
 

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

 

 

แนวทางปฏิบติั เร่ือง การรายงานธุรกรรม 
สาํหรับสถาบนัการเงิน                   

ประเภท บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
 
 

 

 

ส่วนพัฒนานโยบายการกํากับ กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เผยแพร่  ตุลาคม ๒๕๖๒ 



๑ 
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แนวปฏิบัติ เร่ือง การรายงานธุรกรรม  
สําหรับสถาบันการเงิน ประเภท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้สถาบันการเงินประเภทบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สามารถรายงานธุรกรรมต่อสํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้อย่างถูกต้อง ตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒   

 
บทนํา 
 โดยหลักการแล้ว ผู้กระทําผิดมีโอกาสนําเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทําความผิดเข้ามาฟอกเงินผ่าน
การซื้อขายหน่วยลงทุน มากกว่าที่จะทําให้ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นแหล่งก่อให้เกิดความผิดมูลฐานเสีย
เอง ดังน้ัน ในการตรวจสอบเฝ้าระวังการทําธุรกรรมของลูกค้า จึงมุ่งไปที่  

(๑) การเปลี่ยนมือของทรัพย์ (Placement) และ 
(๒) การทําให้ธุรกรรมมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยการส่งต่อทรัพย์ไปหลายทอด (Layering)  
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงเห็นควรพิจารณากําหนดพฤติกรรมต้นแบบ เพ่ือให้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นําไปปรับใช้ในการตรวจสอบธุรกรรมและลูกค้าที่ดําเนินอยู่ในธุรกิจของตนเป็น
สําคัญ รวมไปถึงการตรวจสอบเพ่ือพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าอย่างต่อเน่ืองควบคู่กันไป ซึ่งการดําเนินมาตรการ
ดังกล่าว จะช่วยให้รัฐทราบถึงเส้นทางการเปล่ียนมือและการแปรสภาพเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทํา
ความผิดผ่านธุรกิจสถาบันการเงินประเภทบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนได้ 
 
ข้อ ๑. หลักการในการพิจารณา “ธุรกรรมที่ต้องรายงาน” 

 ธุรกรรมที่ที่ต้องรายงานต่อสํานักงานฯ หมายถึงธุรกรรมที่มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 
 ก. ธุรกรรมของลูกค้า กล่าวคือ เป็นธุรกรรมท่ีลูกค้าประสงค์ที่จะดําเนินการ เพ่ือประโยชน์ของลูกค้า
โดยตรง  ซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทฯ หรือการใช้บริการของบริษัทฯ 
 ข. ธุรกรรมท่ีไม่เข้าหลักเกณฑ์การยกเว้น ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๕  กล่าวคือ ธุรกรรมที่บริษัทฯ มีหน้าที่
ต้องรายงาน เป็นธุรกรรมที่ไม่อยู่ในกลุ่ม “ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน” เป็นไปตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวง
ออกตามความพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒   
 ท้ังน้ี หากธุรกรรมที่เกิดขึ้น ตรงกับหลักเกณฑ์ทั้งสองประการข้างต้น บริษัทฯ จะต้องรายงานธุรกรรม
ดังกล่าวตามวงเงินหรือหลักเกณฑ์ที่กําหนดอย่างเคร่งครัด 
 

ข้อ 2. ประเภทธุรกรรมที่ต้องรายงาน 
         ก. ลักษณะของธุรกรรมเกี่ยวกับหน่วยลงทุน 

  ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้กําหนดให้
สถาบันการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรม ๓ ประเภท ได้แก่ ธุรกรรมเงินสด  ธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สิน และ
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  สําหรับสถาบันการเงินประเภทบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน มีการประกอบ
กิจการซึ่งอาจเก่ียวข้องกับธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมต่อสํานักงาน  ดังน้ี 
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  ๑) “ธุรกรรมเงินสด” ได้แก่ ธุรกรรมที่ลูกค้านําเงินสดมาชําระให้แก่บริษัท หรือธุรกรรมท่ีบริษัทจ่ายเงิน
สดให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นผลมาจากการทําธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุนหรือตราสารต่างๆ วงเงินในการรายงาน
ธุรกรรมประเภทนี้ ได้แก่ ธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๒ ล้านบาทข้ึนไป (ซึ่งปกติมักจะไม่มีการรับเงินสดในธุรกิจ
ประเภทน้ี) 
 ๒) “ธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สิน”   ได้แก่  

(๑) ธุรกรรมเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนในการซื้อ-ขาย ส่งมอบ หรือโอนกรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพย์ที่
เป็น หน่วยลงทุน หรือตราสารหน้ี  ซึ่งเป็นธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับยกเว้น
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทําให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไม่ต้องรายงานธุรกรรมเก่ียวกับ
ทรัพย์สินประเภทน้ี 

(๒) ธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นธุรกรรมประเภทสังหาริมทรัพย์ ธุรกรรมดังกล่าวน้ี  
มักดําเนินการโดยสถาบันการเงินที่เป็นตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

(๓) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย1 (แบบรายงาน ปปง 1-03) ได้แก่  
  (๓.1) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทําข้ึนเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติฉบับน้ี  
  (๓.2) ธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การ 
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลา้งสูง   
  (๓.3) ธุรกรรมที่อาจเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การ 
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือ
หลายครั้ง และให้หมายความรวมถึงการพยายามกระทําธุรกรรมดังกล่าวด้วย 
 

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างในการพิจารณาการรายงานธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สิน และคําอธิบายและ
ตัวอย่างธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเพ่ิมเติมในภาคผนวก 
 
ข้อ ๓. ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน 
 หลักเกณฑ์สําหรับธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน เป็นไปตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวงออกตาม
ความพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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 

ก-๓  มูลนิธิ ดังต่อไปน้ี 
- มูลนิธิชัยพัฒนา   

                                                            
1 เป็นธุรกรรมที่ ไม่จํากัดวงเงินและประเภทในการรายงาน 
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- มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   
- มูลนิธิสายใจไทย    

ข้อ ข. ธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ท่ีเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับการได้มาโดยการครอบครองตามมาตรา ๑๓๘๒ (การครอบครองปรปักษ์) หรือมาตรา 
๑๔๐๑ (ภาระจํายอม) แหง่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ข้อ ค. ธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สินประเภท สังหาริมทรัพย์อ่ืน ที่ไม่ใช่ เรือกําป่ัน เรือที่มีระวางตั้งแต่หกตันข้ึนไป 
เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันข้ึนไป แพ ยานพาหนะ เครื่องมือหรือเครื่องจักรกล และธุรกรรม 
ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล 

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  
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการชําระหน้ี  ซึ่งต้องไม่ใช่ธุรกรรมเงินสดและไม่ใช่ธุรกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการลงทุน    

ข้อ จ. การโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงิน หรือระหว่างสถาบันการเงิน 
ทั้งน้ี เฉพาะท่ีทําข้ึนเพ่ือสถาบันการเงิน เท่าน้ัน เช่นกระทําขึ้นเพ่ือประโยชน์ของตน ในการลงทุน/เพ่ิมทุน ลดความเส่ียง
ในการบริหารกิจการ 

 

ข้อ ๔.  แบบรายงานและวิธีส่งรายงานธุรกรรม 2 
   ในการรายงานธุรกรรมของลูกค้าหรือผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับบริษัทฯ ต่อสํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน มีแนวทางในการกําหนดหน้าท่ีผู้จัดทํารายงานและส่งต่อสํานักงาน ดังน้ี 
ประเภทธุรกรรม แบบรายงาน ระยะเวลาส่งรายงาน ผู้กรอกแบบรายงาน 
ธุรกรรมที่ใช้เงินสด ปปง ๑-๐๑ ภายใน ๗ วันนับแต่วันถัดจากวันที่ 

๑๕ และวันสิ้นเดือนของเดือนที่มี
การทําธุรกรรม 
 

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยให้ผู้
บันทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ 
และเขียนชื่อและนามสกุลด้วย
ลายมือบรรจงกํากับไว้ พร้อม
กับระบุวัน เดือน ปี ที่ บันทึก
ข้อเท็จจริงไว้ตามที่กําหนดไว้ใน
แบบฟอร์ม 

 

ธุรกรรมเก่ียวกับ
ทรัพย์สิน 

ปปง ๑-๐๒ ภายใน ๗ วันนับแต่วันถัดจากวันที่ 
๑๕ และวันสิ้นเดือนของเดือนที่มี
การทําธุรกรรม 

ธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรสงสัย 

ปปง ๑-๐๓ 
 

ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่มี เหตุอัน
ควรสงสัย 

 
                                                            
2 ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ.๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 



๔ 

กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 

 

ตาราง :  จํานวนเงินสด มูลค่าธุรกรรมและแบบรายงานธุรกรรม 3 
ประเภทธุรกรรม จํานวนเงินสด/มูลค่าธุรกรรม 

ธุรกรรมท่ีใช้เงินสด ธุรกรรมที่ใช้เงินสดตั้งแต่สองล้านบาทข้ึนไป  

ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (เฉพาะอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์พิเศษ เช่น ยานพาหนะ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักรกล และสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ไม่ได้รับยกเว้นตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ ๕)   

ทรัพย์สินที่ มีมูลค่าต้ังแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป (ไม่ต้อง
พิจารณาถึงมูลค่าของการทําธุรกรรม)4  

ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ไม่จํากัดจํานวนคร้ัง จํานวนเงินสด  หรือมูลค่าธุรกรรม 
 

วิธีส่งรายงานธุรกรรม และระยะเวลาในการส่งรายงานธุรกรรม 
 (๑) วิธีการส่งรายงานธุรกรรมต่อสํานักงาน 

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

ชัดเจน หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือไปรษณีย์เอกชน ซึ่งสามารถตรวจสอบผู้รับปลายทางได้ 
      ค. ส่งรายงานธุรกรรมเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ซึ่งมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ กํากับและส่งด้วยวิธีที่สํานักงานประกาศกําหนด   
 
ข้อ 5. ระยะเวลาและขั้นตอนการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
ก. ระยะเวลาในการรายงาน 

การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบข้อ ๒ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดว่า เมื่อมีการทําธุรกรรมกับ
สถาบันการเงินและพบว่าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๑๓ วรรคหน่ึง (๓) ให้สถาบันการเงินมี
หน้าที่ต้องรายงานการทําธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยโดยการส่งแบบรายงานไปยังสํานักงาน ปปง. ภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 “วันที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่สถาบันการเงินทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  
ซึ่งคือวันที่ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้บริหารหรือ
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสถาบันการเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 70 วรรคสอง5 
รวมตลอดถึงบุคคลผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสถาบันการเงินด้วย)    

                                                            
3ตามกฎกระทรวงกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทําธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินต้องรายงานต่อสํานักงานป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙. 
4 ราคาประเมินที่สูงท่ีสุดโดยพิจารณาจากราคาประเมินของสํานักงานที่ดินหรือของบริษัทฯ หรือราคาซื้อขายอย่างใดอย่างหนึ่ง  
5 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 มาตรา ๗๐ วรรคสอง “ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล” 
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  สถาบันการเงินต้องกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับขั้นตอนหรือกระบวนการพิจารณา
ตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าและทําความเห็นเสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณาอนุมัติการ
รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

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

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

 ๒) การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเมื่อผู้มีหน้าที่รายงานได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินคดีที่เก่ียวข้องกับความผิดมูลฐาน ซึ่งแบ่งเป็น ๒ 
กรณี ดังน้ี  

  ๒.๑)  กรณีได้รับแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจาก สํานักงาน ปปง. สํานักงานตํารวจ หรือ
สถานีตํารวจ สถาบันการเงินสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณา โดยอาจตรวจสอบการทําธุรกรรมของลูกค้ารายที่มี
คําสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินน้ันย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ได้รับคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวโดยใช้
กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า ทั้งน้ี เพ่ือทราบถึงเหตุอันควรสงสัยในการทําธุรกรรม
ของลูกค้ารวมตลอดถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าหรือผู้เก่ียวข้องสัมพันธ์กับลูกค้าที่เกิดข้ึนก่อนได้รับคําสั่ง
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากสํานักงาน ปปง. หากพบว่าการทําธุรกรรมใดก่อนน้ันหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องมีเหตุอัน
ควรสงสัย ให้สถาบันการเงินพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยการส่งแบบรายงานไปยัง
สํานักงาน ปปง. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

 “วันท่ีมีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่สถาบันการเงินทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย    
ดังน้ัน การเริ่มนับระยะเวลา ๗ วัน ให้เร่ิมนับตั้งแต่วันท่ีผู้บริหารระดับสูงทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  
ซึ่งก็คือวันที่ผู้บริหารระดับสูงได้ตรวจสอบ วินิจฉัยและอนุมัติการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยไปยัง
สํานักงาน ปปง.  
   ๒.๒)  กรณีได้รับแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มีอํานาจหน้าท่ีใน
การดําเนินคดีที่ เก่ียวข้องกับความผิดมูลฐาน เช่น สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงาน ป.ป .ส  
ให้สถาบันการเงินพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยการส่งแบบรายงานไปยังสํานักงาน ปปง. 
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 

    “วันที่ มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่สถาบันการเงินทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุ 
อันควรสงสัย สําหรับกรณีน้ี วันที่สถาบันการเงินทราบ หมายถึง วันที่ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ
ได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งยึดหรอือายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐ    



๖ 

กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 

 

   ดังน้ัน  การเร่ิมนับระยะเวลา ๗  วัน ให้ เริ่มนับตั้ งแต่ วันที่ผู้บ ริหารระดับสูงหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบอํานาจได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐ ทั้งน้ี การตรวจสอบ วินิจฉัย
และอนุมัติควรต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินต้องกําหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับขั้นตอนหรือกระบวนการพิจารณาตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าและทําความเห็น
เสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณาอนุมัติการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (ทั้งน้ีไม่ควร
เกิน 7 วัน) 

 
ข. ข้ันตอนการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

     บริษัทฯ มีหน้าที่ในการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดของลูกค้าแต่ละราย เพ่ือพิจารณาว่า ในการทํา
ธุรกรรมแต่ละคร้ัง หรือแต่ละกลุ่มธุรกรรมของลูกค้า มีความผิดปกติอันจะเข้าข่ายเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
ซึ่งต้องรายงานต่อสํานักงานหรือไม่ โดยกระบวนการในการตรวจสอบธุรกรรมจนถึงการส่งรายงานต่อสํานักงาน 
ควรกําหนดเป็นข้ันตอนที่สอดคล้องกับบทบัญญัติในกฎกระทรวง ว่าด้วย การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ
เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า ดังน้ี 

 ข้ันตอนที่ ๑    เมื่อมีการตรวจพบพฤติกรรมการทําธุรกรรมที่ผิดปกติของลูกค้ารายหน่ึงรายใด 

 ข้ันตอนที่ ๒    ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า เช่น ความสอดคล้องของมูลค่าในการทําธุรกรรมกับ
ข้อมูลรายได้หรือฐานะทางเศรษฐกิจของลูกค้า ประกอบกับความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในการลงทุนใน
ขณะน้ัน รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่สถาบันการเงินอาจนํามาพิจารณาตามนโยบายและแนวทางของสถาบันการเงิน 

 ข้ันตอนที่ ๓    ดําเนินการตรวจสอบพฤติกรรมการทําธุรกรรมของลูกค้าที่ผ่านมา ว่ามีการทําธุรกรรม
ลักษณะเดียวกันน้ีในครั้งก่อนมากน้อยเพียงใด หรอืมีเหตุอันควรสงสัยอื่นใดเพ่ิมเติม 

 ข้ันตอนที่ ๔    รายงานผลการตรวจสอบและผลการวิเคราะห์ให้แก่ผู้บริหารมีอํานาจในการตรวจสอบ
ธุรกรรมที่อาจมีเหตุอันควรสงสัยของลูกค้า 

 ข้ันตอนที่ ๕    กรณีที่เห็นควรรายงานต่อสํานักงาน  ผู้บริหารที่มีอํานาจดังกล่าว ลงนามอนุมัติเพ่ือส่ง
รายงานธุรกรรมของลูกค้า เป็น ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  
หมายเหตุ: ทั้งน้ีสถาบันการเงินอาจปฏิบัติตามข้ันตอนดังกล่าวตั้งแต่ 1 ข้ันตอนข้ึนไป ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับนโยบายของ
แต่ละองค์กร แต่หากเป็นกรณีได้รับแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ในการ
ดําเนินคดีที่เก่ียวข้องกับความผิดมูลฐาน (ยกเว้นคําสั่งของสํานักงาน ปปง.) สถาบันการเงินไม่ต้องตรวจสอบข้อมูล
เพ่ิมเติม โดยเม่ือได้รับคําสั่งดังกล่าวควรเสนอเรื่องให้ผู้บริหารที่มีอํานาจอนุมัติเพ่ือรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยทันที 

 
 

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



๗ 

กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 

 

ภาคผนวก 
 
๑. พฤติกรรมท่ีอาจพิจารณาตรวจสอบว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่ 

พฤติกรรมท่ีบริษัทหลักทรัพย์อาจพิจารณาตรวจสอบ เพ่ือรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
ตัวอย่างเช่น 

(๑) การซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีมีมูลค่าหมุนเวียนจํานวนมาก (ธุรกรรมการซื้อขายขนาดใหญ่)ซึ่งกระทําโดย
ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมูล “สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง” ของลูกค้า6  

(๒) กรณีที่ลูกค้ารายเดียวกัน ขอเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนประเภทเดียวกันหลายบัญชี และมีการทํา
ธุรกรรมขนาดใหญ่ในแต่ละบัญชี จนอาจเชื่อได้ว่า ลูกค้ารับเปิดบัญชีแทนผู้อ่ืน หรือลูกค้าอาจมิใช่ผู้รับประโยชน์ที่
แทจ้ริงจากการซ้ือขายหน่วยลงทุน7 

(๓) กรณีที่พบว่า ลูกค้ามีการเปิดบัญชี และส่ังซื้อขายหน่วยลงทุนจากนอกประเทศ และมีการโอนหน่วย
ลงทุนไปยังบัญชีของลูกค้าต่างราย หรือโอนไปยังบัญชีในบริษัทฯอ่ืน ซึ่งเป็นธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่และต่อเน่ือง 
(รวมถึงลักษณะการทําธุรกรรมในทางกลับกัน) 

(๔) กรณีที่พบว่า ลูกค้ามีการโอนหน่วยลงทุนไปยังบัญชีลูกค้ารายอ่ืน อย่างต่อเน่ืองและเป็นธุรกรรมที่มี
ขนาดใหญ่ (รวมถึงลักษณะการทําธุรกรรมในทางกลับกัน) 

(๕) กรณีท่ีพบว่า ลูกค้ามีการถอนหน่วยลงทุนออกจากบัญชี ในลักษณะขอถอนคืนเป็นตราสารซ่ึงสามารถ
ส่งมอบหรือสลักหลังให้แก่ผู้อ่ืนได้โดยสะดวก  โดยเป็นธุรกรรมขนาดใหญ่ผิดปกติ หรือดําเนินการอย่างต่อเน่ือง
และรวมมูลค่าเป็นจํานวนมาก (รวมถึงการทําธุรกรรมในทางกลับกัน) 

(๖) กรณีที่ลูกค้านําเงินสดมาชําระค่าหน่วยลงทุน หรือขอรับเงินสดท่ีได้จากการขายหน่วยลงทุนโดยไม่
ผ่านบัญชีธนาคาร เป็นเงินมูลค่าสูง และกระทําบ่อยคร้ัง ซึ่งผิดปกติสําหรับแนวทางในการทําธุรกรรมด้านการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ทั่วไป 

(๗) กรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบก่อนอนุมัติสร้างความสัมพันธ์หรือทําธุรกรรม หรือตรวจพบในภายหลัง
ว่า ผู้ประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์หรือทําธุรกรรม หรือลูกค้า มีความเก่ียวข้องกับการก่อการร้าย หรือการกระทํา
ความผิดที่หน่วยงานของรัฐแจ้งรายชื่อไว้ หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือขอให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ซึ่งในกรณีน้ีบริษัทฯ 
ต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน 

 
หมายเหตุ :   
(๑) คําว่า “อย่างต่อเน่ือง” ในที่น้ี หมายความว่า มีจํานวนหลายครั้ง และดําเนินการในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน
อย่างสมํ่าเสมอในช่วงระยะเวลาหน่ึง 
(๒) คําว่า  “ธุรกรรมขนาดใหญ่” ในที่น้ี หมายความว่า เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงในแต่ละครั้ง  
(๓) คําว่า “สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องของลูกค้า” ในที่น้ี หมายความว่า รายได้ รวมถึงข้อมูลเก่ียวกับเงินหรือ
ทรัพย์สินท่ีแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของลูกค้าซึ่งได้แจ้งไว้กับบริษัท 
 
                                                            
6 เทียบเคียงได้กับ กรณีท่ีการทําธุรกรรม ไม่สอดคล้องกับฐานะทางเศรษฐกิจของลูกค้า 
7 พฤติกรรมดังกล่าว อาจเชื่อมโยงกับกรณี ลูกค้าปกปิด “ข้อมูลผู้รับประโยชน์ทอดสุดท้าย” 



๘ 

กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 

 

๒. แนวทางในการกําหนดพฤติกรรมต้นแบบท่ีอาจนําไปสู่ การรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย  
 ในการกําหนดแนวทางในการตรวจสอบต้นแบบพฤติกรรมที่ผิดปกติ ข้างต้น บริษัทฯ จําเป็นต้องวิเคราะห์
และประเมินโครงสร้างลูกค้ารวมถึงลักษณะธุรกรรมของกลุ่มลูกค้าของตนก่อน โดยพิจารณาถึง 
 (๑) การกําหนดพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับคําว่า “ธุรกรรมขนาดใหญ่”  

บริษัทฯจะต้องพิจารณาจาก การทําธุรกรรมในภาพรวมของลูกค้าบริษัท ว่า “ธุรกรรมขนาดใหญ่” น้ัน 
ควรจะหมายถึง ธุรกรรมที่มีมูลค่าระดับใด อาทิ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นพนักงานบริษัท และมีรายได้ที่แน่นอน ซึ่ง
การมักเป็นกลุ่มลูกค้าที่ขอเปิดวงเงินกับบริษัท กรณีน้ี บริษัทอาจกําหนดจํานวนเท่าของรายได้ลูกค้า เป็น
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาขนาดของธุรกรรม หรือในกรณีท่ี  มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลที่มีสินทรัพย์ที่
มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมักมีการซื้อขายหน่วยลงทุนจํานวนมากเป็นปกติ บริษัทอาจกําหนดให้ มูลค่าเฉลี่ยการซื้อขาย
ของลูกค้าเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาขนาดของธุรกรรม ก็ได้ 

(๒) การกําหนดพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับคําว่า “อย่างต่อเน่ือง”  
บริษัทฯ จะต้องพิจารณาจากโครงสร้างการทําธุรกรรมท่ีบ่อยครั้งของลูกค้า ประกอบกับสถานการณ์ด้าน

ตลาดทุนในแต่ละขณะ เพ่ือกําหนดพฤติกรรมที่มีการกระทําบ่อยครั้งในระยะเวลาที่สม่ําเสมอหรือไล่เลี่ยกัน อาทิ 
ในช่วงที่ตลาดทุนกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ซบเซา หรือเผชิญปัญหาเกี่ยวกับราคาหลักทรัพย์ที่ตกต่ําเป็นระยะ
เวลานาน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจระดับภูมิภาค “การทําธุรกรรมอย่างต่อเน่ือง” อาจหมายถึง การทํา
ธุรกรรมเพียงไม่เกิน ๒ ครั้งในรอบวัน หรือ ๑๐ ครั้ง ในรอบสัปดาห์ ในขณะที่เมื่อสถานการณ์ตลาดทุนอยู่ในช่วงที่
มีการลงทุนสูงและสภาพเศรษฐกิจมีความมั่นคง พฤติกรรม การทําธุรกรรมอย่างต่อเน่ือง อาจหมายถึง การทํา
ธุรกรรมเกินกว่า ๑๐ ครั้งในรอบวัน หรือกว่าร้อยครั้งในรอบสัปดาห์  

(๓) การกําหนดพฤติกรรมท่ี ประกอบกันระหว่างความต่อเน่ืองและขนาดของธุรกรรม 
บริษัทฯ จําเป็นต้องเลือกพิจารณาว่า ในบางพฤติกรรม แม้จะมีการทําธุรกรรมขนาดใหญ่ แต่ก็จําเป็นต้อง

มีการเฝ้าติดตามอย่างต่อเน่ือง จึงจะพบถึงความผิดปกติได้ ในขณะที่ลูกค้าบางรายไม่จําเป็นต้องพิจารณาถึงความ
ต่อเน่ือง เพียงพิจารณาที่ขนาดของธุรกรรม ก็อาจสามารถวิเคราะห์ได้ถึงความผิดปกติ อาทิ ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล
และมีสภาพคล่องสูง ก็มักจะทําธุรกรรมขนาดใหญ่เป็นปกติ ดังน้ัน ในบางลักษณะของการตรวจสอบ จําเป็นต้อง
อาศัยความต่อเน่ืองของธุรกรรมเข้ามาเชื่อมโยงในการวิเคราะห์ถึงความผิดปกติในการทําธุรกรรมด้วย ในขณะท่ี
ลูกค้าบางกลุ่ม เป็นลูกค้าที่ทําธุรกรรมน้อยครั้ง แต่มีขนาดใหญ่และสามารถพบความผิดปกติได้จากการลงทุนท่ีไม่
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วไปของนักลงทุนด้านการซื้อขายหน่วยลงทุน 

 
ดังน้ัน การกําหนดแนวทางในการตรวจสอบพฤติกรรมที่ผิดปกต ิซึ่งอาจนําไปสู่การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุ

อันควรสงสัย บริษัทฯจําเป็นต้องวิเคราะห์และประเมินถึงกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม และรูปแบบการทําธุรกรรมที่จัดว่า
เป็นบรรทัดฐาน หรือแนวทางปกติในการทําธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุนของกลุ่มลูกค้าก่อน จึงจะสามารถ
ตรวจสอบพฤติกรรมของลูกค้าที่กระทํานอกรูปแบบ หรือมีขนาดธุรกรรมที่ใหญ่และเข้าข่ายผิดปกติ ซึ่งนอกจาก
ข้อมูลโครงสร้างลูกค้าของบริษัทแล้ว ยังต้องอาศัยความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือแนวทางในการโอนถ่ายหน่วย
ลงทุนหรือธุรกรรมของลูกค้าท่ีอาจมีเจตนาฟอกเงินด้วย 
  


