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บทนำ
แนวทำงปฏิบัติ เรื่อง กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ
-------------------------------------เหตุผลกำรดำเนินกำร
ตามที่คณะทางานเฉพาะกิจเพื่อดาเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action
Task Force: FATF) ได้ออกข้อแนะนามาตรฐานเพื่อการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อ การร้ ายตลอดจนการแพร่ ข ยายอาวุธ ที่ มี อ านุภ าพทาลายล้ า งสู ง (FATF Recommendations)
ให้แต่ละประเทศนาไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละประเทศ และประเทศไทยในฐานะที่เป็น
ประเทศสมาชิ ก ของกลุ่ ม เอเชี ย แปซิ ฟิ ก (Asia-Pacific Group: APG) ได้ อ อกกฎกระทรวงการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เพื่ออนุวัติการตามข้อแนะนา 10 เรื่อง มาตรการในการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ไปจนถึงข้อแนะนาที่ 23 เรื่อง การกาหนดมาตรการอื่น ๆ สาหรับกลุ่มที่
ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBP) นั้น
เนื่องจากผู้มีหน้าที่รายงานการทาธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ปัจจุบันมีอยู่หลายกลุ่มทั้งที่เป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ซึ่งมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งตามข้อแนะนาของ FATF ข้อ 34 ได้แนะนาให้หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการกากับ
ดูแลควรจัดทาแนวทางปฏิบัติเพื่อช่วยสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพให้สามารถดาเนินการตามมาตรการ
ด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่ อต้านการสนับสนุนทางการเงิ น แก่ การก่อ การร้ า ยได้
ประกอบกับ มาตรา 40 (3/1) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ได้กาหนดให้สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สานักงาน ปปง.) มีอานาจหน้าที่ในการ
กาหนดแนวทางปฏิ บั ติ กากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้ มีห น้าที่
รายงานการทาธุรกรรม สานักงาน ปปง. โดยกองกากับและตรวจสอบ จึงได้ออกแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ โดยให้
ยกเลิ ก แนวทางปฏิ บั ติ เรื่ อ ง การตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า ที่ อ อกตามกฎกระทรวง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าฉบับเดิมทั้งหมด

2
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทาธุรกรรมแต่ละกลุ่มธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติ
ตามกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อเป็นแนวทางให้ ผู้มีหน้าที่รายงานการทาธุรกรรมแต่ละกลุ่มนาไปปรับใช้ในการกาหนดและ
ดาเนินการตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติภายในองค์กรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจและ
เป็นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนดต่อไป
บททั่วไป
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence : CDD) เป็นมาตรการหนึ่ง
ที่มีความส าคัญในการคัดกรองลูกค้าของผู้ มีหน้าที่ รายงานการทาธุรกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้ คนร้ายนาเงิน
หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ จ ากการกระท าผิ ด เข้ า สู่ ร ะบบผ่ า นการท าธุ ร กรรม โดยใช้ ส ถาบั น การเงิ น และ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ดังนั้น กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า พ.ศ. 2563 จึ ง ได้ ก าหนดมาตรการต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารก าหนดนโยบาย
ด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ นและการป้ อ งกั นและปราบปรามการสนั บสนุ น ทางการเงิ น
แก่ การก่ อการร้ ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่ มี อานุภาพทาลายล้ างสู ง (AML/CTPF) ที่ ต้ องผ่ านความเห็ นชอบ
และได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการหรือ ผู้บริหารระดับสูง เพื่อต้องการให้ ผู้มีหน้าที่รายงานการทาธุรกรรม
ให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ โดยนโยบายดังกล่าวจะต้องจัดทาให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามความเสี่ยงภายในองค์กรของตนเอง ซึ่งสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
ต้องรู้ถึงความเสี่ยงภายในดังกล่าวจากการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร พร้อมทั้งต้องกาหนดมาตรการ
ที่เหมาะสมในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งต้องกาหนดให้มีมาตรการ แนวทาง หรือวิธี
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายด้วย
นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเป้าหมายในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงภายใน
องค์กรในทางปฏิบัติ ธนาคารต้องมีกระบวนการในการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าและประเมินและ
บริหารความเสี่ยงลูกค้าของตนทุกรายตั้งแต่การรับลูกค้า โดยมีข้อควรคานึงในเรื่อง การห้ามสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้าที่ปกปิดชื่อจริงหรือใช้ชื่อแฝง 1 และการห้ามให้ลูกค้าทราบถึง
กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

1

ข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563

3
การฟอกเงินกาหนด2 โดยเป็นไปตามมาตรฐานสากลในเรื่อง Tipping-off3 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารับเป็น
ลู ก ค้ า แล้ ว ก็ ต้ อ งตรวจสอบธุร กรรมที่ ลู ก ค้ า ได้ท าขึ้ นเพื่ อ บริห ารและบรรเทาความเสี่ ยง ในกรณีที่สงสั ยว่ า
เป็ นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรื ออาจเกี่ยวข้องกับความผิ ดมูลฐาน การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงิ น
แก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุ ภาพทาลายล้างสูง และหากพบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ให้รายงานมายังสานักงานตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด นอกจากนี้ ระหว่างที่ยังคงความสัมพันธ์
ทางธุร กิจ หรื อธุร กรรมอยู่ นั้ น ต้อ งมี การทบทวนและปรับปรุ งข้ อ มูล ต่าง ๆ ของลู กค้าที่ใช้ในการแสดงตน
การระบุตัวตน เพื่อนามาพิจารณาในการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน และต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า (ไม่รวมถึงข้อมูลของลูกค้าที่ทาธุรกรรม
เป็ น ครั้ งคราว) และเมื่อยุ ติ ความสั มพันธ์แล้ วก็ต้ องเก็บรั กษารายละเอียดเกี่ ยวกับการตรวจสอบเพื่ อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าไว้เป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าดังกล่าว ทั้งนี้
กระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติที่สาคัญจะได้กล่าวโดยละเอียดในแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ต่อไป
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 21/1 ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และ
มาตรา 16 หรือบุคคลใดเปิดเผยข้อมูลหรือกระทาด้วยประการใด ๆ อันอาจทาให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกทราบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การรายงานธุรกรรมหรือการส่งข้อมูลอื่นใดไปยังสานักงาน เว้นแต่เป็นการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายหรือตามคาสั่งศาลหรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลระหว่างสานักงานใหญ่กับสาขาของผู้มีหน้าที่รงานตามมาตรา 13
และมาตรา 16 ที่ตั้งอยู่ในหรือต่างประเทศเพื่อดาเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
3
Recommendation 10.20 CDD and Tipping – off : In cases where financial institutions form a suspicion
of money laundering or terrorist financing, and they reasonably believe that performing the CDD process
will tip-off the customer, they should be permitted not to pursue the CDD process, and instead should be
required to file an STR
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อภิธำนศัพท์
นิยำมศัพท์ตำมกฎกระทรวงกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. 2563 มีดังต่อไปนี้
“ลูกค้ำ” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ซึ่งสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทาธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
“ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ” หมายความว่า การทาธุรกรรมระหว่างลูกค้าฝ่ายหนึ่งกับสถาบันการเงิน
หรื อผู้ ป ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 อีกฝ่ ายหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บริการทางการเงิน ทางธุรกิจ
ทางการค้า หรือทางวิชาชีพของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 อย่างต่อเนื่องหรือในช่วง
ระยะเวลาที่ตกลงกัน
“ธุรกรรมเป็นครั้งครำว” หมายความว่า การทาธุรกรรมระหว่างลูกค้าฝ่ายหนึ่งกับสถาบันการเงินหรือ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการค้า
หรือทางวิชาชีพของสถาบั นการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 เป็นรายครั้งโดยไม่ได้มุ่งหมายที่จะ
สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
“บุ ค คลที่ มี ก ำรตกลงกั น ทำงกฎหมำย” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรื อ นิติ บุค คลฝ่ า ยหนึ่ ง
ซึ่งตกลงกัน ทางกฎหมายให้ เป็น ผู้ครอบครอง ใช้ จาหน่าย หรือบริห ารจัดการทรัพย์สินไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ
เพื่อประโยชน์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง
“ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือ มีอานาจ
ควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 หรือบุคคล
ที่ลูกค้าทาธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อานาจควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
“บุคคลที่มีสถำนภำพทำงกำรเมือง” หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งสาคัญหรือเคยดารงตาแหน่ง
ดังกล่าวในประเทศหรือต่างประเทศ ได้แก่ ประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาล รัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ระดับสูง ของรัฐ ศาล
องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ หรือทหาร ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ผู้มีบทบาทสาคัญในพรรคการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งสาคัญหรือเคยดารงตาแหน่งดังกล่าวในองค์การระหว่าง
ประเทศ และผู้ ที่ ด ารงต าแหน่ ง เที ย บเท่ า ระดั บ ดัง กล่ า ว ทั้ ง นี้ ตามที่ เลขาธิ ก าร ปปง. ประกาศก าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ปปง.
“สมำชิกในครอบครัว” หมายความว่า
(1) บิดา มารดา บุตร ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรมของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
(2) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันหรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันของบุคคลที่มีสถานภาพ
ทางการเมือง
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(3) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉัน ท์สามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสของบุคคล ที่มีสถานภาพ
ทางการเมืองหรือของบุคคลตาม (1) หรือ (2)
“ผู้ใกล้ชิด” หมายความว่า
(1) บุ ค คลซึ่ ง เป็ น ผู้ ค รอบครองหรื อ ดู แ ลทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดของบุ ค คลที่ มี ส ถานภาพ
ทางการเมือง
(2) บุ คคลซึ่งมีความสั ม พั น ธ์ใ กล้ ชิด อั นเนื่ องมาจากการสร้า งหรื อด าเนิน ความสั ม พั นธ์ ทางธุ ร กิ จ
ของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
“ผู้บริหำรระดับสูง” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอานาจและความรับผิดชอบในการวางแผน การกากับ
หรื อ การควบคุ มกิ จกรรม รวมถึงการจั ดการและการบริ หารงานของสถาบั นการเงิ น หรือผู้ ประกอบอาชี พ
ตามมาตรา 16
“ควำมเสี่ ย ง” หมายความว่ า ความเสี่ ย งด้ า นการฟอกเงิ น หรื อ การสนั บ สนุ น ทางการเงิ น
แก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
“แหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ” หมายความว่า แหล่งข้อมูลที่มีการให้ข้อมูลหรือจัดทาข้อมูล อย่างมีเหตุผล
มีหลักเกณฑ์ หรือมีการอ้างอิง เพื่อให้ประชาชนหรือกลุ่มธุรกิจสามารถตรวจสอบหรือทราบข้อมูลต่าง ๆ ได้
“Money Laundering and Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass
Destruction Financing หรือ ML/TPF” หมายความว่า การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
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หัวข้อที่ 1
กำรกำหนดนโยบำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
และกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
และกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสูง
ธนาคารเป็นผู้มีหน้าที่รายงานประเภทสถาบันการเงินตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน จึ งมีห น้ าที่ในการกาหนดและดาเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการที่เป็น
ลายลั กษณ์ อั กษรส าหรั บการประเมิ น บริ หาร และบรรเทาความเสี่ ยงด้ านการฟอกเงิ น และการสนั บ สนุ น
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ภายในองค์กรของธนาคาร
โดยควรจัดทาเป็นภาษาไทย และมีเนื้อหาประกอบด้วย 4 (1) นโยบายหลักภายในองค์กรด้านการประเมิน
บริหาร และบรรเทาความเสี่ยง ML/TPF ซึง่ เป็นนโยบายภาพรวมทั้งหมดขององค์กร (2) นโยบายและระเบียบ
วิธีการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงภายในองค์กร (3) ระเบียบวิธีการในรายละเอียดของเรื่องต่าง ๆ
โดยจัดทาในรูปแบบของแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติ ทั้งนี้ นโยบายและระเบียบวิธีการดังกล่ าว
ต้ อ งผ่ า นการเห็ น ชอบและอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการหรื อ ผู้ บ ริ ห ารที่ มี อ านาจระดั บ สู ง ของ ธนาคาร
และมีความสาคัญในระดับสูงสุด โดยกาหนดเป็นเป้าหมายทีต่ ้องได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด5
1.1 กำรกำหนดนโยบำยและระเบียบวิธีกำรสำหรับกำรประเมิน บริหำร และบรรเทำควำมเสี่ยง
ด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพ
ทำลำยล้ำงสูงภำยในองค์กรของธนำคำร ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
การกาหนดนโยบายหลักของธนาคาร ต้องพิจารณาสาระสาคัญในประกาศสานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกาหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสาหรับการประเมิน บริหาร
และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงภายในองค์กรของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ประกอบ
กับแนวทางปฏิบัติฯ ฉบับนี้ โดยนโยบายดังกล่าว ต้องมีสาระสาคัญ อย่างน้อยต่อไปนี้
(1) ธนาคาร จะต้องกาหนดและดาเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการที่เป็นลายลักษณ์
อักษรสาหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
4

ประกาศสานักงาน ปปง. เรื่องแนวทางในการกาหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสาหรับการประเมิน บริหาร และ
บรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูงภายในองค์กรของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5
5
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ข้อ 8
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แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงภายในองค์กรของธนาคาร โดยให้เจ้าหน้าที่
ภายในองค์กรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยต้องนาปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้า พื้นที่ประเทศ ผลิตภัณฑ์
บริการหรือช่องทางบริการมาใช้ประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยง
(2) ธนาคาร ต้องให้การสนับสนุนและพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง และดาเนินกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงการรายงานธุรกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามกฎหมายดังกล่าวอย่างครบถ้วน
(3) ธนาคาร จะต้ อ งก าหนด แนวปฏิ บั ติ หรื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ หรื อ คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ใ นการรั บ ลู ก ค้ า
โดยกาหนดกระบวนการเพื่ออนุมัติการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการทาธุรกรรม หรือปฏิเสธการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือปฏิเสธการทาธุรกรรมกับลู กค้านับแต่เมื่อได้รับความประสงค์หรือการแจ้งจาก
ลูกค้าเพื่อขอเริ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรมสาหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรม
ที่ธนาคาร ให้บริการทุกประเภทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด เพื่อให้บรรลุนโยบายและระเบียบวิธีการ
รับลูกค้าโดยให้บุคลากรดาเนินการตามขั้นตอนการขอหรือการแสวงหาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า ขั้นตอน
การขอหรือแสวงหาข้อมูลเพื่อระบุตัวตนของลูกค้า ขั้นตอนการระบุ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ที่แท้จริงของลูกค้า
ขั้นตอนการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า และผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า ขั้นตอนการตรวจสอบ
ข้อมูลของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดตามกฎหมาย
ว่ าด้ ว ยการป้ องกั น และปราบปรามการสนั บสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ ายและการแพร่ ขยายอาวุ ธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง และขั้นตอนการอนุมัติหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรม
(4) ธนาคาร จะต้องกาหนดแนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติหรือคู่มือปฏิบัติ ที่กาหนดมาตรการและ
วางหลักเกณฑ์เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ของลูกค้า ทั้งนี้ ต้องกาหนดหลักการบริหารความเสี่ยงส าหรับ
ลูกค้าทั้งหมด โดยต้องพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนด และต้องดาเนินการบริหารความ
เสี่ยงตลอดระยะเวลาที่ยังดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและสิ้นสุดลงเมื่อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับลูกค้า
การบริหารความเสี่ยง เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการประเมินเพื่อระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า
ขั้นตอนการกาหนดระดับความเสี่ยงสาหรับลูกค้าแต่ละราย ขั้นตอนการตรวจทานความเคลื่อนไหวในการทา
ธุรกรรมซึ่งสอดคล้ องกับระดับความเสี่ ยงของลู กค้า ขั้นตอนการตรวจทานข้อมูลการพิสู จน์ทราบลู กค้าต้อง
สอดคล้ อ งกั บ ระดั บ ความเสี่ ย งของลู ก ค้ า ขั้ น ตอนการทบทวนการประเมิ น ความเสี่ ย ง จนถึ ง ขั้ น ตอน
การยุ ติความสั ม พัน ธ์ท างธุร กิ จ กับ ลู ก ค้ า แต่ ล ะราย และต้องเก็บ รั กษาข้ อ มูล การแสดงตนการระบุ ตั ว ตน
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และพิสูจน์ทราบตัวตน การตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทาธุรกรรม และการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดเพื่อให้บรรลุนโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเสี่ยง
(5) ธนาคาร จะต้ อ งก าหนดนโยบายและระเบีย บวิธีก ารในการประเมิ น ความเสี่ ยงส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการบริการ โดยจะต้องดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยความเสี่ยง
ในการประเมินความเสี่ยงสาหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการให้บริการ ให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกาหนด
และในกรณีที่ธนาคารจะมีการดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ มีการให้บริการใหม่ หรือกาหนดรูปแบบใหม่
ในการดาเนินธุรกิจหรือช่องทางหรือกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือกรณีที่จะมีการนาเทคโนโลยีใหม่หรือ
เทคโนโลยีที่กาลังพัฒนามาใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่เดิมและที่จะมีขึ้นใหม่ ธนาคารจะต้องกาหนด
มาตรการในการระบุและประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ให้แล้วเสร็จก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่
หรื อการกาหนดรู ป แบบใหม่ในการด าเนิ น ธุร กิจ หรือช่องทางหรือกลไกใหม่ในการให้ บริ การหรื อ การใช้
เทคโนโลยีใหม่ในการออกผลิตภัณ ฑ์และบริการ และกาหนดมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการบริหารและ
บรรเทาความเสี่ยงดังกล่าวให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง โดยให้คานึงถึงลักษณะการดาเนินธุรกิจ ปริมาณ
ธุรกรรม และความซับซ้อนของเทคโนโลยีด้วย
(6) ธนาคาร จะต้องกาหนดแนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบั ติเกี่ยวกับการรายงาน
การทาธุรกรรม ให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
(7) ธนาคาร จะต้องกาหนดให้มีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตน การทาธุรกรรมและ
บันทึกข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับธุรกรรมที่ต้องรายงาน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและลู กค้า
ที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ หากสานักงาน ปปง. ขอตรวจสอบข้อมูลธนาคาร
ต้องมีข้อมูลให้ตรวจสอบได้และสามารถจัดส่งข้อมูลตามที่สานักงาน ปปง. ร้องขอได้ตามกาหนดเวลา รวมถึง
จัดทาแนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการในการจัดเก็บรักษารายละเอียดดังกล่าว
(8) ธนาคาร ต้องกาหนดให้มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภายในองค์กร
และขนาดธุรกิจ
(9) ธนาคาร จะต้องกาหนดมาตรการในการดาเนินงานเกี่ยวกับการร่วมใช้ข้อมูลระหว่างธนาคาร
กับ สาขา หรื อบริ ษัทในเครื อ ทั้ ง ในประเทศและต่า งประเทศ และอยู่ในกลุ่ มธุ ร กิจ เดี ยวกัน รวมถึงจั ด ท า
แนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติเกี่ ยวกับวิธีการในการดาเนินการดังกล่าวและวิธีการในการรักษา
ความลับจากการร่วมใช้ข้อมูล
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(10) ธนาคาร จะต้ อ งก าหนดกระบวนการในการพิ จ ารณาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง นโยบายหลั ก
และแนวปฏิบั ติ หรื อวิธีป ฏิบั ติ หรื อคู่มือปฏิบัติ ให้ เป็นปัจจุบันและสอดคล้ องกับผลิ ตภัณฑ์ บริการ หรือ
ช่องทางบริการใหม่ ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อยู่เสมอ
นโยบายดั งกล่ าวข้า งต้ น จะระบุ ร ายละเอี ยดมากน้อ ยเพี ย งใดมิ ใ ช่ส าระส าคัญ ในขั้ นตอนนี้
เพราะการระบุรายละเอียดขั้นตอน มักจะปรากฏอยู่ในแนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติ
1.2 ระเบียบวิธีกำรสำหรั บกำรประเมิน บริหำร และบรรเทำควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงิน และ
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสูงภำยในองค์กร
ธนาคาร จะต้ อ งด าเนิ น การประเมิ น บริ ห าร และบรรเทาความเสี่ ยงด้ า นการฟอกเงิ น และ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงภายในองค์กร
เพื่อให้เข้าใจและรู้จุดที่เป็นความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ภายในองค์กรของตน และต้องกาหนดมาตรการในการบริหาร
และบรรเทาความเสี่ยง พร้อมทั้งกาหนดขั้นตอนการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) จัดทาเอกสารการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงภายในธนาคาร
(2) ด าเนิ นการประเมิ น บริ หาร และบรรเทาความเสี่ ยงด้ านการฟอกเงิ นและการสนั บสนุ น
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงอย่างสม่าเสมอ โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ดังต่อไปนี้ ปัจจัยควำมเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้ำ พื้นที่หรือประเทศ ผลิตภัณฑ์หรือ
บริกำร หรือช่องทำงในกำรให้บริกำร (สาหรับวิธีการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กรและตัวอย่างสามารถ
ศึกษาได้ในหัวข้อที่ 2 การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง)
(3) กาหนดมาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงให้เหมาะสมกับผลการประเมิน
ความเสี่ยงดังกล่าว
(4) ปรับปรุงข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิ นและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงภายในองค์กร
ของธนาคาร ให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อให้ผลการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงมีความ
ถูกต้องและครบถ้วน
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(5) ให้ ธ นาคาร น าผลการประเมินและบริห ารความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยง
ระดับชาติที่สานักงาน ปปง. กาหนดขึ้นมาใช้พิจารณาประกอบการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยง
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลาย
ล้างสูงภายในองค์กรของธนาคาร ด้วย
1.3 แนวปฏิ บั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ หรื อ คู่ มื อ ปฏิ บั ติ เพื่ อ สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ธนาคาร จะต้องจัดทาแนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติ
ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง โดยการกาหนดให้มีความสอดคล้องกับผลการประเมินและบริหารความเสี่ ยง
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้าง
สูงภายในองค์กรของธนาคาร ด้วย
ธนาคาร ต้องกาหนดแนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้
1.3.1 แนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติ ในการรับลูกค้า
การรับลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินการตามนโยบายหลัก เรื่อง การป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง สาระสาคัญในแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติ ในการรับ
ลูกค้า ต้องกาหนดกระบวนการเพื่ออนุมัติการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรม หรือปฏิเสธ
การสร้ างความสั มพัน ธ์ทางธุร กิจ หรื อการทาธุรกรรมกับลู กค้า โดยปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์การจัดให้ ลู กค้า
แสดงตน การระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน โดยธนาคาร ต้องกาหนดวิธีการให้บุคลากรดาเนินการตามขั้นตอนการขอหรือการแสวงหาข้อมูล
การแสดงตนของลูกค้า ขั้นตอนการขอหรือแสวงหาข้อมูลเพื่อ ระบุตัวตนของลู กค้า ขั้นตอนการหาผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ของ
ลูกค้ากับฐานข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ขั้นตอนการพิสูจน์ทราบตัวตน
ของลูกค้า ขั้นตอนการอนุมัติหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการทาธุรกรรม นับแต่เมื่อได้รับ
ความประสงค์หรือการแจ้งจากลูกค้าเพื่อขอเริ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจสาหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
ทาธุรกรรมทีธ่ นาคาร ให้บริการทุกประเภท ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด เช่น
1) วิธีปฏิบัติในการจัดให้ลูกค้าแสดงตน โดยระบุประเภทข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานที่ลูกค้า
ต้องแสดงหรื อให้แก่ ธนาคาร ประเภทแบบสอบถามข้อมูลที่ต้องกรอก วิธีการกรอก และแนะนาวิธีการปฏิบัติ
ต่อลูกค้าในกรณีต่าง ๆ เช่น
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- ลูกค้าที่เคยสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคารมาก่อน
- ลูกค้าที่เป็นบุคคลทุพพลภาพหรือพิการ
- ลูกค้าที่ให้ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานไม่ครบถ้วน
ธนาคาร ต้องกาหนดหลักการที่ไม่ขัดต่อประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตน
ของลู ก ค้ า สถาบั น การเงิ น และผู้ ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา 16 ฉบั บ ที่ ป ระกาศราชกิ จ จานุ เ บกษา
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดังนั้น จึงควรพิจารณาประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัดประกอบกับแนวปฏิบัติฯ
ฉบับนี้
2) วิธีปฏิบัติในการขอหรือแสวงหาข้อมูลเพื่อระบุตัวตนของลูกค้า โดยระบุถึง วิธีการ
ตรวจสอบข้อมูลประเมินผลเบื้องต้นเพื่อพิจารณาการขอข้อมูลเพิ่ม วิธีการตรวจสอบกับข้อมูลรายชื่อตามที่
กฎหมายกาหนด และวิธีปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ เช่น
- กรณีที่ประเมินได้ว่า ต้องขอข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติม เนื่องจากพบปัจจัยความเสี่ยงบางประการ
- กรณีที่พบว่า ลูกค้าไม่ยินยอมให้ข้อมูล
- กรณีที่พบว่า ลูกค้าให้ข้อมูลเท็จ
- กรณีที่พบว่า ลูกค้ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือตรงกับรายชื่อที่กฎหมายกาหนด
- วิธีการปฏิเสธลูกค้า
- วิธีการขอขยายระยะเวลาในการอนุมัติรับลูกค้า
3) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการหาผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า
4) วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและการพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้าและผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ากับฐานข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
อาจระบุวิธีการตรวจสอบข้อมูลและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า จากข้อมูลหรือหลักฐานต่าง ๆ วิธีและขั้นตอน
ในการดาเนินการ รวมถึงวิธีการปฏิบัติต่อลูกค้าในกรณีต่าง ๆ
5) วิธีปฏิบัติในการอนุมัติหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรม
ควรกาหนดขั้นตอนและวิธีการในการอนุมัติหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุร กิจหรือการทาธุรกรรม
ในกรณีต่าง ๆ กับลูกค้าให้ชัดเจน อย่างน้อยควรกาหนดขั้นตอนดังต่อไปนี้
- วิธีและขั้นตอนในการ อนุมัติรับลูกค้าหรือการทาธุรกรรม ในแต่ละระดับความเสี่ยง
- วิธีการปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรม กับลูกค้าที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูงหรือลูกค้าที่ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ เป็นต้น
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1.3.2 แนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติ ในการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงสาหรับลูกค้า
ธนาคาร ต้ อ งก าหนดหลั ก การบริ ห ารความเสี่ ย งด้า นการฟอกเงิ นและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง สาหรับลูกค้าทั้งหมด โดยต้อง
พิจารณาปัจจัยในการกาหนดความเสี่ยงไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนด และต้องดาเนินการบริหารความเสี่ยง
ตลอดระยะเวลาที่ยังดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและสิ้นสุดลงเมื่อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
ลูกค้า
การบริหารความเสี่ยง เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการประเมินเพื่ อระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตน
ของลูกค้า ขั้นตอนการกาหนดระดับความเสี่ยงสาหรับลูกค้าแต่ละราย ขั้นตอนการตรวจทานข้อมูลการพิสูจน์ทราบ
ตัวตนของลูกค้า ขั้นตอนการตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทาธุรกรรมซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของ
ลูกค้า ขั้นตอนการทบทวนการประเมินความเสี่ยง จนถึงขั้นตอนการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าแต่ละราย
สาระสาคัญในการกาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ควรประกอบด้วย
- หลักเกณฑ์และการกาหนดปัจจัยความเสี่ยงเพื่อประเมินความเสี่ยงสาหรับลูกค้า
- แนวทางในใช้ดุลยพินิจในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงลูกค้า
- วิธีการสรุปผลการประเมินความเสี่ยงและขออนุมัติดาเนินการปรับปรุงความเสี่ยง
- กระบวนการหลังได้รับอนุมัติผลการประเมินและการเก็บบันทึกข้อมูล
1.3.3 แนวทางปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับ การประเมินและบริหารความเสี่ยง
สาหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการทั้งหมด ที่ธนาคาร ให้บริการแก่ลูกค้า และมาตรการในการบริหาร
ความเสี่ ย งด้านการฟอกเงิน และการสนั บ สนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุ ธ ที่ มี
อานุภาพทาลายล้างสูงที่อาจเกิดขึ้นก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่
ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการ
ธนาคาร จะต้องกาหนดหลักเกณฑ์ เพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง สาหรับ
ผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการทั้งหมด ที่ธนาคาร ให้บริการแก่ลูกค้า โดยจะต้องกาหนดแนวทางปฏิบัติ
หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติซึ่งระบุ ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงให้ครบถ้วนตามกฎหมาย โดยต้อง
แสดงถึงวิธีการ รายละเอียด และผลการประเมินความเสี่ยงสาหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการทั้งหมด
รวมถึงต้องกาหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ ขยายอาวุธ ที่มีอานุ ภ าพทาลายล้ า งสู ง (ตัว อย่างวิธีการในการประเมินความเสี่ ยงผลิ ต ภั ณ ฑ์
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มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อที่ 2 การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง)
นอกจากนี้ในกรณีที่ธนาคาร มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ รูปแบบใหม่
ในการดาเนินธุรกิจ หรือช่องทางหรือกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือการนาเทคโนโลยีใหม่หรือเทคโนโลยี
ที่กาลังพัฒนามาใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่เดิมและที่จะมีขึ้นใหม่ ธนาคารจะต้องกาหนดหลักเกณฑ์
เพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง โดยจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
การให้ บ ริ ก ารใหม่ รู ป แบบใหม่ ใ นการด าเนิ น ธุรกิ จ ช่ อ งทางหรื อ กลไกใหม่ ใ นการให้ บ ริก าร หรื อ การใช้
เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น การพิจารณาดังต่อไปนี้
1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เป็นช่องทางบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีลั กษณะหรื อข้อมูลเกี่ยวกับระบบอิเล็ กทรอนิกส์ ใหม่ ที่ธนาคาร ใช้เพื่อเชื่อมโยง
ติดต่อ เข้าถึง การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรมหรือการดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
ลูกค้า ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน
2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เป็นช่องทางบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีลักษณะหรือข้อมูลเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้หน้าที่รายงานใช้เพื่อเชื่อมโยง
ติดต่อ เข้าถึง การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการทาธุรกรรมหรือการดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
ลูกค้า ซึ่งจัดทาหรือพัฒนาขึ้นใหม่ และจะเริ่มปฏิบัติการขาย หรือให้บริการในอนาคต
โดยผลของการประเมิน ความเสี่ ย งนั้ น ธนาคารต้อ งทราบว่ า การใช้ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหรืออุปกรณ์จะมีความเสี่ยงต่ อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงมากน้อยเพียงใด และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
อุปกรณ์นั้น จะมีความเสี่ยงต่อการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือไม่
การระบุและประเมินความเสี่ยงดังกล่าวให้ คานึงถึงลักษณะการดาเนินธุรกิจ ปริมาณ
ธุรกรรม และความซับซ้อนของเทคโนโลยี โดยต้องกาหนดเงื่อนไขในการให้บริการหรือการทาธุรกรรม เช่น
จากัดจานวนครั้งของการทาธุร กรรม จากัดประเภทของการทาธุรกรรม หรือจากัดจานวนเงินของการทา
ธุรกรรมที่สามารถทาได้ และควรกาหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการรับลูกค้าหรือรับทาธุรกรรม หรือวิธีการ
บริหารความเสี่ยงของลูกค้าและติดตามความเคลื่อนไหวของลูกค้า
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3) ธนาคาร ต้องกาหนดแผนในการตรวจทาน ทบทวน และพัฒนามาตรการบรรเทาความเสี่ยง
สาหรับการใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศหรืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ
4) ในกรณี ที่ พ บว่ า การใช้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศหรื อ อุ ป กรณ์ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง และไม่สามารถบรรเทา
ความเสี่ยงที่เหมาะสมได้ตามหลักการข้างต้นได้ ธนาคาร ต้องไม่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ รูปแบบใหม่
ในการดาเนิ น ธุร กิจ ช่องทางหรื อกลไกใหม่ ในการให้ บ ริก าร หรือการใช้ เทคโนโลยี ใหม่เ กี่ยวข้ องกั บ การ
ออกผลิตภัณฑ์และบริการ หรือยุติการใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่การให้บริการใหม่ รูปแบบใหม่ในการดาเนินธุรกิจ
ช่องทางหรือกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการทันที
1.3.4 แนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานการทาธุรกรรม
ให้กาหนดรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไป
ตามกฎหมายรวมทั้งแนวทางปฏิบั ติที่เกี่ย วข้อง ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุ มในเรื่องของแบบ ระยะเวลา
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกาหนด โดยอาจกาหนดขั้นตอน วิธีการ พร้อมทั้งตัวอย่างในการกรอกแบบ
รายงานการทาธุรกรรมทุกแบบตามที่กฎหมายกาหนด
1.3.5 แนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการในการจัดเก็บ รายละเอียดของ
ข้อมูลและเอกสาร
ธนาคาร ต้องดาเนินการจัดเก็บรายละเอียดของลูกค้า เกี่ยวกับการแสดงตนการทาธุรกรรม
และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า รวมถึงรายงานการทาธุรกรรม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 22
และมาตรา 22/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกอบระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษา
รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2559 ดังนี้
1) รายละเอี ย ดเกี่ ยวกั บการแสดงตนต้ องเก็ บรั กษาเอกสารเป็ นเวลา 5 ปี นั บ แต่ วั นที่
มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือนับแต่วันที่ได้มีการทาธุรกรรมสาหรับกรณีลู กค้าที่ทาธุรกรรม
เป็นครั้งคราว
2) รายละเอียดเกี่ยวกับการทาธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริงต้องเก็บรักษาเอกสารเป็นเวลา
5 ปี นับแต่ได้มีการทาธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงนั้น
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3) รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ต้องเก็บรักษา
เอกสารเป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือนับแต่วันที่ได้มีการทา
ธุรกรรมสาหรับกรณีลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว อย่างน้อยดังต่อไปนี้
3.1) นโยบายและระเบียบวิธีการสาหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
รวมถึงแนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
3.2) ผลการประเมิ น และบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นการฟอกเงิ น และการสนั บ สนุ น
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
3.3) หลักเกณฑ์ภายในองค์กรและมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงที่อาจเกิดขึ้น
ก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิ ตภัณฑ์
และบริการ
3.4) การท าธุ ร กรรมของลู ก ค้ า และลู ก ค้ า ที่ ท าธุ ร กรรมเป็ น ครั้ ง ค ราว รวมถึ ง
การตรวจสอบธุรกรรมที่ลูกค้าและลูกค้าผู้ที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว ได้ทาขึ้นเพื่อบริหารความเสี่ยงสาหรับธุรกรรม
ที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
3.5) การปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าและลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว ที่ใช้
ในการแสดงตน การระบุตัวตนและข้อมูลที่นามาพิจารณา ในการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงให้เป็นปัจจุบัน
3.6) การบริ หารความเสี่ ยงและการจัดระดับความเสี่ ยงลู กค้าและลู กค้าที่ท าธุรกรรม
เป็นครั้งคราว
3.7) การดาเนิ น การตรวจสอบเพื่ อทราบข้ อ เท็จจริ งเกี่ยวกั บลู ก ค้า และลู ก ค้ า ที่ ท า
ธุรกรรมเป็นครั้งคราว ได้แก่
(ก) การระบุตัวตนและการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าและลูกค้าที่ทาธุรกรรม
เป็นครั้งคราว บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย และผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
(ข) การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว บุคคลที่มี
การตกลงกั นทางกฎหมายและผู้ ได้ รั บผลประโยชน์ ที่ แท้ จริ งของลู กค้ ากั บข้ อมู ลรายชื่ อบุ คคลที่ ถู กก าหนด
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
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(ค) วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ หรื อ การท าธุ ร กรรม
เป็นครั้งคราวกับลูกค้า
(ง) ผลการตรวจสอบความเคลื่ อ นไหวทางการเงิ น หรื อ ผลการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวในการท าธุ รกรรมตลอดระยะเวลาการสร้ างความสั มพั นธ์ ของลู กค้ า และผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทาธุรกรรมเพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรมของลู กค้า
ที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว
3.8) การตรวจสอบการมอบอ านาจสร้ างความสั ม พันธ์ ท างธุร กิจ หรื อ ท าธุร กรรม
ในนามของลูกค้า
3.9) ผลการดาเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของลูกค้าปัจจุบัน
3.10) ผลการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
3.11) การดาเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว
3.12) รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอื่นตามที่
เลขาธิการ ปปง. ประกาศกาหนด
เว้นแต่ จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น
สาหรับวิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตน การทาธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริง
และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลู กค้า ธนาคาร สามารถจัดเก็บไว้เป็นเอกสารหรือ ข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเก็บรักษาไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามวิธีการที่ปลอดภัย น่าเชื่อถือ รักษาให้อยู่ในสภาพ
ที่พร้ อมใช้ในการตรวจสอบและเพื่อเป็ นหลักฐานอ้างอิงตามกฎหมาย รวมทั้งสามารถเรียกดูห รือส่งมอบ
รายละเอียดดังกล่าวได้ตามที่สานักงาน ปปง. กาหนด
1.3.6 แนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
กับความเสี่ยงภายในองค์กร และขนาดธุรกิจของธนาคาร
ธนาคาร ต้องกาหนดและดาเนินนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ให้ เ หมาะสมกั บ ความเสี่ ย งภายในองค์ ก รและขนาดธุ ร กิ จ ของธนาคาร ตามที่ ก าหนดไว้ ในกฎกระทรวง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ข้อ 49 และประกาศสานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การกาหนดและดาเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 โดยมีรายละเอียดของนโยบายและระเบียบวิธีการ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในดังต่อไปนี้
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1) ก าหนดโครงสร้ า งในการก ากั บ ดู แ ลโดยให้ มี ส่ ว นงานหรื อ พนั ก งานผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ที่ทาหน้าที่ในการกากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง และมีพนักงานระดับผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกากับดูแลการปฏิบัติงานนั้น ๆ
ทั้งนี้ ธนาคาร ควรจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อดาเนินการกากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมายดังกล่าว
2) ธนาคาร ต้องกาหนดกระบวนการคัด เลื อ กพนั กงานก่ อนการว่าจ้ างให้ ปฏิบั ติ ง าน
ด้านการป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิ น
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้า งสูง โดยมีขั้นตอนและวิธีการมีมาตรฐาน
ระดับสูงในการคัดเลือกบุคคล เช่น จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่จะว่าจ้างให้เป็น
พนักงานนั้นไม่เป็นบุ คคลที่ถูกกาหนด หรืออาจตรวจสอบประวัติอาชญากรรมว่าบุคคลที่จะว่าจ้างให้ เป็น
พนักงานนั้นไม่เป็นบุคคลที่ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิด มูลฐานและความผิด ฐานฟอกเงิน ตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
3) ธนาคาร ต้องจัดให้พนักงานของธนาคาร ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงเข้ารับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงตั้งแต่ก่อนเริ่ มปฏิบัติงานและอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานนั้น โดยกาหนดให้มีการอบรมทบทวนความรู้ความเข้าใจดังกล่าวและการกาหนดระยะเวลาไว้อย่าง
ชัดเจน เช่น ทุก ๆ 1 ปี หรือกรณีที่กฎหมายมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอันส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ
ธนาคาร เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ในการอบรมนั้นธนาคาร ควรจัดให้มีการจัดเก็บ
หลักฐานการฝึกอบรม เช่น ทะเบียนรายชื่อพนักงานผู้เข้ารับการอบรม กาหนดการอบรม หรือแผนการอบรม
ประจาปีของธนาคาร (พนักงานในความหมายของข้อนี้หมายถึงพนักงานที่ได้รับการบรรจุโดยผ่านขั้นตอนของ
การทดลองงานเรียบร้อยแล้ว)
4) ธนาคาร ต้องกาหนดให้มีกลไกในการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ โดยมีส่วนงานหรือ
พนักงานผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระจากการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม
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การฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงภายในองค์กร มีหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงภายในองค์กร โดยส่วนงาน
หรือพนักงานผู้รับผิดชอบที่ทาหน้าที่ตรวจสอบภายในนั้นอาจเป็นบุคลากรภายในหรือภายนอกองค์กรก็ได้
แต่ต้องขึ้นตรงต่อผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร และจัดให้มีรายงานผลการตรวจสอบภายในนั้นต่อพนักงาน
ระดับผู้บริหารที่มีหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจทราบด้วย ทั้งนี้ การตรวจสอบภายใน
ดังกล่าว ควรกาหนดรอบและหัวข้อในการตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงภายในองค์กรและ
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เช่น หัวข้อเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบวิธีการ แนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือ
ปฏิบัติต่าง ๆ ต้องสอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของทางการที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน หัวข้อการจัดให้
ลู กค้าและลู กค้าที่ทาธุร กรรมเป็ น ครั้ งคราวแสดงตน โดยแสดงข้อมูล และหลั กฐานประกอบการแสดงตน
ครบถ้วนตามที่กาหนดในนโยบายหรือแนวปฏิบัติของธนาคาร ทั้งนี้ อาจกาหนดวิธีการสุ่มตรวจการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรด้วย และจะต้องจัดทารายงานผลการตรวจสอบภายในและจัดให้มีรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในเพื่อเสนอต่อพนักงานระดับผู้บริหารที่มีหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินใจในการดาเนิน ธุรกิจทราบด้วย
(การตรวจสอบภายในตามนโยบายนี้ หมายรวมถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานของสานักงานใหญ่ สาขาและ
บริษัทในเครือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
การกาหนดนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในข้างต้นนั้น ธนาคาร
ต้องมีกระบวนการในการทบทวนและปรั บปรุ ง นโยบายและระเบี ยบวิธีการควบคุ มภายในที่เหมาะสมกั บ
ความเสี่ยงภายในองค์กรและขนาดธุรกิจของธนาคาร อย่างสม่าเสมอ
1.3.7 แนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติ มาตรการในการดาเนินงานเกี่ยวกับการร่วมใช้
ข้อมูลระหว่างธนาคาร กับสาขาหรือบริษัทในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ และอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
เพื่ อให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บลู ก ค้ า และ
การบริหารความเสี่ยง ธนาคารต้องกาหนดให้มีนโยบายและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับการร่วมใช้ ข้อมูล
ระหว่างธนาคาร กับสาขาหรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศและอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
โดยต้องกาหนดให้ มีมาตรการในการรั กษาความลั บจากการร่ว มใช้ข้อมูล อย่างเคร่งครัด และห้ามเปิดเผย
ข้อเท็จจริงหรือกระทาด้วยประการใด ๆ อันอาจทาให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการร่วมใช้ข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ เว้นแต่มี
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กฎหมายภายในประเทศหรือต่างประเทศกาหนดเกี่ยวกับการใช้ การเปิดเผย หรือการร่วมใช้ข้อมูลของลูกค้าไว้
แล้วก็ให้ถือปฏิบัติตามนั้น โดยข้อมูลที่ร่วมใช้ระหว่างธนาคาร กับสาขาหรือบริษัทในเครือ6 ได้แก่
1) ข้อมูลบัญชี เช่น ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทของบัญชี วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชี
ชื่อเจ้าของบัญชี (กรณีชื่อบัญชีกับเจ้าของบัญชีไม่ตรงกัน) และข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง เป็นต้น
2) ข้อมูลการทาธุรกรรมของลูกค้า ในส่วนที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความเสี่ยงของลูกค้ า
เช่น ลักษณะการทาธุรกรรม บันทึกการทาธุรกรรม บันทึกบัตรเครดิตและเดบิต ประวัติเครดิต ข้อมูลความเคลื่อนไหว
ทางการเงิน ที่อยู่ สถานที่ที่เกี่ยวข้องในการทาธุรกรรม ข้อมูลการใช้ตู้เอทีเอ็ม ข้อมูลการพยายามทาธุรกรรมหรือ
การทาธุรกรรมที่ล้มเหลว สกุลเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจเนื่องจากเหตุอันควรสงสัย ฯลฯ
3) ข้อมูลหรือผลการวิเคราะห์การทาธุรกรรมหรือกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้อง
หรื ออาจเกี่ย วข้องกับ ความผิ ดมูล ฐานการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือ
การแพร่ ขยายอาวุธ ที่มีอานุ ภ าพทาลายล้ างสู ง 7 ทั้งนี้ ธนาคารสามารถร่ว มใช้ข้อมูล ผลวิเคราะห์ ธุรกรรม
ที่ผิดปกติที่เป็นข้อมูลธนาคาร โดยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงแบบรายงานการทาธุรกรรม
4) ข้อมูลอื่นเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
โดยอาจกาหนดให้มีการร่วมใช้ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า เช่น ข้อมูลการระบุตัวตน
ของลูกค้า ข้อมูลการติดต่อ ลักษณะของการประกอบธุรกิจ โครงสร้างองค์กร ที่อยู่ หลักฐานที่ยืนยันได้ว่าลูกค้า
มีตัวตนและที่อยู่จริง หลักฐานที่ใช้ในการแสดงตนและระบุตัวตน สินทรัพย์ทางการเงิน บันทึกภาษี การถือครอง
อสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลแหล่งที่มาของเงินทุนและความมั่งคั่ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ/วิชาชีพ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จากเอกสารที่รวบรวมจากการทบทวนข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลการถูกดาเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน
เป็นต้นโดยต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
บทสรุป ธนาคาร ต้องกาหนดให้นโยบายหลัก และแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ได้รั บการทบทวนอย่ างสม่ าเสมอ และอาจดาเนินการปรั บปรุงหรื อพั ฒนาให้ ส อดคล้ องกั บกฎหมาย หรือ
หลั ก เกณฑ์ ส ากลที่ อ อกมาใหม่ โดยเฉพาะเมื่ อ มี น โยบายในการออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ บริ ก าร หรื อ ใช้ ช่ อ งทาง
การทาธุรกรรมใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีหรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
ธนาคาร ควรกาหนดรอบระยะเวลาที่แน่นอนในการตรวจสอบว่า นโยบายหลัก และแนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ
6

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ FATF Guidance - Private Sector Information Sharing : https://www.fatf-gafi.org/
publications/fatfgeneral/documents/guidance-information-sharing.html
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ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะนาของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT
(ข้อแนะนาที่ 18.2 (b))
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หรือคู่มือปฏิบั ติที่เกี่ยวข้องว่ายั งได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเกิดปัญหาหรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร ซึ่งอาจพบได้จากผลการตรวจสอบภายใน และควรกาหนดให้ผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารระดับสูง
มีส่วนสาคัญในกระบวนการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนานโยบายหลัก และแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ หรือคู่มือ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกาหนดกระบวนการแก้ไข พัฒนา เปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่ต้องดาเนินการ
เมื่อพบปัญหา) และกระบวนการได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงหรือคณะผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ธนาคาร
อาจพิจารณากาหนด นโยบาย มาตรการ หลั กเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบั ติภายในองค์กรอื่น ๆ เพื่อรองรับ
การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายหลั ก เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกั บรู ปแบบธุ รกิ จ โครงสร้ างผลิ ตภั ณฑ์ บริ การ และลู กค้ า
แต่ต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : การกาหนดนโยบายข้างต้นให้รวมถึงการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวด้วย
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หัวข้อที่ 2
กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงิน
และกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสูง
2.1 กำรบริ หำรควำมเสี่ ย งด้ ำ นกำรฟอกเงิน และกำรสนั บสนุน ทำงกำรเงิน แก่กำรก่ อ กำรร้ ำ ย
และกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสูงภำยในองค์กร
การบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง การบริหารและการบรรเทา
ความเสี่ยง ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงภายในองค์ กรนั้น คือการประเมินและบริหารความเสี่ยงในภาพรวม
ขององค์กร โดยธนาคาร ต้องกาหนดมาตรการที่เหมาะสมในการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร ดังต่อไปนี้
1) น าความเสี่ ยงเกี่ ยวกั บลู กค้ า พื้ นที่ หรื อประเทศ ผลิ ตภั ณฑ์ หรื อบริ การ หรื อช่ องทางในการ
ให้บริการ ที่ได้ดาเนินการประเมินความเสี่ยงโดยใช้ปัจจัย ตามประกำศสำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน เรื่อง แนวทำงในกำรพิจำรณำปัจจัยควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงิน หรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน
แก่กำรก่อกำรร้ำย หรือกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสูง 8 มาประกอบการพิจารณาประเมิน
ความเสี่ยงภายในองค์กร
2) นาผลการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ ขยายอาวุธ ที่มีอานุภ าพทาลายล้างสู งกรณีที่มีการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ มีการให้บริการใหม่
หรือกาหนดรูปแบบใหม่ในการดาเนินธุร กิจหรือช่องทางหรือกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือกรณีที่จะมีการ
นาเทคโนโลยีใหม่หรือเทคโนโลยีที่กาลังพัฒนามาใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่เดิมและที่จะมีขึ้นใหม่
ที่ได้ป ระเมิน ความเสี่ ย งโดยใช้ปั จ จั ย ตามประกำศสำนักงำนป้ องกัน และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน เรื่ อง
แนวทำงในกำรกำหนดมำตรกำรในกำรบริหำรและบรรเทำควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุน
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสูง ที่อำจเกิดขึ้นก่อนกำร
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ กำรให้บริกำรใหม่ หรือกำรใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกำรออกผลิตภั ณฑ์และ
บริกำร มาประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร9 และ
3) น ารายงานผลการประเมินความเสี่ ยงระดับชาติที่สานักงาน ปปง. จัดทาขึ้น มาประกอบ
การพิจารณาประเมินความเสี่ยงภายในองค์กรด้วย
8

ตามข้อ 9 แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563
ตามข้อ 5 แห่งประกาศสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกาหนดมาตรการในการบริ
หารและบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุ ธที่มี
อานุภาพทาลายล้างสูง ที่อาจเกิดขึ้นก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ
การออกผลิตภัณฑ์และบริการ
9
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โดยการประเมินและบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรมีแนวทางในการพิจารณา ดังต่อไปนี้
2.1.1 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้ำในบริบทของควำมเสี่ยงภำยในองค์กร
การพิจารณาความเสี่ยงภาพรวมภายในองค์กรให้พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยง
ของลูกค้าทั้งหมดภายในองค์กรที่ได้ดาเนินการประเมินความเสี่ยงไว้ตามปัจจัยความเสี่ยงที่กาหนดในประกาศ
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง โดยการ
พิจารณาปัจจัยที่อาจทาให้เกิดความเสี่ยงสูงภายในองค์กร
ทั้งนี้ การดาเนินการประเมินความเสี่ยงลูกค้าในภาพรวมองค์กร ต้องพิจารณาจากสัดส่วน
จานวนลูกค้าในแต่ล ะความเสี่ย งที่ได้ ทาการจัดลาดับไว้ในการประเมินความเสี่ยงลู กค้า ทุกรายในขั้ นตอน
การรับลูกค้า โดยหากปริมาณสัดส่วนของลูกค้าเสี่ยงสูงมีจานวนมาก จะทาให้ความเสี่ยงขององค์กรในด้าน
ลู กค้า สู งขึ้น ทั้งนี้ การกาหนดเกณฑ์การพิจารณาสั ดส่ ว นที่เหมาะสมควรพิจารณาถึงความเสี่ ยงที่องค์กร
สามารถรับได้ ซึ่งส่วนใหญ่หากองค์กรมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติตามกฎหมายสูง (Level of Control) จะมี
มาตรการรองรับลูกค้าความเสี่ยงสูงได้มากกว่า
ตัวอย่ำงกำรประเมินควำมเสี่ยงภำยในองค์กรที่เกี่ยวกับลูกค้ำ10
1) ลู ก ค้ า มี ร ะดั บ ความเสี่ ย งด้ า นการฟอกเงิ น และการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง (ML/TPF) อยู่ในระดับควำมเสี่ยงต่ำ มีจานวนมากกว่า
ร้อยละ 80 ของจานวนลูกค้าทั้งหมด และมีจานวนลูกค้าเสี่ยงสูงไม่เกินร้อยละ 5 อาจพิจารณาว่าปัจจัยความเสี่ยง
ภายในองค์กรเกี่ยวกับลูกค้า มีควำมเสี่ยงต่ำ
ตัวอย่ำงกรณีที่ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำน ML/TPF ในด้ำนลูกค้ำควำมเสี่ยงต่ำ
ประเภท

ระดับควำมเสี่ยงด้ำน ML/TPF
จำนวนทั้งหมด
สูง
ปำนกลำง
(คน)

ต่ำ

สรุปผล
ควำมเสี่ยง

1. ลูกค้าสร้างความสัมพันธ์

100

5

10

85

ต่า

2. ลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว

50
150

5

10

50
135

ต่า

(100%)

(3.33%)

(6.66%)

(90%)

รวมทั้งสิ้น

10

ต่ำ

จานวนตัวเลขที่ระบุในตัวอย่างเป็นเพียงการยกตัวเลขข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ผู้มีหน้า ที่รายงานควรกาหนด
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภายในองค์กรของตนเอง
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2) ลูกค้ามีระดับความเสี่ยงด้าน ML/TPF อยู่ในระดับควำมเสี่ยงสูง มีจานวนมากกว่าร้อยละ 10
ของจ านวนลู กค้าทั้งหมด อาจพิจ ารณาว่าปัจจัยความเสี่ ยงภายในองค์กรเกี่ยวกับลูกค้า มีค วำมเสี่ยงสู ง
โดยอาจไม่ต้องพิจารณาลูกค้าความเสี่ยงอื่น
ตัวอย่ำงกรณีที่ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำน ML/TPF ในด้ำนลูกค้ำควำมเสี่ยงสูง
ระดับควำมเสี่ยงด้ำน ML/TPF
ประเภท
จำนวนทั้งหมด
สูง
ปำนกลำง
(คน)
100
30
5
1. ลูกค้าสร้างความสัมพันธ์
2. ลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว
50
15
5
150
45
10
รวมทั้งสิ้น
(100%)

(30%)

(6.67%)

ต่ำ

สรุปผล
ควำมเสี่ยง

65
30
95
(63.33%)

สูง
สูง
สูง

2.1.2 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศในบริบทของควำมเสี่ยงภำยในองค์กร
ให้พิจารณาจากสถานที่ตั้ง สาขา พื้นที่ให้บริการ หรือแหล่งที่มาของรายได้ขององค์กร
ซึ่งอยู่ในพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์หรือประเทศในข้อใดข้อหนึ่งที่อาจทาให้เกิดความเสี่ยงสูง โดยพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ทีอ่ าจส่งผลให้องค์กรมีความเสี่ยงสูงขึ้น มีดังนี้
1) พื้นที่หรือประเทศตามประกาศสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง
แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ได้แก่ พื้นที่หรือประเทศที่ได้รับการประเมินหรือกาหนด
จากองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ เช่น คณะทางานเฉพาะกิจเพื่อดาเนินมาตรการ
ทางการเงินเกี่ยวกับ การฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF) ว่าเป็นพื้นที่หรือประเทศที่ ไ ม่มี
มาตรการ หรือไม่มีการใช้หรือประยุกต์ใช้ มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเพียงพอ
2) พื้นที่หรือประเทศตามประกาศสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง
พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ที่ต้องดาเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ในระดับ
เข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้ ได้แก่ พื้นที่ที่สานักงานพิจารณาให้เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามที่สานักงานประกาศกาหนด
นอกจากพื้นที่ หรื อประเทศตามที่ ก าหนดข้ างต้นแล้ ว ธนาคารอาจก าหนดให้ พื้ น ที่ ห รื อ
ประเทศอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นลักษณะที่ทาให้เกิดความเสี่ยงสาหรับปัจจัยพื้นที่หรือประเทศอีกด้วยก็ได้

24
(ก) พื้นที่หรือประเทศที่ถูกกีดกัน หรือใช้มาตรการบังคับ หรือห้ามค้าขายระหว่างประเทศ
โดยองค์การระหว่างประเทศ
(ข) พื้นที่หรือประเทศที่ได้รับการประเมินจากองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรระหว่าง
ประเทศหรื อแหล่ งข้ อมูลที่น่ าเชื่ อถื อว่ า มีอัตราการทุ จริตคอร์ รั ปชั นหรื อการประกอบอาชญากรรมร้ ายแรง
ในระดับสูงมาก
(ค) พื้น ที่ห รื อประเทศที่ ไ ด้รับ การประเมินจากองค์ การระหว่า งประเทศ หรือองค์ ก ร
ระหว่างประเทศหรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่า เป็นแหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แหล่งก่อการร้าย
หรือมีองค์กรผู้ก่อการร้ายปฏิบัติการอยู่
ตัวอย่ำงกำรกำหนดค่ำควำมเสี่ยงเชิงพื้นที่
พื้นที่
ค่ำควำมเสี่ยง
- พื้นที่ในประเทศที่ไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงสูงที่สานักงานประกาศ และไม่ใช่พื้นที่ที่มีสถิติการเกิดอาชญากรรมที่เกี่ยวกับ
1
ความผิดมูลฐานค่อนข้างสูง เช่น ไม่ใช่พื้นทีช่ ายแดน หรือพื้นที่เมืองเศรษฐกิจต่าง ๆ
- ประเทศที่มีมาตรการด้าน AML/CFT ที่เข้มแข็ง
2
- พื้นที่ในประเทศที่มีสถิติการเกิดอาชญากรรมทีเ่ กี่ยวกับความผิดมูลฐานค่อนข้างสูง เช่น ตามจังหวัดชายแดนที่
3
มีจุดผ่อนปรน เป็นต้น
- พื้นที่หรือประเทศที่ถูกกีดกัน หรือใช้มาตรการบังคับ หรือห้ามค้าขายระหว่างประเทศโดยองค์การระหว่าง
ประเทศ
- พื้นที่หรือประเทศที่ได้รับการประเมินจากองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศหรือ
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่า มีอัตราการทุจริตคอร์รัปชันหรือการประกอบอาชญากรรมร้ายแรงในระดับสูงมาก
- พื้นที่หรือประเทศที่ได้รับการประเมินจากองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศหรือ
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่า เป็นแหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
แหล่งก่อการร้ายหรือมีองค์กรผู้ก่อการร้ายปฏิบัติการอยู่ (นอกเหนือจากที่สานักงานประกาศกาหนด)
- พื้นที่หรือประเทศที่อาจมีความเสี่ยงสูงตามที่สานักงาน ปปง. กาหนด
4
*หมายเหตุ : ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่ตามตารางนี้ สามารถนาไปใช้กับการประเมินความเสี่ยง ของลูกค้า
ในปัจจัยเชิงพื้นที่ได้

2.1.3 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ใช้ทั้งในบริบทการจัดทานโยบาย
และระเบียบวิธีการสาหรับการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร และบริบทของการจัดทานโยบายและระเบียบ
วิธีการในการประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ในการกาหนดนโยบายและระเบียบวิธีการในการประเมิน
ความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการบริการ มีหลักการพิจารณา ดังนี้
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1) การประเมิน ความเสี่ ยงต้องพิจารณาจากลั กษณะผลิ ตภัณฑ์ห รือบริการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถให้ รับ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ซึ่งความเสี่ยง
จะเพิ่มขึ้นตามจานวนเงินสดที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นสามารถรองรับได้
(ข) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือให้แก่บุคคลอื่นได้ ซึ่งความเสี่ยง
จะเพิ่มขึ้นตามมูลค่า ความถี่ ความรวดเร็ว หรือความสะดวก ในการโอนหรือเปลี่ยนมือ
(ค) ผลิตภัณฑ์หรือบริก ารที่สามารถใช้หรือนาไปใช้ได้ในต่างประเทศ ซึ่งความเสี่ยง
จะเพิ่มขึ้นหากผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นสามารถใช้ข้ามประเทศได้
2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อาจมีความเสี่ยงสูง
(ก) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถให้ รับ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในมูลค่าสูง
(ข) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีลักษณะเป็นการรับโอนมูล ค่าเงินที่ไม่จาเป็นต้องระบุ
ผู้โอนหรือผู้รับโอน
(ค) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีการทาธุรกรรมแบบไม่เปิดเผยชื่อ
(ง) ธุรกิจธนาคารลูกค้าบุคคลรายใหญ่ (Private banking)
3) ธนาคาร อาจพิจารณากาหนดให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ดังต่อไปนี้ เป็นผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่มคี วามเสี่ยงต่า
(1) การประกันวินาศภัย
(2) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการชาระเบี้ยประกันไม่เกินห้าหมื่นบาทในแต่ละปี หรือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการชาระเบี้ยประกันครั้งเดียวในจานวนไม่เกินหนึ่งแสนบาท
(3) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ลูกค้าหรือผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยมีสิทธิ์
ได้รับคืนเงินหรือผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อเสียชีวิต พิการ หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
เท่านั้น และไม่มีการสะสมเงินหรือปันผลหรือดอกเบี้ยควบคู่กับการประกันชีวิตนั้น
(4) การประกัน ภัย กลุ่มที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของลูกจ้างหรือเพื่อเยียวยา
ความเสียหาย
(5) ผลิตภัณฑ์ทางการเงินสาหรับผู้ยากไร้ซึ่งรัฐเป็นผู้สนับสนุน และมีการจากัดวงเงิน
สาหรับลูกค้าแต่ละราย
(6) ระบบการชาระเงินภายใต้การกากับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชาระเงิน
(7) การให้บริการรับชาระเงินแทนตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชาระเงิน
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(8) ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ผลิ ตภัณฑ์ห รือบริการที่ไม่ส ามารถแลกเปลี่ ยนเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืน
เป็นเงินสดได้ในระยะเวลาอันสั้น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืนเป็นเงินสดได้ในมูลค่าต่า
(ข) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ใช่บริการข้ามประเทศและไม่เกิดมูลค่าในต่างประเทศ
หรื อเป็ น ผลิ ตภัณฑ์ห รื อบริ การข้า มประเทศหรื อเกิด มูล ค่ าในต่างประเทศเฉพาะกรณีที่เ ป็น การช าระหนี้
หรือค่าสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าต่า
(ค) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่สามารถสะสมมูลค่าเงินได้ในจานวนมาก และไม่สามารถ
โอนมูลค่าให้แก่ผู้อื่นได้หรือโอนได้ในมูลค่าต่า
ทั้งนี้ มูลค่าในการทาธุรกรรมตาม (ก) (ข) และ (ค) เมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เ กิน
50,000 บาทต่อเดือน กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์นั้นต้องมีกาหนดให้รองรับการทาธุรกรรมไม่เกินมูลค่า 50,000 บาท
ต่อเดือน โดยการพิจารณามูลค่าของการทาธุรกรรมให้นับรวมทั้งขาเข้าและขาออก เช่น ไม่ว่าจะเป็นการรับ
หรือให้เงินสด รวมถึงการรับโอนหรือโอนเงินหรือทรัพย์สิน การชาระหนี้หรือค่าสินค้าหรือบริการในต่างประเทศ
จะต้องนับรวมมูลค่าของทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นใน 1 เดือน
ตัวอย่ำง เกณฑ์และตำรำงประเมินควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำร
เกณฑ์ในกำรกำหนดค่ำคะแนนควำมเสี่ยง
ค่ำคะแนนควำมเสี่ยงในแต่ละปัจจัยจำกควำมเสี่ยงต่ำสุดไปควำมเสี่ยงสูงสุด คือ 1 - 4 คะแนน
1) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถให้ รับ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- ไม่ใช้เงินสดเลย = 1 คะแนน

- ใช้ แต่จากัดวงเงินไม่สูง = 2 คะแนน

- ใช้ แต่มีการกาหนดวงเงินค่อนข้างสูง = 3

- ใช้เงินสดได้โดยไม่จากัดวงเงิน = 4 คะแนน

2) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือให้แก่บุคคลอื่นได้ และสะสมมูลค่าได้
- ไม่ได้ = 1 คะแนน

- ได้ แต่กาหนดเงื่อนไขยุ่งยากหรือวงเงินไม่สูง = 2 คะแนน

- ได้ แต่กาหนดเงื่อนไขหรือวงเงินค่อนข้างสูง = 3 คะแนน

- ได้ โดยไม่กาหนดเงื่อนไขหรือวงเงิน = 4 คะแนน

3) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถใช้หรือนาไปใช้ได้ในต่างประเทศ
- ไม่ได้ = 1 คะแนน

- ได้ แต่จากัดวงเงินไม่สูง = 2 คะแนน

- ได้ แต่มีการกาหนดวงเงินค่อนข้างสูง = 3 คะแนน - ได้ โดยไม่จากัดวงเงิน = 4 คะแนน
การกาหนดวงเงินตามค่าคะแนนความเสี่ยงข้างต้นผู้มีหน้าที่รายงานควรกาหนดให้สอดคล้อง
กับลักษณะของผลิตภัณฑ์ รูปแบบการให้บริการ และลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยการจากัดวงเงินสาหรับ
ค่าคะแนน 2 หรือ 3 (ความเสี่ยงกลาง) สาหรับปัจจัยหรือผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้
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1) โอนเงิน หรือฝาก-ถอนเงินระหว่างประเทศ สาหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีลักษณะเป็น
ครั้งคราว ควรกาหนดวงเงิน ไม่เกิน 50,000 บาท11 ต่อครั้ง และสาหรับผลิตภัณฑ์ห รือบริการที่มีลั กษณะ
สร้างความสัมพันธ์ ควรกาหนดวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ต่อเดือน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินสดหรือไม่
2) ปัจจัยการโอนเปลี่ยนมือ ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมการซื้อขาย
สินค้ากับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ควรกาหนดวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ต่อครั้ง12 ไม่ว่าจะเป็นการใช้
เงินสดหรือไม่
จากคะแนนในแต่ละปัจจัยข้างต้น ผู้มีหน้าที่รายงานต้องนาคะแนนของผลิตภัณฑ์ในแต่ละ
ปัจจัยมาพิจารณาร่วมกันโดยการกาหนดค่าคะแนนรวม โดยอาจกาหนดเกณฑ์พิจารณาค่าคะแนนรวมขึ้นอยู่
กับค่าคะแนนที่กาหนด โดยมีตัวอย่างดังนี้
ตัวอย่ำง ค่ำคะแนนกำรประเมินควำมเสี่ยงโดยรวม
ผลิตภัณฑ์/บริการ ความเสี่ยงสูง

10 - 12 คะแนน

ผลิตภัณฑ์/บริการ ความเสี่ยงปานกลาง

6 – 9 คะแนน

ผลิตภัณฑ์/บริการ ความเสี่ยงต่า

3 – 5 คะแนน

ผลิตภัณฑ์และบริกำร

ปัจจัยที่ใช้ในกำรประเมินควำมเสีย่ งฯ
ผลิตภัณฑ์หรือ ผลิตภัณฑ์หรือ ผลิตภัณฑ์หรือ
บริกำรที่
บริกำรที่สำมำรถ
บริกำรที่
สำมำรถให้ รับ โอนหรือเปลี่ยน
สำมำรถใช้ คะแนน
หรือเปลี่ยนเป็น มือให้แก่บุคคล หรือนำไปใช้ได้ รวม
เงินสดได้
อื่นได้ และสะสม ในต่ำงประเทศ
มูลค่ำได้

ผลกำร
ประเมิน
ควำม
เสี่ยง
เบื้องต้น

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

4

4

4

12

สูง

สินเชื่อ ที่ไม่รับชาระหนี้เป็น
เงินสด
กองทุน
การให้จองซื้อหุ้น IPO
Tender offer
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
การซื้อขายหน่วยลงทุน

1

1

1

3

ต่ำ

1
1
1
1
1

4
2
3
3
1

1
1
1
1
1

6
4
5
5
3

กลำง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ

11

ควำม
ควำม
สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
ลักษณะ
ลักษณะ
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
เสี่ยงสูง
เสี่ยงต่ำ
ตำมกฎหมำยฯ ตำมกฎหมำยฯ
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
(เงินสดมูลค่าสูง)
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

อ้างอิงจากเกณฑ์วงเงินการแสดงตนของลูกค้าที่ทาธุรกรรมครั้งคราวของผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการให้บริการ
โอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12
อ้างอิงจากเกณฑ์วงเงินการแสดงตนของลูกค้าที่ทาธุรกรรมของผู้ให้บริการรับชาระเงินแทน และการรายงานธุรกรรม
ของธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ผลกำร
ประเมิน
ควำมเสี่ยง

สูง
ต่ำ
กลำง
กลำง
กลำง
กลำง
กลำง
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ปัจจัยที่ใช้ในกำรประเมินควำมเสีย่ งฯ
ผลิตภัณฑ์หรือ ผลิตภัณฑ์หรือ ผลิตภัณฑ์หรือ
บริกำรที่
บริกำรที่สำมำรถ
บริกำรที่
สำมำรถให้ รับ โอนหรือเปลี่ยน
สำมำรถใช้ คะแนน
หรือเปลี่ยนเป็น มือให้แก่บุคคล หรือนำไปใช้ได้ รวม
เงินสดได้
อื่นได้ และสะสม ในต่ำงประเทศ
มูลค่ำได้

ผลิตภัณฑ์และบริกำร

การให้บริการโอนเงินระหว่าง
ประเทศ
การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
การรับแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

ผลกำร
ประเมิน
ควำม
เสี่ยง
เบื้องต้น

ควำม
ควำม
สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
ลักษณะ
ลักษณะ
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
เสี่ยงสูง
เสี่ยงต่ำ
ตำมกฎหมำยฯ ตำมกฎหมำยฯ

ผลกำร
ประเมิน
ควำมเสี่ยง

3

4

4

11

สูง

ไม่สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง

สูง

2

4

4

10

สูง

ไม่สอดคล้อง

สูง

4

4

4

12

สูง

ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
(เงินสดมูลค่าสูง)

ไม่สอดคล้อง

สูง

*หมายเหตุ ตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น สถาบันเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 อาจพิจารณากาหนด
แนวทางวิเคราะห์ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขการให้บริการ ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ภายในองค์กร

2.1.4 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับช่องทำงในกำรให้บริกำร เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรื อ
ทำธุรกรรมเป็นครั้งครำว
ในการประเมินความเสี่ยงในด้านช่องทางในการให้บริการ ธนาคาร ต้องมีการพิจารณาว่า
ช่องทางบริการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวของตนเองเป็นช่องทางบริการ
แบบพบหน้าลูกค้า (Face-to-face) หรือเป็นช่องทางในการให้บริการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวแบบไม่พบหน้าลูกค้า (Non-face-to-face)13
โดยช่องทางในการให้บริการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว
แบบไม่พบหน้าลูกค้า (Non-face-to-face) ถือเป็นปัจจัยที่อาจทาให้เกิดความเสี่ยงสูงภายในองค์กร14 อย่างไรก็ตาม
อาจพิจารณาประกอบกับมาตรการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงภายในองค์กรในด้านต่าง ๆ เช่น มาตรการ
ในการระบุตัวตนของลู กค้าเมื่อมีการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทาธุรกรรม หรือมาตรการติดตามและ
ตรวจสอบความเคลื่ อนไหวทางการเงินของลู กค้า เป็นต้น ซึ่งหากมีมาตรการดังกล่าวภายในองค์กรที่เข้ มข้น
อาจถือเป็นการลดความเสี่ยงในด้านช่องทางการให้บริการขององค์กรได้

13

ข้อ 4 (4) แห่งประกาศสานักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางในการกาหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสาหรับการประเมิน
บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงภายในองค์กรของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
14
ข้ อ 3 (4) แห่ ง ประกาศส านั ก งาน ปปง. เรื่ อ ง แนวทางในการพิ จ ารณาปั จ จั ย ความเสี่ ย งด้ า นการฟอกเงิ น หรื อ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
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ตัวอย่ำงกำรประเมินควำมเสี่ยงของช่องทำงกำรให้บริกำร
ช่องทำง
การให้บริการแบบพบหน้าที่สานักงาน หรือสาขาของผู้มีหน้าที่รายงาน

ควำมเสี่ยง
ต่า
(1 คะแนน)

การให้บริการแบบไม่พบหน้า

สูง
(4 คะแนน)

การให้บริการแบบพบหน้าผ่านตัวแทนหรือนายหน้า หรือการให้บริการแบบไม่พบหน้าโดยมี
มาตรการในการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตน รวมถึงมีมาตรการในการตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวในการทาธุรกรรมของลูกค้า (Customer monitoring system)

ปานกลาง
(2-3 คะแนน)*

*หมายเหตุ คะแนนขึ้นอยู่กับความเข้มข้นในของการจัดให้มีมาตรการในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตน และการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวในการทาธุรกรรมของลูกค้า เช่น มีการใช้ระบบที่มีมาตรฐานรองรับการดาเนินการ

2.2 กำรประเมินควำมเสี่ยงของลูกค้ำแต่ละรำยก่อนกำรอนุมัติรับลูกค้ำ
2.2.1 กำรกำหนดปัจจัยในกำรประเมินควำมเสี่ยงของลูกค้ำ
ธนาคาร ควรกาหนดขั้นตอนในการประเมินเบื้องต้นว่า จาเป็นต้องได้รับหรือขอข้อมูล
เอกสาร หรื อหลั กฐานจากลูกค้าเพิ่มเติมเพื่อระบุตัวตนของลู กค้าหรือไม่ เพื่อให้ ส อดคล้ องกับความเสี่ยง
ด้ า นการฟอกเงิ น และการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ยและการแพร่ ข ยายอาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพ
ทาลายล้างสูง โดยธนาคาร ต้องกาหนดปัจจัยหรือข้อพิจารณาเพื่อประเมินความต้องการข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้
1) ปัจจัยควำมเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้ำซึ่งเป็นควำมเสี่ยงสูงเด็ดขำด ซึ่งธนาคาร ต้องพิจารณา
จัดระดับความเสี่ยงให้ลูกค้าเป็นเสี่ยงสูงทันที มี 2 กรณี ได้แก่
- ลู ก ค้ า หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของลู ก ค้ า เป็ น บุ ค คลที่ มี ส ถานภาพ
ทางการเมืองต่างประเทศ หรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดของบุคคลดังกล่าว
- ลู ก ค้ า หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของลู ก ค้ า มาจากหรื อ มี ก ารท าธุ ร กรรม
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อดาเนินมาตรการทางการเงิน
เกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF) เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดาเนินมาตรการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นและเรียกร้องให้ดาเนินมาตรการตอบโต้ ตามที่
เลขาธิการ ปปง. ประกาศกาหนด ซึ่งเป็นไปตามประกาศสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง
พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องดาเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับ
เข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้
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2) ปัจจัยที่อำจส่งผลให้ลูกค้ำมีควำมเสี่ยงสูง15
กรณี ลู ก ค้ า ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม เสี่ ย งสู ง เด็ ด ขาดตามข้ อ 1) ให้ พิ จ ารณาข้ อ มู ล หรื อ ผลการ
ตรวจสอบการระบุตัวตนของลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงมีลักษณะดังต่อไปนี้ อาจพิจารณาเป็น
ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง
2.1) ลักษณะตัวบุคคล
(1) บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในประเทศหรือในองค์การระหว่างประเทศ
หรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดของบุคคลดังกล่าว
(2) ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงตรงกับข้อมูลที่สานักงานแจ้งซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวัง
อย่างใกล้ชิด โดยสานักงาน ปปง. จะแจ้งรายชื่อดังกล่าวผ่านระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง
ด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด (AMLO Person Screening System: APS) เป็นช่องทางหลัก
(3) ลูกค้าที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2.2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของลูกค้า
(1) ลูกค้าประกอบธุรกิจที่มีการรับเงินสดเป็นจานวนมาก เช่น
- ธุรกิจคาสิโนหรือบ่อนการพนัน
- ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
- ธุ ร กิ จ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารโอนและรั บ โอนมู ล ค่ า เงิ น ทั้ ง ภายในประเทศและ
ข้ามประเทศซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน
- ธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(2) ลูกค้าได้มาซึ่งเงินสด หรือประกอบธุรกิจที่มีการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยน
สินค้าที่มีราคาสูง โดยไม่มีแหล่งที่มาของเงินสด หรือสินค้าอย่างชัดเจน เช่น
- ธุร กิจ ค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคา หรือเครื่องประดับที่ประดับด้ว ย
อัญมณี เพชรพลอยหรือทองคา
- ธุรกิจค้าของเก่าที่มีมูลค่าสูง เช่น วัตถุโบราณ ศิลปะวัตถุ เครื่องราง ของขลัง
- ธุรกิจที่เกี่ยวกับการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล
- ธุ ร กิ จ บริ ษั ท หรือ นายหน้า จั ดหางาน ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การรับ คนเข้ ามา
ทางานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทางานในต่างประเทศ
- ธุรกิจนาเที่ยวบริษัททัวร์
15

ข้อ 4 (1) แห่งประกาศสานักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
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(3) ลูกค้าที่มิได้ประกอบธุรกิจแต่ดาเนินกิจกรรมเป็นผลให้ได้มาซึ่งเงินสดหรือ
ทรัพย์สินโดยไม่มีแหล่งที่มาอย่างชัดเจน เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด มูลนิธิ สมาคม และชมรม หรือองค์กรไม่แสวงหา
กาไรต่าง ๆ ซึ่งมีธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงและไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน
2.3) พื้นที่ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร หรือแหล่งที่มาของรายได้ หรือพื้นที่
ในการทาธุรกรรม เป็นพื้นที่ดังนี้
(1) พื้ น ที่ ห รื อ ประเทศที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น หรื อ ก าหนดจากองค์ ก ารระหว่ า ง
ประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ เช่น คณะทางานเฉพาะกิจเพื่อดาเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับ
การฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF) ว่า เป็นพื้นที่หรือประเทศที่ไม่มีมาตรการ หรือไม่มี
การใช้หรือประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเพียงพอ
(2) พื้นที่ที่สานักงานพิจารณาให้เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินหรือ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามที่สานักงานประกาศกาหนด
2.4) กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคล
(1) โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท มีความผิดปกติหรือมีความซับซ้อนเกินกว่า
การดาเนินธุรกิจปกติ
(2) ลูกค้าเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจากัด ที่มีการออกใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ
กรณีการตรวจสอบพบข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เช่น สื่อสาธารณะ ฐานข้อมูลภายในองค์กร
หรื อหน่ ว ยงานราชการอื่น หรื อได้รั บ คาสั่ งยึดอายัดจากหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณี (1) ความสั มพันธ์
ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวดาเนินไปอย่างผิดปกติ (2) ลูกค้าอาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน
(3) ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีตัวแทนอาพรางเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น (nominees shareholders) อาจพิจารณา
ประเมินความเสี่ยงแยกจากปัจจัยข้างต้น แล้วจึงนาไปพิจารณาร่วมกับความเสี่ยงในปัจจัยอื่น ๆ ต่อไป
2.2.2 แนวทำงในกำรประเมินควำมเสี่ยงลูกค้ำ
การประเมินความเสี่ยงลูกค้าสามารถจัดทาได้หลายรูปแบบ โดยอย่างน้อยต้องใช้ปัจจัย
หรือลักษณะตามที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธุรกรรม หรือช่องทางในการให้บริการมาประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยง 16 ซึ่งปัจจัยในการพิจารณา
16

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ข้อ 10 กาหนดให้สถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ประเมิน บริหารและบรรเทาความเสี่ยงกับลูกค้าทุกรายตั้งแต่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
จนยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือเมื่อมีการทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้า และให้นาปัจจัยความเสี่ยงตามข้อ 9 วรรคหนึ่ง (1)
มาพิจารณาก่อนการกาหนดระดับความเสี่ยงของลูกค้าด้วย
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ลู ก ค้ า ความเสี่ ย งสู ง อาจก าหนดค่ า น้ าหนั ก แตกต่า งกั น โดยธนาคาร สามารถก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก าหนด
ค่าน้าหนักของความเสี่ยงลูกค้าที่อาจเสี่ยงสูงแต่ละลักษณะ เนื่องจากถึงแม้ว่าลูกค้าที่อาจเสี่ยงสูงเหมือนกัน
แต่ที่มาและความเสี่ ย งของลู กค้าแต่ล ะลั กษณะก็อาจมี ความเข้มข้นต่า งกัน ทั้งนี้ สามารถจัดทาแนวทาง
ในการวิเคราะห์โดยกาหนดเป็นคะแนน (Scoring) ก็ได้ โดยสานักงานได้จัดทาตัวอย่างการพิจารณาความเสี่ยง
ตามลักษณะลูกค้าไว้ตามตาราง
ตัวอย่ำงตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของลูกค้ำ : พิจำรณำกำหนดค่ำคะแนนควำมเสี่ยง (Scoring)
วิธีการประเมิน ความเสี่ย งแบบพิจารณากาหนดค่าคะแนนความเสี่ยง (Scoring) เหมาะส าหรับ
สถาบันการเงินที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายและซับซ้อน เช่น ธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจ
สิ น ทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล เนื่ อ งจากสถาบั น การเงิ น หรื อ ผู้ ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา 16 สามารถก าหนดปั จ จั ย
เพื่อพิจารณาระดับความเสี่ยงได้หลากหลาย และอาจกาหนดระดับความเสี่ยงได้ละเอียดมากกว่า 3 ระดับ
เพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และการติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินลูกค้า
ตัวอย่างหลักเกณฑ์ : กาหนดระดับคะแนนความเสี่ยงไว้ที่ระดับ 1 – 4 จากความเสี่ยงต่าถึงความเสี่ยงสูง
โดยหากลูกค้ามีลักษณะปัจจัยตามที่กาหนดมากกว่า 1 ข้อ ให้ถือคะแนนที่มากที่สุด
ที่

ลูกค้ำ

1

ลูกค้าที่มีอาชีพ หรือแหล่งที่มาของรายได้ชัดเจน เช่น ข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้องรัฐบาล และมีรายได้จากเงินเดือนเท่านั้น
ลูกค้านิติบุคคลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรที่มีการกากับดูแลในเรื่องของความ
โปร่งใสจากหน่วยงานรัฐ
ลูกค้าที่มีแหล่งรายได้ค่อนข้างชัดเจน แต่อาจมีแหล่งรายได้จากหลายแหล่ง ซึ่งไม่สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างแน่ชัด เช่น อาชีพรับจ้างอิสระ (Freelance)
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท มีความผิดปกติหรือมีความซับซ้อนเกินกว่าการดาเนินธุรกิจปกติ
ลูกค้าไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจากัด ที่มีการออกใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ
ประกอบธุรกิจที่มีการรับเงินสดเป็นจานวนมาก หรือประกอบธุรกิจที่มีการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยน
สินค้าที่มีราคาสูง โดยไม่มีแหล่งที่มาของเงินสด หรือสินค้าอย่างชัดเจน หรือไม่ประกอบธุรกิจแต่
ดาเนินกิจกรรมเป็นผลให้ได้มาซึ่งเงินสดหรือทรัพย์สินโดยไม่มีแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
เป็นผู้มสี ถานภาพทางการเมือง
เป็นบุคคลที่มรี ายชื่อตรงกับข้อมูลที่สานักงาน ปปง. แจ้งว่าเป็นรายชื่อที่ต้องกาหนดให้เป็นลูกค้า
ที่มีความเสี่ยงสูง
การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวดาเนินไปอย่างผิดปกติ
อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดมูลฐาน
กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มตี ัวแทนอาพรางเป็นหุน้ ส่วนหรือผู้ถือหุ้น

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

คะแนน
ควำมเสี่ยง
1
1
2
3
3
3
4

4
4
4
4
4
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เมื่อกาหนดค่าน้าหนักของความเสี่ยงลูกค้าแล้ว อาจกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเสี่ยงที่แท้จริง
ของลูกค้า โดยพิจารณาร่วมกับความเสี่ยงด้านพื้นที่ ผลิตภัณฑ์และบริการ และช่องทางการให้บริการ
ตัวอย่ำงตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยงโดยรวมของลูกค้ำ
หลักเกณฑ์ : ระดับคะแนน 4-7 เสี่ยงต่า ระดับคะแนน 8-11 เสี่ยงกลาง ระดับคะแนน 12-16 เสี่ยงสูง
ลูกค้ำ

ผลคะแนน
ควำมเสี่ยง
ของลูกค้ำ

ปัจจัย
เกี่ยวกับ
พื้นที่*

ปัจจัยเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และ
บริกำร

ปัจจัย
เกี่ยวกับ
ช่องทำง
บริกำร

ผลรวม
ควำมเสี่ยง

ระดับควำม
เสี่ยง

นาย ก ติดรายชื่อ HR 02 อยู่
4
3
4
2
13
สูง
เชียงราย ใช้ผลิตภัณฑ์เสี่ยงสูง
นาย ข ติดรายชื่อ HR 02 อยู่
4
3
3
2
12
สูง
เชียงราย ใช้ผลิตภัณฑ์เสี่ยงกลาง
นาย ค ติดรายชื่อ HR 02 อยู่
4
2
3
2
11
กลาง
กทม. ใช้ผลิตภัณฑ์เสี่ยงกลาง
นาย ง ติดรายชื่อ HR 02 อยู่ กทม.
4
2
1
2
9
กลาง
ใช้ผลิตภัณฑ์เสี่ยงต่า
นางสาว A เป็นชาวต่างชาติ
3
2
4
2
11
กลาง
ประเทศญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์เสี่ยงสูง
นาย จ รับราชการ อยู่ปตั ตานี
1
4
4
2
11
กลาง
ใช้ผลิตภัณฑ์เสี่ยงสูง
นาย ช รับราชการครู อยูจ่ ังหวัด
1
1
4
2
8
กลาง
พังงา ใช้ผลิตภัณฑ์เสี่ยงสูง
นาย ช รับราชการครู อยูจ่ ังหวัด
1
1
3
2
7
ต่า
พังงา ใช้ผลิตภัณฑ์เสี่ยงกลาง
นาง ย อยู่ในประเทศเสี่ยงสูง
4
4
4
2
14
สูง
ทีส่ านักงาน ปปง. ประกาศ
ใช้ผลิตภัณฑ์เสีย่ งสูง
*หมายเหตุ 1. ความเสี่ยงในด้านพื้นที่พิจารณาทั้งความเสี่ยงจากตัวลูกค้า ได้แก่ ภูมิลาเนา สถานที่อยู่อาศัย สถานที่ทางาน
และพื้นที่ที่มีการทาธุรกรรม โดยใช้ตัวอย่างการกาหนดค่าความเสี่ยงเชิงพื้น ตามข้อ 2.1.2
2. ตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น สถาบันเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 อาจพิจารณากาหนด
แนวทางวิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกค้าให้เหมาะสม ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร

นอกจากการพิจารณาความเสี่ยงสาหรับผลิตภัณฑ์ ประเภทบริการ และช่องทางบริการแล้ว ธนาคาร
อาจนาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงต่าหรือสูงบางเรื่องมาปรับใช้ ในกรณีที่สามารถทราบถึงความเสี่ยงนั้นได้
ตั้งแต่ในขั้นตอนการแสดงตน เช่น ลักษณะของการทาธุรกรรมหรือมูลค่าในการทาธุรกรรม วัตถุประสงค์
ในการทาธุรกรรม เป็นต้น
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2.3 กำรบริหำรและบรรเทำควำมเสี่ยง
2.3.1 กำรบริหำรควำมเสี่ยงสำหรับลูกค้ำ
ธนาคาร มีหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย/มาตรการหรือหลักเกณฑ์ เพื่อบริหารความเสี่ยง
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
และนามาปรับใช้กับลูกค้าทุกราย การบริหารความเสี่ยงในที่นี้ คือ กระบวนการตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง
เพื่อกาหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมส าหรับลู กค้าแต่ละราย โดยการประเมินความเสี่ยงนั้นต้องพิจารณา
จากปั จจั ยที่กฎหมายกาหนดไว้ ตามประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทาง
ในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุ ภาพท าลายล้ างสู ง ร่ วมกับปั จจัยอื่ น ๆ ที่ธนาคาร อาจพิจารณาก าหนดเพิ่ มเติ มตามนโยบาย
ภายในองค์กร เพื่อจะได้กาหนดมาตรการตรวจสอบที่มีความเข้มข้นสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า
กระบวนการบริหารความเสี่ยงสาหรับลูกค้านั้น ต้องดาเนินการอยู่ตลอดระยะเวลาจนกว่า
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าจะยุติลง หรือเมื่อมีการทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้า โดยเริ่มดาเนินการ
ครั้งแรกเมื่อธนาคาร อนุมัติสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทาธุรกรรมกับลูกค้า และต้องดาเนินการตรวจทาน
ปรับปรุงอยู่เสมอ ซึ่งในการบริหารความเสี่ยงในระหว่างการดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรมอยู่
นอกจากจะขึ้น อยู่ กับ มาตรฐานที่ ธนาคารกาหนดขึ้นแล้ ว ยั งขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการดาเนินความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ การทาธุรกรรม การเคลื่อนไหวทางธุรกิจที่ลูกค้าดาเนินไป เนื่องจากหากลูกค้ามีรูปแบบพฤติกรรม
หรื อ ความเคลื่ อ นไหวในการท าธุร กรรมที่ ผิ ดปกติ แ ละท าให้ ธ นาคาร พบว่ า มี โ อกาสสู ง ที่ จ ะเกี่ ย วข้ อ งกับ
การกระทาความผิดมูลฐาน หรือการฟอกเงิน ธนาคารต้องดาเนินการบริห ารความเสี่ ยงด้วยการประเมิน
ความเสี่ยงของลูกค้ารายนั้น ๆ ใหม่ อีกครั้งทันที โดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดเป็นส่วนสาคัญในการประเมิน
ระดับความเสี่ยงและดาเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต่อไปจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับลูกค้า
2.3.2 หลักกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง
ธนาคาร ต้องบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงสาหรับ
ลูกค้า โดยหน้าที่ในการประเมิน และบริหารความเสี่ยงมิใช่ดาเนินการเพียงขั้นตอนอนุมัติรับลู กค้าเท่านั้น
หากแต่ธนาคารต้องดาเนิน การประเมิน ในขณะดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลู กค้าต่อเนื่องไปจนกว่า
จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนั้นจึงต้องกาหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติ หรือ หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนรองรับ
การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องดังกล่าว โดยควรกาหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติ หรือ หลักเกณฑ์ ในประเด็น
ต่อไปนี้
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1) กาหนดให้การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต้องสอดคล้องกับกระบวนการตรวจสอบ
ความเคลื่ อ นไหวทางการเงิ น หรื อ การทาธุร กรรมของลู ก ค้ า โดยต้ อ งก าหนดหลั ก การให้ ผ ลการประเมิน
ความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย นาไปสู่การกาหนดความเข้มข้นในการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหว
ทางการเงินหรือการทาธุรกรรมของลูกค้ารายนั้น ๆ เสมอ ตามหลักการที่ว่า “กลุ่มลูกค้าที่ระดับความเสี่ยงสูง
จะอยู่ ในกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่ อนไหวทางการเงินหรือการทาธุรกรรมที่เข้มข้น
มากกว่ากลุ่มลูกค้าที่ระดับความเสี่ยงต่า”
2) ก าหนดให้ การปรั บปรุ งข้ อมู ลลู กค้ าให้ เป็ นปั จจุ บั น ซึ่ งเป็ นส่ วนส าคั ญในการบริ หาร
ความเสี่ยง โดยต้องกาหนดให้มีการปรับปรุงความเสี่ยงเมื่อพบว่าข้อมูลของลูกค้ามีความเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
จึ ง ต้ อ งก าหนดกรอบการท างานส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ของลู ก ค้ า ทุ ก กลุ่ ม อย่ า งสม่ าเสมอ ทั้ ง นี้
การดาเนินการปรับปรุงข้อมูลสาหรับ กลุ่มลู กค้าที่ระดับความเสี่ยงต่าอาจจะช้ากว่าหรือมีความถี่น้อยกว่า
กระบวนการปรับปรุงข้อมูลสาหรับกลุ่มลูกค้าที่ระดับความเสี่ยงสูงก็ได้
3) กาหนดให้มีการปรับปรุงความเสี่ยง ตามผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน
หรือการทาธุรกรรม โดยต้องกาหนดเงื่อนไขหรือแบบแผนของผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน
หรือการทาธุรกรรมของลูกค้า เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงความเสี่ยงสาหรับลูกค้า เช่น กาหนดร้อยละ
ของวงเงินในการทาธุรกรรมในกรณีที่ลูก ค้ามีความเคลื่อนไหวทางการเงินที่ต่างจากเดิม หรือกาหนดรูปแบบ
การทาธุรกรรมในกรณีที่ลู กค้ามีความเคลื่ อนไหวในการทาธุรกรรมต่างไปจากเดิม ซึ่งควรมีทั้งหลักเกณฑ์
เพื่อปรับลดระดับความเสี่ยงของลูกค้าและหลักเกณฑ์เพื่อปรับเพิ่มระดับความเสี่ยงของลูกค้า โดยให้ผู้บริหาร
ระดับสูงเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงของลูกค้า
4) ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ธนาคาร ควรกาหนดให้มีการบันทึก
ข้อมูลการปรับปรุงความเสี่ยงแต่ละครั้งของลูกค้าแต่ละรายไว้เป็นข้อมูลทางสถิติขององค์กรและเก็บรักษาไว้ให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน เพื่อในระยะยาวจะสามารถใช้เป็นปัจจัยในการตรวจสอบว่า มาตรการบริหารความเสี่ยง
ที่ใช้อยู่มีแนวโน้มให้เพิ่มปริมาณลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงมากขึ้นหรือไม่ ซึ่งอาจเป็นตัวชี้วัดให้มีการปรับปรุง
มาตรการ/แนวปฏิบัติ/หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
การบริหารความเสี่ยงในระดับผู้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ยังรวมถึงการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เฉพาะด้าน
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ตั้งแต่ ขั้นตอนการรับลูกค้า ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของการดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล
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พร้อมคาสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนการตรวจสอบตัวแทนและการพึ่งพาบุคคลที่สาม การกากับดูแล
สาขาหรือบริษัทในเครือ รวมถึงระบบการเก็บรักษาข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง จะได้กล่าวไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการกาหนดนโยบาย การตรวจสอบข้อมู ลพร้อมคาสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับตัวแทนและการพึ่งพาบุคคลที่สาม การกากับดูแลสาขาและบริษัทในเครือ การรายงานธุรกรรม
ต่อสานักงานต่อไป
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หัวข้อที่ 3
กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำก่อนกำรอนุมัติรับลูกค้ำ
ขั้ น ตอนการตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า เป็ น กระบวนการที่ ต้ อ งเกิ ด ขึ้ น และ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการอนุมัติให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทาธุรกรรมกับลูกค้า หรือที่เรียกว่า
การอนุมัติรับลูกค้าเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากขั้นตอนการจัดให้ลูกค้า แสดงตน โดยในการอนุมัติรับลูกค้า
ต้องประกอบไปด้วยการประเมินความต้องการข้อมูลเบื้องต้นเพื่อระบุตัวตน และการตรวจสอบรายชื่อที่ส่งผล
ต่อการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ซึ่งก่อนการอนุมัติรับลูกค้า ธนาคารต้องตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าให้แล้วเสร็จก่อน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เมื่อเริ่มสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า
(2) เมื่อมีการทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว ดังต่อไปนี้
(ก) การทาธุรกรรมอื่น ๆ นอกจาก (ข) และ (ค) ไม่ว่าครั้งเดียวซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
หรือหลายครั้งที่มีความต่อเนื่องซึ่งมีมูลค่ารวมกันตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป โดยหลักการพิจารณาความต่อเนื่อง
ให้พิจารณาจากการทาธุรกรรมภายใน 1 วันทาการของธนาคาร เช่น กรณีให้บริการ ณ สานักงาน หรือสาขา
ของธนาคาร หรือตัวแทนของธนาคาร (Banking Agent) อาจตรวจสอบการทาธุรกรรมที่เกิดขึ้นของผู้ ทา
ธุรกรรมรายเดียวกัน ภายในสานักงานหรือสาขาของธนาคาร หรือตัวแทนของธนาคาร (Banking Agent)
เดียวกัน ภายในระยะเวลา 1 วัน หรือภายในเวลาทาการ แต่หากเป็นการให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้พิจารณาจากการทาธุรกรรมของผู้ทาธุรกรรมภายในช่องทางเดียวกัน อุปกรณ์เดียวกัน ภายใน 1 วันหรือ
ภายใน 24 ชั่วโมงที่เปิดให้บริการผ่านช่องทางดังกล่าว
(ข) ที่เป็นการให้บริการรับชาระเงินแทนในแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป หรือ
(ค) ที่เป็นการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป
(3) เมื่ อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า อาจเกี่ ย วข้ อ งกั บ การกระท าความผิ ด มู ล ฐาน การฟอกเงิ น หรื อ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
(4) เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลตัวตนของลูกค้า
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3.1 แนวทำงในกำรระบุตัวตนของลูกค้ำ
ธนาคาร ต้ องระบุ ตั วตนและพิ สู จน์ ทราบตั วตนของลู กค้ า โดยใช้ เอกสาร ข้ อมู ล หรื อข่ าวสาร
จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ นอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้ โดยแนวทางในการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตน
ของลูกค้า ให้เป็นไปตาม ประกำศสำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน เรื่อง แนวทำงกำรระบุตัวตน
และพิสูจน์ทรำบตัวตนของลูกค้ำและกำรระบุและพิสูจน์ทรำบตัวตนของผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง
ทั้งนี้ เนื่องจากการกาหนดแนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้า ตามกฎหมายกาหนดให้ระบุและ
พิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 17 ที่ได้จากผลการประเมิน
ความเสี่ยงภายในองค์กร และผลการประเมินความเสี่ยงก่อนการออกผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ดังนั้นเพื่อให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อนาไปใช้กาหนดแนวทางในการ
ระบุตัวตนนั้นให้ ใช้ปั จจั ยตามที่กาหนดไว้ในประกาศส านักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง
แนวทางในการกาหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสาหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการ
ฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
ภายในองค์กรของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 เท่านั้น โดยมีปัจจัยดังต่อไปนี้
(ก) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถให้ รับ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ซึ่งความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้น
ตามจานวนเงินสดที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นสามารถรองรับได้
(ข) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือให้แก่บุคคลอื่นได้ ซึ่งความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้น
ตามมูลค่า ความถี่ ความรวดเร็ว หรือความสะดวก ในการโอนหรือเปลี่ยนมือ
(ค) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถใช้หรือนาไปใช้ได้ในต่างประเทศ ซึ่งความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้น
หากผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นสามารถใช้ข้ามประเทศได้
ในกรณี ที่ ธ นาคาร จะก าหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ ย งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ามารถน าแนวทาง
ตามข้อ 22 ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 มาใช้ในการบรรเทา
ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ก็ได้ โดยต้องกาหนดให้มีมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงตามข้อหนึ่ง
ข้อใด ดังต่อไปนี้
(1) จากัดจานวนครั้งของการทาธุรกรรม
(2) จากัดประเภทของธุรกรรม เช่น จากัดไม่ให้ทาธุรกรรมโดยใช้เงินสด หรือจากัดให้ใช้ได้เฉพาะ
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสี่ยงต่าเท่านั้น เป็นต้น
(3) จากัดจานวนเงินของการทาธุรกรรมที่สามารถทาได้
17

ระเบียบวิธีการประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์หรือบริการสามารถดูได้ในหัวข้อที่ 2 การบริหารความเสีย่ งด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
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ทั้งนี้ ผลการประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์หรือบริการจะมีความเสี่ยงต่าได้ ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการนั้นต้องมีลักษณะที่สอดคล้องกับ ลั กษณะของผลิตภัณฑ์เสี่ยงต่าตามประกาศสานักงานป้องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู งด้วย 18 จึงจะสามารถใช้
แนวทางระบุตัวตนของลูกค้าในแบบผลิตภัณฑ์เสี่ยงต่าได้ โดยลักษณะของผลิตภัณฑ์เสี่ยงต่าตามประกาศ
ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(ก) ผลิ ตภัณฑ์ห รือบริ การที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืนเป็นเงินสดได้
ในระยะเวลาอันสั้น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืนเป็นเงินสดได้ในมูลค่าต่า
(ข) ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ บริ การที่ ไม่ ใ ช่ บริ ก ารข้ า มประเทศและไม่ เ กิด มู ล ค่า ในต่า งประเทศ หรื อ
เป็ น ผลิ ตภัณฑ์ห รื อบริ การข้ามประเทศหรื อเกิดมูล ค่าในต่างประเทศเฉพาะกรณีที่เป็นการช าระหนี้ หรือ
ค่าสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าต่า
(ค) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่สามารถสะสมมูลค่าเงินได้ในจานวนมาก และไม่สามารถโอนมูลค่า
ให้แก่ผู้อื่นได้หรือโอนได้ในมูลค่าต่า
ทั้งนี้ มูลค่าในการทาธุรกรรมตาม (ก) (ข) และ (ค) เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 50,000 บาท
ต่อเดือน โดยการพิจารณามูลค่าของการทาธุรกรรมให้นับรวมทั้งขาเข้าและขาออก เช่น ไม่ว่าจะเป็นการรับ
หรือให้เงินสด รวมถึงการรับโอนหรือโอนเงินหรือทรัพย์สิน การชาระหนี้หรือค่าสินค้าหรือบริการในต่างประเทศ
จะต้องนับรวมทุกธุรกรรม
1.1) กรณีที่ลูกค้ำเป็นบุคคลธรรมดำ
เมื่อธนาคาร ได้ดาเนินการจั ดให้ลู กค้าแสดงตนตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการ
แสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 1619 แล้ว ให้ดาเนินการระบุและพิสูจน์ทราบ
ตัวตนของลูกค้า โดยธนาคารต้องระบุตัวตนของลูกค้าจากข้อมูลการแสดงตนที่ครบถ้วน และพิสูจน์ทราบตัวตน
ลูกค้า ทั้งแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้ า (Face-to-Face) และแบบไม่พบเห็ นลูกค้าต่อหน้า (Non-Face-to-Face)
รวมถึงการรับลูกค้านอกสถานที่โดยผู้ดูแลความสัมพันธ์เป็นผู้ดาเนินการ (ในการสร้างความสัมพันธ์ครั้งแรก)
ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลแสดงตน ตลอดจนพิสูจน์ว่าลูกค้ าเป็น
เจ้าของข้อมูลและหลักฐานดังกล่าวจริง โดยให้ธนาคารอย่างน้อยต้องดาเนินการตามตารางดังต่อไปนี้
18

ข้อ 5 (8) แห่งประกาศสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยง
ด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
19
ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 แห่งประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพ
ตามมาตรา 16
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ตำรำงที่ 1 สรุปแนวทำงในกำรระบุตัวตนของลูกค้ำแบบบุคคลธรรมดำ
การดาเนินการตรวจสอบต้องดาเนินการทั้ง 3 ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บข้อมูล การตรวจสอบหลักฐาน และ
การเปรียบเทียบใบหน้า โดยพิจารณาความเสี่ยงผลิตภัณฑ์และช่องทางการให้บริการ และเลือกวิธีกำรใด
วิธีกำรหนึ่งในกำรระบุตัวตน ดังนี้
ควำมเสี่ยง
ผลิตภัณฑ์

ช่องทำง

ต่ำ

พบหน้ำ

กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลและหลักฐำน

พิสูจน์ทรำบตัวตนของ
ลูกค้ำ

กรณีใช้บัตรประจำตัวประชำชน
1) การใช้เครื่องอ่านบัตร (Card reader) อ่านข้อมูลจากชิปบนบัตร

ให้เจ้าหน้าที่
เป็นผู้ตรวจสอบใบหน้า

ประจาตัวประชาชน แล้วตรวจสอบกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์

ของลูกค้ากับภาพ

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการปกครอง (DOPA)

ของลูกค้าจากบัตร

2) การใช้เครื่องอ่านบัตร (Card reader) อ่านข้อมูลจากชิปบนบัตร
ประจาตัวประชาชน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบเปรียบเทียบกับ

ประจาตัวประชาชน
หรือหนังสือเดินทาง

ข้อมูลตามหน้าบัตรประจาตัวประชาชน
3) ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลอืน่ ใดของหน่วยงานภาครัฐ เช่น
สหกรณ์ที่ตั้งขึ้นโดยสมาชิกที่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลของผูส้ มัครสมาชิกจากหน่วยงานที่ตัวเองสังกัดอยูไ่ ด้
4) ตรวจสอบหลักฐานและรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ว่า
ลูกค้านั้นเป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวจริง
กรณีใช้หนังสือเดินทำงเป็นหลักฐำนแสดงตน
1) นาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทไี่ ด้จากหนังสือเดินทาง เช่น ข้อมูลจาก
เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะใกล้ (NFC) มาตรวจสอบเทียบกับข้อมูล
บนหนังสือเดินทาง หรือ
2) ตรวจสอบหลักฐานและรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ว่า
ลูกค้านั้นเป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวจริง
** โดยใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใด หรือใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับ
ความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน
ทั้งนี้ กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดาต่างชาติหรือต่างด้าวที่ไม่มี
หนังสือเดินทางอาจตรวจสอบเอกสารอื่นใดที่หน่วยงานรัฐออกให้ก็ได้
เช่น บัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มสี ัญชาติไทย,
เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI),
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ควำมเสี่ยง
ผลิตภัณฑ์

ช่องทำง

กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลและหลักฐำน

พิสูจน์ทรำบตัวตนของ
ลูกค้ำ

Travel Document for Aliens (T.D.),
Temporary Passport เป็นต้น
ต่ำ

ไม่พบหน้ำ กรณีใช้บัตรประจำตัวประชำชน

ถ่ายภาพและ

1) การใช้เครื่องอ่านบัตร (Card reader) อ่านข้อมูลจากชิปบนบัตร
ประจาตัวประชาชน แล้วตรวจสอบกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์

บันทึกภาพลูกค้าเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ใช้ในการ

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการปกครอง (DOPA)

ตรวจสอบเปรียบเทียบ

2) การใช้เครื่องอ่านบัตร (Card reader) อ่านข้อมูลจากชิปบนบัตร

ภาพใบหน้าของลูกค้า

ประจาตัวประชาชน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลตามหน้าบัตรประจาตัวประชาชน

กับภาพของลูกค้าจาก
บัตรประจาตัว

3) ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลอืน่ ใดของหน่วยงานภาครัฐ เช่น

ประชาชน หนังสือ

สหกรณ์ที่ตั้งขึ้นโดยสมาชิกที่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ สามารถ

เดินทาง หรือข้อมูลหรือ

ตรวจสอบข้อมูลของผูส้ มัครสมาชิกจากหน่วยงานที่ตัวเองสังกัดอยูไ่ ด้

หลักฐานที่น่าเชื่อถืออื่น

4) ตรวจสอบหลักฐานและรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ว่า
ลูกค้านั้นเป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวจริง

เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นลูกค้า
รายนั้นจริงแทนการพบ

กรณีใช้หนังสือเดินทำงเป็นหลักฐำนแสดงตน
1) นาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทไี่ ด้จากหนังสือเดินทาง เช่น ข้อมูลจาก
เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะใกล้ (NFC) มาตรวจสอบเทียบกับข้อมูล
บนหนังสือเดินทาง
2) ตรวจสอบหลักฐานและรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ว่า
ลูกค้านั้นเป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวจริง
** โดยใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใด หรือใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับ
ความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน
ทั้งนี้กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดาต่างชาติหรือต่างด้าวที่ไม่มีหนังสือ
เดินทางอาจตรวจสอบเอกสารอื่นใดที่หน่วยงานรัฐออกให้ก็ได้ เช่น
บัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทย,
เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI),
Travel Document for Aliens (T.D.),
Temporary Passport เป็นต้น

เห็นลูกค้าต่อหน้า
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ควำมเสี่ยง
ผลิตภัณฑ์

ช่องทำง

กลำง

พบหน้ำ

กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลและหลักฐำน

พิสูจน์ทรำบตัวตนของ
ลูกค้ำ

กรณีใช้บัตรประจำตัวประชำชน

ให้เจ้าหน้าที่

1) การใช้เครื่องอ่านบัตร (Card reader) อ่านข้อมูลจากชิปบนบัตร

เป็นผู้ตรวจสอบหรือ

ประจาตัวประชาชน แล้วตรวจสอบกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์

อาจพิจารณานา

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการปกครอง (DOPA)
2) การใช้เครื่องอ่านบัตร (Card reader) อ่านข้อมูลจากชิปบนบัตร

เทคโนโลยีเปรียบเทียบ
ข้อมูลชีวมิติของลูกค้า

ประจาตัวประชาชน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบเปรียบเทียบกับ

มาเพิ่มประสิทธิภาพ

ข้อมูลตามหน้าบัตรประจาตัวประชาชน

ในการพิสูจน์ตัวตน

3) ใช้ข้อมูลหน้าบัตรและ Laser Code หลังบัตรประจาตัวประชาชน
ส่งไปตรวจสอบสถานะบัตรกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการปกครอง

ลูกค้าได้

(DOPA)
4) ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลอืน่ ใดของหน่วยงานภาครัฐ เช่น
สหกรณ์ที่ตั้งขึ้นโดยสมาชิกที่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลของผูส้ มัครสมาชิกจากหน่วยงานที่ตัวเองสังกัดอยูไ่ ด้
กรณีใช้หนังสือเดินทำงเป็นหลักฐำนแสดงตน
นาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากหนังสือเดินทาง เช่น ข้อมูลจาก
เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะใกล้ (NFC) มาตรวจสอบเทียบกับข้อมูล
บนหนังสือเดินทาง โดยหากไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่ได้จากหนังสือเดินทาง อาจตรวจสอบเอกสารสาคัญประจาตัวอื่น
ที่รัฐบาลไทย หรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เทียบกับหนังสือ
เดินทางทดแทนได้
**หรือใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน
โดยพิจารณาตามตารางที่ 2 ตัวอย่างเอกสารที่สามารถใช้เพื่อการระบุ
ตัวตน กรณีใช้หนังสือเดินทางในการแสดงตนและไม่สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ เฉพาะเอกสารแสดงตน (ช่องที่ 2)
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ควำมเสี่ยง
ผลิตภัณฑ์
กลำง

ช่องทำง

กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลและหลักฐำน

ไม่พบหน้ำ กรณีใช้บัตรประจำตัวประชำชน

พิสูจน์ทรำบตัวตนของ
ลูกค้ำ
ต้องถ่ายภาพและ

1) การใช้เครื่องอ่านบัตร (Card reader) อ่านข้อมูลจากชิปบนบัตร

บันทึกภาพลูกค้า และ

ประจาตัวประชาชน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบเปรียบเทียบกับ

ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ได้

ข้อมูลตามหน้าบัตรประจาตัวประชาชน
2) ใช้ข้อมูลหน้าบัตรและ Laser Code หลังบัตรประจาตัวประชาชน

มาตรฐานสากลหรือ
มาตรฐานที่ยอมรับ

ส่งไปตรวจสอบสถานะบัตรกับ DOPA

โดยทั่วไป หรือให้

กรณีใช้หนังสือเดินทำงเป็นหลักฐำนแสดงตน
นาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากหนังสือเดินทาง เช่น ข้อมูลจาก
เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะใกล้ (NFC) มาตรวจสอบเทียบกับข้อมูล
บนหนังสือเดินทาง โดยหากไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่ได้จากหนังสือเดินทาง อาจตรวจสอบเอกสารสาคัญประจาตัวอื่น
ที่รัฐบาลไทย หรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เทียบกับหนังสือ
เดินทางทดแทนได้
**หรือใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน
โดยพิจารณาตามตารางที่ 2 ตัวอย่างเอกสารที่สามารถใช้เพื่อการระบุ
ตัวตน กรณีใช้หนังสือเดินทางในการแสดงตนและไม่สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ เฉพาะเอกสารแสดงตน (ช่องที่ 2)

เจ้าหน้าที่
เป็นผู้ตรวจสอบ
เปรียบเทียบภาพ
ใบหน้าของลูกค้ากับ
ภาพของลูกค้าจากบัตร
ประจาตัวประชาชน
หรือหนังสือเดินทาง
เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นลูกค้า
รายนั้นจริงแทนการพบ
เห็นลูกค้าต่อหน้า หรือ
ใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับ
ความน่าเชื่อถือ
เทียบเคียงกัน
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ควำมเสี่ยง
ผลิตภัณฑ์

ช่องทำง

สูง

พบหน้ำ

กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลและหลักฐำน

พิสูจน์ทรำบตัวตนของ
ลูกค้ำ

กรณีใช้บัตรประจำตัวประชำชน

ให้เจ้าหน้าที่

การใช้เครื่องอ่านบัตร (Card reader) อ่านข้อมูลจากชิปบนบัตร

เป็นผู้ตรวจสอบ หรือ

ประจาตัวประชาชน แล้วตรวจสอบกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์

อาจพิจารณานา

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการปกครอง (DOPA)
กรณีใช้หนังสือเดินทำงเป็นหลักฐำนแสดงตน

เทคโนโลยีเปรียบเทียบ
ข้อมูลชีวมิติของลูกค้า

ให้นาข้อมูลจากเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะใกล้ (NFC) มาตรวจสอบเทียบ

มาเพิ่มประสิทธิภาพ

กับข้อมูลบนหนังสือเดินทาง และตรวจสอบเอกสารสาคัญประจาตัวอื่น

ในการพิสูจน์ทราบ

ที่รัฐบาลไทยออกให้หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้
** หรือใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน

ตัวตนของลูกค้าก็ได้

โดยใช้เอกสารหรือหลักฐานในการตรวจสอบประกอบกัน จานวน
อย่างน้อย 3 ประเภท รายละเอียดตามตารางที่ 2 ตัวอย่างเอกสาร
ที่สามารถใช้เพื่อการระบุตัวตน กรณีใช้หนังสือเดินทางในการแสดงตน
และไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้
ไม่พบหน้ำ กรณีใช้บัตรประจำตัวประชำชน

ต้องถ่ายภาพและบันทึกภาพ

การใช้เครื่องอ่านบัตร (Card reader) อ่านข้อมูลจากชิปบนบัตร

ลูกค้าและใช้เทคโนโลยี

ประจาตัวประชาชน แล้วตรวจสอบกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์

ขั้นสูงที่ได้มาตรฐานสากล

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการปกครอง (DOPA)
กรณีใช้หนังสือเดินทำงเป็นหลักฐำนแสดงตน

หรือมาตรฐานที่ยอมรับ
โดยทั่วไป เพื่อใช้ตรวจสอบ

นาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากหนังสือเดินทาง เช่น ข้อมูลจาก

เปรียบเทียบภาพใบหน้าของ

เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะใกล้ (NFC) มาตรวจสอบเทียบกับข้อมูล

ลูกค้ากับข้อมูลชีวมิติจาก

บนหนังสือเดินทาง และ ตรวจสอบเอกสารสาคัญประจาตัวอื่น
ที่รัฐบาลไทยหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้

บัตรประจาตัวประชาชน
แบบอเนกประสงค์หรือ

** หรือใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้

โดยใช้เอกสารหรือหลักฐานในการตรวจสอบประกอบกัน จานวน

จากหนังสือเดินทาง

อย่างน้อย 3 ประเภท รายละเอียดตามตารางที่ 2 ตัวอย่างเอกสาร
ที่สามารถใช้เพื่อการระบุตัวตน กรณีใช้หนังสือเดินทางในการแสดงตน

เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นลูกค้า
รายนั้นจริงแทนการ

และไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้

พบเห็นลูกค้าต่อหน้า หรือ
ใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับ
ความน่าเชื่อถือ
เทียบเคียงกัน
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ตำรำงที่ 2 ตัวอย่ำงเอกสำรที่สำมำรถใช้เพื่อกำรระบุตัวตน
กรณีใช้หนังสือเดินทำงในกำรแสดงตนและไม่สำมำรถตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้
ประเภทเอกสารหรือหลักฐานในการตรวจสอบสาหรับบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย ในกรณีที่ไม่
สามารถตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากหนังสือเดินทางได้ พิจารณาแยกตามวัตถุประสงค์การเดินทาง
สามารถสรุปได้ดังนี้
วัตถุประสงค์

เอกสำรแสดงตน

1. กรณีชาวต่างชาติทั่วไป (1) หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ Travel Document
เข้ามาทางาน

เอกสำรเพิ่มเติมที่น่ำเชื่อถือ
(1) เอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน

for Aliens (T.D.) หรือ Certificated of Identity (CI)

SWIFT Authenticate หรือเอกสาร

หรือ Temporary Passport และ

การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน Notary

(2) ทะเบียนบ้านเล่มปกสีเหลือง (ทร.13) ที่ระบุ
เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือ

Public

(3) ใบอนุญาตทางานในประเทศ (Work Permit)
ที่ส่วนราชการไทยออกให้ (อ่าน QR Code) หรือ
(4) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคนอยู่ชั่วคราว
(Non-Immigrant Visa) หรือ Smart VISA หรือ
(5) เอกสารแสดงตนทีส่ ่วนราชการไทยหรือรัฐเจ้าของ
สัญชาติออกให้
2. กรณีทาธุรกิจใน
ประเทศไทย

(1) หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ Travel Document

(1) เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

for Aliens (T.D.) หรือ Certificated of Identity (CI)
หรือ
หรือ Temporary Passport และ
(2) เอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน
(2) ทะเบียนบ้านเล่มปกสีเหลือง (ทร.13) ที่ระบุ

SWIFT Authenticate หรือเอกสาร

เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือ

การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน Notary

(3) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคนอยู่ชั่วคราว
(Non-Immigrant Visa) หรือ ประเภทคนอยู่ชั่วคราว

Public

(Non-Immigrant Visa) รหัส B (Business) หรือ
(4) เอกสารแสดงตนทีส่ ่วนราชการไทยหรือรัฐเจ้าของ
สัญชาติออกให้
3. กรณีเข้ามาศึกษาใน
ประเทศไทยของ
นักเรียนต่างชาติ

(1) หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ Travel Document
for Aliens (T.D.) หรือ Certificated of Identity
(CI) หรือ Temporary Passport และ

(1) หนังสือรับรองที่โรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาออกให้ หรือ
(2) เอกสารการพิสจู น์ตัวตนลูกค้าผ่าน
SWIFT Authenticate หรือเอกสาร
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เอกสำรแสดงตน
(2) ทะเบียนบ้านเล่มปกสีเหลือง (ทร.13) ที่ระบุ
เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือ

เอกสำรเพิ่มเติมที่น่ำเชื่อถือ
การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน Notary
Public

(3) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคนอยู่ชั่วคราว
(Non – Immigrant Visa) หรือ ประเภทคนอยู่ชั่วคราว
(Non – Immigrant Visa) รหัส ED (Education) หรือ
(4) เอกสารแสดงตนทีส่ ่วนราชการไทยหรือรัฐเจ้าของสัญชาติ
ออกให้
4. กรณีเข้ามารับการ
รักษาพยาบาล
ในประเทศไทย

(1) หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ Travel Document
for Aliens (T.D.) หรือ Certificated of Identity (CI)
หรือ Temporary Passport และ

(1) หนังสือรับรองจากสถานพยาบาล
ว่าเข้ารับการรักษาจริง หรือ
(2) เอกสารการพิสจู น์ตัวตนลูกค้าผ่าน

(2) หนังสืออนุญาตให้พานักอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า

SWIFT Authenticate หรือเอกสาร

3 เดือนจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือ
(3) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคนอยู่ชั่วคราว

การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน Notary
Public

(Non – Immigrant Visa) หรือ ประเภทคนอยู่ชั่วคราว
(Non – Immigrant Visa) รหัส O (MT-90) หรือ รหัส
O (MD) หรือ รหัส B (Business) หรือ
(4) เอกสารแสดงตนทีส่ ่วนราชการไทยหรือรัฐเจ้าของ
สัญชาติออกให้
5. กรณีเข้ามาซื้อ
อสังหาริมทรัพย์

(1) หนังสือเดินทาง (Passport) และ

เอกสารการพิสจู น์ตัวตนลูกค้าผ่าน

(2) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคนอยู่ชั่วคราว

SWIFT Authenticate หรือเอกสาร

(Non-Immigrant Visa) หรือ
(3) เอกสารแสดงตนทีส่ ่วนราชการไทยหรือรัฐเจ้าของ

การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน Notary Public

สัญชาติออกให้
6. กรณีเพื่อลงทุนซื้อขาย
หลักทรัพย์

(1) หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ Travel Document
for Aliens (T.D.) หรือ Certificated of Identity (CI)
หรือ Temporary Passport และ
(2) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคนอยู่ชั่วคราว
(Non-Immigrant Visa) หรือ
(3) เอกสารแสดงตนทีส่ ่วนราชการไทยหรือรัฐเจ้าของ
สัญชาติออกให้

เอกสารการพิสจู น์ตัวตนลูกค้าผ่าน
SWIFT Authenticate หรือเอกสาร
การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน Notary Public
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7. กรณีเจ้าหน้าที่
หน่วยงานราชการของ

เอกสำรแสดงตน
(1) หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ Travel Document
for Aliens (T.D.) หรือ Certificated of Identity (CI)

ต่างประเทศ หรือ
เจ้าหน้าที่องค์การ

หรือ Temporary Passport และ
(2) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทยประเภททูต (Diplomatic

ระหว่างประเทศ

Visa) หรือประเภทราชการ (Official Visa) หรือ

เอกสำรเพิ่มเติมที่น่ำเชื่อถือ
หนังสือรับรองการเป็นนักการทูต
(Diplomatic Visa) เจ้าหน้าทีส่ ถานทูต
(Embassy Staff) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ราชการของต่างประเทศ เจ้าหน้าที่
องค์การสหประชาชาติ (UN Staff) จาก

(3) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทยประเภท

หน่วยงานต้นสังกัด หรือเจ้าหน้าทีข่ อง

คนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) หรือ
(4) เอกสารแสดงตนทีส่ ่วนราชการไทยหรือรัฐเจ้าของ

องค์การระหว่างประเทศ

สัญชาติออกให้
8. กรณี Retirement

(1) หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ Travel Document
for Aliens (T.D.) หรือ Certificated of Identity (CI)
หรือ Temporary Passport และ
(2) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทยประเภทคนอยู่ชั่วคราว

(1) เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
หรือ
(2) เอกสารการพิสจู น์ตัวตนลูกค้าผ่าน
SWIFT Authenticate หรือเอกสาร

(Non – Immigrant Visa) รหัส O-X หรือ รหัส O-A

การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน Notary

หรือตราประทับสาหรับกรณีที่ใช้ชีวิต

Public หรือ

บั้นปลาย (Retirement) ในประเทศไทย หรือ
(3) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคนอยู่ชั่วคราว

(3) หนังสือรับรองจากสถานฑูต

(Non-Immigrant Visa) หรือ Long Stay ต้องใช้
ประกอบกับหนังสือรับรองจากสถานฑูต หรือ
(4) เอกสารแสดงตนทีส่ ่วนราชการไทยหรือรัฐเจ้าของ
สัญชาติออกให้
9. กรณีผู้ถือบัตร

(1) หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ Travel Document

(1) บัตร Thailand Elite Card หรือ

Thailand Elite หรือ

for Aliens (T.D.) หรือ Certificated of Identity (CI)

หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก

Thailand Privilege

หรือ Temporary Passport และ

Thailand Elite หรือ

Card

(2) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทยประเภทคนอยู่ชั่วคราว
(Non–Immigrant Visa) หรือ

(2) เอกสารการพิสจู น์ตัวตนลูกค้าผ่าน
SWIFT Authenticate หรือเอกสาร

(3) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทยประเภทคนอยู่ชั่วคราว

การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน Notary

(Non–Immigrant Visa) รหัส SE (Social Entry)
รหัส PE (Privilege Entry) หรือ
(4) เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรอง
แสดงถิ่นที่อยู่ จากสถานทูตหรือจากสานักงานตรวจคน
เข้าเมือง เป็นต้น หรือ

Public
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เอกสำรแสดงตน

เอกสำรเพิ่มเติมที่น่ำเชื่อถือ

(5) เอกสารแสดงตนทีส่ ่วนราชการไทยหรือรัฐเจ้าของสัญชาติ
ออกให้
10. กรณีนักบวช
ต่างชาติเข้ามาศึกษา
พุทธศาสนาหรือ
ปฏิบัติพุทธศาสนกิจ

(1) หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ Travel Document

(1) หนังสือรับรองการเข้าศึกษาจากสานัก

for Aliens (T.D.) หรือ Certificated of Identity (CI)
หรือ Temporary Passport และ

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือสานัก
นายกรัฐมนตรีหรือมหาจุฬาลงการณ์

(2) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทยประเภทคนอยู่ชั่วคราว
(Non – Immigrant VISA) หรือ

ราชวิทยาลัย หรือหนังสือรับรองจาก
สานักพุทธศาสนาประจาจังหวัด หรือ

(3) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทยประเภทคนอยู่ชั่วคราว
(2) เอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน
(Non – Immigrant Visa) รหัส ED (Education) หรือ
SWIFT Authenticate หรือเอกสาร
(4) เอกสารแสดงตนทีส่ ่วนราชการไทยหรือรัฐเจ้าของ
สัญชาติออกให้
11. กรณีนักบวช /

(1) หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ Travel Document

ผู้เผยแผ่ศาสนา
ต่างชาติเข้ามาเพื่อ

for Aliens (T.D.) หรือ Certificated of Identity (CI)
หรือ Temporary Passport หรือเอกสารแสดงตน

เผยแผ่ศาสนา

ทีส่ ่วนราชการไทยหรือรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ และ
(2) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทยประเภทคนอยู่ชั่วคราว
(Non – Immigrant VISA) หรือ
(3) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทยประเภทคนอยู่ชั่วคราว
(Non – Immigrant Visa) รหัส R (Religion)
(4) เอกสารแสดงตนทีส่ ่วนราชการไทยหรือรัฐเจ้าของ
สัญชาติออกให้

12. คนต่างด้าวทีไ่ ด้รับ

(1) บัตรประจาตัวที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

อนุญาตให้อยู่ใน

ออกให้ เช่น บัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทย

ประเทศไทยถาวร

(เลขประจาตัว13 หลัก ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 6 หรือ 7 หรือ

ได้แก่ คนต่างด้าวที่มี

8 แล้วแต่กรณี) หรือ บัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะ

ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
(ทร.13) หรือ

ทางทะเบียน (เลขประจาตัว13 หลัก ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0)
หรือ สมุดประจาตัวคนต่างด้าว และ

ชนกลุ่มน้อย และ

(2) แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของบุคคลทีไ่ ม่มี

บุคคลที่ไม่มีสถานะ

สถานะทางทะเบียน (ทร.38 ข) หรือ แบบรับรอง

ทางทะเบียน ซึ่งรอ
การพิสูจน์สัญชาติ

รายการทะเบียนราษฎร ทร.13/1 หรือ ทร.14/1
แล้วแต่กรณี หรือ
(3) ทะเบียนบ้าน (ทร.13 หรือ ทร.14)

การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน Notary
Public
(1) หนังสือรับรองจากกรมการศาสนา
วัตถุประสงค์เผยแผ่ศาสนา และ
(2) หนังสือรับรองจากองค์กรศาสนา
คริสต์ อิสลาม หรือองค์กรศาสนา
ของนักบวชนั้น หรือ
(3) เอกสารการพิสจู น์ตัวตนลูกค้าผ่าน
SWIFT Authenticate หรือเอกสาร
การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน Notary
Public
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เอกสำรแสดงตน

เอกสำรเพิ่มเติมที่น่ำเชื่อถือ

(4) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการไทยออกให้
* ทั้งนี้ หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต้องปรากฏรูปภาพใบหน้า และ
เลขประจาตัว 13 หลักที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ออกให้

13. แรงงานต่างด้าว

(1) หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ Travel Document

(1) หนังสือรับรองจากนายจ้าง โดยระบุ

สัญชาติพม่า ลาว

for Aliens (T.D.) หรือ เอกสารรับรองบุคคล

ข้อมูลและรายละเอียดของนายจ้าง

และกัมพูชา แต่ได้รับ

(Certificate of Identity: CI) หรือ Temporary

ลูกจ้าง (ชื่อเต็ม วันเดือนปีเกิด เลขบัตร

การผ่อนผัน
ให้อยู่ในประเทศไทย

Passport หรือบัตรประจาตัวคนซึง่ ไม่มีสญ
ั ชาติไทย
(เลขประจาตัว 13 หลัก ขึ้นต้นด้วย 00) และ

ประจาตัว ประเทศเจ้าของสัญชาติ และ
ที่อยู่ปัจจุบัน) สถานที่ประกอบการ และ

ชั่วคราวเป็นกรณี
พิเศษ

(2) แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวที่
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
(ท.ร. 38/1) หรือ
(3) เอกสารแสดงตนทีส่ ่วนราชการไทยหรือรัฐเจ้าของ
สัญชาติออกให้

ข้อมูลการติดต่อ และแนบบัตร
ประจาตัวประชาชนของนายจ้าง หรือ
หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือ
(2) ใบอนุญาตทางาน (Work Permit)
ที่กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงานออกให้

หมำยเหตุ: 1) กรณีชาวต่างชาติประเภทอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ให้ใช้เอกสารตามที่กาหนดไว้ข้างต้นได้
2) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการไทยหรื อรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ตามที่กาหนดไว้ข้างต้น ต้องมี
ลักษณะ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
2.1) ต้องมีข้อมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบกับข้อมูลแสดงตนของลูกค้าในบัตรประจาตัวประชาชนหรือ
ในหนังสือเดินทาง
2.2) ข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน
2.3) หน่วยงานผู้ออกเอกสารต้องมีกระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบตัวตนของบุคคล และ
รับรองว่าข้อมูลเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
3) การเลือกใช้เอกสาร
3.1) สาหรับผลิตภัณฑ์เสี่ยงกลาง ให้เลือกใช้เอกสารที่ระบุไว้ในตารางเอกสารแสดงตน (ช่องที่ 2)
ทั้ง 2 รายการ
3.2) สาหรับผลิตภัณฑ์เสี่ยงสูง สามารถเลือกใช้เอกสารที่ระบุไว้ในตารางเอกสารแสดงตน (ช่องที่ 2)
ทั้ง 3 รายการ หรือ เลือกจากช่องเอกสารแสดงตน (ช่องที่ 2) จานวน 2 รายการ และเลือกเอกสารจากช่อง
เอกสารเพิ่มเติมที่น่าเชื่อถือ (ช่องที่ 3) 1 รายการ ก็ได้
ในกรณีที่หน่วยงานทางการมีการเปลี่ยนแปลงประเภทเอกสาร ขอให้ธนาคารปรับเปลี่ ยนให้
สอดคล้องกับประเภทเอกสารของหน่วยงานทางการตามที่ประกาศ
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1.1.1 กรณีมีเหตุจำเป็นไม่สำมำรถตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้
1) กรณี ที่ บั ต รประจ าตั ว ประชาชนไม่ ส ามารถตรวจสอบข้ อ มู ล จากเครื่ อ งอ่ า นบั ต ร
ประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ได้ อันเนื่องจากชิปที่อยู่ในบัตรประจาตัวประชาชนเสียหายชารุด หรือไม่
สามารถอ่านได้เนื่องจากข้อจากัดของบัตรให้ดาเนินการดังนี้
(1) แจ้งให้ลูกค้าทาบัตรประจาตัวประชาชนใบใหม่ หรือ
(2) ให้นาข้อมูลบนบัตรประจาตัวประชาชน พร้อม Laser Code ตรวจสอบกับระบบ
การตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ และหากเป็นกรณีผลิตภัณฑ์เสี่ยงสูงต้องขอเอกสาร
เพิ่มเติม 1 ประเภท โดยเอกสารที่ขอต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานทางการ เช่น ทะเบียนบ้าน หรือ
ใบขับขี่ เป็นต้น
(3) กรณีไม่สามารถดาเนินการตามข้อ (1) และ (2) ได้ ให้สามารถระบุตัวตนโดยขอ
เอกสารเพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ประเภท สาหรับผลิตภัณฑ์เสี่ยงกลาง และ 2 ประเภท สาหรับผลิตภัณฑ์เสี่ยงสู ง
โดยเอกสารที่ขอต้องเป็ นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการ เช่น ทะเบียนบ้าน หรือ ใบขับขี่ เป็นต้น เพื่อนามา
พิจารณาประกอบกับบัตรประจาตัวประชาชน
ทั้งนี้ ในการใช้มาตรการในข้อ (3) สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
ต้องมีมาตรการที่แน่ใจได้ว่าเป็นกรณีความเสียหายจากชิปที่อยู่บนบัตรที่แท้จริง ไม่ได้เกิดจากการใช้บัตรปลอม
หรือชิปปลอม หากไม่สามารถทาให้แน่ใจได้ควรพิจารณาให้ลูกค้าทาบัตรประจาตัวประชาชนใบใหม่ตาม (1)
2) กรณี ที่ บั ต รประจ าตั ว ประชาชนไม่ ส ามารถตรวจสอบข้ อ มู ล จากเครื่ อ งอ่ า นบั ต ร
ประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ได้ เนื่องจากเป็นบัตรประจาตัวประชาชนรุ่นเก่า ให้ดาเนินการดังนี้
(1) แจ้งให้ลูกค้าทาบัตรประจาตัวประชาชนใบใหม่ หรือ
(2) ขอเอกสารเพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ประเภท สาหรับผลิตภัณฑ์เสี่ยงกลาง และ 2 ประเภท
สาหรับผลิตภัณฑ์เสี่ยงสูง โดยเอกสารที่ขอต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการ เช่น ทะเบียนบ้าน หรือ ใบขับขี่
เป็นต้น เพื่อนามาพิจารณาประกอบกับบัตรประจาตัวประชาชน
3) กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถตรวจสอบบั ต รประจ าตั ว ประชาชนกั บ ระบบการตรวจสอบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐได้ เนื่องจากระบบมีปัญหา ให้ดาเนินการดังนี้
(1) ตรวจสอบข้ อ มู ล จากเครื่ อ งอ่ า นบั ต รประจ าตั ว ประชาชนแบบอเนกประสงค์
เทียบกับใบหน้าลูกค้า (Offline) และเปิดบัญชีแต่ยังไม่อนุมัติให้ทาธุรกรรม (เปิดบัญชีในจานวนเงินศูนย์บาท)
โดยให้ตรวจสอบข้อมูลบนบัตรประจาตัวประชาชนกับระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
ภาครัฐในภายหลัง ซึ่งบัญชีที่เปิดนั้นจะไม่สามารถทาธุรกรรมได้จนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้น หรือ
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(2) ตรวจสอบข้ อ มู ล จากเครื่ อ งอ่ า นบั ต รประจ าตั ว ประชาชนแบบอเนกประสงค์
เทียบกับใบหน้าลูกค้า (Offline) และต้องขอเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐเพิ่มอีกหนึ่งรายการ (เอกสาร
เพิ่ ม เติ ม ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี รู ป ของลู ก ค้ า ) เพื่ อ ตรวจสอบซ้ า โดยไม่ ต้ อ งจ ากั ด จ านวนเงิ น ในการเปิ ด บั ญ ชี
และควรตรวจสอบบัตรประจาตัวประชาชนกับระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ
ซึ่งบัญชีที่เปิดนั้นสามารถทาธุรกรรมได้ทันที แต่หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผลการตรวจสอบไม่ผ่าน ธนาคาร
ต้องมีกระบวนการดาเนินการ เช่น มาตรการระงับการใช้บัญชี เป็นต้น หรือ
(3) ตรวจสอบข้ อ มู ล จากเครื่ อ งอ่ า นบั ต รประจ าตั ว ประชาชนแบบอเนกประสงค์
(Offline) และต้องถ่ายภาพและบันทึกภาพลูกค้า และใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ได้มาตรฐานสากลหรือมาตรฐาน
ที่ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อใช้ตรวจสอบเปรียบเทียบภาพใบหน้าของลูกค้ากับภาพของลูกค้าจากบัตรประจาตัว
ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นลูกค้ารายนั้นจริง
1.1.2 กำรพิสูจน์ตัวตนลูกค้ำบุคคลธรรมดำ กรณีผู้เยำว์ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชำชน
กรณีเด็กอายุ ต่ากว่า 7 ปี ในการระบุตัว ตนและพิสู จน์ตัวตนให้ ดาเนินการโดยขอบัตร
ประจาตัวประชาชนผู้ปกครองและตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์
กับระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งขอสาเนาสูติบัตรผู้เยาว์
1.1.3 กำรแสดงตนและกำรพิสูจน์ตั วตนลูกค้ำบุคคลธรรมดำ กรณีผู้พิกำรหรือผู้ทุพพลภำพ
ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชำชน
ในการระบุตัวตนของผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพที่ไม่มีบัตรประจาตัวประชาชนให้ดาเนินการ
ขอบัตรประจาตัวคนพิการ และเอกสารที่ออกจากหน่วยงานของรัฐอย่างน้อย 1 รายการ เช่น ทะเบียนบ้าน
ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (Passport) บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรประจาตัวข้าราชการ บัตรประจาตัว
พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ระบุเลขประจาตัวประชาชน เป็นต้น โดยมาตรฐานในการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้านั้น
ให้ ใ ช้ ห ลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตามความเสี่ ย งของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละช่ อ งทางการให้ บ ริ การตามตารางที่ 1
สรุปแนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้าแบบบุคคลธรรมดา
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวข้างต้นเป็นมาตรการเฉพาะเพื่อขจัดอุปสรรคในการแสดงตนของ
ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพเท่านั้น ธนาคาร จะต้องกาหนดกระบวนการตรวจสอบความเคลื่อนไหวให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ระดับความเสี่ยงของลูกค้า และแหล่งที่มาของรายได้
เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนาบัญชีของผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพไปใช้ในการกระทาความผิด เพราะหากเกิด
ความบกพร่ อ งในกระบวนดั ง กล่ า วธนาคาร อาจมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมาย
อันอาจนาไปสู่การถูกดาเนินคดีได้
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1.1.4 แนวทำงกำรพิ สู จ น์ แ ละยื น ยั น ตัว ตนบนแพลตฟอร์ ม กลำงที่ ไ ด้ รั บ กำรรั บ รองจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน National Digital ID (NDID)
กรณีการใช้แพลตฟอร์มกลาง เช่น NDID ถือเป็นการพึ่งพาบุคคลที่สามหรือเป็นการใช้
ตัวแทน20 ในการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า ซึ่งองค์กรที่ได้พิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้ารายนั้นมาแล้ว
(Identity Provider: IDP) เป็นผู้ยืนยันตัวตนลูกค้าให้กับธนาคารที่ลูกค้ากาลังทาธุรกรรมอยู่ (Relying Party: RP)
ซึ่ ง รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารยื น ยั น ตั ว ตนนั้ น จะต้ อ งให้ ลู ก ค้ า ท าการยื น ยั น ตั ว ตนจาก Authenticator
ที่ทางองค์กรเคยพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้ารายนั้นเป็นผู้ออกให้ และหลังจากลูกค้ารายนั้นทาการยืนยันตัวตน
ส าเร็ จ แล้ ว องค์ ก รที่ เ คยพิ สู จ น์ ท ราบตั ว ตนลู ก ค้ า จะท าการยื น ยั น กลั บ ไปที่ ธ นาคารที่ ลู ก ค้ า รายนั้ น
กาลังทาธุรกรรมอยู่ว่าเป็นลูกค้ารายนั้นจริง ลูกค้าจึงจะสามารถทาธุรกรรมที่ธนาคารนั้น ๆ ได้สาเร็จ
กรณีลู กค้าจะใช้บริ การแพลตฟอร์มกลางลู กค้ าต้ องท าการลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริ การ
บนช่องทางที่กาหนด โดยต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตนตามมาตรฐานทางการ (Identity Assurance Level: IAL) ได้แก่
- ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจาตัวประชาชน (Dip Chip)
- น าข้อมูล ที่ได้จ าก Chip ในบัตรประจาตัว ประชาชนไปตรวจสอบกับฐานข้อมู ล ของ
กรมการปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online to DOPA)
- ถ่ายรูปใบหน้าลูกค้า
- เปรียบเทียบรูปถ่ายกับรูปที่ได้จาก Chip ในบัตรประจาตัวประชาชนผ่านระบบเปรียบเทียบ
ใบหน้า (Biometric)
1.1.5 กำรพิสูจน์ทรำบตัวตนลูกค้ำ ที่ผ่ำนกำรพิสูจน์ทรำบตัวตนมำแล้ว
ในกรณีที่ธนาคาร ได้ทาการพิสูจน์ ทราบตัวตนลู กค้าตามประกาศของสานักงาน ปปง.
มาแล้ว ธนาคารสามารถบริหารความเสี่ยงโดยให้พิจารณาดังนี้
1. ให้บริหารความเสี่ยงโดยต้องพิจารณาวิธีการยืนยันตัวตนที่น่าเชื่อถือ (Authentication)
2. ต้องพิจารณาว่าข้อมูลที่ใช้ในการสมัครต้องเป็นปัจจุบัน ซึ่งอาจดาเนิ นการโดยอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังนี้
- ตรวจสอบข้อมูลกับระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ โดย
สามารถน าข้อมูล เดิมที่เคยให้ ไว้กับ ธนาคาร ไปตรวจสอบกับ ระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ
หน่วยงานภาครัฐได้ หรือ
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- ให้ลูกค้าตรวจสอบและยืนยันข้อมูล KYC/CDD ของตนเอง แล้วตรวจสอบเทียบกับ
หลักฐานที่ลูกค้าได้แสดงตนไว้แล้ว โดยกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลควรขอหลักฐานในการยืนยันข้อมูล
ดังกล่าว หรือตรวจสอบข้อมูลกับระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ
3. ต้องพิจารณาว่าในการพิสูจน์ ทราบตัว ตนในครั้งก่อนมีค วามเข้มข้นเพียงพอต่ อการ
พิสูจน์ทราบตัวตนในครั้งถัดไปโดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์
1.2) กรณี ที่ ลู ก ค้ ำ เป็ น นิ ติ บุ ค คล เมื่ อ ธนาคาร ได้ ด าเนิ น การจั ด ให้ ลู ก ค้ า แสดงตนตามประกาศ
สานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้า สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 แล้ว
ให้ดาเนินการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความเสี่ยงต่า ต้องระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของ
ลู ก ค้ า จากข้ อ มู ล การแสดงตนที่ ค รบถ้ ว นและจั ด ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล อื่ น ๆ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎกระทรวง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 โดยต้องดาเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) กรณี นิ ติ บุ คคลที่ จดทะเบี ยนในประเทศไทย ให้ ตรวจสอบหนั งสื อรั บรองการจดทะเบี ยน
ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือน
(ข) กรณี ที่ ไ ม่ ใ ช่ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศไทย ให้ ต รวจสอบหลั ก ฐานการเป็ น
นิติบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน
(ค) กรณีลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็น
นิติบุคคล ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการทาธุรกรรม หนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอานาจ
(ง) กรณี ลู กค้ าที่ เป็ นสหกรณ์ มู ลนิ ธิ สมาคม สโมสร วั ด มั สยิ ด ศาลเจ้ า และนิ ติ บุ คคลอื่ น
ในลักษณะเดียวกัน ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการทาธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอานาจ
(2) กรณีที่ลูกค้านิติบุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีระดับความเสี่ยงสูง ต้องระบุและพิสูจน์
ทราบตัวตนของลูกค้าจากข้อมูลการแสดงตนที่ครบถ้วนและจัดให้ได้มาซึ่งข้อมูลอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 และต้องตรวจสอบข้อมูล และ
หลักฐานกับฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ โดยต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) กรณี นิ ติ บุ คคลที่ จดทะเบี ยนในประเทศไทย ให้ ตรวจสอบหนั งสื อรั บรองการจดทะเบี ยน
ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือน
(ข) กรณี ที่ ไ ม่ ใ ช่ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศไทย ให้ ต รวจสอบหลั ก ฐานการเป็ น
นิติบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน
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(ค) กรณีลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็น
นิติบุคคล ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการทาธุรกรรม หนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอานาจ
(ง) กรณี ลู กค้ าที่ เป็ นสหกรณ์ มู ลนิ ธิ สมาคม สโมสร วั ด มั สยิ ด ศาลเจ้ า และนิ ติ บุ คคลอื่ น
ในลักษณะเดียวกัน ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการทาธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอานาจ
ทั้ ง นี้ กรณี ที่ พ บว่ า ความเสี่ ย งโดยรวมของลู ก ค้ า อยู่ ใ นระดั บ ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ธนาคาร
อาจพิจ ารณาขั้น ตอนในการระบุ ตัว ตนเพิ่ม เติ ม โดยขอข้อมูล หรื อตรวจสอบข้ อ มูล อื่ น ๆ นอกเหนื อ จาก
ที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 เช่น ข้อมูลการชาระ
ค่าสาธารณูปโภคจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ประกอบการ สาเนาสัญญาหรือข้อตกลงทางธุรกิจระหว่างลูกค้า
กับบุคคลภายนอกเฉพาะส่วนที่พิสูจน์ถึงการดาเนินกิจการของลูกค้า ข้อมูลที่ อ้างอิงได้ว่าลูกค้ามีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินอื่นที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น
(3) กรณีที่ลูกค้านิติบุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ใช่ระดับความเสี่ยงต่าหรือสูง ธนาคาร
ต้องระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าจากข้อมูลการแสดงตนที่ครบถ้วนและจัดให้ ได้มาซึ่งข้อมูลอื่น ๆ
ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่ อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลู ก ค้า พ.ศ. 2563 และอำจ
ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานกับฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ โดยต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ตรวจสอบหนังสือรับรองการจดทะเบียน
ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือน
(ข) กรณี ที่ ไ ม่ ใ ช่ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศไทย ให้ ต รวจสอบหลั ก ฐานการเป็ น
นิติบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน
(ค) กรณีลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ที่เป็นนิติบุคคล ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการทาธุรกรรม หนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบ
อานาจ
(ง) กรณี ลู กค้ าที่ เป็ นสหกรณ์ มู ลนิ ธิ สมาคม สโมสร วั ด มั สยิ ด ศาลเจ้ า และนิ ติ บุ คคลอื่ น
ในลักษณะเดียวกัน ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการทาธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอานาจ
หมำยเหตุ:
1) ในการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานกับฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ตามข้อ (ข) – (ง) สาหรับนิติ
บุคคลที่ไม่มีฐานข้อมูลในการตรวจสอบของภาครัฐ ธนาคาร อาจตรวจสอบจากเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐที่เป็น
นายทะเบี ย นขององค์ ก รนั้ น ขอตรวจสอบจากหน่ ว ยงานรั ฐ ดั ง กล่ า วโดยตรง หรื อ ตรวจสอบเอกสาร
ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ในการยืนยันตัวตนของลูกค้าได้เพิ่มเติม
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2) กรณี ก ารระบุ ตั ว ตนและพิ สู จ น์ ท ราบตั ว ตนของผู้ รั บมอบอ านาจทอดสุ ดท้ า ยของลู ก ค้ า ที่เป็น
นิ ติ บุ คคล ให้ ดาเนิ น การตาม ข้อ 18 แห่ ง กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ า
พ.ศ. 2563 กล่าวคือในกรณีที่มีการมอบอานาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว
ในนามของลูกค้า ให้ธนาคาร ตรวจสอบเพื่อทราบว่าลูกค้าได้มีการมอบอานาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวในนามของลูกค้าจริงและต้องตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของบุคคลที่ได้รับ
มอบอานาจดังกล่าวตามข้อ 17 วรรคหนึ่ง (1) และ (3) ด้วย อย่างไรก็ตามในการระบุตัวตนและพิสูจน์ท ราบ
ตัวตนของผู้รับมอบอานาจทอดสุดท้ายตามข้อ 17(1) ธนาคาร ไม่จาเป็นต้องใช้มาตรการที่เทียบเท่ากับลูกค้า
ที่เป็นบุคคลธรรมดา เนื่องจากมาตรการดังกล่าวกาหนดขึ้นเพื่อใช้กับลูกค้าของธนาคาร เท่านั้น แต่บุคคล
ดังกล่าวไม่ใช่ลูกค้าของธนาคารโดยตรงเป็นเพียงผู้รับมอบอานาจมาทาธุรกรรมแทนลูกค้า ดังนั้น ธนาคารต้อง
ดาเนินการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลเป็นหลักว่ามีตัวตนและประกอบกิจการจริง
ในส่วนของผู้รับมอบอานาจทอดสุดท้ายให้ ธนาคาร สามารถดาเนินการตรวจสอบตามนโยบายและระเบียบ
วิธีการของธนาคารเองได้
1.3) กรณีการระบุตัวตนและพิสูจ น์ทราบตัว ตนของลู กค้าที่เป็นนิติบุคคล ให้ธนาคารมีมาตรการ
ในการทาความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของลูกค้า ตลอดจนโครงสร้างการบริหารจัดการหรือการเป็น
เจ้าของ และอานาจในการควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้นด้วย โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลหรือหลักฐานตามข้อ 19 แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563
1.4) ในกรณีที่ ธ นาคาร ต้องปฏิบั ติตามกฎหมายอื่นที่เ กี่ยวข้ องกั บการระบุ ตัว ตนของลู กค้ า และ
การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ งของลู กค้า ที่มีความเข้มงวดแตกต่างจากประกาศฉบับนี้ ให้ ธนาคาร
ถือปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายที่มีความเข้มงวดมากกว่า
3.2 แนวทำงกำรระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
ธนาคาร ต้องกาหนดวิธีการให้แก่บุคลากรผู้ใช้ดุลยพินิจเพื่อระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
และใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบ “ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า” โดยระบุวิธีการหาตัว
ผู้ได้รับผลประโยชน์ดังกล่ าว จากข้อมูล ข้อเท็จจริง หลักฐานต้นฉบับหรือเอกสารอ้างอิงใดบ้ าง และระบุ
ขั้น ตอนต่อไปในกรณี ที่ วิธีการแรกไม่ ทาให้ เกิ ดผลลั พธ์ได้ ทั้งนี้ ควรกาหนดตามหลั กการในกฎกระทรวง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 และประกาศสานักงาน ปปง. ที่เกี่ยวข้อง
กรณีผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าบุคคลธรรมดา ให้สันนิษฐานว่า ลูกค้าบุคคลธรรมดา
ที่ ส ร้ า งความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ หรื อ ท าธุ ร กรรมเพื่ อ ประโยชน์ ข องตนเอง อย่ า งไรก็ ต ามปั จ จุ บั น มี ก ารใช้
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Nominee ในการท าธุ ร กรรมมากขึ้ น หากสถาบั น การเงิ น ตรวจพบก็ ส ามารถระบุ บุ ค คลดั ง กล่ า วเป็ น
ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงได้
สาหรับกรณีลูกค้านิติบุคคล วิธีการในการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และพิสูจน์ทราบ
“ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” ของลูกค้านิติบุคคล ให้ดาเนินการดังนี้
วิธีที่ 1 ตรวจสอบจากข้อมูลการรับประโยชน์จากการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไปตามที่ปรากฏ
ในหลักฐานหรือเอกสารอ้างอิง กรณีที่ไม่พบในการถือหุ้นทอดแรก ให้เรียกข้อมูลในทอดต่อไปจากลูกค้าจนกว่า
จะพบตัว “ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” ที่เป็นบุคคลธรรมดา หากไม่สามารถตรวจสอบด้วยวิธีนี้ได้ ด้วยเหตุ
จาเป็น ให้พิจารณาวิธีที่ 2
วิธีที่ 2 ตรวจสอบจากข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในการครอบงาการบริหารองค์ก รลูกค้า โดยอาจ
แสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่น ๆ ทั้งนี้ ธนาคาร อาจตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเอง
หรืออาจให้ลู กค้าระบุ ข้อมูลว่าผู้ ใดเป็นผู้ ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลู กค้าแล้วนาข้อมูลมาตรวจสอบกับ
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือก็ได้ โดยหากขาดแหล่งข้อมูลหรือไม่พบข้อมูล ให้พิจารณาวิธีที่ 3
วิธีที่ 3 ให้พิจารณาโดยนัยว่า บุคคลธรรมดาผู้ที่มีตาแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของ
ลูกค้าอาจเป็น “ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง”
ส าหรั บ กรณี ลู ก ค้ า ที่ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ก ารตกลงกั น ทางกฎหมาย วิ ธี ก ารในการระบุ ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์ที่แท้จริง และพิสูจน์ทราบ “ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” ของลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมาย ให้ดาเนินการดังนี้
กรณีที่ 1 ในกรณีที่เป็นทรัสต์ ให้ระบุชื่อผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตี ผู้คุ้มครอง ผู้รับประโยชน์หรือ
ประเภทของผู้รับประโยชน์ และบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ใช้อานาจควบคุมทรัสต์ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่อยู่ใน สาย
การควบคุมหรือการเป็นเจ้าของด้วย
กรณีที่ 2 ในกรณีที่เป็ น ทรั ส ต์ ตามกฎหมายว่า ด้ว ยทรัส ต์ เ พื่ อธุร กรรมในตลาดทุนให้ ร ะบุ ชื่ อ
ผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตี ผู้รับประโยชน์ วัตถุประสงค์ของทรัสต์ และทรัพย์สินที่จะให้เป็นกองทรัสต์
กรณีที่ 3 ในกรณีที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายประเภทอื่น ให้ระบุตัวตนของบุคคลที่อยู่
ในตาแหน่งเทียบเท่าบุคคลตามกรณีที่ 1 หรือกรณีที่ 2 ตามประเภทของบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้น
ทั้งนี้ ธนาคารต้องกาหนดวิธีการจัดให้ทรัสตีหรือบุคคลที่มีฐานะเทียบเท่าทรัสตี เปิดเผยสถานะ
ของตนต่อธนาคาร ตั้งแต่เริ่มสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือมีการทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้า

57
นอกจากนี้ ธนาคาร ต้ อ งก าหนดประเภทข้ อ มู ล ผู้ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ ที่ แ ท้ จ ริ ง ที่ ต้ อ งได้ ม า
เพื่ อ น าไปใช้ ต รวจสอบกั บ รายชื่ อ ที่ กฎหมายก าหนดในขั้ นตอนต่ อ ไป เช่ น เมื่ อตรวจสอบและทราบถึ ง
“ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า” แล้ว ธนาคารต้องกาหนดให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับผลประโยชน์
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องได้ ชื่อเต็มที่ถูกต้อง และเลขประจาตัวประชาชน และในกรณีที่ไม่สามารถให้ข้อมูล
เลขประจาตัวประชาชนด้วยอุปสรรคเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูล ก็ควรกาหนดมาตรการในการดาเนินการอื่น ๆ
และหาข้อมูลแวดล้อมของผู้ได้รับผลประโยชน์นั้น เช่น สัญชาติ ชื่อนิติบุคคลอื่นที่ผู้รับประโยชน์ถือหุ้นอยู่ด้วย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบกับรายชื่อตามที่กฎหมายกาหนดในขั้นตอนต่อไป
ธนาคาร ต้องให้ ความอิส ระในการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรผู้ตรวจสอบ แต่ต้องมั่นใจได้ว่า
บุคลากรนั้นเข้าใจหลักการและวิธีปฏิบัติอย่างแท้จริง และปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักการนั้นอย่างเคร่งครัด และ
จาเป็นอย่างยิ่งที่ธนาคาร ต้องกาหนดให้ บุคลากรผู้ใช้ดุลยพินิจตรวจสอบข้อมูลการระบุตัวตนที่เพิ่มเติมของ
ลูกค้า สามารถปฏิเสธคาขอสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรมของลูกค้าได้ หากปรากฏเหตุสงสัย
ที่อาจเสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง ให้จัดทารายงานข้อเท็จจริงส่งให้ผู้ตรวจสอบที่มีตาแหน่งสูงกว่าเป็นผู้กลั่นกรองรายงานและ
ร่วมพิจารณาว่า เห็นควรรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสานักงานหรือไม่
กรณีที่ตรวจสอบหรื อได้รั บแจ้งจากลูกค้าจนทราบตัวผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ธนาคาร
ต้องกาหนดข้อมูลของ “ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” ดังนี้
(ก) ข้อมูลชื่อเต็ม
(ข) ข้อมูลหมายเลขประจาตัวที่รัฐออกให้ หรือ
(ค) ข้อมูลที่อยู่ หรือ ประเทศเจ้าของสัญชาติ
(ง) วันเดือนปีเกิด
กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถแจ้งข้อมูลในข้อ (ข) หรือ (ค) หรือ (ง) หรือทั้งสามข้อได้ ธนาคารอาจ
พิจารณากาหนดมาตรการในการหาข้อมูลแวดล้อมอื่นที่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ เช่น ข้อมูลอาชีพอื่นหรือ
ตาแหน่งที่ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง ดารงอยู่ในนิติบุคคลอื่น เป็นต้น
หากปฏิบัติครบทุกวิธีอย่างเคร่งครัดแล้ว ยังไม่พบ “ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ” ของลูกค้า
ประกอบกับผลการประเมินเบื้องต้นว่า ลูกค้ามีปัจจัยเสี่ยงอันต้องขอข้อมูลนี้เพิ่มเติมอย่างแน่แท้ ธนาคาร
ต้องปฏิเสธคำขอสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรทำธุรกรรมของลูกค้ำรำยดังกล่ำวในที่สุด
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อย่างไรก็ตาม ธนาคารไม่ต้องระบุและพิสูจน์ทราบผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง21 เมื่อมีการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้า ดังต่อไปนี้
(1) รัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(2) มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หรือ
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(3) สถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(4) บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(5) กองทุนสารองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(6) กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(7) กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ
(8) รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ ของต่างประเทศ
(9) บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือที่มีหลักทรัพย์ซื้ อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์ ในต่างประเทศ ที่ไม่ใช่พื้น ที่ห รื อประเทศที่มีความเสี่ ยงสู งด้านการฟอกเงินหรือการสนั บสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงตามที่เลขาธิการประกาศ
กาหนด
(10) ลูกค้าอื่นตามที่เลขาธิการประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เว้น แต่ในกรณี ที่มี เหตุ อัน ควรสงสั ยว่ า การสร้า งความสั ม พันธ์ ทางธุร กิจ หรื อ การท าธุร กรรม
เป็นครั้งคราวกับลูกค้าดังกล่าว เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานการฟอกเงิน หรือการสนับสนุน
ทางการเงิน แก่การก่อการร้ ายหรื อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้ างสู ง ให้ ธ นาคารระบุผู้ ได้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้จริงด้วย
3.3 กำรตรวจสอบรำยชื่อลูกค้ำและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ำ กับรำยชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
และกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสูง

21

ข้อ 21 แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 และประกาศสานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ลูกค้าที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ไม่ต้องระบุผู้ได้รับผลประโยชน์
ที่แท้จริง
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ตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลู กค้า พ.ศ. 2563
กาหนดให้ “กระบวนการตรวจสอบข้ อ มูล ลู ก ค้ ารวมถึ งผู้ ที่ เ กี่ยวข้ อ งในการสร้า งความสั ม พันธ์ ท างธุ ร กิ จ
กับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง” เป็นส่วนสาคัญในขั้นตอนก่อนการอนุมัติ
รับลูกค้าหรือทาธุรกรรมกับลูกค้า ลูกค้ำที่ต้องดำเนินกำรตรวจสอบ
- ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ขอสร้างความสัมพันธ์ หรือบุคคลธรรมดาที่ขอทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว
- บุคคลที่รับมอบอานาจจากลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ขอสร้างความสัมพันธ์หรือบุคคลธรรมดา
ที่ขอทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว (กรณีที่มี)
- ลูกค้านิติบุคคลที่ขอสร้างความสัมพันธ์หรือนิติบุคคลที่ขอทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว
- บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีนัยสาคัญภายในองค์กรลูกค้านิติบุคคล ในที่นี้ หมายถึง กรรมการ
ผู้มีอานาจทุกราย รวมถึง ผู้รับมอบอานาจทอดสุดท้ายที่มาดาเนินการสร้ างความสัมพันธ์กับ
ธนาคาร (กรณีที่มี)
- ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าบุคคลธรรมดา (กรณีที่มี)
- ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้านิติบุคคล
3.4 ขอข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในกำรทำธุรกรรมจำกลูกค้ำ เพื่อนำมำพิจำรณำควำมสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรทำธุรกรรมเป็นครั้งครำวกับลูกค้ำ
โดยธนาคาร ต้องขอข้อมูล เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ตั้งแต่เริ่มสร้างความสั มพันธ์ทางธุรกิจ หรือ
ทาธุรกรรมจากลูกค้า ให้ชัดเจนและเพียงพอ ตัวอย่างเช่น
- เพื่อการออมเงิน
- วัตถุประสงค์ด้านการลงทุน
- วัตถุประสงค์ด้านการกู้ยืม
- วัตถุประสงค์ด้านการชาระหนี้ระหว่างประเทศ
- วัตถุประสงค์ด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- วัตถุประสงค์ด้านการลงทุนในหลักทรัพย์
- วัตถุประสงค์ด้านการลงทุนในการซื้อสินค้าล่วงหน้า
- วัตถุประสงค์ด้านการลงทุนในกองทุน
- เพื่อหมุนเวียนทางธุรกิจ
- เพื่อชาระค่าสินค้าบริการ
- เพื่อการลงทุนอื่นใด
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- เพื่อชาค่าสินค้าบริการ และสาธารณูปโภคในชีวิตประจาวัน
- เพื่อรับบริจาค
- เพื่อรับเงินเดือน
- เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน
- เพื่อเติมเงินมือถือ/เติมเน็ต
- เติมบัตรโดยสาร เช่น MRT เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อน าไปใช้ ในการพิจ ารณาความสอดคล้ องของวัต ถุ ประสงค์ กับ การทาธุ ร กรรมและ
ความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้า ซึง่ มูลค่าและรูปแบบการทาธุรกรรม จะทาให้ธนาคาร สามารถเชื่อมโยงถึง
ผลลัพธ์ในข้อนี้ได้ เนื่องจากมูลค่าในการทาธุรกรรมและวิธีการทาธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ประเภทบริการหรือช่องทางการใช้บริการ จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดาเนินความสัมพันธ์เสมอ
เพียงแต่จะตรงกับข้อมูลวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าแจ้งไว้ขณะสร้างความสัมพันธ์หรือไม่
หากนาผลการประเมินทั้งหมดมาพิจารณาแล้ว พบความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์อื่น ที่ต่างไป
จากวัตถุประสงค์เดิมที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในขณะสร้างความสัมพันธ์ หรือในการประเมินรอบก่อน
ธนาคาร ต้องกาหนดแนวทางการประเมินเพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้ นจากวัตถุประสงค์ที่เพิ่มขึ้นหรือ
เปลี่ยนแปลงไป
ธนาคาร ควรกาหนดแบบแผนความเชื่อมโยงระหว่าง รูปแบบการธุรกรรม กับ วัตถุประสงค์
ในการสร้างความสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และรูปแบบธุรกรรมที่มีอยู่
ตัวอย่าง
วัตถุประสงค์ด้านการออมเงิน

สอดคล้องกับรูปแบบธุรกรรมประเภท
การเปิดบัญชีประเภทรับฝากเงินหรือรับฝากตราสารทางการเงิน
การฝากเงินสด
การรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
การถอนเงินในปริมาณที่น้อยกว่าการฝากเงิน
สอดคล้องกับช่องทางการทาธุรกรรมประเภท
การทาธุรกรรม ณ สาขาหรือสานักงาน
การทาธุรกรรมผ่านเครื่องอัตโนมัติทั้งฝากและถอน
การทาธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
สอดคล้องกับมูลค่าในการทาธุรกรรม
ไม่จากัดมูลค่าธุรกรรม โดยขึ้นอยู่กับรายได้ของลูกค้า

61
3.5 วิธีปฏิบัติในกำรอนุมัติรับลูกค้ำ
ธนาคาร ต้องกาหนดวิธีหรือขั้นตอนการพิจารณาเพื่ออนุมัติคาขอสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้า
โดยต้องจาแนกประเภทความสัมพันธ์ และกาหนดระดับตาแหน่งของบุคลากรที่มีอานาจอนุมัติให้สอดคล้องกับ
ประเภทความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ หรื อ การท าธุ ร กรรม หรื อ กลุ่ ม ลู ก ค้ า เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า ก่ อ นอนุ มั ติ
สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรมกับลูกค้า ธนาคาร ได้กลั่นกรองอย่างรอบคอบ สอดคล้อง
กั บ ระดั บ การประเมิ น ความเสี่ ย งเพื่ อ ขอข้ อ มู ล ลู ก ค้ า เพิ่ ม เติ ม และตลอดจนถึ ง การประเมิ น ความเสี่ ย ง
ด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
ของลูกค้า ณ ขั้นตอนที่อนุมัติสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรมนั้นด้วย เช่น ในกรณีลูกค้าที่มี
ความเสี่ยงสูง ธนาคาร ต้องดาเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เข้มข้นที่สุ ด
สาหรับลูกค้าดังกล่าวโดยอย่างน้อยต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดขั้นตอนที่เพิ่มขึ้น หรือการขอหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้า เกี่ยวกับข้อมูลหรือ
หลั ก ฐานในการประกอบกิ จ การของลู ก ค้ า ข้ อ มู ล แหล่ ง ที่ ม าของเงิ น หรื อ รายได้ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือในการทาธุรกรรม การกาหนดขั้นตอนให้มีการอ้างถึง
ความสั มพัน ธ์ทางธุร กิจ หรื อในการทาธุร กรรมกับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
(2) กาหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรม
กับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงและอนุมัติผลการตรวจทานข้อมูลตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความเสี่ยงสูงจนอาจเป็นเหตุให้ธนาคาร ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือ
การสนั บ สนุ น ทางการเงิน แก่การก่อการร้ ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภ าพทาลายล้ างสู ง ธนาคาร
ต้องปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือไม่ทาธุรกรรมหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าว
และรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสานักงาน
(3) กาหนดกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่ อนไหวทางการเงินของลู ก ค้ าที่ มี
ความเสี่ยงสูงอย่างเข้มข้นที่สุด โดยอาจพิจารณาเพิ่มความถี่ ขั้นตอน หรือลักษณะในการติดตามความสัมพันธ์
ทางธุรกิจและความเคลื่อนไหวในการทาธุรกรรม และเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลการระบุ
ตัวตนและการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าและให้ดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
แม้ว่าธนาคาร จะได้กาหนดนโยบายรับลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ
หรื อ แนวทางในการตรวจสอบอื่ น ๆ อย่ า งครบถ้ ว นแล้ ว ธนาคาร ยั ง มี ห น้ า ที่ ใ นการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
ของลูกค้าควบคู่ไปกับการอนุมัติรับลูกค้าด้วย หมายความว่า เมื่อมีการอนุมัติรับลูกค้าแล้ว ลูกค้ารายดังกล่าว
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จะต้องได้รับการจัดระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ ข ยายอาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพท าลายล้ า งสู ง ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบาย หรื อ มาตรการ หรื อหลั กเกณฑ์
ในการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพท าลายล้ างสู ง ที่ ธ นาคาร ได้ จั ด ท าขึ้ น ภายใต้ข อบเขตของกฎกระทรวงการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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หัวข้อที่ 4
กำรทบทวนข้อมูลและตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเงินหรือกำรทำธุรกรรมของลูกค้ำ
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งในส่ว นนี้ หมายถึง ขั้นตอนในการตรวจสอบความเคลื่ อ นไหว
ทางการเงินหรือการทาธุรกรรม หรือความเคลื่อนไหวในการดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า ขั้นตอน
ดังกล่าวเป็นส่วนสาคัญในกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เป็นขั้นตอนที่จะทาให้
ทราบว่า ลูกค้าแต่ละรายมีโอกาสเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง (ความเสี่ยง) มากน้อยเพียงใด และต้องดาเนินมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมสาหรับลูกค้าแต่ละรายต่อไปอย่างไร
การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทาธุรกรรม หรือความเคลื่อนไหวในการดาเนิน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า เป็นขั้นตอนที่ ธนาคาร ต้องดาเนินการต่อจากขั้นตอนการสร้างความสัมพันธ์
และการจัดระดับความเสี่ยงในครั้งแรก และต้องดาเนินขั้นตอนนี้ตลอดไปจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับลูกค้า
4.1 กำรทบทวนข้อมูลของลูกค้ำให้เป็นปัจจุบัน
ธนาคาร ต้องตรวจทานและปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าที่ใช้ในการแสดงตน การระบุตัวตน
และข้อมูลที่นามาพิจารณาในการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงให้เป็นข้อมูลปัจจุบันและดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
จนกว่าจะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า เช่น ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจาตัวประชาชนจาก
ฐานข้อมูลของธนาคาร หรือตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ
หรือตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หรือให้ลูกค้ายืนยัน หรือแก้ไข ข้อมูลจากฐานข้อมูลของธนาคาร
หรือการให้ลูกค้าทบทวน ยืนยัน หรือแก้ไข ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็บเซอร์วิส หรือส่งจดหมาย
ไปยังที่อยู่ของลูกค้า หรือโทรศัพท์ หรืออีเมล หรือส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ หรือการเดินทางไปพบลูกค้า หรือ
การเดินทางไปตรวจสอบธุรกิจของลูกค้า เป็นต้น
ในกรณีที่ลูกค้าสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวไว้ก่อนแล้ว และลูกค้า
ประสงค์ จ ะท าธุ ร กรรมครั้ ง ต่ อ ไป ธนาคารอาจใช้ ข้ อ มู ล การระบุ ตั ว ตนและพิ สู จ น์ท ราบตั ว ตนของลู กค้า
ที่ได้จัดทาไว้แล้วสาหรับลูกค้ารายนั้นได้ โดยนาข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เว้นแต่กรณีสงสัย
ในความถูกต้องของข้อมูลนั้น ให้ดาเนินการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้ารายนั้นใหม่
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อย่ างไรก็ตาม ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็ จ จริงเกี่ยวกับลู กค้า หากธนาคารได้รับข้อมูล
ไม่ครบถ้วนให้ติดตามและตรวจสอบข้อมูลลูกค้าตามระดับความเสี่ยงลูกค้าให้ครบถ้วน และในกรณีที่ลูกค้าไม่มี
การเคลื่อนไหวในการเดินบัญชี หรือไม่มีการทาธุรกรรมมาเป็นเวลานาน (Dormant Account) หรือเป็นลูกค้า
ที่ไม่ชาระหนี้และไม่สามารถติดตามข้อมูลได้ หรือธนาคารได้ใช้ความพยายามติดต่อลูกค้าเพื่อตรวจทานและ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างเต็มที่แล้ว และไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ให้กาหนดมาตรการที่สามารถ
ทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเมื่อลูกค้ามาทาธุรกรรม หรือในโอกาสแรกที่สามารถติดต่อลูกค้าได้ เว้นแต่
กรณีที่การทาธุรกรรมมีความผิดปกติ ทาให้ลูกค้ามีความเสี่ยงสูงขึ้น ธนาคาร ต้องดาเนินการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงของลูกค้าแบบเข้มข้นทันที หากไม่สามารถดาเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้
ให้ธนาคาร ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ทาธุรกรรม ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือไม่ทาธุรกรรม
เป็นครั้งคราวกับลูกค้าดังกล่าว และพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสานักงาน
4.2 ตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเงินหรือกำรทำธุรกรรมของลูกค้ำ
1) วัตถุประสงค์ ธนาคาร ต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของขั้นตอนการตรวจสอบและตรวจทาน
ความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทาธุรกรรมของลูกค้า และการกาหนดวิธีการตรวจสอบและตรวจทาน
ความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทาธุรกรรมหรือการดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ จึงจะสามารถกาหนด
วิธีการที่เหมาะกับลูกค้าและธุรกิจของตนได้ โดยวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน
มีดังต่อไปนี้
(1) เพื่อทราบว่า ลู กค้ายั งคงมีการดาเนินความสั มพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ในรูปแบบที่เป็นปกติ ไม่มีพฤติกรรมหรือความเคลื่อนไหวที่มีเหตุอันควรสงสัย
เช่น มีการหมุน เวียนเงิน ในการทาธุรกรรมในระดับปกติและสม่าเสมอเมื่อเทียบกับ อาชีพและการดาเนิน
ความสัมพันธ์ในช่วงแรก ๆ หรือในรอบก่อนที่ได้ตรวจสอบและบันทึกไว้
(2) เพื่อทราบว่า ลูกค้ายังดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้
ในขั้นตอนการสร้างความสั มพันธ์ทางธุรกิจ หรือไม่พบวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ ที่ทาให้แนวทางการดาเนิน
ความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไป (ซึ่งจะดูได้จากความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือธุรกรรมในภาพรวม และการขอ
สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจเพิ่มในบริการอื่น ๆ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ)
(3) ดาเนินการตรวจสอบเพื่อให้ ข้อมูล ของลูกค้าโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของ
รายได้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(4) เพื่อทราบว่า ลูกค้าควรเข้าสู่ขั้นตอนการปรับปรุงความเสี่ยงเป็นระดับอื่นหรือไม่ ซึ่งหาก
ผลจากข้อ (1) - (3) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นปกติ ก็มักจะไม่ต้องปรับปรุงระดับความเสี่ยงของลู ก ค้า
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แต่หากผลจากข้อ (1) - (3) อาจจะข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาจส่งผลต่อการปรับปรุง
ระดับความเสี่ยงของลูกค้าได้
(5) เพื่อทราบว่า ธนาคาร สมควรจะคงความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับลูกค้าต่อไปหรือควรยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า
2) กำรกำหนดขั้นตอนกำรตรวจสอบและตรวจทำนควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเงินหรือกำรทำ
ธุรกรรมของลูกค้ำ
ธนาคาร ต้องกาหนดวิธีการตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการดาเนินความสัมพันธ์กับลูกค้าให้
สอดคล้องกับประเภทธุรกิจและแนวทางการทาธุรกรรมของลูกค้า โดยต้องกาหนดวิธีการเพื่อตรวจสอบข้อมูล
ต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบมูลค่ำกำรทำธุรกรรมของลูกค้ำตลอดระยะเวลำที่ดำเนินควำมสัมพันธ์ ทำง
ธุรกิจ
ธนาคาร ต้องกาหนดวิธีการในการตรวจดูหรือวิเคราะห์วงเงินในการทาธุรกรรมของลูกค้า
ตั้งแต่เมื่อเริ่มสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยเมื่อดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง
ธนาคาร ต้องตรวจทานการทาธุรกรรมในระยะเวลาตั้งแต่เริ่มสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจจนถึงยุติความสัมพันธ์
โดยในขณะที่ดาเนินการตรวจทาน ต้องสามารถสรุป มูลค่าหรือสถิติหรือระดับความเข้มข้นของการทาธุรกรรม
ของลูกค้ารายนั้น ๆ เพื่อที่จะเป็นหลักในการประเมินในครั้งต่อไปว่า ลูกค้ายังมีการทาธุรกรรมในภาพรวมที่เท่ากับ
หรือใกล้เคียงกับ มูลค่าหรือสถิติหรือระดับที่ได้ประมาณการไว้ในครั้งก่อนหรือไม่ และหากมีการเปลี่ยนแปลง
ในลักษณะที่เห็นได้ชัด ธนาคาร ต้องกาหนดขั้นตอนในการตรวจทานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ได้ว่า มูลค่า
หรือสถิติหรือระดับความเข้มข้นที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น อาจเกี่ยวข้องกับ ปัจจัยใดที่จะใช้พิจารณาเพื่อปรับปรุง
ระดับความเสี่ยงให้เพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยวิธีการต่าง ๆ ในขั้นตอนนี้ ต้องสอดคล้องกับรูปแบบการให้บริการและ
วิธีการดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับธนาคาร
ตัวอย่างที่ 1
ธนาคาร ให้บริการกับลูกค้าผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีการหลัก ควรจัดทาระบบ
เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวในการทาธุรกรรม หรือ
ตัวอย่างที่ 2
ธนาคาร ให้บริการทางธุรกิจที่ลูกค้ามีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา ไม่ควรกาหนดวิธีการ
ประเมินผลจากการทาธุรกรรมในช่วงเวลาสั้น ๆ เพียงช่วงเดียวโดยธนาคาร ต้องกาหนดวิธีการที่จะสามารถ
เห็นผลการทาธุรกรรมของลูกค้าทั้งหมดในช่วงเวลาหนึ่งที่ยาวนานพอจะเห็นรูปแบบพฤติกรรมของลู กค้า
และนามาประมาณการหามูลค่าหรือข้อมูลกลาง หรือ
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ธนาคาร ให้บริการทางธุรกิจแบบครั้งเดียว หรือเป็นรูปแบบที่ลูกค้าไม่สามารถหมุนเวียนเงิน
ที่นามาดาเนินความสัมพันธ์ได้ โดยมีเงื่อนไขกาหนด ทาให้ลูกค้ามีการทาธุรกรรมน้อยครั้ง หรืออาจครั้งเดียว
แต่มีผลผูกพันระยะยาว ธนาคาร ก็ไม่จาเป็นต้องนาวิธีการในตัวอย่างที่ 2 มาใช้ แต่กาหนดวิธีการตรวจสอบ
เป็ น ครั้ ง คราวที่ มี ก าหนดเวลาแน่ น อนส าหรับ ลู ก ค้ า แต่ล ะรายหรื อ ตามเงื่อ นไขเมื่อ มี ก ารทาธุร กรรมก็ได้
แต่ต้องดาเนินการอย่างสม่าเสมอและเคร่งครัด เป็นต้น
(2) ตรวจสอบรูปแบบกำรทำธุรกรรมของลูกค้ำตลอดระยะเวลำที่ดำเนินควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจ
ธนาคาร ต้องกาหนดวิธีการตรวจสอบ ในกรณีที่ลูกค้ามีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการทาธุรกรรม ไม่ ว่าจะเป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน รูปแบบของบริการ หรือรูปแบบของ
ช่ อ งทางการใช้ บ ริ ก าร เนื่ อ งจาก รู ป แบบการท าธุ ร กรรมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการน ามาพิ จ ารณาเป็ น ปั จ จั ย
ความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของลูกค้า
ธนาคาร ต้องกาหนดวิธีการตรวจสอบให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกรรมเกี่ยวกับกิจการ
ของตน หากธนาคารมีการให้บริการหลายประเภทผลิตภัณฑ์ บริการหรือช่องทางบริการ ควรต้องมีระบบ
ที่สามารถบันทึกได้ว่า ลูกค้ามีการทาธุรกรรมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทางบริการใดบ้าง (ซึ่งในที่นี้
หมายความรวมถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติการโดยบุคลากร) และสามารถวิเคราะห์หรือ
ประมาณการ ความเสี่ยงอันเกิดจากการทาธุรกรรมเหล่านั้น โดยอย่างน้อยที่สุด ควรตอบโจทย์ได้ว่า “ลูกค้า
มีการทาธุรกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการรวมถึงมีการใช้ช่องทางการบริการที่แตกต่างไปจากในช่ วงแรก
ของการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือในการตรวจทานและวิเคราะห์ในครั้งก่อน และข้อมูลความแตกต่าง
ในการทาธุรกรรมดังกล่าว ส่งผลต่อความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอ านุภาพทาลายล้างสูงที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและช่องทางบริการ มากขึ้น
จากช่วงแรกในการดาเนินความสัมพันธ์หรือการประเมินในครั้งก่อนหรือไม่”
ตัวอย่าง
กรณี ธ นาคาร มีการให้ บริก ารและช่ อ งทางบริ ก ารหลายประเภท อาจตรวจพบได้ ว่ า
เมื่อแรกความสัมพันธ์ ลูกค้ามีการทาธุรกรรมการฝากเงินผ่านสาขาของธนาคาร ในประเทศ แต่เมื่อมีการประเมิน
ในภาพรวมพบว่า ในระยะเวลาช่วงต่อมา ลูกค้ามีการเปลี่ยนช่องทางการทาธุรกรรมโดยเลือกใช้การทาธุรกรรม
ผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติในต่างประเทศ ดังนั้น ธนาคาร ควรต้องวิเคราะห์ได้ว่า เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การใช้ช่องทางการบริการในต่างประเทศ และตรวจสอบว่าประเทศดังกล่าวมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด
เพื่อที่จะสรุปว่า ในรอบการประเมินครั้งนี้ ลูกค้ามีความเคลื่อนไหวในการทาธุรกรรมในด้านรูปแบบการทา
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ธุรกรรม และตรงกับปัจจัยความเสี่ยงสูงบางประการ ในเรื่องช่องทางการใช้บริการ และอาจเกี่ยวข้องกับพื้นที่
หรือประเทศเสี่ยง เมื่อวิเคราะห์กับข้อมูลอื่น ๆ ประกอบ ธนาคาร อาจประเมินว่า
- ลูกค้ามีการทาธุรกรรมในรูปแบบที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้กับสถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 การทาธุรกรรมในขณะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- รูปแบบธุรกรรมเกี่ยวกับช่องทางการให้บริการที่เปลี่ยนไป โดยลูกค้าเลือกใช้ช่องทาง
บริการผ่านเครื่องอัตโนมัติในต่างประเทศที่มีความเสี่ยงมากขึ้น
- รู ป แบบธุร กรรมที่เ ปลี่ ย นไปอาจส่ งผลต่ อวั ต ถุป ระสงค์ ก ารดาเนิ น ความสั ม พั น ธ์
ทางธุร กิจ ที่เปลี่ ย นไปด้ว ย โดยลู กค้าทาธุร กรรมในพื้นที่ห รือประเทศที่มีความเสี่ ยง (ตรวจสอบกับข้อมูล
ปัจจัยเสี่ยงเรื่องพื้นที่หรือประเทศเสี่ยงแล้ว) ทาให้วัตถุประสงค์เปลี่ยนจากการออมเงินธรรมดา เป็นการทา
ธุรกรรมข้ามประเทศ โดยลูกค้าระบุในข้อมูล คาขอว่า เพื่อชาระหนี้
- ปัจจัยด้านอื่นยังคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- ข้อเสนอแนะ : อาจกาหนดมาตรการในการสอบถามข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมหากไม่สามารถ
ตรวจสอบหรือไม่ได้รับแจ้งข้อมูลที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ ผลการประเมินจะแสดงว่าลูกค้าต้องได้รับ
การปรับปรุงความเสี่ยงให้มีระดับความเสี่ยงสูงขึ้น
(3) วิเครำะห์ควำมสอดคล้องระหว่ำงควำมเคลื่อนไหวในกำรทำธุรกรรมกับวัตถุประสงค์
ในกำรดำเนินควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
จากข้อมูลผลการประเมินเรื่อง การตรวจสอบความเคลื่ อนไหวทางการเงิน หรือการทา
ธุรกรรมหรือการดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจเรื่อง มูลค่า ความถี่ และรูปแบบการทาธุรกรรม จะทาให้ธนาคาร
สามารถเชื่อมโยงถึงผลลั พธ์ในข้อนี้ ได้ เนื่องจาก มูลค่าในการทาธุรกรรมและวิธีการทาธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็น
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทบริการหรื อช่องทางการใช้บริการจะสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ในการดาเนิน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจเสมอ เพียงแต่จะตรงกับข้อมูลวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าแจ้งไว้ขณะสร้างความสัมพันธ์หรือไม่
หากนาผลการประเมินทั้งหมดมาพิจารณาแล้ว พบความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์อื่น
ที่ต่างไปจากวัตถุประสงค์เดิมที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในขณะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือในการ
ประเมินรอบก่อน ธนาคาร ต้องกาหนดแนวทางการประเมินเพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากวัตถุประสงค์
ที่เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป
ธนาคาร อาจพิจารณากาหนดแบบแผนความเชื่อมโยงระหว่าง รูปแบบการทาธุรกรรมกับ
วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และรูปแบบธุรกรรมที่มีอยู่เพื่อใช้
ประกอบการพิ จ ารณาประเมิ น ความสอดคล้ อ งของรู ปแบบการท าธุ รกรรมกั บวั ตถุ ประสงค์ ในการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรมที่ลูกค้าแจ้งไว้
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ตัวอย่ำง
วัตถุประสงค์ด้านการออมเงิน

สอดคล้องกับรูปแบบธุรกรรมประเภท
การเปิดบัญชีประเภทรับฝากเงินหรือรับฝากตราสารทางการเงิน
การฝากเงินสด
การรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
การถอนเงินในปริมาณที่น้อยกว่าการฝากเงิน
สอดคล้องกับช่องทางการทาธุรกรรมประเภท
การทาธุรกรรม ณ สาขาหรือสานักงาน
การทาธุรกรรมผ่านเครื่องอัตโนมัติทั้งฝากและถอน
การทาธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
สอดคล้องกับมูลค่าในการทาธุรกรรม
ไม่จากัดมูลค่าธุรกรรม โดยขึ้นอยู่กับรายได้ของลูกค้า

วัตถุประสงค์ด้านการลงทุน ..........................................................
วัตถุประสงค์ด้านการกู้ยืม .......................................................
วัตถุประสงค์ด้านการชาระหนี้ระหว่างประเทศ ........................................
วัตถุประสงค์ด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ..................................................
วัตถุประสงค์ด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ .............................................
วัตถุประสงค์ด้านการลงทุนในการซื้อสินค้าล่วงหน้า ....................................................
วัตถุประสงค์ด้านการลงทุนในกองทุน ........................................................................ เ ป็นต้น
(4) กำรตรวจสอบข้อมูลด้ำนอื่น ๆ ประกอบผลกำรวิเครำะห์จำกกำรตรวจสอบและตรวจทำน
ควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเงินหรือกำรทำธุรกรรม
เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนที่ (1) – (3) แล้ว ธนาคาร ต้องกาหนดขั้นตอนในการตรวจสอบ
ข้อมูล อื่น ๆ เพื่อหาข้อเท็จ จริ งมาสนั บ สนุ นผลการวิเคราะห์ ที่ได้จากทั้ง 3 ขั้นตอน เพื่อจะได้ประเมินผล
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้าในแต่ละครั้งได้
ธนาคาร ไม่ควรเจาะจงการหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าต้องเป็นข้อมูลประเภทใด ควรให้บุคลากร
ผู้เกี่ยวข้องสามารถหาข้อมูลได้โดยอิสระ แต่อาจกาหนดกรอบการหาข้อมูลไว้ โดยเฉพาะเรื่องความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล
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ตัวอย่าง
ธนาคาร ต้องกาหนดหน้าที่สาหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้หาข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อสนับสนุนผลการวิเคราะห์การตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทาธุรกรรม
หรือการดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า โดยเฉพาะในกรณีต่อไปนี้
(1) กรณีที่ผ ลการวิเคราะห์ พบว่า ลู กค้ามีพฤติการณ์เปลี่ ยนแปลงจากการด าเนิ น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจช่วงแรก หรือจากการประเมินครั้งก่อน
(2) กรณีที่ผลการวิเคราะห์มีแนวโน้มว่า ควรมีการปรับปรุงความเสี่ยงของลูกค้าในระดับที่
สูงขึ้นธนาคาร ควรกาหนดแนวทางในการหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงมาสนับสนุนผลการวิเคราะห์
ตัวอย่าง
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ในการตรวจทานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบความเคลื่อนไหว
ทางการเงินหรือการทาธุรกรรมหรือการดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า ควรหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
มาประกอบผลการวิเคราะห์ ในกรณีที่วิเคราะห์ว่า ลูกค้ามีพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงหรือผิดปกติ โดยข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงที่นามาสนับสนุน ควรเป็นไปตามหลักการต่อไปนี้
- เป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบถามลูกค้าโดยตรง
- เป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ได้จากฝ่ายดูแลผลิตภัณฑ์หรือบริการ ภายในองค์กร
- เป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ได้จากสถาบันการเงินอื่นโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
- เป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่ชื่อถือได้ เช่น ฐานข้อมูลที่รัฐจัดทาขึ้น
- กรณีที่ข้อมูลที่ได้มา บุคลากรไม่มั่นใจว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ ควรระบุแหล่งที่มาและ
ความเห็นว่า ได้มาจากแหล่งข้อมูลเปิดทั่วไป และควรสืบค้นข้อมูลที่ตรงกันจากหลายแหล่งข้อมูล เป็นต้น
(5) กำรสรุปผลกำรประเมิน
เมื่อได้ดาเนินการตามขั้นตอนข้างต้นครบถ้วนแล้ว ธนาคาร ต้องกาหนดให้ มีขั้นตอนสรุปผล
การประเมิน ซึ่งการสรุปผลการประเมิน ธนาคาร ควรต้องตอบโจทย์ดังต่อไปนี้ได้
(1) ความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทาธุรกรรมหรือการดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ของลู กค้ารายนั้ น ๆ มีความเปลี่ ย นแปลงหรือไม่ หากเปลี่ ยนจัดอยู่ในระดับใด (อาจแบ่งเป็นกี่ระดับก็ได้
ตามความเหมาะสมกับโครงสร้างลูกค้าทั้งหมด โดยอาจพิจารณาจากร้อยละของการเปลี่ยนแปลงจากการประเมิน
ครั้งแรก หรือครั้งก่อน)
(2) ผลลัพธ์ใน (1) ส่งผลต่อการปรับปรุงความเสี่ยงของลูกค้าหรือไม่ หากส่งผลให้ปรับปรุง
ผู้ประเมินพบว่าปัจจัยข้อใดที่เป็นส่วนสาคัญให้มีการปรับปรุงความเสี่ยงของลูกค้า
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(3) กรณีที่มีการปรับปรุงความเสี่ยงของลูกค้า ควรเข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติของผู้บริหารที่มี
หน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติงานนี้หรือไม่
(4) เห็นควรดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าวต่อไปหรือไม่ กรณีที่ไม่จาเป็นต้อง
คงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าต้องแสดงเหตุผลว่า ความเสี่ยงของลูกค้านั้น จะกระทบต่อกิจการของ
องค์กร และอาจเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หรื อไม่ (ความผิ ดฐานฟอกเงิน หรื อความผิ ดมูลฐาน หรือความผิ ดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง)
เมื่อดาเนินการสรุปผลเสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง ควรจัดเก็บบันทึกเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริ งส าหรั บลู กค้ารายนั้ น ๆ และเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 10 ปีนับแต่วันที่ มีการปิดบัญชีหรือ
ยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า
3) กำรกำหนดขั้นตอนในกำรอนุมัติผลกำรประเมินและบันทึกผลกำรอนุมัติกำรประเมิน
ธนาคาร ต้องกาหนดขั้นตอนในการพิจารณาและอนุมัติ โดยผู้บริหารที่มีอานาจในการกากับดูแล
การปฏิบัติงาน ในกรณีที่พบว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ระบุผลการประเมินว่า
(1) ลูกค้ามีผลการประเมินจากการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ที่ทาให้
ต้องปรับปรุงเป็นระดับความเสี่ยงสูง และ/หรือ อาจต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสานักงาน
(2) ลูกค้ามีผลการประเมินจากการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ที่ทาให้
ต้องปรับปรุงระดับความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูง ลงสู่ระดับความเสี่ยงต่า
(3) ลูกค้ามีผลการประเมินจากการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ที่ระบุว่า
ควรยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงอันจะกระทบต่อความเสี่ยงในการปฏิบัติงานขององค์กร
(ระบุเหตุแห่งความเสี่ยง) และ/หรือ อาจต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสานักงาน
ธนาคาร อาจกาหนดให้ผู้บริหารระดับสูงคนใดคนหนึ่ง หรือคณะทางานที่มีผู้บริหารระดับสูง
รวมอยู่ ด้ว ยและเป็ น ผู้ มี อานาจลงนามอนุ มัติ ผ ลการประเมิ น โดยพิจารณาตามเงื่ อนไขข้ างต้ น ก่อนที่ จ ะ
ดาเนินการปรับปรุงความเสี่ยงหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อ
สานักงาน แล้วแต่กรณี
*** การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสานักงาน ให้นับ 7 วัน จากวันที่ผู้บริหารระดับสูง วิเคราะห์
และอนุมัติให้รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 22 ทั้งนี้ กระบวนการในการพิจารณาตรวจสอบธุรกรรมที่มี
เหตุอนั ควรสงสัยทั้งหมดควรอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมในแต่ละกรณี
22

แนวปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรม สาหรับธุรกิจต่าง ๆ ที่สานักงาน ปปง. เผยแพร่
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หัวข้อที่ 5
กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำสำหรับลูกค้ำควำมเสี่ยงสูง (Enhanced CDD)
และมำตรกำรตอบโต้กับลูกค้ำหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของ
ลูกค้ำที่มำจำกพื้นที่หรือประเทศที่มีควำมเสี่ยงสูง
5.1 ลูกค้ำที่มีควำมเสี่ยงสูง
สาหรับประเภทของลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็ จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ซึ่งต้องดาเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้น
(Enhanced CDD) ตามข้อ 12 ของกฎกระทรวงดังกล่าว มี 3 ประเภท ดังนี้
1) ลูกค้าที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 10 และมีผลการประเมินความเสี่ยง
ในระดับสูง
2) ลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 13 วรรคสอง
3) ลู ก ค้ า ที่ ม าจากหรื อ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การท าธุ ร กรรมที่ ม าจากหรื อ ไปยั ง ประเทศที่ มี
ความเสี่ยงสูงที่ต้องดาเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการ
ตอบโต้ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 14
5.2 ขั้ น ตอนกำรตรวจสอบเพื่ อ ทรำบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ ำ ส ำหรั บ ลู ก ค้ ำ ควำมเสี่ ย งสู ง
(Enhanced CDD)
กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงสาหรับกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง คือ การเพิ่มระดับ
ความเข้มข้นในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการระบุตัวตน ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือธุรกรรม จนถึงขั้นตอนการทบทวนข้อมูลของลูกค้า
ในการพิจารณานากระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง
ซึ่งต่อไปนี้จะใช้คาว่า “การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้น ” มาปรับใช้ ธนาคาร
ต้องกาหนดนโยบายหรื อ มาตรการหรื อหลั กเกณฑ์เ กี่ยวกั บ การบริห ารความเสี่ ยงด้ว ยการกาหนดปั จ จั ย
การพิจารณาความเสี่ยงที่สอดคล้องกับข้อบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าและประกาศที่เกี่ยวข้อง และในการกาหนดขั้นตอนในการดาเนินกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้น ควรพิจารณากาหนดขั้นตอนให้สอดคล้องกับแนวทางฉบับนี้ ได้แก่
1. ขั้นตอนการพิสูจน์ทราบข้อมูลและสถานะของลูกค้าที่เข้มข้น
2. ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่เข้มข้น
3. ขั้นตอนการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือธุรกรรมที่เข้มข้น
4. ขั้นตอนการทบทวนข้อมูลที่เข้มข้น
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ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนกำรพิสูจน์ทรำบข้อมูลและสถำนะของลูกค้ำที่เข้มข้น
ดังที่ได้กล่าวมาในเรื่อง การอนุมัติรับลูกค้า ธนาคารต้องมีขั้นตอนในการประเมินผลเบื้องต้นว่า
ลูกค้ารายที่ขอสร้างความสัมพันธ์นั้น ควรขอข้อมูลเพิ่มเติมในขั้นตอนการระบุตัวตนหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้ เป็น
การพิจารณาเบื้องต้นว่า ข้อมูลของลูกค้าที่ให้มีความถูกต้องแท้ จริง เช่น ที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทางาน ลักษณะ
ของการประกอบธุรกิจ และวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ เป็นต้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขหรือปัจจัย
ที่ยกตัวอย่างไว้ใน หัวเรื่องดังกล่าว
กรณีทธี่ นาคาร ได้ดาเนินการประเมินผลเบื้องต้นพบว่า ควรขอข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้า เนื่องจาก
ลู กค้าอาจมีข้อมูล หรื อข้อเท็จ จริ งที่ตรงกับเงื่อนไขการประเมินเบื้องต้น ธนาคาร ต้องกาหนดแนวทางให้
บุ คลากรที่เกี่ ย วข้ อง ขอข้อมูล หรื อ ตรวจสอบข้ อ มูล ของลู ก ค้ าเพิ่ ม เติ ม ไม่ว่าลู กค้าจะเป็ นบุ ค คลธรรมดา
นิติบุคคล บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย หรือผู้จัดการทรัพย์สินตามกฎหมาย
(1) ความเข้มข้นในการขอข้อมูลของลูกค้าบุคคลธรรมดา
กรณี ที่ ลู ก ค้ า เป็ น บุ ค คลธรรมดา และธนาคารประเมิ น ผลว่ า เป็ น ลู ก ค้ า ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง
ควรได้รับการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม โดยการขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่สามารถ
นามาใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้า
โดยอย่างน้อยได้แก่ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง เช่น
(1.1) แหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สิน
(1.2) แหล่งที่มาของฐานะความมั่งคั่ง หรือข้อมูล/หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน (รายได้)
(1.3) วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละครั้ง (กรณีที่สงสัยว่า
ลูกค้าขอใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น ขอใช้บริการโอนเงินข้ามประเทศ เนื่องจากต้องการลงทุน
เกี่ย วกับ ผลกาไรจากเพิ่มหรื อลดค่าเงิน ตราต่างประเทศ หรือขอใช้บริการเปิดบัญชีเพื่อลงทุนในกิจ การ
บางอย่างในลักษณะบุคคลธรรมดา เป็นต้น)
(1.4) ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการของลูกค้า อาชีพ ชื่อและสถานที่ตั้งของที่ทางาน
หรือลายมือชื่อของผู้ทาธุรกรรม
(2) ความเข้มข้นในการขอข้อมูลของลูกค้านิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายหรือ
ผู้จัดการทรัพย์สินตามกฎหมาย
กรณีที่ลูกค้าเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย โดยธนาคารประเมินผลว่า
เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง ควรได้รับการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคาร ควรขอข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากข้อมูล
ตามข้อ (1) ข้างต้นแล้ว หรือตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่สามารถนามาใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้า เช่น
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(2.1) แหล่งที่มาของรายได้ เช่น ลักษณะของการประกอบธุรกิจ สถานที่ในการประกอบธุรกิจ
(2.2) แหล่งที่มาของฐานะความมั่งคั่ง เช่น ข้อมูล/หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน
(2.3) ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจการที่แท้จริง (กรณีที่พบว่า ลูกค้ามีการ
ดาเนินกิจการหลายอย่างและมีกิจการที่ทาให้เกิดรายได้หลักและรายได้เสริม หรือลูกค้าไม่ระบุวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจนในเอกสารขอสมัครใช้บริการ)
(2.4) ข้อมูลโครงสร้างสาคัญของลูกค้า ได้แก่ ข้อมูลที่แสดงถึงโครงสร้างหลักอันทาให้กิจการ
ของลูกค้าดาเนินอยู่ได้ เช่น โครงสร้างผู้บริหารตั้งแต่ระดับสูงจนถึงระดับปฏิบัติงาน หรือโครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายสาคัญ หรือโครงสร้างบริษัทและบริษัทในเครือ ทั้งนี้ ข้อมูลในข้อนี้จะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบไปถึง
ข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า
(2.5) ข้อมูลของผู้บริหารที่มีอานาจสูงสุด ได้แก่ ข้อมูลบุคคลธรรมดาหรือเป็นคณะบุคคล
ที่ปฏิบัติงานในตาแหน่งด้านงานบริห ารและมีอานาจสูงสุ ด อาจเป็ นบุคคลที่มีตาแหน่ง ซึ่งมีอานาจส าคัญ
เกี่ยวกับการดาเนินงานและการเงินของลูกค้า เช่น ข้อมูลชื่อเต็ม หมายเลขประจาตัวหรือสัญชาติ ที่ทาให้
สามารถตรวจสอบกับข้อมูลรายชื่อตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงฐานข้อมูลรายชื่ออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์
ในการบริหารความเสี่ยงของลูกค้า
ขั้นตอนที่ 2 กำรบริหำรควำมเสี่ยงและประเมินผลควำมเสี่ยงสูง
การทีธ่ นาคาร จะดาเนินการตามขั้นตอนนี้ได้ ธนาคาร ต้องกาหนดนโยบาย หรือมาตรการ หรือ
หลั ก เกณฑ์ ใ นการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยประกอบไปด้ ว ยปั จ จั ย ในการพิ จ ารณาความเสี่ ย งของลู ก ค้ า
(ดูสาระสาคัญในเรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย)
ตามหลักการเบื้องต้น ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ผ่านขั้นตอนการระบุตัวตนอย่างเข้มข้น มักจะมีข้อเท็จจริง
หรือข้อมูลที่ตรงกับปัจจัยความเสี่ยงสูง ซึ่งเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนนี้แล้วอาจได้รับการประเมินความเสี่ยงในระดับปกติ
หรือระดับสูง (ขึ้นอยู่กับข้อมูลด้านอื่น ๆ และการกาหนดระดับและปัจจัยความเสี่ยงของแต่ละองค์กรธนาคาร)
แต่ส่วนมากแล้วจะไม่อยู่ในกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่า เพราะหากมีคุณสมบัติที่ตรงกับปัจจัยความเสี่ ยงต่า
ก็มักจะไม่เข้าสู่กระบวนการระบุตัวตนอย่างเข้มข้น เว้นแต่จะพบข้อมูลที่ตรงกับปัจจัยเสี่ยงสูงในภายหลัง
ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลความเสี่ยงสูงจะต้องสอดคล้องกับผลการระบุตัวตน
ที่ปรากฏว่า
(1) ลูกค้ามีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ตรงกับปัจจัยเสี่ยงสูงและไม่มีปัจจัยอื่นที่สาคัญกว่า มาลดทอน
ความเสี่ยงดังกล่าว เช่น ลูกค้าบุคคลธรรมดามีพฤติการณ์ที่ระบุได้ชัดเจนว่า สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
เพื่ อ ประโยชน์ ของบุ คคลอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ซึ่งยังไม่ส่ งผลให้ เกิดความเสี่ ยงร้ายแรงแก่ ธนาคาร
ถึงขั้นที่ต้องปฏิเสธ หรือลูกค้านิติบุคคลมีการดาเนินกิจการตรงกับอาชีพเสี่ยงและเกี่ยวข้องกับพื้นที่หรือประเทศ
ที่เสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างสาคัญ
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(2) ลูกค้ามีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ตรงกับปัจจัยเสี่ยงสูง (ดูปัจจัยความเสี่ยงประเภทนี้ ในเรื่อ ง
การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยงสูง)
เช่น ลูกค้าเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองภายในประเทศ
หรื อ ต่ า งประเทศหรื อ ระหว่ า งประเทศ) บุ ค คลที่ มี ส ถานภาพทางการเมื อ งในประเทศหรื อ ในองค์ ก าร
ระหว่างประเทศ เหลือเพียงเป็นปัจจัยที่อาจทาให้เกิดความเสี่ยงสูง หรือลูกค้ามีข้อมูลตรงกับรายชื่อผู้มีคาสั่ง
ถูกยึ ด อายั ดทรั พย์ สิ น หรื อยั บ ยั้ งธุร กรรม หรือศาลมีคาสั่ งให้ ทรัพย์สิ นตกเป็นของแผ่ นดินหรือเป็น ลู ก ค้ า
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรายชื่อบุคคลที่ถูกระงับการดาเนินการทางทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
กรณีที่พบว่า ลูกค้ามีข้อมูลตรงกับปัจจัยความเสี่ยงสูง ซึ่งสงสัยได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับการกระทา
ความผิ ด มู ล ฐานหรื อ การฟอกเงิ น ให้ ธ นาคาร รายงานเป็ น ธุ ร กรรมที่ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ต่ อ ส านั ก งาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ขั้นตอนที่ 3 กำรได้รับอนุมัติจำกผู้บริหำรระดับสูงที่มีอำนำจในขั้นตอนสำคัญ
เนื่องจาก ขั้นตอนการระบุตัวตนและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงในครั้ งแรก มักจะกระทา
ควบคู่หรือในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน และต้องดาเนินการให้เรียบร้อยก่อนอนุมัติรับลูกค้า และ/หรือ รับทา
ธุรกรรมครั้งแรกธนาคาร ต้องกาหนดหลักการพิเศษสาหรับการรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง คือ
(1) กาหนดให้ผู้บริหารระดับสูงที่มีอานาจ เป็นผู้อนุมัติ การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อ
การทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้าดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้บริหารผู้มีอานาจเปรียบเสมือนตัวแทนของคณะผู้บริหาร
องค์กรที่ควรใช้อานาจในการใช้ดุลยพินิจรับหรือไม่รับลูกค้าที่มีความเสี่ยงระดับสูง ในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งก่อน
จะอนุมัติรับลูกค้าหรือไม่นั้น ผู้บริหารดังกล่าวควรได้รับข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับลูกค้านั้น ๆ
(2) กาหนดให้ผู้บริหารระดับสูงที่มีอานาจ เป็นผู้ตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายในการปฏิเสธการสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ ยุ ติ ค วามสั ม พั น ธ์ ระงั บ การด าเนิ น การทางทรั พ ย์ สิ น แจ้ ง เรื่ อ งการระงั บการดาเนิน การฯ
ต่อสานักงาน รวมถึงพิจารณาให้รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยในกรณีที่ปฏิเสธหรือยุติความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับลูกค้าด้วย
(3) กาหนดให้ผู้บริหารระดับสูงที่มีอานาจ เป็นผู้รับทราบและอนุมัติ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยงของลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง ในขั้นตอนการตรวจสอบและทบทวนความเคลื่อนไหวทางการเงิน
การท าธุ รกรรม หรื อการด าเนิ นความสั มพั นธ์ หรื อข้ อมู ลการระบุ ตั วตน หรื อขั้ นตอนในการรั บท าธุ รกรรม
ที่มีขนาดใหญ่ หรือธุรกรรมที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง หรือการกระทาความผิดมูลฐาน
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ขั้น ตอนที่ 4 แนวทำงในกำรตรวจสอบควำมเคลื่ อนไหวทำงกำรเงิน กำรทำธุ ร กรรมหรื อ กำรดำเนิ น
ควำมสัมพันธ์ที่เข้มข้น
การดาเนินการในข้อนี้ ให้พิจารณาใช้กับลูกค้ากลุ่มที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงในระดับสูง
(กรณีที่ธนาคาร กาหนดระดับความเสี่ยงสูงออกเป็นหลายระดับ ต้องพิจารณาปรับความเข้มข้นให้สอดคล้อง
กับกลุ่มลูกค้าความเสี่ยงสูงแต่ละระดับ)
ในการกาหนดมาตรการสาหรับขั้นตอนการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน การทา
ธุรกรรมหรือการดาเนินความสัมพันธ์อย่างเข้มข้น ธนาคาร ต้องกาหนดวิธีการหรือลักษณะการตรวจสอบ
ที่ชัดเจนและมีความเข้มข้นกว่ามาตรการตรวจสอบฯ สาหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ากว่า โดยต้องคานึงถึง
รูปแบบหรือลักษณะของความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับธนาคาร ด้วย
กำรตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเงิน กำรทำธุรกรรม หรือกำรดำเนินควำมสัมพันธ์
ที่ เ ข้ ม ข้ น อย่ ำ งน้ อ ยควรพิ จ ำรณำถึ ง แนวทำง ดั ง ต่ อ ไปนี้ (ทั้ ง นี้ อ าจพิ จ ารณาด าเนิ น การทุ ก ข้ อ หรื อ
เลือกเฉพาะข้อที่เหมาะสมกับรูปแบบความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่สามารถดาเนินการได้จริง)
(1) การกาหนดระบบหรือขั้นตอนในการกลั่นกรอง ตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลที่เข้มข้นกว่า
ลูกค้ากลุ่มอื่น
(2) การกาหนดระยะเวลาในการทบทวนข้อมูล และการติดตามความสัมพันธ์ทางธุรกิจและ
ความเคลื่อนไหวในการทาธุรกรรมที่สั้นหรือถี่กว่าลูกค้ากลุ่มอื่น
(3) การกาหนดระบบการอนุ มัติรายงานการสรุปผลวิเคราะห์ ข้อเท็จจริง หรือการประเมินผล
ข้อมูล ที่เข้มข้นหรือซับซ้อนกว่าลูกค้ากลุ่มอื่น และกาหนดให้ผู้บริหารระดับสูงที่มีอานาจ เป็นผู้อนุมัติผลลัพธ์
สาหรับลูกค้ากลุ่มนี้
(4) การตรวจสอบและทบทวนข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
ที่เข้มข้นกว่าลูกค้ากลุ่มอื่น โดยอาจตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ตามลักษณะของความเสี่ยงสูงที่พบ
โดยธนาคาร สามารถกาหนดแนวทางในการตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จจริง เกี่ยวกั บลู ก ค้ า ที่ มี
ความเสี่ ย งสู งที่เข้มข้น เพิ่มเติมจากแนวทางที่กาหนดนี้ ก็ ได้ แต่ยังคงต้องคานึงถึง การรักษาความลั บหรื อ
การพยายามดาเนินการมิให้ลูกค้าล่วงรู้ถึงการตรวจสอบของธนาคาร
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5.3 มำตรกำรตอบโต้ (Countermeasures)
ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ามาจากพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
ตามที่เลขาธิการประกาศกาหนด หรือมีการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับประเทศดังกล่าว ให้ธนาคาร
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้น โดยเลขาธิการอาจกาหนดให้ ธนาคารดาเนินการ
ตามมาตรการตอบโต้กับลูกค้า ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ ข้อ 14 ประกอบกับประกำศสำนักงำนป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีควำมเสี่ยงสูงที่ต้องดำเนินกำรตรวจสอบเพื่อทรำบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำในระดับเข้มข้นและใช้มำตรกำรตอบโต้ ได้ดังต่อไปนี้
(1) จากัดการสร้ างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรม เช่น กาหนดให้เปิดได้ไม่ เ กิน
1 บัญชีให้ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่า หรือ จากัดวงเงินการทาธุรกรรม เป็นต้น
(2) ทบทวนการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น อาจพิจารณายุติการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มี
ความเสี่ยงสูง เป็นต้น
(3) ปฏิเสธไม่ให้จัดตั้งสาขาหรือบริษัทในเครือ หรือสานักงานตัวแทนของสถาบันการเงินจาก
ประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
นอกจากนี้ ธนาคาร ต้องมีมาตรการในด้านควบคุมภายในเกี่ยวกับประเทศที่ต้องมีมาตรการ
ตอบโต้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลู กค้าในระดับที่เข้มข้นสูงสุด
(Enhanced Customer Due Diligence) สาหรับการสร้างความสัมพันธ์ของธนาคาร
(1) ห้ามไม่ให้จัดตั้งสาขาหรือบริษัทในเครือในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
(2) ห้ามไม่ให้พึ่งพาบุคคลที่สามที่เป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ซึ่งอยู่
ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงให้ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(3) กาหนดให้มีการทบทวน แก้ไข หรือกรณีหากจาเป็นให้ยกเลิกความสัมพันธ์ในลักษณะสถาบัน
การเงินตัวแทนกับสถาบันการเงินในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
(4) กาหนดให้มีการตรวจสอบภายในในระดับเข้มข้นสาหรับสาขาหรือบริษัทในเครือของสถาบันการเงิน
หรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
ทั้งนี้ กรณีห ากมีการเปลี่ ย นแปลงรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ ยงสูง หรือพื้นที่ห รือประเทศที่
คณะทางานเฉพาะกิจเพื่อดาเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (FATF) เรียกร้องให้ประเทศสมาชิก
ดาเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลู กค้าในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้กับ
ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามเอกสารเผยแพร่ของ FATF เพื่อป้องกันระบบการเงินระหว่างประเทศจากความเสี่ยง
ด้ า นการฟอกเงิ น และการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ยและการแพร่ ขยายอาวุ ธที่ มี อานุ ภ าพ
ทาลายล้างสูงที่อาจเกิดจากพื้น ที่หรือประเทศดังกล่าว เลขาธิการจะออกประกาศเพื่อเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
ประเทศหรือมาตรการตอบโต้ที่ต้องดาเนินการต่อพื้นที่หรือประเทศดังกล่าวต่อไป
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หัวข้อที่ 6
กำรส่งข้อมูลพร้อมคำสั่งโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารที่มีการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่ในการจัดให้ลูกค้าแสดงตน ระบุตัวตน
บริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มี
อานุ ภ าพท าลายล้ า งสู ง และด าเนิ น การตรวจสอบความเคลื่ อ นไหวทางการเงิ น หรื อ การท าธุ ร กรรม
ตามหลักการทั่วไปในกฎกระทรวงฯ แต่เนื่องจาก การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางการทาธุรกรรมที่มี
ความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทาลายล้างสูง ทาให้มีการกาหนดวิธีการพิเศษเกี่ยวกับการส่งข้อมูล พร้อมคาสั่งโอนเงิน กรณีเป็นฝ่าย
ส่งคาสั่งโอนเงิน และการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมากับคาสั่งโอนเงิน กรณีเป็นฝ่ายรับโอนเงิน
6.1 กำรกำหนดนโยบำยในกำรเป็นผู้ส่งและผู้รับกำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคาร ต้องกาหนดหลักเกณฑ์ คู่มือ หรือแนวปฏิบัติภายในองค์กร เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรณี
ที่ตนเป็นผู้ส่งคาสั่งโอนเงิน และในกรณีที่ตนเป็นผู้รับคาสั่งโอนเงิน รวมถึงกรณีที่ตนเป็นตัวกลางในการโอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ซึ่งสาระสาคัญของหลักเกณฑ์ คู่มือ หรือแนวปฏิบัติดังกล่าว ควรพิจารณาแนวทางต่อไปนี้
1) กรณี ก ารโอนเงิ น ภายในประเทศระหว่ า งสถาบั น การเงิ น ซึ่ ง เป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโอนเงิ น
ภายในประเทศโดยใช้ระบบการส่งคาสั่งโอนในเครือเดียวกัน ควรดาเนินการตรวจสอบเบื้องต้นว่า มีข้อตกลง
ในการขอตรวจสอบข้อมูล ให้ข้อมูล หรือส่งข้อมูล ให้แก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินทางอิเล็ กทรอนิกส์
หรือไม่ โดยหากสานักงานมีคาสั่งให้ตรวจสอบหรือส่งข้อมูลพร้อมคาสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สถาบัน
การเงินจะต้องสามารถตรวจสอบหรือได้รับข้อมูลจากฝ่ายผู้ส่งคาสั่งโอนเงินฯ ได้อย่างรวดเร็ว
2) กรณีการส่งคาสั่งโอนเงินระหว่างประเทศ สถาบันการเงินต้องกาหนดมาตรการดังนี้
(2.1) จัดให้บุคลากรดาเนินการขอข้อมูลจากลูกค้าเกี่ยวกับผู้รับเงินปลายทาง วัตถุประสงค์
ในการทาธุรกรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะดาเนินการได้ และกาหนดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน
และถูกต้องตรงตามหั ว ข้อที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งกาหนดมาตรการในการพิสู จน์ทราบความถูกต้อง
ของข้อมูลที่จะต้องส่งไปพร้อมคาสั่งโอนเงิน ก่อนส่งคาสั่งโอนเงินไปยังผู้รับเงินทุกครั้ง เนื่องจากแม้จะสามารถ
ส่ ง ค าสั่ ง โอนเงิ น ไปยั งผู้ รั บ เงิ น ปลายทางได้ อ ย่ างครบถ้ ว น แต่ ด้ ว ยความขั ด ข้ อ งของระบบเครื อ ข่ า ยหรือ
ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดอันเกิดจากบทบัญญัติทางกฎหมายของผู้รับโอนเงินปลายทาง สถาบันการเงินซึ่งมีสถานะ
เป็นผู้ส่งคาสั่งโอนเงิน อาจต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามคาร้องขอของผู้รับคาสั่งก็ได้ จึงควรกาหนดแนวปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดให้บุคลากรขอข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการส่งคาสั่งโอนอย่างรอบคอบที่สุ ด
โดยเฉพาะข้อมูลที่ครบถ้วนของฝ่ายผู้รับโอน
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(2.2) ก าหนดข้ อ ตกลงและขั้ น ตอนที่ เ หมาะสมในการส่ ง -รั บ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม กรณี ที่ เ กิ ด
ความบกพร่อง ซึ่งทาให้เกิดการส่งข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน โดยกาหนดระยะเวลาและประเภทข้อมูลที่สามารถส่งให้
แก่ผู้รับคาสั่งโอนเงิน กรณีที่ร้องขอ
3) กรณีการรับคาสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศสถาบันการเงินต้องกาหนดมาตรการ
ดังนี้
(3.1) จัดให้มีระบบการปฏิบัติการ (ไม่ว่าจะเป็นระบบอันดาเนินการโดยเทคโนโลยีหรือระบบ
ที่ดาเนินการโดยบุคลากร) ที่สามารถตรวจสอบได้ว่า คาสั่งโอนเงินที่ได้รับนั้น มีข้อมูลที่ครบถ้วนตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ ต รวจสอบหรื อ ไม่ โดยเฉพาะในการรั บ ค าสั่ ง โอนเงิ น ที่ เ ป็ น ธุ ร กรรมขนาดใหญ่ ทั้ ง นี้ กรณี ที่ มี
การตรวจสอบขั้นแรกโดยระบบปฏิบัติการที่ดาเนินการโดยเทคโนโลยี สถาบันการเงินควรกาหนดให้บุคลากร
ที่เกี่ย วข้องดาเนิ น การตรวจสอบอีกครั้ งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูล ใดที่บกพร่องและพิจารณาว่าส าคัญ
หรือจาเป็นต้องได้รับตามกฎหมายหรือไม่
(3.2) ก าหนดขั้ น ตอนในการขอข้ อ มู ล แจ้ ง เตื อ น หรื อ อื่ น ๆ ที่ จ ะท าให้ ส ถาบั น การเงิ น
ลดความเสี่ยงในการฝ่าฝืนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับ -ส่งข้อมูลพร้อมคาสั่งโอนเงินฯ ข้ามประเทศได้
รวมถึงข้อตกลงและขั้นตอนที่เหมาะสมในการรับ -ส่งข้อมูลเพิ่มเติม กรณีที่เกิดความบกพร่องซึ่งทาให้ เกิด
การส่งข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนโดยกาหนดระยะเวลาและประเภทข้อมูลในการส่งข้อมูลให้ชัดเจน
(3.3) ควรกาหนดมาตรการเพื่อดาเนินการกับฝ่ ายผู้ส่งคาสั่งโอน กรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือ
ในการรับ-ส่งข้อมูลสาคัญ หรือไม่ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย
4) กรณีที่ดาเนิ น การเป็ น ตัว กลางในการส่ ง คาสั่ งโอนเงิน ทางอิเล็ กทรอนิ กส์ หมายความว่ า
กรณีสถาบันการเงินทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการโอนเงิน ที่รับคาสั่งโอนเงินจากผู้ส่งคาสั่งที่ส่งคาสั่งมาจาก
ต่างประเทศ เพื่อจะส่งต่อไปยังผู้รับโอนปลายทาง (ซึ่งอยู่ภายในประเทศ) หรือ ทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับ
คาสั่งโอนเงินฯ จากผู้ส่งคาสั่งภายในประเทศ เพื่อจะส่งไปยังผู้รับโอนที่ตนมีความสัมพันธ์อยู่ในต่างประเทศ
สถาบันการเงินต้องกาหนดมาตรการดังนี้
(4.1) กาหนดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดาเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ส่ง มาพร้อมคาสั่งโอนเงิน
จากผู้ส่งคาสั่งโอนเงินในต่างประเทศหรือภายในประเทศแล้วแต่กรณี ก่อนส่งต่อไปยังฝ่ายผู้รับโอนเงินฯ ปลายทาง
อย่ างครบถ้วน กรณีคาสั่ งโอนเงินมี ข้ อมู ลของผู้ โอนเงิ นและผู้ รั บโอนเงิ นไม่ ครบถ้วนสถาบั นการเงิ นตัวกลาง
ต้องกาหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงเพื่อนามาใช้พิจารณาว่าควรส่งคาสั่งโอนเงินที่มีข้อมูล
ไม่ครบถ้วนนั้นหรือควรปฏิเสธหรือระงับการส่งคาสั่งโอนเงินนั้นไว้ก่อน รวมทั้งติดตามข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน

79
(4.2) จัดให้มีระบบปฏิบัติการ (ไม่ว่าจะเป็นระบบอันดาเนินการโดยเทคโนโลยีหรือระบบ
ที่ดาเนินการโดยบุคลากร) ที่สามารถตรวจสอบได้ว่า คาสั่งโอนที่ได้รับนั้น มีข้อมูลที่ครบถ้วนตามที่กฎหมาย
กาหนด (เนื่องจากจะต้องส่งคาสั่งโอนเงินที่มีข้อมูลครบถ้วน ต่อไปยังผู้รับโอนปลายทางอีกทอดหนึ่ง)
(4.3) ก าหนดข้ อ ตกลงและขั้ น ตอนที่ เ หมาะสมในการส่ ง -รั บ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม กรณี
ที่เกิดความบกพร่องซึ่งทาให้เกิดการส่งหรือรับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน โดยกาหนดระยะเวลาและประเภทข้อมูล
ที่สามารถร้องขอ และรับ-ส่ง ให้แก่ผู้ส่งคาสั่งโอนเงินฯ หรือผู้รับคาสั่งโอนเงิน แล้วแต่กรณี
(4.4) กาหนดให้ มีร ะบบการเก็บรักษาข้อมูล พร้อมคาสั่ งโอนเงินฯ กรณีที่เกิดข้อบกพร่อง
เกี่ยวกับระบบการส่งข้อมูลและคาสั่งโอนเงินอันทาให้สถาบันการเงิน ไม่สามารถส่งข้อมูลพร้อมคาสั่งโอนเงิน
ที่ครบถ้วนไปยังฝ่ายผู้รับโอนเงินปลายทางได้ รวมถึงขั้นตอนในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ฝ่ายผู้รับโอนเงินกรณี
ที่เกิดจากข้อบกพร่องของระบบการส่งคาสั่งดังกล่าว
(4.5) ควรกาหนดมาตรการเพื่อดาเนินการกับฝ่ายผู้ส่งคาสั่งโอนหรือฝ่ายผู้รับคาสั่งโอนเงิน
กรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือในการรับ-ส่งข้อมูลสาคัญ หรือไม่ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย
6.2 ขั้นตอนกำรตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับกำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์
ในการโอนเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส ถาบั น การเงิ น จ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น กระบวนการบางขั้ น ตอน
ที่เพิ่มเติมจากกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสาหรับธุรกรรมทั่วไป ดังนี้
2.1) หน้าที่ของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูลพร้อมคาสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(2.1.1) กรณีการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างประเทศที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาท
ขึน้ ไป สถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูลพร้อมคาสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องส่งข้อมูลต่อไปนี้ พร้อมกับการส่งคาสั่ง
โอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้รับโอนปลายทาง
(1) ข้อมูลชื่อเต็มผู้โอน
(2) ข้อมูลหมายเลขบัญชีหรือหมายเลขอ้างอิงที่ตรวจสอบได้ ของผู้สั่งโอนเงินฯ
(3) ข้อมูลที่อยู่ หรือหมายเลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขประจาตัวบุคคล
ที่รัฐออกให้ หรือวัน เดือน ปี และสถานที่เกิดของผู้สั่งโอนเงิน
(4) ข้อมูลชื่อเต็มของผู้รับโอน
(5) ข้อมูลหมายเลขบัญชีหรือหมายเลขอ้างอิงที่ตรวจสอบได้ของผู้รับโอน
นอกจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูลพร้อมคาสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
อาจส่งข้อมูลจานวนเงินและสกุลเงินที่สั่งโอนฯ ข้อมูลชื่อหรือรหัสแสดงถึงชื่อและสาขาของสถาบันการเงิน
ผู้ ส่ งคาสั่ งโอนเงิน ฯ ข้อมูล ชื่อหรื อรหัส แสดงถึงชื่อและสาขา ของผู้ ให้ บริการที่รับคาสั่ งโอนเงินฯ เพิ่มเติม
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยก็ได้
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ส าหรั บ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น นั้ น สถาบั น การเงิ น ผู้ ส่ ง ข้ อ มู ล พร้ อ มค าสั่ ง โอนเงิ น
ทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องดาเนิน การตรวจสอบและพิสู จน์ทราบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะดาเนิ น การ
ส่งคาสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังสถาบันการเงินผู้รับคาสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง
(2.1.2) กรณีการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างประเทศที่มีมูลค่าต่ากว่าห้าหมื่นบาท
สถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูลพร้อมคาสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องส่งข้อ มูลต่อไปนี้ พร้อมกับการส่งคาสั่ง
โอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้รับโอนเงินปลายทาง
(1) ข้อมูลชื่อเต็มผู้โอน
(2) ข้อมูลหมายเลขบัญชีหรือหมายเลขอ้างอิงที่ตรวจสอบได้ ของผู้สั่งโอนเงินฯ
(3) ข้อมูลชื่อเต็มของผู้รับโอน
(4) ข้อมูลหมายเลขบัญชีหรือหมายเลขอ้างอิงที่ตรวจสอบได้ของผู้รับโอน
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดมูลฐาน การกระทาความผิดฐานฟอกเงิน หรือการกระทาความผิด
เกี่ย วกับ การสนั บ สนุ น ทางการเงิน แก่ การก่อ การร้ ายหรื อ การแพร่ ข ยายอาวุธ ที่ มี อานุภ าพทาลายล้ า งสู ง
ให้สถาบันการเงินผู้ส่งคาสั่งโอนเงินต้องดาเนินการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะ
ดาเนินการส่งคาสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังสถาบันการเงินผู้รับคาสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง
(2.1.3) ส าหรั บ การให้ บ ริ ก ารโอนเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ายในประเทศ ให้ ธ นาคาร
ดาเนินการเช่นดียวกับข้อ (2.1.1) และข้อ (2.1.2) แล้วแต่กรณี เว้นแต่ หากสถาบันการเงินผู้รับคาสั่ งโอน
มีข้อมูลหรือสามารถหาข้อมูลดังกล่าวโดยวิธีอื่น สถาบันการเงินผู้ส่งคาสั่งโอนเงินอาจส่งเฉพาะข้อมูลหมายเลข
บัญชีของลูกค้า หรือส่งข้อมูลหมายเลขอ้างอิงของผู้โอนและผู้รับโอนซึ่งสามารถติดตามข้อมูลการทาธุรกรรม
ในครั้งนั้น ๆ ไปพร้อมคาสั่งโอนเงินก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้รับคาสั่งโอนร้องขอหรือได้รับคาสั่งจาก
สานักงาน ให้สถาบันการเงินผู้ส่งคาสั่งโอน จัดหาและส่งข้อมูลของลูกค้าที่ยังไม่ได้ส่งแก่สถาบันการเงินผู้รับ
คาสั่งโอนหรือสานักงาน แล้วแต่กรณี ภายในสามวันทาการ
(2.1.4) สาหรับกรณีที่มีการโอนทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศจากผู้โอนรายเดียวไปยัง
ผู้รับโอนหลายราย ให้สถาบันการเงินผู้ส่งคาสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จัดให้มีข้อมูลหมายเลขบัญชีห รือ
หมายเลขอ้างอิงและข้ อ มูล อื่น ของผู้ โ อนและผู้ รับโอนที่ส ามารถนาไปใช้ตรวจสอบข้ อมูล การทาธุร กรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินในครั้งนั้น ๆ ภายในประเทศของผู้รับโอนได้
ห้ามสถาบันการเงินผู้ส่งคาสั่ งโอน ส่งคาสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่สถาบันการเงินผู้รับ
คาสั่งโอน ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งคาสั่งโอนเงินไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ (2.1.1) – (2.1.3) ข้างต้น
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(2.2) หน้าที่ของสถาบันการเงินตัวกลางในสายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(2.2.1) สถาบั น การเงิน ตัวกลางต้องส่งข้อมูล ของผู้ โอนและผู้ รับโอนไปพร้อมกับคาสั่ง
โอนเงิ น ตามที่ ไ ด้ รั บ จากสถาบั น การเงิ น ผู้ ส่ ง ค าสั่ ง โอนไปยั ง สถาบั น การเงิ น ผู้ รั บ ค าสั่ ง โอนให้ ค รบถ้ ว น
หากมีข้อจากัดหรืออุปสรรคอันเกิดจากเทคโนโลยีในการส่งคาสั่งโอนทาให้ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ครบถ้ วน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันการเงินผู้ส่งคาสั่งโอนหรือสถาบันการเงินตัวกลางอีกรายหนึ่งให้สถาบัน
การเงินตัวกลางเก็บรักษาข้อมูลตามคาสั่งโอนเงินดังกล่าวไว้เป็นเวลาสิบปีนับจากวันที่ได้รับคาสั่งโอนเงินนั้น
อนึ่ง สถาบันการเงินตัวกลางควรมีมาตรการในการจัดส่งข้อมูล ดังกล่าวให้สถาบันการเงินผู้รับคาสั่งโอนให้
ครบถ้วน และหากดาเนินการส่งข้อมูลดังกล่าวแล้วสถาบันการเงินตัวกลางก็ไม่จาเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูล
ตามคาสั่งโอนเงินแล้ว
(2.2.2) สถาบันการเงินตัวกลางต้องตรวจสอบความครบถ้วนเกี่ยวกับข้อมูลของผู้โอนและ
ผู้รับโอนในคาสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หากพบว่ามีข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอนไม่ครบถ้วน ให้สถาบัน
การเงินตัวกลางกาหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง เพื่อนามาใช้พิจารณาว่าควรส่งคาสั่ง
โอนเงิ น ที่ มี ข้ อ มู ล ไม่ ค รบถ้ ว นนั้ น หรื อ ควรปฏิ เ สธ หรื อ ควรระงั บ การส่ ง ค าสั่ ง โอนเงิ น นั้ น ไ ว้ ก่ อ นรวมทั้ ง
กระบวนการติดตามข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน
ส าหรั บ มาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ ยงกรณีที่สถาบันการเงินตัวกลาง
ต้องการส่งคาสั่งโอนเงินที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือกรณีที่มีข้อจากัดหรืออุปสรรคอันเกิดจากเทคโนโลยีในการ
ส่ ง ค าสั่ ง โอนท าให้ ไ ม่ ส ามารถส่ ง ข้ อ มู ล ได้ ค รบถ้ ว นตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากสถาบั น การเงิ น ผู้ ส่ ง
คาสั่งโอน สถาบันการเงินตัวกลางจะต้องจากัดจานวนเงินของการทาธุรกรรมโอนเงินให้ไม่ควรเกิน 50,00023 บาท
ต่อการทาธุรกรรม 1 ครั้ง
(2.3) หน้าที่ของสถาบันการเงินผู้รับคาสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(2.3.1) สถาบันการเงินผู้รับคาสั่งโอนต้องตรวจสอบความครบถ้วนเกี่ยวกับข้อมูลของผู้โอน
และผู้รับโอน โดยการตรวจสอบในขณะดาเนินการตามคาสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น เพื่อป้องกันมิให้เงิน
ถูกโอนไปยังบุคคลที่ถูกกาหนด
(2.3.2) สถาบันการเงินผู้รับคาสั่งโอนต้องพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้รับโอนก่อนจ่ายเงินตาม
คาสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ได้พิสูจน์ทราบตัวตนและมีข้อมูลของผู้รับโอนนั้นอยู่แล้ว เช่น กรณี
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อ้างอิงจากเกณฑ์วงเงินการแสดงตนของลูกค้าที่ทาธุรกรรมครั้งคราวของผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการให้บริการ
โอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบแนวปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ในหัวข้อที่ 2
การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง
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ผู้ รั บ โอนเป็ น ลู กค้าของสถาบั น การเงิน ซึ่งผ่านขั้นตอนการแสดงตนและกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า กรณีนี้สถาบันการเงินไม่ต้องดาเนินการพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้รับโอนอีกก็ได้
(2.3.3) การรั บ ค าสั่ ง โอนเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง มี ข้ อ มู ล ของผู้ โ อนและผู้ รั บ โอน
ไม่ครบถ้วน ให้สถาบันการเงินผู้รับคาสั่งโอนกาหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงเพื่อนามาใช้
พิจารณาว่าควรรับคาสั่งโอนเงินที่ไม่ครบถ้วนนั้นหรือควรปฏิเสธหรือระงับการรับคาสั่งนั้นไว้ก่อน และควรมี
กระบวนการติดตามข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วนด้วย
(2.4) ไม่ว่าผู้สั่งโอนเงินและผู้รับเงิน จะเป็นลูกค้าของสถาบันการเงิน หรือบุคคลที่ทาธุรกรรม
แบบครั้งคราว สถาบันการเงินต้องดาเนินการตรวจสอบผู้สั่งโอนและผู้รับเงินตามคาสั่งโอน ตามกฎกระทรวง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ข้อ 17(3) เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล
ลูกค้ากับรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด ก่อนส่งคาสั่งโอนกรณีเป็น ฝ่ายส่งคาโอนเงินฯ หรือก่อนดาเนินการตาม
คาสั่งโอนเงินฯ กรณีเป็นฝ่ายรับคาสั่งโอนเงินฯ
(2.5) สถาบันการเงิน ต้องมีระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง ระงับ หรือปฏิเสธ
กรณี ที่ พ บว่ า ค าสั่ ง โอนเงิ น ฯ อาจเกี่ ย วข้ อ งกั บ การฟอกเงิ น หรื อ ความผิ ด มู ล ฐาน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
กรณีที่พบว่า มีผู้ เกี่ย วข้องในคาสั่ งโอนเงิน ฯ มีข้อมูล ตรงกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดให้ ตรวจสอบ ทั้งนี้
อาจพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ ประกอบ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ ต้นทางหรือพื้นที่ปลายทางของเส้นทางการโอนเงิน
หรือจานวนเงินสูงผิดปกติ
6.3 ข้อยกเว้น
ตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ข้อ 30 ประกอบ
ประกาศสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องส่งข้อมูล
พร้อมคาสั่งโอนเงิน ได้กาหนดให้กรณีที่การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะให้วงเงินในการจ่ายล่วงหน้า
หรือวัตถุประสงค์เป็นการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นผลมาจากธุรกรรมเพื่อชาระหนี้ค่าสินค้าและบริการ
จากบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต (การใช้จ่ายตามวงเงินที่กาหนดในบัตรอิเล็กทรอนิกส์และลูกค้ามีหน้าที่
ช าระคืน ตามเวลาที่บริ ษัทบั ตรเครดิ ตกาหนดไว้) หรือบัตรเดบิต (การใช้จ่ายตามมูลค่าเงินที่มีอยู่ในบัญชี
ธนาคาร) ซึ่งข้อมูลในการใช้จ่าย เปรียบเสมือนข้อมูลการเบิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากของลูกค้า สถาบันการเงิน
ผู้ส่งคาสั่งโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมคาสั่งโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ และสถาบัน การเงินผู้รับ
คาสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลในการรับคาสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวด้วย
รวมทั้งการโอนเงิน ทางอิเล็กทรอนิ กส์ที่เป็นการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินเพื่อประโยชน์ของสถาบัน
การเงินเอง ธนาคารผู้ส่งคาสั่งโอนไม่ต้องส่งข้อมูลไปพร้อมคาสั่งโอนก็ได้
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หัวข้อที่ 7
กำรตรวจสอบสถำบันกำรเงินตัวแทน
กำรพึ่งพำบุคคลที่สำม กำรควบคุมภำยในและนโยบำยสำหรับสำขำและบริษัทในเครือ
7.1 ควำมสัมพันธ์กับสถำบันกำรเงินตัวแทน
สถาบั น การเงิน หมายความว่า ธนาคารพาณิช ย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
สถาบันการเงินตัวแทน หมายความว่า สถาบันการเงินในต่างประเทศที่ให้บริการด้านการธนาคาร
แก่สถาบันการเงินตามข้อตกลงเกี่ยวกับธนาคารตัวแทน
สถาบั น การเงิ น ตั ว แทน เช่ น การให้ บ ริ ก ารด้ า นการเงิ น เช่ น การบริ ห ารจั ด การเงิ น สด
โดยธนาคารต้นทางฝากเงินสดเป็นเงินตราต่างประเทศจานวนมากและได้ค่าธรรมเนียมจากธนาคารตัวแทน
หรือการจ่ายเงินตามเช็คให้แก่ลูกค้าปลายทาง การรับคาสั่งโอนเงินให้แก่ลูกค้าปลายทาง หรือเป็นสถาบัน
การเงินตัวกลางในสายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา และรวมถึงให้บริการเปิดบัญชี
สาหรับ “การชาระเงินโดยผ่านบัญชีโดยตรง” ซึ่งหมายถึง บัญชีธนาคารตัวแทนที่อนุญาตให้ลูกค้าของสถาบัน
การเงินใช้ในการทาธุรกรรมผ่านบัญชีโดยตรงได้ ทั้งนี้ในการให้บริการดังกล่าว สถาบันการเงินต้องมั่นใจว่า
สถาบันการเงินตัวแทนมีการดาเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและมีมาตรการระบุและ
พิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้าที่ใช้บริการดังกล่าวและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าให้แก่สถาบันการเงินตามที่ได้รับการร้องขอได้
หลักกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และดำเนินควำมสัมพันธ์กับสถำบันกำรเงินตัวแทน
กรณีที่ธนาคารประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์อย่างสถาบันการเงินตัวแทน กับสถาบันการเงิน
ในต่างประเทศ ธนาคารต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ธนาคารต้องดาเนินการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของสถาบันการเงินตัวแทน รวมถึง
การระบุผู้ได้รั บผลประโยชน์ ที่แท้จริ งของสถาบันการเงินตัวแทน โดยใช้เอกสาร ข้อมูล หรือข่าวสารจาก
แหล่งข้อมูล ที่น่ าเชื่อถือ เช่น การตรวจสอบจากฐานข้อมูล ของหน่วยกากับ หน่วยงานของรัฐ ของสถาบัน
การเงินตัวแทน ที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งผู้มีหน้าที่รายงานสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ และต้องมี
กระบวนการในการตรวจสอบข้อมูลของสถาบันการเงินตัวแทนและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของสถาบัน
การเงิ น ตั ว แทนกั บ ข้ อ มู ล รายชื่ อ บุ ค คลที่ ถู ก ก าหนดตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
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(2) ธนาคารต้องทาความเข้าใจลักษณะธุรกิจของสถาบันการเงินตัวแทน ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไข
ในการให้บริการ ลักษณะ ประเภทของการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินตัวแทน ตลอดจนโครงสร้าง
ทางธุรกิจของสถาบันการเงินตัวแทน
(3) ธนาคารต้ อ งมี ก ระบวนการตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ ของสถาบั น การเงิ น ตั ว แทนและ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกากับดูแลด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของสถาบันการเงินตัวแทนจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น
การตรวจสอบจากฐานข้อมูลของหน่วยกากับ หน่วยงานของรัฐของสถาบันการเงินตัวแทนที่มีการเปิดเผย
ต่อสาธารณะซึ่งผู้มีหน้าที่รายงานสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ โดยการตรวจสอบตามข้อ (3) นี้ ผู้มีหน้าที่
รายงานสามารถพิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้
- ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานสากลด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ที่ประเมินโดยองค์กรระหว่างประเทศที่น่าเชื่อถือ
- ข้อมูลเกี่ยวกับ การได้รับ การกากับดูแลที่เข้มข้น (อาจพิจารณาจากความน่าเชื่อถื อ ของ
หน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแล)
- ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง (ปัจจัยเกี่ยวกับประวัติการรับโทษอันเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนข้อปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการสนั บ สนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง)
ทั้งนี้ ธนาคารอาจพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม เช่น ปัจจัยเกี่ยวกับพื้นที่หรือ
ประเทศที่เสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมร้ายแรงหรือการกระทาความผิดเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน หรือปัจจัย
เกี่ยวกับประเทศที่ถูกคว่าบาตรทางเศรษฐกิจ หรือมีมาตรการตอบโต้ต่าง ๆ เป็นต้น
(4) ธนาคารต้องดาเนิ น การประเมินมาตรการควบคุมภายในเกี่ยวกับการบริห ารความเสี่ ย ง
ของสถาบันการเงินตัวแทน โดยต้องกาหนดมาตรการ เช่น วิธีดาเนินการ เพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ ยง
ของสถาบันการเงินตัวแทน การขอข้อมูล การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ หรือการกาหนดระดับความสัมพันธ์
ที่สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง กาหนดวิธีการและขั้นตอนในการขอข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูลและ
วิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งควรกาหนดหลักการที่ชัดเจน ในการตรวจสอบปัจจัยต่าง ๆ ที่จะทาให้สามารถนามา
ประเมินความเสี่ยงได้ เช่นตัวอย่างดังต่อไปนี้
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ขั้นตอนที่ 1 เมื่อคัดเลือกหรือระบุสถาบันการเงินตัวแทนที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ได้แล้ว
ธนาคารต้องดาเนินการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงเรื่องพื้นที่ห รือประเทศที่มีประสิทธิภาพ
ด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
ขั้ น ตอนที่ 2 กรณี ที่ พ บว่ า มี ค วามเสี่ ย งต่ า ในเรื่ อ งปั จ จั ย เกี่ ย วกั บ พื้ น ที่ ห รื อ ประเทศ
ให้ดาเนินการตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงอื่นที่ดาเนินการได้เอง ได้แก่ ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยงานกากับ
ดูแล (ได้รับการตรวจสอบและกากับอย่างเข้มข้นหรือไม่) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูงที่สถาบันการเงินตัวแทนต้องปฏิบัติตาม (มีความเข้มงวดมากหรือน้อยกว่ากฎหมายไทย)
ขั้ น ตอนที่ 3 กรณี ที่ พ บว่ า มี ค วามเสี่ ย งต่ า ในเรื่ อ งปั จ จั ย เสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การก ากั บ ดู แ ล
และมีกฎหมายที่เข้มงวดเท่ากับหรือมากกว่ากฎหมายไทย ผู้มีหน้าที่ รายงานควรตรวจสอบปัจจัยเกี่ยวกับ
ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น และการต่ อ ต้ า น
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงหรือผลการบังคับใช้
กฎหมายว่าสถาบันการเงินที่ประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์อย่างตัวแทนนั้น เคยมีประวัติได้รับการประเมินผล
การปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวในระดับที่ไม่ดี หรือเคยถูกลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่
ขั้ นตอนที่ 4 กรณี ที่ พบว่ า มี ความเสี่ ยงต่ าในปั จจั ยทุ กข้ อที่ ผู้ มี หน้ าที่ รายงานได้ ด าเนิ นการ
ตรวจสอบแล้วผู้มีหน้าที่รายงานต้องดาเนินการขอข้อมูลหรือเอกสารที่สาคัญเกี่ยวกับนโยบาย หลักการ หรือ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย
ว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลาย
ล้างสูงหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่สถาบันการเงินตัวแทนปฏิบัติอยู่ ทั้งนี้ กรณีที่เชื่อได้ว่า สถาบันการเงิน
ตัวแทนนั้นมีความน่าเชื่อถือและมีมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่ อ ต้าน
การสนั บ สนุ น ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู งที่เข้มแข็ง
ผู้มีหน้าที่รายงานอาจขอคารับรองโดยไม่ต้องขอดูข้อมูลในเชิงลึกมากนัก
ขั้นตอนที่ 5 ดาเนินการตรวจสอบข้อมูล ผู้ได้รับผลประโยชน์ ที่แท้จริงกรรมการผู้มีอานาจ
ลงนาม กับรายชื่อที่กฎหมายกาหนด
ขั้นตอนที่ 6 เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนที่สามารถประเมินความเสี่ยงของสถาบันการเงินตัวแทนได้แล้ว
ธนาคาร/สถาบันการเงินต้องตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับความร่วมมือตามข้อตกลงการเป็นสถาบันการเงิน
ตัวแทนว่ามีกรณีใดบ้างที่อาจดาเนินการไม่ได้หรือขัดต่อกฎหมายภายในของแต่ละฝ่าย หรือมีกรณีใดบ้างที่ต้อง
ทาให้ผู้มีหน้าที่ร ายงานหรื อสถาบั น การเงินตัว แทน ต้องดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้ส อดคล้ องกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่าย
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ขั้นตอนที่ 7 ธนาคารต้องกาหนดให้ ผู้บริหารระดับสู งที่มีอานาจ เป็นผู้อนุมัติการสร้าง
ความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินตัวแทน ไม่ว่าสถาบันการเงินตัวแทนนั้น ได้รับผลการประเมินความเสี่ยงระดับ
ใดก็ตาม
ขั้นตอนที่ 8 กรณีที่พบว่าสถาบันการเงินตัวแทนตั้งอยู่ในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
ธนาคารต้องขอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบวิธีการสาหรับบริหารความเสี่ยงสถาบันการเงินตัวแทนนั้น
รวมทั้งตรวจสอบความน่าเชื่อถือและขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินตัวแทนอย่างต่อเนื่อง โดยต้องใช้
ความระมัดระวังในการดาเนินความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินดังกล่าวโดยต้องกาหนดมาตรการที่เข้ม ข้นขึ้น
ในการพิจารณาสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินตัวแทนนั้น เช่น ควรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
สถาบันการเงินตัวแทน ณ สถานประกอบการ หรือกาหนดรอบทบทวนความเสี่ยงของสถาบันการเงินตัวแทน
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงถี่กว่าปกติ เป็นต้น
สาหรับการดาเนินการประเมินมาตรการควบคุมภายในเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน
การเงินตัวแทนนั้น ธนาคารจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ จนกว่าจะยุติความสัมพันธ์ต่อกัน
(5) ธนาคารต้องกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงระหว่างสถาบันการเงินตัวแทนให้ครอบคลุมและชัดเจน
(6) ธนาคารต้องกาหนดกระบวนการอนุมัติสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินตัวแทนโดยเมื่อ
ผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยง และได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบกับผลการประเมินความเสี่ยงของ
สถาบันการเงินตัวแทนแล้ว ธนาคารต้องกาหนดขั้นตอนในการพิจารณาว่าจะอนุมัติสร้างความสัมพันธ์กับ
สถาบันการเงินตัวแทนหรื อไม่ โดยผู้ที่มีอานาจในการอนุมัติส ร้างความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินตัว แทน
ต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีอานาจ หรืออาจอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการที่มีผู้บริหารระดับสูงที่มีอานาจ
รวมอยู่ด้วย
(7) ในกรณีที่ส ร้ างความสั มพันธ์กับสถาบันการเงินตัว แทนแล้ว ธนาคารจะอนุญาตให้ ลู กค้า
ทาธุรกรรมผ่านบัญชีของสถาบันการเงินที่ทาไว้กับสถาบันการเงินตัวแทน โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาส่งคาสั่ง
จากสถาบั น การเงิน สถาบั น การเงิน นั้ น ต้องกาหนดให้ส ถาบันการเงินตัวแทนระบุและพิสู จน์ทราบตัวตน
ของลูกค้าและสถาบันการเงินจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายนั้นแก่สถาบันการเงินตัวแทน เมื่อมีการร้องขอ
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กำรปฏิเสธกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือยุติควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับสถำบันกำรเงินตัวแทน
กฎหมายได้กาหนดให้ ผู้ มีห น้ าที่ ร ายงานด าเนิ นการปฏิเสธการสร้า งความสั มพั นธ์ท างธุ รกิ จ หรื อ
ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทนที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) สถาบันการเงินตัวแทนที่ไม่มีระบบการบริหารจัดการที่แท้จริงในประเทศที่สถาบันการเงินตัวแทนนั้น
ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง เว้ น แต่ เ ป็ น สถาบั น การเงิ น ตั ว แทนที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ธุ ร กิ จ เดี ย วกั น กั บ สถาบั น การเงิ น
ที่มีการกากับดูแลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สถาบันการเงินตัวแทนที่สร้างความสัมพันธ์อย่างสถาบันการเงินตัวแทนหรือให้บริ การทางการเงิน
หรือเปิดบัญชีกับสถาบันการเงินตัวแทนตาม (1)
(3) สถาบันการเงินตัวแทนที่ไม่มีนโยบายและระเบียบวิธีการสาหรับการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
(4) สถาบันการเงินตัวแทนหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของสถาบันการเงินตัวแทนนั้นเกี่ยวข้อง
กับความผิดมูลฐานการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
7.2 กำรพึ่งพำบุคคลที่สำม
“พึ่งพาบุคคลที่สาม” หมายความว่า การที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
พึ่ ง พาสถาบั น การเงิ น หรื อ ผู้ ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา 16 ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลที่ ส าม ให้ ต รวจสอบเพื่ อ ทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึงการจัดจ้างบุคคลภายนอกหรือการจัดตั้ งความสัมพันธ์
ในลักษณะตัวแทน ดังนั้น เพื่อความมั่นใจว่าการพึ่งพาดังกล่าว จะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ต้องพิจารณาพึ่งพาบุคคลที่สามที่มีสถานภาพเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน
ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ซึ่งมีระบบปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อธนาคารประกอบกิจการให้บริการแก่ลูกค้า โดยอาศัยข้อตกลงทางธุรกิจกับสถาบันการเงิน
อื่นในการขายผลิตภัณฑ์หรือควบรวมการให้บริการของทั้งสองฝ่ายแก่ลูกค้า เพื่อประโยชน์ของธนาคาร สถาบัน
การเงินที่ตกลงร่วม และตัวลูกค้า อาจทาให้ต้องมีการพึ่งพาหรือเกิดภาระแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการปฏิบัติตาม
กระบวนการตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า ในขั้ น ตอนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ พบหน้ า หรื อ
ขอข้อมูลจากลูกค้า ดังนั้น กรณีที่มีการตกลงร่วมกันให้บริการแก่ลูกค้ารายเดียวกัน สถาบันการเงินที่ตกลงร่วม
อาจรับหน้าที่ เป็ นผู้ ดาเนิ น การหลั กในการให้บริการลู กค้าและรับลู กค้า ทาให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องพึ่ ง พา
สถาบันการเงินนั้น ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเมื่อเริ่มสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
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หลักการสาคัญในการพึ่งพาบุคคลที่สาม มีดังต่อไปนี้
(1) พึ่งพาได้เฉพาะในกระบวนการจัดให้ ลู กค้าแสดงตน การระบุและพิสู จน์ทราบตัวตนลู กค้ า
รวมทั้ง การประเมินผลเบื้องต้นในการขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า ข้อมูล
การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงและข้อมูลในการพิสูจน์ทราบผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงอย่างเหมาะสม
วัตถุป ระสงค์ในการสร้ างความสั มพัน ธ์ห รื อในการทาธุรกรรมและการตรวจสอบการมอบอานาจให้ ส ร้าง
ความสัมพันธ์หรือทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวจนถึงขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อตามที่กฎหมายกาหนด
โดยการพึ่งพาอาจอยู่ บนเงื่อนไขการปฏิบั ติการของบุคคลที่สาม กล่าวคือ ธนาคารอาจไม่ มีอานาจในการ
กาหนดระบบปฏิบัติการในการจัดให้ลูกค้าแสดงตน ระบุตัวตน หรือดาเนินการตรวจสอบกับรายชื่อบุคคล
ที่ ถู ก ก าหนด เนื่ อ งจากเป็ น การพึ่ ง พาที่ ผู้ มี ห น้ า ที่ ร ายงานต้ อ งอาศั ย บุ ค คลที่ ส าม ในการช่ ว ยด าเนิ น การ
ตามขั้นตอนดังกล่าว ตามระบบปฏิบัติการที่บุคคลที่สามถือปฏิบัติหรือมีนโยบายกาหนดไว้อยู่แล้ว (ซึ่งต่างจาก
การจ้างตัวแทนหรื อผู้ให้บริ การภายนอกมาดาเนินการให้ ซึ่งกรณีนี้ ธนาคารมีอานาจในการกาหนดกรอบ
ข้อตกลงให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตนได้) ดังนั้นผู้มีหน้าที่รายงานต้องมั่นใจได้ว่า บุคคลที่สามที่ได้ทาการพึ่งพานั้น
มีระบบปฏิบัติการในการดาเนินการข้างต้น รวมถึงมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายและต้องได้รับการกากับและตรวจสอบจากสานักงาน ปปง.
หรือหน่วยกากับ หรือจากหน่วยงานที่มีอานาจอย่างเหมาะสม
(2) ธนาคารต้องมีข้อกาหนดให้บุคคลที่สามส่งข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับการระบุตัวตนและพิสูจน์
ทราบตัว ตนของลู ก ค้า ข้อมู ล การระบุ ผู้ ไ ด้รับผลประโยชน์ ที่ แท้จ ริง และข้ อ มูล ในการพิสู จน์ ทราบผู้ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์ที่แท้จริงอย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์หรือในการทาธุรกรรม ข้อมูล
การมอบอานาจให้สร้างความสัมพันธ์หรือทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวจนถึงขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อ
บุคคลที่ถูกกาหนดโดยทันที และต้องมีข้อกาหนดเกี่ยวการจัดส่งเอกสาร หลักฐานของข้อมูลข้างต้น หรือข้อมูลอื่น
ของลูกค้าในทันทีเมื่อมีการร้องขอ
(3) การพึ่งพาในการเก็บ รั กษาข้อมูล ธนาคารสามารถพึ่งพาให้บุคคลที่ส ามเก็บรักษาข้อมูล
ลู ก ค้ า ที่ ไ ด้ ใ นขั้ น ตอนการด าเนิ น การตามข้ อ (1) เพื่ อ ตนได้ หากบุ ค คลที่ ส ามยิ น ยอม ทั้ ง นี้ ค วามรั บ ผิ ด
ในการเก็บรักษาข้อมูลยังคงตกอยู่แก่ธนาคาร ดังนั้น ในการพึ่งพาบุคคลที่สาม ควรมีข้อตกลงที่มั่นใจได้ว่า บุคคล
ที่สามจะดาเนินการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ดาเนินการตามข้อ (1) และสามารถส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้มีหน้าที่
รายงานได้เมื่อร้องขอ ตาม (2) หรือให้สาเนาข้อมูลดังกล่าวส่งให้ธนาคาร (ถ้าบุคคลที่สามยินยอม)
(4) บุคคลที่สามที่ตั้งและดาเนินการอยู่ในต่างประเทศ ให้ธนาคาร นาระดับความเสี่ยงของประเทศนั้น
มาประกอบการพิจารณาความน่าเชื่อถือของบุคคลที่สามดังกล่าวด้วย
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(5) ธนาคารต้องตระหนั กเสมอว่า ตนยังคงมีห น้าที่และความรับผิ ดในกรณีที่ กระบวนการ
ในข้อ (1) เกิดความบกพร่อง แม้ว่าความบกพร่องนั้นจะเกิดจากระบบการปฏิบัติการของบุคคลที่สามก็ตาม
เนื่ องจาก ธนาคารยั งคงมี ห น้ าที่และความรับผิ ดชอบในการดาเนินการตามกฎหมายในข้อ (1) กับลู กค้า
อยู่ เสมอ ดังนั้ น ธนาคารควรขอข้อมูลหรื อตรวจสอบให้มั่นใจได้ว่า การพึ่งพาบุคคลที่สามรายหนึ่งรายใดนั้น
จะไม่ทาให้ตนเกิดความเสี่ยงในการรับผิดต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ ข ยายอาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพท าลายล้ า งสู ง (ทั้ ง นี้ หากพบว่ า มี ร ะบบปฏิ บั ติ ก ารที่ บ กพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่
ตามกฎหมายในการดาเนินการตามข้อ (1) นอกจากผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องรับผิดในส่ วนของการดาเนินการ
ต่อลูกค้าตนแล้ว บุคคลที่สามก็ย่อมต้องรับผิดในความผิดเดียวกันด้วย เพราะด้วยข้อตกลงที่ร่วมให้บริการ
แก่ลูกค้า บุคคลที่สามก็ยังคงมีความรับผิดกรณีเกิดความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ในข้อ (1) เช่นกัน)
7.3 นโยบำยและมำตรกำรควบคุมภำยใน
ธนาคาร ต้องกาหนดและดาเนินนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้เหมาะสม
กับความเสี่ยงภายในองค์กรและขนาดธุรกิจของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตามที่กาหนดไว้
ในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ข้อ 49 และประกาศสานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การกาหนดและดาเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 โดยมีรายละเอียดของนโยบายและระเบียบวิธีการ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในดังต่อไปนี้
(1) การกาหนดโครงสร้างในการกากับดูแลโดยให้มีส่วนงานหรือพนักงานผู้รับผิดชอบที่ทาหน้าที่
ในการกากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง และมีพนักงานระดับผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกากับดูแลการปฏิบัติงานนั้น ทั้งนี้ ธนาคาร
ควรจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อดาเนินการกากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว
(2) การคัดเลือกพนักงานก่อนการว่าจ้างให้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้ างสู ง ให้ มีขั้น ตอนและวิธีการที่มีมาตรฐานในระดับสูงในการคัดเลื อกบุคคล เช่น การตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรม การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด เป็นต้น
(3) จั ดให้ มี การอบรมพนั กงานที่ เกี่ ยวข้ องกั บการปฏิ บั ติ งานด้ านการป้ องกั นและปราบปราม
การฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน

90
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
ตั้งแต่ก่อนเริ่มปฏิบัติงานและอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานนั้น เพื่อให้ปฏิบั ติหน้าที่ตาม
กฎหมายได้อย่างถูกต้อง (พนักงานในความหมายของข้อนี้หมายถึงพนักงานที่ได้รับการบรรจุโดยผ่านขั้นตอนของ
การทดลองงานเรียบร้อยแล้ว)
(4) กาหนดให้มีส่วนงานหรือพนักงานผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายในที่เป็น อิสระจากการ
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น และการป้ อ งกั น และปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ภายในองค์กร เพื่อตรวจสอบ
การดาเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง โดยส่วนงานหรือพนักงานผู้รับผิดชอบนั้นอาจเป็นบุคลากรภายในหรือภายนอกองค์กรก็ได้
และจัดให้มีรายงานผลการตรวจสอบภายในนั้นต่อพนักงานระดับผู้ บริหารที่มีหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินใจ
ในการดาเนินธุรกิจทราบด้วย
การกาหนดนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในข้างต้นนั้น ธนาคารต้องมี
กระบวนการในการทบทวนและปรับปรุง นโยบายและระเบียบวิธีการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับความเสี่ยง
ภายในองค์กรและขนาดธุรกิจของธนาคาร อย่างสม่าเสมอให้ส อดคล้ องกับความเสี่ยงซึ่งได้จากผลประเมิน
ความเสี่ยงภายในองค์กรของธนาคาร
7.4 นโยบำยและมำตรกำรสำหรับสำขำและบริษัทในเครือของธนำคำร
ตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลู กค้า พ.ศ. 2563 ได้ให้ นิยาม
เกี่ยวกับ “บริษัทในเครือ” และ “กลุ่มธุรกิจเดียวกัน” ไว้ดังดังต่อไปนี้
บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสถาบันการเงินหรือ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทนั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
กลุ่มธุรกิจเดียวกัน หมายถึง กลุ่มสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 และสาขา
หรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งประกอบธุรกิจทางการเงิน ธุรกิจที่เป็นการสนับสนุน
ธุรกิจทางการเงิน หรือธุรกิจอื่นตามมาตรา 16 และอยู่ภายใต้นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของกลุ่มธุรกิจ
ทั้งนี้ ขอบเขตของกลุ่มธุรกิจดังกล่าวต้องเป็นไปตามประกาศสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 และสาขาหรือบริษัท
ในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
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สำนักงำนสำขำ หมายถึง สานักงานสาขาที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศของธนาคาร (ไม่รวมสาขา
ภายในประเทศ เนื่องจากถือเป็นส่วนหนึ่งภายในองค์กรสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชี พตามมาตรา 16
ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวิธีการของสานักงานใหญ่อย่างเคร่งครัด)
ธนาคารมี ห น้ า ที่ ต้ อ งก ากั บ ดู แ ลให้ ส านั ก งานสาขาและบริ ษั ท ในเครื อ ซึ่ ง ไม่ ว่ า จะตั้ ง อยู่ ใ น
ต่างประเทศหรือในประเทศไทย ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกันกับผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นสานักงานใหญ่หรือ
บริษัทแม่ อย่างไรก็ดี เพื่อมิให้เกิดความสับสนในการกาหนดนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายของ
ประเทศไทยและประเทศ ที่สานักงานสาขาหรือบริษัทในเครือตั้งอยู่ด้วยนั้น จึงขอให้ ธนาคารพิจารณากาหนด
แนวทางดังต่อไปนี้ ในการกากับดูแลสานักงานสาขาและบริษัทในเครือ
ขอบเขตของการประกอบธุร กิจ หรือบริษัทในเครือฯ ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันตามประกาศ
ส านั กงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินหรือ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 และสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ประกอบด้วย
(1) ธุรกิจทางการเงิน ได้แก่
(ก) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
(ข) ธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ค) ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
(ง) ธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
(จ) ธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย
(ฉ) ธุรกิจสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดาเนินการซึ่งมีมูลค่าหุ้น
รวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ดาเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อ รับจานอง
หรือรับจานาทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินต่าง ๆ โดยวิธีใด ๆ
(ช) ธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการ
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
(ซ) ธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชาระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
(ฌ) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
(ญ) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
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(ฎ) ธุรกิจเกี่ยวกับการดาเนินการ การให้คาแนะนา หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทาธุรกรรม
ที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่
สถาบันการเงินตามมาตรา 13
(ฏ) ธุรกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์
(ฐ) ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับสาหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน
ตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ หรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(ฒ) ธุรกิจเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(น) ธุรกิจเกี่ยวกับบริการการชาระเงินภายใต้การกากับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชาระเงิน
(ด) ธุรกิจเกี่ยวกับระบบการชาระเงินภายใต้การกากับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชาระเงิน
(๒) ธุรกิจอื่น ได้แก่
(ก) ธุรกิจค้าอัญมณีเพชรพลอย ทองคา หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย
หรือทองคา
(ข) ธุรกิจค้ารถยนต์
(ค) ธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
(ง) ธุรกิจค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
การกากับดูแลและกาหนดนโยบายสาหรับสานักงานสาขาหรือบริษัทในเครือ
(1) กาหนดนโยบายในการพิจารณาตั้งสานักงานสาขาหรือบริษัทในเครือ ธนาคารจะต้องพิจารณา
ปัจจัยความเสี่ยงด้านด้านภูมิศาสตร์ โดยการตั้งสานักงานสาขาหรือบริษัทในเครือในต่างประเทศ ธนาคารต้อง
ไม่ตั้งสาขาหรือบริษัทในเครือในพื้นที่หรือสานักงานตัวแทน ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องดาเนินการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้ อเท็จ จริ งเกี่ย วกับ ลูกค้าในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้ ซึ่ ง ปัจจุบัน ตามประกาศฉบับ
ดังกล่ าวได้กาหนดให้ ป ระเทศสาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และสาธารณรัฐ อิส ลามอิหร่าน
เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูง อนึ่ง ในกรณีที่ ธนาคารจัด ตั้งสาขาหรือบริษัทในเครือในพื้นที่ หรือสานั กงาน
ตัวแทนในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศข้างต้นอยู่ก่อนแล้ว ให้ธนาคารต้องกาหนดมาตรการเพื่อบริหาร
และบรรเทาความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และต้องแจ้งให้สานักงาน ปปง. ทราบ ทั้งนี้สานักงาน ปปง. อาจพิจารณา
ยุติการดาเนินกิจการของสาขาหรือบริษัทในเครือในพื้นที่ หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงหากพบว่ามาตรการ
เพื่อบริหารและบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าวยังไม่เหมาะสมเพียงพอ
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สาหรับการพิจารณาตั้งสานักงานสาขาหรือบริษัทในเครือในพื้นที่หรือประเทศที่รับการประเมินจาก
คณะทางานเฉพาะกิจเพื่อดาเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force :
FATF) ว่าเป็นพื้นที่หรือประเทศที่ไม่มีมาตรการ หรือไม่มีการใช้ห รือประยุกต์ใช้ มาตรฐานสากลด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงอย่างเพียงพอ ธนาคารต้องกาหนดมาตรเพื่อบริหารและบรรเทาความเสี่ยง โดยต้อง
กาหนดให้สานักงานสาขาและบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือประเทศดังกล่าว ได้รับการประเมินความเสี่ยง
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ก ารก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลาย
ล้างสูงจากสานักงานใหญ่/บริษัทแม่อย่างสม่าเสมอ ซึ่งหากพบว่า สานักงานสาขาและบริษัทในเครือมีความ
เสี่ ย งสู งในการดาเนิ น กิจ การ และอาจส่ งผลให้ ส านักงานใหญ่/บริษัทแม่ ได้รับความเสี ยหายอันเกิดจาก
การไม่ปฏิบั ติตามกฎหมาย (ไม่ว่าจะเป็ น กฎหมายไทยหรือกฎหมายแห่ งประเทศที่ตั้งอยู่) สานักงานใหญ่
จาเป็นต้องกาหนดมาตรการพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น ปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารประจาสานักงานสาขาหรือ
บริษัทในเครือ เพิ่มความเข้มข้นในการกากับดูแลอย่างใกล้ชิด เป็นต้น
นอกจากพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงและพื้นที่หรือประเทศที่รับการประเมินจากคณะทางาน
เฉพาะกิจ เพื่อดาเนิ น มาตรการทางการเงิน เกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF)
ว่าเป็นพื้นที่หรือประเทศที่ไม่มีมาตรการ หรือไม่มีการใช้หรือประยุกต์ใช้ มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้ างสู งอย่ างเพีย งพอ ซึ่งเป็ น ปั จ จั ย ความเสี่ ยงด้า นภูมิ ศาสตร์ดัง ที่ ได้ กล่ าวไว้ข้ างต้น แล้ ว ธนาคาร
อาจกาหนดให้พื้นที่หรือประเทศดังต่อไปนี้ เป็นพื้นที่หรือประเทศที่มีปัจจัยความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์
- พื้นที่หรือประเทศที่ถูกกีดกัน หรือใช้มาตรการบังคับ หรือห้ามค้าขายระหว่างประเทศ
โดยองค์การระหว่างประเทศ
- พื้นที่หรือประเทศที่ได้รับการประเมินจากองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรระหว่าง
ประเทศหรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่า มีอัต ราการทุจริตคอร์รัปชันหรือการประกอบอาชญากรรมร้ายแรง
ในระดับสูงมาก
- พื้นที่หรือประเทศที่ได้รับการประเมินจากองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรระหว่าง
ประเทศหรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่า เป็นแหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง แหล่งก่อการร้ายหรือมีองค์กรผู้ก่อการร้ายปฏิบัติการอยู่
(2) กาหนดมาตรการในการตรวจสอบความเข้มข้นของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
การป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่า ด้ว ยการป้ อ งกั นและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ยและการแพร่ ข ยายอาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพท าลายล้ า งสู ง ในพื้ น ที่ ห รื อ ประเทศ
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ที่สานักงานสาขาหรือบริ ษัทในเครือตั้งอยู่ การตรวจสอบความเข้มข้นในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่ าว
เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รายงานพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่สานักงานสาขาและบริษัทในเครือจะสามารถปฏิบัติ
ตามกฎหมายของพื้นที่หรือประเทศที่ตั้งอยู่ ในกรณีที่พื้นที่หรือประเทศนั้น มีกฎหมายด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงที่เข้มข้นมากกว่ากฎหมายไทย หรือในกรณี ที่กฎหมายไทย
มีความเข้มข้นกว่า ก็ต้องพิจารณาว่า การปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศซึ่งเข้มข้นกว่านั้น มีส่วนใดที่อาจเป็น
อุปสรรคในการดาเนินกิจการในพื้นที่หรือประเทศนั้นหรือไม่
(3) กาหนดนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของไทยเป็นหลัก แม้ว่า สานักงานสาขาหรือบริษัทในเครือของธนาคารจะตั้งอยู่
ในพื้นที่หรือประเทศอื่น แต่โดยหลักการกากับดูแลแล้ว สานักงานสาขาและบริษัทในเครือยังคงอยู่ภายใต้
อานาจการบังคับใช้กฎหมายไทยตามหลักสัญชาติของผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นเจ้าของ ดังนั้น จึงต้องกาหนดให้
สาขาหรือบริษัทในเครือปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีการสาหรับการประเมิน บริหารและบรรเทาความเสี่ยง
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีการแก้ไขเป็นระยะ รวมถึงมาตรการ
ในการควบคุมภายในเช่นเดียวกับธนาคารอย่างเคร่งครัด
(4) กาหนดแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการในกรณีที่มีข้อกฎหมายแตกต่างกันของสองประเทศกรณีที่มี
บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง
ที่แตกต่างกันระหว่างประเทศไทย กับพื้นที่หรือประเทศที่สานักงานสาขาหรือบริษัทในเครือตั้งอยู่ นอกจากให้
พิจารณาปฏิบัติตามกฎหมายไทยแล้วโดยหลักอานาจอธิปไตย สานักงานสาขาและบริษัทในเครือยังต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายแห่งพื้นที่หรือประเทศ ที่ตั้งอยู่ด้วย ดังนั้น ในกรณีที่กฎหมายไทยมีบทบัญญัติที่เข้มกว่า ผู้มีหน้าที่
รายงานย่อมมีหน้าที่กากับดูแลให้สานักงานสาขาหรือบริษัทในเครือปฏิบัติตามมาตรการแห่งกฎหมายไทย
อย่างเคร่งครัด แต่หากพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยได้ ให้ ธนาคาร
กาหนดมาตรการในการกากับดูแล รวมทั้งใช้มาตรการอื่นที่เหมาะสมในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
และต้องแจ้ งส านั กงาน ปปง. ทราบ ทั้งนี้ ห ากส านักงาน ปปง. พิจารณาแล้ ว เห็ นว่าการกาหนดมาตรการ
ดั ง กล่ า วยั ง ไม่ เ พี ย งพอ ธนาคาร อาจพิ จ ารณายุ ติ ก ารด าเนิ น การของสาขาหรื อ บริ ษั ท ในเครื อ ที่ ตั้ ง อยู่
ในต่างประเทศนั้นได้ตามความเหมาะสม สาหรับกรณีที่กฎหมายในพื้นที่หรือประเทศที่ตั้งอยู่นั้น มีบทบัญญัติ
ที่เข้มกว่า ผู้มีหน้าที่รายงานต้องมีภาระในการกาหนดนโยบายหรือมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถปฏิบัติ
ตามกฎหมายแห่งพื้นที่หรือประเทศที่สานักงานสาขาหรือบริษัทในเครือตั้งอยู่ด้วย
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(5) กาหนดให้มีนโยบายและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับการร่วมใช้ข้อมูลระหว่างธนาคารกับ
สาขาหรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศและอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยข้อมูลที่ร่วมใช้
ระหว่างธนาคารกับสาขาหรือบริษัทในเครือดังกล่าว ได้แก่ ข้อมูลบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทของบัญชี
วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชี ชื่อเจ้าของบัญชี (กรณีชื่อบัญชีกับเจ้าของบัญชีไม่ตรงกัน) ข้อมูลการทาธุรกรรม
ของลู กค้ า (เฉพาะธุ ร กรรมที่ ข้ อมู ล มี เหตุ อั นควรสงสั ยว่ าเกี่ ยวข้ อ งหรื อ อาจเกี่ ยวข้ องกั บความผิ ดมู ล ฐาน
การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง)
ผลการวิเคราะห์การทาธุรกรรมหรือกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับความผิด
มูลฐานการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง หรือข้อมูลอื่นเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
(6) กาหนดให้มีมาตรการในการรั กษาความลับจากการร่วมใช้ข้อมูล ตาม (5) อย่างเคร่งครัด และ
ห้ ามเปิ ดเผยข้อเท็จ จริ งหรื อกระทาด้ว ยประการใด ๆ อันอาจทาให้ ลู กค้าทราบเกี่ยวกับการร่ว มใช้ข้อมูล
ดังกล่าว ทั้งนี้ เว้นแต่มีกฎหมายภายในประเทศหรือต่างประเทศกาหนดเกี่ยวกับการใช้การเ ปิดเผย หรือ
การร่วมใช้ข้อมูลของลูกค้าไว้แล้วก็ให้ถือปฏิบัติตามนั้น
ทั้งนี้ หากธนาคาร ได้จัดตั้งสานักงานสาขาหรือบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ ธนาคาร ต้องกาหนดนโยบายและมาตรการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ได้จาก
ผลการประเมินความเสี่ยงของสาขาหรือบริษัทในเครือ โดยเฉพาะในประเด็นของการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ
การปฏิบั ติตามกฎหมายว่าด้ว ยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงอย่างธนาคาร
ต้องดาเนินการอย่างสม่าเสมอและอาจกาหนดความเข้มข้นในการตรวจสอบที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับ
ความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับแต่ละสานักงานสาขาหรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือประเทศ
ที่ปัญหาแตกต่างกัน แนวทางในการพิจารณาขอบเขตของกลุ่มธุรกิจ ให้เป็นไปตามประกาศสานักงานป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิ น เรื่ อ ง ขอบเขตการประกอบธุ ร กิ จ ของสถาบั น การเงิ น หรื อ ผู้ ป ระกอบอาชี พ
ตามมาตรา 16 และสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
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หัวข้อที่ 8
กำรรำยงำนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
กรณีที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ
การตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า เป็ น กระบวนการเฝ้ า ระวั ง ตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทาธุรกรรมของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ ความเข้มข้นของกระบวนการ
ดั ง กล่ า ว ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ระดั บ ความเสี่ ย งของลู ก ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น จากข้ อ มู ล และปั จ จั ย ต่ า ง ๆ
อย่างเหมาะสม ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า จะทาให้สถาบันการเงิน
ทราบได้ว่า ลูกค้ามีการดาเนินความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ มีความเคลื่อนไหว
ทางการเงินผิดปกติหรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือ ฐานะทางเศรษฐกิจของลูกค้าหรือไม่ อันนาไปสู่
การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่มีคุณภาพ ซึ่งในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า พ.ศ. 2563 ได้ ก าหนดให้ ธ นาคาร รายงานธุ ร กรรมที่ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย เนื่ อ งจากกรณี
ที่ไม่สามารถดาเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ได้ (โดยมีสาเหตุเกิดจากลูกค้า) ในกรณี
ดังต่อไปนี้
1) กรณีที่ ธ นาคาร ตรวจสอบธุร กรรมของลู กค้าเพื่อบริห ารและบรรเทาความเสี่ ยง แล้ ว สงสั ยว่า
ธุรกรรมดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน หรือการฟอกเงิน หรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง24
2) กรณี ที่ ธ นาคาร ไม่ ส ามารถด าเนิ น ตามข้ อ 1725 แห่ ง กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่ อ ทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 กล่าวคือ ไม่สามารถดาเนินการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของ
24

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ข้อ 5 กาหนดให้ สถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตรวจสอบธุรกรรมที่ลูกค้าได้ทาขึ้นเพื่อบริหารและบรรเทาความเสี่ยง ในกรณีที่สงสัยว่า
เป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทาลายล้างสูงให้รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสานักงาน
25
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ข้อ 17 กาหนดให้ สถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าโดยดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) ระบุ ตั ว ตนและพิ สู จ น์ ท ราบตั ว ตนของลู ก ค้ า โดยใช้ เ อกสาร ข้ อ มู ล หรื อ ข่ า วสารจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ
นอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้
(2) ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงและใช้มาตรการที่เหมาะสม ในการพิสูจน์ทราบผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงโดยใช้
เอกสาร ข้อมูล หรือข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้
(3) ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ากับข้ อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง

97
ลูกค้า ไม่สามารถระบุผู้ ได้รับผลประโยชนที่แท้จริงและพิสูจน์ทราบผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ไม่สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลของลู กค้าและผู้ ได้ รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลู กค้ ากับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ไม่สามารถขอวัตถุประสงค์ในการทาธุรกิจจากลูกค้า ไม่สามารถตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้า26
3) กรณีที่ธนาคาร มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการใช้กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าจะทาให้ลูกค้าหรือผู้ที่จะมาเป็นลูกค้าทราบถึงการดาเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า27
สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีการในตรวจสอบการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยทั้ง 3 กรณี
ข้างต้นให้นารายละเอียดในแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรม ที่สานักงาน ปปง. ได้เผยแพร่มาใช้
เป็นข้อมูลในการทาแนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องรายงานธุรกรรมของธนาคาร ซึ่งให้
ครอบคลุมในเรื่องของแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกาหนด

(4) ขอข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรมจากลูกค้า เพื่อนามาพิจารณาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ
สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้า
(5) ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้าตลอดช่วงเวลาที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ยังคงดาเนินอยู่ว่ายังคงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้อมูลทางธุรกิจของลูกค้า ระดับความเสี่ยง
ของลูกค้าที่ได้ประเมินไว้และข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้รวมถึงข้อมูลอื่นของลูกค้าที่มีอยู่หรือไม่
การระบุตัวตนของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการ
ประกาศกาหนด
26
แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ข้อ 23 กาหนดให้ ในกรณีที่สถาบัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ 17 ได้ให้สถาบัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจไม่ทาธุรกรรม ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือไม่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้าดังกล่าว และพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสานักงาน
27
แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ข้อ 26 กาหนดให้ ในกรณีที่สงสัยว่า
ธุรกรรมใดอาจเกี่ยวข้องจากความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพจากมาตรา 16 ระมัดระวังในการใช้กระบวนการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ย วกับลูก ค้าเป็ นพิเศษ หากมีเหตุอันควรสงสัยเชื่อได้ว่าการใช้กระบวนการตรวจสอบ
เพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า จะเป็ น การท าให้ ลู ก ค้ า หรื อ ผู้ ที่ จ ะมาเป็ น ลู ก ค้ า ทราบถึ ง การด าเนิ น การดั ง กล่ า ว
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 อาจไม่ดาเนินการตามกระบวนการดังกล่าว และรายงานเป็นธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสานักงานต่อไป

