


 

 

บทน ำ 
 
 
 แนวทำงปฏิบติั เร่ือง กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำน้ี  เป็นร่ำงแนวทำงปฏิบัติ 
ส ำหรับสถำบนักำรเงิน และผูป้ระกอบอำชีพตำมมำตรำ ๑๖(๑)และ(๙) ซ่ึงจะมีหลกักำรท่ีตรงกนั สืบเน่ืองมำจำก
ขอ้บญัญติัตำมกฎกระทรวงกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้ พ.ศ. ๒๕๕๖ ร่วมกบั ประกำศ
ส ำนกันำยกรัฐมนตรี เร่ือง วิธีกำรแสดงตนของลูกคำ้สถำบนักำรเงินและผูป้ระกอบอำชีพตำมมำตรำ ๑๖ และ
มำตรฐำนสำกลดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อตำ้นกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อ
กำรร้ำย ค.ศ. ๒๐๑๒ (FATF RECOMMENDATIONS 2012) 

แนวทำงปฏิบติั เร่ือง กำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้ ส ำหรับทุกประเภทธุรกิจ จะใช้
ค  ำวำ่ ผูมี้หนำ้ท่ีรำยงำนธุรกรรม แทนกำรเจำะจงระบุช่ือประเภทธุรกิจผูป้ฏิบติั  เพื่อรองรับถอ้ยค ำท่ีไดป้รับปรุง 
จำกค ำว่ำ สถำบนักำรเงินและผูป้ระกอบอำชีพตำมมำตรำ ๑๖ (๑)และ(๙) เป็น ผู้มีหน้าที่รายงาน ตำมร่ำง
พระรำชบญัญติัป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๕๖   

ในท่ีน้ี “ผูมี้หนำ้ท่ีรำยงำน” หมำยควำมวำ่ สถำบนักำรเงินประเภท บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
 แนวทำงปฏิบติัน้ี จดัท ำข้ึน โดยผำ่นขั้นตอนกำรรับฟังขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น ขอ้โตแ้ยง้ จำกกลุ่มธุรกิจ
ผูมี้หนำ้ท่ีปฏิบติัตำมกฎหมำยในแต่ละประเภทธุรกิจแลว้  
  ทั้งน้ี หลกักำรในกำรจดัท ำแนวทำงปฏิบติัฯ ไดก้ ำหนดให้แนวทำงปฏิบติัฯ เป็นเอกสำรท่ีขยำยควำม 
ตีควำม และอธิบำยควำม ประกอบขอ้บญัญติัในกฎกระทรวงกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกำศเลขำธิกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะอธิบำยเพิ่มเติมในประเด็นหรือส่วนท่ีจ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำร
ตีควำม รวมถึงระบุตวัอยำ่งประกอบค ำอธิบำยในบำงกระบวนกำรเพื่อใหผู้ป้ฏิบติัสำมำรถปฏิบติัตำมกฎหมำยได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 
    
          
 
 พนัต ำรวจเอกสีหนำท ประยรูรัตน์ 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
กุมภำพนัธ์ ๒๕๕๗ 

 

 



 

 

                        สารบัญ        

        หน้า 

แผนภาพกระบวนการมาตรฐาน 

แผนภาพ ๑  

แผนภาพ ๒ 

ส่วนที� ๑   เรื�อง การกาํหนดนโยบายภายในองคก์ร          ๑             

ส่วนที� ๒  เรื�อง การจดัใหลู้กคา้แสดงตน         ๘            

ส่วนที� ๓  เรื�อง การอนุมติัรับลูกคา้                                                             ๑๑                                

ส่วนที� ๔  เรื�อง การบริหารความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย             ๒๒         

ส่วนที� ๕  เรื�อง การตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงของลูกคา้ (การตรวจสอบและตรวจทานความ                                 

   เคลื�อนไหวทาง  การเงินหรือการทาํธุรกรรมของลูกคา้)       ๔๒ 

ส่วนที� ๖   เรื�อง การตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัลูกคา้ สาํหรับลูกคา้ที�มีความเสี�ยงสูง          ๕๑                            

ส่วนที� ๗   เรื�อง การตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัลูกคา้ สาํหรับลูกคา้ที�มีความเสี�ยงต ํ�า           ๖๐                           

ส่วนที� ๘   เรื�อง การรายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย                   ๖๕                               

ส่วนที� ๙    เรื�อง การเก็บรักษาขอ้มูล                                                   ๖๙                                                                                   

ส่วนที� ๑๐ เรื�อง สรุปแนวทางในการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน                                                   

                  และการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย                                          ๗๐                                           

ส่วนที� ๑๑ เรื�อง ขอ้เสนอแนะเฉพาะ สาํหรับบริษทัเครดิตฟองซิเอร์      ๗๓ 

    

 



STANDARD  CUSTOMER DUE DILIGENCE  PROCEDURE 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Your Customers 

 

Your Company 
(Reporting Entity) 

Your Agents/ 
Agency 

 
 

 

 

 

 

 

Identification Info.  

Verify Identify  

 

Sanction Lists 

 
Customer Business Data Related  

 

Other Risk Factors Info. 

 

 

 

                                      

 

Step 2 

Thru other  Technology Gateways 

Your Customers 
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In case of…… 

 
to your customer….. 

In case of…… 

 

 

Risk Management  

for your customer 

 

Area/Countries 

Occupations 

Politically Exposed Persons 

Products/Services 

Channel of use products/ 
services 

Complex of objectives 
Etc. 

 

High  

Medium 

Low 

 

 !!!! You must  

“Know Your Customer” that….. 

Accept Business 

Relationship 

 

Which Risk Level? 

 

How strong ongoing 

monitoring? 

 

 

 

 

Step 3 
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Your Company 
(Reporting Entity) 

 

Your Customers 

Ongoing Monitoring 

 

1
st
 Transaction 

Year 1 or 

10 Months or 

6 Months or…… 

 

 

 

Check 

Analyze 

  

record 

go on and on and on… 

 

 Transactions Pattern/structure 
Average of Value of money 
Range of Risk Level 
Business Relationship Ongoing 

 

 

 

5 years 
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การกําหนดนโยบายภายในองค์กร  

 

นโยบายหลกั     นโยบายรอง      มาตรการ/ประกาศ ภายในองค์กร 

                  ปฏิบตัิตามมาตรการ AML/CFT        

                    นโยบายการรับลูกคา้       วิธีการรับลูกคา้  

           นโยบายบริหารความเสี ยงดา้นการฟอกเงิน     หลกัเกณฑ ์ปัจจยั เพื อใชบ้ริหารความเสี ยงฯ 

           นโยบายการจดัจา้งและฝึกอบรมบุคลากร     วิธีปฏิบตัิ ขั4นตอนในการจดัจา้งบุคลากร 

           แผนงานในการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 

            นโยบาย Internal Audit for AML/CFT Function     แผนงานหรือแนวทางในการตรวจสอบภายใน 

              เฉพาะดา้น AML/CFT  

            นโยบาย การพฒันาและปรับปรุงนโยบายต่างๆ    แผนงานในการประชุม/พิจารณา เพื อปรับปรุง 

        เปลี ยนแปลงนโยบาย มาตรการ ประกาศ 

        ระเบียบต่างๆเกี ยวกบั AML/CFT ภายใน 

        องคก์ร 



 

 

 



 

 

      บริหารความเสี�ยงด้าน AML/CFT   ขั�นตอนอนุมติัความสัมพนัธ์ 

 

 บริหารความเสี�ยงองค์กร      บริหารความเสี�ยงลูกค้า 

 

  

  - ความเสี�ยงที�เกี�ยวกับ     - กาํหนดปัจจัยความเสี�ยงเพื�อใช้จัดระดบัความเสี�ยงของลูกค้า 

  - ผลิตภณัฑ์     - พิจารณาปัจจยัเกี�ยวกบั  
  - บริการ       - ปัจจยัเฉพาะตวัลูกคา้ 
  - ช่องทางการใหบ้ริการ     - ปัจจยัเกี�ยวกบัโครงสร้างตวัลกูคา้ 
  - อื�นๆ เช่น      - ปัจจยัเกี�ยวกบัภูมิศาสตร์/พื�นที� 
       วงเงิน, ประสิทธิภาพของตวัแทน   - ปัจจยัอื�นๆ เช่น 
        ที�ติดต่อ/ขาย            พฤติกรรมของลูกคา้ 
   - การจัดการบริหารความเสี�ยงของผลติภัณฑ์/                  ผลิตภณัฑ/์บริการ/ช่องทางการใหบ้ริการ 
           บริการ/ช่องทางการให้บริการ ใหม่ๆ            หรืออื�นๆ 
     - กระบวนการตรวจสอบภายในที�มีคุณภาพ       - ประสิทธิภาพในการตรวจสอบธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย 

    -  กระบวนการรักษาความลบัของข้อมูล        และกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนส่งรายงาน 

          -  แนวทางในการปฏิเสธลูกค้า หรือ กําหนดขั8นตอนเพิ�มเติม 

             สําหรับลูกค้าที�ต้องพิจารณาความเสี�ยงเป็นกรณพีเิศษ 

  - วิธีการอนุมัติรับลูกค้าที�มีความเสี�ยงในระดับต่างๆ 
  
 
 
 

ขั�นตอนอนุมติัความสัมพนัธ์ 
  



๑ 

 

 

การกาํหนดนโยบายภายในองค์กร    

เกี�ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 
 ตามขอ้บัญญติัในกฎกระทรวง เรื� อง การตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัลูกคา้ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ประกอบกบัสาระสําคญัในมาตรฐานสากลดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไดก้าํหนดให้ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งกาํหนดนโยบายที�

แสดงถึงการรับเอา มาตรการดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้าย มาเป็นนโยบายหลกัขององคก์รและมีความสาํคญั เท่าๆกบันโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจ 

 การกาํหนดนโยบายขา้งตน้ ประกอบดว้ยนโยบายหลกั และนโยบายลาํดบัรอง โดยความแตกต่างของ

นโยบายทั8งสองลาํดบั ไดแ้ก่ 

 นโยบายหลกั ตอ้งเป็นนโยบายที�ออกโดยคณะผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร ที�มีอาํนาจกาํหนดทิศทางใน

การบริหารองค์กรของผู ้รายงาน และมีความสําคัญเท่าๆกับนโยบายที� เกิดขึ8 นเพื�อให้เกิดผลสําเร็จในการ                    

ประกอบกิจการ 

 นโยบายรอง อาจใช้คาํเรียกอื�นนอกจาก นโยบาย เช่น มาตรการ ระเบียบองคก์ร ประกาศขององคก์ร 

แนวปฏิบติัภายใน  ซึ� งอาจออกโดยคณะผูบ้ริหารสูงสุด หรือคณะผูบ้ริหารที�มีอาํนาจในการออกนโยบายรอง

ดงักล่าว แต่นโยบายรองในที�นี8  ตอ้งมีผลบงัคบัใชอ้ยา่งเคร่งครัดภายในองคก์ร และส่งผลต่อการกระทาํความผิด

ต่อหน้าที� ในกรณีที�บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งไม่ปฏิบตัิตาม โดยมกัจะเป็นเรื�องที�มีรายละเอียด ขั8นตอน กระบวนการ 

ซึ�งเจาะจงสาํหรับการปฏิบติัในเรื�องใดเรื�องหนึ�ง 

 สาระสําคญัในส่วนนี8  จะระบุว่า อย่างน้อยที�สุด ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งกาํหนดนโยบาย

หลกัและรอง ในเรื�องใดบา้ง 

 

๑. นโยบายหลกั เรื�อง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ

ก่อการร้าย 

 เป็นนโยบายที�กฎกระทรวงกาํหนดให้เป็นนโยบายหลกั ซึ� งสาระสําคญัคือ ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํ

ธุรกรรม   ตอ้งกาํหนดนโยบายที�แสดงว่า  ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมจดัให้วตัถุประสงคใ์นการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็นวตัถุประสงค์หลกัที�ต้อง



๒ 

 

 

ดาํเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  และเพื�อแสดงว่า ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมเขา้ใจถึงการดาํเนินการเพื�อ

บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว ควรมีสาระสาํคญัต่อไปนี8  ในนโยบายดงักล่าว 

 (๑) ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม สนบัสนุนและพร้อมปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าดว้ยการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  และดาํเนินกระบวนการ
ตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบัลูกคา้อยา่งเคร่งครัด รวมถึงการรายงานธุรกรรม และปฏิบติัหนา้ที�อื�นๆ
ตามกฎหมายดงักล่าวอยา่งครบถว้น 

(๒) ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม จะกาํหนดนโยบาย (รอง)หรือสาระสาํคญัในการปฏิบตัิหนา้ที�
เกี�ยวกบัการรับลูกคา้ ซึ� งประกอบดว้ยขั8นตอนการจดัให้ลูกคา้แสดงตน และระบุตวัตน ตามกฎหมาย ว่าดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
 (๓) ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม จะกาํหนดนโยบาย (รอง)หรือมาตรการที�วางหลกัเกณฑเ์พื�อ
บริหารความเสี�ยง ดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 โดยนโยบาย (รอง) หรือมาตรการ ในการบริหารความเสี�ยง ตอ้งประกอบดว้ย (๑) การบริหารความเสี�ยง
ภายในองคก์ร สาํหรับ ผลิตภณัฑ์หรือบริการหรือช่องทางบริการขององคก์ร   (๒) การบริหารความเสี�ยงสาํหรับ
ลูกคา้ทั8งหมด  (๓) การบริหารความเสี�ยงเพื�อตรวจสอบธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย 
 (๔) ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม จะกาํหนดนโยบาย(รอง)หรือแผนงานที�ตอ้งดาํเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย ในเรื�อง การจดัจา้งพนกังานหรือบุคลากร ดว้ยกระบวนการที�มีประสิทธิภาพและมั�นใจว่า ระบบการ
จดัจา้งดงักล่าวจะทาํให้พนกังานหรือบุคลากร มีความเขา้ใจในนโยบายหลกัและนโยบายรองที�สนบัสนุน 
รวมถึง จดัให้พนกังานหรือบุคลากรขององคก์รไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งสมํ�าเสมอ เกี�ยวกบัการปฏิบติัตาม
มาตรการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื�อจะ
ปฏิบติัหนา้ที�ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 (๕) ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม จะกาํหนดให้มีการตรวจสอบภายใน สาํหรับส่วนงานที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการกาํกบัดูแลการปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในองคก์ร และตรวจสอบภายใน เกี�ยวกบัระบบปฏิบตัิการ ตาม
นโยบายหลกัและนโยบายรองอยา่งครบถว้น โดยใหอ้าํนาจการตรวจสอบภายในนั8นเป็นไปโดยอิสระ ไม่มีการ
แทรกแซงจากส่วนงานใดหรือผูที้�มีอาํนาจบริหารภายในองคก์ร 
 (๖) ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม จะกาํหนดกระบวนการในการพิจารณาเพื�อปรับปรุงนโยบายหลกั
และนโยบายรอง ใหท้นัสมยั และสอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ ์บริการ หรือช่องทางบริการใหม่ๆ โดยเฉพาะที�
เกี�ยวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยหีรือเครือขา่ยอิเล็กทรอนิกส์ อยูเ่สมอ  
 



๓ 

 

 

 ในการกาํหนดนโยบายหลกั ขอให้ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมพิจารณาสาระสาํคญัใน ประกาศ
สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เรื�อง แนวทางการกาํหนดนโยบายการรับลูกคา้และนโยบายการ
บริหารความเสี�ยงเกี�ยวกบัการฟอกเงินของลูกคา้ของสถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ 
(๙) (พ.ศ. ๒๕๕๖) ประกอบกบัแนวทางปฏิบตัิฯฉบบันี8  

นโยบายดงักล่าว จะระบุรายละเอียดมากนอ้ยเพียงใดยงัมิใช่สาระสาํคญัในขั8นตอนนี8  เพราะการระบุ
รายละเอียดขั8นตอน มกัจะปรากฏอยูใ่นนโยบายลาํดบัรอง หรืออาจเรียกในชื�ออื�น เช่น มาตรฐาน มาตรการ 
ประกาศ แนวทางปฏิบติั คู่มือ ฯ ขององคก์ร 
 
๒. นโยบาย (รอง)หรือสาระสําคัญในการปฏิบัติหน้าที�เกี�ยวกับการรับลูกค้า 

 นโยบายการรับลูกคา้ เป็นส่วนหนึ�งของการดาํเนินการตามนโยบายหลกั เรื�อง การป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน(และการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) การใชค้าํวา่ นโยบาย ในที�นี8  หมายถึง 
การดาํเนินการตามที�ระบุ เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นหัวเรื�องนั8นๆ  ซึ� งกรณีนี8  นโยบายเรื�องการรับลูกคา้ 
จดัเป็นนโยบายรองภายใตน้โยบายหลกัขอ้ ๑ และอาจปรับเปลี�ยนถอ้ยคาํจากนโยบายเป็นคาํเรียกอื�น ตามระบบ
การออกหลกัเกณฑ์ภายในองคก์รผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมแต่ละราย ได ้ 
 สาระสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการรับลูกคา้ ควรประกอบดว้ย 
 (๑) วิธีปฏิบตัิในการจดัให้ลูกคา้แสดงตน โดยระบุประเภทขอ้มูล เอกสารหรือหลกัฐานที�ลูกคา้ตอ้ง
แสดงหรือให้แก่ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมประเภทแบบสอบถามขอ้มลูที�ตอ้งกรอก วิธีการกรอก และ
แนะนาํวิธีการปฏิบติัต่อลูกคา้ในกรณีต่างๆ เช่น  
  - ลูกคา้ที�เคยสร้างความสัมพนัธท์างธุรกิจกบัผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมมาก่อน   

- ลูกคา้ที�เป็นบุคคลทุพพลภาพหรือพิการ  
  - ลูกคา้ที�ให้ขอ้มลูไม่ครบถว้น  
  - .......................................................... เป็นตน้ 
 ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งกาํหนดหลกัการที�ไม่ขดัต่อประกาศสาํนักนายกรัฐมนตรี เรื�อง 
วิธีการแสดงตนของลูกคา้สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ฉบบัลงวนัที� ๑๑ กรกฎาคม                
พ.ศ. ๒๕๕๖ ดงันั8นจึงควรพิจารณาประกาศสาํนกันายกฯฉบบัดงักล่าวอยา่งเคร่งครัดประกอบกบัแนวปฏิบติัฯ
ฉบบันี8  
 (๒) วิธีปฏิบติัในการระบุตวัตนของลูกคา้ โดยระบุถึง วธีิการตรวจสอบขอ้มูล ประเมินผลเบื8องตน้เพื�อ
พิจารณาการขอขอ้มูลเพิ�ม วธีิการตรวจสอบกบัขอ้มูลรายชื�อตามที�กฎหมายกาํหนด และวธีิปฏิบติัในกรณีต่างๆ 
เช่น 



๔ 

 

 

  - กรณีที�ประเมินไดว้า่ ตอ้งขอขอ้มูลลูกคา้เพิ�มเติม เนื�องจากพบปัจจยัความเสี�ยงบางประการ 
  - กรณีที�พบวา่ ลกูคา้ไม่ยนิยอมให้ขอ้มูล  
  - กรณีที�พบวา่ ลกูคา้ให้ขอ้มูลเท็จ 
  - กรณีที�พบวา่ ลกูคา้มีขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งหรือตรงกบัรายชื�อที�กฎหมายกาํหนด 
  - วิธีการปฏิเสธลูกคา้ 
  - วิธีการขอขยายระยะเวลาในการอนุมติัรับลูกคา้ 
  - ...............................  เป็นตน้ 
 ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมสามารถ ดูรายละเอียดที�เกี�ยวขอ้งกบัการรับลูกคา้ได ้ในส่วน ๓                   
การอนุมติัรับลูกคา้ ในแนวทางปฏิบตัิฯฉบบันี8  
 (3) วิธีปฏิบตัิในขั8นตอนการอนุมติัรับลกูคา้ โดยระบุถึง ขั8นตอนการพิจารณาอนุมติัสร้างความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้ และวิธีการใชดุ้ลยพินิจในกรณีต่างๆที�อาจเกิดขึ8นในขั8นตอนนี8  เช่น 
  - กรณีที�พบว่า ลูกคา้ผา่นขั8นตอนการระบุตวัตนมาแลว้ แต่ขอ้มูลไม่เพียงพอจะกาํหนดความ
เสี�ยงที�ชดัเจนได ้
  - กรณีที�พบว่า ลูกคา้เป็นบุคคลที�สาํนกังาน แจง้ให้รายงานธุรกรรมสงสัย ถา้มีการขอสร้าง
ความสัมพนัธ์ 
  - กรณีที�พบว่า ลูกคา้มีความเสี�ยงสูง ตอ้งขออนุมติัผูบ้ริหารกี�ระดบั 
  - กรณีที�ลูกคา้ปฏิเสธการให้ขอ้มูลเพิ�มเติมเพื�อกาํหนดความเสี�ยงของลูกคา้ 
  - ....................................... เป็นตน้ 
   
๓. นโยบาย (รอง)หรือมาตรการที�วางหลักเกณฑ์เพื�อบริหารความเสี�ยงด้านการฟอกเงิน(และสนับสุนนทางการ

เงินแก่การก่อการร้าย) 

 แนวทางในการกาํหนดนโยบายรอง และผลการบงัคบัใชน้โยบาย เหมือนกบันโยบายรองในขอ้ ๒ 
 สาระสาํคญัในการกาํหนดนโยบายบริหารความเสี�ยงดา้นการผอกเงิน(และการสนบัสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย)   ควรประกอบดว้ย 
  - หลกัเกณฑ์และการกาํหนดปัจจยัความเสี�ยงเพื�อประเมินความเสี�ยงสาํหรับผลิตภณัฑ ์บริการ 
และ ช่องทางบริการทั8งหมด ที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมใหบ้ริการหรือดาํเนินความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (ดู
แนวทางปฏิบติัฯฉบบันี8  ในส่วน การบริหารความเสี�ยงฯ ประกอบการกาํหนดนโยบายนี8 ได)้ 
  - หลกัเกณฑ์และการกาํหนดปัจจยัความเสี�ยงเพื�อประเมินความเสี�ยงสาํหรับลูกคา้ 
   - แนวทางในใชดุ้ลยพินิจในการวิเคราะห์และประเมินความเสี�ยง  



๕ 

 

 

  - วิธีการสรุปผลการประเมินและขออนุมตัิดาํเนินการปรับปรุงความเสี�ยง 
  - กระบวนการหลงัไดรั้บอนุมติัผลการประเมินและการเกบ็บนัทึกขอ้มลู 
  - ................................................................. เป็นตน้ 

ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมสามารถ ดูรายละเอียดที�เกี�ยวขอ้งกบัการกาํหนดขั8นตอน และปัจจยั
ความเสี�ยงต่างๆ ไดใ้น หวัขอ้ การบริหารความเสี�ยง ในแนวทางปฏิบตัิฯฉบบันี8 ) 
 
๔. นโยบาย(รอง)หรือแผนงานที�ต้องดาํเนินการให้บรรลเุป้าหมาย ในเรื�อง การจัดจ้างและการฝึกอบรมพนักงาน 
 แนวทางในการกาํหนดนโยบายรอง และผลการบงัคบัใชน้โยบาย เหมือนกบันโยบายรองในขอ้ ๒ 
 (๑) สาระสาํคญัในเรื�อง การจดัจา้งพนักงานหรือบุคลากรเพื�อปฏิบตัิงานในองคก์ร 

ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งกาํหนดขั8นตอนในกระบวนการจา้งพนกังาน เพื�อใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายหลกัในขอ้ ๑ โดยอาจเพิ�มกระบวนการสัมภาษณ์ หรือ การทดสอบ หรือ การอบรมก่อนประเมินผลรับ
เป็นพนกังาน หรือในขั8นตอนใดก็ตามที�จะมั�นใจไดว่้า พนกังานที�คดัเลือกเขา้มา (ซึ� งมีหนา้ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ปฏิบติัการตามนโยบายในขอ้ ๑) มีความเขา้ใจว่า ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งปฏิบติัตามตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าดว้ยการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และสามารถปฏิบติัตามนโยบาย หลกัการ หรือมาตรการ แนวทางปฏิบติัต่างๆที�องคก์รไดก้าํหนดขึ8นเพื�อรองรับ
การปฏิบติัตามกฎหมายดงักล่าว 
 (๒) สาระสาํคญัในเรื�อง การฝึกอบรมพนกังานหรือบุคลากรในองคก์ร 
 ผูร้ายงานตอ้งมั�นใจไดว้า่ พนกังานสามารถปฏิบติัหนา้ที�ตามตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าดว้ยการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไดอ้ยา่งถูกตอ้งอยูเ่สมอ 
ดงันั8น จึงตอ้งกาํหนดแผนปฏิบติังาน ในการฝึกอบรม เกี�ยวกบั ความรู้ความเขา้ใจดา้นการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงินและสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงความเขา้ใจต่อนโยบาย มาตรการ 
แนวทางปฏิบติั ที�องคก์รบงัคบัใชเ้พื�อรองรับการปฏิบตัิตามนโยบายหลกัในขอ้ ๑ . ทั8งนี8  การฝึกอบรมดงักล่าว 
ควรจดัให้เป็นการฝึกอบรมที�ตอ้งดาํเนินการอยา่งสมํ�าเสมอ โดยอาจนาํปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบติัตาม
นโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบตัิ ที�องคก์ร มาเป็นประเด็นในการฝึกอบรมร่วมดว้ย  ทั8งนี8  ผูมี้หนา้ที�รายงานการ
ทาํธุรกรรมตอ้งมั�นใจไดว้า่ เมื�อไดรั้บการฝึกอบรมแลว้ พนกังานตอ้งมีความเขา้ใจในสาระสาํคญัของกฎหมายที�
เกี�ยวขอ้งและหลกัเกณฑ ์หรือวธีิปฏิบติัที�องคก์รกาํหนดขึ8นภายใตก้รอบแห่งกฎหมาย  
 
๕. นโยบาย(รอง) เรื�อง การตรวจสอบภายใน เกี�ยวกับระบบปฏิบัติการ 
 แนวทางในการกาํหนดนโยบายรอง และผลการบงัคบัใชน้โยบาย เหมือนกบันโยบายรองในขอ้ ๒ 



๖ 

 

 

 ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งกาํหนด ส่วนงานที�มีหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลให้องคก์รสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย และจดัให้มีการตรวจสอบภายใน สาํหรับการปฏิบติัหนา้ที�ของส่วนงานดงักล่าว 
รวมถึงการปฏิบติังานของส่วนงานอื�นๆที�ตอ้งดาํเนินการตามนโยบาย หรือแนวทางปฏิบติัหรือมาตรการภายใน
ที�กาํหนดขึ8นเพื�อรองรับการปฏิบติั ที�เกี�ยวขอ้งกบัมาตรการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั8งระบบที�ปฏิบติัโดยบุคลากร และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 รูปแบบการตรวจสอบภายในที�ควรระบุไวใ้นนโยบายรองนี8  
 (๑) ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมควรกาํหนดส่วนงานหรือหน่วยงานภายใน เพื�อปฏิบติัหนา้ที�นี8
โดยเฉพาะ  
 (๒) ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมอาจมอบหมายใหบุ้คคลภายนอก ดาํเนินการตรวจสอบกร
ปฏิบติังานภายในตาม (๑) ก็ได ้ 
 (๓) ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งให้ความอิสระในการใชอ้าํนาจตรวจสอบ แก่ส่วนงานหรือ
หน่วยงานตรวจสอบใน (๑) รวมถึงบุคคลภายนอกใน (๒) ดว้ย และมั�นใจไดว้า่ ตอ้งไม่มีการแทรกแซงผลการ
ตรวจสอบหรือประเมิน โดยส่วนงานอื�นและคณะผูบ้ริหารทุกระดบั 
 (๔) การตรวจสอบภายในตามนโยบายนี8  หมายรวมถึง การตรวจสอบการปฏิบติังานของสาํนกังานใหญ่ 
สาขาและบริษทัในเครือ ทั8งในประเทศและต่างประเทศ 
 (๕) ผลจากการทาํหนา้ที�ของผูป้ฏิบตัิหนา้ที�ในขอ้ (๑) และ (๒) จะตอ้งไดรั้บความใส่ใจ จากคณะ
ผูบ้ริหารระดบัสูง และ ไดรั้บการพิจารณาให้ดาํเนินการเพื�อปรับปรุงแกไ้ขตามผลการประเมิน (กรณีที�พบวา่มี
ขอ้บกพร่องหรือปัญหาในการปฏิบตัิงาน) อยา่งเคร่งครัด  
 ทั8งนี8  นโยบายรองในขอ้นี8  จะทาํให้ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม มั�นใจไดว้่า นโยบาย มาตรการ 
หลกัเกณฑ ์หรือแนวทางปฏิบติัต่างๆที�กาํหนดขึ8น ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง และในกรณีที�พบขอ้บกพร่อง
หรือความผดิพลาด กจ็ะเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุง นโยบาย มาตรการ หลกัเกณฑ ์หรือแนวทางปฏิบติั
นั8นๆต่อไปซึ�งสอดคลอ้งกบันโยบายรองในขอ้ต่อไป 
 
๖. นโยบาย(รอง)หรือแผนงานต้องดาํเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ในเรื�อง การพฒันาและปรับปรุงนโยบาย 

 แนวทางในการกาํหนดนโยบายรอง และผลการบงัคบัใชน้โยบาย เหมือนกบันโยบายรองในขอ้ ๒ 
 ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งกาํหนดนโยบายรอง ในการทบทวน ปรับปรุงให้ นโยบายรอง
อื�นๆ มาตรการ หลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบติัต่างๆ อยา่งสมํ�าเสมอ และตอ้งดาํเนินการปรับปรุงหรือพฒันาให้
สอดคลอ้งกบักฎหมาย รวมถึงควรพิจารณาพฒันานโยบายภายในต่างๆให้รองรับกบัหลกัเกณฑ์สากลที�ออก



๗ 

 

 

ใหม่ๆ โดยเฉพาะเมื�อมีนโยบายในการออกผลิตภณัฑ ์บริการ หรือใชช่้องทางการทาํธุรกรรมใหม่ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการใชเ้ทคโนโลยทีี�อาจเสี�ยงต่อการฟอกเงิน   ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งตรวจสอบว่า นโยบาย
ดงักล่าวขดัหรือเป็นอุปสรรคในการปฏิบติัตามกฎหมายที�บงัคบัใชใ้นขณะนั8น(ซึ� งมีการแกไ้ขเพิ�มเติมใหม่) หรือ
เป็นอุปสรรคต่อนโยบายหลกัในขอ้ ๑. รวมถึงนโยบายรอง มาตรการ หลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบติัที�เกี�ยวขอ้ง
กบันโยบายในขอ้ ๑. หรือไม่  
 สาระสาํคญัในการกาํหนดนโยบายรองในเรื�องนี8  ควรประกอบดว้ย 
  - การกาํหนดรอบระยะเวลาที�แน่นอนในการตรวจสอบว่า นโยบาย มาตรการ หลกัเกณฑห์รือ
แนวทางปฏิบติัที�เกี�ยวขอ้งกบันโยบายหลกัในขอ้ ๑ ยงัไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด และเกิดปัญหาหรือ
อุปสรรคต่อการปฏิบตัิหรือไม่ อยา่งไร ซึ� งอาจพบไดจ้ากผลการตรวจสอบภายในตามนโยบายรองในขอ้ ๕ 
ขา้งตน้ 
  - การกาํหนดให้ผูบ้ริหารหรือคณะผูบ้ริหารระดบัสูง มีส่วนสาํคญัในกระบวนการพิจารณา
ปรับปรุงแกไ้ขหรือพฒันา นโยบาย มาตรการ หลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบตัิที�เกี�ยวขอ้งกบันโยบายหลกัในขอ้ 
๑  
  - การกาํหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ผลิตภณัฑ์ บริการ หรือใชช่้องทางการทาํธุรกรรม
ใหม่ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลย ีในเรื�อง  ความเสี�ยงดา้นการฟอกเงิน และความเสี�ยงอนัอาจเกิดขึ8น ใน
กรณีที�ไม่สามารถปฏิบติัตาม กฎหมาย นโยบาย มาตรการ หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัที�เกี�ยวขอ้งกบันโยบาย
หลกัในขอ้ ๑ ได ้
  - กาํหนดกระบวนการแกไ้ข พฒันา เปลี�ยนแปลง เร่งด่วนเฉพาะกรณี(ในกรณีที�ตอ้งดาํเนินการ
เมื�อพบปัญหาฉุกเฉิน) และไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัสูงหรือคณะผูบ้ริหารระดบัสูง 
  - กาํหนดกระบวนการในการรายงานผลการบริหารความเสี�ยงดา้นการฟอกเงิน(และการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ของผลิตภณัฑ ์บริการ หรือใชช่้องทางการทาํธุรกรรมใหม่ๆ ที�
เกี�ยวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลย ี(ดูประกาศสาํนักงาน เรื�อง แนวทางการตรวจสอบความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินของ 
เทคโนโลย ีผลิตภณัฑห์รือบริการใหม่ของสถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
ประกอบการกาํหนดกระบวนการนี8 ) 
 

ทั8งนี8  ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมอาจพิจารณากาํหนด นโยบาย มาตรการ หลกัเกณฑ ์หรือแนวทาง
ปฏิบติัภายในองคก์รอื�นๆเพื�อรองรับการปฏิบติัตามนโยบายหลกัในขอ้ ๑ เพื�อให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบธุรกิจ 
โครงสร้างผลิตภณัฑ ์บริการ และลูกคา้ แต่ตอ้งไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง. 



๘ 

 

 

การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 

 
การจดัให้ลูกคา้แสดงตน  เป็นขั�นตอนแรกเมื�อลูกคา้ประสงคจ์ะสร้างความสัมพนัธ์หรือผูที้�ทาํธุรกรรม

ครั� งคราวประสงคจ์ะทาํธุรกรรมครั� งแรกในวงเงินที�กาํหนดหรือเมื�อมีเหตุตามกฎหมาย โดยผูมี้หน้าที�รายงาน
ตอ้งจัดให้ลูกคา้แจง้ขอ้มูลเบื�องตน้ตาม ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื� องวิธีการแสดงตนของลูกคา้สถาบัน
การเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  

ผูมี้หนา้ที�รายงาน ตอ้งดาํเนินการให้ผูใ้ชบ้ริการ ทั�งลูกคา้และผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั� งคราวแสดงตนอยา่ง
ถูกตอ้งตามประเภทของผลิตภณัฑห์รือการใชบ้ริการ ดงันี�  

 
๑. การแสดงตนของลูกค้าที�ประสงค์จะสร้างความสัมพนัธ์ต่อหน้า  

 ลูกคา้ที�สร้างความสัมพนัธ์ประเภทนี�  หมายถึง ลูกคา้ที�แจ้งความประสงค์จะสร้างความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบัผูมี้หน้าที�รายงานต่อพนักงานหรือบุคลากรของผูมี้หน้าที�รายงาน  รวมถึงตวัแทนหรือบุคคลที�สามที�                  
ผูมี้หน้าที�รายงานพึ�งพา ในช่องทางปกติที�เป็นลกัษณะการเผชิญหน้า โดยไม่ผ่านเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ใดๆ
ในขณะสร้างความสัมพนัธ์นั�น ทั�งนี�  ผูมี้หนา้ที�รายงานตอ้งจดัใหลู้กคา้ประเภทนี�  แสดงตนดงันี�  
 (๑.๑) ลูกค้าบุคคลธรรมดา 

  (๑.๑.๑) ชื�อเตม็ 
  (๑.๑.๒) วนัเดือนปีเกิด 
  (๑.๑.๓) เลขประจาํตวั 
   - กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจาํตวัประชาชนที�ปรากฏในบตัรประชาชน 
   - กรณีคนต่างดา้ว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที�ปรากฏบนหนา้หนงัสือเดินทาง หรือ
เลขประจําตัวที� รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื�อรับรองสิทธิใดๆตามกฎหมาย หรือ             
เลขประจาํตวัที�รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารสาํคญัประจาํตวั 
  (๑.๑.๔) ที�อยู ่
   - กรณีคนไทย หมายถึง ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที�ไม่ได้อาศัยในที�อยู่
ดงักล่าว ใหร้ะบุที�อยูปั่จจุบนัดว้ย 
   - กรณีคนต่างดา้ว หมายถึง ที�อยูใ่นประเทศเจา้ของสัญชาติและที�อยูใ่นประเทศไทย 
  (๑.๑.๕) อาชีพและสถานที�ทาํงาน 
  (๑.๑.๖) ขอ้มูลการติดต่อที�ผูมี้หนา้ที�รายงานจะสามารถติดต่อลูกคา้ได ้เช่น หมายเลขโทรศพัท ์ 
ที�อยูอิ่เลก็ทรอนิกส์  



๙ 

 

 

  (๑.๑.๗) ลายมือชื�อผูส้ร้างความสัมพนัธ์  
 (๑.๒) ลูกค้านิติบุคคลหรือลูกค้าที�เป็นบุคคลที�มีการตกลงกนัทางกฎหมาย 

  (๑.๒.๑) ชื�อนิติบุคคลหรือบุคคลที�มีการตกลงกนัทางกฎหมาย (ที�ปรากฏในเอกสารสาํคญัต่างๆ) 
  (๑.๒.๒) เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร (เฉพาะนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลที�มีการตกลงกนัทาง
กฎหมายที�รัฐกาํหนดใหต้อ้งเสียภาษีอากร) 
  (๑.๒.๓) เอกสารที�แสดงถึงการรับรองสถานภาพความเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที�มีการตกลง
กนัทางกฎหมาย ที�น่าเชื�อถือ 
   - กรณีนิติบุคคลไทย  ได้แก่ เอกสารรับรองการจดทะเบียนที�นายทะเบียนออกให้                  
ไม่เกิน ๖ เดือน 
   - กรณีนิติบุคคลที�ไม่ไดจ้ดทะเบียนในประเทศไทย ไดแ้ก่ เอกสารที�แสดงถึงสถานภาพ
ความเป็นนิติบุคคลที�รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐในประเทศที�จดทะเบียนหรือไดรั้บอนุญาตประกอบการ ออกให ้
หรือ ที�องคก์รที�น่าเชื�อถือรับรอง และ การออกเอกสารนั�นหรือการรับรองเอกสารนั�น กระทาํไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน  
   - กรณีส่วนราชการ องคก์รของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื�นของรัฐที�มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล ไดแ้ก่ หนงัสือแสดงความจาํนงในการสร้างความสัมพนัธ์และทาํธุรกรรม และหนังสือแต่งตั�งหรือ
มอบอาํนาจให้สร้างความสัมพนัธ์และทาํธุรกรรม 
   - กรณีสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วดั มสัยดิ ศาลเจา้ และนิติบุคคลอื�นในลกัษณะ
ที�คลา้ยคลึงกนั  ไดแ้ก่ เอกสารแสดงการจดทะเบียน เอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการหรือแสดงการจัดตั� ง               
จากหน่วยงานรัฐที�เกี�ยวขอ้ง และเอกสารแต่งตั�งหรือมอบอาํนาจให้สร้างความสัมพนัธ์และทาํธุรกรรม และ การ
ออกเอกสารนั�นหรือการรับรองเอกสารนั�น กระทาํไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน    
   - กรณีบุคคลที�มีการตกลงกนัทางกฎหมาย ไดแ้ก่ เอกสารสําคญัอนัแสดงว่า ไดมี้การ
ก่อตั� งบุคคลที�มีการตกลงกนัทางกฎหมายนั�น และ มีการรับรองเอกสารดงักล่าวไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน โดยผูที้�มี
อาํนาจของบุคคลที�มีการตกลงกนัทางกฎหมายนั�น 
  (๑.๒.๔) ประเภทกิจการและวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินกิจการ  
  (๑.๒.๕) ตราประทบั (ในกรณีที�มี) 
  (๑.๒.๖) สถานที�ตั�งและหมายเลขโทรศพัท ์รวมถึงขอ้มูลการติดต่ออื�น เช่น ที�อยูอิ่เล็กทรอนิกส์ 
  (๑.๒.๗) ชื�อเตม็ของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลหรือบุคคลที�มีการตกลงกนัทางกฎหมาย ทุกราย 
  (๑.๒.๘) ขอ้มูลของ  “ผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายให้ดาํเนินการสร้าง
ความสัมพนัธ์และทาํธุรกรรมกบัผูมี้หน้าที�รายงาน” และ “บุคคลที�ไดรั้บมอบอาํนาจทอดสุดทา้ย ให้ดาํเนินการ
สร้างความสัมพนัธ์และทาํธุรกรรมกบัผูมี้หนา้ที�รายงาน” อนัไดแ้ก่ 



๑๐ 

 

 

   (๑.๒.๘.๑) ชื�อเตม็ 
   (๑.๒.๘.๒) วนัเดือนปีเกิด 
   (๑.๒.๘.๓) เลขประจาํตวั 
    - กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจาํตวัประชาชนที�ปรากฏในบตัรประชาชน 
    - กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที�ปรากฏบนหน้าหนังสือ
เดินทาง หรือเลขประจาํตวัที�รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจา้ของสัญชาติออกให้เพื�อรับรองสิทธิใดๆตามกฎหมาย 
หรือเลขประจาํตวัที�รัฐบาลไทยออกใหต้ามเอกสารสาํคญัประจาํตวั 
   (๑.๒.๘.๔) ที�อยู ่
    - กรณีคนไทย หมายถึง ที�อยู่ตามทะเบียนบา้น และในกรณีที�ไม่ได้อาศยัใน                   
ที�อยูด่งักล่าว ใหร้ะบุที�อยูปั่จจุบนัดว้ย 
    - กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที�อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที�อยู่ใน
ประเทศไทย 
  (๑.๒.๙) ลายมือชื�อผูมี้อาํนาจลงนามและผูรั้บมอบอาํนาจ ตาม (๑.๒.๘) 
   
๒. การตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการแสดงตน 

 ผูมี้หน้าที�รายงาน ตอ้งกาํหนดขั�นตอนในการตรวจสอบขอ้มูลและเอกสารการแสดงตนของลูกคา้หรือ               
ผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั� งคราว โดยตอ้งใหอ้าํนาจบุคลากรหรือพนกังานผูต้รวจสอบในการใชดุ้ลยพินิจที�เหมาะสม 
ซึ�งการตรวจสอบในขั�นตอนนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 
 (๒.๑) ทราบว่า ลูกคา้หรือผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั� งคราว เป็นบุคคล นิติบุคคลหรือบุคคลที�มีการตกลงกนั
ทางกฎหมายที�มีตวัตนอยูจ่ริงตามกฎหมาย 
 (๒.๒) ทราบว่า ว ัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์หรือทําธุรกรรมแบบครั� งคราว มีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลการแสดงตนของลูกคา้หรือผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั� งคราว 
 (๒.๓) ทราบวา่ ขอ้มูลการแสดงตนที�ไดรั้บมานั�น เพียงพอต่อการดาํเนินกระบวนการบริหารความเสี�ยง
และตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัลูกคา้ตามกฎกระทรวง เรื� อง การตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริง
เกี�ยวกบัลูกคา้ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 อนึ� ง การใชดุ้ลยพินิจที�เหมาะสมในที�นี�  รวมถึง การขอเอกสาร ขอ้มูล หรือหลกัฐานเพิ�มเติมจากลูกคา้
หรือผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั� งคราว และการปฏิเสธไม่รับสร้างความสัมพนัธ์หรือไม่รับทาํธุรกรรมแบบครั� งคราว 
เมื�อไดรั้บขอ้มูลที�ไม่ครบถว้นดว้ย. 
 



๑๑ 

 

 

การอนุมัติรับลูกค้า 
 
 ขั�นตอนการพิจารณาเพื�ออนุมติัรับลูกคา้นี�  เป็นกระบวนการที�ต่อเนื�องจากขั�นตอนการจดัให้ลูกคา้แสดง
ตนโดยในการอนุมติัรับลูกคา้ตอ้งประกอบไปดว้ยการประเมินความตอ้งการขอ้มูลเบื�องตน้เพื�อระบุตวัตน และ
การตรวจสอบรายชื�อที�ส่งผลต่อการประมินความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 ต่อไปนี�  จะเป็นกระบวนการที�ผูมี้หนา้ที�รายงาน ตอ้งดาํเนินการทนัที หลงัจากที�ไดจ้ดัใหลู้กคา้แสดงตนแลว้ 
 
๑. การประเมินผลความต้องการข้อมูลเพิ�มเตมิของลูกค้า 

 ตามขอ้บญัญติัในกฎกระทรวง  กาํหนดให้ผูมี้หนา้ที�รายงาน ตอ้งดาํเนินการระบุตวัตนของลูกคา้หรือผู ้
ที�ทาํธุรกรรมเป็นครั� งคราวหลงัจากขั�นตอนการจดัใหลู้กคา้แสดงตนแลว้  
 อย่างไรก็ดี แมว้่าลูกคา้หรือผูท้าํธุรกรรมรายหนึ� งรายใด มิได้อยู่ในเงื�อนไขการแสดงตน แต่หากว่า                  
ผูมี้หน้าที�รายงาน มีขอ้สงสัยว่าอาจเกี�ยวขอ้งกบัการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
หรือมีเหตุอนัพิจารณาไดว่้า ควรจดัใหมี้การดาํเนินการระบุตวัตน ผูมี้หนา้ที�รายงาน ตอ้งดาํเนินการตามขั�นตอนนี�  
  

(๑.๑) การกาํหนดปัจจัยในการประเมิน 

ผูมี้หน้าที�รายงาน ควรกาํหนดขั�นตอนในการประเมินเบื�องต้นว่า จําเป็นต้องได้รับหรือขอขอ้มูล 
เอกสาร หรือหลกัฐานจากลูกคา้เพิ�มเติมเพื�อระบุตวัตนของลูกคา้หรือไม่ เพื�อให้สอดคลอ้งกบัความเสี�ยงดา้นการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยผูมี้หน้าที�รายงานควรกําหนดปัจจัยหรือ
ขอ้พิจารณาเพื�อประเมินความตอ้งการขอ้มูลเบื�องตน้ (อย่างหนึ� งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกนั ขึ�นอยู่กับ
โครงสร้างและดุลยพินิจของผูมี้หนา้ที�รายงาน) ดงันี�  
 (ก) ปัจจยัเกี�ยวกบัผลิตภณัฑท์างการเงิน ประเภทบริการ ช่องทางการใชบ้ริการ 
 (ข) ปัจจยัเกี�ยวกบัความซับซอ้นของโครงสร้างกิจการของลกูคา้หรือผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั� งคราว  
 (ค) ปัจจยัเกี�ยวกบัพื�นที�หรือประเทศที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชบ้ริการ 
 (ง) ปัจจยัเกี�ยวกบัแหล่งที�มาของเงินหรือรายไดข้องลูกคา้ 
 (จ) ปัจจยัเกี�ยวกบัมูลค่าในการขอใชบ้ริการ 

 
 
 



๑๒ 

 

 

(๑.๒) แนวทางการใช้ดุลยพนิิจในการประเมิน 
ผูมี้หนา้ที�รายงาน ตอ้งกาํหนดมาตรฐานในการใชดุ้ลยพินิจเพื�อวิเคราะห์ว่า ผูที้�ขอสร้างความสัมพนัธ์แต่

ละราย มีความเสี�ยงต่อการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในเบื�องตน้ มากน้อยเพียงใด 
เพื�อจะไดป้ระเมินว่า ควรตอ้งขอขอ้มูลเกี�ยวกบัลูกคา้เพิ�มเติมหรือไม่  โดยในการกาํหนดมาตรฐานในการใช ้
ดุลยพินิจ ผูมี้หนา้ที�รายงาน จะตอ้งนาํปัจจยัในข้อ ๑.๑ มาเป็นหลกัการเพื�อกาํหนดแบบแผนในการใชดุ้ลยพินิจ  

ตวัอยา่ง 
จากข้อมูลในการแสดงตนและการแจ้งความประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์เบื�องต้น พบว่า                  

ลูกคา้รายหนึ�ง มีปัจจยัที�ตอ้งพิจารณาคือ 
ปัจจยัขอ้ (ก)  ลูกคา้เลือกขอใชบ้ริการชาํระหนี�ทางการคา้ขา้มประเทศ โดยการหักบญัชี หรือ การซื�อ

ขายหลกัทรัพยที์�ตอ้งผา่นบริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ซึ� งจดัไดว้่า เป็นบริการที�ไม่อยูใ่นกลุ่มความเสี�ยงตํ�า 
ปัจจยัขอ้ (ค) ลูกคา้เลือกขอใชบ้ริการที�เกี�ยวขอ้งกบัการโอนมูลค่าเงินหรือซื�อขายหลกัทรัพยใ์นประเทศ

ที�มีความเสี�ยงสูงดา้นการฟอกเงิน 
ปัจจยัขอ้ (จ) ลูกคา้ขอทาํธุรกรรมแรกในวงเงินที�สูง  
จากขอ้พิจารณาพบว่า แมลู้กคา้จะขาดปัจจยัในขอ้ (ข) ซึ� งหมายความว่า ลูกคา้ไม่ไดมี้ความซับซ้อนใดๆ

เพราะเป็นบริษทัที�ถือหุ้นดว้ยบุคคลสามคนเท่านั�น และขาดปัจจยัในขอ้ (ง) ซึ� งหมายความว่า ลูกคา้ระบุที�มา              
ของเงิน จากการประกอบกิจการที�ไม่เสี�ยงและแสดงที�มาได ้ แต่เมื�อพิจารณาถึงปัจจยัที�ลูกคา้เกี�ยวขอ้งทั�ง ๓ ขอ้
ขา้งตน้ ผูมี้หนา้ที�รายงาน ไดก้าํหนดมาตรฐานว่า แบบแผนลกัษณะนี�  บุคลากรผูต้รวจสอบ ควรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 
“ขอขอ้มูลของลูกคา้เพิ�มเติม เพราะลูกคา้มีโอกาสที�จะกลายเป็นลูกคา้ที�มีความเสี�ยงในระดบัสูงได”้ เป็นตน้ 

ดงันั�น ผูมี้หนา้ที�รายงาน ตอ้งกาํหนดเบื�องตน้ก่อนว่า ความเสี�ยงในขั�นตอนนี�  สาํหรับลูกคา้แบ่งออกเป็น
กี�ระดบั และหากพบว่า ลูกคา้มีขอ้มูลและขอ้เท็จจริงตรงกบัปัจจยัเสี�ยงแต่ละขอ้ หรือหลายขอ้  ผูมี้หนา้ที�รายงาน 
จะกาํหนดมาตรฐานในการใชดุ้ลยพินิจให้กบับุคลากรที�ทาํหน้าที�อย่างไร ทั�งนี�  การใชดุ้ลยพินิจ ควรมีขอบเขต              
ที�ชดัเจน  
ตวัอยา่ง ๑ 

หากพบว่า ลูกคา้ตรงกบัปัจจัยเสี�ยงในขอ้ (ข) หรือมีปัจจัยเสี� ยงขอ้ (ข) รวมอยู่ด้วย บุคลากรต้องใช ้              
ดุลยพินิจในการ เรียกขอ้มูลและเอกสารเพิ�มเติมจากลูกคา้ อนัไดแ้ก่  

 - เอกสารแสดงการถือหุน้หรือรับผลประโยชน์ของลกูคา้นิติบุคคลi 
 - ขอ้มูลการระบุตวั ผูรั้บผลประโยชน์ที�แทจ้ริง ซึ� งเป็นบุคคลธรรมดา และขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริง

ที�แสดงว่า บุคคลนั�นมีความเกี�ยวขอ้งกบัลูกคา้นิติบุคคล 
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 - ขอ้มูลเกี�ยวกบัผูบ้ริหารสูงสุดiiของลูกคา้นิติบุคคล 
....................................................................... เป็นตน้ 

ตวัอยา่ง ๒ 
 หากพบวา่ ลูกคา้ตรงกบัปัจจยัเสี�ยงในขอ้ (ค) หรือมีปัจจยัเสี�ยงขอ้ (ค) รวมอยูด่ว้ย บุคลากรตอ้ง

ใชดุ้ลยพินิจในการ เรียกขอ้มูลและเอกสารเพิ�มเติมจากลูกคา้ อนัไดแ้ก่  
  - ข้อมูลแสดงถึงวัตถุประสงค์ที�ชัดเจนในการทําธุรกรรม เช่น  โอนเงินไปในพื�นที� เสี� ยง                    
เพื�อการใด 
  - ขอ้มูลแสดงถึงความผกูพนั หรือความเกี�ยวขอ้ง กบัผูรั้บเงินปลายทางซึ� งตั�งอยูใ่นประเทศเสี�ยง 
เช่น สัญญาทางธุรกิจที�ลงนามร่วมกนักบัคู่สัญญาที�เป็นนิติบุคคลในประเทศเสี�ยง 
  - ขอให้ลูกค้าแจ้งวงเงินสูงสุดที�คาดว่าจะทําธุรกรรมในแต่ละครั� ง เพื�อพิจารณาถึงความ
สอดคลอ้งกบัสัญญาทางธุรกิจหรือวตัถุประสงคที์�ไดแ้จง้ไว ้ 
  - ตรวจสอบขอ้มูล คู่สัญญาปลายทางในเบื�องตน้ กบัฐานรายชื�อที�เสี�ยงต่อการฟอกเงินหรือ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น นาํชื�อบริษทัและชื�อผูล้งนามในสัญญา ไปตรวจสอบกบัฐานรายชื�อ
ดงักล่าว เท่าที�มีขอ้มูลปรากฏใหต้รวจสอบได ้ 
  .............................................  เป็นตน้ 
  
 ดงันั�น การที�ผูมี้หนา้ที�รายงาน จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ ๑. นี� ไดอ้ยา่งครบถว้น ผูมี้หน้าที�รายงาน 
ต้องกําหนด มาตรฐานในการบริหารความเสี� ยงสําหรับผลิตภัณฑ์ ประเภทบริการ และช่องทางบริการ                          
ที�องค์กรตนดาํเนินกิจการอยู่ ควบคู่กับการกาํหนดมาตรฐานในการบริหารความเสี� ยงของลูกคา้หรือผู ้ที�                     
ทาํธุรกรรมเป็นครั� งคราว เสียก่อน จึงจะนาํมาตรฐานทั�งหมด มาพิจารณาปรับใชก้บัปัจจยัการวิเคราะห์เบื�องตน้ 
เพื�อประเมินความตอ้งการขอ้มูลเพิ�มเติมจากลูกคา้  
 นอกจาก พิจารณาความเ สี� ยงสําหรับผลิตภัณฑ์  ประเภทบริการ และช่องทางบริการแล้ว                                    
ผูมี้หนา้ที�รายงาน อาจนาํขอ้มูลเกี�ยวกบัปัจจยัความเสี�ยงตํ�าหรือสูงบางเรื�องมาปรับใช ้ในกรณีที�สามารถทราบถึง
ความเสี�ยงนั�นไดต้ั�งแต่ในชั�นขอ้มูลการแสดงตน (ปัจจยัความเสี�ยงตํ�าหรือสูง ให้ดูขอ้บญัญติั หมวด  การบริหาร
ความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และแนวทางที�เลขาธิการกาํหนด 
เรื�อง แนวทางการกาํหนดปัจจยัเพื�อพิจารณาลูกคา้ที�มีความเสี�ยงระดบัตํ�า) เช่น ในขั�นตอนการแสดงตน ลูกคา้
แจง้ว่ามีอาชีพเป็นขา้ราชการการเมืองในตาํแหน่ง รัฐมนตรี ซึ� งในขอ้บญัญตัิกาํหนดให้ปัจจยัเรื�อง บุคคลที�มี
สถานภาพทางการเมืองในประเทศ เป็นความเสี�ยงสูงซึ� งไม่ตอ้งใชดุ้ลยพินิจ ดงันั�น บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งจะตอ้ง
ประเมินในชั�นนี� ว่า ลูกคา้ไดรั้บผลการประเมินที�ตอ้งขอขอ้มูลเพิ�มเติม (เพราะไม่อยู่ในกลุ่มที�มีความเสี� ยงตํ�า)              
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ไม่ว่าจะมีวตัถุประสงคห์รือเลือกใช ้ผลิตภณัฑ์ ประเภทบริการ และช่องทางบริการที�มีความเสี�ยงตํ�าหรือไม่ เป็น
ตน้  

ดงันั�น  ในแนวทางการใชดุ้ลยพินิจเรื�องนี�  ผูมี้หนา้ที�รายงาน ต้องระบุถึงปัจจัยบางประการที�บุคลากร ไม่

จําต้องใช้ดุลยพินิจ โดยให้เลือกปัจจัยที�บุคลากรอาจทราบได้ในขั/นตอนการแสดงตนเป็นหลัก เช่น เมื�อลูกคา้
แสดงตนว่า เป็นหน่วยงานราชการ หรือเป็นบริษัทมหาชนที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์บุคลากรที�ใช ้                
ดุลยพินิจ สามารถสันนิษฐานไวก่้อนว่า มีลกัษณะเสี�ยงตํ�า โดยยงัไม่ตอ้งขอขอ้มูลในการระบุตวัตนเพิ�มเติม                   
เวน้แต่ ...... (มีการขอใช้บริการที�มีจาํนวนมูลค่าเงินสูงมาก และเป็นการลงทุนหรือเป็นการทาํธุรกรรมขา้ม
ประเทศ บุคลากรควรพิจารณาขอขอ้มูลเกี�ยวกบัที�มาของการลงทุน หรือกิจการอื�นๆที�ลูกคา้มีการดาํเนินการ
นอกจากกิจการหลกัของลูกคา้ เพื�อประกอบการบริหารความเสี�ยงในขั�นตอนการจดัระดบัความเสี�ยง) เป็นตน้ 
  
๒. การตรวจสอบกบัข้อมูลรายชื�อที�กฎหมายกาํหนด 
 ตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื�อทราบข้อเท็จจริงเ กี�ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กาํหนดให้ “กระบวนการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้รวมถึงผูที้�เกี�ยวขอ้งในการสร้างความสัมพนัธ์หรือบุคคลที�ทาํ
ธุรกรรมแบบครั� งคราว แลว้แต่กรณี กบั ขอ้มูลรายชื�อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคก์ร ซึ� งมีมติของหรือ
ประกาศภายใตค้ณะมนตรีความมั�นคงแห่งสหประชาชาติกาํหนดให้เป็นผูที้�มีการกระทาํอนัเป็นการก่อการร้าย 
หรือ บุคคลที�ศาลมีคาํสั�งเป็นบุคคลที�ถูกกาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย” เป็นส่วนสําคญัในขั�นตอนก่อนการอนุมติัรับลูกคา้หรือรับทาํธุรกรรมให้กบัผูที้�
ทาํธุรกรรมแบบครั� งคราว  
  

๒.๑ ข้อมูลรายชื�อที�ใช้ตรวจสอบตามกฎหมาย  
ตามกระบวนการที�ถูกตอ้ง เมื�อผูมี้หน้าที�รายงาน ได้จัดให้ลูกคา้แสดงตน ประเมินผลความต้องการ

ขอ้มูลเพิ�มเติมของลูกค้าแลว้ ขั�นตอนลาํดับสุดท้ายก่อนรับลูกคา้ คือ การตรวจสอบขอ้มูลรายชื�อตามวรรค
ขา้งตน้ ซึ�งขอ้มูลรายชื�อที�ตอ้งใชต้รวจสอบกบัลูกคา้ ไดแ้ก่  
 ขอ้มูลบุคคลที�ถูกกาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย ทั�งนี�  ประกอบไปดว้ยขอ้มูล ๒ ส่วน ตามกฎหมายดงักล่าว คอื 
  - ขอ้มูลผูที้� เกี�ยวขอ้งกบัการก่อการร้ายและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ� งเป็น
บุคคลที�ถูกกาํหนด โดยคาํสั�งศาล 
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  - ขอ้มูลผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัการก่อการร้ายและสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามมติคณะ
มนตรีความมั�นคงแห่งสหประชาชาติ ที�ไดรั้บการกลั�นกรองโดยสํานกังานและอนุมติัโดยรัฐมนตรี รวมถึงขอ้มูล
จากประเทศอื�นที�ไดรั้บการกลั�นกรองโดยสาํนกังานและอนุมติัโดยรัฐมนตรี 
 
 ๒.๒ กลุ่มเป้าหมายที�ต้องดาํเนินการตรวจสอบกบัรายชื�อที�กฎหมายกาํหนด 

 เมื�อพิจารณาจากขั�นตอนการแสดงตน ต่อเนื�องถึงขั�นตอนการประเมินผลความตอ้งการขอ้มูลเพิ�มเติม
ของลูกคา้ พบว่า ผูมี้หน้าที�รายงาน อาจได้รับขอ้มูลลูกคา้หรือผูที้�ทาํธุรกรรมแบบครั� งคราวเพื�อตรวจสอบใน
ขั�นตอนนี�   ๒ แบบแผน คือ 
 (๒.๒.๑) ขอ้มูลที�ไดจ้ากลูกคา้ในขั�นตอนการแสดงตน และไม่มีขอ้มูลเพิ�มเติมจากผลการประเมินขอ้มูล
เพิ�มเติมในขอ้ ๑ 
 ในกรณีนี�  ผูมี้หน้าที�รายงาน ตอ้งดาํเนินการตรวจสอบบุคคลดงัต่อไปนี�  
  - ลูกคา้บุคคลธรรมดาที�ขอสร้างความสัมพนัธ ์หรือบุคคลธรรมดาที�ขอทาํธุรกรรมเป็นครั� งคราว 
  - บุคคลที�รับมอบอาํนาจจากลูกคา้บุคคลธรรมดาที�ขอสร้างความสัมพนัธ์หรือบุคคลธรรมดา              
ที�ขอทาํธุรกรรมเป็นครั� งคราว (กรณีที�มี) 
  - ลูกคา้นิติบุคคลที�ขอสร้างความสัมพนัธ์หรือนิติบุคคลที�ขอทาํธุรกรรมเป็นครั� งคราว 
  - บุคคลหรือนิติบุคคลที�มีนัยสําคญัiiiภายในองค์กรลูกคา้นิติบุคคล ในที�นี�  หมายถึง กรรมการ     
ผูมี้อาํนาจทุกราย รวมถึงผูรั้บมอบอาํนาจทอดสุดทา้ยที�มาดาํเนินการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูมี้หน้าที�รายงาน 
(กรณีที�มี)  และ กรรมการผูมี้อาํนาจรายที�ดาํเนินการขอทาํธุรกรรมเป็นครั� งคราว รวมถึงผูรั้บมอบอาํนาจทอด
สุดทา้ยที�มาขอทาํธุรกรรมเป็นครั� งคราว (กรณีที�มี) 
   
 (๒.๒.๒) ขอ้มูลที�ไดจ้ากลูกคา้ในขั�นตอนการแสดงตน และขอ้มูลเพิ�มเติมจากผลการประเมินในขอ้ ๑ 
 ในกรณีนี�  ผูมี้หน้าที�รายงาน ตอ้งดาํเนินการตรวจสอบบุคคลดงัต่อไปนี�  
  - ลูกคา้บุคคลธรรมดาที�ขอสร้างความสัมพนัธ์ หรือบุคคลธรรมดาที�ขอทาํธุรกรรมเป็นครั� งคราว 
  - บุคคลที�รับมอบอาํนาจจากลูกคา้บุคคลธรรมดาที�ขอสร้างความสัมพนัธ์หรือบุคคลธรรมดาที�
ขอทาํธุรกรรมเป็นครั� งคราว (กรณีที�มี) 
  - ลูกคา้นิติบุคคลที�ขอสร้างความสัมพนัธห์รือนิติบุคคลที�ขอทาํธุรกรรมเป็นครั� งคราว 
  - บุคคลหรือนิติบุคคลที�มีนัยสําคญัภายในองค์กรลูกคา้นิติบุคคล ในที�นี�  หมายถึง กรรมการ             
ผูมี้อาํนาจทุกราย รวมถึงผูรั้บมอบอาํนาจทอดสุดทา้ยที�มาดาํเนินการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูมี้หน้าที�รายงาน 
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(กรณีที�มี)  และ กรรมการผูมี้อาํนาจรายที�ดาํเนินการขอทาํธุรกรรมเป็นครั� งคราว รวมถึงผูรั้บมอบอาํนาจทอด
สุดทา้ยที�มาขอทาํธุรกรรมเป็นครั� งคราว (กรณีที�มี) 
  - ผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริงของลูกคา้บุคคลธรรมดา (กรณีที�ตอ้งตรวจสอบตามแนวทางการใช้
ดุลยพินิจตามข้อ ๑ (๑.๒) และพบว่ามี) 
  - ผูรั้บประโยชน์ที�แท้จริงของลูกคา้นิติบุคคล (กรณีที�ต้องตรวจสอบตามแนวทางการใช ้      
ดุลยพินิจตามข้อ ๑ (๑.๒)) 
  - ผูบ้ริหารระดบัสูง (กรณีที�ตอ้งตรวจสอบตามแนวทางการใชดุ้ลยพินิจตามข้อ ๑ (๑.๒)) 
  - ผูถื้อหุ้นที�มีนัยสําคญัของลูกคา้นิติบุคคล ที�อาจไม่ใช่ผูรั้บประโยชน์ที�แท้จริง แต่มีบทบาท
สาํคญัในการรับประโยชน์จากลูกคา้นิติบุคคลในจาํนวนที�พิจารณาว่าใกลเ้คียงกบัผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริงดว้ย 
(กรณีที�กาํหนดนโยบายภายในใหต้รวจสอบตามแนวทางการใชดุ้ลยพินิจตามข้อ ๑ (๑.๒) และพบว่ามี) 
  - นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาผูล้งนามในสัญญาทางธุรกิจที� เป็นคู่สัญญาที� มีนัยสําคัญiv        
ของลูกคา้นิติบุคคล (กรณีที�กาํหนดนโยบายภายในให้ตรวจสอบตามแนวทางการใชดุ้ลยพินิจตามข้อ ๑ (๑.๒) 

และพบว่ามี) 
   - นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ซึ� งบุคลากรผู ้ตรวจสอบพิจารณาแล้วและมีดุลยพินิจว่า                   
ควรตรวจสอบ เนื�องจาก มีความเกี�ยวขอ้งอยา่งมีนยัสาํคญักบัลูกคา้ (กรณีที�กาํหนดนโยบายภายในให้ตรวจสอบ
ตามแนวทางการใชดุ้ลยพินิจตามข้อ ๑ (๑.๒) และพบว่ามี) 
หมายเหตุ  ผูมี้หนา้ที�รายงาน อาจกาํหนดใหข้ั�นตอนการตรวจสอบรายชื�อที�กฎหมายกาํหนดนี�  เป็นขั�นตอน
ที�ตอ้งดาํเนินการทนัทีหลงัจากไดรั้บขอ้มูลการแสดงตนจากลูกคา้ก็ได ้และหากต่อมามีการระบุตวัตนเพิ�มเติม
ขอ้มูลบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัลูกคา้ จึงค่อยนาํขอ้มูลของบุคคลหรือนิติบุคคลที�เพิ�มเติมนั�น มาตรวจสอบกบัรายชื�อ  
ที�กฎหมายกาํหนด ก่อนอนุมติัรับลูกคา้ 
 
๓. การกําหนดมาตรการหรือหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องอื�นๆ 
 เพื�อให้ขั�นตอนการรับลูกคา้ เป็นไปตามหลกัการแห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริง
เกี�ยวกบัลูกคา้ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมาตรฐานสากลดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  ผูมี้หน้าที�รายงาน จําเป็นตอ้งกาํหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ หรือ
หลกัเกณฑภ์ายในองคก์รเกี�ยวกบัมาตรการดงัต่อไปนี�  
 
 



๑๗ 

 

 

 ๓.๑ แนวปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลการแสดงตน 
 ผูมี้หน้าที�รายงาน ตอ้งกาํหนดขั�นตอนและวิธีการใช้ดุลยพินิจสําหรับบุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อยืนยนั
ขั�นตอนการแสดงตนของลูกคา้ว่า การแสดงตนดงักล่าวเสร็จสิ�นสมบูรณ์  
 ตวัอยา่ง 
 ขั�นตอนที� ๑ บุคลากรตอ้งตรวจสอบการกรอกขอ้มูลของลูกคา้ เพื�อยนืยนัว่าการกรอกขอ้มูลนั�นสมบูรณ์
ตามที�กฎหมายกาํหนด 
 ขั�นตอนที� ๒ ผูมี้หน้าที�รายงาน อาจพึ�งพาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�น่าเชื�อถือเป็นเครื�องมือในการ
ยนืยนัขอ้มูลการแสดงตนของลูกคา้ 
 ขั�นตอนที� ๓ กรณีที�ไม่มีการตรวจสอบที�น่าเชื�อถือไดต้ามขั�นตอนที� ๒ ผูมี้หน้าที�รายงาน ตอ้งกาํหนดวิธี
ปฏิบติัอื�นทดแทน เช่น กาํหนดวิธีการเพิ�มเติม ให้บุคลากรที�ตรวจสอบเรียกดูหลกัฐานตน้ฉบบั ในกรณีที�สาํเนา
เอกสารที�ลูกคา้ยื�นประกอบการแสดงตนไม่มีการรับรอง หรือไม่ชดัเจน   
 ขั�นตอนที� ๔ กรณีที�เกิดความสงสัยในการตรวจสอบในขั�นตอนที� ๒ หรือ ๓ ผูมี้หน้าที�รายงาน อาจ
กาํหนดวิธีการให้บุคลากร ขยายระยะเวลาในการรับเอกสารแสดงตนออกไป และแจง้ให้ลูกคา้นาํเอกสารอื�นมา
เพื�ออา้งอิงความน่าเชื�อถือ เช่น เอกสารเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคที�มีชื�อลูกคา้และที�อยูปั่จจุบนั เป็นตน้ 
 ขั�นตอนที� ๕ กาํหนดหลกัการให้บุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง สามารถปฏิเสธคาํขอสร้างความสัมพนัธ์ของลูกคา้
ไดใ้นขั�นตอนการแสดงตน หากปรากฏเหตุสงสัยที�อาจเสี�ยงต่อการฟอกเงินหรือสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย และจดัทาํรายงานขอ้เทจ็จริงส่งให้ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาว่า เห็นควรรายงานเป็นธุรกรรมที�มีเหตุอนัควร
สงสัยต่อสาํนกังานหรือไม่  
...............................................................................................................................................  เป็นตน้ 
  

๓.๒ หลักเกณฑ์ในการใช้ดุลยพนิิจในการระบุตวัตนของลูกค้า 

ผูมี้หน้าที�รายงาน ตอ้งนาํหลกัการและปัจจยัในการประเมินผลตามข้อ ๑ (เรื� อง การประเมินผลความ
ตอ้งการขอ้มูลเพิ�มเติมของลูกคา้) มาขยายผลออกเป็นหลกัเกณฑ์เพื�อให้บุคลากรปฏิบตัิและใชดุ้ลยพินิจไดอ้ยา่ง
ชดัเจน โดยตอ้งกาํหนดแบบแผนในการพิจารณาให้ลูกคา้ตอ้งให้ขอ้มูลเพิ�มเติมเพื�อระบุตวัตน เช่น โครงสร้าง
องคก์รของลูกคา้ ขอ้มูลรายชื�อผูบ้ริหารหรือคณะผูบ้ริหารสูงสุด เป็นตน้  และกาํหนดวิธีการหรือขั�นตอนในการ
ใช้ดุลยพินิจหรือกระบวนการหาขอ้มูลเพิ�มเติมของลูกคา้ดว้ย เนื�องจาก มีขอ้มูลบางส่วนที� ผูมี้หน้าที�รายงาน  
ตอ้งดาํเนินการแสวงหาจากขอ้มูลเอกสารหรือหลกัฐานที�ลูกคา้แสดง โดยเฉพาะขั�นตอนในการหาขอ้มูลเกี�ยวกบั



๑๘ 

 

 

ผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริงของลูกคา้ (ตวัอย่าง ให้ดูในข้อ ๑ เรื�อง การประเมินผลความตอ้งการขอ้มูลเพิ�มเติมของ
ลูกคา้) 

 
๓.๓ หลักเกณฑ์ในการยอมรับข้อมูล ผู้รับประโยชน์ที�แท้จริงของลูกค้า  

ผูมี้หนา้ที�รายงาน ตอ้งกาํหนดวิธีการให้แก่บุคลากรผูใ้ชดุ้ลยพินิจเพื�อตรวจสอบขอ้มูล “ผูรั้บประโยชน์
ที�แทจ้ริงของลูกคา้” โดยระบุวิธีการหาตวัผูรั้บประโยชน์ดงักล่าว จากขอ้มูล ขอ้เท็จจริง หลกัฐานตน้ฉบบัหรือ
เอกสารอา้งอิงใดบา้ง และระบุขั�นตอนต่อไปในกรณีที� วิธีการแรกไม่ทาํให้เกิดผลลพัธ์ได ้ทั�งนี�  ควรกาํหนดตาม
หลักการในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื�อทราบข้อเท็จจริงเกี�ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ และแนวทางที�
เลขาธิการกาํหนดที�เกี�ยวขอ้ง  

ทั�งนี�  ผูมี้หน้าที�รายงาน อาจกาํหนดวิธีการอื�นนอกจากหลกัการตามกฎหมายและมาตรฐานสากลก็ได ้
แต่ตอ้งมั�นใจไดว้่า เป็นวิธีการที�เป็นประโยชน์ในการหาขอ้มูลที�เป็นความจริง เช่น หากวิธีการที� ๑  ๒ และ ๓ 
ไม่ทาํให้เกิดผลลพัธ์ได้ ผูมี้หน้าที�รายงาน อาจกาํหนดทางเลือกอื�น เช่น ให้ลูกคา้เป็นผูแ้จ้งขอ้มูลของ “ผูรั้บ
ประโยชน์ที�แทจ้ริงของลูกคา้” แต่ตอ้งระบุขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงที�แสดงว่า บุคคลธรรมดาที�เป็น“ผูรั้บประโยชน์
ที�แทจ้ริงของลูกคา้”นั�น มีความเกี�ยวขอ้งกบัลูกคา้อยา่งไร  เป็นตน้  

นอกจากนี�  ผูมี้หน้าที�รายงาน ตอ้งกาํหนดประเภทขอ้มูลที�ตอ้งไดม้าเพื�อนาํไปใชต้รวจสอบกบัรายชื�อที�
กฎหมายกาํหนดในขั�นตอนต่อไป เช่น เมื�อบุคลากรตรวจสอบทราบถึง “ผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริงของลูกคา้” แลว้ 
ลูกคา้ตอ้งแจง้ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูรั้บประโยชน์ดงักล่าว โดยอยา่งน้อยตอ้งสามารถแจง้ ชื�อเต็มที�ถูกตอ้ง และ
เลขประจาํตวั และในกรณีที�ไม่สามารถให้ขอ้มูลเลขประจาํตวัดว้ยอุปสรรคเกี�ยวกบัแหล่งที�มาของขอ้มูล ก็ควร
กาํหนดใหลู้กคา้ใชค้วามพยายามในการหาขอ้มูลแวดลอ้มอื�นๆของผูรั้บประโยชน์นั�น เช่น สัญชาติ ชื�อนิติบุคคล
อื�นที�ผูรั้บประโยชน์ถือหุ้นอยูด่ว้ย ทั�งนี�  เพื�อเป็นขอ้มูลประกอบการตรวจสอบกบัรายชื�อตามที�กฎหมายกาํหนด
ในขั�นตอนต่อไป 

ผูมี้หน้าที�รายงาน ตอ้งให้ความอิสระในการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรผูต้รวจสอบ แต่ตอ้งมั�นใจไดว้่า 
บุคลากรนั�นเขา้ใจหลกัการและวิธีปฏิบติัอย่างแทจ้ริง และปฏิบติัหน้าที�ภายใตห้ลกัการนั�นอยา่งเคร่งครัด และ
จาํเป็นอย่างยิ�งที�ผูมี้หน้าที�รายงาน ต้องกาํหนดให้ บุคลากรผูใ้ช้ดุลยพินิจตรวจสอบขอ้มูลการระบุตัวตนที�
เพิ�มเติมของลูกคา้ สามารถปฏิเสธคาํขอสร้างความสัมพนัธ์ของลูกคา้ได ้หากปรากฏเหตุสงสัยที�อาจเสี�ยงต่อการ
ฟอกเงินหรือสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และจดัทาํรายงานขอ้เท็จจริงส่งให้ผูต้รวจสอบที�มีตาํแหน่ง
สูงกว่า เป็นผูก้ลั�นกรองรายงานและร่วมพิจารณาว่า เห็นควรรายงานเป็นธุรกรรมที�มีเหตุอันควรสงสัยต่อ
สาํนกังานหรือไม่  



๑๙ 

 

 

ตวัอยา่ง 
 วิธีการในการแสวงหาขอ้มูลของ “ผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริง” ของลูกคา้นิติบุคคล1 
  วิธีที� ๑ ตรวจสอบจากขอ้มูลการรับประโยชน์จากการถือหุ้นตั�งแต่ร้อยละ......ขึ�นไป2 ตามที�
ปรากฏในหลกัฐานหรือเอกสารอา้งอิง กรณีที�ไม่พบในการถือหุ้นทอดแรก ให้เรียกขอ้มูลในทอดต่อไปจาก
ลูกคา้จนกว่าจะพบตวั “ผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริง”  หากไม่สามารถตรวจสอบดว้ยวิธีนี� ได ้ดว้ยเหตุจาํเป็น ขดัขอ้ง
อยา่งร้ายแรง ใหพิ้จารณาวิธีที� ๒ 
  วิธีที� ๒ ตรวจสอบจากขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงในการครอบงาํการบริหารองคก์รลูกคา้ โดยอาจ
แสวงหาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลที�น่าเชื�อถืออื�นๆ หากไม่สามารถตรวจสอบด้วยวิธีนี� ได้ ด้วยเหตุขาดแคลน
แหล่งขอ้มูลหรือไม่พบขอ้มูล ให้พิจารณาวิธีที� ๓ 
  วิธีที� ๓ ให้พิจารณาโดยนัยว่า บุคคลธรรมดาผูที้�มีอาํนาจในการกาํหนดนโยบาย หรือในการ
บริหารองคก์รลูกคา้ อาจเป็น “ผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริง”ของลูกคา้  หากมีเหตุที�สงสัยว่า ผลลพัธ์จากการพิจารณา
ตามวิธีนี�  อาจไม่ถูกตอ้งตามขอ้เทจ็จริง ใหพิ้จารณาวิธีที� ๔ เป็นขอ้ยติุ 
  วิธีที� ๔ กาํหนดให้ลูกคา้ระบุขอ้มูลว่า ผูใ้ด เป็น “ผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริง”ของลูกคา้ และแสดง
ขอ้เท็จจริง เอกสาร หรือหลกัฐานอนัแสดงว่า มีความเกี�ยวขอ้งกนัระหว่างลูกคา้นิติบุคคลกบัผูรั้บประโยชน์ราย
ดงักล่าว 
 กรณีที�ตรวจสอบหรือไดรั้บแจง้จากลูกคา้จนทราบ ตวัผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริง ผูมี้หน้าที�รายงาน ตอ้ง
กาํหนดขอ้มูลของ “ผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริง” ที�ลูกคา้ตอ้งแจง้ให้ทราบ ดงันี�  (ดูแนวทางที�เลขาธิการประกาศที�
เกี�ยวขอ้ง)  
   (ก) ขอ้มูลชื�อเตม็ 
   (ข) ขอ้มูลหมายเลขประจาํตวัที�รัฐออกให้ 
   (ค) ขอ้มูลที�อยู ่

                                                           

1
 กรณีผูรั้บผลประโยชน์ที�แทจ้ริงของลูกคา้บุคคลธรรมดา การกาํหนดวิธีหาขอ้มูล อาจสันนิษฐานเบื�องตน้ไดว้า่ ลกูคา้บุคคลธรรมดาจะสร้าง

ความสมัพนัธ์หรือธุรกรรมเพื�อประโยชนข์องตนเอง (ผูรั้บประโยชน์คือ ตวัลกูคา้เอง) หากต่อมา ผูม้ีหนา้ที�รายงาน พบว่ามีเหตุอนัเชื�อไดว้า่ 
ลูกคา้อาจดาํเนินความสมัพนัธ์เพื�อบุคคลอื�น เช่น มีการโอนเงินในบญัชีให้แก่บุคคลอื�นทุกครั� งที�มีการฝากเงินเขา้มาหรือโอนเต็มจาํนวนหรือ
เกือบเต็มจาํนวน หรือ มีการมอบอาํนาจใหบุ้คคลอื�นทาํการแทนตลอดไป (ไม่ใช่ทาํแทนเป็นครั� งคราว) ก็อาจบนัทึกขอ้เทจ็จริง หรือสันนิษฐาน
ไดว้า่ อาจมีผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริงอื�นรวมอยู่ดว้ยได ้  
2
 สดัส่วนการถือครองหุ้น ผู้ มีหน้าที
รายงาน ควรกาํหนดโดยพิจารณาถึง สดัส่วนการถือหุน้ใหญ่ที�อาจปรากฏในกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งในการ

กาํกบัดูแลธุรกิจ หรือกาํหนดโดยพิจารณาจากแนวปฏิบติัทั�วไปที�ใชก้นัอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนักบัผู้ มีหน้าที
รายงาน 



๒๐ 

 

 

 กรณีที�ลูกคา้ไม่สามารถแจง้ขอ้มูลในขอ้ (ข) หรือ (ค) หรือทั�งสองขอ้ได ้ลูกคา้ตอ้งแจง้ขอ้มูลแวดลอ้ม
อื�นที�เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ เช่น ขอ้มูลสัญชาติ ขอ้มูลอาชีพอื�นหรือตาํแหน่งที�ผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริง 
ดาํรงอยูใ่นนิติบุคคลอื�น เป็นตน้   
 หากปฏิบติัครบทุกวิธีอย่างเคร่งครัดแลว้ ยงัไม่พบ “ผูรั้บประโยชน์ที�แท้จริง”ของลูกคา้หรือลูกคา้ไม่
สามารถแจง้ขอ้มูลอยา่งน้อยตามขอ้ (ก) และขอ้มูลแวดลอ้มอื�นๆได้   ประกอบกบัผลการประเมินเบื�องตน้ว่า 
ลูกคา้มีปัจจยัเสี�ยงอนัตอ้งขอขอ้มูลนี� เพิ�มเติมอยา่งแน่แท ้ผูมี้หนา้ที�รายงาน ตอ้งปฏิเสธคาํขอสร้างความสัมพนัธ์
ของลูกคา้รายดงักล่าวในที�สุด    

๓.๔ วธีิปฏิบัตใินการอนุมัตรัิบลูกค้า 

ผูมี้หนา้ที�รายงาน ตอ้งกาํหนดวิธีหรือขั�นตอนการพิจารณาเพื�ออนุมติัคาํขอสร้างความสัมพนัธ์ของลูกคา้ 
โดยตอ้งจาํแนกประเภทความสัมพนัธ์ และกาํหนดระดบัตาํแหน่งของบุคลากรที�มีอาํนาจอนุมติัให้สอดคลอ้งกบั
ประเภทความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือกลุ่มลูกคา้ เพื�อให้มั�นใจไดว้่า ก่อนอนุมติัสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
ลูกคา้ ผูมี้หน้าที�รายงาน ไดก้ลั�นกรองขอ้มูลของลูกคา้อย่างรอบคอบ สอดคลอ้งกบัระดบัการประเมินเบื�องตน้
เพื�อขอขอ้มูลลูกคา้เพิ�มเติม และตลอดจนถึงการประเมินความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและสนบัสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายของลูกคา้ ณ ขั�นตอนที�อนุมติัสร้างความสัมพนัธ์นั�นดว้ย 
 
ตวัอยา่ง 
 ผูมี้หนา้ที�รายงาน ตอ้งกาํหนดขั�นตอนการอนุมติัความสัมพนัธ์ทางธุรกิจที�สอดคลอ้งกบัความเสี�ยงของ
ผลิตภณัฑ ์ประเภทบริการ หรือช่องทางบริการ ดงันี�  
 ประเภท ๑ การสร้างความสัมพนัธ์ประเภทสินเชื�อวงเงินต ํ�า ประเภทบญัชีออมทรัพยว์งเงินไม่เกิน...บาท 
ประเภท......... ใหบุ้คลากรที�มีตาํแหน่งในระดบั..... เป็นผูอ้นุมติัการสร้างความสัมพนัธ์ ในกรณีที�ผลการประเมิน
เบื�องตน้พบว่า ไม่ตอ้งขอขอ้มูลเพิ�มเติมจากลูกคา้ (เนื�องจากลกูคา้ไม่มีปัจจยัเสี�ยงตามแบบแผนที�กาํหนด) 
 ประเภท ๒ การสร้างความสัมพันธ์ประเภทการคา้ระหว่างประเทศ การโอนเงินระหว่างประเทศ 
ประเภท.... ให้บุคลากรที�มีตาํแหน่งระดบั..... เป็นผูอ้นุมติัการสร้างความสัมพนัธ์ ในกรณีที�ผลการประเมิน
เบื�องตน้พบว่า ไม่ตอ้งขอขอ้มูลเพิ�มเติมจากลูกคา้ (เนื�องจากลกูคา้ไม่มีปัจจยัเสี�ยงตามแบบแผนที�กาํหนด) 
 ประเภท ๓ การสร้างความสัมพนัธ์ทุกประเภท ที�มีการพิจารณาพบว่า มีผลการประเมินเบื�องตน้ให้ขอ
ขอ้มูลลูกคา้เพิ�มเติม เนื�องจากมีปัจจยัเสี�ยงตามแบบแผนที�กาํหนด ให้บุคลากรที�มีตาํแหน่ง......จดัทาํรายงานและ
ผลการอนุมติั ส่งให้....(ตาํแหน่ง) เป็นผูก้ลั�นกรองและยนืยนัการอนุมติัดงักล่าวอีกชั�นหนึ� ง 
 ประเภท ๔ การสร้างความสัมพนัธ์ทุกประเภท ที�พบในขั�นตอนการบริหารความเสี�ยงดา้นการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายว่า ลูกคา้ไม่อยู่ในกลุ่ม ลูกคา้ที�มีความเสี�ยงตํ�า ให้บุคลากรที�มี



๒๑ 

 

 

ตาํแหน่ง......จดัทาํรายงานและผลการอนุมตัิ ส่งให.้...(ตาํแหน่ง) เป็นผูก้ลั�นกรองและยนืยนัการอนุมตัิดงักล่าวอีก
ชั�นหนึ� ง 
 เงื�อนไขพิเศษ : กรณีที�พบวา่ มีเหตุตอ้งปฏิเสธคาํขอสร้างความสัมพนัธ์ของลูกคา้ บุคลากรในตาํแหน่งที�
มีหน้าที�พิจารณาอนุมติั ตอ้งจัดทาํรายงานสรุปชี�แจงเหตุแห่งการปฏิเสธ ส่งให้.......(ตาํแหน่ง) พิจารณาและมี
คาํสั�ง “ปฏิเสธคาํขอสร้างความสัมพนัธ์ของลูกคา้” ในชั�นสุดทา้ย ร่วมกบั “พิจารณาตรวจสอบการรายงานเหตุ
ดงักล่าว เป็นธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย” ต่อสาํนกังานดว้ย 
..........................................................................................................................................  เป็นตน้ 

 
แมว้่าผูมี้หน้าที�รายงาน จะได้กาํหนดนโยบายรับลูกคา้ ซึ� งประกอบไปด้วยขั�นตอน หลกัเกณฑ์ วิธี

ปฏิบติั หรือแนวทางในการตรวจสอบอื�นๆอยา่งครบถว้นแลว้ ผูมี้หน้าที�รายงาน  ยงัมีหนา้ที�ในการบริหารความ
เสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกคา้ควบคู่ไปกบัการอนุมติัรับลูกคา้
ดว้ย หมายความว่า เมื�อมีการอนุมติัรับลูกคา้แลว้ ลูกคา้รายดงักล่าว จะตอ้งไดรั้บการจดัระดบัความเสี�ยงดา้นการ
ฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ� งเป็นไปตามนโยบาย หรือ มาตรการ หรือหลกัเกณฑ ์
ในการบริหารความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที� ผูมี้หน้าที�รายงาน ได้
จดัทาํขึ�นภายใตข้อบเขตของกฎกระทรวงเรื�องการตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัลูกคา้ กฎระเบียบอื�นๆ
ที�เกี�ยวขอ้งและแนวทางปฏิบติันี�  . 
  
 
                                                           

i
 สดัส่วนการถือหุ้นของบุคคลธรรมดาที�แสดงถึงการรับประโยชน์ที�แทจ้ริงนั�น ใหพิ้จารณาจากแนวทางปฏิบติัในทางธุรกิจที�ใชก้นัทั�วไปใน
ประเภทธุรกิจนั�นๆ หากกาํหนดสดัส่วนที�แตกต่างออกไป ควรระบุเหตุผลไวใ้นนโยบายหรือแนวทางปฏิบติัหรือระเบียบในเรื�องดงักล่าว 
ii
 ตาํแหน่ง ผูบ้ริหารสูงสุด ในที�นี�หมายความถึง ตาํแหน่งที�มีอาํนาจสูงสุดในการบริหาร หรือตาํแหน่งที�สามารถกาํหนดนโยบายหลกัหรือ

นโยบายสาํคญัในการดาํเนินกิจการขององคก์ร 
iii
 นยัสาํคญั ในที�นี�  คือ มีความสาํคญั มีบทบาทสาํคญั 

iv
 คู่สัญญาที�มีนยัสาํคญัของลูกคา้ หมายความวา่ กรณีที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ขอใหลู้กคา้(นิติบคุคลต่างชาติ)แสดงหลกัฐานเกี�ยวกบั

การประกอบธุรกิจในไทย อาจใหแ้สดงหนงัสือสัญญาที�มีคู่สญัญาอยูใ่นประเทศไทย และหากในสญัญาที�นาํมาแสดงนั�น ปรากฏชื�อคู่สญัญาที�มี
ความสาํคญัทางธุรกิจตามวตัถุประสงคข์องสัญญา เช่น คู่สัญญาฝ่ายที�ลงลายมือชื�อ (ปรากฏชื�อคู่สญัญาฝ่ายตรงขา้ม) กรณีนี� เป็นตวัอยา่งของคาํ
วา่คู่สญัญาที�มีนยัสาํคญั ซึ�งอาจมีมากกวา่ ๒ ฝ่ายก็ได ้ 



๒๒ 

 

 

การบริหารความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 
  ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ตอ้งก าหนดนโยบายหรือมาตรฐานการบริหารความเส่ียงด้านการฟอกเงิน
และการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซ่ึงตอ้งประกอบไปดว้ย การบริหารความเส่ียงภายในองค์กร 
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ บริการทางการเงินและช่องทางบริการ เพื่อทราบวา่ ตนมีโอกาสเส่ียงต่อการเป็นแหล่งฟอก
เงินมากหรือนอ้ย ในแต่ละผลิตภณัฑ์ บริการทางการเงินและช่องทางบริการ และน าผลการบริหารความเส่ียงน้ี 
ไปใช้ในการประเมินความเส่ียงลูกคา้ ทั้งในขั้นตอนการระบุตวัตน ขั้นตอนในการอนุมติัรับลูกคา้ ตลอดจนถึง
ขั้นตอนท่ีด าเนินความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  
 นอกจากการก าหนดนโยบายหรือมาตรฐานการบริหารความเส่ียงภายในองคก์ร ขา้งตน้แลว้ ผูมี้หนา้ท่ี
รายงาน ยงัมีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายหรือมาตรฐานการบริหารความเส่ียงส าหรับลูกคา้ดว้ย                 โดยควรตอ้ง
น าผลการบริหารความเส่ียงภายในองค์กรมาเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาก าหนดมาตรฐานการบริหารความ
เส่ียงส าหรับลูกคา้ร่วมกบัปัจจยัส่วนอ่ืนท่ีกฎหมายก าหนดหรือผูมี้หน้าท่ีรายงาน ก าหนดเพิ่มเติมเองภายใต้
ขอบเขตของกฎหมาย  
 กระบวนการบริหารความเส่ียงของลูกคา้ เป็นขั้นตอนท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ตอ้งด าเนินการให้เสร็จส้ินใน
คร้ังแรก พร้อมกบัการอนุมติัการสร้างความสัมพนัธ์หรืออนุมติัรับท าธุรกรรมแบบคร้ังคราว แต่หลงัจากสร้าง
ความสัมพนัธ์แลว้ ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ยงัคงมีหนา้ท่ีด าเนินกระบวนการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ืองไปจนยุติ
ความสัมพนัธ์  
 
๑. การบริหารความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในองค์กร 
 ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ต้องก าหนดมาตรฐานการบริหารความเส่ียงของ ผลิตภณัฑ์ บริการ และช่องทาง
บริการ ท่ีองค์กรด าเนินกิจการอยู่ ซ่ึงมาตรฐานดงักล่าวน้ี ได้แก่ ผลการประเมินความเส่ียงของทุกผลิตภณัฑ ์
บริการ และช่องทางบริการ ทั้งน้ี การบริหารความเส่ียงดงักล่าว จะถูกน าไปใชเ้ป็นเง่ือนไขหน่ึงในกระบวนการ 
ประเมินผลเพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติมของลูกคา้ในขั้นตอนการระบุตวัตนของลูกคา้ รวมถึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีน าไปใช้
พิจารณาในกระบวนการประเมินความเส่ียงของลูกคา้แต่ละรายเพื่อก าหนดความเขม้ขน้ในการตรวจสอบความ
เคล่ือนไหวในการท าธุรกรรมและในการด าเนินความสัมพนัธ์ต่อไป 
 มาตรฐานการบริหารความเส่ียง อาจจดัท าในรูปแบบของนโยบายหลกัขององค์กร หรือนโยบายรอง 
ภายใตน้โยบายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย หรือในรูปแบบของกฎระเบียบภายในองค์กรอ่ืนๆ แต่ตอ้งมนัใจว่า มาตรฐานการบริหารความเส่ียงน้ี 
เป็นขั้นตอนส าคญัท่ีองคก์รและบุคลากรจะละเลยมิได ้และตอ้งน ามาใชอ้ยา่งเคร่งครัด  



๒๓ 

 

 

 ๑.๑ การบริหารความเส่ียงผลิตภณัฑ์ บริการ และช่องทางบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้อุปกรณ์หรือ
เทคโนโลย ี
 ผูมี้หน้าท่ีรายงานธุรกรรม ตอ้งก าหนดนโยบาย มาตรการ หรือหลกัเกณฑ์ ในการบริหารความเส่ียง
ส าหรับบรรดา ผลิตภณัฑ์ บริการ และช่องทางบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชอุ้ปกรณ์ และเทคโนโลยี ท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจุบนั และท่ีพิจารณาใชใ้นอนาคต  
 เน่ืองจาก ผลิตภณัฑ์ บริการ หรือช่องทางบริการของผูมี้หน้าท่ีรายงาน เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการทาง
การเงิน การลงทุน แก่ลูกคา้ ดงันั้น โอกาสท่ีจะถูกใชเ้ป็นช่องทางหรือเคร่ืองมือในการฟอกเงินของลูกคา้ท่ีเป็น
ผูก้ระท าความผิดยอ่มเกิดข้ึนได ้โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ บริการ หรือช่องทางบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชอุ้ปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีท่ีท  าให้การให้บริการถึงลูกคา้นั้น รวดเร็วและสะดวกง่ายดายยิ่งข้ึน จะมีความ
เส่ียงดา้นการถูกใช้เป็นช่องทางหรือเคร่ืองมือในการฟอกเงิน สูงกวา่ ผลิตภณัฑ์ บริการ หรือช่องทางบริการท่ี
ตอ้งด าเนินการกบับุคลากรโดยตรง (Face to face)  
 การบริหารความเส่ียงในเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อให ้ผูมี้หนา้ท่ีรายงานตรวจสอบวา่  ผลิตภณัฑ์ บริการ 
หรือช่องทางบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยี ท่ีตนให้บริการอยูน่ั้น มีความ
เส่ียงดา้นการฟอกเงินมากน้อยเพียงใด และมีโอกาสเส่ียงท่ีลูกคา้จะฟอกเงินโดยการใชผ้ลิตภณัฑ์ บริการ หรือ
ช่องทางบริการดงักล่าวดว้ยวิธีใดไดบ้า้ง และหาทางบรรเทาความเส่ียงนั้น โดยการใชเ้ทคโนโลยีหรือบุคลากร
ในการบรรเทาความเส่ียงให้เกิดโอกาสฟอกเงินนอ้ยท่ีสุด และหากเกิดการฟอกเงินข้ึนได ้ก็จ  ากดัความเสียหาย
ให้ไดม้ากท่ีสุด วิธีการในการบรรเทาความเส่ียง ข้ึนอยูก่บัรูปแบบ ลกัษณะการใชเ้ทคโนโลยีหรืออุปกรณ์นั้นๆ
ดว้ย 
ตวัอยา่ง 
 (๑) กรณีท่ีบริการคือ การฝากหรือถอนเงินสด ผา่นช่องทาง อุปกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
รับ-ส่งขอ้มูล ผูมี้หนา้ท่ีรายงานธุรกรรม อาจจ ากดัจ านวนเงินและจ านวนคร้ัง ท่ีลูกคา้สามารถใช้ไดใ้นแต่ละวนั 
และก าหนดให้มีการ ตรวจสอบธุรกรรมท่ีกระท าผ่านอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีนั้น อย่างเข้มข้นกว่าการท า
ธุรกรรมผา่นช่องทางปกติท่ีส านกังานหรือสาขา เป็นตน้ 
 (๒) กรณีท่ีบริการคือ บตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงลูกคา้สามารถใชบ้ตัรกดเงินสดได ้หรือซ้ือสินคา้และ
บริการได ้หากสินคา้และบริการอยูใ่นเครือข่ายร้านคา้ท่ีจ  ากดัเพียงไม่ก่ีแห่ง ผูมี้หนา้ท่ีรายงานอาจก าหนดเพียง
วงเงินในการใชซ้ื้อสินคา้และบริการท่ีเหมาะสมกบัการใชชี้วิตประจ าวนัของกลุ่มลูกคา้นั้นๆ และในกรณีท่ีเป็น
บตัรท่ีกดเงินสดไดแ้ละโอนมูลค่าเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได ้ ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ควรก าหนดวงเงินในการกดเงิน
สด ในแต่ละคร้ังในแต่ละวนัของลูกคา้  และจดัท าระบบการตรวจสอบขอ้มูลการกดเงินสดหรือโอนเงินระหวา่ง
บตัรท่ีรวดเร็วและเขม้ขน้ข้ึน เป็นตน้  



๒๔ 

 

 

 
๑.๒ การประเมินความเส่ียงของผลติภัณฑ์หรือบริการ  

  ผลลัพธ์ท่ีได้จากการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของผูมี้หน้าท่ี
รายงาน เป็นหน่ึงในปัจจยัหลายขอ้ ท่ีใช้คดัแยกกลุ่มลูกคา้ตั้งแต่ในกระบวนการระบุตวัตน ในขั้นตอนการรับ
ลูกคา้ เพื่อพิจารณาวา่ ลูกคา้รายใดอยู่ในหลกัการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงอย่างเบาบาง (Simplify CDD) 
นอกจากนั้น ยงัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียงของลูกคา้ดว้ย 
  ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ต้องก าหนดมาตรฐานการบริหารความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ส าหรับการด าเนินกิจการของตน โดยมุ่งไปท่ีผลิตภณัฑ์ทางการเงินและ
ประเภทบริการต่างๆ วา่ ผลิตภณัฑแ์ละบริการกลุ่มใดน่าจะมีความเส่ียงดา้นการฟอกเงินสูงกวา่และกลุ่มใดน่าจะ
มีความเส่ียงต ่ ากว่า  ซ่ึงหลักเกณฑ์การบริหารความเส่ียงเ ร่ือง น้ีอยู่ใน แนวทางท่ี เลขาธิการก าหนด                   
เร่ือง ปัจจยัหรือลกัษณะในการพิจารณาลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงต ่า  
  อยา่งไรก็ดี ผลการประเมินความเส่ียงของผลิตภณัฑ์และบริการ มิไดบ้่งช้ีวา่ ผูมี้หน้าท่ีรายงาน 
ท่ีมีผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีเส่ียงสูงกว่านั้น เป็นผูมี้หน้าท่ีรายงาน ท่ีมีความเส่ียงด้านการฟอกเงินสูง แต่เป็น
สัญญาณท่ีท าให้ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ทราบว่า ตนจ าเป็นตอ้งบริหารจดัการความเส่ียงของแต่ละผลิตภณัฑ์หรือ
บริการโดยใชว้ิธีการแบบใดหรือเขม้ขน้เพียงใด เน่ืองจากวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการบริหารความเส่ียงของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆนั้น คือ ความตอ้งการให้ ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน หาทางก าจดัความเส่ียงหรือลดความเส่ียง
ให้มากท่ีสุด แลว้จึงน าไปปรับใช้เป็นปัจจยัความเส่ียงในการประเมินเพื่อหาขอ้มูลลูกคา้เพิ่มเติมและประเมิน
ระดบัความเส่ียงของลูกคา้แต่ละรายดว้ย 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงโดยหลกัการ ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ตอ้งพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ในแนวทางท่ี
เลขาธิการก าหนด เร่ือง ปัจจยัหรือลกัษณะในการพิจารณาลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงต ่า แต่ในกรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงาน 
มีมาตรการจดัการความเส่ียงท่ีเขม้ขน้และใช้ควบคุมความเส่ียงส าหรับผลิตภณัฑ์หรือบริการนั้นๆไดอ้ยา่งเกิด
ประสิทธิผล  ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีเคยไดรั้บการประเมินวา่มีความเส่ียงสูง ก็อาจจะลดระดบัความเส่ียงลงได ้
ตวัอยา่ง 
 ผูมี้หน้าท่ีรายงาน อาจก าหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงของผลิตภณัฑ์หรือบริการต่างๆ ตาม
กระบวนการอยา่งง่าย ดงัน้ี 

ขัน้ตอนท่ีหน่ึง การรวบรวมผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีองคก์รใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การเงินการลงทุน หรือการพาณิชยท่ี์ส่งผลให้ลูกคา้น าเงินหรือทรัพยสิ์นมาหมุนเวียนในระบบหรือผ่านระบบ
การซ้ือผลิตภณัฑห์รือใชบ้ริการดงักล่าว ใหค้รบถว้น  
 



๒๕ 

 

 

ขัน้ตอนท่ีสอง การคดัแยกกลุ่มผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงินท่ีมีความเส่ียงต ่าออกจาก 
ผลิตภณัฑ์และบริการทั้งหมด รวมถึงอาจจดัระดบัความเส่ียงขั้นต่างๆส าหรับผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงิน
ส่วนท่ีเหลือ 

ขัน้ตอนท่ี ๓ การประเมินความเส่ียงและบริหารจดัการเพื่อลดความเส่ียง ส าหรับผลิตภณัฑแ์ละ 
บริการทางการเงินท่ีไม่อยูใ่นกลุ่มความเส่ียงต ่า 

ขัน้ตอนท่ี ๔ ในการตรวจสอบระบบการบรรเทาความเส่ียงและปรับปรุงการบริหารความเส่ียง 
ของผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงินอยา่งสม ่าเสมอ โดยเฉพาะเม่ือมีผลิตภณัฑห์รือบริการทางการเงินใหม่ 

ขัน้ตอนพิเศษ ในการวเิคราะห์และประเมินความเส่ียงส าหรับผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงิน 
ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ จัดท ารายงานและแจ้งต่อส านักงาน (ตามข้อบัญญัติและแนวทาง                             
ท่ีเลขาธิการก าหนดในกฎกระทรวง เร่ือง แนวทางการตรวจสอบความเส่ียงด้านการฟอกเงินของ เทคโนโลย ี
ผลิตภณัฑห์รือบริการใหมข่องสถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)) 
   
  การก าหนดปัจจัยในการประเมินความเส่ียง 
  ในการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการ ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ตอ้งน าหลกัการ
พิจารณาตามแนวทางท่ีเลขาธิการก าหนด เร่ืองในกฎกระทรวง เร่ือง ปัจจยัหรือลกัษณะในการพิจารณาลูกคา้ท่ีมี
ความเส่ียงต ่า โดยน าปัจจยัเฉพาะท่ีเก่ียวของกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการมาปรับใช ้ไดแ้ก่ 
  (๑) ปัจจัยเร่ืองการโอน เปล่ียนมือ  ผลิตภัณฑ์หรือสิทธิในการใช้บริการรวมถึงได้รับ
ผลประโยชน์จากการใช้บริการ สามารถโอนหรือเปล่ียนมือให้แก่เจ้าของรายอ่ืนได้ อาจเป็นเหตุผลหน่ึงท่ี
สอดคล้องกับกระบวนการฟอกเงิน ท่ีมีขั้นตอนการเปล่ียนมือหรือการโอนเปล่ียนท่ีซ่ึงเงินหรือทรัพย์สิน 
โดยเฉพาะ  ผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ี เปล่ียนมือไดโ้ดย ลูกคา้เป็นผูด้  าเนินขั้นตอนการโอนหรือเปล่ียนมือไดเ้อง 
หรือขั้นตอนการเปล่ียนมือหรือโอน กระท าไดโ้ดยง่าย และเสร็จส้ินอยา่งรวดเร็ว จะมีความเส่ียงต่อการฟอกเงิน
หรือสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมากกวา่ 
  (๒) ปัจจยัเร่ืองการเปล่ียนเป็นเงินสด  ผลิตภณัฑ์หรือสิทธิในการใช้บริการ ท่ีสามารถเปล่ียน
สภาพเป็นเงินสดไดใ้นขั้นตอนสุดทา้ย ท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ประเภทใดประเภทหน่ึงหรือหลายประเภทจ่ายให้แก่
ลูกคา้โดยตรง โดยเฉพาะ ตราสารท่ีสามารถแลกเป็นเงินได ้โดยอาจด าเนินการท่ีธนาคารแห่งหน่ึงหรือหลาย
แห่ง หรือผูป้ระกอบกิจการเก่ียวกบัปัจจยัการช าระเงินตราต่างประเทศ หรือ หมายเลขอา้งอิงหรือเอกสารท่ีระบุ
ขอ้มูลอย่างง่าย เพื่อน าไปรับเงินสด ณ สถานประกอบการท่ีหน่ึงหรือหลายท่ี (เวน้แต่รับรองได้ว่า จะมีการ
ตรวจสอบขอ้มูลผูรั้บเงินตามอยา่งเคร่งครัด ตามกฎกระทรวง ฯ)   



๒๖ 

 

 

  (๓) ปัจจยัเร่ืองวงเงินท่ีไม่จ  ากดัหรือจ านวนคร้ังในการใชบ้ริการ  ผลิตภณัฑ์หรือสิทธิในการใช้
บริการท่ีไม่มีการจ ากดัวงเงินในการใชบ้ริการ ยอ่มมีความเส่ียงต่อการกลายเป็นช่องทางหมุนเวียนเงินในคร้ังละ
จ านวนมาก และหากไม่มีการจ ากดัจ านวนคร้ังในการใชบ้ริการดว้ยแลว้ ยิ่งท าให้เกิดความเส่ียงท่ีสูงข้ึน  ดงันั้น 
ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีเง่ือนไขในการจ ากดัการซ้ือขาย หรือบริการทางการเงินท่ีไม่มีการจ ากดัจ านวนคร้ังในการใช้
บริการ จะมีความเส่ียงสูงกวา่  
  (๔) ปัจจยัเร่ืองการใชข้า้มแดน   ผลิตภณัฑ์หรือสิทธิในการใชบ้ริการสามารถใชห้รือน าไปใช ้
ไดใ้นต่างประเทศ จะมีความเส่ียงดา้นการฟอกเงินขา้มประเทศสูงกวา่  และในกรณีท่ีผลิตภณัฑ์หรือสิทธิในการ
ใช้บริการสามารถใช้ไดใ้นต่างประเทศและเป็นการจ่ายเงินสดโดยตรงแก่ผูรั้บ (โดยไม่ผ่านบญัชีท่ีได้รับการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้จากสถาบนัการเงิน) จะยิง่มีความเส่ียงสูงข้ึน 
  (๕) ปัจจยัเร่ืองการก่อภาระหน้ี   ผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีมีลกัษณะเป็นการให้สินเช่ือหรือกูย้ืม 
อนัจะก่อให้เกิดภาระหน้ีสินแก่ลูกคา้  มกัจะมีความเส่ียงต ่า เน่ืองจาก ไม่สอดคลอ้งกบัรูปแบบของการฟอกเงิน 
แต่ในกรณีท่ี ผลิตภณัฑ์หรือบริการมีลกัษณะท่ีให้วงเงินลูกคา้ชัว่คราว และไม่มีการเรียกดอกเบ้ียกรณีช าระคืน
ตามก าหนดเวลา อาจเป็นช่องทางหน่ึงในการฟอกเงินเพื่อหลีกเล่ียงการใช้เงินสดในการซ้ือสินคา้หรือบริการ
ต่างๆ อย่างไรก็ดี ผลิตภณัฑ์หรือบริการดงักล่าวจะมีความเส่ียงสูงข้ึนเม่ือไม่มีการก าหนดวงเงินสูงสุด หรือ
ก าหนดวงเงินสูงสุดในมูลค่าสูงมาก แต่จากเหตุผลทั้งหมด ปัจจยัในขอ้น้ี ก็ถือเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงต ่า
ในการใชฟ้อกเงิน มากกวา่ขอ้อ่ืนๆขา้งตน้ 
  (๖) ปัจจยัเร่ืองประเภทผลิตภณัฑ์หรือบริการ ผลิตภณัฑ์หรือบริการบางประเภท ได้รับการ
ยอมรับวา่ มีความเส่ียงต ่าดา้นการฟอกเงิน เน่ืองจาก วตัถุประสงคข์องผลิตภณัฑ์หรือบริการและผลประโยชน์ท่ี
ไดจ้ากผลิตภณัฑ์และบริการนั้น เป็นไปเพื่อเยียวยาหรือชดเชยความเสียหายหรือเพื่อการออมท่ีจ าเป็นส าหรับ
บุคคลบางกลุ่มเท่านั้น ไดแ้ก่ 
   -  การประกนัวนิาศภยั 
   -  การประกนัชีวติท่ีจ่ายกรณีเดียวคือ เม่ือผูเ้อาประกนัเสียชีวติ 
   -  การประกันแบบกลุ่มท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของลูกจ้างหรือเพื่อเยียวยา              
ความเสียหาย 
   -  กองทุนท่ีกฎหมายก าหนดข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการออมหรือเพื่อช่วยเหลือ
ผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาส และมีการก าหนดวงเงินในการซ้ือหรือไดสิ้ทธิในการใชบ้ริการ 
   -  ผลิตภณัฑ์ทางการเงินส าหรับผูย้ากไร้ซ่ึงรัฐเป็นผูส้นับสนุน และมีการจ ากดัวงเงิน
ส าหรับลูกคา้แต่ละราย 
   



๒๗ 

 

 

  ผูมี้หน้าท่ีรายงาน จ าเป็นต้องพิจารณาหลักการในข้อน้ี ไปใช้ก าหนดนโยบาย/แนวทาง/
หลกัเกณฑ์ การบริหารความเส่ียงภายในองคก์รส าหรับผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อใชใ้นขั้นตอนการ
ประเมินผลการขอขอ้มูลเพิ่มเติมของลูกคา้ และในขั้นตอนการจดัระดบัความเส่ียงของลูกคา้ดว้ย 

 
๑.๓ การประเมินความเส่ียงของช่องทางการให้บริการ  
ช่องทางการให้บริการ หมายถึง วิธีการท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงาน จะน าผลิตภณัฑ์หรือบริการ ไปสู่ลูกคา้ ซ่ึง

รวมถึงช่องทางการบริการตั้งแต่เร่ิมสร้างความสัมพนัธ์จนถึงการท าธุรกรรม ช่องทางการให้บริการอาจแบ่ง
ออกเป็น 

 ช่องทางท่ี ๑ ช่องทางการให้บริการผ่านพนกังานของผูมี้หน้าท่ีรายงาน ไม่ว่าจะท่ีส านกังาน 
สาขา หรือนดัหมายใหบ้ริการนอกสถานท่ีก็ตาม 

 ช่องทางท่ี ๒ ช่องทางการให้บริการผา่นตวัแทน/นายหนา้ กรณีน้ีถือวา่ ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ตอ้ง
รับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตวัแทน/นายหนา้ (เท่าท่ีกระท าในกรอบการให้บริการท่ีตกลงกนัไว)้ และถือ
วา่ ช่องทางน้ีเป็นการใหบ้ริการแบบพบหนา้ เช่นเดียวกนักบัช่องทางท่ี ๑ 

 ช่องทางท่ี ๓ ช่องทางการให้บริการผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือการส่ือสารดว้ยวิธีอ่ืนท่ีไม่ใช่
การพบหนา้  เช่น การเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นอินเตอร์เน็ต  การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางโทรศพัท ์ การเบิก
ถอนเงินจากเคร่ืองถอนเงินสดอตัโนมติั การใชบ้ริการโอนมูลค่าเงินผา่นอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

 โดยหลกัการทัว่ไป ช่องทางการใหบ้ริการรูปแบบท่ี ๓ มกัจะมีความเส่ียงมากกวา่ช่องทางอ่ืนๆ 
ซ่ึงผูมี้หน้าท่ีรายงาน อาจก าหนดมาตรการท่ีเคร่งครัดให้ลูกคา้ตอ้งมาติดต่อพนักงานเพื่อยืนยนัก่อนการเปิด
ให้บริการท าธุรกรรมคร้ังแรก เพื่อบรรเทาความเส่ียงอนัเกิดจากการท าธุรกรรมไม่พบหน้า แต่ในกรณีท่ีไม่มี
ช่องทางใดก าหนดใหลู้กคา้ตอ้งมาพบพนกังานเพื่อยนืยนัการสร้างความสัมพนัธ์ ก็ยงัถือวา่เป็นช่องทางท่ีมีความ
เส่ียงมากกว่า เวน้แต่ผูมี้หน้าท่ีรายงานมาตรการตรวจสอบการแสดงตนและระบุตวัตนท่ีมีประสิทธิภาพ และ
มัน่ใจไดว้า่ มีโอกาสนอ้ยมากท่ีลูกคา้จะใชช่ื้อปลอม นามแฝง หรือใชช่ื้อตนกระท าการแทนผูอ่ื้นโดยไม่แจง้ต่อผู ้
มีหนา้ท่ีรายงาน 

 ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ควรพิจารณาความเส่ียงเก่ียวกบัการเลือกใช้ช่องทางการใช้บริการ ร่วมกบั
ปัจจยัความเส่ียงเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการ รวมถึงปัจจยัความเส่ียงของตวัลูกคา้ดว้ย เพื่อให้เกิดการใชดุ้ลย
พินิจในการประเมินความเส่ียงท่ีแม่นย  าท่ีสุด 

 
 
 



๒๘ 

 

 

๒. การบริหารความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายส าหรับลูกค้า 
 ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน มีหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบาย/มาตรการหรือหลกัเกณฑ์ เพื่อบริหารความเส่ียงดา้น
การฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และน ามาปรับใชก้บัลูกคา้ทุกราย การบริหารความ
เส่ียงในท่ีน้ี คือการก าหนดระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสมส าหรับลูกคา้แต่ละราย โดยพิจารณาจากปัจจยัท่ีกฎหมาย
ก าหนดหลักการไว ้ร่วมกบัปัจจยัอ่ืนๆท่ีผูมี้หน้าท่ีรายงาน อาจพิจารณาก าหนดเพิ่มเติมตามนโยบายภายใน
องคก์รเพื่อใหมี้ระบบการตรวจสอบท่ีมีความเขม้ขน้สอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงของลูกคา้ 
 กระบวนการบริหารความเส่ียงส าหรับลูกคา้นั้น ตอ้งด าเนินการอยูต่ลอดระยะเวลาจนกวา่ความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจกบัลูกคา้จะยุติลง โดยการบริหารความเส่ียงส าหรับลูกคา้ จะเร่ิมด าเนินการคร้ังแรกและควรตอ้งเสร็จ
ส้ินพร้อมกนักบัขั้นตอนท่ี ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน อนุมติัสร้างความสัมพนัธ์ และตอ้งตรวจทาน ปรับปรุงอยูเ่สมอ การ
บริหารความเส่ียงในขั้นตอนต่อไป นอกจากจะข้ึนอยูก่บัมาตรฐานท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ก าหนดข้ึนแลว้ ยงัข้ึนอยู่
กบัพฤติกรรมการด าเนินความสัมพนัธ์ การท าธุรกรรม การเคล่ือนไหวทางธุรกิจท่ีลูกคา้ด าเนินไป เน่ืองจาก หาก
ลูกคา้มีรูปแบบพฤติกรรม หรือความเคล่ือนไหวในการท าธุรกรรมท่ีผิดปกติและท าให้ผูร้ายงานพบวา่ มีโอกาส
สูงสุดท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดมูลฐาน หรือการฟอกเงิน ผูร้ายงานตอ้งด าเนินการบริหารความเส่ียง 
ดว้ยการประเมินความเส่ียงของลูกคา้รายนั้นๆใหม่ ทนัที โดยใชข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีสุดเป็นส่วนส าคญัในการ
ประเมินระดบัความเส่ียงดว้ย 
 
 ๒.๑ หลกัการก าหนดปัจจัยในการประเมินความเส่ียงส าหรับลูกค้า 
 ในการก าหนดมาตรการบริหารความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
หมายถึง ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ตอ้งก าหนดปัจจยัในการประมินความเส่ียงลูกคา้ทุกประเภท(หมายถึง ทั้งลูกคา้บุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีตกลงกนัทางกฎหมาย รวมถึงกรณีท่ีมีการแบ่งลูกคา้ตามประเภทบริการ ก็
ตอ้งก าหนดปัจจยัในการประเมินความเส่ียงส าหรับลูกคา้ทุกประเภทบริการดงักล่าว) หลงัจากนั้น ตอ้งมีการวาง
แนวทางในการใช้ดุลยพินิจในการวิเคราะห์ กรณีท่ีมีปัจจยัความเส่ียงท่ีขดัแยง้กนัส าหรับลูกคา้รายเดียว เช่น 
ลูกคา้รายหน่ึง มีขอ้มูลและลกัษณะตรงกบัปัจจยัเส่ียงประเภทความเส่ียงต ่า ในขณะเดียวกนัก็มีปัจจยัประเภท
ความเส่ียงสูงร่วมอยูด่ว้ย เป็นตน้ 
 
  ๒.๑.๑ การก าหนดปัจจัยในการพจิารณาความเส่ียงของลูกค้า ประเภท ปัจจัยทีต้่องพจิารณาเด็ดขาด 
 หมายความวา่ กรณีท่ีพบวา่ลูกคา้ท่ีไดรั้บการประเมินความเส่ียงอยูน่ั้น มีขอ้มูลตรงกบัปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ตอ้งปฏิเสธความสัมพนัธ์ ปฏิเสธการท าธุรกรรมแบบคร้ังคราว หรือเขา้สู่กระบวนการระงบั
การด าเนินการทางทรัพยสิ์น ส าหรับลูกคา้ดงักล่าว โดยไม่ตอ้งใชดุ้ลยพินิจใดๆเพื่อลดทอนความเส่ียง  ไดแ้ก่ 



๒๙ 

 

 

  “ปัจจัยเกีย่วกบัรายช่ือทีเ่กีย่วข้องกบัการก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายตามทีก่ฎหมายก าหนด”    

กรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงาน พบวา่ ลูกคา้มีขอ้มูลตรงกบัรายช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อ 
การร้ายหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ดงัต่อไปน้ี 
  -  บุคคลถูกก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย ทั้งน้ี ประกอบไปดว้ยขอ้มูล ๒ ส่วน ตามกฎหมายดงักล่าว คือ 
   ส่วนท่ี ๑ ขอ้มูลผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการก่อการร้ายและสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีถูกก าหนด โดยค าสั่งศาล 
   ส่วนท่ี ๒ ขอ้มูลผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการก่อการร้ายและสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย ตามมติคณะมนตรีความมัง่คงแห่งสหประชาชาติ ท่ีไดรั้บการกลัน่กรองจากส านกังานและอนุมติัโดย
รัฐมนตรีทั้งน้ี รวมถึงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลของต่างประเทศท่ีได้รับการกลัน่กรองจากส านักงานและได้รับ
อนุมติัโดยรัฐมนตรีดว้ย 
 
  ๒.๑.๒ การก าหนดปัจจัยในการพจิารณาความเส่ียงของลูกค้า ประเภท ปัจจัยความเส่ียงสูง 
  ในการประเมินความเส่ียงลูกคา้ ผูป้ระกอบอาชีพตอ้งพิจารณาปัจจยัหลกัๆ ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงหาก
ลูกคา้มีขอ้มูลตรงกบัปัจจยัความเส่ียงขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือหลายขอ้รวมกนั ลูกคา้รายดงักล่าวก็มีโอกาสท่ีจะมีความ
เส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในระดบัสูง  แต่ก็มีปัจจยับางประการท่ี
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจร่วมกบัขอ้มูลปัจจยัประกอบอ่ืนๆดว้ย 
   ๒.๑.๒.๑ ปัจจัยเร่ือง ความเกีย่วข้องกบัการกระท าความผดิร้ายแรง  
   กรณีท่ีผูมี้หน้าท่ีรายงาน พบว่า ลูกคา้มีความเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดอาญา
ร้ายแรงต่างๆ โดยเฉพาะความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน(ยกเวน้
เก่ียวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามพระราชบญัญติัป้องกันและปราบปรามการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย)  ทั้งในกรณีท่ีลูกคา้มีส่วนในการกระท าความผิด หรือเคยเป็นบุคคลท่ี
ไดรั้บการพิพากษา หรือลงโทษ อนัเน่ืองมาจากการกระท าความผดิก็ตาม   

ปัจจยัในขอ้น้ี ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน อาจใชดุ้ลยพินิจไม่อนุมติัรับลูกคา้ 
(ปฏิเสธความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ) หรือยุติความสัมพนัธ์ทางธุรกิจได ้หากพบว่า ลูกคา้มีโอกาสเส่ียงสูงในการ
ฟอกเงินหรือกระท าความผดิมูลฐานอนัจะท าใหผู้ร้ายงานกลายเป็นแหล่งฟอกเงินต่อไป  
   

 



๓๐ 

 

 

๒.๑.๒.๒ ปัจจัยเร่ือง ข้อมูลการยดึ อายดัทรัพย์สินทีเ่กีย่วกบัการกระท าความผดิและ 
ค าส่ังให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

 กรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงาน พบวา่ ลูกคา้เป็นผูท่ี้ส านกังาน มีค าสั่งยดึ อายดั หรือ 
ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)                 
ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ตอ้งพิจารณาใหลู้กคา้ดงักล่าว อยูใ่นระดบัความเส่ียงสูง เน่ืองจาก ผูท่ี้อยูใ่นรายช่ือดงักล่าวน้ี มี
โอกาสท่ีจะครอบครองทรัพยสิ์นท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงิน  

กรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงาน พบวา่ ลูกคา้ อยูใ่นขั้นตอนการระงบัการด าเนินการทาง 
ทรัพย์สิน (ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย)                      
ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ตอ้งด าเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายต่อลูกคา้รายนั้นดว้ย ไดแ้ก่ การระงบัการด าเนินการทางทรัพยสิ์นท่ีเป็นการท า
ธุรกรรมการจ่าย โอน จ าหน่าย คืน ให้แก่ลูกคา้หรือบุคคลท่ีสาม และแจง้ขอ้มูลต่อส านกังานตามท่ีหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ี ก าหนด(กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
โดยมิชกัชา้) 

 
๒.๑.๒.๓ ปัจจัยเร่ือง บุคคลทีม่ีสถานภาพทางการเมือง 

กรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงาน พบวา่ ลูกคา้เป็นบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง ไม่วา่จะเป็นระดบั 
ในประเทศ ต่างประเทศ หรือองคก์รระหวา่งประเทศ  ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ตอ้งก าหนดให้ลูกคา้ดงักล่าวอยูใ่นกลุ่ม
ท่ีมีความเส่ียงสูง เน่ืองจาก ตามขอ้มูลจากมาตรฐานสากลพบวา่ กลุ่มบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง เป็นกลุ่ม
ท่ีมีโอกาสกระท าความผิดเก่ียวกบัการทุจริตและการรับสินบน1 มากท่ีสุด จึงเป็นบรรทดัฐานว่า ปัจจยัเร่ือง 
บุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบจากเขม้ขน้อยูใ่นกลุ่มลูกคา้เส่ียงสูงเสมอ ไม่วา่จะใช้
ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมีความเส่ียงระดบัใดก็ตาม  

ขอบเขตของค าวา่ บุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองตามขอ้บญัญติัในกฎกระทรวงฯ ตลอดจน 
ตามมาตรฐานสากล ไดร้ะบุไวอ้ยา่งกวา้งขวาง แต่ก็สามารถระบุลกัษณะเฉพาะไดบ้า้ง ดงัน้ี 

(๑) กรณีบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองในประเทศและต่างประเทศ 
ควรพิจารณาถึง ขา้ราชการ ผูด้  ารงต าแหน่งในหน่วยงานรัฐ องคก์รของรัฐ นกัการเมือง 

ระดบัประเทศ ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียในกิจการส าคญัของชาติ เช่น 
  -  ขา้ราชการทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ในระดบัสูงสุดของหน่วยงานรัฐระดบั กระทรวง  

                                                           
1
 และเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริต UNCAC 2003  



๓๑ 

 

 

ทบวง กรม รวมถึงข้าราชการทหาร ต ารวจ ท่ีด ารงยศสูงสุดหรือเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดหรือเก่ียวขอ้งอย่าง
ใกลชิ้ดกบัผลประโยชน์ในองคก์รระดบั กรม ภาคหรือองคก์รส่วนกลาง ของทุกเหล่า ขา้ราชการอยัการระดบัสูง 
ขา้ราชการตุลาการระดบัสูง  

 -  ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือขา้ราชการการเมือง ในระดบัประเทศ เช่น คณะ 
รัฐบาล ท่ีปรึกษาทางการเมือง สมาชิกในสภาส าคญัของรัฐ คณะกรรมการอิสระท่ีก่อตั้งโดยรัฐธรรมนูญ   

 -  ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือคณะกรรมการบริหารขององคก์ารมหาชน รัฐวสิาหกิจ หรือ 
องคก์รท่ีด าเนินกิจการทางพาณิชย ์ซ่ึงรัฐมีส่วนไดเ้สีย  
   -  บุคคลท่ีใกลชิ้ด (คู่สมรส บุตร บิดามารดา ) หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยนยัทางธุรกิจ 
(เป็นหรือเคยเป็นหุน้ส่วนธุรกิจ หรือครอบครองทรัพยสิ์นแทน เป็นตน้) ก็ถือวา่ อยูใ่นกลุ่มเดียวกนักบับุคคลท่ีมี
สถานภาพทางการเมืองดว้ย)  
   -  อดีตบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งขา้งตน้ ท่ีพน้ต าแหน่งมาแลว้ไม่เกิน ๑ ปีและ/หรือ พบว่า
ยงัมีบทบาทส าคญัทางการเมืองหรือในการบริหารกิจการบา้นเมืองอยู ่

ทั้งน้ี อาจพิจารณารวมไปถึง ผูน้ าทางศาสนาหรือ ผูน้ าในสังคม ท่ีมีบทบาทส าคญัในการ 
ก าหนดทิศทางหรือความเช่ือของคนจ านวนมากในสังคม (อาจข้ึนอยู่กบัวฒันธรรมในประเทศนั้นๆ หรือใน
สถานการณ์นั้นๆ)  

(๒) กรณีบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองในองคก์รระหวา่งประเทศ 
ควรพิจารณาถึง  ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือคณะกรรมการบริหาร หรือผูท่ี้อยูใ่นต าแหน่งท่ีมีโอกาส 

เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ขององคก์รระหวา่งประเทศ  
ทั้งน้ี องคก์รระหวา่งประเทศท่ีควรพิจารณา ไดแ้ก่ องคก์รท่ีเป็นการรวมตวัของผูแ้ทนใน 

ระดบัประเทศจากหลายประเทศ และมีการบริหารเงินจ านวนมากภายในองคก์ร  ไม่วา่องคก์รดงักล่าวจะก่อตั้ง
ดว้ยวตัถุประสงคใ์ดก็ตาม  

 
๒.๑.๒.๔ ปัจจัยเร่ือง อาชีพทีม่ีความเส่ียง 

ขอ้มูลอาชีพท่ีมีความเส่ียง ส านกังานจะเป็นผูก้  าหนดไวใ้นแนวทางท่ีเลขาธิการประกาศ ซ่ึง 
ขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นไปตามการประเมินความเส่ียงระดบัประเทศในแต่ละคร้ัง ดงันั้น ขอ้มูลอาชีพเส่ียงสามารถ
เปล่ียนแปลงได ้หากอาชีพใดอาชีพหน่ึงไดรั้บการก ากบัดูแล และมีมาตรการดา้นการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงินและต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายท่ีมีประสิทธิภาพ เพียงพอ ดงันั้น ผูมี้หนา้ท่ี
รายงาน ตอ้งตรวจสอบขอ้มูลอาชีพเส่ียงทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงโดยประกาศจากส านกังาน  

ปัจจยัขอ้น้ี ไม่ถือเป็นปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาเป็นความเส่ียงสูงอยา่งเคร่งครัด เพราะหากลูกคา้มี 



๓๒ 

 

 

ขอ้มูลอ่ืนท่ีท าให้ปัจจยัในขอ้น้ี ลดความส าคญัลง ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ก็อาจใช้ดุลยพินิจ ประเมินลูกคา้ในระดบั
ความเส่ียงท่ีลดลงได ้

 
๒.๑.๒.๕ ปัจจัยเร่ือง พืน้ทีแ่ละประเทศทีม่ีความเส่ียง 

ข้อมูลเร่ืองพื้นท่ีและประเทศท่ีมีความเส่ียง ส านักงานจะเป็นผูก้  าหนดไวใ้นแนวทางท่ีเลขาธิการ
ประกาศ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นไปตามการประเมินอยา่งเป็นทางการของคณะกรรมการ Financial Action Task 
Force หรือ FATF และในกรณีท่ีมีพื้นท่ีเส่ียงอยูใ่นประเทศ ส านกังานจะเป็นผูก้  าหนดตามสถานการณ์ท่ีร้ายแรง
เก่ียวกับการกระท าความผิดมูลฐานและการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายใน
ระยะเวลาท่ีเหตุนั้ นยงัปรากฏหรือด าเนินอยู่  ดังนั้ น ข้อมูลพื้นท่ีและประเทศท่ีมีความเส่ียง อาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดต้ามผลการประกาศของคณะกรรมการระดบัสากล และส านกังาน แลว้แต่กรณี ดงันั้น ผูมี้หนา้ท่ี
รายงาน  ตอ้งตรวจสอบขอ้มูลพื้นท่ีและประเทศเส่ียงทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงโดยประกาศจากส านกังาน  

ปัจจยัขอ้น้ี ไม่ถือเป็นปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาเป็นความเส่ียงสูงอยา่งเคร่งครัด เพราะหากลูกคา้มี 
ขอ้มูลอ่ืนท่ีท าให้ปัจจยัในขอ้น้ี ลดความส าคญัลง ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ก็อาจใช้ดุลยพินิจ ประเมินลูกคา้ในระดบั
ความเส่ียงท่ีลดลงได ้

 
๒.๑.๒.๖ ปัจจัยเร่ือง ความเส่ียงตามสถานการณ์อืน่ๆ 

กรณีท่ีมีสถานการณ์พิเศษ ท่ีท าใหเ้กิดความเส่ียงดา้นการฟอกเงินหรือการสนบัสนุนทาง 
การเงินแก่การก่อการร้าย หรือความเส่ียงจากการกระท าความผิดมูลฐานอย่างหน่ึงอยา่งใด หรือมีขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ในการตรวจสอบลูกคา้ ท่ีผูมี้หน้าท่ีรายงาน ควรพิจารณาเป็นปัจจยัส าคญัในการตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอ้เท็จจริงตามกฎกระทรวง ส านักงานจะแจง้ขอ้มูลดงักล่าว โดยเป็นไปตามวิธีการท่ีส านักงานก าหนด เช่น 
ขอ้มูลการกลัน่กรองรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงาน แต่ละรายส่งต่อส านกังาน เป็นตน้  

ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีอาจแจง้หรือเผยแพร่ตามปัจจยัในขอ้น้ี มกัมีความส าคญัซ่ึงผูมี้หนา้ท่ีรายงานการ 
ท าธุรกรรม ควรตอ้งพิจารณาเป็นปัจจยัส าคญัในการพิจารณาความเส่ียงสูงของลูกคา้  

 
๒.๑.๒.๗ ปัจจัยเร่ือง วตัถุประสงค์และการใช้ผลติภัณฑ์หรือบริการ  

  นอกจากปัจจยัต่างๆขา้งตน้ ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ควรพิจารณาน าปัจจยัความเส่ียงดา้นผลิตภณัฑ ์
บริการและช่องทางบริการ ซ่ึงอยูใ่นกระบวนการบริหารความเส่ียงภายในองคก์ร มาใชร่้วมกบัปัจจยัความเส่ียง
ในส่วนน้ีดว้ย เพื่อใหมี้ช่องทางการใชดุ้ลยพินิจเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีลูกคา้มีปัจจยัหลายประการร่วมกนั  
 



๓๓ 

 

 

 
๒.๑.๓ การก าหนดปัจจัยในการพจิารณาความเส่ียงของลูกค้า ประเภท ปัจจัยความเส่ียงต ่า 

 การก าหนดกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงต ่า จะช่วยลดภาระในการบริหารความเส่ียงส าหรับ                        
ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการเร่ิมสร้างความสัมพนัธ์ แต่ปัจจยัท่ีจะพิจารณาความเส่ียงต ่า อาจตอ้ง
แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม 
  กลุ่มท่ี ๑ คือ กลุ่มลูกคา้ความเส่ียงต ่าท่ีส านกังานไดก้ าหนดไว ้
  กลุ่มท่ี  ๒ คือ  ก ลุ่มลูกค้าความเ ส่ียงต ่ า ท่ี  ผู ้มีหน้า ท่ีรายงาน  ก าหนดข้ึนจากปัจจัย ท่ี                                 
ผูมี้หนา้ท่ีรายงานไดก้ าหนดข้ึนภายใตบ้ทขอ้บงัคบัตามกฎหมาย 

 ความแตกต่างของกลุ่มความเส่ียงต ่าทั้ง ๒ กลุ่มน้ี คือ กรณีท่ีลูกคา้มาขอสร้างความสัมพนัธ์  
หากพบวา่ ลูกคา้อยูใ่นกลุ่มความเส่ียงต ่าท่ีส านกังานก าหนดไว ้ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน สามารถด าเนินการระบุตวัตน
จากขอ้มูลการแสดงตนโดยไม่จ  าเป็นตอ้งขอขอ้มูลเพิ่มเติมในเชิงลึกของลูกคา้ (เวน้แต่พบวา่ มีพฤติกรรมการท า
ธุรกรรมท่ีมีความเส่ียงสูง หรือมีรูปแบบการท าธุรกรรมท่ีผิดปกติเกิดข้ึน) แต่หากเป็นลูกคา้อยู่ในกลุ่มท่ี ๒ ผูมี้
หนา้ท่ีรายงาน มีหนา้ท่ีในการด าเนินขั้นตอน การประเมินความเส่ียงเบ้ืองตน้เพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติม และมีหนา้ท่ี
ในการใชดุ้ลยพินิจวา่ จ  าเป็นตอ้งขอขอ้มูลเพิ่มเติมหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด  
  นอกจากน้ี ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ยงัตอ้งก าหนดหลกัเกณฑ์ในการปรับเปล่ียนความเส่ียง ส าหรับ
ลูกคา้ท่ีเร่ิมจากความเส่ียงระดบัต ่า  เพื่อท่ีจะหาแนวทางในการใชดุ้ลยพินิจเพิ่มระดบัความเส่ียงของลูกคา้เม่ือพบ
ขอ้มูลเพิ่มเติมจากการด าเนินความสัมพนัธ์ ดงัจะอธิบายในล าดบัต่อไป 
 
   ๒.๑.๓.๑ ปัจจัยหรือลกัษณะของลูกค้าทีม่ีความเส่ียงต ่าทีส่ านักงานก าหนด 

  ลกัษณะของลูกคา้เส่ียงต ่าในส่วนน้ี ส านกังานจะเป็นผูป้ระกาศก าหนด ตามหลกัการ 
เก่ียวกับการก ากับดูแลท่ีเข้มข้น ความเส่ียงต ่ าอันเน่ืองมาจากโครงสร้างของลูกค้า และแนวทางตาม
มาตรฐานสากล  ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีแสดงว่า ลูกคา้กลุ่มใดท่ีผูมี้หน้าท่ีรายงาน   ไม่จ  าตอ้งใช้ดุลยพินิจในการระบุ
ตวัตน(เวน้แต่พบวา่ มีพฤติกรรมการท าธุรกรรมท่ีมีความเส่ียงสูง หรือมีรูปแบบการท าธุรกรรมท่ีผิดปกติเกิดข้ึน) 
และจดัระดบัความเส่ียงตามกระบวนการปกติ เพราะขอ้มูลในส่วนน้ีไดรั้บการสันนิษฐานเบ้ืองตน้โดยกฎหมาย
วา่ เป็นขอ้มูลท่ีมีความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในระดบัต ่า แต่หาก
ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ตอ้งการน าลูกคา้กลุ่มน้ี เขา้สู่กระบวนการตรวจสอบเพื่อระบุตวัตนและบริหารความเส่ียงอยา่ง
ขั้นตอนลูกคา้ทัว่ไป ก็ย่อมท าได ้ไม่มีขอ้บญัญติัห้ามไว ้ การประกาศขอ้มูลลูกคา้กลุ่มน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อลด
ภาระในการด าเนินกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ของผูร้ายงาน มิไดมี้วตัถุประสงค์
ออกเป็นขอ้บงัคบัหรือขอ้หา้ม 



๓๔ 

 

 

   ตามผลการวเิคราะห์และประเมินผลความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย ดว้ยเหตุผลดา้นความเขม้แขง็ในการก ากบัดูแลก็ดี เหตุผลดา้นประสิทธิภาพของระบบ
ตรวจสอบภายในองค์กรก็ดี เหตุผลดา้นโอกาสในการเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดมูลฐานหรือฟอกเงินก็ดี 
พบวา่ ลูกคา้ท่ีอยูใ่นกลุ่มดงัต่อไปน้ี มีความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ในระดบัต ่า 

  (๑) เป็นรัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน 
รัฐวสิาหกิจ องคก์ารมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

  (๒)  มูล นิ ธิชัยพัฒนา มูล นิ ธิ ส่ง เส ริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนาง เจ้า สิ ริ กิ ต์ิ
พระบรมราชินีนาถมูลนิธิสายใจไทย 

   (๓) เป็นสถาบนัการเงินดงัต่อไปน้ี 
    (๓.๑) ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ และธนาคารตามท่ีได้มี

กฎหมายจดัตั้งข้ึนโดยเฉพาะ 
   (๓.๒) บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ และบริษทับริหารสินทรัพย ์
   (๓.๓) นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
   (๓.๔) นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย(สินคา้เกษตร)ล่วงหนา้ 
   (๓.๕) บริษทัหลกัทรัพย ์

(๓.๖) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
(๓.๗) บริษทัประกนัวนิาศภยั และบริษทัประกนัชีวติ 

   (๔) เป็นกองทุนรวม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ท่ีจดัตั้งข้ึนตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายเฉพาะ 
   (๕) เป็นบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ท่ีได้รับการก าหนดให้
เปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑข์อ้บงัคบัของ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ 
    (๖) กรณีลูกคา้ต่างประเทศ ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน อาจพิจารณาให้ ลูกคา้ท่ีมีลกัษณะตามขอ้  
(๑) (๓) (๔) และ (๕) ซ่ึงมีสัญชาติอ่ืนหรือตั้งอยูใ่นต่างประเทศ เป็นลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงต ่าก็ได ้หากมีมาตรการ
หรือกระบวนการท่ีน่าเช่ือถือในการตรวจสอบไดว้่า ลูกคา้ดงักล่าว (กรณีท่ีลูกคา้เป็นรัฐบาลหรือตวัแทนของ
ประเทศใดประเทศหน่ึง) ไดรั้บการประเมินจากคณะกรรมการ Financial Action Task Force หรือคณะกรรมการ
อ่ืนท่ีไดรั้บอ านาจจากคณะกรรมการดงักล่าว วา่มีการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลดา้นการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้แนะน า FATF (ไม่อยู่
ในกลุ่มประเทศท่ีตอ้งเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด) หรือ อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ



๓๕ 

 

 

ในการก ากบัดูแลตามมาตรการดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศดงักล่าว ทั้งน้ี ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ตอ้งด าเนินการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ
ของลูกคา้กลุ่มดงักล่าว อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ ลูกคา้ยงัควรไดรั้บการจดัไวใ้นความเส่ียงระดบัต ่า 
  นอกจากกลุ่มลูกคา้แลว้ ส านกังานยงัไดป้ระกาศก าหนดให้ผลิตภณัฑ์หรือบริการบางประเภท 
เป็นผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีความเส่ียงต ่า ไดแ้ก่ 
   (๑) การประกนัวนิาศภยั 
   (๒) การประกนัชีวิตแบบการประกนัภยักลุ่มและประกนัชีวิตแบบจ่ายกรณีเดียวเม่ือ                
ผูเ้อาประกนัเสียชีวติ 

(๓) การประกนัแบบกลุ่มท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ของลูกจา้งหรือเพื่อเยยีวยา 
ความเสียหาย 
   (๔) กองทุนท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการออมส าหรับผูสู้งอายุ ผูด้้อยโอกาส และมีการ
ก าหนดวงเงินในการซ้ือหรือไดสิ้ทธิในการใชบ้ริการ 
   (๕) ผลิตภณัฑท์างการเงินส าหรับผูย้ากไร้ซ่ึงรัฐเป็นผูส้นบัสนุน และมีการจ ากดัวงเงิน
ส าหรับลูกคา้แต่ละราย 
  การท่ีจะก าหนดให้ลูกค้าท่ีใช้ผลิตภณัฑ์และบริการข้างตน้ เป็นลูกค้าท่ีมีความเส่ียงต ่าตาม
หัวขอ้น้ี ตอ้งแน่ใจว่า ลูกคา้ดงักล่าวไม่ไดท้  าธุรกรรมกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการอ่ืนๆท่ีไม่อยู่ในกลุ่มผลิตภณัฑ์
และบริการท่ีมีความเส่ียงสูงรวมอยูด่ว้ย และไม่มีลกัษณะหรือปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงสูงรวมอยูด่ว้ย 
 

  ๒.๑.๓.๒ แนวทางทีผู้่มีหน้าทีร่ายงาน สามารถพจิารณาก าหนดปัจจัย 
ความเส่ียงต ่าได้เอง 
   นอกจากขอ้มูลปัจจยัความเส่ียงต ่าท่ีส านกังานไดป้ระกาศก าหนดตามผลการประเมิน
ระดบัประเทศแลว้ ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน อาจพิจารณาก าหนดปัจจยัความเส่ียงต ่าส าหรับลูกคา้ไดเ้อง แต่ตอ้งไม่ขดั
กบัแนวทางดงัต่อไปน้ี 
   (๑) ลูกคา้ไม่มีปัจจยัอ่ืนๆให้พิจารณาว่า น่าจะมีความเส่ียงในระดบัสูง (ดูขอ้ ๒.๑.๒ 
การก าหนดปัจจยัในการพิจารณาความเส่ียงของลูกคา้ ประเภท ปัจจยัความเส่ียงสูง)  
   (๒) ลูกคา้มีความเคล่ือนไหวทางการเงินทั้งในเร่ืองของมูลค่าและจ านวนความถ่ีใน
การใชบ้ริการ อยูใ่นระดบัต ่า 
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   (๓) ลูกคา้ใชบ้ริการทางการเงินหรือผลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นการฟอก
เงินในระดบัต ่าเท่านั้น (ดูขอ้ ๑.๑ การประเมินความเส่ียงของผลิตภณัฑ์หรือบริการ และ ขอ้ ๑.๒ การประเมิน
ความเส่ียงของช่องทางการเงิน) 
   (๔) ลูกค้าไม่มีพฤติกรรมท่ีผิดปกติหรือไม่เคยมีพฤติกรรมท่ีน าไปสู่การรายงาน
ธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย 
  ทั้งน้ี ผูมี้หน้าท่ีรายงาน จะตอ้งก าหนดให้มีการเปล่ียนแปลงระดบัความเส่ียงของลูกคา้ หาก
ลูกคา้ไม่ไดอ้ยูใ่นเง่ือนไขท่ีพิจารณาส าหรับความเส่ียงต ่าอีกต่อไป   
 

๒.๒ แนวทางในการใช้ดุลยพนิิจประเมินความเส่ียงของลูกค้า 
เช่นเดียวกนักบัการก าหนดแนวทางการใช้ดุลยพินิจส าหรับบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการใช้ดุลยพินิจใน

ขั้นตอนการประเมินผลเพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติมจากลูกคา้ในขั้นตอนหลงัจากลูกคา้แสดงตน เพื่อจะด าเนินการระบุ
ตวัตนไดอ้ยา่งเหมาะสม   ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ตอ้งก าหนดแนวทางในการใชดุ้ลยพินิจให้ชดัเจน ในขั้นตอนการจดั
ระดบัความเส่ียงของลูกคา้ เพราะขั้นตอนน้ี จะมีผลระยะยาวกบัลูกคา้ในเร่ืองการก าหนดความเขม้ขน้ในการ
ตรวจสอบความเคล่ือนไหวทางการเงินหรือในการท าธุรกรรมหรือในการด าเนินความสัมพนัธ์กบัผูมี้หน้าท่ี
รายงาน 

ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ตอ้งก าหนดแนวทางในการพิจารณาจดัระดบัความเส่ียงโดยก าหนดปัจจยัในการ
พิจารณาความเส่ียงอย่างเคร่งครัด แต่ก าหนดอ านาจในการใช้ดุลยพินิจเพื่อจดัระดบัความเส่ียงอย่างยืดหยุ่น 
เพื่อให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใช้ดุลยพินิจจากการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบดา้นของลูกคา้ในการก าหนดระดบั
ความเส่ียงในกรณีท่ีลูกคา้รายหน่ึงๆ มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ ทั้งปัจจยัท่ีท าให้มีความเส่ียงต ่า และปัจจยั
ท่ีมีความเส่ียงสูงซ่ึงท าใหต้อ้งมีการพิจารณาขอ้มูลอ่ืนๆ หรือมีขอ้ยติุในการประเมินโดยใชดุ้ลยพินิจของบุคลากร
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตวัอยา่ง 
 ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ตอ้งก าหนดมาตรการ/แนวทางปฏิบติั/หลกัเกณฑ์ภายใน เพื่อบริหารความเส่ียงดา้น
การฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ส าหรับบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินระดบั
ความเส่ียงของลูกคา้ และตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จส้ินพร้อมกบัการอนุมติัรับลูกคา้ ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี ๑  ขั้นตอนการตรวจสอบผลการระบุตัวตน เม่ือลูกค้าได้ให้ข้อมูลการแสดงตนและ                     
ผา่นขั้นตอนการประเมินความเส่ียงเพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติมแลว้ บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมัน่ใจวา่ ลูกคา้ไดรั้บการ
ตรวจสอบข้อมูลในขั้นตอนระบุตวัตนครบถ้วน โดยเฉพาะลูกคา้นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทาง
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กฎหมาย ท่ีมีองค์ประกอบท่ีต้องตรวจสอบมากกว่าลูกค้าบุคคลธรรมดา (ในขั้นตอนน้ี ลูกค้าจะต้องผ่าน
กระบวนการตรวจสอบเก่ียวกบัปัจจยัความเส่ียงดา้นผลิตภณัฑ ์บริการ และช่องทางการใชบ้ริการมาบา้งแลว้)  
 ขั้นตอนท่ี ๒ กรณีแรก   ขั้นตอนการประเมินความเส่ียงส าหรับลูกคา้ท่ีไม่ตอ้งขอขอ้มูลเพิ่มเติม  

กรณีท่ีลูกคา้ไดรั้บผลจากการประเมินเพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติม(ในขั้นตอนก่อนการระบุตวัตน) วา่  
ไม่ตอ้งใหข้อ้มูลเพิ่มเติมเน่ืองจากมีความเส่ียงเบ้ืองตน้ในระดบัต ่า ไม่วา่จะดว้ยเหตุท่ีลูกคา้แสดงขอ้มูลในขั้นการ
แสดงตนวา่ เป็นองคก์รท่ีอยูใ่นกลุ่มความเส่ียงต ่าตามแนวทางท่ีเลขาธิการก าหนด หรือดว้ยเหตุท่ีลูกคา้มีลกัษณะ
ตรงตามปัจจยัการพิจารณาท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ก าหนดไวใ้นมาตรการ/แนวทาง/หลกัเกณฑ์ของตน  บุคลากรท่ี
เก่ียวข้องอาจพิจารณาให้ลูกค้ามีระดบัความเส่ียงต ่า เวน้แต่ พบว่า ลูกค้ามีปัจจยัเก่ียวข้องกับความเส่ียงสูง                  
เช่น ลูกค้าบุคคลธรรมดามิได้แจ้งในข้อมูลการแสดงตนว่าเป็น บุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง แต่เม่ือ
ตรวจสอบแบบสอบถามหรือแบบกรอกขอ้มูล พบวา่ ลูกคา้เลือกระบุในช่อง “เคยแสดงรายงานบญัชีทรัพยสิ์น
และหน้ีสินต่อหน่วยงานของรัฐ เน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งกบัผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผูด้  ารงต าแหน่ง
ระดับสูง” ซ่ึงท าให้ทราบว่า ลูกค้าอยู่ในกลุ่ม บุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง (บุคคลใกล้ชิด)  บุคลากร                         
ผูพ้ิจารณาตอ้งก าหนดใหลู้กคา้อยูใ่นระดบัท่ีเส่ียงสูง แมว้า่ลูกคา้จะมีปัจจยัความเส่ียงต ่าประกอบอยูห่ลายปัจจยัก็ตาม  
 ขั้นตอนท่ี ๒ กรณีท่ีสอง   ขั้นตอนการประเมินความเส่ียงส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งขอขอ้มูลเพิ่มเติม 

กรณีท่ีลูกคา้ไดรั้บผลจากการประเมินเพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติม(ในขั้นตอนก่อนการระบุตวัตน) วา่  
ตอ้งขอขอ้มูลเพิ่มเติม บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งตรวจสอบขอ้มูลท่ีเพิ่มเติมจากขั้นตอนดงักล่าว อาทิ  ขอ้มูลสถาน
ประกอบการของลูกคา้บุคคลธรรมดาท่ีแจง้วา่เป็นเจา้ของธุรกิจ  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ 
ขอ้มูลแหล่งรายไดท่ี้สอง  เป็นตน้ และเช่ือมโยงขอ้มูลลูกคา้ทั้งหมดกบัปัจจยัเส่ียงตามผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ก าหนด
ไวใ้นมาตรการ/แนวทาง/หลกัเกณฑ์ของตน  ซ่ึงลูกคา้กลุ่มน้ีอาจไดรั้บการพิจารณาอยูใ่นความเส่ียงต ่าก็ได ้หาก
พบวา่ ไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัความเส่ียงสูงใดๆ       
 ขั้นตอนท่ี ๓ ขั้นตอนการพิจารณากรณีลูกคา้มีปัจจยัเส่ียงท่ีหลากหลาย 
  กรณีท่ีพบวา่ ลูกคา้มีขอ้มูลท่ีตรงกบัปัจจยัความเส่ียงทั้ง ปัจจยัความเส่ียงต ่าและปัจจยัความเส่ียงสูง 
รวมอยู่ดว้ยกนั บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระดบัความเส่ียง ตอ้งพิจารณาถึงสัดส่วนความเส่ียงท่ีจะใช้เป็น
เกณฑห์ลกัในการพิจารณา ดงัต่อไปน้ี 
  ลูกคา้บุคคลธรรมดา มีปัจจยัเส่ียงสูงเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาหรือรายได้ และเร่ืองประเภทบริการ   
แต่ก็มีปัจจยัเสียงต ่าเร่ืองวงเงินการท าธุรกรรมอยูด่ว้ย ใหดุ้ลยพินิจโดยพิจารณาสัดส่วนความเส่ียง 

เช่น ลูกคา้ท างานรับจา้งในประเทศท่ีมีความเส่ียงสูงและใชบ้ริการโอนเงินขา้มประเทศ แต่ท า 
ธุรกรรมในวงเงินท่ีต ่า น้อยกว่าห้าหม่ืนบาทต่อคร้ังต่อเดือน ให้พิจารณาว่า สัดส่วนความเส่ียงต ่าอาจมีโอกาส
เปล่ียนแปลงไดสู้งกวา่ การเปล่ียนแปลงของปัจจยัความเส่ียงสูง กล่าวคือ ลูกคา้มีโอกาสมากท่ีจะท าธุรกรรมใน
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วงเงินท่ีสูงข้ึน แต่มีโอกาสน้อยท่ีจะเปล่ียนแหล่งรายไดแ้ละประเภทบริการ ท าให้ลูกคา้มีสัดส่วนปัจจยัความ
เส่ียงสูงมากกวา่ความเส่ียงต ่า แต่ในขอ้เท็จจริงท่ีเร่ิมความสัมพนัธ์ ลูกคา้แจง้ความประสงคท์  าธุรกรรมในวงเงิน 
๓๐,๐๐๐ บาทต่อคร้ังต่อเดือน วตัถุประสงคเ์พื่อรายจ่ายในครอบครัวในประเทศไทย  ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน อนุญาต
ใหบุ้คลากรใชดุ้ลยพินิจได ้สองทางคือ  

- ทางท่ีหน่ึง ก าหนดระดบัความเส่ียงของลูกคา้เป็นความเส่ียงต ่าและก าหนดวงเงิน 
ปรับความเส่ียงไวท่ี้ร้อยละ ๕๐ (หมายถึง หากลูกค้าท าธุรกรรมเกินกว่าจ านวนท่ีท าอยู่ประจ า ร้อยละ ๕๐                   
ใหป้รับความเส่ียงลูกคา้เป็น ระดบัความเส่ียงกลางหรือสูง เป็นตน้)  หรือ  
   -  ทางท่ีสอง ก าหนดระดบัความเส่ียงของลูกคา้เป็นความเส่ียงกลางหรือสูง (ข้ึนอยูก่บั
หลกัเกณฑ์ภายในของผูมี้หน้าท่ีรายงาน) และก าหนดเง่ือนไขเพื่อปรับลดความเส่ียงในขั้นตน้ (เช่น หากลูกคา้
ดงักล่าวท าธุรกรรมในวงเงินปกติตลอดระยะเวลา ๑๒ เดือน จะด าเนินการปรับลดความเส่ียงเป็นระดบัความ
เส่ียงต ่า เป็นตน้) 

กรณีการใชดุ้ลยพินิจในขอ้เทจ็จริงอ่ืนๆ............................................ 
 ขั้นตอนท่ี ๔ ขั้นตอนการอนุมติัผลการประเมินความเส่ียงของลูกคา้  ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ควรก าหนด
กระบวนการกลัน่กรองการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรท่ีประเมินความเส่ียงอีกชั้นหน่ึง ซ่ึงอาจก าหนดเฉพาะเม่ือ
ลูกคา้ไดรั้บการประเมินความเส่ียงระดบัท่ีสูงกว่าความเส่ียงต ่า  หรือเม่ือลูกคา้ไดรั้บการประเมินความเส่ียงใน
ระดบัสูงก็ได้ เพื่อเป็นการตรวจทานการประเมินความเส่ียงซ่ึงมีการใช้ดุลยพินิจประกอบดว้ย   กระบวนการ
กลัน่กรองน้ี อาจหมายถึงการให้บุคลากรท่ีมีต าแหน่งสูงข้ึน หรือระดบับริหาร หรือก าหนดคณะท างานข้ึน เพื่อ
เป็นผูต้รวจทานอีกคร้ังก็ได ้
 ขั้นตอนท่ี ๕ ขั้นตอนการอนุมติัรับสูงคา้ท่ีมีความเส่ียงสูง   ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ตอ้งก าหนดกระบวนการ
อนุมติัรับลูกคา้ส าหรับกลุ่มลูกคา้เส่ียงสูง โดยแต่งตั้งผูบ้ริหารหรือคณะท างานท่ีมีผูบ้ริหารรวมอยูด่ว้ย พิจารณา
ขอ้มูลของลูกคา้ก่อนลงนามอนุมติัสร้างความสัมพนัธ์ เน่ืองจากลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูง มีโอกาสท าให้องค์กร
ของผูมี้หนา้ท่ีรายงาน เกิดความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมากกวา่ลูกคา้
อ่ืนๆ อีกทั้งเพื่อท่ีผูบ้ริหารจะไดรั้บทราบวา่ ในขณะนั้น องคก์รมีสัดส่วนการรับลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูงมากนอ้ย
เพียงใด พึงเข้าใจว่า การท่ีผูมี้หน้าท่ีรายงาน มีสัดส่วนลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูงจ านวนมากเม่ือเทียบกบัลูกค้า
ทั้งหมด ท าใหผู้มี้หนา้ท่ีรายงาน ตอ้งเพิ่มภาระในการตรวจสอบและตรวจทานความเคล่ือนไหวทางการเงินและ
การท าธุรกรรมของลูกคา้กลุ่มดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด และมีโอกาสเส่ียงต่อการเป็นแหล่งฟอกเงินและสนบัสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายสูงข้ึน  
 ขั้นตอนท่ี ๖ ขั้นตอนการพิจารณาเพื่อปฏิเสธความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ควรก าหนด
กระบวนการในการพิจารณาและอนุมติัจากผูบ้ริหาร กรณีท่ีบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ประเมินวา่ การรับลูกคา้รายหน่ึง
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รายใด จะท าใหอ้งคก์รเกิดความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นอยา่ง
มาก เกินกวา่จะรับความเส่ียงดงักล่าวได ้จึงพิจารณาให้ปฏิเสธความสัมพนัธ์ ซ่ึงตอ้งหมายความวา่ บุคลากรพบ
ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงท่ีเพียงพอจะสงสัยว่า ลูกคา้รายดงักล่าว อาจเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงิน การสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย หรือความผิดมูลฐาน หรือมีปัจจยัความเส่ียงสูงรวมหลายประการจนอาจเส่ียงต่อการ
ใชผู้มี้หนา้ท่ีรายงาน เป็นช่องทางหรือเป็นเคร่ืองมือในการฟอกเงินหรือสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งแต่งตั้งให้ผูบ้ริหารหรือคณะท างานท่ีมีผูบ้ริหารรวมอยูด่ว้ย พิจารณาและอนุมติัอีกชั้นหน่ึง 
และตอ้งพิจารณาวา่ ควรส่งรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยต่อส านกังานหรือไม่อีกดว้ย 
 
 ๒.๓ หลกัการบริหารความเส่ียงของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 
 ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ตอ้งบริหารความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการบริหารความเส่ียงส าหรับลูกคา้ หน้าท่ีในการประเมินเพื่อจดัระดบัความเส่ียง
มิใช่ด าเนินการเพียงขั้นตอนอนุมติัรับลูกคา้เท่านั้น หากแต่ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ตอ้งด าเนินการประเมินในขณะ
ด าเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ จนกวา่จะยุติความสัมพนัธ์  ดงันั้น จึงตอ้งก าหนดมาตรการ/แนวปฏิบติั 
หรือ หลกัเกณฑ์ท่ีชัดเจนรองรับการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองดงักล่าว โดยควรก าหนดมาตรการ/แนว
ปฏิบติั หรือ หลกัเกณฑ ์ในประเด็นต่อไปน้ี 
  ๒.๓.๑ ก าหนดใหก้ารบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ืองตอ้งสอดคลอ้งกบักระบวนการตรวจสอบ
ความเคล่ือนไหวทางการเงินหรือการท าธุรกรรมของลูกคา้ 
  โดยตอ้งก าหนดหลกัการให ้ผลการประเมินจดัระดบัความเส่ียงของลูกคา้แต่ละราย น าไปสู่การ
ก าหนดความเขม้ขน้ในการตรวจสอบและตรวจทานความเคล่ือนไหวทางการเงินหรือการท าธุรกรรมหรือการ
ด าเนินความสัมพนัธ์ของลูกค้ารายนั้นๆเสมอ ตามหลกัการท่ีว่า  “กลุ่มลูกคา้ท่ีระดบัความเส่ียงต ่า จะอยู่ใน
กระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความเคล่ือนไหวทางการเงินหรือการท าธุรกรรมท่ีเขม้ขน้น้อยกวา่ กลุ่ม
ลูกคา้ท่ีระดบัความเส่ียงสูง” 
  ๒.๓.๒ ก าหนดใหก้ารปรับปรุงขอ้มูลลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบนั เป็นส่วนส าคญัในการบริหารความเส่ียง  
  โดยตอ้งก าหนดให้มีการพิจารณาตรวจทานความเส่ียงของลูกคา้ เม่ือไดรั้บขอ้มูลใหม่ๆจาก
ลูกคา้ ดงันั้น จึงตอ้งก าหนดกรอบการท างานส าหรับการปรับปรุงขอ้มูลของลูกคา้ทุกกลุ่มอยา่งสม ่าเสมอ แต่อาจ
อยู่บนหลกัการเดียวกนักบัขอ้ ๒.๓.๑ กล่าวคือ การด าเนินการปรับปรุงขอ้มูลส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีระดบัความ
เส่ียงต ่า จะชา้กวา่ หรือมีความถ่ีนอ้ยกวา่ กระบวนการปรับปรุงขอ้มูลส าหรับ กลุ่มลูกคา้ท่ีระดบัความเส่ียงสูง ก็ได ้
  ๒.๓.๓ ก าหนดใหมี้การปรับปรุงความเส่ียง ตามผลการตรวจสอบความเคล่ือนไหวทางการเงิน
หรือการท าธุรกรรมหรือการด าเนินความสัมพนัธ์ 
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  โดยตอ้งก าหนดเง่ือนไขหรือแบบแผนของผลการตรวจสอบความเคล่ือนไหวทางการเงินหรือ
การท าธุรกรรมของลูกคา้ เพื่อเป็นหลกัเกณฑ์ในการปรับปรุงความเส่ียงส าหรับลูกคา้  เช่น ก าหนดร้อยละของ
วงเงินในการท าธุรกรรมในกรณีท่ีลูกคา้มีความเคล่ือนไหวทางการเงินท่ีต่างจากเดิม หรือก าหนดรูปแบบการท า
ธุรกรรมในกรณีท่ีลูกคา้มีความเคล่ือนไหวในการท าธุรกรรมต่างไปจากเดิม  ซ่ึงควรมีหลกัเกณฑ์เพื่อปรับลด
ระดบัความเส่ียงของลูกคา้และหลกัเกณฑเ์พื่อปรับเพิ่มระดบัความเส่ียงของลูกคา้ 
  ๒.๓.๔ ก าหนดขั้นตอน/กระบวนการ ในการรายงานผูบ้ริหาร กรณีปรับปรุงระดบัความเส่ียง
ของลูกคา้แต่ละรายไปสู่ความเส่ียงสูง 
  โดยต้องก าหนดขั้นตอน หรือวิธีปฏิบติั เพื่อรายงานขอ้มูลและผลการวิเคราะห์หรือผลการ
ประเมินและขออนุมติั ต่อผูบ้ริหารหรือคณะท างานท่ีมีผูบ้ริหารรวมอยู่ดว้ย ในกรณีท่ีลูกคา้มีระดบัความเส่ียงท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมโดยเฉพาะ กรณีท่ีปรับความเส่ียงจากลูกคา้ไปสู่ความเส่ียงสูง (ทั้งน้ี ผูมี้หน้าท่ีรายงาน 
อาจก าหนดกระบวนการรายงานผูบ้ริหาร กรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนระดบัความเส่ียงของลูกคา้ในระดบัอ่ืนๆดว้ยก็
ได)้ ผูร้ายงานอาจก าหนดผูบ้ริหารท่ีมีต าแหน่งลดหลัน่กนัตามความส าคญัของผลการประเมินได ้เช่น กรณีท่ีมี
การปรับปรุงลดระดับความเส่ียง อาจก าหนดให้ผูบ้ริหารในระดับกลาง เป็นผูอ้นุมติั ส่วนในกรณีท่ีมีการ
ปรับปรุงเพิ่มระดบัความเส่ียงไปสู่ระดบัสูง อาจก าหนดใหผู้บ้ริหารในระดบัสูง เป็นผูอ้นุมติั   

๒.๓.๕ ขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลการบริหารความเส่ียง 
ผูร้ายงานควรก าหนดใหมี้การบนัทึกขอ้มูลการปรับปรุงความเส่ียงแต่ละคร้ัง แต่ละราย ไว ้

เป็นขอ้มูลทางสถิติขององคก์รและเก็บรักษาไวใ้หมี้สภาพพร้อมใชง้าน  เพื่อในระยะยาวจะสามารถใชเ้ป็นปัจจยั
ในการตรวจสอบวา่ มาตรการบริหารความเส่ียงท่ีใชอ้ยูมี่แนวโนม้ให้เพิ่มปริมาณลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูงมากข้ึน
หรือไม่ ซ่ึงอาจเป็นตวัช้ีวดัใหมี้การปรับปรุงมาตรการ/แนวปฏิบติั/หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงขององคก์ร 
  การบริหารความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ใน
ระดบัผูป้ฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (รวมถึงกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายดว้ย) ยงัรวมถึง การตรวจสอบภายใน (AML/CFT 
Internal Audit) เฉพาะด้านการปฏิบติัตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตั้งแต่ การตรวจสอบแผนกหรือส่วนงานท่ีท าหน้าท่ีก ากบัดูแลความ
สอดคลอ้งดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายขององคก์ร การตรวจสอบการปฏิบติังานของส่วนงานและบุคลากรท่ีท า
หนา้ท่ีอยูใ่นขั้นตอนการรับลูกคา้ ขั้นตอนการบริหารความเส่ียง ขั้นตอนการตรวจสอบความเคล่ือนไหวของการ
ด าเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ขั้นตอนการตรวจสอบขอ้มูลพร้อมค าสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนการ
ตรวจสอบตวัแทนและการพึ่งพิงบุคคลท่ีสาม การก ากบัดูแลสาขาหรือบริษทัในเครือ  รวมถึงระบบการเก็บรักษา
ข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงวิธีหรือแนวทางปฏิบติัในแต่ละเร่ือง จะได้กล่าวไวใ้นหัวข้อ เร่ืองการก าหนด
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นโยบาย  เร่ืองการตรวจสอบขอ้มูลพร้อมค าสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  เร่ืองการสร้างความสัมพนัธ์กบั
ตวัแทนและการพึ่งพาบุคคลท่ีสาม  เร่ืองการก ากบัดูแลสาขาและบริษทัในเครือ  เร่ืองการรายงานธุรกรรมต่อ
ส านกังาน . 
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การตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า 

(การตรวจสอบและตรวจทานความเคลือนไหวทางการเงินหรือการทําธุรกรรมของลูกค้า) 
 
 การตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงในส่วนนี�  หมายถึง ขั�นตอนในการตรวจสอบความเคลื�อนไหวทาง
การเงินหรือการทาํธุรกรรม หรือความเคลื�อนไหวในการดาํเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจของลูกคา้  ขั�นตอน
ดงักล่าวเป็นส่วนสําคญัในกระบวนการตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัลูกคา้ เป็นขั�นตอนที�จะทาํให้
ทราบว่า ลูกคา้แต่ละรายมีโอกาสเสี�ยงต่อการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมากน้อย
เพียงใด และตอ้งดาํเนินมาตรการบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสมสาํหรับลูกคา้แต่ละรายต่อไปอยา่งไร  
 การตรวจสอบและตรวจทานความเคลื�อนไหวทางการเงินหรือการทาํธุรกรรม หรือความเคลื�อนไหวใน
การดาํเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจของลูกคา้  เป็นขั�นตอนที�ผูมี้หนา้ที�รายงานตอ้งดาํเนินการต่อจากขั�นตอนการ
สร้างความสัมพันธ์และการจัดระดับความเสี� ยงในครั� งแรก และต้องดาํเนินขั�นตอนนี�  ตลอดไปจนกว่าจะ                    
ยติุความสัมพนัธ์ 
 
๑. วัตถุประสงค์ของขั)นตอนการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า 

ผูมี้หนา้ที�รายงานตอ้งเขา้ใจถึงวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี� เสียก่อน    จึงจะสามารถกาํหนดวิธีการตรวจสอบ
และตรวจทานความเคลื�อนไหวทางการเงินหรือการทาํธุรกรรมหรือการดาํเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ที�เหมาะ
กบัลูกคา้และธุรกิจของตน  
 

(๑) เพื�อทราบว่า ลูกคา้ยงัคงมีการดาํเนินความสัมพนัธ์กบัผูมี้หน้าที�รายงาน ในรูปแบบที�เป็นปกติ ไม่มี
พฤติกรรมหรือความเคลื�อนไหวที�มีเหตุอนัควรสงสัย เช่น มีการทาํธุรกรรมในรูปแบบเดิม และมีความถี�ในการ
ทาํธุรกรรมที�ปกติ หรือสมํ�าเสมอเมื�อเทียบกบัการดาํเนินความสัมพนัธ์ในช่วงแรกๆ หรือในรอบก่อนที�ได้
ตรวจสอบและบนัทึกไว ้
  (๒)เพื�อทราบว่า ลูกคา้ยงัดาํเนินความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ที�ไดแ้จง้ไวใ้นขั�นตอนการ
สร้างความสัมพนัธ์ หรือไม่พบวัตถุประสงค์แอบแฝงอืนๆที�ทาํให้แนวทางการดาํเนินความสัมพนัธ์เปลี�ยนแปลง
ไป (ซึ� งจะดูได้จากความเคลื�อนไหวทางการเงินหรือธุรกรรมในภาพรวม ในข้อ (๑) และการขอสร้าง
ความสัมพนัธ์เพิ�มในบริการอื�นๆหรือผลิตภณัฑอื์�นๆ) 
 (๓) เพื�อทราบว่า มูลค่าความเคลือนไหวทางการเงินของลูกคา้ เช่น มูลค่าการลงทุน มูลค่าในการทาํ
ธุรกรรม มูลค่าเงินโดยเฉลี�ยที�หมุนเวียนอยู่ในภาพความเคลื�อนไหวในการดาํเนินความสัมพนัธ์ของลูกค้า                 
ยงัอยูใ่นระดบัเดิมหรือ มีการเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�สูงขึ�นอยา่งผดิปกติหรือไม่  



๔๓ 

 

 

(๔) เพื�อทราบว่า ลูกคา้อาจมีขอ้มูลที�เปลี�ยนแปลงไปและมิไดแ้จง้กบัผูมี้หน้าที�รายงานธุรกรรมหรือไม่  
หรือผูมี้หน้าที�รายงานควรตอ้งสอบถามหรือตรวจสอบข้อมูลทีเป็นปัจจุบันของลูกค้า เพื�อหาเหตุผลหรือความ
สอดคลอ้งกบัผลการตรวจสอบในขอ้ (๑) (๒) และ (๓) หรือไม่  เช่น ขอ้มูลแหล่งเงินหรือแหล่งรายได ้ ขอ้มูล
อาชีพ  ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง เป็นตน้ 
 (๕) เพื�อทราบว่า ลูกคา้ควรเขา้สู่ขั�นตอนการปรับปรุงความเสียงเป็นระดับอืนหรือไม่ ซึ� งหากผลจากขอ้ 
(๑)-(๔) ไม่มีการเปลี�ยนแปลงหรือเป็นปกติ ก็มกัจะไม่ตอ้งปรับปรุงระดบัความเสี�ยงของลูกคา้ แต่หากผลจากขอ้ 
(๑)-(๓) อาจจะขอ้ใดขอ้หนึ� งหรือหลายขอ้มีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�นอาจส่งผลต่อการปรับปรุงระดบัความเสี�ยง
ของลูกคา้ได ้ 
 (๖) เพื�อทราบว่า ผูมี้หน้าที�รายงานสมควรจะดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าต่อไปหรือควร                   
ยติุความสัมพนัธ์  
 
๒. การกาํหนดวธีิการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า 

 ผูมี้หน้าที�รายงานตอ้งกาํหนดวิธีการตรวจสอบความเคลื�อนไหวในการดาํเนินความสัมพนัธ์กบัลูกคา้             
ให้สอดคลอ้งกบัประเภทธุรกิจและแนวทางการทาํธุรกรรมของลูกคา้ โดยตอ้งกาํหนดวิธีการเพื�อตรวจสอบ
ขอ้มูลต่อไปนี�  
 (๑) ตรวจสอบมูลค่าการทําธุรกรรมของลูกค้าตลอดระยะเวลาทีดาํเนินความสัมพนัธ์  

 ผูมี้หน้าที�รายงานต้องกาํหนดวิธีการในการตรวจดูหรือวิเคราะห์วงเงินในการทาํธุรกรรมของลูกคา้
ตั�งแต่เมื�อเริ�มสร้างความสัมพนัธ์ โดย เมื�อดาํเนินความสัมพนัธ์มาแลว้เป็นระยะเวลาหนึ�ง ผูมี้หนา้ที�รายงาน ตอ้ง
ตรวจทานการทาํธุรกรรมในระยะเวลาตั�งแต่เริ� มสร้างความสัมพนัธ์จนถึงในขณะที�ดาํเนินการตรวจทาน และ
ตอ้งสามารถสรุป มูลค่าหรือสถิติหรือระดบัมูลค่าเงินโดยเฉลี�ยของการทาํธุรกรรมในรอบระยะเวลาหนึ� งของ
ลูกคา้รายนั�นๆ เพื�อที�จะเป็นหลกัในการประเมินในครั� งต่อไปว่า ลูกคา้ยงัมีการทาํธุรกรรมในภาพรวมที�เท่ากบั
หรือใกลเ้คียงกบั มูลค่าหรือสถิติหรือระดบัที�ไดป้ระมาณการไวใ้นครั� งก่อนหรือไม่ และหากมีการเปลี�ยนแปลง
ในลกัษณะที�เห็นไดช้ดั ผูมี้หนา้ที�รายงาน ตอ้งกาํหนดขั�นตอนในการตรวจทานขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งเพื�อวิเคราะห์ได้
ว่า มูลค่าหรือค่าเฉลี�ยใหม่ที�มีการเปลี�ยนแปลงนั�น อาจเกี�ยวขอ้งกบัปัจจยัใดที�จะใชพ้ิจารณาเพื�อปรับปรุงระดบั
ความเสี�ยงให้เพิ�มขึ�นหรือลดลงหรือไม่ โดยวิธีการต่างๆในขั�นตอนนี�  ตอ้งสอดคลอ้งกบัรูปแบบการให้บริการ
และวิธีการดาํเนินความสัมพนัธ์ของลูกคา้กบัผูมี้หนา้ที�รายงาน 
 
 
 



๔๔ 

 

 

ตวัอยา่ง  
 (๑) ผูมี้หนา้ที�รายงาน ใหบ้ริการกบัลูกคา้ผา่นเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์เป็นวิธีการหลกั อาจกาํหนดวิธีการ
ตรวจสอบความเคลื�อนไหวของลูกคา้เกี�ยวกบัมูลค่าการทาํธุรกรรม โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบมูลค่าธุรกรรม
ประเภทโอนมูลค่าเงินเป็นหลกั และใหค้วามสาํคญัการธุรกรรมการชาํระค่าสินคา้ผ่านเครือข่ายนอ้ยกว่าการโอน
มูลค่าเงิน เป็นตน้ 
 (๒) ผูมี้หน้าที�รายงาน ให้บริการทางธุรกิจที�ลูกคา้มีความเคลื�อนไหวตลอดเวลา  ผูมี้หน้าที�รายงาน                
จะกาํหนดวิธีการประเมินผลจากการทาํธุรกรรมในช่วงเวลาสั� นๆเพียงช่วงเดียวไม่ได ้ ผูมี้หน้าที�รายงานตอ้ง
กาํหนดวิธีการที�จะสามารถเห็นผลการทาํธุรกรรมของลูกคา้ทั�งหมดในช่วงเวลาหนึ�งที�ยาวนานพอจะเห็นมูลค่า
เฉลี�ยสาํหรับการทาํธุรกรรมระยะยาวของลูกคา้ และนาํมาประมาณการหาค่าเฉลี�ยกลาง หรือ 
 (๓) ผูมี้หนา้ที�รายงานให้บริการทางธุรกิจแบบครั� งเดียว หรือเป็นรูปแบบที�ลูกคา้ไม่มีระยะเวลาในการ
ดาํเนินความสัมพนัธ์ โดยมีเงื�อนไขกาํหนด ทาํให้ลูกคา้มีการทาํธุรกรรมน้อยครั� ง หรืออาจครั� งเดียวแต่มีผล
ผูกพนัระยะยาว ผูมี้หน้าที�รายงานก็ไม่จาํเป็นตอ้งนาํวิธีการในตวัอย่างที� ๒ มาใช ้แต่กาํหนดวิธีการตรวจสอบ
พฤติกรรมที�อาจมีเหตุอนัควรสงสัยสาํหรับการทาํธุรกรรมแบบครั� งคราว โดยกาํหนดการตรวจสอบเฉพาะเมื�อ
ลูกคา้มีการทาํธุรกรรมแต่ละครั� ง    เป็นตน้ 
  
 (๒)  ตรวจสอบรูปแบบการทําธุรกรรมของลูกค้าตลอดระยะเวลาทีดาํเนินความสัมพนัธ์  
 ผูมี้หน้าที�รายงานตอ้งกาํหนดวิธีการตรวจสอบว่า ลูกคา้มีรูปแบบในการทาํธุรกรรมอย่างไร และตอ้ง
กาํหนดกระบวนการเพื�อตรวจสอบความเคลื�อนไหวของลูกคา้ในระยะยาวว่า  ลูกคา้มีการเปลี�ยนแปลงรูปแบบ
การทาํธุรกรรมหรือไม่  ไม่ว่าจะเป็นการเปลี�ยนแปลงรูปแบบการทาํธุรกรรมอนัเนื�องมาจาก ประเภทของ
ผลิตภณัฑ์ทางการเงิน การใชบ้ริการ หรือการเลือกใชช่้องทางการใชบ้ริการ เนื�องจาก รูปแบบการทาํธุรกรรม
เป็นส่วนหนึ�งในการนาํมาพิจารณาการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของลูกคา้ที�ส่งผลต่อการปรับปรุงความเสี�ยงของ
ลูกคา้ 
 ผูมี้หนา้ที�รายงานตอ้งกาํหนดวิธีการตรวจสอบรูปแบบธุรกรรม ให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบกิจการของตน 
หากผูมี้หน้าที�รายงานมีการให้บริการหลายประเภทผลิตภณัฑ์ บริการหรือช่องทางบริการ กจ็ะตอ้งมีระบบ (ใน
ที�นี� หมายความรวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติการโดยบุคลากร)ที�สามารถบนัทึกหรือ
กาํหนดไดว้่า ลูกคา้ควรมีรูปแบบการทาํธุรกรรมอย่างไร เมื�อใชผ้ลิตภณัฑ์ บริการ หรือช่องทางบริการแต่ละ
ประเภทที�ตนใหบ้ริหารอยู ่ และสามารถวิเคราะห์หรือใชดุ้ลยพินิจไดว้่า เมื�อลูกคา้มีการเปลี�ยนแปลงรูปแบบการ
ทาํธุรกรรมในลกัษณะใดที�อาจทาํให้เกิดความเสี�ยงที�ลูกคา้อาจเกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํความผิดได ้ และในที�สุด 
ควรตอบโจทยไ์ดว่้า “ลูกคา้มีการทาํธุรกรรมเกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการรวมถึงมีการใชช่้องทางการบริการที�
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แตกต่างไปในช่วงแรกของการสร้างความสัมพนัธ์ หรือในการตรวจทานและวิเคราะห์ในครั� งก่อน และขอ้มูล
ความแตกต่างในการทาํธุรกรรมดงักล่าว ทาํให้เกิดความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินที�เกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์ บริการและ
ช่องทางบริการ มากขึ�นจากช่วงแรกในการดาํเนินความสัมพนัธ์หรือการประเมินในครั� งก่อนหรือไม่” 
ตวัอยา่ง 
 กรณีผูมี้หน้าที�รายงานมีการให้บริการและช่องทางบริการหลายประเภท อาจตรวจพบไดว้่า เมื�อแรก
ความสัมพนัธ์ ลูกคา้มีการทําธุรกรรมการฝากเงินผ่านสาขาของผูมี้หน้าที�รายงานในประเทศ แต่เมื�อมีการ
ประเมินในภาพรวมพบว่า ในระยะเวลาช่วงต่อมา ลูกคา้มีการเปลี�ยนช่องทางการทาํธุรกรรมโดยเลือกใชก้ารทาํ
ธุรกรรมผ่านเครื�องถอนเงินอตัโนมตัิในต่างประเทศ  ดงันั�น ผูมี้หน้าที�รายงาน ควรตอ้งวิเคราะห์ไดว่้า เกิดความ
เสี�ยงเกี�ยวกบัการใชช่้องทางการบริการในต่างประเทศ และตรวจสอบว่าประเทศดงักล่าวมีความเสี�ยงมากน้อย
เพียงใด เพื�อที�จะสรุปว่า ในรอบการประเมินครั� งนี�  ลูกคา้มีความเคลื�อนไหวในการทาํธุรกรรมเกี�ยวกบัรูปแบบ
การทาํธุรกรรม และตรงกบัปัจจยัความเสี�ยงสูงบางประการในเรื�อง ช่องทางการใชบ้ริการ และอาจเกี�ยวขอ้งกบั
พื�นที�หรือประเทศเสี�ยง  เมื�อวิเคราะห์กบัขอ้มูลอื�นๆประกอบ  ผูมี้หนา้ที�รายงาน อาจใชดุ้ลยพินิจประเมินวา่  

- ลูกคา้มีการทาํธุรกรรมในรูปแบบที�แตกต่างไปจากที�ระบุไวก้บัผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํ 
ธุรกรรมในขณะสร้างความสัมพนัธ์  

- รูปแบบธุรกรรมเกี�ยวกบัช่องทางการใหบ้ริการที�เปลี�ยนไป โดยลูกคา้เลือกใชช่้องทางบริการ 
บริการผา่นเครื�องอตัโนมติัที�มีความเสี�ยงมากขึ�น และพื�นที�ในการทาํธุรกรรมกเ็ปลี�ยนแปลงในทางที�มีความเสี�ยง
สูงขึ�น  

- รูปแบบธุรกรรมที�เปลี�ยนไปอาจส่งผลต่อวตัถุประสงคก์ารดาํเนินความสัมพนัธที์�เปลี�ยนไป 
ดว้ย โดยลูกคา้ทาํธุรกรรมในพื�นที�หรือประเทศที�มีความเสี�ยง (ตรวจสอบกบัขอ้มูลปัจจัยเสี�ยงเรื� องพื�นที�หรือ
ประเทศเสี�ยงแลว้) ทาํให้วตัถุประสงคเ์ปลี�ยนจากการออมเงินธรรมดา เป็นการทาํธุรกรรมขา้มประเทศ โดยระบุ
ในขอ้มูลคาํขอว่า เพื�อชาํระหนี�   

- ปัจจยัดา้นอื�นยงัคงที�ไม่มีการเปลี�ยนแปลง 
  - ขอ้เสนอแนะ :  อาจกาํหนดระยะเวลาในการสอบถามขอ้มูลลูกคา้เพิ�มเติมเป็นเวลา ๑๕ วนั 
หากไม่สามารถติดต่อหรือไม่ไดรั้บแจง้ขอ้มูลที�สอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ ผลการประเมินจะแสดงว่า ลูกคา้
ตอ้งไดรั้บการปรับปรุงความเสี�ยงใหมี้ระดบัความเสี�ยงสูงขึ�นในระดบั.......เป็นตน้ 
 
 
 
 



๔๖ 

 

 

แนวทางที�เสนอแนะเพิ�มเติม  
การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างความเคลือนไหวในการทําธุรกรรมกบัวัตถุประสงค์ในการดาํเนิน

ความสัมพนัธ์ 
 จากขอ้มูลผลการประเมินเรื�อง การตรวจสอบความเคลื�อนไหวทางการเงิน หรือการทาํธุรกรรมหรือการ
ดาํเนินความสัมพนัธ์เรื� อง วงเงินและรูปแบบการทาํธุรกรรม จะทาํให้ผูมี้หน้าที�รายงาน สามารถเชื�อมโยงถึง
ผลลพัธ์ในขอ้นี� ได ้เนื�องจาก มูลค่าในการทาํธุรกรรมและวิธีการทาํธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์ทางการเงิน 
ประเภทบริการหรือช่องทางการใช้บริการ จะสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการดาํเนินความสัมพนัธ์เสมอ 
เพียงแต่จะตรงกบัขอ้มูลวตัถุประสงคที์�ลูกคา้แจง้ไวข้ณะสร้างความสัมพนัธ์หรือไม่   
 หากนาํผลการประเมินทั�งหมดมาพิจารณาแลว้ พบความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคอื์�น ที�ต่างไปจาก
วัตถุประสงค์เดิมที�ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในขณะสร้างความสัมพันธ์ หรือในการประเมินรอบก่อน                         
ผูมี้หน้าที�รายงาน ตอ้งกาํหนดแนวทางการประเมินเพื�อพิจารณาความเสี�ยงที�เพิ�มขึ�นจากวตัถุประสงคที์�เพิ�มขึ�น
หรือเปลี�ยนแปลงไป 
 ผูมี้หน้าที�รายงาน ควรกาํหนดแบบแผนความเชื�อมโยงระหว่าง รูปแบบการธุรกรรม กบั วตัถุประสงค์
ในการสร้างความสัมพนัธ์ ให้ครบทุกประเภทวตัถุประสงคแ์ละรูปแบบธุรกรรมที�มีอยู ่ 
 
ตวัอยา่ง 
 วตัถุประสงคด์า้นการออมเงิน สอดคลอ้งกบัรูปแบบธุรกรรมประเภท  

การเปิดบญัชีประเภทรับฝากเงินหรือรับฝากตราสารทางการเงิน 
การฝากเงินสด  
การรับโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์  
การถอนเงินในปริมาณที�นอ้ยกวา่การฝากเงิน  
สอดคลอ้งกบัช่องทางการทาํธุรกรรมประเภท 
การทาํธุรกรรม ณ สาขาหรือสาํนกังาน 
การทาํธุรกรรมผา่นเครื�องอตัโนมติัทั�งฝากและถอน 
การทาํธุรกรรมผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
สอดคลอ้งกบัมูลค่าในการทาํธุรกรรม 
ไม่จาํกดัมูลค่าธุรกรรม โดยขึ�นอยูก่บัรายไดข้องลูกคา้ 

วตัถุประสงคด์า้นการลงทุน .......................................................... 
วตัถุประสงคด์า้นการกูย้มื .......................................................... 



๔๗ 

 

 

วตัถุประสงคด์า้นการชาํระหนี�ระหว่างประเทศ  ........................................ 
วตัถุประสงคด์า้นการแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ  .................................................. 
วตัถุประสงคด์า้นการลงทุนในหลกัทรัพย ์ ............................................. 
วตัถุประสงคด์า้นการลงทุนในการซื�อสินคา้ล่วงหนา้  .................................................... 
วตัถุประสงคด์า้นการลงทุนในกองทุน  ........................................................................       เป็นตน้ 
 
 (๓) การตรวจสอบข้อมูลด้านอืนๆ ประกอบผลการวเิคราะห์จากการตรวจสอบและตรวจทาน 
 เมื�อดาํเนินการตามขั�นตอนขา้งตน้แลว้ ผูมี้หน้าที�รายงาน ตอ้งกาํหนดขั�นตอนในการตรวจสอบขอ้มูล
อื�นๆ เพื�อหาขอ้เท็จจริงมาสนับสนุนผลการวิเคราะห์ และจะไดป้ระเมินผลการตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริง
ของลูกคา้ในแต่ละครั� งได ้ 
 ผูมี้หน้าที�รายงาน ไม่ควรเจาะจงการหาขอ้มูลเพิ�มเติมว่าตอ้งเป็นขอ้มูลประเภทใด ควรให้บุคลากร
ผูเ้กี�ยวขอ้งสามารถหาขอ้มูลไดโ้ดยอิสระ แต่อาจกาํหนดกรอบการหาขอ้มูลไว ้โดยเฉพาะเรื�องความน่าเชื�อถือ
ของขอ้มูล  
 
ตวัอยา่ง 
 ผูมี้หนา้ที�รายงานตอ้งกาํหนดหน้าที�สําหรับบุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง ให้หาขอ้เท็จจริงหรือขอ้มูลเพิ�มเติมเพื�อ
สนับสนุนผลการวิเคราะห์การตรวจสอบและตรวจทานความเคลื�อนไหวทางการเงินหรือการทาํธุรกรรมหรือ
การดาํเนินความสัมพนัธ์ของลูกคา้ โดยเฉพาะในกรณีต่อไปนี�  
  (๑) กรณีที�ผลการวิเคราะห์พบว่า ลูกคา้มีพฤติการณ์เปลี�ยนแปลงจากการดาํเนินความสัมพนัธ์
ช่วงแรก หรือจากการประเมินครั� งก่อน 
  (๒) กรณีที�ผลการวเิคราะห์มีแนวโนม้ว่า ควรมีการปรับปรุงความเสี�ยงของลูกคา้ในระดบัที�สูงขึ�น 
ผูมี้หนา้ที�รายงานควรกาํหนดแนวทางในการหาขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงที�น่าเชื�อถือ มาสนบัสนุนผลการวิเคราะห์  
ตวัอยา่ง 
  บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งกบัหน้าที�ในการตรวจทานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบความเคลื�อนไหว
ทางการเงินหรือการทาํธุรกรรมหรือการดาํเนินความสัมพนัธ์ของลูกคา้ ควรหาขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงมาประกอบ
ผลการวเิคราะห์ ในกรณีที�วิเคราะห์ว่า ลูกคา้มีพฤติการณ์ที�เปลี�ยนแปลงหรือผิดปกติ โดยขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงที�
นาํมาสนบัสนุน ควรเป็นไปตามหลกัการต่อไปนี�  
  - เป็นขอ้เท็จจริงที�ไดจ้ากการสอบถามลกูคา้โดยตรง 
  - เป็นขอ้มลูหรือขอ้เท็จจริงที�ไดจ้ากฝ่ายดูแลผลิตภณัฑห์รือบริการ ภายในองคก์ร 



๔๘ 

 

 

  - เป็นขอ้มลูหรือขอ้เท็จจริงที�ไดจ้ากสถาบนัการเงินอื�นโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย 
  - เป็นขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงที�ไดจ้ากแหล่งขอ้มูลที�ชื�อถือได ้เช่น ฐานขอ้มูลที�รัฐหรือภาคธุรกิจ
เดียวกนัจดัทาํขึ�นภายใตก้ารตกลงกนั  
  - กรณีที�ขอ้มูลที�ไดม้า บุคลากรไม่มั�นใจว่าน่าเชื�อถือหรือไม่ ควรระบุแหล่งที�มาและความเห็น
ว่า ไดม้าจากแหล่งขอ้มูลเปิดทั�วไป และควรสืบคน้ขอ้มูลที�ตรงกนัจากหลายแหล่งขอ้มูล 
   ...................................................  เป็นตน้ 
 
 (๕) การสรุปผลการประเมิน 
 เมื�อไดด้าํเนินการตามขั�นตอนขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ผูมี้หนา้ที�รายงานตอ้งกาํหนดให้ มีขั�นตอนสรุปผล
การประเมิน โดยการสรุปผลดังกล่าว ควรผ่านการตรวจสอบและตรวจทานโดยบุคลากรที� เกี�ยวข้องและ
ผูบ้งัคบับญัชาร่วมกนั เพื�อยืนยนัว่า กระบวนการตรวจสอบและตรวจทาน ไดผ่้านการวิเคราะห์และตรวจสอบ
ขอ้มูลที�เหมาะสมแลว้  
 ในการสรุปผลการประเมิน ผูมี้หนา้ที�รายงานควรตอ้งตอบโจทยด์งัต่อไปนี� ได ้
  (๑) ความเคลื�อนไหวทางการเงินหรือการทาํธุรกรรมหรือการดาํเนินความสัมพนัธ์ของลูกคา้
รายนั�นๆ มีความเปลี�ยนแปลงหรือไม่ โดยเฉพาะ ความเคลื�อนไหวที�เปลี�ยนแปลงในเรื�อง มูลค่าเงินในการดาํเนิน
ความสัมพนัธ์ และ รูปแบบธุรกรรมหรือพฤติกรรมในการดาํเนินความสัมพนัธ์ หากเปลี�ยนจดัอยูใ่นระดบัใด   
  (๒) ผลลพัธ์ใน (๑) ส่งผลต่อการปรับปรุงความเสี�ยงของลูกคา้หรือไม่ (อาจแบ่งเป็นกี�ระดบั                 
ก็ไดต้ามความเหมาะสมกบัโครงสร้างลูกคา้ทั�งหมด) หากส่งผลให้ปรับปรุง ผูป้ระเมินพบว่าปัจจยัขอ้ใดที�เป็น
ส่วนสําคญัให้มีการปรับปรุงความเสี�ยงของลูกคา้ และเมื�อสืบหาขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงเพิ�มเติมแลว้ ยงัยืนยนัว่า
ปัจจยัที�พบ กระทบต่อการปรับปรุงความเสี�ยงของลูกคา้หรือไม่ 
  (๓) กรณีที�มีการปรับปรุงความเสี�ยงของลูกคา้ ควรเขา้สู่ขั�นตอนการอนุมติัของผูบ้ริหารที�มี
หนา้ที�กาํกบัดูแลการปฏิบติังานนี�หรือไม่  
  (๔) เห็นควรดาํเนินความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ดงักล่าวต่อไปหรือไม่ กรณีที�ไม่ จาํเป็นตอ้งแสดง
เหตุผลวา่ ความเสี�ยงของลูกคา้นั�น จะกระทบต่อกิจการขององคก์ร และอาจเกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่ (ความผิดฐานฟอกเงิน หรือความผิดมูลฐาน 
หรือความผดิเกี�ยวกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) 
หากเชื�อไดว้่า ความเคลื�อนไหวในการดาํเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจของลูกคา้ที�ไดวิ้เคราะห์และประเมินผลนั�น 
น่าจะเกี�ยวข้องกับการกระทําความผิดหรือมีความผิดปกติอย่างร้ายแรงสําหรับลูกค้ากลุ่มเดียวกันที�ใช ้               



๔๙ 

 

 

ผลิตภณัฑ์/บริการ/ช่องทางบริการในแบบเดียวกนั อาจพิจารณาสรุปรายงานเสนอผูบ้ริหารระดบัสูงเพื�อส่ง
รายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัยต่อสาํนกังานต่อไป  
 
 เมื�อดาํเนินการสรุปผลเสร็จสิ�นในแต่ละครั� ง ควรจัดเก็บบันทึกเป็นขอ้มูลเกี�ยวกบัการตรวจสอบเพื�อ
ทราบขอ้เท็จจริงสาํหรับลูกคา้รายนั�นๆ และเกบ็รักษาไวเ้ป็นเวลา ๕ ปีนบัแต่วนัที�ยตุิความสัมพนัธ์กบัลกูคา้ 
 
๓. การกําหนดขั)นตอนในการอนุมัติผลการประเมินและบันทึกผลการประเมิน 

 การอนุมัติผลการประเมิน 

 ผูมี้หน้าที�รายงาน ตอ้งกาํหนดขั�นตอนในการพิจารณาและอนุมติัโดยผูบ้ริหารที�มีอาํนาจในการกาํกบั
ดูแลการปฏิบติังาน ในกรณีที�พบว่า บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งไดร้ะบุผลการประเมินว่า  
 (๑) ลูกคา้มีผลการประเมินจากการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื�อนไหวทางการเงิน ที�ทาํให้ตอ้ง
ปรับปรุงระดบัความเสี�ยงสูง  และ/หรือ อาจตอ้งรายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัยต่อสาํนกังาน 
 (๒) ลูกคา้มีผลการประเมินจากการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื�อนไหวทางการเงิน ที�ระบุว่า ควร
ยติุความสัมพนัธ์เนื�องจากมีความเสี�ยงสูงอนัจะกระทบต่อความเสี�ยงในการปฏิบติังานขององคก์ร (ระบุเหตุแห่ง
ความเสี�ยง)  และ/หรือ อาจตอ้งรายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัยต่อสาํนกังาน 
 
 ผูมี้หนา้ที�รายงาน อาจกาํหนดให้ผูบ้ริหารระดบัสูงคนใดคนหนึ� ง หรือคณะทาํงานที�มีผูบ้ริหารระดบัสูง
รวมอยู่ด้วยและเป็นผูมี้อาํนาจลงนามอนุมตัิผลการประเมิน ก่อนที�จะดาํเนินการปรับปรุงความเสี�ยงหรือยุติ
ความสัมพนัธ์หรือรายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัยต่อสาํนกังาน แลว้แต่กรณี 
  
 การบันทึกข้อมูล 

 ผูมี้หน้าที�รายงาน มีหน้าที�ตอ้งบนัทึกขอ้มูลและเก็บรักษาขอ้มูลต่อไปนี�  เป็นเวลา ๕ ปี นับแต่วนัที�ยุติ
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้  

(๑) ขอ้มูลที�เกี�ยวกบัการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื�อนไหวทางการเงิน การทาํธุรกรรม หรือการ
ดาํเนินความสัมพนัธ์ของลูกคา้  

(๒) ขอ้มูลการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน 
(๓) ขอ้มูลการไดรั้บหรือไม่ไดรั้บอนุมตัิและผลลพัธ์ที�จะส่งผลต่อการบริหารความเสี�ยงของลูกคา้แต่ละราย 
 



๕๐ 

 

 

สาระสําคญัทั� งหมดในส่วนนี�  ใช้สําหรับ การตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงทั�วไป ซึ� งกรณีที�มีการ
ดาํเนินกระบวนการตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัลูกคา้สาํหรับลูกคา้ที�มีความเสี�ยงต ํ�า (Simplify CDD) 
หรือ กระบวนการตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัลูกคา้สําหรับลูกคา้ที�มีความเสี�ยงสูง (Enhanced CDD) 
ใหใ้ชห้ลกัการในส่วนที�ระบุเฉพาะถึงกระบวนการดงักล่าว ซึ� งเป็นส่วนถดัไป 
 
 
 
  
 
 



๕๑ 

 

 

การตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกบัลูกค้าทีเข้มข้นสําหรับลูกค้าความเสียงสูง (Enhanced CDD) 

 
กระบวนการตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงสาํหรับกลุ่มลูกคา้ที�มีความเสี�ยงสูง คือ การเพิ�มระดบัความ

เขม้ขน้ในขั$นตอนต่างๆ ตั$งแต่ขั$นตอนการระบุตวัตน ขั$นตอนการบริหารความเสี�ยง ขั$นตอนการตรวจสอบความ
เคลื�อนไหวทางการเงินหรือธุรกรรม จนถึงขั$นตอนการทบทวนขอ้มูลของลูกคา้  
 ในการพิจารณานํากระบวนการตรวจสอบเพื�อทราบข้อเท็จจริงเกี�ยวกับลูกค้าที� มีความเสี� ยงสูง                        
ซึ� ง ต่อไปนี$ จะใช้คําว่า  “การตรวจสอบเ พื�อทราบข้อเ ท็จจริง เ กี� ยวกับลูกค้าอย่าง เข้มข้น” มาปรับใช ้                                    
ผูมี้หน้าที�รายงาน ตอ้งกาํหนดนโยบายหรือมาตรการหรือหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการบริหารความเสี�ยงด้วยการ
กาํหนดปัจจัยการพิจารณาความเสี� ยงที�สอดคลอ้งกบัขอ้บัญญติัตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบเพื�อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี�ยวกับลูกค้าและประกาศที�เกี�ยวขอ้ง และในการกําหนดขั$นตอนในการดําเนินกระบวนการ
ตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบัลูกคา้อยา่งเขม้ขน้ ควรพิจารณากาํหนดขั$นตอนให้สอดคลอ้งกบัแนวทาง
ฉบบันี$  ไดแ้ก่ 
 ๑. ขั$นตอนการระบุตวัตนที�เขม้ขน้ 
 ๒. ขั$นตอนการบริหารความเสี�ยงเพื�อจดัระดบัความเสี�ยงสูง 
 ๓. ขั$นตอนการตรวจสอบความเคลื�อนไหวทางการเงิน การทาํธุรกรรม หรือการดาํเนินความสัมพนัธ์ที�เขม้ขน้ 
 
ขั*นตอนที ๑ ขั*นตอนการระบุตวัตนทีเข้มข้น 

 

 ขั*นตอนที ๑.๑ การขอข้อมูลเพือระบุตัวตนอย่างเข้มข้น 

 ดงัที�ไดก้ล่าวมาในเรื�อง การอนุมติัรับลูกคา้ ผูมี้หนา้ที�รายงาน ตอ้งมีขั$นตอนในการประเมินผลเบื$องตน้
ว่า ลูกคา้รายที�ขอสร้างความสัมพนัธ์นั$น ควรแจง้ขอ้มูลเพิ�มเติมในขั$นตอนการระบุตวัตนหรือไม่ ซึ� งในขั$นตอน
นี$  เป็นการพิจารณาเบื$องตน้ว่า ลูกคา้มีโอกาสเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายมากกว่าความเสี�ยงระดบัตํ�าหรือไม่ โดยพิจารณาจากเงื�อนไขหรือปัจจยัที�ยกตวัอยา่งไวใ้น หัวเรื�องการอนุมติั
รับลูกคา้ (ขั$นตอนการประเมินผลเบื$องตน้เพื�อขอขอ้มูลเพิ�มเติม)   
 กรณีที�ผูมี้หน้าที�รายงานได้ดําเนินการประเมินผลเบื$องต้นพบว่า ควรขอขอ้มูลเพิ�มเติมจากลูกค้า 
เนื�องจาก ลูกคา้อาจมีขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงที�ตรงกบัเงื�อนไขการประเมินเบื$องตน้ เช่น ลูกคา้แจง้วตัถุประสงคใ์น
การสร้างความสัมพนัธ์และขอใชบ้ริการประเภทที�มีความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินสูง หรือ ลูกคา้เป็นนิติบุคคลที�มี
ขอ้มูลการแสดงผูรั้บผลประโยชน์ที�มีโครงสร้างซับซ้อนและใชบ้ริการที�มีความเสี�ยงสูงหรือมูลค่าเงินสูง  หรือ
ลูกคา้ระบุในเอกสารว่า    เป็นบุคคลที�มีสถานภาพทางการเมืองหรือมีความเกี�ยวขอ้งกบับุคคลที�มีสถานภาพทาง



๕๒ 

 

 

การเมือง เป็นตน้   (ดูแนวทางปฏิบตัิในเรื�อง การอนุมตัิรับลูกคา้ หัวขอ้ การประเมินผลเบื$องตน้เพื�อขอขอ้มูล
เพิ�มเติม)    ผูมี้หนา้ที�รายงานตอ้งกาํหนดแนวทางให้บุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง ขอขอ้มูลหรือตรวจสอบขอ้มูลของ
ลูกคา้เพิ�มเติม ไม่ว่าลูกคา้จะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคลที�มีการตกลงกนัทางกฎหมาย 
 
 (๑) ความเขม้ขน้ในการขอขอ้มลูของลกูคา้บุคคลธรรมดา 
 กรณีที�ลูกคา้เป็นบุคคลธรรมดา และผูมี้หน้าที�รายงาน ประเมินผลเบื$องตน้ว่า ลูกคา้ดงักล่าวควรไดรั้บ
การตรวจสอบขอ้มูลเพิ�มเติม อาจเนื�องมาจาก พฤติกรรมการขอสร้างความสัมพนัธ์ที�แสดงว่า  อาจดาํเนินการ
แทนบุคคลอื�นโดยไม่มีการมอบอาํนาจที�เปิดเผย  หรือ มีขอ้มูลตรงกบับุคคลที�มีสถานภาพทางการเมืองที�เป็นที�
รู้จกั หรือระบุขอ้มูลอาชีพเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งระดบัสูงหรือผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง หรืออาจระบุขอสร้าง
ความสัมพนัธ์หรือขอเปิดใชบ้ริการที�มีความเสี�ยงสูง หรือไม่สอดคลอ้งกบัระดบัรายไดที้�แจง้ไวใ้นเอกสารสมคัร
ขอใชบ้ริการ หรือตรงกบัเงื�อนไขที�ผูมี้หนา้ที�รายงานกาํหนดขึ$น เป็นตน้ 
 ผูมี้หน้าที�รายงานควรขอขอ้มูลเพิ�มเติม หรือตรวจสอบขอ้มูลเพิ�มเติมอื�นๆที�สามารถนํามาใช้ในการ
ประเมินความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกคา้  โดยอย่างน้อย
ไดแ้ก่ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงดงัต่อไปนี$  
  (๑.๑) ขอ้มูลเกี�ยวกบัแหล่งที�มาของรายได ้(อาจรวมถึงที�มาของรายได้ที�ชัดเจนทั$งแหล่งเงิน
หลกั และแหล่งเงินอื�นๆที�มีเพิ�มเติม) 
  (๑.๒) ขอ้มูลเกี�ยวกบัผูรั้บผลประโยชน์ที�แทจ้ริง (กรณีที�สงสัยว่า ลูกคา้อาจสร้างความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจกบัผูมี้หนา้ที�รายงานเพื�อประโยชน์ของบุคคลอื�น) 
  (๑.๓) วตัถุประสงค์ในการสร้างความสัมพนัธ์ที�เฉพาะเจาะจง (กรณีที�สงสัยว่า ลูกคา้ขอใช้
บริการเพื�อวตัถุประสงคบ์างอย่าง เช่น ขอใชบ้ริการโอนเงินขา้มประเทศ เนื�องจากตอ้งการลงทุนเกี�ยวกบัผล
กาํไรจากเพิ�มหรือลดค่าเงินตราต่างประเทศ  หรือขอใชบ้ริการเปิดบญัชีเพื�อลงทุนในกิจการบางอยา่งในลกัษณะ
บุคคลธรรมดา เป็นตน้) 
 
 (๒) ความเขม้ขน้ในการขอขอ้มลูของลูกคา้นิติบุคคลหรือบุคคลที�มีการตกลงกนัทางกฎหมาย 
 กรณีที�ลูกคา้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที�มีการตกลงกนัทางกฎหมาย และผูมี้หน้าที�รายงาน ประเมินผล
เบื$องตน้ว่า ลูกคา้ดงักล่าวควรไดรั้บการระบุตวัตนเพิ�มเติม อาจเนื�องมาจาก ความซับซ้อนของโครงสร้างลูกคา้
นิติบุคคลที�ปรากฏในเอกสารแสดงตน หรือ รายชื�อกรรมการหรือสมาชิกขององคก์รที�พบในเอกสารแสดงตน
อนัแสดงวา่ อาจเกี�ยวขอ้งกบับุคคลที�มีสถานภาพทางการเมือง หรือ ลูกคา้ขอสร้างความสัมพนัธ์หรือใชบ้ริการที�
มีวงเงินมูลค่าสูงมากหรือบริการที�มีความเสี�ยงสูง หรือตรงกบัเงื�อนไขที�ผูมี้หนา้ที�รายงานกาํหนดขึ$น เป็นตน้ 



๕๓ 

 

 

ผูมี้หน้าที�รายงานควรขอขอ้มูลเพิ�มเติม หรือตรวจสอบขอ้มูลเพิ�มเติมอื�นๆที�สามารถนํามาใช้ในการ
ประเมินความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกคา้  โดยอย่างน้อย
ไดแ้ก่ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงดงัต่อไปนี$  
  (๒.๑) ขอ้มูลเกี�ยวกบัวตัถุประสงคที์�แทจ้ริง ในการดาํเนินกิจการของลูกคา้ (กรณีที�พบว่า ลูกคา้
มีการดําเนินกิจการหลายอย่างและมีกิจการที�ทําให้ เกิดรายได้หลักและรายได้เสริม หรือลูกค้าไม่ระบุ
วตัถุประสงคที์�ชดัเจนในเอกสารขอสมคัรใชบ้ริการ) 
  (๒.๒) ขอ้มูลโครงสร้างสําคัญของลูกคา้ ได้แก่ ขอ้มูลที�แสดงถึงโครงสร้างหลกัอนัทาํให้
กิจการของลูกคา้ดาํเนินอยู่ได ้เช่น โครงสร้างผูถื้อหุ้นรายสําคญั หรือโครงสร้างผูบ้ริหารตั$ งแต่ระดบัสูงจนถึง
ระดบัปฏิบติั หรือโครงสร้างบริษทัและบริษทัในเครือ ทั$งนี$  ขอ้มูลในขอ้นี$จะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบไป
ถึงขอ้มูลผูรั้บผลประโยชน์ที�แทจ้ริงของลูกคา้ และในการตรวจสอบความน่าเชื�อถือในการดาํเนินกิจการของลูกคา้ 
  (๒.๓) ขอ้มูลของผูบ้ริหารที�มีอาํนาจสูงสุด ไดแ้ก่ ขอ้มูลบุคคลธรรมดาหรือเป็นคณะบุคคล               
ที�ปฏิบติังานในตาํแหน่งดา้นงานบริหารและมีอาํนาจสูงสุดในการกาํหนดนโยบายหรือขบัเคลื�อนลูกคา้นิติบุคคล
นั$นๆ อาจเป็นบุคคลที�มีตาํแหน่ง ซึ� งมีอาํนาจสําคญัเกี�ยวกบัการดาํเนินงานและการเงินของลูกคา้  อยา่งน้อยที�สุด 
ควรไดข้อ้มูลชื�อเตม็  หมายเลขประจาํตวัหรือสัญชาติ ที�ทาํให้สามารถตรวจสอบกบัขอ้มูลรายชื�อตามที�กฎหมาย
กาํหนด รวมถึงฐานขอ้มูลรายชื�ออื�นๆที�เป็นประโยชน์ในการบริหารความเสี�ยงของลูกคา้ (ดูประกาศประกอบ
กฎกระทรวง เรื�อง  แนวทางในการระบุตวัตนของลกูคา้และการระบุผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ที�แทจ้ริงของลกูคา้) 
  (๒.๔) ขอ้มูลผูรั้บผลประโยชน์ที�แทจ้ริง (หรือผูรั้บผลประโยชน์ทอดสุดทา้ย) ซึ� งเป็นบุคคล
ธรรมดา  ในกรณีนี$  ผูมี้หน้าที�รายงานตอ้งกาํหนดหลกัเกณฑ์ในการตรวจสอบหรือขอขอ้มูลจากลูกคา้ในลาํดบั
ขั$นตอนที�สอดคลอ้งกบักฎหมายและมาตรฐานสากล  อยา่งนอ้ยไดแ้ก่ 
   (๒.๔.๑) กาํหนดให้บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งใชค้วามพยายามในการตรวจสอบจากเอกสาร
หรือหลกัฐานที�ระบุการถือครองหุ้นอนัแสดงถึงการได้รับผลประโยชน์ในจาํนวนร้อยละที�เหมาะสม ทั$งนี$ ให้
พิจารณาถึงบรรทดัฐานหรือแนวปฏิบติัที�ผูมี้หน้าที�รายงานในประเภทธุรกิจเดียวกนัทั$งในประเทศหรือในระดบั
สากลถือปฏิบติัอยู ่
   (๒.๔.๒) กรณีที�ไม่สามารถตรวจสอบไดด้ว้ยวิธีแรก ให้บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งใชค้วาม
พยายามในการตรวจสอบหาบุคคลที�อาจมีอาํนาจในการควบคุมหรือครอบงาํกิจการลูกคา้ ซึ� งอาจไม่ปรากฏใน
เอกสารราชการ โดยอาจคน้หาจาก ขอ้เท็จจริงหรือขอ้มูลอื�นๆ ซึ� งไม่จาํเป็นตอ้งปรากฏในเอกสารราชการหรือ
ฐานขอ้มูลราชการ แต่อาจมาจากแหล่งขอ้มูลสาธารณะ หรือแหล่งขอ้มูลอื�นๆ ซึ� งบุคลากรอาจระบุถึง ระดบั
ความน่าเชื�อถือของแหล่งขอ้มูลประกอบการบนัทึกขอ้มูลดว้ย (เช่น ไดม้าจากเวปไซต ์(ระบุชื�อ) หรือบทความ
ในวารสารสิ�งพิมพที์�ไม่มีการรับรองโดยหน่วยงานราชการ)  



๕๔ 

 

 

   (๒.๔.๓) กรณีที�วิธีการทั$งหมดขา้งตน้ไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลผูรั้บผลประโยชน์            
ที�แทจ้ริง ให้กาํหนดแนวทางให้ บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งใชดุ้ลยพินิจว่า ผูรั้บผลประโยชน์ที�แท้จริงของลูกคา้ อาจ
ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดารายใดรายหนึ�งหรือหลายราย  ที�มีอาํนาจในการควบคุมการดาํเนินกิจการของลูกคา้  ทั$งนี$  
ควรระบุว่า การพิจารณาขอ้มูลนี$  เกิดจากการสันนิษฐานเนื�องจาก ไม่สามารถหาไดจ้ากวิธีการอื�นๆ เพื�อที�ผูมี้
หน้าที�รายงาน จะได้ตรวจสอบเมื�อเกิดการทาํธุรกรรมของลูกคา้กบับุคคลภายนอกต่อไปว่า กรณีที�ลูกคา้ทาํ
ธุรกรรมกับบุคคลธรรมดารายหนึ� งรายใดบ่อยครั$ งและมีวงเงินที�สูงมากเป็นพิเศษ บุคคลธรรมดานั$ นอาจ
เกี�ยวขอ้งกบัการรับประโยชน์ที�แทจ้ริงจากลูกคา้กไ็ด ้ 
   (๒.๔.๔) การกาํหนดวิธีการตรวจสอบอื�นๆสามารถกระทําได้ แต่ตอ้งดาํเนินการ
ภายหลงัจากที�ไดด้าํเนินการตามหลกัการขา้งตน้แลว้ ในกรณีที�ผูมี้หน้าที�รายงานกาํหนดให้ลูกคา้เป็นผูร้ะบุตวั 
ผูรั้บผลประโยชน์ที�แทจ้ริง  โดยผูมี้หนา้ที�รายงานตอ้งกาํหนดให้บุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง ตรวจสอบหรือจดัให้ลูกคา้
แสดงความเชื�อมโยงหรือความเกี�ยวขอ้งระหว่าง บุคคลดงักล่าวกบัลูกคา้ใหไ้ด ้
  (๒.๕) ขอ้มูลแหล่งรายไดห้รือแหล่งเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัลูกคา้  ไดแ้ก่ พื$นที�หรือประเทศที�ลูกคา้
ดาํเนินกิจการอยู ่หรือ ร่วมดาํเนินกิจการดว้ย หรือ เป็นแหล่งคู่คา้ หรือเป็นแหล่งลงทุนของลูกคา้  
 ผูมี้หนา้ที�รายงานอาจกาํหนดให้บุคลากรขอขอ้มูลอื�นนอกจากที�ระบุไวข้า้งตน้เพิ�มเติม เพื�อประโยชน์ใน
การบริหารความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 

ขั*นตอนที ๑.๒ ขั*นตอนการดาํเนินการตรวจสอบความน่าเชือถอืของข้อมูลระบุตัวตน 
 เมื�อผา่นขั$นตอนที� ๑.๑ แลว้ ผูมี้หน้าที�รายงาน ตอ้งกาํหนดมาตรการในการพิสูจน์ทราบและตรวจสอบ
ขอ้มูลการระบุตวัตนของลูกคา้ ซึ� งประกอบดว้ย ขั$นตอนการพิสูจน์ทราบความแทจ้ริงและความน่าเชื�อถือของ
ขอ้มูลลูกคา้ และขั$นตอนการตรวจสอบกบัขอ้มูลรายชื�อตามที�กฎหมายกาํหนด  
  (๑) ขั$นตอนการพิสูจน์ทราบขอ้มลูของลูกคา้ 
  ผูมี้หนา้ที�รายงานตอ้งกาํหนดหลกัเกณฑใ์ห้บุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง ดาํเนินการตรวจสอบเพื�อทราบ
ว่า ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงที�ลูกคา้แจง้หรือแสดงเอกสาร เป็นขอ้มูลที�มีความที�น่าเชื�อถือไดว้่า น่าจะเป็นขอ้มูลที�
แท้จริง โดยอาจกําหนดระดับความน่าเชื�อถือไว้เป็นหลักในการใช้ดุลยพินิจ และกําหนดเงื�อนไขและ
วิธีดาํเนินการ ในกรณีที�ไดรั้บขอ้มูลที�เป็นเทจ็ หรือไม่น่าเชื�อถือ หรือไม่ครบถว้นไวด้ว้ย 
ตวัอยา่ง 
 - ความน่าเชื�อถือระดบัที� ๑  ขอ้มูลที�ผูมี้หน้าที�รายงาน ไดต้รวจสอบจากหน่วยงานราชการหรือรับรอง
โดยหน่วยงานของรัฐ หรือเอกสารราชการ หรือสาํเนาเอกสารที�รับรองโดยหน่วยงานของรัฐ 



๕๕ 

 

 

 - ความน่าเชื�อถือระดับ ๒  ข้อมูลที� มีการรับรองตามมาตรฐานสากลที�ถือปฏิบัติกันในทางธุรกิจ                   
(เช่น รับรองโดยบุคคลหรือองคก์รที�ไดรั้บอนุญาตหรือน่าเชื�อถือ) ขอ้มูลที�ผูมี้หน้าที�รายงาน  ไดต้รวจสอบจาก
แหล่งขอ้มูลที�ให้บริการในการตรวจสอบโดยเฉพาะและมีความน่าเชื�อถือในทางธุรกิจ 
 - ความน่าเชื�อถือระดบั ๓ ขอ้มูลที�บุคลากรของผูมี้หน้าที�รายงาน ดาํเนินการแสวงหา ตรวจสอบและหา
ขอ้เท็จจริงอา้งอิงตามหลกัเกณฑ์ภายในที�กาํหนดไว ้และใช้ดุลยพินิจว่าควรพิจารณาเก็บเป็นบนัทึกขอ้มูลของ
ลูกคา้ไว ้(เช่น ขอ้มูลที�หาไดจ้ากฐานขอ้มูลสาธารณะในอินเตอร์เน็ต หรือขอ้มูลภายในองคก์รของลูกคา้ที�ขอให้
ลูกคา้นาํมาอา้งอิง เป็นตน้)   
 (๒) ขั$นตอนการตรวจสอบกบัรายชื�อตามที�กฎหมายกาํหนด 
 ขั$นตอนนี$  ผูมี้หน้าที�รายงาน จะพิจารณาดาํเนินการเมื�อผ่านขั$นตอนการพิสูจน์ทราบขอ้มูลตามขอ้ (๑) 
ขา้งต้นแล้ว หรืออาจพิจารณาดาํเนินการก่อนการพิสูจน์ทราบขอ้มูลตามขอ้ (๑) ก็ได้ แต่การดาํเนินการใน
ขั$นตอนหลงัพิสูจน์ทราบ จะทาํให้แน่ใจไดว้่า ขอ้มูลที�นาํมาเปรียบเทียบกบัรายชื�อที�กฎหมายกาํหนด เป็นขอ้มูล
ที�น่าเชื�อถือซึ� งผ่านกระบวนการกลั�นกรองมาแลว้   ผูมี้หนา้ที�รายงานตอ้งดาํเนินการตรวจสอบรายชื�อลูกคา้และ
ผูรั้บผลประโยชน์ที�แทจ้ริง กรรมการผูมี้อาํนาจทุกราย  ผูบ้ริหารที�มีอาํนาจสูงสุด  และในกรณีที�ความสัมพนัธ์
ดงักล่าวเป็นการทาํกรมธรรมป์ระกนัภยัที�มีการระบุตวัผูรั้บผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์ให้ดาํเนินการตรวจสอบ
ผูรั้บผลประโยชน์ตามกรมธรรมด์ว้ย  (หากพบรายชื�อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือบุคคลที�มีการตกลงกนั
ทางกฎหมาย ที�เกี�ยวขอ้งกบัการสร้างความสัมพนัธ์ของลูกคา้ หรือมีบทบาทสําคญัเป็นส่วนหนึ�งของปัจจยัการ
ประเมินความเสี�ยงของลูกคา้  ผูมี้หนา้ที�รายงานควรพิจารณาตรวจสอบกบัรายชื�อที�กฎหมายกาํหนดให้ครบถว้น) 
กบัขอ้มูลรายชื�อ ดงันี$   
   (๒.๑) รายชื�อเกี�ยวกบัการก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  ตาม
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ� งเป็นขอ้มูลที�
กฎหมายกาํหนดให้ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด (ให้ดูเรื�อง การอนุมตัิรับลูกคา้ ในหัวขอ้ การตรวจสอบกบัขอ้มูล
รายชื�อที�กฎหมายกาํหนด)   
 
  (๒.๒) รายชื�อเกี�ยวกบัการก่อการร้ายและการกระทาํความผิดร้ายแรงอื�นๆที�กาํหนดขึ$นโดย
องคก์รอื�นนอกจากขอ้ (๒.๑) ซึ�งผูมี้หนา้ที�รายงานพิจารณาว่ามีความน่าเชื�อถือและควรนาํมาตรวจสอบกบัขอ้มูล
ลูกคา้  สําหรับรายชื�อประเภทอื�นที�อาจนาํมาใชเ้พื�อพิจารณาความเสี�ยงของลูกคา้ ที�ไม่อยู่ในรายชื�อขอ้  (๒.๑)              
ผูมี้หน้าที�รายงานอาจพิจารณานํามาตรวจสอบในขั$นตอนนี$  หากเห็นว่า เป็นขอ้มูลรายชื�อที�ถูกกาํหนดไวใ้น
มาตรการหรือหลกัเกณฑข์ององคก์รว่า เป็นรายชื�อที�มีความเสี�ยงสูง และจะทาํให้ผูมี้หน้าที�รายงานเกิดความเสี�ยง
ดา้นการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที�สูงขึ$น  โดยเฉพาะผูมี้หน้าที�รายงานที�ตอ้ง



๕๖ 

 

 

ปฏิบัติตามเงื�อนไขการตรวจสอบรายชื�อของประเทศอื�นในฐานะสาขาหรือบริษัทในเครือ คู่ค้า ตัวแทน                   
(เป็นทางเลือกของผูมี้หนา้ที�รายงาน โดยไม่มีขอ้กฎหมายบงัคบั) 
 
 ขั*นตอนที ๑.๓ ขั*นตอนการปฏิเสธลูกค้าภายหลงัการระบุตัวตน 

หลงัจากดาํเนินการระบุตวัตนตามขั$นตอนที� ๑.๒ แลว้ ผูมี้หน้าที�รายงานตอ้งดาํเนินการบริหารความ
เสี�ยง โดยประเมินว่า ลูกคา้แต่ละราย มีความเสี�ยงในระดบัใด เพื�อจะได้ดาํเนินกระบวนการตรวจสอบความ
เคลื�อนไหวและกระบวนการอื�นๆที�เหมาะสมกบัผลการประเมินความเสี�ยงดงักล่าวต่อไป  เว้นแต่  
 กรณีที ๑ เมื�อพบว่า ลูกคา้ ผูรั้บผลประโยชน์ที�แทจ้ริง กรรมการผูมี้อาํนาจรายใดรายหนึ�ง  ผูบ้ริหารที�มี
อาํนาจสูงสุด ตลอดจนผูรั้บผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์หรือบุคคลที�มีบทบาทสําคญักบัลูกคา้ที�ไดต้รวจสอบ
แลว้ พบว่า มีขอ้มูลตรงกบัรายชื�อที�กฎหมายกาํหนด(ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖) ผูมี้หนา้ที�รายงานตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี$  
 (๑) ปฏิเสธการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ โดยเก็บบนัทึกขอ้มูลของลูกคา้ที�ไดต้รวจสอบไว ้รวมถึงทาํ
สาํเนา หลกัฐานหรือเอกสารที�ลูกคา้นาํมาแสดง เก็บไว ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งให้ลูกคา้ลงชื�อรับรอง เพื�อประโยชน์
ในการให้ขอ้มูลแก่สํานกังาน (ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าดว้ย
การป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ทั$ งนี$  ผูมี้หน้าที�รายงานสามารถคืน
หลกัฐาน เอกสาร แก่ลูกคา้ได ้(ภายหลงัจากที�ไดท้าํสาํเนาหรือคดัลอกขอ้มลูสาํคญัที�จะระบุตวัตนของลูกคา้แลว้) 
 (๒) รายงานเป็นธุรกรรมที� มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
 (๓) รายงานขอ้มูลต่อสํานักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย 
 กรณีที ๒ เมื�อผูมี้หน้าที�รายงานไดใ้ช้ดุลยพินิจแลว้ว่า แมลู้กคา้จะไม่มีขอ้มูลตรงกบัรายชื�อที�กฎหมาย
กาํหนด แต่มีขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงที�อาจส่งผลให้ผูมี้หน้าที�รายงานมีความเสี�ยงต่อการฝ่าฝืนการปฏิบติัตาม
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือมีความเสี�ยงอย่างร้ายแรงที�อาจทาํให้ผูมี้หน้าที�
รายงานเป็นส่วนหนึ� งในกระบวนการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือมีความเสี�ยง
อย่างร้ายแรงที�อาจทาํให้ผูมี้หน้าที�รายงานไดรั้บผลกระทบทางธุรกิจและทางกฎหมายจากสํานักงานใหญ่ใน
ต่างประเทศ บริษทัในเครือ หรือผูป้ระกอบธุรกิจคู่คา้ในต่างประเทศ ผูมี้หน้าที�รายงานอาจพิจารณาดงัต่อไปนี$  
(เป็นดุลยพินิจของผูมี้หน้าที�รายงาน โดยเงื�อนไขการใชดุ้ลยพินิจนั$นอยูบ่นการประเมินความเสี�ยงดา้นการฟอก
เงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) 



๕๗ 

 

 

 (๑) ปฏิเสธการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (ไม่บงัคบัให้ตอ้งเก็บบันทึกขอ้มูลหรือทาํสําเนาขอ้มูลที�
ลูกค้าแสดงไว้แต่ควรพิจารณาเก็บเพื�อประโยชน์ในกรณีที�ต้องรายงานธุรกรรมที�มีเหตุอันควรสงสัยต่อ
สาํนกังานในภายหลงั) 
 (๒) หากมีเหตุอนัควรสงสัยว่า ลูกคา้อาจเกี�ยวขอ้งกบัการฟอกเงิน การกระทาํความผิดมูลฐาน ให้รายงาน
เป็นธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัยต่อสาํนกังานตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
ขั*นตอนที ๒ การบริหารความเสียงเพือจัดระดับความเสียงสูง 

 การที�ผูมี้หน้าที�รายงาน จะดาํเนินการตามขั$นตอนนี$ ได ้ผูมี้หน้าที�รายงานตอ้งกาํหนดนโยบาย หรือ
มาตรการ หรือหลกัเกณฑ์ในการบริหารความเสี�ยง โดยประกอบไปดว้ยปัจจัยในการพิจารณาความเสี�ยงของ
ลูกคา้ (ดูสาระสาํคญัในเรื�อง การบริหารความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย)  
 ตามหลกัการเบื$องตน้ ส่วนใหญ่ลูกคา้ที�ผ่านขั$นตอนการระบุตวัตนอยา่งเขม้ขน้ มกัจะมีขอ้เท็จจริงหรือ
ขอ้มูลที�ตรงกบัปัจจยัความเสี�ยงสูง ซึ�งเมื�อเขา้สู่ขั$นตอนนี$แลว้อาจไดรั้บการประเมินความเสี�ยงในระดบัปกติหรือ
ระดับสูง (ขึ$นอยู่กับขอ้มูลด้านอื�นๆและการกาํหนดระดับและปัจจัยความเสี� ยงของแต่ละองค์กรผูมี้หน้าที�
รายงาน) แต่ส่วนมากแลว้จะไม่อยูใ่นกลุ่มลูกคา้ที�มีความเสี�ยงตํ�า เพราะหากมีคุณสมบติัที�ตรงกบัปัจจยัความเสี�ยง
ตํ�า กม็กัจะไม่เขา้สู่กระบวนการระบุตวัตนอยา่งเขม้ขน้ เวน้แต่จะพบขอ้มูลที�ตรงกบัปัจจยัเสี�ยงสูงในภายหลงั 
 ขั$นตอนการบริหารความเสี�ยงและประเมินผลความเสี�ยงสูงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการระบุตวัตนที�
ปรากฏว่า 
  (๑) ลูกคา้มีขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงที�ตรงกบัปัจจยัเสี�ยงสูงและไม่มีปัจจยัเสี�ยงตํ�าอื�นๆที�สามารถ
ลดทอนความเสี�ยงสูงได ้ เช่น พบว่า ลูกคา้บุคคลธรรมดามีพฤติการณ์ที�ระบุไดช้ดัเจนว่า สร้างความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจเพื�อประโยชน์ของบุคคลอื�น และมีวตัถุประสงคเ์พื�อการลงทุนในมูลค่าเงินที�สูงมาก หรือ พบว่าลูกคา้นิติ
บุคคล มีวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินกิจการตรงกบัอาชีพเสี�ยงและเกี�ยวขอ้งกบัพื$นที�หรือประเทศที�เสี�ยงดา้นการ
ฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และเลือกใชบ้ริการที�มีความเสี�ยงสูง เป็นตน้ 
  (๒) ลูกคา้มีขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงที�ตรงกับปัจจัยเสี� ยงสูงอย่างเด็ดขาด (ดูปัจจัยความเสี�ยง
ประเภทนี$  ในเรื�อง การบริหารความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หัวขอ้ 
ปัจจัยความเสี�ยงสูง) เช่น ลูกคา้เป็นบุคคลที�มีสถานภาพทางการเมือง (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที�มีสถานภาพทาง
การเมืองภายในประเทศหรือต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ) หรือ ลูกคา้มีขอ้มูลตรงกบัรายชื�อผูมี้คาํสั�งถูกยึด 
อายดัทรัพยสิ์นหรือยบัย ั$งธุรกรรม หรือศาลมีคาํสั�งให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดิน หรือเป็นลูกคา้นิติบุคคลที�
เกี�ยวขอ้งอย่างใกลชิ้ดกบัรายชื�อบุคคลที�ถูกระงับการดาํเนินการทางทรัพยสิ์นตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 



๕๘ 

 

 

   
ขั*นตอนที ๒/๑ การได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดบัสูงทีมีอาํนาจในขั*นตอนสําคญั 

 
 เนื�องจาก ขั$นตอนการระบุตวัตนและขั$นตอนการบริหารความเสี�ยงในครั$ งแรก มกัจะกระทาํควบคู่หรือ
ในระยะเวลาที�ใกลเ้คียงกนั และตอ้งดาํเนินการให้เรียบร้อยก่อนอนุมติัรับลูกคา้ และ/หรือ รับทาํธุรกรรมครั$ ง
แรก ผูมี้หนา้ที�รายงานตอ้งกาํหนดหลกัการพิเศษสาํหรับการรับลูกคา้ที�มีความเสี�ยงสูง คือ 
 (๑) กาํหนดให้ผูบ้ริหารระดบัสูงที�มีอาํนาจ เป็นผูอ้นุมติัรับลูกคา้ดังกล่าว ทั$ งนี$  ผูบ้ริหารระดบัสูงที�มี
อาํนาจอนุมติั เปรียบเสมือนตวัแทนของคณะผูบ้ริหารองคก์รที�ควรใชอ้าํนาจในการใชดุ้ลยพินิจรับหรือไม่รับ
ลูกคา้ที�มีความเสี�ยงระดบัสูง ในขั$นตอนสุดท้าย ซึ� งก่อนจะอนุมตัิรับลูกคา้หรือไม่นั$ น ผูบ้ริหารดงักล่าวควร
ไดรั้บขอ้มูลที�เพียงพอเกี�ยวกบัลูกคา้นั$นๆ  
 (๒) กาํหนดใหผู้บ้ริหารระดบัสูงที�มีอาํนาจ เป็นผูต้ดัสินใจขั$นตอนสุดทา้ย  ในการปฏิเสธความสัมพนัธ ์
ยติุความสัมพนัธ์ ตามมาตรการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงพิจารณาให้รายงานเป็นธุรกรรมที�มี
เหตุอนัควรสงสัยในกรณีที�ปฏิเสธหรือยติุความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ดว้ย  หรือ ในการระงบัการดาํเนินการ
ทางทรัพยสิ์นและรายงานขอ้มูลต่อสาํนกังาน ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย  
 (๓) กาํหนดให้ผูบ้ริหารระดบัสูงที�มีอาํนาจ เป็นผูรั้บทราบและอนุมติั กรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงระดบั
ความเสี� ยงของ ลูกคา้ที�มีความเสี� ยงสูง ในขั$นตอนการตรวจสอบและทบทวนความเคลื�อนไหวทางการเงิน                 
การทาํธุรกรรม หรือการดาํเนินความสัมพนัธ์ หรือขอ้มูลการระบุตวัตน หรือขั$นตอนในการรับทาํธุรกรรมที�มี
ขนาดใหญ่หรือธุรกรรมที�สงสัยว่าอาจเกี�ยวขอ้งกบัการฟอกเงินหรือ การกระทาํความผิดมูลฐาน และอนุมตัิกรณี
พิจารณาเห็นควรให้ส่งเป็นรายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัยต่อสาํนกังาน 

กรณีที�ตรวจสอบและประเมนผลไดว้่า ลูกคา้มีขอ้มูลตรงกับปัจจัยความเสี� ยงสูง ซึ� งสงสัยไดว้่าอาจ
เกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํความผิดมูลฐานหรือการฟอกเงิน ให้ผูมี้หน้าที�รายงานเสนอต่อผูบ้ริหารระดบัสูงเพื�อ
อนุมติั รายงานเป็นธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัยต่อสาํนกังาน 

 
ขั*นตอนที ๓ การตรวจสอบความเคลือนไหวทางการเงิน การทําธุรกรรม หรือการดาํเนินความสัมพนัธ์ทีเข้มข้น 
 
 การดาํเนินการในขอ้นี$  ให้พิจารณาใชก้บัลูกคา้กลุ่มที�ไดรั้บการประเมินความเสี�ยงในระดบัสูง (กรณีที�           
ผูมี้หนา้ที�รายงาน กาํหนดระดบัความเสี�ยงสูงออกเป็นหลายระดบั ตอ้งพิจารณาปรับความเขม้ขน้ให้สอดคลอ้ง
กบักลุ่มลูกคา้ความเสี�ยงสูงแต่ละระดบั) 



๕๙ 

 

 

 ในการกาํหนดมาตรการสาํหรับขั$นตอนการตรวจสอบความเคลื�อนไหวทางการเงิน การทาํธุรกรรมหรือ
การดาํเนินความสัมพนัธ์อย่างเขม้ขน้ ผูมี้หนา้ที�รายงาน ตอ้งกาํหนดวิธีการหรือลกัษณะการตรวจสอบที�มีความ
เขม้ขน้กว่ามาตรการตรวจสอบฯสําหรับลูกคา้ที�มีความเสี�ยงตํ�ากว่า โดยตอ้งคาํนึงถึงรูปแบบหรือลกัษณะของ
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจของลูกคา้กบัผูมี้หนา้ที�รายงานดว้ย  
 การตรวจสอบความเคลือนไหวทางการเงิน การทําธุรกรรม หรือการดําเนินความสัมพันธ์ทีเข้มข้น  

อย่างน้อยควรพจิาณาถงึ  แนวทางดงัต่อไปนี* (ทั$งนี$ อาจพิจารณาดาํเนินการทุกขอ้หรือเลือกเฉพาะขอ้ที�เหมาะสม
กบัรูปแบบความสัมพนัธ์ทางธุรกิจที�สามารถดาํเนินการไดจ้ริง) 
  (๑) การกาํหนดระบบการกลั�นกรอง ตรวจสอบและตรวจทานขอ้มูลการทาํธุรกรรม  ความ
เคลื�อนไหวทางการเงิน หรือ การดาํเนินความสัมพนัธ์กบัผูมี้หน้าที�รายงาน กบัรูปแบบพฤติกรรมที�อาจเกี�ยวขอ้ง
กบัการกระทาํความผดิหรือที�ผดิปกติเมื�อเทียบกบัการทาํธุรกรรมของลูกคา้ในกลุ่มนั$นๆ ทีเข้มข้นกวา่ลูกคา้กลุ่มอื�น  
  (๒) การกาํหนดระยะเวลาในการทบทวนขอ้มูลการดาํเนินความสัมพนัธ์ยอ้นหลงั ที�สั$นหรือถี�
กวา่ลูกคา้กลุ่มอื�น     
  (๓) การกาํหนดระบบการตรวจสอบและประมวลผล และอนุมติัรายงานการสรุปผลวิเคราะห์ 
หรือการประเมินผลขอ้มูล ที�เขม้ขน้หรือซับซ้อนกว่าลูกคา้กลุ่มอื�น และกาํหนดให้ผูบ้ริหารระดบัสูงที�มีอาํนาจ 
เป็นผูอ้นุมติัผลลพัธ์สาํหรับลูกคา้กลุ่มนี$ เสมอ 
  (๔) การตรวจสอบและทบทวนขอ้มูลการระบุตวัตนที�เขม้ขน้กว่าลูกคา้กลุ่มอื�น โดยเฉพาะ ใน
เรื�องต่อไปนี$  
   (๔.๑) เ รื� องแหล่งรายได้ ที�มาของเงินและทรัพย์สินที� เ กี�ยวข้องกับการดําเนิน
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจระหว่างลูกคา้กบัผูมี้หนา้ที�รายงาน 
   (๔.๒) การระบุตวัผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริงของลูกคา้ 
   (๔.๓) กรณีที� ลูกค้ามีความเสี� ยงสูงเนื� องมาจากการมีสถานภาพทางการเมือง                         
ควรตรวจสอบการพน้สภาพหรือการคงอยูข่องสถานภาพทางการเมืองของลูกคา้ (รวมถึง กรณีที�ลูกคา้เป็นบุตร
หรือคู่สมรส หรืออื�นๆตามประกาศประกอบกฎกระทรวง เรื�อง บุคคลที�มีสถานภาพทางการเมือง) 
 
 ผูมี้หนา้ที�รายงาน สามารถกาํหนดแนวทางในการตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัลูกคา้ที�มีความ
เสี� ยงสูงที�เขม้ขน้ ในรูปแบบที�เฉพาะเจาะจงตามแนวทางการดาํเนินความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ หรือกาํหนดให้มี
ความเขม้ขน้ในขั$นตอนอื�นๆ เพิ�มเติมจากแนวทางที�กาํหนดนี$ ก็ได้ แต่ยงัคงตอ้งคาํนึงถึง การรักษาความลบัหรือ
การพยายามดาํเนินการมิให้ลูกคา้ล่วงรู้ถึงการตรวจสอบของผูมี้หนา้ที�รายงานตามขอ้ ๘ ในกฎกระทรวงฯ. 
 



๖๐ 

 

 

การตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัลูกค้าส าหรับลูกค้าความเส่ียงต ่า (Simplify CDD) 
 

 ขอให้ผูมี้หน้าท่ีรายงานพิจารณาหลกัการทัว่ไป ในเร่ือง การจดัให้ลูกคา้แสดงตน การอนุมติัรับลูกคา้ 
การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบความเคล่ือนไหวทางการเงิน การท าธุรกรรมหรื อการด าเนิน
ความสัมพนัธ์ ตลอดจน เร่ืองการเก็บรักษาขอ้มูล เพื่อเขา้ใจในหลกัการขั้นมาตรฐานในการด าเนินกระบวนการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ก่อน จึงจะปรับใชก้บักระบวนการในเร่ืองน้ีได ้

ตามหลกัการส าคญัคือ ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน มีหนา้ท่ีในการประเมินความเส่ียงส าหรับลูกคา้ทุกราย และเม่ือ
พิจารณาจากหลกัมาตรฐานในวรรคขา้งตน้ จะเห็นวา่ กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ 
จะเร่ิมตน้จากการจดัให้ลูกคา้แสดงตนตามขอ้มูลพื้นฐานท่ีก าหนดในประกาศส านกันายกรัฐมนตรีเร่ือง วิธีการ
แสดงตนของลูกคา้สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ และเขา้สู่ขั้นตอนการระบุตวัตนตาม
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ พ.ศ. ๒๕๕๖  ดงันั้น ก่อนจะเขา้สู่กระบวนการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงส าหรับลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงต ่าตามกฎกระทรวง ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ตอ้งจดัให้ลูกคา้
ทุกราย แสดงตนตามประกาศส านกันายกรัฐมนตรีเร่ือง วธีิการแสดงตนของลูกคา้สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ อยา่งเคร่งครัดเสียก่อน 
 
ขั้นตอนที ่๑ การระบุตัวตนส าหรับลูกค้าทีม่ีความเส่ียงต ่า 
 เม่ือผูมี้หนา้ท่ีรายงานไดรั้บขอ้มูลการแสดงตนจากลูกคา้แลว้ และพบวา่  
 (๑) ลูกค้าเป็นกลุ่มองค์กรหรือรูปแบบกิจการท่ีมีความเส่ียงต ่า ตามแนวทางท่ีเลขาธิการประกาศ                   
เร่ือง แนวทางการก าหนดปัจจยัเพื่อพิจารณาลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงระดบัต ่า   
 (๒) ลูกคา้สร้างความสัมพนัธ์ส าหรับ ผลิตภณัฑ์ หรือบริการท่ีมีความเส่ียงต ่า เท่านั้น ดดยไม่มีปัจจยั
ความเส่ียงสูงอ่ืนๆมาเก่ียวขอ้ง  (ผลิตภณัฑ ์บริการหรือช่องทางบริการท่ีมีลกัษณะเส่ียงต ่า ให้ดูประกาศประกอบ
กฎกระทรวง เร่ือง แนวทางการก าหนดปัจจยัเพื่อพิจารณาลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงระดบัต ่า) 
 (๓) ลูกคา้มีลกัษณะหรือคุณสมบติั ตรงตามปัจจยัการก าหนดลูกคา้ความเส่ียงต ่า ท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงานได้
ก าหนดข้ึน ตามนดยบาย หลกัเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบติัภายในองค์กรไว ้(ทั้งน้ีตอ้งไม่ขดักบับทบญัญติัตาม
กฎหมายและกฎกระทรวงฯท่ีเก่ียวขอ้ง)  
 ๑.๑ ผู้มีหน้าที่รายงาน สามารถพิจารณาลดความเข้มข้นในข้ันตอนการระบุตัวตนได้ โดยอาจพิจารณา
แนวทางดังต่อไปนี ้
 แนวทางท่ี ๑ กรณีท่ีลูกคา้เป็นบุคคลธรรมดาและไม่มีพฤติการณ์ใดท่ีน่าสงสัยหรือมีขอ้เท็จจริงตรงตาม
ขอ้ (๑) – (๓) ขา้งตน้  ผูมี้หนา้ท่ีรายงานอาจพิจารณาเบ้ืองตน้วา่ ลูกคา้สร้างความสัมพนัธ์เพื่อตนเอง (หมายถึง 



๖๑ 

 

 

ไม่มีผูรั้บประดยชน์ท่ีแทจ้ริงในการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัผูมี้หนา้ท่ีรายงานธุรกรรม อยูเ่บ้ืองหลงัลูกคา้
อีก)  และในกรณีท่ีไม่มีขอ้เท็จจริงท่ีน่าสงสัย อาจสันนิษฐานไดว้า่ ลูกคา้มีรายไดแ้ละวตัถุประสงคใ์นการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัประเภทผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีลูกคา้ขอสร้างความสัมพนัธ์ไว ้ 
 แนวทางท่ี ๒ กรณีท่ีลูกคา้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีตกลงกนัทางกฎหมาย และมีคุณสมบติัตามขอ้ ๑-๓ 
ขา้งต้น และไม่มีพฤติการณ์ใดท่ีน่าสงสัย  ซ่ึงหมายความว่า ลูกค้าเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีตกลงกันทาง
กฎหมายท่ีมีความเส่ียงต ่าดดยลกัษณะขององค์กร หรือดดยคุณสมบติัท่ีก าหนดไวใ้นนดยบายหรือหลกัเกณฑ์
หรือแนวปฏิบติัภายในของผูมี้หนา้ท่ีรายงาน    ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน อาจพิจารณาอนุดลมขั้นตอนการตรวจสอบตวั
บุคคลธรรมดาผูรั้บผลประดยชน์ท่ีแทจ้ริงของลูกคา้รายนั้นๆ ดดยตรวจสอบเฉพาะขอ้มูลของกรรมการท่ีมีอ านาจ 
ซ่ึงปรากฏในเอกสารการจดทะเบียน และขอ้มูลอ่ืนท่ีปรากฏในขั้นตอนการแสดงตน  และอาจพิจารณาลดความ
เขม้ขน้การขอขอ้มูลบางประเภท เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัดครงสร้างทางธุรกิจ ขอ้มูลเก่ียวกบัตวับุคคลผูบ้ริหารสูงสุด
ก็ได ้หากมัน่ใจไดว้า่ ขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น เพียงพอท่ีจะสามารถใช้ในการพิจารณาจดัความเส่ียง ในขั้นตอน
การบริหารความเส่ียงของลูกคา้รายนั้นๆได ้ 
 ๑.๒ ห้ามผู้มีหน้าทีร่ายงาน พจิารณาลดขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนท่ี ๑ ขั้นตอนการแสดงตน ทั้งน้ี เพื่อจะทราบได้ว่า ลูกคา้แต่ละราย มีคุณสมบติัหรือรูปแบบ
องคก์ร ตรงกบัปัจจยัความเส่ียงต ่าท่ีก าหนดใน แนวทางท่ีเลขาธิการประกาศ เร่ือง แนวทางการก าหนดปัจจยัเพื่อ
พิจารณาลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงระดบัต ่าหรือไม่  ผูมี้หนา้ท่ีรายงานจะตอ้งไดรั้บขอ้มูลการแสดงตนท่ีครบถว้นก่อน 
อีกทั้งไม่มีบทกฎหมายใด ยกเวน้หรืออนุดลมขา้มขั้นตอนการแสดงตนของลูกคา้ไว ้ผูมี้หน้าท่ีรายงานจึงตอ้ง
ปฏิบติัในขั้นตอนน้ีอยา่งเคร่งครัด 
 ขั้นตอนท่ี ๒ ขั้นตอนการตรวจสอบกบัรายช่ือเก่ียวกบัการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
กฎหมายก าหนด  ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ต้องตรวจสอบขอ้มูลของ ลูกคา้  ผูรั้บประดยชน์ท่ีแทจ้ริงท่ีทราบได้ใน
เบ้ืองตน้(กรณีท่ีลูกคา้ไดแ้สดงไวห้รือพบไดใ้นบญัชีการถือหุ้นอยูแ่ลว้) กรรมการท่ีมีอ านาจซ่ึงรวมถึงกรรมการ
ท่ีมีอ านาจลงนามซ่ึงไดรั้บมอบอ านาจมาสร้างความสัมพนัธ์  บุคคลท่ีรับมอบอ านาจมาด าเนินการกบัผูมี้หนา้ท่ี
รายงาน หรือรายช่ือบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนๆท่ีพบในขั้นตอนการแสดงตนว่า มีความเก่ียวขอ้งอย่างส าคญักบั
ลูกคา้ กบั ขอ้มูลรายช่ือท่ีกฎหมายก าหนดใหต้รวจสอบ (ดูหวัเร่ือง การอนุมติัรับลูกคา้) ซ่ึงขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอน
ท่ีส าคญัซ่ึงกฎหมายบงัคบัอยา่งเคร่งครัด และหากไม่ปฏิบติัตาม ผูมี้หนา้ท่ีรายงานจะมีความเส่ียงต่อการฝ่าฝืน
กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูก่้อการร้ายดว้ย 
 

 



๖๒ 

 

 

ขั้นตอนที ่๒ การบริหารความเส่ียงและประเมินผลความเส่ียงต ่า 
 ในการด าเนินการขั้นตอนน้ี ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ตอ้งมีการก าหนดนดยบาย หลกัเกณฑ์ หรือแนวปฏิบติั
ภายในองค์การท่ีเก่ียวกบัการก าหนดปัจจยัความเส่ียงต ่าอย่างชดัเจน  (ดูสาระส าคญัในเร่ือง การบริหารความ
เส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หัวขอ้ การก าหนดปัจจยัความเส่ียงต ่า 
และดูแนวทางท่ีเลขาธิการประกาศ เร่ือง แนวทางการก าหนดปัจจยัเพื่อพิจารณาลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงระดบัต ่า) 
 ทั้งน้ี การปฏิบัติในขั้นตอนการบริหารความเส่ียงและประเมินผลความเส่ียงต ่า ผูมี้หน้าท่ีรายงาน
สามารถก าหนดนดยบาย หลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบติัภายในองค์กรได ้ตามความเหมาะสมของรูปแบบการ
สร้างความสัมพนัธ์และด าเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ แต่ตอ้งไม่ขดัต่อขอ้บญัญติัในกฎกระทรวงฯ 
และแนวทางท่ีเลขาธิการประกาศ เร่ือง แนวทางการก าหนดปัจจยัเพื่อพิจารณาลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงระดบัต ่า 
อย่างไรก็ดี พึงเขา้ใจวา่ ประกาศประกอบกฎกระทรวง มีวตัถุประสงค์เป็นขอ้เสนอแนะท่ีอนุญาตให้ผูมี้หน้าท่ี
รายงานธุรกรรมสามารถน าหลกัการดงักล่าวไปลดความเขม้ขน้ในการตรวจสอบและตรวจทานขอ้เท็จจริงของ
ลูกคา้ได ้ ยกเวน้สาระส าคญัในประกาศท่ีก าหนดแนวทางในการพิจารณาก าหนดปัจจยัเส่ียงต ่าของผูมี้หนา้ท่ีรายงาน
เอง  ดงันั้น หากผูมี้หน้าท่ีรายงานประสงค์จะก าหนดนดยบายภายใน ให้ด าเนินการตรวจสอบกลุ่มลูกคา้ตามท่ี
ระบุไวใ้นประกาศเร่ืองแนวทางการก าหนดปัจจยัเพื่อพิจารณาลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงระดบัต ่า อยา่งเคร่งครัดเสมือน
ลูกคา้ทัว่ไป ดดยไม่อนุดลมตามขอ้แนะน าในหัวเร่ืองน้ี ก็สามารถด าเนินการได้ดดยไม่ถือว่าขดัต่อกฎหมาย               
(แต่ตอ้งไม่ขดักบัสาระส าคญัของประกาศในเร่ือง แนวทางการก าหนดปัจจยัความเส่ียงต ่า ท่ีอนุญาตให้ผูมี้หนา้ท่ี
รายงานน าไปใชเ้ป็นหลกัการก าหนดภายในองคก์รเอง)  
 (๑) ข้ันตอนการอนุมัติผลความเส่ียงต ่าและอนุมัติความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ 
 ดงัท่ีกล่าวไวใ้นกระบวนการบริหารความเส่ียงวา่ ผูมี้หนา้ท่ีรายงานตอ้งด าเนินการประเมินผลความเส่ียง
ของลูกค้าแต่ละราย(ในคร้ังแรกขณะสร้างความสัมพนัธ์) ให้เสร็จส้ินก่อนอนุมติัรับลูกคา้ จึงหมายความว่า                
เม่ือผ่านการระบุตวัตนแล้วตอ้งมีผลการประเมินความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน                 
แก่ผูก่้อการร้าย ของลูกคา้ควบคู่กนัก่อนหรือทนัทีท่ีอนุมติัการสร้างความสัมพนัธ์ ในขั้นตอนการอนุมติัผลการ
จดัระดับความเส่ียงส าหรับลูกค้าท่ีมีความเส่ียงต ่า พร้อมๆกับอนุมัติสร้างความสัมพนัธ์ของลูกค้ากลุ่มน้ี                       
ผูมี้หน้าท่ีรายงาน สามารถลดความเขม้ขน้และท าให้เกิดความรวดเร็วในการด าเนินการได ้ ดดยอาจพิจารณา
แนวทางดงัต่อไปน้ี 
 (๑.๑) อาจก าหนดใหบุ้คลากรท่ีมีต าแหน่งสูงสุด หรือพนกังานระดบัอาวุดส ประจ าสาขาหรือส านกังาน
ของผูมี้หนา้ท่ีรายงานท่ีลูกคา้ขอสร้างความสัมพนัธ์ เป็นผูอ้นุมติัผลการประเมินความเส่ียงและอนุมติัรับลูกคา้ 
ดดยไม่จ  าเป็นตอ้งส่งรายงานหรือขออนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีอ านาจ 
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 (๑.๒) อาจก าหนดใหลู้กคา้ท่ีมีความเส่ียงต ่าไดรั้บการบริการท่ีรวดเร็วกวา่ลูกคา้กลุ่มอ่ืน เช่น สามารถท า
ธุรกรรมไดท้นัทีท่ีไดรั้บผลการประเมินความเส่ียงต ่า  หรือ ขั้นตอนในการอนุมติัสร้างความสัมพนัธ์มีระยะเวลา
สั้นกวา่ลูกคา้กลุ่มอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 (๒) การก าหนดเง่ือนไขปรับปรุงความเส่ียงต ่า 
 ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ควรก าหนดนดยบาย หลกัเกณฑ์ หรือแนวปฏิบติัภายในองค์กร ซ่ึงระบุว่า ลูกคา้ท่ี
ไดรั้บการประเมินความเส่ียงใน ระดบัต ่า (หมายถึงลูกคา้ความเส่ียงต ่า) อาจไดรั้บการปรับปรุงความเส่ียงให้
สูงข้ึนได ้ถา้ลูกคา้มีพฤติการณ์ตรงกบัเง่ือนไขหรือขอ้เท็จจริงบางประการ ดดยอาจน าเง่ือนไขหรือปัจจยัในการ
พิจารณาความเส่ียงกลุ่มท่ีสูงกว่ามาเป็นขอ้ก าหนดเป็นเพดานขั้นสุดทา้ย หรือเง่ือนไข/ขอ้เท็จจริงในการท า
ธุรกรรมเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองมาก าหนดเป็นตวัช้ีวดั ซ่ึงจะท าให้ลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงต ่าถูกปรับระดบั
ความเส่ียงใหสู้งข้ึน ดดยอาจพิจารณาแนวทางต่อไปน้ี 
 (๒.๑) ก าหนดเพดานวงเงินในการท าธุรกรรม เช่น กรณีท่ีลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงต ่า มีการท าธุรกรรม 
ดดยเฉพาะธุรกรรมท่ีท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มข้ึนในบญัชีหรือท าให้ลูกค้าได้รับประดยชน์ในทางธุรกิจมากข้ึน                    
ในวงเงินหรือจ านวนร้อยละ หรืออตัราส่วนอ่ืนๆ ท่ีก าหนดไว ้จะท าให้ลูกค้ามีข้อเท็จจริงท่ีต้องได้รับการ
พิจารณาวา่ ควรปรับปรุงความเส่ียงให้สูงข้ึนหรือไม่ ทั้งน้ี ผูมี้หนา้ท่ีรายงานอาจก าหนดให้มีการตรวจสอบก่อนปรับ
ความเส่ียงสูงข้ึน หรือปรับความเส่ียงสูงข้ึนดดยอตัดนมติัเม่ือเกิดขอ้เทจ็จริงท่ีตรงกบัเง่ือนไขก็ได ้  
 (๒.๒) ก าหนดเพดานวงเงินในการตรวจสอบและตรวจทานความเคล่ือนไหวทางการเงิน การท า
ธุรกรรม หรือการด าเนินความสัมพนัธ์ เช่น ในกรณีท่ีลูกคา้ความเส่ียงต ่า ได้รับการตรวจสอบและตรวจทาน
ความเคล่ือนไหวทางการเงิน การท าธุรกรรม หรือการด าเนินความสัมพนัธ์ในภาพรวมแต่ละคร้ัง ตอ้งพิจารณา
ถึงค่าเฉล่ียในวงเงินในบญัชีหรือในทางธุรกิจท่ีด าเนินอยูก่บัผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ดดยก าหนดเพดานวงเงิน อาจคิด
เป็นมูลค่าเงิน ร้อยละหรืออตัราส่วนท่ีเปล่ียนแปลง ไปจากผลการตรวจคร้ังก่อน  
 (๒.๓) (เงื่อนไขที่กฎหมายบังคับ)  ก าหนดให้ลูกคา้ความเส่ียงต ่า ท่ีถูกพิจารณารายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุ
อนัควรสงสัยต่อส านกังาน และยงัไม่ไดรั้บการตรวจสอบจากช่องทางท่ีส านกังานแจง้กลบั วา่ เหตุอนัควรสงสัย
ดงักล่าวไม่เกิดความเส่ียงข้ึน ลูกคา้เส่ียงต ่าดงักล่าว ตอ้งไดรั้บการปรับระดบัความเส่ียง ให้เป็นลูกคา้ท่ีมีความ
เส่ียงสูงในทนัทีท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงานพิจารณาส่งรายงานต่อส านกังาน ซ่ึงเง่ือนไขในขอ้น้ี ถือเป็นเง่ือนไขเด็ดขาดท่ี
ผูมี้หนา้ท่ีรายงานตอ้งก าหนดตามขอ้บญัญติัในกฎกระทรวงฯ 
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ขั้นตอนที่  ๓ แนวทางในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน การท าธุรกรรมหรือการด าเนิน
ความสัมพนัธ์ส าหรับลูกค้าความเส่ียงต ่า 
 บทบญัญติัในกฎกระทรวงฯ ก าหนดว่า ผูมี้หน้าท่ีรายงานตอ้งก าหนดความเขม้ขน้ในการตรวจสอบ
ความเคล่ือนไหวทางการเงิน การท าธุรกรรมหรือการด าเนินความสัมพนัธ์ ใหส้อดคลอ้งกบัผลการประเมินความ
เส่ียงของลูกคา้แต่ละราย ดงันั้น เม่ือลูกคา้ไดรั้บผลการประเมินความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายวา่ อยูใ่นระดบัความเส่ียงต ่า ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน   ตอ้งก าหนดมาตรการตรวจสอบท่ี
เบาบางลงส าหรับลูกคา้กลุ่มน้ี  
 การก าหนดหลักการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน การท าธุรกรรม หรือการด าเนิน
ความสัมพนัธ์ทีเ่บาบาง  ผู้มีหน้าทีร่ายงาน อาจพิจารณาถึง แนวทางดังต่อไปนี้ (ทั้งน้ีอาจพิจารณาด าเนินการทุก
ขอ้หรือเลือกเฉพาะขอ้ท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีสามารถด าเนินการไดจ้ริง) 
  (๑) การก าหนดระบบการกลัน่กรอง ตรวจสอบและตรวจทานขอ้มูลการท าธุรกรรม  ความเคล่ือนไหว
ทางการเงิน หรือ การด าเนินความสัมพนัธ์กบัผูมี้หน้าท่ีรายงาน กบัรูปแบบพฤติกรรมท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการ
กระท าความผดิหรือท่ีผดิปกติเม่ือเทียบกบัการท าธุรกรรมของลูกคา้ในกลุ่มนั้นๆ ทีเ่ข้มข้นน้อยกวา่ลูกคา้กลุ่มอ่ืน  
 (๒) การก าหนดระยะเวลาในการทบทวนขอ้มูลการท าธุรกรรม  ความเคล่ือนไหวทางการเงิน หรือ การ
ด าเนินความสัมพนัธ์กบัผูมี้หนา้ท่ีรายงาน  ท่ีนานหรือมีระยะเวลาห่างกวา่ลูกคา้กลุ่มอ่ืน     
 (๓) การก าหนดระบบการอนุมติัรายงานการสรุปผลวิเคราะห์ ขอ้เท็จจริง หรือการประเมินผลขอ้มูล                 
ท่ีผอ่นปรนกวา่ หรือเขม้ขน้นอ้ยกวา่ลูกคา้กลุ่มอ่ืน ดดยอาจก าหนดให้บุคลากรท่ีมีต าแหน่งสูงสุด หรือบุคลากร
ในต าแหน่งอาวดุส ท่ีประจ าอยู ่ณ สาขา หรือส านกังานท่ีดูแลการตรวจสอบลูกคา้รายนั้นๆ เป็นผูอ้นุมติัผลลพัธ์
ส าหรับลูกคา้กลุ่มน้ี (เวน้แต่เม่ือลูกคา้ความเส่ียงต ่า ไดรั้บการปรับปรุงความเส่ียงอยูใ่นระดบัความเส่ียงสูง ตอ้ง
พิจารณาน าหลกัการในเร่ือง การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูง มาปรับใชท้นัที)  
หรือ 
 (๔) การตรวจสอบและทบทวนข้อมูลการระบุตวัตนท่ี เบาบางกว่าลูกค้ากลุ่มอ่ืน ดดยอาจก าหนด
ระยะเวลาในการปรับปรุงขอ้มูล หรือประเภทขอ้มูลท่ีตรวจสอบทบทวน มีความเขม้ขน้นอ้ยกวา่ลูกคา้กลุ่มอ่ืนก็ได ้  
 ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน สามารถก าหนดแนวทางในการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ท่ีมีความ

เส่ียงต ่า นอกเหนือไปจากแนวทางท่ีเสนอแนะน้ีก็ได ้แต่ยงัคงตอ้งค านึงถึง หลกัการส าคญัเก่ียวกบัการบริหาร

ความเส่ียง ไดแ้ก่ “ความเส่ียงสามารถปรับปรุงได ้และหากลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงต ่า ไดรั้บการปรับปรุงเป็นลูกค้าท่ี

มีความเสียงสูง ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ตอ้งน าหลกัการท่ีปฏิบติักบักลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูง ซ่ึงมีความเขม้ขน้กว่า

มาด าเนินการกบัลูกคา้ท่ีไดรั้บการปรับปรุงสู่ความเส่ียงสูงนั้นทนัที”. 
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การรายงานธุรกรรมที�มีเหตุอันควรสงสัย 

 ผูมี้หนา้ที�รายงาน มีหน้าที�ในการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินใน
เรื�อง การรายงานธุรกรรม ๓ ประเภท ไดแ้ก่ 
 ประเภทที� ๑ ธุรกรรมที�ใชเ้งินสด 
 ประเภทที� ๒ ธุรกรรมเกี�ยวกบัทรัพยสิ์น 
 ประเภทที� ๓ ธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย 
 ซึ� งธุรกรรมแต่ละประเภทมีการกาํหนดหลกัเกณฑ์ ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงาน สําหรับผูมี้หน้าที�
รายงานไว้ในกฎกระทรวงประกอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒                         
(ดูกฎกระทรวง ที�ออกใน พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 สําหรับประเด็นสําคญัที�ตอ้งพิจารณาในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื� อง การตรวจสอบเพื�อทราบ
ขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัลูกคา้ พ.ศ. ๒๕๕๖ คือ แนวทางในการรายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย ซึ� งมีการ
ปรับปรุงคาํนิยามและกระบวนการในหลายประเด็น ซึ�งจะไดก้ล่าวต่อไป 
 
การตรวจสอบธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย 

 การตรวจสอบว่า ธุรกรรมใดที�มีความผิดปกติและมีความเสี�ยงต่อการฟอกเงิน การกระทาํความผิดมูล
ฐานและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ ควรส่งเป็นรายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัยต่อ
สาํนกังาน ใหพิ้จารณาถึงคาํนิยามตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัที� ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖   

“ธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย” หมายความว่า ธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรเชื�อไดว้่ากระทาํเพื�อหลีกเลี�ยง              
มิให้ตอ้งตกอยู่ภายใตบ้ังคบัแห่งพระราชบญัญัตินีC  หรือธุรกรรมที�เกี�ยวขอ้งหรืออาจเกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํ
ความผดิมูลฐานหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทัCงนีC  ไม่ว่าจะเป็นการทาํธุรกรรมเพียงครัC งเดียว
หรือหลายครัC ง และใหห้มายความรวมถึงการพยายามกระทาํธุรกรรมดงักล่าวดว้ย  
 
๑. หลกัการเบื�องต้นในการพิจารณาธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย 

 จะเห็นได้ว่า กฎหมายมิได้กาํหนดพฤติกรรมแห่งธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย แต่กฎหมายกําหนด

ผลลัพธ์ในการใช้ดุลยพินิจตรวจสอบของผูมี้หน้าที�รายงานว่า หากพบว่า ธุรกรรมและพฤติกรรมที�เกี�ยวกบัการ
ทาํธุรกรรมนัCน ทาํใหบุ้คลากรที�เกี�ยวขอ้งเชื�อว่า ธุรกรรมดงักล่าวมีประเดน็ดงัต่อไปนีC  
 (๑) ผู ้ท ําธุรกรรมเจตนาจะหลีกเลี�ยงมิให้การทําธุรกรรมของตน ต้องถูกหรือถูกตรวจสอบโดย                
ผูมี้หน้าที�รายงานหรือสาํนักงาน โดยเจตนาหลีกเลี�ยงนัCน อาจเกิดจากความไม่สุจริตหรือหลีกเลี�ยงการตรวจพบ
ความผดิกต็าม หรือ 



๖๖ 

 

 

 (๒) ธุรกรรมที�ไดก้ระทาํอาจจะมีความเกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํความผิดอย่างหนึ� งอยา่งใดในทางอาญา 
(ความผิดมูลฐานปัจจุบนัประกอบไปดว้ยความผดิอาญาที�เกี�ยวกบัทรัพยสิ์นอยา่งครอบคลุม ทัCงนีC  ดูความผิดมูล
ฐานตามมาตรา ๓ ของพระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับประมวล)                        
ซึ� งในทางปฏิบติั ผูมี้หนา้ที�รายงานไม่จาํเป็นตอ้งทราบถึงระดบัที�ตอ้งเจาะจงความผิดมูลฐาน แต่ก็สามารถระบุ
ความผิดมูลฐานได้หากมีขอ้เท็จจริงที�ผูมี้หน้าที�รายงานทราบ  หรืออาจเกี�ยวกบัการสนับสนุนทางการเงินให้
ใหแ้ก่ผูก่้อการร้ายหรือขบวนการก่อการร้าย หรือ 
 (๓) ผูท้าํธุรกรรมประสงคจ์ะทาํธุรกรรมที�ผูมี้หน้าที�รายงานพบเหตุในขอ้ (๑) หรือ (๒) แต่ปรากฏว่า 
ผูท้าํธุรกรรมไดย้กเลิกหรือปฏิเสธไม่ทาํธุรกรรม ซึ� งการกระทาํดงักล่าวถือว่า อยูใ่นขัCน พยายามกระทาํธุรกรรม 
ผูมี้หนา้ที�รายงานมีหนา้ที�ตอ้งรายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย  
 จากขอ้พิจารณาในขอ้ (๓) ทาํให้ผูมี้หน้าที�รายงานตอ้งปรับปรุงขัCนตอนการปฏิบตัิหนา้ที�ของบุคลากรที�
เกี�ยวขอ้ง ในการขอขอ้มูลผูท้าํธุรกรรม และบนัทึกทนัทีก่อนจะดาํเนินการทาํธุรกรรมให้เสร็จสิCน เพื�อที�จะ
สามารถรายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัยดว้ยขอ้มูลที�สามารถระบุตวัผูท้าํธุรกรรมได ้ในกรณีที�ผูท้าํธุรกรรม
ไดข้อยกเลิกหรือปฏิเสธไม่ทาํธุรกรรมดงักล่าวแลว้ 
 
๒. ข้อพจิารณาเพิ�มเติมในการส่งรายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย 

 การรายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย นอกจากจะรายงานตามเหตุแห่งคาํนิยาม ในขอ้ ๑. แลว้         
ยงัหมายรวมถึงกรณีการรายงานเรื�องต่อไปนีCดว้ย 
 (๑) เมื�อพบว่า พฤติการณ์ในการขอสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกคา้ มีความผิดปกติอันอาจ
เกี�ยวขอ้งกบัหลกัการเบืCองตน้ในขอ้ ๑. และมีผลการประเมินความเสี�ยงในระดบัสูงถึงขัCนที�ผูมี้หน้าที�รายงาน
พิจารณาปฏิเสธการสร้างความสัมพนัธ์หรือไม่รับทาํธุรกรรมและเห็นควรแจง้ต่อสาํนกังาน 
 (๒) เมื�อตรวจสอบในขัCนตอนการระบุตัวตน หรือขัCนตอนการบริหารความเสี� ยง หรือขัCนตอนการ
ตรวจสอบความเคลื�อนไหวทางการเงิน การทาํธุรกรรมหรือการดาํเนินความสัมพนัธ์  พบว่า ลูกคา้(หรือบุคคลที�
ทาํธุรกรรมแบบครัC งคราว) มีขอ้มูลตรงกบัรายชื�อที�กฎหมายกาํหนดให้ตรวจสอบ ทัCงนีC การดาํเนินการรายงาน
ธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัยตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยงัไม่รวมถึงการ
ปฏิบติัเกี�ยวกบั “การระงบัการดาํเนินการทางทรัพยสิ์นและการแจง้ต่อสํานักงาน” ตามพระราชบญัญติัป้องกนั
และปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 (๓) เมื�อผลการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื�อนไหวทางการเงินหรือการทาํธุรกรรมหรือการ
ดาํเนินความสัมพนัธ์ พบว่า ลูกคา้มีความเคลื�อนไหวที�ผิดปกติมากและอาจเกี�ยวขอ้งกบัพฤติการณ์ตามหลกัการ



๖๗ 

 

 

เบืCองต้นในขอ้ ๑. นอกจากผูมี้หน้าที�รายงานจะปรับปรุงความเสี�ยงของลูกคา้ไปสู่ระดบัสูงหรือพิจารณายุติ
ความสัมพนัธ์แลว้ อาจพิจารณารายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัยต่อสาํนกังานดว้ยกไ็ด ้
 
๓. การกําหนดขั�นตอนการกลั�นกรองก่อนส่งรายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย 

 ผูมี้หน้าที�รายงานตอ้งกาํหนดขัCนตอนเพื�อให้การพบพฤติการณ์ตามหลกัการเบืCองตน้ในขอ้ ๑. และขอ้ 
๒. มีขอ้เท็จจริงใหเ้ชื�อไดว้่า จาํเป็นตอ้งรายงานต่อสาํนกังาน โดยอาจพิจารณาถึงแนวทางดงัต่อไปนีC  
 (๑) กาํหนดให้มีการตรวจสอบพฤติการณ์ที�พบในขอ้ ๑. มากกว่า ๑ ขัCนตอน กล่าวคือ เมื�อมีการพบ
พฤติการณ์ตามข้อ ๑. ในครัC งแรก ให้มีขัCนตอนในการตรวจสอบหรือตรวจทานอีกครัC งเพื�อมั�นใจว่า เป็น
พฤติการณ์ที�น่าจะเขา้ข่ายที�ตอ้งรายงานต่อสาํนกังาน 
 (๒) กาํหนดหลกัการในการตรวจสอบขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อยืนยนัว่ามีเหตุอนัควรสงสัยเพียงพอที�จะ
รายงานต่อสํานักงาน กล่าวคือ ในการพิจารณาว่าจะส่งรายงานธุรกรรมที�มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน                     
ผูมี้หนา้ที�รายงาน ควรมีขัCนตอนในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัธุรกรรมและผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํธุรกรรม
นัCนๆ (ในขอบเขตที�ทาํไดม้ากที�สุด เนื�องจากการตรวจสอบ ไม่ใช่การสืบสวนสอบสวนในขัCนตอนกระบวนการ
ยติุธรรมทางอาญา) ซึ� งอยา่งนอ้ย ผูมี้หน้าที�รายงานควรมีรายงานขอ้เท็จจริงอนัเป็นเหตุผลประกอบการพิจารณา
ว่า เหตุจึงทาํให้เชื�อว่า ธุรกรรมดงักล่าวเป็นไปตามหลกัการในขอ้ที� ๑ หรือ ๒  
 (๓) กาํหนดให้มีการอนุมัติการส่งรายงานธุรกรรมและขอ้มูลการรายงานธุรกรรม โดยผูบ้ริหารที�                      
มีอาํนาจ กล่าวคือ ในขัCนตอนสุดทา้ยก่อนส่งรายงานต่อสํานักงาน ผูมี้หน้าที�รายงานตอ้งกาํหนดให้ผูบ้ริหารที�                        
มีอาํนาจ (ในทางกาํกบัดูแลการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน) ซึ� งอาจมอบ
อาํนาจช่วงหรือไม่ก็ตาม เป็นผูอ้นุมติัเพื�อส่งรายงาน รวมถึงอนุมติัขอ้เท็จจริงที�ระบุในรายงานดว้ย  เนื�องจาก 
รายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย มีความสาํคญัต่อกระบวนการตรวจสอบการฟอกเงินของสํานกังานและมี
ความสาํคญัต่อการพิจารณาความน่าเชื�อถือของผูมี้หน้าที�รายงานดว้ย  การรายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย 
โดยขาดขอ้เท็จจริงสนบัสนุนที�เพียงพอ หรือการรายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัยจาํนวนมาก ที�ไม่ผา่นการ
กลั�นกรองตรวจสอบ ย่อมแสดงถึงกระบวนการปฏิบตัิงานของผูมี้หน้าที�รายงานที�อาจมีความบกพร่องหรือมี
โอกาสสูงที�ผูมี้หนา้ที�รายงานจะรับทาํธุรกรรมให้กบัผูที้�อาจเกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํความผดิจาํนวนมากได ้
หลกัสําคญัในการตรวจสอบรายงานธุรกรรม 

 
ขอให้ตระหนักว่า อาํนาจในการใช้ดุลยพินิจรับทาํธุรกรรมที� มีเหตุอันควรสงสัย เป็นอาํนาจของ                    

ผูมี้หน้าที�รายงาน เนื�องจาก กฎหมายให้อาํนาจผูมี้หน้าที�รายงานเป็นผูพิ้จารณาว่า แมจ้ะพบว่า ธุรกรรมหรือ                 



๖๘ 

 

 

ผูท้าํธุรกรรม อาจมีพฤติการณ์ที�เขา้ข่ายน่าสงสัยตามขอ้ ๑. หรือ ขอ้ ๒. แต่ไม่ไดห้มายความว่า ผูท้าํธุรกรรมหรือ
ธุรกรรมนัCนจะเกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํความผดิอยา่งแน่แท ้ดงันัCน  
การใชดุ้ลยพินิจในการรับทาํธุรกรรมที�รายงานว่า เป็นธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย จึงขึCนอยู่กบัขอ้เท็จจริงที�
เกี�ยวขอ้งอนัเป็นเหตุแห่งการรายงานดว้ย หากผูท้าํธุรกรรมเห็นว่า การรับทาํธุรกรรมดังกล่าว จะเสี� ยงต่อการ                 
ฝ่าฝืนบทบญัญติัในเรื�อง การเป็นผูส้นบัสนุนการฟอกเงินอย่างแน่แท ้ ผูมี้หน้าที�รายงานก็ควรพิจารณาปฏิเสธ
การทาํธุรกรรมดงักล่าว   
 จากที�กล่าวมาในวรรคขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่า ผูมี้หนา้ที�รายงาน จาํเป็นอยา่งยิ�งที�ตอ้งคดักรองบุคลากรที�
มีคุณภาพและมีความเชี�ยวชาญในสายงานที�เหมาะสมกบัการตรวจสอบขอ้เท็จจริงและการใชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินก่อนพิจารณาว่า จะรายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัยหรือไม่ และเห็นควรรับทาํธุรกรรมดงักล่าว
หรือไม่ ดว้ยเหตุดงักล่าว กฎหมายจึงมุ่งเนน้ให้มีผูบ้ริหารที�มีอาํนาจ (ซึ� งกฎหมายคาดหวงัความน่าเชื�อถือในการ
ใชดุ้ลยพินิจในการตรวจสอบและตดัสินใจจากบุคคลหรือคณะบุคคลดงักล่าวเพื�อเป็นการกลั�นกรองชัCนสุดทา้ย) 
นั�นเอง. 
 
  
  
  
  



๖๙ 

 

 

การเกบ็รักษาข้อมูล 

 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ดูฉบับประมวล) รวมถึงกฎ
กระทรวงฯและมาตรฐานสากลดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย ต่างก็กาํหนดในหลกัการเดียวกนัว่า สถาบนัการเงิน (Financial Institutions) และ                    
ผูป้ระกอบอาชีพที?เกี?ยวขอ้งกบัการทําธุรกรรมการเงิน (DNFBPs) รวมถึง ผูใ้ห้บริการโอนมูลค่าเงิน                       
(Money Value Transfer Services) ตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลของลูกคา้เป็นเวลาอย่างน้อย ห้าปี นับแต่วนัที?ยุติ
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ หรือ ห้าปี นับแต่วนัที?ทาํธุรกรรม กรณีผูท้าํธุรกรรมเป็นบุคคลที?ทาํธุรกรรม
แบบครัV งคราว 
 การเก็บขอ้มูลในที?นีV  หมายถึง บรรดาขอ้มูล หลักฐาน ไม่ว่าเป็นตน้ฉบับหรือสําเนา และผูมี้หน้าที?
รายงานสามารถเก็บดว้ยวิธีใดก็ได้ แต่ในทา้ยที?สุด ตอ้งสามารถแปลงเป็นเอกสารที?สามารถอ่านและใช้เป็น
พยานหลกัฐานได ้ 
 ประเภทของขอ้มูลที? ผูมี้หน้าที?รายงาน มีหน้าที?เก็บรักษา ตามระยะเวลา ห้าปี ในวรรคแรก ภายใต้
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกฎกระทรวงฯ ไดแ้ก่   
 (๑) ขอ้มูลความเคลื?อนไหวในการทาํธุรกรรมของลูกคา้ (รวมถึงการทาํธุรกรรมที?เป็นการโอน
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทัVงภายในประเทศและขา้มประเทศพร้อมทัVงขอ้มูลที?ส่งหรือไดรั้บพร้อมกบัคาํสั?งโอนเงิน
หรือรับโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์)  
 (๒) ขอ้มูลการแสดงตน การระบุตวัตน ผลการตรวจสอบและประเมินที?ไดจ้ากขัVนตอนการระบุ
ตวัตนและการบริหารความเสี? ยง ผลการวิเคราะห์หรือประเมินลูกคา้ตามกระบวนการตรวจสอบเพื?อทราบ
ขอ้เท็จจริงเกี?ยวกบัลูกคา้ ขอ้มูลการเปลี?ยนแปลงผลการประเมินหรือผลการวิเคราะห์ ผลการปรับปรุงขอ้มูลของ
ลูกคา้ ขอ้มูลการตรวจพบและการตรวจสอบตลอดจนการรายงานธุรกรรมที?มีเหตุอนัควรสงสัย และขอ้มูลอื?นที?
เกี?ยวขอ้งกบัการตรวจสอบเพื?อทราบขอ้เทจ็จริงเกี?ยวกบัลูกคา้ 

ผูมี้หนา้ที?รายงาน ตอ้งเกบ็รักษาขอ้มูลขา้งตน้ ใหอ้ยูใ่นสภาพที?พร้อมจะตรวจสอบ และสามารถ
นาํส่งขอ้มูลเพื?อดาํเนินการในส่วนที?เกี?ยวขอ้งไดใ้นทนัทีเมื?อไดรั้บการแจง้จากสาํนกังาน. 

 
 
 
 



๗๐ 

 

 

สรุปแนวทางในการปฏิบัติ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม 

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 

เรื อง 
กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน 

กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

วตัถุประสงค ์ เพื�อให้ผูมี้หนา้ที�รายงาน  
(๑) บริหารจดัการความเสี�ยงดา้นการฟอก
เงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายสาํหรับองคก์รของตน  
(๒) คดักรองเงินสกปรกออกจากระบบ
ธุรกิจของผูมี้หนา้ที�รายงาน  
(๓) กลั�นกรอง ตรวจสอบธุรกรรม/การ
เคลื�อนไหวทางการเงินที�มีเหตุอนัควร
สงสัย 
(๔) ทาํให้สาํนกังานไดรั้บรายงาน ธุรกรรม
ที�มีเหตุอนัควรสงสัย ที�มีคุณภาพ 

เพื�อให้ผูมี้หนา้ที�รายงาน  
(๑) ตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้และผูที้�ทาํ
ธุรกรรมเป็นครั5 งคราวกบัรายชื�อบุคคลที�ถูก
กาํหนด (รายชื�อผูส้นบัสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย) ที�สาํนกังานประกาศ 
(๒) มอบอาํนาจให้ผูห้นา้ที�รายงาน
ดาํเนินการตดัเส้นทางการเงินของ
ผูก่้อการร้ายอยา่งรวดเร็ว 



๗๑ 

 

 

การดาํเนินการเพื�อให้
สอดคลอ้งกบักฎหมาย 

(๑) จดัให้ลูกคา้แสดงตน และตรวจสอบ
เพื�อระบุตวัตน พิสูจน์ทราบขอ้มลูลูกคา้ 
พร้อมๆกบับริหารความเสี�ยงดา้นการฟอก
เงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย(ประเมินความเสี�ยงของลูกคา้แต่
ละราย)  
 (๒) ตรวจสอบความเคลื�อนไหวทาง
การเงิน ธุรกรรม หรือการดาํเนิน
ความสัมพนัธ ์อยา่งต่อเนื�องตามระดบั
ความเสี�ยงของลูกคา้ 
(๓) ตรวจหาความผดิปกติของลูกคา้จาก
การดาํเนินการตามขอ้ (๑) และ (๒) เพื�อ
พิจารณาคดักรองลูกคา้ที�น่าจะเกี�ยวขอ้งกบั
การฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายออกจากระบบธุรกิจ 
(๔) ตรวจสอบธุรกรรมที�มีเหตุอนัควร
สงสัย จากการทาํธุรกรรมทั5งหมดของ
ลูกคา้ 
(๕) วิเคราะห์และตรวจทานขอ้มูล เมื�อพบ
เหตุอนัควรสงสัยจากการทาํธุรกรรมหรือ
การเคลื�อนไหวทางการเงิน/การทาํ
ธุรกรรม/การดาํเนินความสัมพนัธ ์และ
พิจารณาส่งเป็น รายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนั
ควรสงสัย ที�มีคุณภาพ  

(๑) ดาํเนินการให้ลูกคา้หรือผูที้�ทาํธุรกรรม
เป็นครั5 งคราวทุกราย ไดรั้บการตรวจสอบกบั
ขอ้มูลรายชื�อ บุคคลที�ถูกกาํหนด
(ผูส้นบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) 
ที�สาํนกังานประกาศ  
(๒) ดาํเนินการ “ระงบัการดาํเนินการทาง
ทรัพยสิ์น”  แก่ลูกคา้หรือผูที้�ทาํธุรกรรมแบบ
ครั5 งคราวทนัทีที�พบว่า มีขอ้มูลตรงกบัขอ้มูล
รายชื�อ บุคคลที�ถูกกาํหนด(ผูส้นบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย) ที�สาํนกังาน
ประกาศ 
(๓) ดาํเนินการ “แจง้” สาํนักงาน ถึงการพบ
และการดาํเนินการตามขอ้ (๒) โดยวิธีการ
และขอ้มูลเพิ�มเติมในการแจง้ เป็นไปตามที�
กาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย 
 



๗๒ 

 

 

เงื�อนไขในการปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย 

(๑) ใหด้าํเนินการกบัลูกคา้ทุกราย  
(๒) ให้ดาํเนินการกบัผูที้�ทาํธุรกรรมเป็น
ครั5 งคราวตามเงื�อนไขที�กฎหมายกาํหนด 
(เกี�ยวกบัวงเงินในการทาํธุรกรรม และเมื�อ
พบเหตุตอ้งสงสัย)  
(๓) ดาํเนินการตลอดไปจนกว่าจะยติุ
ความสัมพนัธ์ 

(๑) ดาํเนินการกบัลูกคา้และผูที้�ทาํธุรกรรม
เป็นครั5 งคราว อยา่งไม่มีเงื�อนไขหรือ
ขอ้ยกเวน้ 
(๒) ดาํเนินการตรวจสอบก่อนอนุมติัสร้าง
ความสัมพนัธ ์(กรณีเป็นลูกคา้) หรืออนุมติั
รับทาํธุรกรรม(กรณีเป็นผูที้�ทาํธุรกรรมเป็น
ครั5 งคราว) และ  ภายใน ๓ วนัทาํการนบัแต่
วนัที�สาํนกังานมีการประกาศขอ้มูลรายชื�อ
(รวมถึง เมื�อสาํนกังานมีการประกาศครั5 ง
ใหม่เพื�อปรับปรุง เพิ�มเติมขอ้มูลรายชื�อดว้ย)  
(๓) ดาํเนินการ “ระงบัการดาํเนินการทาง
ทรัพยสิ์น” ในทนัทีที�ตรวจสอบพบ
ขอ้เทจ็จริงตามขอ้ (๒) 
(๔) ดาํเนินการ “แจง้” สาํนักงาน ภายใน ๓ 
วนัทาํการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�
กฎหมายกาํหนด 

 



๗๓ 

 

 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินการ 

ตามแนวทางปฏิบัติฯ ประกอบกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื�อทราบข้อเท็จจริงเกี�ยวกบัลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สําหรับสถาบันการเงินประเภท บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ เป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
โดยมีรูปแบบธุรกิจเฉพาะได้แก่ สามารถระดมทุน โดยการกูย้ืมประชาชนด้วยการออกบัตรเงินฝากเท่านั. น                 
ตอ้งกาํหนดระยะเวลาการรับฝากตั.งแต่ ๑ ปีขึ.นไป ด้วยจาํนวนเงินตั.งแต่ ๑,๐๐๐ บาทขึ.นไป โดยไม่สามารถ                
ไถ่ถอนไดก่้อนกาํหนด รับซื.ออสังหาริมทรัพยต์ามสัญญาขายฝาก และสามารถให้สินเชื7อที7เน้นการกูย้ืมแบบ             
มีระยะเวลา โดยพิจารณาหลักประกันเป็นการจดจํานองอสังหาริมทรัพย์ลาํดับหนึ7 งเท่านั. น  ทําให้บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์มีผลิตภณัฑ์ บริการ และช่องทางการให้บริการที7มีความหลากหลายน้อยกว่าธนาคารพาณิชย์
และบริษทัเงินทุน อยา่งไรกดี็ บริษทัเครดิตฟองซิเอร์จะใหด้อกเบี.ยในอตัราที7สูงกว่าธนาคารหรือบริษทัเงินทุน 

เมื7อพิจารณาถึงโครงสร้างธุรกิจของสถาบันการเงินประเภทนี.  จึงเสนอแนวเพื7อใช้ในการกาํหนด
หลกัเกณฑ์ภายใน สําหรับการจดัให้ลูกคา้แสดงตน การระบุตวัตน การบริหารความเสี7ยง และการตรวจสอบ
ความเคลื7อนไหวของลูกคา้ ดงันี.   

 
แนวทางการจดัให้ลูกค้าแสดงตน  

ประเภทผูใ้ชบ้ริการ วิธีการแสดงตน 

ลูกคา้ 

 แสดงตนอยา่ง “ลูกคา้” บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล แลว้แต่กรณี 
ดูขอ้มูลที7กฎหมายกาํหนด (ตามประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี เรื7อง 
วิธีการแสดงตนของลูกคา้สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๕๖) 

บุคคลที7ทาํธุรกรรมครั. งคราว โดยโครงสร้าง ไม่พบว่ามีธุรกรรมสาํหรับบุคคลที7ทาํธุรกรรมครั. งคราว 
จึงไม่พิจารณาให้ใชว้ิธีการแสดงตนอยา่ง บุคคลที7ทาํธุรกรรมครั. งคราว 

ลูกคา้ที7ไม่พบหนา้ โดยโครงสร้าง ไม่พบว่ามีการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้โดยวิธีการ
อื7นนอกจาก ตอ้งพบและเจรจาขอ้มูลการใชบ้ริการต่อกนั จึงไม่พิจารณา
ให้ใชว้ิธีการแสดงตนสาํหรับลูกคา้ที7สร้างความสัมพนัธ์แบบไม่พบหนา้ 

 
 

 

 



๗๔ 

 

 

แนวทางการระบุตัวตนของลูกค้า 

ขั.นตอน หลกัการ 
ขั.นตอนที7 ๑   
ตรวจสอบกบัรายชื7อบุคคลที7ถูกกาํหนด 

ตรวจขอ้มูลลูกคา้ดงัต่อไปนี.  
        - ชื7อบริษทั  
        - รายชื7อกรรมการที7ปรากฏในเอกสารทุกราย 
        - ขอ้มูลของผูรั้บมอบอาํนาจทุกราย 

ขั.นตอนที7 ๒ 
แนวทางการประเมินเพื7อขอขอ้มูลเพิ7มเติม 

 

เมื7อพิจารณาโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ ผูมี้หนา้ที7รายงานมี
ความสามารถในการขอขอ้มูลลูกคา้ไดค้รบถว้น จึงพิจารณาให้ 
การสร้างความสัมพนัธ์ทุกประเภทบริการ ควรระบุตวัตนในขอ้มูล
หลกัดงัต่อไปนี.  
          - ขอ้มูลผูรั้บผลประโยชน์ที7แทจ้ริงขององคก์รลูกคา้ 
          - โครงสร้างการถือหุ้น หรือการบริหารองคก์รของลูกคา้ 
          - ขอ้มูลผูบ้ริหารสูงสุด 
*ขอ้มูลในที7นี.  มีขอบเขตเพียงใด ให้ดู ประกาศสาํนกังาน ปปง. 
เรื7อง แนวทางในการระบุตวัตนของลูกคา้และการระบุผูไ้ดรั้บ
ผลประโยชน์ที7แทจ้ริงของลูกคา้  

ขั.นตอนที7 ๓  
การตรวจสอบกบัรายชื7อบุคคลที7ถูกกาํหนด กรณี
ที7มีขอ้มูลเพิ7มเติม 

กรณีที7ดาํเนินการระบุขอ้มูลเพิ7มเติมในขั.นตอนที7 ๒ หากพบวา่ มี
ขอ้มูลหรือรายชื7ออื7นๆที7เกี7ยวขอ้งกบัองคก์รของลูกคา้เพิ7มเติม ก็ให้
นาํขอ้มูลหรือรายชื7อนั.นๆ ตรวจกบัรายชื7อบุคคลที7ถูกกาํหนดดว้ย  
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ขั.นตอนที7 ๔ 
กรณีที7มีขอ้มูลตรงกบัรายชื7อบุคคลที7ถูกกาํหนด 

ผูมี้หนา้ที7รายงานตอ้งกาํหนดหลกัการอยา่งเคร่งครัด ในกรณีที7 
พบวา่ ลูกคา้ บุคคลที7เกี7ยวขอ้งหรือเป็นองคป์ระกอบของลูกคา้                 
มีขอ้มลูตรงกบัรายชื7อบุคคลที7ถูกกาํหนด บุคลากรที7เกี7ยวขอ้งตอ้ง
ดาํเนินการดงันี.  
           - ปฏิเสธความสัมพนัธ์  
           - บนัทึกขอ้มูลหรือทาํสาํเนาขอ้มูลไว ้ก่อนคืนเอกสารแสดง
ตนและระบุตวัตนคืนแก่ผูข้อสร้างความสัมพนัธ์ อยา่งนอ้ยไดแ้ก่ 
ขอ้มูลการแสดงตน ขอ้มูลผูรั้บประโยชน์ที7แทจ้ริง โดยเฉพาะชื7อ
เตม็และหมายเลขประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาเอกสารแสดงตน
ที7ไดรั้บมาในขั.นตอนการขอสร้างความสัมพนัธ ์โดยหา้มแจง้ให ้           
ผูข้อสร้างความสัมพนัธท์ราบเด็ดขาด 
 - รายงานเป็นธุรกรรมที7มีเหตุอนัควรสงสัยต่อสาํนกังาน ปปง. 

 
การบริหารความสี�ยงของผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการ 

การพิจารณาลาํดบัของความเสี7ยงสาํหรับผลิตภณัฑ ์บริการ ควรพิจารณาถึงหลกัการดงันี.   
(๑) บริการบตัรเงินฝาก มีความเสี7ยงในการฟอกเงินไดม้ากกว่าบริการให้สินเชื7อ เนื7องจาก เป็นการขาย

ตราสาร(ที7แทนมูลค่าเงิน)ให้ลูกค้า และนําเ งินดังกล่าวมาหมุนเวียนในระบบเงินของสถาบันการเงิน                               
ยิ7งระยะเวลาในการรับฝากสั.นประกอบกบัมูลค่าเงินสูงมาก ก็จะยิ7งเกิดความเสี7ยงมากขึ.น อยา่งไรก็ดี ความเสี7ยง
สาํหรับบริการนี.  เป็นความเสี7ยงจากการฟอกเงินที7ตํ7ากว่าการออกตัLวสัญญาใชเ้งินระยะสั. น เนื7องจากผูมี้หน้าที7
รายงานมีอาํนาจในการออกตัLวสัญญาใชเ้งินที7มีระยะเวลาการใชเ้งินในระยะยาว (๑ปีขึ.นไป) กล่าวคือ ไม่เสี7ยง
เท่ากบัผลิตภณัฑห์รือบริการที7เป็นการฝากหรือถอนเงินสดอยา่งธนาคาร 
  (๒) บริการสินเชื7อ   มีความเสี7 ยงในการฟอกเงินตํ7ากว่า เนื7องจาก การใช้บริการนี.  ลูกค้าต้องเสีย
ผลประโยชน์บางส่วน(เสียดอกเบี.ย) ซึ7 งนักฟอกเงินมกัไม่นิยมทาํกิจกรรมที7ทาํให้เงินลดมูลค่าลง อย่างไรก็ดี 
บริการนี.  อาจเสี7ยงต่อการฟอกเงินทอดที7สาม (ลูกคา้ตอ้งนาํเงินสดมาเปลี7ยนเป็นอสังหาริมทรัพย ์ก่อนที7จะนาํมา
เปลี7ยนเป็นมูลค่าเงินกบัสถาบนัการเงิน) ดงันั.น การขอสินเชื7อโดยมีหลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพยที์7มีราคาสูง
ยอ่มมีความเสี7ยงกว่า การขอสินเชื7อโดยมีหลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพยที์7มีราคาตํ7า ซึ7 งการตรวจสอบที7มาของ
อสังหาริมทรัพย ์เป็นแนวทางที7ผูมี้หน้าที7รายงานควรพิจารณาดาํเนินการ เท่าที7ไม่เป็นอุปสรรคในการดาํเนิน
ธุรกิจดงักล่าว 
 (๓) การรับซื.ออสังหาริมทรัพยจ์ากประชาชนในรูปแบบของการขายฝาก โดยหลกัการผูที้7นาํทรัพยม์า
ขายฝาก มกัตอ้งการเงินด่วนโดยยอมกาํหนดราคาอสังหาริมทรัพยใ์ห้ต ํ7าลงในการขายฝาก ซึ7 งไม่สอดคลอ้งกบั
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แนวทางของการฟอกเงินมากนัก อย่างไรก็ดี การรับซื.ออสังหาริมทรัพยใ์นมูลค่าสูง ก็ยงัมีความเสี7 ยงอยู่บา้ง                
(ในกรณีที7ลูกคา้นาํเงินผิดกฎหมายมาเปลี7ยนเป็นอสังหาริมทรัพยแ์ละนาํมาขายฝาก) แต่โดยหลกัการความเสี7ยง
ของบริการนี.อยูใ่นระดบัที7เท่าๆกนักบัความเสี7ยงในบริการให้สินเชื7อในขอ้ (๒) 
 
ช่องทางการให้บริการ  

(๑) การให้บริการผ่านบุคลากรของผูมี้หน้าที7รายงาน เป็นช่องทางที7มีความเสี7ยงในการฟอกเงินน้อย
ที7สุด เนื7องจาก บุคลากรสามารถเห็นพฤติกรรมประกอบกบัการสอบถามขอ้มูลกบัลูกคา้ไดอ้ย่างทนัที และใช้
ดุลยพินิจในการขอขอ้มูลหรือเอกสารเพิ7มหากสงสัยว่ามีความผดิปกติเกิดขึ.นในการขอทาํธุรกรรมนั.น  

(๒) การให้บริการผ่านตวัแทน  ประสิทธิภาพของตวัแทนเป็นปัจจยัในการพิจารณาความเสี7ยงในการ
ฟอกเงิน กรณีที7ตวัแทนมีหน้าที7รับผิดต่อผูมี้หน้าที7รายงานโดยตรงตามกฎหมาย หรือไดรั้บการกาํกบัดูแลดา้น
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด ความเสี7 ยงในการ
ใหบ้ริการผ่านช่องทางนี.  ก็จะนอ้ยกว่า การให้บริการผ่านตวัแทนที7ทาํธุรกิจอื7นที7ไม่อยูใ่นการกาํกบัดูแลดา้นการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

(๓) การให้บริการผ่านบัญชีธนาคาร มีความเสี7ยงมากกว่าการให้บริการผ่านบุคลากรของผูมี้หน้าที7
รายงาน เนื7องจาก ธนาคารมีหน้าที7จ่ายเงินหรือรับเงินตามคาํสั7งที7 ถูกตอ้งตามรูปแบบธุรกิจ แต่ไม่ทราบถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างลูกคา้กบัผูมี้หน้าที7รายงาน และไม่ทราบถึงวตัถุประสงคใ์นการทาํธุรกรรมระหว่างลูกคา้
กบัผูมี้หน้าที7รายงาน ผูมี้หน้าที7รายงาน จึงตอ้งตรวจสอบความผิดปกติของการทาํธุรกรรมก่อนจะอนุมติัให้
ธนาคารดาํเนินการกบัลูกคา้ของผูมี้หนา้ที7รายงานดว้ย 

 
การตรวจสอบความเคลื�อนไหวในการดําเนินความสัมพนัธ์กบัลูกค้า 
 การตรวจสอบความเคลื7อนไหวของลูกค้า ให้พิจารณาตรวจสอบในรอบปีแรกหลังจากสร้าง
ความสัมพันธ์ก่อน เพื7อพิจารณาว่า ลูกค้ามีรูปแบบการดําเนินความสัมพันธ์ที7ปกติและสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคใ์นการสร้างความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัขอ้มูลฐานะทางการเงินของลูกคา้หรือไม่ หลงัจากนั.น
จึงพิจารณาตรวจสอบความเคลื7อนไหวตามระยะเวลาที7กาํหนดไวใ้นระบบ ซึ7 งตอ้งสอดคลอ้งกบัระดบัความเสี7ยง
ของลูกคา้ 

 

- กระบวนการอื�นๆ ขอให้พจิารณาดาํเนินการตามหลักการที�ระบุไว้ในแนวทางปฏิบัตินี< - 
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ขั�นตอนที	 ๑ การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 
 
ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี เรื�อง  วิธีการแสดงตนของลูกคา้สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
ปฏิบติัตามขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และ ขอ้ ๗ 
 
ขั�นตอนที	 ๑/๑ การระบุตัวตน ตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื	อทราบข้อเท็จจริงเกี	ยวกบัลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้ กบัรายชื�อที�สาํนกังาน ปปง. ประกาศตาม พรบ.ป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
         ลูกค้าบุคคลธรรมดา               ลูกค้านิติบุคคล    ลูกค้าบุคคลที	ตกลงกนัตามกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ตวัลูกคา้ 
(ผูส้ร้างความสัมพนัธ์) 
๒. ผูรั้บมอบอาํนาจ 

๑. องคนิ์ติบุคคล 
๒. กรรมการทุกราย 
(ตามหนงัสือจดทะเบียน) 
๓. ผูรั้บมอบอาํนาจ 

๑. ผูก่้อตั6งองคก์ร 
๒. คณะกรรมการที�ปรากฏในเอกสารจดัตั6ง 
๓. กรรมการที�มีอาํนาจ 
๔. ผูรั้บมอบอาํนาจ 
(กรณีทรัสต)์ 
๕ . ทรัสตี, 
๖. ผูรั้บผลประโยชน์ของทรัสต ์

UN List  รายชื	อผู้ก่อการร้าย/ 

ผู้สนับสนุนทางการเงิน 

แก่การก่อการร้าย 

Thailand List   

รายชื	อผู้ก่อการร้าย/ผู้สนับสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย 

ที	สํานักงานฯประกาศ 
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ขั�นตอนที	 ๑/๑ (ต่อ) การระบุตัวตนของลูกค้า ตอน ประเมินเพื	อขอข้อมูลเพิ	มเติม 

 

กรณีที	 ๑  

                  ลูกค้าอยู่ในกลุ่มเสี	ยงตํ	าตามกฎหมาย    ลูกค้าใช้ “ผลติภัณฑ์กลุ่มเสี	ยงตํ	า” ที	บริษัทฯกาํหนด

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบ 

- ความถกูต้อง ครบถ้วน 

- ความน่าเชื�อถอืของ
ข้อมูล 

๑. กลุ่มผูมี้บตัรเงินฝากที�มีมูลค่าไม่เกิน ..............บาท 
๒. กลุ่มผูล้งทุนซื6อ ตั>วสัญญาใชเ้งิน ที�มีมลูคา่ไม่เกิน
......... บาท และมีกาํหนดไดรั้บเงินตั6งแต่.......ปีขึ6นไป 
๓. กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ กูย้มืเงิน สินเชื�อ (ใหม่) ที�มีกาํหนด
ใชค้นื เป็นระยะเวลาตั6งแต่..........ปีขึ6นไป     หรือ 
๔. กลุ่มผูใ้ชบ้ริการกูย้มื ที�ไม่ใชท้รัพยสิ์นเป็น
หลกัประกนั 
 

องคก์ร/นิติบุคคลที�ระบุในประกาศสาํนักงาน ปปง. 
เรื�อง แนวทางการกาํหนดปัจจยัหรือลกัษณะในการ
พิจารณาลูกคา้ที�มีความเสี�ยงตํ�า  
เช่น         - หน่วยงานราชการ 
               - หน่วยงานของรัฐ 
               - บริษทัมหาชนที�จะทะเบียนในตลาดฯ 
               - กองทุนรวม, กองทุนที�จดัตั6งตามกฎหมาย 

องค์กร/นิติบุคคลที	ระบุในประกาศฯ 

ประกอบกฎกระทรวง 

ผลติภัณฑ์ความเสี	ยงตํ	า 

ไม่ต้องระบุตัวตนเพิ	มเติมในขั�นตอนนี� 

ขั�นตอนการบริหารความเสี	ยง 
(จัดระดบัความเสี	ยงของลูกค้า) 



๗๙ 

 

 

 
     กรณีที	 ๒ 
 

       ลูกค้าอยู่ไม่ในกลุ่มเสี	ยงตํ	าตามกฎหมาย   ลูกค้าใช้ “ผลติภัณฑ์กลุ่มเสี	ยงสูงกว่า” ที	บริษัทฯกาํหนด 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์กร/นิติบุคคลที	ระบุในประกาศฯ 

ประกอบกฎกระทรวง 

ผลติภัณฑ์ความเสี	ยงตํ	าที	บริษัทกาํหนด 

ต้องระบุตัวตนเพิ	มเติมในขั�นตอนนี� 

๑. ผู้รับประโยชน์ที	แท้จริง (อัตราส่วนการถือหุ้น 

ไม่เกนิร้อยละ ๒๕ เฉพาะบุคคลธรรมดา) 

๒. โครงสร้างการถือหุ้น /การบริหารองค์กร 
๓. ข้อมูลผู้บริหารสูงสุด  

ขั�นตอนการบริหารความเสี	ยง 

(จัดระดบัความเสี	ยงของลูกค้า) 

ตรวจสอบ 

- ความถกูต้อง ครบถ้วน 

- ความน่าเชื�อถอืของข้อมลู 



๘๐ 

 

 

 
   ขั�นตอนที	 ๒  การบริหารความเสี	ยงของลูกค้า 
 
 

ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า (Check  Risk Factor List) 
                                         
                              HIGH RISK            MEDIUM                    LOW RISK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

อาชีพ/ประเภทธุรกิจของลูกค้า  
(คาสิโน,คา้แรงงานต่างประเทศ, คา้ทอง 
อญัมณี  วตัถโุบราณ, แลกเปลี�ยนเงินตรา, 
คา้อาวธุยทุธภณัฑ,์ ทวัร์นาํเที�ยว, สถาน
บริการบนัเทิง 

พื�นที	/ประเทศเสี	ยงสูงตามที	สํานักงานฯ 

ประกาศ 

บุคคลที	มีสถานภาพทางการเมือง* 

ผลิตภัณฑ์เสี	ยงมากกว่า 
บตัรเงินฝาก มูลคา่...ขึ6นไป (บุคคล) 
บตัรเงินฝาก มูลคา่ ....ขึ6นไป (นิติบุคคล) 
ตั>วสญัญาใชเ้งิน มูลคา่ .........ขึ6นไป (บุคคล) 
ตั>วสญัญาใชเ้งินมูลคา่..........ขึ6นไป (นิติบุคคล) 
กูย้มื/จาํนอง โดยมีอสังหาริมทรัพยที์�มีมูลค่า 
ตั6งแต ่......บาทขึ6นไป และกาํหนดชาํระภายใน 
ไม่เกิน.......ปี 

อื	นๆ..... 

ประเภทองค์กร/นิติบุคคล  เสี	ยงตํ	า 

ตามประกาศฯ ลูกค้าเสี	ยงตํ	า 

เช่น หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ  
กองทุนรวม บริษทัมหาชน เป็นตน้ 

สํานักงานประกาศ/แจ้งให้เสี	ยงสูง 

ถูกยดึ/อายัด/ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ผลิตภัณฑ์ความเสี	ยงตํ	าที	บริษัทกําหนด 
(ดูที�กาํหนดไวใ้นขั6นตอน ระบุตวัตน) 

ไม่พบปัจจัยความเสี	ยงสูง มาปะปน  

อื	นๆ..... 



๘๑ 

 

 

  

ขั�นตอนที	 ๒/๑ ขั�นตอนการอนุมัติรับลูกค้า 

กรณีที	 ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีที	 ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ติด List ก่อการร้าย 

มีความเสี	ยงสูงเกนิกว่าจะพิจารณาสร้างความสัมพันธ์ 

รายงานผู้บริหารระดับสูง 

พจิารณาตรวจสอบว่า 

“ควรรายงาน STR ต่อสํานักงาน 
   หรือไม่”  

สร้างความสัมพันธ์ได้  

กรณีลูกค้ามีความเสี	ยงระดบัตํ	า – กลาง 

เฉพาะ ลูกค้าที	มีระดบัความเสี	ยง “สูง” 
ขออนุมัติผู้บริหารระดบัสูงก่อน  



๘๒ 

 

 

 

ขั�นตอนที	 ๓ การตรวจสอบความเคลื	อนไหวทางการเงิน การทําธุรกรรมหรือการดาํเนินความสัมพนัธ์ 
 
             เมื�อมีการอนุมติัสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้แลว้ ผูมี้หนา้ที�รายงานตอ้งกาํหนดมาตรการและปฏิบติัการ ใน
กระบวนการตรวจสอบความเคลื�อนไหวทางการเงิน การทาํธุรกรรมหรือการดาํเนินความสัมพนัธ์ของลูกคา้ โดยตอ้งคาํนึงถึง
หลกัการสาํคญัอนัไดแ้ก่ 

“ลูกค้าที
มีความเสี
ยงสูง ต้องได้รับการตรวจสอบความเคลื
อนไหวทางการเงิน การทําธุรกรรมหรือการดาํเนินความสัมพนัธ์ที
  

เข้มข้นที
สุด   และลูกค้าที
มีความเสี
ยงตํ
า สามารถได้รับการปรับลดความเข้มข้นในการตรวจสอบความเคลื
อนไหวฯดงักล่าวลงได้”  

 
            รูปแบบหรือแนวทางในการตรวจสอบความเคลื�อนไหวทางการเงิน การทาํธุรกรรม หรือการดาํเนินความสัมพนัธ์ของลูกคา้
ธุรกิจบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ อาจพิจารณาไดด้งันี6  
 
กรณีการสร้างความสัมพนัธ์ลักษณะที	เป็นการลงทุน 
 
 
  
    การลงทุนครั�งแรก   

    เมื	อเริ	มความสัมพนัธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีการสร้างความสัมพนัธ์ที	มีลักษณะก่อภาระหนี� 
 
 
 
 

 

๓๖๕ วัน

แรก 

 

 

การลงทนุสงูขึ �น ??? 

หรือ 

การลงทนุตํ�าลง??? 

ไม่สอดคล้องกบัรายได้??? 

ถือเงินสดมาลงทนุมากผิดปต?ิ?? 

เพิ�มมลูค่าการลงทนุสงูมากผิดปกติ??? 

 

๓๖๕ วัน

แรก 

- ผ่อนชําระตามงวดปกต?ิ?? 

 

- ปิดบญัชีสนิเชื�อด้วยเงินก้อนใหญ่??? 

- เคลียร์ยอดหนี �ในระยะสั �น และขอสนิเชื�อใหม ่   
   หมนุเวยีนเช่นนี �ไปเรื�อยๆ??? 

วิเคราะห์ว่า ยังคงความเสี�ยงระดับเดิมหรือควรปรับปรุง??? 



๘๓ 

 

 

การตรวจสอบความเคลื	อนไหวทางการเงิน การทําธุรกรรม หรือการดาํเนินความสัมพันธ์ในรอบต่อไปจนยุติความสัมพันธ์ 

 

ลูกค้าเสี	ยงสูง 
 
 
 
  
       

     
 
 
 
ลูกค้าเสี	ยงกลาง 

                                                               

                                         ลูกค้าเสี	ยงตํ	า 
 
 
 
 
 
  
       

     
 
 
 
 
 
 

 

 

ทุกๆ๓๖๕ วัน 
หรือถี�กว่า 

 

 

การลงทนุสงูขึ �น ??? 

หรือ 

การลงทนุตํ�าลง??? 

ไม่สอดคล้องกบัรายได้??? 

ถือเงินสดมาลงทนุมากผิดปติ??? 

เพิ�มมลูค่าการลงทนุสงูมากผิดปกติ??? 

 

๓๖๕ วันขึ +นไป  
แต่ไม่ควรเกิน ๓ ปี 

(ผ่อนปรนตามระดับเสี�ยง) 

 

 

การลงทนุสงูขึ �น ??? 

หรือ 

การลงทนุตํ�าลง??? 

ไม่สอดคล้องกบัรายได้??? 

ถือเงินสดมาลงทนุมากผิดปติ??? 

เพิ�มมลูค่าการลงทนุสงูมากผิดปกติ??? 

 

ผ่อนชําระตามงวดปกต?ิ?? 

 

ปิดบญัชีสนิเชื�อด้วยเงินก้อนใหญ่??? 

เคลียร์ยอดหนี �ในระยะสั �น และขอสนิเชื�อใหม ่หมนุเวียน
เช่นนี �ไปเรื�อยๆ??? 

ลงทนุ 

สินเชื�อ 



๘๔ 

 

 

 

 

การวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบความเคลื	อนไหวในขั�นตอนที	 ๓ 
 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบพฤติกรรมการทําธุรกรรมปกติ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 
 

        วงเงินในการทําธุรกรรมอยู่ใน 
                  ค่าเฉลี	ยที	ปกติ  

ใช่ 

ไม่ใช่ 

       ควรต้องปรับปรุงระดับความเสี	ยง 
                     ของลูกค้าหรือไม่  

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ยังคงต้องการดาํเนินความสัมพนัธ์ 
       ทางธุรกจิกับลูกค้าอยู่ต่อไป ไม่ใช่ 

ใช่ 

 

***************************************** 
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