
                                            
 

   ๑ 

 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

Anti-Money Laundering Office (AMLO) 

เรื่องเสร็จที่ กม. 6/๒๕๖1 

บันทึกการตอบขอหารือ 

เรื่อง สอบถามขอปฏิบัติการดําเนินความสัมพันธกับสาธารณรัฐอิสลามอิหราน                                          

กรณีมาตรการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาตอสาธารณรัฐอิสลามอิหราน 
     

 

 ที่มาของเรื่อง  

  ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ไดมีหนังสือที่ ธสน.กป.๒๔๐๘/2561 

ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ขอหารือ เรื่อง สอบถามขอปฏิบัติการดําเนินความสัมพันธกับสาธารณรัฐ

อิสลามอิหรานกรณีมาตรการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาตอสาธารณรัฐอิสลามอิหราน  

 ประเด็นขอหารือที่จะตองพิจารณา 

 เนื่องจาก วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกา ไดประกาศถอนตัว

จากแผนปฏิบั ติการรวมฉบับสมบู รณ  (the Joint Comprehensive Plan of Action : JCPOA) และ                 

ใหประเทศสหรัฐอเมริกากลับมาใชมาตรการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจในระดับสูงสุดตอสาธารณรัฐอิสลาม

อิหราน ภายหลังจากการประกาศถอนตัวดังกลาว The Office of Foreign Assets Control (OFAC)                        

ไดออก Additional frequently asked question (FAQs) ซึ่งกําหนดมาตรการผอนปรน (Wind down)                 

การทําธุรกรรมโดยกําหนดระยะเวลาในการผอนปรนตามประเภทสาขา/ผลิตภัณฑที่ถูกคว่ําบาตรเปนสองชวง

ระยะเวลา ดังนี้ 

                 ๑) ธุรกรรมที่ตองทําใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน ไดแก การคาธนบัตรสกุล USD                  

โดยรัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามอิหราน ธุรกรรมการซื้อขายเงินเรียลและการซื้อขายหนี้ภาครัฐ การคาทองคํา

หรือโลหะมีคาหรือโลหะอื่น ๆ เปนตน ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

                ๒) ธุรกรรมที่ตองทําใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน ไดแก การขนสงทางเรือ และ                     

การตอเรือ, ธุรกรรมระหวางสถาบันการเงินตางชาติกับธนาคารกลางและสถาบันการเงินสาธารณรัฐอิสลาม

อิหราน, การโอนเงินไปยังธนาคารกลางและสถาบันการเงินสาธารณรัฐอิสลามอิหราน ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ 

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

                 ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) จึงขอสอบถามขอปฏิบัต ิ

การดําเนินความสัมพันธและการทําธุรกรรมกับสาธารณรัฐอิสลามอิหราน ดังนี้ 

                ประเด็นที่ ๑ ในชวงระยะเวลากอนที่จะครบกําหนดการผอนปรนตามที่กําหนดทั้งสองชวง

ระยะเวลาดังกลาว ธสน. ยังคงสามารถทําธุรกรรมหรือดําเนินความสัมพันธกับสาธารณรัฐอิสลามอิหราน

อยางไรไดบาง เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินความสัมพันธตอไป 

                ประเด็นที่  2 เมื่อพนระยะเวลาผอนปรนตามที่กําหนดทั้งสองชวงระยะเวลาดังกลาว  

หากรายชื่อของผูมาติดตอดําเนินความสัมพันธและทําธุรกรรมกับสาธารณรัฐอิสลามอิหราน ไมติดในรายชื่อ 

UN List และไมเปนสินคาที่ตองหามในการทําธุรกรรม ธสน. สามารถทําธุรกรรมกับอิหรานไดหรือไม อยางไร 
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 ขอพิจารณา 

 ตามประเด็นทั้ง 2 ประเด็นขางตน นั้น สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(สํานักงาน ปปง.) พิจารณาแลวมีความเห็นวา ธนาคารฯ ยังคงสามารถทําธุรกรรมหรือดําเนินความสัมพันธ 

กับสาธารณรัฐอิสลามอิหรานได ตามขอปฏิบัติของสํานักงาน ปปง.๑ ดังตอไปนี้ 

                ๑. ธนาคารตองดําเนินการจัดใหลูกคาแสดงตนและดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบ

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาอยางเขมขน กอนที่จะสรางความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคาซึ่งอาจมีความเกี่ยวของ

กับอิหรานตามแนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจนทราบตัวตนของลูกคา ผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง รวมถึง

คูคาของลูกคาดวย โดยจะตองไดรับขอมูลเกี่ยวกับ (๑) โครงสรางการบริหารจัดการและการเปนเจาของ  

(๒) ลักษณะการประกอบธุรกิจ (๓) แหลงที่มาของเงินทุน (๔) งบการเงิน และ (๕) ขอมูลเกี่ยวกับการทํา

การคาระหวางประเทศ เปนอยางนอย และดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล 

รวมถึงตองไดรับอนุมัติจากผูบริหารระดับสูงกอนที่จะเริ่มความสัมพันธทางธุรกิจ และทําธุรกรรมทุกครั้ง 

                ๒. การสรางความสัมพันธกับลูกคาและสถาบันการเงินตัวแทนที่มีความเกี่ยวของกับ                     

อิหรานจะตองไดรับอนุมัติจากผูบริหารสูงสุดขององคกรในระดับเทียบเทาประธานกรรมการบริหาร                       

(Chief Executive Officer : CEO) 

                ๓. ใหนํารายชื่อของลูกคา ผู ไดรับผลประโยชนที่แทจริงตรวจสอบกับขอมูลรายชื่อ 

ใน ๒๒๓๑ list ขอมูลรายชื่อบุคคล องคกรซึ่งประกาศภายใตคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติอื่น ๆ 

ขอมูลรายชื่อบุคคล องคกรที่ประกาศตามกฎหมาย และขอมูลรายชื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวของกอนขั้นตอนการอนุมัติ

รับลูกคา ในกรณีที่พบวารายชื่อของลูกคา ผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง ตรงกับขอมูลรายชื่อดังกลาวใหปฏิเสธ

การสรางความสัมพนัธและใหรายงานใหสํานักงาน ปปง. ทราบทันท ี

                ๔. ใหจัดระดับความเสี่ยงลูกคาและธนาคารตัวแทนที่มีความเกี่ยวของกับอิหราน อยูในระดับ

ความเสี่ยงสูงและดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาอยางเขมขน สอดคลองกับระดับ

ความเสี่ยง 

                ๕. การตรวจสอบแบงออกเปน ๒ กระบวนการ ดังนี้ 

                    ๕.๑ การตรวจสอบขอมูลและการดําเนินความสัมพันธของลูกคา โดยเจาหนาที่ระดับ

ผูจัดการเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการทบทวนปรับปรุงขอมูลของลูกคาและผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง                   

ตามระดับความเสี่ยง และตรวจสอบการดําเนินความสัมพันธกับลูกคาและพฤติกรรมของลูกคาอยางตอเนื่อง

ตลอดระยะเวลาที่ความสัมพันธทางธุรกิจยังดําเนินอยู 

                     ๕.๒ การตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทําธุรกรรม โดยเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในระดับ

อาวุโสเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินตรวจสอบการทําธุรกรรมทางการคากับธุรกรรมการโอนเงินระหวาง

                                         
 ๑ ขอปฏิบัติเพื่อปองกันมิใหการสรางความสัมพันธทางธุรกิจมีความเสี่ยงตอการสนับสนุนทางการเงินแกการแพรกระจายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายลางสูง – กรณีการคากับสาธารณรัฐอิหราน 
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ประเทศ และตรวจสอบรายชื่อผูโอนและผูรับโอน ตลอดจนธนาคารตัวแทนกับขอมูลรายชื่อตามขอ ๓                     

กอนทําธุรกรรม 

                ๖. ธนาคารฯ ตองไมสรางความสัมพันธกับธนาคารตัวแทนที่อาจเกี่ยวของกับการ

แพรกระจายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

                ๗. ขั้นตอนดังกลาวขางตนใหนํามาใชกับการสรางความสัมพันธกับลูกคาหรือธนาคารตัวแทน                     

ที่อาจมีสวนเกี่ยวของกับการถายโอนทรัพยากรทางการเงินหรือบริการเพื่อจัดหา ขาย โอน ผลิต และ                     

ใชผลิตภัณฑซึ่งตองหามโอนไปยังอิหราน รวมถึงการบริการทางการเงินและการโอนทรัพยสินทางการเงินหรือ

ทรัพยากรซึ่งอาจนําไปใชกับกิจกรรมตองหามตามขอมติ UNSCR ๒๒๓๑ 

                ๘. ในกรณีที่ธนาคารฯ ไมสามารถดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา                     

ในระดับเขมขนหรือมาตรการอื่นใดที่จําเปนได ธนาคารฯ ตองพิจารณาปฏิเสธการสรางความสัมพันธหรือ                     

ยุติความสัมพันธกับลูกคาหรือธนาคารตัวแทนและรายงานเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยใหสํานักงาน ปปง. 

ทราบทันท ี

                ๙. ใหจัดเก็บเอกสารและขอมูลของลูกคาและธนาคารตัวแทนไว ๑๐ ปนับแตวันที่ยุติ

ความสัมพันธในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือเอกสารที่สามารถเรียกดูเพื่อดําเนินการตรวจสอบหรือสง

ใหกับหนวยงานผูมีอํานาจไดเม่ือมีการรองขอ 

 ทั้งนี้ ธนาคารฯ จะตองใชความระมัดระวังสําหรับการทําธุรกรรมหรือการดําเนินความสัมพันธที่

อาจเกี่ยวของหรือเกี่ยวของกับสาธารณรัฐอิสลามอิหราน ผานระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาไมวาจะทางตรง

หรือทางออมก็ตาม และตองมิใชการทําธุรกรรมในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ   

 อยางไรก็ดี คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน 

(Financial Action Task Force – FATF) ไดออกประกาศสาธารณะ (public statement) ณ เดือนมิถุนายน 

๒๕๖๑ ระบุใหสาธารณรัฐอิสลามอิหรานเปนประเทศที่มีความเสี่ยงสูงดานการปองกันปราบปรามการฟอกเงิน

และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (Anti-Money Laundering and Combating 

the Financing of Terrorism (AML/CFT)) และเรียกรองใหประเทศสมาชิกและประเทศอื่น ๆ ใชมาตรการ

ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงลูกคาอยางเขมขนตามความเสี่ยงที่เกิดจากประเทศดังกลาว ดังนั้น ธนาคารฯ 

ตองใชมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาในระดับที่ เขมขน ตามนัยกฎกระทรวง 

การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๑๔๒ และขอ ๑๕๓ ประกอบประกาศ 

                                         
 ๒ ขอ ๑๔ แหงกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. ๒๕๕๖ บัญญัติวา “สถาบันการเงินและ 

ผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ที่ตองดําเนินการบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ

รายตามขอ ๔ และขอ ๕ จะตองคํานึงถึงความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายอันหมายความรวมถึง

ปจจัยความเสี่ยง ดังตอไปนี้ 
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สํานักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางการกําหนดปจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกคาเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ไมวาจะเปนกอนหรือหลังในชวงกําหนดระยะเวลามาตรการ

ผอนปรน (Wind down) การทําธุรกรรม 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                         
 (๒) ปจจัยความเสี่ยงอันเกิดจากพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงดานการฟอกเงิน ไดแก กรณีที่ลูกคามีถิ่นที่อยูไมวาชั่วคราวหรือถาวร  

มีการประกอบอาชีพ มีแหลงที่มาของรายได หรือทําธุรกรรมในพื้นที่เชิงภูมิศาสตรหรือประเทศซึ่งเลขาธิการกําหนดวาเปนพื้นที่หรือประเทศที่มี

ความเสี่ยงสูงดานการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย” 

 ๓ ขอ ๑๕ แหงกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. ๒๕๕๖ บัญญัติวา “สถาบันการเงินและ 

ผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตองดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาในระดับที่เขมขนที่สุดสําหรับลูกคาที่มี

ความเสี่ยงสูงโดยอยางนอยตองดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

 (๑) กําหนดขั้นตอนที่เพิ่มขึ้น หรือการขอหรือหาขอมูลเพิ่มเติมจากลูกคา เกี่ยวกับขอมูลหรือหลักฐานในการประกอบกิจการของลูกคา 

ขอมูลแหลงที่มาของเงินหรือรายได ขอมูลที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคในการสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือในการทําธุรกรรม การกําหนดขั้นตอน

ใหมีการอางถึงความสัมพันธทางธุรกิจกับสถาบันการเงินที่มีความนาเชื่อถือดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 (๒) กําหนดใหผูบริหารระดับสูงเปนผูอนุมัติการสรางความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคาที่มีความเสี่ยงสูงและอนุมัติผลการตรวจทานขอมูล

ตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา ในกรณีที่ลูกคามีความเสี่ยงสูงจนอาจเปนเหตุใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพ

ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ถูกใชเปนเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย สถาบันการเงินและผูประกอบ

อาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตองปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือไมทําธุรกรรมหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคาดังกลาว

และรายงานเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน 

 (๓) กําหนดกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกคาที่มีความเสี่ยงสูงอยางเขมขนที่สุด โดยอาจ

พิจารณาเพิ่มความถี่ ขั้นตอน หรือลักษณะในการติดตามความสัมพันธทางธุรกิจและความเคลื่อนไหวในการทําธุรกรรม และเพิ่มความถี่ในการ

ตรวจสอบและตรวจทานขอมูลการระบุตัวตนและการระบุผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงของลูกคาและใหดําเนินการอยางสม่ําเสมอ” 

 

                       

 

พลตํารวจตรี ปรีชา  เจริญสหายานนท 
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน 

เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

                สิงหาคม  ๒๕๖๑ 


