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ขอบเขต

 แบ่งเป็น ๕ หมวด ๕๕ ข้อ ดังนี้ 

• นิยามศพัท์ (ข้อ ๓)

• หมวด ๑: บททั่วไป (ข้อ ๔ – ข้อ ๙)

• หมวด ๒: การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่

การก่อการร้าย (ข้อ ๑๐ – ข้อ ๑๗)

• หมวด ๓: การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ข้อ ๑๘ – ข้อ ๔๑)

• หมวด ๔: การตรวจสอบสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ การพึ่งพาบุคคลที่

สามในการตรวจสอบลูกค้า การกําหนดนโยบายสําหรับสํานักงานสาขาหรือบริษัท

ในเครือ (ข้อ ๔๒ – ข้อ ๕๑)

• หมวด ๕: การกํากับและตรวจสอบ (ข้อ ๕๒ – ข้อ ๕๕)



นิยามศัพท์ (ขอ้ ๓)

ลูกค้า

บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย

ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ข้อมูลสาธารณะ

บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง



ลูกค้า

• บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย

• ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรม กับ

• สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) หรือ (๙)



บุคคลที่มกีารตกลงกันทางกฎหมาย

• การตกลงให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลฝ่ายหนึ่ง

• เ ป็ นผู้ ค ร อบครอ ง  ใ ช้  จํ า หน่ า ย  ห รื อบ ริ ห า รจั ด ก า รท รัพย์

ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ

• เพื่อประโยชน์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง



ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

• บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือมีอํานาจควบคุมความสัมพันธ์

ทางธุรกิจของลูกค้ากับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 

๑๖ (๑) หรือ (๙) 

• บุคคลที่ลูกค้าทําธุรกรรมแทน 

• บุคคลผู้ใช้อํานาจควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทาง

กฎหมาย 



ข้อมูลสาธารณะ

• ข้อมูลเรื่องหนึ่งเรื่องใดซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้

อย่างเสมอภาค หรือข้อมูลเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่สามารถแสวงหาได้จาก

แหล่งข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป 

• และผูเ้ข้าถึงหรือผู้แสวงหาข้อมูลนั้น อาจต้องจ่ายหรือไม่ต้องจ่าย

ค่าตอบแทนเพื่อการได้รับข้อมูลดังกล่าว 

• รวมถึงข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐจัดทําขึ้นเพื่อให้ประชาชน หรือกลุ่ม

ธุรกิจกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด สามารถเข้าถึงได้เพื่อตรวจสอบหรือทราบถึง

ข้อมูลต่าง ๆ



บุคคลที่มสีถานภาพทางการเมือง

• บุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายให้ดํารงตําแหน่งสําคญัหรือเคยดํารงตําแหน่งดังกล่าวใน

หรือต่างประเทศ เช่น ประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาล รัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูง

ของรัฐบาล ฝ่ายตุลาการ องคก์รตามรัฐธรรมนูญ อัยการ หรือทหาร ผู้บริหาร

ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นที่รัฐเปน็เจ้าของ หรือผู้มีบทบาทสําคัญใน

พรรคการเมือง รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ร่วมงานใกล้ชิด 

• และบุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายให้ดํารงตําแหน่งสําคัญหรือเคยดํารงตําแหน่ง

ดังกล่าวในองค์การระหว่างประเทศ เช่น กรรมการบริหาร รองกรรมการบริหาร 

และสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร หรือผูท้ี่ดํารงตําแหน่งเท่าเทียมกับระดับ

ดังกล่าว 

• ทัง้นี้ ตามที่เลขาธิการ ปปง.กําหนด



หมวด 1 

บททั่วไป

(ข้อ ๔ – ข้อ ๙)



นโยบาย/มาตรการ 

• ต้องกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีการเป็นลายลักษณ์อักษร สําหรับ

ประเมินและบริหารความเสี่ยงด้าน AML/CFT ตามแนวทางที่

เลขาธิการ ปปง. กําหนด (ข้อ ๔)

• ต้องกําหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้าน AML/CFT ที่อาจเกิดขึ้น 

ก่อนการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่

ตามแนวทางที่เลขาธิการกําหนด  (ข้อ ๕)



ข้อห้าม/ข้อบังคับ

•   ห้ามสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมกับลูกค้าที่ปกปิด

ชื่อจริงหรือใช้ชื่อแฝง  (ข้อ ๖)

• ห้ามให้ลูกค้าทราบ เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสยั 

หรือรายงานข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องของลูกค้าไปยังสํานักงาน ปปง.     

(ข้อ ๗)

• ธุรกรรมที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการทํา 

CDD (ข้อ ๘)



ข้อห้าม/ข้อบังคับ (ต่อ)

• การสร้างหรือดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าที่สงสัยว่าอาจ

เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ

ร้าย 

- ต้องระบุ/พิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า , ระบุ/ พิสูจน์ทราบผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ที่แท้จริง, ตรวจสอบรายชื่อกับ Thai List/Un List 

-โดยไม่มีข้อยกเว้น 

- รายงานเป็น STR ต่อสํานักงาน ปปง. (ข้อ ๙)



หมวด ๒

การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

 (ข้อ ๑๐ – ข้อ ๑๗)



หลักทั่วไปในการบริหารความเสี่ยง 

•  ให้ตรวจสอบธุรกรรมที่ลูกค้าได้ทําขึ้น เพื่อบริหารความเสี่ยงสําหรับ

ธุ ร ก ร ร ม ที่ ส ง สั ย ว่ า อ า จ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ฟ อ ก เ งิ น ห รื อ

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และให้รายงานเป็น STR

หลังจากที่ได้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เ กี่ยวข้องแล้ว 

(ข้อ ๑๐)

•  ให้ดําเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการที่เป็นลายลักษณ์อักษร

สําหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้าน AML/CFT กับลูกค้าทุก

ราย ตั้งแต่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจจนยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ     

(ข้อ ๑๑)



หลักทั่วไปในการบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

•  ให้กําหนดระดับความเข้มข้นในการทํา CDD สําหรับลูกค้าทุกรายให้

สอดคล้องกับความเสี่ยงด้าน AML/CFT

- ลูกค้าความเสี่ยงสูง ต้องทํา CDD ในระดับที่เข้มข้นที่สุด 

- ลูกคา้ความเสี่ยงต่ํา อาจพิจารณาลดความเข้มข้นในการทํา CDD 

ลงได้ (ข้อ ๑๒)

•  ให้ตรวจทานและปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า

-ที่ใช้ในการแสดงตน   การระบุตัวตน และที่นํามาพิจารณาในการ

บริหารความเสี่ยงด้าน AML/CFT

-ให้เป็นข้อมูลปัจจุบันและดําเนินการอย่างสม่ําเสมอจนกว่าจะยุติ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า (ข้อ ๑๓)



ลูกค้าความเสี่ยงสูง
ปัจจัยความเสี่ยงสูง (ข้อ ๑๔)

(๑) ปัจจยัความเสี่ยงอันเกิดจากลูกค้า ได้แก่ 

(ก) กรณีทีลู่กค้าหรอืผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แทจ้ริงของลูกคา้มลีักษณะอย่างใด

อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑) โครงสร้างการถือหุน้มคีวามผิดปกติ

๒) สํานักงานแจง้ว่าเป็นรายชือ่ที่ตอ้งกําหนดให้เป็นลูกค้าทีม่คีวามเสี่ยงสูง

๓) ประกอบอาชีพทีม่คีวามเสี่ยงสูงตามที่เลขาธิการ ปปง. กําหนด 

๔) เป็นบุคคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืง หรอื

๕) ถูกพิจารณาโดยนัยอื่นว่ามคีวามเสี่ยงสูง

(ข) กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาํธุรกรรมของลูกค้า

ดําเนินไปอย่างผิดปกติ 



ปัจจัยความเสี่ยงสูง (ข้อ ๑๔) ต่อ

(๒) ปัจจัยความเสี่ยงอันเกิดจากพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงิน 

ได้แก่ กรณีที่ ลูกค้ามีถิ่นที่อยู่ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร มีการประกอบอาชีพ 

มีแหล่งที่มาของรายได้ หรือทําธุรกรรมในพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์หรือประเทศซึ่ง

เลขาธิการ ปปง. กําหนดว่าเป็นพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านAML/CFT

***ต้องนําปัจจัยความเสี่ยงตาม (๑) และ (๒) มาพิจารณาบริหารความเสี่ยงของ

ลูกค้าอย่างเคร่งครัด 

  ***อาจพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น ช่องทางการให้บริการ ประเภทของธุรกรรม 

ประเภทของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลรายชื่อที่มีความเสี่ยงจากแหล่งข้อมูลอื่น 

เป็นปัจจัยในการกําหนดความเสี่ยงสูงร่วมด้วยก็ได้ 



การทํา CDD ลูกค้าความเสี่ยงสูง (ข้อ ๑๕) 

• ต้องทํา CDD ในระดับที่เข้มข้นที่สุด โดยอย่างน้อยต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้

 (๑) กําหนดขั้นตอนที่เพิ่มขึ้น หรือการขอหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้า 

เกี่ยวกับข้อมูลหรือหลักฐานในการประกอบกิจการของลูกค้า ข้อมูลแหล่งที่มาของ

เงินหรือรายได้ ฯลฯ

 (๒) กําหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและ

อนุมัติผลการตรวจทานข้อมูลตามกระบวนการ CDD

- ในกรณีที่ลูกค้ามีความเสี่ยงสูงจนอาจเป็นเหตุให้สถาบันการเงินและผู้

ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน

หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  ต้องปฏิเสธการสร้าง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือไม่ทําธุรกรรมหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจและ

รายงานเป็น STR 

(๓) กําหนดกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงิน

ของลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเข้มข้นที่สุด ฯลฯ



ลูกค้าความเสี่ยงต่ํา

การทํา CDD ลูกค้าความเสี่ยงต่ํา (ข้อ ๑๖)

(๑) ลดระดับความเข้มข้นในการขอข้อมูลการระบุตัวตน โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมจากประเภทของลูกค้า ประเภทของธุรกรรมหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 

มูลค่าของธุรกรรม  และความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการดําเนิน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

(๒) ลดระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทาง

การเงินหรือการดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า

(๓) ลดระดับความเข้มข้นในการตรวจทานข้อมูลปัจจุบันของลูกค้า

***ปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ํา เป็นไปตามแนวทางที่

เลขาธิการ ปปง.กําหนด



การปรับสถานะจากลูกค้าเสี่ยงต่ําเป็นเสี่ยงสูง (ข้อ ๑๗)

• เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ํา มีส่วนร่วมในการ

กระทําหรือมีการทําธุรกรรมหรือมีการดําเนินการใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง

กับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

• ต้องปรับปรุงความเสี่ยงของลูกค้าดังกล่าวให้เป็นลูกค้าที่มีความ

เสี่ยงสูง

• ทํา CDD ในระดับที่เข้มข้นที่สุดทันที



หมวด ๓

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

(ข้อ ๑๘ – ข้อ ๔๑)



ต้องทํา CDD เมื่อ...(ข้อ ๑๘)

(๑) เริ่มมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า

(๒) มีการทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว

(ก) ไม่ว่าครั้งเดียวหรือหลายครั้งที่มีร่องรอยความต่อเนื่องรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่

เจ็ดแสนบาทขึ้นไป หรือ

(ข) ที่เป็นการโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครั้งมีมูลค่า

ตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป

(๓) มีข้อสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๔) มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้าหรือระบุตัวผู้ได้รับผลประโยชน์

ที่แท้จริงตามข้อ ๑๙ (๑) และ (๒)



ขั้นตอนการทํา CDD (ข้อ ๑๙)

(๑) ระบุตัวตน/พิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า

(๒) ระบุ/พิสูจน์ทราบผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

(๓) ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อ      

Un List/Thai List

(๔) ขอข้อมูลจากลูกค้าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ตามเจตจํานงในการสร้างความสัมพันธ์  ทางธุรกิจ

(๕) ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทําธุรกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการทําธุรกรรมตลอดช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจยังดําเนินอยู่

*** อาจดําเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ในโอกาสแรกที่สามารถทําได้ภายหลังจากที่มีการสร้าง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจตามปกติ แต่ต้อง

อยู่ภายใต้การบริหารความเสี่ยงด้าน AML/CFT ที่มีประสิทธิภาพ และไม่กระทบกระเทือนถึง

การระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมาย ปกร.

*** การดําเนินการตาม (๑) และ (๒) เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการ ปปง. กําหนด



การทํา CDD ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลหรือ

บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 

• ให้ระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า รวมทั้งทําความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของ

ลูกค้า โครงสร้างการบริหารจัดการหรือการเป็นเจ้าของและอํานาจในการควบคุม (ข้อ ๒๑)

• วิธีการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตน ใช้ข้อมูล ดังนี้ (ข้อ ๒๒)

(๑) ลูกค้า ได้แก่ ชื่อและประเภทตามกฎหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับอํานาจในการควบคุม         

สถานที่ตั้ง ฯลฯ

(๒) ผูไ้ด้รบัผลประโยชน์ที่แท้จริง 

- สําหรับลูกค้าที่เป็นนิติบคุคล ให้ระบุคคลธรรมดาผู้ใช้อํานาจในการควบคุมนิติบคุคล  

-สําหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย  

  ๑) ทรัสต์  ให้ระบุ ผู้ก่อตัง้ ผู้รบัผลประโยชน์ และบคุคลธรรมดาผู้ใช้อํานาจในการ

      ควบคุมทรัสต์ฯลฯ

  ๒) ประเภทอื่นนอกจากทรัสต์ ให้ระบุ ตัวตนของบุคคลที่อยู่ในตําแหน่งที่เท่าเทียมหรือ

      คล้ายกัน 



การทํา CDD ลูกค้าปัจจุบัน (ข้อ ๒๖)

(๑) ลูกค้าที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนและเพียงพอ ให้ติดตามและตรวจสอบ 

ข้อมูลให้ครบถ้วน

(๒) ลูกค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวในการเดินบัญชีหรือไม่มีการทําธุรกรรม

มาเป็นเวลานานให้กําหนดมาตรการให้ลูกค้าต้องติดต่อในการทํา

ธุรกรรมครั้งต่อไป 

(๓) ลูกค้าที่ไม่สามารถติดตามข้อมูลให้ครบถ้วนและเพียงพอได้ ให้

พิจารณายุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าว

***ตามแนวทางที่เลขาธิการ ปปง. กําหนด



การมอบอํานาจให้สร้างความสัมพันธ์/การใช้ข้อมูลที่

จัดทําไว้แล้ว

•  การมอบอํานาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรม

    - ให้ตรวจสอบว่าได้มีการมอบอํานาจกันจริง

    - ตรวจสอบบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจโดยการระบุตัวตน/พิสูจน์ทราบตัวตน,ระบุ/  

    พิสูจน์ทราบผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง,ตรวจสอบรายชื่อกับ Un List/Thai List  

    (ข้อ ๒๐)

•   การใช้ข้อมูลที่จัดทําไว้แล้ว

    - ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในครั้งต่อไป

    - ใช้ข้อมูลการระบุตัวตน/พิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า,ระบุ/พิสูจน์ทราบผู้ได้รับ  

    ผลประโยชน์ที่แท้จริง,ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ได้  

    จัดทําไว้แล้วสําหรับลูกค้ารายเดียวกันได้ 

    - เว้นแต่ มีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว (ข้อ ๒๓)



กรณีที่ทํา CDD ไม่ได้/การเก็บรักษาข้อมูล CDD 

• กรณีที่ทํา CDD ไม่ได้ (ข้อ ๒๓)

- ให้ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ทําธุรกรรม หรือยุติ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า

- พิจารณารายงานเป็น STR ต่อสํานักงาน ปปง. 

• การเก็บรักษาข้อมูล CDD (ข้อ ๒๕)

- ให้เก็บรักษาตามแนวทางปฏิบัติเลขาธิการ ปปง.กําหนด



ผู้รับประโยชน์จากกรมธรรมป์ระกันภัย 
• ให้ระบุชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายที่เป็นผู้รับ

ประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย (ข้อ ๒๗)

• พิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตนของผู้รับประโยชน์ในเวลาที่จะต้องจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่น

ตามกรมธรรม์ประกันภัย (ข้อ ๒๘)

• กําหนดให้การพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยเป็นปัจจัยหนึ่งใน

การบริหารความเสี่ยงของลูกค้า (ข้อ ๒๙)

• หากดําเนินการข้างต้นไม่ได้ ให้ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ/ไม่ทําธุรกรรม/         

ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และพิจารณารายงานเป็น STR (ข้อ ๓๐)

• กําหนดให้การประกันชีวิตที่มีการชําระเบี้ยประกันไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อปี หรือ ชําระเบี้ย

ประกันครั้งเดียวไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ มีสิทธิได้รับคืนเงิน/ผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์

เมื่อเสียชีวิต พิการ หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเท่านั้นและไม่มีการสะสมเงินหรือให้ปันผลหรือ

ดอกเบี้ยควบคู่กับการประกันชีวิต เป็นลูกค้าเสี่ยงต่ํา (ข้อ ๓๑)



การทํา CDD ผู้ทีท่ําธุรกรรมเป็นครั้งคราว (ข้อ ๓๒)

(๑) เมื่อมีการทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว

(ก) ไม่ว่าครั้งเดียวหรือหลายครั้งที่มีร่องรอยความต่อเนื่องรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้น

ไป หรือ

(ข) ที่เป็นการโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครั้งมีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่น

บาทขึ้นไป

(๒) โดยไม่เคยจัดให้มีการแสดงตนและทํา CDD บุคคล นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทาง

กฎหมายมาก่อน 

(๓) ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้

     - ระบุตัวตน/พิสูจน์ทราบตัวตนผู้ ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว , ระบุ/พิสูจน์ทราบผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ที่แท้จริง , ตรวจสอบกับรายชื่อ Un List/Thai List

- ตรวจสอบการทําธุรกรรม หากสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย ให้รายงานเป็น STR 



การส่งข้อมูลพร้อมคําสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

• การให้บริการโอนเงินข้ามประเทศตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป คําสั่งโอน/รับโอน

เงิน ต้องมีข้อมูลลูกค้า ดังนี้ (ข้อ ๓๓)

(๑) ชื่อเต็มของลูกค้าผู้สั่งโอน

(๒) หมายเลขบัญชีหรือหมายเลขอ้างอิง ลูกค้าผู้สั่งโอน

(๓) ที่อยู่ของลูกค้าผู้สั่งโอน 

(๔) ชื่อเต็มของผู้รับเงิน

(๕) หมายเลขบัญชีหรือหมายเลขอ้างอิง ผู้รับเงิน

*** การส่งคําสั่งโอนเงินเป็นคําสั่งรวมจากลูกค้าผู้สั่งโอนรายเดียวไปยังผู้รับเงินหลาย

ราย ไม่ต้องส่งหรือรับข้อมูลข้างต้น แต่ต้องมีหมายเลขบัญชี/หมายเลขอ้างอิง 

และข้อมูลผู้ส่งคําสั่งโอนและผู้รับเงินทั้งหมดในคําสั่งรวมเพื่อให้สามารถติดตาม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินนั้นได้



การส่งข้อมูลพร้อมคําสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

• ต้องตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของลูกค้าก่อนส่งคําสั่งโอนเงินไปยังสถาบันการเงิน

ผู้รับคําสั่งโอน (ข้อ ๓๔)

• การให้บริการโอนเงินในประเทศตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป คําสั่งโอน/รับโอน

เงิน มีข้อมูลลูกค้าเช่นเดียวกับการให้บริการโอนเงินข้ามประเทศ เว้นแต่ สถาบัน

การเงินผู้รับคําสั่ง สามารถได้รับข้อมูลดังกล่าวโดยวิธีอื่น ก็ให้ส่งเฉพาะหมายเลข

บัญชีหรือหมายเลขอ้างอิงลูกค้าผู้สั่งโอน (ข้อ ๓๕)

• ตัวกลางในสายการโอนเงิน ต้องส่งข้อมูลผู้โอนพร้อมคําสั่งโอนเงินไปยังผู้รับโอน

ให้ครบถ้วน ในกรณีที่ส่งไม่ได้ต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้ห้าปีนับจากวันที่ได้รับคําสั่ง

โอนเงิน และต้องมีแนวปฏิบัติซึ่งออกตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้าน 

AML/CFT ในการปฏิเสธหรือระงับการส่งคําสั่งโอนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนและ

กําหนดมาตรการในการติดตามข้อมูลอย่างเหมาะสม (ข้อ ๓๖)



การส่งข้อมูลพร้อมคําสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

• สถาบันการเงินผู้รับคําสั่งโอนเงิน ต้องมีมาตรการในการตรวจสอบการรับคําสั่ง

โอนเงินข้ามประเทศที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่งคําสั่งโอนและลูกค้าผู้รับเงินไม่ครบถ้วน      

(ข้อ ๓๗)

• สถาบันการเงินผู้รับคําสั่งโอนเงิน ต้องดําเนินการตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของ

ลูกค้าผู้รับเงินก่อนจ่ายเงินตามคําสั่งโอน ในกรณีที่ไม่เคยมีการตรวจสอบมาก่อน  

(ข้อ ๓๘)

• สถาบันการเงินผู้รับคําสั่งโอนเงิน ต้องมีแนวปฏิบัติซึ่งออกตามนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงด้าน AML/CFT ในการปฏิเสธหรือระงับการส่งคําสั่งโอนที่มีข้อมูลไม่

ครบถ้วนและกําหนดมาตรการในการติดตามข้อมูลอย่างเหมาะสม (ข้อ ๓๙)



การส่งข้อมูลพร้อมคําสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

• ให้นําขอ้กําหนดเกี่ยวกับการส่งข้อมลูพร้อมคําสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ทัง้หมดมาใช้บงัคับกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) โดยอนุโลมด้วย 

(ข้อ ๔๐ ว.๑)

• ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ที่ให้บริการโอนมูลค่าเงนิที่เป็นทัง้ผู้ส่ง

คาํสั่งและรับคาํสั่งในการให้บริการรายเดยีวกันต้องระบุตัวตน/พิสูจน์ทราบ

ตัวตนลูกค้า, ระบุ/พิสูจน์ทราบผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แทจ้รงิ , ตรวจสอบกับ

รายชื่อ Un List/Thai List และดําเนินการดังต่อไปนี้ (ข้อ ๔๐ ว.๒)

- ตรวจสอบขอ้มลูเกี่ยวกับการทาํธุรกรรมของผู้ส่งคาํสั่งโอนและผู้รับเงนิวา่เป็น 

STR และต้องพิจารณารายงานต่อสํานักงาน ปปง.หรือไม่

- ในการให้บริการโอนมลูค่าเงนิข้ามประเทศ ให้รายงานธุรกรรมทีม่ีเหตุอันควร

สงสัยทีอ่าจมีผลกระทบหรือความเสียหายเกิดขึ้นในประเทศต่อสาํนักงาน ปปง. 



การส่งข้อมูลพร้อมคําสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

• ข้อยกเว้น ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมคําสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ ๔๑)

(๑) การใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทีม่ลีักษณะใหว้งเงิน

ในการใช้จา่ยล่วงหน้าเพื่อการชําระคา่สินค้าหรือบริการ  ทัง้นี้ ตามแนวทางที่

เลขาธิการ ปปง. กําหนด 

(๒) การโอนเงนิระหวา่งสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๙) 

หรือระหว่างสถาบันการเงินกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ซึ่งเป็นการ

กระทาํเพื่อประโยชน์ของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๙)



หมวด ๔ 

การตรวจสอบสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ 

การพึ่งพาบุคคลที่สามในการตรวจสอบลูกค้า 

การกําหนดนโยบายสําหรับสํานักงานสาขาหรือ

บริษัทในเครือ 

(ข้อ ๔๒ -๕๑)



การตรวจสอบสถาบนัการเงินตัวแทนในต่างประเทศ  

• ให้ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ทําธุรกรรม และ

ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศที่มี

ลักษณะดังต่อไปนี้ (ข้อ ๔๒)

(๑) ที่จัดตั้งโดยได้รับอนุญาตแต่ไม่มีระบบการบริหารจัดการที่แท้จริง

ในประเทศที่ได้รับอนุญาต หรือ มีระบบการบริหารจัดการที่แท้จริงแต่

มิได้ดําเนินการในประเทศที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและไม่อยู่ในสถานะที่

ได้รับการกํากับดูแล 

(๒) ที่สร้างความสัมพันธ์อย่างสถาบันการเงินตัวแทนหรือให้บริการทาง

การเงินหรือเปิดบัญชีกับสถาบันการเงินตาม (๑)



การตรวจสอบสถาบนัการเงินตัวแทนในต่างประเทศ (ต่อ)

• ต้องระบุตัวตน/พิสูจน์ทราบตัวตน, ระบุ/พิสูจน์ทราบผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ที่แท้จริง , ตรวจสอบกับรายชื่อ Un List/Thai List, 

ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินตัวแทนและความ

น่าเชื่อถือของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลด้าน AML/CFT 

ของสถาบันการเงินตัวแทนด้วย (ข้อ ๔๓)

• การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทนประเภทการ

ชําระเงินโดยผ่านบัญชีโดยตรง ต้องบริหารความเสี่ยงและทํา CDD 

ลูกค้าของสถาบันการเงินตัวแทน และต้องรับรองได้ว่าจะได้รับข้อมูล

การบริหารความเละสี่ยงการทํา CDD ลูกค้าจากสถาบันการเงินตัวแทน

ตามที่ร้องขอ (ข้อ ๔๔)



การตรวจสอบสถาบนัการเงินตัวแทนในต่างประเทศ (ต่อ)

• สถาบันการเงินตัวแทนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงด้าน AML/CFT

- ควรพิจารณาปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ทําธุรกรรม และยุติ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหากสถาบันการเงินตัวแทนไม่มีนโยบายหรือมาตรการด้าน

AML/CFT ที่มีประสิทธิภาพ หรือ สถาบันการเงินตัวแทนหรือผู้ได้รับผลประโยชน์

ที่แท้จริงของสถาบันการเงินตัวแทนนั้นเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  (ข้อ ๔๕)

- ต้องใช้ความระมัดระวังในการดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และตรวจสอบ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอ และควรพิจารณายุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ทันทีที่ตรวจสอบพบว่า สถาบันการเงินตัวแทนมีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ข้อ ๔๖)



การพึ่งพาบุคคลที่สามในการตรวจสอบลูกค้า

• พึ่งพาได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ (ข้อ ๔๗)

- การระบุตัวตน/พิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า, การระบุ/พิสูจนท์ราบผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ที่แท้จริง , การตรวจสอบรายชื่อ Un List/Thai List, การ

ขอข้อมูลจากลูกค้า

- ตรวจสอบบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากลูกค้า

- การระบุตัวตนของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าที่

เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย

- แนะนําธุรกิจ

- การเก็บรักษาข้อมูลตามกฎกระทรวง



การพึ่งพาบุคคลที่สามในการตรวจสอบลูกค้า (ต่อ)

• การพึ่งพาต้องรับรองได้ว่า

- จะได้รับข้อมูลจากบุคคลที่สาม

- บุคคลที่สามจะส่งสําเนาเอกสารหรือข้อมูลได้ในทันที

- บุคคลที่สามได้รับการกํากับดูแลและตรวจสอบอย่างเหมาะสม และ

ปฏิบัติตามกระบวนการ CDD และมีการเก็บรักษาข้อมูลตามกฎหมาย

• การพึ่งพาบุคคลที่สาม ไม่ใช่การจัดจ้างบุคคลภายนอกหรือการจัดตั้ง

ความสัมพันธ์ในลักษณะตัวแทน  

• ต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่บุคคลที่สามไม่ดําเนินการตามกระบวนการ

CDD หรือการเก็บรักษาข้อมูลและหลักฐานหรือดําเนินการตาม

กระบวนการดังกล่าวไม่ครบถ้วน



มาตรการควบคมุภายในและนโยบายสําหรับ 

สํานักงาน สาขา หรือ บริษัทในเครือ

• สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องกําหนดให้

มีกลไกในการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ กําหนดขั้นตอนในการจ้างพนักงาน 

จัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และต้องกําหนดให้มีพนักงาน

ระดับบริหาร เพื่อทําหน้าที่ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ข้อ ๔๘)

• ต้องกําหนดให้สํานักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือที่ตนถือหุ้นใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน

ต่างประเทศ ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้าน AML/CFT และการ

ทํา CDD ลูกค้าอย่างเคร่งครัด อาจกําหนดมาตรการในการร่วมใช้ข้อมูลหรือส่ง

ข้อมูลให้แก่สํานักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ รวมถึง

มีมาตรการในการรักษาความลับจากการส่งหรือรับข้อมูลดังกล่าวอย่างเข้มงวด      

(ข้อ ๔๙)



มาตรการควบคุมภายในและนโยบายสําหรับ

สํานักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือ (ต่อ)
• ให้สํานักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในต่างประเทศถือปฏิบัติตาม

กฎหมายฟอกเงินของประเทศที่ตั้งอยู่ที่เข้มงวดกว่า หากไม่สามารถปฏิบัติได้ให้

พิจารณาเพื่อยุติการดําเนินกิจการของสํานักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือ

ดังกล่าว (ข้อ ๕๐)

• ในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงด้าน AML/CFT  ให้ดําเนินการ ดังนี้

(๑) จํากัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การทําธุรกรรม การทํากิจกรรม การลงทุน การ

ร่วมทุนกับคู่ค้า ตัวแทน หรือการพึ่งพาบุคคลที่สาม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือประเทศที่

มีความเสี่ยงดังกล่าว

 (๒) ไม่จัดตั้งสํานักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือ หากมีการจัดตั้งแล้วให้

ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการทางกฎหมายของสํานักงานใหญ่อย่างเคร่งครัด

 (๓) แจ้งข่าวสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับความ

เสี่ยงสูงของพื้นที่หรือประเทศที่ตั้งอยู่ให้สํานักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือ

ทราบอย่างสม่ําเสมอ  (ข้อ ๕๑)



หมวด ๕

การกํากับและตรวจสอบ 

(ขอ้ ๕๒-๕๕)



การกํากับและตรวจสอบ 

• ต้องแต่งตั้งพนักงานเพื่อเป็นตัวแทนในการติดต่อหรือประสานงานกับ

สํานักงาน ปปง. เพื่อสอบถาม ขอคําแนะนํา ชี้แจง หรือด้วยเหตุ     

จากการปฏิบัติตามกฎกระทรวง (ข้อ ๕๒)

• สํานักงาน ปปง. เป็นผู้กํากับดูแล ตรวจสอบ และติดตาม ประเมินผล

การปฏิบัติตามกฎกระทรวง รวมถึงบริษัทในเครือที่อยู่ในต่างประเทศซึ่ง

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) เป็น     

ผู้ถือหุ้นใหญ่และสาขาที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ (ข้อ ๕๓)



การกํากับและตรวจสอบ (ต่อ)

• สํานักงาน ปปง. อาจขอความร่วมมือในการกํากับดูแล และติดตาม

ประเมินผลจากหน่วยงานอื่นที่มีอํานาจกํากับดูแลตามข้อตกลงระหว่าง

กัน และอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาซึ่งมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญด้านการ

กํากับ ตรวจสอบ หรือติดตามประเมินผลได้ (ข้อ ๕๔)

• เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎกระทรวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบัน

การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้อง

ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงที่เลขาธิการ ปปง. กําหนดด้วย (ข้อ ๕๕)



จบการนําเสนอ
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