สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

แนวทางปฏิบัติเรื่อง การรายงานธุรกรรม
สําหรับสถาบันการเงิน
ประเภทบริษัทบริหารสินทรัพย์

ส่วนพัฒนานโยบายการกํากับ กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เผยแพร่ ตุลาคม ๒๕๖๒

๑

แนวทางปฏิบตั เิ รื่อง การรายงานธุรกรรม สําหรับสถาบันการเงิน
ประเภท บริษทั บริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั บริหารสินทรัพย์
บทนํา
สถาบันการเงินประเภท บริษัทบริหารสินทรัพย์ เป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทยเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 โดยมีการประกอบ
กิจการ บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ของสถาบันการเงินอื่น เป็นตัวแทนเรียกเก็บและชําระหนี้ รับ
ฝากดูแลบริหารจัดการเก็บรักษาทรัพย์สิน เอกสารการโอนทรัพย์สินและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รับ
ซื้อและรับโอนทรัพย์สินด้อยคุณภาพ (NPL และ NPA) จากสถาบันการเงินอื่น
ดังนั้น ธุรกรรมที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ดําเนินการ โดยส่วนใหญ่ เป็นธุรกรรมที่ได้เริ่มต้นมากจากการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ลูกค้ากับสถาบันการเงินอื่น ซึ่งต่อมาภายหลัง บริษัทบริหารสินทรัพย์ ได้รับช่วงต่อมา
ดําเนินการกับลูกค้า(รายเดิมจากสถาบันการเงินเก่า)เอง หรือดําเนินการกับลูกค้าใหม่
อย่างไรก็ดี กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กําหนดให้บริษัทบริหารสินทรัพย์
เป็นสถาบันการเงินตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ด้วย
ซึ่งส่งผลให้บริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการรายงานธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้าแสดงตน
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและเพื่อให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ สามารถ
ช่วยเหลือรัฐในการตรวจสอบและสอดส่องธุรกรรมของลูกค้าได้ อย่ างมีประสิทธิ ภาพ สํ านั กงานจึ งจัดทํา
แนวทางปฏิบัติสําหรับบริษัทบริหารสินทรัพย์ขึ้น โดยมีสาระสําคัญในการตีความบทบัญญัติของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้ง่ายต่อการปฏิบัติสําหรับผู้ปฏิบัติต่อไป
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เป็นสถาบันการเงินตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงมีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดย
ธุรกรรมที่ต้องรายงาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกรรมที่ใช้เงินสด ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน และ
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ซึ่งรูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานธุรกรรม จะได้กล่าวไว้ในส่วนนี้
ข้อ 1 ประเภทธุรกรรมที่ต้องรายงาน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ มีกิจการหลักๆในการรับซื้อหนี้จากสถาบันการเงิน โดยเฉพาะ ธนาคาร อัน
ได้แก่ หนี้ 2 ประเภทคือ
- หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL (Non Performing Loan) โดยเป็นหนี้ที่ไม่ได้รับการชําระหนี้ตาม
ระเบียบของธนาคาร ซึ่งธนาคารดําเนินการตามขั้นตอนการเจรจาแล้ว ไม่สําเร็จผล
- ทรัพย์สินรอการขาย หรือ NPA (Non Performing Asset) ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สินที่ลูกหนี้มีปัญหาได้
ตีโอนชําระหนี้แก่สถาบันการเงิน หรือทรัพย์ที่ได้จากการซื้อทอดตลาดมาจากลูกหนี้ที่สถาบันการเงินนั้นฟ้อง
และบังคับคดี
ซึ่งหนี้สองประเภทดังกล่าว จะมีการทําธุรกรรมที่แตกต่างกัน โดย
- หนี้ NPL บริษัทก็จะดําเนินการติดต่อกับลูกค้า ซึ่งเป็นลูกค้าเดิมของสถาบันการเงินที่บริษัทรับซื้อหนี้
ดังกล่าวมา และดําเนินการบริหารจัดการเพื่อให้หนี้นั้นได้รับการชําระ โดยการเจรจาหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
การชําระหนี้
- NPA บริษัทจะดําเนินการประกาศขาย อาจขายให้แก่เจ้าของทรัพย์สินเดิมที่ประสงค์จะซื้อคืน หรือ
ลูกค้ารายใหม่ที่ต้องการซื้อทรัพย์สินดังกล่าว
จากรูปแบบของกิจกรรมทางธุรกิจข้างต้น บริษัทบริหารสินทรัพย์จําเป็นจะต้องพิจารณาประเภท
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๒

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติกําหนดให้บริษัท
บริหารสินทรัพย์ ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน ต้องรายงานธุรกรรมดังต่อไปนี้
หมายเหตุ หากไม่ ส ามารถติ ต่ อ ลู ก หนี้ NPLได้ บริ ษั ท สามารถดํ า เนิ น การ ข้ อ 261 (๒) ของ
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป
(1) ธุรกรรมที่ใช้เงินสด ในมูลค่าตั้งแต่ สองล้านบาทขึ้นไป ซึ่งธุรกรรมที่ใช้เงินสดที่อาจเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์ หมายถึง การชําระเงินสด การรับเงินสด ซึ่งบริษัทดําเนินการ
กับลูกค้า อาทิ
- ลูกค้านําเงินสดมาชําระหนี้ NPL
- ลูกค้านําเงินสดมาซื้อทรัพย์สิน (NPA) ที่บริษัทประกาศขาย
โดยสรุป หากมีการทําธุรกรรม ที่เป็นการส่งมอบเงินสดให้แก่กันโดยตรง ระหว่างลูกค้ากับบริษัท ซึ่งมี
จํานวนตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป บริษัทต้องรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดต่อสํานักงาน
(2) ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน ได้แก่ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน อันเป็นอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์ที่เป็นยานพาหนะหรือเครื่องจักร ที่สามารถประเมินราคาได้ตงั้ แต่ ห้าล้านบาทขึ้นไป อาทิการขายที่ดิน ซึ่งเป็นทรัพย์รอการขาย โดยที่ดินนั้นมีราคาประเมินตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้บริษัท
บริหารสินทรัพย์ นําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงาน สําหรับสถาบันการเงินประเภท ธนาคาร เรื่อง การ
รายงานธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน มาพิจารณาปรับใช้เท่าที่ตรงกับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทด้วย(ดูภาคผนวก)
- การซื้อ ทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด (กรณีที่ทรัพย์สินเข้าสู่กระบวนการขายทอดตลาดโดยกรมบังคับ
คดี และมีผู้ประมูลซื้อได้ โดยบริษัททราบถึงการซื้อในเวลาต่อมา) กรณีนี้เป็นการบังคับขายทอดตลาดเพื่อชําระ
หนี้ ซึ่งเป็นการบังคับคดี ตามคําสั่งศาล ซึ่งถือว่าบริษัทฯ ไม่ได้มีการทําธุรกรรมกับผู้ที่ซื้อทรัพย์สิน จึงไม่ต้อง
รายงานธุรกรรม
- กรณีที่ลูกค้า(ลูกหนี้) มีการไถ่ถอนทรัพย์สินจํานอง และทรัพย์สินจํานองนั้น มีราคาประเมินตั้งแต่ห้า
ล้านบาทขึ้นไป
(3) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ได้แก่ ธุรกรรมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมที่ทําให้เกิดมูลค่าขึ้น
แล้วหรือไม่ก็ตาม แต่เป็นธุรกรรมที่ตรงกับคํานิยามตาม มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กล่าวคือ เป็นธุรกรรมที่เจตนาหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน หรือ เป็นธุรกรรมที่มีพฤติการณ์ว่า อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดโดยใน
เบื้องต้น ไม่จําต้องระบุได้แน่ชัดว่าเป็นความผิดอาญาฐานใด หรือเป็นความผิดฟอกเงินอย่างแน่ชัดหรือไม่
1

ข้อ ๒๖ ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ บัญญัติวา่ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงสําหรับลูกค้าทุกราย ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันในกรณีลูกค้าปัจจุบัน
ให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ลูกค้าที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนและเพียงพอ ให้ติดตามและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและให้บริหารความเสี่ยงและดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อมีข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอแล้ว
(๒) ลูกค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวในการเดินบัญชีหรือไม่มีการทําธุรกรรมมาเป็นเวลานาน หรือเป็นลูกค้าซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ไม่ชําระหนี้ และไม่สามารถ
ติดตามข้อมูลได้ ให้กําหนดมาตรการให้ลูกค้าต้องติดต่อกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ในการทําธุรกรรมครั้ง
ต่อไปทั้งนี้ เพื่อจะได้ขอข้อมูลจากลูกค้าได้ในโอกาสแรกและดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อมูลดังกล่าวต่อไป
(๓) ลูกค้าที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนและเพียงพอและไม่สามารถติดตามข้อมูลให้ครบถ้วน
และเพียงพอได้ ให้พิจารณายุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าว

๓

สําหรับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยนี้ มีกระบวนการขั้นตอนและแนวทางการใช้ดุลยพินิจที่แตกต่าง
จากธุรกรรมที่ใช้เงินสดและธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยจะได้ระบุไว้ในหัวข้อต่อไป (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
ภาคผนวก)
ข้อ 3. แบบรายงานและวิธีส่งรายงานธุรกรรม
ในการรายงานธุรกรรมของลูกค้า ต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีแนวทางในการ
กําหนด แบบรายงาน ระยะเวลาส่งรายงาน และผู้กรอกแบบการรายงาน ดังนี้
ตาราง 1 : จํานวนเงินสด มูลค่าธุรกรรมและแบบรายงานธุรกรรม
ประเภทธุรกรรม
ธุรกรรมที่ใช้เงินสด
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

จํานวนเงินสด/มูลค่าธุรกรรม
ธุ ร กรรมที่ ใ ช้ เ งิ น สดตั้ ง แต่ ส อง
ล้านบาทขึ้นไป
ทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้าน
บาทขึ้นไป (ไม่ต้องพิจารณาถึง
มูลค่าของการทําธุรกรรม)
ไม่จํากัดจํานวนครั้ง จํานวนเงิน
หรือมูลค่าธุรกรรม

แบบรายงาน
ปปง 1-01
ปปง 1-02
ปปง 1-03

3.1 วิธีการส่งรายงานธุรกรรม
บริษัทฯ สามารถส่งรายงานธุรกรรมทุกประเภทได้ โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
ก. ยื่นรายงานธุรกรรมต่อเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงาน
ข. ส่งรายงานธุรกรรมตามแบบรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยมีหลักฐานการส่งที่ชัดเจน
หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือไปรษณีย์เอกชน ซึ่งสามารถตรวจสอบผู้รับปลายทางได้
ค. ส่ งรายงานธุ ร กรรมเป็ นข้อมู ล อิเล็ ก ทรอนิกส์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยธุ ร กรรมทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
ซึ่งมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ กํากับและส่งด้วยวิธีที่สํานักงานประกาศกําหนด
3.2 ระยะเวลาในการส่งรายงานธุรกรรม
บริษัทต้องส่งรายงานธุรกรรมทุกประเภท “ตามหลักเกณฑ์และกําหนดเวลา สําหรับการรายงาน
ธุรกรรมของสถาบันการเงิน” คือ
(1) การส่งรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด และธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน ให้ส่งเดือนละ 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 ธุรกรรมที่ได้กระทําขึ้นในวันที่ 1 ถึง วันที่ 15 ของเดือน ให้บริษัทส่งรายงาน
ธุรกรรมต่อสํานักงาน ภายในวันที่ 16 ถึงวันที่ 22 ของเดือนนั้นๆ
ครั้งที่ 2 ธุรกรรมที่ได้กระทําขึ้นในวันที่ 16 ถึง วันสิ้นเดือน ให้บริษัทส่งรายงานธุรกรรมต่อ
สํานักงาน ภายในวันที่ 1 ถึงวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
(2) การส่งรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ให้ส่งภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย เว้นแต่มีเหตุจําเป็นอันทําให้บริษัทตรวจพบ
หรือตรวจสอบข้อมูลได้ล่าช้า
(3) ระยะเวลาในการส่งรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ก. ระยะเวลาในการรายงาน
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การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบข้ อ ๒ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบั บที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดว่า เมื่อมีการทําธุรกรรมกับสถาบัน
การเงินและพบว่าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓) ให้สถาบันการเงินมีหน้าที่
ต้องรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยการส่งแบบรายงานไปยังสํานักงาน ปปง. ภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย
“วันที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่สถาบันการเงินทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ซึ่งคือวันที่ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้บริหารหรือ
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสถาบันการเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 70
วรรคสอง รวมตลอดถึงบุคคลผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสถาบัน
การเงินด้วย)
สถาบั น การเงิ น ต้ อ งกํา หนดนโยบายและแนวทางปฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนหรื อ กระบวนการ
พิจารณาตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและทําความเห็นเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณา
อนุมัติการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามมาตรา ๑๓ (๓) แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้
๑) การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเมื่อผู้มีหน้าที่รายงานพบเหตุอันควรสงสัยเอง
กล่าวคือ เมื่อมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินและพบว่าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ให้สถาบันการเงินรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยการส่งแบบรายงานไปยังสํานักงาน ปปง.
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย
“วันที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่สถาบันการเงินทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ดังนั้น การเริ่มนับระยะเวลา ๗ วัน ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัย ซึ่งก็คือวันที่ผู้บริหารระดับสูงได้ตรวจสอบ วินิจฉัยและอนุมัติการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัยไปยังสํานักงาน ปปง.
๒) การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเมื่อผู้มีหน้าที่รายงานได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐที่มี อํานาจหน้าที่ในการดําเนินคดีที่ เกี่ ยวข้องกั บความผิดมูลฐาน ซึ่ง
แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้
๒.๑) กรณีได้รับแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจาก สํานักงาน ปปง. สํานักงาน
ตํารวจ หรือสถานีตํารวจ สถาบันการเงินสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณา โดยอาจตรวจสอบการทําธุรกรรม
ของลูกค้ารายที่มีคําสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ได้รับคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ดังกล่าวโดยใช้กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อทราบถึงเหตุอันควรสงสัย
ในการทําธุรกรรมของลูกค้ารวมตลอดถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับลูกค้าที่
เกิดขึ้นก่อนได้รับคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากสํานักงาน ปปง. หากพบว่าการทําธุรกรรมใดก่อนนั้นหรือ
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องมีเหตุอันควรสงสัย ให้สถาบันการเงินพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดย
การส่งแบบรายงานไปยังสํานักงาน ปปง. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย
“วันที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่สถาบันการเงินทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ดังนั้น การเริ่มนับระยะเวลา ๗ วัน ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารระดับสูงทราบถึง
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
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ซึ่งก็คือวันที่ผู้บริหารระดับสูงได้ตรวจสอบ วินิจฉัยและอนุมัติการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยไปยัง
สํานักงาน ปปง.
๒.๒) กรณีได้รับแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอํานาจ
หน้าที่ในการดําเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน เช่น สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงาน
ป.ป.ส
ให้สถาบันการเงินพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยการส่งแบบรายงานไปยังสํานักงาน
ปปง. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย
“วันที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่สถาบันการเงินทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัย สําหรับกรณีนี้ วันที่สถาบันการเงินทราบ หมายถึง วันที่ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่ได้รับมอบ
อํานาจได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐ
ดังนั้น การเริ่มนับระยะเวลา ๗ วัน ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารระดับสูงหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบอํานาจได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ การตรวจสอบ
วินิจฉัยและอนุมัติควรต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินต้องกําหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนหรือกระบวนการพิจารณาตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
และทําความเห็นเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาอนุมัติการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว (ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 7 วัน)
หมายเหตุ :
๑. ผู้ บ ริ ห ารที่ มี อํ า นาจ ในที่ นี้ ให้ ร วมถึ ง (๑) บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะ
ผู้บริหารขององค์กร ในการทําหน้าที่ตรวจสอบ วินิจฉัยและลงนามอนุมัติ การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัย (๒) ทั้งนี้ รวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก บุคคลหรือคณะบุคคลใน (๑) ด้วย
๒. ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรสงสัยสําหรับธุรกรรมใดที่ได้กระทําไปแล้ว โดยมิได้มี
การรายงานเป็นธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัยให้สถาบันการเงินสามารถรายงานมาให้สํานักงาน ปปง. ทราบโดย
ไม่ชักช้า ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
๓. การรายงานย้อนหลังสามารถกระทําได้เฉพาะการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเท่านั้น
4. ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมใดที่ได้กระทําไปแล้วโดยมิได้มีการ
รายงานเป็นธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัย ให้สถาบันการเงินสามารถรายงานมาให้ สํานักงาน ปปง. ทราบโดย
ไม่ชักช้า
ข้อ 4 ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน
หลักเกณฑ์สําหรับธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน เป็นไปตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวง(ฉบับที่
5) ออกตามความพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้
ข้อ ก. ธุรกรรมที่กระทําโดยบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับยกเว้น กล่าวคือ ธุรกรรมที่ลูกค้าได้แก่บุคคลหรือ
องค์กรต่อไปนี้ เป็นธุรกรรมที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องรายงาน
ก-1 พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ พระรัชทายาท หรือพระบรมวงศ์ตั้งแต่ชั้น
พระองค์เจ้าขึ้นไปจนถึงชั้นเจ้าฟ้า
ก-2 รัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ก-3 มูลนิธิ ดังต่อไปนี้
- มูลนิธิชัยพัฒนา
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- มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
- มูลนิธิสายใจไทย
ข้อ ข. ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาโดยการครอบครองตามมาตรา ๑๓๘๒ (การครอบครองปรปักษ์) หรือมาตรา
๑๔๐๑ (ภาระจํายอม) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข้อ ค. ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภท สังหาริมทรัพย์อื่น ที่ไม่ใช่ เรือกําปั่น เรือที่มีระวางตั้งแต่หก
ตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป แพ ยานพาหนะ เครื่องมือหรือเครื่องจักรกล และ
สินทรัพย์ดิจิทัล
ข้อ ง. ธุรกรรมที่เป็นการทําสัญญาประกันวินาศภัย ที่คาดว่าสถาบันการเงินจะต้องจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาน้อยกว่าสิบล้านบาท กล่าวคือ เมื่อทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญาประกัน เกิดความเสียหาย
และมีมูลค่าในการชดใช้ค่าสินไหม น้อยกว่าสิบล้านบาท
ข้อ จ. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการดําเนินการดังต่อไปนี้
จ-1 ธุรกรรมการให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิตซึ่งสถาบันการเงินเป็นผู้ใช้บริการจาก
ผู้
ดําเนินกิจการเครือข่ายบัตรเครดิต และธุรกรรมที่ผู้ประกอบธุรกิจหรือร้านค้า ใช้บริการเครือข่ายบัตรเครดิตที่
สถาบันการเงินดําเนินการบริหารจัดการ
จ-2 ธุรกรรมเกี่ยวกับการดําเนินการในเครือข่าย อีดีซี การสวิตช์ชิ่งในการชําระเงิน การหักบัญชี
การชําระดุล ซึ่งกระทําขึ้นระหว่างสถาบันการเงินด้วยกัน หรือระหว่างสถาบันการเงินกับหน่วยงานของรัฐที่
กํากับดูแลเครือข่ายหรือระบบดังกล่าว
ข้อ ฉ. ธุรกรรมที่ลูกค้าชําระค่าสินค้าและบริการ ที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา
16 (9) เป็นตัวแทนรับชําระ เฉพาะที่มีมูลค่าน้อยกว่าหนึ่งแสนบาท
ข้อ ช. ธุรกรรมที่ลูกค้าใช้บริการเกี่ยวกับเช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสารทาง
การเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการชําระหนี้ ซึ่งต้องไม่ใช่ธุรกรรมที่ใช้เงินสดและไม่ใช่ธุรกรรมที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการลงทุน
ข้อ ซ. ธุรกรรมระหว่างบริษัทบริหารสินทรัพย์ด้วยกัน หรือระหว่างบริษัทกับสถาบันการเงินประเภท
อื่น อาทิ กับธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา
16(9) ซึ่งกระทําขึ้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ในการลงทุน/เพิ่มทุน ลดความเสี่ยงในการบริหารกิจการ
ข้อ ญ. ธุรกรรมที่บริษัทดําเนินการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการกิจการภายในของบริษัท
ที่ไม่ใช่เป็นการให้บริการกับลูกค้า อาทิ บริษัทไปซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสํานักงานของบริษัท เป็นต้น
หมายเหตุ: 1. ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นตามข้อ ก. ได้รับยกเว้นทุกธุรกรรม
2. ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นตามข้อ ข- ญ ได้รับยกเว้นเฉพาะธุรกรรมที่ใช้เงินสด และธุรกรรมที่
เกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยไม่รวมถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”
ข้อสังเกต
กรณีที่ ธุรกรรมหนึ่งธุรกรรมใด ตรงกับหลักเกณฑ์การรายงานธุรกรรมมากกว่า 1 รายการ ให้พิจารณา ดังนี้
ข้อ ก. กรณีที่มีการทําธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาประเมินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป และ
ธุรกรรมที่ใช้เงินสดตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป อาทิ ลูกค้าทําธุรกรรมที่ใช้เงินสด ซื้อทรัพย์สินรอการขาย ที่
บริษัทประกาศขาย (สามารถรายงานได้ในแบบ 1-01 และ 1-02)
การรายงานธุรกรรม : กรณีนี้ ให้บริษัทรายงาน ทั้งธุรกรรมที่ใช้เงินสด ในแบบรายงาน ปปง 1-01 และ
รายงาน ธุ ร กรรมเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์สิ น ในแบบรายงาน ปปง 1-02 ด้ ว ย (ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ยั ง คงมี ห น้ า ที่ใ นการ
ตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยอยู่)

๗

ข้อ ข. ธุรกรรมเกี่ยวกับเงินสด หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน เป็นธุรกรรมที่มีมูลตามตามหลักเกณฑ์ที่ต้อง
รายงาน และบริษัทก็พิจารณาว่า เป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยด้วย (สามารถรายงานได้ในแบบ ปปง 101/ปปง 1-02 และ ปปง 1-03)
การรายงานธุรกรรม : กรณีนี้ ให้บริษัทรายงานธุรกรรมดังกล่าว ทั้ง 2 ฉบับ กล่าวคือ รายงานทั้งแบบ
รายงานตามที่กฎหมายกําหนดจํานวนเงินไว้ (แบบ 1-01 หรือ แบบ 1-02 แล้วแต่กรณี) และรายงานเป็น
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ตามแบบ 1-03) ด้วย
ข้อ 5. การเก็บรักษารายงานธุรกรรม
ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมต้องเก็บรักษา สําเนารายงานธุรกรรม (กรณีรายงานด้วยวิธีการส่งทาง
ไปรษณี ย์ หรื อ ยื่ น ณ สํ า นั ก งาน) ที่ ไ ด้ ร ายงานต่ อ สํ า นั ก งาน หรื อ เก็ บ รายงานธุ ร กรรมในรู ป แบบข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ (กรณีรายงานโดยส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) ไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีนับแต่วันที่ลูกค้า
ทําธุรกรรม

ภาคผนวก
1) หลักการรายงานธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน ให้นําหลักการของแนวทางปฏิบตั ิของธนาคารมาปรับใช้ ดังนี้

๘

1 กรณีธุรกรรมหนึ่ง เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหนึ่งตัวทรัพย์ ให้รายงานเมื่อ ทรัพย์สินนั้น มีราคาประเมิน
ตั้งแต่ ห้าล้านบาทขึ้นไป อาทิ กรณีมีการจดจํานองที่ดินหลายแปลง และแต่ละแปลงมีราคาประเมินตั้งแต่ 5
ล้านบาทขึ้นไปทั้งสิ้น ธนาคารก็สามารถรายงานรวมกันใน 1 ฉบับ
2 กรณีธุรกรรมหนึ่ง เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหลายตัวทรัพย์ร่วมกัน ให้รายงานเมื่อ ทรัพย์สินทุกตัว
ทรัพย์ มีราคาประเมินรวมกัน ตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป อาทิ กรณีที่มีการจดจํานองที่ดินหลายแปลง แต่ละ
แปลงมีราคาประเมินต่ํากว่ าห้ าล้านบาท แต่เมื่อรวมกันแล้ว มีราคาประเมินรวมทั้งสิ้นห้าล้านบาทขึ้น ไป
ธนาคารมีหน้าที่ต้องรายงานต่อสํานักงาน โดยรายงานรวมกันใน 1 ฉบับ
3 กรณีธุรกรรมหนึ่ง เกี่ยวข้องกับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในอนาคต ให้พิจารณารายงานเฉพาะ กรณีที่
ที่ดินเปล่า(ไม่รวมมูลค่าสิ่งปลูกสร้างในอนาคต) มีราคาประเมินตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป
4 กรณีธุรกรรมหนึ่ง เป็นการเพิ่มวงเงินในการกู้ยืม ซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินค้ําประกัน ซึ่งได้เคย
รายงานธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน ในสัญญากู้ยืมฉบับแรก(ก่อนเพิ่มวงเงิน)มาแล้ว ไม่ต้องรายงานอีก เนื่องจาก
สํานักงาน พิจารณาถึงมูลค่าราคาประเมินทรัพย์เป็นหลัก มิใช่มูลค่าการกู้ยืมในสัญญา
5 กรณีธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินหนึ่ง ธนาคารเคยรายงานต่อสํานักงานแล้ว ต่อมามีการเปลี่ยน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (เปลี่ยนชื่อเจ้าของทรัพย์สิน) ธนาคารต้องรายงานต่อสํานักงาน แต่หากเป็นการเปลี่ยน
ชื่อผู้กู้ยืมในสัญญา ซึ่งมิได้กระทบต่อสิทธิในทรัพย์สิน ธนาคารไม่ต้องรายงาน)
6 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิในทรัพย์สินที่มีราคาประเมินตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป โดยธนาคาร
สลักหลังมอบให้ลูกค้าไปดําเนินการโอนที่สํานักงานที่ดินเอง โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ธนาคารไปด้วย ธนาคารยังคงมี
หน้าที่รายงานธุรกรรมดังกล่าวอยู่
7 กรณีธุรกรรมการไถ่ถอนหลักประกันอันเป็นทรัพย์สินที่มีราคาประเมินตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป
เนื่องจากมีการปิดบัญชีชาํ ระหนี้ ธนาคารต้องรายงานต่อสํานักงาน
๘ กรณีธุรกรรมที่ใช้สิทธิเช่าทรัพย์ เป็นหลักประกันการกู้ยืม และมูลค่าสิทธิการเช่านั้น มีราคาตั้งแต่
ห้าล้านบาทขึ้นไป ธนาคารต้องรายงานต่อสํานักงาน และหากสิทธิการเช่านั้นสิ้นสุดลง โดยต่อมามีการต่อ
สัญญาเช่าครั้งใหม่ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไปและมีผลให้เกิดธุรกรรมครั้งใหม่ตามสิทธิการเช่านั้น ถือ
เป็นสิทธิเหนือทรัพย์สินครั้งใหม่ ที่ธนาคารต้องรายงานธุรกรรมต่อสํานักงาน
๙ กรณีที่เป็นธุรกรรมการจํานองที่ดินจํานวนหลายแปลง และมีการไถ่ถอนแต่ละแปลงไม่พร้อมกันใน
คราวเดียว ให้ธนาคารรายงานธุรกรรม เมื่อการไถ่ถอนแต่ละครั้ง เป็นการไถ่ถอนทรัพย์สินที่มีราคาประเมินถึง
ห้าล้านบาทขึ้นไป
10 กรณีที่มีธุรกรรมเกี่ยวกับการไถ่ถอนจํานอง และธนาคารมีการสลักหลังไถ่ถอนจํานองไว้ แม้ลูกค้า
จะมารับโฉนดหรือเอกสารสิทธิคืนในภายหลัง ก็ให้ถือว่า วันที่ธนาคารสลักหลังไถ่ถอน เป็นวันที่ทําธุรกรรม
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิเหนือทรัพย์ตามกฎหมายเกิดขึ้นในวันที่ธนาคารสลักหลังปลดจํานอง.
2) แนวทางการพิจารณาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
เนื่องจากธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เป็นธุรกรรมที่อาจเป็นจุ ดเริ่มต้ นในการตรวจพบความผิด
เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือความผิดมูลฐาน และการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จําเป็นต้องใช้ดุลย
พินิจในการพิจารณาว่ามีเหตุอันควรพิจารณาว่า เป็นธุรกรรมที่ผิดปกติและควรส่งรายงานต่อสํานักงานหรือไม่
ทั้งนี้ บริษัท อาจพิจารณาพฤติกรรมการทําธุรกรรมดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบเพื่อรายงาน
เป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อไป2
2.1 พฤติกรรมที่อาจใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและการทําธุรกรรม
2 พฤติกรรมที่ระบุในแนวทางปฏิบัตินี้ เป็นเพียงแนวทางให้ผู้ปฏิบัติ ใช้ในการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของลูกค้าและธุรกรรมให้มากขึ้น ซึ่ง

หากตรวจสอบแล้วพบว่า ด้วยข้อมูลของลูกค้าและเหตุผลในการทําธุรกรรม ทําให้พบว่า ไม่มีเหตุอันควรรายงาน เป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้
ปฏิบัติ ก็ไม่จําต้องรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน

๙

(1) กรณีลูกค้านําเงินสดมาชําระหนี้ ในคราวเดียวหรือครั้งละจํานวนมาก ซึ่งขัดกับสภาพความเป็นหนี้
NPL ของลูกค้าที่ผ่านมา
(2) กรณี ลู ก ค้ า สามารถชํ า ระหนี้ ซึ่ ง เป็ น จํ า นวนเงิ น มู ล ค่ า สู ง ได้ ใ นคราวเดี ย ว และในระยะเวลา
อันรวดเร็ว
(3) กรณีลูกค้านําเงินสดมาซื้อทรัพย์สินรอการขาย โดยเป็นเงินสดจํานวนมาก ซึ่งโดยทั่วไป ลูกค้าราย
อื่นมักจะชําระผ่านระบบธนาคาร เช็ค หรือผ่อนชําระ มากกว่าจะจ่ายเงินสดจํานวนมากในคราวเดียว
(4) กรณีที่ลูกค้าทําธุรกรรมด้วยเงินสดจํานวนมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับฐานะทางการเงินของลูกค้า
(5) กรณีที่บริษัท ตรวจสอบพบว่า ลูกค้า มีความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการกระทําความผิด
ที่หน่วยงานของรัฐแจ้งรายชื่อไว้ หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือขอให้ทรัพย์สินตก
เป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ ต้องรายงาน
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน
หมายเหตุ : (1) พฤติกรรมในข้อ 2.1 เป็นแนวทางให้บริษัทพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและการ
ทําธุรกรรม เพื่ออาจนําไปสู่ความผิดปกติอันจะกลายเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย แต่หากบริษัทตรวจสอบ
แล้ว ไม่พบความผิดปกติตามคํานิยามของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย บริษัทก็อาจพิจารณาไม่รายงานต่อ
สํานักงานได้
(2) ในกรณี ที่ บริษั ท เห็นว่ า มี พฤติก รรมอื่นนอกเหนือไปจากแนวทางในข้อนี้ ที่ทําให้บริษัท
พิจารณาว่า ลูกค้าได้ทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย บริษัทก็สามารถส่งเป็นรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัยมายังสํานักงานได้
2.2 แนวทางในการพิจารณาระบุข้อเท็จจริงในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
(1) กรณีที่มีการตรวจพบธุรกรรมครั้งใดครั้งหนึ่ง ที่เชื่อได้ว่า มีเหตุอันควรสงสัย ก็ให้บริษัทดําเนินการ
ตรวจสอบเบื้องต้นตามขั้นตอน และรายงานธุรกรรมนั้นๆ เป็น ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และระบุถึงเหตุ
หรือข้อมูลที่ทําให้ใช้ดุลยพินิจรายงาน
(2) กรณีที่มีการตรวจสอบพฤติกรรมหลายครั้ง จนทําให้บริษัทใช้ดุลยพินิจว่า บุคคลที่ทําธุรกรรมนั้น
มีพฤติกรรมที่เข้าข่าย มีเหตุอันควรสงสัย (มีเหตุผลว่า การทําธุรกรรมที่มีลักษณะผิดปกติหลายครั้ง นํามาซึ่ง
ความผิดปกติและมีเหตุอันควรสงสัย) บริษัทควรพิจารณารายงานธุรกรรมครั้งสุดท้ายในบรรดาธุรกรรมหลาย
ครั้งของลูกค้านั้นๆ พร้อมกับอ้างถึงธุรกรรมครั้งก่อนๆที่มีลักษณะเดียวกัน ในช่องที่ให้ระบุถึงเหตุผล อันเป็น
เหตุให้บริษัทใช้ดุลยพินิจว่า เป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย อาทิ ลูกค้านิติบุคคล ก ทําธุรกรรมถือเงินสด
จํานวนมาก (อาจจะครั้งละหลายล้านบาท) มาชําระหนี้เงินกู้ยืมกับบริษัท หลายครั้ง (ในที่นี้ขึ้นอยู่กับการ
เทียบเคียงกับพฤติกรรมของลูกค้าทั่วไปที่ปกติ) จนพิจารณาได้ว่าเป็นธุรกรรมที่ผิดปกติสําหรับลูกค้านิติบุคคล
กรณีนี้ บริษัทจึงใช้ดุลยพินิจว่า ลูกค้านิติบุคคล ก มีการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ในการรายงาน บริษัท
ควรเลือกรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเพียง 1 ครั้ง โดยอาจพิจารณาระบุข้อมูลธุรกรรมครั้งสุดท้าย ใน
การทําธุรกรรมหลายครั้งที่ผ่านมา และอ้างถึง ธุรกรรมการชําระเงินสดครั้งก่อนทุกครั้ง(ซึ่งผิดปกติ)ที่ตรวจพบ
ไว้ในการแสดงถึงเหตุผลในการรายงาน โดยไม่จําเป็นต้องรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามจํานวน
การทําธุรกรรมของลูกค้าทั้งหมด เป็นต้น

