอนท่ียุ่งยากส าหรบั
ทัง้ผูป้ระกอบธุรกิจและลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นขัน้ตอนของลกูคา้ท่ีตอ้งกรอกขอ้มลูต่างๆและน าส่งเอกสารหลกัฐานท่ีก าหนด 
ตอ้งมีการพบกันระหว่างลกูคา้กบัเจา้หนา้ท่ีของสถาบนัการเงิน (face-to-face contact) และสถาบนัการเงินตรวจสอบ
เอกสารหลกัฐานถึงจะสามารถท าธุรกรรมการเงินได ้ซึ่งทัง้หมดนีล้ว้นเป็นตน้ทุนทัง้ดา้นค่าใชจ้่ายและระยะเวลาท่ีใชใ้น
การด าเนินการทัง้สิน้ ผูป้ระกอบธุรกิจจึงมีความประสงคท่ี์จะพัฒนาการเปิดบัญชีและท าความรูจ้ักลูกคา้ดว้ยช่องทาง
อิเลก็ทรอนิกส ์(e-KYC)เพ่ิมมากขึน้ 

ส าหรับผู้ประกอบธุรกจิในตลาดทุน ทางส านักงานก.ล.ต.ได้ออกประกาศแนวปฏบิัตทิี ่นป.9/2562 เร่ือง 
แนวทางปฏบิัตใินการน าเทคโนโลยมีาใช้ในการท าความรู้จักลูกค้า โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหผู้ป้ระกอบธุรกิจใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันารูปแบบการเปิดบญัชีและท า e-KYC โดยพิจารณาอา้งอิงจากระดบัความน่าเช่ือถือของการพิสจูน์

 Highlight 

 การท าธุรกรรมด้วยช่องทางออนไลนเ์ข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ าวันเพิ่มขึน้ อีกทั้งการระบาด
ของไวรัส COVID-19 ถือเป็นปัจจัยส าคัญทีช่่วยผลักดนัใหเ้กิดการเปล่ียนพฤตกิรรมอย่างรวดเร็ว 

 ส าหรับการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยน้ั์น ส านักงานก.ล.ต.ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการท าความรู้จักลูกค้า โดยระดับ IAL ขั้นต ่า คือ IAL 2.1 ร่วมกับตรวจหลักฐาน
แสดงตนกับแหล่งทีม่าทีน่่าเชือ่ถอืทางออนไลน ์

 ในขั้นตอนการตรวจสอบตัวบุคคลน้ัน บริษัทหลักทรัพยม์ีทางเลือกในการพัฒนาวิธีการเอง หรือ
เลือกใช้บริการยนืยันตัวตนผ่านระบบ Digital ID หรือระบบ NDID กไ็ด้ 

 ระบบ Digital ID (ระบบ NDID)คือ โครงสร้างพืน้ฐานของประเทศไทยที่เชื่อมต่อการพิสูจนแ์ละ
ยนืยันตัวตนจากทุกภาคส่วน โดยมีบริษัท เนช่ันแนลดิจิทัลไอดี จ ากัด(NDID) เป็นผู้ให้บริการระบบ 
โดยเมื่อต้นปีนี้ ธปท. อนุญาตให้ธนาคารพาณิชยท์ดสอบการให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากทาง
ออนไลนแ์ก่ลูกค้าบุคคลผ่านระบบ NDID เป็นบริการแรก ภายใต้ Regulatory Sandbox 

 ในส่วนของธุรกิจหลักทรัพยน้ั์น บริษัทหลักทรัพยก์ลุ่มแรกอยู่ระหว่างทดสอบระบบอีกคร้ัง ก่อนที่
จะเข้า Regulatory sandbox ทัง้นี้ แนวทางการเปิดบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยท์างออนไลนโ์ดยผ่าน
ระบบ NDID ของแต่ละบริษัทอาจจะมีวิธีการและรายละเอียดทีแ่ตกต่างกันออกไปได้ แต่ยังคงต้อง
เป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละมาตรฐานทีห่น่วยงานก ากับดูแลก าหนด 

การเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัยท์างออนไลน์โดยผ่านระบบ Digital ID 
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ตวัตน (Identity Assurance Level : IAL) ในขอ้เสนอแนะมาตรฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีจ าเป็นต่อ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสว์่าดว้ยแนวทางการใชด้ิจิทลัไอดีส  าหรบัประเทศไทยท่ีจดัท าโดยส านกังานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส ์(สพธอ.) ทัง้นี ้จากการหารือรว่มกบัภาคสว่นตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้งในตลาดทนุ ส  านกังานก.ล.ต.เห็นควรก าหนด
ระดับ IAL ขั้นต ่าส าหรับการเปิดบัญชีในธุรกิจตลาดทุนที่ส านักงานยอมรับ คือ IAL ระดับ 2.1 ตาม
ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ของ สพธอ. พร้อมจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานแสดงตนกับแหล่งทีม่าของข้อมูล
หลักฐานหรอืผู้ใหข้้อมูลทีน่่าเชื่อถือทางออนไลนเ์พิ่มเติมด้วย รวมเรียกว่าระดับ IAL 2.1+ การก าหนดมาตรฐาน
ขัน้ต ่าในการพิสจูนต์วัตนดงักลา่วน ามาใชไ้ดก้บัทัง้การเปิดบญัชีดว้ยวิธีการแบบพบหนา้ (face-to-face) และดว้ยช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือใหแ้น่ใจไดว้่า ลกูคา้ท่ีมาเปิดบญัชีมีตวัตนจริงเพียงคนเดียว/ ขอ้มลู หลกัฐานท่ีลกูคา้น ามาแสดงเป็น
ของจริง/ ลกูคา้เป็นเจา้ของหลกัฐานท่ีน ามาเปิดบญัชี โดยสรุปกระบวนการเปิดบัญชีทีร่ะดับ IAL 2.1+ และตัวอย่าง

ประกอบ เป็น 4 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย 1. การรวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 2. การตรวจสอบหลกัฐาน 3. การตรวจสอบตวั
บคุคล และ 4. การตรวจสอบช่องทางการติดตอ่ รายละเอียดตามภาพดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อย่างไรก็ตาม ส านักงานก.ล.ต.ไม่ไดเ้จาะจงในเรื่องของวิธีการและเทคโนโลยีท่ีน ามาใช ้โดยผูป้ระกอบธุรกิจ
สามารถพฒันาวิธีการจะตรวจสอบตวับคุคลดว้ยตนเองโดยตอ้งเป็นไปตามหลกัการขา้งตน้  ในกรณีทีไ่ม่ได้ท าเอง ก็ยัง
มีทางเลือกในการเลือกใช้บริการยืนยันตัวตนจากหน่วยงานอื่นทีม่ีบริการดังกล่าวโดยผ่านระบบ Digital ID ได ้
โดยเลือก Identity  Provider (IdP) หรือผูพิ้สจูนแ์ละยืนยนัตวัตน1ท่ีใหบ้ริการตามระดบั IAL ท่ีส  านกังานก.ล.ต.ก าหนด 
ทัง้นี ้เดิมแนวปฏิบตัิฯนีจ้ะมีผลบงัคบัใชเ้ดือนมกราคม 2564 แตปั่จจบุนัส  านกังานก.ล.ต.ก าลงัพิจารณาเลื่อนการบงัคบัใช้ 
เพ่ือใหร้ะบบงานตา่งๆมีความพรอ้มมากขึน้ 
                                                           
1 Identity Provider (IdP) หรือผูใ้หบ้รกิารพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตน หมายถึง หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนและออกสิ่งที่ลกูคา้จะใชใ้นการ
ยืนยนัตวัตนในครัง้ถดัไป 

สรุปกระบวนการและตัวอย่างการเปิดบัญชีที่ระดับ IAL2.1+ 

ท่ีมา: ข้อมูลจากนป.9/2562 และเอกสารการบรรยายของส านักงานก.ล.ต. 
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ระบบ Digital ID คือ โครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศไทยท่ีเช่ือมต่อการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนจากทุกภาคส่วน
เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วในการใชบ้ริการของประชาชนและลดการปลอมแปลงตวัตน ช่วยใหก้ารพิสูจนแ์ละยืนยัน
ตัวตนน่าเ ช่ือถือย่ิงขึ ้น ซึ่ง ในปี 2561 รัฐบาลเป็นผู้ริ เริ่มขึ ้น โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและ
กระทรวงการคลงัเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการพฒันาระบบดงักล่าว ซึ่งในเวลาต่อมา ก็ไดม้ีการจัดตั้งบริษัท เนช่ัน
แนลดจิทิลัไอด ีจ ากัด(NDID)2 เพ่ือด าเนินการรบัช่วงในการใหบ้ริการระบบการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนดงักล่าว (ต่อมา
จงึมกัถกูเรียกวา่ระบบ NDID แทน) ทัง้นี ้ระบบ Digital ID/ระบบ NDID เป็นระบบกลางท่ีรองรบัการยืนยนัตวัตน ผ่านทาง
อิเลก็ทรอนิกส ์โดยใชข้อ้มลูจากบคุคลท่ี 3 (Third Party) ในการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตน ทัง้นี ้การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล
จะตอ้งไดร้บัความยินยอม (Consent) จากเจา้ของขอ้มลูก่อนจึงสามารถน าขอ้มลูนัน้ไปใชไ้ด ้และตวัระบบถูกออกแบบ
ภายใตแ้นวคิด Decentralized ดว้ยเทคโนโลยี Blockchain จึงไม่มีการรวมศนูยเ์ก็บขอ้มลู ขอ้มลูจะถูกเก็บแบบกระจาย
ศนูยภ์ายใตห้น่วยงานท่ีเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลขอ้มลูนัน้ๆจึงมั่นใจในเรื่องการรกัษาความลบัและความปลอดภยัของขอ้มลู 
โดย NDID มีแผนจะเริ่มตน้จากการเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน ์หลงัจากนัน้ จะทยอยเปิดบริการอื่นๆ เช่น การขอสินเช่ือ
ออนไลน ์การเปิดบญัชีหลกัทรพัยอ์อนไลน ์การสมคัรประกนัตา่งๆ ตามล าดบั 

ทัง้นี ้ประโยชนจ์ากการใช้บริการของ NDID (ขอ้มลูจาก www.ndid.co.th) ไดแ้ก่ 

 ยกระดบัการท าธุรกรรมของประเทศไทยใหม้ีความน่าเช่ือถือมากย่ิงขึน้ และสนบัสนนุท าใหเ้กิดการท า 
ธุรกรรมบนโลกออนไลนท่ี์มีความปลอดภยัสงู 

 ไดร้บัความสะดวก รวดเรว็ และประหยดัเวลา ในการใชบ้ริการ โดยสามารถท ารายการผ่านทางช่องทาง 
ออนไลนไ์ดโ้ดยอา้งอิงการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางดิจิทลั ซึ่งมีความปลอดภยัสงูกว่าการท าธุรกรรมท่ีมีการพิสจูนแ์ละ
ยืนยนัตวัตนดว้ยส าเนาบตัรประชาชน 

 ลดตน้ทนุและระยะเวลาในการเดินทางมาแสดงตนท่ีสาขาหรือส านกังาน ลดการกรอกขอ้มลู ลดการใช ้
ปริมาณเอกสารกระดาษเพ่ือแสดงตนในการสมคัรใชบ้ริการกบัหน่วยงานตา่งๆ 

 ผูใ้ชบ้ริการยงัสามารถตอ่ยอดสมคัรใชบ้ริการไปยงัผลิตภณัฑอ์ื่นๆ ของผูใ้หบ้ริการไดง้่ายย่ิงขึน้ ซึง่จะ 
อ านวยความสะดวกแก่การใหบ้ริการครบวงจร 
 โดยลา่สดุ ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) เปิดให้ธนาคารพาณิชยท์ดสอบการให้บริการเปิดบัญชีเงิน
ฝากทางออนไลนแ์ก่ลูกค้าบุคคลเป็นบริการแรก โดยใช้การพสูิจนแ์ลยนืยันตัวตนข้ามธนาคารผ่านระบบ NDID 
ในวงจ ากัด ภายใต้ Regulatory Sandbox3 ของ ธปท. ตัง้แตว่นัท่ี  6 กุมภาพนัธ ์2563 ซึ่งจะช่วยใหป้ระชาชนสามารถ

                                                           
2 เป็นความรว่มมือในการจดัตัง้และถือหุน้โดยกลุม่ธนาคารพาณิชยไ์ทย สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ บรษัิทหลกัทรพัย ์บรษัิทจดัการกองทนุ บรษัิทประกนัชีวิต บรษัิท
ประกนัวินาศภยั บรษัิทผูใ้หบ้รกิารช าระเงนิทางอิเลก็ทรอนิกส ์ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย บรษัิทไปรษณียไ์ทย รวม 69 บรษัิท  
3 Regulatory Sandbox คือ แนวทางการทดสอบและพฒันานวตักรรมท่ีน าเทคโนโลยีใหม่มาสนบัสนนุการใหบ้รกิารทางการเงิน โดยเปิดใหผู้ใ้หบ้รกิารทาง
การเงินทดสอบการใหบ้รกิารดว้ยเทคโนโลยีใหม่ในวงจ ากดั เพ่ือสง่เสรมิใหเ้กิดนวตักรรมทางการเงิน ขณะท่ีมีแนวทางในการดแูลความเสี่ยงและคุม้ครองผูใ้ชบ้รกิารท่ี
เหมาะสม 

ระบบ Digital ID (ระบบ NDID)คือ โครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศไทยท่ีเช่ือมต่อการพิสูจน์และยืนยนัตวัตนจากทุกภาค
ส่วน และมีบริษทั เนชัน่แนลดิจิทลัไอดี จ ากดั(NDID) เป็นผูใ้ห้บริการระบบ โดยเมือ่ต้นปีน้ี ธปท. อนุญาตให้ธนาคาร
พาณิชยท์ดสอบการให้บริการเปิดบญัชีเงินฝากทางออนไลน์แก่ลูกค้าบุคคลผา่นระบบ NDID เป็นบริการแรกได้แล้ว 
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เปิดบญัชีเงินฝากกับธนาคารแห่งใหม่ไดผ้่านช่องทางดิจิทลั เช่น ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน โดยใชก้ารพิสูจนแ์ละยืนยัน
ตวัตนจากธนาคารท่ีตนเองเคยมีบัญชีเงินฝาก ดว้ยเทคโนโลยีการจดจ าใบหนา้ (Facial Recognition) ในปัจจุบันมี
ธนาคารพาณิชยใ์หบ้ริการจ านวน 8 ธนาคารซึ่งเป็นการใหบ้ริการในวงจ ากัดตามช่วงเวลาและช่องทางท่ีแต่ละธนาคาร
ก าหนด และในอนาคตธนาคารพาณิชยร์ายอื่นๆจะทยอยเริ่มใหบ้ริการตามความพรอ้มของแตล่ะธนาคาร 

 
 
 
 
 

ในส่วนของธุรกิจหลักทรัพยน้ั์น ไดม้ีการหารือและประสานงานกันระหว่าง NDID หน่วยงานก ากับดูแล 
(ธปท./ส  านกังาน ก.ล.ต./ ตลาดหลกัทรพัยฯ์)และกลุ่มบริษัทหลกัทรพัย ์อย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอดในการซกัซอ้มความ
เขา้ใจและเตรียมความพรอ้มในเรื่องต่างๆเพ่ือท่ีจะใหบ้ริการเปิดบญัชีซือ้ขายหลักทรพัยท์างออนไลนแ์ก่ลกูคา้บุคคลผ่าน
ระบบของ NDID โดยความคืบหนา้ล่าสดุนัน้ กลุ่มบริษัทหลกัทรพัยป์ระมาณ 10 รายท่ีเขา้ร่วมเป็นกลุ่มแรกไดเ้ขา้ท าการ
ทดสอบเสมือนจริง (UAT test) ครัง้ท่ี 1 กบัระบบ NDID ไปเมื่อเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา ในการทดสอบไดใ้ชบ้ริการจากผู้
ใหบ้ริการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตน (IdP) ท่ีเป็นธนาคารพาณิชย ์4 ราย ซึ่งไดม้ีการสรุปผลและส ารวจประเด็นท่ีเป็นปัญหา
และอุปสรรคในการใชบ้ริการเพ่ือใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งท าการแกไ้ขและเตรียมความพรอ้มอีกครัง้หนึ่งก่อนท่ีจะท าการ
ทดสอบเสมือนจริงครัง้ท่ี 2 ต่อไป โดยมีเป้าหมายในการเขา้ Regulatory Sandbox เพ่ือใหบ้ริการลูกคา้ในวงจ ากดัได ้
อย่างไรก็ตาม ในการเขา้ Regulatory Sandbox จะตอ้งผ่านการทดสอบและไดร้บัการอนมุตัิจากหน่วยงานก ากบัดแูลดว้ย 

ทัง้นี ้แนวทางการเปิดบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยท์างออนไลนโ์ดยผ่านระบบ NDID ของบริษัทหลักทรัพย์
แต่ละรายสามารถที่จะมีวิธีการและรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปได้ แต่ยังคงตอ้งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท า KYC/CDD ท่ีหน่วยงานก ากบัดแูลก าหนด รวมถึงระดบั IAL ขัน้ต ่าในการเปิดบญัชีท่ีเป็นระดบั IAL 
2.1 + ขึน้ไป โดยยกตวัอย่างแนวทางการเปิดบัญชซีือ้ขายหลักทรัพยท์างออนไลนซ์ึ่งจัดท าโดย Settrade ตามภาพ 

ในส่วนของธรุกิจหลกัทรพัยนั์น้ บริษทัหลกัทรพัยก์ลุ่มแรกอยู่ระหวา่งทดสอบระบบอีกครัง้ ก่อนท่ีจะเข้า Regulatory 
sandbox ทัง้น้ี แนวทางการเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัยท์างออนไลน์โดยผา่นระบบ NDID ของแต่ละบริษทัอาจจะมี
วิธีการและรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัออกไปได้ แต่ยงัคงต้องเป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์หน่วยงานก ากบัดแูลก าหนด 

ทีม่า: SETTRADE 
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จากภาพดงักลา่วสามารถสรุปตวัอย่างขัน้ตอนท่ีลกูคา้ด าเนินการไดด้งันี ้(อาจแตกตา่งกนัในแตล่ะบล.) 

 เข้าระบบของบริษัทหลักทรัพย ์และเลือกเปิดบัญชซีือ้ขายหลักทรัพยท์างออนไลน ์โดยกรอก 
ข้อมูลเบือ้งต้น เช่น รหสับตัรประชาชน, ช่ือ,นามสกุล,วนัเกิด,Laser Code (เพ่ือใหบ้ริษัทน าขอ้มลูไปตรวจสอบทาง
ออนไลนก์บักรมการปกครองวา่บตัรประชาชนยงั Valid อยู่หรือไม)่และเบอรโ์ทรศพัทม์ือถือเพ่ือใหบ้ริษัทยืนยนัวา่เป็นเบอร์
ท่ีถือครองจริงโดยสง่เป็น OTP-SMS ไปท่ีเบอรท่ี์ระบ ุ

 ยอมรับหนังสือใหค้วามยนิยอมในการเปิดเผยข้อมูล เพ่ือใหร้ะบบสามารถเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลได ้
ถกูตอ้งตามกฏหมายขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต และตัง้รหสัยนืยันตัวตนส าหรบัการเปิดบญัชี(ส าหรบั
เขา้ระบบครัง้ตอ่ไป) 

 กรอกข้อมูลต่างๆในใบสมัครทางออนไลน ์(ตวัอย่างเช่น ค าถาม FATCA/ ขอ้มลูสว่นบคุคล/ขอ้มลู 
ทางการเงิน/Suitability test/ Self-declaration เช่น PEPs เป็นตน้) 

 เลือกการยนืยันตัวตนผ่านระบบ NDID พร้อม upload เอกสาร ไดแ้ก่ ภาพถ่ายบตัรประชาชน  
ภาพ selfie ของลกูคา้ และสมดุบญัชีเงินฝาก (ขึน้อยู่กบับริการท่ีเลือกใช ้ในอนาคตบาง IdP อาจเป็นผูใ้หบ้ริการขอ้มลู 
(Authoritative source: AS) ซึง่หากบริษัทหลกัทรพัยข์อขอ้มลูใดมาได ้ก็ไมจ่  าเป็นตอ้งขอจากลกูคา้อีก) 

 ยอมรับเงือ่นไขและข้อตกลงของ NDID  และกดเลือก IdP (ธนาคารพาณิชยท่ี์ลกูคา้เคยยืนยนั 
ตวัตนไว ้ก่อนหนา้นี)้ จากนัน้ลกูคา้จะตอ้งไปท าการยืนยนัตวัตนตามรูปแบบของ IdP ท่ีเลือกตามระยะเวลาท่ีก าหนด ซึ่ง
แต่ละรายอาจมีรูปแบบวิธีแตกต่างกนั ตวัอย่างเช่น Username&password /Pin code /Face recognition เป็นไปตาม
ระดบัความน่าเช่ือถือของสิ่งท่ีใชยื้นยนัตวัตน (ดงัตวัอย่างของ Settrade ตามภาพ) 

 
 

 หลังจากยนืยันตัวตนแล้ว ระบบจะแจ้งมายังบริษัทหลักทรัพย ์เพ่ือสามารถน ารายละเอียดการ 
เปิดบญัชีเพ่ือไปเขา้สูก่ระบวนการตรวจสอบ KYC/CDD ตามขัน้ตอนเพ่ือพิจารณาการเปิดบญัชีตามปกติตอ่ไป 
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 ในส่วนของสมาคมบริษัทหลักทรัพยไ์ทยไดเ้ห็นความส าคญัและสนบัสนุนใหบ้ริษัทสมาชิกน าเทคโนโลยีมา
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานมาโดยตลอด โดยเฉพาะขัน้ตอนการท า e-KYC ตามมาตรฐานท่ีส านักงาน ก.ล.ต.
ก าหนด โดยเล็งเห็นประโยชน์ทัง้ในด้านลูกค้าผู้ใช้บริการท่ีจะไดร้บัความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการใช้
บริการ ไมต่อ้งจดัสง่เอกสาร หรือ ติดต่อดว้ยตนเอง ลดการกรอกขอ้มลูท่ีซ  า้ซอ้นใหห้ลายหน่วยงานและลดการใชเ้อกสาร
กระดาษ  ด้านบริษัทหลักทรัพย ์ท่ีไดย้กระดบัการท าธุรกรรมเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยใ์หม้ีความน่าเช่ือถือมากย่ิงขึน้ 
มีความปลอดภยัสงูกวา่ การพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนดว้ยส าเนาบตัรประชาชน และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีหน่วยงานก ากบั
ดแูลยอมรบั อีกทัง้ ยงัลดขัน้ตอนการตรวจสอบบุคคลดว้ยตนเอง(โดยใชบ้ริการ IdP แทน)และลดความผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดขึน้ระหว่างด าเนินการ ทัง้นี ้สมาคมฯไดเ้ขา้ร่วมในคณะกรรมการและคณะท างานของโครงการ Digital ID ตัง้แต่
เริ่มแรก และร่วมเป็นหนึ่งในผูก้่อตัง้และใหส้มาชิกเขา้ถือหุน้ของบริษัท NDID ผ่านทางบริษัท แอสโกส้่งเสริมธุรกิจ จ ากดั 
โดยเช่ือว่า แมทุ้กวนันีก้ารพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนผ่านระบบของ NDID จะยงัเป็นเรื่องใหม่ส  าหรบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทัง้หน่วยงานก ากบัดแูล สถาบนัการเงินตา่งๆ โดยเฉพาะลกูคา้ซึง่ยงัไมม่ีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องนีม้ากนกั แต่หากระบบ
มีการพัฒนาและน าไปใชใ้นวงกวา้งขึน้ ประกอบกบั ภาคส่วนต่างๆร่วมกนัประชาสมัพนัธก์ารใชบ้ริการระบบ NDID ให้
บคุลากรของตน และลกูคา้มีความเขา้ใจในกระบวนการและประโยชนท่ี์จะไดร้บัมากขึน้แลว้ ในอนาคตขา้งหนา้จะเห็นการ
ใชร้ะบบ NDID ในธุรกรรมตา่งๆเพ่ิมมากขึน้ตามล าดบั Ω 
 
 

Disclaimer: 
เอกสารนีจั้ดท าขึน้โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพยไ์ทยเพือ่เผยแพร่ข้อมูลและเพือ่การศึกษาเท่าน้ัน ซีง่จัดท าขึน้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทีน่่าเชือ่ถอื โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารนี้เท่าน้ัน 
จงึอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องมีการเปลีย่นแปลง ท้ังนี ้สมาคมมิได้ยนืยนั ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ ์ความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลาของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่าง
ใด สมาคมไม่รับผดิต่อบุคคลใดๆจากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการท าละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจาก การตัดสินใจ หรือการกระท าใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเอกสาร
ดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผดิใดๆ รวมถงึการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน ์ถงึแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึน้ได้ก็ตาม 


