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ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสําหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยง
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ วรรคสาม ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า พ.ศ. ๒๕๕๖ อั น เป็ น กฎหมายที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระทํ า ได้ โ ดยอาศั ย อํ า นาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ส ถาบั น การเงิ น และผู้ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) กํา หนด
นโยบายและระเบีย บวิธีการเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติต ามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปราม
การฟอกเงิน ให้เป็นไปตามแนวทางในประกาศนี้ โดยนโยบายและระเบียบวิธีการดังกล่าวต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ น นโยบายและระเบี ย บวิ ธี ก ารที่ ผ่ า นการเห็ น ชอบและอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ
หรือผู้บริหารที่มีอํานาจระดับสูงสุดของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
(๒) เป็นนโยบายและระเบียบวิธีการที่มีความสําคัญในระดับสูงสุด ซึ่งเป็นเป้าหมายและต้อง
ได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
(๓) เป็น นโยบายและระเบีย บวิธี การที่กํ าหนดให้ส ถาบัน การเงิน และผู้ ประกอบอาชีพ ตาม
มาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องจัดทําแนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลตามนโยบายและระเบียบวิธีการดังกล่าวได้
ข้อ ๓ ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องกําหนด
และดําเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีสาระสําคัญ ดังต่อไปนี้
(ก) นโยบายและระเบียบวิธีการในการรับลูกค้า
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องกําหนด
กระบวนการเพื่ออนุมัติการสร้างความสัมพัน ธ์ท างธุร กิจหรือปฏิเสธการสร้ างความสัมพัน ธ์ท างธุร กิ จ
กับลูกค้า โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การระบุตัวตนของลูกค้า และการพิสูจน์
ทราบลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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เพื่อให้บรรลุตามนโยบายและระเบียบวิธีการในการรับลูกค้า สถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องจัดให้มีแนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติ
เพื่อให้บุคลากรดําเนินการตามขั้นตอนการขอหรือการแสวงหาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า ขั้นตอนการขอ
หรือแสวงหาข้อมูลเพื่อระบุตัวตนของลูกค้า ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า ขั้นตอนการพิสูจน์
ทราบลูกค้า ขั้นตอนการอนุมัติหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ นับแต่เมื่อได้รับความประสงค์
หรือการแจ้งจากลูกค้าเพื่อขอเริ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจสําหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ให้บริการทุกประเภท ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
(ข) นโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเสี่ยง
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องกําหนด
หลักการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสําหรับลูกค้า
ทั้ง หมด โดยต้อ งพิจ ารณาปัจ จัย ในการกํา หนดความเสี่ ย งไม่ น้อ ยกว่ าที่ กฎหมายกํ าหนด และต้ อ ง
ดําเนินการบริหารความเสี่ย งตลอดระยะเวลาที่ยังดําเนินความสัมพัน ธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและสิ้นสุดลง
เมื่อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า
การบริหารความเสี่ย ง เริ่มตั้ง แต่ขั้น ตอนการประเมิน เพื่อระบุตัว ตนของลูกค้า
ขั้นตอนการพิสูจน์ทราบข้อมูลของลูกค้าว่ามิใช่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรซึ่งมีมติของหรือ
ประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกําหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทําอันเป็นการก่อการร้าย
หรือเป็น บุคคลที่ถูกกําหนดตามกฎหมายว่าด้ว ยการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย ขั้น ตอนการกําหนดระดับความเสี่ยงระดับต่ําหรือความเสี่ยงระดับสูงสําหรับลูกค้า
แต่ละราย ขั้นตอนการตรวจทานความเคลื่อนไหวในการทําธุรกรรมซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสี่ย ง
ของลูกค้า ขั้นตอนการตรวจทานข้อมูลการพิสูจน์ทราบลูกค้าซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า
ขั้นตอนการทบทวนการประเมินความเสี่ยง จนถึงขั้นตอนการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าแต่ละราย
สถาบัน การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องเก็บ
รักษาข้อมูล การแสดงตน การระบุตัว ตน การตรวจทานความเคลื่อนไหวในการทําธุร กรรม และ
การประเมินความเสี่ยงของลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
เพื่อให้บรรลุนโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเสี่ยง สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องจัดทําแนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติ
เพื่ อให้บุ คลากรปฏิบั ติ ในการบริ หารความเสี่ย งของลูก ค้า ที่ส ร้า งความสั มพั น ธ์ ท างธุ ร กิ จในบริก าร
ทุกประเภทและในทุกช่องทางที่ให้บริการ
ข้อ ๔ นโยบายและระเบียบวิธีการสําหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามข้อ ๓ ให้รวมถึงมาตรการประเมินความเสี่ยงด้าน
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอันอาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
วิธีดําเนินธุรกิจใหม่ รวมถึงกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่หรือที่กําลังพัฒนาสําหรับ
ทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่และที่มีอยู่แล้ว
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สถาบัน การเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องกํ าหนดแผนใน
การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการตามข้อ ๓ ด้วย ทั้งนี้ นโยบายและระเบียบวิธีการ
ดังกล่าวต้องได้รับการทบทวนเป็นระยะและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ข้อ ๕ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจกําหนดนโยบาย
เรื่องอื่น ๆ นอกจากนโยบายตามข้อ ๓ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินด้วยก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พันตํารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

