
การเข้าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ 
ให้กับผูม้ีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม 

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชร พลอย ทองค า 
และเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย ทองค า

ส่วนก ากับและตรวจสอบ 7 กองก ากับและตรวจสอบ
วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564
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เรื่องที่ผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต้องท า 3



การก าหนดนโยบายและคู่มือปฏิบัติด้าน AML/CTPFเรื่องที่ผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต้องท า

ลักษณะส าคัญของนโยบาย

1. ต้องเป็นลายลักษณ์อักษร

2. ต้องมีความส าคัญระดับสูงสุด (ผ่านการเห็นชอบและลงนาม
อนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการของบริษัท)

3. ได้รับการทบทวนเป็นระยะ และปรับปรุงให้ทนัสมัยอยู่เสมอ

สารส าคัญของการก าหนดนโยบาย

• การรับลูกค้า
• ต้องจัดให้มีแนวทาง หรือวิธีการ หรือคู่มือเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติ

• การบริหารและการบรรเทาความเสี่ยง
• ต้องจัดให้มีแนวทาง หรือวิธีการ หรือคู่มือเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติ

• การรายงานการท าธุรกรรม

• มาตรการควบคุมภายใน

• มาตรการในการด าเนินงานเกี่ยวกับการร่วมใช้ข้อมูลระหว่างบริษัทกับ
สาขาหรือบริษัทในเครือ

• มาตรการเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน และรายละเอียดในการเก็บรักษาข้อมูล

• การทบทวนและการปรับปรุงนโยบาย
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การรับลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงลูกค้าเรื่องที่ผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต้องท า

กรณีลูกค้าท าธุรกรรมเปน็ครั้งคราว

กรณีลูกค้าสร้างความสมัพันธ์ (เปิดบัญชีออมทอง เปิดบัญชีซื้อขายทองค าแท่ง เป็นต้น)
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การรับลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงลูกค้า การแสดงตน

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

1. ชื่อเต็ม
2. วัน เดือน ปี เกิด
3. เลขประจ าตัวประชาชน (หนังสือเดินทาง)

(พร้อมทั้งหลักฐาน)
4. ที่อยู่ตามบัตรประชาชนและที่อยู่ปัจจุบัน 
5.ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์, E-mail
6. ข้อมูลอาชีพ และสถานที่ตั้งที่ท างาน
7. ลายมือชื่อ

1. ชื่อนิติบุคคล
2. ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์
3. สถานที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์
4. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
5. ชื่อเต็มของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล
6. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจให้ท าธุรกรรมแทน
นิติบุคคล (ข้อมูลตามบุคคลธรรมดาข้อ 1-4 และลายมือ
ชื่อ)
7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
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การรับลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงลูกค้า การระบุตัวตน

การระบุตัวตน ของบุคคลธรรมดาไทย
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ตัวอย่างการ Dip chip 

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่เว็บไซต์ของกรมการปกครอง
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การรับลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงลูกค้า การระบุตัวตน (ต่อ)

การระบุตัวตน ของบุคคลธรรมดาต่างชาติ
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การรับลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงลูกค้า การระบุตัวตน (ต่อ)

การระบุตัวตน ของนิติบุคคล

ความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและหลักฐาน

กลาง
อาจน าหลักฐานตรวจสอบกับฐานข้อมูลของ

หน่วยงานรัฐ

1) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ตรวจสอบหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
2) กรณีที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ตรวจสอบหลักฐานการเป็นนิติบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ
รับรองหรือออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
3) กรณีลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้ตรวจสอบหนังสือแสดง
ความประสงค์ในการท าธุรกรรม หนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอ านาจ
4) กรณีลูกค้าที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน ให้ตรวจสอบหนังสือ
แสดงความประสงค์ในการท าธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอ านาจ

สูง
ต้องน าหลักฐานตรวจสอบกับฐานข้อมูลของ
หน่วยงานรัฐ เช่น ฐานข้อมูลของกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า (DBD)
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ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง และตรวจรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนดการรับลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงลูกค้า

การหาผูไ้ดรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริง

1. ผู้ถือหุ้นสูงสุด หรือผู้ถือหุ้น 25% ขึ้นไป
2. ผู้มีอ านาจลงนาม
3. ผู้บริหารระดับสูง

ตรวจรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด

หาผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง

ตรวจใคร?
- ตรวจลูกค้า

- ตรวจผู้ที่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า
ตรวจอย่างไร?

- Application APS
- เว็บไซต์ https://aps.amlo.go.th/aps/public/
- ข้อมูลรายชื่อจากเว็บไซต์ส านักงาน ปปง.
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การประเมินและการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเรื่องที่ผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต้องท า

การประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยงและมาตรการบรรเทาความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้า

ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับพืน้ทีห่รือประเทศ

ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑห์รือบริการ

ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับช่องทางในการให้บริการ

 พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าทั้งหมดภายในองค์กร

 พิจารณาจากสถานที่ตั้ง สาขา พื้นที่ให้บริการหรือแหล่งที่มาของรายได้

 พิจารณาจากลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 พิจารณาจากช่องทางการให้บริการ 
* แบบพบหน้า (face to face)  * แบบไม่พบหน้า (Non face to face)

 ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบรรเทาความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นหลังจากทราบผลการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร 

 ก าหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงฯ ที่มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง
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การรายงานธุรกรรมเรื่องที่ผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต้องท า 13



การเก็บรักษาข้อมูลเรื่องที่ผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต้องท า 14



มาตรการควบคุมภายในเรื่องที่ผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต้องท า

ก าหนดโครงสร้างในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานด้าน AML/CTPF

คัดเลือกพนักงานก่อนว่าจ้างให้ปฏิบัติงานด้าน AML/CTPF

การอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน AML/CTPF

การตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ
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การปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ีอานุภาพท าลายล้างสูง (ปกอ.)
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บทก าหนดโทษ

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาทและปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท 
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 500,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ
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THANK YOU
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