รางแนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาตาม
กฎหมายวาดวยการป$องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สําหรับผูประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
(๘) และ (๑๐)

มีนาคม 2560

ข้อชีแจง
แนวทางปฏิ บ ตั ิ เรื อง การตรวจสอบเพื อทราบข้อ เท็จจริ ง เกี ยวกับ ลู ก ค้า นี เป็ นร่ า งแนวทางปฏิ บ ัติ
สําหรับผูป้ ระกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 วรรคหนึง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) โดยในแต่ละประเภท จะมี
หลักการทีตรงกัน สื บเนื องมาจากข้อบัญญัติตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกี ยวกับลูกค้า
สํ า หรั บ ผูป้ ระกอบอาชี พ ตามมาตรา 16 วรรคหนึ ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) พ.ศ. 2559 และ
มาตรฐานสากลด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย ค.ศ. 2012 (FATF RECOMMENDATIONS 2012)
แนวทางปฏิบตั ิ เรื อง การตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้า สําหรับทุกประเภทธุ รกิ จ จะใช้
คําว่า ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม แทนการเจาะจงระบุชือประเภทผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ ง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ.2542 และ
ทีแก้ไขเพิมเติม
ทังนี หลักการในการจัดทําแนวทางปฏิ บตั ิฯ เป็ นการขยายความ ตีความ และอธิ บายความ ประกอบ
ข้อบัญญัติในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้าสําหรับผูป้ ระกอบอาชี พตามมาตรา
16 วรรคหนึ ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) พ.ศ. 2559 และประกาศเลขาธิ การที เกี ยวข้อง โดยได้นํา
แนวทางปฏิ บ ตั ิ เรื อง การตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริ งเกี ยวกับลู กค้า ของสถาบันการเงิ นและผูป้ ระกอบ
อาชี พตามมาตรา 16 (1) และ (9) มาเป็ นต้นแบบโดยได้แก้ไขและปรับปรุ งเพิมเติม ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
โดยได้อธิ บายเพิมเติมในประเด็นหรื อส่ วนทีจําเป็ นต้องได้รับการตีความ รวมถึงระบุตวั อย่างประกอบคําอธิ บาย
ในบางกระบวนการเพือให้ผปู ้ ฏิบตั ิสามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ส่ วนพัฒนานโยบายด้านการกํากับ
กองกํากับและตรวจสอบ
สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สารบัญ
หน้า
สรุ ปหลักการกระบวนการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้า
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76

ส่ วนที 8 เรื อง การรายงานธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัย

80

ส่ วนที 9 เรื อง การเก็บรักษาข้อมูล

84

ส่ วนที 10 เรื อง การพึงพาบุคคลทีสาม

86

ส่ วนที 11 เรื อง สํานักงานสาขาและบริ ษทั ในเครื อ

89

ตารางสรุ ปการดําเนินงานของผูป้ ระกอบอาชีพแต่ละประเภท

92

........................................................

- ร่ าง1

สรุ ปหลักการ “กระบวนการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้า” สําหรับผูป้ ระกอบอาชีพ ตามมาตรา
16 (2) – (8) และ (10) ประเภทผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 (2) –(8) และ (10) (เรี ยงตามขั1นตอน)
ขันตอนที 1
การกําหนดนโยบาย
1.นโยบายหลัก
1.1 ผูป้ ระกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ต้องกําหนดนโยบายหลักด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยต้ องมีลกั ษณะ ดังต่ อไปนี
(1) ต้องผ่านการเห็นชอบและอนุมตั ิจากคณะกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารทีมีอาํ นาจระดับสู งสุ ดของ
ผูป้ ระกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10)
(2) เป็ นนโยบายที มี ความสํ าคัญในระดั บสู งสุ ด ซึ งเป็ นเป้ าหมายและต้ องได้ รั บการปฏิ บ ัติ
อย่างเคร่ งครั ด กล่ าวคื อ มี ความสําคัญเที ยบเท่านโยบายหลักทางธุ รกิ จของผูป้ ระกอบอาชี พ ตามมาตรา 16 (2) – (8)
และ (10)
1.2 ผูป้ ระกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ต้องกําหนดนโยบายหลักด้านการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึงต้ องมีสาระสํ าคัญ ดังต่ อไปนี
(1) นโยบายเรื อง การประเมินและบริ หารความเสี ยงด้านด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ น
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในองค์กร
(2) นโยบายเรื อง การรับลูกค้า
(3) นโยบายเรื อง การบริ หารความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายสําหรับลูกค้า
(4) นโยบายเรื อง การประเมินความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ ายอันอาจเกิ ดขึ1นจากการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และวิธีดาํ เนิ นธุ รกิ จใหม่ รวมถึ งกลไกใหม่ในการให้บริ การ
หรื อการใช้เทคโนโลยีใหม่หรื อทีกําลังพัฒนาสําหรับทั1งผลิตภัณฑ์ใหม่และทีมีอยูแ่ ล้ว
ทั1งนี1 ผูป้ ระกอบอาชี พ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ต้องกําหนดแผนในการพัฒนาและ
ปรับปรุ งนโยบาย โดยได้รับการทบทวนเป็ นระยะและปรับปรุ งให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ

- ร่ าง2

2. นโยบายรอง
หมายถึง แนวปฏิบตั ิ หรื อวิธีปฏิบตั ิ หรื อคู่มือปฏิ บตั ิ เพือให้บุคลากรสามารถปฏิ บตั ิให้บรรลุผลตาม
นโยบายหลักได้
2.1 ผูป้ ระกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ต้องกําหนดนโยบายรองด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึงต้ องมีสาระสํ าคัญ ดังต่ อไปนี
(1) การรับลูกค้า ซึ งเริ มตั1งแต่ข1 นั ตอนการขอหรื อการแสวงหาข้อมูลการแสดงตน ขั1นตอนการ
ตรวจสอบความถูกแท้จริ งของข้อมูลและหลักฐาน ขั1นตอนการขอหรื อแสวงหาข้อมูลเพือระบุตวั ตน ขั1นตอน
การพิสูจน์ทราบตัวตน ขั1นตอนการอนุมตั ิหรื อปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ
(2) การบริ หารความเสี ยงของลู กค้า เริ มตั1งแต่ข1 นั ตอนการประเมิ นเพือระบุ ตวั ตนของลู กค้า
ขั1นตอนการพิ สู จน์ ท ราบข้อมู ล ของลู ก ค้า ว่า มิ ใช่ บุ ค คล คณะบุ ค คล นิ ติบุ ค คล หรื อองค์ก รซึ งมี ม ติ ข องหรื อ
ประกาศภายใต้คณะมนตรี ความมันคงแห่ งสหประชาชาติกาํ หนดให้เป็ นผูท้ ีมีการกระทําอันเป็ นการก่อการร้าย
หรื อเป็ นบุคคลทีถูกกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อ
การร้ าย ขั1นตอนการกําหนดระดับความเสี ยงระดับตําหรื อความเสี ยงระดับสู งสําหรับลูกค้าแต่ละราย ขั1นตอน
การตรวจทานความเคลื อนไหวในการทํา ธุ รกรรมซึ งสอดคล้องกับระดับ ความเสี ยงของลู กค้า ขั1นตอนการ
ตรวจทานข้อมูลการพิสูจน์ทราบลู กค้าซึ งสอดคล้องกับระดับความเสี ยงของลู กค้า ขั1นตอนการทบทวนการ
ประเมินความเสี ยง จนถึงขั1นตอนการยุติความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับลูกค้าแต่ละราย
(3) การประเมินความเสี ยงด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ าย
อันอาจเกิดขึ1นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธีดาํ เนิ นธุ รกิจใหม่ กลไกใหม่ในการให้บริ การ หรื อการใช้เทคโนโลยี
ใ
ห
ม่
หรื อทีกําลังพัฒนาสําหรับทั1งผลิ ตภัณฑ์ใหม่และทีมีอยู่แล้ว รวมถึ งการกําหนดแนวทางหรื อวิธีการบรรเทาความ
เสี ยง
ทั1งนี1 ผูป้ ระกอบอาชี พ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ควรกําหนดนโยบายรองในเรื องอืนๆ
เพิมเติมเพือรองรับการปฏิ บตั ิตามกฎหมาย เช่ น การตรวจสอบภายในด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย การฝึ กอบรม การตรวจสอบความเคลือนไหวทางการเงินหรื อการดําเนิ นความสัมพันธ์
ทางธุ รกิจ การตรวจสอบธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัย การเก็บรักษาข้อมูล เป็ นต้น

- ร่ าง3

ขันตอนที 2
การจัดให้ ลูกค้ าแสดงตน
ตามกฎกระทรวงกําหนดธุ รกรรมทีสถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชี พตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน
พ.ศ. 2559 กําหนดให้ผปู ้ ระกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี1
(1) กรณี ลูกค้า1 ดําเนินการเมือมีการขอสร้างความสัมพันธ์
(2) กรณี ผู ้ท ํา ธุ ร กรรมเป็ นครั1 งคราว 2 ดํา เนิ น การเมื อมี ท ํา ธุ ร กรรมตั1ง แต่ 100,000 บาทขึ1 นไป
หรื อเมือมีการทําธุ รกรรมเกียวกับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตั1งแต่ 50,000 บาทขึ1นไป

ขันตอนที 3
การระบุตัวตน
การระบุตวั ตน คือ การพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าหรื อผูท้ ีทําธุ รกรรมเป็ นครั1งคราวจากข้อมูล
การแสดงตน ข้อมูลทีขอเพิมเติม ข้อมูลหรื อข่าวสารจากแหล่งข้อมูลสาธารณะทีน่าเชือถือได้ เช่น
กรณี บุคคลธรรมดา
- บัตรประจําตัวประชนชนตัวจริ ง
- ทะเบียนบ้าน
- เอกสารยืนยันตัวตนทีราชการเป็ นผูอ้ อกให้
- เอกสารแสดงทีมาของรายได้
- ฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลของกรมสรรพากร เป็ นต้น
- อุปกรณ์หรื อเครื องมือในการตรวจสอบความแท้จริ ง เช่น เครื องอ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์
ในบัตรทีมีแถบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ งต้องใช้บตั รจริ งเท่านั1นไม่ใช้สาํ เนา)
1

ลูกคา หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ซึ่งมีความสัมพันธ!ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมกับ

สถาบันการเงินหรือผู'ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16
2

ผูทําธุรกรรมเปนครั้งคราว หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายที่ทําธุรกรรมเป-นครั้งคราว

กับสถาบันการเงินหรือ ผู'ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 โดยไม1เคยจัดให'มีการแสดงตนและดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข'อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้นมาก1อน

- ร่ าง4

กรณี นิติบุคคลหรื อบุคคลทีมีการตกลงกันทางกฎหมาย
- หนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ทีมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
- หนัง สื อ หรื อ เอกสารสํ า คัญ อัน แสดงได้ว่า ได้มี ก ารก่ อ ตั1ง บุ ค คลที มี ก ารตกลงกัน ทาง
กฎหมายขึ1น
- เอกสารแสดงทีมาของรายได้
- เอกสารใบเสร็ จค่าสาธารณูปโภค
- ฐานข้อ มู ล ของหน่ ว ยงานรั ฐ เช่ น ข้อ มู ล ของกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า หรื อ ข้อมู ลของ
กรมสรรพากร เป็ นต้น

โดยการระบุตัวตน ให้นาํ หลักการบริ หารความเสี ยงมาปรับใช้ในขั1นตอนนี1ได้ กล่าวคือ
1. ประเมิ นความเสี ยงเบื1 องต้น โดยใช้ปัจจัย ความเสี ยงตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื อ
ทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้าสําหรับผูป้ ระกอบอาชี พตามมาตรา 16 วรรคหนึ ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10)
พ.ศ. 2559 หากพบว่า
- ลูกค้าหรื อผูท้ าํ ธุ รกรรมเป็ นครั1งคราวอยู่ในระดับความเสี ยงตํา อาจพิจารณาระบุตวั ตนของ
ลูกค้าจากข้อมูลแสดงตน โดยยังไม่จาํ เป็ นต้องขอข้อมูลอืนๆอีกก็ได้
- ลูกค้าหรื อผูท้ าํ ธุ รกรรมเป็ นครั1งคราวอยู่ในระดับความเสี ยงอืน อาจพิจารณาขอข้อมูลอืนๆ
เพิ มเติ ม นอกเหนื อจากข้อมู ล แสดงตน เช่ น ข้อมู ล การชํา ระค่ า สาธารณู ป โภคจากสถานที อยู่ หรื อสถาน
ประกอบการ ข้อมูลทีอ้างอิงได้ว่าลูกค้ามีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับสถาบันการเงินอืนทีน่ าเชื อถื อ3 แหล่งทีมา
ของรายได้ วัตถุประสงค์4 เป็ นต้น

3

ประกาศสํานักงานป7องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค'าและการระบุผู'ได'รับผลประโยชน!

ที่แท'จริงของลูกค'า
4

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข'อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค'าสําหรับผู'ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) และ (10) พ.ศ. 2559 ข'อ 14

- ร่ าง5

2. ต้องตรวจสอบข้อมูลรายชื อบุคคลทีถูกกําหนด5 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับ สนุ น ทางการเงิ นแก่ ก ารก่ อการร้ า ยและการแพร่ ข ยายอาวุ ธ ที มี อ านุ ภ าพทํา ลายล้า งสู ง พ.ศ.2559
กับลูกค้าหรื อผูท้ าํ ธุ รกรรมเป็ นครั1งคราว หากพบว่า ลูกค้าหรื อผูท้ าํ ธุ รกรรมเป็ นครั1งคราวเป็ นบุคคลทีถูกกําหนด
ต้องปฏิ เสธการทําธุ รกรรม รายงานเป็ นธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัย และแจ้งข้อมูลรายชื อของลูกค้าหรื อผูท้ าํ
ธุ รกรรมเป็ นครั1งคราวทีเป็ นบุคคลทีถูกกําหนดให้สาํ นักงาน ปปง. ทราบ

ขันตอนที 4
การบริ หารความเสี ยงด้ านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ ายสํ าหรับลูกค้ า
ผูป้ ระกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี1
1. ประเมินความเสี ยงของลูกค้าและผูท้ ีทําธุ รกรรมเป็ นครั1งคราว โดยใช้ปัจจัยความเสี ยงตาม
ข้อ 13 ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกี ยวกับลูกค้าสําหรับผูป้ ระกอบอาชี พตามมาตรา 16
วรรคหนึง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) พ.ศ. 2559
2. ต้องดําเนิ นการประเมินความเสี ยงก่อนอนุ มตั ิความสัมพันธ์กบั ลูกค้า หรื อก่อนทําธุ รกรรม
กับผูท้ ีทําธุ รกรรมเป็ นครั1งคราว
3. อาจพิจารณาปฏิ เสธความสัมพันธ์ ยุติความสัมพันธ์ หรื อปฏิเสธการทําธุ รกรรม เมือพบว่า
ลูกค้าหรื อผูท้ ีทําธุ รกรรมเป็ นครั1งคราวมีความเสี ยงด้านการฟอกเงิ นทีสู งและอาจทําให้ผูป้ ระกอบอาชี พ ตาม
มาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ถูกใช้เป็ นแหล่งฟอกเงิ นหรื อเพือประโยชน์ในการฟอกเงิ นหรื อสนับสนุ นทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย
4. ต้องกําหนดแนวทางหรื อวิธีการอนุ มตั ิการสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า หรื อการอนุ มตั ิการ
ทําธุ รกรรมกับผูท้ ีทําธุ รกรรมเป็ นครั1งคราว
5

จากเวปไซต!สํานักงาน ปปง. ในหัวข'อบุคคลที่ถูกกําหนด http://www.amlo.go.th/index.php/th/designated-

person/2016-05-22-11-58-20

- ร่ าง6

ทั1ง นี1 กรณี ที เป็ นลู ก ค้า ที มี ค วามเสี ยงสู ง ต้อ งได้รั บ การอนุ ม ัติ โ ดยผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ของผู ้
ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10)
5. กรณี ลู กค้า ต้องประเมิ นความเสี ยงด้านการฟอกเงิ นและทบทวนการประเมิ นความเสี ยง
ดังกล่าวตลอดระยะเวลาทียังดําเนินความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ

ขันตอนที 5
การตรวจสอบความเคลือนไหวของลูกค้ า
ผูป้ ระกอบอาชี พ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ต้องกําหนดแนวทางหรื อวิธีการตรวจสอบ
ความเคลือนไหวทางการเงินหรื อการดําเนิ นความสัมพันธ์กบั ลูกค้าตลอดช่วงเวลาทีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จยัง
ดําเนินอยู่ โดยต้องประเมินผลเพือทราบว่า
1. ต้องตรวจทานการทําธุ รกรรมในระยะเวลาสร้ างความสัมพันธ์ จนถึ งในขณะที ดําเนิ นการ
ตรวจทานและต้องสามารถสรุ ป มู ล ค่ า หรื อสถิ ติห รื อระดับ มู ล ค่ า เงิ น โดยเฉลี ยของการทํา ธุ ร กรรมในรอบ
ระยะเวลาหนึ งของลูกค้ารายนั1นๆ เพือทีจะเป็ นหลักในการประเมินครั1งต่อไปว่า ลูกค้ายังมีการทําธุ รกรรมใน
ภาพรวมทีเท่ากับหรื อใกล้เคียงกับมูลค่าหรื อสถิติหรื อระดับทีได้ประมาณการไว้ในครั1งก่อนหรื อไม่
2. ตรวจทานว่ามีความเคลื อนไหวทางการเงิ นหรื อการดําเนิ นความสัมพันธ์ ทีสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทีได้แจ้งไว้ในขั1นตอนการขอสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ ตามทีได้แจ้ง
การใช้ผลิตภัณฑ์ บริ การและช่องทางบริ การหรื อไม่
3. ตรวจทานว่ามีความเคลื อนไหวทางการเงิ นหรื อการดําเนิ นความสัมพันธ์ ทีสอดคล้องกับ
ฐานะทางเศรษฐกิจของลูกค้าทีได้แจ้งข้อมูลรายได้และอาชีพไว้หรื อไม่
4. ตรวจทานว่ า มี ระดับ ความเสี ยงด้ า นการฟอกเงิ น และการสนั บ สนุ นทางการเงิ นแก่ ก าร
ก่อการร้ายทีต้องปรับปรุ งหรื อไม่ เมือได้ประเมินผลการตรวจทานในข้อ 1 และข้อ 2 ร่ วมกับการตรวจสอบข้อมูล
แหล่งทีมาของรายได้ อาชีพ ข้อมูลเกียวกับภูมิศาสตร์ /พื1นทีของลูกค้า สถานภาพทางการเมือง ข้อมูลรายชื อเสี ยง
ต่างๆ ทีเป็ นข้อมูลปั จจุบนั ทีสุ ดของลูกค้า
ทั1งนี1 กรณี ทีเป็ นลู กค้าที มี ความเสี ยงสู ง ต้องกําหนดให้ผูบ้ ริ หารระดับสู งเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ ผลการ
ตรวจสอบความเคลือนไหว

- ร่ าง7

5. จากผลการตรวจสอบความเคลื อนไหวทางการเงินหรื อการดําเนิ นความสัมพันธ์ ผูป้ ระกอบ
อาชีพ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) จะพิจารณาดําเนินความสัมพันธ์กบั ลูกค้าต่อไปหรื อไม่

ขันตอนที 6
การตรวจสอบธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสั ย
ผูป้ ระกอบอาชี พ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ต้องกําหนดแนวทางในการตรวจสอบ
ธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัย ดังต่อไปนี1
1. การกํา หนดรู ป แบบการทํา ธุ ร กรรมที ผิ ด ปกติ หรื อการกํา หนดให้ มี ร ะบบปฏิ บ ัติ ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพือใช้ในการตรวจสอบ
2. ต้องตรวจสอบการทําธุ รกรรมของลูกค้าและผูท้ ีทําธุ รกรรมเป็ นครั1งคราวทุกรายว่า มีการทํา
ธุ รกรรมทีมีผดิ ปกติหรื ออาจเกียวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานหรื อการฟอกเงินหรื อไม่
3. ต้องกําหนดให้ผูบ้ ริ หารระดับสู ง เป็ นผูอ้ นุ มตั ิรายงานธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัยก่อนส่ ง
มายังสํานักงาน ปปง.

ขันตอนที 7
การเก็บรักษาข้ อมูล
1. ผูป้ ระกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ต้องเก็บรักษาข้อมูล ดังต่อไปนี1
(1) รายละเอียดเกียวกับการแสดงตน
(2) รายละเอียดเกียวกับการทําธุ รกรรม (รวมถึงการรายงานธุ รกรรม) และบันทึกข้อเท็จจริ ง
(3) รายละเอียดเกียวกับตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้า
2. อาจเก็บรักษาข้อมูลในรู ปแบบใดก็ได้ โดยต้องคํานึงถึงเรื องต่อไปนี1

- ร่ าง8

(1) ต้องสื บค้น ตรวจสอบและส่ งข้อมูลทีเก็บรักษาไว้ ให้สํานักงาน เมือสํานักงานแจ้งให้ส่ง
โดยเฉพาะในกรณี เร่ งด่วน
(2) ต้อ งสื บ ค้น และตรวจสอบข้อ มู ล ที เก็ บ รั ก ษา ได้อ ย่ า งรวดเร็ ว เมื อต้อ งการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้าหรื อธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัย
(3) ต้องเก็บรักษาข้อมูล และนํามาใช้เป็ นพยานหลักฐานในชั1นศาลได้ ในกรณี ทีต้องใช้ขอ้ มูล
ประกอบการดําเนินกระบวนการยุติธรรม

ขันตอนที 7
การตรวจสอบภายใน
1. ผู ้ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา 16 (2) –

(8) และ (10) ต้องกําหนดมาตรการตรวจสอบภายใน

ด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ ายเพือดําเนิ นการ
ตรวจสอบภายในอย่างสมําเสมอในทุกส่ วนงาน บุคลากร และระบบปฏิบตั ิการทางอิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้อง
2. ผูป้ ระกอบอาชี พ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ต้องกําหนดให้มีส่วนงานตรวจสอบภายในหรื อ
ผูต้ รวจสอบภายใน โดยผูต้ รวจสอบต้องมีความเป็ นอิสระและมีความเชียวชาญ
3. ผูป้ ระกอบอาชี พ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ต้องกําหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน
เพือเสนอข้อบกพร่ องหรื อปั ญหาต่อผูบ้ ริ หารระดับสู งเพือรับทราบปั ญหาและกําหนดแนวทางแก้ไข
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ขันตอนที 8
การฝึ กอบรม
1. ผูป้ ระกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ต้องกําหนดให้มีแนวทางหรื อมาตรการทีมันใจได้
ว่า เมือรับพนักงานหรื อลูกจ้างใหม่ จะสามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ผูป้ ระกอบอาชี พ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ต้องจัดให้มีการฝึ กอบรม ให้ความรู ้ ดา้ นการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรื อด้านอืนๆทีเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายกับ พนัก งานหรื อ ลู ก จ้า งที ปฏิ บ ตั ิ ห น้า ที เกี ยวข้องกับ การรั บ ลู ก ค้า การบริ ห ารความเสี ยง การ
ตรวจสอบความเคลื อนไหวของลู กค้า การเก็บรั กษาข้อมูลตามกฎหมายโดยดําเนิ นการอย่างสมําเสมอ และ
เหมาะสมกับหน้าทีหรื อการปฏิบตั ิงานของบุคลากรหรื อลูกจ้าง
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การกําหนดนโยบายภายในองค์ กร
เกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ าย
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องกําหนดและดําเนิ นการตามนโยบายและระเบียบวิธีการทีเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ดังนี&
1) กําหนดและดําเนิ นการตามนโยบายและระเบียบวิธีการทีเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรสําหรับการประเมิน
และบริ หารความเสี ยงด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ ายภายในองค์กรของผูม้ ี
หน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม เพือบรรเทาความเสี ยงด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายภายใน องค์กรผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม
2) กําหนดนโยบายและระเบียบวิธีการทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพือสนับสนุ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วย
การป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น ทีแสดงถึ งการรับเอา มาตรการด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น
และการต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่อการร้ าย มาเป็ นนโยบายหลักขององค์กรและมี ความสําคัญ
เท่าๆกับนโยบายหลักในการดําเนินธุ รกิจ
1. นโยบายและระเบียบวิธีการทีเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรสํ าหรั บการประเมินและบริ หารความเสี ยงด้ านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ ายภายในองค์ กรของผู้มีหน้ าทีรายงานการทําธุรกรรม
1.1 การกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสําหรับการประเมินและบริ หารความเสี ยงด้านการฟอกเงินและ
การสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ายภายในองค์กรของผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี&
(1) เป็ นนโยบายและระเบี ยบวิธีการทีผ่านการเห็ นชอบและอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที มี
อํานาจระดับสู งสุ ดของผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม
(2) เป็ นนโยบายและระเบียบวิธีการทีมีความสําคัญในระดับสู งสุ ด ซึ งเป็ นเป้ าหมายและต้องได้รับการ
ปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
1.2 การจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีการสําหรับการประเมินและบริ หารความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในองค์กร ต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี&
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(1) จัดทําเอกสารการประเมินและบริ หารความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายภายในผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม
(2) ดํา เนิ น การประเมิ น และบริ หารความเสี ยงด้ า นการฟอกเงิ น และการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น
แก่การก่อการร้ายอย่างสมําเสมอ โดยอย่างน้อยต้องพิจารณาหลักการ ดังต่อไปนี&
(ก) ผลการประเมินและบริ หารความเสี ยงตามรายงานการประเมินความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการ
สนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ ายระดับชาติ ซึ งสํานักงาน ปปง. เป็ นผูจ้ ดั ทําและเผยแพร่ ให้กบั ผูม้ ีหน้ามี
หน้าทีรายงาน
(ข) ประเมินและบริ หารความเสี ยงในการดําเนิ นธุ รกิจทั&งหมดของผูม้ ีหน้าทีรายงาน โดยพิจารณาจาก
ปั จจัยความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น ปั จจัยความเสี ยงเกียวกับ
ลูกค้า พื&นทีหรื อประเทศ ผลิตภัณฑ์ บริ การ ลักษณะการทําธุ รกรรม และช่องทางการให้บริ การ
(3) กําหนดมาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย
(4) ปรับปรุ งข้อมูลที ใช้ในการประเมินและบริ หารความเสี ยงด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทาง
การเงิ นแก่การก่อการร้ ายภายในองค์กรของผูม้ ีหน้าที รายงาน ให้เป็ นข้อมูลทีเป็ นปั จจุบนั ที สุ ด เพือให้ผลการ
ประเมินและบริ หารความเสี ยงมีความถูกต้องและครบถ้วน
(5) กําหนดให้มีกลไกทีมีประสิ ทธิ ภาพเพือส่ งข้อมูลการประเมินและบริ หารความเสี ยงด้านการฟอกเงิ น
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่สาํ นักงาน (กรณี ที สํานักงาน ปปง. ได้มีการร้องขอ)
หมายเหตุ
การกําหนดนโยบายข้างต้นให้รวมถึงการการดําเนินการทีเกียวข้องกับผูท้ ีทําธุ รกรรมเป็ นครั&งคราวด้วย

2. นโยบายและระเบี ย บวิ ธี ก ารเพื อสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ องกั น และปราบปราม
การฟอกเงิน
2.1 นโยบายและระเบี ยบวิธีการเพือสนับสนุ นการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงินดังกล่าวต้องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี&
(1) เป็ นนโยบายและระเบียบวิธีการทีผ่านการเห็นชอบและอนุ มตั ิจากคณะกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารทีมี
อํานาจระดับสู งสุ ดของผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม
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(2) เป็ นนโยบายและระเบียบวิธีการทีมีความสําคัญในระดับสู งสุ ด ซึ งเป็ นเป้ าหมายและต้องได้รับการ
ปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
(3) เป็ นนโยบายและระเบียบวิธีการทีกําหนดให้ผมู ้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องจัดทําแนวปฏิบตั ิ
หรื อวิธีปฏิ บตั ิ หรื อคู่มือปฏิ บ ตั ิ เพือให้บุคลากรสามารถปฏิ บ ตั ิ ให้บรรลุ ผลตามนโยบายและระเบี ยบวิธีการ
ดังกล่าวได้
หมายเหตุ
(4)โดยการกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีการควรให้มีความสอดคล้องกับผลการประเมินและบริ หาร
ความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในองค์กรของผูม้ ีหน้าทีรายงาน
การทําธุ รกรรม ตามข้อ 1. ด้วย
2.2 การกําหนดนโยบายข้า งต้น ประกอบด้วยนโยบายหลัก และนโยบายลํา ดับ รอง โดยความแตกต่า งของ
นโยบายทั&งสองลําดับ ได้แก่
นโยบายหลัก ต้องเป็ นนโยบายทีออกโดยคณะผูบ้ ริ หารสู งสุ ดขององค์กร ทีมีอาํ นาจกําหนดทิศทางใน
การบริ ห ารองค์ ก รของผู ้ร ายงาน และมี ค วามสํ า คัญเท่ า ๆกับ นโยบายที เกิ ดขึ& นเพื อให้ เ กิ ดผลสํ า เร็ จในการ
ประกอบกิจการ
นโยบายรอง อาจใช้คาํ เรี ยกอืนนอกจาก นโยบาย เช่ น มาตรการ ระเบียบองค์กร ประกาศขององค์กร
แนวปฏิ บตั ิภายใน ซึ งอาจออกโดยคณะผูบ้ ริ หารสู งสุ ด หรื อคณะผูบ้ ริ หารทีมีอาํ นาจในการออกนโยบายรอง
ดังกล่าว แต่นโยบายรองในทีนี& ต้องมีผลบังคับใช้อย่างเคร่ งครัดภายในองค์กร และส่ งผลต่อการกระทําความผิด
ต่อหน้าที ในกรณี ทีบุคลากรทีเกี ยวข้องไม่ปฏิบตั ิตาม โดยมักจะเป็ นเรื องทีมีรายละเอียด ขั&นตอน กระบวนการ
ซึ งเจาะจงสําหรับการปฏิบตั ิในเรื องใดเรื องหนึง
สาระสําคัญในส่ วนนี& จะระบุว่า อย่างน้อยทีสุ ด ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้องกําหนดนโยบาย
หลักและรอง ในเรื องใดบ้าง
1. นโยบายหลัก เรื อง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่ อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่ การ
ก่ อการร้ าย
เป็ นนโยบายที สํานักงานได้ประกาศแนวทางไว้ ซึ งสาระสําคัญคือ ผูม้ ีหน้าที รายงานการทําธุ รกรรม
ต้องกําหนดนโยบายหลักที แสดงว่า ผูม้ ีหน้าที รายงานการทําธุ รกรรมจัดให้วตั ถุ ประสงค์ในการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็ นวัตถุประสงค์หลักอีกข้อหนึ งทีต้อง
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ดําเนิ นการให้บรรลุ เป้ าหมาย และเพือแสดงว่า ผูม้ ี หน้าที รายงานการทําธุ รกรรมเข้าใจถึ งการดําเนิ นการเพือ
บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว ควรมีสาระสําคัญต่อไปนี& ในนโยบายดังกล่าว
(1) ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม สนับสนุนและพร้อมปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และดําเนินกระบวนการ
ตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้าอย่างเคร่ งครัด รวมถึงการรายงานธุ รกรรม และปฏิบตั ิหน้าทีอืนๆ
ตามกฎหมายดังกล่าวอย่างครบถ้วน
(2) ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม จะกําหนดนโยบาย (รอง) หรื อสาระสําคัญในการปฏิบตั ิหน้าที
เกียวกับการรับลูกค้า ซึ งประกอบด้วยขั&นตอนการจัดให้ลูกค้าแสดงตน และระบุตวั ตน ตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(3) ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม จะกําหนดนโยบาย (รอง)หรื อมาตรการทีวางหลักเกณฑ์เพือ
บริ หารความเสี ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
โดยนโยบาย (รอง) หรื อมาตรการ ในการบริ หารความเสี ยง ต้องประกอบด้วย (1) การบริ หารความเสี ยง
ภายในองค์กร สําหรับ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การหรื อช่องทางบริ การขององค์กร (2) การบริ หารความเสี ยงสําหรับ
ลูกค้าทั&งหมด (3) การบริ หารความเสี ยงสําหรับธุ รกรรมทุกประเภท
(4) ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม จะกําหนดนโยบาย(รอง)หรื อแผนงานทีต้องดําเนิ นการให้บรรลุ
เป้ าหมาย ในเรื อง การจัดจ้างพนักงานหรื อบุคลากร ด้วยกระบวนการทีมีประสิ ทธิ ภาพและมันใจว่า ระบบการ
จัดจ้างดังกล่าวจะทําให้พนักงานหรื อบุคลากร มีความเข้าใจในนโยบายหลัก และนโยบายรองข้างต้น รวมถึง จัด
ให้พนักงานหรื อบุคลากรขององค์กรได้รับการฝึ กอบรมอย่างสมําเสมอ เกียวกับการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพือจะปฏิบตั ิหน้าทีได้
อย่างถูกต้อง
(5) ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม จะกําหนดให้มีการตรวจสอบภายใน เกียวกับระบบปฏิบตั ิการ ตาม
นโยบายหลักและนโยบายรองอย่างครบถ้วน โดยให้อาํ นาจการตรวจสอบภายในนั&นเป็ นไปโดยอิสระ ไม่มีการ
แทรกแซงจากส่ วนงานใดหรื อผูท้ ีมีอาํ นาจบริ หารภายในองค์กร
(6) ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม จะกําหนดกระบวนการในการพิจารณาเพือปรับปรุ งนโยบายหลัก
และนโยบายรอง ให้ทนั สมัย และสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อช่องทางบริ การใหม่ๆ โดยเฉพาะที
เกียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีหรื อเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์ อยูเ่ สมอ
ในการกําหนดนโยบายหลัก ขอให้ผมู ้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมพิจารณาสาระสําคัญใน ประกาศ
สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื อง แนวทางในการกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสําหรับ
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การประเมินและบริ หารความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ประกอบกับ
แนวทางปฏิบตั ิฯฉบับนี&
นโยบายดังกล่าว จะระบุรายละเอียดมากน้อยเพียงใดยังมิใช่สาระสําคัญในขั&นตอนนี& เพราะการระบุ
รายละเอียดขั&นตอน มักจะปรากฏอยูใ่ นนโยบายลําดับรอง หรื ออาจเรี ยกในชื ออืน เช่น มาตรฐาน มาตรการ
ประกาศ แนวทางปฏิบตั ิ คู่มือ ฯ
2. นโยบาย (รอง)หรือสาระสํ าคัญในการปฏิบัติหน้ าทีเกียวกับการรับลูกค้ า
นโยบายการรับลูกค้า เป็ นส่ วนหนึงของการดําเนินการตามนโยบายหลัก เรื อง การป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน(และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) การใช้คาํ ว่า นโยบาย ในทีนี& หมายถึง
การดําเนิ นการตามทีระบุ เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในหัวเรื องนั&นๆ ซึ งกรณี น& ี นโยบายเรื องการรับลูกค้า
จัดเป็ นนโยบายรองภายใต้นโยบายหลักข้อ 1 และอาจปรับเปลียนถ้อยคําจากนโยบายเป็ นคําเรี ยกอืน ตามระบบ
การออกหลักเกณฑ์ภายในองค์กรผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมแต่ละราย ได้
สาระสํ า คัญ ในการกํา หนดนโยบายการรั บ ลู ก ค้า ต้อ งกํา หนดกระบวนการเพื ออนุ ม ัติ ก ารสร้ า ง
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจหรื อปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับลูกค้า โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การจัด
ให้ลูกค้าแสดงตน การระบุ ตวั ตนของลู กค้า และการพิสูจน์ทราบลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
เพือให้บรรลุตามนโยบายและระเบียบวิธีการในการรับลูกค้า ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้องจัดให้มีแนวปฏิบตั ิ
หรื อวิธีปฏิบตั ิ หรื อคู่มือปฏิ บตั ิ เพือให้บุคลากรดําเนิ นการตามขั&นตอนการขอหรื อการแสวงหาข้อมูลการแสดง
ตนของลูกค้า ขั&นตอนการขอหรื อแสวงหาข้อมูลเพือระบุตวั ตนของลูกค้า ขั&นตอนการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า
ขั&นตอนการพิสูจน์ทราบลูกค้า ขั&นตอนการอนุ มตั ิหรื อปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ นับแต่เมือได้รับ
ความประสงค์ห รื อการแจ้ง จากลู ก ค้า เพื อขอเริ มความสั ม พันธ์ ท างธุ รกิ จ สํา หรั บ ความสั ม พันธ์ ท างธุ รกิ จ ที
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทธุ รกรรม ให้บริ การทุกประเภท ตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด เช่น
(1) วิธีปฏิบตั ิในการจัดให้ลูกค้าแสดงตน โดยระบุประเภทข้อมูล เอกสารหรื อหลักฐานทีลูกค้าต้อง
แสดงหรื อให้แก่ผมู ้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมประเภทแบบสอบถามข้อมูลทีต้องกรอก วิธีการกรอก และ
แนะนําวิธีการปฏิบตั ิต่อลูกค้าในกรณี ต่างๆ เช่น
- ลูกค้าทีเคยสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมมาก่อน
- ลูกค้าทีเป็ นบุคคลทุพพลภาพหรื อพิการ
- ลูกค้าทีให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน

-ร่ าง
15

- .......................................................... เป็ นต้น
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องกําหนดหลักการทีไม่ขดั ต่อประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื อง
วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 ฉบับลงวันที 11 กรกฎาคม
พ.ศ. 2556 ดังนั&นจึงควรพิจารณาประกาศดังกล่าวอย่างเคร่ งครัดประกอบกับแนวปฏิบตั ิฯฉบับนี&
(2) วิธีปฏิบตั ิในการขอหรื อแสวงหาข้อมูลเพือระบุตวั ตนของลูกค้า โดยระบุถึง วิธีการตรวจสอบข้อมูล
ประเมินผลเบื&องต้นเพือพิจารณาการขอข้อมูลเพิม วิธีการตรวจสอบกับข้อมูลรายชือตามทีกฎหมายกําหนด และ
วิธีปฏิบตั ิในกรณี ต่างๆ เช่น
- กรณี ทีประเมินได้วา่ ต้องขอข้อมูลลูกค้าเพิมเติม เนื องจากพบปั จจัยความเสี ยงบางประการ
- กรณี ทีพบว่า ลูกค้าไม่ยนิ ยอมให้ขอ้ มูล
- กรณี ทีพบว่า ลูกค้าให้ขอ้ มูลเท็จ
- กรณี ทีพบว่า ลูกค้ามีขอ้ มูลทีเกียวข้องหรื อตรงกับรายชือทีกฎหมายกําหนด
- วิธีการปฏิเสธลูกค้า
- วิธีการขอขยายระยะเวลาในการอนุมตั ิรับลูกค้า
- ............................... เป็ นต้น
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมสามารถ ดูรายละเอียดทีเกียวข้องกับการรับลูกค้าได้ ในส่ วน การอนุมตั ิ
รับลูกค้า ในแนวทางปฏิบตั ิฯฉบับนี&
(3) วิธีปฏิบตั ิในการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและการพิสูจน์ทราบลูกค้า อาจระบุวธิ ี การตรวจสอบ
ข้อมูลและพิสูจน์ทราบลูกค้า จากข้อมูลหรื อหลักฐานต่างๆ วิธีและขั&นตอนในการดําเนิ นการ รวมถึงวิธีการ
ปฏิบตั ิต่อลูกค้าในกรณี ต่างๆ
(4) วิธีปฏิบตั ิในการการอนุมตั ิหรื อปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ ควรกําหนดขั&นตอนและ
วิธีการในการอนุมตั ิหรื อปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ ในกรณี ต่างๆ กับลูกค้าให้ชดั เจน เช่น
- วิธีและขั&นตอนในการ อนุมตั ิรับลูกค้า ในแต่ละระดับความเสี ยง
- วิธีการปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ กับลุกค้าทีมีความเสี ยงสู งหรื อลูกค้าทีไม่สามารถ
ตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้าได้ เป็ นต้น
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3. นโยบาย (รอง)หรือมาตรการทีวางหลักเกณฑ์ เพือบริ หารความเสี ยงด้ านการฟอกเงิน
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้องกําหนดหลักการบริ หารความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ น
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายสําหรับลูกค้าทั&งหมด โดยต้องพิจารณาปั จจัยในการกําหนดความเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าที
กฎหมายกําหนด และต้องดําเนิ นการบริ หารความเสี ยงตลอดระยะเวลาทียังดําเนิ นความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับ
ลูกค้าและสิ& นสุ ดลงเมือยุติความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับลูกค้า
การบริ หารความเสี ยง เริ มตั&งแต่ ขั&นตอนการประเมินเพือระบุตวั ตนของลูกค้า ขั&นตอนการพิสูจน์ทราบข้อมูล
ของลูกค้าว่ามิใช่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรื อองค์กรซึ งมีมติของหรื อประกาศภายใต้คณะมนตรี ความมันคง
แห่ ง สหประชาชาติ ก ํา หนดให้เ ป็ นผูท้ ี มี ก ารกระทํา อันเป็ นการก่ อการร้ า ยหรื อเป็ นบุ ค คลที ถู ก กํา หนดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ าย ขั&นตอนการกําหนด
ระดับความเสี ยงระดับตําหรื อความเสี ยงระดับสู งสําหรับลูกค้าแต่ละราย ขั&นตอนการตรวจทานความเคลือนไหว
ในการทําธุ รกรรมซึ งสอดคล้องกับระดับความเสี ยงของลูกค้า ขั&นตอนการตรวจทานข้อมูลการพิสูจน์ทราบลูกค้า
ซึ งสอดคล้องกับระดับความเสี ยงของลูกค้า ขั&นตอนการทบทวนการประเมินความเสี ยง จนถึ งขั&นตอนการยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับลูกค้าแต่ละราย
สาระสําคัญในการกําหนดนโยบายบริ หารความเสี ยง ควรประกอบด้วย
- หลักเกณฑ์และการกําหนดปั จจัยความเสี ยงเพือประเมินความเสี ยงสําหรับผลิตภัณฑ์ บริ การ
และ ช่องทางบริ การทั&งหมด ทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมให้บริ การแก่ลูกค้า (ดูแนวทางปฏิบตั ิฯฉบับนี& ใน
ส่ วน การบริ หารความเสี ยง ประกอบการกําหนดนโยบายนี& ได้)
- หลักเกณฑ์และการกําหนดปั จจัยความเสี ยงเพือประเมินความเสี ยงสําหรับลูกค้า
- แนวทางในใช้ดุลยพินิจในการวิเคราะห์และประเมินความเสี ยงลูกค้า
- วิธีการสรุ ปผลการประเมินและขออนุมตั ิดาํ เนินการปรับปรุ งความเสี ยง
- กระบวนการหลังได้รับอนุ มตั ิผลการประเมินและการเก็บบันทึกข้อมูล
- นโยบายและระเบียบวิธีการสําหรับการประเมินและบริ หารความเสี ยงด้านการฟอกเงิ นและ
การสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่ อการร้ ายอันอาจเกิ ดขึ& นจากการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และวิธีดาํ เนิ นธุ รกิ จใหม่
รวมถึงกลไกใหม่ในการให้บริ การ หรื อการใช้เทคโนโลยีใหม่หรื อทีกําลังพัฒนาสําหรับทั&งผลิตภัณฑ์ใหม่และที
มีอยูแ่ ล้ว
- ................................................................. เป็ นต้น
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมสามารถ ดูรายละเอียดทีเกียวข้องกับการกําหนดขั&นตอน และปั จจัย
ความเสี ยงต่างๆ ได้ใน ส่ วนการบริ หารความเสี ยง ในแนวทางปฏิบตั ิฯฉบับนี&)
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4. นโยบาย(รอง)หรือแผนงานทีต้ องดําเนินการให้ บรรลุเป้าหมาย ในเรือง การจัดจ้ างและการฝึ กอบรมพนักงาน
(1) สาระสําคัญในเรื อง การจัดจ้างพนักงานหรื อบุคลากรเพือปฏิบตั ิงานในองค์กร
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้องกําหนดขั&นตอนเพิมเติม จากกระบวนการหรื อนโยบายในการจ้าง
พนักงานทีมีอยู่ เพือให้สอดคล้องกับนโยบายหลัก โดยอาจเพิมกระบวนการสัมภาษณ์ หรื อ การทดสอบ หรื อ
การอบรมก่อนประเมินผลรับเป็ นพนักงาน หรื อในขั&นตอนใดก็ตามทีจะมันใจได้วา่ พนักงานทีคัดเลือกเข้ามา
(ซึ งมีหน้าทีเกียวข้องกับระบบปฏิบตั ิการตามนโยบาย) มีความเข้าใจว่า ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้อง
ปฏิบตั ิตามตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและสามารถปฏิบตั ิตามนโยบาย หลักการ หรื อมาตรการ แนวทางปฏิบตั ิต่างๆทีองค์กร
ได้กาํ หนดขึ&นเพือรองรับการปฏิบตั ิตามกฎหมายดังกล่าว
(2) สาระสําคัญในเรื อง การฝึ กอบรมพนักงานหรื อบุคลากรในองค์กร
ผูร้ ายงานต้องมันใจได้ว่า พนัก งานสามารถปฏิ บ ตั ิ ห น้า ที ตามตามกฎหมายว่า ด้ว ยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้อย่างถูกต้องอยูเ่ สมอ
ดัง นั&น จึ ง ต้อ งกํา หนดแผนปฏิ บ ัติ ง าน ในการฝึ กอบรม เกี ยวกับ ความรู ้ ค วามเข้า ใจด้า นการป้ องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิ นและสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้าย รวมถึ งความเข้าใจต่อนโยบาย มาตรการ
แนวทางปฏิบตั ิ ทีองค์กรบังคับใช้เพือรองรับการปฏิ บตั ิตามนโยบายหลักในข้อ 1 . ทั&งนี& การฝึ กอบรมดังกล่าว
ควรจัดให้เป็ นการฝึ กอบรมทีต้องดําเนิ นการอย่างสมําเสมอ โดยอาจนําปั ญหาหรื ออุปสรรคในการปฏิ บตั ิตาม
นโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบตั ิ ทีองค์กร มาเป็ นประเด็นในการฝึ กอบรมร่ วมด้วย ทั&งนี& ผูม้ ีหน้าทีรายงานการ
ทําธุ รกรรมต้องมันใจได้วา่ พนักงานมีความเข้าใจในสาระสําคัญของกฎหมายทีเกี ยวข้องแล้ว ภายหลังรับการ
ฝึ กอบรม
5. นโยบาย(รอง) เรือง การตรวจสอบภายใน เกียวกับระบบปฏิบัติการ
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้องกําหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน ตามนโยบายหลักและบรรดา
นโยบายรอง มาตรการ หลักเกณฑ์ หรื อแนวทางปฏิบตั ิ ทีเกียวข้องกับมาตรการป้ องกันและปราบปรามการฟอก
เงิ นและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ า ย ทั&ง ระบบที ปฏิ บ ตั ิ โดยบุ คลากร และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รู ปแบบการตรวจสอบภายในทีควรระบุไว้ในนโยบายรองนี&
(1) ผูม้ ี หน้าที รายงานการทําธุ รกรรมควรกําหนดส่ วนงานหรื อหน่ วยงานภายใน เพือปฏิ บตั ิ หน้าที นี&
โดยเฉพาะ
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(2) ผูม้ ี ห น้าที รายงานการทํา ธุ รกรรมอาจมอบหมายให้บุคคลภายนอก ดําเนิ นการตรวจสอบภายใน
ร่ วมกับส่ วนงานหรื อหน่วยงานใน (1) ก็ได้
(3) ผูม้ ี หน้าที รายงานการทําธุ รกรรมต้องให้ความอิ สระในการใช้อาํ นาจตรวจสอบ แก่ส่วนงานหรื อ
หน่ วยงานตรวจสอบใน (1) รวมถึ งบุคคลภายนอกใน (2) ด้วย และมันใจได้ว่า ต้องไม่มีการแทรกแซงผลการ
ตรวจสอบหรื อประเมิน โดยส่ วนงานอืนและคณะผูบ้ ริ หารทุกระดับ
(4) การตรวจสอบภายในตามนโยบายนี& หมายรวมถึง การตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของสํานักงานใหญ่
สาขาและบริ ษทั ในเครื อ ทั&งในประเทศและต่างประเทศ
(5) ผลจากการทําหน้าทีของผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีในข้อ (1) และ (2) จะต้องได้รับความใส่ ใจ จากคณะผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง และ ได้รับอนุมตั ิให้ดาํ เนินการเพือปรับปรุ งแก้ไขตามผลการประเมิน (กรณี ทีพบว่ามีขอ้ บกพร่ องหรื อ
ปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน) อย่างเคร่ งครัด
ทั&งนี& นโยบายรองในข้อนี& จะทําให้ผูม้ ี หน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม มันใจได้ว่า นโยบาย มาตรการ
หลักเกณฑ์ หรื อแนวทางปฏิ บตั ิต่างๆทีกําหนดขึ&น ได้รับการปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง และในกรณี ทีพบข้อบกพร่ อง
หรื อความผิดพลาด ก็จะเป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ ง นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ หรื อแนวทางปฏิบตั ิ
นั&นๆต่อไปซึ งสอดคล้องกับนโยบายรองในข้อต่อไป
6. นโยบาย(รอง)หรือแผนงานต้ องดําเนินการให้ บรรลุเป้าหมาย ในเรือง การพัฒนาและปรับปรุ งนโยบาย
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องกําหนดให้นโยบายรอง มาตรการ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิต่างๆ
ได้รับ การทบทวนอย่า งสมําเสมอ และอาจดํา เนิ นการปรั บ ปรุ ง หรื อพัฒนาให้ส อดคล้องกับ กฎหมาย หรื อ
หลักเกณฑ์สากลที ออกใหม่ๆ โดยเฉพาะเมื อมี นโยบายในการออกผลิ ตภัณฑ์ บริ การ หรื อใช้ช่องทางการทํา
ธุ รกรรมใหม่ๆ ทีเกียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีทีอาจเสี ยงต่อการฟอกเงิน ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้อง
ตรวจสอบว่า นโยบายดังกล่าวขัดหรื อเป็ นอุปสรรคในการปฏิบตั ิตามนโยบายหลักในข้อ 1. รวมถึงนโยบายรอง
มาตรการ หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทีเกียวข้องกับนโยบายในข้อ 1. หรื อไม่
สาระสําคัญในการกําหนดนโยบายรองในเรื องนี& ควรประกอบด้วย
- การกําหนดรอบระยะเวลาทีแน่นอนในการตรวจสอบว่า นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์หรื อแนวทาง
ปฏิบตั ิทีเกียวข้องกับนโยบายหลักในข้อ 1 ยังได้รับการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด และเกิดปั ญหาหรื ออุปสรรคต่อการ
ปฏิบตั ิหรื อไม่ อย่างไร ซึ งอาจพบได้จากผลการตรวจสอบภายในตามนโยบายรองในข้อ 5 ข้างต้น
- การกําหนดให้ผูบ้ ริ หารหรื อคณะผูบ้ ริ หารระดับสู ง มี ส่วนสําคัญในกระบวนการพิจารณาปรั บปรุ ง
แก้ไขหรื อพัฒนา นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทีเกียวข้องกับนโยบายหลักในข้อ 1
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- การกําหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ผลิ ตภัณฑ์ บริ การ หรื อใช้ช่องทางการทําธุ รกรรมใหม่ๆ ที
เกี ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี ในเรื อง ความเสี ยงด้านการฟอกเงิ น และความเสี ยงอันเกิ ดจากการไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตาม นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทีเกียวข้องกับนโยบายหลักในข้อ 1ได้
- กําหนดกระบวนการแก้ไข พัฒนา เปลียนแปลง (ในกรณี ทีต้องดําเนิ นการเมือพบปั ญหา) และได้รับ
อนุมตั ิจากผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อคณะผูบ้ ริ หารระดับสู ง
- กําหนดกระบวนการในการรายงานผลการบริ หารความเสี ยงด้านการฟอกเงิน(และการสนับสนุ นทาง
การเงิ นแก่การก่อการร้ าย) ของผลิ ตภัณฑ์ บริ การ หรื อใช้ช่องทางการทําธุ รกรรมใหม่ๆ ทีเกี ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยี (ดูประกาศสํานักงาน เรื อง แนวทางในการกําหนดมาตรการบรรเทาความเสี ยงด้านการฟอกเงินและ
การสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ าย ที อาจเกิ ดขึ& นก่ อนการนําเสนอผลิ ตภัณฑ์ใหม่ บริ การใหม่ หรื อ
การใช้เทคโนโลยีใหม่กาํ หนดกระบวนการนี&)
ทั&งนี& ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมอาจพิจารณากําหนด นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ หรื อแนวทาง
ปฏิบตั ิภายในองค์กรอืนๆเพือรองรับการปฏิบตั ิตามนโยบายหลักในข้อ 1 เพือให้สอดคล้องกับรู ปแบบธุ รกิจ
โครงสร้างผลิตภัณฑ์ บริ การ และลูกค้า แต่ตอ้ งไม่ขดั ต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายทีเกียวข้อง.
หมายเหตุ
การกําหนดนโยบายข้างต้นให้รวมถึงการการดําเนินการทีเกียวข้องกับผูท้ ีทําธุ รกรรมเป็ นครั&งคราวด้วย
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การจัดให้ ลูกค้ าแสดงตน
การจัดให้ลูกค้าแสดงตน เป็ นขันตอนแรกเมือลูกค้าประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์หรื อผูท้ ีทําธุ รกรรม
ครังคราวประสงค์จะทําธุ รกรรมครังแรกในวงเงิ นทีกําหนดหรื อเมือมีเหตุตามกฎหมาย โดยผูม้ ีหน้าทีรายงาน
การทําธุ รกรรมต้องจัดให้ลูกค้าแจ้งข้อมูลเบืองต้นตาม ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื องวิธีการแสดงตนของ
ลูกค้าสถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา 16
ผูม้ ี หน้าที รายงานการทําธุ รกรรม ต้องดําเนิ นการให้ผูใ้ ช้บริ การ ทังลูกค้าและผูท้ ี ทําธุ รกรรมเป็ นครั ง
คราวแสดงตนอย่างถูกต้องตามประเภทของผลิตภัณฑ์หรื อการใช้บริ การ ดังนี
1. การแสดงตนของลูกค้ าทีประสงค์ จะสร้ างความสั มพันธ์ ต่อหน้ า
ลูกค้าทีสร้างความสัมพันธ์ประเภทนี หมายถึง ลูกค้าทีแจ้งความประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับผู ้
มีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต่อพนักงานหรื อบุคลากรของผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม รวมถึงตัวแทน
หรื อบุคคลทีสามทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมพึงพา ในช่องทางปกติทีเป็ นลักษณะการเผชิ ญหน้า โดยไม่
ผ่านเทคโนโลยีหรื ออุปกรณ์ใดๆในขณะสร้างความสัมพันธ์นนั ทังนี ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้องจัดให้
ลูกค้าประเภทนี แสดงตนดังนี
(1.1) ลูกค้ าบุคคลธรรมดา
(1.1.1) ชือเต็ม
(1.1.2) วันเดือนปี เกิด
(1.1.3) เลขประจําตัว
- กรณี คนไทย หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนทีปรากฏในบัตรประชาชน
- กรณี คนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสื อเดินทางทีปรากฏบนหน้าหนังสื อเดินทาง หรื อ
เลขประจํา ตัว ที รั ฐ บาลหรื อ หน่ ว ยงานรั ฐ เจ้า ของสั ญ ชาติ อ อกให้ เ พื อรั บ รองสิ ท ธิ ใ ดๆตามกฎหมาย หรื อ
เลขประจําตัวทีรัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารสําคัญประจําตัว
(1.1.4) ทีอยู่
- กรณี ค นไทย หมายถึ ง ที อยู่ต ามทะเบี ย นบ้า น และในกรณี ที ไม่ ไ ด้อ าศัย ในที อยู่
ดังกล่าว ให้ระบุทีอยูป่ ั จจุบนั ด้วย
- กรณี คนต่างด้าว หมายถึง ทีอยูใ่ นประเทศเจ้าของสัญชาติและทีอยูใ่ นประเทศไทย
(1.1.5) อาชีพและสถานทีทํางาน
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(1.1.6) ข้อมู ลการติ ดต่อที ผูม้ ี ห น้า ที รายงานการทํา ธุ รกรรมจะสามารถติ ดต่ อลู ก ค้าได้ เช่ น
หมายเลขโทรศัพท์ ทีอยูอ่ ิเล็กทรอนิกส์
(1.1.7) ลายมือชือผูส้ ร้างความสัมพันธ์
(1.2) ลูกค้ านิติบุคคลหรือลูกค้ าทีเป็ นบุคคลทีมีการตกลงกันทางกฎหมาย
(1.2.1) ชือนิติบุคคลหรื อบุคคลทีมีการตกลงกันทางกฎหมาย (ทีปรากฏในเอกสาระสําคัญต่างๆ)
(1.2.2) เลขประจํา ตัวผูเ้ สี ยภาษี อากร (เฉพาะนิ ติบุ คคลหรื อเป็ นบุ ค คลที มี ก ารตกลงกันทาง
กฎหมายทีรัฐกําหนดให้ตอ้ งเสี ยภาษีอากร)
(1.2.3) เอกสารทีแสดงถึงการรับรองสถานภาพความเป็ นนิ ติบุคคลหรื อบุคคลทีมีการตกลงกัน
ทางกฎหมาย ทีน่าเชือถือ
- กรณี นิติบุ ค คลไทย ได้แก่ เอกสารรั บ รองการจดทะเบี ย นที นายทะเบี ย นออกให้
ไม่เกิน 6 เดือน
- กรณี นิติบุคคลทีไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่ เอกสารทีแสดงถึงสถานภาพ
ความเป็ นนิติบุคคลทีรัฐบาลหรื อหน่วยงานรัฐในประเทศทีจดทะเบียน ออกให้ หรื อ ทีองค์กรทีน่าเชื อถือรับรอง
และ การออกเอกสารนันหรื อการรับรองเอกสารนัน กระทําไว้ไม่เกิน 6 เดือน
- กรณี ส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอืนของรัฐทีมีฐานะ
เป็ นนิติบุคคล ได้แก่ หนังสื อแสดงความจํานงในการสร้างความสัมพันธ์และทําธุ รกรรม และหนังสื อแต่งตังหรื อ
มอบอํานาจให้สร้างความสัมพันธ์และทําธุ รกรรม
- กรณี สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิ ติบุคคลอืนในลักษณะ
ที คล้ายคลึ งกัน ได้แก่ เอกสารแสดงการจดทะเบี ยน หรื อแสดงการจัดตัง จากหน่ วยงานรั ฐที เกี ยวข้อง และ
เอกสารแต่งตังหรื อมอบอํานาจให้สร้างความสัมพันธ์และทําธุ รกรรม
- กรณี บุคคลทีมีการตกลงกันทางกฎหมาย ได้แก่ เอกสารสําคัญอันแสดงว่า ได้มีการ
ก่อตังบุ คคลที มี การตกลงกันทางกฎหมายนัน และ มี การรั บรองเอกสารดังกล่ าวไว้ไม่เกิ น 6 เดื อน โดยผูท้ ี มี
อํานาจของบุคคลทีมีการตกลงกันทางกฎหมายนัน
(1.2.4) ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการ
(1.2.5) ตราประทับ (ในกรณี ทีมี)
(1.2.6) สถานทีตังและหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลการติดต่ออืน เช่น ทีอยูอ่ ิเล็กทรอนิกส์
(1.2.7) ชือเต็มของผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคลหรื อบุคคลทีมีการตกลงกันทางกฎหมาย ทุกราย
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(1.2.8) ข้อมู ลของ “ผูม้ ี อาํ นาจลงนามแทนนิ ติบุ คคลที ได้รับมอบหมายให้ดาํ เนิ นการสร้ า ง
ความสัมพันธ์และทําธุ รกรรมกับผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม” และ “บุคคลทีได้รับมอบอํานาจทอดสุ ดท้าย
ให้ดาํ เนินการสร้างความสัมพันธ์และทําธุ รกรรมกับผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม” อันได้แก่
(1.2.8.1) ชือเต็ม
(1.2.8.2) วันเดือนปี เกิด
(1.2.8.3) เลขประจําตัว
- กรณี คนไทย หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนทีปรากฏในบัตรประชาชน
- กรณี ค นต่ า งด้า ว หมายถึ ง เลขหนัง สื อ เดิ นทางที ปรากฏบนหน้า หนัง สื อ
เดิ นทาง หรื อเลขประจําตัวทีรัฐบาลหรื อหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพือรับรองสิ ทธิ ใดๆตามกฎหมาย
หรื อเลขประจําตัวทีรัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารสําคัญประจําตัว
(1.2.8.4) ทีอยู่
- กรณี คนไทย หมายถึง ทีอยูต่ ามทะเบียนบ้าน และในกรณี ทีไม่ได้อาศัยในที
อยูด่ งั กล่าว ให้ระบุทีอยูป่ ั จจุบนั ด้วย
- กรณี ค นต่ า งด้า ว หมายถึ ง ที อยู่ ใ นประเทศเจ้า ของสั ญ ชาติ แ ละที อยู่ใ น
ประเทศไทย
(1.2.9) ลายมือชือผูม้ ีอาํ นาจลงนามและผูร้ ับมอบอํานาจ ตาม (1.2.8)
2. การแสดงตนของลูกค้ าทีไม่ ได้ สร้ างความสั มพันธ์ ต่อหน้ า
โดยหลักการแล้ว หากผูม้ ี หน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องการเพิมหรื อจัดทําช่ องทางในการสร้ าง
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับลูกค้า ที เป็ นช่ องทางซึ งทําให้ลูกค้าไม่ตอ้ งพบหน้ากับพนักงานหรื อบุคลากรของ
ผูม้ ี หน้าที รายงานการทําธุ รกรรม รวมถึ งตัวแทนหรื อบุ ค คลที สามที ผูม้ ี ห น้า ที รายงานการทํา ธุ รกรรมพึงพา
โดยเป็ นช่ อ งทางที สร้ า งความสั ม พัน ธ์ ผ่า นเทคโนโลยี ห รื ออุ ป กรณ์ ใ ดๆ ผูม้ ี ห น้า ที รายงานการทํา ธุ ร กรรม
ต้องพิจารณาถึ งความเสี ยงของการใช้บริ การนัน หมายความว่า ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ควรเลื อกใช้
ช่ องทางการสร้ างความสัมพันธ์ ทีไม่ได้ทาํ ต่อหน้า กับประเภทบริ การที มี ความเสี ยงตําด้านการฟอกเงิ นและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (วิธีการพิจารณาความเสี ยง เป็ นไปตามแนวทางทีเลขาธิ การกําหนด
ตามกฎกระทรวง)
อย่างไรก็ดี ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมอาจพิจารณาเลือกใช้ช่องทางการสร้างความสัมพันธ์ทีไม่ได้
ทําต่อหน้า กับประเภทบริ การทีมีความเสี ยงสู งก็ได้ แต่ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้องกําหนดมาตรการ
ในการจัด ให้ ลู ก ค้า ต้อ งแจ้ง หรื อ ส่ ง ข้อ มู ล การแสดงตนให้ ค รบถ้ว นอย่ า งการสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ต่ อ หน้ า

-ร่ าง
23

โดยอาจขยายกําหนดเวลาในการอนุ มตั ิการสร้ างความสัมพันธ์จนกว่าจะได้รับข้อมูลครบถ้วน ซึ งอาจกําหนด
วิธีการแจ้งหรื อส่ งข้อมูลในภายหลัง ก่อนทีจะอนุมตั ิรับทําธุ รกรรมครังแรก
ข้อมูลการแสดงตนสําหรับลูกค้าทีไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า ในการใช้บริ การทีมีความเสี ยงตํา
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อย่างน้อยได้แก่ขอ้ มูลดังนี
(2.1) ลูกค้ าบุคคลธรรมดา
(2.1.1) ชือเต็ม
(2.1.2) เลขประจําตัว
- กรณี คนไทย หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนทีปรากฏในบัตรประชาชน
- กรณี คนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสื อเดินทางทีปรากฏบนหน้าหนังสื อเดินทาง หรื อ
เลขประจําตัวที รั ฐบาลหรื อหน่ วยงานรั ฐเจ้า ของสัญชาติ ออกให้เพื อรั บรองสิ ทธิ ใดๆตามกฎหมาย หรื อเลข
ประจําตัวทีรัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารสําคัญประจําตัว
(2.1.3) ทีอยู่
- กรณี ค นไทย หมายถึ ง ที อยู่ต ามทะเบี ย นบ้า น และในกรณี ที ไม่ ไ ด้อ าศัย ในที อยู่
ดังกล่าว ให้ระบุทีอยูป่ ั จจุบนั ด้วย
- กรณี คนต่างด้าว หมายถึง ทีอยูใ่ นประเทศเจ้าของสัญชาติและทีอยูใ่ นประเทศไทย
(2.1.4) ข้อมูลการติดต่อทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมจะสามารถติดต่อลูกค้าได้ เช่น
หมายเลขโทรศัพท์ ทีอยูอ่ ิเล็กทรอนิกส์
(2.2) ลูกค้ านิติบุคคล หรือ ลูกค้ าทีเป็ นบุคคลทีมีการตกลงกันตามกฎหมาย
(2.2.1) ชือนิติบุคคลหรื อบุคคลทีมีการตกลงกันทางกฎหมาย (ทีปรากฏในเอกสาระสําคัญต่างๆ)
(2.2.2) เลขประจํา ตัวผูเ้ สี ยภาษี อากร (เฉพาะนิ ติบุ คคลหรื อเป็ นบุ ค คลที มี ก ารตกลงกันทาง
กฎหมายทีรัฐกําหนดให้ตอ้ งเสี ยภาษีอากร)
(2.2.3) สถานทีตังและหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลการติดต่ออืน เช่น ทีอยู่
อิเล็กทรอนิกส์
(2.2.4) ข้อมูลของ “ผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคลทีได้รับมอบหมายให้ดาํ เนินการสร้าง
ความสัมพันธ์และทําธุ รกรรมกับผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม” และ “บุคคลทีได้รับมอบอํานาจทอดสุ ดท้าย
ให้ดาํ เนินการสร้างความสัมพันธ์และทําธุ รกรรมกับผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม” อันได้แก่
(2.2.4.1) ชือเต็ม
(2.2.4.2) วันเดือนปี เกิด
(2.2.4.3) เลขประจําตัว

-ร่ าง
24

- กรณี คนไทย หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนทีปรากฏในบัตรประชาชน
- กรณี ค นต่ า งด้า ว หมายถึ ง เลขหนัง สื อ เดิ นทางที ปรากฏบนหน้า หนัง สื อ
เดิ นทาง หรื อเลขประจําตัวทีรัฐบาลหรื อหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพือรับรองสิ ทธิ ใดๆตามกฎหมาย
หรื อเลขประจําตัวทีรัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารสําคัญประจําตัว
(2.2.4.4) ทีอยู่
- กรณี คนไทย หมายถึง ทีอยูต่ ามทะเบียนบ้าน และในกรณี ทีไม่ได้อาศัยในที
อยูด่ งั กล่าว ให้ระบุทีอยูป่ ั จจุบนั ด้วย
- กรณี ค นต่ า งด้า ว หมายถึ ง ที อยู่ ใ นประเทศเจ้า ของสั ญ ชาติ แ ละที อยู่ใ น
ประเทศไทย
3. การแสดงตนของผู้ททํี าธุรกรรมเป็ นครั1งคราว
กรณี ทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม มีการให้บริ การลักษณะทีเป็ นครังคราว โดยการทําธุ รกรรมใน
แต่ละครังไม่จาํ เป็ นต้องเกียวข้องหรื อเชื อมโยงกับการทําธุ รกรรมครังก่อน ให้ผมู ้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม
จัดให้ผทู ้ ีใช้บริ การกลุ่มนี เป็ น “ผูท้ ีทําธุ รกรรมเป็ นครังคราว” และผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมควรพิจารณา
ให้การบริ การครังคราวลักษณะนี ใช้เฉพาะประเภทธุ รกรรมหรื อประเภทบริ การทีมีความเสี ยงตําด้านการฟอก
เงิ นและสนับ สนุ นทางการเงิ นแก่ ก ารก่ อการร้ ายเท่ า นัน (วิธีก ารพิ จารณาความเสี ยง เป็ นไปตามแนวทางที
เลขาธิ การกําหนดตามกฎกระทรวง)
ในกรณี ทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ให้บริ การลักษณะนี กับประเภทธุ รกรรมหรื อประเภทบริ การ
ทีมีความเสี ยงสู ง ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้องกําหนดมาตรการในการขอข้อมูลเพิมเติม เพือมันใจได้วา่
การทํา ธุ รกรรมแบบครั งคราวนันสมเหตุ ส มผลและไม่ เสี ยงต่ อการฟอกเงิ น และสนับ สนุ นทางการเงิ นแก่
การก่อการร้าย เช่น การขอเอกสารทางการค้าทีสามารถแสดงเหตุผลหรื อวัตถุ ประสงค์ในการทําธุ รกรรม หรื อ
ขอข้อมูลการแสดงตนทีเพิมเติมขึน เป็ นต้น
ให้ผมู ้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมกําหนดให้ ผูท้ ีทําธุ รกรรมเป็ นครังคราว ซึ งทําธุ รกรรมในมูลค่าเงิน
หรื อในเงือนไขต่อไปนี ต้องแสดงตน
(๑) มีการทําธุ รกรรมด้วยเงินสด หรื อด้วยทรัพย์สิน ในมูลค่าตังแต่ หนีงแสนบาทขึนไป
(๒) มีการทําธุ รกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทังการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทีดําเนินการ
โดยสถาบัน การเงิ น และการโอนเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ว ยการชํา ระเงิ น ทาง
อิ เล็ กทรอนิ กส์ ทีดําเนิ นการโดยผูป้ ระกอบอาชี พ ตามมาตรา 16(9) และมี การทํา ธุ รกรรมเงิ นอิ เล็กทรอนิ ก ส์
ในมูลค่าตังแต่ ห้าหมืนบาทขึนไป

-ร่ าง
25

(3) ไม่จาํ ต้องพิจารณามูลค่าในการทําธุ รกรรม หากพบว่า มีขอ้ สงสัยในการให้ขอ้ มูลเกี ยวกับการทํา
ธุ รกรรม หรื อพบพฤติกรรมทีน่าสงสัยหรื อผิดปกติ
ข้อมูลการแสดงตนสําหรับผูท้ ีทําธุ รกรรมเป็ นครังคราว ในการใช้บริ การหรื อทําธุ รกรรมทีมีความเสี ยง
ตําด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อย่างน้อยได้แก่ขอ้ มูลดังนี
(3.1) ผู้ททํี าธุรกรรมเป็ นครั1งคราวประเภทบุคคลธรรมดา
(3.1.1) ชือเต็ม
(3.1.2) วันเดือนปี เกิด
(3.1.3) เลขประจําตัว
- กรณี คนไทย หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนทีปรากฏในบัตรประชาชน
- กรณี คนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสื อเดินทางทีปรากฏบนหน้าหนังสื อเดินทาง หรื อ
เลขประจําตัวที รั ฐบาลหรื อหน่ วยงานรั ฐเจ้า ของสัญชาติ ออกให้เพื อรั บรองสิ ทธิ ใดๆตามกฎหมาย หรื อเลข
ประจําตัวทีรัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารสําคัญประจําตัว
(3.1.4) ทีอยู่
- กรณี ค นไทย หมายถึ ง ที อยู่ต ามทะเบี ย นบ้า น และในกรณี ที ไม่ ไ ด้อ าศัย ในที อยู่
ดังกล่าว ให้ระบุทีอยูป่ ั จจุบนั ด้วย
- กรณี คนต่างด้าว หมายถึง ทีอยูใ่ นประเทศเจ้าของสัญชาติและทีอยูใ่ นประเทศไทย
(3.1.5) ข้อมูลการติดต่อทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมจะสามารถติดต่อลูกค้าได้ เช่น
หมายเลขโทรศัพท์ ทีอยูอ่ ิเล็กทรอนิกส์
(3.2) ผู้ททํี าธุรกรรมเป็ นครั1งคราวประเภทนิติบุคคลหรือบุคคลทีมีการตกลงกันทางกฎหมาย
(3.2.1) ชือนิติบุคคลหรื อบุคคลทีมีการตกลงกันทางกฎหมาย (ทีปรากฏในเอกสาระสําคัญต่างๆ)
(3.2.2) เลขประจํา ตัวผูเ้ สี ยภาษี อากร (เฉพาะนิ ติบุ คคลหรื อเป็ นบุ ค คลที มี ก ารตกลงกันทาง
กฎหมายทีรัฐกําหนดให้ตอ้ งเสี ยภาษีอากร)
(3.2.3) สถานทีตังและหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลการติดต่ออืน เช่น ทีอยูอ่ ิเล็กทรอนิกส์
(3.2.4) ข้อมูลของ “ผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคลทีได้รับมอบหมายให้ดาํ เนินการสร้าง
ความสัมพันธ์และทําธุ รกรรมกับผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม” และ “บุคคลทีได้รับมอบอํานาจทอดสุ ดท้าย
ให้ดาํ เนินการสร้างความสัมพันธ์และทําธุ รกรรมกับผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม” อันได้แก่
(3.2.4.1) ชือเต็ม
(3.2.4.2) วันเดือนปี เกิด
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(3.2.4.3) เลขประจําตัว
- กรณี คนไทย หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนทีปรากฏในบัตรประชาชน
- กรณี ค นต่ า งด้า ว หมายถึ ง เลขหนัง สื อ เดิ นทางที ปรากฏบนหน้า หนัง สื อ
เดิ นทาง หรื อเลขประจําตัวทีรัฐบาลหรื อหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพือรับรองสิ ทธิ ใดๆตามกฎหมาย
หรื อเลขประจําตัวทีรัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารสําคัญประจําตัว
(3.2.4.4) ทีอยู่
- กรณี คนไทย หมายถึ ง ทีอยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณี ทีไม่ได้อาศัยใน
ทีอยูด่ งั กล่าว ให้ระบุทีอยูป่ ั จจุบนั ด้วย
- กรณี ค นต่ า งด้า ว หมายถึ ง ที อยู่ ใ นประเทศเจ้า ของสั ญ ชาติ แ ละที อยู่ใ น
ประเทศไทย
4. การแสดงตนของผู้ททํี าธุรกรรมเป็ นครั1งคราวแบบไม่ พบหน้ า
สําหรับผูท้ ีทําธุ รกรรมเป็ นครังคราว ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมสามารถให้บริ การการทําธุ รกรรม
ทีไม่ได้ทาํ ต่อหน้า กับประเภทบริ การทีมีความเสี ยงตําด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อ
การร้ ายเท่านัน ไม่สามารถจัดให้มีบริ การแบบไม่พบหน้า สําหรับผูท้ ีทําธุ รกรรมเป็ นครั งคราว กับบริ การที มี
ความเสี ยงสู งด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้ เว้นแต่ผมู ้ ีหน้าทีรายงานการ
ทําธุ รกรรมจะกําหนดมาตรการในการบรรเทาความเสี ยงให้ผลิ ตภัณฑ์และบริ การดังกล่ าวเป็ นความเสี ยงตํา
เช่ น การจํากัดวงเงิ นต่อครั งและต่อวัน การขอข้อมูลเพิมเติ มเพือใช้ในการตรวจสอบวัตถุ ประสงค์ในการทํา
ธุ รกรรมและตรวจสอบตัวตนของผูท้ ีทําธุ รกรรมเป็ นครังคราว มีระบบตรวจสอบหรื อปฏิ เสธการทําธุ รกรรม
เป็ นครังคราวทีผิดปกติหรื อน่าสงสัย เป็ นต้น
ข้อ มู ล การแสดงตนสํา หรั บ ผูท้ ี ทํา ธุ รกรรมเป็ นครั งคราวแบบมาพบหน้า ในการใช้บ ริ ก ารหรื อ ทํา
ธุ รกรรมทีมีความเสี ยงตําด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อย่างน้อยได้แก่ขอ้ มูล
ดังนี (เทียบเคียงได้กบั การแสดงตนสําหรับลูกค้าในข้อ 2 ลูกค้าทีไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า)
(4.1) ลูกค้ าบุคคลธรรมดา
(4.1.1) ชือเต็ม
(4.1.2) เลขประจําตัว
- กรณี คนไทย หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนทีปรากฏในบัตรประชาชน
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- กรณี คนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสื อเดินทางทีปรากฏบนหน้าหนังสื อเดินทาง หรื อ
เลขประจําตัวที รั ฐบาลหรื อหน่ วยงานรั ฐเจ้า ของสัญชาติ ออกให้เพื อรั บรองสิ ทธิ ใดๆตามกฎหมาย หรื อเลข
ประจําตัวทีรัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารสําคัญประจําตัว
(4.1.3) ทีอยู่
- กรณี ค นไทย หมายถึ ง ที อยู่ต ามทะเบี ย นบ้า น และในกรณี ที ไม่ ไ ด้อ าศัย ในที อยู่
ดังกล่าว ให้ระบุทีอยูป่ ั จจุบนั ด้วย
- กรณี คนต่างด้าว หมายถึง ทีอยูใ่ นประเทศเจ้าของสัญชาติและทีอยูใ่ นประเทศไทย
(4.1.4) ข้อมูลการติดต่อทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมจะสามารถติดต่อลูกค้าได้ เช่น
หมายเลขโทรศัพท์ ทีอยูอ่ ิเล็กทรอนิกส์
(4.2) ลูกค้ านิติบุคคล หรือ ลูกค้ าทีเป็ นบุคคลทีมีการตกลงกันตามกฎหมาย
(4.2.1) ชือนิติบุคคลหรื อบุคคลทีมีการตกลงกันทางกฎหมาย (ทีปรากฏในเอกสาระสําคัญต่างๆ)
(4.2.2) เลขประจํา ตัวผูเ้ สี ยภาษี อากร (เฉพาะนิ ติบุ คคลหรื อเป็ นบุ ค คลที มี ก ารตกลงกันทาง
กฎหมายทีรัฐกําหนดให้ตอ้ งเสี ยภาษีอากร)
(2.2.3) สถานทีตังและหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลการติดต่ออืน เช่น ทีอยูอ่ ิเล็กทรอนิกส์
(4.2.4) ข้อมูลของ “ผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคลทีได้รับมอบหมายให้ดาํ เนินการสร้าง
ความสัมพันธ์และทําธุ รกรรมกับผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม” และ “บุคคลทีได้รับมอบอํานาจทอดสุ ดท้าย
ให้ดาํ เนินการสร้างความสัมพันธ์และทําธุ รกรรมกับผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม” อันได้แก่
(4.2.4.1) ชือเต็ม
(4.2.4.2) วันเดือนปี เกิด
(4.2.4.3) เลขประจําตัว
- กรณี คนไทย หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนทีปรากฏในบัตรประชาชน
- กรณี ค นต่ า งด้า ว หมายถึ ง เลขหนัง สื อ เดิ นทางที ปรากฏบนหน้า หนัง สื อ
เดิ นทาง หรื อเลขประจําตัวทีรัฐบาลหรื อหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพือรับรองสิ ทธิ ใดๆตามกฎหมาย
หรื อเลขประจําตัวทีรัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารสําคัญประจําตัว
(4.2.4.4) ทีอยู่
- กรณี คนไทย หมายถึง ทีอยูต่ ามทะเบียนบ้าน และในกรณี ทีไม่ได้อาศัยในที
อยูด่ งั กล่าว ให้ระบุทีอยูป่ ั จจุบนั ด้วย
- กรณี ค นต่ า งด้า ว หมายถึ ง ที อยู่ ใ นประเทศเจ้า ของสั ญ ชาติ แ ละที อยู่ใ น
ประเทศไทย
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5. การตรวจสอบข้ อมูลและเอกสารการแสดงตน
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องกําหนดขันตอนในการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการแสดงตน
ของลูกค้าหรื อผูท้ ีทําธุ รกรรมเป็ นครังคราว โดยต้องให้อาํ นาจบุคลากรหรื อพนักงานผูต้ รวจสอบในการใช้ดุลย
พินิจทีเหมาะสม ซึ งการตรวจสอบในขันตอนนี มีวตั ถุประสงค์เพือ
(5.1) ทราบว่า ลูกค้าหรื อผูท้ ีทําธุ รกรรมเป็ นครังคราว เป็ นบุคคล นิ ติบุคคลหรื อบุคคลทีมีการตกลงกัน
ทางกฎหมายทีมีตวั ตนอยูจ่ ริ งตามกฎหมาย
(5.2) ทราบว่า วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์หรื อทําธุ รกรรมแบบครังคราว มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าหรื อผูท้ ีทําธุ รกรรมเป็ นครังคราว
(5.3) ทราบว่า ข้อมูลการแสดงตนทีได้รับมานัน เพียงพอต่อการดําเนิ นกระบวนการบริ หารความเสี ยง
และตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้า
อนึ ง การใช้ดุลยพินิจทีเหมาะสมในทีนี รวมถึ ง การขอเอกสาร ข้อมูล หรื อหลักฐานเพิมเติมจากลูกค้า
หรื อผูท้ ีทําธุ รกรรมเป็ นครังคราว และการปฏิเสธเมือได้รับข้อมูลทีไม่ครบถ้วนด้วย
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การอนุมัติรับลูกค้ าหรือการรั บทําธุรกรรมกับผู้ทีทําธุรกรรมเป็ นครังคราว
ขันตอนการพิจารณาเพืออนุมตั ิรับลูกค้านี เป็ นกระบวนการทีต่อเนื องจากขันตอนการจัดให้ลูกค้าแสดง
ตนโดยในการอนุ มตั ิรับลูกค้าต้องประกอบไปด้วยการประเมินความต้องการข้อมูลเบืองต้นเพือระบุตวั ตน และ
การตรวจสอบรายชือทีส่ งผลต่อการประมินความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ต่อไปนี จะเป็ นกระบวนการทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องดําเนิ นการทันที หลังจากทีได้จดั ให้
ลูกค้าแสดงตนแล้ว
1. การประเมินผลความต้ องการข้ อมูลเพิมเติมของลูกค้ า
ตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวง กําหนดให้ผมู ้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องดําเนิ นการระบุตวั ตน
ของลูกค้าหรื อผูท้ ีทําธุ รกรรมเป็ นครังคราวหลังจากขันตอนการจัดให้ลูกค้าแสดงตนแล้ว
อย่างไรก็ดี แม้ว่าลู ก ค้าหรื อผูท้ าํ ธุ รกรรมรายหนึ งรายใด มิ ได้อยู่ในเงื อนไขการแสดงตน แต่หากว่า
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม มีขอ้ สงสัยว่าอาจเกี ยวข้องกับการฟอกเงิ นหรื อการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่
การก่ อการร้ าย หรื อมี เหตุ อนั พิ จารณาได้ว่า ควรจัดให้มี การดํา เนิ นการระบุ ตวั ตน ผูม้ ี หน้าที รายงานการทํา
ธุ รกรรม ต้องดําเนินการตามขันตอนนี
(1.1) การกําหนดปัจจัยในการประเมิน
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ควรกําหนดขันตอนในการประเมินเบืองต้นว่า จําเป็ นต้องได้รับ
หรื อขอข้อมูล เอกสาร หรื อหลักฐานจากลู กค้าเพิมเติมเพือระบุตวั ตนของลูกค้าหรื อไม่ เพือให้สอดคล้องกับ
ความเสี ยงด้า นการฟอกเงิ นและการสนับ สนุ นทางการเงิ นแก่ ก ารก่ อการร้ า ย โดยผูม้ ี ห น้า ที รายงานการทํา
ธุ รกรรมควรกําหนดปั จจัยหรื อข้อพิจารณาเพือประเมินความต้องการข้อมูลเบืองต้น ดังนี
(ก) ปั จจัยเกียวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทบริ การ ช่องทางการใช้บริ การ
(ข) ปั จจัยเกียวกับความซับซ้อนของลูกค้าหรื อผูท้ ีทําธุ รกรรมเป็ นครังคราว
(ค) ปั จจัยเกียวกับพืนทีหรื อประเทศทีเกียวข้องกับการใช้บริ การ
(ง) ปั จจัยเกียวกับแหล่งทีมาของเงินหรื อรายได้ของลูกค้า
(จ) ปั จจัยเกียวกับวงเงินในการขอใช้บริ การ
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(1.2) แนวทางการใช้ ดุลยพินิจในการประเมิน
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องกําหนดมาตรฐานในการใช้ดุลยพินิจเพือวิเคราะห์วา่ ผูท้ ีขอ
สร้ างความสัมพันธ์แต่ละราย มี ความเสี ยงต่อการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ ายใน
เบื องต้น มากน้อยเพียงใด เพือจะได้ประเมิ นว่า ควรต้องขอข้อมูลเกี ยวกับลู กค้าเพิมเติ มหรื อไม่ โดยในการ
กําหนดมาตรฐานในการใช้ดุลยพินิจ ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม จะต้องนําปั จจัยในข้อ 1.1 มาเป็ นหลักการ
เพือกําหนดแบบแผนในการใช้ดุลยพินิจ ตัวอย่าง
จากข้อมูลในการแสดงตนและการแจ้งความประสงค์ในการสร้ างความสัมพันธ์เบืองต้น พบว่า ลูกค้า
รายหนึง มีปัจจัยทีต้องพิจารณาคือ
ปั จจัยข้อ (ก) ลูกค้าเลื อกขอใช้บริ การชําระหนี ทางการค้าข้ามประเทศ โดยการหักบัญชี หรื อ การซื อ
ขายหลักทรัพย์ทีต้องผ่านบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ซึ งจัดได้วา่ เป็ นบริ การทีไม่อยูใ่ นกลุ่มความเสี ยงตํา
ปั จจัยข้อ (ค) ลูกค้าเลือกขอใช้บริ การทีเกียวข้องกับการโอนมูลค่าเงินหรื อซื อขายหลักทรัพย์ในประเทศ
ทีมีความเสี ยงสู งด้านการฟอกเงิน
ปั จจัยข้อ (จ) ลูกค้าขอทําธุ รกรรมแรกในวงเงินทีสู ง
จากข้อพิจารณาพบว่า แม้ลูกค้าจะขาดปั จจัยในข้อ (ข) ซึ งหมายความว่า ลูกค้าไม่ได้มีความซับซ้อนใดๆ
เพราะเป็ นบริ ษทั ทีถื อหุ ้นด้วยบุคคลสามคนเท่านัน และขาดปั จจัยในข้อ (ง) ซึ งหมายความว่า ลู กค้าระบุ ทีมา
ของเงิน จากการประกอบกิจการทีไม่เสี ยงและแสดงทีมาได้ แต่เมือพิจารณาถึงปั จจัยทีลูกค้าเกียวข้องทัง 3 ข้อ
ข้างต้น ผูม้ ี หน้าที รายงานการทําธุ รกรรม ได้ก าํ หนดมาตรฐานว่า แบบแผนลัก ษณะนี บุ ค ลากรผูต้ รวจสอบ
ควรต้องใช้ดุลยพินิจ “ขอข้อมูลของลูกค้าเพิมเติม เพราะลูกค้ามีโอกาสที จะกลายเป็ นลูกค้าที มีความเสี ยงใน
ระดับสู งได้” เป็ นต้น
ดังนัน ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องกําหนดเบืองต้นก่อนว่า ความเสี ยงในขันตอนนี สําหรั บ
ลูกค้าแบ่งออกเป็ นระดับ และหากพบว่า ลูกค้ามีขอ้ มูลและข้อเท็จจริ งตรงกับปั จจัยเสี ยงแต่ละข้อ หรื อหลายข้อ
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม จะกําหนดมาตรฐานในการใช้ดุลยพินิจให้กบั บุคลากรทีทําหน้าทีอย่างไร ทังนี
การใช้ดุลยพินิจ ควรมีขอบเขตทีชัดเจน
ตัวอย่าง 1
หากพบว่า ลูกค้าตรงกับปั จจัยเสี ยงในข้อ (ข) หรื อมีปัจจัยเสี ยงข้อ (ข) รวมอยูด่ ว้ ย บุคลากรต้องใช้ดุลย
พินิจในการ เรี ยกข้อมูลและเอกสารเพิมเติมจากลูกค้า อันได้แก่
- เอกสารแสดงการถือหุ น้ หรื อรับผลประโยชน์ของลูกค้านิติบุคคล
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- ข้อมูลการระบุตวั ผูร้ ับผลประโยชน์ทีแท้จริ ง ซึ งเป็ นบุคคลธรรมดา และข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ ง
ทีแสดงว่า บุคคลนันมีความเกียวข้องกับลูกค้านิติบุคคล
- ข้อมูลเกียวกับผูบ้ ริ หารสู งสุ ดiของลูกค้านิติบุคคล
....................................................................... เป็ นต้น
ตัวอย่าง 2
หากพบว่า ลูกค้าตรงกับปั จจัยเสี ยงในข้อ (ค) หรื อมีปัจจัยเสี ยงข้อ (ค) รวมอยูด่ ว้ ย บุคลากรต้อง
ใช้ดุลยพินิจในการ เรี ยกข้อมูลและเอกสารเพิมเติมจากลูกค้า อันได้แก่
- ข้อมูลแสดงถึ งวัตถุ ประสงค์ทีชัดเจนในการทําธุ รกรรม เช่ น โอนเงิ นไปในพืนทีเสี ยง เพือ
การใด
- ข้อมูลแสดงถึงความผูกพัน หรื อความเกียวข้อง กับผูร้ ับเงินปลายทางซึ งตังอยูใ่ นประเทศเสี ยง
เช่น สัญญาทางธุ รกิจทีลงนามร่ วมกันกับคู่สัญญาทีเป็ นนิติบุคคลในประเทศเสี ยง
- ขอให้ ลู ก ค้า แจ้ง วงเงิ น สู ง สุ ด ที คาดว่า จะทํา ธุ ร กรรมในแต่ ล ะครั ง เพื อพิ จ ารณาถึ ง ความ
สอดคล้องกับสัญญาทางธุ รกิจหรื อวัตถุประสงค์ทีได้แจ้งไว้
- ตรวจสอบข้อมูล คู่สัญญาปลายทางในเบื องต้น กับ ฐานรายชื อที เสี ยงต่อการฟอกเงิ นหรื อ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น นําชือบริ ษทั และชื อผูล้ งนามในสัญญา ไปตรวจสอบกับฐานรายชื อ
ดังกล่าว เท่าทีมีขอ้ มูลปรากฏให้ตรวจสอบได้
- ............................................. เป็ นต้น
ดังนัน การที ผูม้ ี หน้าที รายงานการทําธุ รกรรม จะปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1. นี ได้อย่างครบถ้วน
ผูม้ ี หน้าที รายงานการทําธุ รกรรม ต้องกําหนด มาตรฐานในการบริ หารความเสี ยงสําหรับผลิ ตภัณฑ์ ประเภท
บริ การ และช่ องทางบริ การ ที องค์กรตนดําเนิ นกิ จการอยู่ ควบคู่กบั การกําหนดมาตรฐานในการบริ หารความ
เสี ยงของลูกค้าหรื อผูท้ ีทําธุ รกรรมเป็ นครังคราว เสี ยก่อน จึงจะนํามาตรฐานทังหมด มาพิจารณาปรับใช้กบั ปั จจัย
การวิเคราะห์เบืองต้น เพือประเมินความต้องการข้อมูลเพิมเติมจากลูกค้า
นอกจาก พิจารณาความเสี ยงสําหรั บ ผลิ ตภัณฑ์ ประเภทบริ การ และช่ องทางบริ การแล้ว ผูม้ ี ห น้า ที
รายงานการทําธุ รกรรม อาจนําข้อมูลเกียวกับปั จจัยความเสี ยงตําหรื อสู งบางเรื องมาปรับใช้ ในกรณี ทีสามารถ
ทราบถึ งความเสี ยงนันได้ตงแต่
ั ในชันข้อมูลการแสดงตน (ปั จจัยความเสี ยงตําหรื อสู ง ให้ดูขอ้ บัญญัติ หมวด
การบริ หารความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และแนวทางทีเลขาธิ การ
กําหนด เรื อง แนวทางการกําหนดปั จจัยเพือพิจารณาลูกค้าทีมีความเสี ยงระดับตํา) เช่น ในขันตอนการแสดงตน
ลู ก ค้า แจ้ง ว่า มี อ าชี พ เป็ นข้า ราชการการเมื อ งในตํา แหน่ ง รั ฐ มนตรี ซึ งในข้อ บัญ ญัติก ํา หนดให้ปั จ จัย เรื อง
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บุคคลทีมีสถานภาพทางการเมืองในประเทศ เป็ นความเสี ยงสู งซึ งไม่ตอ้ งใช้ดุลยพินิจ ดังนัน บุคลากรทีเกียวข้อง
จะต้องประเมินในชันนีว่า ลูกค้าได้รับผลการประเมินทีต้องขอข้อมูลเพิมเติม (เพราะไม่อยูใ่ นกลุ่มทีมีความเสี ยงตํา)
ไม่วา่ จะมีวตั ถุประสงค์หรื อเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ ประเภทบริ การ และช่องทางบริ การทีมีความเสี ยงตําหรื อไม่ เป็ นต้น
ดังนัน ในแนวทางการใช้ดุลยพินิจ เรื อง ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้ องระบุถึงปั จจัยบางประการ
ทีบุคลากร ไม่ ต้องใช้ ดุลยพินิจ โดยให้ เลือกปัจจัยทีบุคลากรอาจทราบได้ ในขันตอนการแสดงตนเป็ นหลัก
2. การตรวจสอบกับข้ อมูลรายชื อทีกฎหมายกําหนด
ตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกี ยวกับลูกค้า กําหนดให้ “กระบวนการ
ตรวจสอบข้อมูลลูกค้ารวมถึ งผูท้ ีเกี ยวข้องในการสร้ างความสัมพันธ์ กับ ข้อมูลรายชื อบุคคลทีถูกกําหนดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ายและแพร่ ขยายอาวุธทีมี
อานุภาพทําลายล้างสู ง” เป็ นส่ วนสําคัญในขันตอนก่อนการอนุมตั ิรับลูกค้าหรื อทําธุ รกรรมกับผูท้ ีทําธุ รกรรมเป็ น
ครังคราว
2.1 ข้ อมูลรายชื อทีใช้ ตรวจสอบตามกฎหมาย
ตามกระบวนการทีถูกต้อง เมือผูม้ ี หน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ได้จดั ให้ลูกค้าแสดงตน ประเมินผล
ความต้องการข้อมูลเพิมเติมของลูกค้าแล้ว ขันตอนลําดับสุ ดท้ายก่อนรับลูกค้า คือ การตรวจสอบข้อมูลรายชื อ
ตามวรรคข้างต้น ซึ งข้อมูลรายชือทีต้องใช้ตรวจสอบกับลูกค้า ได้แก่
ข้อมูลบุคคลทีถูกกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงินแก่
การก่อการร้าย ทังนี ประกอบไปด้วยข้อมูล 2 ส่ วน ตามกฎหมายดังกล่าว คือ
- ข้อมูลผูท้ ี เกี ยวข้องกับ การก่ อการร้ ายและสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ ก ารก่ อการร้ าย ซึ งเป็ น
บุคคลทีถูกกําหนด โดยคําสังศาล
- ข้อมูลผูท้ ีเกียวข้องกับการก่อการร้ายและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามมติคณะ
มนตรี ความมันคงแห่งสหประชาชาติ ทีได้รับการกลันกรองและประกาศโดยสํานักงาน ปปง.
2.2 ลูกค้ าทีต้ องดําเนินการตรวจสอบ
เมื อพิ จารณาจากขันตอนการแสดงตน ต่ อเนื องถึ ง ขันตอนการประเมิ นผลความต้องการข้อมู ล
เพิมเติมของลูกค้า พบว่า ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม อาจได้รับข้อมูลลูกค้าเพือตรวจสอบในขันตอนนี 2
แบบแผน คือ
(2.2.1) ข้อมูลทีได้จากลูกค้าในขันตอนการแสดงตน และไม่มีขอ้ มูลเพิมเติมจากผลการประเมินในข้อ 1
ในกรณี นี ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องดําเนินการตรวจสอบบุคคลดังต่อไปนี
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- ลูกค้าบุคคลธรรมดาทีขอสร้างความสัมพันธ์ หรื อบุคคลธรรมดาทีขอทําธุ รกรรมเป็ นครังคราว
- บุคคลทีรับมอบอํานาจจากลูกค้าบุคคลธรรมดาทีขอสร้ างความสัมพันธ์หรื อบุคคลธรรมดา
ทีขอทําธุ รกรรมเป็ นครังคราว (กรณี ทีมี)
- ลูกค้านิติบุคคลทีขอสร้างความสัมพันธ์หรื อนิติบุคคลทีขอทําธุ รกรรมเป็ นครังคราว
- บุคคลหรื อนิ ติบุคคลทีมีนยั สําคัญiiภายในองค์กรลูกค้านิ ติบุคคล ในทีนี หมายถึ ง กรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจทุกราย รวมถึงผูร้ ับมอบอํานาจทอดสุ ดท้ายทีมาดําเนินการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูม้ ีหน้าทีรายงานการ
ทําธุ รกรรม (กรณี ทีมี) และ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจรายทีดําเนิ นการขอทําธุ รกรรมเป็ นครังคราว รวมถึงผูร้ ับมอบ
อํานาจทอดสุ ดท้ายทีมาขอทําธุ รกรรมเป็ นครังคราว (กรณี ทีมี)
(2.2.2) ข้อมูลทีได้จากลูกค้าในขันตอนการแสดงตน และข้อมูลเพิมเติมจากผลการประเมินในข้อ 1
ในกรณี นี ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องดําเนินการตรวจสอบบุคคลดังต่อไปนี
- ลูกค้าบุคคลธรรมดาทีขอสร้างความสัมพันธ์ หรื อบุคคลธรรมดาทีขอทําธุ รกรรมเป็ นครังคราว
- บุคคลทีรับมอบอํานาจจากลูกค้าบุคคลธรรมดาทีขอสร้างความสัมพันธ์หรื อบุคคลธรรมดาที
ขอทําธุ รกรรมเป็ นครังคราว (กรณี ทีมี)
- ลูกค้านิติบุคคลทีขอสร้างความสัมพันธ์หรื อนิติบุคคลทีขอทําธุ รกรรมเป็ นครังคราว
- บุ คคลหรื อนิ ติบุคคลที มีนัยสําคัญภายในองค์กรลู กค้านิ ติบุคคล ในทีนี หมายถึ ง กรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจทุกราย รวมถึงผูร้ ับมอบอํานาจทอดสุ ดท้ายทีมาดําเนินการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูม้ ีหน้าทีรายงานการ
ทําธุ รกรรม (กรณี ทีมี) และ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจรายทีดําเนิ นการขอทําธุ รกรรมเป็ นครังคราว รวมถึงผูร้ ับมอบ
อํานาจทอดสุ ดท้ายทีมาขอทําธุ รกรรมเป็ นครังคราว (กรณี ทีมี)
- ผูร้ ับประโยชน์ทีแท้จริ งของลูกค้าบุคคลธรรมดา (กรณี ทีต้องตรวจสอบตามแนวทางการใช้
ดุลยพินิจตามข้ อ 1 (1.2) และพบว่ามี)
- ผูร้ ั บ ประโยชน์ ที แท้จ ริ ง ของลู ก ค้า นิ ติ บุ ค คล (กรณี ที ต้อ งตรวจสอบตามแนวทางการใช้
ดุลยพินิจตามข้ อ 1 (1.2))
- ผูบ้ ริ หารระดับสู ง (กรณี ทีต้องตรวจสอบตามแนวทางการใช้ดุลยพินิจตามข้ อ 1 (1.2))
- ผูถ้ ื อหุ ้นที มีนัยสําคัญของลู กค้านิ ติบุคคล ทีอาจไม่ใช่ ผูร้ ั บประโยชน์ทีแท้จริ ง แต่มีบทบาท
สําคัญในการรับประโยชน์จากลูกค้านิ ติบุคคลด้วย (กรณี ทีต้องตรวจสอบตามแนวทางการใช้ดุลยพินิจตามข้ อ 1
(1.2) และพบว่ามี)
- นิ ติ บุ ค คลและบุ ค คลธรรมดาผูล้ งนามในสั ญ ญาทางธุ ร กิ จ ที เป็ นคู่ สั ญ ญาที มี นัย สํ า คัญiii
ของลูกค้านิติบุคคล (กรณี ทีต้องตรวจสอบตามแนวทางการใช้ดุลยพินิจตามข้ อ 1 (1.2) และพบว่ามี)
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- นิ ติบุคคลหรื อบุ คคลธรรมดา ซึ งบุ คลากรผูต้ รวจสอบพิจารณาแล้วและมี ดุลยพินิจว่า ควร
ตรวจสอบ เนื องจาก มีความเกี ยวข้องอย่างมีนยั สําคัญกับลูกค้า (กรณี ทีต้องตรวจสอบตามแนวทางการใช้ดุลย
พินิจตามข้ อ 1 (1.2) และพบว่ามี)

3. การกําหนดมาตรการหรือหลักเกณฑ์ ทเกี
ี ยวข้ องอืนๆ
เพือให้ขนตอนการรั
ั
บลูกค้า เป็ นไปตามหลักการการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้า และ
มาตรฐานสากลด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม จําเป็ นต้องกําหนดนโยบาย แนวปฏิบตั ิ หรื อหลักเกณฑ์ภายในองค์กร
เกียวกับมาตรการดังต่อไปนี
3.1 แนวปฏิบัติในการตรวจสอบข้ อมูลการแสดงตน
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องกําหนดขันตอนและวิธีการใช้ดุลยพินิจสําหรับบุคลากรทีเกียวข้อง
เพือยืนยันขันตอนการแสดงตนของลูกค้าว่า การแสดงตนดังกล่าวเสร็ จสิ นสมบูรณ์
ตัวอย่าง
ขันตอนที 1 บุ คลากรต้องตรวจสอบข้อมูลแสดงตนของลู กค้า เพือยืนยันว่าข้อมูลนันสมบูรณ์ ตามที
กฎหมายกําหนด
ขันตอนที 2 ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม อาจพึงพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีน่ าเชื อถื อเป็ น
เครื องมือในการยืนยันข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า
ขันตอนที 3 กรณี ทีไม่มีการตรวจสอบทีน่าเชื อถือได้ตามขันตอนที 2 ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม
ต้องกําหนดวิธีปฏิ บตั ิอืนทดแทน เช่ น กําหนดวิธีการเพิมเติม ให้บุคลากรทีตรวจสอบเรี ยกดูหลักฐานต้นฉบับ
ในกรณี ทีสําเนาเอกสารทีลูกค้ายืนประกอบการแสดงตนไม่มีการรับรอง หรื อไม่ชดั เจน
ขันตอนที 4 กรณี ทีเกิ ดความสงสัยในการตรวจสอบในขันตอนที 2 หรื อ 3 ผูม้ ี หน้าที รายงานการทํา
ธุ รกรรม อาจกําหนดวิธีการให้บุคลากร ขยายระยะเวลาในการรับเอกสารแสดงตนออกไป และแจ้งให้ลูกค้านํา
เอกสารอื นมาเพืออ้างอิ งความน่ าเชื อถื อ เช่ น เอกสารเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายสาธารณู ปโภคทีมี ชือลู กค้าและที อยู่
ปั จจุบนั เป็ นต้น
ขันตอนที 5 กําหนดหลักการให้บุคลากรทีเกียวข้อง สามารถปฏิเสธคําขอสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้า
ได้ในขันตอนการแสดงตน หากปรากฏเหตุสงสัยทีอาจเสี ยงต่อการฟอกเงินหรื อสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อ
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การร้าย และจัดทํารายงานข้อเท็จจริ งส่ งให้ผบู ้ งั คับบัญชาพิจารณาว่า เห็นควรรายงานเป็ นธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควร
สงสัยต่อสํานักงานหรื อไม่
............................................................................................................................................... เป็ นต้น
3.2 หลักเกณฑ์ ในการใช้ ดุลยพินิจในการระบุตัวตนของลูกค้ า
ผูม้ ี หน้าที รายงานการทําธุ รกรรม ต้องนําหลักการและปั จจัย ในการประเมิ นผลตามข้ อ 1 (เรื อง การ
ประเมินผลความต้องการข้อมูลเพิมเติมของลูกค้า) มาขยายผลออกเป็ นหลักเกณฑ์เพือให้บุคลากรปฏิบตั ิและใช้
ดุลยพินิจได้อย่างชัดเจน โดยต้องกําหนดแบบแผนในการพิจารณาให้ลูกค้าต้องให้ขอ้ มูลเพิมเติมเพือระบุตวั ตน
เช่น โครงสร้างองค์กรของลูกค้า ข้อมูลรายชือผูบ้ ริ หารหรื อคณะผูบ้ ริ หารสู งสุ ด เป็ นต้น และกําหนดวิธีการหรื อ
ขันตอนในการใช้ดุล ยพิ นิจหรื อกระบวนการหาข้อมู ล เพิ มเติ ม ของลู ก ค้าด้ว ย เนื องจาก มี ข ้อมู ล บางส่ ว นที
ผูม้ ี ห น้ า ที รายงานการทํา ธุ ร กรรม ต้อ งดํา เนิ น การแสวงหาจากข้อ มู ล เอกสารหรื อ หลัก ฐานที ลู ก ค้า แสดง
โดยเฉพาะขันตอนในการหาข้อมูลเกียวกับผูร้ ับประโยชน์ทีแท้จริ งของลูกค้า (ตัวอย่าง ให้ดูในข้ อ 1 เรื อง การ
ประเมินผลความต้องการข้อมูลเพิมเติมของลูกค้า)
3.3 หลักเกณฑ์ ในการยอมรับข้ อมูล ผู้รับประโยชน์ ทแท้
ี จริงของลูกค้ า
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องกําหนดวิธีการให้แก่บุคลากรผูใ้ ช้ดุลยพินิจเพือตรวจสอบข้อมูล
“ผูร้ ั บ ประโยชน์ ที แท้จริ ง ของลู ก ค้า ” โดยระบุ วิ ธี ก ารหาตัว ผูร้ ั บ ประโยชน์ ดัง กล่ า ว จากข้อ มู ล ข้อเท็ จจริ ง
หลักฐานต้นฉบับหรื อเอกสารอ้างอิงใดบ้าง และระบุขนตอนต่
ั
อไปในกรณี ที วิธีการแรกไม่ทาํ ให้เกิดผลลัพธ์ได้
ทังนี ควรกําหนดตามหลักการในการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกี ยวกับลูกค้า และแนวทางที เลขาธิ การ
กําหนดทีเกียวข้อง
ทังนี ผูม้ ี ห น้า ที รายงานการทํา ธุ รกรรม อาจกํา หนดวิธี ก ารอื นนอกจากหลัก การตามกฎหมายและ
มาตรฐานสากลก็ ไ ด้ แต่ ต้อ งมันใจได้ว่า เป็ นวิธี ก ารที เป็ นประโยชน์ ใ นการหาข้อ มู ล ที เป็ นความจริ ง เช่ น
หากวิธีการที 1 2 และ 3 ไม่ทาํ ให้เกิดผลลัพธ์ได้ ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม อาจกําหนดทางเลือกอืน เช่น
ให้ลูกค้าเป็ นผูแ้ จ้งข้อมูลของ “ผูร้ ับประโยชน์ทีแท้จริ งของลูกค้า” แต่ตอ้ งระบุขอ้ มูลหรื อข้อเท็จจริ งทีแสดงว่า
บุคคลธรรมดาทีเป็ น“ผูร้ ับประโยชน์ทีแท้จริ งของลูกค้า”นัน มีความเกียวข้องกับลูกค้าอย่างไร เป็ นต้น
นอกจากนี ผูม้ ี ห น้า ที รายงานการทํา ธุ ร กรรม ต้อ งกํา หนดประเภทข้อมู ล ที ต้อ งได้ม าเพื อนํา ไปใช้
ตรวจสอบกับรายชือทีกฎหมายกําหนดในขันตอนต่อไป เช่น เมือบุคลากรตรวจสอบทราบถึง “ผูร้ ับประโยชน์ที
แท้จริ งของลูกค้า” แล้ว ลูกค้าต้องแจ้งข้อมูลทีเกียวข้องกับผูร้ ับประโยชน์ดงั กล่าว โดยอย่างน้อยต้องสามารถแจ้ง
ชื อเต็ม ที ถู ก ต้อง และเลขประจํา ตัว และในกรณี ที ไม่ ส ามารถให้ข ้อมู ล เลขประจํา ตัว ด้ว ยอุ ป สรรคเกี ยวกับ
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แหล่งทีมาของข้อมูล ก็ควรกําหนดให้ลูกค้าใช้ความพยายามในการหาข้อมูลแวดล้อมอืนๆของผูร้ ับประโยชน์
นัน เช่น สัญชาติ ชื อนิ ติบุคคลอืนทีผูร้ ับประโยชน์ถือหุ ้นอยูด่ ว้ ย ทังนี เพือเป็ นข้อมูลประกอบการตรวจสอบกับ
รายชือตามทีกฎหมายกําหนดในขันตอนต่อไป
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องให้ความอิสระในการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรผูต้ รวจสอบ แต่ตอ้ ง
มันใจได้ว่า บุคลากรนันเข้าใจหลักการและวิธีปฏิ บตั ิ อย่างแท้จริ ง และปฏิ บตั ิ หน้าที ภายใต้หลักการนันอย่าง
เคร่ งครัด และจําเป็ นอย่างยิงทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องกําหนดให้ บุคลากรผูใ้ ช้ดุลยพินิจตรวจสอบ
ข้อมูลการระบุตวั ตนทีเพิมเติมของลูกค้า สามารถปฏิเสธคําขอสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้าได้ หากปรากฏเหตุ
สงสัยทีอาจเสี ยงต่อการฟอกเงินหรื อสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย และจัดทํารายงานข้อเท็จจริ งส่ งให้
ผูต้ รวจสอบทีมีตาํ แหน่งสู งกว่า เป็ นผูก้ ลันกรองรายงานและร่ วมพิจารณาว่า เห็นควรรายงานเป็ นธุ รกรรมทีมีเหตุ
อันควรสงสัยต่อสํานักงานหรื อไม่
ตัวอย่าง
วิธีการในการแสวงหาข้อมูลของ “ผูร้ ับประโยชน์ทีแท้จริ ง” ของลูกค้านิติบุคคล1
วิธี ที 1 ตรวจสอบจากข้อมู ล การรั บ ประโยชน์จากการถื อหุ ้นตังแต่ ร้อยละ 25 ขึ นไปตามที
ปรากฏในหลักฐานหรื อเอกสารอ้างอิง กรณี ทีไม่พบในการถื อหุ ้นทอดแรก ให้เรี ยกข้อมูลในทอดต่อไปจาก
ลูกค้าจนกว่าจะพบตัว “ผูร้ ับประโยชน์ทีแท้จริ ง” หากไม่สามารถตรวจสอบด้วยวิธีนีได้ ด้วยเหตุจาํ เป็ น ขัดข้อง
อย่างร้ายแรง ให้พิจารณาวิธีที 2
วิธีที 2 ตรวจสอบจากข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งในการครอบงําการบริ หารองค์กรลูกค้า โดยอาจ
แสวงหาข้อมู ล จากแหล่ ง ข้อมู ล ที น่ า เชื อถื ออื นๆ หากไม่ ส ามารถตรวจสอบด้ว ยวิธี นีได้ ด้วยเหตุ ข าดแคลน
แหล่งข้อมูลหรื อไม่พบข้อมูล ให้พิจารณาวิธีที 3
วิธีที 3 ให้พิจารณาโดยนัยว่า บุคคลธรรมดาผูท้ ีมี อาํ นาจในการกําหนดนโยบาย หรื อในการ
บริ หารองค์กรลูกค้า อาจเป็ น “ผูร้ ับประโยชน์ทีแท้จริ ง”ของลูกค้า หากมีเหตุทีสงสัยว่า ผลลัพธ์จากการพิจารณา
ตามวิธีนี อาจไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริ ง ให้พิจารณาวิธีที 4 เป็ นข้อยุติ

กรณี ผรู้ ับผลประโยชน์ทีแท้จริ งของลูกค้าบุคคลธรรมดา การกําหนดวิธีหาข้อมูล อาจสันนิษฐานเบืองต้นได้วา่ ลูกค้าบุคคลธรรมดาจะสร้าง
ความสัมพันธ์หรื อธุรกรรมเพือประโยชน์ของตนเอง (ผูร้ ับประโยชน์คือ ตัวลูกค้าเอง) หากต่อมา ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุรกรรม พบว่า
มีเหตุอนั เชือได้วา่ ลูกค้าอาจดําเนินความสัมพันธ์เพือบุคคลอืน เช่น มีการโอนเงินในบัญชีให้แก่บุคคลอืนทุกครังทีมีการฝากเงินเข้ามาหรื อโอน
เต็มจํานวนหรื อเกือบเต็มจํานวน หรื อ มีการมอบอํานาจให้บุคคลอืนทําการแทนตลอดไป (ไม่ใช่ทาํ แทนเป็ นครังคราว) ก็อาจบันทึกข้อเท็จจริ ง
หรื อสันนิษฐานได้วา่ อาจมีผรู้ ับประโยชน์ทีแท้จริ งอืนรวมอยูด่ ว้ ยได้
1
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วิธีที 4 กําหนดให้ลูกค้าระบุขอ้ มูลว่า ผูใ้ ด เป็ น “ผูร้ ับประโยชน์ทีแท้จริ ง”ของลูกค้า และแสดง
ข้อเท็จจริ ง เอกสาร หรื อหลักฐานอันแสดงว่า มีความเกียวข้องกันระหว่างลูกค้านิ ติบุคคลกับผูร้ ับประโยชน์ราย
ดังกล่าว
กรณี ทีตรวจสอบหรื อได้รับแจ้งจากลูกค้าจนทราบ ตัวผูร้ ับประโยชน์ทีแท้จริ ง ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทํา
ธุ รกรรม ต้องกําหนดข้อมูลของ “ผูร้ ับประโยชน์ทีแท้จริ ง” ทีลูกค้าต้องแจ้งให้ทราบ ดังนี (ดูแนวทางทีเลขาธิ การ
ประกาศทีเกียวข้อง)
(ก) ข้อมูลชือเต็ม
(ข) ข้อมูลหมายเลขประจําตัวทีรัฐออกให้
(ค) ข้อมูลทีอยู่
กรณี ทีลูกค้าไม่สามารถแจ้งข้อมูลในข้อ (ข) หรื อ (ค) หรื อทังสองข้อได้ ลูกค้าต้องแจ้งข้อมูลแวดล้อม
อืนทีเป็ นประโยชน์ในการตรวจสอบ เช่น ข้อมูลสัญชาติ ข้อมูลอาชี พอืนหรื อตําแหน่งทีผูร้ ับประโยชน์ทีแท้จริ ง
ดํารงอยูใ่ นนิติบุคคลอืน เป็ นต้น
หากปฏิ บตั ิครบทุ กวิธีอย่างเคร่ งครัดแล้ว ยังไม่พบ “ผูร้ ับประโยชน์ทีแท้จริ ง”ของลูกค้าหรื อลูกค้าไม่
สามารถแจ้งข้อมูลอย่างน้อยตามข้อ (ก) และข้อมูลแวดล้อมอืนๆได้ ประกอบกับผลการประเมินเบืองต้นว่า
ลูกค้ามีปัจจัยเสี ยงอันต้องขอข้อมูลนีเพิมเติมอย่างแน่แท้ ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้ องปฏิเสธคําขอสร้ าง
ความสั มพันธ์ ของลูกค้ ารายดังกล่ าวในทีสุ ด

3.4 วิธีปฏิบัติในการอนุมัติรับลูกค้ า
ผูม้ ี ห น้า ที รายงานการทํา ธุ ร กรรม ต้อ งกํา หนดวิ ธี ห รื อ ขันตอนการพิ จ ารณาเพื ออนุ ม ัติ ค าํ ขอสร้ า ง
ความสัมพันธ์ ของลู กค้า โดยต้องจําแนกประเภทความสัมพันธ์ และกําหนดระดับตํา แหน่ งของบุ คลากรที มี
อํานาจอนุ มตั ิให้สอดคล้องกับประเภทความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ หรื อกลุ่มลูกค้า เพือให้มนใจได้
ั
ว่า ก่อนอนุ มตั ิ
สร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับลูกค้า ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ได้กลันกรองอย่างรอบคอบ สอดคล้อง
กับระดับการประเมินเพือขอข้อมูลลูกค้าเพิมเติม และตลอดจนถึงการประเมินความเสี ยงด้านการฟอกเงิ นและ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้า ณ ขันตอนทีอนุมตั ิสร้างความสัมพันธ์นนด้
ั วย
ตัวอย่าง
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องกําหนดขันตอนการอนุ มตั ิความสัมพันธ์ทางธุ รกิจทีสอดคล้องกับ
ความเสี ยงของผลิตภัณฑ์ ประเภทบริ การ หรื อช่องทางบริ การ ดังนี
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การสร้างความสัมพันธ์ประเภทสิ นเชื อวงเงินตํา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์วงเงินไม่เกิน...บาท ประเภท
......... ให้บุคลากรทีมีตาํ แหน่งในระดับ..... เป็ นผูอ้ นุมตั ิการสร้างความสัมพันธ์ ในกรณี ทีผลการประเมินเบืองต้น
พบว่า ไม่ตอ้ งขอข้อมูลเพิมเติมจากลูกค้า (เนืองจากลูกค้าไม่มีปัจจัยเสี ยงตามแบบแผนทีกําหนด)
การสร้ างความสัมพันธ์ ประเภทการค้าระหว่างประเทศ การโอนเงิ นระหว่างประเทศ ประเภท.... ให้
บุคลากรทีมีตาํ แหน่งระดับ..... เป็ นผูอ้ นุ มตั ิการสร้างความสัมพันธ์ ในกรณี ทีผลการประเมินเบืองต้นพบว่า ไม่
ต้องขอข้อมูลเพิมเติมจากลูกค้า (เนืองจากลูกค้าไม่มีปัจจัยเสี ยงตามแบบแผนทีกําหนด)
การสร้างความสัมพันธ์ทุกประเภท ทีมีการพิจารณาพบว่า มีผลการประเมินเบืองต้นให้ขอข้อมูลลูกค้า
เพิมเติ ม เนื องจากมี ปัจจัยเสี ยงตามแบบแผนที กําหนด ให้บุคลากรที มี ตาํ แหน่ ง......จัดทํารายงานและผลการ
อนุมตั ิ ส่ งให้....(ตําแหน่ง) เป็ นผูก้ ลันกรองและยืนยันการอนุมตั ิดงั กล่าวอีกชันหนึง
การสร้ างความสัมพันธ์ ทุกประเภท ที พบในขันตอนการบริ หารความเสี ยงด้านการฟอกเงิ นและการ
สนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ ายว่า ลูกค้าไม่อยู่ในกลุ่ม ลูกค้าทีมีความเสี ยงตํา ให้บุคลากรทีมีตาํ แหน่ ง
......จัดทํารายงานและผลการอนุมตั ิ ส่ งให้....(ตําแหน่ง) เป็ นผูก้ ลันกรองและยืนยันการอนุมตั ิดงั กล่าวอีกชันหนึง
กรณี ที พบว่า มี เหตุ ต้องปฏิ เสธคํา ขอสร้ า งความสั ม พันธ์ ข องลู ก ค้า บุ ค ลากรในตํา แหน่ ง ที มี ห น้า ที
พิจารณาอนุมตั ิ ต้องจัดทํารายงานสรุ ปชีแจงเหตุแห่งการปฏิเสธ ส่ งให้.......(ตําแหน่ง) พิจารณาและมีคาํ สัง
ปฏิเสธคําขอสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้า ในชันสุ ดท้าย ร่ วมกับพิจารณาการรายงานเหตุดงั กล่าว เป็ นธุ รกรรมที
มีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสํานักงานด้วย
.......................................................................................................................................... เป็ นต้น
แม้ว่าผูม้ ี หน้าที รายงานการทํา ธุ รกรรม จะได้กาํ หนดนโยบายรั บลู ก ค้า ซึ งประกอบไปด้ว ยขันตอน
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิ บตั ิ หรื อแนวทางในการตรวจสอบอืนๆอย่างครบถ้วนแล้ว ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม
ยังมีหน้าทีในการบริ หารความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้า
ควบคู่ไปกับการอนุมตั ิรับลูกค้าด้วย หมายความว่า เมือมีการอนุ มตั ิรับลูกค้าแล้ว ลูกค้ารายดังกล่าว จะต้องได้รับ
การจัดระดับความเสี ยงด้านด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่ อการร้ าย ซึ งเป็ นไปตาม
นโยบาย หรื อ มาตรการ หรื อหลัก เกณฑ์ ในการบริ ห ารความเสี ยงด้า นการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายที ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ได้จดั ทําขึนภายใต้ขอบเขตของกฎกระทรวงเรื อง
การตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้า และกฎระเบียบอืนๆทีเกียวข้อง .
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4. การตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริงสํ าหรับผู้ททํี าธุรกรรมเป็ นครังคราว
การทําธุ รกรรมกับผูท้ ีทําธุ รกรรมเป็ นครังคราว ให้ตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งสําหรับผูท้ ีทําธุ รกรรมเป็ น
ครังคราว ดังต่อไปนี
4.1 ระบุตวั ตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของผูท้ ีทําธุ รกรรมเป็ นครังคราวและผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ทีแท้จริ งของ
ผูท้ ีทําธุ รกรรมเป็ นครังคราว โดยดําเนินการ ดังนี

(1) ระบุตวั ตนของลูกค้าและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าโดยใช้เอกสาร ข้อมูล หรื อข่าวสารจาก
แหล่งข้อมูลสาธารณะทีน่าเชือถือนอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้ เช่น
กรณี บุคคลธรรมดา ได้แก่ บัตรประจําตัวประชนชนตัวจริ ง ทะเบียนบ้าน หรื อ เอกสารยืนยันตัวตน
ทีราชการเป็ นผูอ้ อกให้ และข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะทีน่าเชือถือเป็ นต้น
กรณี นิติบุคคล ได้แก่ ชื อและประเภทตามกฎหมายตลอดจนข้อมูลทีสามารถพิสูจน์ได้ถึงสถานะ
ทางกฎหมายและการมีอยู่จริ งของนิ ติบุคคลหรื อบุคคลทีมีการตกลงกันทางกฎหมาย ข้อมูลเกียวกับอํานาจใน
การควบคุ ม กํากับดูแล และผูกพันนิ ติบุคคล หรื อบุคคลทีมี การตกลงกันทางกฎหมาย รวมทังให้ระบุบุคคลที
เกี ยวข้องซึ งมีตาํ แหน่ งบริ หารระดับสู ง สถานทีตังตามทีจดทะเบียนและสถานทีตังสํานักงานใหญ่ รวมถึ ง
เอกสารแสดงทีมาของรายได้ เอกสารใบเสร็ จค่าสาธารณูปโภค ทังนีอาจพิจารณาดําเนินการดังนี

(2) ระบุผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ทีแท้จริ ง และใช้มาตรการทีเหมาะสมในการพิสูจน์ทราบผูไ้ ด้รับ
ผลประโยชน์ทีแท้จริ ง
(3) ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ทีแท้จริ งของลูกค้ากับข้อมูลรายชือบุคคล
ทีถูกกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ในกรณี ทีพบว่า บุคคลหรื อนิ ติบุคคลในข้อ (๑) เป็ นบุคคลทีถูกกําหนด ผูม้ ีหน้าทีรายงานต้องปฏิเสธการ
ทําธุรกรรมกับลูกค้า และรายงานเป็ นธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสํานักงาน
4.2 ดําเนิ นการตรวจสอบกรณี ทีมีการมอบอํานาจให้ทาํ ธุ รกรรมในนามของผูท้ ีทําธุ รกรรมเป็ นครังคราว โดย
ตรวจสอบเพือทราบว่าลูกค้าได้มีการมอบอํานาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจหรื อทําธุ รกรรมในนาม
ของลูกค้าจริ ง และต้องดําเนินการตรวจสอบบุคคลทีได้รับมอบอํานาจดังกล่าว ตามขันตอนในข้อ 4.1 ด้วย
4.2 ดําเนินการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับผูท้ ีทําธุ รกรรมเป็ นครังคราวทีเป็ นนิ ติบุคคลหรื อบุคคลทีมี
การตกลงกันทางกฎหมาย โดยดําเนินการดังต่อไปนี
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(1) ระบุตวั ตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้ารวมทังทําความเข้าใจเกียวกับลักษณะธุ รกิ จของลูกค้า

ตลอดจนโครงสร้างการบริ หารจัดการหรื อการเป็ นเจ้าของและอํานาจในการควบคุมนิ ติบุคคลหรื อบุคคล
ทีมีการตกลงกันทางกฎหมายนันด้วย
(2) ดําเนิ นการเกียวกับการระบุตวั ตนของลูกค้าและผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ทีแท้จริ ง โดยดําเนิ นการตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 3.3
4.4 ตรวจสอบข้อเท็จจริ งเกี ยวกับการทําธุ รกรรมเพือพิจารณาถึ งความสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ในการทํา
ธุ รกรรมดังกล่าว
4.5 ผูม้ ี ห น้า ที รายงาน ต้องประเมิ นความเสี ยงของลู ก ค้า โดยใช้ปั จจัย ที กฎหมายกํา หนด ได้แก่ บุ ค คลที มี
สถานภาพทางการเมือง, ภูมิศาสตร์ /พืนทีเสี ยง, อาชี พเสี ยง(ถ้ามีขอ้ มูล)) ทังนี ไม่จาํ เป็ นต้องจัดระดับความเสี ยง
เนืองจากการทําธุ รกรรมครังคราวไม่ตอ้ งมีการดําเนินการตรวจสอบความเคลือนไหวซึ งต้องมีระดับความเข้มข้น
ทีสอดคล้องกับระดับความเสี ยง แต่ให้ดูวา่ ถ้าลูกค้ามีความเสี ยงสู ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ธุ รกรรมทีทําขึน
ไม่มีเหตุอนั ควรสงสัย
กรณี ทีผูม้ ี หน้าที รายงานพบว่า ผูท้ ี ทําธุ รกรรมเป็ นครั งคราว มี ความเสี ยงสู งตามปั จจัยที กฎหมายกําหนด
ให้ ผูม้ ี ห น้า ที รายงาน ตรวจสอบอย่า งเข้ม ข้น ว่า ธุ ร กรรมที ผูท้ ี ทํา ธุ ร กรรมเป็ นครั งคราวขอดํา เนิ น การนัน
มี ข ้อ เท็ จ จริ ง ที อาจเกี ยวข้อ งกับ การกระทํา ความผิ ด มู ล ฐานหรื อ ความผิ ด ฐานฟอกเงิ น หรื อ ไม่ หากไม่ พ บ
ข้อเท็จจริ งฯ ก็ดาํ เนิ นธุ รกรรมจนเสร็ จสิ นได้ แต่หากพบข้อเท็จจริ งทีสงสัยว่า ผูท้ ีทําธุ รกรรมเป็ นครังคราวหรื อ
การทําธุ รกรรมดังกล่าว อาจเกียวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานหรื อฟอกเงิน ผูม้ ีหน้าทีรายงานอาจพิจารณา
ปฏิเสธการทําธุ รกรรมก็ได้ ทังนี ผูม้ ีหน้าทีรายงานต้องรายงานธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสํานักงาน (ไม่วา่
จะรับทําธุ รกรรมหรื อปฏิเสธการทําธุ รกรรมนันก็ตาม)
ตําแหน่ง ผูบ้ ริ หารสูงสุด ในทีนีหมายความถึง ตําแหน่งทีมีอาํ นาจสูงสุ ดในการบริ หาร หรื อตําแหน่งทีสามารถกําหนดนโยบายหลักหรื อ
นโยบายสําคัญในการดําเนินกิจการขององค์กร
ii
นัยสําคัญ ในทีนี คือ มีความสําคัญ มีบทบาทสําคัญ
iii
คู่สัญญาทีมีนยั สําคัญของลูกค้า หมายความว่า กรณี ทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุรกรรม ขอให้ลกู ค้า(นิติบุคคลต่างชาติ)แสดงหลักฐานเกียวกับ
การประกอบธุรกิจในไทย อาจให้แสดงหนังสื อสัญญาทีมีค่สู ัญญาอยูใ่ นประเทศไทย และหากในสัญญาทีนํามาแสดงนัน ปรากฏชือคู่สัญญาทีมี
ความสําคัญทางธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของสัญญา เช่น คู่สัญญาฝ่ ายทีลงลายมือชือ (ปรากฏชือคู่สัญญาฝ่ ายตรงข้าม) กรณี นีเป็ นตัวอย่างของคํา
ว่าคู่สัญญาทีมีนยั สําคัญ ซึงอาจมีมากกว่า 2 ฝ่ ายก็ได้
i
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การบริ หารความเสี ยงด้ านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ าย
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องกําหนดนโยบายหรื อมาตรฐานการบริ หารความเสี ยงด้าน
การฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ าย ซึ งต้องประกอบไปด้วย การบริ หารความเสี ยง
ภายในองค์กร เกี ยวกับผลิ ตภัณฑ์ บริ การทางการเงิ นและช่องทางบริ การ เพือทราบว่า ตนมีโอกาสเสี ยงต่อการ
เป็ นแหล่ ง ฟอกเงิ นมากหรื อน้อย ในแต่ล ะผลิ ตภัณฑ์ บริ การทางการเงิ นและช่ องทางบริ การ และนํา ผลการ
บริ หารความเสี ยงนี2 ไปใช้ในการประเมินความเสี ยงลูกค้า ทั2งในขั2นตอนการระบุตวั ตน ขั2นตอนในการอนุ มตั ิรับ
ลูกค้า ตลอดจนถึงขั2นตอนทีดําเนินความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
นอกจากการกําหนดนโยบายหรื อมาตรฐานการบริ หารความเสี ยงภายในองค์กร ข้างต้นแล้ว ผูม้ ีหน้าที
รายงานการทํา ธุ รกรรม ยัง มี ห น้า ที กํา หนดนโยบายหรื อมาตรฐานการบริ ห ารความเสี ยงสํา หรั บ ลู ก ค้า ด้ว ย
โดยควรต้องนําผลการบริ หารความเสี ยงภายในองค์กรมาเป็ นส่ วนหนึ งในการพิจารณากําหนดมาตรฐานการ
บริ หารความเสี ยงสําหรับลูกค้าร่ วมกับปั จจัยส่ วนอืนที กฎหมายกําหนดหรื อผูม้ ี หน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม
กําหนดเพิมเติมเองภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
กระบวนการบริ หารความเสี ยงของลูกค้า เป็ นขั2นตอนทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องดําเนิ นการ
ให้เสร็ จสิ2 นในครั2 งแรก พร้ อมกับการอนุ ม ตั ิ การสร้ างความสัมพันธ์ หรื ออนุ มตั ิ รับทําธุ รกรรมแบบครั2 งคราว
แต่หลังจากสร้ างความสัมพันธ์แล้ว ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ยังคงมีหน้าทีดําเนิ นกระบวนการบริ หาร
ความเสี ยงอย่างต่อเนืองไปจนยุติความสัมพันธ์
1. การบริหารความเสี ยงด้ านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ ายภายในองค์ กร
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องกําหนดมาตรฐานการบริ หารความเสี ยงของ ผลิ ตภัณฑ์ บริ การ
และช่องทางบริ การ ทีองค์กรดําเนิ นกิจการอยู่ ซึ งมาตรฐานดังกล่าวนี2 ได้แก่ ผลการประเมินความเสี ยงของทุก
ผลิ ตภัณฑ์ บริ การ และช่ องทางบริ การ ทั2งนี2 การบริ หารความเสี ยงดังกล่าว จะถูกนําไปใช้เป็ นเงือนไขหนึ งใน
กระบวนการ ประเมินผลเพือขอข้อมูลเพิมเติมของลูกค้าในขั2นตอนการระบุตวั ตนของลูกค้า รวมถึ งเป็ นปั จจัย
หนึ งทีนําไปใช้พิจารณาในกระบวนการประเมินความเสี ยงของลูกค้าแต่ละรายเพือกําหนดความเข้มข้นในการ
ตรวจสอบความเคลือนไหวในการทําธุ รกรรมและในการดําเนินความสัมพันธ์ต่อไป
มาตรฐานการบริ หารความเสี ยง อาจจัดทําในรู ปแบบของนโยบายหลักขององค์กร หรื อนโยบายรอง
ภายใต้นโยบายด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อ
การร้ าย หรื อในรู ปแบบของกฎระเบียบภายในองค์กรอืนๆ แต่ตอ้ งมันใจว่า มาตรฐานการบริ หารความเสี ยงนี2
เป็ นขั2นตอนสําคัญทีองค์กรและบุคลากรจะละเลยมิได้ และต้องนํามาใช้อย่างเคร่ งครัด
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1.1 การประเมินความเสี ยงของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ผลลัพ ธ์ ที ได้จ ากการประเมิ น ความเสี ยงภายในองค์ก รของผูม้ ี ห น้า ที รายงานการทํา ธุ ร กรรม
เกียวกับผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆ และช่องทางบริ การ ของผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม เป็ นหนึ งในปั จจัย
หลายข้อ ทีใช้คดั แยกกลุ่มลูกค้าตั2งแต่ในกระบวนการระบุตวั ตนในขั2นตอนการรับลูกค้า เพือพิจารณาว่า ระดับ
ความเสี ยงของลู กค้า และพิจารณาว่าลู กค้ารายใดอยู่ในหลักการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งแบบเบาบาง
(Simplify CDD) แบบปกติ (CDD) หรื อ แบบเข้มข้น (Enhance CDD ) นอกจากนั2น ยังเป็ นปั จจัยหนึ งทีใช้ในการ
บริ หารความเสี ยงของลูกค้าด้วย
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องกําหนดมาตรฐานการบริ หารความเสี ยงด้านการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สําหรับการดําเนิ นกิจการของตน โดยมุ่งไปทีผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
และประเภทบริ การต่างๆ ว่า ผลิตภัณฑ์และบริ การกลุ่มใดน่าจะมีความเสี ยงด้านการฟอกเงินสู งกว่าและกลุ่มใด
น่ า จะมี ค วามเสี ยงตํากว่า ซึ งหลัก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารความเสี ยงเรื องนี2 อยู่ใ น แนวทางที เลขาธิ ก ารกํา หนด
เรื อง ปั จจัยหรื อลักษณะในการพิจารณาลูกค้าทีมีความเสี ยงตํา
อย่างไรก็ดี ผลการประเมิ นความเสี ยงของผลิ ตภัณฑ์และบริ การ มิ ได้บ่งชี2 ว่า ผูม้ ี หน้าที รายงาน
ทีมีผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทีเสี ยงสู งกว่านั2น เป็ นผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ทีมีความเสี ยงด้านการฟอกเงินสู ง
แต่เป็ นสัญญาณทีทําให้ผมู ้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ทราบว่า ตนจําเป็ นต้องบริ หารจัดการความเสี ยงของแต่
ละผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การโดยใช้วิธี การแบบใดหรื อเข้ม ข้นเพียงใด เนื องจากวัตถุ ประสงค์ในการดําเนิ นการ
บริ หารความเสี ยงของผลิ ตภัณฑ์และบริ การต่างๆนั2น คือ ความต้องการให้ผมู ้ ีหน้าทีรายงาน หาทางกําจัดความ
เสี ยงหรื อลดความเสี ยงให้มากทีสุ ด แล้วจึงนําไปปรับใช้เป็ นปั จจัยความเสี ยงในการประเมินเพือหาข้อมูลลูกค้า
เพิมเติมและประเมินระดับความเสี ยงของลูกค้าแต่ละรายด้วย
แนวทางการบริ ห ารความเสี ยงโดยหลัก การ ผูม้ ี ห น้า ที รายงานการทํา ธุ ร กรรม ต้อ งพิ จ ารณาตาม
หลักเกณฑ์ในแนวทางทีเลขาธิ การกําหนด เรื อง ปั จจัยหรื อลักษณะในการพิจารณาลูกค้าทีมีความเสี ยงตํา แต่ใน
กรณี ทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม มีมาตรการจัดการความเสี ยงทีเข้มข้นและใช้ควบคุมความเสี ยงสําหรับ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนั2นๆได้อย่างเกิดประสิ ทธิ ผล ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทีเคยได้รับการประเมินว่ามีความเสี ยงสู ง
ก็อาจจะลดระดับความเสี ยงลงได้
ตัวอย่าง
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม อาจกําหนดแนวทางการบริ หารความเสี ยงของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
ต่างๆ ตามกระบวนการอย่างง่าย ดังนี2
ขันตอนที หนึง การรวบรวมผลิตภัณฑ์และบริ การทีองค์กรให้บริ การแก่ลูกค้าทีเกียวข้องกับ
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การเงินการลงทุน หรื อการพาณิ ชย์ทีส่ งผลให้ลูกค้านําเงิ นหรื อทรัพย์สินมาหมุนเวียนในระบบหรื อผ่านระบบ
การซื2 อผลิตภัณฑ์หรื อใช้บริ การดังกล่าว ให้ครบถ้วน
ขันตอนที สอง การคัดแยกกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินทีมีความเสี ยงตําออกจาก
ผลิตภัณฑ์และบริ การทั2งหมด รวมถึงอาจจัดระดับความเสี ยงขั2นต่างๆสําหรับผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงิ น
ส่ วนทีเหลือ
ขันตอนที 3 การประเมินความเสี ยงและบริ หารจัดการเพือลดความเสี ยง สําหรับผลิตภัณฑ์และ
บริ การทางการเงินทีไม่อยูใ่ นกลุ่มความเสี ยงตํา
ขันตอนที 4 ในการตรวจสอบระบบการบรรเทาความเสี ยงและปรับปรุ งการบริ หารความเสี ยง
ของผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินอย่างสมําเสมอ โดยเฉพาะเมือมีผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทางการเงินใหม่
ขันตอนพิเศษ ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี ยงสําหรับผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงิน
ทีเกียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีใหม่
การกําหนดปัจจัยในการประเมินความเสี ยง
ในการประเมิ นความเสี ยงเกี ยวกับผลิ ตภัณ ฑ์และบริ ก าร ผูม้ ี ห น้าที รายงานการทํา ธุ รกรรม
ต้องนําหลักการพิจารณาตามแนวทางทีเลขาธิ การกําหนด เรื องในกฎกระทรวง เรื อง ปั จจัยหรื อลักษณะในการ
พิจารณาลูกค้าทีมีความเสี ยงตํา โดยนําปั จจัยเฉพาะทีเกียวของกับผลิตภัณฑ์และบริ การมาปรับใช้ ได้แก่
(1) ปั จ จัย เรื องการโอน เปลี ยนมื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อสิ ท ธิ ใ นการใช้ บ ริ การรวมถึ ง ได้ รั บ
ผลประโยชน์จากการใช้บ ริ ก าร สามารถโอนหรื อเปลี ยนมื อให้แก่ เจ้า ของรายอื นได้ อาจเป็ นเหตุ ผลหนึ งที
สอดคล้อ งกับ กระบวนการฟอกเงิ น ที มี ข2 นั ตอนการเปลี ยนมื อหรื อการโอนเปลี ยนที ซึ งเงิ น หรื อ ทรั พ ย์สิ น
โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที เปลี ยนมือได้โดย ลูกค้าเป็ นผูด้ าํ เนิ นขั2นตอนการโอนหรื อเปลียนมือได้เอง
หรื อขั2นตอนการเปลียนมือหรื อโอน กระทําได้โดยง่าย และเสร็ จสิ2 นอย่างรวดเร็ ว จะมีความเสี ยงต่อการฟอกเงิน
หรื อสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมากกว่า
(2) ปั จจัยเรื องการเปลี ยนเป็ นเงิ นสด ผลิ ตภัณฑ์หรื อสิ ทธิ ในการใช้บริ การ ทีสามารถเปลี ยน
สภาพเป็ นเงิ นสดได้ในขั2นตอนสุ ดท้าย ทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ประเภทใดประเภทหนึ งหรื อหลาย
ประเภทจ่ายให้แก่ลูกค้าโดยตรง โดยเฉพาะ ตราสารทีสามารถแลกเป็ นเงินได้ โดยอาจดําเนิ นการทีธนาคารแห่ ง
หนึงหรื อหลายแห่ง หรื อผูป้ ระกอบกิจการเกียวกับปั จจัยการชําระเงินตราต่างประเทศ หรื อ หมายเลขอ้างอิงหรื อ
เอกสารทีระบุขอ้ มูลอย่างง่าย เพือนําไปรับเงินสด ณ สถานประกอบการทีหนึ งหรื อหลายที (เว้นแต่รับรองได้วา่
จะมีการตรวจสอบข้อมูลผูร้ ับเงินตามอย่างเคร่ งครัด ตามกฎกระทรวง ฯ)
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(3) ปั จจัยเรื องวงเงินทีไม่จาํ กัดหรื อจํานวนครั2งในการใช้บริ การ ผลิตภัณฑ์หรื อสิ ทธิ ในการใช้
บริ การทีไม่มีการจํากัดวงเงินในการใช้บริ การ ย่อมมีความเสี ยงต่อการกลายเป็ นช่องทางหมุนเวียนเงินในครั2งละ
จํานวนมาก และหากไม่มีการจํากัดจํานวนครั2งในการใช้บริ การด้วยแล้ว ยิงทําให้เกิดความเสี ยงทีสู งขึ2น ดังนั2น
ผลิ ตภัณฑ์ทีไม่มีเงื อนไขในการจํากัดการซื2 อขาย หรื อบริ การทางการเงิ นทีไม่มีการจํากัดจํานวนครั2งในการใช้
บริ การ จะมีความเสี ยงสู งกว่า
(4) ปั จจัยเรื องการใช้ขา้ มแดน ผลิ ตภัณฑ์หรื อสิ ทธิ ในการใช้บริ การสามารถใช้หรื อนําไปใช้
ได้ในต่างประเทศ จะมีความเสี ยงด้านการฟอกเงินข้ามประเทศสู งกว่า และในกรณี ทีผลิตภัณฑ์หรื อสิ ทธิ ในการ
ใช้บริ การสามารถใช้ได้ในต่างประเทศและเป็ นการจ่ายเงิ นสดโดยตรงแก่ผูร้ ับ (โดยไม่ผ่านบัญชี ทีได้รับการ
ตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้าจากสถาบันการเงิน) จะยิงมีความเสี ยงสู งขึ2น
(5) ปั จจัยเรื องการก่อภาระหนี2 ผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การทีมีลกั ษณะเป็ นการให้สินเชื อหรื อกูย้ ืม
อันจะก่อให้เกิดภาระหนี2 สินแก่ลูกค้า มักจะมีความเสี ยงตํา เนื องจาก ไม่สอดคล้องกับรู ปแบบของการฟอกเงิ น
แต่ในกรณี ที ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การมีลกั ษณะทีให้วงเงินลูกค้าชัวคราว และไม่มีการเรี ยกดอกเบี2ยกรณี ชาํ ระคืน
ตามกําหนดเวลา อาจเป็ นช่องทางหนึ งในการฟอกเงิ นเพือหลี กเลี ยงการใช้เงิ นสดในการซื2 อสิ นค้าหรื อบริ การ
ต่างๆ อย่างไรก็ดี ผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การดังกล่ าวจะมี ความเสี ยงสู งขึ2 นเมื อไม่มีการกําหนดวงเงิ นสู งสุ ด หรื อ
กําหนดวงเงินสู งสุ ดในมูลค่าสู งมาก แต่จากเหตุผลทั2งหมด ปั จจัยในข้อนี2 ก็ถือเป็ นปั จจัยทีก่อให้เกิดความเสี ยงตํา
ในการใช้ฟอกเงิน มากกว่าข้ออืนๆข้างต้น
(6) ปั จจัยเรื องประเภทผลิ ตภัณ ฑ์หรื อบริ การ ผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ ก ารบางประเภท ได้รับการ
ยอมรับว่า มีความเสี ยงตําด้านการฟอกเงิน เนื องจาก วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การและผลประโยชน์ที
ได้จากผลิ ตภัณฑ์และบริ การนั2น เป็ นไปเพือเยียวยาหรื อชดเชยความเสี ยหายหรื อเพือการออมทีจําเป็ นสําหรับ
บุคคลบางกลุ่มเท่านั2น ได้แก่
- การประกันวินาศภัย
- การประกันชีวติ ทีจ่ายกรณี เดียวคือ เมือผูเ้ อาประกันเสี ยชีวติ
- การประกันแบบกลุ่ ม ที มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื อประโยชน์ ข องลู ก จ้า งหรื อเพื อเยีย วยา
ความเสี ยหาย
- กองทุนทีมีวตั ถุประสงค์เพือการออมสําหรับผูส้ ู งอายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส และมีการกําหนด
วงเงินในการซื2 อหรื อได้สิทธิ ในการใช้บริ การ
- ผลิ ตภัณฑ์ทางการเงิ นสําหรับผูย้ ากไร้ ซึงรัฐเป็ นผูส้ นับสนุ น และมีการจํากัดวงเงิ น
สําหรับลูกค้าแต่ละราย
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ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม จําเป็ นต้องนําหลักการในข้อนี2 ไปกําหนดนโยบาย/แนวทาง/
หลักเกณฑ์ การบริ หารความเสี ยงภายในองค์กรสําหรับผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงิน เพือใช้ในขั2นตอนการ
ประเมินผลการขอข้อมูลเพิมเติมของลูกค้า และในขั2นตอนการจัดระดับความเสี ยงของลูกค้าด้วย
1.2 การประเมินความเสี ยงของช่ องทางการให้ บริการ
ช่องทางการให้บริ การ หมายถึง รู ปแบบ วิธีการทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม จะนําผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การ ไปสู่ ลูกค้า ซึ งรวมถึงช่องทางการบริ การตั2งแต่เริ มสร้างความสัมพันธ์จนถึงการทําธุ รกรรม ช่องทางการ
ให้บริ การอาจแบ่งออกเป็ น
ช่องทางที 1 ช่องทางการให้บริ การผ่านพนักงานของผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ไม่วา่ จะ
ทีสํานักงาน สาขา หรื อนัดหมายให้บริ การนอกสถานทีก็ตาม
ช่องทางที 2 ช่องทางการให้บริ การผ่านตัวแทน/นายหน้า กรณี น2 ี ถือว่า ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทํา
ธุ รกรรม ต้องรับผิดชอบในการปฏิ บตั ิหน้าทีของตัวแทน/นายหน้า (เท่าทีกระทําในกรอบการให้บริ การทีตกลง
กันไว้) และถือว่า ช่องทางนี2เป็ นการให้บริ การแบบพบหน้า เช่นเดียวกันกับช่องทางข้างต้น
ช่ องทางที 3 ช่ องทางการให้บริ การผ่านสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ หรื อการสื อสารด้วยวิธีอืนทีไม่ใช่
การพบหน้า เช่น การเปิ ดบัญชีซ2ื อขายหลักทรัพย์ผา่ นอินเตอร์ เน็ต การสังซื2 อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ การเบิก
ถอนเงินจากเครื องถอนเงินสดอัตโนมัติ การเปิ ดใช้บริ การโอนเงินผ่านอินเตอร์ เน็ต เป็ นต้น
โดยหลักการทัวไป ช่องทางการให้บริ การรู ปแบบที 3 มักจะมีความเสี ยงมากกว่าช่องทางอืนๆ
เว้นแต่ผมู ้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม กําหนดมาตรการทีเคร่ งครัดให้ลูกค้าต้องมาพบหน้าพนักงานเพือยืนยัน
ก่ อนการเปิ ดให้บ ริ การทํา ธุ รกรรมครั2 งแรก ซึ งถ้า เป็ นกรณี น2 ี ถื อว่า ช่ องทางการสร้ างความสัมพันธ์ ครั2 งแรก
ประกอบด้วยการใช้ช่องทาง 2 รู ปแบบ และช่องทางหลักอันก่อให้เกิดธุ รกรรม ถือเป็ นช่องทางทีมีความเสี ยงตํา
แต่ในกรณี ทีไม่มีช่องทางใดกําหนดให้ลูกค้าต้องมาพบพนักงานเพือยืนยันการสร้างความสัมพันธ์ ก็ยงั ถือว่าเป็ น
ช่ องทางที มี ความเสี ยงมากกว่า เว้นแต่ผูม้ ี หน้าที รายงานมาตรการตรวจสอบการแสดงตนและระบุ ตวั ตนที มี
ประสิ ทธิ ภาพ และมันใจได้วา่ มีโอกาสทีลูกค้าจะใช้ชือปลอม นามแฝง หรื อใช้ชือตนกระทําการแทนผูอ้ ืนโดย
ไม่แจ้งต่อผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ควรพิจารณาความเสี ยงเกี ยวกับการเลื อกใช้ช่องทางการใช้
บริ การ ร่ วมกับปั จจัยความเสี ยงเกียวกับผลิตภัณฑ์และบริ การ รวมถึงข้อมูลของลูกค้าด้วย เพือให้เกิดการใช้ดุลย
พินิจในการประเมินความเสี ยงทีแม่นยําทีสุ ด
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2. การบริหารความเสี ยงด้ านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ ายสํ าหรับลูกค้ า
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม มีหน้าทีในการกําหนดนโยบาย/มาตรการหรื อหลักเกณฑ์ เพือบริ หาร
ความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย และนํามาปรับใช้กบั ลูกค้าทุกราย
การบริ หารความเสี ยงในทีนี2 คือการกําหนดระดับความเสี ยงทีเหมาะสมสําหรับลูกค้าแต่ละราย โดยพิจารณาจาก
ปั จจัยทีกฎหมายกําหนดหลักการไว้ ร่ วมกับปั จจัยอืนๆ ทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม อาจพิจารณากําหนด
เพิมเติมตามนโยบายภายในองค์กร เพือจะได้กาํ หนดมาตรการตรวจสอบทีมีความเข้มข้นสอดคล้องกับระดับ
ความเสี ยงของลูกค้า
กระบวนการบริ หารความเสี ยงสําหรับลูกค้านั2น ต้องดําเนินการอยูต่ ลอดระยะเวลาจนกว่าความสัมพันธ์
ทางธุ รกิจกับลูกค้าจะยุติลง โดยการบริ หารความเสี ยงสําหรับลูกค้า จะเริ มดําเนิ นการครั2งแรกและควรต้องเสร็ จ
สิ2 นพร้ อมกันกับ ขั2นตอนที ผูม้ ี หน้า ที รายงานการทํา ธุ รกรรม อนุ มตั ิ ส ร้ างความสั ม พันธ์ และต้องตรวจทาน
ปรับปรุ งอยูเ่ สมอ โดยการบริ หารความเสี ยงในขั2นตอนต่อไป นอกจากจะขึ2นอยูก่ บั มาตรฐานทีผูม้ ีหน้าทีรายงาน
การทําธุ รกรรม กําหนดขึ2นแล้ว ยังขึ2นอยูก่ บั พฤติกรรมการดําเนิ นความสัมพันธ์ การทําธุ รกรรม การเคลือนไหว
ทางธุ รกิจทีลูกค้าดําเนิ นไป เนื องจาก หากลูกค้ามีรูปแบบพฤติกรรม หรื อความเคลือนไหวในการทําธุ รกรรมที
ผิดปกติและทําให้ผรู ้ ายงานพบว่า มีโอกาสสู งสุ ดทีจะเกี ยวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐาน หรื อการฟอกเงิ น
ผูร้ ายงานต้องดําเนิ นการบริ หารความเสี ยง ด้วยการประเมินความเสี ยงของลูกค้ารายนั2นๆใหม่ ทันที โดยใช้
ข้อมูลทีเป็ นปั จจุบนั ทีสุ ดเป็ นส่ วนสําคัญในการประเมินระดับความเสี ยงด้วย
2.1 หลักการกําหนดปัจจัยในการประเมินความเสี ยงสํ าหรับลูกค้ า
ในการกําหนดมาตรการบริ หารความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย หมายถึง ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องกําหนดปั จจัยในการประมินความเสี ยงลูกค้าทุกประเภท
(หมายถึง ทั2งลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลหรื อบุคคลทีตกลงกันทางกฎหมาย รวมถึงกรณี ทีมีการแบ่งลูกค้า
ตามประเภทบริ การ ก็ตอ้ งกําหนดปั จจัยในการประเมิ นความเสี ยงสําหรั บลู กค้าทุ กประเภทบริ การดังกล่ าว)
หลังจากนั2น ต้องมีการวางแนวทางในการใช้ดุลยพินิจในการวิเคราะห์ กรณี ทีมี ปัจจัยความเสี ยงทีขัดแย้งกัน
สําหรั บลู ก ค้ารายเดี ยว เช่ น ลู กค้า รายหนึ ง มี ข ้อมูล และลักษณะตรงกับปั จจัยเสี ยงประเภทความเสี ยงตํา ใน
ขณะเดียวกันก็มีปัจจัยประเภทความเสี ยงสู งร่ วมอยูด่ ว้ ย
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2.1.1 การกําหนดปัจจัยในการพิจารณาความเสี ยงของลูกค้ า ประเภท ปัจจัยทีต้ องพิจารณาเด็ดขาด
หมายความว่า กรณี ทีพบว่าลูกค้าทีได้รับการประเมินความเสี ยงอยูน่ 2 นั มีขอ้ มูลตรงกับปั จจัยดังต่อไปนี2
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องปฏิเสธความสัมพันธ์ หรื อระงับการดําเนิ นการทางทรัพย์สิน สําหรับลูกค้า
ดังกล่าว โดยไม่ตอ้ งใช้ดุลยพินิจใดๆ ได้แก่
“ปัจจัยเกียวกับรายชื อทีเกียวข้ องกับการก่ อการร้ ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการ
ร้ ายตามทีกฎหมายกําหนด”
กรณี ทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม พบว่า ลูกค้ามีขอ้ มูลตรงกับรายชือทีเกียวข้องกับการก่อ
การร้ายหรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ดังต่อไปนี2
- บุคคลถูกกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย ทั2งนี2 ประกอบไปด้วยข้อมูล 2 ส่ วน ตามกฎหมายดังกล่าว คือ
ส่ วนที 1 ข้อมูลผูท้ ีเกียวข้องกับการก่อการร้ายและสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย ซึ งเป็ นบุคคลทีถูกกําหนด โดยคําสังศาล
ส่ วนที 2 ข้อมูลผูท้ ีเกียวข้องกับการก่อการร้ายและสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย ตามมติคณะมนตรี ความมังคงแห่งสหประชาชาติ ทีสํานักงาน ปปง. ประกาศ
2.1.2 การกําหนดปัจจัยในการพิจารณาความเสี ยงของลูกค้ า ประเภท ปัจจัยความเสี ยงสู ง
ในการประเมินความเสี ยงลูกค้า ผูป้ ระกอบอาชี พต้องพิจารณาปั จจัยหลักๆ ดังต่อไปนี2 ซึ งหาก
ลูกค้ามีขอ้ มูลตรงกับปั จจัยความเสี ยงข้อใดข้อหนึงหรื อหลายข้อรวมกัน ลูกค้ารายดังกล่าวก็มีโอกาสทีจะมีความ
เสี ยงด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ ายในระดับสู ง แต่ก็มีปัจจัยบางประการที
จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจร่ วมกับข้อมูลปั จจัยประกอบอืนๆด้วย
2.1.2.1 ปัจจัยเรือง ความเกียวข้ องกับการกระทําความผิดร้ ายแรง
กรณี ทีผูม้ ี หน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม พบว่า ลู กค้ามีความเกี ยวข้องกับการกระทํา
ความผิดอาญาร้ายแรงต่างๆ โดยเฉพาะความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ยกเว้นเกียวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ าย) ทั2งในกรณี ทีลูกค้ามีส่วนในการกระทําความผิด หรื อเคยเป็ นบุคคลที
ได้รับการพิพากษา หรื อลงโทษ อันเนืองมาจากการกระทําความผิดก็ตาม
ปั จจัยในข้อนี2 ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม อาจใช้ดุลยพินิจไม่อนุมตั ิรับลูกค้า
(ปฏิเสธความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ) หรื อยุติความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ หากพบว่า ลูกค้ามีโอกาสเสี ยงสู งในการฟอก
เงินหรื อกระทําความผิดมูลฐานอันจะทําให้ผรู ้ ายงานกลายเป็ นแหล่งฟอกเงินต่อไป
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2.1.2.2 ปัจจัยเรือง ข้ อมูลการยึด อายัดทรัพย์ สินทีเกียวกับการกระทําความผิดและ
คําสั งให้ ทรัพย์ สินตกเป็ นของแผ่ นดิน
กรณี ทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม พบว่า ลูกค้าเป็ นผูท้ ีสํานักงาน มีคาํ สังยึด อายัด หรื อ
ศาลมี คาํ สังให้ท รั พย์สินตกเป็ นของแผ่นดิ น (ตามกฎหมายว่าด้ว ยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น)
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องพิจารณาให้ลูกค้าดังกล่าว อยู่ในระดับความเสี ยงสู ง เนื องจาก ผูท้ ีอยู่ใน
รายชือดังกล่าวนี2 มีโอกาสทีจะครอบครองทรัพย์สินทีอาจเกียวข้องกับการฟอกเงิน
กรณี ทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม พบว่า ลูกค้า อยูใ่ นขั2นตอนการระงับการดําเนินการทาง
ทรั พย์สิน (ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ าย) ผูม้ ี
หน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องดําเนิ นการตามกระบวนการตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายต่อลูกค้ารายนั2นด้วย ได้แก่ การระงับการดําเนิ นการทางทรัพย์สินที
เป็ นการทําธุ รกรรมการจ่าย โอน จําหน่ าย คืน ให้แก่ลูกค้าหรื อบุคคลทีสาม และแจ้งข้อมูลต่อสํานักงานตามที
หลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนด(กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายโดยมิชกั ช้า)
2.1.2.3 ปัจจัยเรือง บุคคลทีมีสถานภาพทางการเมือง
กรณี ทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม พบว่า ลูกค้าเป็ นบุคคลทีมีสถานภาพทางการเมือง
ไม่ ว่า จะเป็ นระดับ ในประเทศ ต่ างประเทศ หรื อองค์ก รระหว่า งประเทศ ผูม้ ี ห น้า ที รายงานการทํา ธุ รกรรม
ต้องกําหนดให้ลูกค้าดังกล่ าวอยู่ในกลุ่มทีมีความเสี ยงสู ง เนื องจาก ตามข้อมูลจากมาตรฐานสากลพบว่า กลุ่ ม
บุคคลทีมีสถานภาพทางการเมือง เป็ นกลุ่มทีมีโอกาสกระทําความผิดเกียวกับการทุจริ ตและการรับสิ นบน1 มาก
ทีสุ ด จึงเป็ นบรรทัดฐานว่า ปั จจัยเรื อง บุคคลทีมีสถานภาพทางการเมือง ต้องได้รับการตรวจสอบจากเข้มข้นอยู่
ในกลุ่มลูกค้าเสี ยงสู งเสมอ ไม่วา่ จะใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทีมีความเสี ยงระดับใดก็ตาม
ขอบเขตของคําว่า บุคคลทีมีสถานภาพทางการเมืองตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวงฯ ตลอดจน
ตามมาตรฐานสากล ได้ระบุไว้อย่างกว้างขวาง แต่ก็สามารถระบุลกั ษณะเฉพาะได้บา้ ง ดังนี2
(1) กรณี บุคคลทีมีสถานภาพทางการเมืองในประเทศและต่างประเทศ
ควรพิจารณาถึ ง ข้าราชการ ผูด้ าํ รงตําแหน่ งในหน่ วยงานรัฐ องค์กรของรัฐ นักการเมืองทั2งระดับประเทศและ
ท้องถิน ผูท้ ีมีส่วนได้เสี ยในกิจการสําคัญของชาติ เช่น
- ข้าราชการทั2งส่ วนกลางและภูมิภาค ในระดับสู งสุ ดของหน่วยงานรัฐระดับ กระทรวง
1

และเพือให้ สอดคล้ องกับอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยการต่อต้ านการทุจริต UNCAC 2003
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ทบวง กรม รวมถึ งข้าราชการทหาร ตํารวจ ทีดํารงยศสู งสุ ดหรื อเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดหรื อเกี ยวข้องอย่าง
ใกล้ชิดกับผลประโยชน์ในองค์กรระดับ กรม ภาคหรื อองค์กรส่ วนกลาง ของทุกเหล่า ข้าราชการอัยการระดับสู ง
ข้าราชการตุลาการระดับสู ง
- ผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมืองหรื อข้าราชการการเมือง ในระดับประเทศ เช่ น คณะ
รัฐบาล ทีปรึ กษาทางการเมือง สมาชิกในสภาสําคัญของรัฐ คณะกรรมการอิสระทีก่อตั2งโดยรัฐธรรมนูญ
- ผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อคณะกรรมการบริ หารขององค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หรื อ
องค์กรทีดําเนินกิจการทางพาณิ ชย์ ซึ งรัฐมีส่วนได้เสี ย
- บุคคลทีใกล้ชิด (คู่สมรส บุตร บิดามารดา เป็ นต้น) หรื อบุคคลทีเกียวข้องโดยนัยทาง
ธุ รกิ จ (เป็ นหรื อเคยเป็ นหุ ้นส่ วนธุ รกิ จ หรื อครอบครองทรัพย์สินแทน เป็ นต้น) ก็ถือว่า อยู่ในกลุ่มเดี ยวกันกับ
บุคคลทีมีสถานภาพทางการเมืองด้วย
- อดี ตบุ ค คลที ดํา รงตําแหน่ ง ข้า งต้น ที พ้นตํา แหน่ ง มาแล้ว ไม่ เกิ น 1 ปี หรื อยัง คงมี
บทบาทเกียวข้องกับตําแหน่งดังกล่าวแม้จะพ้นจากตําแหน่งมาแล้วเกินหนึงปี ก็ตาม
(2) กรณี บุคคลทีมีสถานภาพทางการเมืองในองค์กรระหว่างประเทศควรพิจารณาถึ ง
ผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อคณะกรรมการบริ หาร หรื อผูท้ ีอยู่ในตําแหน่ งที มีโอกาสเกี ยวข้องกับผลประโยชน์ของ
องค์กรระหว่างประเทศ
ทั2งนี2 องค์กรระหว่างประเทศทีควรพิจารณา ได้แก่ องค์กรทีเป็ นการรวมตัวของผูแ้ ทนใน
ระดับประเทศจากหลายประเทศ และมีการบริ หารเงินจํานวนมากภายในองค์กร ไม่วา่ องค์กรดังกล่าวจะก่อตั2ง
ด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม
2.1.2.4 ปัจจัยเรือง อาชี พทีมีความเสี ยง
ข้อมู ลอาชี พ ที มี ความเสี ยง สํานักงานจะเป็ นผูก้ าํ หนดไว้ใ นประกาศสํา นักงานป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิ น เรื อง แนวทางในการกําหนดปั จจัยเพือพิจารณาความเสี ยงของลู กค้าเกี ยวกับอาชี พ
ซึ งข้อมูลดังกล่ าวจะเป็ นไปตามการประเมิ นความเสี ยงระดับประเทศในแต่ละครั2 ง ดังนั2น ข้อมูลอาชี พเสี ยง
สามารถเปลี ยนแปลงได้ หากอาชี พ ใดอาชี พ หนึ งได้รับการกํา กับ ดู แล และมี มาตรการด้านการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทีมีประสิ ทธิ ภาพ เพียงพอ ดังนั2น
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องตรวจสอบข้อมูลอาชี พเสี ยงทุกครั2งทีมีการเปลียนแปลงโดยประกาศจาก
สํานักงาน
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ปั จจัยข้อนี2 ไม่ถือเป็ นปั จจัยทีต้องพิจารณาเป็ นความเสี ยงสู งอย่างเคร่ งครัด เพราะหากลูกค้ามี
ข้อมูลอืนทีทําให้ปัจจัยในข้อนี2 ลดความสําคัญลง ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ก็อาจใช้ดุลยพินิจ ประเมิน
ลูกค้าในระดับความเสี ยงทีลดลงได้
2.1.2.5 ปัจจัยเรือง พืน8 ทีและประเทศทีมีความเสี ยง
ข้อมูลเรื องพื2นที และประเทศที มี ค วามเสี ยง สํานักงานจะเป็ นผูก้ าํ หนดไว้ในประกาศสํานักงานป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เรื อง แนวทางในการกําหนดปั จจัยเพือพิจารณาความเสี ยงของลูกค้าเกี ยวกับพื2นทีหรื อ
ประเทศ ซึ งข้อมูลดังกล่าวจะเป็ นไปตามการประเมินอย่างเป็ นทางการของคณะกรรมการ Financial Action Task
Force หรื อ FATF และในกรณี ทีมีพ2ืนทีเสี ยงอยูใ่ นประเทศ ได้แก่ พื2นทีทีอยูภ่ ายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ น
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริ หารราชการในสถานการณฉุ กเฉิ น หรื อพื2นทีทีสํานักงานพิจารณาให้เป็ นพื2นทีที มี
ความเสี ยงสู งซึ งจะกําหนดขึ2นเฉพาะกรณี ทีมีสถานการณ์ ทีก่อให้เกิดความเสี ยงสู งในด้านนั2น ๆ ดังนั2น ข้อมูล
พื2นทีและประเทศที มีความเสี ยง อาจมีการเปลี ยนแปลงได้ตามผลการประกาศของคณะกรรมการระดับสากล
รัฐบาล และสํานักงาน แล้วแต่กรณี ดังนั2น ผูม้ ี หน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องตรวจสอบข้อมูลพื2นทีและ
ประเทศเสี ยงทุกครั2งทีมีการเปลียนแปลง
ปั จจัยข้อนี2 ไม่ถือเป็ นปั จจัยทีต้องพิจารณาเป็ นความเสี ยงสู งอย่างเคร่ งครัด เพราะหากลูกค้ามี
ข้อมูลอืนทีทําให้ปัจจัยในข้อนี2 ลดความสําคัญลง ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ก็อาจใช้ดุลยพินิจ ประเมิน
ลูกค้าในระดับความเสี ยงทีลดลงได้
2.1.2.6 ปัจจัยเรือง ความเสี ยงตามสถานการณ์ อนๆ
ื
กรณี ทีมีสถานการณ์พิเศษ ทีทําให้เกิดความเสี ยงด้านการฟอกเงินหรื อการสนับสนุนทาการเงิน
แก่การก่อการร้าย หรื อความเสี ยงจากการกระทําความผิดมูลฐานอย่างหนึ งอย่างใด หรื อมีขอ้ มูลทีเป็ นประโยชน์
ในการตรวจสอบลูกค้า ทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ควรพิจารณาเป็ นปั จจัยสําคัญในการตรวจสอบเพือ
ทราบข้อเท็จจริ งตามกฎกระทรวง สํานักงานจะแจ้งข้อมูลดังกล่าว โดยเป็ นไปตามวิธีการทีสํานักงานกําหนด
เช่น ข้อมูลการกลันกรองรายงานธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัยทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม แต่ละรายส่ ง
ต่อสํานักงาน เป็ นต้น
ทั2งนี2 ข้อมูลทีอาจแจ้งหรื อเผยแพร่ ตามปั จจัยในข้อนี2 มักมีความสําคัญซึ งผูผ้ มู ้ ีหน้าทีรายงานการ
ทําธุ รกรรม ควรต้องพิจารณาเป็ นปั จจัยสําคัญในการพิจารณาความเสี ยงสู งของลูกค้า
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2.1.2.7 ปัจจัยเรือง วัตถุประสงค์ และการใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
นอกจากปั จจัยต่างๆข้างต้น ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ควรพิจารณานําปั จจัยความเสี ยง
ด้านผลิตภัณฑ์ บริ การและช่องทางบริ การ ซึ งอยู่ในกระบวนการบริ หารความเสี ยงภายในองค์กร มาใช้ร่วมกับ
ปั จจัยความเสี ยงในส่ วนนี2 ดว้ ย เพือให้มีช่องทางการใช้ดุลยพินิจเพิมขึ2น ในกรณี ทีลูกค้ามีปัจจัยหลายประการ
ร่ วมกัน
2.1.3 การกําหนดปัจจัยในการพิจารณาความเสี ยงของลูกค้ า ประเภท ปัจจัยความเสี ยงตํา
การกําหนดกลุ่มลูกค้าทีมีความเสี ยงตํา จะช่วยลดภาระในการบริ หารความเสี ยงสําหรับผูม้ ี
หน้าทีรายงาน ตั2งแต่ข2 นั ตอนแรกของการเริ มสร้างความสัมพันธ์ แต่ปัจจัยทีจะพิจารณาความเสี ยงตํา อาจต้อง
แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
กลุ่มที 1 คือ กลุ่มลูกค้าความเสี ยงตําทีสํานักงานได้กาํ หนดไว้โดยอ้างอิงจากผลการประเมิ น
ความเสี ยงระดับประเทศ
กลุ่มที 2 คือ กลุ่มลูกค้าความเสี ยงตําที ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม กําหนดขึ2นจากปั จจัยที
ผูร้ ายงานได้กาํ หนดในขอบเขตทีกฎหมายกําหนดแนวทางไว้
ความแตกต่างของกลุ่มความเสี ยงตําทั2ง 2 กลุ่มนี2 คือ กรณี ทีลูกค้ามาขอสร้างความสัมพันธ์
หากพบว่า ลู กค้า อยู่ใ นกลุ่ มความเสี ยงตําที สํา นักงานกํา หนดไว้ ผูม้ ี ห น้าที รายงานการทําธุ รกรรม สามารถ
ดําเนินการระบุตวั ตนจากข้อมูลการแสดงตนโดยไม่จาํ เป็ นต้องขอข้อมูลเพิมเติมในเชิ งลึกของลูกค้า แต่หากเป็ น
ลูกค้าอยู่ในกลุ่ มที 2 ผูม้ ีหน้าที รายงานการทําธุ รกรรม มี หน้าทีในการดําเนิ นขั2นตอน การประเมินความเสี ยง
เบื2องต้นเพือขอข้อมูลเพิมเติม และมีหน้าทีในการใช้ดุลยพินิจว่า จําเป็ นต้องขอข้อมูลเพิมเติมหรื อไม่ มากน้อย
เพียงใด
นอกจากนี2 ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ยังต้องกําหนดหลักเกณฑ์ในการปรับเปลียนความ
เสี ยง สําหรับลูกค้าทีเริ มจากความเสี ยงระดับตํา เพือทีจะหาแนวทางในการใช้ดุลยพินิจเพิมระดับความเสี ยงของ
ลูกค้าเมือพบข้อมูลเพิมเติมจากการดําเนินความสัมพันธ์ ดังจะอธิ บายในลําดับต่อไป
2.1.3.1 ปัจจัยหรือลักษณะของลูกค้ าทีมีความเสี ยงตําทีสํ านักงานกําหนด
ลักษณะของลูกค้าเสี ยงตําในส่ วนนี2 สํานักงานจะเป็ นผูป้ ระกาศกําหนด ตามผลการ
ประเมิ นความเสี ยงระดับ ประเทศ ซึ งเป็ นข้อมูล ที แสดงว่า ลู กค้า กลุ่ มใดที ผูม้ ี หน้า ที รายงานการทํา ธุ รกรรม
ไม่จาํ ต้องใช้ดุลยพินิจในการระบุตวั ตน และจัดระดับความเสี ยงตามกระบวนการปกติ เพราะข้อมูลในส่ วนนี2
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ได้รับการรับรองว่า เป็ นข้อมูลทีมีความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายใน
ระดับตํา แต่หากผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องการนําลูกค้ากลุ่มนี2 เข้าสู่ กระบวนการตรวจสอบเพือระบุ
ตัวตนและบริ หารความเสี ยงอย่างขั2นตอนลูกค้าทัวไป ก็ย่อมทําได้ ไม่มีขอ้ บัญญัติห้ามไว้ การประกาศข้อมูล
ลูกค้ากลุ่มนี2 มีวตั ถุประสงค์เพือลดภาระในการดําเนิ นกระบวนการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้า
ของผูร้ ายงาน มิได้มีวตั ถุประสงค์ออกเป็ นข้อบังคับหรื อข้อห้าม
ตามผลการวิเคราะห์และประเมินผลความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย ด้วยเหตุผลด้านความเข้มแข็งในการกํากับดูแลก็ดี เหตุผลด้านประสิ ทธิ ภาพของระบบ
ตรวจสอบภายในองค์กรก็ดี เหตุผลด้านโอกาสในการเกี ยวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานหรื อฟอกเงินก็ดี
พบว่า ลูกค้าทีอยูใ่ นกลุ่มดังต่อไปนี2 มีความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ในระดับตํา
(1) ลู กค้าทีเป็ นรัฐบาล ราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค ราชการส่ วนท้องถิ น
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรื อหน่วยงานอืนของรัฐ
(2) ลู กค้าที เป็ นมูลนิ ธิชยั พัฒนา มูลนิ ธิส่งเสริ มศิ ลปาชี พในสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิตb ิ
พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิสายใจไทย
(3) ลูกค้าทีเป็ นสถาบันการเงิน ดังต่อไปนี2
(3.1) ธนาคารแห่ งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่ งประเทศไทย และ
ธนาคารตามทีได้มีกฎหมายจัดตั2งขึ2นโดยเฉพาะ
(3.2) ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั เงิ นทุน และบริ ษทั เครดิ ตฟองซิ เอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุ รกิจสถาบันการเงิน
(3.3) บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์
(3.4) นิ ติบุคคลทีประกอบธุ รกิ จสัญญาซื2 อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญา
ซื2 อขายล่วงหน้า
(3.5) นิติบุคคลทีประกอบธุ รกิจการซื2 อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื2 อขาย
สิ นค้าเกษตรล่วงหน้า
(3.6) บริ ษทั หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3.7) บริ ษัท ประกั น วิ น าศภัย ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกั น วิ น าศภัย และ
บริ ษทั ประกันชีวติ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวติ
(3.8) นิ ติบุ คคลเฉพาะกิ จตามกฎหมายว่า ด้ว ยนิ ติบุ คคลเฉพาะกิ จเพื อการแปลง
สิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
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(6) กรณี ลูกค้าต่างประเทศ ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม อาจพิจารณาให้ ลูกค้าทีมีลกั ษณะตามข้อ
(1) (3) (4) และ (5) ซึ งมีสัญชาติอืนหรื อตั2งอยูใ่ นต่างประเทศ เป็ นลูกค้าทีมีความเสี ยงตําก็ได้ หากมีมาตรการหรื อ
กระบวนการทีน่าเชือถือในการตรวจสอบได้วา่ ลูกค้าดังกล่าว (กรณี ทีลูกค้าเป็ นรัฐบาลหรื อตัวแทนของประเทศ
ใดประเทศหนึ ง) ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ Financial Action Task Force หรื อคณะกรรมการอืนที
ได้รับอํานาจจากคณะกรรมการดังกล่าว ว่ามีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากลด้านการป้ องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายทีสอดคล้องกับข้อแนะนํา FATF (ไม่อยูใ่ น
กลุ่มประเทศทีต้องเฝ้ าระวังอย่างใกล้ชิด) หรื อ อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของรัฐบาลหรื อหน่วยงานทีน่าเชื อถือใน
การกํากับดู แลตามมาตรการด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นและการต่อต้านการสนับสนุ นทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศดังกล่าว ทั2งนี2 ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องดําเนิ นการตรวจสอบ
ความน่าเชือถือของลูกค้ากลุ่มดังกล่าว อย่างสมําเสมอ เพือให้มนใจว่
ั า ลูกค้ายังควรได้รับการจัดไว้ในความเสี ยง
ระดับตํา
นอกจากกลุ่มลูกค้าแล้ว สํานักงานยังได้ประกาศกําหนดให้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การบางประเภท
เป็ นผลิตภัณฑ์และบริ การทีมีความเสี ยงตํา ได้แก่
(1) การประกันวินาศภัย
(2) การประกันชี วิตแบบการประกันภัยกลุ่มและประกันชี วิตแบบจ่ายกรณี เดี ยวเมือผู ้
เอาประกันเสี ยชีวติ
(3) การประกันแบบกลุ่มทีมีวตั ถุประสงค์เพือประโยชน์ของลูกจ้างหรื อเพือเยียวยา
ความเสี ยหาย
(4) ผลิตภัณฑ์ทางการเงินสําหรับผูย้ ากไร้ซึงรัฐเป็ นผูส้ นับสนุ น และมีการจํากัดวงเงิน
สําหรับลูกค้าแต่ละราย
การที จะกํา หนดให้ลู กค้าที ใช้ผ ลิ ตภัณ ฑ์และบริ การข้างต้น เป็ นลู กค้าที มี ค วามเสี ยงตําตาม
หัวข้อนี2 ต้องแน่ ใจว่า ลูกค้าดังกล่าวไม่ได้ทาํ ธุ รกรรมกับผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การอืนๆทีไม่อยู่ในกลุ่มผลิ ตภัณฑ์
และบริ การ และไม่มีลกั ษณะหรื อปั จจัยทีเกียวข้องกับความเสี ยงสู งด้วย
2.1.3.2 ผู้มีหน้ าทีรายงานการทําธุ รกรรมอาจกํา หนดให้ ผลิตภัณฑ์ หรื อ บริ การทาง
การเงินทีตนให้ บริการเป็ นผลิตภัณฑ์ หรือบริการทางการเงินทีมีความเสี ยงตํา
โดยอาจคํานึงถึงข้อพิจารณา ดังต่อไปนี2
(1) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทางการเงินทีก่อให้เกิดภาระผูกพันในการชําระหนี2
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(2) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทางการเงินทีไม่สามารถแลกเปลียนเป็ นเงินสดหรื อถอนหรื อคืนเป็ น
เงินสดได้ในระยะเวลาอันสั2น
(3) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อบริ การทางการเงิ น ที ไม่ ใ ช่ บ ริ การข้ า มประเทศและไม่ เ กิ ด มู ล ค่ า
ในต่างประเทศ
(4) ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารทางการเงิ น ที ไม่ ส ามารถโอนมู ล ค่ า ให้ แ ก่ ผูอ้ ื นได้ หรื อ โอนได้
แต่มีการกําหนดเงือนไขและกระบวนการทีซับซ้อน
(5) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทางการเงินทีได้รับการจํากัดวงเงินไว้ในมูลค่าและจํานวนครั2งในการ
ครอบครองหรื อการใช้บริ การ ทําให้ไม่สามารถสะสมมูลค่าเงินได้เป็ นจํานวนมากหรื อโอนหรื อเปลี ยนมือได้
อย่างรวดเร็ ว
2.1.3.3 แนวทางทีผู้มีหน้ าทีรายงานการทําธุรกรรม สามารถพิจารณากําหนดปัจจัยความเสี ยงตําเอง
นอกจากข้อมูลปั จจัยความเสี ยงตําที สํานักงานได้ประกาศกําหนดตามผลการประเมิ น
ระดับประเทศแล้ว ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม อาจพิจารณากําหนดปั จจัยความเสี ยงตําสําหรับลูกค้าได้
เองแต่ตอ้ งไม่ขดั กับแนวทางดังต่อไปนี2
(1) ลูกค้าไม่มีปัจจัยอืน ๆ ให้พิจารณาว่า น่าจะมีความเสี ยงในระดับสู ง(ดูขอ้ 2.1.2 การ
กําหนดปั จจัยในการพิจารณาความเสี ยงของลูกค้า ประเภท ปั จจัยความเสี ยงสู ง)
(2) ลู ก ค้า มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ที จะสร้ า งความสั ม พันธ์ ท างธุ รกิ จหรื อทํา ธุ รกรรมหรื อ มี
ความเคลือนไหวทางการเงินทีมีมูลค่าและจํานวนความถีในการใช้บริ การตํา
(3) ลูกค้าใช้บริ การทางการเงิ นหรื อผลิ ตภัณฑ์ทางการเงิ นทีมีความเสี ยงด้านการฟอก
เงินหรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตําเท่านั2น
(4) ลู ก ค้า ไม่ มี พ ฤติ ก รรมที ผิ ด ปกติ ห รื อ ไม่ เ คยมี พ ฤติ ก รรมที นํา ไปสู่ ก ารรายงาน
ธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัย
ทั2งนี2 ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม จะต้องกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงระดับความเสี ยง
ของลูกค้า หากลูกค้าไม่ได้อยูใ่ นเงือนไขทีพิจารณาสําหรับความเสี ยงตําอีกต่อไป
2.2 แนวทางในการใช้ ดุลยพินิจประเมินความเสี ยงของลูกค้ า
เช่นเดียวกันกับการกําหนดแนวทางการใช้ดุลยพินิจสําหรับบุคลากรทีเกี ยวข้องในการใช้ดุลยพินิจ
นั2นตอนการประเมินผลเพือขอข้อมูลเพิมเติมจากลูกค้าในขั2นตอนหลังจากลูกค้าแสดงตน เพือจะดําเนิ นการระบุ
ตัวตนได้อย่างเหมาะสม ผูม้ ี หน้าที รายงานการทําธุ รกรรม ต้องกําหนดแนวทางในการใช้ดุลยพินิจให้ชัดเจน
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ในขั2นตอนการจัดระดับความเสี ยงของลูกค้า เพราะขั2นตอนนี2 จะมีผลระยะยาวกับลูกค้าในเรื องการกําหนดความ
เข้มข้นในการตรวจสอบความเคลือนไหวทางการเงินหรื อในการทําธุ รกรรม
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องกําหนดแนวทางในการพิจารณาจัดระดับความเสี ยงโดยกําหนด
ปั จจัยในการพิจารณาความเสี ยงอย่างเคร่ งครัด แต่กาํ หนดอํานาจในการใช้ดุลยพินิจกําหนดระดับความเสี ยงอย่าง
ยืดหยุน่ เพือให้บุคลากรทีเกียวข้องสามารถใช้ดุลยพินิจจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลรอบด้านของลูกค้าในการกําหนด
ระดับความเสี ยงในกรณี ทีลูกค้ารายหนึงๆ มีปัจจัยทีเกียวข้องหลายประการ ทั2งปั จจัยทีทําให้มีความเสี ยงตํา และ
ปั จจัยทีมีความเสี ยงสู งซึ งทําให้ตอ้ งมีการพิจารณาข้อมูลอืนๆ หรื อมีขอ้ ยุติในการประเมินโดยใช้ดุลยพินิจของ
บุคลากรทีเกียวข้อง
ตัวอย่าง
ผูม้ ี หน้าที รายงานการทําธุ รกรรม ต้องกําหนดมาตรการ/แนวทางปฏิ บตั ิ /หลักเกณฑ์ภายใน สําหรั บ
บุคลากรทีเกียวข้องกับการประเมินความเสี ยงของลูกค้าซึ งผ่านขั2นตอนการระบุตวั ตนแล้ว และต้องดําเนิ นการ
ให้เสร็ จสิ2 นพร้อมกับการอนุมตั ิรับลูกค้า ดังนี2
ขั2นตอนที 1 ขั2นตอนการตรวจสอบผลการระบุ ตวั ตน เมื อลู กค้าได้ให้ข ้อมูลการแสดงตนและผ่า น
ขั2นตอนการประเมิ นความเสี ยงเพือขอข้อมู ลเพิมเติ ม แล้ว บุ คลากรที เกี ยวข้องต้องมันใจว่า ลู กค้า ได้รับ การ
ตรวจสอบข้อมู ลในขั2นตอนระบุ ตวั ตนครบถ้วน โดยเฉพาะลู ก ค้า นิ ติบุค คลหรื อบุ ค คลที มี การตกลงกันทาง
กฎหมาย ที มี อ งค์ป ระกอบที ต้องตรวจสอบมากกว่า ลู ก ค้า บุ ค คลธรรมดา (ในขั2นตอนนี2 ลู ก ค้า จะต้อ งผ่า น
กระบวนการตรวจสอบเกียวกับปั จจัยความเสี ยงด้านผลิตภัณฑ์ บริ การ และช่องทางการใช้บริ การมาบ้างแล้ว)
ขั2นตอนที 2 ขั2นตอนการประเมินความเสี ยงสําหรับลูกค้าทีไม่ตอ้ งขอข้อมูลเพิมเติม
กรณี ทีลู กค้าได้รับผลจากการประเมิ นเพือขอข้อมูลเพิมเติม(ในขั2นตอนก่ อนการระบุ ตวั ตน)
ว่าไม่ตอ้ งให้ขอ้ มูลเพิมเติมเนื องจากมีความเสี ยงเบื2องต้นในระดับตํา ไม่วา่ จะด้วยเหตุทีลูกค้าแสดงข้อมูลในขั2น
การแสดงตนว่า เป็ นองค์กรทีอยูใ่ นกลุ่มความเสี ยงตําตามประกาศสํานักงาน ปปง. หรื อด้วยเหตุทีลูกค้ามีลกั ษณะ
ตรงตามปั จจัยการพิจารณาทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม กําหนดไว้ในมาตรการ/แนวทาง/หลักเกณฑ์ของตน
บุคลากรทีเกียวข้องอาจพิจารณาให้ลูกค้ามีระดับความเสี ยงตํา เว้นแต่ พบว่า ลูกค้ามีปัจจัยเกียวข้องกับความเสี ยงสู ง
เช่ น ลู ก ค้า บุ ค คลธรรมดามิ ไ ด้แ จ้ง ในข้อ มู ล การแสดงตนว่า เป็ น บุ ค คลที มี ส ถานภาพทางการเมื อง แต่ เมื อ
ตรวจสอบแบบสอบถามหรื อแบบกรอกข้อมูล พบว่า ลูกค้าเลื อกระบุในช่อง “เคยแสดงรายงานบัญชี ทรัพย์สิน
และหนี2 สินต่อหน่วยงานของรัฐ เนื องจากมีความเกียวข้องกับผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมืองหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่ ง
ระดับสู ง” ซึ งทําให้ทราบว่า ลู กค้าอยู่ใ นกลุ่ ม บุ ค คลที มี สถานภาพทางการเมื อง (บุ คคลใกล้ชิด) บุ คลากรผู ้
พิจารณาต้องกําหนดให้ลูกค้าอยูใ่ นระดับทีเสี ยงสู ง แม้วา่ ลูกค้าจะมีปัจจัยความเสี ยงตําประกอบอยูห่ ลายปั จจัยก็ตาม
ขั2นตอนที 3 ขั2นตอนการประเมินความเสี ยงสําหรับลูกค้าทีต้องขอข้อมูลเพิมเติม
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กรณี ทีลูกค้าได้รับผลจากการประเมินเพือขอข้อมูลเพิมเติม(ในขั2นตอนก่อนการระบุตวั ตน) ว่า
ต้องขอข้อมูลเพิมเติม บุคลากรทีเกียวข้องต้องตรวจสอบข้อมูลทีเพิมเติมจากขั2นตอนดังกล่าว อาทิ ข้อมูลสถาน
ประกอบการของลูกค้าบุคคลธรรมดาทีแจ้งว่าเป็ นเจ้าของธุ รกิจ ข้อมูลเกียวกับผูร้ ับประโยชน์ทีแท้จริ งของลูกค้า
ซึ งอาจเกียวข้องกับสถานภาพทางการเมือง เป็ นต้น และเชือมโยงข้อมูลลูกค้าทั2งหมดกับปั จจัยเสี ยงตามผูม้ ีหน้าที
รายงานการทําธุ รกรรม กํา หนดไว้ในมาตรการ/แนวทาง/หลักเกณฑ์ของตน ซึ งลู กค้ากลุ่ มนี2 อาจได้รับ การ
พิจารณาอยู่ในความเสี ยงตําก็ได้ หากพบว่า ไม่มีความเกี ยวข้องกับปั จจัยความเสี ยงสู งทีไม่ตอ้ งใช้ดุลยพินิจ
(เช่น ปั จจัยเรื องความเกียวข้องกับการกระทําความผิดร้ายแรง ปั จจัยเรื องบุคคลทีมีสถานภาพทางการเมือง ปั จจัย
เรื องความเสี ยงตามสถานการณ์ต่างๆ เป็ นต้น)
ขั2นตอนที 4 ขั2นตอนการพิจารณากรณี ลูกค้ามีปัจจัยเสี ยงทีหลากหลาย
กรณี ทีพบว่า ลู กค้า มี ขอ้ มู ลที ตรงกับปั จจัยความเสี ยงทั2ง ใน ความเสี ยงตําและความเสี ยงสู ง
รวมอยูด่ ว้ ยกัน ต้องพิจารณาถึงสัดส่ วนความเสี ยงทีจะใช้เป็ นเกณฑ์หลักในการพิจารณา ดังต่อไปนี2
ลูกค้าบุคคลธรรมดา มีปัจจัยเสี ยงสู งเกียวกับแหล่งทีมาหรื อรายได้ และเรื องประเภทบริ การ แต่
ก็มีปัจจัยเสี ยงตําเรื องวงเงินการทําธุ รกรรมอยูด่ ว้ ย ให้ดุลยพินิจโดยพิจารณาสัดส่ วนความเสี ยง
เช่น ลูกค้าทํางานรับจ้างในประเทศทีมีความเสี ยงสู งและใช้บริ การโอนเงินข้ามประเทศ แต่ทาํ
ธุ รกรรมในวงเงิ นทีตํา น้อยกว่าห้าหมืนบาทต่อครั2งต่อเดื อน ให้พิจารณาว่า สัดส่ วนความเสี ยงตําอาจมีโอกาส
เปลียนแปลงได้สูงกว่า การเปลียนแปลงของปั จจัยความเสี ยงสู ง กล่าวคือ ลูกค้ามีโอกาสมากทีจะทําธุ รกรรมใน
วงเงิ นทีสู งขึ2น แต่มีโอกาสน้อยทีจะเปลี ยนแหล่งรายได้และประเภทบริ การ ทําให้ลูกค้ามีสัดส่ วนปั จจัยความ
เสี ยงสู งมากกว่าความเสี ยงตํา แต่ในข้อเท็จจริ งทีเริ มความสัมพันธ์ ลูกค้าแจ้งความประสงค์ทาํ ธุ รกรรมในวงเงิน
30,000 บาทต่อครั2งต่อเดื อน วัตถุ ประสงค์เพือรายจ่ายในครอบครั วในประเทศไทย ผูม้ ีหน้าที รายงานการทํา
ธุ รกรรม อนุญาตให้บุคลากรใช้ดุลยพินิจได้ สองทางคือ
- ทางทีหนึง กําหนดระดับความเสี ยงของลูกค้าเป็ นความเสี ยงตําและกําหนดวงเงิน
ปรั บ ความเสี ยงไว้ที ร้ อ ยละ 50 (หมายถึ ง หากลู ก ค้า ทํา ธุ ร กรรมเกิ น กว่า จํา นวนที ทํา อยู่ป ระจํา ร้ อ ยละ 50
ให้ปรับความเสี ยงลูกค้าเป็ น ระดับความเสี ยงกลางหรื อสู ง เป็ นต้น) หรื อทางทีสอง
- ทางทีสอง กําหนดระดับความเสี ยงของลูกค้าเป็ นความเสี ยงกลางหรื อสู ง (ขึ2นอยูก่ บั
หลักเกณฑ์ภายในของผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม) และกําหนดเงื อนไขเพือปรับลดความเสี ยงในขั2นต้น
(เช่น หากลูกค้าดังกล่าวทําธุ รกรรมในวงเงินปกติตลอดระยะเวลา 12 เดือน จะดําเนิ นการปรับลดความเสี ยงเป็ น
ระดับความเสี ยงตํา เป็ นต้น)
กรณี การใช้ดุลยพินิจในข้อเท็จจริ งอืนๆ............................................
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ขั2นตอนที 5 ขั2นตอนการอนุ มตั ิผลการประเมินความเสี ยงของลูกค้า ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม
ควรกําหนดกระบวนการกลันกรองการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรทีประเมินความเสี ยงอีกชั2นหนึ ง ซึ งอาจกําหนด
เฉพาะเมือลูกค้าได้รับการประเมินความเสี ยงระดับกลาง หรื อระดับสู งก็ได้ เพือเป็ นการตรวจทานการประเมิน
ความเสี ยงซึ งมีการใช้ดุลยพินิจประกอบด้วย กระบวนการกลันกรองนี2 อาจหมายถึงการให้บุคลากรทีมีตาํ แหน่ง
สู งขึ2น หรื อระดับบริ หาร เป็ นผูต้ รวจสอบอีกครั2งก็ได้
ขั2นตอนที 6 ขั2นตอนการอนุมตั ิรับสู งค้าทีมีความเสี ยงสู ง ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องกําหนด
กระบวนการอนุ มตั ิรับลูกค้าสําหรับกลุ่มลูกค้าเสี ยงสู ง โดยแต่งตั2งผูบ้ ริ หารหรื อคณะทํางานทีมีผูบ้ ริ หารรวมอยู่
ด้วย พิจารณาข้อมูลของลุกค้าก่อนลงนามอนุมตั ิสร้างความสัมพันธ์ เนื องจากลูกค้าทีมีความเสี ยงสู ง มีโอกาสทํา
ให้องค์กรของผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม เกิดความเสี ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุ นทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายมากกว่าลูกค้าอืนๆ อีกทั2งเพือทีผูบ้ ริ หารจะได้รับทราบว่า ในขณะนั2น องค์กรมีสัดส่ วนการรับลูกค้าที
มีความเสี ยงสู งมากน้อยเพียงใด พึงเข้าใจว่า การทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม มีสัดส่ วนลูกค้าทีมีความเสี ยง
สู งจํานวนมากเมือเทียบกับลูกค้าทั2งหมด ทําให้ผมู ้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องเพิมภาระในการตรวจสอบ
และตรวจทานความเคลื อนไหวทางการเงิ นและการทําธุ รกรรมของลู กค้ากลุ่ มดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด และมี
โอกาสเสี ยงเป็ นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินมากขึ2น
ขั2นตอนที 7 ขั2นตอนการพิจารณาเพือปฏิ เสธความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม
ควรกําหนดกระบวนการในการพิจารณาและอนุ มตั ิจากผูบ้ ริ หาร กรณี ทีบุคลากรทีเกียวข้อง ประเมินว่า การรับ
ลูกค้ารายหนึงรายใด จะทําให้องค์กรเกิดความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายเป็ นอย่างมาก เกินกว่าจะรับความเสี ยงดังกล่าวได้ จึงพิจารณาให้ปฏิเสธความสัมพันธ์ ซึ งต้องหมายความว่า
บุคลากรพบข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งที เพียงพอจะสงสัยว่า ลูกค้ารายดังกล่ าว อาจเกี ยวข้องกับการฟอกเงิ น การ
สนับ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ย หรื อ ความผิ ด มู ล ฐาน ดัง นั2น จํา เป็ นต้อ งแต่ ง ตั2ง ให้ ผูบ้ ริ ห ารหรื อ
คณะทํางานทีมีผบู ้ ริ หารรวมอยูด่ ว้ ย พิจารณาและอนุ มตั ิอีกชั2นหนึ ง และต้องพิจารณาว่า ควรส่ งรายงานธุ รกรรม
ทีมีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสํานักงานหรื อไม่อีกด้วย
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2.3 หลักการบริหารความเสี ยงอย่ างต่ อเนือง
ผูม้ ี หน้า ที รายงานการทําธุ รกรรม ต้องบริ หารความเสี ยงด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทาง
การเงิ นแก่การก่อการร้ ายอย่างต่อเนื อง โดยเฉพาะการบริ หารความเสี ยงสําหรั บลู กค้า หน้าที ในการประเมิ น
ความเสี ยงมิ ใช่ ดาํ เนิ นการเพียงขั2นตอนอนุ มตั ิ รับลู กค้าเท่านั2น หากแต่ผูม้ ีหน้าที รายงานการทําธุ รกรรม ต้อง
ดําเนิ นการประเมินในขณะดําเนิ นความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับลูกค้า จนกว่าจะยุติความสัมพันธ์ ดังนั2น จึงต้อง
กําหนดมาตรการ/แนวปฏิ บตั ิ หรื อ หลักเกณฑ์ทีชัดเจนรองรับการบริ หารความเสี ยงอย่างต่อเนื องดังกล่าว โดย
ควรกําหนดมาตรการ/แนวปฏิบตั ิ หรื อ หลักเกณฑ์ ในประเด็นต่อไปนี2
2.3.1 กําหนดให้การบริ หารความเสี ยงอย่างต่อเนื องต้องสอดคล้องกับกระบวนการตรวจสอบ
ความเคลื อนไหวทางการเงิ นหรื อการทําธุ รกรรมของลูกค้า โดยต้องกําหนดหลักการให้ ผลการประเมินความ
เสี ยงของลูกค้าแต่ละราย นําไปสู่ การกําหนดความเข้มข้นในการตรวจสอบและตรวจทานความเคลือนไหวทาง
การเงินหรื อการทําธุ รกรรมของลูกค้ารายนั2นๆเสมอ ตามหลักการทีว่า “กลุ่มลูกค้าทีระดับความเสี ยงสู ง จะอยู่
ในกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความเคลือนไหวทางการเงินหรื อการทําธุ รกรรมทีเข้มข้นมากกว่า กลุ่ม
ลูกค้าทีระดับความเสี ยงตํา”
2.3.2 กําหนดให้การปรับปรุ งข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปั จจุบนั เป็ นส่ วนสําคัญในการบริ หารความเสี ยง
โดยต้องกําหนดให้มีการปรับปรุ งความเสี ยงเมือได้รับข้อมูลใหม่ๆจากลูกค้า ดังนั2น จึงต้องกําหนดกรอบการ
ทํางานสําหรับการปรับปรุ งข้อมูลของลุกค้าทุกกลุ่มอย่างสมําเสมอ แต่อาจอยู่บนหลักการเดียวกันกับข้อ 2.3.1
กล่าวคือ การดําเนิ นการปรับปรุ งข้อมูลสําหรับกลุ่มลูกค้าทีระดับความเสี ยงตํา จะช้ากว่า หรื อมีความถีน้อยกว่า
กระบวนการปรับปรุ งข้อมูลสําหรับ กลุ่มลูกค้าทีระดับความเสี ยงสู ง ก็ได้
2.3.3 กําหนดให้มีการปรับปรุ งความเสี ยง ตามผลการตรวจสอบความเคลื อนไหวทางการเงิ น
หรื อการทําธุ รกรรม โดยต้องกําหนดเงือนไขหรื อแบบแผนของผลการตรวจสอบความเคลื อนไหวทางการเงิ น
หรื อการทําธุ รกรรมของลูกค้า เพือเป็ นหลักเกณฑ์ในการปรับปรุ งความเสี ยงสําหรับลูกค้า เช่น กําหนดร้อยละ
ของวงเงินในการทําธุ รกรรมในกรณี ทีลูกค้ามีความเคลือนไหวทางการเงินทีต่างจากเดิม หรื อกําหนดรู ปแบบการ
ทําธุ รกรรมในกรณี ทีลูกค้ามีความเคลือนไหวในการทําธุ รกรรมต่างไปจากเดิม ซึ งควรมีหลักเกณฑ์เพือปรับลด
ระดับความเสี ยงของลูกค้าและหลักเกณฑ์เพือปรับเพิมระดับความเสี ยงของลูกค้า
2.3.4 กํา หนดขั2น ตอน/กระบวนการ ในการรายงานผูบ้ ริ ห าร กรณี ป รั บ ปรุ ง ลู ก ค้า ที มี ก าร
เปลียนแปลงระดับความเสี ยง
โดยต้องกําหนดขั2นตอน หรื อวิธีปฏิ บตั ิ เพือรายงานข้อมูลและผลการวิเคราะห์หรื อประเมิ น
และขออนุ ม ัติ ต่ อ ผู ้บ ริ ห ารหรื อ คณะทํา งานที มี ผู ้บ ริ ห ารรวมอยู่ ด้ว ย ในกรณี ที ลู ก ค้า มี ร ะดับ ความเสี ยงที
เปลี ยนแปลงไปจากเดิ ม ผูร้ ายงานอาจกํา หนดผูบ้ ริ หารที มี ตาํ แหน่ ง ลดหลันกันตามความสํา คัญของผลการ
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ประเมินได้ เช่น กรณี ทีมีการปรับปรุ งลดระดับความเสี ยง อาจกําหนดให้ผบู ้ ริ หารในระดับ..... เป็ นผูอ้ นุ มตั ิ ส่ วน
ในกรณี ทีมีการปรับปรุ งเพิมระดับวามเสี ยง อาจกําหนดให้ผบู ้ ริ หารในระดับสู งกว่า เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
2.3.5 ขั2นตอนการบันทึกข้อมูลการบริ หารความเสี ยง
ผูร้ ายงานควรกําหนดให้มีการบันทึกข้อมูลการปรับปรุ งความเสี ยงแต่ละครั2ง แต่ละราย
ไว้เป็ นข้อมูลทางสถิ ติขององค์กรและเก็บรักษาไว้ให้มีสภาพพร้ อมใช้งาน เพือในระยะยาวจะสามารถใช้เป็ น
ปั จจัยในการตรวจสอบว่า มาตรการบริ หารความเสี ยงทีใช้อยู่มีแนวโน้มให้เพิมปริ มาณลูกค้าทีมีความเสี ยงสู ง
มากขึ2นหรื อไม่ ซึ งอาจเป็ นตัวชี2 วดั ให้มีการปรับปรุ งมาตรการ/แนวปฏิบตั ิ/หลักเกณฑ์เกี ยวกับการบริ หารความ
เสี ยงขององค์กร
การบริ ห ารความเสี ยงด้า นการฟอกเงิ น และการสนับ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ย
ในระดับผูป้ ฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นและกฎหมายว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการสนับ สนุ น ทางการเงิ นแก่ ก ารก่ อ การร้ า ย ยัง รวมถึ ง การตรวจสอบภายใน (AML/CFT
Internal Audit) เฉพาะด้า นการปฏิ บ ตั ิ ตามมาตรการป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิ นและต่ อต้า นการ
สนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตั2งแต่ ขั2นตอนการรับลูกค้า ขั2นตอนการบริ หารความเสี ยง ขั2นตอนการ
ตรวจสอบความเคลือนไหวของการดําเนินความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ ขั2นตอนการตรวจสอบข้อมูลพร้อมคําสังโอน
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ขั2นตอนการตรวจสอบตัวแทนและการพึงพิงบุคคลทีสาม การกํากับดูแลสาขาหรื อบริ ษทั
ในเครื อ รวมถึงระบบการเก็บรักษาข้อมูลทีมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งจะได้กล่าวไว้ในส่ วนทีเกียวข้องกับ การกําหนด
นโยบาย การตรวจสอบข้อมูลพร้ อมคําสังโอนเงิ นทางอิ เล็กทรอนิ กส์ การสร้ างความสัมพันธ์กบั ตัวแทนและ
การพึงพาบุคคลทีสาม การกํากับดูแลสาขาและบริ ษทั ในเครื อ การรายงานธุ รกรรมต่อสํานักงาน ต่อไป
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การตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริงของลูกค้ า
(การตรวจสอบและตรวจทานความเคลือนไหวทางการเงินหรื อการทําธุรกรรมของลูกค้ า)
การตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งในส่ วนนี หมายถึ ง ขันตอนในการตรวจสอบความเคลือนไหวทาง
การเงิ นหรื อการทําธุ รกรรม หรื อความเคลื อนไหวในการดําเนิ นความสัมพันธ์ ทางธุ รกิ จของลู กค้า ขันตอน
ดังกล่าวเป็ นส่ วนสําคัญในกระบวนการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกี ยวกับลู กค้า เป็ นขันตอนทีจะทําให้
ทราบว่า ลูกค้าแต่ละรายมีโอกาสเสี ยงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายมากน้อย
เพียงใด และต้องดําเนินมาตรการบริ หารความเสี ยงทีเหมาะสมสําหรับลูกค้าแต่ละรายต่อไปอย่างไร
การตรวจสอบและตรวจทานความเคลือนไหวทางการเงินหรื อการทําธุ รกรรม หรื อความเคลือนไหวใน
การดําเนิ นความสัมพันธ์ทางธุ รกิจของลูกค้า เป็ นขันตอนทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้องดําเนิ นการต่อ
จากขันตอนการสร้างความสัมพันธ์และการจัดระดับความเสี ยงในครังแรก และต้องดําเนิ นขันตอนนี ตลอดไป
จนกว่าจะยุติความสัมพันธ์
๑. วัตถุประสงค์ ของขั)นตอนการตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริงของลูกค้ า
การกําหนดวิธีการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื อนไหวทางการเงิ นหรื อการทําธุ รกรรมหรื อการ
ดําเนิ นความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้องเข้าใจถึ งวัตถุ ประสงค์ดงั ต่อไปนี เสี ยก่อน
จึงจะสามารถกําหนดวิธีการทีเหมาะกับลูกค้าและธุ รกิจของตน
(๑) เพือทราบว่า ลูกค้ายังคงมีการดําเนินความสัมพันธ์กบั ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ในรู ปแบบที
เป็ นปกติ ไม่มีพฤติกรรมหรื อความเคลือนไหวทีมีเหตุอนั ควรสงสัย เช่น มีการหมุนเวียนเงิ นในการทําธุ รกรรม
ในระดับปกติและสมําเสมอเมือเทียบกับการดําเนิ นความสัมพันธ์ในช่วงแรกๆ หรื อในรอบก่อนทีได้ตรวจสอบ
และบันทึกไว้
(๒)เพือทราบว่า ลูกค้ายังดําเนิ นความสัมพันธ์สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ทีได้แจ้งไว้ในขันตอนการ
สร้างความสัมพันธ์ หรื อไม่พบวัตถุประสงค์แอบแฝงอืนๆทีทําให้แนวทางการดําเนิ นความสัมพันธ์เปลียนแปลง
ไป (ซึ งจะดูได้จากความเคลือนไหวทางการเงินหรื อธุ รกรรมในภาพรวม และการขอสร้างความสัมพันธ์เพิมใน
บริ การอืนๆหรื อผลิตภัณฑ์อืนๆ)
(๓) เพือทราบว่า ลูกค้าแจ้งข้อมูลทีเป็ นปั จจุบนั กับผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม อยูเ่ สมอ เช่น ข้อมูล
การติดต่อ ข้อมูลอาชีพ ข้อมูลทีอยูป่ ั จจุบนั เป็ นต้น
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(๔) เพือทราบว่า ลูกค้าควรเข้าสู่ ขนตอนการปรั
ั
บปรุ งความเสี ยงเป็ นระดับอืนหรื อไม่ ซึ งหากผลจากข้อ
(๑)-(๓) ไม่มีการเปลียนแปลงหรื อเป็ นปกติ ก็มกั จะไม่ตอ้ งปรับปรุ งระดับความเสี ยงของลูกค้า แต่หากผลจากข้อ
(๑)-(๓) อาจจะข้อใดข้อหนึ งหรื อหลายข้อมีการเปลียนแปลงเกิ ดขึนอาจส่ งผลต่อการปรับปรุ งระดับความเสี ยง
ของลูกค้าได้
(๕) เพือทราบว่า ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมสมควรจะคงความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับลูกค้าต่อไป
หรื อควรยุติความสัมพันธ์
๒. การกําหนดขั)นตอนการตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริงของลูกค้ า
ผู ้มี ห น้ า ที รายงานการทํา ธุ ร กรรมต้อ งกํา หนดวิ ธี ก ารตรวจสอบความเคลื อนไหวในการดํา เนิ น
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าให้สอดคล้องกับประเภทธุ รกิ จและแนวทางการทําธุ รกรรมของลูกค้า โดยต้องกําหนด
วิธีการเพือตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี
(๑) ตรวจสอบมูลค่ าการทําธุรกรรมของลูกค้ าตลอดระยะเวลาทีดําเนินความสั มพันธ์
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้องกําหนดวิธีการในการตรวจดูหรื อวิเคราะห์วงเงินในการทําธุ รกรรม
ของลูกค้าตังแต่เมือเริ มสร้ างความสัมพันธ์ โดย เมือดําเนิ นความสัมพันธ์มาแล้วเป็ นระยะเวลาหนึ ง ผูม้ ีหน้าที
รายงานการทําธุ รกรรม ต้องตรวจทานการทําธุ รกรรมในระยะเวลาตังแต่เริ มสร้างความสัมพันธ์จนถึงในขณะที
ดําเนินการตรวจทาน และต้องสามารถสรุ ป มูลค่าหรื อสถิติหรื อระดับความเข้มข้น ของการทําธุ รกรรมของลูกค้า
รายนันๆ เพือทีจะเป็ นหลักในการประเมินในครังต่อไปว่า ลูกค้ายังมีการทําธุ รกรรมในภาพรวมทีเท่ากับหรื อ
ใกล้เคียงกับ มูลค่าหรื อสถิ ติหรื อระดับทีได้ประมาณการไว้ในครังก่อนหรื อไม่ และหากมีการเปลี ยนแปลงใน
ลักษณะทีเห็นได้ชดั ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องกําหนดขันตอนในการตรวจทานข้อมูลทีเกียวข้องเพือ
วิเคราะห์ได้วา่ มูลค่าหรื อสถิ ติหรื อระดับความเข้มข้นทีมีการเปลี ยนแปลงนัน อาจเกี ยวข้องกับปั จจัยใดทีจะใช้
พิจารณาเพือปรับปรุ งระดับความเสี ยงให้เพิมขึนหรื อลดลงหรื อไม่ โดยวิธีการต่างๆในขันตอนนี ต้องสอดคล้อง
กับรู ปแบบการให้บริ การและวิถีการดําเนินความสัมพันธ์ของลูกค้ากับผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม
ตัวอย่าง
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ให้บริ การกับลูกค้าผ่านเครื อข่ายอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นวิธีการหลัก การจะ
กําหนดให้ลูกค้ามาให้ขอ้ มูลเพือวิเคราะห์ผลการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื อนไหวในการทําธุ รกรรม
ย่อมไม่เหมาะกับรู ปแบบการให้บริ การของผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม หรื อ
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ให้บริ การทางธุ รกิ จทีลูกค้ามีความเคลื อนไหวตลอดเวลา ผูม้ ีหน้าที
รายงานการทําธุ รกรรม จะกําหนดวิธีการประเมินผลจากการทําธุ รกรรมในช่ วงเวลาสันๆเพียงช่ วงเดี ยวไม่ได้
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ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้องกําหนดวิธีการที จะสามารถเห็ นผลการทําธุ รกรรมของลูกค้าทังหมดใน
ช่วงเวลาหนึงทียาวนานพอจะเห็นรู ปแบบพฤติกรรมของลูกค้า และนํามาประมาณการหาข้อมูลกลาง หรื อ
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมให้บริ การทางธุ รกิจแบบครังเดียว หรื อเป็ นรู ปแบบทีลูกค้าไม่สามารถ
หมุนเวียนเงินทีนํามาดําเนิ นความสัมพันธ์ได้ โดยมีเงือนไขกําหนด ทําให้ลูกค้ามีการทําธุ รกรรมน้อยครัง หรื อ
อาจครังเดียวแต่มีผลผูกพันระยะยาว ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมก็ไม่จาํ เป็ นต้องนําวิธีการในตัวอย่างที ๒
มาใช้ แต่กาํ หนดวิธีการตรวจสอบเป็ นครังคราวทีมีกาํ หนดเวลาแน่นอนสําหรับลูกค้าแต่ละรายหรื อตามเงือนไข
เมือมีการทําธุ รกรรมก็ได้ แต่ตอ้ งดําเนินการอย่างสมําเสมอและเคร่ งครัด เป็ นต้น
(๒) ตรวจสอบรู ปแบบการทําธุรกรรมของลูกค้ าตลอดระยะเวลาทีดําเนินความสั มพันธ์
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้องกําหนดวิธีการตรวจสอบให้พบ ในกรณี ทีลูกค้ามีการเพิมเติมหรื อ
เปลี ยนแปลงรู ปแบบการทําธุ รกรรม ไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบของผลิ ตภัณฑ์ทางการเงิ น รู ปแบบของบริ การ หรื อ
รู ปแบบของช่ องทางการใช้บริ การ เนื องจาก รู ปแบบการทําธุ รกรรมเป็ นส่ วนหนึ งในการนํามาพิจารณาเป็ น
ปั จจัยความเสี ยงทีจะส่ งผลต่อการบริ หารความเสี ยงของลูกค้า
ผูม้ ี ห น้า ที รายงานการทํา ธุ รกรรมต้อ งกํา หนดวิ ธี ก ารตรวจสอบ ให้ส อดคล้อ งกับ รู ป แบบธุ รกรรม
เกียวกับกิจการของตน หากผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมมีการให้บริ การหลายประเภทผลิตภัณฑ์ บริ การหรื อ
ช่องทางบริ การ ก็จะต้องมีระบบ (ในทีนี หมายความรวมถึ งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิ บตั ิการ
โดยบุคลากร)ที สามารถบันทึกได้ว่า ลูกค้ามีการทําธุ รกรรมทีเกี ยวกับผลิ ตภัณฑ์ บริ การ หรื อช่ องทางบริ การ
ใดบ้าง และสามารถวิเคราะห์หรื อประมาณการ ความเสี ยงอันเกิดจากการทําธุ รกรรมเหล่านัน โดยอย่างน้อยทีสุ ด
ควรตอบโจทย์ได้วา่ “ลูกค้ามีการทําธุ รกรรมเกียวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การรวมถึงมีการใช้ช่องทางการบริ การที
แตกต่างไปในช่วงแรกของการสร้ างความสัมพันธ์ หรื อในการตรวจทานและวิเคราะห์ในครังก่อน และข้อมูล
ความแตกต่างในการทําธุ รกรรมดังกล่าว ทําให้เกิดความเสี ยงด้านการฟอกเงินทีเกียวกับผลิ ตภัณฑ์ บริ การและ
ช่องทางบริ การ มากขึนจากช่วงแรกในการดําเนินความสัมพันธ์หรื อการประเมินในครังก่อนหรื อไม่”
ตัวอย่าง
กรณี ผมู ้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมมีการให้บริ การและช่องทางบริ การหลายประเภท อาจตรวจพบได้
ว่า เมือแรกความสัมพันธ์ ลู กค้ามี การทําธุ รกรรมการฝากเงิ นผ่านสาขาของผูม้ ี หน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม
ในประเทศ แต่เมือมี การประเมินในภาพรวมพบว่า ในระยะเวลาช่ วงต่อมา ลูกค้ามีการเปลี ยนช่ องทางการทํา
ธุ รกรรมโดยเลือกใช้การทําธุ รกรรมผ่านเครื องถอนเงินอัตโนมัติในต่างประเทศ ดังนัน ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทํา
ธุ รกรรม ควรต้องวิเคราะห์ได้วา่ เกิดความเสี ยงเกียวกับการใช้ช่องทางการบริ การในต่างประเทศ และตรวจสอบ
ว่า ประเทศดัง กล่ า วมี ค วามเสี ยงมากน้อยเพี ย งใด เพื อที จะสรุ ป ว่า ในรอบการประเมิ นครั งนี ลู ก ค้า มี ค วาม

-ร่ าง62

เคลื อนไหวในการทําธุ รกรรมเกี ยวกับรู ปแบบการทําธุ รกรรม และตรงกับปั จจัยความเสี ยงสู งบางประการใน
เรื อง ช่องทางการใช้บริ การ และอาจเกี ยวข้องกับพืนทีหรื อประเทศเสี ยง เมือวิเคราะห์กบั ข้อมูลอืนๆประกอบ
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม อาจประเมินว่า
- ลูกค้ามีการทําธุ รกรรมในรู ปแบบทีแตกต่างไปจากทีระบุไว้กบั ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทํา
ธุ รกรรมในขณะสร้างความสัมพันธ์
- รู ปแบบธุ รกรรมเกียวกับช่องทางการให้บริ การทีเปลียนไป โดยลูกค้าเลือกใช้ช่องทางบริ การ
ผ่านเครื องอัตโนมัติในต่างประเทศทีมีความเสี ยงมากขึน
- รู ปแบบธุ รกรรมทีเปลียนไปอาจส่ งผลต่อวัตถุประสงค์การดําเนินความสัมพันธ์ทีเปลียนไป
ด้วย โดยลูกค้าทําธุ รกรรมในพืนที หรื อประเทศทีมีความเสี ยง (ตรวจสอบกับข้อมูลปั จจัยเสี ยงเรื องพืนทีหรื อ
ประเทศเสี ยงแล้ว) ทําให้วตั ถุประสงค์เปลียนจากการออมเงินธรรมดา เป็ นการทําธุ รกรรมข้ามประเทศ โดยระบุ
ในข้อมูลคําขอว่า เพือชําระหนี
- ปั จจัยด้านอืนยังคงทีไม่มีการเปลียนแปลง
- ข้อเสนอแนะ : อาจกําหนดระยะเวลาในการสอบถามข้อมูลลูกค้าเพิมเติมเป็ นเวลา ๑๕ วัน
หากไม่สามารถติดต่อหรื อไม่ได้รับแจ้งข้อมูลทีสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ ผลการประเมินจะแสดงว่า ลูกค้า
ต้องได้รับการปรับปรุ งความเสี ยงให้มีระดับความเสี ยงสู งขึน
(๓) วิเคราะห์ ความสอดคล้ องระหว่ างความเคลือนไหวในการทําธุรกรรมกับวัตถุประสงค์ ในการดําเนิน
ความสั มพันธ์
จากข้อมูลผลการประเมินเรื อง การตรวจสอบความเคลือนไหวทางการเงิน หรื อการทําธุ รกรรมหรื อการ
ดําเนินความสัมพันธ์เรื อง วงเงินและรู ปแบบการทําธุ รกรรม จะทําให้ผมู ้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม สามารถ
เชื อมโยงถึงผลลัพธ์ในข้อนี ได้ เนื องจาก มูลค่าในการทําธุ รกรรมและวิธีการทําธุ รกรรม ไม่วา่ จะเป็ นผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน ประเภทบริ การหรื อช่องทางการใช้บริ การ จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดําเนิ นความสัมพันธ์
เสมอ เพียงแต่จะตรงกับข้อมูลวัตถุประสงค์ทีลูกค้าแจ้งไว้ขณะสร้างความสัมพันธ์หรื อไม่
หากนําผลการประเมิ นทังหมดมาพิจารณาแล้ว พบความสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์อืน ทีต่างไปจาก
วัต ถุ ป ระสงค์เ ดิ ม ที ลู ก ค้า แจ้ง ความประสงค์ไ ว้ใ นขณะสร้ า งความสั ม พัน ธ์ หรื อ ในการประเมิ น รอบก่ อ น
ผูม้ ี ห น้า ที รายงานการทํา ธุ ร กรรม ต้อ งกํา หนดแนวทางการประเมิ น เพื อพิ จ ารณาความเสี ยงที เพิ มขึ นจาก
วัตถุประสงค์ทีเพิมขึนหรื อเปลียนแปลงไป
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ควรกําหนดแบบแผนความเชื อมโยงระหว่าง รู ปแบบการธุ รกรรม กับ
วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ ให้ครบทุกประเภทวัตถุประสงค์และรู ปแบบธุ รกรรมทีมีอยู่
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ตัวอย่าง
วัตถุประสงค์ดา้ นการออมเงิน

สอดคล้องกับรู ปแบบธุ รกรรมประเภท
การเปิ ดบัญชีประเภทรับฝากเงินหรื อรับฝากตราสารทางการเงิน
การฝากเงินสด
การรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
การถอนเงินในปริ มาณทีน้อยกว่าการฝากเงิน
สอดคล้องกับช่องทางการทําธุ รกรรมประเภท
การทําธุ รกรรม ณ สาขาหรื อสํานักงาน
การทําธุ รกรรมผ่านเครื องอัตโนมัติทงฝากและถอน
ั
การทําธุ รกรรมผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
สอดคล้องกับมูลค่าในการทําธุ รกรรม
ไม่จาํ กัดมูลค่าธุ รกรรม โดยขึนอยูก่ บั รายได้ของลูกค้า
วัตถุประสงค์ดา้ นการลงทุน
..........................................................
วัตถุประสงค์ดา้ นการกูย้ มื
..........................................................
วัตถุประสงค์ดา้ นการชําระหนีระหว่างประเทศ ........................................
วัตถุประสงค์ดา้ นการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ..................................................
วัตถุประสงค์ดา้ นการลงทุนในหลักทรัพย์ .............................................
วัตถุประสงค์ดา้ นการลงทุนในการซื อสิ นค้าล่วงหน้า ....................................................
วัตถุประสงค์ดา้ นการลงทุนในกองทุน ........................................................................ เป็ นต้น
(๔) การตรวจสอบข้ อมูลด้ านอืนๆ ประกอบผลการวิเคราะห์ จากการตรวจสอบและตรวจทาน
เมือดําเนิ นการตามขันตอนที (๑) – (๓) แล้ว ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องกําหนดขันตอนใน
การตรวจสอบข้อมูลอื นๆ เพื อหาข้อเท็จจริ งมาสนับสนุ นผลการวิเคราะห์ ทีได้จากทัง ๓ ขันตอน เพื อจะได้
ประเมินผลการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งของลูกค้าในแต่ละครังได้
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ไม่ควรเจาะจงการหาข้อมูลเพิมเติมว่าต้องเป็ นข้อมูลประเภทใด ควร
ให้บุคลากรผูเ้ กียวข้องสามารถหาข้อมูลได้โดยอิสระ แต่อาจกําหนดกรอบการหาข้อมูลไว้ โดยเฉพาะเรื องความ
น่าเชือถือของข้อมูล
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ตัวอย่าง
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้องกําหนดหน้าที สําหรับบุคลากรทีเกี ยวข้อง ให้หาข้อเท็จจริ งหรื อ
ข้อมูลเพิมเติมเพือสนับสนุ นผลการวิเคราะห์การตรวจสอบและตรวจทานความเคลือนไหวทางการเงินหรื อการ
ทําธุ รกรรมหรื อการดําเนินความสัมพันธ์ของลูกค้า โดยเฉพาะในกรณี ต่อไปนี
(๑) กรณี ทีผลการวิเคราะห์พบว่า ลูกค้ามีพฤติการณ์เปลียนแปลงจากการดําเนิ นความสัมพันธ์
ช่วงแรก หรื อจากการประเมินครังก่อน
(๒) กรณี ทีผลการวิเคราะห์มีแนวโน้มว่า ควรมีการปรับปรุ งความเสี ยงของลูกค้าในระดับทีสู งขึน
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมควรกําหนดแนวทางในการหาข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งมาสนับสนุ นผล
การวิเคราะห์
ตัวอย่าง
บุคลากรทีเกียวข้องกับหน้าทีในการตรวจทานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบความเคลือนไหว
ทางการเงินหรื อการทําธุ รกรรมหรื อการดําเนินความสัมพันธ์ของลูกค้า ควรหาข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งมาประกอบ
ผลการวิเคราะห์ ในกรณี ทีวิเคราะห์วา่ ลูกค้ามีพฤติการณ์ทีเปลียนแปลงหรื อผิดปกติ โดยข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งที
นํามาสนับสนุน ควรเป็ นไปตามหลักการต่อไปนี
- เป็ นข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งทีได้จากการสอบถามลูกค้าโดยตรง
- เป็ นข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งทีได้จากฝ่ ายดูแลผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ภายในองค์กร
- เป็ นข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งทีได้จากสถาบันการเงินอืนโดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย
- เป็ นข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งทีได้จากแหล่งข้อมูลทีชือถือได้ เช่น ฐานข้อมูลทีรัฐจัดทําขึน
- กรณี ทีข้อมูลทีได้มา บุคลากรไม่มนใจว่
ั าน่าเชื อถือหรื อไม่ ควรระบุแหล่งทีมาและความเห็ น
ว่า ได้มาจากแหล่งข้อมูลเปิ ดทัวไป และควรสื บค้นข้อมูลทีตรงกันจากหลายแหล่งข้อมูล
................................................... เป็ นต้น
(๕) การสรุ ปผลการประเมิน
เมือได้ดาํ เนิ นการตามขันตอนข้างต้นครบถ้วนแล้ว ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้องกําหนดให้ มี
ขันตอนสรุ ปผลการประเมิ น โดยการสรุ ปผลดังกล่ าว ควรผ่านการตรวจสอบและตรวจทานโดยบุ คลากรที
เกียวข้องและผูบ้ งั คับบัญชาร่ วมกัน เพือยืนยันว่า กระบวนการตรวจสอบและตรวจทาน ได้ผา่ นการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบข้อมูลทีเหมาะสมแล้ว
ในการสรุ ปผลการประเมิน ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมควรต้องตอบโจทย์ดงั ต่อไปนีได้
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(๑) ความเคลื อนไหวทางการเงิ นหรื อการทําธุ รกรรมหรื อการดําเนิ นความสัมพันธ์ของลูกค้า
รายนันๆ มี ค วามเปลี ยนแปลงหรื อ ไม่ หากเปลี ยนจัด อยู่ใ นระดับ ใด (อาจแบ่ ง เป็ นกี ระดับ ก็ ไ ด้ตามความ
เหมาะสมกับโครงสร้างลูกค้าทังหมด โดยอาจพิจารณาจากร้อยละของการเปลียนแปลงจากการประเมินครังแรก
หรื อครังก่อน)
(๒) ผลลัพธ์ใน (๑) ส่ งผลต่อการปรับปรุ งความเสี ยงของลูกค้าหรื อไม่ หากส่ งผลให้ปรับปรุ ง ผู ้
ประเมินพบว่าปั จจัยข้อใดทีเป็ นส่ วนสําคัญให้มีการปรับปรุ งความเสี ยงของลูกค้า
(๓) กรณี ทีมี การปรับปรุ งความเสี ยงของลูกค้า ควรเข้าสู่ ขนตอนการอนุ
ั
มตั ิ ของผูบ้ ริ หารที มี
หน้าทีกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานนีหรื อไม่
(๔) เห็ นควรดําเนิ นความสัมพันธ์กบั ลูกค้าดังกล่าวต่อไปหรื อไม่ กรณี ทีไม่ จําเป็ นต้องแสดง
เหตุผลว่า ความเสี ยงของลูกค้านัน จะกระทบต่อกิจการขององค์กร และอาจเกียวข้องกับการกระทําความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นหรื อไม่ (ความผิดฐานฟอกเงิ น หรื อความผิดมูลฐาน
หรื อความผิดเกียวกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย)
เมื อดําเนิ นการสรุ ปผลเสร็ จสิ นในแต่ละครั ง ควรจัดเก็บบันทึ กเป็ นข้อมูลเกี ยวกับการตรวจสอบเพือ
ทราบข้อเท็จจริ งสําหรับลูกค้ารายนันๆ และเก็บรักษาไว้เป็ นเวลา ๕ ปี นับแต่วนั ทียุติความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
๓. การกําหนดขั)นตอนในการอนุมัติผลการประเมินและบันทึกผลการประเมิน
การอนุมัติผลการประเมิน
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องกําหนดขันตอนในการพิจารณาและอนุ มตั ิโดยผูบ้ ริ หารทีมีอาํ นาจ
ในการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน ในกรณี ทีพบว่า บุคลากรทีเกียวข้องได้ระบุผลการประเมินว่า
(๑) ลูกค้ามีผลการประเมินจากการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื อนไหวทางการเงิ น ทีทําให้ตอ้ ง
ปรับปรุ งระดับความเสี ยงสู ง และ/หรื อ อาจต้องรายงานธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสํานักงาน
(๒) ลูกค้ามีผลการประเมินจากการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื อนไหวทางการเงิน ทีทําให้ตอ้ ง
ปรับปรุ งระดับความเสี ยงจากระดับความเสี ยงสู ง ลงสู่ ระดับความเสี ยงตํา
(๓) ลูกค้ามีผลการประเมินจากการตรวจสอบและตรวจทานความเคลือนไหวทางการเงิน ทีระบุวา่ ควร
ยุติความสัมพันธ์เนืองจากมีความเสี ยงสู งอันจะกระทบต่อความเสี ยงในการปฏิบตั ิงานขององค์กร (ระบุเหตุแห่ ง
ความเสี ยง) และ/หรื อ อาจต้องรายงานธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสํานักงาน
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ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม อาจกําหนดให้ผูบ้ ริ หารคนใดคนหนึ ง หรื อคณะทํางานทีมีผูบ้ ริ หาร
รวมอยูด่ ว้ ยและเป็ นผูม้ ีอาํ นาจลงนามอนุ มตั ิผลการประเมิน ได้พิจารณาตามเงือนไขข้างต้น ก่อนทีจะดําเนิ นการ
ปรับปรุ งความเสี ยงหรื อยุติความสัมพันธ์หรื อรายงานธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสํานักงาน แล้วแต่กรณี
การบันทึกข้ อมูล
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม มีหน้าทีต้องบันทึกข้อมูลและเก็บรักษาข้อมูลต่อไปนี เป็ นเวลา ๕ ปี
นับแต่วนั ทียุติความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับลูกค้า
(๑) ข้อมูลทีเกียวกับการตรวจสอบและตรวจทานความเคลือนไหวทางการเงิน การทําธุ รกรรม หรื อการ
ดําเนินความสัมพันธ์ของลูกค้า
(๒) ข้อมูลการวิเคราะห์และสรุ ปผลการประเมิน
(๓) ข้อมูลการได้รับหรื อไม่ได้รับอนุมตั ิและผลลัพธ์ทีจะส่ งผลต่อการบริ หารความเสี ยงของลูกค้าแต่ละราย
สาระสําคัญทังหมดในส่ วนนี ใช้สําหรั บ การตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งทัวไป ซึ งกรณี ที มี การ
ดําเนินกระบวนการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้าสําหรับลูกค้าทีมีความเสี ยงตํา (Simplify CDD)
หรื อ กระบวนการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้าสําหรับลูกค้าทีมีความเสี ยงสู ง (Enhanced CDD)
ให้ใช้หลักการในส่ วนทีระบุเฉพาะถึงกระบวนการดังกล่าว ซึ งเป็ นส่ วนถัดไป
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การตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริงเกียวกับลูกค้ าสํ าหรับลูกค้ าความเสี ยงสู ง (Enhanced CDD)
กระบวนการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งสําหรับกลุ่มลูกค้าทีมีความเสี ยงสู ง คือ การเพิมระดับความ
เข้มข้นในขั%นตอนต่างๆ ตั%งแต่ข% นั ตอนการระบุตวั ตน ขั%นตอนการบริ หารความเสี ยง ขั%นตอนการตรวจสอบความ
เคลือนไหวทางการเงินหรื อธุ รกรรม จนถึงขั%นตอนการทบทวนข้อมูลของลูกค้า
ในการพิ จ ารณานํา กระบวนการตรวจสอบเพื อทราบข้อ เท็ จ จริ ง เกี ยวกับ ลู ก ค้า ที มี ค วามเสี ยงสู ง
ซึ งต่อไปนี% จะใช้คาํ ว่า “การตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกี ยวกับลู กค้าอย่างเข้มข้น” มาปรั บใช้ ผูม้ ี หน้าที
รายงานการทําธุ รกรรม ต้องกําหนดนโยบายหรื อมาตรการหรื อหลักเกณฑ์เกียวกับการบริ หารความเสี ยงด้วยการ
กําหนดปั จจัยการพิจารณาความเสี ยงที สอดคล้องกับข้อบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบเพือทราบ
ข้อ เท็ จ จริ ง เกี ยวกับ ลู ก ค้า และประกาศที เกี ยวข้อ ง และในการกํา หนดขั%น ตอนในการดํา เนิ น กระบวนการ
ตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้าอย่างเข้มข้น ควรพิจารณากําหนดขั%นตอนให้สอดคล้องกับแนวทาง
ฉบับนี% ได้แก่
๑. ขั%นตอนการระบุตวั ตนทีเข้มข้น
๒. ขั%นตอนการบริ หารความเสี ยงทีเข้มข้น
๓. ขั%นตอนการตรวจสอบความเคลือนไหวทางการเงินหรื อธุ รกรรมทีเข้มข้น
๔. ขั%นตอนการทบทวนข้อมูลทีเข้มข้น
ขั)นตอนที ๑ ขั)นตอนการระบุตัวตนทีเข้ มข้ น
ขั)นตอนที ๑.๑ การขอข้ อมูลเพือระบุตัวตนอย่ างเข้ มข้ น
ดังทีได้กล่าวมาในเรื อง การอนุ มตั ิรับลูกค้า ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องมีข% นั ตอนในการ
ประเมินผลเบื%องต้นว่า ลูกค้ารายทีขอสร้ างความสัมพันธ์น% นั ควรแจ้งข้อมูลเพิมเติมในขั%นตอนการระบุตวั ตน
หรื อไม่ ซึ งในขั%นตอนนี% เป็ นการพิจารณาเบื%องต้นว่า ลูกค้ามีโอกาสเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายตําหรื อสู ง โดยพิจารณาจากเงือนไขหรื อปั จจัยทียกตัวอย่างไว้ใน หัวเรื องดังกล่าว
กรณี ทีผูม้ ี ห น้า ที รายงานการทําธุ รกรรมได้ดาํ เนิ นการประเมิ นผลเบื% องต้นพบว่า ควรขอข้อมู ล
เพิมเติมจากลูกค้า เนื องจาก ลูกค้าอาจมีขอ้ มูลหรื อข้อเท็จจริ งทีตรงกับเงือนไขการประเมินเบื%องต้น เช่น ลูกค้า
แจ้งวัตถุ ประสงค์ในการสร้ างความสัมพันธ์ และขอใช้บริ การประเภทที มีความเสี ยงด้านการฟอกเงิ นสู ง หรื อ
ลูกค้าเป็ นนิ ติบุคคลที มีขอ้ มูลการแสดงผูร้ ั บผลประโยชน์ทีมีโครงสร้ างซับซ้อน หรื อลูกค้าระบุในเอกสารว่า
เป็ นบุ ค คลที มี ส ถานภาพทางการเมื อ งหรื อ มี ค วามเกี ยวข้อ งกับ บุ ค คลที มี ส ถานภาพทางการเมื อ ง เป็ นต้น
(ดู แ นวทางปฏิ บ ัติ ใ นเรื อง การอนุ ม ัติ รั บ ลู ก ค้า หั ว ข้อ การประเมิ น ผลเบื% อ งต้น เพื อขอข้อ มู ล เพิ มเติ ม )
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ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้องกําหนดแนวทางให้บุคลากรทีเกียวข้อง ขอข้อมูลหรื อตรวจสอบข้อมูลของ
ลูกค้าเพิมเติม ไม่ว่าลู กค้าจะเป็ นบุคคลธรรมดา นิ ติบุคคล บุคคลทีมี การตกลงกันทางกฎหมาย หรื อ ผูจ้ ดั การ
ทรัพย์สินตามกฎหมาย
(๑) ความเข้มข้นในการขอข้อมูลของลูกค้าบุคคลธรรมดา
กรณี ทีลูกค้าเป็ นบุคคลธรรมดา และผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ประเมินผลเบื%องต้นว่า
ลูกค้าดังกล่าวควรได้รับการตรวจสอบข้อมูลเพิมเติม อาจเนื องมาจาก พฤติกรรมการขอสร้ างความสัมพันธ์ ที
แสดงว่า อาจดํา เนิ น การแทนบุ ค คลอื นโดยไม่ มี ก ารมอบอํา นาจที เปิ ดเผย หรื อ มี ข ้อ มู ล ตรงกับ บุ ค คลที มี
สถานภาพทางการเมืองทีเป็ นทีรู ้ จกั หรื อระบุขอ้ มูลอาชี พเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับสู งหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งทาง
การเมือง หรื ออาจระบุขอสร้างความสัมพันธ์หรื อขอเปิ ดใช้บริ การทีมีความเสี ยงสู ง หรื อไม่สอดคล้องกับระดับ
รายได้ทีแจ้งไว้ในเอกสารสมัครขอใช้บริ การ หรื อตรงกับเงือนไขทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมกําหนดขึ%น
เป็ นต้น
ผูม้ ี หน้าที รายงานการทําธุ รกรรมควรขอข้อมูลเพิมเติม หรื อตรวจสอบข้อมูลเพิมเติ มอื นๆที สามารถ
นํามาใช้ในการประเมินความเสี ยงด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ ายของลูกค้า
โดยอย่างน้อยได้แก่ขอ้ มูลหรื อข้อเท็จจริ งดังต่อไปนี%
(๑.๑) ข้อมูลเกียวกับแหล่งทีมาของรายได้ (อาจรวมถึงรายได้ทีชัดเจน)
(๑.๒) ข้อมูลเกียวกับผูร้ ับผลประโยชน์ทีแท้จริ ง (กรณี ทีสงสัยว่า ลูกค้าอาจสร้างความสัมพันธ์
เพือบุคคลอืน)
(๑.๓) วัตถุ ประสงค์ในการสร้ างความสัมพันธ์ ทีเฉพาะเจาะจง (กรณี ทีสงสัยว่า ลู กค้าขอใช้
บริ การเพือวัตถุ ประสงค์บางอย่าง เช่ น ขอใช้บริ การโอนเงิ นข้ามประเทศ เนื องจากต้องการลงทุ นเกี ยวกับผล
กําไรจากเพิมหรื อลดค่าเงินตราต่างประเทศ หรื อขอใช้บริ การเปิ ดบัญชี เพือลงทุนในกิจการบางอย่างในลักษณะ
บุคคลธรรมดา เป็ นต้น)
(๒) ความเข้ม ข้นในการขอข้อมูลของลู กค้านิ ติบุคคลหรื อบุ คคลที มี การตกลงกันทางกฎหมายหรื อ
ผูจ้ ดั การทรัพย์สินตามกฎหมาย
กรณี ทีลูกค้าเป็ นนิติบุคคลหรื อบุคคลทีมีการตกลงกันทางกฎหมายหรื อผูจ้ ดั การทรัพย์สินตามกฎหมาย
และผูม้ ี หน้าที รายงานการทําธุ รกรรม ประเมิ นผลเบื% องต้นว่า ลู กค้าดังกล่ าวควรได้รับ การตรวจสอบข้อมู ล
เพิมเติม อาจเนืองมาจาก ความซับซ้อนของโครงสร้างลูกค้านิ ติบุคคลทีปรากฏในเอกสารแสดงตน หรื อ รายชื อ
กรรมการหรื อสมาชิกขององค์กรทีพบในเอกสารแสดงตนอันแสดงว่า อาจเกียวข้องกับบุคคลทีมีสถานภาพทาง
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การเมือง หรื อ ลูกค้าขอสร้ างความสัมพันธ์ หรื อใช้บริ การทีมีวงเงิ นมูลค่าสู งมากหรื อบริ การที มีความเสี ยงสู ง
หรื อตรงกับเงือนไขทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมกําหนดขึ%น เป็ นต้น
ผูม้ ี หน้าที รายงานการทําธุ รกรรมควรขอข้อมูลเพิมเติม หรื อตรวจสอบข้อมูลเพิมเติ มอื นๆที สามารถ
นํามาใช้ในการประเมินความเสี ยงด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ ายของลูกค้า
โดยอย่างน้อยได้แก่ขอ้ มูลหรื อข้อเท็จจริ งดังต่อไปนี%
(๒.๑) ข้อมูลเกี ยวกับวัตถุ ป ระสงค์ใ นการดํา เนิ นกิ จการที แท้จริ ง (กรณี ที พบว่า ลู กค้ามี การ
ดําเนิ นกิจการหลายอย่างและมีกิจการทีทําให้เกิดรายได้หลักและรายได้เสริ ม หรื อลูกค้าไม่ระบุวตั ถุประสงค์ที
ชัดเจนในเอกสารขอสมัครใช้บริ การ)
(๒.๒) ข้อมู ล โครงสร้ า งสํา คัญของลู ก ค้า ได้แก่ ข้อมูล ที แสดงถึ ง โครงสร้ า งหลัก อันทํา ให้
กิจการของลูกค้าดําเนินอยูไ่ ด้ เช่น โครงสร้างผูบ้ ริ หารตั%งแต่ระดับสู งจนถึงระดับปฏิบตั ิ หรื อ โครงสร้างผูถ้ ือหุ ้น
รายสําคัญ หรื อโครงสร้างบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ ทั%งนี% ข้อมูลในข้อนี% จะเป็ นประโยชน์ในการตรวจสอบไปถึง
ข้อมูลผูร้ ับผลประโยชน์ทีแท้จริ งของลูกค้า
(๒.๓) ข้อมูลของผูบ้ ริ หารทีมีอาํ นาจสู งสุ ด ได้แก่ ข้อมูลบุคคลธรรมดาหรื อเป็ นคณะบุคคล ที
ปฏิบตั ิงานในตําแหน่งด้านงานบริ หารและมีอาํ นาจสู งสุ ด อาจเป็ นบุคคลทีมีตาํ แหน่ง ซึ งมีอาํ นาจสําคัญเกียวกับ
การดําเนินงานและการเงินของลูกค้า อย่างน้อยทีสุ ด ควรได้ขอ้ มูลชื อเต็ม หมายเลขประจําตัวหรื อสัญชาติ ทีทํา
ให้สามารถตรวจสอบกับข้อมูลรายชื อตามทีกฎหมายกําหนด รวมถึงฐานข้อมูลรายชื ออืนๆทีเป็ นประโยชน์ใน
การบริ หารความเสี ยงของลูกค้า
(๒.๔) ข้อมูลผูร้ ับผลประโยชน์ทีแท้จริ ง (หรื อผูร้ ับผลประโยชน์ทอดสุ ดท้าย) ซึ งเป็ นบุ คคล
ธรรมดา ในกรณี น% ี ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้องกําหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบหรื อขอข้อมูลจาก
ลูกค้าในลําดับขั%นตอนทีสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล อย่างน้อยได้แก่
(๒.๔.๑) กําหนดให้บุคลากรทีเกียวข้องใช้ความพยายามในการตรวจสอบจากเอกสาร
หรื อหลักฐานทีระบุการถื อครองหุ ้นอันแสดงถึ งการได้รับผลประโยชน์ในจํานวนร้ อยละทีเหมาะสม ทั%งนี% ให้
พิจารณาถึ ง บรรทัดฐานหรื อแนวปฏิ บ ตั ิ ที ผูม้ ี ห น้า ที รายงานการทํา ธุ รกรรมในประเภทธุ รกิ จเดี ย วกันทั%ง ใน
ประเทศหรื อในระดับสากลถือปฏิบตั ิอยู่
(๒.๔.๒) กรณี ทีไม่สามารถตรวจสอบได้ดว้ ยวิธีแรก ให้บุคลากรทีเกียวข้องใช้ความ
พยายามในการตรวจสอบหาบุคคลทีอาจมีอาํ นาจในการควบคุมกิ จการลูกค้า ซึ งไม่ปรากฏในเอกสารราชการ
โดยอาจค้นหาจาก ข้อเท็จจริ งหรื อข้อมูลอืนๆ ซึ งไม่จาํ เป็ นต้องปรากฏในเอกสารราชการหรื อฐานข้อมูลราชการ
แต่อาจมาจากแหล่ งข้อมูลสาธารณะ หรื อแหล่ งข้อมูลอื นๆ ซึ งบุ คลากรอาจระบุถึง ระดับความน่ าเชื อถื อของ
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แหล่งข้อมูลประกอบการบันทึกข้อมูลด้วย (เช่น ได้มาจากเวปไซต์ (ระบุชือ) หรื อบทความในวารสารสิ งพิมพ์ที
ไม่มีการรับรองโดยหน่วยงานราชการ)
(๒.๔.๓) กรณี ทีวิธีการทั%งหมดข้างต้นไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลผูร้ ับผลประโยชน์
ทีแท้จริ ง ให้กาํ หนดแนวทางให้ บุคลากรทีเกียวข้องใช้ดุลยพินิจว่า บุคคลธรรมดารายใดรายหนึ งหรื อหลายราย
ทีมีอาํ นาจในการควบคุมการดําเนินกิจการของลูกค้า
(๒.๔.๔) การกําหนดวิธี ก ารตรวจสอบอื นๆสามารถกระทํา ได้ แต่ ต้องดํา เนิ นการ
ภายหลังจากทีได้ดาํ เนินการตามหลักการข้างต้นแล้ว ในกรณี ทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมกําหนดให้ลูกค้า
เป็ นผูร้ ะบุตวั ผูร้ ับผลประโยชน์ทีแท้จริ งเอง ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้องกําหนดให้บุคลากรทีเกียวข้อง
ตรวจสอบหรื อจัดให้ลูกค้าแสดงความเชือมโยงหรื อเกียวข้องระหว่าง บุคคลดังกล่าวกับลูกค้าให้ได้
(๒.๕) ข้อมูลแหล่งรายได้หรื อแหล่งเงินทีเกียวข้องกับลูกค้า ได้แก่ พื%นทีหรื อประเทศทีลูกค้า
ดําเนินกิจการอยู่ หรื อ ร่ วมดําเนินกิจการด้วย หรื อ เป็ นแหล่งคู่คา้ หรื อเป็ นแหล่งลงทุนของลูกค้า
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมอาจกําหนดให้บุคลากรขอข้อมูลอืนนอกจากทีระบุไว้ขา้ งต้นเพิมเติม
เพือประโยชน์ในการบริ หารความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ขั)นตอนที ๑.๒ ขั)นตอนการดําเนินการระบุตัวตน
เมือได้รับข้อมูลเกี ยวกับลูกค้าอย่างครบถ้วนตามขั%นตอนที ๑.๑ แล้ว ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม
ต้องกําหนดมาตรการในการระบุตวั ตนของลูกค้า ซึ งประกอบด้วย ขั%นตอนการพิสูจน์ทราบข้อมูลของลูกค้า และ
ขั%นตอนการตรวจสอบกับข้อมูลรายชือตามทีกฎหมายกําหนด
(๑) ขั%นตอนการพิสูจน์ทราบข้อมูลของลูกค้า
ผูม้ ี หน้า ที รายงานการทํา ธุ รกรรมต้องกําหนดหลัก เกณฑ์ให้บุค ลากรที เกี ยวข้อง ดําเนิ นการ
ตรวจสอบเพือทราบว่า ข้อมู ลหรื อข้อเท็จจริ งที ลู กค้าแจ้ง หรื อแสดงเอกสาร เป็ นข้อมูลที น่ าเชื อถื อ โดยอาจ
กําหนดระดับความน่ าเชื อถื อไว้เป็ นหลักในการใช้ดุลยพินิจ และกําหนดเงื อนไขและวิธีดาํ เนิ นการ ในกรณี
ทีได้รับข้อมูลทีเป็ นเท็จ หรื อไม่น่าเชือถือ หรื อไม่ครบถ้วนไว้ดว้ ย
ตัวอย่าง
- ความน่ า เชื อถื อระดับ ที ๑ ข้อมู ล ที ผูม้ ี ห น้า ที รายงานการทําธุ รกรรม ได้ตรวจสอบจากหน่ ว ยงาน
ราชการหรื อรับรองโดยหน่วยงานของรัฐ หรื อเอกสารราชการ หรื อสําเนาเอกสารทีรับรองโดยหน่วยงานของรัฐ
- ความน่ า เชื อถื อ ระดับ ๒ ข้อ มู ล ที มี ก ารรั บ รองตามมาตรฐานสากลที ถื อ ปฏิ บ ัติ ก ัน ในทางธุ ร กิ จ
(เช่ น รั บรองโดยบุ คคลหรื อองค์กรที ได้รับอนุ ญาตหรื อน่ าเชื อถื อ) ข้อมูลที ผูม้ ี หน้าที รายงานการทําธุ รกรรม
ได้ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลทีให้บริ การในการตรวจสอบโดยเฉพาะและมีความน่าเชือถือในทางธุ รกิจ
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- ความน่ าเชื อถื อระดับ ๓ ข้อมูลทีบุ คลากรของผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ดําเนิ นการแสวงหา
ตรวจสอบและหาข้อเท็จจริ งอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ภายในทีกําหนดไว้ และใช้ดุลยพินิจว่าควรพิจารณาเก็บเป็ น
บันทึกข้อมูลของลูกค้าไว้ (เช่น ข้อมูลทีหาได้จากอินเตอร์ เน็ต หรื อข้อมูลภายในองค์กรของลุกค้าทีขอให้ลูกค้า
นํามาอ้างอิง เป็ นต้น)
(๒) ขั%นตอนการตรวจสอบกับรายชือตามทีกฎหมายกําหนด
เมือผ่านขั%นตอนการพิสูจน์ทราบข้อมูลตามข้อ (๑) ข้างต้นแล้ว ผูม้ ี หน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้อง
ดําเนินการตรวจสอบรายชือลูกค้าและผูร้ ับผลประโยชน์ทีแท้จริ ง กรรมการผูม้ ีอาํ นาจทุกราย ผูบ้ ริ หารทีมีอาํ นาจ
สู ง สุ ด ตลอดจนผูร้ ั บ ผลประโยชน์ ต ามกรมธรรม์ (หากพบรายชื อบุ ค คลธรรมดาที เกี ยวข้อ งกับ การสร้ า ง
ความสัม พันธ์ ของลู ก ค้า หรื อมี บทบาทสําคัญในการประเมิ นความเสี ยงของลู กค้า ผูม้ ี ห น้าที รายงานการทํา
ธุ รกรรมควรพิจารณาตรวจสอบกับรายชือทีกฎหมายกําหนดให้ครบถ้วน)
(๒.๑) รายชือเกียวกับการการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สําหรับประเภทรายชื อที
กฎหมายกําหนด ให้ดูเรื อง การอนุมตั ิรับลูกค้า ในหัวข้อ การตรวจสอบกับข้อมูลรายชือทีกฎหมายกําหนด
(๒.๒) รายชื อเกี ยวกับ การก่ อการร้ ายและการกระทํา ความผิดร้ ายแรงอื นๆ สําหรั บรายชื อ
ประเภทอืนนอกเหนื อจากรายชื อใน (๒.๑) ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมอาจพิจารณานํามาตรวจสอบใน
ขั%นตอนนี% ก็ได้ หากพิจารณาว่า เป็ นข้อมูลรายชื อที ทําให้ผูม้ ีหน้าที รายงานการทําธุ รกรรมเกิ ดความเสี ยงอย่าง
ร้ ายแรงด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ าย โดยเฉพาะผูม้ ี หน้าทีรายงานการทํา
ธุ รกรรมทีต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขการตรวจสอบรายชือของประเทศอืนในฐานะคู่คา้ ตัวแทน สาขา
ขั)นตอนที ๑.๓ ขั)นตอนการดําเนินการหลังจากระบุตัวตน
หลังจากดําเนิ นการระบุตวั ตนตามขั%นตอนที ๑.๒ แล้ว ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้องดําเนิ นการ
บริ ห ารความเสี ยง โดยประเมิ นว่า ลู ก ค้า แต่ ล ะราย มี ค วามเสี ยงในระดับ ใด เพื อจะได้ดาํ เนิ นกระบวนการ
ตรวจสอบความเคลือนไหวและกระบวนการอืนๆทีเหมาะสมกับผลการประเมินความเสี ยงดังกล่าวต่อไป เว้ นแต่
กรณีที ๑ เมือพบว่า ลูกค้า ผูร้ ับผลประโยชน์ทีแท้จริ ง กรรมการผูม้ ีอาํ นาจรายใดรายหนึ ง ผูบ้ ริ หารทีมี
อํานาจสู งสุ ด ตลอดจนผูร้ ับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรื อบุคคลทีมีบทบาทสําคัญกับลูกค้าทีได้ตรวจสอบกับ
ข้อมูลรายชื อในขั%นตอนที ๑.๒ มีขอ้ มูลตรงกับรายชื อทีกฎหมายกําหนด ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี%
(๑) ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า โดยเก็บบันทึกข้อมูลของลูกค้าทีได้ตรวจสอบไว้ รวมถึงทํา
สําเนา หลักฐานหรื อเอกสารทีลูกค้านํามาแสดง โดยไม่จาํ เป็ นต้องให้ลูกค้าลงชือรับรอง เพือประโยชน์ในการให้
ข้อมูลแก่สาํ นักงาน (ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้ องกัน
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และปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ทั%งนี% ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมสามารถคืน
หลักฐาน เอกสาร แก่ลูกค้าได้ (ภายหลังจากทีได้ทาํ สําเนาหรื อคัดลอกข้อมูลสําคัญทีจะระบุตวั ตนของลูกค้าแล้ว)
(๒) รายงานเป็ นธุ ร กรรมที มี เ หตุ อนั ควรสงสั ย ต่ อสํ า นัก งาน ตามกฎหมายว่า ด้ว ยการป้ องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน
(๓) รายงานข้อมูลต่อสํานักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย
กรณีที ๒ เมื อผูม้ ี หน้าที รายงานการทําธุ รกรรมได้ใช้ดุลยพินิจแล้วว่า แม้ลูกค้าจะไม่มีขอ้ มูลตรงกับ
รายชือทีกฎหมายกําหนด แต่มีขอ้ มูลหรื อข้อเท็จจริ งทีอาจส่ งผลให้ผมู ้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมมีความเสี ยง
ต่อการฝ่ าฝื นการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น หรื อมี ความเสี ยงอย่า ง
ร้ายแรงทีอาจทําให้ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมเป็ นส่ วนหนึ งในกระบวนการฟอกเงิ นหรื อสนับสนุ นทาง
การเงิ นแก่ ก ารก่ อการร้ าย หรื อมี ค วามเสี ยงอย่างร้ า ยแรงที อาจทําให้ผูม้ ี หน้า ที รายงานการทําธุ รกรรมได้รับ
ผลกระทบทางธุ รกิจและทางกฎหมายจากผูป้ ระกอบธุ รกิจคู่คา้ ในต่างประเทศ ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม
อาจพิจารณาดังต่อไปนี%
(๑) ปฏิ เสธการสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (ไม่บงั คับให้ตอ้ งเก็บบันทึกข้อมูลหรื อทําสําเนาข้อมูลที
ลูกค้าแสดงไว้)
(๒) หากมี เหตุอนั ควรสงสัยว่า ลูกค้าอาจเกี ยวข้องกับการฟอกเงิ น การกระทําความผิดมูลฐาน ให้รายงาน
เป็ นธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสํานักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ขั)นตอนที ๒ การบริหารความเสี ยงและประเมินผลความเสี ยงสู ง
การทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม จะดําเนิ นการตามขั%นตอนนี% ได้ ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม
ต้องกําหนดนโยบาย หรื อมาตรการ หรื อหลักเกณฑ์ในการบริ หารความเสี ยง โดยประกอบไปด้วยปั จจัยในการ
พิจารณาความเสี ยงของลูกค้า (ดูสาระสําคัญในเรื อง การบริ หารความเสี ยงด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ น
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย)
ตามหลักการเบื%องต้น ส่ วนใหญ่ลูกค้าทีผ่านขั%นตอนการระบุตวั ตนอย่างเข้มข้น มักจะมีขอ้ เท็จจริ งหรื อ
ข้อมูลทีตรงกับปั จจัยความเสี ยงสู ง ซึ งเมือเข้าสู่ ข% นั ตอนนี%แล้วอาจได้รับการประเมินความเสี ยงในระดับปกติหรื อ
ระดับสู ง (ขึ%นอยูก่ บั ข้อมูลด้านอืนๆและการกําหนดระดับและปั จจัยความเสี ยงของแต่ละองค์กรผูม้ ีหน้าทีรายงาน
การทําธุ รกรรม) แต่ส่วนมากแล้วจะไม่อยูใ่ นกลุ่มลูกค้าทีมีความเสี ยงตํา เพราะหากมีคุณสมบัติทีตรงกับปั จจัย
ความเสี ยงตํา ก็มกั จะไม่เข้าสู่ กระบวนการระบุตวั ตนอย่างเข้มข้น เว้นแต่จะพบข้อมูลทีตรงกับปั จจัยเสี ยงสู งใน
ภายหลัง
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ขั%นตอนการบริ หารความเสี ยงและประเมิ นผลความเสี ยงสู งจะต้องสอดคล้องกับผลการระบุตวั ตนที
ปรากฏว่า
(๑) ลู ก ค้า มี ข ้อมู ล หรื อข้อเท็จจริ ง ที ตรงกับ ปั จจัย เสี ยงสู งและไม่มี ปั จจัย อื นที สํา คัญกว่า มา
ลดทอนความเสี ยงดังกล่าว เช่ น ลูกค้าบุคคลธรรมดามี พฤติการณ์ ทีระบุได้ชดั เจนว่า สร้ างความสัมพันธ์ทาง
ธุ รกิ จเพือประโยชน์ข อง บุ ค คลอื น เพือวัตถุ ป ระสงค์ทางธุ รกิ จ ซึ งยังไม่ส่ ง ผลให้เกิ ดความเสี ยงร้ ายแรงแก่
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมถึงขั%นทีต้องปฏิเสธ หรื อลูกค้านิ ติบุคคล มีการดําเนิ นกิจการตรงกับอาชี พเสี ยง
และเกียวข้องกับพื%นทีหรื อประเทศทีเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่าง
สําคัญ
(๒) ลู ก ค้า มี ข ้อมู ล หรื อข้อเท็จจริ ง ที ตรงกับ ปั จจัย เสี ยงสู ง อย่างเด็ ดขาด (ดู ปัจจัย ความเสี ยง
ประเภทนี% ในเรื อง การบริ หารความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หัวข้อ
ปั จจัยความเสี ยงสู ง) เช่ น ลู กค้าเป็ นบุ คคลที มี สถานภาพทางการเมือง (ไม่ว่าจะเป็ นบุ คคลที มีสถานภาพทาง
การเมืองภายในประเทศหรื อต่างประเทศหรื อระหว่างประเทศ) หรื อ ลูกค้ามีขอ้ มูลตรงกับรายชื อผูม้ ีคาํ สังถูกยึด
อายัดทรัพย์สินหรื อยับยั%งธุ รกรรม หรื อศาลมีคาํ สังให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดิ น หรื อเป็ นลูกค้านิ ติบุคคลที
เกียวข้องกับรายชือบุคคลทีถูกระงับการดําเนินการทางทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
กรณี ที พบว่า ลู ก ค้า มี ข ้อมู ล ตรงกับ ปั จจัย ความเสี ยงสู ง ซึ งสงสั ย ได้ว่า อาจเกี ยวข้อ งกับ การกระทํา
ความผิดมูลฐานหรื อการฟอกเงิน ให้ผมู ้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม รายงานเป็ นธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัย
ต่อสํานักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ขั)นตอนที ๒/๑ การได้ รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสู งทีมีอาํ นาจในขั)นตอนสํ าคัญ
เนืองจาก ขั%นตอนการระบุตวั ตนและขั%นตอนการบริ หารความเสี ยงในครั%งแรก มักจะกระทําควบคู่หรื อ
ในระยะเวลาทีใกล้เคียงกัน และต้องดําเนิ นการให้เรี ยบร้ อยก่อนอนุ มตั ิรับลูกค้า และ/หรื อ รับทําธุ รกรรมครั%ง
แรก ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้องกําหนดหลักการพิเศษสําหรับการรับลูกค้าทีมีความเสี ยงสู ง คือ
(๑) กํา หนดให้ผูบ้ ริ ห ารระดับสู ง ที มี อาํ นาจ เป็ นผูอ้ นุ ม ตั ิ รับลู ก ค้าดัง กล่ า ว ทั%ง นี% ผูบ้ ริ ห ารผูม้ ี อาํ นาจ
เปรี ยบเสมือนตัวแทนของคณะผูบ้ ริ หารองค์กรทีควรใช้อาํ นาจในการใช้ดุลยพินิจรับหรื อไม่รับลูกค้าทีมีความ
เสี ยงระดับสู ง ในขั%นตอนสุ ดท้าย ซึ งก่ อนจะอนุ มตั ิ รับลู ก ค้าหรื อไม่น% ัน ผูบ้ ริ หารดัง กล่ า วควรได้รับข้อมูล ที
เพียงพอเกียวกับลูกค้านั%นๆ
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(๒) กําหนดให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งทีมีอาํ นาจ เป็ นผูต้ ดั สิ นใจขั%นตอนสุ ดท้ายในการปฏิเสธความสัมพันธ์
ยุติความสัมพันธ์ ระงับการดําเนิ นการทางทรั พย์สิน แจ้งเรื องการระงับการดําเนิ นการฯต่อสํานักงาน รวมถึ ง
พิจารณาให้รายงานเป็ นธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัยในกรณี ทีปฏิเสธหรื อยุติความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับลูกค้าด้วย
(๓) กําหนดให้ผูบ้ ริ หารระดับสู งทีมีอาํ นาจ เป็ นผูร้ ับทราบและอนุ มตั ิ กรณี ทีมีการเปลี ยนแปลงระดับ
ความเสี ยงของ ลูกค้าทีมีความเสี ยงสู ง ในขั%นตอนการตรวจสอบและทบทวนความเคลื อนไหวทางการเงิน การ
ทําธุ รกรรม หรื อการดําเนินความสัมพันธ์ หรื อข้อมูลการระบุตวั ตน หรื อขั%นตอนในการรับทําธุ รกรรมทีมีขนาด
ใหญ่หรื อธุ รกรรมทีสงสัยว่าอาจเกียวข้องกับการฟอกเงินหรื อ การกระทําความผิดมูลฐาน
ขั) น ตอนที ๓ แนวทางในการตรวจสอบความเคลื อนไหวทางการเงิ น การทํ า ธุ ร กรรมหรื อ การดํ า เนิ น
ความสั มพันธ์ ทเข้
ี มข้ น
การดําเนิ นการในข้อนี% ให้พิจารณาใช้กบั ลูกค้ากลุ่มทีได้รับการประเมินความเสี ยงในระดับสู ง (กรณี ที
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม กําหนดระดับความเสี ยงสู งออกเป็ นหลายระดับ ต้องพิจารณาปรับความเข้มข้น
ให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าความเสี ยงสู งแต่ละระดับ)
ในการกําหนดมาตรการสําหรับขั%นตอนการตรวจสอบความเคลือนไหวทางการเงิน การทําธุ รกรรมหรื อ
การดําเนิ นความสัมพันธ์ อย่างเข้มข้น ผูม้ ี หน้าที รายงานการทําธุ รกรรม ต้องกําหนดวิธีการหรื อลักษณะการ
ตรวจสอบทีชัดเจนและมีความเข้มข้นกว่าการมาตรการตรวจสอบฯสําหรับลูกค้าทีมีความเสี ยงตํากว่า โดยต้อง
คํานึงถึงรู ปแบบหรื อลักษณะของความสัมพันธ์ทางธุ รกิจของลูกค้ากับผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมด้วย
การตรวจสอบความเคลือนไหวทางการเงิน การทําธุ รกรรม หรื อการดําเนิ นความสั มพันธ์ ทีเข้ มข้ น
อย่ างน้ อยควรพิจาณาถึง แนวทางดังต่ อไปนี) (ทั%งนี%อาจพิจารณาดําเนิ นการทุกข้อหรื อเลือกเฉพาะข้อทีเหมาะสม
กับรู ปแบบความสัมพันธ์ทางธุ รกิจทีสามารถดําเนินการได้จริ ง)
(๑) การกําหนดระบบการกลันกรอง ตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลทีเข้มข้นกว่าลูกค้ากลุ่มอืน
หรื อ
(๒) การกําหนดระยะเวลาในการทบทวนข้อมูลทีสั%นหรื อถีกว่าลูกค้ากลุ่มอืน หรื อ
(๓) การกําหนดระบบการอนุ มตั ิรายงานการสรุ ปผลวิเคราะห์ ข้อเท็จจริ ง หรื อการประเมินผล
ข้อมูล ทีเข้มข้นหรื อซับซ้อนกว่าลูกค้ากลุ่มอืน และกําหนดให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งทีมีอาํ นาจ เป็ นผูอ้ นุ มตั ิผลลัพธ์
สําหรับลูกค้ากลุ่มนี%เสมอ หรื อ
(๔) การตรวจสอบและทบทวนข้อมูลการระบุตวั ตนทีเข้มข้นกว่าลูกค้ากลุ่มอืน โดยเฉพาะ ใน
เรื องต่อไปนี%
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(๔.๑) เรื องแหล่ ง รายได้ ที มาของเงิ น และทรั พ ย์สิ น ที เกี ยวข้อ งกับ การดํา เนิ น
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจระหว่างลูกค้ากับผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม
(๔.๒) เรื องผูร้ ับประโยชน์ทีแท้จริ งของลูกค้า
(๔.๓) กรณี ที ลู ก ค้า มี ค วามเสี ยงสู ง เนื องมาจากการมี ส ถานภาพทางการเมื อ ง
ควรตรวจสอบการพ้นสภาพหรื อการคงอยูข่ องสถานภาพทางการเมืองของลูกค้า (รวมถึง กรณี ทีลูกค้าเป็ นบุตร
หรื อคู่สมรส หรื ออืนๆตามคํานิยามในกฎกระทรวงฯ)
ผูม้ ี ห น้า ที รายงานการทํา ธุ รกรรม สามารถกํา หนดแนวทางในการตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็ จจริ ง
เกี ยวกับลูกค้าทีมีความเสี ยงสู งที เข้มข้น เพิมเติมจากแนวทางทีกําหนดนี% ก็ได้ แต่ยงั คงต้องคํานึ งถึ ง การรักษา
ความลับหรื อการพยายามดําเนินการมิให้ลูกค้าล่วงรู ้ถึงการตรวจสอบของผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม
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การตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริงเกียวกับลูกค้ าสํ าหรับลูกค้ าความเสี ยงตํา (Simplify CDD)
ขอให้ ผูม้ ี ห น้า ที รายงานการทํา ธุ รกรรมพิ จารณาหลัก การทัวไป ในเรื อง การจัด ให้ลู ก ค้า แสดงตน
การอนุ มตั ิรับลูกค้า การบริ หารความเสี ยง และการตรวจสอบความเคลือนไหวทางการเงิน การทําธุ รกรรมหรื อ
การดําเนิ นความสัมพันธ์ ตลอดจน เรื องการเก็บรักษาข้อมูล เพือเข้าใจในหลักการขั-นมาตรฐานในการดําเนิ น
กระบวนการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้าก่อน จึงจะปรับใช้กบั กระบวนการในเรื องนี-ได้
ตามหลักการสําคัญคือ ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม มีหน้าทีในการประเมินความเสี ยงสําหรับลูกค้า
ทุ ก ราย และเมื อพิ จ ารณาจากหลัก มาตรฐานในวรรคข้า งต้น จะเห็ น ว่า กระบวนการตรวจสอบเพื อทราบ
ข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้า จะเริ มต้นในขั-นตอนการระบุตวั ตน ดังนั-น ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องจัดให้
ลูกค้าทุ กราย แสดงตนตามประกาศสํานักนายกรั ฐมนตรี เรื อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงิ นและ
ผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา 16
ขั)นตอนที 1 การระบุตัวตนสํ าหรับลูกค้ าทีมีความเสี ยงตํา
เมือผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมได้รับข้อมูลการแสดงตนจากลูกค้าแล้ว และพบว่า
(1) ลู ก ค้าเป็ นกลุ่ ม องค์กรหรื อรู ป แบบกิ จการที มี ค วามเสี ยงตํา ตามประกาศสํา นักงานป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เรื อง แนวทางในการกําหนดปั จจัยหรื อลักษณะในการพิจารณาลูกค้าทีมีความเสี ยงตํา
(2) ลูกค้าสร้างความสัมพันธ์สาํ หรับ ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การทีมีความเสี ยงตําเท่านั-น โดยไม่มีปัจจัยความ
เสี ยงสู งอืนๆมาเกียวข้อง
(3) ลูกค้ามีลกั ษณะหรื อคุณสมบัติ ตรงตามปั จจัยการกําหนดลูกค้าความเสี ยงตํา ทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการ
ทํา ธุ ร กรรมได้ก ํา หนดเป็ นนโยบาย หลัก เกณฑ์ หรื อ แนวทางปฏิ บ ตั ิ ภ ายในองค์ก รไว้ (ทั-ง นี- ต้อ งไม่ ข ดั กับ
บทบัญญัติตามกฎหมายและกฎกระทรวงฯ)
1.1 ผู้มีหน้ าทีรายงานการทําธุรกรรม สามารถพิจารณาลดความเข้ มข้ นในขั)นตอนการระบุตัวตนได้ โดย
อาจพิจารณาแนวทางดังต่ อไปนี)
แนวทางที 1 กรณี ทีลูกค้าเป็ นบุคคลธรรมดาและไม่มีพฤติการณ์ใดทีน่าสงสัยหรื อมีขอ้ เท็จจริ งตรงตาม
ข้อ (1) – (3) ข้างต้น ผูม้ ี หน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมอาจพิจารณาเบื- องต้นว่า ลู กค้าสร้ างความสัมพันธ์เพือ
ตนเอง (หมายถึง ไม่มีผรู ้ ับประโยชน์ทีแท้จริ งรายอืน) และในกรณี ทีไม่มีขอ้ เท็จจริ งทีน่าสงสัย อาจสันนิ ษฐาน
ได้วา่ ลูกค้ามีรายได้และวัตถุประสงค์ในการสร้ างความสัมพันธ์ทีสอดคล้องกับประเภทผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
ทีลูกค้าขอสร้างความสัมพันธ์ไว้
แนวทางที 2 กรณี ทีลู กค้าเป็ นนิ ติบุคคล และไม่มี พฤติ ก ารณ์ ใ ดที น่ าสงสัยหรื อมี ข ้อเท็จจริ งตรงตาม
ข้อ (1) – (3) ข้างต้น ซึ งหมายความว่า ลูกค้าเป็ นหน่วยงานของรัฐ หรื อ บริ ษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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ซึ งไม่จาํ ต้องพิสูจน์ตวั ผูร้ ั บประโยชน์ทีแท้จริ ง หรื อ ลูกค้าอาจแสดงให้เห็ นถึ งบุ คคลธรรมดาผูร้ ับประโยชน์
ทีแท้จริ งได้ต- งั แต่การถือหุ ้นในทอดแรก หรื อแสดงชัดเจนในเอกสารการแสดงตน(ทีน่าเชื อถือ) หรื อ เป็ นลูกค้า
ทีได้รับการรับรองโดยสถาบันการเงินหลัก(กรณี ทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมเป็ นสถาบันการเงิ นสาขา)
หรื อด้วยเหตุ อืนที กําหนดไว้ในนโยบาย หลักเกณฑ์หรื อแนวปฏิ บตั ิ ภายในองค์กรของผูม้ ี หน้าที รายงานการ
ทํา ธุ รกรรม อาจพิ จารณาอนุ โลมขั-นตอนการตรวจสอบตัว บุ ค คลธรรมดาผูร้ ั บ ผลประโยชน์ ที แท้จ ริ ง ตาม
มาตรฐาน โดยตรวจสอบเฉพาะข้อมูลของกรรมการทีมีอาํ นาจ ซึ งปรากฏในเอกสารการจดทะเบียน และข้อมูล
อืนที ปรากฏในขั-นตอนการแสดงตน และอาจพิจารณาลดความเข้มข้นการขอข้อมูลบางประเภท เช่ น ข้อมูล
เกียวกับโครงสร้างทางธุ รกิจ ข้อมูลเกียวกับตัวบุคคลผูบ้ ริ หารสู งสุ ด
1.2 ห้ ามผู้มีหน้ าทีรายงานการทําธุรกรรม พิจารณาลดขั)นตอน ดังต่ อไปนี)
ขั-นตอนที 1 ขั-นตอนการแสดงตน ทั-งนี- เพือจะทราบได้ว่า ลู กค้าแต่ละราย มี คุณสมบัติหรื อรู ปแบบ
องค์กร ตรงกับปั จจัยความเสี ยงตําทีกําหนดใน แนวทางทีเลขาธิ การประกาศ เรื อง แนวทางการกําหนดปั จจัยเพือ
พิจารณาลูกค้าทีมีความเสี ยงระดับตํา หรื อไม่ จะต้องได้รับข้อมูลการแสดงตนทีครบถ้วนก่อน
ขั-นตอนที 2 ขั-นตอนการตรวจสอบข้อมูลของ ลูกค้า กรรมการทีมีอาํ นาจซึ งรวมถึงกรรมการทีมีอาํ นาจ
ลงนามซึ งได้รับมอบอํานาจมาสร้ างความสัมพันธ์ ผูร้ ับประโยชน์ทีแท้จริ งทีทราบได้ในเบื-องต้น(กรณี ทีต้อง
ตรวจตามนโยบาย หลัก เกณฑ์ ห รื อ แนวทางปฏิ บ ัติ ภ ายในองค์ ก รของผูม้ ี ห น้ า ที รายงานการทํา ธุ ร กรรม)
กับ ข้อมูลรายชือทีกฎหมายกําหนดให้ตรวจสอบ
ขั)นตอนที 2 การบริหารความเสี ยงและประเมินผลความเสี ยงตํา
ในการดําเนิ นการขั-นตอนนี- ผูม้ ี หน้าที รายงานการทําธุ รกรรม ต้องมี การกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์
หรื อแนวปฏิ บตั ิ ภายในองค์การที เกี ยวกับการกําหนดปั จจัยความเสี ยงตําอย่างชัดเจน ตามประกาศสํานักงาน
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นเรื อง แนวทางในการกําหนดปั จจัยหรื อลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที มี
ความเสี ยงตํา
ทั-งนี- การปฏิบตั ิในขั-นตอนการบริ หารความเสี ยงและประเมินผลความเสี ยงตํา ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทํา
ธุ รกรรมสามารถกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิ บตั ิ ภายในองค์กรได้ ตามความเหมาะสมของ
รู ปแบบการสร้ างความสัมพันธ์ และดําเนิ นความสัมพันธ์ ทางธุ รกิ จกับลู กค้า แต่ตอ้ งไม่ข ดั ต่อข้อบัญญัติตาม
กฎหมายทีเกียวข้อง
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(1) ขั)นตอนการอนุมัติผลความเสี ยงตําและอนุมัติความสั มพันธ์ ทางธุรกิจ
ดัง ที กล่ า วไว้ใ นกระบวนการบริ ห ารความเสี ยงว่า ผูม้ ี ห น้า ที รายงานการทําธุ รกรรมต้องดํา เนิ นการ
ประเมินผลความเสี ยงของลูกค้าแต่ละราย(ในครั-งแรกขณะสร้างความสัมพันธ์) ให้เสร็ จสิ- นก่อนอนุ มตั ิรับลูกค้า
จึงหมายความว่า เมือผ่านการระบุตวั ตนแล้วต้องมีผลการประเมินความเสี ยงของลูกค้าควบคู่กนั ก่อนอนุ มตั ิการ
สร้างความสัมพันธ์และ/หรื อ ทําธุ รกรรมครั-งแรก ในขั-นตอนการอนุ มตั ิผลการประเมินความเสี ยงสําหรับลูกค้า
ทีมีความเสี ยงตํา พร้อมๆกับอนุมตั ิสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้ากลุ่มนี- ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม สามารถ
ลดความเข้มข้นและทําให้เกิดความรวดเร็ วในการดําเนินการได้ โดยอาจกําหนดแนวทางดังนี(1.1) อาจกําหนดให้บุคลากรทีมีตาํ แหน่งสู งสุ ด หรื อพนักงานระดับอาวุโส ประจําสาขาหรื อสํานักงาน
ของผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมทีลูกค้าขอสร้างความสัมพันธ์ เป็ นผูอ้ นุ มตั ิผลการประเมินความเสี ยงและ
อนุมตั ิรับลูกค้า โดยไม่จาํ เป็ นต้องส่ งรายงานหรื อขออนุมตั ิจากผูบ้ ริ หารระดับสู งทีมีอาํ นาจ
(1.2) อาจกําหนดให้ลูกค้าทีมีความเสี ยงตําได้รับการบริ การทีรวดเร็ วกว่าลุกค้ากลุ่มอืน เช่น สามารถทํา
ธุ รกรรมได้ทนั ทีทีได้รับผลการประเมินความเสี ยงตํา หรื อ ขั-นตอนในการอนุ มตั ิสร้างความสัมพันธ์มีระยะเวลา
สั-นกว่าลูกค้ากลุ่มอืนๆ เป็ นต้น
(2) การกําหนดเงือนไขปรับปรุ งความเสี ยงตํา
ผูม้ ี ห น้า ที รายงานการทํา ธุ รกรรม ต้องกํา หนดนโยบาย หลัก เกณฑ์ หรื อแนวปฏิ บ ตั ิ ภ ายในองค์ก ร
ซึ งระบุวา่ ลูกค้าทีได้รับการประเมินความเสี ยงในระดับตํา (หมายถึงลูกค้าความเสี ยงตํา) อาจได้รับการปรับปรุ ง
ความเสี ยงให้สูงขึ-นได้ ถ้าลูกค้ามีพฤติการณ์ตรงกับเงือนไขหรื อข้อเท็จจริ งบางประการ โดยต้องกําหนดเงือนไข
หรื อข้อเท็จจริ งทีชัดเจน ซึ งจะทําให้ลูกค้าทีมีความเสี ยงตําถูกปรับประดับความเสี ยงให้สูงขึ-น โดยอาจพิจารณา
กําหนดตามแนวทางต่อไปนี(2.1) กํา หนดเพดานวงเงิ นในการทํา ธุ รกรรม เช่ น กรณี ที ลู ก ค้า ที มี ค วามเสี ยงตํา มี ก ารทํา ธุ รกรรม
โดยเฉพาะธุ รกรรมที ทํา ให้เกิ ดมู ล ค่ า เพิ มขึ- นในบัญชี ห รื อทํา ให้ลู ก ค้า ได้รับ ประโยชน์ ใ นทางธุ รกิ จมากขึ- น
ในวงเงิ นหรื อจํา นวนร้ อยละ หรื ออัตราส่ ว นอื นๆ ที กํา หนดไว้ จะทํา ให้ลู ก ค้า มี ข ้อเท็จจริ ง ที ต้องได้รับ การ
พิจารณาว่า ควรปรั บปรุ งความเสี ยงให้สูงขึ- นหรื อไม่ ทั-งนี- ผูม้ ี หน้าที รายงานการทําธุ รกรรมอาจกําหนดให้มีการ
ตรวจสอบก่อนปรับความเสี ยงสู งขึ-น หรื อปรับความเสี ยงสู งขึ-นโดยอัตโนมัติเมือเกิดข้อเท็จจริ งทีตรงกับเงือนไขก็ได้
(2.2) กําหนดเพดานวงเงินในการตรวจสอบและตรวจทานความเคลือนไหวทางการเงิน การทําธุ รกรรม
หรื อการดํา เนิ นความสั ม พันธ์ เช่ น ในกรณี ที ลู ก ค้า ความเสี ยงตํา ได้รับ การตรวจสอบและตรวจทานความ
เคลื อนไหวทางการเงิ น การทําธุ รกรรม หรื อการดําเนิ นความสัมพันธ์ ในภาพรวมแต่ละครั-ง ต้องพิจารณาถึ ง
ค่าเฉลี ยในวงเงิ นในบัญชี หรื อในทางธุ รกิ จทีดําเนิ นอยู่กบั ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม โดยกําหนดเพดาน
วงเงิน อาจคิดเป็ นมูลค่าเงิน ร้อยละหรื ออัตราส่ วนทีเปลียนแปลง ไปจากผลการตรวจครั-งก่อน
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(2.3) กําหนดให้ลูกค้าความเสี ยงตํา ทีถู กพิจารณารายงานธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสํานักงาน
และยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากช่องทางทีสํานักงานแจ้งกลับ ว่า เหตุอนั ควรสงสัยดังกล่าวไม่เกิดความเสี ยง
ขึ-น ลูกค้าเสี ยงตําดังกล่าว ต้องได้รับการปรับระดับความเสี ยง ให้เป็ นลูกค้าทีมีความเสี ยงสู งในทันทีทีผูม้ ีหน้าที
รายงานการทําธุ รกรรมพิจารณาส่ งรายงานต่อสํานักงาน ซึ งเงือนไขในข้อนี- ถือเป็ นเงือนไขเด็ดขาดทีผูม้ ีหน้าที
รายงานการทําธุ รกรรมต้องกําหนดตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวงฯ
ขั)นตอนที 3 แนวทางในการตรวจสอบความเคลือนไหวทางการเงิน การทําธุรกรรมหรือการดําเนินความสั มพันธ์
สํ าหรับลูกค้ าความเสี ยงตํา
บทบัญญัติในกฎกระทรวงฯ กําหนดว่า ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้องกําหนดความเข้มข้นในการ
ตรวจสอบความเคลื อนไหวทางการเงิ น การทําธุ รกรรมหรื อการดําเนิ นความสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับผลการ
ประเมินความเสี ยงของลูกค้าแต่ละราย ดังนั-น เมือลูกค้าได้รับผลการประเมินความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการ
สนับ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ยว่า อยู่ใ นระดับ ความเสี ยงตํา ผูม้ ี ห น้ า ที รายงานการทํา ธุ ร กรรม
ควรกําหนดมาตรการตรวจสอบทีเบาบางลงสําหรับลูกค้ากลุ่มนีการกํ า หนดหลั ก การตรวจสอบความเคลื อนไหวทางการเงิ น การทํ า ธุ ร กรรม หรื อ การดํ า เนิ น
ความสั มพันธ์ ทเบาบาง
ี
ผู้มีหน้ าทีรายงานการทําธุรกรรม อาจพิจารณาถึง แนวทางดังต่ อไปนี)
(1) การกําหนดระบบการกลันกรอง ตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลทีเบาบางกว่าลูกค้ากลุ่มอืน
(2) การกําหนดระยะเวลาในการทบทวนข้อมูลทีนานหรื อมีระยะเวลาห่างกว่าลูกค้ากลุ่มอืน
(3) การกําหนดระบบการอนุ มตั ิรายงานการสรุ ปผลวิเคราะห์ ข้อเท็จจริ ง หรื อการประเมิ นผลข้อมูล
ทีเข้มข้นหรื อซับซ้อน น้อยกว่าลูกค้ากลุ่มอื น โดยอาจกําหนดให้บุคลากรที มีตาํ แหน่ งสู งสุ ด หรื อบุคลากรใน
ตําแหน่ งอาวุโส ทีประจําอยู่ ณ สาขา หรื อสํานักงานทีดู แลการตรวจสอบลูกค้ารายนั-นๆ เป็ นผูอ้ นุ มตั ิผลลัพธ์
สําหรับลูกค้ากลุ่มนี- (เว้นแต่เมือลูกค้าความเสี ยงตํา ได้รับการปรับปรุ งความเสี ยงอยูใ่ นระดับความเสี ยงสู ง ต้อง
พิจารณานําหลักการในเรื อง การตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้าทีมีความเสี ยงสู ง มาปรับใช้ทนั ที)
(4) การตรวจสอบและทบทวนข้อมูลการระบุตวั ตนทีเบาบางกว่าลูกค้ากลุ่มอืน โดยอาจกําหนดระยะเวลา
ในการปรับปรุ งข้อมูล หรื อประเภทข้อมูลทีตรวจสอบทบทวน มีความเข้มข้นน้อยกว่าลูกค้ากลุ่มอืนก็ได้
ผูม้ ี ห น้า ที รายงานการทํา ธุ รกรรม สามารถกํา หนดแนวทางในการตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็ จจริ ง
เกี ยวกับ ลู ก ค้า ที มี ค วามเสี ยงสู ง ที เบาบาง นอกเหนื อไปจากแนวทางที กํา หนดนี- ก็ ไ ด้ แต่ ย งั คงต้องคํา นึ ง ถึ ง
หลักการสําคัญเกี ยวกับการบริ หารความเสี ยง ได้แก่ “ความเสี ยงสามารถปรับปรุ งได้ และหากลูกค้าทีมีความ
เสี ยงตํา ได้รับการปรับปรุ งเป็ นลูกค้าทีมีความเสี ยงสู ง ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องนําหลักการทีปฏิบตั ิ
กับกลุ่มลูกค้าทีมีความเสี ยงสู งมาดําเนินการกับลูกค้าทีได้รับการปรับปรุ งความเสี ยงนั-นทันที”.
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การรายงานธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสั ย
ผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) มีหน้าทีในการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินในเรื อง การรายงานธุ รกรรม 2 ประเภท ได้แก่
ประเภทที 1 ธุ รกรรมทีใช้เงินสด
ประเภทที 2 ธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัย
ซึ งธุ รกรรมแต่ละประเภทมีการกําหนดหลักเกณฑ์ ระยะเวลาและวิธีการส่ งรายงาน สําหรับผูม้ ีหน้าที
รายงานการทํา ธุ ร กรรมไว้ใ นกฎกระทรวงประกอบพระราชบัญ ญัติ ป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น
พ.ศ. 2542 ฉบับที 4 (พ.ศ. 2543) และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 14 (พ.ศ. 2559)
สํา หรั บ ประเด็นสํา คัญที ต้องพิ จารณาในการปฏิ บ ตั ิ ตามกฎกระทรวงเรื องการตรวจสอบเพื อทราบ
ข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้าสําหรับผูป้ ระกอบอาชี พตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ
(๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ คื อ แนวทางในการรายงานธุ รกรรมที มี เหตุอนั ควรสงสัย ซึ งมี การปรั บปรุ งคํานิ ยามและ
กระบวนการในหลายประเด็น ซึ งจะได้กล่าวต่อไป
การตรวจสอบธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสั ย
การตรวจสอบว่า ธุ รกรรมใดที มี ค วามผิดปกติ และมี ค วามเสี ยง ควรแก่ การส่ งเป็ นรายงานธุ รกรรม
ทีมีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสํานักงาน ให้พิจารณาถึ งคํานิ ยามตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน
“ธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัย” หมายความว่า ธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควรเชื อได้วา่ กระทําเพือหลีกเลียงมิ
ให้ตอ้ งตกอยู่ภายใต้บงั คับแห่ งพระราชบัญญัตินL ี หรื อธุ รกรรมที เกี ยวข้องหรื ออาจเกี ยวข้องกับการกระทํา
ความผิดมูลฐานหรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทัLงนีL ไม่วา่ จะเป็ นการทําธุ รกรรมเพียงครัLงเดียว
หรื อหลายครัLง และให้หมายความรวมถึงการพยายามกระทําธุ รกรรมดังกล่าวด้วย
1. หลักการเบืองต้ นในการพิจารณาธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสั ย
จะเห็ นได้ว่า กฎหมายมิได้กาํ หนดพฤติ กรรมแห่ งธุ รกรรมที มีเหตุ อนั ควรสงสัย แต่กฎหมายกําหนด
ผลลัพธ์ในการใช้ดุลยพินิจตรวจสอบของผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมว่า หากพบว่า ธุ รกรรมและพฤติกรรม
ทีเกียวกับการทําธุ รกรรมนัLน ทําให้บุคลากรทีเกียวข้องเชือว่า ธุ รกรรมดังกล่าวมีประเด็นดังต่อไปนีL
(1) ผูท้ าํ ธุ รกรรมเจตนาจะหลี กเลี ยงมิ ใ ห้การทํา ธุ รกรรมของตน ต้องถู ก รายงานต่ อสํา นัก งาน หรื อ
ถูกตรวจสอบจากผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมก็ตาม หรื อ
(2) ธุ รกรรมทีเกียวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานอย่างใดอย่างหนึง หรื อ
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(3) ธุ รกรรมทีได้กระทําอาจจะมีความเกี ยวข้องกับการกระทําความผิดอย่างหนึ งอย่างใดในทางอาญา
ซึ งในทางปฏิบตั ิ ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมไม่จาํ เป็ นต้องทราบถึงระดับทีต้องเจาะจงความผิดมูลฐาน แต่ก็
สามารถระบุความผิดมูลฐานได้หากมีขอ้ เท็จจริ งทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมทราบ หรื ออาจเกียวกับการ
สนับสนุนทางการเงินให้ให้แก่ผกู ้ ่อการร้ายหรื อขบวนการก่อการร้าย หรื อ
(4) ผูท้ าํ ธุ รกรรมประสงค์จะทําธุ รกรรมทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมพบเหตุในข้อ (1) หรื อ (2) แต่
ปรากฏว่า ผูท้ าํ ธุ รกรรมได้ยกเลิ กหรื อปฏิ เสธไม่ทาํ ธุ รกรรม ซึ งการกระทําดังกล่ าวถื อว่า อยู่ในขัLน พยายาม
กระทําธุ รกรรม ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมมีหน้าทีต้องรายงานธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัย
จากข้อพิจารณาในข้อ (3) ทําให้ผมู ้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้องปรับปรุ งขัLนตอนการปฏิบตั ิหน้าที
ของบุคลากรทีเกียวข้อง ในการขอข้อมูลผูท้ าํ ธุ รกรรม และบันทึกทันทีก่อนจะดําเนิ นการทําธุ รกรรมให้เสร็ จสิL น
เพือที จะสามารถรายงานธุ รกรรมที มี เหตุ อนั ควรสงสั ยด้วยข้อมู ลที สามารถระบุ ตวั ผูท้ าํ ธุ รกรรมได้ ในกรณี
ทีผูท้ าํ ธุ รกรรมได้ขอยกเลิกหรื อปฏิเสธไม่ทาํ ธุ รกรรมดังกล่าวแล้ว
(ความผิดมูลฐานปั จจุบนั ประกอบไปด้วยความผิดอาญาทีเกียวกับทรัพย์สินอย่างครอบคลุม ทัLงนีL ดูความผิดมูล
ฐานตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ฉบับประมวล)
2. ข้ อพิจารณาเพิมเติมในการส่ งรายงานธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสั ย
การรายงานธุ รกรรมที มี เหตุ อนั ควรสงสั ย นอกจากจะรายงานตามเหตุ แห่ งคํา นิ ย าม ในข้อ 1. แล้ว
ยังหมายรวมถึงกรณี การรายงานเรื องต่อไปนีLดว้ ย
เมือพบว่า พฤติการณ์ในการขอสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจของลูกค้า มีความผิดปกติอนั อาจเกียวข้อง
กับ หลักการเบืL องต้นในข้อ 1. และมี ผลการประเมิ นความเสี ยงในระดับสู งถึ งขัLนที ผูม้ ี หน้า ที รายงานการทํา
ธุ รกรรมพิจารณาปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์และเห็นควรแจ้งต่อสํานักงาน
เมือตรวจสอบในขัLนตอนการระบุตวั ตน หรื อขัLนตอนการบริ หารความเสี ยงอย่างต่อเนื อง พบว่า ลูกค้า
(หรื อบุ ค คลที ทํา ธุ ร กรรมแบบครัL งคราว) มี ข ้อ มู ล ตรงกับ รายชื อที กฎหมายกํา หนดให้ต รวจสอบ ทัLง นีL การ
ดําเนินการรายงานธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยัง
ไม่รวมถึงการปฏิบตั ิเกียวกับ “การแจ้งสํานักงาน” ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสู ง พ.ศ. 2559
เมือตรวจสอบในขัLนตอนการตรวจทานความเคลือนไหวทางการเงินหรื อการทําธุ รกรรมหรื อการดําเนิ น
ความสัมพันธ์ พบว่า ลูกค้ามีความเคลือนไหวทีผิดปกติมากและอาจเกียวข้องกับพฤติการณ์ตามหลักการเบืLองต้น
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ในข้อ 1. นอกจากผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมจะปรับปรุ งความเสี ยงของลูกค้าไปสู่ ระดับสู งหรื อพิจารณา
ยุติความสัมพันธ์แล้ว อาจพิจารณารายงานธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสํานักงานได้ดว้ ย
3. การกําหนดขันตอนการกลันกรองก่ อนส่ งรายงานธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสั ย
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้องกําหนดขัLนตอนเพือให้การพบพฤติการณ์ตามหลักการเบืLองต้นใน
ข้อ 1. และข้อ 2. มี ข ้อเท็ จจริ ง ให้ เชื อได้ว่า จํา เป็ นต้อ งรายงานต่ อ สํา นัก งาน โดยอาจพิ จารณาถึ ง แนวทาง
ดังต่อไปนีL
(1) กําหนดให้มี การตรวจสอบพฤติ ก ารณ์ ทีพบในข้อ 1. มากกว่า 1 ขัLนตอน กล่ าวคื อ เมื อมี การพบ
พฤติ ก ารณ์ ต ามข้อ 1. ในครัL งแรก ให้ มี ขL ัน ตอนในการตรวจสอบหรื อ ตรวจทานอี ก ครัL งเพื อมันใจว่า เป็ น
พฤติการณ์ทีน่าจะเข้าข่ายทีควรต้องรายงานต่อสํานักงาน
(2) กําหนดหลักการในการตรวจสอบข้อมูลที เกี ยวข้อง เพือยืนยันว่ามีเหตุ อนั ควรสงสัยเพียงพอทีจะ
รายงานต่อสํานักงาน กล่าวคือ ในการพิจารณาว่าจะส่ งรายงานธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสํานักงาน ผูม้ ี
หน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ควรมีขL นั ตอนในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งเกียวกับธุ รกรรมและผูท้ าํ ธุ รกรรม (ใน
ขอบเขตทีทําได้มากทีสุ ด เนื องจากการตรวจสอบ ไม่ใช่การสื บสวนสอบสวนในขัLนตอนกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา) ซึ งอย่างน้อย ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมควรมีรายงานข้อเท็จจริ งอันเป็ นเหตุผลประกอบการ
พิจารณาว่า เหตุจึงทําให้เชือว่า ธุ รกรรมดังกล่าวเป็ นไปตามหลักการในข้อที 1 หรื อ 2
(3) กําหนดให้มีก ารอนุ มตั ิ การส่ งรายงานธุ รกรรมและข้อมู ลการรายงานธุ รกรรม โดยผูบ้ ริ หารที มี
อํานาจ กล่าวคือ ในขัLนตอนสุ ดท้ายก่อนส่ งรายงานต่อสํานักงาน ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้องกําหนดให้
ผูบ้ ริ หารทีมีอาํ นาจ (ในทางกํากับดูแลการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น)
ซึ งอาจมอบอํานาจช่ วงหรื อไม่ก็ตาม เป็ นผูอ้ นุ มตั ิเพือส่ งรายงาน รวมถึ งอนุ มตั ิขอ้ เท็จจริ งทีระบุในรายงานด้วย
เนื องจาก รายงานธุ รกรรมที มี เหตุ อนั ควรสงสั ย มี ค วามสํา คัญ ต่ อกระบวนการตรวจสอบการฟอกเงิ นของ
สํานักงานและมีความสําคัญต่อการพิจารณาความน่าเชือถือของผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมด้วย การรายงาน
ธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัย โดยขาดข้อเท็จจริ งสนับสนุ นทีเพียงพอ หรื อการรายงานธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควร
สงสั ย จํานวนมาก ย่อมแสดงถึ ง กระบวนการปฏิ บตั ิ ง านของผูม้ ี ห น้า ที รายงานการทํา ธุ รกรรมที อาจมี ค วาม
บกพร่ องหรื อมีการรับทําธุ รกรรมให้ผทู ้ ีอาจเกียวข้องกับการกระทําความผิดจํานวนมากได้
หมายเหตุ
ยกเว้นกรณี หากผูม้ ีหน้าทีรายงานได้รับคําสังยึดหรื ออายัดทรัพย์สินของลูกค้า ทีเกี ยวข้องกับความผิดมูลฐาน
ชัดเจนจากหน่ วยงานบังคับใช้กฎหมาย กรณี นL ี สามารถรายงานเป็ นธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัยได้เลยโดยไม่
ต้องตรวจสอบเพิมเติม
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หลักสํ าคัญในการตรวจสอบรายงานธุรกรรม
ขอให้ต ระหนั ก ว่า อํา นาจในการใช้ดุล ยพิ นิ จ รั บ ทํา ธุ ร กรรมที มี เ หตุ อ ันควรสงสั ย เป็ นอํา นาจของ
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม เนืองจาก กฎหมายให้อาํ นาจผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมเป็ นผูพ้ ิจารณาว่า
แม้จะพบว่า ธุ รกรรมหรื อผูท้ าํ ธุ รกรรม อาจมีพฤติการณ์ทีเข้าข่ายน่าสงสัย แต่ไม่ได้หมายความว่า ผูท้ าํ ธุ รกรรม
หรื อธุ รกรรมนัLนจะเกียวข้องกับการกระทําความผิดอย่างแน่แท้ ดังนัLน
การใช้ดุล ยพิ นิจในการรั บ ทํา ธุ รกรรมที รายงานว่า เป็ นธุ ร กรรมที มี เหตุ อนั ควรสงสั ย จึ ง ขัLนอยู่ก ับ
ข้อเท็จจริ ง ที เกี ยวข้องอันเป็ นเหตุ แห่ งการรายงานด้ว ย หากผูท้ าํ ธุ รกรรมเห็ นว่า การรั บทําธุ รกรรมดังกล่ า ว
จะเสี ยงต่อการฝ่ าฝื นบทบัญญัติในเรื อง การเป็ นผูส้ นับสนุ นการฟอกเงิ นอย่างแน่ แท้ ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทํา
ธุ รกรรมก็ควรพิจารณาปฏิเสธการทําธุ รกรรมดังกล่าว
จากทีกล่าวมาในวรรคข้างต้น แสดงให้เห็ นว่า ผูท้ าํ ธุ รกรรม จําเป็ นอย่างยิงทีต้องคัดกรองบุคลากรทีมี
คุ ณภาพและมี ความเชี ยวชาญในสายงานทีเหมาะสมกับการตรวจสอบข้อเท็จจริ งและการใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินก่อนพิจารณาว่า จะรายงานธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัยหรื อไม่ และเห็ นควรรับทําธุ รกรรมดังกล่าว
หรื อไม่ ด้วยเหตุดงั กล่าว กฎหมายจึงมุ่งเน้นให้มีผบู ้ ริ หารทีมีอาํ นาจ (ซึ งกฎหมายคาดหวังความน่าเชื อถือในการ
ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบและตัดสิ นใจจากบุคคลหรื อคณะบุคคลดังกล่าว) นันเอง.
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การเก็บรักษาข้ อมูล
พระราชบัญ ญัติ ป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ดู ฉ บับ ประมวล) รวมถึ ง กฎ
กระทรวงฯและมาตรฐานสากลด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นและการต่อต้านการสนับสนุ นทาง
การเงิ นแก่การก่อการร้ าย ต่างก็กาํ หนดในหลักการเดียวกันว่า สถาบันการเงิ น (Financial Institutions) และผู ้
ประกอบอาชี พที>เกี> ยวข้องกับการทําธุ รกรรมการเงิน (DNFBPs) รวมถึง ผูใ้ ห้บริ การโอนเงิ น (Money Value
Transfer Service) ต้องเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็ นเวลาอย่างน้อย ห้าปี นับแต่วนั ที>ยุติความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ
กับลูกค้า หรื อ ห้าปี นับแต่วนั ที>ทาํ ธุ รกรรม กรณี ผทู ้ าํ ธุ รกรรมเป็ นบุคคลที>ทาํ ธุ รกรรมแบบครัUงคราว
การเก็ บข้อมู ลในที> นU ี หมายถึ ง บรรดาข้อมูล หลักฐาน ไม่ว่าเป็ นต้นฉบับ หรื อสําเนา และผูม้ ี ห น้า ที>
รายงานการทําธุ รกรรมสามารถเก็บด้วยวิธีใดก็ได้ แต่ในท้ายที>สุด ต้องสามารถแปลงเป็ นเอกสารที>สามารถอ่าน
และใช้เป็ นพยานหลักฐานได้
ประเภทของข้อมูลที> ผูม้ ีหน้าที>รายงานการทําธุ รกรรม มีหน้าที>เก็บรักษา ตามระยะเวลา ห้าปี ในวรรค
แรก ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎกระทรวงฯ ได้แก่
1 ข้อมูลการทําธุ รกรรมทุ กประเภทของลูกค้า (รวมถึ งการทําธุ รกรรมที>เป็ นการโอนเงิ นทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทU งั ภายในประเทศและข้ามประเทศพร้อมทัUงข้อมูลที>ส่งหรื อได้รับพร้อมกับคําสั>งโอนเงินหรื อรับ
โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
2 ข้อมูลการแสดงตน ของลูกค้า
3 รายละเอียดเกี>ยวกับการตรวจสอบเพื>อทราบข้อเท็จจริ งเกี>ยวกับลูกค้า อย่างน้อยดังต่อไปนีU
1) นโยบายและระเบียบวิธีการสําหรับการประเมินและบริ หารความเสี> ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
2) ผลการประเมินและบริ หารความเสี> ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย
3) หลัก เกณฑ์ ภ ายในองค์ก รและมาตรการบรรเทาความเสี> ย งด้า นการฟอกเงิ นและการ
สนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ ายที>อาจเกิ ดขึUนก่อนการนําเสนอผลิ ตภัณฑ์ใหม่ บริ การใหม่ หรื อการใช้
เทคโนโลยีใหม่
4) การทําธุ รกรรมของลูกค้าและการตรวจสอบธุ รกรรมที>ลูกค้าได้ทาํ ขึUนเพื>อบริ หารความ
เสี> ยงสําหรับธุ รกรรมที>สงสัยว่าอาจเกี>ยวข้องกับการฟอกเงินหรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
5) การปรั บ ปรุ งข้อมูลต่ าง ๆ ของลู กค้า ที> ใช้ใ นการแสดงตน การระบุ ตวั ตนและข้อมูล ที>
นํามาพิจารณา
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ในการบริ หารความเสี> ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็ นปั จจุบนั
6) การบริ หารความเสี> ยงและการจัดระดับความเสี> ยงลูกค้า
7) การดําเนินการตรวจสอบเพื>อทราบข้อเท็จจริ งเกี>ยวกับลูกค้า ได้แก่
(ก) การระบุตวั ตนและการพิสูจน์ทราบตัวตนของลู กค้า บุ คคลที>มีการตกลงกันทาง
กฎหมายและผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที>แท้จริ ง
(ข) การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า บุคคลที>มีการตกลงกันทางกฎหมายและผูไ้ ด้รับ
ผลประโยชน์ที>แท้จริ งของลูกค้ากับข้อมูลรายชื>อบุคคลที>ถูกกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(ค) วัตถุประสงค์ตามเจตจํานงในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ
(ง) ผลการตรวจสอบความเคลื> อ นไหวทางการเงิ น หรื อ ผลการตรวจสอบความ
เคลื>อนไหวในการทําธุ รกรรมตลอดระยะเวลาการสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้า
8) การตรวจสอบการมอบอํานาจสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจหรื อทําธุ รกรรมในนามของลูกค้า
9) ผลการดําเนินการตรวจสอบเพื>อทราบข้อเท็จจริ งเกี>ยวกับลูกค้าของลูกค้าปั จจุบนั
10) ผลการตรวจสอบธุ รกรรมที>มีเหตุอนั ควรสงสัย
11) การดําเนินการตรวจสอบเพื>อทราบข้อเท็จจริ งเกี>ยวกับผูท้ ี>ทาํ ธุ รกรรมเป็ นครัUงคราว
12) รายละเอียดเกี>ยวกับการตรวจสอบเพื>อทราบข้อเท็จจริ งเกี>ยวกับลูกค้าอื>นตามที>เลขาธิ การ
ประกาศกําหนด
4 การเก็บรักษารายละเอียดเกี> ยวกับการตรวจสอบเพื>อทราบข้อเท็จจริ งเกี> ยวกับลูกค้าอาจเก็บ
เป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ ก็ได้ โดยให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ ทัUงนีU ตอ้ งเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษาดังต่อไปนีU
1) สามารถจัดเก็บ เข้าถึง หรื อนํากลับมาใช้ได้โดยข้อมูลไม่เปลี>ยนแปลง
2) สามารถเก็ บ รั ก ษารายละเอี ย ดดัง กล่ า วให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบที> เ ป็ นอยู่ ใ นขณะที> ไ ด้ รั บ
รายละเอียดนัUนหรื ออยูใ่ นรู ปแบบที>สามารถแสดงรายละเอียดที>ได้รับให้ปรากฏข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
3) สามารถถ่ายโอนรายละเอียดดังกล่าวลงในสื> อบันทึกข้อมูลหรื อส่ งผ่านระบบสารสนเทศ
อื>นให้สาํ นักงานได้ตามที>สาํ นักงานกําหนด
ผูม้ ี ห น้า ที> ร ายงานการทํา ธุ ร กรรม ต้อ งเก็ บ รั ก ษาข้อ มู ล ข้า งต้น ให้ อ ยู่ใ นสภาพที> พ ร้ อ มจะ
ตรวจสอบ และสามารถนํา ส่ ง ข้อ มู ล เพื> อ ดํา เนิ น การในส่ ว นที> เ กี> ย วข้อ งได้ใ นทัน ที เ มื> อ ได้รั บ การแจ้ง จาก
สํานักงาน.
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การพึงพาบุคคลทีสาม
1. การพึงพาบุคคลทีสาม
การพึงพาบุคคลทีสาม หมายความว่า การพึงพาในการปฏิบตั ิตามวรรคหนึงและการเก็บรักษาข้อมูลตาม
การตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้าสําหรับผูป้ ระกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ ง (๒) (๓) (๔)
(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙รกิ จกับลู ก ค้า อยู่ก่อนที ผูป้ ระกอบอาชี พ จะพึ งพาให้บุ ค คลที สาม
ดําเนิ นการสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจในครั<งใหม่ระหว่างลูกค้ากับผูป้ ระกอบอาชี พ ซึ งบุคคลทีสามสามารถ
นํากระบวนการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้าทีตนถือปฏิบตั ิอยูม่ าใช้กบั ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ
ในครั<งใหม่น< ี ได้ ทั<งนี< การพึงพาบุคคลทีสามจะแตกต่างจากการทีผูป้ ระกอบอาชี พ จัดจ้างบุคคลภายนอกหรื อ
ความสัมพันธ์อย่างตัวแทน ซึ งต้องดําเนิ นมาตรการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งตามนโยบายและข้อบังคับ
ของผูป้ ระกอบอาชี พ และผูร้ ับจ้างหรื อตัวแทนต้องอยู่ภายใต้การควบคุ มของผูป้ ระกอบอาชี พ ซึ งผูป้ ระกอบอาชี พ
ต้องรั บผิดชอบในกรณี ทีบุคคลที สามไม่ดาํ เนิ นการตามกระบวนการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกี ยวกับ
ลูกค้าหรื อการเก็บรักษาข้อมูลและหลักฐานหรื อดําเนินการตามกระบวนการดังกล่าวได้ไม่ครบถ้วนบุคคลทีสาม
ต้องเป็ นสถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ซึ งอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานทีมีอาํ นาจ
หลักการสํ าคัญในการพึงพาบุคคลทีสาม ได้ แก่
(๑) พึงพาในกระบวนการจัดให้ลูกค้าแสดงตน การประเมินผลเบื<องต้นในการขอข้อมูลเพิมเติมเพือระบุ
ตัวตน จนถึงขั<นตอนการตรวจสอบข้อมูลรายชือตามทีกฎหมายกําหนด และการอนุมตั ิรับลูกค้า
(๒) ห้ามพึงพาในกระบวนการบริ หารความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การ
ก่ อ การร้ า ย และกระบวนการตรวจสอบความเคลื อนไหวทางการเงิ น การทํา ธุ ร กรรม หรื อการดํา เนิ น
ความสั ม พันธ์ รวมถึ ง ขั<น ตอนในการทบทวน ตรวจสอบกับ รายชื อที กฎหมายกํา หนดอย่า งสมําเสมอ การ
ปรับปรุ งความเสี ยงทีต้องดําเนิ นอย่างสมําเสมอจนยุติความสัมพันธ์ แต่ในการพึงพา ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทํา
ธุ รกรรมอาจขอข้อมูลทีเกียวข้องจากบุคคลทีสาม เพือนํามาประกอบการพิจารณาความเสี ยงของลูกค้าก็ได้
(๓) การพึ งพา ไม่ ใ ช้ ห ลัก การเหมื อ นกับ การจ้า งตัว แทนหรื อ จ้า งผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารภายนอกมาดํา เนิ น
ระบบปฏิบตั ิการให้
(๔) การพึงพาจําเป็ นต้องอยู่บนเงือนไขการปฏิบตั ิการของบุคคลทีสาม กล่าวคือ ผูม้ ีหน้าทีรายงานการ
ทําธุ รกรรมไม่มีอาํ นาจในการกําหนดระบบปฏิ บตั ิการในการจัดให้ลูกค้าแสดงตน ระบุตวั ตน หรื อดําเนิ นการ
ตรวจสอบกับรายชื อที กฎหมายกําหนด เนื องจาก เป็ นการพึงพาที ผูม้ ี หน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้องอาศัย
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บุคคลทีสาม ในการช่ วยดําเนิ นการตามขั<นตอนในข้อ (๑) ตามระบบปฏิบตั ิการทีบุคคลทีสามถื อปฏิ บตั ิหรื อมี
นโยบายกําหนดไว้อยู่แล้ว (ซึ งต่างจากการจ้างตัวแทนหรื อผูใ้ ห้บริ การภายนอกมาดําเนิ นการให้ ซึ งกรณี น< ี
ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมมีอาํ นาจในการกําหนดกรอบข้อตกลงให้ปฏิบตั ิตามเงือนไขของตนได้)
(๕) ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ควรมันใจได้วา่ บุคคลทีสาม มีระบบปฏิบตั ิการในการดําเนิ นการ
ในข้อ (๑) รวมถึ งมีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิตามกระบวนการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกี ยวกับลูกค้า
ตามกฎหมายไทย
(๖) ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้องตระหนักเสมอว่า ตนยังคงมีหน้าทีและความรับผิดในกรณี ที
กระบวนการในข้อ (๑) เกิดความบกพร่ อง แม้ว่าความบกพร่ องนั<นจะเกิดจากระบบการปฏิบตั ิการของบุคคลที
สามก็ตาม เนืองจาก ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ยังคงรับหน้าทีและความรับผิดชอบในการดําเนิ นการตาม
กฎหมายในข้อ (๑) กับลูกค้าอยู่เสมอ ดังนั<น ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ควรขอข้อมูลหรื อตรวจสอบให้
มันใจได้วา่ การพึงพาบุคคลทีสามรายหนึงรายใดนั<น จะไม่ทาํ ให้ตนเกิดความเสี ยงในการรับผิดต่อการไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ทั<งนี< หากพบว่ามีระบบปฏิบตั ิการทีบกพร่ องต่อหน้าทีตามกฎหมายใน
การดําเนินการตามข้อ (๑) นอกจากผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมจะต้องรับผิดในส่ วนของการดําเนิ นการต่อ
ลูกค้าตนแล้ว บุคคลทีสามก็ยอ่ มต้องรับผิดในความผิดเดียวกันด้วย เพราะด้วยข้อตกลงทีร่ วมให้บริ การแก่ลูกค้า
บุคคลทีสามก็ยงั คงมีความรับผิดกรณี เกิดความบกพร่ องในการปฏิบตั ิหน้าทีในข้อ (๑) เช่นกัน)
(๗) การพึงพาในการเก็บรักษาข้อมูล ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมสามารถพึงพาให้บุคคลทีสามเก็บ
รักษาข้อมูลลุกค้าทีได้ในขั<นตอนการดําเนิ นการตามข้อ ๑ เพือตนได้ หากบุคคลทีสามยินยอม ทั<งนี< ความรับผิด
ในการเก็บรักษาข้อมูลยังคงตกอยู่แก่ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ดังนั<น ในการพึงพาบุคคลทีสาม ควรมี
ข้อตกลงที มันใจได้ว่า บุ คคลทีสามจะดําเนิ นการเก็บรั กษาข้อมูลที ได้ดาํ เนิ นการตามข้อ (๑) และสามารถส่ ง
ข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผมู ้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมได้เมือร้องขอ หรื อให้สําเนาข้อมูลดังกล่าวส่ งให้ผมู ้ ีหน้าที
รายงานการทําธุ รกรรม (ถ้าบุคคลทีสามยินยอม)
ตัวอย่างในการพึงพาบุคคลทีสาม อาจได้แก่
- กรณี ทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมเป็ นสาขาของสถาบันการเงินในต่างประเทศ และพึงพาสถาบัน
การเงินต่างประเทศนั<นในการดําเนิ นกระบวนการตามข้อ (๑) กับลูกค้าทีมาจากประเทศทีสถาบันการเงินตั<งอยู่
และมาดําเนินความสัมพันธ์ต่อกับสาขาในประเทศไทย ซึ งสาขาในประเทศไทยยังคงมีหน้าทีในการรับผิดชอบ
ในการบริ หารความเสี ยงและตรวจสอบข้อเท็จจริ งจนยุติความสัมพันธ์
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- กรณี ทีสถาบันการเงินทีให้บริ การลูกค้าด้านบัญชี เงินฝาก มีการเสนอให้ลูกค้าลงทุนโดยการซื< อหน่วย
ลงทุนซึ งผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมเป็ นผูบ้ ริ หารกองทุนนั<นอยู่ สถาบันการเงินมีหน้าทีในการตรวจสอบ
ลูกค้าของตนอยูแ่ ล้ว แต่ในการตรวจสอบเพือขายหน่วยลงทุนแทนผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมนั<น เข้ากรณี
การพึงพาบุ คคลทีสามในการตรวจสอบลู กค้าด้วยเช่ นกัน ดังนั<นในกรณี น< ี ถื อได้ว่า ผูม้ ีหน้าที รายงานการทํา
ธุ รกรรม ได้พึงพาให้สถาบันการเงินดําเนินการตามข้อ (๑) ให้แก่ผมู ้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม แต่ภาระความ
รับผิดในการปฏิบตั ิหน้าที ยังคงตกแก่ผมู ้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมอยู่ และผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม
มีหน้าทีต้องดําเนินการในขั<นตอนต่อไปของกระบวนการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้า เป็ นต้น
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สํ านักงานสาขาและบริษัทในเครือ
คําว่า สํานักงานสาขา ในทีนี มุ่งเน้นที สํานักงานสาขาทีตังอยูใ่ นต่างประเทศของผูม้ ีหน้าทีรายงานการ
ทําธุ รกรรม (สําหรับสํานักงานสาขาภายในประเทศ ถื อเป็ นส่ วนหนึ งภายในองค์กรผูม้ ี หน้าทีรายงานการทํา
ธุ รกรรมทีไม่มีประเด็นในการพิจารณาเกียวกับการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย
คําว่า บริ ษทั ในเครื อ ในทีนี มุ่งเน้นที บริ ษทั ในเครื อทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมเป็ นฝ่ ายถื อหุ ้น
ใหญ่ (เพียงพอทีจะมีอาํ นาจในการกําหนดนโยบายในการบริ หารจัดการ) ซึ งตังอยูใ่ นต่างประเทศ และบริ ษทั ใน
เครื อดังกล่าว ดําเนินกิจการในกลุ่มธุ รกิจหรื อเป็ นผูป้ ระกอบอาชีพทีมีหน้าทีปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงฯนี
โดยหลักการ ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม มีหน้าทีต้องกํากับดูแลให้สํานักงานสาขาและบริ ษทั ใน
เครื อ ซึ งไม่วา่ จะตังอยูใ่ นต่างประเทศหรื อในประเทศไทย ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงิ นและกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ายอย่าง
เคร่ งครั ดเช่ นเดี ย วกันกับ ผูม้ ี ห น้า ที รายงานการทําธุ รกรรมซึ งเป็ นสํา นักงานใหญ่ ห รื อบริ ษทั แม่ อย่า งไรก็ ดี
เพือมิให้เกิดความสับสนในการกําหนดนโยบายหรื อแนวทางปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ
ทีสํานักงานสาขาหรื อบริ ษทั ในเครื อตังอยูด่ ว้ ยนัน จึงขอให้ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม พิจารณากําหนด
แนวทางดังต่อไปนี ในการกํากับดูแลสํานักงานสาขาและบริ ษทั ในเครื อ
การกํากับดูแลและกําหนดนโยบายสํ าหรับสํ านักงานสาขาหรือบริษัทในเครือ
(1) กําหนดนโยบายในการพิจารณาตังสํานักงานสาขาหรื อบริ ษทั ในเครื อ ในพืนทีหรื อประเทศทีมีความ
เสี ยงตําด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายก่อน
หมายความว่า ในกรณี ทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม จะพิจารณาปั จจัยในการขยายกิจการ โดยการ
ตังสํานักงานสาขาหรื อบริ ษทั ในเครื อในต่างประเทศ ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมควรพิจารณาเลือกจัดตังใน
พืนทีหรื อประเทศทีมีความเสี ยงตําด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ ายเป็ นปั จจัย
แรกๆก่อน แต่มิได้หมายความว่า กฎหมายจะห้ามมิให้ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม จัดตังสํานักงานสาขา
หรื อบริ ษทั ในเครื อ ในพืนที หรื อประเทศที มีความเสี ยงสู ง เพียงแต่ในการจัดตังในพืนทีหรื อประเทศเสี ยงสู ง
ดังกล่าว ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม ต้องกําหนดมาตรการและการกํากับดูแลทีเข้มงวดมากกว่า ดังจะกล่าวต่อไป
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(2) กําหนดมาตรการในการตรวจสอบความเข้มข้นของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงิ น
แก่การก่อการร้ายในพืนทีหรื อประเทศทีสํานักงานสาขาหรื อบริ ษทั ในเครื อตังอยู่
การตรวจสอบความเข้มข้นในการปฏิบตั ิตามกฎหมายดังกล่าว เพือให้ผมู ้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม
พิจารณาถึ ง ความเป็ นไปได้ทีสํานักงานสาขาและบริ ษทั ในเครื อจะสามารถปฏิ บตั ิตามกฎหมายของพืนทีหรื อ
ประเทศทีตังอยู่ ในกรณี ทีพืนทีหรื อประเทศนัน มีกฎหมายด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
ป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายทีเข้มข้นมากกว่ากฎหมายไทย หรื อในกรณี
ทีกฎหมายไทยมีความเข้มข้นกว่า ก็ตอ้ งพิจารณาว่า การปฏิ บตั ิตามกฎหมายไทยซึ งเข้มข้นกว่านัน มี ส่วนใด
ทีอาจเป็ นอุปสรรคในการดําเนินกิจการในพืนทีหรื อประเทศนันหรื อไม่
(3) กําหนดนโยบายในการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นและ
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของไทยเป็ นหลัก
แม้ว่า สํานักงานสาขาหรื อบริ ษทั ในเครื อของผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม จะตังอยู่ในพืนทีหรื อ
ประเทศอืน แต่โดยหลักการกํากับดูแลแล้ว สํานักงานสาขาและบริ ษทั ในเครื อยังคงอยูภ่ ายใต้อาํ นาจการบังคับใช้
กฎหมายไทยตามหลักสัญชาติของผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมซึ งเป็ นเจ้าของ ดังนัน นโยบายหลักทีต้อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายไทยจึงต้องเป็ นเรื องทีผูม้ ีหน้าทีรายงานต้องกํากับดูแลอย่างเคร่ งครัด
(4) กําหนดแนวทางปฏิบตั ิหรื อมาตรการในกรณี ทีมีขอ้ กฎหมายแตกต่างกันของสองประเทศ
กรณี ทีมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทีแตกต่างกันระหว่างประเทศไทย กับพืนที
หรื อประเทศที สํา นัก งานสาขาหรื อบริ ษ ทั ในเครื อตังอยู่ นอกจากให้พิ จารณาปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายไทยแล้ว
โดยหลักอํานาจอธิ ปไตย สํานักงานสาขาและบริ ษทั ในเครื อยังต้องปฏิ บตั ิตามกฎหมายแห่ งพืนทีหรื อประเทศ
ทีตังอยูด่ ว้ ย ดังนัน ในกรณี ทีกฎหมายไทยมีบทบัญญัติทีเข้มกว่า ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมย่อมมีหน้าที
กํากับดูแลให้สํานักงานสาขาหรื อบริ ษทั ในเครื อปฏิ บตั ิตามมาตรการแห่ งกฎหมายไทยอย่างเคร่ งครัด แต่หาก
กฎหมายในพืนทีหรื อประเทศทีตังอยูน่ นั มีบทบัญญัติทีเข้มกว่า ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้องมีภาระใน
การกําหนดนโยบายหรื อมาตรการเพิมเติมเพือให้สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายแห่ งพืนทีหรื อประเทศทีสํานักงาน
สาขาหรื อบริ ษทั ในเครื อตังอยูด่ ว้ ย
(5) กํา หนดนโยบายและมาตรการสํา หรั บ สํา นัก งานสาขาหรื อ บริ ษ ทั ในเครื อที ตังอยู่ใ นพื นที หรื อ
ประเทศทีมีความเสี ยงสู งด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
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กรณี ทีผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมจัดตังสํานักงานสาขาหรื อบริ ษทั ในเครื อ ในพืนทีหรื อประเทศที
มี ค วามเสี ยงสู ง ด้า นการฟอกเงิ นและการสนับ สนุ นทางการเงิ นแก่ ก ารก่ อการร้ า ย ผูม้ ี ห น้า ที รายงานการทํา
ธุ รกรรมต้องกําหนดนโยบายหรื อมาตรการทีเข้มข้นมากขึน ดังต่อไปนี
การกํากับดูแลทีเข้มงวด ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้องกําหนดให้สํานักงานสาขาหรื อ
บริ ษทั ในเครื อนัน ได้รับการตรวจสอบภายในเกี ยวกับการปฏิ บ ตั ิ หน้าที ตามกฎหมายไทยอย่า งเข้มงวดและ
เข้มข้นกว่าสํานักงานสาขาหรื อบริ ษทั ในเครื อทีตังอยูใ่ นพืนทีหรื อประเทศทีมีความเสี ยงตํา
การติดตามและประเมินความเสี ยง ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้องกําหนดให้สํานักงาน
สาขาและบริ ษทั ในเครื อทีตังอยูใ่ นพืนทีหรื อประเทศทีมีความเสี ยงสู งนัน ได้รับการประเมินความเสี ยงด้านการ
ฟอกเงิ นและการสนับ สนุ นทางการเงิ นแก่ ก ารก่ อการร้ า ยจากสํา นัก งานใหญ่อย่า งสมําเสมอ ซึ งหากพบว่า
สํานักงานสาขาและบริ ษทั ในเครื อมีความเสี ยงสู งในการดําเนิ นกิ จการ และอาจส่ งผลให้สํานักงานใหญ่ได้รับ
ความเสี ยหายอันเกิ ดจากการไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย (ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายแห่ งประเทศที
ตังอยู่) สํานักงานใหญ่จาํ เป็ นต้องกําหนดมาตรการพิเศษเพือแก้ไขปั ญหา เช่ น ปรับเปลียนคณะผูบ้ ริ หารประจํา
สํานักงานสาขาหรื อบริ ษทั ในเครื อ เพิมความเข้มข้นในการกํากับดูแลอย่างใกล้ชิด เป็ นต้น
การแจ้งข่าวสารหรื อข้อมูลเกี ยวกับปั ญหาด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่
การก่อการร้าย
เนื องจากในสํานักงานสาขาหรื อบริ ษทั ในเครื อ ตังอยู่ในพืนที หรื อประเทศทีมี ความเสี ยงสู ง
สํานักงานใหญ่ควรกําหนดให้สํานักงานสาขาหรื อบริ ษทั เครื อนัน ต้องติ ดตามความเคลื อนไหวในการพัฒนา
เกี ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นและการต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่ อการร้ าย
รวมถึ งติ ดตามปั ญหาทังด้า นกฎหมายและสัง คมที อาจกระทบต่ อการดํา เนิ นกิ จการของสํานักงานสาขาหรื อ
บริ ษทั ในเครื อ และแจ้งต่อสํานักงานใหญ่ให้ทราบอย่างสมําเสมอ เพือทีสํานักงานใหญ่จะได้พิจารณากําหนด
แนวทางในการป้ องกันหรื อแก้ไขปั ญหาอันอาจเกิดจากความเสี ยงดังกล่าวได้ทนั ท่วงที
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรม จะจัดตังสํานักงานสาขาหรื อบริ ษทั ในเครื อ ในพืนที
หรื อประเทศทีมีความเสี ยงตําหรื อความเสี ยงสู งก็ตาม ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทําธุ รกรรมต้องกําหนดนโยบายใน
การตรวจสอบภายใน เกียวกับการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
ป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างสมําเสมอ แต่อาจกําหนดความเข้มข้น
ในการตรวจสอบทีแตกต่างกัน ทังนี ขึนอยูก่ บั ระดับความเสี ยงหรื อปั จจัยเสี ยงทีอาจเกิดขึนกับแต่ละสํานักงาน
สาขาหรื อบริ ษทั ในเครื อทีตังอยูใ่ นพืนทีหรื อประเทศทีปั ญหาแตกต่างกัน
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ตารางสรุปการดําเนินงานของผู้ประกอบอาชีพแต่ ละประเภท
กระบวนการตรวจสอบเพือ, ทราบข้ อเท็จจริง
เกีย, วกับลูกค้ า (CDD)
การจัดให้ ลูกค้ า
ระบุตัวตนและพิสูจน์
ลําดับ ผู้ประกอบอาชี พ
ประเภทของผู้ทาํ ธุรกรรม
การบริ หาร
แสดงตน (KYC)
ทราบลูกค้ าก่ อนการ
ความเสี, ยงอย่ าง
อนุมัติสร้ างความสั มพันธ์
ต่ อเนื,อง
หรือรับทําธุรกรรม
ดําเนินการให้
ลูกค้ า เช่น ผูท้ ี!ซ&ื อสิ นค่าแบบผ่อนชําระ หรื อ จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุก ดําเนินการให้แล้วเสร็ จ
ครั&งก่อนการทําธุ รกรรม ก่อนอนุมตั ิสร้าง
เป็ นไปตาม
ผูท้ ี!มาซื& อสิ นค้าเป็ นประจํา หรื อร้านค้าทอง
เว้นแต่ได้แสดงตนไว้ ความสัมพันธ์
ความเสี! ยง
ผูป้ ระกอบอาชีพ รายย่อยที!มีซ&ื อสิ นค้าไปขายต่อเป็ นประจํา
ก่อนแล้ว
ค้าอัญมณี เพชร
พลอย ทองคํา หรื อ ผู้ทที, าํ ธุรกรรมเป็ นครั1 งคราว เช่น บุคคลทัว! ไป ดําเนินการเมื!อมีการทํา มีการทําธุ รกรรมเป็ นครั&ง ไม่ตอ้ ง
1 เครื! องประดับ
ธุ รกรรมมูลค่าตั&งแต่
คราวไม่วา่ ครั&งเดียวหรื อ ดําเนินการ
ที!มาซื& อสิ นค้า
ที!ประดับด้วย
หนึ!งแสนบาทขึ&นไป
หลายครั&งที!มีร่องรอย
อัญมณี เพชร
ความต่อเนื! องรวมกันมี
พลอย หรื อทองคํา
มูลค่าตั&งแต่หนึ!งแสนบาท
ขึ&นไป
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ลําดับ

ผู้ประกอบอาชี พ

ประเภทของผู้ทาํ ธุรกรรม

ลูกค้า เช่น ตัวแทนจําหน่ายของผูค้ า้ รถราย
ใหญ่ หรื อ ผูเ้ ช่าซื&อรถยนต์ เป็ นต้น

2

ผูป้ ระกอบอาชีพ ผู้ทที, าํ ธุรกรรมเป็ นครั1งคราว เช่น ผูท้ ี!ซ&ือ
ค้าหรื อให้เช่าซื&อ รถยนต์แบบจ่ายครั&งเดียว
รถยนต์

การจัดให้ ลูกค้ า
แสดงตน (KYC)

กระบวนการตรวจสอบเพือ, ทราบข้ อเท็จจริง
เกีย, วกับลูกค้ า (CDD)
ระบุตัวตนและพิสูจน์
การบริ หาร
ทราบลูกค้ าก่ อนการ
ความเสี, ยงอย่ าง
อนุมัติสร้ างความสั มพันธ์
ต่ อเนื,อง
หรือรับทําธุรกรรม

จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุก ดําเนิ นการให้แล้วเสร็ จ
ครั&งก่อนการทําธุ รกรรม ก่อนอนุมตั ิสร้าง
เว้นแต่ได้แสดงตนไว้ ความสัมพันธ์
ก่อนแล้ว

ดําเนินการให้
เป็ นไปตาม
ความเสี! ยง

ดําเนินการเมื!อมีการทํา มีการทําธุรกรรมเป็ น
ไม่ตอ้ ง
ธุรกรรมมูลค่าตั&งแต่ ครั&งคราวไม่วา่ ครั&งเดียว ดําเนินการ
หนึ!งแสนบาทขึ&นไป หรื อหลายครั&งที!มี
ร่ องรอยความต่อเนื!อง
รวมกันมีมูลค่าตั&งแต่
หนึ!งแสนบาทขึ&นไป
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ลําดับ

3

ผู้ประกอบอาชี พ

ประเภทของผู้ทาํ ธุรกรรม

ลูกค้า เช่น ลูกค้าที!สร้างความสัมพันธ์โดย
การทําข้อตกลงหรื อสัญญาเกี!ยวกับการซื&อ
ขาย อสังหาริ มทรัพย์กบั ตัวแทน/นายหน้า
ในระยะยาวอย่างต่อเนื!อง อาทิ มีการตกลง
ผูป้ ระกอบอาชีพ ให้ตวั แทน/นายหน้า ดําเนิ นการเป็ นตัวแทน
เกี!ยวกับนายหน้า ขายอสังหาริ มทรัพย์ให้ตลอดทั&งปี
หรื อตัวแทนซื& อขาย ผู้ทที, าํ ธุรกรรมเป็ นครั1งคราว เช่น ผูท้ ี!ขาย
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อซื& อ โดยตกลงให้นายหน้าหรื อตัวแทน
ทําหน้าที!เป็ นคราวๆ ไป โดยไม่มีสญ
ั ญา
ต่อเนื!องระยะยาว

การจัดให้ ลูกค้ า
แสดงตน (KYC)

กระบวนการตรวจสอบเพือ, ทราบข้ อเท็จจริง
เกีย, วกับลูกค้ า (CDD)
ระบุตัวตนและพิสูจน์
การบริ หาร
ทราบลูกค้ าก่ อนการ
ความเสี, ยงอย่ าง
อนุมัติสร้ างความสั มพันธ์
ต่ อเนื,อง
หรือรับทําธุรกรรม

จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุก ดําเนิ นการให้แล้วเสร็ จ
ครั&งก่อนการทําธุ รกรรม ก่อนอนุมตั ิสร้าง
เว้นแต่ได้แสดงตนไว้ ความสัมพันธ์
ก่อนแล้ว

ดําเนินการให้
เป็ นไปตาม
ความเสี! ยง

ดําเนินการเมื!อมีการทํา มีการทําธุรกรรมเป็ น
ไม่ตอ้ ง
ธุรกรรมมูลค่าตั&งแต่ ครั&งคราวไม่วา่ ครั&งเดียว ดําเนินการ
หนึ!งแสนบาทขึ&นไป หรื อหลายครั&งที!มี
ร่ องรอยความต่อเนื!อง
รวมกันมีมูลค่าตั&งแต่
หนึ!งแสนบาทขึ&นไป
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ผูป้ ระกอบอาชีพ ผู้ทที, าํ ธุรกรรมเป็ นครั1 งคราว เช่น ผูท้ ี!มาซื& อ
ค้าของเก่าตาม
สิ นค้าทัว! ไป
กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมการ
ขายทอดตลาด
และค้าของเก่า
ผูป้ ระกอบอาชีพ ลูกค้ า
เกี!ยวกับสิ นเชื!อ
ส่ วนบุคคลภายใต้
การกํากับสําหรับผู ้
ประกอบธุ รกิจที!
มิใช่สถาบัน
การเงิน

กระบวนการตรวจสอบเพือ, ทราบข้ อเท็จจริง
เกีย, วกับลูกค้ า (CDD)
การจัดให้ ลูกค้ า
ระบุตัวตนและพิสูจน์
การบริ หาร
แสดงตน (KYC)
ทราบลูกค้ าก่ อนการ
ความเสี, ยงอย่ าง
อนุมัติสร้ างความสั มพันธ์
ต่ อเนื,อง
หรือรับทําธุรกรรม
ดําเนินการเมื!อมีการทํา มีการทําธุ รกรรมเป็ นครั&ง ไม่ตอ้ ง
ธุ รกรรมมูลค่าตั&งแต่
คราวไม่วา่ ครั&งเดียวหรื อ ดําเนินการ
หนึ!งแสนบาทขึ&นไป
หลายครั&งที!มีร่องรอย
ความต่อเนื! องรวมกันมี
มูลค่าตั&งแต่หนึ!งแสนบาท
ขึ&นไป
จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุก ดําเนินการให้แล้วเสร็ จ
ดําเนินการให้
ครั&งก่อนการทําธุ รกรรม ก่อนอนุมตั ิสร้าง
เป็ นไปตาม
เว้นแต่ได้แสดงตนไว้ ความสัมพันธ์
ความเสี! ยง
ก่อนแล้ว
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ผูป้ ระกอบอาชีพ
เกี!ยวกับบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ที!
มิใช่สถาบัน
การเงิน

กระบวนการตรวจสอบเพือ, ทราบข้ อเท็จจริง
เกีย, วกับลูกค้ า (CDD)
การจัดให้ ลูกค้ า
ระบุตัวตนและพิสูจน์
ประเภทของผู้ทาํ ธุรกรรม
การบริ หาร
แสดงตน (KYC)
ทราบลูกค้ าก่ อนการ
ความเสี, ยงอย่ าง
อนุมัติสร้ างความสั มพันธ์
ต่ อเนื,อง
หรือรับทําธุรกรรม
ดําเนินการให้
ลูกค้ า เช่น ผูท้ ี!ใช้บตั รเงินอิเล็กทรอนิกส์ที!เติม จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั&ง ดําเนินการให้แล้วเสร็ จ
ก่อนการทําธุรกรรมเว้นแต่ ก่อนอนุมตั ิสร้าง
เป็ นไปตาม
เงินได้
ได้แสดงตนไว้ก่อนแล้ว
ความสัมพันธ์
ความเสี! ยง
ผู้ทที, าํ ธุรกรรมเป็ นครั1 งคราว

ดําเนิ นการเมื!อมีการ
ให้บริ การเงิน
อิเล็กทรอนิ กส์ที!มีมูลค่า
ตั&งแต่ห้าหมื!นบาทขึ&นไป

มีการทําธุรกรรมเป็ นครั&งคราว ไม่ตอ้ ง
(ก) ไม่วา่ ครั&งเดียวหรื อหลาย ดําเนินการ
ครั&งที!มีร่องรอยความต่อเนื!อง
รวมกันมีมูลค่าตั&งแต่หนึ!ง
แสนบาทขึ&นไป หรื อ (ข) ที!
เป็ นการโอนเงินหรื อการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
หรื อให้บริ การเงิน
อิเล็กทรอนิกส์
ในแต่ละครั&งมีมูลค่าตั&งแต่หา้
หมื!นบาทขึ&นไป
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ผูป้ ระกอบอาชีพ ลูกค้า
เกี!ยวกับบัตร
เครดิตที!มิใช่
สถาบันการเงิน
ผูป้ ระกอบอาชีพที! ผูท้ ี!ทาํ ธุรกรรมเป็ นครั&งคราว
ดําเนินธุ รกิจ การ
แลกเปลี!ยนเงินตรา
ต่างประเทศที!มิใช่
เป็ นสถาบัน
การเงิน (บุคคล
ธรรมดา)

กระบวนการตรวจสอบเพือ, ทราบข้ อเท็จจริง
เกีย, วกับลูกค้ า (CDD)
การจัดให้ ลูกค้ า
ระบุตัวตนและพิสูจน์
การบริ หาร
แสดงตน (KYC)
ทราบลูกค้ าก่ อนการ
ความเสี, ยงอย่ าง
อนุมัติสร้ างความสั มพันธ์
ต่ อเนื,อง
หรือรับทําธุรกรรม
จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุก ดําเนินการให้แล้วเสร็ จ
ดําเนินการให้
ครั&งก่อนการทําธุ รกรรม ก่อนอนุมตั ิสร้าง
เป็ นไปตาม
เว้นแต่ได้แสดงตนไว้ ความสัมพันธ์
ความเสี! ยง
ก่อนแล้ว

ดําเนินการเมื!อมีการทํา มีการทําธุรกรรมเป็ น
ไม่ตอ้ ง
ธุรกรรมมูลค่าตั&งแต่ ครั&งคราวไม่วา่ ครั&งเดียว ดําเนินการ
หนึ!งแสนบาทขึ&นไป หรื อหลายครั&งที!มี
ร่ องรอยความต่อเนื!อง
รวมกันมีมูลค่าตั&งแต่
หนึ!งแสนบาทขึ&นไป

