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ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธทีม่ ีอานุภาพทําลายล้างสูง
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวกับลูกค้า พื้นที่
หรือประเทศ ผลิต ภัณฑ์ห รือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการ เพื่อนํามาใช้ประกอบ
การพิจารณาประเมินความเสี่ยงภายในองค์กรของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
และเพื่อนํามาพิจารณาก่อนการกําหนดระดับความเสี่ยงของลูกค้า
อาศั ย อํ า นาจตามความในข้ อ ๙ วรรคสาม แห่ ง กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่ อ ทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกําหนดปัจจัย
เพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับอาชีพ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(๒) ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกําหนดปัจจัย
เพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(๓) ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกําหนดปัจจัย
เพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับอาชีพ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(๔) ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกําหนดปัจจัย
เพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(๕) ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกําหนดปัจจัย
หรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ยงระดับต่ํา ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
ข้อ ๓ การพิจารณาปัจจัยที่อาจทําให้เกิดความเสี่ยงสูงภายในองค์กรของสถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ให้คํานึงถึงกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้า
(ก) กรณีที่ข้อมูลหรือผลการตรวจสอบการระบุตัวตนของลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์
ที่แท้จริงระบุว่า เป็นลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงซึ่งมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
๑) บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในประเทศหรือในองค์การระหว่างประเทศ
หรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดของบุคคลดังกล่าว
๒) ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงตรงกับข้อมูลที่สํานักงานแจ้งซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวัง
อย่างใกล้ชิด
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๓) โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท มีความผิด ปกติหรือมีความซับซ้อนเกินกว่า
การดําเนินธุรกิจปกติ
๔) ลูกค้าประกอบธุรกิจที่มีการรับเงินสดเป็นจํานวนมาก
๕) ลูกค้าได้มาซึ่งเงินสด หรือประกอบธุรกิจที่มีการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้า
ที่มีราคาสูง โดยไม่มีแหล่งที่มาของเงินสด หรือสินค้าอย่างชัดเจน
๖) ลู ก ค้ า ที่ มิ ไ ด้ ป ระกอบธุ ร กิ จ แต่ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมเป็ น ผลให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง เงิ น สดหรื อ
ทรัพย์สินโดยไม่มีแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
๗) ลู ก ค้ า มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ไ ม่ ว่ า ชั่ ว คราวหรื อ ถาวร หรื อ มี แ หล่ ง ที่ ม าของรายได้ หรื อ
ทําธุรกรรม ในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงตามที่กําหนดในข้อ ๓ (๒)
๘) ลูกค้าไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
๙) ลูกค้าเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ที่มีการออกใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ
(ข) กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ความสัมพัน ธ์ทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว
ดําเนินไปอย่างผิดปกติ
(ค) กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ลูกค้าอาจเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐาน
(ง) กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีตัวแทนอําพรางเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
(nominees shareholders)
(๒) ความเสี่ยงเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ
๑) พื้นที่หรือประเทศที่ได้รับการประเมินหรือกําหนดจากองค์การระหว่างประเทศ หรือ
องค์กรระหว่างประเทศ เช่น คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเกีย่ วกับการฟอกเงิน
(Financial Action Task Force : FATF) ว่ า เป็ น พื้ น ที่ ห รือ ประเทศที่ ไม่ มีม าตรการ หรื อ ไม่มี
การใช้ ห รื อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ มาตรฐานสากลด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น และต่ อ ต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเพียงพอ
๒) พื้ น ที่ ที่ สํ า นั ก งานพิ จ ารณาให้ เ ป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ด้ า นการฟอกเงิ น หรื อ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามที่สํานักงานประกาศกําหนด
(๓) ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(ก) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถให้ รับ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในมูลค่าสูง
(ข) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีลักษณะเป็นการรับโอนมูลค่าเงินที่ไม่จําเป็ นต้องระบุผู้โอน
หรือผู้รับโอน
(ค) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีการทําธุรกรรมแบบไม่เปิดเผยชื่อ
(ง) ธุรกิจธนาคารลูกค้าบุคคลรายใหญ่ (Private banking) หรือการบริการสําหรับลูกค้า
ที่มีสินทรัพย์สูง
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(๔) ความเสี่ยงเกี่ยวกับช่องทางในการให้บริการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรม
เป็นครั้งคราวแบบไม่พบหน้าลูกค้า (Non-face-to-face)
ข้อ ๔ นอกจากพื้นที่หรือประเทศตามที่กําหนดในข้อ ๓ (๒) แล้ว สถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจกําหนดให้พื้นที่หรือประเทศอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นลักษณะ
ที่ทําให้เกิดความเสี่ยงสําหรับปัจจัยพื้นที่หรือประเทศอีกด้วยก็ได้
(๑) พื้นที่หรือประเทศที่ถูกกีดกัน หรือใช้มาตรการบังคับ หรือห้ามค้าขายระหว่างประเทศ
โดยองค์การระหว่างประเทศ
(๒) พื้นที่หรือประเทศที่ได้รับการประเมินจากองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
หรือแหล่งข้อมูลที่น่ าเชื่อถือว่า มีอัต ราการทุจริต คอร์รัปชันหรือการประกอบอาชญากรรมร้ายแรง
ในระดับสูงมาก
(๓) พื้นที่หรือประเทศที่ได้รับการประเมินจากองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
หรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่า เป็นแหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แหล่งก่อการร้าย
หรือมีองค์กรผู้ก่อการร้ายปฏิบัติการอยู่
ข้อ ๕ สถาบั น การเงิ น และผู้ ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ อาจพิ จ ารณากํ า หนดให้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ดังต่อไปนี้ เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความเสี่ยงต่ํา
(๑) การประกันวินาศภัย
(๒) กรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ที่ มี ก ารชํ า ระเบี้ ย ประกั น ไม่ เ กิ น ห้ า หมื่ น บาทในแต่ ล ะปี หรื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการชําระเบี้ยประกันครั้งเดียวในจํานวนไม่เกินหนึ่งแสนบาท
(๓) กรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ที่ ลู ก ค้ า หรื อ ผู้ รั บ ผลประโยชน์ ต ามกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย มี สิ ท ธิ
ได้รับคืนเงินหรือผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อเสียชีวิต พิการ หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
เท่านั้น และไม่มีการสะสมเงินหรือปันผลหรือดอกเบี้ยควบคู่กับการประกันชีวิตนั้น
(๔) การประกันภัยกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของลูกจ้างหรือเพื่อเยียวยาความเสียหาย
(๕) ผลิตภัณฑ์ทางการเงินสําหรับผู้ยากไร้ซึ่งรัฐเป็นผู้สนับสนุน และมีการจํากัดวงเงินสําหรับลูกค้า
แต่ละราย
(๖) ระบบการชําระเงินภายใต้การกํากับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชําระเงิน
(๗) การให้บริการรับชําระเงินแทนตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชําระเงิน
(๘) ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืนเป็นเงินสด
ได้ในระยะเวลาอันสั้น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืนเป็นเงินสดได้ในมูลค่าต่ํา
(ข) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ใช่บริการข้ามประเทศและไม่เกิดมูลค่าในต่างประเทศ หรือ
เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการข้ามประเทศหรือเกิดมูลค่าในต่างประเทศเฉพาะกรณีที่เป็นการชําระหนี้ หรือ
ค่าสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าต่ํา
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(ค) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่สามารถสะสมมูลค่าเงินได้ในจํานวนมาก และไม่สามารถ
โอนมูลค่าให้แก่ผู้อื่นได้หรือโอนได้ในมูลค่าต่ํา
ทั้ ง นี้ มู ล ค่ าในการทําธุร กรรมตาม (ก) (ข) และ (ค) เมื่ อ รวมกันแล้วต้องไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน
ข้อ ๖ การพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงนอกจากกรณีตามที่กําหนดในประกาศนี้ สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจนําข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงภายในองค์กร
มาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยงร่วมด้วยก็ได้
ข้อ ๗ การพิจารณาปัจจัยที่อาจทําให้เกิดความเสี่ยงตามที่กําหนดในประกาศนี้ให้นํามาใช้
ในการพิจารณาเพื่อกําหนดระดับความเสี่ยงของลูกค้าตามข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วย
การดําเนินการตามวรรคหนึง่ ต้องดําเนินการทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน โดยในกรณีลกู ค้า
ปัจจุบันให้ดําเนินการเมื่อมีการทบทวนข้อมูลความเสี่ยงของลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามรอบ
ระยะเวลาที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงลูกค้าที่กําหนดไว้
ข้อ ๘ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ นําแนวทางในการพิจารณา
ปัจจัยที่อาจทําให้เกิดความเสี่ยงตามที่กําหนดในประกาศนี้ มาพิจารณาประกอบการประเมินความเสี่ยง
ภายในองค์กรให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4
พลตํารวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

