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ประกาศสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการกาหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสาหรับการประเมิน บริหาร
และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มอี านุภาพทาลายล้างสูงภายในองค์กร
ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ ๘ วรรคสอง แห่ ง กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่ อ ทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(1) ประกาศสานักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกาหนด
นโยบายและระเบียบวิธีการสาหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(2) ประกาศสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกาหนด
นโยบายและระเบียบวิธีการสาหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(3) ประกาศสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกาหนด
นโยบายและระเบียบวิธีการสาหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(4) ประกาศสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกาหนด
นโยบายและระเบียบวิธีการสาหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในสาหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔)
(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๓ สถาบัน การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องกาหนดให้มีมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงโดยกาหนดเป็นนโยบายและจัดให้มีระเบียบวิธีการประเมิน
บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงภายในองค์กร โดยให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๔ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องประเมินความเสี่ยงภายใน
องค์กรโดยนาปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้า พื้นที่หรือประเทศ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือช่องทาง
ในการให้บริการมาประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยง โดยมีแนวทางในการพิจารณา ดังต่อไปนี้
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(๑) ความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้า ให้พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าทั้งหมด
ภายในองค์กรตามปัจจัยความเสี่ยงที่กาหนดในประกาศสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่ อ ง แนวทางในการพิ จ ารณาปั จ จั ย ความเสี่ ย งด้ า นการฟอกเงิ น หรื อ การสนั บ สนุ น ทางการเงิ น
แก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
(๒) ความเสี่ยงเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ ให้พิจารณาจากสถานที่ตั้ง สาขา พื้นที่ใ ห้บริการ
หรือแหล่งที่มาของรายได้ขององค์กร ซึ่งอยู่ในพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์หรือประเทศในข้อใดข้อหนึ่งที่อาจทาให้
เกิดความเสี่ยงสูงตามประกาศสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการ
พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่
ขยายอาวุธ ที่มีอานุ ภาพทาลายล้างสูง และประกาศสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ที่ต้องดาเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้ อาจส่งผลให้องค์กรมีความเสี่ยงสูงขึ้น
(๓) ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้พิจารณาจากลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถให้ รับ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ซึ่งความเสี่ยง
จะเพิ่มขึ้นตามจานวนเงินสดที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นสามารถรองรับได้
(ข) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือให้แก่บุคคลอื่นได้ ซึ่งความเสี่ยง
จะเพิ่มขึ้นตามมูลค่า ความถี่ ความรวดเร็ว หรือความสะดวก ในการโอนหรือเปลี่ยนมือ
(ค) ผลิต ภัณฑ์ห รือบริการที่สามารถใช้หรือนาไปใช้ได้ ในต่างประเทศ ซึ่งความเสี่ยง
จะเพิ่มขึ้นหากผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นสามารถใช้ข้ามประเทศได้
(๔) ความเสี่ ยงเกี่ย วกับช่ องทางในการให้ บริการ โดยให้ค านึงถึง การให้บริก ารเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรมแบบไม่พบหน้าลูกค้า (Non-face-to-face) และแบบพบหน้าลูกค้า
(face-to-face)
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องนาผลของการประเมินตาม (๑) (๒)
(๓) และ (๔) มาพิจารณากาหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงให้เหมาะสมกับ
ผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว
ข้อ ๕ ให้ สถาบัน การเงิน และผู้ ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จัด ให้มีระเบียบวิธีการ
ในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงภายในองค์กรตามข้อ ๔ และให้นาผลการประเมินและบริหารความเสี่ยง
ตามรายงานการประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่สานักงานจัดทาขึ้นมาพิจารณาประกอบด้วย เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
โดยต้องกาหนดและดาเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมี สาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
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(๑) ในการรับลูกค้า สถาบัน การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องกาหนด
กระบวนการเพื่ออนุ มัติการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรม หรือปฏิเสธการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรมกับลูกค้า โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจั ดให้ลูกค้าแสดงตน
การระบุ ตั ว ตนของลู ก ค้า และการพิ สู จ น์ ท ราบตัว ตนของลู ก ค้า ตามกฎหมายว่ าด้ วยการป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
ของลู ก ค้ า กั บ ข้ อ มู ล รายชื่ อ บุ ค คลที่ ถู ก ก าหนด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ดังนี้
(ก) เพื่อให้บรรลุนโยบายและระเบียบวิธีการรับลูกค้าให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้มีแนวทาง หรือวิธีการ หรือคู่มือเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติ
(ข) การรับลูกค้าเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการขอหรือแสวงหาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า และ
การระบุตัวตนของลูกค้า การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า การพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า การหา
ผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด และการอนุมัติหรือปฏิเสธ
การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรม นับแต่เมื่อได้รับแจ้งความประสงค์จากลูกค้า
(๒) การบริหารและบรรเทาความเสี่ยง สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
ต้องกาหนดหลักการบริหารความเสี่ยงสาหรับลูกค้าทั้งหมด โดยต้องพิจารณาปัจจัยในการกาหนดความเสี่ยง
ไม่น้ อยกว่าที่กฎหมายกาหนด และต้องดาเนินการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงตลอดระยะเวลา
ที่ยังดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและสิ้นสุดลงเมื่อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ดังนี้
(ก) สถาบั น การเงิ น และผู้ ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ ต้ อ งประเมิ น ความเสี่ ย ง
ของลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดเพื่อให้บรรลุนโยบายและระเบียบวิธีการบริหารความเสี่ยง
พร้อมทั้งต้องจัดทาแนวทาง หรือวิธีการ หรือคู่มือเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติ ในการบริหารความเสี่ยง
ของลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในบริการทุกประเภทและในทุกช่องทางที่ให้บริการ
(ข) การบริหารความเสี่ยง เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการประเมินเพื่อระบุและพิสูจน์ทราบตัวตน
ของลู ก ค้ า การก าหนดระดั บ ความเสี่ ย งส าหรั บ ลู ก ค้ า แต่ ล ะราย การตรวจสอบความเคลื่ อ นไหว
ในการทาธุรกรรมซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า การตรวจทานข้อมูลการพิสูจน์ทราบลูกค้า
ซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า การทบทวนการประเมินความเสี่ยง จนถึงการยุติความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับลูกค้าแต่ละราย
(๓) การรายงานธุรกรรมมายังสานักงานให้กาหนดประเภทธุรกรรม วิธีการ และขั้นตอน
การรายงานธุรกรรมให้ชัดเจน
(๔) มี ม าตรการควบคุ มภายในที่เ หมาะสมกั บความเสี่ ย งภายในองค์ ก ร และขนาดธุรกิจ
ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ โดยรายละเอียดของนโยบายและระเบียบ
วิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้เป็นไปตามประกาศสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การกาหนดและดาเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสถาบัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
(๕) มี ม าตรการในการด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การร่ ว มใช้ ข้ อ มู ล ระหว่ า งสถาบั น การเงิ น และ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ กับสาขาหรือบริษัทในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ และอยู่ใน
กลุ่มธุรกิจเดียวกัน
(๖) มีมาตรการเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน และรายละเอียดในการเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การจัด ให้ ลูกค้าแสดงตน ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
และข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม
ข้อ ๖ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องกาหนดแผนในการพัฒนา
และปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการตามประกาศนี้ โดยต้องได้รบั การทบทวนเป็นระยะและปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ข้อ ๗ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจกาหนดนโยบายเรื่องอื่น ๆ
นอกจากนโยบายตามประกาศนี้ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงด้วยก็ได้
ข้อ ๘ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ กาหนดนโยบายสาหรับ
การประเมิ น บริ ห าร และบรรเทาความเสี่ ย งด้ า นการฟอกเงิ น หรื อ การสนั บ สนุ น ทางการเงิ น
แก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงภายในองค์กรของสถาบันการเงิน
และผู้ ประกอบอาชี พตามมาตรา ๑๖ ที่ ก าหนดตามประกาศนี้ และด าเนิ นการตามนโยบายดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4
พลตารวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

