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ส่วนพัฒนานโยบายการกํากับ กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เผยแพร่  ตุลาคม ๒๕๖๒ 
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แนวทางปฏิบัติ เร่ือง การรายงานธุรกรรม 
สําหรับ สถาบันการเงิน ประเภท บริษัทหลกัทรัพย์ 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้สถาบันการเงินประเภทบริษัทหลักทรัพย์ สามารถรายงานธุรกรรมต่อสํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ได้อย่างถูกต้องตามหลักการแห่งกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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การรายงานธุรกรรม 
 

บทนํา 
 โดยหลักการแล้ว ผู้กระทําผิดมีโอกาสนําเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทําความผิดเข้ามาฟอกผ่านการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ มากกว่าที่จะทําให้ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นแหล่งก่อให้เกิดความผิดมูลฐานเสียเอง ดังน้ัน ในการ
ตรวจสอบเฝ้าระวังการทําธุรกรรมของลูกค้า จึงมุ่งไปที่  

(๑) การเปลี่ยนมือของทรัพย์ (Placement) และ 
(๒) การทาํให้ธุรกรรมมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยการส่งต่อทรัพย์ไปหลายทอด (Layering)  
ซึ่งการซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถนําเงินมาซื้อขายหลักทรัพย์ แม้จะผ่านสถาบันการเงินประเภทธนาคาร 

แต่บริษัทหลักทรัพย์ จะเป็นปลายทางธุรกรรมที่ทราบว่า ลูกค้านําเงินเข้ามาซื้อขายหลักทรัพย์ ในลักษณะที่อาจ
นําไปสู่การส่งต่อให้ผู้อ่ืนหรือไม่ หรือเป็นการนําเงินเข้ามาแปรสภาพเป็นหลักทรัพย์ และแปรสภาพกลับเป็นเงิน
ออกไปจากธุรกิจ โดยใช้ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นเครื่องมือ นอกจากน้ี ธุรกิจหลักทรัพย์ก็เป็นสถาบันการเงินอีก
ประเภทที่มีการเปล่ียนมือและซื้อขายที่รวดเร็วกว่าการโอนเงินผ่านสถาบันการเงิน และเป็นธุรกรรมที่มีความ
ซับซ้อนโดยโครงสร้างอยู่แล้ว อีกทั้งผู้ใช้บริการ ต้องเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการเคลื่อนย้าย
ทุนและสามารถทําผลกําไรได้โดยใช้เทคนิคเฉพาะ ซึ่งยากแก่การตรวจสอบพบในคร้ังแรก ดังน้ัน ธุรกิจหลักทรัพย์ 
จึงเป็นอีกธุรกิจหน่ึงที่อาจเสี่ยงต่อการเป็นเส้นทางการฟอกเงิน หรือการนําเงินที่ได้จากการกระทําความผิดมา
เปลี่ยนมือหรือแปรสภาพ  

ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการในการตรวจสอบธุรกรรมด้านหลักทรัพย์ แต่ด้วยความ
รวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าธุรกรรมและความถ่ีในการทําธุรกรรมของลูกค้า การกําหนดให้รายงานธุรกรรม
โดยใช้จํานวนหลักทรัพย์ หรือมูลค่าการซื้อขายทั่วไปเป็นหลักเกณฑ์ จะสร้างภาระแก่ผู้รายงานเป็นอย่างมาก และ
อาจเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานที่รับรายงานน้อย จึงจําเป็นต้องมุ่งเน้นให้สถาบันการเงินประเภทบริษัทหลักทรัพย์ 
ช่วยเหลือรัฐ โดยการตรวจสอบลูกค้าและแนวทางในการทําธุรกรรมของลูกค้าเป็นสําคัญ อีกท้ังสถาบันการเงิน
ประเภทน้ี อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลด้านเศรษฐกิจที่เข้มงวด การกําหนดมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการจัดทํา
กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า ให้เป็นความเสี่ยงหลักที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องกําหนด
นโยบายในการบริหาร ก็เป็นมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินของไทยอยู่แล้ว ดังน้ัน สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงเห็นควรพิจารณากําหนดพฤติกรรม
ต้นแบบ เพ่ือให้บริษัทหลักทรัพย์ นําไปปรับใช้ในการตรวจสอบธุรกรรมและลูกค้าที่ดําเนินอยู่ในธุรกิจของตนเป็น
สําคัญ รวมไปถึงการตรวจสอบเพ่ือพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าอย่างต่อเน่ืองควบคู่กันไป ซึ่งการดําเนินมาตรการ
ดังกล่าว จะช่วยให้รัฐทราบถึงเส้นทางการเปล่ียนมือและการแปรสภาพเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทํา
ความผิดผ่านธุรกิจสถาบันการเงินประเภทบริษัทหลักทรัพย์ได้ 
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ข้อ ๑. หลักการในการพิจารณา “ธุรกรรมที่ต้องรายงาน” 
 ธุรกรรมที่ต้องรายงานต่อสํานักงานฯ หมายถึงธุรกรรมที่มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 

 ก. ธุรกรรมของลูกค้า กล่าวคือ เป็นธุรกรรมที่ลูกค้าประสงค์ที่จะดําเนินการ เพ่ือประโยชน์ของลูกค้า
โดยตรง  ซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันการเงิน หรือการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน 
 ข. ธุรกรรมที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การยกเว้น กล่าวคือ เป็นธุรกรรมที่ไม่อยู่ในกลุ่ม “ธุรกรรมท่ีได้รับยกเว้นไม่
ต้องรายงาน” ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
 ท้ังน้ี หากธุรกรรมที่เกิดข้ึน ตรงกับหลักเกณฑ์ทั้งสองประการข้างต้น บริษัทฯ จะต้องรายงานธุรกรรม
ดังกล่าวตามวงเงินหรือหลักเกณฑ์ที่กําหนดอย่างเคร่งครัด 
 
ข้อ 2. ประเภทธุรกรรมที่ต้องรายงาน 
  ก. ลักษณะของธุรกรรมเก่ียวกับหลักทรัพย์ 

 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กําหนดให้
สถาบันการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรม ๓ ประเภท ได้แก่ ธุรกรรมเงินสด  ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน  และ
ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย  สําหรับสถาบันการเงินประเภทบริษัทหลักทรัพย์ มีการประกอบกิจการซึ่งอาจ
เก่ียวข้องกับธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับหน้าท่ีในการรายงานธุรกรรมต่อสํานักงาน  ดังน้ี 
  

1) “ธุรกรรมเงินสด” 1 ได้แก่ ธุรกรรมที่ลูกค้านําเงินสดมาชําระให้แก่บริษัท หรือธุรกรรมที่บริษัทจ่ายเงิน
สดให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นผลมาจากการทําธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนหรือตราสาร
ต่างๆ วงเงินในการรายงานธุรกรรมประเภทน้ี ได้แก่ ธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๒ ล้านบาทข้ึนไป 

  
2) “ธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สิน” 2 ได้แก่  

(๑) ธุรกรรมเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนในการซื้อ-ขาย ส่งมอบ หรือโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์
ที่เป็นหลักทรัพย์ หน่วยลงทุน ตราสารหน้ี หรือตราสารอนุพันธ์ ซึ่งเป็นธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินประเภท
สังหาริมทรัพย์ที่ได้รับยกเว้นตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) และที่แก้ไขเพิ่มเติมออกตามความใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทําให้บริษัทหลักทรัพย์ ไม่ต้องรายงานธุรกรรม
เก่ียวกับทรัพย์สินประเภทน้ี 

(๒) ธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นธุรกรรมประเภทสังหาริมทรัพย์ ธุรกรรม
ดังกล่าวน้ี บริษัทหลักทรัพย์มักจะมีการดําเนินการโดยเป็นการโอนมูลค่าเงินระหว่างบริษัท กับสถาบันการเงิน 
ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายบาทเนตของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงเป็นธุรกรรมที่กระทําระหว่างสถาบันการเงินกับ
สถาบันการเงินเพ่ือประโยชน์ในการส่งมูลค่าเงินที่กลุ่มลูกค้าซึ่งสถาบันการเงินคู่ค้ารับฝากแทน มายังบริษัท หรือ 
ส่งมูลค่าเงินเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการทางการเงินระหว่างบริษัทกับสถาบันการเงินเอง นอกจากน้ี  
ยังมีธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบริษัทกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นนิติบุคคลภายใต้กํากับ

                                                            
1 เป็นธุรกรรมประเภทท่ีมีการกําหนดวงเงินในการรายงาน 
2 เป็นธุรกรรมประเภทท่ีมีการกําหนดวงเงินในการรายงาน 
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ดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับสถาบันการเงินกลาง 
ที่หน่วยงานกํากับของรัฐเป็นผู้ดูแลอยู่  จึงเข้าข่ายเป็นธุรกรรมระหว่างสถาบันการเงินด้วยกัน เพ่ือประโยชน์ของ
สถาบันการเงินเอง 
  (๓) ธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังลูกค้าผ่านบัญชีสถาบันการเงินประเภทธนาคาร 
ซึ่งแม้ว่าบริษัทจะทําธุรกรรมเกี่ยวกับการโอนมูลค่าเงินให้แก่ลูกค้า แต่ธุรกรรมดังกล่าวก็เป็นการดําเนินการผ่าน
ช่องทางของการเปิดบัญชีเงินฝากในสถาบันการเงินประเภทธนาคาร ทําให้ธุรกรรมนี้ มิใช่ธุรกรรมที่บริษัท
หลักทรัพย์ดําเนินการกับลูกค้าโดยตรง แต่เป็นการดําเนินการผ่านสถาบันการเงินประเภทอ่ืน การรายงานธุรกรรม
การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนน้ี จึงเป็นหน้าที่ของสถาบันการเงินที่ทําหน้าที่เป็นช่องทางในการรับและส่ง
มูลค่าเงิน อันได้แก ่ธนาคาร เป็นต้น  
  (๔) ธุรกรรมที่ลูกค้านําอสังหาริมทรัพย์มาวางเป็นหลักประกันในการทําธุรกรรม  
  
 3) “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” 3 ได้แก่   

(1) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทําข้ึนเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติฉบับน้ี  

(2) ธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง  

(3)  ธุรกรรมที่อาจเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง 

ท้ังน้ีไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และให้หมายความรวมถึงการ
พยายามกระทําธุรกรรมดังกล่าวด้วย 

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างในการพิจารณาการรายงานธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน และคําอธิบายและ
ตัวอย่างธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเพ่ิมเติมในภาคผนวก 

 
  
ข้อ ๓. ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน 
  หลักเกณฑ์สําหรับธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน เป็นไปตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวงออกตาม
ความพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ ก. ธุรกรรมที่กระทําโดยบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับยกเว้น กล่าวคือ ธุรกรรมท่ีลูกค้าได้แก่บุคคลหรือ
องค์กรต่อไปน้ี เป็นธุรกรรมท่ีได้รับยกเว้น ไม่ต้องรายงาน 

ก-๑ พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ  พระรัชทายาท หรือพระบรมวงศ์ตั้งแต่ชั้น 
พระองค์เจ้าขึ้นไปจนถึงชั้นเจ้าฟ้า 

ก-๒ รัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ  
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
                                                            
3 เป็นธุรกรรมที่ ไม่จํากัดวงเงินและประเภทในการรายงาน 



๕ 

 

กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
 

 

ก-๓  มูลนิธิ ดังต่อไปน้ี 
- มูลนิธิชัยพัฒนา   
- มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   
- มูลนิธิสายใจไทย    

 
ข้อ ข. ธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

ธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับการได้มาโดยการครอบครองตามมาตรา ๑๓๘๒ (การครอบครองปรปักษ์) หรือมาตรา 
๑๔๐๑ (ภาระจํายอม) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ข้อ ค. ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภท สังหาริมทรัพย์อ่ืน ที่ไม่ใช่ เรือกําป่ัน เรือที่มีระวางตั้งแต่หกตัน
ข้ึนไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันข้ึนไป แพ ยานพาหนะ เคร่ืองมือหรือเครื่องจักรกล และ
ธุรกรรมที่เก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัล 

 

ข้อ ง. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการดําเนินการดังต่อไปน้ี 
   (ง-1) การบริการรับชําระเงินแทนเฉพาะที่มีมูลค่าน้อยกว่าเจ็ดแสนบาท 

(ง-2) การบริการเครือข่ายบัตรเครดิต 
(ง-3) การบริการเครือข่ายอีดีซี 
(ง-4) การบริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงิน 
(ง-5) การบริการหักบัญชี 
(ง-6) การบริการชําระดุล 

(ง-7)  การบริการหักบัญชีเช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสารทางการเงิน   
 

ข้อ จ. การโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงิน หรือระหว่างสถาบันการเงิน 
หรือระหว่างผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) ท้ังน้ี เฉพาะท่ีทําขึ้นเพ่ือสถาบันการเงินเท่าน้ัน  
เช่น กระทําข้ึนเพ่ือประโยชน์ของตน ในการลงทุน/เพ่ิมทุน ลดความเส่ียงในการบริหารกิจการ 
 

หมายเหตุ:  1. ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นตามข้อ ก. ได้รับยกเว้นทุกธุรกรรม 
     2. ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นตามข้อ ข- จ ได้รับยกเว้นเฉพาะธุรกรรมที่ใช้เงินสด และธุรกรรมท่ีเก่ียวกับ
ทรัพย์สิน โดยไม่รวมถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
 

 

ข้อ 4. แบบรายงานและวิธีส่งรายงานธุรกรรม 4 

ตาราง : แบบการรายงานธุรกรรมและผู้จัดทํารายงานการทําธุรกรรม 

 แบบรายงาน ระยะเวลาส่งรายงาน ผู้กรอกแบบรายงาน 
ปปง ๑-๐๑ ภายใน ๗ วันนับแต่วันถัดจากวันที่ ๑๕ และวันสิ้น

เดือนของเดือนที่มีการทําธุรกรรม 
กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงิน
เป็นผู้กรอกแบบ ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริง
ล งลายมื อชื่ อ  และ เ ขี ยนชื่ อ และ
นามสกุลด้วยลายมือบรรจงกํากับไว้ 
พร้อมกับระบุวัน เดือน ปี ที่ บันทึก
ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง ไ ว้ ใ น แบบร าย ง าน ท่ี
สํานักงาน ปปง. กําหนด 

ปปง ๑-๐๒ ภายใน ๗ วันนับแต่วันถัดจากวันที่ ๑๕ และวันสิ้น
เดือนของเดือนที่มีการทําธุรกรรม 

ปปง ๑-๐๓ 
 

ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 

    
 ตาราง :  จํานวนเงินสด มูลค่าธุรกรรมและแบบรายงานธุรกรรม 5 
ประเภทธุรกรรม จํานวนเงินสด/มูลค่าธุรกรรม ระยะเวลาในการส่งรายงานธุรกรรม แบบ

รายงาน 
ธุรกรรมที่ใช้เงินสด ธุรกรรมที่ใช้เงินสดตั้งแต่สอง

ล้านบาทข้ึนไป 
ภายใน ๗ วันนับแต่วันถดัจากวันที่ 
๑๕ และวันสิ้นเดือนของเดือนที่มี
การทําธุรกรรม 

ปปง ๑-๐๑ 

ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยส์ิน 
(เฉพาะอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์พิเศษ เช่น 
ยานพาหนะ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักรกล และสินทรัพย์
ดิจิทลั ที่ไม่ได้รับยกเว้นตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ ๕)  

ทรัพย์สินที่มีมูลค่าต้ังแต่ห้าล้าน
บาทข้ึนไป (ไม่ต้องพิจารณาถึง
มูลค่าของการทําธุรกรรม)6  

ภายใน ๗ วันนับแต่วันถดัจากวันที่ 
๑๕ และวันสิ้นเดือนของเดือนที่มี
การทําธุรกรรม 

ปปง ๑-๐๒ 

ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไม่จํากัดจํานวนคร้ัง จํานวนเงินสด  
หรือมูลค่าธุรกรรม 

ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่มีเหตอัุน
ควรสงสัย 

ปปง ๑-๐๓ 

 
 
 
 
                                                            
4 ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ.๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
5ตามกฎกระทรวงกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทําธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินต้องรายงานต่อสํานักงานป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙. 
6 ราคาประเมินที่สูงที่สุดโดยพิจารณาจากราคาประเมินของสํานักงานที่ดินหรือของบริษัทฯ หรือราคาซ้ือขาย อย่างใดอย่างหนึ่ง 



๗ 

 

กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
 

 

     วิธีการส่งรายงานธุรกรรมต่อสํานักงาน 
         บริษัทฯ สามารถส่งรายงานธุรกรรมทุกประเภทได้ โดยใช้วิธีใดวิธีหน่ึง ดังน้ี 
         ก. ย่ืนรายงานธุรกรรมต่อเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงาน  
         ข. ส่งรายงานธุรกรรมตามแบบรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยมีหลักฐานการส่งที่

ชัดเจน หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือไปรษณีย์เอกชน ซึ่งสามารถตรวจสอบผู้รับปลายทางได้ 
 ค. ส่งรายงานธุรกรรมเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

ซึ่งมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ กํากับและส่งด้วยวิธีที่สํานักงานประกาศกําหนด  
 

 ข้อ 5. ระยะเวลาและขั้นตอนการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
          การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบข้อ ๒ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดว่า เมื่อมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
และพบว่าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๑๓ วรรคหน่ึง (๓) ให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงาน
การทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยการส่งแบบรายงานไปยังสํานักงาน ปปง. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุ
อันควรสงสัย 

 “วันที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่สถาบันการเงินทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  
ซึ่งคือวันที่ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย (ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้บริหารหรือ
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสถาบันการเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 70 วรรคสอง7 
รวมตลอดถึงบุคคลผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสถาบันการเงินด้วย)    
  สถาบันการเงินต้องกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับข้ันตอนหรือกระบวนการพิจารณา
ตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าและทําความเห็นเสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณาอนุมัติการ
รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

 การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามมาตรา ๑๓ (๓) แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังน้ี  
 ๑)  การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเมื่อผู้มีหน้าที่รายงานพบเหตุอันควรสงสัยเอง  
       กล่าวคือ เมื่อมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินและพบว่าเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
ให้สถาบันการเงินรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยการส่งแบบรายงานไปยังสํานักงาน ปปง.  
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 “วันที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันท่ีสถาบันการเงินทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 ดังน้ัน การเริ่มนับระยะเวลา ๗ วัน ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงธุรกรรม 
ที่มีเหตุอันควรสงสัย ซึ่งก็คือวันที่ผู้บริหารระดับสูงได้ตรวจสอบ วินิจฉัยและอนุมัติการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยไปยังสํานักงาน ปปง.       
 

                                                            
7 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 มาตรา ๗๐ วรรคสอง “ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล” 



๘ 
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 ๒) การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเมื่อผู้มีหน้าที่รายงานได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินคดีที่เก่ียวข้องกับความผิดมูลฐาน ซึ่งแบ่งเป็น ๒ 
กรณี ดังน้ี  

  ๒.๑)  กรณีได้รับแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจาก สํานักงาน ปปง. สํานักงานตํารวจ หรือ
สถานีตํารวจ สถาบันการเงินสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณา โดยอาจตรวจสอบการทําธุรกรรมของลูกค้าราย 
ที่มีคําสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินน้ันย้อนหลังนับตั้งแต่วันท่ีได้รับคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวโดยใช้
กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า ทั้งน้ี เพ่ือทราบถึงเหตุอันควรสงสัยในการทําธุรกรรม
ของลูกค้ารวมตลอดถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าหรือผู้เก่ียวข้องสัมพันธ์กับลูกค้าที่เกิดขึ้นก่อนได้รับคําสั่ง
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากสํานักงาน ปปง. หากพบว่าการทําธุรกรรมใดก่อนน้ันหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องมีเหตุอัน
ควรสงสัย ให้สถาบันการเงินพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยการส่งแบบรายงานไปยัง
สํานักงาน ปปง. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

 “วันท่ีมีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่สถาบันการเงินทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย    
ดังน้ัน การเริ่มนับระยะเวลา ๗ วัน ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  
ซึ่งก็คือวันที่ผู้บริหารระดับสูงได้ตรวจสอบ วินิจฉัยและอนุมัติการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยไปยัง
สํานักงาน ปปง.  
   ๒.๒)  กรณีได้รับแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มีอํานาจหน้าท่ีใน
การดําเนินคดีที่เก่ียวข้องกับความผิดมูลฐาน เช่น สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงาน ป.ป.ส  
ให้สถาบันการเงินพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยโดยการส่งแบบรายงานไปยังสํานักงาน ปปง. 
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 

    “วันที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่สถาบันการเงินทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุ 
อันควรสงสัย สําหรับกรณีน้ี วันที่สถาบันการเงินทราบ หมายถึง วันที่ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ
ได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งยึดหรอือายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐ    
   ดังน้ัน การเริ่มนับระยะเวลา ๗ วัน ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารระดับสูงหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบอํานาจได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐ ทั้งน้ี การตรวจสอบ วินิจฉัย
และอนุมัติควรต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินต้องกําหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับขั้นตอนหรือกระบวนการพิจารณาตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าและทําความเห็น
เสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณาอนุมัติการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (ทั้งน้ีไม่ควร
เกิน 7 วัน) 
 
        ข. ขั้นตอนการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
   สถาบันการเงินมีหน้าที่ในการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดของลูกค้าแต่ละราย เพ่ือพิจารณาว่า ในการทํา
ธุรกรรมแต่ละคร้ัง หรือแต่ละกลุ่มธุรกรรมของลูกค้า มีความผิดปกติอันจะเข้าข่ายเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
ซึ่งต้องรายงานต่อสํานักงานหรือไม่ โดยกระบวนการในการตรวจสอบธุรกรรมจนถึงการส่งรายงานต่อสํานักงาน 



๙ 
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ควรกําหนดเป็นข้ันตอนที่สอดคล้องกับบทบัญญัติในกฎกระทรวง ว่าด้วย การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ
เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า ดังน้ี 

 ข้ันตอนที่ ๑    เมื่อมีการตรวจพบพฤติกรรมการทําธุรกรรมที่ผิดปกติของลูกค้ารายหน่ึงรายใด 

 ข้ันตอนที่ ๒    ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า เช่น ความสอดคล้องของมูลค่าในการทําธุรกรรมกับ
ข้อมลูรายได้หรือฐานะทางเศรษฐกิจของลูกค้า ประกอบกับความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในการลงทุนในขณะน้ัน 
รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่สถาบันการเงินอาจนํามาพิจารณาตามนโยบายและแนวทางของสถาบันการเงิน 

 ข้ันตอนที่ ๓    ดําเนินการตรวจสอบพฤติกรรมการทําธุรกรรมของลูกค้าที่ผ่านมา ว่ามีการทําธุรกรรม
ลักษณะเดียวกันน้ีในครั้งก่อนมากน้อยเพียงใด หรือมีเหตุอันควรสงสัยอื่นใดเพ่ิมเติม 

 ข้ันตอนที่ ๔    รายงานผลการตรวจสอบและผลการวิเคราะห์ให้แก่ผู้บริหารมีอํานาจในการตรวจสอบ
ธุรกรรมที่อาจมีเหตุอันควรสงสัยของลูกค้า 

 ข้ันตอนที่ ๕    กรณีท่ีเห็นควรรายงานต่อสํานักงาน  ผู้บริหารท่ีมีอํานาจดังกล่าว ลงนามอนุมัติเพ่ือส่ง
รายงานธุรกรรมของลูกค้า เป็น ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  
 

หมายเหตุ: ทั้งน้ีสถาบันการเงินอาจปฏิบัติตามข้ันตอนดังกล่าวตั้งแต่ 1 ขั้นตอนข้ึนไป ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับนโยบายของ
แต่ละองค์กร แต่หากเป็นกรณีได้รับแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าท่ีในการ
ดําเนินคดีที่เก่ียวข้องกับความผิดมูลฐาน (ยกเว้นคําสั่งของสํานักงาน ปปง.) สถาบันการเงินไม่ต้องตรวจสอบข้อมูล
เพ่ิมเติม โดยเมื่อได้รับคําสั่งดังกล่าวควรเสนอเรื่องให้ผู้บริหารที่มีอํานาจอนุมัติเพ่ือรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยทันที 

 
ข้อ 6. การเก็บรักษาข้อมูลการรายงานธุรกรรม 
 ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมต้องเก็บรักษา สําเนารายงานธุรกรรม (กรณีรายงานด้วยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ 
หรือย่ืน ณ สํานักงาน)  ที่ได้รายงานต่อสํานักงาน หรือเก็บรายงานธุรกรรมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (กรณี
รายงานโดยส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) ไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีนับแต่ได้มีการทําธุรกรรมหรือบันทึก
ข้อเท็จจจริงน้ัน  
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ภาคผนวก 
 

ตัวอย่างพฤติกรรมท่ีอาจพิจารณาตรวจสอบว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่ 
    พฤติกรรมที่บริษัทหลักทรัพย์อาจพิจารณาตรวจสอบ เพ่ือรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

ตัวอย่างเช่น  
 (๑) การซ้ือขายหลักทรัพย์ซึ่งไม่สอดคล้องกับฐานะทางการเงินของลูกค้า 
 (๒) การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าหลายราย มอบอํานาจให้ บุคคลใดบุคคลหน่ึง ดําเนินการซื้อขาย

หลักทรัพย์แทน ซึ่งเป็นธุรกรรมท่ีมีมูลค่าสูงและดําเนินการอย่างต่อเน่ือง จนอาจพิจารณาได้ว่า บุคคลผู้ดําเนินการ
ซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าน้ัน อาจเป็นผู้รับประโยชน์ทอดสุดท้ายของลูกค้าหลายราย8 

 (๓) กรณีที่ลูกค้ารายเดียวกัน ขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันหลายบัญชี และมีการทํา
ธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์มูลค่าสูงมากในแต่ละบัญชี จนอาจเชื่อได้ว่า ลูกค้ารับเปิดบัญชีแทนผู้อื่น หรือลูกค้าอาจ
มิใช่ผู้รับประโยชน์ท่ีแท้จริงจากการซ้ือขายหลักทรัพย์9 

 (๔) กรณีการส่งคําสั่งซือ้ขายในลักษณะไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
พิจารณาได้วา่เป็นการพยายามดําเนินการเพ่ือให้ผู้ อ่ืนหลงเช่ือหรือเข้าใจว่า หลกัทรัพย์นัน้ มีการสัง่ซือ้และขาย
จํานวนมากและหลายครัง้  ซึง่พฤติกรรมดงักลา่ว อาจนําไปสูก่ารป่ันหุ้น10  

 (๕) กรณีที่พบว่า ลูกค้ามีการเปิดบัญชี และส่ังซื้อขายหลักทรัพย์ จากนอกประเทศ และมีการโอน
หลักทรัพย์ไปยังบัญชีของลูกค้าต่างรายในบริษัทหลักทรัพย์เดียวกัน หรือโอนหลักทรัพย์ไปยังบัญชีของลูกค้าต่างรายใน
บริษัทหลักทรัพย์อ่ืน ซึ่งเป็นธุรกรรมท่ีมีมูลค่าสูงผิดปกติและต่อเน่ือง (รวมถึงลักษณะการทําธุรกรรมในทางกลับกัน) 

 (6) กรณีที่พบว่า ลูกค้ามีการถอนหลักทรัพย์ออกจากบัญชี ในลักษณะขอถอนคืนเป็นใบหุ้นซึ่งสามารถ
ส่งมอบหรือสลักหลังให้แก่ผู้อ่ืนได้โดยสะดวก โดยเป็นธุรกรรมมูลค่าสูงผิดปกติ หรือดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและ
รวมมูลค่าเป็นจํานวนมาก (รวมถึงการทําธุรกรรมในทางกลับกัน) 

 (7) กรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบก่อนอนุมัติสร้างความสัมพันธ์หรือทําธุรกรรม หรือตรวจพบใน
ภายหลังว่า ผู้ประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์หรือทําธุรกรรม หรือลูกค้า มีความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือ
การกระทําความผิดท่ีหน่วยงานของรัฐแจ้งรายชื่อไว้ หรือได้รับหนังสือแจ้งว่าอยู่ในระหว่างกระบวนการยึดหรือ
อายัดทรัพย์สิน หรือขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ซึ่งในกรณีน้ี บริษัทฯ ต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน และปรับความเสี่ยงให้เป็นลูกค้าเสี่ยงสูง 

 (8) กรณีได้รับแจ้งขอตรวจสอบข้อมูลลูกค้า ซึ่งมีข้อบ่งชี้ว่าอาจมีความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐาน
ฟอกเงิน จากหน่วยกํากับดูแลที่เก่ียวข้อง บริษัทอาจพิจารณาเพ่ิมความเสี่ยงของลูกค้าและอาจพิจารณารายงาน
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ 

 (9) กรณีได้รับข่าวสารจากหน่วยงานกํากับดูแลที่เก่ียวข้อง อาทิ ข่าวประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่ง
กล่าวโทษและลงโทษลูกค้าของบริษัท ซึ่งอาจเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินที่เกิดขึ้นในบริษัท
                                                            
8 พฤติกรรมดังกล่าว อาจเชื่อมโยงกับกรณี ลูกค้าปกปิด “ข้อมูลผู้รับประโยชน์ทอดสุดท้าย” 
9 พฤติกรรมดังกล่าว อาจเชื่อมโยงกับกรณี ลูกค้าปกปิด “ข้อมูลผู้รับประโยชน์ทอดสุดท้าย” 
10การป่ันหุ้น ตามพรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 244/3 ซึ่งมีองค์ประกอบความผิดทางอาญาเดียวกันกับ
ความผิดฐาน “ฉ้อโกงประชาชน” ซึง่เป็นความผิดมลูฐานของการฟอกเงินตามกฎหมายไทย 



๑๑ 

 

กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
 

 

หลักทรัพย์อ่ืน บริษัทอาจพิจารณาข้อมูลและธุรกรรมของลูกค้า และอาจพิจารณาเพ่ิมความเสี่ยงของลูกค้า รวมถึง
อาจพิจารณารายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

   (10) กรณีมีข่าวสารทั่วไปที่เก่ียวข้องกับความผิดมูลฐาน และสํานักงาน ปปง. แจ้งรายชื่อต่อบริษัทเพ่ือ
ดําเนินการตรวจสอบรายชื่อ หากพบว่าเป็นลูกค้าของบริษัท ให้พิจารณาประเมินความเสี่ยง และอาจพิจารณา
รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 

หมายเหตุ:   
    (๑) คําว่า “อย่างต่อเน่ือง” ในที่น้ี หมายความว่า มีจํานวนหลายครั้ง และดําเนินการในระยะเวลาที่

ใกล้เคียงกันอย่างสมํ่าเสมอในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
    (๒) คําว่า  “ธุรกรรมมูลค่าสูง” ในที่น้ี หมายความว่า เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงในแต่ละครั้ง  
    (๓) คําว่า “ฐานะทางการเงิน” ในที่น้ี หมายความว่า รายได้ รวมถึงข้อมูลเก่ียวกับเงินหรือทรัพย์สินที่

แสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของลูกค้าซึ่งได้แจ้งไว้กับบริษัท 
 
แนวทางในการกําหนดพฤติกรรมต้นแบบที่อาจนําไปสู่ การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  
 ในการกําหนดแนวทางในการตรวจสอบต้นแบบพฤติกรรมที่ผิดปกติ ข้างต้น บริษัทหลักทรัพย์ จําเป็นต้อง
วิเคราะห์และประเมินโครงสร้างลูกค้ารวมถึงลักษณะธุรกรรมของกลุ่มลูกค้าของตนก่อน โดยพิจารณาถึง 
 (๑) การกําหนดพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับคําว่า “ธุรกรรมมูลค่าสูง”  

      บริษัทหลักทรัพย์จะต้องพิจารณาจาก การทําธุรกรรมในภาพรวมของลูกค้าบริษัท ว่า “ธุรกรรม 
มูลค่าสูง” น้ัน ควรจะหมายถึง ธุรกรรมที่มีมูลค่าระดับใด อาทิ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นพนักงานบริษัท และมี
รายได้ที่แน่นอน ซึ่งมักเป็นกลุ่มลูกค้าที่ขอเปิดวงเงินกับบริษัท กรณีน้ี บริษัทอาจกําหนดจํานวนเท่าของรายได้
ลูกค้า เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาขนาดของธุรกรรม หรือในกรณีที่มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลที่มี
สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมักมีการซื้อขายหลักทรัพย์จํานวนมากเป็นปกติ บริษัทอาจกําหนดให้ มูลค่าเฉล่ีย
การซื้อขายของลูกค้าเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาขนาดของธุรกรรม ก็ได้ 

(๒) การกําหนดพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับคําว่า “อย่างต่อเน่ือง”  
     บริษัทหลักทรัพย์ จะต้องพิจารณาจากโครงสร้างการทําธุรกรรมที่บ่อยครั้งของลูกค้า ประกอบกับ

สถานการณ์ด้านตลาดทุนในแต่ละขณะ เพ่ือกําหนดพฤติกรรมที่มีการกระทําบ่อยครั้งในระยะเวลาท่ีสม่ําเสมอ 
หรือไล่เลี่ยกัน อาทิ ในช่วงที่ตลาดทุนกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ซบเซา หรือเผชิญปัญหาเก่ียวกับราคาหลักทรัพย์ที่
ตกต่ําเป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ประกอบกับลูกค้าเป็นกลุ่มที ่
เลือกการลงทุนระยะยาวมากกว่าการเก็งกําไรหลักทรัพย์ระยะสั้น “การทําธุรกรรมอย่างต่อเน่ือง” อาจหมายถึง 
การทําธุรกรรมเพียงไม่เกิน ๒ ครั้งในรอบวัน หรือ ๑๐ คร้ัง ในรอบสัปดาห์ ในขณะที่เมื่อสถานการณ์ตลาดทุนอยู่
ในช่วงที่มีการลงทุนสูงและสภาพเศรษฐกิจมีความม่ันคง รวมถึงกลุ่มลูกค้ามักเป็นนักลงทุนที่ นิยมซื้อขาย 
เพ่ือเก็งกําไรระยะสั้น พฤติกรรม การทําธุรกรรมอย่างต่อเน่ือง อาจหมายถึง การทําธุรกรรมเกินกว่า ๑๐ ครั้ง 
ในรอบวัน หรือกว่าร้อยครั้งในรอบสัปดาห์  

 
(๓) การกําหนดพฤติกรรมท่ี ประกอบกันระหว่างความต่อเน่ืองและขนาดของธุรกรรม 



๑๒ 

 

กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
 

 

     บริษัทหลักทรัพย์ จําเป็นต้องเลือกพิจารณาว่า ในบางพฤติกรรม แม้จะมีการทําธุรกรรมมูลค่าสูง 
แต่ก็จําเป็นต้องมีการเฝ้าติดตามอย่างต่อเน่ือง จึงจะพบถึงความผิดปกติได้ ในขณะที่ลูกค้าบางรายไม่จําเป็นต้อง
พิจารณาถึงความต่อเน่ือง เพียงพิจารณาที่ขนาดของธุรกรรม ก็อาจสามารถวิเคราะห์ได้ถึงความผิดปกติ อาทิ 
ลูกค้าท่ีเป็นนิติบุคคลและมีสภาพคล่องสูง ก็มักจะทําธุรกรรมมูลค่าสูงเป็นปกติ ดังน้ัน ในบางลักษณะของการ
ตรวจสอบ จําเป็นต้องอาศัยความต่อเน่ืองของธุรกรรมเข้ามาเชื่อมโยงในการวิเคราะห์ถึงความผิดปกติในการทํา
ธุรกรรมด้วย ในขณะที่ลูกค้าบางกลุ่ม เป็นลูกค้าที่ทําธุรกรรมน้อยคร้ัง แต่มีมูลค่าสูงและสามารถพบความผิดปกติ
ได้จากการลงทุนที่ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วไปของนักลงทุนด้านการซื้อขายหลักทรัพย์  

ดังน้ัน การกําหนดแนวทางในการตรวจสอบพฤติกรรมที่ผิดปกติ ซึ่งอาจนําไปสู่การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัย บริษัทหลักทรัพย์ จําเป็นต้องวิเคราะห์และประเมินถึงกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม และรูปแบบการทํา
ธุรกรรมที่จัดว่าเป็นบรรทัดฐาน หรือแนวทางปกติในการทําธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มลูกค้าก่อน  
จึงจะสามารถตรวจสอบพฤติกรรมของลูกค้าท่ีกระทํานอกรูปแบบ หรือมีขนาดธุรกรรมที่ใหญ่และเข้าข่ายผิดปกติ 
ซึ่งนอกจากข้อมูลโครงสร้างลูกค้าของบริษัทแล้ว ยังต้องอาศัยความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือแนวทางในการโอน
ถ่ายหลักทรัพย์หรือธุรกรรมของลูกค้าท่ีอาจมีเจตนาฟอกเงินด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


