แนวทางปฏิบัติ เรื่อง ตัวแทนทางการเงิน (Banking Agent)
บทนา
ในปัจจุบันธนาคารได้พัฒนาช่องทางการให้บริการผ่านตัวแทนทางการเงิน (Banking Agent)
ในจานวนที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าในการเข้าถึงบริการของธนาคารได้อย่าง
สะดวกและทั่วถึง และลดข้อจากัดในเรื่องสถานที่และเวลาในการให้บริการ โดยกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ข้อ 46 ได้กาหนดให้ ““พึ่งพาบุคคลที่สาม” หมายความว่า การ
ที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 พึ่งพาสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา
16 ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ให้ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึงการจัดจ้าง
บุคคลภายนอกหรือการจัดตั้ งความสัมพันธ์ในลักษณะตัวแทน” กล่าวคือ การจัดตั้งความสัมพันธ์ในลักษณะ
ตัวแทนทางการเงินนั้น แตกต่างจากการพึ่งพาบุคคลที่สามในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
และไม่ให้นามาตรการในเรื่ องการพึ่งพาบุคคลที่สามตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 มาบังคับใช้ แต่อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ในลักษณะตัวแทนดังกล่าวถือเป็น
ความสั ม พั น ธ์ ต ามหลั ก ของตั ว แทนและตั ว การตามหลั ก กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ดั ง นั้ น ธนาคาร
ในฐานะเป็น ตัวการและเป็น ผู้มีหน้าที่รายงานประเภทสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีหน้าที่ในการกากับดูแลและควบคุมการให้บริการของตัวแทนทางการเงินให้มีการ
ดาเนินการที่สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทาลายล้างสูง และต้องรับผิดชอบในการให้บริการของตัวแทนเสมือนเป็นผู้ดาเนินการเอง ไม่ว่า
ตัวแทนจะมีสถานะเป็นสถาบันการเงินและมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม
ในการนี้ เพื่อให้ธนาคารมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนและเป็นไปตามกฎหมาย
จึงมีความจาเป็นต้องจัดทาแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ธนาคารสามารถดาเนินการจัดตั้งความสัมพันธ์ และควบคุม
การดาเนินงานของตัวแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คานิยาม
“ตัวแทนทางการเงิน” หมายความว่า นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ธนาคารพาณิชย์แต่งตั้ง
เพื่อเป็นตัวแทนในการให้บริการธุรกรรมทางการเงินแทนธนาคารพาณิชย์ โดยมีสถานที่ในการให้บริการ ได้แก่
ตัวแทนรับฝากเงิน ตัวแทนรับถอนเงิน ตัวแทนโอนเงิน ตัวแทนจ่ายเงินสาหรับผู้ใช้บริการรายย่อย ตัวแทน
จ่ายเงินสาหรับผู้ใช้บริการรายใหญ่ ตัวแทนรับชาระเงิน1

1

อ้างอิงตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 15/2563 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับช่องทางให้บริการของธนาคาร
พาณิชย์ (Banking Channel) ประกอบกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 16/2563 เรื่องหลักเกณฑ์การใช้
บริการจากพันธมิตรทางธุรกิจ (business partner) ของสถาบันการเงิน

-2“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
ซึ่งสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทาธุรกรรมกับตัวแทนทางการเงิน
“ธุรกรรม” หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทานิติกรรม สัญญาหรือการดาเนินการใด ๆ
กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และให้รวมถึงการสร้างความสั มพันธ์
และรวมถึงการทาธุรกรรมที่ต่อเนื่องจากการสร้างความสัมพันธ์ และธุรกรรมที่กระทาในครั้งหนึ่งครั้งใดของผู้ที่
ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว
ข้อ 1 การแต่งตั้งตัวแทนทางการเงิน
1) ในการแต่งตั้งตัวแทนทางการเงิน ธนาคารต้องกาหนดให้ตัวแทนมีหน้าที่ในการปฏิบัติ
ตามมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
๒) ก่อนการแต่งตั้งตัวแทนทางการเงิน ธนาคารต้องดาเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ ายและการแพร่ ขยายอาวุธ ที่มีอานุ ภ าพท าลายล้ างสู ง ส าหรับ ผลิ ตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริก ารที่
ดาเนินการผ่านตัวแทนทางการเงิน รวมทั้งต้องจัดทารายงานผลการประเมินความเสี่ยงตามที่กฎหมายกาหนด
3) ธนาคารต้องจัดทาคู่มือ หรือแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการการป้องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ ขยายอาวุธ ที่มี อานุ ภ าพทาลายล้ างสู ง ที่ กาหนดขั้นตอนในการด าเนิน งานอย่า งชัดเจน และต้ อ ง
กาหนดให้ตัวแทนทางการเงินต้องปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทาง ตลอดจนมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
ข้อ 2 การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
1) ธนาคารต้องกาหนดให้ ตัวแทนทางการเงิน มีมาตรการในการจัดให้ ลูกค้าแสดงตน
โดยมาตรการนั้นต้องมีมาตรฐานเป็นไปตามประกาศสานักงานนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้า
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
2) กรณี ลู กค้าที่ทาธุร กรรมเป็นครั้ง คราวมี การทาธุร กรรมที่ถึงเกณฑ์ต้ องจัด ให้ ลู ก ค้ า
แสดงตน ธนาคารต้องกาหนดให้ตัวแทนทางการเงินดาเนินการจัดให้ลูกค้าแสดงตน และพิสูจน์ทราบตัวตนของ
ลูกค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนของลูกค้าตามที่กาหนด
ไว้ในกฎกระทรวงกาหนดธุร กรรมที่ส ถาบันการเงินและผู้ ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ ลู กค้ า
แสดงตน พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

-3ข้อ 3 การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
1) ธนาคารต้องกาหนดให้ ตัว แทนทางการเงิน มีมาตรการในการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า โดยมาตรการนั้นต้องมีมาตรฐานเป็นไปตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563
2) กรณีลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวมีการทาธุรกรรมที่ถึงเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ธนาคารต้องกาหนดให้ตัวแทนทางการเงิน มีมาตรการในการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า พ.ศ. 2563 เช่น
2.1) การดาเนินการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า
2.2) การมีมาตรการในการประเมินความเสี่ยงลูกค้าทุกราย
2.3) การกาหนดให้ผู้บริหารระดับสูงซึ่งได้รับมอบอานาจจากธนาคารเป็นผู้อนุมัติการ
ทาธุรกรรมกับลูกค้าทีม่ ีความเสี่ยงสูง
ข้อ 4 การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด และการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
1) ธนาคารต้องกาหนดมาตรการเกี่ยวกับการดาเนินการให้ตัวแทนทางการเงินได้รับข้อมูล
รายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และกาหนดมาตรการเกี่ยวกับการให้ตัวแทนทางการเงินใช้
ข้อมูลดังกล่าวเพื่อตรวจสอบลูกค้าทั้งหมดอย่างสม่าเสมอ
2) ธนาคารต้องกาหนดมาตรการในกรณีที่ตัวแทนทางการเงิน พบลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูก
กาหนด โดยกาหนดให้ตัวแทนทางการเงินมีกระบวนการระงับการดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและแจ้งข้อมูล
มายังธนาคารโดยทันที เพื่อให้ธนาคารดาเนินการตามกระบวนการด้านการป้องกันการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
ข้อ 5 แนวทางในการรายงานธุรกรรมที่เกิดขึ้นที่ตัวแทนทางการเงิน
1) กรณีตัวแทนทางการเงินมีธุรกรรมที่ถึงเกณฑ์ต้องรายงานหรือพบธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรสงสัย ธนาคารมีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมนั้นมายังสานักงาน ปปง. ตามระยะเวลาที่ กฎหมายกาหนด
โดยธนาคารต้อ งกาหนดให้ตัว แทนทางการเงิน แจ้ง ข้อ มูล และรายละเอีย ดที่จาเป็น พร้อ มทั้ง กาหนด
มาตรการและขั้นตอนในการจัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายังธนาคาร
2) กรณี ตั ว แทนทางการเงิ น พบธุ ร กรรมที่ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย และแจ้ ง ข้ อ มู ล และ
รายละเอียดธุรกรรมดังกล่าวมายังธนาคาร ธนาคารต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบธุรกรรมในส่วนที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของธนาคารก่อนพิจารณารายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสานักงาน ปปง.
3) ธนาคารควรกาหนดพฤติการณ์ที่ควรเฝ้าระวัง เพิ่มเติม พร้อมทั้งยกตัวอย่างเหตุการณ์
ให้ตัวแทนทางการเงินใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่สามารถพบได้
โดยตัวแทนทางการเงิน

-4ข้อ 6 การควบคุมภายใน
ธนาคารต้องกาหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของ ตัวแทนทาง
การเงินให้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการที่ได้ตกลงกัน โดยอย่างน้อยควรมีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
ข้อ 7 การเก็บรักษาข้อมูล และการห้ามเปิดเผยข้อมูล
1) ธนาคารต้ อ งมี ม าตรการในการเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ของธุ ร กรรมที่ ท าผ่ า นตั ว แทน
ทางการเงิน กล่ าวคือ ข้อมูล การแสดงตน และข้อมูล การตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อเท็จ จริ งเกี่ยวกั บ ลู ก ค้ า
ตามระยะเวลา และวิธีการตามที่กฎหมายกาหนด
2) ธนาคารต้องกาหนดให้ ตัวแทนทางการเงิน เก็บข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ
การรายงานธุรกรรมเพื่อประกอบการรายงานตามที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กาหนด และกาหนดให้ตัวแทนทางการเงินสามารถนาส่งข้อมูลให้กับธนาคารได้ทันทีเมื่อธนาคารร้องขอ
3) ธนาคารต้องกาหนดมาตรการในการห้ามให้ตัวแทนทางการเงิน เปิดเผยข้อมูล หรือ
กระทาด้ว ยประการใดๆ อัน อาจทาให้ ลู ก ค้า หรื อบุ ค คลภายนอกทราบเกี่ยวกั บ การตรวจสอบเพื่ อ ทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและการรายงานธุรกรรม

ตัวอย่างธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยในกรณีของตัวแทนทางการเงิน
1. กรณีตัวแทนทางการเงินรับฝากเงินจากหลายพื้นที่มายังเจ้าของบัญชีชื่อเดียวกัน
2. กรณีตัวแทนทางการเงินรับฝากเงินจานวนมากไม่ว่าครั้งเดียวหรือหลายครั้งต่อเนื่อง
มายังเจ้าของบัญชีชื่อเดียวกันในธนาคารเดียวกันหรือหลายธนาคาร (แยกยอดและแยกบัญชี)
3. กรณีตัวแทนทางการเงินในเขตพื้นที่เสี่ยงรับฝากเงินจากบุคคลคนเดียวกันจานวนมาก
ไม่ว่าครั้งเดียวหรือหลายครั้งต่อเนื่อง

