บทนำ

แนวทำงปฏิ บ ตั ิ เรื่ อง กำรตรวจสอบเพื่ อทรำบข้อ เท็จจริ ง เกี่ ย วกับ ลู ก ค้ำ นี้ เป็ นร่ ำ งแนวทำงปฏิ บ ัติ
สำหรับสถำบันกำรเงิน และผูป้ ระกอบอำชีพตำมมำตรำ ๑๖(๑)และ(๙) ซึ่ งจะมีหลักกำรที่ตรงกัน สื บเนื่ องมำจำก
ข้อบัญญัติตำมกฎกระทรวงกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลู กค้ำ พ.ศ. ๒๕๕๖ ร่ วมกับ ประกำศ
สำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่ อง วิธีกำรแสดงตนของลูกค้ำสถำบันกำรเงินและผูป้ ระกอบอำชี พตำมมำตรำ ๑๖ และ
มำตรฐำนสำกลด้ำนกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินแก่กำรก่อ
กำรร้ำย ค.ศ. ๒๐๑๒ (FATF RECOMMENDATIONS 2012)
แนวทำงปฏิบตั ิ เรื่ อง กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ำ สำหรับทุกประเภทธุ รกิ จ จะใช้
คำว่ำ ผูม้ ีหน้ำที่รำยงำนธุ รกรรม แทนกำรเจำะจงระบุชื่อประเภทธุ รกิจผูป้ ฏิบตั ิ เพื่อรองรับถ้อยคำที่ได้ปรับปรุ ง
จำกค ำว่ำ สถำบันกำรเงิ นและผูป้ ระกอบอำชี พ ตำมมำตรำ ๑๖ (๑)และ(๙) เป็ น ผู้ มี หน้ า ที่รายงาน ตำมร่ ำ ง
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๖
ในที่น้ ี “ผูม้ ีหน้ำที่รำยงำน” หมำยควำมว่ำ บริ ษทั ประกันวินำศภัย
แนวทำงปฏิบตั ิน้ ี จัดทำขึ้น โดยผ่ำนขั้นตอนกำรรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อโต้แย้ง จำกกลุ่มธุ รกิจ
ผูม้ ีหน้ำที่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยในแต่ละประเภทธุ รกิจแล้ว
ทั้งนี้ หลักกำรในกำรจัดทำแนวทำงปฏิ บตั ิฯ ได้กำหนดให้แนวทำงปฏิ บตั ิฯ เป็ นเอกสำรที่ขยำยควำม
ตีควำม และอธิ บำยควำม ประกอบข้อบัญญัติในกฎกระทรวงกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้ำ
พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกำศเลขำธิ กำรที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งจะอธิ บำยเพิ่มเติมในประเด็นหรื อส่ วนที่จำเป็ นต้องได้รับกำร
ตีควำม รวมถึงระบุตวั อย่ำงประกอบคำอธิ บำยในบำงกระบวนกำรเพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิสำมำรถปฏิบตั ิตำมกฎหมำยได้
อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ

พันตำรวจเอกสี หนำท ประยูรรัตน์
เลขำธิ กำรคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗

สารบัญ
หน้ า
แผนภาพกระบวนการมาตรฐาน
แผนภาพ ๑
แผนภาพ ๒
ส่ วนที ๑ เรื อง การกําหนดนโยบายภายในองค์กร

๑

ส่ วนที ๒ เรื อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน

๘

ส่ วนที ๓ เรื อง การอนุ มตั ิรับลูกค้า

๑๗

ส่ วนที ๔ เรื อง การบริ หารความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๒๘

ส่ วนที ๕ เรื อง การตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งของลูกค้า (การตรวจสอบและตรวจทาน
ความเคลือนไหวทาง การเงินหรื อการทําธุรกรรมของลูกค้า)

๔๘

ส่ วนที ๖ เรื อง การตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้า สําหรับลูกค้าทีมีความเสี ยงสู ง

๕๗

ส่ วนที ๗ เรื อง การตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้า สําหรับลูกค้าทีมีความเสี ยงตํา

๖๖

ส่ วนที ๘ เรื อง การรายงานธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัย

๗๑

ส่ วนที ๙ เรื อง การเก็บรักษาข้อมูล

๗๕

ส่ วนที ๑๐ เรื อง สํานักงานสาขาและบริ ษทั ในเครื อ

๗๖

ส่ วนที ๑๑ เรื อง ความสัมพันธ์กบั สถาบันการเงินตัวแทนและการพึงพาบุคคลทีสาม

๗๙

ส่ วนที ๑๒ เรื อง สรุ ปแนวทางในการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ส่ วนที ๑๓ เรื อง ข้อเสนอแนะเฉพาะ สําหรับ บริ ษทั ประกันวินาศภัย

๘๗
๙๐

1

STANDARD CUSTOMER DUE DILIGENCE PROCEDURE

Your Agents/
Agency

Your Company
(Reporting Entity)

Your Customers
Thru other Technology Gateways

Identification Info.

Your Customers

Other Risk Factors Info.

Sanction Lists

Verify Identify

Customer Business Data Related

Step 2

2

In case of……

to your customer…..

In case of……
Risk Management
for your customer

Area/Countries
High

Medium

Occupations

Channel of use products/
services
Complex of objectives

Etc.
Products/Services
Politically Exposed Persons

Low

!!!! You must
“Know Your Customer” that…..

Accept Business
Relationship
Which Risk Level?
How strong ongoing
monitoring?

Step 3

3
Your Company
(Reporting Entity)

Your Customers

Ongoing Monitoring

go on and on and on…

1st Transaction

Year 1 or
10 Months or
6 Months or……
Check
Analyze

Transactions Pattern/structure
Average of Value of money
Range of Risk Level
Business Relationship Ongoing

record

5 years

การกําหนดนโยบายภายในองค์ กร

นโยบายหลัก

นโยบายรอง

มาตรการ/ประกาศ ภายในองค์ กร

ปฏิบตั ิตามมาตรการ AML/CFT
นโยบายการรับลูกค้า

วิธีการรับลูกค้า

นโยบายบริ หารความเสี ยงด้านการฟอกเงิน

หลักเกณฑ์ ปั จจัย เพือใช้บริ หารความเสี ยงฯ

นโยบายการจัดจ้างและฝึ กอบรมบุคลากร

วิธีปฏิบตั ิ ขั4นตอนในการจัดจ้างบุคลากร
แผนงานในการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร

นโยบาย Internal Audit for AML/CFT Function

แผนงานหรื อแนวทางในการตรวจสอบภายใน
เฉพาะด้าน AML/CFT

นโยบาย การพัฒนาและปรับปรุ งนโยบายต่างๆ

แผนงานในการประชุม/พิจารณา เพือปรับปรุ ง
เปลียนแปลงนโยบาย มาตรการ ประกาศ
ระเบียบต่างๆเกียวกับ AML/CFT ภายใน
องค์กร

บริหารความเสี ยงด้าน AML/CFT

บริหารความเสี ยงองค์ กร

ขันตอนอนุ มตั ิความสัมพันธ์

บริหารความเสี ยงลูกค้า

- ความเสี ยงทีเกียวกับ
- ผลิตภัณฑ์
- บริ การ
- ช่องทางการให้บริ การ
- อืนๆ เช่น
วงเงิน, ประสิ ทธิภาพของตัวแทน
ทีติดต่อ/ขาย
- การจัดการบริหารความเสี ยงของผลิตภัณฑ์ /
บริ การ/ช่ องทางการให้ บริการ ใหม่ ๆ
- กระบวนการตรวจสอบภายในทีมีคุณภาพ
- กระบวนการรั กษาความลับของข้ อมูล

- กําหนดปัจจัยความเสียงเพือใช้ จัดระดับความเสียงของลูกค้ า
- พิจารณาปั จจัยเกียวกับ
- ปั จจัยเฉพาะตัวลูกค้า
- ปั จจัยเกียวกับโครงสร้างตัวลูกค้า
- ปั จจัยเกียวกับภูมิศาสตร์ /พืนที
- ปั จจัยอืนๆ เช่น
พฤติกรรมของลูกค้า
ผลิตภัณฑ์/บริ การ/ช่องทางการให้บริ การ
หรื ออืนๆ
- ประสิ ทธิภาพในการตรวจสอบธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสั ย
และกระบวนการตรวจสอบข้ อเท็จจริงก่ อนส่ งรายงาน
- แนวทางในการปฏิเสธลูกค้า หรื อ กําหนดขั8นตอนเพิมเติม
สํ าหรับลูกค้ าทีต้ องพิจารณาความเสี ยงเป็ นกรณีพเิ ศษ
- วิธีการอนุมัติรับลูกค้ าทีมีความเสี ยงในระดับต่ างๆ

ขันตอนอนุ มตั ิความสัมพันธ์

๑

การกําหนดนโยบายภายในองค์ กร
เกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ าย
ตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวง เรื อง การตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกอบกับสาระสําคัญในมาตรฐานสากลด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นและการต่ อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ได้กาํ หนดให้ผมู้ ีหน้าทีรายงาน ต้องกําหนดนโยบายทีแสดงถึงการรับเอา
มาตรการด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นและการต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
มาเป็ นนโยบายหลักขององค์กรและมีความสําคัญ เท่าๆกับนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ
การกําหนดนโยบายข้างต้น ประกอบด้วยนโยบายหลัก และนโยบายลําดับรอง โดยความแตกต่างของ
นโยบายทั7งสองลําดับ ได้แก่
นโยบายหลัก ต้องเป็ นนโยบายทีออกโดยคณะผูบ้ ริ หารสู งสุ ดขององค์กร ทีมีอาํ นาจกําหนดทิ ศทางใน
การบริ หารองค์กรของผูม้ ีหน้าทีรายงาน และมีความสําคัญเท่ าๆกับนโยบายทีเกิ ดขึ7นเพือให้เกิดผลสําเร็ จในการ
ประกอบกิจการ
นโยบายรอง อาจใช้คาํ เรี ยกอืนนอกจาก นโยบาย เช่ น มาตรการ ระเบียบองค์กร ประกาศขององค์กร
แนวปฏิ บตั ิ ภายใน ซึ งอาจออกโดยคณะผูบ้ ริ หารสู งสุ ด หรื อคณะผูบ้ ริ หารที มีอาํ นาจในการออกนโยบายรอง
ดังกล่าว แต่นโยบายรองในทีน7 ี ต้องมีผลบังคับใช้อย่างเคร่ งครัดภายในองค์กร และส่ งผลต่อการกระทําความผิด
ต่อหน้าที ในกรณี ทีบุคลากรทีเกียวข้องไม่ปฏิบตั ิตาม โดยมักจะเป็ นเรื องทีมีรายละเอียด ขั7นตอน กระบวนการ
ซึงเจาะจงสําหรับการปฏิบตั ิในเรื องใดเรื องหนึง
สาระสําคัญในส่ วนนี7 จะระบุ ว่า อย่างน้อยที สุ ด ผูม้ ีหน้าที รายงานต้องกําหนดนโยบายหลักและรอง
ในเรื องใดบ้าง
๑. นโยบายหลัก เรื อง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่ อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่ การ
ก่ อการร้ าย
เป็ นนโยบายที กฎกระทรวงกําหนดให้เ ป็ นนโยบายหลัก ซึ งสาระสําคัญคือ ผูม้ ี หน้าที รายงาน ต้อง
กําหนดนโยบายทีแสดงว่า ผูม้ ีหน้าทีรายงานจัดให้วตั ถุประสงค์ในการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็ นวัตถุประสงค์หลักทีตอ้ งดําเนิ นการให้บรรลุเป้ าหมาย และเพือ

๒

แสดงว่า ผูม้ ี หน้าที รายงานเข้าใจถึ งการดําเนิ นการเพือบรรลุวตั ถุประสงค์ดังกล่ าว ควรมี สาระสําคัญต่ อไปนี7
ในนโยบายดังกล่าว
(๑) ผูม้ ีหน้าทีรายงาน สนับสนุ นและพร้ อมปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิ นและกฎหมายว่ าด้วยการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ าย และดําเนิ นกระบวนการตรวจสอบ
เพื อทราบข้อเท็จ จริ งเกี ย วกับลู กค้า อย่า งเคร่ ง ครั ด รวมถึ ง การรายงานธุ รกรรม และปฏิ บัติห น้า ที อื นๆตาม
กฎหมายดังกล่าวอย่างครบถ้วน
(๒) ผูม้ ีห น้า ที รายงาน จะกํา หนดนโยบาย (รอง)หรื อ สาระสํา คัญในการปฏิ บัติห น้า ที เ กี ยวกับการ
รับลูกค้า ซึ งประกอบด้วยขั7นตอนการจัดให้ลูกค้าแสดงตน และระบุตวั ตน ตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
(๓) ผูม้ ีหน้าที รายงาน จะกําหนดนโยบาย (รอง)หรื อมาตรการทีวางหลักเกณฑ์เพือบริ หารความเสี ยง
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
โดยนโยบาย (รอง) หรื อมาตรการ ในการบริ หารความเสี ยง ต้องประกอบด้วย (๑) การบริ หารความเสี ยง
ภายในองค์กร สําหรับ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การหรื อช่องทางบริ การขององค์กร (๒) การบริ หารความเสี ยงสําหรับ
ลูกค้าทั7งหมด (๓) การบริ หารความเสี ยงเพือตรวจสอบธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัย
(๔) ผูม้ ีหน้าทีรายงาน จะกําหนดนโยบาย(รอง)หรื อแผนงานทีตอ้ งดําเนิ นการให้บรรลุเป้ าหมาย ในเรื อง
การจัดจ้างพนักงานหรื อบุคลากร ด้วยกระบวนการทีมีประสิ ทธิ ภาพและมัน ใจว่า ระบบการจัดจ้างดังกล่าวจะทํา
ให้พนักงานหรื อบุ คลากร มี ความเข้าใจในนโยบายหลักและนโยบายรองที สนับสนุ น รวมถึ ง จัดให้พนักงาน
หรื อบุ คลากรขององค์กรได้รับการฝึ กอบรมอย่า งสมํา เสมอ เกี ย วกับการปฏิ บัติ ต ามมาตรการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพือจะปฏิบตั ิหน้าทีได้อย่าง
ถูกต้อง
(๕) ผูม้ ีหน้าที รายงาน จะกําหนดให้มีการตรวจสอบภายใน สําหรั บส่ วนงานที เกียวข้องกับการกํากับ
ดูแลการปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับมาตรการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุ นทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายภายในองค์กร และตรวจสอบภายใน เกียวกับระบบปฏิ บตั ิการ ตามนโยบายหลักและ
นโยบายรองอย่างครบถ้วน โดยให้อาํ นาจการตรวจสอบภายในนั7นเป็ นไปโดยอิสระ ไม่ มีการแทรกแซงจาก
ส่ วนงานใดหรื อผูท้ ีมีอาํ นาจบริ หารภายในองค์กร
(๖) ผูม้ ีหน้าทีรายงาน จะกําหนดกระบวนการในการพิจารณาเพือปรั บปรุ งนโยบายหลักและนโยบายรอง
ให้ทันสมัย และสอดคล้องกับผลิ ตภัณฑ์ บริ การ หรื อช่ องทางบริ การใหม่ๆ โดยเฉพาะที เกี ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีหรื อเครื อข่ายอิเล็กทรอนิ กส์ อยูเ่ สมอ

๓

ในการกําหนดนโยบายหลัก ขอให้ผมู ้ ีหน้าทีรายงานพิจารณาสาระสําคัญใน ประกาศสํานักงานป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน เรื อง แนวทางการกําหนดนโยบายการรับลูกค้าและนโยบายการบริ หารความเสี ยง
เกี ยวกับการฟอกเงิ นของลูกค้าของสถาบันการเงิ นและผูป้ ระกอบอาชี พตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
(พ.ศ. ๒๕๕๖) ประกอบกับแนวทางปฏิบตั ิฯฉบับนี7
นโยบายดังกล่ าว จะระบุ รายละเอียดมากน้อยเพียงใดยังมิใช่ส าระสําคัญในขั7นตอนนี7 เพราะการระบุ
รายละเอียดขั7นตอน มักจะปรากฏอยู่ในนโยบายลําดับรอง หรื ออาจเรี ยกในชื ออืน เช่ น มาตรฐาน มาตรการ
ประกาศ แนวทางปฏิบตั ิ คู่มือ ฯ ขององค์กร
๒. นโยบาย (รอง)หรือสาระสําคัญในการปฏิบัติหน้ าทีเกีย วกับการรับลูกค้า
นโยบายการรั บ ลู กค้า เป็ นส่ ว นหนึ งของการดํา เนิ น การตามนโยบายหลัก เรื อ ง การป้ องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน(และการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย) การใช้คาํ ว่า นโยบาย ในทีน7 ี หมายถึง
การดํา เนิ นการตามที ระบุ เพื อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ในหัว เรื องนั7นๆ ซึ ง กรณี น7 ี นโยบายเรื อ งการรั บลูกค้า
จัดเป็ นนโยบายรองภายใต้นโยบายหลักข้อ ๑ และอาจปรับเปลียนถ้อยคําจากนโยบายเป็ นคําเรี ยกอืน ตามระบบ
การออกหลักเกณฑ์ภายในองค์กรผูม้ ีหน้าทีรายงานแต่ละราย ได้
สาระสําคัญในการกําหนดนโยบายการรับลูกค้า ควรประกอบด้วย
(๑) วิธีปฏิ บัติในการจัดให้ลูกค้าแสดงตน โดยระบุ ประเภทข้อมูล เอกสารหรื อหลักฐานที ลูกค้าต้อง
แสดงหรื อให้ แก่ ผูม้ ีหน้าที รายงานประเภทแบบสอบถามข้อมูลที ตอ้ งกรอก วิธีการกรอก และแนะนําวิธีการ
ปฏิบตั ิต่อลูกค้าในกรณี ต่างๆ เช่น
- ลูกค้าทีเคยสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผูม้ ีหน้าทีรายงานมาก่อน
- ลูกค้าทีเป็ นบุคคลทุพพลภาพหรื อพิการ
- ลูกค้าทีให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน
- .......................................................... เป็ นต้น
ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้องกําหนดหลักการทีไม่ขดั ต่อประกาศสํานักนายกรั ฐมนตรี เรื อง วิธีการแสดงตน
ของลูกค้าสถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ฉบับลงวันที ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนั7น
จึงควรพิจารณาประกาศสํานักนายกฯฉบับดังกล่าวอย่างเคร่ งครัดประกอบกับแนวปฏิบตั ิฯฉบับนี7
(๒) วิธีปฏิบตั ิในการระบุตวั ตนของลูกค้า โดยระบุถึง วิธีการตรวจสอบข้อมูล ประเมินผลเบื7องต้นเพือ
พิจารณาการขอข้อมูลเพิม วิธีการตรวจสอบกับข้อมูลรายชือตามทีกฎหมายกําหนด และวิธีปฏิบตั ิในกรณี ต่างๆ
เช่น
- กรณี ทีประเมินได้วา่ ต้องขอข้อมูลลูกค้าเพิมเติม เนืองจากพบปั จจัยความเสี ยงบางประการ

๔

- กรณี ทีพบว่า ลูกค้าไม่ยนิ ยอมให้ขอ้ มูล
- กรณี ทีพบว่า ลูกค้าให้ขอ้ มูลเท็จ
- กรณี ทีพบว่า ลูกค้ามีขอ้ มูลทีเกียวข้องหรื อตรงกับรายชือทีกฎหมายกําหนด
- วิธีการปฏิเสธลูกค้า
- วิธีการขอขยายระยะเวลาในการอนุ มตั ิรับลูกค้า
- ............................... เป็ นต้น
ผูม้ ีหน้าทีรายงานสามารถ ดูรายละเอียดทีเกียวข้องกับการรับลูกค้าได้ ในส่ วน ๓ การอนุมตั ิรับลูกค้า
ในแนวทางปฏิบตั ิฯฉบับนี7
(3) วิธีปฏิบตั ิในขั7นตอนการอนุ มตั ิรับลูกค้า โดยระบุถึง ขั7นตอนการพิจารณาอนุ มตั ิสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้า และวิธีการใช้ดุลยพินิจในกรณี ต่างๆทีอาจเกิดขึ7นในขั7นตอนนี7 เช่น
- กรณี ทีพบว่า ลูกค้าผ่านขั7นตอนการระบุตวั ตนมาแล้ว แต่ขอ้ มูลไม่เพียงพอจะกําหนดความ
เสี ยงทีชดั เจนได้
- กรณี ทีพบว่า ลูกค้าเป็ นบุคคลทีสาํ นักงาน แจ้งให้รายงานธุรกรรมสงสัย ถ้ามีการขอสร้าง
ความสัมพันธ์
- กรณี ทีพบว่า ลูกค้ามีความเสี ยงสูง ต้องขออนุมตั ิผบู้ ริ หารกีระดับ
- กรณี ทีลูกค้าปฏิเสธการให้ขอ้ มูลเพิมเติมเพือกําหนดความเสี ยงของลูกค้า
- ....................................... เป็ นต้น
๓. นโยบาย (รอง)หรื อมาตรการทีวางหลักเกณฑ์ เพือบริหารความเสี ยงด้านการฟอกเงิน(และสนับสุ นนทาง
การเงินแก่ การก่ อการร้ าย)
แนวทางในการกําหนดนโยบายรอง และผลการบังคับใช้นโยบาย เหมือนกับนโยบายรองในข้อ ๒
สาระสําคัญในการกําหนดนโยบายบริ หารความเสี ยงด้านการผอกเงิน(และการสนับสนุ นทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย) ควรประกอบด้วย
- หลักเกณฑ์และการกําหนดปั จจัยความเสี ยงเพือประเมินความเสี ยงสําหรับผลิตภัณฑ์ บริ การ
และ ช่องทางบริ การทั7งหมด ทีผมู ้ ีหน้าทีรายงานให้บริ การหรื อดําเนินความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (ดูแนวทางปฏิบตั ิฯ
ฉบับนี7 ในส่ วน การบริ หารความเสี ยงฯ ประกอบการกําหนดนโยบายนี7 ได้)
- หลักเกณฑ์และการกําหนดปั จจัยความเสี ยงเพือประเมินความเสี ยงสําหรับลูกค้า
- แนวทางในใช้ดุลยพินิจในการวิเคราะห์และประเมินความเสี ยง
- วิธีการสรุ ปผลการประเมินและขออนุ มตั ิดาํ เนินการปรับปรุ งความเสี ยง

๕

- กระบวนการหลังได้รับอนุ มตั ิผลการประเมินและการเก็บบันทึกข้อมูล
- ................................................................. เป็ นต้น
ผูม้ ีหน้าทีรายงานสามารถ ดูรายละเอียดทีเกียวข้องกับการกําหนดขั7นตอน และปั จจัยความเสี ยงต่างๆ ได้
ใน หัวข้อ การบริ หารความเสี ยง ในแนวทางปฏิบตั ิฯฉบับนี7)
๔. นโยบาย(รอง)หรื อแผนงานทีต้องดําเนินการให้ บรรลุเป้าหมาย ในเรื อง การจัดจ้ างและการฝึ กอบรมพนักงาน
แนวทางในการกําหนดนโยบายรอง และผลการบังคับใช้นโยบาย เหมือนกับนโยบายรองในข้อ ๒
(๑) สาระสําคัญในเรื อง การจัดจ้างพนักงานหรื อบุคลากรเพือปฏิบตั ิงานในองค์กร
ผูม้ ีหน้าทีรายงานต้องกําหนดขั7นตอนในกระบวนการจ้างพนักงาน เพือให้สอดคล้องกับนโยบายหลัก
ในข้อ ๑ โดยอาจเพิมกระบวนการสัมภาษณ์ หรื อ การทดสอบ หรื อ การอบรมก่อนประเมินผลรับเป็ นพนักงาน
หรื อในขั7นตอนใดก็ตามทีจะมัน ใจได้วา่ พนักงานทีคดั เลือกเข้ามา (ซึงมีหน้าทีเกียวข้องกับการปฏิบตั ิการตาม
นโยบายในข้อ ๑) มีความเข้าใจว่า ผูม้ ีหน้าทีรายงานต้องปฏิบตั ิตามตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายและสามารถปฏิบตั ิตาม
นโยบาย หลักการ หรื อมาตรการ แนวทางปฏิบตั ิต่างๆทีองค์กรได้กาํ หนดขึ7นเพือรองรับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ดังกล่าว
(๒) สาระสําคัญในเรื อง การฝึ กอบรมพนักงานหรื อบุคลากรในองค์กร
ผูร้ ายงานต้องมัน ใจได้วา่ พนักงานสามารถปฏิบตั ิหน้าทีตามตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้อย่างถูกต้องอยูเ่ สมอ
ดังนั7น จึงต้องกําหนดแผนปฏิบตั ิงาน ในการฝึ กอบรม เกียวกับ ความรู้ความเข้าใจด้านการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงความเข้าใจต่อนโยบาย มาตรการ
แนวทางปฏิบตั ิ ทีองค์กรบังคับใช้เพือรองรับการปฏิบตั ิตามนโยบายหลักในข้อ ๑ . ทั7งนี7 การฝึ กอบรมดังกล่าว
ควรจัดให้เป็ นการฝึ กอบรมทีตอ้ งดําเนิ นการอย่างสมําเสมอ โดยอาจนําปั ญหาหรื ออุปสรรคในการปฏิบตั ิตาม
นโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบตั ิ ทีองค์กร มาเป็ นประเด็นในการฝึ กอบรมร่ วมด้วย ทั7งนี7 ผูม้ ีหน้าทีรายงาน
ต้องมัน ใจได้ว่า เมือได้รับการฝึ กอบรมแล้ว พนักงานต้องมีความเข้าใจในสาระสําคัญของกฎหมายทีเกียวข้อง
และหลักเกณฑ์ หรื อวิธีปฏิบตั ิทีองค์กรกําหนดขึ7นภายใต้กรอบแห่ งกฎหมาย
๕. นโยบาย(รอง) เรื อง การตรวจสอบภายใน เกีย วกับระบบปฏิบัติการ
แนวทางในการกําหนดนโยบายรอง และผลการบังคับใช้นโยบาย เหมือนกับนโยบายรองในข้อ ๒

๖

ผูม้ ีหน้าทีรายงานต้องกําหนด ส่ วนงานทีมีหน้าทีในการกํากับดูแลให้องค์กรสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่าง
สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อ
การร้าย และจัดให้มีการตรวจสอบภายใน สําหรับการปฏิบตั ิหน้าทีของส่ วนงานดังกล่าว รวมถึงการปฏิบตั ิงาน
ของส่ ว นงานอื นๆที ตอ้ งดําเนิ นการตามนโยบาย หรื อแนวทางปฏิ บัติหรื อมาตรการภายในที กาํ หนดขึ7นเพือ
รองรับการปฏิบตั ิ ทีเกียวข้องกับมาตรการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่
การก่อการร้าย ทั7งระบบทีปฏิบตั ิโดยบุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รู ปแบบการตรวจสอบภายในทีควรระบุไว้ในนโยบายรองนี7
(๑) ผูม้ ีหน้าทีรายงานควรกําหนดส่ วนงานหรื อหน่วยงานภายใน เพือปฏิบตั ิหน้าทีน7 ีโดยเฉพาะ
(๒) ผูม้ ีหน้าทีรายงานอาจมอบหมายให้บุคคลภายนอก ดําเนินการตรวจสอบกรปฏิบตั ิงานภายในตาม
(๑) ก็ได้
(๓) ผูม้ ี ห น้า ที ร ายงานต้อ งให้ ความอิ ส ระในการใช้อ าํ นาจตรวจสอบ แก่ ส่ ว นงานหรื อ หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบใน (๑) รวมถึงบุคคลภายนอกใน (๒) ด้วย และมัน ใจได้ว่า ต้องไม่มีการแทรกแซงผลการตรวจสอบ
หรื อประเมิน โดยส่ วนงานอืนและคณะผูบ้ ริ หารทุกระดับ
(๔) การตรวจสอบภายในตามนโยบายนี7 หมายรวมถึง การตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของสํานักงานใหญ่
สาขาและบริ ษทั ในเครื อ ทั7งในประเทศและต่างประเทศ
(๕) ผลจากการทํา หน้าที ของผูป้ ฏิ บัติห น้า ที ในข้อ (๑) และ (๒) จะต้องได้รับความใส่ ใจ จากคณะ
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และ ได้รับการพิจารณาให้ดาํ เนิ นการเพือปรั บปรุ งแก้ไขตามผลการประเมิน (กรณี ทีพบว่ามี
ข้อบกพร่ องหรื อปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน) อย่างเคร่ งครัด
ทั7งนี7 นโยบายรองในข้อนี7 จะทําให้ผูม้ ีหน้าทีรายงาน มัน ใจได้ว่า นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ หรื อ
แนวทางปฏิบตั ิต่างๆทีกาํ หนดขึ7น ได้รับการปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง และในกรณี ทีพบข้อบกพร่ องหรื อความผิดพลาด
ก็จะเป็ นแนวทางในการพัฒนาปรั บปรุ ง นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ หรื อ แนวทางปฏิ บัติ น7 ันๆต่ อไปซึ ง
สอดคล้องกับนโยบายรองในข้อต่อไป
๖. นโยบาย(รอง)หรือแผนงานต้ องดําเนินการให้ บรรลุเป้าหมาย ในเรือง การพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย
แนวทางในการกําหนดนโยบายรอง และผลการบังคับใช้นโยบาย เหมือนกับนโยบายรองในข้อ ๒
ผูม้ ีหน้าที รายงาน ต้องกําหนดนโยบายรอง ในการทบทวน ปรับปรุ งให้ นโยบายรองอืนๆ มาตรการ
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิ บตั ิต่างๆ อย่างสมําเสมอ และต้องดําเนิ นการปรับปรุ งหรื อพัฒนาให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย รวมถึงควรพิจารณาพัฒนานโยบายภายในต่างๆให้รองรับกับหลักเกณฑ์สากลทีออกใหม่ๆ โดยเฉพาะ
เมื อ มี น โยบายในการออกผลิ ต ภัณ ฑ์ บริ ก าร หรื อ ใช้ช่ อ งทางการทํา ธุ ร กรรมใหม่ ๆ ที เ กี ย วข้อ งกับ การใช้

๗

เทคโนโลยีทีอ าจเสี ยงต่ อการฟอกเงิ น ผูม้ ี ห น้า ที รายงาน ต้อ งตรวจสอบว่ า นโยบายดัง กล่ า วขัด หรื อ เป็ น
อุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมายที บงั คับใช้ในขณะนั7น(ซึ งมีการแก้ไขเพิ มเติมใหม่ ) หรื อเป็ นอุ ปสรรคต่อ
นโยบายหลักในข้อ ๑. รวมถึ งนโยบายรอง มาตรการ หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิ บตั ิ ทีเ กี ยวข้องกับนโยบาย
ในข้อ ๑. หรื อไม่
สาระสําคัญในการกําหนดนโยบายรองในเรื องนี7 ควรประกอบด้วย
- การกําหนดรอบระยะเวลาทีแน่ นอนในการตรวจสอบว่า นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์หรื อ
แนวทางปฏิ บัติ ทีเ กี ยวข้องกับนโยบายหลักในข้อ ๑ ยังได้รับการปฏิ บัติ อย่า งเคร่ งครั ด และเกิ ดปั ญหาหรื อ
อุ ปสรรคต่อการปฏิ บัติ หรื อไม่ อย่างไร ซึ ง อาจพบได้จากผลการตรวจสอบภายในตามนโยบายรองในข้อ ๕
ข้างต้น
- การกําหนดให้ผูบ้ ริ หารหรื อคณะผูบ้ ริ หารระดับสู ง มี ส่วนสําคัญในกระบวนการพิจารณา
ปรับปรุ งแก้ไขหรื อพัฒนา นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทีเกียวข้องกับนโยบายหลักในข้อ ๑
- การกําหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อใช้ช่องทางการทําธุ รกรรม
ใหม่ๆ ทีเกียวข้องกับการใช้เทคโนโลยี ในเรื อง ความเสี ยงด้านการฟอกเงิน และความเสี ยงอันอาจเกิดขึ7น ใน
กรณี ทีไม่สามารถปฏิบตั ิตาม กฎหมาย นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทีเกียวข้องกับนโยบาย
หลักในข้อ ๑ ได้
- กําหนดกระบวนการแก้ไข พัฒนา เปลียนแปลง เร่ งด่วนเฉพาะกรณี (ในกรณี ทีตอ้ งดําเนิ นการ
เมือพบปั ญหาฉุ กเฉิ น) และได้รับอนุ มตั ิจากผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อคณะผูบ้ ริ หารระดับสู ง
- กํา หนดกระบวนการในการรายงานผลการบริ ห ารความเสี ยงด้า นการฟอกเงิ น(และการ
สนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ การก่ อ การร้ า ย) ของผลิ ต ภัณ ฑ์ บริ ก าร หรื อ ใช้ช่ อ งทางการทํา ธุ รกรรมใหม่ ๆ ที
เกียวข้องกับการใช้เทคโนโลยี (ดูประกาศสํานักงาน เรื อง แนวทางการตรวจสอบความเสี ยงด้านการฟอกเงินของ
เทคโนโลยี ผลิตภัณ ฑ์หรื อบริ การใหม่ ของสถาบันการเงิ นและผูป้ ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
ประกอบการกําหนดกระบวนการนี7)
ทั7งนี7 ผูม้ ีหน้าทีรายงานอาจพิจารณากําหนด นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ หรื อแนวทางปฏิบตั ิภายใน
องค์กรอื น ๆเพื อรองรั บการปฏิ บัติตามนโยบายหลักในข้อ ๑ เพื อให้ สอดคล้อ งกับ รู ป แบบธุ รกิ จ โครงสร้ า ง
ผลิตภัณฑ์ บริ การ และลูกค้า แต่ตอ้ งไม่ขดั ต่อบทบัญญัติแห่ งกฎหมายทีเกียวข้อง.

๘

การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน
การจัดให้ลูกค้าแสดงตน เป็ นขันตอนแรกเมือลูกค้าประสงค์จะสร้ างความสัมพันธ์หรื อผูท้ ีทาํ ธุ รกรรม
ครังคราวประสงค์จะทําธุ รกรรมครังแรกในวงเงิ นที กาํ หนดหรื อเมือมีเหตุตามกฎหมาย โดยผูม้ ีหน้าที รายงาน
ต้องจัดให้ลูกค้าแจ้งข้อมูลเบื องต้นตาม ประกาศสํานักนายกรั ฐมนตรี เรื องวิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบัน
การเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้องดําเนินการให้ผใู้ ช้บริ การ ทังลูกค้าและผูท้ ีทาํ ธุ รกรรมเป็ นครังคราวแสดงตนอย่าง
ถูกต้องตามประเภทของผลิตภัณฑ์หรื อการใช้บริ การ ดังนี
๑. การแสดงตนของลูกค้ าทีประสงค์จะสร้ างความสัมพันธ์ ต่อหน้ า
ลูกค้าที สร้ างความสั มพันธ์ประเภทนี หมายถึง ลู กค้าที แจ้งความประสงค์จะสร้ างความสัมพันธ์ทาง
ธุ รกิ จกับผูม้ ี หน้าทีรายงานต่ อพนักงานหรื อบุ คลากรของผูม้ ี หน้าที รายงาน รวมถึงตัวแทนหรื อบุ คคลที สามที
ผูม้ ีหน้าที รายงานพึงพา ในช่ องทางปกติทีเป็ นลักษณะการเผชิญหน้า โดยไม่ผ่านเทคโนโลยีหรื ออุปกรณ์ใดๆ
ในขณะสร้างความสัมพันธ์น นั ทังนี ผูม้ ีหน้าทีรายงานต้องจัดให้ลูกค้าประเภทนี แสดงตนดังนี
(๑.๑) ลูกค้ าบุคคลธรรมดา
(๑.๑.๑) ชือเต็ม
(๑.๑.๒) วันเดือนปี เกิด
(๑.๑.๓) เลขประจําตัว
- กรณี คนไทย หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนทีปรากฏในบัตรประชาชน
- กรณี คนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสื อเดินทางทีปรากฏบนหน้าหนังสื อเดินทาง หรื อ
เลขประจํา ตัว ที รั ฐ บาลหรื อหน่ ว ยงานรั ฐ เจ้า ของสั ญ ชาติ อ อกให้ เ พื อ รั บ รองสิ ท ธิ ใ ดๆตามกฎหมาย หรื อ
เลขประจําตัวทีรัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารสําคัญประจําตัว
(๑.๑.๔) ทีอยู่
- กรณี คนไทย หมายถึ ง ที อ ยู่ต ามทะเบี ย นบ้า น และในกรณี ที ไม่ ไ ด้อ าศัยในที อ ยู่
ดังกล่าว ให้ระบุทีอยูป่ ั จจุบนั ด้วย
- กรณี คนต่างด้าว หมายถึง ทีอยูใ่ นประเทศเจ้าของสัญชาติและทีอยูใ่ นประเทศไทย
(๑.๑.๕) อาชีพและสถานทีทาํ งาน
(๑.๑.๖) ข้อมูลการติดต่อทีผมู ้ ีหน้าทีรายงานจะสามารถติดต่อลูกค้าได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์
ทีอยูอ่ ิเล็กทรอนิกส์

๙

(๑.๑.๗) ลายมือชือผูส้ ร้างความสัมพันธ์
(๑.๒) ลูกค้ านิติบุคคลหรือลูกค้ าทีเป็ นบุคคลทีมีการตกลงกันทางกฎหมาย
(๑.๒.๑) ชือนิ ติบุคคลหรื อบุคคลทีมีการตกลงกันทางกฎหมาย (ทีปรากฏในเอกสารสําคัญต่างๆ)
(๑.๒.๒) เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี อากร (เฉพาะนิ ติบุคคลหรื อเป็ นบุคคลที มีการตกลงกันทาง
กฎหมายทีรัฐกําหนดให้ตอ้ งเสี ยภาษีอากร)
(๑.๒.๓) เอกสารทีแสดงถึงการรับรองสถานภาพความเป็ นนิ ติบุคคลหรื อบุ คคลทีมีการตกลง
กันทางกฎหมาย ทีน่าเชือถือ
- กรณี นิติ บุ คคลไทย ได้แก่ เอกสารรั บรองการจดทะเบี ยนที น ายทะเบี ยนออกให้
ไม่เกิน ๖ เดือน
- กรณี นิติบุคคลทีไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่ เอกสารทีแสดงถึงสถานภาพ
ความเป็ นนิ ติบุคคลทีรัฐบาลหรื อหน่ วยงานรัฐในประเทศทีจดทะเบียนหรื อได้รับอนุ ญาตประกอบการ ออกให้
หรื อ ทีองค์กรทีน่าเชือถือรับรอง และ การออกเอกสารนันหรื อการรับรองเอกสารนัน กระทําไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
- กรณี ส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอืนของรัฐทีมีฐานะ
เป็ นนิ ติบุคคล ได้แก่ หนังสื อแสดงความจํานงในการสร้างความสัมพันธ์และทําธุรกรรม และหนังสื อแต่งตังหรื อ
มอบอํานาจให้สร้างความสัมพันธ์และทําธุรกรรม
- กรณี สหกรณ์ มูลนิ ธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิ ติบุคคลอืนในลักษณะ
ทีคล้ายคลึงกัน ได้แก่ เอกสารแสดงการจดทะเบี ยน เอกสารใบอนุ ญาตประกอบกิจการหรื อแสดงการจัดตัง
จากหน่วยงานรัฐทีเกียวข้อง และเอกสารแต่งตังหรื อมอบอํานาจให้สร้างความสัมพันธ์และทําธุ รกรรม และ การ
ออกเอกสารนันหรื อการรับรองเอกสารนัน กระทําไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
- กรณี บุคคลทีมีการตกลงกันทางกฎหมาย ได้แก่ เอกสารสําคัญอันแสดงว่า ได้มีการ
ก่อตังบุ คคลที มีการตกลงกันทางกฎหมายนัน และ มีการรั บรองเอกสารดังกล่ าวไว้ไม่เ กิน ๖ เดื อน โดยผูท้ ี มี
อํานาจของบุคคลทีมีการตกลงกันทางกฎหมายนัน
(๑.๒.๔) ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการ
(๑.๒.๕) ตราประทับ (ในกรณี ทีมี)
(๑.๒.๖) สถานทีต งั และหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลการติดต่ออืน เช่น ทีอยูอ่ ิเล็กทรอนิกส์
(๑.๒.๗) ชือเต็มของผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคลหรื อบุคคลทีมีการตกลงกันทางกฎหมาย ทุกราย
(๑.๒.๘) ข้อมูลของ “ผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิ ติบุคคลทีได้รับ มอบหมายให้ดาํ เนิ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์และทําธุรกรรมกับผูม้ ีหน้าทีรายงาน” และ “บุคคลที ได้รับมอบอํานาจทอดสุ ดท้าย ให้ดาํ เนิ นการ
สร้างความสัมพันธ์และทําธุรกรรมกับผูม้ ีหน้าทีรายงาน” อันได้แก่

๑๐

(๑.๒.๘.๑) ชือเต็ม
(๑.๒.๘.๒) วันเดือนปี เกิด
(๑.๒.๘.๓) เลขประจําตัว
- กรณี คนไทย หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนทีปรากฏในบัตรประชาชน
- กรณี คนต่ างด้า ว หมายถึ ง เลขหนัง สื อเดิ น ทางที ป รากฏบนหน้า หนัง สื อ
เดิ นทาง หรื อเลขประจําตัวทีรัฐบาลหรื อหน่ วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพือรั บรองสิ ทธิใดๆตามกฎหมาย
หรื อเลขประจําตัวทีรัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารสําคัญประจําตัว
(๑.๒.๘.๔) ทีอยู่
- กรณี คนไทย หมายถึ ง ที อยู่ตามทะเบี ยนบ้าน และในกรณี ทีไม่ ได้อาศัยใน
ทีอยูด่ งั กล่าว ให้ระบุทีอยูป่ ั จจุบนั ด้วย
- กรณี คนต่ า งด้า ว หมายถึ ง ที อ ยู่ใ นประเทศเจ้า ของสั ญ ชาติ แ ละที อ ยู่ใ น
ประเทศไทย
(๑.๒.๙) ลายมือชือผูม้ ีอาํ นาจลงนามและผูร้ ับมอบอํานาจ ตาม (๑.๒.๘)
๒. การแสดงตนของลูกค้ าทีไม่ ได้สร้ างความสั มพันธ์ ต่อหน้ า
โดยหลักการแล้ว หากผูม้ ีหน้าที รายงาน ต้องการเพิมหรื อจัดทําช่ องทางในการสร้างความสัมพันธ์ทาง
ธุ รกิ จกับลูกค้า ที เป็ นช่ องทางซึ งทําให้ลูกค้าไม่ตอ้ งพบหน้ากับพนักงานหรื อบุคลากรของ ผูม้ ีหน้าที รายงาน
รวมถึงตัวแทนหรื อบุคคลทีสามทีผมู ้ ีหน้าทีรายงานพึงพา เป็ นช่องทางทีสร้างความสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีหรื อ
อุปกรณ์ใดๆ ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้องพิจารณาถึงความเสี ยงของการใช้บริ การนัน หมายความว่า ผูม้ ีหน้าทีรายงาน
ควรเลื อ กใช้ช่อ งทางการสร้ า งความสั มพัน ธ์ ที ไม่ ไ ด้ทาํ ต่ อ หน้า กับ ประเภทบริ ก ารที มี ความเสี ย งตํา ด้า น
การฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้าย (วิธีการพิจารณาความเสี ยง เป็ นไปตามแนวทางที
เลขาธิการประกาศตามกฎกระทรวง)
อย่างไรก็ดี ผูม้ ีหน้าทีรายงานอาจพิจารณาเลือกใช้ช่องทางการสร้างความสัมพันธ์ทีไม่ได้ทาํ ต่อหน้า กับ
ประเภทบริ การทีมีความเสี ยงสู งก็ได้ แต่ผมู ้ ีหน้าทีรายงานต้องกําหนดมาตรการ ในการจัดให้ลูกค้าต้องแจ้งหรื อ
ส่ งข้อมูลการแสดงตนให้ครบถ้วนอย่างการสร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า โดยอาจขยายกําหนดเวลาในการอนุ มตั ิ
การสร้ า งความสั มพัน ธ์ จนกว่ าจะได้รับ ข้อมู ล ครบถ้วน ซึ ง อาจกําหนดวิธีการแจ้ง หรื อส่ งข้อมูลในภายหลัง
ก่อนทีจะอนุมตั ิรับทําธุรกรรมครังแรก

๑๑

ข้อมูลการแสดงตนสําหรั บลูกค้ าทีไม่ ได้ สร้ างความสั มพันธ์ ต่อหน้ า ในการใช้ บริ การทีมีความเสี ยงตํา
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อย่างน้อยได้แก่ขอ้ มูลดังนี
(๒.๑) ลูกค้ าบุคคลธรรมดา
(๒.๑.๑) ชือเต็ม
(๒.๑.๒) เลขประจําตัว
- กรณี คนไทย หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนทีปรากฏในบัตรประชาชน
- กรณี คนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสื อเดินทางทีปรากฏบนหน้าหนังสื อเดินทาง หรื อ
เลขประจํา ตัวที รัฐบาลหรื อหน่ ว ยงานรั ฐเจ้า ของสั ญชาติ อ อกให้เ พือ รั บรองสิ ท ธิ ใดๆตามกฎหมาย หรื อ เลข
ประจําตัวทีรัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารสําคัญประจําตัว
(๒.๑.๓) ทีอยู่
- กรณี คนไทย หมายถึ ง ที อ ยู่ต ามทะเบี ย นบ้า น และในกรณี ที ไ ม่ ได้อ าศัยในที อ ยู่
ดังกล่าว ให้ระบุทีอยูป่ ั จจุบนั ด้วย
- กรณี คนต่างด้าว หมายถึง ทีอยูใ่ นประเทศเจ้าของสัญชาติและทีอยูใ่ นประเทศไทย
(๒.๑.๔) ข้อมูลการติดต่อทีผมู้ ีหน้าทีรายงานจะสามารถติดต่อลูกค้าได้ เช่น
หมายเลขโทรศัพท์ ทีอยูอ่ ิเล็กทรอนิกส์
(๒.๒) ลูกค้ านิติบุคคล หรือ ลูกค้ าทีเป็ นบุคคลทีมีการตกลงกันตามกฎหมาย
(๒.๒.๑) ชือนิ ติบุคคลหรื อบุคคลทีมีการตกลงกันทางกฎหมาย (ทีปรากฏในเอกสารสําคัญต่างๆ)
(๒.๒.๒) เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี อากร (เฉพาะนิ ติบุคคลหรื อเป็ นบุ คคลที มีการตกลงกันทาง
กฎหมายทีรัฐกําหนดให้ตอ้ งเสี ยภาษีอากร) หรื อ กรณี เป็ นนิ ติบุคคลทีไม่ตอ้ งชําระภาษี ให้แสดงเอกสารทีจดั ตัง
นิติบุคคล หรื อเอกสารทีแสดงว่าได้รับอนุญาตให้จดั ตัง
(๒.๒.๓) สถานทีต งั และหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลการติดต่ออืน เช่น ทีอยู่
อิเล็กทรอนิกส์
(๒.๒.๔) ข้อมูลของ “ผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคลทีได้รับมอบหมายให้ดาํ เนิ นการสร้าง
ความสัมพันธ์และทําธุรกรรมกับผูม้ ีหน้าทีรายงาน” และ “บุคคลที ได้รับมอบอํานาจทอดสุ ดท้าย ให้ดาํ เนินการ
สร้างความสัมพันธ์และทําธุรกรรมกับผูม้ ีหน้าทีรายงาน” อันได้แก่
(๒.๒.๔.๑) ชือเต็ม
(๒.๒.๔.๒) วันเดือนปี เกิด
(๒.๒.๔.๓) เลขประจําตัว
- กรณี คนไทย หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนทีปรากฏในบัตรประชาชน

๑๒

- กรณี คนต่ างด้า ว หมายถึ ง เลขหนัง สื อเดิ น ทางที ป รากฏบนหน้า หนัง สื อ
เดิ นทาง หรื อเลขประจําตัวทีรัฐบาลหรื อหน่ วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพือรั บรองสิ ทธิใดๆตามกฎหมาย
หรื อเลขประจําตัวทีรัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารสําคัญประจําตัว
(๒.๒.๔.๔) ทีอยู่
- กรณี คนไทย หมายถึง ทีอยูต่ ามทะเบียนบ้าน และในกรณี ทีไม่ได้อาศัยในที
อยูด่ งั กล่าว ให้ระบุทีอยูป่ ั จจุบนั ด้วย
- กรณี คนต่ า งด้า ว หมายถึ ง ที อ ยู่ใ นประเทศเจ้า ของสั ญ ชาติ แ ละที อ ยู่ใ น
ประเทศไทย
๓. การแสดงตนของผู้ทีทําธุรกรรมเป็ นครั2งคราว
กรณี ทีผูม้ ีหน้าทีรายงาน มี การให้บริ การลักษณะที เป็ นครั งคราว โดยการทําธุ รกรรมในแต่ละครั งไม่
จําเป็ นต้องเกียวข้องหรื อเชือมโยงกับการทําธุรกรรมครังก่อน ให้ผมู ้ ีหน้าทีรายงานจัดให้ผทู ้ ีใช้บริ การกลุ่มนี เป็ น
“ผูท้ ีทาํ ธุ รกรรมเป็ นครั งคราว” และผูม้ ีหน้าทีรายงานควรพิจารณาให้การบริ การครั งคราวลักษณะนี ใช้เฉพาะ
ประเภทธุ รกรรมหรื อประเภทบริ การทีมีความเสี ยงตําด้านการฟอกเงินและสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายเท่านัน (วิธีการพิจารณาความเสี ยง เป็ นไปตามแนวทางทีเลขาธิการกําหนดตามกฎกระทรวง)
ในกรณี ทีผูม้ ีหน้าทีรายงาน ให้บริ การลักษณะนี กับประเภทธุ รกรรมหรื อประเภทบริ การทีมีความเสี ยง
สูง ผูม้ ีหน้าทีรายงานต้องกําหนดมาตรการในการขอข้อมูลเพิมเติม เพือมัน ใจได้ว่า การทําธุ รกรรมแบบครังคราว
นันสมเหตุสมผลและไม่เสี ยงต่อการฟอกเงิ นและสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ าย เช่น การขอเอกสาร
ทางการค้าทีสามารถแสดงเหตุผลหรื อวัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรม หรื อ ขอข้อมูลการแสดงตนทีเพิมเติมขึน
เป็ นต้น
ให้ผมู ้ ีหน้าทีรายงานกําหนดให้ ผูท้ ีทาํ ธุ รกรรมเป็ นครังคราว ซึ งทําธุ รกรรมในมูลค่าเงินหรื อในเงือนไข
ต่อไปนี ต้องแสดงตน
(๑) มีการทําธุรกรรมด้วยเงินสด หรื อด้วยทรัพย์สิน ในมูลค่าตังแต่ เจ็ดแสนบาทขึนไป
(๒) มีการทําธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทังการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ทีดาํ เนิ นการ
โดยสถาบัน การเงิ น และการโอนเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ว ยการชํา ระเงิ น ทาง
อิ เล็กทรอนิ กส์ ทีดาํ เนิ นการโดยผูป้ ระกอบอาชี พตามมาตรา ๑๖(๙) และมี การทําธุ รกรรมเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์
ในมูลค่าตังแต่ ห้าหมืนบาทขึนไป
(๓) ไม่จาํ ต้องพิจารณามูลค่าในการทําธุ รกรรม หากพบว่า มี ขอ้ สงสัยในการให้ขอ้ มูลเกี ยวกับการทํา
ธุรกรรม หรื อพบพฤติกรรมทีน่าสงสัยหรื อผิดปกติ

๑๓

ข้อมูลการแสดงตนสําหรับผูท้ ีทาํ ธุ รกรรมเป็ นครังคราว ในการใช้บริ การหรื อทําธุ รกรรมทีมีความเสี ยง
ตําด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย อย่างน้อยได้แก่ขอ้ มูลดังนี
(๓.๑) ผู้ทีทําธุรกรรมเป็ นครั2งคราวประเภทบุคคลธรรมดา
(๓.๑.๑) ชือเต็ม
(๓.๑.๒) วันเดือนปี เกิด
(๓.๑.๓) เลขประจําตัว
- กรณี คนไทย หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนทีปรากฏในบัตรประชาชน
- กรณี คนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสื อเดินทางทีปรากฏบนหน้าหนังสื อเดินทาง หรื อ
เลขประจํา ตัวที รัฐบาลหรื อหน่ ว ยงานรั ฐเจ้า ของสั ญชาติ อ อกให้เ พือ รั บรองสิ ท ธิ ใดๆตามกฎหมาย หรื อ เลข
ประจําตัวทีรัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารสําคัญประจําตัว
(๓.๑.๔) ทีอยู่
- กรณี คนไทย หมายถึ ง ที อ ยู่ต ามทะเบี ย นบ้า น และในกรณี ที ไม่ ได้อ าศัยในที อ ยู่
ดังกล่าว ให้ระบุทีอยูป่ ั จจุบนั ด้วย
- กรณี คนต่างด้าว หมายถึง ทีอยูใ่ นประเทศเจ้าของสัญชาติและทีอยูใ่ นประเทศไทย
(๓.๑.๕) ข้อมูลการติดต่อทีผมู ้ ีหน้าทีรายงานจะสามารถติดต่อลูกค้าได้ เช่น
หมายเลขโทรศัพท์ ทีอยูอ่ ิเล็กทรอนิ กส์
(๓.๒) ผู้ทีทําธุรกรรมเป็ นครั2งคราวประเภทนิตบิ ุคคลหรือบุคคลทีมีการตกลงกันทางกฎหมาย
(๓.๒.๑) ชือนิ ติบุคคลหรื อบุคคลทีมีการตกลงกันทางกฎหมาย (ทีปรากฏในเอกสาระสําคัญต่างๆ)
(๓.๒.๒) เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี อากร (เฉพาะนิ ติบุคคลหรื อเป็ นบุคคลที มีการตกลงกันทาง
กฎหมายทีรัฐกําหนดให้ตอ้ งเสี ยภาษี อากร)หรื อ กรณี เป็ นนิติบุคคลทีไม่ตอ้ งชําระภาษี ให้แสดงเอกสารทีจดั ตัง
นิติบุคคล หรื อเอกสารทีแสดงว่าได้รับอนุญาตให้จดั ตัง
(๓.๒.๓) สถานที ต ั งและหมายเลขโทรศั พ ท์ รวมถึ ง ข้ อ มู ล การติ ด ต่ อ อื น เช่ น ที อ ยู่
อิเล็กทรอนิกส์
(๓.๒.๔) ข้อมูลของ “ผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคลทีได้รับมอบหมายให้ดาํ เนิ นการสร้าง
ความสัมพันธ์และทําธุรกรรมกับผูม้ ีหน้าทีรายงาน” และ “บุคคลทีได้รับมอบอํานาจทอดสุ ดท้าย
ให้ดาํ เนิ นการสร้างความสัมพันธ์และทําธุรกรรมกับผูม้ ีหน้าทีรายงาน” อันได้แก่
(๓.๒.๔.๑) ชือเต็ม
(๓.๒.๔.๒) วันเดือนปี เกิด

๑๔

(๓.๒.๔.๓) เลขประจําตัว
- กรณี คนไทย หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนทีปรากฏในบัตรประชาชน
- กรณี คนต่ างด้า ว หมายถึ ง เลขหนัง สื อเดิ น ทางที ป รากฏบนหน้า หนัง สื อ
เดิ นทาง หรื อเลขประจําตัวทีรัฐบาลหรื อหน่ วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพือรั บรองสิ ทธิใดๆตามกฎหมาย
หรื อเลขประจําตัวทีรัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารสําคัญประจําตัว
(๓.๒.๔.๔) ทีอยู่
- กรณี คนไทย หมายถึ ง ที อยู่ตามทะเบี ยนบ้าน และในกรณี ทีไม่ ได้อาศัยใน
ทีอยูด่ งั กล่าว ให้ระบุทีอยูป่ ั จจุบนั ด้วย
- กรณี คนต่ า งด้า ว หมายถึ ง ที อ ยู่ใ นประเทศเจ้า ของสั ญ ชาติ แ ละที อ ยู่ใ น
ประเทศไทย
๔. การแสดงตนของผู้ทีทําธุรกรรมเป็ นครั2งคราวแบบไม่ พบหน้ า
ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ไม่ควรจัดให้มีบริ การแบบไม่พบหน้า สําหรับผูท้ ีทาํ ธุ รกรรมเป็ นครังคราว เนื องจากมี
ความเสี ยงสู ง ด้า นการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่ อ การร้ าย เว้น แต่ ผูม้ ี หน้าที รายงานจะ
กําหนดมาตรการในการลดความเสี ยงในการให้บริ การประเภทนี เช่น การจํากัดวงเงินต่อครังและต่อวัน การขอ
ข้อมูลเพิมเติมเพือใช้ในการตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการทําธุ รกรรมและตรวจสอบตัวตนของผูท้ ีทาํ ธุ รกรรม
เป็ นครังคราว มีระบบตรวจสอบหรื อปฏิเสธการทําธุรกรรมเป็ นครังคราวทีผดิ ปกติหรื อน่ าสงสัย เป็ นต้น
ข้อ มู ล การแสดงตนสํ า หรั บ ผูท้ ี ทาํ ธุ ร กรรมเป็ นครั งคราวแบบมาพบหน้า ในการใช้บ ริ ก ารหรื อ ทํา
ธุ รกรรมที มีความเสี ยงตําด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ าย อย่างน้อยได้แก่
ข้อมูลดังนี (เทียบเคียงได้กบั การแสดงตนสําหรับลูกค้าในข้อ ๒ ลูกค้าทีไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า)
(๔.๑) ลูกค้ าบุคคลธรรมดา
(๔.๑.๑) ชือเต็ม
(๔.๑.๒) เลขประจําตัว
- กรณี คนไทย หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนทีปรากฏในบัตรประชาชน
- กรณี คนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสื อเดินทางทีปรากฏบนหน้าหนังสื อเดินทาง หรื อ
เลขประจํา ตัวที รัฐบาลหรื อหน่ ว ยงานรั ฐเจ้า ของสั ญชาติ อ อกให้เ พือ รั บรองสิ ท ธิ ใดๆตามกฎหมาย หรื อ เลข
ประจําตัวทีรัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารสําคัญประจําตัว

๑๕

(๔.๑.๓) ทีอยู่
- กรณี คนไทย หมายถึ ง ที อ ยู่ต ามทะเบี ย นบ้า น และในกรณี ที ไม่ ได้อ าศัยในที อ ยู่
ดังกล่าว ให้ระบุทีอยูป่ ั จจุบนั ด้วย
- กรณี คนต่างด้าว หมายถึง ทีอยูใ่ นประเทศเจ้าของสัญชาติและทีอยูใ่ นประเทศไทย
(๔.๑.๔) ข้อมูลการติดต่อทีผมู ้ ีหน้าทีรายงานจะสามารถติดต่อลูกค้าได้ เช่น
หมายเลขโทรศัพท์ ทีอยูอ่ ิเล็กทรอนิกส์
(๔.๒) ลูกค้ านิติบุคคล หรือ ลูกค้ าทีเป็ นบุคคลทีมีการตกลงกันตามกฎหมาย
(๔.๒.๑) ชือนิ ติบุคคลหรื อบุคคลทีมีการตกลงกันทางกฎหมาย (ทีปรากฏในเอกสาระสําคัญ
ต่างๆ)
(๔.๒.๒) เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี อากร (เฉพาะนิ ติบุคคลหรื อเป็ นบุคคลที มีการตกลงกันทาง
กฎหมายทีรัฐกําหนดให้ตอ้ งเสี ยภาษี อากร)หรื อ กรณี เป็ นนิติบุคคลทีไม่ตอ้ งชําระภาษี ให้แสดงเอกสารทีจดั ตัง
นิติบุคคล หรื อเอกสารทีแสดงว่าได้รับอนุญาตให้จดั ตัง
(๒.๒.๓) สถานทีต งั และหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลการติดต่ออืน เช่น ทีอยู่
อิเล็กทรอนิกส์
(๔.๒.๔) ข้อมูลของ “ผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคลทีได้รับมอบหมายให้ดาํ เนิ นการสร้าง
ความสัมพันธ์และทําธุรกรรมกับผูม้ ีหน้าทีรายงาน” และ “บุคคลที ได้รับมอบอํานาจทอดสุ ดท้าย ให้ดาํ เนินการ
สร้างความสัมพันธ์และทําธุรกรรมกับผูม้ ีหน้าทีรายงาน” อันได้แก่
(๔.๒.๔.๑) ชือเต็ม
(๔.๒.๔.๒) วันเดือนปี เกิด
(๔.๒.๔.๓) เลขประจําตัว
- กรณี คนไทย หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนทีปรากฏในบัตรประชาชน
- กรณี คนต่ างด้า ว หมายถึ ง เลขหนัง สื อเดิ น ทางที ป รากฏบนหน้า หนัง สื อ
เดิ นทาง หรื อเลขประจําตัวทีรัฐบาลหรื อหน่ วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพือรั บรองสิ ทธิใดๆตามกฎหมาย
หรื อเลขประจําตัวทีรัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารสําคัญประจําตัว
(๔.๒.๔.๔) ทีอยู่
- กรณี คนไทย หมายถึง ทีอยูต่ ามทะเบียนบ้าน และในกรณี ทีไม่ได้อาศัยในที
อยูด่ งั กล่าว ให้ระบุทีอยูป่ ั จจุบนั ด้วย
- กรณี คนต่ า งด้า ว หมายถึ ง ที อ ยู่ใ นประเทศเจ้า ของสั ญ ชาติ แ ละที อ ยู่ใ น
ประเทศไทย

๑๖

๕. การตรวจสอบข้ อมูลและเอกสารการแสดงตน
ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้องกําหนดขันตอนในการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการแสดงตนของลูกค้าหรื อ
ผูท้ ีทาํ ธุรกรรมเป็ นครังคราว โดยต้องให้อาํ นาจบุคลากรหรื อพนักงานผูต้ รวจสอบในการใช้ดุลยพินิจทีเหมาะสม
ซึงการตรวจสอบในขันตอนนี มีวตั ถุประสงค์เพือ
(๕.๑) ทราบว่า ลูกค้าหรื อผูท้ ีทาํ ธุรกรรมเป็ นครังคราว เป็ นบุคคล นิ ติบุคคลหรื อบุคคลทีมีการตกลงกัน
ทางกฎหมายทีมีตวั ตนอยูจ่ ริ งตามกฎหมาย
(๕.๒) ทราบว่ า วัต ถุ ป ระสงค์ในการสร้ า งความสั มพัน ธ์ ห รื อทํา ธุ ร กรรมแบบครั งคราว มี ค วาม
สอดคล้องกับข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าหรื อผูท้ ีทาํ ธุรกรรมเป็ นครังคราว
(๕.๓) ทราบว่า ข้อมูลการแสดงตนทีได้รับมานัน เพียงพอต่อการดําเนิ นกระบวนการบริ หารความเสี ยง
และตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้าตามกฎกระทรวง เรื อง การตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ ง
เกียวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖
อนึ ง การใช้ดุลยพินิจทีเหมาะสมในทีน ี รวมถึง การขอเอกสาร ข้อมูล หรื อหลักฐานเพิมเติมจากลูกค้า
หรื อผูท้ ี ทาํ ธุ รกรรมเป็ นครั งคราว และการปฏิ เสธไม่รับสร้างความสัมพันธ์หรื อไม่รับทําธุ รกรรมแบบครั งคราว
เมือได้รับข้อมูลทีไม่ครบถ้วนด้วย

๑๗

การอนุมัตริ ับลูกค้ า
ขันตอนการพิจารณาเพืออนุ มตั ิรับลูกค้านี เป็ นกระบวนการทีต่อเนื องจากขันตอนการจัดให้ลูกค้าแสดง
ตนโดยในการอนุ มตั ิรับลูกค้าต้องประกอบไปด้วยการประเมินความต้องการข้อมูลเบืองต้นเพือระบุตวั ตน และ
การตรวจสอบรายชือทีส่งผลต่อการประมินความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ต่อไปนี จะเป็ นกระบวนการทีผมู ้ ีหน้าทีรายงาน ต้องดําเนินการทันที หลังจากทีได้จดั ให้ลูกค้าแสดงตนแล้ว
๑. การประเมินผลความต้ องการข้ อมูลเพิม เติมของลูกค้า
ตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวง กําหนดให้ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้องดําเนิ นการระบุตวั ตนของลูกค้าหรื อผู ้
ทีทาํ ธุรกรรมเป็ นครังคราวหลังจากขันตอนการจัดให้ลูกค้าแสดงตนแล้ว
อย่างไรก็ดี แม้ว่าลู กค้าหรื อผูท้ าํ ธุ รกรรมรายหนึ งรายใด มิ ได้อยู่ในเงื อนไขการแสดงตน แต่ หากว่ า
ผูม้ ีหน้าทีรายงาน มีขอ้ สงสัยว่าอาจเกี ยวข้องกับการฟอกเงิ นหรื อการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ าย
หรื อมีเหตุอนั พิจารณาได้ว่า ควรจัดให้มีการดําเนินการระบุตวั ตน ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้องดําเนินการตามขันตอนนี
(๑.๑) การกําหนดปัจจัยในการประเมิน
ผูม้ ี ห น้า ที รายงาน ควรกํา หนดขัน ตอนในการประเมิ น เบื องต้น ว่ า จํา เป็ นต้อ งได้รับ หรื อ ขอข้อ มูล
เอกสาร หรื อหลักฐานจากลูกค้าเพิมเติมเพือระบุตวั ตนของลูกค้าหรื อไม่ เพือให้สอดคล้องกับความเสี ยงด้านการ
ฟอกเงิ น และการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ย โดยผูม้ ี ห น้ า ที ร ายงานควรกํา หนดปั จ จัย หรื อ
ข้อพิ จ ารณาเพื อประเมิ นความต้องการข้อมูลเบื องต้น (อย่างหนึ ง อย่า งใดหรื อหลายอย่า งรวมกัน ขึ นอยู่กับ
โครงสร้างและดุลยพินิจของผูม้ ีหน้าทีรายงาน) ดังนี
(ก) ปั จจัยเกียวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทบริ การ ช่องทางการใช้บริ การ
(ข) ปั จจัยเกียวกับความซับซ้อนของโครงสร้างกิจการของลูกค้าหรื อผูท้ ีทาํ ธุรกรรมเป็ นครังคราว
(ค) ปั จจัยเกียวกับพืนทีหรื อประเทศทีเกียวข้องกับการใช้บริ การ
(ง) ปั จจัยเกียวกับแหล่งทีมาของเงินหรื อรายได้ของลูกค้า
(จ) ปั จจัยเกียวกับมูลค่าในการขอใช้บริ การ
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(๑.๒) แนวทางการใช้ ดุลยพินิจในการประเมิน
ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้องกําหนดมาตรฐานในการใช้ดุลยพินิจเพือวิเคราะห์ว่า ผูท้ ีขอสร้างความสัมพันธ์แต่
ละราย มีความเสี ยงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายในเบืองต้น มากน้อยเพียงใด
เพื อจะได้ประเมินว่า ควรต้องขอข้อมูลเกียวกับลูกค้าเพิ มเติ มหรื อไม่ โดยในการกําหนดมาตรฐานในการใช้
ดุลยพินิจ ผูม้ ีหน้าทีรายงาน จะต้องนําปั จจัยในข้ อ ๑.๑ มาเป็ นหลักการเพือกําหนดแบบแผนในการใช้ดุลยพินิจ
ตัวอย่าง
จากข้อ มู ล ในการแสดงตนและการแจ้ง ความประสงค์ใ นการสร้ า งความสั ม พัน ธ์ เ บื อ งต้น พบว่ า
ลูกค้ารายหนึง มีปัจจัยทีตอ้ งพิจารณาคือ
ปั จจัยข้อ (ก) ลูกค้าเลือกขอใช้บริ การชําระหนี ทางการค้าข้ามประเทศ โดยการหักบัญชี หรื อ การซื อ
ขายหลักทรัพย์ทีตอ้ งผ่านบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ซึ งจัดได้ว่า เป็ นบริ การทีไม่อยูใ่ นกลุ่มความเสี ยงตํา
ปัจจัยข้อ (ค) ลูกค้าเลือกขอใช้บริ การทีเกียวข้องกับการโอนมูลค่าเงินหรื อซื อขายหลักทรัพย์ในประเทศ
ทีมีความเสี ยงสู งด้านการฟอกเงิน
ปัจจัยข้อ (จ) ลูกค้าขอทําธุรกรรมแรกในวงเงินทีสูง
จากข้อพิจารณาพบว่า แม้ลกู ค้าจะขาดปั จจัยในข้อ (ข) ซึ งหมายความว่า ลูกค้าไม่ได้มีความซับซ้อนใดๆ
เพราะเป็ นบริ ษทั ที ถือหุ ้นด้วยบุ คคลสามคนเท่ านัน และขาดปั จจัยในข้อ (ง) ซึ งหมายความว่า ลูกค้าระบุ ทีมา
ของเงิน จากการประกอบกิจการทีไม่เสี ยงและแสดงทีมาได้ แต่เมือพิจารณาถึงปั จจัยทีลูกค้าเกียวข้องทัง ๓ ข้อ
ข้างต้น ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ได้กาํ หนดมาตรฐานว่า แบบแผนลักษณะนี บุคลากรผูต้ รวจสอบ ควรต้องใช้ดุลยพินิจ
“ขอข้อมูลของลูกค้าเพิมเติม เพราะลูกค้ามีโอกาสทีจะกลายเป็ นลูกค้าทีมีความเสี ยงในระดับสู งได้” เป็ นต้น
ดังนัน ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้องกําหนดเบืองต้นก่อนว่า ความเสี ยงในขันตอนนี สําหรับลูกค้าแบ่งออกเป็ น
กีระดับ และหากพบว่า ลูกค้ามีขอ้ มูลและข้อเท็จจริ งตรงกับปั จจัยเสี ยงแต่ละข้อ หรื อหลายข้อ ผูม้ ีหน้าทีรายงาน
จะกําหนดมาตรฐานในการใช้ดุลยพินิจให้กบั บุ คลากรที ทาํ หน้าทีอย่างไร ทังนี การใช้ดุลยพินิจ ควรมีขอบเขต
ทีชดั เจน
ตัวอย่าง ๑
หากพบว่า ลูกค้าตรงกับปั จจัยเสี ยงในข้อ (ข) หรื อมี ปัจจัยเสี ยงข้อ (ข) รวมอยู่ด ้วย บุ คลากรต้องใช้
ดุลยพินิจในการ เรี ยกข้อมูลและเอกสารเพิมเติมจากลูกค้า อันได้แก่
- เอกสารแสดงการถือหุ น้ หรื อรับผลประโยชน์ของลูกค้านิติบุคคลi
- ข้อมูลการระบุตวั ผูร้ ับผลประโยชน์ทีแท้จริ ง ซึ งเป็ นบุคคลธรรมดา และข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ ง
ทีแสดงว่า บุคคลนันมีความเกียวข้องกับลูกค้านิติบุคคล
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- ข้อมูลเกียวกับผูบ้ ริ หารสู งสุ ดiiของลูกค้านิติบุคคล
....................................................................... เป็ นต้น
ตัวอย่าง ๒
หากพบว่า ลูกค้าตรงกับปั จจัยเสี ยงในข้อ (ค) หรื อมีปัจจัยเสี ยงข้อ (ค) รวมอยูด่ ว้ ย บุคลากรต้อง
ใช้ดุลยพินิจในการ เรี ยกข้อมูลและเอกสารเพิมเติมจากลูกค้า อันได้แก่
- ข้อ มู ล แสดงถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ที ชัด เจนในการทํา ธุ ร กรรม เช่ น โอนเงิ น ไปในพื น ที เ สี ย ง
เพือการใด
- ข้อมูลแสดงถึงความผูกพัน หรื อความเกียวข้อง กับผูร้ ับเงินปลายทางซึ งตังอยูใ่ นประเทศเสี ยง
เช่น สัญญาทางธุรกิจทีลงนามร่ วมกันกับคู่สัญญาทีเป็ นนิ ติบุคคลในประเทศเสี ยง
- ขอให้ลู กค้า แจ้ง วงเงิ น สู ง สุ ด ที ค าดว่ า จะทํา ธุ ร กรรมในแต่ ล ะครั ง เพื อ พิ จ ารณาถึ ง ความ
สอดคล้องกับสัญญาทางธุรกิจหรื อวัตถุประสงค์ทีได้แจ้งไว้
- ตรวจสอบข้อมูล คู่สั ญญาปลายทางในเบื องต้น กับฐานรายชื อทีเ สี ยงต่อการฟอกเงิ นหรื อ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น นําชือบริ ษทั และชือผูล้ งนามในสัญญา ไปตรวจสอบกับฐานรายชือ
ดังกล่าว เท่าทีมีขอ้ มูลปรากฏให้ตรวจสอบได้
............................................. เป็ นต้น
ดังนัน การทีผูม้ ีหน้าที รายงาน จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑. นี ได้อย่างครบถ้วน ผูม้ ีหน้าทีรายงาน
ต้อ งกํา หนด มาตรฐานในการบริ หารความเสี ย งสํ า หรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ประเภทบริ ก าร และช่ อ งทางบริ การ
ที อ งค์กรตนดํา เนิ น กิ จ การอยู่ ควบคู่ ก ับ การกํา หนดมาตรฐานในการบริ ห ารความเสี ย งของลู กค้า หรื อ ผู ้ที
ทําธุ รกรรมเป็ นครังคราว เสี ยก่อน จึงจะนํามาตรฐานทังหมด มาพิจารณาปรับใช้กบั ปั จจัยการวิเคราะห์เบืองต้น
เพือประเมินความต้องการข้อมูลเพิมเติมจากลูกค้า
นอกจาก พิ จ ารณาความเสี ยงสํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ประเภทบริ การ และช่ อ งทางบริ การแล้ ว
ผูม้ ีหน้าทีรายงาน อาจนําข้อมูลเกียวกับปั จจัยความเสี ยงตําหรื อสู งบางเรื องมาปรับใช้ ในกรณี ทีสามารถทราบถึง
ความเสี ยงนันได้ต งั แต่ในชันข้อมูลการแสดงตน (ปั จจัยความเสี ยงตําหรื อสู ง ให้ดูขอ้ บัญญัติ หมวด การบริ หาร
ความเสี ยงด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ าย และแนวทางที เลขาธิ การกําหนด
เรื อง แนวทางการกําหนดปั จจัยเพือพิจารณาลูกค้าที มีความเสี ยงระดับตํา) เช่น ในขันตอนการแสดงตน ลูกค้า
แจ้งว่ามี อาชี พเป็ นข้าราชการการเมื องในตําแหน่ ง รั ฐมนตรี ซึ งในข้อบัญญัติกาํ หนดให้ปัจจัยเรื อง บุ คคลทีมี
สถานภาพทางการเมืองในประเทศ เป็ นความเสี ยงสู งซึ งไม่ตอ้ งใช้ดุลยพินิจ ดังนัน บุคลากรทีเกียวข้องจะต้อง
ประเมิ นในชันนี ว่า ลูกค้าได้รับผลการประเมิ นที ตอ้ งขอข้อมูลเพิมเติ ม (เพราะไม่อยู่ในกลุ่ มที มีความเสี ยงตํา)
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ไม่ว่าจะมีวตั ถุประสงค์หรื อเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ ประเภทบริ การ และช่องทางบริ การทีมีความเสี ยงตําหรื อไม่ เป็ น
ต้น
ดังนัน ในแนวทางการใช้ดุลยพินิจเรื องนี ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้ องระบุถึงปัจจัยบางประการทีบุคลากร ไม่
จําต้ องใช้ ดุลยพินิจ โดยให้ เลือกปั จจัยทีบุคลากรอาจทราบได้ ในขั/นตอนการแสดงตนเป็ นหลัก เช่น เมือลูกค้า
แสดงตนว่า เป็ นหน่ ว ยงานราชการ หรื อเป็ นบริ ษ ัท มหาชนที จ ดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์ บุ คลากรที ใช้
ดุ ลยพินิจ สามารถสั นนิ ษฐานไว้ก่อนว่า มี ลกั ษณะเสี ยงตํา โดยยัง ไม่ ตอ้ งขอข้อมูล ในการระบุ ตวั ตนเพิมเติ ม
เว้นแต่ ...... (มี การขอใช้บริ การที มีจาํ นวนมูลค่า เงิ นสู งมาก และเป็ นการลงทุ นหรื อเป็ นการทําธุ รกรรมข้าม
ประเทศ บุคลากรควรพิจารณาขอข้อมูลเกี ยวกับที มาของการลงทุน หรื อกิ จการอืนๆที ลูกค้ามี การดําเนิ นการ
นอกจากกิจการหลักของลูกค้า เพือประกอบการบริ หารความเสี ยงในขันตอนการจัดระดับความเสี ยง) เป็ นต้น
๒. การตรวจสอบกับข้ อมูลรายชือทีกฎหมายกําหนด
ตามข้อ บัญ ญัติ ใ นกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื อ ทราบข้อ เท็ จ จริ งเกี ย วกับ ลู ก ค้า พ.ศ. ๒๕๕๖
กําหนดให้ “กระบวนการตรวจสอบข้อมูลลูกค้ารวมถึงผูท้ ีเกียวข้องในการสร้ างความสัมพันธ์หรื อบุคคลทีทาํ
ธุ รกรรมแบบครั งคราว แล้วแต่กรณี กับ ข้อมูลรายชือบุคคล คณะบุคคล นิ ติบุคคล หรื อองค์กร ซึ งมีมติของหรื อ
ประกาศภายใต้คณะมนตรี ความมัน คงแห่ งสหประชาชาติกาํ หนดให้เป็ นผูท้ ี มีการกระทําอันเป็ นการก่อการร้ าย
หรื อ บุ คคลทีศาลมีคาํ สังเป็ นบุคคลทีถูกกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ น
ทางการเงิ นแก่การก่อการร้าย” เป็ นส่ วนสําคัญในขันตอนก่อนการอนุ มตั ิรับลูกค้าหรื อรับทําธุ รกรรมให้กบั ผูท้ ี
ทําธุรกรรมแบบครังคราว
๒.๑ ข้ อมูลรายชือทีใช้ ตรวจสอบตามกฎหมาย
ตามกระบวนการที ถูกต้อ ง เมือผูม้ ี หน้าที รายงาน ได้จัดให้ลูกค้า แสดงตน ประเมิ นผลความต้องการ
ข้อมูล เพิ มเติ มของลูกค้าแล้ว ขัน ตอนลํา ดับสุ ดท้า ยก่ อนรั บ ลูกค้า คื อ การตรวจสอบข้อมู ลรายชื อ ตามวรรค
ข้างต้น ซึ งข้อมูลรายชือทีตอ้ งใช้ตรวจสอบกับลูกค้า ได้แก่
ข้อมูลบุ คคลทีถูกกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงินแก่
การก่อการร้าย ทังนี ประกอบไปด้วยข้อมูล ๒ ส่ วน ตามกฎหมายดังกล่าว คือ
- ข้อ มูล ผูท้ ี เ กี ยวข้องกับการก่ อการร้ ายและสนับ สนุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ า ย ซึ ง เป็ น
บุคคลทีถกู กําหนด โดยคําสังศาล
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- ข้อมูลผูท้ ีเกียวข้องกับการก่อการร้ายและสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามมติคณะ
มนตรี ความมัน คงแห่ งสหประชาชาติ ทีได้รับการกลัน กรองโดยสํานักงานและอนุ มตั ิโดยรัฐมนตรี รวมถึงข้อมูล
จากประเทศอืนทีได้รับการกลัน กรองโดยสํานักงานและอนุมตั ิโดยรัฐมนตรี
๒.๒ กลุ่มเป้าหมายทีต้องดําเนินการตรวจสอบกับรายชือทีกฎหมายกําหนด
เมือพิจารณาจากขันตอนการแสดงตน ต่อเนื องถึงขันตอนการประเมินผลความต้องการข้อมูลเพิมเติม
ของลูกค้า พบว่า ผูม้ ีหน้าที รายงาน อาจได้รับข้อมูลลูกค้าหรื อผูท้ ีทาํ ธุ รกรรมแบบครังคราวเพือตรวจสอบใน
ขันตอนนี ๒ แบบแผน คือ
(๒.๒.๑) ข้อมูลทีได้จากลูกค้าในขันตอนการแสดงตน และไม่มีขอ้ มูลเพิมเติมจากผลการประเมินข้อมูล
เพิมเติมในข้อ ๑
ในกรณี น ี ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้องดําเนิ นการตรวจสอบบุคคลดังต่อไปนี
- ลูกค้าบุคคลธรรมดาทีขอสร้างความสัมพันธ์ หรื อบุคคลธรรมดาทีขอทําธุรกรรมเป็ นครังคราว
- บุคคลที รับมอบอํานาจจากลูกค้าบุ คคลธรรมดาที ขอสร้ างความสั มพันธ์หรื อบุ คคลธรรมดา
ทีขอทําธุรกรรมเป็ นครังคราว (กรณี ทีมี)
- ลูกค้านิติบุคคลทีขอสร้างความสัมพันธ์หรื อนิติบุคคลทีขอทําธุรกรรมเป็ นครังคราว
- บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที มีนัยสําคัญiiiภายในองค์กรลูกค้านิ ติบุคคล ในทีน ี หมายถึง กรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจทุกราย รวมถึงผูร้ ั บมอบอํานาจทอดสุ ดท้ายที มาดําเนิ นการสร้ างความสั มพันธ์กบั ผูม้ ีหน้าทีรายงาน
(กรณี ทีมี) และ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจรายทีดาํ เนิ นการขอทําธุ รกรรมเป็ นครั งคราว รวมถึงผูร้ ับมอบอํานาจทอด
สุ ดท้ายทีมาขอทําธุรกรรมเป็ นครังคราว (กรณี ทีมี)
(๒.๒.๒) ข้อมูลทีได้จากลูกค้าในขันตอนการแสดงตน และข้อมูลเพิมเติมจากผลการประเมินในข้อ ๑
ในกรณี น ี ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้องดําเนินการตรวจสอบบุคคลดังต่อไปนี
- ลูกค้าบุคคลธรรมดาทีขอสร้างความสัมพันธ์ หรื อบุคคลธรรมดาทีขอทําธุรกรรมเป็ นครังคราว
- บุคคลทีรับมอบอํานาจจากลูกค้าบุคคลธรรมดาที ขอสร้างความสัมพันธ์หรื อบุคคลธรรมดาที
ขอทําธุรกรรมเป็ นครังคราว (กรณี ทีมี)
- ลูกค้านิ ติบุคคลทีขอสร้างความสัมพันธ์หรื อนิ ติบุคคลทีขอทําธุรกรรมเป็ นครังคราว
- บุ คคลหรื อนิ ติบุคคลที มีนัยสําคัญภายในองค์กรลูกค้านิ ติบุคคล ในที น ี หมายถึง กรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจทุกราย รวมถึงผูร้ ั บมอบอํานาจทอดสุ ดท้ายที มาดําเนิ นการสร้ างความสั มพันธ์กบั ผูม้ ีหน้าทีรายงาน
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(กรณี ทีมี) และ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจรายทีดาํ เนิ นการขอทําธุ รกรรมเป็ นครั งคราว รวมถึงผูร้ ับมอบอํานาจทอด
สุ ดท้ายทีมาขอทําธุรกรรมเป็ นครังคราว (กรณี ทีมี)
- ผูร้ ับประโยชน์ทีแท้จริ งของลูกค้าบุ คคลธรรมดา (กรณี ทีตอ้ งตรวจสอบตามแนวทางการใช้
ดุลยพินิจตามข้ อ ๑ (๑.๒) และพบว่ามี)
- ผูร้ ั บ ประโยชน์ ที แ ท้จ ริ ง ของลู กค้า นิ ติ บุ คคล (กรณี ที ต ้อ งตรวจสอบตามแนวทางการใช้
ดุลยพินิจตามข้ อ ๑ (๑.๒))
- ผูบ้ ริ หารระดับสู ง (กรณี ทีตอ้ งตรวจสอบตามแนวทางการใช้ดุลยพินิจตามข้ อ ๑ (๑.๒))
- ผูถ้ ือหุ ้นที มีนัยสําคัญของลูกค้านิ ติบุคคล ที อาจไม่ใช่ ผูร้ ั บประโยชน์ทีแท้จริ ง แต่ มีบทบาท
สําคัญในการรั บประโยชน์จากลูกค้านิ ติบุคคลในจํานวนทีพิจารณาว่าใกล้เคียงกับผูร้ ั บประโยชน์ทีแท้จริ งด้วย
(กรณี ทีกาํ หนดนโยบายภายในให้ตรวจสอบตามแนวทางการใช้ดุลยพินิจตามข้ อ ๑ (๑.๒) และพบว่ามี)
- นิ ติ บุ ค คลและบุ ค คลธรรมดาผูล้ งนามในสั ญ ญาทางธุ ร กิ จ ที เ ป็ นคู่ สั ญ ญาที มี นั ย สํ า คัญiv
ของลูกค้านิ ติบุคคล (กรณี ทีกาํ หนดนโยบายภายในให้ตรวจสอบตามแนวทางการใช้ดุลยพินิจตามข้ อ ๑ (๑.๒)
และพบว่ามี)
- นิ ติ บุ ค คลหรื อบุ ค คลธรรมดา ซึ งบุ ค ลากรผู ้ต รวจสอบพิ จ ารณาแล้ว และมี ดุ ล ยพิ นิ จ ว่ า
ควรตรวจสอบ เนื องจาก มีความเกียวข้องอย่างมีนยั สําคัญกับลูกค้า (กรณี ทีกาํ หนดนโยบายภายในให้ตรวจสอบ
ตามแนวทางการใช้ดุลยพินิจตามข้ อ ๑ (๑.๒) และพบว่ามี)
หมายเหตุ
ผูม้ ีหน้าทีรายงาน อาจกําหนดให้ข นั ตอนการตรวจสอบรายชือทีกฎหมายกําหนดนี เป็ นขันตอน
ทีตอ้ งดําเนิ นการทันที หลังจากได้รับข้อมูลการแสดงตนจากลูกค้าก็ได้ และหากต่อมามีการระบุตวั ตนเพิมเติม
ข้อมูลบุคคลทีเกียวข้องกับลูกค้า จึ งค่อยนําข้อมูลของบุ คคลหรื อนิ ติบุคคลทีเพิมเติมนัน มาตรวจสอบกับรายชือ
ทีกฎหมายกําหนด ก่อนอนุมตั ิรับลูกค้า
๓. การกําหนดมาตรการหรือหลักเกณฑ์ ทีเกีย วข้ องอืน ๆ
เพือให้ข นั ตอนการรับลูกค้า เป็ นไปตามหลักการแห่ งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ ง
เกียวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ และมาตรฐานสากลด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ การก่ อ การร้ า ย ผูม้ ี ห น้า ที ร ายงาน จํา เป็ นต้อ งกํา หนดนโยบาย แนวปฏิ บัติ หรื อ
หลักเกณฑ์ภายในองค์กรเกียวกับมาตรการดังต่อไปนี
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๓.๑ แนวปฏิบัติในการตรวจสอบข้ อมูลการแสดงตน
ผูม้ ีหน้าที รายงาน ต้องกําหนดขันตอนและวิธีการใช้ดุล ยพินิจสําหรั บบุ คลากรที เกี ยวข้อง เพือยืนยัน
ขันตอนการแสดงตนของลูกค้าว่า การแสดงตนดังกล่าวเสร็ จสิ นสมบูรณ์
ตัวอย่าง
ขันตอนที ๑ บุคลากรต้องตรวจสอบการกรอกข้อมูลของลูกค้า เพือยืนยันว่าการกรอกข้อมูลนันสมบูรณ์
ตามทีกฎหมายกําหนด
ขันตอนที ๒ ผูม้ ีหน้าทีรายงาน อาจพึงพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีน่าเชือถือเป็ นเครื องมือในการ
ยืนยันข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า
ขันตอนที ๓ กรณี ทีไม่มีการตรวจสอบทีน่าเชือถือได้ตามขันตอนที ๒ ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้องกําหนดวิธี
ปฏิบตั ิอืนทดแทน เช่น กําหนดวิธีการเพิมเติม ให้บุคลากรทีตรวจสอบเรี ยกดูหลักฐานต้นฉบับ ในกรณี ทีสาํ เนา
เอกสารทีลูกค้ายืน ประกอบการแสดงตนไม่มีการรับรอง หรื อไม่ชดั เจน
ขันตอนที ๔ กรณี ทีเกิ ดความสงสัยในการตรวจสอบในขันตอนที ๒ หรื อ ๓ ผูม้ ีหน้าที รายงาน อาจ
กําหนดวิธีการให้บุคลากร ขยายระยะเวลาในการรับเอกสารแสดงตนออกไป และแจ้งให้ลูกค้านําเอกสารอืนมา
เพืออ้างอิงความน่ าเชือถือ เช่น เอกสารเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคทีมีชือลูกค้าและทีอยูป่ ั จจุบนั เป็ นต้น
ขันตอนที ๕ กําหนดหลักการให้บุคลากรทีเกียวข้อง สามารถปฏิเสธคําขอสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้า
ได้ในขันตอนการแสดงตน หากปรากฏเหตุสงสัยทีอาจเสี ยงต่อการฟอกเงินหรื อสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย และจัดทํารายงานข้อเท็จจริ งส่ งให้ผบู ้ งั คับบัญชาพิจารณาว่า เห็ นควรรายงานเป็ นธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควร
สงสัยต่อสํานักงานหรื อไม่
............................................................................................................................................... เป็ นต้น
๓.๒ แนวทางในการใช้ ดลุ ยพินิจในการระบุตัวตนของลูกค้า
ผูม้ ีหน้าที รายงาน ควรนําหลักการและปั จจัยในการประเมินผลตามข้ อ ๑ (เรื อง การประเมินผลความ
ต้องการข้อมูลเพิมเติมของลูกค้า) มาขยายผลออกเป็ นหลักเกณฑ์เพือให้บุคลากรปฏิบตั ิและใช้ดุลยพินิจได้อย่าง
ชัดเจน โดยต้องกําหนดแบบแผนในการพิจารณาให้ลูกค้าต้องให้ขอ้ มูลเพิมเติมเพือระบุ ตวั ตน เช่น โครงสร้าง
องค์กรของลูกค้า ข้อมูลรายชือผูบ้ ริ หารหรื อคณะผูบ้ ริ หารสู งสุ ด เป็ นต้น และกําหนดวิธีการหรื อขันตอนในการ
ใช้ดุลยพินิจหรื อกระบวนการหาข้อมูลเพิมเติ มของลูกค้าด้วย เนื องจาก มีขอ้ มูลบางส่ วนที ผูม้ ี หน้าที รายงาน
ต้องดําเนินการแสวงหาจากข้อมูลเอกสารหรื อหลักฐานทีลกู ค้าแสดง โดยเฉพาะขันตอนในการหาข้อมูลเกียวกับ
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ผูร้ ับประโยชน์ทีแท้จริ งของลูกค้า (ตัวอย่าง ให้ดูในข้ อ ๑ เรื อง การประเมินผลความต้องการข้อมูลเพิมเติมของ
ลูกค้า)
๓.๓ หลักเกณฑ์ ในการยอมรับข้ อมูล ผู้รับประโยชน์ ทีแท้ จริงของลูกค้ า
ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้องกําหนดวิธีการให้แก่บุคลากรผูใ้ ช้ดุลยพินิจเพือตรวจสอบข้อมูล “ผูร้ ับประโยชน์
ทีแท้จริ งของลูกค้า” โดยระบุวิธีการหาตัวผูร้ ับประโยชน์ดงั กล่าว จากข้อมูล ข้อเท็จจริ ง หลักฐานต้นฉบับหรื อ
เอกสารอ้างอิงใดบ้าง และระบุข นั ตอนต่อไปในกรณี ที วิธีการแรกไม่ทาํ ให้เกิดผลลัพธ์ได้ ทังนี ควรกําหนดตาม
หลักการในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื อ ทราบข้อ เท็ จ จริ ง เกี ย วกับ ลู กค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ และแนวทางที
เลขาธิการกําหนดทีเกียวข้อง
ทังนี ผูม้ ีหน้าทีรายงาน อาจกําหนดวิธีการอืนนอกจากหลักการตามกฎหมายและมาตรฐานสากลก็ได้
แต่ตอ้ งมัน ใจได้ว่า เป็ นวิธีการที เป็ นประโยชน์ในการหาข้อมูลทีเป็ นความจริ ง เช่น หากวิธีการที ๑ ๒ และ ๓
ไม่ทาํ ให้เกิ ดผลลัพ ธ์ได้ ผูม้ ีหน้าที รายงาน อาจกําหนดทางเลื อกอืน เช่ น ให้ลูกค้าเป็ นผูแ้ จ้งข้อมู ลของ “ผูร้ ั บ
ประโยชน์ทีแท้จริ งของลูกค้า” แต่ตอ้ งระบุขอ้ มูลหรื อข้อเท็จจริ งทีแสดงว่า บุคคลธรรมดาทีเป็ น“ผูร้ ับประโยชน์
ทีแท้จริ งของลูกค้า”นัน มีความเกียวข้องกับลูกค้าอย่างไร เป็ นต้น
นอกจากนี ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้องกําหนดประเภทข้อมูลทีตอ้ งได้มาเพือนําไปใช้ตรวจสอบกับรายชือที
กฎหมายกําหนดในขันตอนต่อไป เช่น เมือบุคลากรตรวจสอบทราบถึง “ผูร้ ับประโยชน์ทีแท้จริ งของลูกค้า” แล้ว
ลูกค้าต้องแจ้งข้อมูลทีเกียวข้องกับผูร้ ั บประโยชน์ดงั กล่าว โดยอย่างน้อยต้องสามารถแจ้ง ชือเต็มทีถูกต้อง และ
เลขประจําตัว และในกรณี ทีไม่สามารถให้ขอ้ มูลเลขประจําตัวด้วยอุปสรรคเกียวกับแหล่งทีมาของข้อมูล ก็ควร
กําหนดให้ลูกค้าใช้ความพยายามในการหาข้อมูลแวดล้อมอืนๆของผูร้ ับประโยชน์น นั เช่น สัญชาติ ชือนิ ติบุคคล
อืนทีผรู ้ ั บประโยชน์ถือหุ ้นอยูด่ ว้ ย ทังนี เพือเป็ นข้อมูลประกอบการตรวจสอบกับรายชือตามทีกฎหมายกําหนด
ในขันตอนต่อไป
ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้องให้ความอิ สระในการใช้ดุลยพินิจของบุ คลากรผูต้ รวจสอบ แต่ตอ้ งมัน ใจได้ว่า
บุคลากรนันเข้าใจหลักการและวิธีปฏิบตั ิอย่างแท้จริ ง และปฏิ บตั ิหน้าทีภายใต้หลักการนันอย่างเคร่ งครั ด และ
จํา เป็ นอย่างยิง ที ผูม้ ี หน้า ที รายงาน ต้องกํา หนดให้ บุ คลากรผูใ้ ช้ดุล ยพิ นิจ ตรวจสอบข้อ มูลการระบุ ตัว ตนที
เพิมเติมของลูกค้า สามารถปฏิเสธคําขอสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้าได้ หากปรากฏเหตุสงสัยทีอาจเสี ยงต่อการ
ฟอกเงินหรื อสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และจัดทํารายงานข้อเท็จจริ งส่ งให้ผตู ้ รวจสอบทีมีตาํ แหน่ ง
สู ง กว่ า เป็ นผูก้ ลันกรองรายงานและร่ ว มพิ จ ารณาว่ า เห็ นควรรายงานเป็ นธุ รกรรมที มีเ หตุ อ ันควรสงสั ยต่ อ
สํานักงานหรื อไม่
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ตัวอย่าง
วิธีการในการแสวงหาข้อมูลของ “ผูร้ ับประโยชน์ทีแท้จริ ง” ของลูกค้านิติบุคคล1
วิธีที ๑ ตรวจสอบจากข้อมูลการรั บประโยชน์จากการถื อหุ ้นตังแต่ ร้อยละ......ขึนไป2 ตามที
ปรากฏในหลักฐานหรื อเอกสารอ้างอิ ง กรณี ทีไม่พบในการถือหุ ้นทอดแรก ให้เรี ยกข้อมูลในทอดต่ อไปจาก
ลูกค้าจนกว่าจะพบตัว “ผูร้ ับประโยชน์ทีแท้จริ ง” หากไม่สามารถตรวจสอบด้วยวิธีน ี ได้ ด้วยเหตุจาํ เป็ น ขัดข้อง
อย่างร้ายแรง ให้พิจารณาวิธีที ๒
วิธีที ๒ ตรวจสอบจากข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งในการครอบงําการบริ หารองค์กรลูกค้า โดยอาจ
แสวงหาข้อมู ลจากแหล่ งข้อ มูลที น่า เชื อถื ออื นๆ หากไม่ ส ามารถตรวจสอบด้ว ยวิ ธีน ี ได้ ด้ว ยเหตุ ขาดแคลน
แหล่งข้อมูลหรื อไม่พบข้อมูล ให้พิจารณาวิธีที ๓
วิธีที ๓ ให้พิจารณาโดยนัยว่า บุคคลธรรมดาผูท้ ี มีอาํ นาจในการกําหนดนโยบาย หรื อในการ
บริ หารองค์กรลูกค้า อาจเป็ น “ผูร้ ับประโยชน์ทีแท้จริ ง”ของลูกค้า หากมีเหตุทีสงสัยว่า ผลลัพธ์จากการพิจารณา
ตามวิธีน ี อาจไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริ ง ให้พิจารณาวิธีที ๔ เป็ นข้อยุติ
วิธีที ๔ กําหนดให้ลูกค้าระบุขอ้ มูลว่า ผูใ้ ด เป็ น “ผูร้ ับประโยชน์ทีแท้จริ ง”ของลูกค้า และแสดง
ข้อเท็จจริ ง เอกสาร หรื อหลักฐานอันแสดงว่า มีความเกียวข้องกันระหว่างลูกค้านิ ติบุคคลกับผูร้ ับประโยชน์ราย
ดังกล่าว
กรณี ทีตรวจสอบหรื อได้รับแจ้งจากลูกค้าจนทราบ ตัวผูร้ ั บประโยชน์ทีแท้จริ ง ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้อง
กําหนดข้อมูลของ “ผูร้ ับประโยชน์ทีแท้จริ ง” ทีลูกค้าต้องแจ้งให้ทราบ ดังนี (ดูแนวทางทีเลขาธิ การประกาศที
เกียวข้อง)
(ก) ข้อมูลชือเต็ม
(ข) ข้อมูลหมายเลขประจําตัวทีรัฐออกให้
(ค) ข้อมูลทีอยู่

กรณีผรู ้ ับผลประโยชน์ทีแท้จริ งของลูกค้าบุคคลธรรมดา การกําหนดวิธีหาข้อมูล อาจสันนิษฐานเบืองต้นได้วา่ ลูกค้าบุคคลธรรมดาจะสร้าง
ความสัมพันธ์หรื อธุรกรรมเพือประโยชน์ของตนเอง (ผูร้ ับประโยชน์คือ ตัวลูกค้าเอง) หากต่อมา ผูม้ ีหน้าทีรายงาน พบว่ามีเหตุอนั เชือได้วา่
ลูกค้าอาจดําเนินความสัมพันธ์เพือบุคคลอืน เช่น มีการโอนเงินในบัญชีให้แก่บุคคลอืนทุกครังทีมีการฝากเงินเข้ามาหรื อโอนเต็มจํานวนหรื อ
เกือบเต็มจํานวน หรื อ มีการมอบอํานาจให้บุคคลอืนทําการแทนตลอดไป (ไม่ใช่ทาํ แทนเป็ นครังคราว) ก็อาจบันทึกข้อเท็จจริ ง หรื อสันนิษฐาน
ได้วา่ อาจมีผรู้ ับประโยชน์ทีแท้จริ งอืนรวมอยู่ดว้ ยได้
2
สัดส่ วนการถือครองหุ ้น ผู้มหี น้ าทีรายงาน ควรกําหนดโดยพิจารณาถึง สัดส่วนการถือหุน้ ใหญ่ทีอาจปรากฏในกฎหมายทีเกียวข้องในการ
กํากับดูแลธุรกิจ หรื อกําหนดโดยพิจารณาจากแนวปฏิบตั ิทวั ไปทีใช้กนั อยูใ่ นกลุ่มธุรกิจเดียวกันกับผู้มีหน้ าทีรายงาน
1
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กรณี ทีลูกค้าไม่สามารถแจ้งข้อมูลในข้อ (ข) หรื อ (ค) หรื อทังสองข้อได้ ลูกค้าต้องแจ้งข้อมูลแวดล้อม
อืนทีเป็ นประโยชน์ในการตรวจสอบ เช่น ข้อมูลสัญชาติ ข้อมูลอาชีพอืนหรื อตําแหน่ งทีผรู ้ ับประโยชน์ทีแท้จริ ง
ดํารงอยูใ่ นนิติบุคคลอืน เป็ นต้น
หากปฏิ บตั ิครบทุกวิธีอย่างเคร่ งครัดแล้ว ยังไม่พบ “ผูร้ ับประโยชน์ทีแท้จริ ง”ของลูกค้าหรื อลูกค้าไม่
สามารถแจ้งข้อมูลอย่างน้อยตามข้อ (ก) และข้อมูลแวดล้อมอื นๆได้ ประกอบกับผลการประเมินเบื องต้นว่า
ลูกค้ามีปัจจัยเสี ยงอันต้องขอข้อมูลนี เพิมเติมอย่างแน่ แท้ ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้องปฏิ เสธคําขอสร้างความสัมพันธ์
ของลูกค้ารายดังกล่าวในทีสุด
๓.๔ วิธีปฏิบัตใิ นการอนุมัตริ ับลูกค้า
ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้องกําหนดวิธีหรื อขันตอนการพิจารณาเพืออนุ มตั ิคาํ ขอสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้า
โดยต้องจําแนกประเภทความสัมพันธ์ และกําหนดระดับตําแหน่งของบุคลากรทีมีอาํ นาจอนุ มตั ิให้สอดคล้องกับ
ประเภทความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ หรื อกลุ่มลูกค้า เพือให้มนั ใจได้ว่า ก่อนอนุ มตั ิสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
ลูกค้า ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ได้กลัน กรองข้อมูลของลูกค้าอย่างรอบคอบ สอดคล้องกับระดับการประเมินเบื องต้น
เพือขอข้อมูลลูกค้าเพิมเติม และตลอดจนถึงการประเมินความเสี ยงด้านการฟอกเงิ นและสนับสนุ นทางการเงิ น
แก่การก่อการร้ายของลูกค้า ณ ขันตอนทีอนุ มตั ิสร้างความสัมพันธ์น นั ด้วย
ตัวอย่าง
ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้องกําหนดขันตอนการอนุ มตั ิความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีสอดคล้องกับความเสี ยงของ
ผลิตภัณฑ์ ประเภทบริ การ หรื อช่องทางบริ การ ดังนี
ประเภท ๑ การสร้างความสัมพันธ์ประเภทสิ นเชือวงเงินตํา ประเภทบัญชีออมทรัพย์วงเงินไม่เกิน...บาท
ประเภท......... ให้บุคลากรทีมีตาํ แหน่งในระดับ..... เป็ นผูอ้ นุ มตั ิการสร้างความสัมพันธ์ ในกรณี ทีผลการประเมิน
เบืองต้นพบว่า ไม่ตอ้ งขอข้อมูลเพิมเติมจากลูกค้า (เนื องจากลูกค้าไม่มีปัจจัยเสี ยงตามแบบแผนทีกาํ หนด)
ประเภท ๒ การสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ประเภทการค้า ระหว่ า งประเทศ การโอนเงิ น ระหว่ างประเทศ
ประเภท.... ให้บุคลากรที มีตาํ แหน่ งระดับ..... เป็ นผูอ้ นุ มตั ิ การสร้ า งความสั มพันธ์ ในกรณี ทีผลการประเมิ น
เบืองต้นพบว่า ไม่ตอ้ งขอข้อมูลเพิมเติมจากลูกค้า (เนื องจากลูกค้าไม่มีปัจจัยเสี ยงตามแบบแผนทีกาํ หนด)
ประเภท ๓ การสร้ างความสัมพันธ์ทุกประเภท ทีมีการพิจารณาพบว่า มีผลการประเมินเบืองต้นให้ขอ
ข้อมูลลูกค้าเพิมเติม เนื องจากมีปัจจัยเสี ยงตามแบบแผนทีกาํ หนด ให้บุคลากรทีมีตาํ แหน่ ง......จัดทํารายงานและ
ผลการอนุ มตั ิ ส่ งให้....(ตําแหน่ง) เป็ นผูก้ ลัน กรองและยืนยันการอนุมตั ิดงั กล่าวอีกชันหนึ ง
ประเภท ๔ การสร้างความสัมพันธ์ทุกประเภท ทีพบในขันตอนการบริ หารความเสี ยงด้านการฟอกเงิ น
และการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ ายว่า ลูกค้าไม่อยู่ในกลุ่ม ลูกค้าทีมีความเสี ยงตํา ให้บุคลากรทีมี
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ตําแหน่ง......จัดทํารายงานและผลการอนุมตั ิ ส่ งให้....(ตําแหน่ง) เป็ นผูก้ ลัน กรองและยืนยันการอนุ มตั ิดงั กล่าวอีก
ชันหนึ ง
เงือนไขพิเศษ : กรณี ทีพบว่า มีเหตุตอ้ งปฏิเสธคําขอสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้า บุคลากรในตําแหน่ งที
มีหน้าทีพิจารณาอนุ มตั ิ ต้องจัดทํารายงานสรุ ปชีแจงเหตุแห่ งการปฏิ เสธ ส่ งให้.......(ตําแหน่ ง) พิจารณาและมี
คําสัง “ปฏิเสธคําขอสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้า” ในชันสุ ดท้าย ร่ วมกับ “พิจารณาตรวจสอบการรายงานเหตุ
ดังกล่าว เป็ นธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัย” ต่อสํานักงานด้วย
.......................................................................................................................................... เป็ นต้น
แม้ว่ าผูม้ ี หน้า ที รายงาน จะได้กาํ หนดนโยบายรั บลู กค้า ซึ งประกอบไปด้วยขัน ตอน หลักเกณฑ์ วิ ธี
ปฏิบตั ิ หรื อแนวทางในการตรวจสอบอืนๆอย่างครบถ้วนแล้ว ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ยังมีหน้าทีในการบริ หารความ
เสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้าควบคู่ไปกับการอนุ มตั ิรับลูกค้า
ด้วย หมายความว่า เมือมีการอนุ มตั ิรับลูกค้าแล้ว ลูกค้ารายดังกล่าว จะต้องได้รับการจัดระดับความเสี ยงด้านการ
ฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ งเป็ นไปตามนโยบาย หรื อ มาตรการ หรื อหลักเกณฑ์
ในการบริ หารความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ได้
จัดทําขึนภายใต้ขอบเขตของกฎกระทรวงเรื องการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้า กฎระเบียบอืนๆ
ทีเกียวข้องและแนวทางปฏิบตั ิน ี .

สัดส่ วนการถือหุ ้นของบุคคลธรรมดาทีแสดงถึงการรับประโยชน์ทีแท้จริ งนัน ให้พิจารณาจากแนวทางปฏิบตั ิในทางธุรกิจทีใช้กนั ทัว ไปใน
ประเภทธุรกิจนันๆ หากกําหนดสัดส่ วนทีแตกต่างออกไป ควรระบุเหตุผลไว้ในนโยบายหรื อแนวทางปฏิบตั ิหรื อระเบียบในเรื องดังกล่าว
ii
ตําแหน่ง ผูบ้ ริ หารสูงสุด ในทีน ีหมายความถึง ตําแหน่งทีมีอาํ นาจสูงสุดในการบริ หาร หรื อตําแหน่งทีสามารถกําหนดนโยบายหลักหรื อ
นโยบายสําคัญในการดําเนิ นกิจการขององค์กร
iii
นัยสําคัญ ในทีน ี คือ มีความสําคัญ มีบทบาทสําคัญ
iv
คู่สัญญาทีมีนยั สําคัญของลูกค้า หมายความว่า กรณี ทีผมู ้ ีหน้าทีรายงานการทําธุรกรรม ขอให้ลูกค้า(นิ ติบคุ คลต่างชาติ)แสดงหลักฐานเกียวกับ
การประกอบธุรกิจในไทย อาจให้แสดงหนังสื อสัญญาทีมีคสู่ ญ
ั ญาอยูใ่ นประเทศไทย และหากในสัญญาทีนาํ มาแสดงนัน ปรากฏชือคู่สญ
ั ญาทีมี
ความสําคัญทางธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของสัญญา เช่น คู่สัญญาฝ่ ายทีลงลายมือชือ (ปรากฏชือคู่สญ
ั ญาฝ่ ายตรงข้าม) กรณี น ีเป็ นตัวอย่างของคํา
ว่าคู่สญ
ั ญาทีมีนยั สําคัญ ซึงอาจมีมากกว่า ๒ ฝ่ ายก็ได้
i
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การบริ หารความเสี่ ยงด้ านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ าย
ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ต้องกาหนดนโยบายหรื อมาตรฐานการบริ หารความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิ น
และการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ าย ซึ่ งต้องประกอบไปด้วย การบริ หารความเสี่ ยงภายในองค์กร
เกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ บริ การทางการเงิ นและช่ องทางบริ การ เพื่อทราบว่า ตนมีโอกาสเสี่ ยงต่อการเป็ นแหล่งฟอก
เงินมากหรื อน้อย ในแต่ละผลิ ตภัณฑ์ บริ การทางการเงินและช่องทางบริ การ และนาผลการบริ หารความเสี่ ยงนี้
ไปใช้ในการประเมินความเสี่ ยงลูกค้า ทั้งในขั้นตอนการระบุตวั ตน ขั้นตอนในการอนุมตั ิรับลูกค้า ตลอดจนถึง
ขั้นตอนที่ดาเนินความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
นอกจากการกาหนดนโยบายหรื อมาตรฐานการบริ หารความเสี่ ยงภายในองค์กร ข้างต้นแล้ว ผูม้ ีหน้าที่
รายงาน ยังมีหน้าที่กาหนดนโยบายหรื อมาตรฐานการบริ หารความเสี่ ยงสาหรับลูกค้าด้วย โดยควรต้องนาผลการ
บริ หารความเสี่ ยงภายในองค์กรมาเป็ นส่ วนหนึ่ งในการพิจารณากาหนดมาตรฐานการบริ หารความเสี่ ยงสาหรับ
ลูกค้าร่ วมกับปั จจัยส่ วนอื่ นที่ กฎหมายกาหนดหรื อผูม้ ีหน้าที่รายงาน กาหนดเพิ่มเติ มเองภายใต้ขอบเขตของ
กฎหมาย
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงของลูกค้า เป็ นขั้นตอนที่ผมู้ ีหน้าที่รายงาน ต้องดาเนิ นการให้เสร็ จสิ้ นใน
ครั้งแรก พร้ อมกับการอนุ มตั ิการสร้างความสัมพันธ์หรื ออนุ มตั ิรับทาธุ รกรรมแบบครั้งคราว แต่หลังจากสร้ าง
ความสัมพันธ์แล้ว ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ยังคงมีหน้าที่ดาเนิ นกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ องไปจนยุติ
ความสัมพันธ์
๑. การบริหารความเสี่ ยงด้ านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ ายภายในองค์ กร
ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ต้องก าหนดมาตรฐานการบริ หารความเสี่ ย งของ ผลิ ตภัณฑ์ บริ การ และช่ องทาง
บริ การ ที่ องค์กรดาเนิ นกิ จการอยู่ ซึ่ งมาตรฐานดังกล่ าวนี้ ได้แก่ ผลการประเมิ นความเสี่ ยงของทุ กผลิ ตภัณฑ์
บริ การ และช่องทางบริ การ ทั้งนี้ การบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว จะถูกนาไปใช้เป็ นเงื่อนไขหนึ่ งในกระบวนการ
ประเมินผลเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมของลูกค้าในขั้นตอนการระบุตวั ตนของลูกค้า รวมถึงเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่นาไปใช้
พิจารณาในกระบวนการประเมินความเสี่ ยงของลูกค้าแต่ละรายเพื่อกาหนดความเข้มข้นในการตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวในการทาธุ รกรรมและในการดาเนินความสัมพันธ์ต่อไป
มาตรฐานการบริ หารความเสี่ ยง อาจจัดทาในรู ปแบบของนโยบายหลักขององค์กร หรื อนโยบายรอง
ภายใต้นโยบายด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อ
การร้ าย หรื อในรู ปแบบของกฎระเบียบภายในองค์กรอื่นๆ แต่ตอ้ งมันใจว่า มาตรฐานการบริ หารความเสี่ ยงนี้
เป็ นขั้นตอนสาคัญที่องค์กรและบุคลากรจะละเลยมิได้ และต้องนามาใช้อย่างเคร่ งครัด
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๑.๑ การบริ หารความเสี่ ยงผลิ ตภัณฑ์ บริ ก าร และช่ องทางบริ ก ารที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ หรื อ
เทคโนโลยี
ผูม้ ี หน้าที่รายงานธุ รกรรม ต้องกาหนดนโยบาย มาตรการ หรื อหลักเกณฑ์ ในการบริ หารความเสี่ ยง
สาหรับบรรดา ผลิ ตภัณฑ์ บริ การ และช่ องทางบริ การที่เกี่ ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบนั และที่พิจารณาใช้ในอนาคต
เนื่ องจาก ผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อช่องทางบริ การของผูม้ ีหน้าที่รายงาน เกี่ ยวข้องกับการให้บริ การทาง
การเงิน การลงทุน แก่ลูกค้า ดังนั้น โอกาสที่จะถูกใช้เป็ นช่องทางหรื อเครื่ องมือในการฟอกเงินของลูกค้าที่เป็ น
ผูก้ ระทาความผิดย่อมเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อช่ องทางบริ การที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อเทคโนโลยีที่ทาให้การให้บริ การถึ งลูกค้านั้น รวดเร็ วและสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น จะมีความ
เสี่ ยงด้านการถูกใช้เป็ นช่ องทางหรื อเครื่ องมือในการฟอกเงิน สู งกว่า ผลิ ตภัณฑ์ บริ การ หรื อช่ องทางบริ การที่
ต้องดาเนินการกับบุคลากรโดยตรง (Face to face)
การบริ หารความเสี่ ยงในเรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผูม้ ีหน้าที่รายงานตรวจสอบว่า ผลิตภัณฑ์ บริ การ
หรื อช่องทางบริ การที่เกี่ ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อเทคโนโลยี ที่ตนให้บริ การอยูน่ ้ นั มีความ
เสี่ ยงด้านการฟอกเงิ นมากน้อยเพียงใด และมีโอกาสเสี่ ยงที่ลูกค้าจะฟอกเงินโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อ
ช่องทางบริ การดังกล่าวด้วยวิธีใดได้บา้ ง และหาทางบรรเทาความเสี่ ยงนั้น โดยการใช้เทคโนโลยีหรื อบุคลากร
ในการบรรเทาความเสี่ ยงให้เกิ ดโอกาสฟอกเงิ นน้อยที่สุด และหากเกิดการฟอกเงินขึ้นได้ ก็จากัดความเสี ยหาย
ให้ได้มากที่สุด วิธีการในการบรรเทาความเสี่ ยง ขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบ ลักษณะการใช้เทคโนโลยีหรื ออุปกรณ์น้ นั ๆ
ด้วย
ตัวอย่าง
(๑) กรณี ที่บริ การคือ การฝากหรื อถอนเงินสด ผ่านช่องทาง อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
รับ-ส่ งข้อมูล ผูม้ ีหน้าที่รายงานธุ รกรรม อาจจากัดจานวนเงินและจานวนครั้ง ที่ลูกค้าสามารถใช้ได้ในแต่ละวัน
และก าหนดให้มี ก าร ตรวจสอบธุ รกรรมที่ ก ระท าผ่า นอุ ป กรณ์ หรื อเทคโนโลยีน้ ัน อย่า งเข้ม ข้นกว่า การท า
ธุ รกรรมผ่านช่องทางปกติที่สานักงานหรื อสาขา เป็ นต้น
(๒) กรณี ที่บริ การคือ บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งลูกค้าสามารถใช้บตั รกดเงิ นสดได้ หรื อซื้ อสิ นค้าและ
บริ การได้ หากสิ นค้าและบริ การอยูใ่ นเครื อข่ายร้านค้าที่จากัดเพียงไม่กี่แห่ ง ผูม้ ีหน้าที่รายงานอาจกาหนดเพียง
วงเงินในการใช้ซ้ื อสิ นค้าและบริ การที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจาวันของกลุ่มลูกค้านั้นๆ และในกรณี ที่เป็ น
บัตรที่กดเงินสดได้และโอนมูลค่าเงิ นทางอิเล็กทรอนิ กส์ ได้ ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ควรกาหนดวงเงินในการกดเงิ น
สด ในแต่ละครั้งในแต่ละวันของลูกค้า และจัดทาระบบการตรวจสอบข้อมูลการกดเงินสดหรื อโอนเงินระหว่าง
บัตรที่รวดเร็ วและเข้มข้นขึ้น เป็ นต้น
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๑.๒ การประเมินความเสี่ ยงของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้จากการประเมิ นความเสี่ ย งเกี่ ย วกับ ผลิ ตภัณฑ์และบริ ก ารต่ า งๆของผูม้ ี หน้า ที่
รายงาน เป็ นหนึ่ งในปั จจัยหลายข้อ ที่ใช้คดั แยกกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ในกระบวนการระบุตวั ตน ในขั้นตอนการรับ
ลูกค้า เพื่อพิจารณาว่า ลูกค้ารายใดอยู่ในหลักการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งอย่างเบาบาง (Simplify CDD)
นอกจากนั้น ยังเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ใช้ในการบริ หารความเสี่ ยงของลูกค้าด้วย
ผูม้ ี ห น้า ที่ ร ายงาน ต้อ งก าหนดมาตรฐานการบริ ห ารความเสี่ ย งด้า นการฟอกเงิ น และการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สาหรับการดาเนิ นกิจการของตน โดยมุ่งไปที่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและ
ประเภทบริ การต่างๆ ว่า ผลิตภัณฑ์และบริ การกลุ่มใดน่าจะมีความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินสู งกว่าและกลุ่มใดน่าจะ
มี ค วามเสี่ ยงต่ า กว่ า ซึ่ งหลั ก เกณฑ์ ก ารบริ หารความเสี่ ยงเรื่ องนี้ อยู่ ใ น แนวทางที่ เ ลขาธิ ก ารก าหนด
เรื่ อง ปัจจัยหรื อลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ ยงต่า
อย่างไรก็ดี ผลการประเมินความเสี่ ยงของผลิตภัณฑ์และบริ การ มิได้บ่งชี้ วา่ ผูม้ ีหน้าที่รายงาน
ที่ มีผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การที่ เสี่ ยงสู งกว่านั้น เป็ นผูม้ ีหน้าที่รายงาน ที่มีความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิ นสู ง แต่เป็ น
สัญญาณที่ทาให้ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ทราบว่า ตนจาเป็ นต้องบริ หารจัดการความเสี่ ยงของแต่ละผลิ ตภัณฑ์หรื อ
บริ การโดยใช้วิธีการแบบใดหรื อเข้มข้นเพียงใด เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการดาเนินการบริ หารความเสี่ ยงของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆนั้น คือ ความต้องการให้ ผูม้ ีหน้าที่รายงาน หาทางกาจัดความเสี่ ยงหรื อลดความเสี่ ยง
ให้มากที่สุด แล้วจึงนาไปปรับใช้เป็ นปั จจัยความเสี่ ยงในการประเมินเพื่อหาข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมและประเมิ น
ระดับความเสี่ ยงของลูกค้าแต่ละรายด้วย
แนวทางการบริ หารความเสี่ ยงโดยหลักการ ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในแนวทางที่
เลขาธิ การกาหนด เรื่ อง ปั จจัยหรื อลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ ยงต่า แต่ในกรณี ที่ผมู้ ีหน้าที่รายงาน
มีมาตรการจัดการความเสี่ ยงที่เข้มข้นและใช้ควบคุ มความเสี่ ยงสาหรับผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การนั้นๆได้อย่างเกิ ด
ประสิ ทธิผล ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่เคยได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ ยงสู ง ก็อาจจะลดระดับความเสี่ ยงลงได้
ตัวอย่าง
ผูม้ ี หน้า ที่ รายงาน อาจก าหนดแนวทางการบริ หารความเสี่ ย งของผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ ก ารต่ า งๆ ตาม
กระบวนการอย่างง่าย ดังนี้
ขัน้ ตอนที่หนึ่ง การรวบรวมผลิตภัณฑ์และบริ การที่องค์กรให้บริ การแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินการลงทุน หรื อการพาณิ ชย์ที่ส่งผลให้ลูกค้านาเงิ นหรื อทรัพย์สินมาหมุนเวียนในระบบหรื อผ่านระบบ
การซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อใช้บริ การดังกล่าว ให้ครบถ้วน
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ขัน้ ตอนที่สอง การคัดแยกกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินที่มีความเสี่ ยงต่าออกจาก
ผลิตภัณฑ์และบริ การทั้งหมด รวมถึงอาจจัดระดับความเสี่ ยงขั้นต่างๆสาหรับผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงิ น
ส่ วนที่เหลือ
ขัน้ ตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ ยงและบริ หารจัดการเพื่อลดความเสี่ ยง สาหรับผลิตภัณฑ์และ
บริ การทางการเงินที่ไม่อยูใ่ นกลุ่มความเสี่ ยงต่า
ขัน้ ตอนที่ ๔ ในการตรวจสอบระบบการบรรเทาความเสี่ ยงและปรับปรุ งการบริ หารความเสี่ ยง
ของผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะเมื่อมีผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทางการเงินใหม่
ขัน้ ตอนพิเศษ ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ ยงสาหรับผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงิน
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การใช้เ ทคโนโลยี ใ หม่ จัด ท ารายงานและแจ้ง ต่ อ ส านัก งาน (ตามข้อ บัญ ญัติ แ ละแนวทาง
ที่เลขาธิ การกาหนดในกฎกระทรวง เรื่ อง แนวทางการตรวจสอบความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินของ เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใหม่ของสถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙))
การกาหนดปัจจัยในการประเมินความเสี่ ยง
ในการประเมิ นความเสี่ ยงเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์และบริ การ ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ต้องนาหลักการ
พิจารณาตามแนวทางที่เลขาธิ การกาหนด เรื่ องในกฎกระทรวง เรื่ อง ปั จจัยหรื อลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มี
ความเสี่ ยงต่า โดยนาปั จจัยเฉพาะที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ์และบริ การมาปรับใช้ ได้แก่
(๑) ปั จ จัย เรื่ องการโอน เปลี่ ย นมื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ สิ ท ธิ ใ นการใช้ บ ริ การรวมถึ ง ได้รั บ
ผลประโยชน์จากการใช้บ ริ ก าร สามารถโอนหรื อเปลี่ ย นมื อให้แก่ เจ้า ของรายอื่ นได้ อาจเป็ นเหตุ ผลหนึ่ งที่
สอดคล้อ งกับ กระบวนการฟอกเงิ น ที่ มี ข้ นั ตอนการเปลี่ ย นมื อหรื อการโอนเปลี่ ย นที่ ซ่ ึ ง เงิ น หรื อ ทรั พ ย์สิ น
โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ เปลี่ ยนมือได้โดย ลูกค้าเป็ นผูด้ าเนิ นขั้นตอนการโอนหรื อเปลี่ยนมือได้เอง
หรื อขั้นตอนการเปลี่ยนมือหรื อโอน กระทาได้โดยง่าย และเสร็ จสิ้ นอย่างรวดเร็ ว จะมีความเสี่ ยงต่อการฟอกเงิน
หรื อสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมากกว่า
(๒) ปั จจัยเรื่ องการเปลี่ยนเป็ นเงินสด ผลิตภัณฑ์หรื อสิ ทธิ ในการใช้บริ การ ที่สามารถเปลี่ยน
สภาพเป็ นเงินสดได้ในขั้นตอนสุ ดท้าย ที่ผมู้ ีหน้าที่รายงาน ประเภทใดประเภทหนึ่งหรื อหลายประเภทจ่ายให้แก่
ลูกค้าโดยตรง โดยเฉพาะ ตราสารที่สามารถแลกเป็ นเงิ นได้ โดยอาจดาเนิ นการที่ธนาคารแห่ งหนึ่ งหรื อหลาย
แห่ง หรื อผูป้ ระกอบกิจการเกี่ยวกับปั จจัยการชาระเงินตราต่างประเทศ หรื อ หมายเลขอ้างอิงหรื อเอกสารที่ระบุ
ข้อมูลอย่างง่ าย เพื่อนาไปรั บเงิ นสด ณ สถานประกอบการที่หนึ่ งหรื อหลายที่ (เว้นแต่ รับรองได้ว่า จะมี การ
ตรวจสอบข้อมูลผูร้ ับเงินตามอย่างเคร่ งครัด ตามกฎกระทรวง ฯ)
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(๓) ปั จจัยเรื่ องวงเงินที่ไม่จากัดหรื อจานวนครั้งในการใช้บริ การ ผลิตภัณฑ์หรื อสิ ทธิ ในการใช้
บริ การที่ไม่มีการจากัดวงเงินในการใช้บริ การ ย่อมมีความเสี่ ยงต่อการกลายเป็ นช่องทางหมุนเวียนเงินในครั้งละ
จานวนมาก และหากไม่มีการจากัดจานวนครั้งในการใช้บริ การด้วยแล้ว ยิ่งทาให้เกิดความเสี่ ยงที่สูงขึ้น ดังนั้น
ผลิ ตภัณฑ์ที่ไม่มีเงื่ อนไขในการจากัดการซื้ อขาย หรื อบริ การทางการเงิ นที่ไม่มีการจากัดจานวนครั้งในการใช้
บริ การ จะมีความเสี่ ยงสู งกว่า
(๔) ปั จจัยเรื่ องการใช้ขา้ มแดน ผลิตภัณฑ์หรื อสิ ทธิ ในการใช้บริ การสามารถใช้หรื อนาไปใช้
ได้ในต่างประเทศ จะมีความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินข้ามประเทศสู งกว่า และในกรณี ที่ผลิตภัณฑ์หรื อสิ ทธิ ในการ
ใช้บริ การสามารถใช้ได้ในต่างประเทศและเป็ นการจ่ายเงิ นสดโดยตรงแก่ผูร้ ับ (โดยไม่ผ่านบัญชี ที่ได้รับการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าจากสถาบันการเงิน) จะยิง่ มีความเสี่ ยงสู งขึ้น
(๕) ปั จจัยเรื่ องการก่อภาระหนี้ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่มีลกั ษณะเป็ นการให้สินเชื่ อหรื อกูย้ ืม
อันจะก่อให้เกิดภาระหนี้ สินแก่ลูกค้า มักจะมีความเสี่ ยงต่า เนื่ องจาก ไม่สอดคล้องกับรู ปแบบของการฟอกเงิ น
แต่ในกรณี ที่ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การมีลกั ษณะที่ให้วงเงินลูกค้าชัว่ คราว และไม่มีการเรี ยกดอกเบี้ยกรณี ชาระคืน
ตามกาหนดเวลา อาจเป็ นช่องทางหนึ่ งในการฟอกเงิ นเพื่อหลี กเลี่ ยงการใช้เงิ นสดในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ
ต่างๆ อย่างไรก็ดี ผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การดังกล่ าวจะมี ความเสี่ ยงสู งขึ้ นเมื่ อไม่มีการกาหนดวงเงิ นสู งสุ ด หรื อ
กาหนดวงเงินสู งสุ ดในมูลค่าสู งมาก แต่จากเหตุผลทั้งหมด ปั จจัยในข้อนี้ ก็ถือเป็ นปั จจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงต่า
ในการใช้ฟอกเงิน มากกว่าข้ออื่นๆข้างต้น
(๖) ปั จจัยเรื่ องประเภทผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ ผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การบางประเภท ได้รับการ
ยอมรับว่า มีความเสี่ ยงต่าด้านการฟอกเงิน เนื่ องจาก วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การและผลประโยชน์ที่
ได้จากผลิ ตภัณฑ์และบริ การนั้น เป็ นไปเพื่อเยียวยาหรื อชดเชยความเสี ยหายหรื อเพื่อการออมที่จาเป็ นสาหรับ
บุคคลบางกลุ่มเท่านั้น ได้แก่
การประกันวินาศภัย
การประกันชีวติ ที่จ่ายกรณี เดียวคือ เมื่อผูเ้ อาประกันเสี ยชีวติ
การประกันแบบกลุ่ ม ที่ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อประโยชน์ ข องลู ก จ้า งหรื อเพื่ อเยีย วยา
ความเสี ยหาย
กองทุน ที่ กฎหมายกาหนดขึ้ น โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการออมหรื อเพื่อช่ วยเหลื อ
ผูส้ ู งอายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส และมีการกาหนดวงเงินในการซื้ อหรื อได้สิทธิ ในการใช้บริ การ
ผลิ ตภัณฑ์ทางการเงิ นสาหรับผูย้ ากไร้ ซ่ ึ งรัฐเป็ นผูส้ นับสนุ น และมีการจากัดวงเงิ น
สาหรับลูกค้าแต่ละราย
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ผูม้ ี ห น้า ที่ ร ายงาน จ าเป็ นต้อ งพิ จ ารณาหลัก การในข้อ นี้ ไปใช้ก าหนดนโยบาย/แนวทาง/
หลักเกณฑ์ การบริ หารความเสี่ ยงภายในองค์กรสาหรับผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงิน เพื่อใช้ในขั้นตอนการ
ประเมินผลการขอข้อมูลเพิ่มเติมของลูกค้า และในขั้นตอนการจัดระดับความเสี่ ยงของลูกค้าด้วย
๑.๓ การประเมินความเสี่ ยงของช่ องทางการให้ บริการ
ช่องทางการให้บริ การ หมายถึ ง วิธีการที่ผมู้ ีหน้าที่รายงาน จะนาผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ ไปสู่ ลูกค้า ซึ่ ง
รวมถึ งช่ องทางการบริ การตั้งแต่เริ่ มสร้ างความสัมพันธ์ จนถึ งการทาธุ รกรรม ช่ องทางการให้บริ การอาจแบ่ง
ออกเป็ น
ช่ องทางที่ ๑ ช่ องทางการให้บริ การผ่านพนักงานของผูม้ ีหน้าที่รายงาน ไม่ว่าจะที่ สานักงาน
สาขา หรื อนัดหมายให้บริ การนอกสถานที่ก็ตาม
ช่องทางที่ ๒ ช่องทางการให้บริ การผ่านตัวแทน/นายหน้า กรณี น้ ี ถือว่า ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ต้อง
รับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตัวแทน/นายหน้า (เท่าที่กระทาในกรอบการให้บริ การที่ตกลงกันไว้) และถือ
ว่า ช่องทางนี้เป็ นการให้บริ การแบบพบหน้า เช่นเดียวกันกับช่องทางที่ ๑
ช่องทางที่ ๓ ช่องทางการให้บริ การผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ หรื อการสื่ อสารด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่
การพบหน้า เช่น การเปิ ดบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ผา่ นอินเตอร์ เน็ต การสั่งซื้ อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ การเบิก
ถอนเงินจากเครื่ องถอนเงินสดอัตโนมัติ การใช้บริ การโอนมูลค่าเงินผ่านอินเตอร์ เน็ต เป็ นต้น
โดยหลักการทัว่ ไป ช่องทางการให้บริ การรู ปแบบที่ ๓ มักจะมีความเสี่ ยงมากกว่าช่องทางอื่นๆ
ซึ่ งผูม้ ีหน้าที่รายงาน อาจกาหนดมาตรการที่ เคร่ งครั ดให้ลูกค้าต้องมาติ ดต่อพนักงานเพื่อยืนยันก่ อนการเปิ ด
ให้บริ การทาธุ รกรรมครั้งแรก เพื่อบรรเทาความเสี่ ยงอันเกิ ดจากการทาธุ รกรรมไม่พบหน้า แต่ในกรณี ที่ไม่มี
ช่องทางใดกาหนดให้ลูกค้าต้องมาพบพนักงานเพื่อยืนยันการสร้างความสัมพันธ์ ก็ยงั ถือว่าเป็ นช่องทางที่มีความ
เสี่ ยงมากกว่า เว้นแต่ผมู ้ ีหน้าที่รายงานมาตรการตรวจสอบการแสดงตนและระบุ ตวั ตนที่มีประสิ ทธิ ภาพ และ
มัน่ ใจได้วา่ มีโอกาสน้อยมากที่ลูกค้าจะใช้ชื่อปลอม นามแฝง หรื อใช้ชื่อตนกระทาการแทนผูอ้ ื่นโดยไม่แจ้งต่อผู้
มีหน้าที่รายงาน
ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ควรพิจารณาความเสี่ ยงเกี่ ยวกับการเลื อกใช้ช่องทางการใช้บริ การ ร่ วมกับ
ปั จจัยความเสี่ ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การ รวมถึงปั จจัยความเสี่ ยงของตัวลูกค้าด้วย เพื่อให้เกิดการใช้ดุลย
พินิจในการประเมินความเสี่ ยงที่แม่นยาที่สุด
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๒. การบริหารความเสี่ ยงด้ านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ ายสาหรับลูกค้ า
ผูม้ ีหน้าที่รายงาน มีหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย/มาตรการหรื อหลักเกณฑ์ เพื่อบริ หารความเสี่ ยงด้าน
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และนามาปรับใช้กบั ลูกค้าทุกราย การบริ หารความ
เสี่ ยงในที่น้ ี คือการกาหนดระดับความเสี่ ยงที่เหมาะสมสาหรับลูกค้าแต่ละราย โดยพิจารณาจากปั จจัยที่กฎหมาย
กาหนดหลักการไว้ ร่ วมกับปั จจัย อื่ นๆที่ ผูม้ ี หน้าที่รายงาน อาจพิจารณากาหนดเพิ่มเติ มตามนโยบายภายใน
องค์กรเพื่อให้มีระบบการตรวจสอบที่มีความเข้มข้นสอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงของลูกค้า
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงสาหรับลูกค้านั้น ต้องดาเนินการอยูต่ ลอดระยะเวลาจนกว่าความสัมพันธ์
ทางธุ รกิจกับลูกค้าจะยุติลง โดยการบริ หารความเสี่ ยงสาหรับลูกค้า จะเริ่ มดาเนิ นการครั้งแรกและควรต้องเสร็ จ
สิ้ นพร้อมกันกับขั้นตอนที่ ผูม้ ีหน้าที่รายงาน อนุมตั ิสร้างความสัมพันธ์ และต้องตรวจทาน ปรับปรุ งอยูเ่ สมอ การ
บริ หารความเสี่ ยงในขั้นตอนต่อไป นอกจากจะขึ้นอยูก่ บั มาตรฐานที่ผมู้ ีหน้าที่รายงาน กาหนดขึ้นแล้ว ยังขึ้นอยู่
กับพฤติกรรมการดาเนินความสัมพันธ์ การทาธุ รกรรม การเคลื่อนไหวทางธุ รกิจที่ลูกค้าดาเนินไป เนื่ องจาก หาก
ลูกค้ามีรูปแบบพฤติกรรม หรื อความเคลื่อนไหวในการทาธุ รกรรมที่ผิดปกติและทาให้ผรู ้ ายงานพบว่า มีโอกาส
สู งสุ ดที่จะเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดมูลฐาน หรื อการฟอกเงิน ผูร้ ายงานต้องดาเนินการบริ หารความเสี่ ยง
ด้วยการประเมินความเสี่ ยงของลูกค้ารายนั้นๆใหม่ ทันที โดยใช้ขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ที่สุดเป็ นส่ วนสาคัญในการ
ประเมินระดับความเสี่ ยงด้วย
๒.๑ หลักการกาหนดปัจจัยในการประเมินความเสี่ ยงสาหรับลูกค้ า
ในการกาหนดมาตรการบริ หารความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หมายถึง ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ต้องกาหนดปั จจัยในการประมินความเสี่ ยงลูกค้าทุกประเภท(หมายถึง ทั้งลูกค้าบุคคล
ธรรมดาและนิ ติบุคคลหรื อบุคคลที่ตกลงกันทางกฎหมาย รวมถึ งกรณี ที่มีการแบ่งลูกค้าตามประเภทบริ การ ก็
ต้องกาหนดปั จจัยในการประเมินความเสี่ ยงสาหรับลูกค้าทุกประเภทบริ การดังกล่าว) หลังจากนั้น ต้องมีการวาง
แนวทางในการใช้ดุลยพินิจในการวิเคราะห์ กรณี ที่มีปัจจัยความเสี่ ยงที่ ขดั แย้งกันสาหรับลูกค้ารายเดี ยว เช่ น
ลูกค้ารายหนึ่ ง มีขอ้ มูลและลักษณะตรงกับปั จจัยเสี่ ยงประเภทความเสี่ ยงต่ า ในขณะเดี ยวกันก็มีปัจจัยประเภท
ความเสี่ ยงสู งร่ วมอยูด่ ว้ ย เป็ นต้น
๒.๑.๑ การกาหนดปัจจัยในการพิจารณาความเสี่ ยงของลูกค้ า ประเภท ปัจจัยทีต่ ้ องพิจารณาเด็ดขาด
หมายความว่า กรณี ที่พบว่าลูกค้าที่ได้รับการประเมินความเสี่ ยงอยูน่ ้ นั มีขอ้ มูลตรงกับปั จจัยดังต่อไปนี้
ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ต้องปฏิเสธความสัมพันธ์ ปฏิเสธการทาธุ รกรรมแบบครั้งคราว หรื อเข้าสู่ กระบวนการระงับ
การดาเนินการทางทรัพย์สิน สาหรับลูกค้าดังกล่าว โดยไม่ตอ้ งใช้ดุลยพินิจใดๆเพื่อลดทอนความเสี่ ยง ได้แก่
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“ปัจจัยเกีย่ วกับรายชื่ อทีเ่ กีย่ วข้ องกับการก่ อการร้ ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการ
ร้ ายตามทีก่ ฎหมายกาหนด”
กรณี ที่ผมู้ ีหน้าที่รายงาน พบว่า ลูกค้ามีขอ้ มูลตรงกับรายชื่อที่เกี่ยวข้องกับการก่อ
การร้ายหรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ดังต่อไปนี้
บุคคลถูกกาหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย ทั้งนี้ ประกอบไปด้วยข้อมูล ๒ ส่ วน ตามกฎหมายดังกล่าว คือ
ส่ วนที่ ๑ ข้อมูลผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ซึ่ งเป็ นบุคคลที่ถูกกาหนด โดยคาสัง่ ศาล
ส่ วนที่ ๒ ข้อมูลผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับการก่ อการร้ ายและสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่ อ
การร้าย ตามมติคณะมนตรี ความมัง่ คงแห่ งสหประชาชาติ ที่ได้รับการกลัน่ กรองจากสานักงานและอนุ มตั ิโดย
รัฐมนตรี ท้ งั นี้ รวมถึ งข้อมูลจากแหล่ งข้อมูลของต่างประเทศที่ ได้รับการกลัน่ กรองจากสานักงานและได้รับ
อนุมตั ิโดยรัฐมนตรี ดว้ ย
๒.๑.๒ การกาหนดปัจจัยในการพิจารณาความเสี่ ยงของลูกค้ า ประเภท ปัจจัยความเสี่ ยงสู ง
ในการประเมินความเสี่ ยงลูกค้า ผูป้ ระกอบอาชีพต้องพิจารณาปั จจัยหลักๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่ งหาก
ลูกค้ามีขอ้ มูลตรงกับปั จจัยความเสี่ ยงข้อใดข้อหนึ่งหรื อหลายข้อรวมกัน ลูกค้ารายดังกล่าวก็มีโอกาสที่จะมีความ
เสี่ ยงด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ ายในระดับสู ง แต่ก็มีปัจจัยบางประการที่
จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจร่ วมกับข้อมูลปั จจัยประกอบอื่นๆด้วย
๒.๑.๒.๑ ปัจจัยเรื่อง ความเกีย่ วข้ องกับการกระทาความผิดร้ ายแรง
กรณี ที่ผูม้ ีหน้าที่รายงาน พบว่า ลู กค้ามี ความเกี่ ยวข้องกับการกระทาความผิดอาญา
ร้ายแรงต่างๆ โดยเฉพาะความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น(ยกเว้น
เกี่ ย วข้องกับ การสนับ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อการร้ า ย ตามพระราชบัญญัติ ป้ องกันและปราบปรามการ
สนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ าย) ทั้งในกรณี ที่ลูกค้ามีส่วนในการกระทาความผิด หรื อเคยเป็ นบุคคลที่
ได้รับการพิพากษา หรื อลงโทษ อันเนื่องมาจากการกระทาความผิดก็ตาม
ปั จจัยในข้อนี้ ผูม้ ีหน้าที่รายงาน อาจใช้ดุลยพินิจไม่อนุมตั ิรับลูกค้า
(ปฏิ เสธความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ) หรื อยุติความสัมพันธ์ ทางธุ รกิ จได้ หากพบว่า ลู กค้ามีโอกาสเสี่ ยงสู งในการ
ฟอกเงินหรื อกระทาความผิดมูลฐานอันจะทาให้ผรู้ ายงานกลายเป็ นแหล่งฟอกเงินต่อไป
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๒.๑.๒.๒ ปัจจัยเรื่อง ข้ อมูลการยึด อายัดทรัพย์ สินทีเ่ กีย่ วกับการกระทาความผิดและ
คาสั่ งให้ ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดิน
กรณี ที่ผมู้ ีหน้าที่รายงาน พบว่า ลูกค้าเป็ นผูท้ ี่สานักงาน มีคาสัง่ ยึด อายัด หรื อ
ศาลมี คาสั่งให้ท รั พย์สินตกเป็ นของแผ่นดิ น (ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น )
ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ต้องพิจารณาให้ลูกค้าดังกล่าว อยูใ่ นระดับความเสี่ ยงสู ง เนื่องจาก ผูท้ ี่อยูใ่ นรายชื่ อดังกล่าวนี้ มี
โอกาสที่จะครอบครองทรัพย์สินที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
กรณี ที่ผมู้ ีหน้าที่รายงาน พบว่า ลูกค้า อยูใ่ นขั้นตอนการระงับการดาเนินการทาง
ทรั พ ย์สิ น (ตามกฎหมายว่า ด้ว ยการป้ องกัน และปราบปรามการสนับ สนุ นทางการเงิ นแก่ ก ารก่ อ การร้ า ย)
ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ต้องดาเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ ายต่อลูกค้ารายนั้นด้วย ได้แก่ การระงับการดาเนิ นการทางทรั พย์สินที่ เป็ นการทา
ธุ รกรรมการจ่าย โอน จาหน่าย คืน ให้แก่ลูกค้าหรื อบุคคลที่สาม และแจ้งข้อมูลต่อสานักงานตามที่หลักเกณฑ์
และวิธีการที่ กาหนด(กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ าย
โดยมิชกั ช้า)
๒.๑.๒.๓ ปัจจัยเรื่อง บุคคลทีม่ ีสถานภาพทางการเมือง
กรณี ที่ผมู้ ีหน้าที่รายงาน พบว่า ลูกค้าเป็ นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ไม่วา่ จะเป็ นระดับ
ในประเทศ ต่างประเทศ หรื อองค์กรระหว่างประเทศ ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ต้องกาหนดให้ลูกค้าดังกล่าวอยูใ่ นกลุ่ม
ที่มีความเสี่ ยงสู ง เนื่องจาก ตามข้อมูลจากมาตรฐานสากลพบว่า กลุ่มบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง เป็ นกลุ่ม
ที่ มีโอกาสกระทาความผิดเกี่ ยวกับ การทุ จริ ตและการรั บสิ นบน1 มากที่ สุด จึ งเป็ นบรรทัดฐานว่า ปั จจัยเรื่ อง
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ต้องได้รับการตรวจสอบจากเข้มข้นอยูใ่ นกลุ่มลูกค้าเสี่ ยงสู งเสมอ ไม่วา่ จะใช้
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่มีความเสี่ ยงระดับใดก็ตาม
ขอบเขตของคาว่า บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวงฯ ตลอดจน
ตามมาตรฐานสากล ได้ระบุไว้อย่างกว้างขวาง แต่ก็สามารถระบุลกั ษณะเฉพาะได้บา้ ง ดังนี้
(๑) กรณี บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในประเทศและต่างประเทศ
ควรพิจารณาถึง ข้าราชการ ผูด้ ารงตาแหน่งในหน่วยงานรัฐ องค์กรของรัฐ นักการเมือง
ระดับประเทศ ผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยในกิจการสาคัญของชาติ เช่น
ข้าราชการทั้งส่ วนกลางและภูมิภาค ในระดับสู งสุ ดของหน่วยงานรัฐระดับ กระทรวง
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ทบวง กรม รวมถึงข้าราชการทหาร ตารวจ ที่ดารงยศสู งสุ ดหรื อเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดหรื อเกี่ ยวข้องอย่าง
ใกล้ชิดกับผลประโยชน์ในองค์กรระดับ กรม ภาคหรื อองค์กรส่ วนกลาง ของทุกเหล่า ข้าราชการอัยการระดับสู ง
ข้าราชการตุลาการระดับสู ง
ผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองหรื อข้าราชการการเมือง ในระดับประเทศ เช่น คณะ
รัฐบาล ที่ปรึ กษาทางการเมือง สมาชิกในสภาสาคัญของรัฐ คณะกรรมการอิสระที่ก่อตั้งโดยรัฐธรรมนูญ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อคณะกรรมการบริ หารขององค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หรื อ
องค์กรที่ดาเนินกิจการทางพาณิ ชย์ ซึ่ งรัฐมีส่วนได้เสี ย
บุคคลที่ใกล้ชิด (คู่สมรส บุตร บิดามารดา ) หรื อบุคคลที่เกี่ ยวข้องโดยนัยทางธุ รกิ จ
(เป็ นหรื อเคยเป็ นหุ น้ ส่ วนธุ รกิจ หรื อครอบครองทรัพย์สินแทน เป็ นต้น) ก็ถือว่า อยูใ่ นกลุ่มเดียวกันกับบุคคลที่มี
สถานภาพทางการเมืองด้วย)
อดีตบุคคลที่ดารงตาแหน่งข้างต้น ที่พน้ ตาแหน่งมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี และ/หรื อ พบว่า
ยังมีบทบาทสาคัญทางการเมืองหรื อในการบริ หารกิจการบ้านเมืองอยู่
ทั้งนี้ อาจพิจารณารวมไปถึง ผูน้ าทางศาสนาหรื อ ผูน้ าในสังคม ที่มีบทบาทสาคัญในการ
กาหนดทิ ศทางหรื อความเชื่ อของคนจานวนมากในสังคม (อาจขึ้นอยู่กบั วัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ หรื อใน
สถานการณ์น้ นั ๆ)
(๒) กรณี บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในองค์กรระหว่างประเทศ
ควรพิจารณาถึง ผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อคณะกรรมการบริ หาร หรื อผูท้ ี่อยูใ่ นตาแหน่งที่มีโอกาส
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ขององค์กรระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ องค์กรระหว่างประเทศที่ควรพิจารณา ได้แก่ องค์กรที่เป็ นการรวมตัวของผูแ้ ทนใน
ระดับประเทศจากหลายประเทศ และมีการบริ หารเงินจานวนมากภายในองค์กร ไม่วา่ องค์กรดังกล่าวจะก่อตั้ง
ด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม
๒.๑.๒.๔ ปัจจัยเรื่อง อาชีพทีม่ ีความเสี่ ยง
ข้อมูลอาชีพที่มีความเสี่ ยง สานักงานจะเป็ นผูก้ าหนดไว้ในแนวทางที่เลขาธิ การประกาศ ซึ่ ง
ข้อมูลดังกล่าวจะเป็ นไปตามการประเมินความเสี่ ยงระดับประเทศในแต่ละครั้ง ดังนั้น ข้อมูลอาชีพเสี่ ยงสามารถ
เปลี่ ยนแปลงได้ หากอาชี พใดอาชี พหนึ่ งได้รับการกากับดูแล และมีมาตรการด้านการป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพียงพอ ดังนั้น ผูม้ ีหน้าที่
รายงาน ต้องตรวจสอบข้อมูลอาชีพเสี่ ยงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยประกาศจากสานักงาน
ปั จจัยข้อนี้ ไม่ถือเป็ นปั จจัยที่ตอ้ งพิจารณาเป็ นความเสี่ ยงสู งอย่างเคร่ งครัด เพราะหากลูกค้ามี
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ข้อมูลอื่นที่ทาให้ปัจจัยในข้อนี้ ลดความสาคัญลง ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ก็อาจใช้ดุลยพินิจ ประเมินลูกค้าในระดับ
ความเสี่ ยงที่ลดลงได้
๒.๑.๒.๕ ปัจจัยเรื่อง พืน้ ทีแ่ ละประเทศทีม่ ีความเสี่ ยง
ข้อมู ล เรื่ อ งพื้ นที่ และประเทศที่ มี ค วามเสี่ ย ง ส านัก งานจะเป็ นผูก้ าหนดไว้ใ นแนวทางที่ เ ลขาธิ ก าร
ประกาศ ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวจะเป็ นไปตามการประเมินอย่างเป็ นทางการของคณะกรรมการ Financial Action Task
Force หรื อ FATF และในกรณี ที่มีพ้ืนที่เสี่ ยงอยูใ่ นประเทศ สานักงานจะเป็ นผูก้ าหนดตามสถานการณ์ที่ร้ายแรง
เกี่ ย วกับการกระท าความผิดมูล ฐานและการก่ อการร้ ายหรื อการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ า ยใน
ระยะเวลาที่ เ หตุ น้ ัน ยัง ปรากฏหรื อ ด าเนิ น อยู่ ดัง นั้น ข้อ มู ล พื้ น ที่ แ ละประเทศที่ มี ค วามเสี่ ย ง อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ตามผลการประกาศของคณะกรรมการระดับสากล และสานักงาน แล้วแต่กรณี ดังนั้น ผูม้ ีหน้าที่
รายงาน ต้องตรวจสอบข้อมูลพื้นที่และประเทศเสี่ ยงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยประกาศจากสานักงาน
ปั จจัยข้อนี้ ไม่ถือเป็ นปั จจัยที่ตอ้ งพิจารณาเป็ นความเสี่ ยงสู งอย่างเคร่ งครัด เพราะหากลูกค้ามี
ข้อมูลอื่นที่ทาให้ปัจจัยในข้อนี้ ลดความสาคัญลง ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ก็อาจใช้ดุลยพินิจ ประเมินลูกค้าในระดับ
ความเสี่ ยงที่ลดลงได้
๒.๑.๒.๖ ปัจจัยเรื่อง ความเสี่ ยงตามสถานการณ์อนื่ ๆ
กรณี ที่มีสถานการณ์พิเศษ ที่ทาให้เกิดความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินหรื อการสนับสนุนทาง
การเงิ นแก่การก่อการร้าย หรื อความเสี่ ยงจากการกระทาความผิดมูลฐานอย่างหนึ่ งอย่างใด หรื อมีขอ้ มูลที่เป็ น
ประโยชน์ในการตรวจสอบลูกค้า ที่ ผมู้ ีหน้าที่รายงาน ควรพิจารณาเป็ นปั จจัยสาคัญในการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริ งตามกฎกระทรวง สานักงานจะแจ้งข้อมูลดังกล่าว โดยเป็ นไปตามวิธีการที่สานักงานกาหนด เช่ น
ข้อมูลการกลัน่ กรองรายงานธุ รกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยที่ผมู้ ีหน้าที่รายงาน แต่ละรายส่ งต่อสานักงาน เป็ นต้น
ทั้งนี้ ข้อมูลที่อาจแจ้งหรื อเผยแพร่ ตามปั จจัยในข้อนี้ มักมีความสาคัญซึ่ งผูม้ ีหน้าที่รายงานการ
ทาธุรกรรม ควรต้องพิจารณาเป็ นปัจจัยสาคัญในการพิจารณาความเสี่ ยงสู งของลูกค้า
๒.๑.๒.๗ ปัจจัยเรื่อง วัตถุประสงค์ และการใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
นอกจากปั จจัยต่างๆข้างต้น ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ควรพิจารณานาปั จจัยความเสี่ ยงด้านผลิตภัณฑ์
บริ การและช่องทางบริ การ ซึ่ งอยูใ่ นกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงภายในองค์กร มาใช้ร่วมกับปั จจัยความเสี่ ยง
ในส่ วนนี้ดว้ ย เพื่อให้มีช่องทางการใช้ดุลยพินิจเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่ลูกค้ามีปัจจัยหลายประการร่ วมกัน
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๒.๑.๓ การกาหนดปัจจัยในการพิจารณาความเสี่ ยงของลูกค้ า ประเภท ปัจจัยความเสี่ ยงต่า
การกาหนดกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ ยงต่า จะช่วยลดภาระในการบริ หารความเสี่ ยงสาหรับ
ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ตั้งแต่ข้ นั ตอนแรกของการเริ่ มสร้างความสัมพันธ์ แต่ปัจจัยที่จะพิจารณาความเสี่ ยงต่า อาจต้อง
แบ่งออกเป็ น ๒ กลุ่ม
กลุ่มที่ ๑ คือ กลุ่มลูกค้าความเสี่ ยงต่าที่สานักงานได้กาหนดไว้
กลุ่ ม ที่ ๒ คื อ กลุ่ ม ลู ก ค้ า ความเสี่ ยงต่ า ที่ ผู้มี ห น้ า ที่ ร ายงาน ก าหนดขึ้ นจากปั จจั ย ที่
ผูม้ ีหน้าที่รายงานได้กาหนดขึ้นภายใต้บทข้อบังคับตามกฎหมาย
ความแตกต่างของกลุ่มความเสี่ ยงต่าทั้ง ๒ กลุ่มนี้ คือ กรณี ที่ลูกค้ามาขอสร้างความสัมพันธ์
หากพบว่า ลูกค้าอยูใ่ นกลุ่มความเสี่ ยงต่าที่สานักงานกาหนดไว้ ผูม้ ีหน้าที่รายงาน สามารถดาเนินการระบุตวั ตน
จากข้อมูลการแสดงตนโดยไม่จาเป็ นต้องขอข้อมูลเพิม่ เติมในเชิ งลึกของลูกค้า (เว้นแต่พบว่า มีพฤติกรรมการทา
ธุ รกรรมที่มีความเสี่ ยงสู ง หรื อมีรูปแบบการทาธุ รกรรมที่ ผิดปกติเกิดขึ้น) แต่หากเป็ นลูกค้าอยู่ในกลุ่มที่ ๒ ผูม้ ี
หน้าที่รายงาน มีหน้าที่ในการดาเนิ นขั้นตอน การประเมินความเสี่ ยงเบื้องต้นเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และมีหน้าที่
ในการใช้ดุลยพินิจว่า จาเป็ นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมหรื อไม่ มากน้อยเพียงใด
นอกจากนี้ ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ยังต้องกาหนดหลักเกณฑ์ในการปรับเปลี่ยนความเสี่ ยง สาหรับ
ลูกค้าที่เริ่ มจากความเสี่ ยงระดับต่า เพื่อที่จะหาแนวทางในการใช้ดุลยพินิจเพิ่มระดับความเสี่ ยงของลูกค้าเมื่อพบ
ข้อมูลเพิ่มเติมจากการดาเนินความสัมพันธ์ ดังจะอธิ บายในลาดับต่อไป
๒.๑.๓.๑ ปัจจัยหรือลักษณะของลูกค้ าทีม่ ีความเสี่ ยงต่าทีส่ านักงานกาหนด
ลักษณะของลูกค้าเสี่ ยงต่าในส่ วนนี้ สานักงานจะเป็ นผูป้ ระกาศกาหนด ตามหลักการ
เกี่ ย วกับ การก ากับ ดู แ ลที่ เ ข้ม ข้น ความเสี่ ย งต่ า อัน เนื่ อ งมาจากโครงสร้ า งของลู ก ค้า และแนวทางตาม
มาตรฐานสากล ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่แสดงว่า ลูกค้ากลุ่มใดที่ผมู้ ีหน้าที่รายงาน ไม่จาต้องใช้ดุลยพินิจในการระบุ
ตัวตน(เว้นแต่พบว่า มีพฤติกรรมการทาธุ รกรรมที่มีความเสี่ ยงสู ง หรื อมีรูปแบบการทาธุ รกรรมที่ผิดปกติเกิดขึ้น)
และจัดระดับความเสี่ ยงตามกระบวนการปกติ เพราะข้อมูลในส่ วนนี้ ได้รับการสันนิ ษฐานเบื้องต้นโดยกฎหมาย
ว่า เป็ นข้อมูลที่มีความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายในระดับต่า แต่หาก
ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ต้องการนาลูกค้ากลุ่มนี้ เข้าสู่ กระบวนการตรวจสอบเพื่อระบุตวั ตนและบริ หารความเสี่ ยงอย่าง
ขั้นตอนลูกค้าทัว่ ไป ก็ย่อมทาได้ ไม่มีขอ้ บัญญัติห้ามไว้ การประกาศข้อมูลลูกค้ากลุ่มนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อลด
ภาระในการดาเนิ นกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าของผูร้ ายงาน มิได้มีวตั ถุประสงค์
ออกเป็ นข้อบังคับหรื อข้อห้าม

๔๐

ตามผลการวิเคราะห์และประเมินผลความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย ด้วยเหตุผลด้านความเข้มแข็งในการกากับดูแลก็ดี เหตุผลด้านประสิ ทธิ ภาพของระบบ
ตรวจสอบภายในองค์กรก็ดี เหตุผลด้านโอกาสในการเกี่ ยวข้องกับการกระทาความผิดมูลฐานหรื อฟอกเงินก็ดี
พบว่า ลูกค้าที่อยูใ่ นกลุ่มดังต่อไปนี้ มีความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ในระดับต่า
(๑) เป็ นรั ฐ บาล ราชการส่ ว นกลาง ราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๒) มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา มู ล นิ ธิ ส่ งเสริ มศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ต์ ิ
พระบรมราชินีนาถมูลนิธิสายใจไทย
(๓) เป็ นสถาบันการเงินดังต่อไปนี้
(๓.๑) ธนาคารแห่ งประเทศไทย ธนาคารพาณิ ช ย์ และธนาคารตามที่ ไ ด้มี
กฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
(๓.๒) บริ ษทั เงินทุน บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ และบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์
(๓.๓) นิติบุคคลที่ประกอบธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
(๓.๔) นิติบุคคลที่ประกอบธุ รกิจสัญญาซื้ อขาย(สิ นค้าเกษตร)ล่วงหน้า
(๓.๕) บริ ษทั หลักทรัพย์
(๓.๖) บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
(๓.๗) บริ ษทั ประกันวินาศภัย และบริ ษทั ประกันชีวติ
(๔) เป็ นกองทุนรวม กองทุนสารองเลี้ยงชี พ ที่จดั ตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกองทุนที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ
(๕) เป็ นบริ ษ ัท มหาชนที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ที่ ไ ด้รับ การก าหนดให้
เปิ ดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ขอ้ บังคับของ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
(๖) กรณี ลูกค้าต่างประเทศ ผูม้ ีหน้าที่รายงาน อาจพิจารณาให้ ลูกค้าที่มีลกั ษณะตามข้อ
(๑) (๓) (๔) และ (๕) ซึ่ งมีสัญชาติอื่นหรื อตั้งอยูใ่ นต่างประเทศ เป็ นลูกค้าที่มีความเสี่ ยงต่าก็ได้ หากมีมาตรการ
หรื อกระบวนการที่น่าเชื่ อถื อในการตรวจสอบได้ว่า ลู กค้าดังกล่าว (กรณี ที่ลูกค้าเป็ นรัฐบาลหรื อตัวแทนของ
ประเทศใดประเทศหนึ่ง) ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ Financial Action Task Force หรื อคณะกรรมการ
อื่นที่ได้รับอานาจจากคณะกรรมการดังกล่าว ว่ามีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากลด้านการป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่สอดคล้องกับข้อแนะนา FATF (ไม่อยู่
ในกลุ่มประเทศที่ตอ้ งเฝ้ าระวังอย่างใกล้ชิด) หรื อ อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของรัฐบาลหรื อหน่วยงานที่น่าเชื่ อถือ
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ในการกากับดูแลตามมาตรการด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุ นทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศดังกล่าว ทั้งนี้ ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ต้องดาเนินการตรวจสอบความน่าเชื่ อถือ
ของลูกค้ากลุ่มดังกล่าว อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจว่า ลูกค้ายังควรได้รับการจัดไว้ในความเสี่ ยงระดับต่า
นอกจากกลุ่มลูกค้าแล้ว สานักงานยังได้ประกาศกาหนดให้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การบางประเภท
เป็ นผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีความเสี่ ยงต่า ได้แก่
(๑) การประกันวินาศภัย
(๒) การประกันชี วิตแบบการประกันภัยกลุ่มและประกันชี วิตแบบจ่ายกรณี เดี ยวเมื่อ
ผูเ้ อาประกันเสี ยชีวติ
(๓) การประกันแบบกลุ่มที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของลูกจ้างหรื อเพื่อเยียวยา
ความเสี ยหาย
(๔) กองทุ นที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการออมสาหรับผูส้ ู งอายุ ผูด้ ้อยโอกาส และมีการ
กาหนดวงเงินในการซื้ อหรื อได้สิทธิ ในการใช้บริ การ
(๕) ผลิตภัณฑ์ทางการเงินสาหรับผูย้ ากไร้ซ่ ึ งรัฐเป็ นผูส้ นับสนุ น และมีการจากัดวงเงิน
สาหรับลูกค้าแต่ละราย
การที่ จะกาหนดให้ลู กค้าที่ ใช้ผ ลิ ตภัณฑ์และบริ การข้างต้น เป็ นลู กค้าที่ มีค วามเสี่ ย งต่ าตาม
หัวข้อนี้ ต้องแน่ ใจว่า ลูกค้าดังกล่าวไม่ได้ทาธุ รกรรมกับผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การอื่นๆที่ไม่อยู่ในกลุ่มผลิ ตภัณฑ์
และบริ การที่มีความเสี่ ยงสู งรวมอยูด่ ว้ ย และไม่มีลกั ษณะหรื อปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงสู งรวมอยูด่ ว้ ย
๒.๑.๓.๒ แนวทางทีผ่ ้ มู ีหน้ าทีร่ ายงาน สามารถพิจารณากาหนดปัจจัย
ความเสี่ ยงต่าได้ เอง
นอกจากข้อมูลปั จจัยความเสี่ ยงต่าที่สานักงานได้ประกาศกาหนดตามผลการประเมิน
ระดับประเทศแล้ว ผูม้ ีหน้าที่รายงาน อาจพิจารณากาหนดปั จจัยความเสี่ ยงต่าสาหรับลูกค้าได้เอง แต่ตอ้ งไม่ขดั
กับแนวทางดังต่อไปนี้
(๑) ลูกค้าไม่มีปัจจัยอื่นๆให้พิจารณาว่า น่ าจะมีความเสี่ ยงในระดับสู ง (ดูขอ้ ๒.๑.๒
การกาหนดปั จจัยในการพิจารณาความเสี่ ยงของลูกค้า ประเภท ปัจจัยความเสี่ ยงสู ง)
(๒) ลูกค้ามีความเคลื่ อนไหวทางการเงิ นทั้งในเรื่ องของมูลค่าและจานวนความถี่ ใน
การใช้บริ การ อยูใ่ นระดับต่า
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(๓) ลูกค้าใช้บริ การทางการเงินหรื อผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ ยงด้านการฟอก
เงิ นในระดับต่าเท่านั้น (ดูขอ้ ๑.๑ การประเมินความเสี่ ยงของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ และ ข้อ ๑.๒ การประเมิน
ความเสี่ ยงของช่องทางการเงิน)
(๔) ลู ก ค้า ไม่ มี พ ฤติ ก รรมที่ ผิ ด ปกติ ห รื อ ไม่ เ คยมี พ ฤติ ก รรมที่ น าไปสู่ ก ารรายงาน
ธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย
ทั้งนี้ ผูม้ ีหน้าที่รายงาน จะต้องกาหนดให้มีการเปลี่ ยนแปลงระดับความเสี่ ยงของลูกค้า หาก
ลูกค้าไม่ได้อยูใ่ นเงื่อนไขที่พิจารณาสาหรับความเสี่ ยงต่าอีกต่อไป
๒.๒ แนวทางในการใช้ ดุลยพินิจประเมินความเสี่ ยงของลูกค้ า
เช่ นเดี ยวกันกับการกาหนดแนวทางการใช้ดุลยพินิจสาหรับบุคลากรที่เกี่ ยวข้องในการใช้ดุลยพินิจใน
ขั้นตอนการประเมินผลเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้าในขั้นตอนหลังจากลูกค้าแสดงตน เพื่อจะดาเนิ นการระบุ
ตัวตนได้อย่างเหมาะสม ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ต้องกาหนดแนวทางในการใช้ดุลยพินิจให้ชดั เจน ในขั้นตอนการจัด
ระดับความเสี่ ยงของลูกค้า เพราะขั้นตอนนี้ จะมีผลระยะยาวกับลูกค้าในเรื่ องการกาหนดความเข้มข้นในการ
ตรวจสอบความเคลื่ อนไหวทางการเงิ นหรื อในการทาธุ รกรรมหรื อในการดาเนิ นความสัมพันธ์กบั ผูม้ ีหน้าที่
รายงาน
ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ต้องกาหนดแนวทางในการพิจารณาจัดระดับความเสี่ ยงโดยกาหนดปั จจัยในการ
พิจารณาความเสี่ ยงอย่างเคร่ งครั ด แต่กาหนดอานาจในการใช้ดุลยพินิจเพื่อจัดระดับความเสี่ ยงอย่างยืดหยุ่น
เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ ยวข้องสามารถใช้ดุลยพินิจจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลรอบด้านของลูกค้าในการกาหนดระดับ
ความเสี่ ยงในกรณี ที่ลูกค้ารายหนึ่งๆ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ทั้งปั จจัยที่ทาให้มีความเสี่ ยงต่า และปั จจัย
ที่มีความเสี่ ยงสู งซึ่งทาให้ตอ้ งมีการพิจารณาข้อมูลอื่นๆ หรื อมีขอ้ ยุติในการประเมินโดยใช้ดุลยพินิจของบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่าง
ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ต้องกาหนดมาตรการ/แนวทางปฏิบตั ิ /หลักเกณฑ์ภายใน เพื่อบริ หารความเสี่ ยงด้าน
การฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้าย สาหรับบุคลากรที่เกี่ ยวข้องกับการประเมินระดับ
ความเสี่ ยงของลูกค้า และต้องดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นพร้อมกับการอนุมตั ิรับลูกค้า ดังนี้
ขั้น ตอนที่ ๑ ขั้น ตอนการตรวจสอบผลการระบุ ต ัว ตน เมื่ อ ลู ก ค้า ได้ใ ห้ ข้อ มู ล การแสดงตนและ
ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ ยงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องมัน่ ใจว่า ลูกค้าได้รับการ
ตรวจสอบข้อมู ลในขั้นตอนระบุ ตวั ตนครบถ้วน โดยเฉพาะลู ก ค้า นิ ติบุค คลหรื อบุ ค คลที่ มี การตกลงกันทาง
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กฎหมาย ที่ มี อ งค์ป ระกอบที่ ต้องตรวจสอบมากกว่า ลู ก ค้า บุ ค คลธรรมดา (ในขั้นตอนนี้ ลู ก ค้า จะต้อ งผ่า น
กระบวนการตรวจสอบเกี่ยวกับปั จจัยความเสี่ ยงด้านผลิตภัณฑ์ บริ การ และช่องทางการใช้บริ การมาบ้างแล้ว)
ขั้นตอนที่ ๒ กรณี แรก ขั้นตอนการประเมินความเสี่ ยงสาหรับลูกค้าที่ไม่ตอ้ งขอข้อมูลเพิ่มเติม
กรณี ที่ลูกค้าได้รับผลจากการประเมินเพื่อขอข้อมูลเพิม่ เติม(ในขั้นตอนก่อนการระบุตวั ตน) ว่า
ไม่ตอ้ งให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเสี่ ยงเบื้องต้นในระดับต่า ไม่วา่ จะด้วยเหตุที่ลูกค้าแสดงข้อมูลในขั้นการ
แสดงตนว่า เป็ นองค์กรที่อยูใ่ นกลุ่มความเสี่ ยงต่าตามแนวทางที่เลขาธิ การกาหนด หรื อด้วยเหตุที่ลูกค้ามีลกั ษณะ
ตรงตามปั จจัยการพิจารณาที่ ผมู้ ีหน้าที่รายงาน กาหนดไว้ในมาตรการ/แนวทาง/หลักเกณฑ์ของตน บุคลากรที่
เกี่ ย วข้องอาจพิ จารณาให้ลู กค้า มี ระดับ ความเสี่ ย งต่ า เว้นแต่ พบว่า ลู กค้า มี ปั จจัยเกี่ ยวข้องกับความเสี่ ย งสู ง
เช่ น ลู ก ค้า บุ ค คลธรรมดามิ ไ ด้แ จ้ง ในข้อ มู ล การแสดงตนว่า เป็ น บุ ค คลที่ มี ส ถานภาพทางการเมื อง แต่ เมื่ อ
ตรวจสอบแบบสอบถามหรื อแบบกรอกข้อมูล พบว่า ลูกค้าเลื อกระบุในช่อง “เคยแสดงรายงานบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้ สินต่อหน่วยงานของรัฐ เนื่ องจากมีความเกี่ยวข้องกับผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมืองหรื อผูด้ ารงตาแหน่ ง
ระดับ สู ง ” ซึ่ ง ท าให้ท ราบว่า ลู ก ค้า อยู่ใ นกลุ่ ม บุ ค คลที่ มี ส ถานภาพทางการเมื อง (บุคคลใกล้ชิ ด) บุ คลากร
ผูพ้ ิจารณาต้องกาหนดให้ลูกค้าอยูใ่ นระดับที่เสี่ ยงสู ง แม้วา่ ลูกค้าจะมีปัจจัยความเสี่ ยงต่าประกอบอยูห่ ลายปั จจัยก็ตาม
ขั้นตอนที่ ๒ กรณี ที่สอง ขั้นตอนการประเมินความเสี่ ยงสาหรับลูกค้าที่ตอ้ งขอข้อมูลเพิม่ เติม
กรณี ที่ลูกค้าได้รับผลจากการประเมินเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม(ในขั้นตอนก่อนการระบุตวั ตน) ว่า
ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบข้อมูลที่เพิ่มเติมจากขั้นตอนดังกล่าว อาทิ ข้อมูลสถาน
ประกอบการของลูกค้าบุคคลธรรมดาที่แจ้งว่าเป็ นเจ้าของธุ รกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ ับประโยชน์ที่แท้จริ งของลูกค้า
ข้อมูลแหล่งรายได้ที่สอง เป็ นต้น และเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าทั้งหมดกับปั จจัยเสี่ ยงตามผูม้ ีหน้าที่รายงาน กาหนด
ไว้ในมาตรการ/แนวทาง/หลักเกณฑ์ของตน ซึ่ งลูกค้ากลุ่มนี้ อาจได้รับการพิจารณาอยูใ่ นความเสี่ ยงต่าก็ได้ หาก
พบว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องกับปั จจัยความเสี่ ยงสู งใดๆ
ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนการพิจารณากรณี ลูกค้ามีปัจจัยเสี่ ยงที่หลากหลาย
กรณี ที่พบว่า ลูกค้ามีขอ้ มูลที่ตรงกับปั จจัยความเสี่ ยงทั้ง ปั จจัยความเสี่ ยงต่าและปั จจัยความเสี่ ยงสู ง
รวมอยู่ดว้ ยกัน บุคลากรที่เกี่ ยวข้องกับการจัดระดับความเสี่ ยง ต้องพิจารณาถึ งสัดส่ วนความเสี่ ยงที่ จะใช้เป็ น
เกณฑ์หลักในการพิจารณา ดังต่อไปนี้
ลูกค้าบุคคลธรรมดา มีปัจจัยเสี่ ยงสู งเกี่ ยวกับแหล่งที่มาหรื อรายได้ และเรื่ องประเภทบริ การ
แต่ก็มีปัจจัยเสี ยงต่าเรื่ องวงเงินการทาธุ รกรรมอยูด่ ว้ ย ให้ดุลยพินิจโดยพิจารณาสัดส่ วนความเสี่ ยง
เช่น ลูกค้าทางานรับจ้างในประเทศที่มีความเสี่ ยงสู งและใช้บริ การโอนเงินข้ามประเทศ แต่ทา
ธุ รกรรมในวงเงินที่ต่า น้อยกว่าห้าหมื่นบาทต่อครั้งต่อเดื อน ให้พิจารณาว่า สัดส่ วนความเสี่ ยงต่าอาจมีโอกาส
เปลี่ยนแปลงได้สูงกว่า การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยความเสี่ ยงสู ง กล่าวคือ ลูกค้ามีโอกาสมากที่จะทาธุ รกรรมใน
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วงเงิ นที่สูงขึ้น แต่มีโอกาสน้อยที่จะเปลี่ ยนแหล่งรายได้และประเภทบริ การ ทาให้ลูกค้ามีสัดส่ วนปั จจัยความ
เสี่ ยงสู งมากกว่าความเสี่ ยงต่า แต่ในข้อเท็จจริ งที่เริ่ มความสัมพันธ์ ลูกค้าแจ้งความประสงค์ทาธุ รกรรมในวงเงิน
๓๐,๐๐๐ บาทต่อครั้งต่อเดือน วัตถุประสงค์เพื่อรายจ่ายในครอบครัวในประเทศไทย ผูม้ ีหน้าที่รายงาน อนุญาต
ให้บุคลากรใช้ดุลยพินิจได้ สองทางคือ
- ทางที่หนึ่ง กาหนดระดับความเสี่ ยงของลูกค้าเป็ นความเสี่ ยงต่าและกาหนดวงเงิน
ปรั บ ความเสี่ ยงไว้ที่ ร้อยละ ๕๐ (หมายถึ ง หากลู ก ค้าท าธุ รกรรมเกิ นกว่าจานวนที่ ท าอยู่ป ระจา ร้ อยละ ๕๐
ให้ปรับความเสี่ ยงลูกค้าเป็ น ระดับความเสี่ ยงกลางหรื อสู ง เป็ นต้น) หรื อ
ทางที่สอง กาหนดระดับความเสี่ ยงของลูกค้าเป็ นความเสี่ ยงกลางหรื อสู ง (ขึ้นอยูก่ บั
หลักเกณฑ์ภายในของผูม้ ีหน้าที่รายงาน) และกาหนดเงื่อนไขเพื่อปรับลดความเสี่ ยงในขั้นต้น (เช่ น หากลูกค้า
ดังกล่าวทาธุ รกรรมในวงเงิ นปกติตลอดระยะเวลา ๑๒ เดือน จะดาเนิ นการปรับลดความเสี่ ยงเป็ นระดับความ
เสี่ ยงต่า เป็ นต้น)
กรณี การใช้ดุลยพินิจในข้อเท็จจริ งอื่นๆ............................................
ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนการอนุ มตั ิ ผลการประเมิ นความเสี่ ยงของลู กค้า ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ควรกาหนด
กระบวนการกลัน่ กรองการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรที่ประเมินความเสี่ ยงอีกชั้นหนึ่ ง ซึ่ งอาจกาหนดเฉพาะเมื่อ
ลูกค้าได้รับการประเมินความเสี่ ยงระดับ ที่สูงกว่าความเสี่ ยงต่า หรื อเมื่อลูกค้าได้รับการประเมินความเสี่ ยงใน
ระดับสู งก็ได้ เพื่อเป็ นการตรวจทานการประเมินความเสี่ ยงซึ่ งมีการใช้ดุลยพินิจประกอบด้วย กระบวนการ
กลัน่ กรองนี้ อาจหมายถึงการให้บุคลากรที่มีตาแหน่งสู งขึ้น หรื อระดับบริ หาร หรื อกาหนดคณะทางานขึ้น เพื่อ
เป็ นผูต้ รวจทานอีกครั้งก็ได้
ขั้นตอนที่ ๕ ขั้นตอนการอนุ มตั ิรับสู งค้าที่มีความเสี่ ยงสู ง ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ต้องกาหนดกระบวนการ
อนุมตั ิรับลูกค้าสาหรับกลุ่มลูกค้าเสี่ ยงสู ง โดยแต่งตั้งผูบ้ ริ หารหรื อคณะทางานที่มีผบู ้ ริ หารรวมอยูด่ ว้ ย พิจารณา
ข้อมูลของลูกค้าก่อนลงนามอนุ มตั ิสร้ างความสัมพันธ์ เนื่ องจากลูกค้าที่มีความเสี่ ยงสู ง มีโอกาสทาให้องค์กร
ของผูม้ ีหน้าที่รายงาน เกิดความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายมากกว่าลูกค้า
อื่นๆ อีกทั้งเพื่อที่ผบู ้ ริ หารจะได้รับทราบว่า ในขณะนั้น องค์กรมีสัดส่ วนการรับลูกค้าที่มีความเสี่ ยงสู งมากน้อย
เพียงใด พึงเข้าใจว่า การที่ผูม้ ีหน้าที่รายงาน มี สัดส่ วนลู กค้า ที่ มีความเสี่ ยงสู งจานวนมากเมื่ อเที ยบกับลู กค้า
ทั้งหมด ทาให้ผมู้ ีหน้าที่รายงาน ต้องเพิ่มภาระในการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินและ
การทาธุ รกรรมของลูกค้ากลุ่มดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด และมีโอกาสเสี่ ยงต่อการเป็ นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุ น
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายสู งขึ้น
ขั้นตอนที่ ๖ ขั้นตอนการพิจารณาเพื่อปฏิ เสธความสัมพันธ์ กบั ลู กค้า ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ควรกาหนด
กระบวนการในการพิจารณาและอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หาร กรณี ที่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประเมินว่า การรับลูกค้ารายหนึ่ ง
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รายใด จะทาให้องค์กรเกิดความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็ นอย่าง
มาก เกินกว่าจะรับความเสี่ ยงดังกล่าวได้ จึงพิจารณาให้ปฏิเสธความสัมพันธ์ ซึ่ งต้องหมายความว่า บุคลากรพบ
ข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งที่เพียงพอจะสงสัยว่า ลูกค้ารายดังกล่าว อาจเกี่ ยวข้องกับการฟอกเงิ น การสนับสนุ นทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย หรื อความผิดมูลฐาน หรื อมีปัจจัยความเสี่ ยงสู งรวมหลายประการจนอาจเสี่ ยงต่อการ
ใช้ผมู ้ ีหน้าที่รายงาน เป็ นช่องทางหรื อเป็ นเครื่ องมือในการฟอกเงินหรื อสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องแต่งตั้งให้ผบู ้ ริ หารหรื อคณะทางานที่มีผบู ้ ริ หารรวมอยูด่ ว้ ย พิจารณาและอนุ มตั ิอีกชั้นหนึ่ ง
และต้องพิจารณาว่า ควรส่ งรายงานธุ รกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสานักงานหรื อไม่อีกด้วย
๒.๓ หลักการบริหารความเสี่ ยงของลูกค้ าอย่างต่ อเนื่อง
ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ต้องบริ หารความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการ
ร้ายอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะการบริ หารความเสี่ ยงสาหรับลูกค้า หน้าที่ในการประเมินเพื่อจัดระดับความเสี่ ยง
มิใช่ ดาเนิ นการเพียงขั้นตอนอนุ มตั ิรับลูกค้าเท่านั้น หากแต่ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ต้องดาเนิ นการประเมินในขณะ
ดาเนินความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับลูกค้า จนกว่าจะยุติความสัมพันธ์ ดังนั้น จึงต้องกาหนดมาตรการ/แนวปฏิบตั ิ
หรื อ หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนรองรั บการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ องดังกล่ าว โดยควรกาหนดมาตรการ/แนว
ปฏิบตั ิ หรื อ หลักเกณฑ์ ในประเด็นต่อไปนี้
๒.๓.๑ กาหนดให้การบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่องต้องสอดคล้องกับกระบวนการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวทางการเงินหรื อการทาธุรกรรมของลูกค้า
โดยต้องกาหนดหลักการให้ ผลการประเมินจัดระดับความเสี่ ยงของลูกค้าแต่ละราย นาไปสู่ การ
กาหนดความเข้มข้นในการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่ อนไหวทางการเงิ นหรื อการทาธุ รกรรมหรื อการ
ดาเนิ นความสัมพันธ์ ของลู กค้ารายนั้นๆเสมอ ตามหลักการที่ ว่า “กลุ่ มลู ก ค้าที่ ระดับความเสี่ ยงต่ า จะอยู่ใ น
กระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินหรื อการทาธุ รกรรมที่เข้มข้นน้อยกว่า กลุ่ม
ลูกค้าที่ระดับความเสี่ ยงสู ง”
๒.๓.๒ กาหนดให้การปรับปรุ งข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปั จจุบนั เป็ นส่ วนสาคัญในการบริ หารความเสี่ ยง
โดยต้องกาหนดให้มีการพิจารณาตรวจทานความเสี่ ยงของลูกค้า เมื่อได้รับข้อมูลใหม่ๆจาก
ลูกค้า ดังนั้น จึงต้องกาหนดกรอบการทางานสาหรับการปรับปรุ งข้อมูลของลูกค้าทุกกลุ่มอย่างสม่าเสมอ แต่อาจ
อยู่บนหลักการเดี ยวกันกับข้อ ๒.๓.๑ กล่าวคือ การดาเนิ นการปรับปรุ งข้อมูลสาหรับกลุ่มลูกค้าที่ระดับความ
เสี่ ยงต่า จะช้ากว่า หรื อมีความถี่นอ้ ยกว่า กระบวนการปรับปรุ งข้อมูลสาหรับ กลุ่มลูกค้าที่ระดับความเสี่ ยงสู ง ก็ได้
๒.๓.๓ กาหนดให้มีการปรับปรุ งความเสี่ ยง ตามผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน
หรื อการทาธุรกรรมหรื อการดาเนินความสัมพันธ์
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โดยต้องกาหนดเงื่อนไขหรื อแบบแผนของผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรื อ
การทาธุ รกรรมของลูกค้า เพื่อเป็ นหลักเกณฑ์ในการปรับปรุ งความเสี่ ยงสาหรับลูกค้า เช่น กาหนดร้อยละของ
วงเงินในการทาธุ รกรรมในกรณี ที่ลูกค้ามีความเคลื่อนไหวทางการเงินที่ต่างจากเดิม หรื อกาหนดรู ปแบบการทา
ธุ รกรรมในกรณี ที่ลูกค้ามีความเคลื่ อนไหวในการทาธุ รกรรมต่างไปจากเดิ ม ซึ่ งควรมีหลักเกณฑ์เพื่อปรับลด
ระดับความเสี่ ยงของลูกค้าและหลักเกณฑ์เพื่อปรับเพิ่มระดับความเสี่ ยงของลูกค้า
๒.๓.๔ กาหนดขั้นตอน/กระบวนการ ในการรายงานผูบ้ ริ หาร กรณี ปรับปรุ ง ระดับความเสี่ ยง
ของลูกค้าแต่ละรายไปสู่ ความเสี่ ยงสู ง
โดยต้องก าหนดขั้นตอน หรื อวิธีปฏิ บ ตั ิ เพื่อรายงานข้อมูลและผลการวิเคราะห์หรื อ ผลการ
ประเมินและขออนุมตั ิ ต่อผูบ้ ริ หารหรื อคณะทางานที่มีผบู ้ ริ หารรวมอยู่ดว้ ย ในกรณี ที่ลูกค้ามีระดับความเสี่ ยงที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะ กรณี ที่ปรับความเสี่ ยงจากลูกค้าไปสู่ ความเสี่ ยงสู ง (ทั้งนี้ ผูม้ ีหน้าที่รายงาน
อาจกาหนดกระบวนการรายงานผูบ้ ริ หาร กรณี ที่มีการปรับเปลี่ยนระดับความเสี่ ยงของลูกค้าในระดับอื่นๆด้วยก็
ได้) ผูร้ ายงานอาจกาหนดผูบ้ ริ หารที่มีตาแหน่งลดหลัน่ กันตามความสาคัญของผลการประเมินได้ เช่ น กรณี ที่มี
การปรั บ ปรุ ง ลดระดับ ความเสี่ ย ง อาจก าหนดให้ ผูบ้ ริ หารในระดับ กลาง เป็ นผูอ้ นุ ม ตั ิ ส่ วนในกรณี ที่ มี ก าร
ปรับปรุ งเพิม่ ระดับความเสี่ ยงไปสู่ ระดับสู ง อาจกาหนดให้ผบู ้ ริ หารในระดับสู ง เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
๒.๓.๕ ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการบริ หารความเสี่ ยง
ผูร้ ายงานควรกาหนดให้มีการบันทึกข้อมูลการปรับปรุ งความเสี่ ยงแต่ละครั้ง แต่ละราย ไว้
เป็ นข้อมูลทางสถิติขององค์กรและเก็บรักษาไว้ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อในระยะยาวจะสามารถใช้เป็ นปั จจัย
ในการตรวจสอบว่า มาตรการบริ หารความเสี่ ยงที่ใช้อยูม่ ีแนวโน้มให้เพิ่มปริ มาณลูกค้าที่มีความเสี่ ยงสู งมากขึ้น
หรื อไม่ ซึ่ งอาจเป็ นตัวชี้วดั ให้มีการปรับปรุ งมาตรการ/แนวปฏิบตั ิ/หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร
การบริ หารความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ าย ใน
ระดับผูป้ ฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วย) ยังรวมถึง การตรวจสอบภายใน (AML/CFT
Internal Audit) เฉพาะด้า นการปฏิ บ ตั ิ ตามมาตรการป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิ นและต่ อต้า นการ
สนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ าย ตั้งแต่ การตรวจสอบแผนกหรื อส่ วนงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลความ
สอดคล้องด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายขององค์กร การตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานและบุคลากรที่ทา
หน้าที่อยูใ่ นขั้นตอนการรับลูกค้า ขั้นตอนการบริ หารความเสี่ ยง ขั้นตอนการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของการ
ดาเนินความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลพร้อมคาสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ ขั้นตอนการ
ตรวจสอบตัวแทนและการพึ่งพิงบุคคลที่สาม การกากับดูแลสาขาหรื อบริ ษทั ในเครื อ รวมถึงระบบการเก็บรักษา
ข้อมู ล ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ซึ่ ง วิธี หรื อแนวทางปฏิ บ ตั ิ ใ นแต่ ล ะเรื่ อง จะได้ก ล่ า วไว้ใ นหัวข้อ เรื่ องการก าหนด
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นโยบาย เรื่ องการตรวจสอบข้อมูลพร้ อมคาสั่งโอนเงิ นทางอิ เล็กทรอนิ กส์ เรื่ องการสร้ างความสัมพันธ์ กบั
ตัวแทนและการพึ่งพาบุคคลที่สาม เรื่ องการกากับดูแลสาขาและบริ ษทั ในเครื อ เรื่ องการรายงานธุ รกรรมต่อ
สานักงาน .
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การตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริงของลูกค้ า
(การตรวจสอบและตรวจทานความเคลือนไหวทางการเงินหรือการทําธุรกรรมของลูกค้ า)
การตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งในส่ วนนี หมายถึง ขันตอนในการตรวจสอบความเคลือนไหวทาง
การเงิ นหรื อการทําธุ รกรรม หรื อความเคลือนไหวในการดําเนิ นความสัมพันธ์ ทางธุ รกิจของลูกค้า ขันตอน
ดังกล่าวเป็ นส่ วนสําคัญในกระบวนการตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้า เป็ นขันตอนทีจะทําให้
ทราบว่า ลูกค้าแต่ละรายมีโอกาสเสี ยงต่อการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ ายมากน้อย
เพียงใด และต้องดําเนิ นมาตรการบริ หารความเสี ยงทีเหมาะสมสําหรับลูกค้าแต่ละรายต่อไปอย่างไร
การตรวจสอบและตรวจทานความเคลือนไหวทางการเงินหรื อการทําธุรกรรม หรื อความเคลือนไหวใน
การดําเนิ นความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า เป็ นขันตอนทีผมู ้ ีหน้าทีรายงานต้องดําเนิ นการต่อจากขันตอนการ
สร้ า งความสั มพัน ธ์แ ละการจัด ระดับ ความเสี ยงในครั งแรก และต้อ งดํา เนิ นขันตอนนี ตลอดไปจนกว่า จะ
ยุติความสัมพันธ์
๑. วัตถุประสงค์ของขั)นตอนการตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริงของลูกค้ า
ผูม้ ีหน้าทีรายงานต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนีเสี ยก่อน จึงจะสามารถกําหนดวิธีการตรวจสอบ
และตรวจทานความเคลือนไหวทางการเงินหรื อการทําธุ รกรรมหรื อการดําเนิ นความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ ทีเหมาะ
กับลูกค้าและธุรกิจของตน
(๑) เพือทราบว่า ลูกค้ายังคงมีการดําเนิ นความสัมพันธ์กบั ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ในรู ปแบบทีเป็ นปกติ ไม่มี
พฤติกรรมหรื อความเคลือนไหวทีมีเหตุอนั ควรสงสัย เช่น มีการทําธุ รกรรมในรู ปแบบเดิ ม และมีความถีในการ
ทํา ธุ รกรรมที ปกติ หรื อสมํา เสมอเมื อเที ยบกับการดําเนิ นความสั มพันธ์ ในช่ ว งแรกๆ หรื อในรอบก่ อนที ได้
ตรวจสอบและบันทึกไว้
(๒)เพื อทราบว่า ลูกค้ายังดําเนิ นความสั มพันธ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทีได้แจ้งไว้ในขันตอนการ
สร้างความสัมพันธ์ หรื อไม่พบวัตถุประสงค์ แอบแฝงอืนๆทีทาํ ให้แนวทางการดําเนิ นความสัมพันธ์เปลียนแปลง
ไป (ซึ งจะดู ไ ด้ จ ากความเคลื อ นไหวทางการเงิ น หรื อธุ ร กรรมในภาพรวม ในข้อ (๑) และการขอสร้ า ง
ความสัมพันธ์เพิมในบริ การอืนๆหรื อผลิตภัณฑ์อืนๆ)
(๓) เพื อทราบว่า มู ลค่ าความเคลือนไหวทางการเงินของลูกค้า เช่ น มูลค่าการลงทุน มูลค่าในการทํา
ธุ รกรรม มูล ค่ า เงิ น โดยเฉลี ยที หมุ นเวีย นอยู่ในภาพความเคลื อนไหวในการดํา เนิ น ความสั ม พันธ์ ของลู กค้า
ยังอยูใ่ นระดับเดิมหรื อ มีการเปลียนแปลงมูลค่าทีสูงขึนอย่างผิดปกติหรื อไม่
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(๔) เพือทราบว่า ลูกค้าอาจมีขอ้ มูลที เปลียนแปลงไปและมิได้แจ้งกับผูม้ ีหน้าทีรายงานธุ รกรรมหรื อไม่
หรื อผูม้ ีหน้าทีรายงานควรต้องสอบถามหรื อตรวจสอบข้ อมูลทีเป็ นปั จจุบันของลูกค้ า เพือหาเหตุผลหรื อความ
สอดคล้องกับผลการตรวจสอบในข้อ (๑) (๒) และ (๓) หรื อไม่ เช่ น ข้อมูลแหล่งเงินหรื อแหล่งรายได้ ข้อมูล
อาชีพ ข้อมูลการดํารงตําแหน่งทางการเมือง เป็ นต้น
(๕) เพือทราบว่า ลูกค้าควรเข้าสู่ ข นั ตอนการปรั บปรุ งความเสี ยงเป็ นระดับอืนหรื อไม่ ซึ งหากผลจากข้อ
(๑)-(๔) ไม่มีการเปลียนแปลงหรื อเป็ นปกติ ก็มกั จะไม่ตอ้ งปรับปรุ งระดับความเสี ยงของลูกค้า แต่หากผลจากข้อ
(๑)-(๓) อาจจะข้อใดข้อหนึ งหรื อหลายข้อมีการเปลียนแปลงเกิดขึนอาจส่ งผลต่อการปรับปรุ งระดับความเสี ยง
ของลูกค้าได้
(๖) เพื อทราบว่า ผูม้ ีหน้าทีรายงานสมควรจะดําเนิ นความสั มพันธ์ ท างธุ รกิจกับลูกค้ าต่ อไปหรื อควร
ยุติความสัมพันธ์
๒. การกําหนดวิธีการตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริงของลูกค้า
ผูม้ ีหน้าทีรายงานต้องกําหนดวิธีการตรวจสอบความเคลือนไหวในการดําเนิ นความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ให้ส อดคล้องกับประเภทธุ รกิจและแนวทางการทําธุ รกรรมของลูกค้า โดยต้องกําหนดวิธีการเพือตรวจสอบ
ข้อมูลต่อไปนี
(๑) ตรวจสอบมูลค่ าการทําธุรกรรมของลูกค้ าตลอดระยะเวลาทีดําเนินความสั มพันธ์
ผูม้ ีหน้าที รายงานต้องกําหนดวิ ธีการในการตรวจดู หรื อวิเ คราะห์ วงเงิ นในการทํา ธุ รกรรมของลูกค้า
ตังแต่เมือเริ มสร้างความสัมพันธ์ โดย เมือดําเนิ นความสัมพันธ์มาแล้วเป็ นระยะเวลาหนึ ง ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้อง
ตรวจทานการทําธุ รกรรมในระยะเวลาตังแต่เริ มสร้างความสัมพันธ์จนถึงในขณะทีดาํ เนิ นการตรวจทาน และ
ต้องสามารถสรุ ป มูลค่าหรื อสถิติหรื อระดับมูลค่าเงิ นโดยเฉลียของการทําธุ รกรรมในรอบระยะเวลาหนึ งของ
ลูกค้ารายนันๆ เพือที จะเป็ นหลักในการประเมินในครั งต่อไปว่า ลูกค้ายังมีการทําธุ รกรรมในภาพรวมทีเท่ ากับ
หรื อใกล้เคียงกับ มูลค่าหรื อสถิติหรื อระดับทีได้ประมาณการไว้ในครังก่อนหรื อไม่ และหากมีการเปลียนแปลง
ในลักษณะทีเห็นได้ชดั ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้องกําหนดขันตอนในการตรวจทานข้อมูลทีเกียวข้องเพือวิเคราะห์ได้
ว่า มูลค่าหรื อค่าเฉลียใหม่ทีมีการเปลียนแปลงนัน อาจเกียวข้องกับปั จจัยใดทีจะใช้พิจารณาเพือปรั บปรุ งระดับ
ความเสี ยงให้เพิมขึนหรื อลดลงหรื อไม่ โดยวิธีการต่างๆในขันตอนนี ต้องสอดคล้องกับรู ปแบบการให้บริ การ
และวิธีการดําเนินความสัมพันธ์ของลูกค้ากับผูม้ ีหน้าทีรายงาน

๕๐

ตัวอย่าง
(๑) ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ให้บริ การกับลูกค้าผ่านเครื อข่ายอิเล็กทรอนิ กส์เป็ นวิธีการหลัก อาจกําหนดวิธีการ
ตรวจสอบความเคลื อนไหวของลูกค้าเกี ยวกับมูลค่าการทําธุ รกรรม โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบมูลค่าธุ รกรรม
ประเภทโอนมูลค่าเงินเป็ นหลัก และให้ความสําคัญการธุ รกรรมการชําระค่าสิ นค้าผ่านเครื อข่ายน้อยกว่าการโอน
มูลค่าเงิน เป็ นต้น
(๒) ผูม้ ี หน้าที รายงาน ให้บริ การทางธุ รกิ จที ลูกค้ามี ความเคลือนไหวตลอดเวลา ผูม้ ี หน้าที รายงาน
จะกําหนดวิธีการประเมินผลจากการทําธุ รกรรมในช่ วงเวลาสั นๆเพียงช่ วงเดี ยวไม่ได้ ผูม้ ีหน้าทีรายงานต้อง
กําหนดวิธีการทีจะสามารถเห็ นผลการทําธุ รกรรมของลูกค้าทังหมดในช่วงเวลาหนึ งทียาวนานพอจะเห็ นมูลค่า
เฉลียสําหรับการทําธุรกรรมระยะยาวของลูกค้า และนํามาประมาณการหาค่าเฉลียกลาง หรื อ
(๓) ผูม้ ีหน้าทีรายงานให้บริ การทางธุ รกิจแบบครั งเดี ยว หรื อเป็ นรู ปแบบทีลูกค้าไม่มีระยะเวลาในการ
ดําเนิ นความสัมพันธ์ โดยมีเ งื อนไขกํา หนด ทําให้ลูกค้ามีการทํา ธุ รกรรมน้อยครั ง หรื ออาจครั งเดี ยวแต่มีผล
ผูกพันระยะยาว ผูม้ ีหน้าทีรายงานก็ไม่จาํ เป็ นต้องนําวิธีการในตัวอย่างที ๒ มาใช้ แต่กาํ หนดวิธีการตรวจสอบ
พฤติกรรมทีอาจมีเหตุอนั ควรสงสัยสําหรั บการทําธุ รกรรมแบบครังคราว โดยกําหนดการตรวจสอบเฉพาะเมือ
ลูกค้ามีการทําธุรกรรมแต่ละครัง เป็ นต้น
(๒) ตรวจสอบรู ปแบบการทําธุรกรรมของลูกค้าตลอดระยะเวลาทีดําเนินความสั มพันธ์
ผูม้ ีหน้าทีรายงานต้องกําหนดวิธีการตรวจสอบว่า ลูกค้ามีรูปแบบในการทําธุ รกรรมอย่างไร และต้อง
กําหนดกระบวนการเพือตรวจสอบความเคลือนไหวของลูกค้าในระยะยาวว่า ลูกค้ามีการเปลียนแปลงรู ปแบบ
การทํา ธุ รกรรมหรื อไม่ ไม่ ว่ า จะเป็ นการเปลี ยนแปลงรู ปแบบการทํา ธุ รกรรมอันเนื องมาจาก ประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิ น การใช้บริ การ หรื อการเลือกใช้ช่องทางการใช้บริ การ เนื องจาก รู ปแบบการทําธุ รกรรม
เป็ นส่ วนหนึ งในการนํามาพิจารณาการเปลียนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าทีส่งผลต่อการปรับปรุ งความเสี ยงของ
ลูกค้า
ผูม้ ีหน้าทีรายงานต้องกําหนดวิธีการตรวจสอบรู ปแบบธุ รกรรม ให้สอดคล้องกับรู ปแบบกิจการของตน
หากผูม้ ีหน้าทีรายงานมีการให้บริ การหลายประเภทผลิตภัณฑ์ บริ การหรื อช่ องทางบริ การ ก็จะต้องมีระบบ (ใน
ที น ี หมายความรวมถึ งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิ บัติการโดยบุ คลากร)ที สามารถบันทึ กหรื อ
กําหนดได้ว่า ลูกค้าควรมี รูปแบบการทําธุ รกรรมอย่างไร เมือใช้ผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อช่ องทางบริ การแต่ ละ
ประเภททีตนให้บริ หารอยู่ และสามารถวิเคราะห์หรื อใช้ดุลยพินิจได้ว่า เมือลูกค้ามีการเปลียนแปลงรู ปแบบการ
ทําธุ รกรรมในลักษณะใดทีอาจทําให้เกิดความเสี ยงทีลูกค้าอาจเกียวข้องกับการกระทําความผิดได้ และในทีสุด
ควรตอบโจทย์ได้ว่า “ลูกค้ามีการทําธุ รกรรมเกียวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การรวมถึงมีการใช้ช่องทางการบริ การที

๕๑

แตกต่างไปในช่วงแรกของการสร้ างความสัมพันธ์ หรื อในการตรวจทานและวิเคราะห์ในครั งก่อน และข้อมูล
ความแตกต่างในการทําธุ รกรรมดังกล่าว ทําให้เกิดความเสี ยงด้านการฟอกเงิ นทีเกียวกับผลิตภัณฑ์ บริ การและ
ช่องทางบริ การ มากขึนจากช่วงแรกในการดําเนินความสัมพันธ์หรื อการประเมินในครังก่อนหรื อไม่”
ตัวอย่าง
กรณี ผมู ้ ี หน้าที รายงานมีการให้บริ การและช่ องทางบริ การหลายประเภท อาจตรวจพบได้ว่า เมือแรก
ความสั มพัน ธ์ ลูกค้า มี การทํา ธุ รกรรมการฝากเงิ นผ่า นสาขาของผูม้ ี ห น้า ที รายงานในประเทศ แต่ เ มื อมี การ
ประเมินในภาพรวมพบว่า ในระยะเวลาช่วงต่อมา ลูกค้ามีการเปลียนช่องทางการทําธุ รกรรมโดยเลือกใช้การทํา
ธุ รกรรมผ่านเครื องถอนเงินอัตโนมัติในต่างประเทศ ดังนัน ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ควรต้องวิเคราะห์ได้ว่า เกิดความ
เสี ยงเกียวกับการใช้ช่องทางการบริ การในต่างประเทศ และตรวจสอบว่าประเทศดังกล่าวมีความเสี ยงมากน้อย
เพียงใด เพือทีจะสรุ ปว่า ในรอบการประเมินครั งนี ลูกค้ามีความเคลือนไหวในการทําธุ รกรรมเกียวกับรู ปแบบ
การทําธุรกรรม และตรงกับปั จจัยความเสี ยงสู งบางประการในเรื อง ช่องทางการใช้บริ การ และอาจเกียวข้องกับ
พืนทีหรื อประเทศเสี ยง เมือวิเคราะห์กบั ข้อมูลอืนๆประกอบ ผูม้ ีหน้าทีรายงาน อาจใช้ดุลยพินิจประเมินว่า
- ลูกค้ามีการทําธุรกรรมในรู ปแบบทีแตกต่างไปจากทีระบุไว้กบั ผูม้ ีหน้าทีรายงานการทํา
ธุรกรรมในขณะสร้างความสัมพันธ์
- รู ปแบบธุรกรรมเกียวกับช่องทางการให้บริ การทีเปลียนไป โดยลูกค้าเลือกใช้ช่องทางบริ การ
บริ การผ่านเครื องอัตโนมัติทีมีความเสี ยงมากขึน และพืนทีในการทําธุ รกรรมก็เปลียนแปลงในทางทีมีความเสี ยง
สูงขึน
- รู ปแบบธุรกรรมทีเปลียนไปอาจส่ งผลต่อวัตถุประสงค์การดําเนิ นความสัมพันธ์ทีเปลียนไป
ด้วย โดยลูกค้าทําธุ รกรรมในพื นที หรื อประเทศที มีความเสี ยง (ตรวจสอบกับข้อมูลปั จจัยเสี ยงเรื องพืนทีหรื อ
ประเทศเสี ยงแล้ว) ทําให้วตั ถุประสงค์เปลียนจากการออมเงินธรรมดา เป็ นการทําธุ รกรรมข้ามประเทศ โดยระบุ
ในข้อมูลคําขอว่า เพือชําระหนี
- ปั จจัยด้านอืนยังคงทีไม่มีการเปลียนแปลง
- ข้อเสนอแนะ : อาจกําหนดระยะเวลาในการสอบถามข้อมูลลูกค้าเพิมเติ มเป็ นเวลา ๑๕ วัน
หากไม่สามารถติดต่อหรื อไม่ได้รับแจ้งข้อมูลทีสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ ผลการประเมินจะแสดงว่า ลูกค้า
ต้องได้รับการปรับปรุ งความเสี ยงให้มีระดับความเสี ยงสูงขึนในระดับ.......เป็ นต้น

๕๒

แนวทางทีเสนอแนะเพิมเติม
การวิเคราะห์ ความสอดคล้ องระหว่ างความเคลือนไหวในการทําธุรกรรมกับวัตถุประสงค์ ในการดําเนิน
ความสัมพันธ์
จากข้อมูลผลการประเมินเรื อง การตรวจสอบความเคลือนไหวทางการเงิน หรื อการทําธุ รกรรมหรื อการ
ดําเนิ นความสัมพันธ์เรื อง วงเงิ นและรู ปแบบการทําธุ รกรรม จะทําให้ผูม้ ีหน้าที รายงาน สามารถเชือมโยงถึ ง
ผลลัพธ์ในข้อนี ได้ เนื องจาก มูลค่าในการทําธุ รกรรมและวิธีการทําธุ รกรรม ไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์ทางการเงิ น
ประเภทบริ การหรื อช่ องทางการใช้บ ริ การ จะสอดคล้องกับ วัตถุ ป ระสงค์ในการดํา เนิ นความสั มพันธ์เ สมอ
เพียงแต่จะตรงกับข้อมูลวัตถุประสงค์ทีลูกค้าแจ้งไว้ขณะสร้างความสัมพันธ์หรื อไม่
หากนําผลการประเมิ นทังหมดมาพิ จารณาแล้ว พบความสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์อืน ทีต่างไปจาก
วัต ถุ ป ระสงค์เ ดิ ม ที ลู ก ค้า แจ้ง ความประสงค์ไ ว้ใ นขณะสร้ า งความสั มพัน ธ์ หรื อ ในการประเมิ น รอบก่ อ น
ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้องกําหนดแนวทางการประเมินเพือพิจารณาความเสี ยงที เพิมขึนจากวัตถุประสงค์ทีเพิมขึน
หรื อเปลียนแปลงไป
ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ควรกําหนดแบบแผนความเชื อมโยงระหว่าง รู ปแบบการธุ รกรรม กับ วัตถุประสงค์
ในการสร้างความสัมพันธ์ ให้ครบทุกประเภทวัตถุประสงค์และรู ปแบบธุรกรรมทีมีอยู่
ตัวอย่าง
วัตถุประสงค์ดา้ นการออมเงิน

วัตถุประสงค์ดา้ นการลงทุน
วัตถุประสงค์ดา้ นการกูย้ มื

สอดคล้องกับรู ปแบบธุรกรรมประเภท
การเปิ ดบัญชีประเภทรับฝากเงินหรื อรับฝากตราสารทางการเงิน
การฝากเงินสด
การรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์
การถอนเงินในปริ มาณทีนอ้ ยกว่าการฝากเงิน
สอดคล้องกับช่องทางการทําธุรกรรมประเภท
การทําธุรกรรม ณ สาขาหรื อสํานักงาน
การทําธุรกรรมผ่านเครื องอัตโนมัติท งั ฝากและถอน
การทําธุรกรรมผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
สอดคล้องกับมูลค่าในการทําธุรกรรม
ไม่จาํ กัดมูลค่าธุรกรรม โดยขึนอยูก่ บั รายได้ของลูกค้า
..........................................................
..........................................................

๕๓

วัตถุประสงค์ดา้ นการชําระหนีระหว่างประเทศ ........................................
วัตถุประสงค์ดา้ นการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ..................................................
วัตถุประสงค์ดา้ นการลงทุนในหลักทรัพย์ .............................................
วัตถุประสงค์ดา้ นการลงทุนในการซื อสิ นค้าล่วงหน้า ....................................................
วัตถุประสงค์ดา้ นการลงทุนในกองทุน ........................................................................ เป็ นต้น
(๓) การตรวจสอบข้อมูลด้ านอืนๆ ประกอบผลการวิเคราะห์ จากการตรวจสอบและตรวจทาน
เมือดําเนิ นการตามขันตอนข้างต้นแล้ว ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้องกําหนดขันตอนในการตรวจสอบข้อมูล
อืนๆ เพือหาข้อเท็จจริ งมาสนับสนุ นผลการวิเคราะห์ และจะได้ประเมินผลการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ ง
ของลูกค้าในแต่ละครังได้
ผูม้ ีหน้าที รายงาน ไม่ควรเจาะจงการหาข้อมูลเพิ มเติมว่าต้องเป็ นข้อมู ลประเภทใด ควรให้บุ คลากร
ผูเ้ กียวข้องสามารถหาข้อมูลได้โดยอิสระ แต่อาจกําหนดกรอบการหาข้อมูลไว้ โดยเฉพาะเรื องความน่าเชื อถือ
ของข้อมูล
ตัวอย่าง
ผูม้ ีหน้าทีรายงานต้องกําหนดหน้าทีสําหรับบุคลากรทีเกียวข้อง ให้หาข้อเท็จจริ งหรื อข้อมูลเพิมเติมเพือ
สนับสนุ นผลการวิเคราะห์ การตรวจสอบและตรวจทานความเคลือนไหวทางการเงิ นหรื อการทําธุ รกรรมหรื อ
การดําเนิ นความสัมพันธ์ของลูกค้า โดยเฉพาะในกรณี ต่อไปนี
(๑) กรณี ทีผลการวิเคราะห์พบว่า ลูกค้ามีพฤติการณ์เปลียนแปลงจากการดําเนิ นความสัมพันธ์
ช่วงแรก หรื อจากการประเมินครังก่อน
(๒) กรณี ทีผลการวิเคราะห์มีแนวโน้มว่า ควรมีการปรับปรุ งความเสี ยงของลูกค้าในระดับทีสูงขึน
ผูม้ ีหน้าทีรายงานควรกําหนดแนวทางในการหาข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งทีน่าเชือถือ มาสนับสนุนผลการวิเคราะห์
ตัวอย่าง
บุคลากรทีเกียวข้องกับหน้าทีในการตรวจทานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบความเคลือนไหว
ทางการเงินหรื อการทําธุรกรรมหรื อการดําเนิ นความสัมพันธ์ของลูกค้า ควรหาข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งมาประกอบ
ผลการวิเคราะห์ ในกรณี ทีวิเคราะห์ว่า ลูกค้ามีพฤติการณ์ทีเปลียนแปลงหรื อผิดปกติ โดยข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งที
นํามาสนับสนุน ควรเป็ นไปตามหลักการต่อไปนี
- เป็ นข้อเท็จจริ งทีได้จากการสอบถามลูกค้าโดยตรง
- เป็ นข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งทีได้จากฝ่ ายดูแลผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ภายในองค์กร

๕๔

- เป็ นข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งทีได้จากสถาบันการเงินอืนโดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย
- เป็ นข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งทีได้จากแหล่งข้อมูลทีชือถือได้ เช่น ฐานข้อมูลทีรัฐหรื อภาคธุ รกิจ
เดียวกันจัดทําขึนภายใต้การตกลงกัน
- กรณี ทีขอ้ มูลทีได้มา บุคลากรไม่มนั ใจว่าน่ าเชือถือหรื อไม่ ควรระบุ แหล่งทีมาและความเห็ น
ว่า ได้มาจากแหล่งข้อมูลเปิ ดทัว ไป และควรสื บค้นข้อมูลทีตรงกันจากหลายแหล่งข้อมูล
................................................... เป็ นต้น
(๕) การสรุ ปผลการประเมิน
เมือได้ดาํ เนิ นการตามขันตอนข้างต้นครบถ้วนแล้ว ผูม้ ีหน้าทีรายงานต้องกําหนดให้ มีข นั ตอนสรุ ปผล
การประเมิ น โดยการสรุ ปผลดัง กล่ า ว ควรผ่า นการตรวจสอบและตรวจทานโดยบุ ค ลากรที เ กี ย วข้อ งและ
ผูบ้ งั คับบัญชาร่ วมกัน เพือยืนยันว่า กระบวนการตรวจสอบและตรวจทาน ได้ผ่านการวิเคราะห์และตรวจสอบ
ข้อมูลทีเหมาะสมแล้ว
ในการสรุ ปผลการประเมิน ผูม้ ีหน้าทีรายงานควรต้องตอบโจทย์ดงั ต่อไปนี ได้
(๑) ความเคลือ นไหวทางการเงิ นหรื อการทําธุ รกรรมหรื อการดําเนิ นความสัมพันธ์ของลูกค้า
รายนันๆ มีความเปลียนแปลงหรื อไม่ โดยเฉพาะ ความเคลือนไหวทีเปลียนแปลงในเรื อง มูลค่าเงินในการดําเนิ น
ความสัมพันธ์ และ รู ปแบบธุรกรรมหรื อพฤติกรรมในการดําเนินความสัมพันธ์ หากเปลียนจัดอยูใ่ นระดับใด
(๒) ผลลัพ ธ์ใน (๑) ส่ งผลต่อการปรับปรุ งความเสี ยงของลูกค้าหรื อไม่ (อาจแบ่ งเป็ นกีระดับ
ก็ได้ตามความเหมาะสมกับโครงสร้ างลูกค้าทังหมด) หากส่ งผลให้ปรั บปรุ ง ผูป้ ระเมินพบว่าปั จจัยข้อใดทีเป็ น
ส่ วนสําคัญให้มีการปรั บปรุ งความเสี ยงของลูกค้า และเมือสื บหาข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งเพิมเติมแล้ว ยังยืนยันว่า
ปัจจัยทีพบ กระทบต่อการปรับปรุ งความเสี ยงของลูกค้าหรื อไม่
(๓) กรณี ทีมีการปรั บปรุ งความเสี ยงของลูกค้า ควรเข้าสู่ ข นั ตอนการอนุ มตั ิ ของผูบ้ ริ หารทีมี
หน้าทีกาํ กับดูแลการปฏิบตั ิงานนีหรื อไม่
(๔) เห็ นควรดําเนิ นความสัมพันธ์กบั ลูกค้าดัง กล่าวต่อไปหรื อไม่ กรณี ทีไม่ จําเป็ นต้องแสดง
เหตุผลว่า ความเสี ยงของลูกค้านัน จะกระทบต่อกิจการขององค์กร และอาจเกียวข้องกับการกระทําความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นหรื อไม่ (ความผิดฐานฟอกเงิ น หรื อความผิดมูลฐาน
หรื อความผิดเกียวกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย)
หากเชือได้ว่า ความเคลือนไหวในการดําเนิ นความสัมพันธ์ทางธุ รกิจของลูกค้าทีได้วิเคราะห์และประเมินผลนัน
น่ า จะเกี ย วข้อ งกับ การกระทํา ความผิ ด หรื อมี ค วามผิ ด ปกติ อ ย่ า งร้ า ยแรงสํ า หรั บ ลู ก ค้า กลุ่ ม เดี ย วกัน ที ใ ช้

๕๕

ผลิต ภัณ ฑ์/บริ การ/ช่ อ งทางบริ การในแบบเดี ยวกัน อาจพิจารณาสรุ ปรายงานเสนอผูบ้ ริ หารระดับสู งเพื อส่ ง
รายงานธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสํานักงานต่อไป
เมื อดําเนิ นการสรุ ปผลเสร็ จสิ นในแต่ละครั ง ควรจัดเก็บบันทึ กเป็ นข้อมูลเกี ยวกับการตรวจสอบเพือ
ทราบข้อเท็จจริ งสําหรับลูกค้ารายนันๆ และเก็บรักษาไว้เป็ นเวลา ๕ ปี นับแต่วนั ทียตุ ิความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
๓. การกําหนดขั)นตอนในการอนุมัติผลการประเมินและบันทึกผลการประเมิน
การอนุมัตผิ ลการประเมิน
ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้องกําหนดขันตอนในการพิจารณาและอนุ มตั ิโดยผูบ้ ริ หารที มีอาํ นาจในการกํากับ
ดูแลการปฏิบตั ิงาน ในกรณี ทีพบว่า บุคลากรทีเกียวข้องได้ระบุผลการประเมินว่า
(๑) ลูกค้ามีผลการประเมินจากการตรวจสอบและตรวจทานความเคลือนไหวทางการเงิ น ทีทาํ ให้ตอ้ ง
ปรับปรุ งระดับความเสี ยงสู ง และ/หรื อ อาจต้องรายงานธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสํานักงาน
(๒) ลูกค้ามีผลการประเมินจากการตรวจสอบและตรวจทานความเคลือนไหวทางการเงิน ทีระบุว่า ควร
ยุติความสัมพันธ์เนืองจากมีความเสี ยงสู งอันจะกระทบต่อความเสี ยงในการปฏิบตั ิงานขององค์กร (ระบุเหตุแห่ ง
ความเสี ยง) และ/หรื อ อาจต้องรายงานธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสํานักงาน
ผูม้ ีหน้าทีรายงาน อาจกําหนดให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งคนใดคนหนึ ง หรื อคณะทํางานทีมีผบู ้ ริ หารระดับสู ง
รวมอยู่ด ้วยและเป็ นผูม้ ี อาํ นาจลงนามอนุ มตั ิผลการประเมิ น ก่ อนที จะดําเนิ นการปรั บ ปรุ งความเสี ยงหรื อยุติ
ความสัมพันธ์หรื อรายงานธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสํานักงาน แล้วแต่กรณี
การบันทึกข้ อมูล
ผูม้ ีหน้าทีรายงาน มี หน้าที ตอ้ งบันทึ กข้อมูลและเก็บรั กษาข้อมูลต่อไปนี เป็ นเวลา ๕ ปี นับแต่วนั ทียุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า
(๑) ข้อมูลทีเกียวกับการตรวจสอบและตรวจทานความเคลือนไหวทางการเงิน การทําธุรกรรม หรื อการ
ดําเนินความสัมพันธ์ของลูกค้า
(๒) ข้อมูลการวิเคราะห์และสรุ ปผลการประเมิน
(๓) ข้อมูลการได้รับหรื อไม่ได้รับอนุมตั ิและผลลัพธ์ทีจะส่ งผลต่อการบริ หารความเสี ยงของลูกค้าแต่ละราย

๕๖

สาระสําคัญทังหมดในส่ วนนี ใช้สํา หรั บ การตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งทัวไป ซึ งกรณี ทีมีการ
ดําเนินกระบวนการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้าสําหรับลูกค้าทีมีความเสี ยงตํา (Simplify CDD)
หรื อ กระบวนการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้าสําหรับลูกค้าทีมีความเสี ยงสู ง (Enhanced CDD)
ให้ใช้หลักการในส่ วนทีระบุเฉพาะถึงกระบวนการดังกล่าว ซึ งเป็ นส่ วนถัดไป

๕๗

การตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้าทีเข้ มข้ นสําหรับลูกค้ าความเสียงสู ง (Enhanced CDD)
กระบวนการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งสําหรับกลุ่มลูกค้าทีมีความเสี ยงสู ง คือ การเพิมระดับความ
เข้มข้นในขั$นตอนต่างๆ ตั$งแต่ข$ นั ตอนการระบุตวั ตน ขั$นตอนการบริ หารความเสี ยง ขั$นตอนการตรวจสอบความ
เคลือนไหวทางการเงินหรื อธุรกรรม จนถึงขั$นตอนการทบทวนข้อมูลของลูกค้า
ในการพิ จ ารณานํา กระบวนการตรวจสอบเพื อ ทราบข้อ เท็ จ จริ งเกี ย วกับ ลู ก ค้า ที มี ความเสี ย งสู ง
ซึ งต่ อ ไปนี$ จะใช้ ค ํา ว่ า “การตรวจสอบเพื อ ทราบข้อ เท็ จ จริ งเกี ย วกั บ ลู ก ค้า อย่ า งเข้ ม ข้ น ” มาปรั บ ใช้
ผูม้ ีหน้าที รายงาน ต้องกํา หนดนโยบายหรื อมาตรการหรื อหลักเกณฑ์เ กียวกับการบริ หารความเสี ยงด้วยการ
กําหนดปั จจัยการพิจารณาความเสี ยงที สอดคล้องกับข้อบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบเพือทราบ
ข้อ เท็ จ จริ ง เกี ย วกับ ลู ก ค้า และประกาศที เ กี ย วข้อ ง และในการกํา หนดขั$นตอนในการดํา เนิ น กระบวนการ
ตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้าอย่างเข้มข้น ควรพิจารณากําหนดขั$นตอนให้สอดคล้องกับแนวทาง
ฉบับนี$ ได้แก่
๑. ขั$นตอนการระบุตวั ตนทีเข้มข้น
๒. ขั$นตอนการบริ หารความเสี ยงเพือจัดระดับความเสี ยงสู ง
๓. ขั$นตอนการตรวจสอบความเคลือนไหวทางการเงิน การทําธุรกรรม หรื อการดําเนินความสัมพันธ์ทีเข้มข้น
ขั*นตอนที ๑ ขั*นตอนการระบุตวั ตนทีเข้ มข้ น
ขั*นตอนที ๑.๑ การขอข้ อมูลเพือระบุตัวตนอย่ างเข้ มข้ น
ดังทีได้กล่าวมาในเรื อง การอนุ มตั ิรับลูกค้า ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้องมีข$ นั ตอนในการประเมินผลเบื$องต้น
ว่า ลูกค้ารายทีขอสร้างความสัมพันธ์น$ นั ควรแจ้งข้อมูลเพิมเติมในขั$นตอนการระบุตวั ตนหรื อไม่ ซึ งในขั$นตอน
นี$ เป็ นการพิจารณาเบื$องต้นว่า ลูกค้ามีโอกาสเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายมากกว่าความเสี ยงระดับตําหรื อไม่ โดยพิจารณาจากเงือนไขหรื อปั จจัยทียกตัวอย่างไว้ใน หัวเรื องการอนุ มตั ิ
รับลูกค้า (ขั$นตอนการประเมินผลเบื$องต้นเพือขอข้อมูลเพิมเติม)
กรณี ที ผูม้ ี ห น้ า ที ร ายงานได้ด ํา เนิ น การประเมิ น ผลเบื$ อ งต้น พบว่ า ควรขอข้อ มู ล เพิ ม เติ ม จากลู ก ค้า
เนื องจาก ลูกค้าอาจมีขอ้ มูลหรื อข้อเท็จจริ งทีตรงกับเงือนไขการประเมินเบื$องต้น เช่น ลูกค้าแจ้งวัตถุประสงค์ใน
การสร้างความสัมพันธ์และขอใช้บริ การประเภททีมีความเสี ยงด้านการฟอกเงินสู ง หรื อ ลูกค้าเป็ นนิ ติบุคคลทีมี
ข้อมูลการแสดงผูร้ ับผลประโยชน์ทีมีโครงสร้ างซับซ้อนและใช้บริ การทีมีความเสี ยงสู งหรื อมูลค่าเงิ นสู ง หรื อ
ลูกค้าระบุในเอกสารว่า เป็ นบุคคลทีมีสถานภาพทางการเมืองหรื อมีความเกียวข้องกับบุคคลทีมีสถานภาพทาง
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การเมือง เป็ นต้น (ดูแนวทางปฏิบตั ิในเรื อง การอนุ มตั ิรับลูกค้า หัวข้อ การประเมินผลเบื$องต้นเพือขอข้อมูล
เพิมเติม) ผูม้ ีหน้าทีรายงานต้องกําหนดแนวทางให้บุคลากรทีเกียวข้อง ขอข้อมูลหรื อตรวจสอบข้อมูลของ
ลูกค้าเพิมเติม ไม่ว่าลูกค้าจะเป็ นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคลทีมีการตกลงกันทางกฎหมาย
(๑) ความเข้มข้นในการขอข้อมูลของลูกค้าบุคคลธรรมดา
กรณี ทีลูกค้าเป็ นบุคคลธรรมดา และผูม้ ีหน้าทีรายงาน ประเมินผลเบื$ องต้นว่า ลูกค้าดังกล่าวควรได้รับ
การตรวจสอบข้อมูลเพิมเติม อาจเนื องมาจาก พฤติกรรมการขอสร้างความสัมพันธ์ทีแสดงว่า อาจดําเนิ นการ
แทนบุ คคลอืนโดยไม่มีการมอบอํานาจทีเปิ ดเผย หรื อ มีขอ้ มูลตรงกับบุคคลที มีสถานภาพทางการเมืองทีเป็ นที
รู ้จกั หรื อระบุขอ้ มูลอาชี พเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งระดับสู งหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมือง หรื ออาจระบุขอสร้าง
ความสัมพันธ์หรื อขอเปิ ดใช้บริ การทีมีความเสี ยงสู ง หรื อไม่สอดคล้องกับระดับรายได้ทีแจ้งไว้ในเอกสารสมัคร
ขอใช้บริ การ หรื อตรงกับเงือนไขทีผมู ้ ีหน้าทีรายงานกําหนดขึ$น เป็ นต้น
ผูม้ ีหน้าที รายงานควรขอข้อมูลเพิ มเติม หรื อตรวจสอบข้อมูลเพิมเติ มอื นๆที สามารถนํามาใช้ในการ
ประเมินความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้า โดยอย่างน้อย
ได้แก่ขอ้ มูลหรื อข้อเท็จจริ งดังต่อไปนี$
(๑.๑) ข้อมูลเกียวกับแหล่ งที มาของรายได้ (อาจรวมถึ งที มาของรายได้ทีชัดเจนทั$งแหล่ งเงิ น
หลัก และแหล่งเงินอืนๆทีมีเพิมเติม)
(๑.๒) ข้อมูลเกียวกับผูร้ ับผลประโยชน์ทีแท้จริ ง (กรณี ทีสงสัยว่า ลูกค้าอาจสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับผูม้ ีหน้าทีรายงานเพือประโยชน์ของบุคคลอืน)
(๑.๓) วัตถุ ป ระสงค์ในการสร้ างความสั มพันธ์ทีเ ฉพาะเจาะจง (กรณี ทีสงสัยว่า ลูกค้าขอใช้
บริ การเพือวัตถุ ประสงค์บางอย่าง เช่ น ขอใช้บริ การโอนเงิ นข้ามประเทศ เนื องจากต้องการลงทุนเกี ยวกับผล
กําไรจากเพิมหรื อลดค่าเงินตราต่างประเทศ หรื อขอใช้บริ การเปิ ดบัญชีเพือลงทุนในกิจการบางอย่างในลักษณะ
บุคคลธรรมดา เป็ นต้น)
(๒) ความเข้มข้นในการขอข้อมูลของลูกค้านิติบุคคลหรื อบุคคลทีมีการตกลงกันทางกฎหมาย
กรณี ทีลูกค้าเป็ นนิ ติบุคคลหรื อบุคคลที มีการตกลงกันทางกฎหมาย และผูม้ ีหน้าทีรายงาน ประเมินผล
เบื$ องต้นว่า ลูกค้าดังกล่าวควรได้รับการระบุตวั ตนเพิมเติม อาจเนื องมาจาก ความซับซ้อนของโครงสร้ างลูกค้า
นิ ติบุคคลทีปรากฏในเอกสารแสดงตน หรื อ รายชือกรรมการหรื อสมาชิกขององค์กรทีพบในเอกสารแสดงตน
อันแสดงว่า อาจเกียวข้องกับบุคคลทีมีสถานภาพทางการเมือง หรื อ ลูกค้าขอสร้างความสัมพันธ์หรื อใช้บริ การที
มีวงเงินมูลค่าสู งมากหรื อบริ การทีมีความเสี ยงสู ง หรื อตรงกับเงือนไขทีผมู ้ ีหน้าทีรายงานกําหนดขึ$น เป็ นต้น
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ผูม้ ีหน้าที รายงานควรขอข้อมูลเพิ มเติม หรื อตรวจสอบข้อมูลเพิมเติ มอื นๆที สามารถนํามาใช้ในการ
ประเมินความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้า โดยอย่างน้อย
ได้แก่ขอ้ มูลหรื อข้อเท็จจริ งดังต่อไปนี$
(๒.๑) ข้อมูลเกียวกับวัตถุประสงค์ทีแท้จริ ง ในการดําเนินกิจการของลูกค้า (กรณี ทีพบว่า ลูกค้า
มี ก ารดํา เนิ น กิ จ การหลายอย่ า งและมี กิ จ การที ท ํา ให้ เ กิ ด รายได้ห ลัก และรายได้ เ สริ ม หรื อลู กค้า ไม่ ร ะบุ
วัตถุประสงค์ทีชดั เจนในเอกสารขอสมัครใช้บริ การ)
(๒.๒) ข้อ มู ล โครงสร้ า งสํา คัญของลูกค้า ได้แ ก่ ข้อ มู ล ที แ สดงถึ งโครงสร้ า งหลักอัน ทํา ให้
กิจการของลูกค้าดําเนิ นอยู่ได้ เช่ น โครงสร้ างผูถ้ ือหุ ้นรายสําคัญ หรื อโครงสร้างผูบ้ ริ หารตั$งแต่ระดับสู งจนถึ ง
ระดับปฏิบตั ิ หรื อโครงสร้างบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ ทั$งนี$ ข้อมูลในข้อนี$ จะเป็ นประโยชน์ในการตรวจสอบไป
ถึงข้อมูลผูร้ ับผลประโยชน์ทีแท้จริ งของลูกค้า และในการตรวจสอบความน่าเชือถือในการดําเนิ นกิจการของลูกค้า
(๒.๓) ข้อมูลของผูบ้ ริ หารที มีอาํ นาจสู งสุ ด ได้แก่ ข้อมูลบุ คคลธรรมดาหรื อเป็ นคณะบุ คคล
ทีปฏิบตั ิงานในตําแหน่ งด้านงานบริ หารและมีอาํ นาจสู งสุ ดในการกําหนดนโยบายหรื อขับเคลือนลูกค้านิ ติบุคคล
นั$นๆ อาจเป็ นบุคคลทีมีตาํ แหน่ง ซึ งมีอาํ นาจสําคัญเกียวกับการดําเนิ นงานและการเงินของลูกค้า อย่างน้อยทีสุด
ควรได้ขอ้ มูลชือเต็ม หมายเลขประจําตัวหรื อสัญชาติ ทีทาํ ให้สามารถตรวจสอบกับข้อมูลรายชือตามทีกฎหมาย
กําหนด รวมถึงฐานข้อมูลรายชืออืนๆทีเป็ นประโยชน์ในการบริ หารความเสี ยงของลูกค้า (ดูประกาศประกอบ
กฎกระทรวง เรื อง แนวทางในการระบุตวั ตนของลูกค้าและการระบุผไู ้ ด้รับผลประโยชน์ทีแท้จริ งของลูกค้า)
(๒.๔) ข้อมูลผูร้ ั บผลประโยชน์ทีแท้จริ ง (หรื อผูร้ ั บผลประโยชน์ทอดสุ ดท้าย) ซึ งเป็ นบุ คคล
ธรรมดา ในกรณี น$ ี ผูม้ ีหน้าทีรายงานต้องกําหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบหรื อขอข้อมูลจากลูกค้าในลําดับ
ขั$นตอนทีสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล อย่างน้อยได้แก่
(๒.๔.๑) กําหนดให้บุคลากรทีเกียวข้องใช้ความพยายามในการตรวจสอบจากเอกสาร
หรื อหลักฐานที ระบุ การถือครองหุ ้นอันแสดงถึงการได้รับผลประโยชน์ในจํานวนร้ อยละทีเ หมาะสม ทั$งนี$ ให้
พิจารณาถึงบรรทัดฐานหรื อแนวปฏิบตั ิทีผมู ้ ีหน้าทีรายงานในประเภทธุ รกิจเดียวกันทั$งในประเทศหรื อในระดับ
สากลถือปฏิบตั ิอยู่
(๒.๔.๒) กรณี ทีไม่สามารถตรวจสอบได้ดว้ ยวิธีแรก ให้บุคลากรทีเกียวข้องใช้ความ
พยายามในการตรวจสอบหาบุคคลทีอาจมีอาํ นาจในการควบคุมหรื อครอบงํากิจการลูกค้า ซึ งอาจไม่ปรากฏใน
เอกสารราชการ โดยอาจค้นหาจาก ข้อเท็จจริ งหรื อข้อมูลอืนๆ ซึ งไม่จาํ เป็ นต้องปรากฏในเอกสารราชการหรื อ
ฐานข้อมูลราชการ แต่ อาจมาจากแหล่ งข้อมูลสาธารณะ หรื อแหล่งข้อมูลอืนๆ ซึ งบุคลากรอาจระบุ ถึง ระดับ
ความน่ าเชือถือของแหล่งข้อมูลประกอบการบันทึกข้อมูลด้วย (เช่ น ได้มาจากเวปไซต์ (ระบุชือ) หรื อบทความ
ในวารสารสิ งพิมพ์ทีไม่มีการรับรองโดยหน่ วยงานราชการ)
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(๒.๔.๓) กรณี ทีวิธีการทั$งหมดข้างต้นไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลผูร้ ั บผลประโยชน์
ทีแท้จริ ง ให้กาํ หนดแนวทางให้ บุ คลากรที เกี ยวข้องใช้ดุลยพินิจว่า ผูร้ ั บผลประโยชน์ทีแท้จริ งของลูกค้า อาจ
ได้แก่ บุคคลธรรมดารายใดรายหนึ งหรื อหลายราย ทีมีอาํ นาจในการควบคุมการดําเนิ นกิจการของลูกค้า ทั$งนี$
ควรระบุว่า การพิจารณาข้อมูลนี$ เกิดจากการสันนิ ษฐานเนื องจาก ไม่สามารถหาได้จากวิธีการอืนๆ เพือทีผูม้ ี
หน้าที รายงาน จะได้ตรวจสอบเมือ เกิ ดการทําธุ รกรรมของลูกค้า กับบุ คคลภายนอกต่อ ไปว่า กรณี ทีลูกค้าทํา
ธุ รกรรมกับ บุ คคลธรรมดารายหนึ ง รายใดบ่ อ ยครั$ งและมี ว งเงิ น ที สู ง มากเป็ นพิ เ ศษ บุ คคลธรรมดานั$น อาจ
เกียวข้องกับการรับประโยชน์ทีแท้จริ งจากลูกค้าก็ได้
(๒.๔.๔) การกํา หนดวิ ธีการตรวจสอบอื นๆสามารถกระทําได้ แต่ ตอ้ งดํา เนิ นการ
ภายหลังจากทีได้ดาํ เนิ นการตามหลักการข้างต้นแล้ว ในกรณี ทีผมู ้ ีหน้าที รายงานกําหนดให้ลูกค้าเป็ นผูร้ ะบุตวั
ผูร้ ับผลประโยชน์ทีแท้จริ ง โดยผูม้ ีหน้าทีรายงานต้องกําหนดให้บุคลากรทีเกียวข้อง ตรวจสอบหรื อจัดให้ลูกค้า
แสดงความเชือมโยงหรื อความเกียวข้องระหว่าง บุคคลดังกล่าวกับลูกค้าให้ได้
(๒.๕) ข้อมูลแหล่งรายได้หรื อแหล่งเงินทีเกียวข้องกับลูกค้า ได้แก่ พื$นทีหรื อประเทศทีลูกค้า
ดําเนินกิจการอยู่ หรื อ ร่ วมดําเนินกิจการด้วย หรื อ เป็ นแหล่งคู่คา้ หรื อเป็ นแหล่งลงทุนของลูกค้า
ผูม้ ีหน้าทีรายงานอาจกําหนดให้บุคลากรขอข้อมูลอืนนอกจากทีระบุไว้ขา้ งต้นเพิมเติม เพือประโยชน์ใน
การบริ หารความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ขั*นตอนที ๑.๒ ขั*นตอนการดําเนินการตรวจสอบความน่ าเชือถือของข้ อมูลระบุตวั ตน
เมือผ่านขั$นตอนที ๑.๑ แล้ว ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้องกําหนดมาตรการในการพิสูจน์ทราบและตรวจสอบ
ข้อมูลการระบุตวั ตนของลูกค้า ซึ งประกอบด้วย ขั$นตอนการพิสูจน์ทราบความแท้จริ งและความน่ าเชื อถือของ
ข้อมูลลูกค้า และขั$นตอนการตรวจสอบกับข้อมูลรายชือตามทีกฎหมายกําหนด
(๑) ขั$นตอนการพิสูจน์ทราบข้อมูลของลูกค้า
ผูม้ ีหน้าทีรายงานต้องกําหนดหลักเกณฑ์ให้บุคลากรทีเกียวข้อง ดําเนิ นการตรวจสอบเพือทราบ
ว่า ข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งที ลูกค้าแจ้งหรื อแสดงเอกสาร เป็ นข้อมูลทีมีความทีน่าเชือถือได้ว่า น่ าจะเป็ นข้อมูลที
แท้จ ริ ง โดยอาจกํา หนดระดับ ความน่ า เชื อ ถื อ ไว้เ ป็ นหลัก ในการใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และกํา หนดเงื อ นไขและ
วิธีดาํ เนิ นการ ในกรณี ทีได้รับข้อมูลทีเป็ นเท็จ หรื อไม่น่าเชือถือ หรื อไม่ครบถ้วนไว้ดว้ ย
ตัวอย่าง
- ความน่ าเชือถือระดับที ๑ ข้อมูลทีผมู้ ีหน้าทีรายงาน ได้ตรวจสอบจากหน่ วยงานราชการหรื อรั บรอง
โดยหน่วยงานของรัฐ หรื อเอกสารราชการ หรื อสําเนาเอกสารทีรับรองโดยหน่วยงานของรัฐ
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- ความน่ า เชื อ ถื อ ระดับ ๒ ข้อ มู ล ที มีก ารรั บ รองตามมาตรฐานสากลที ถื อ ปฏิ บัติ กัน ในทางธุ ร กิ จ
(เช่น รั บรองโดยบุคคลหรื อองค์กรทีได้รับอนุ ญาตหรื อน่ าเชื อถือ) ข้อมูลทีผมู ้ ีหน้าทีรายงาน ได้ตรวจสอบจาก
แหล่งข้อมูลทีให้บริ การในการตรวจสอบโดยเฉพาะและมีความน่าเชือถือในทางธุรกิจ
- ความน่ าเชือถือระดับ ๓ ข้อมูลทีบุคลากรของผูม้ ีหน้าทีรายงาน ดําเนิ นการแสวงหา ตรวจสอบและหา
ข้อเท็จจริ งอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ภายในทีกาํ หนดไว้ และใช้ดุลยพินิจว่าควรพิจารณาเก็บเป็ นบันทึ กข้อมูลของ
ลูกค้าไว้ (เช่น ข้อมูลทีหาได้จากฐานข้อมูลสาธารณะในอินเตอร์ เน็ต หรื อข้อมูลภายในองค์กรของลูกค้าทีขอให้
ลูกค้านํามาอ้างอิง เป็ นต้น)
(๒) ขั$นตอนการตรวจสอบกับรายชือตามทีกฎหมายกําหนด
ขั$นตอนนี$ ผูม้ ีหน้าที รายงาน จะพิจารณาดําเนิ นการเมือผ่านขั$นตอนการพิสูจน์ทราบข้อมูลตามข้อ (๑)
ข้างต้นแล้ว หรื ออาจพิจารณาดํา เนิ นการก่ อนการพิสู จ น์ ทราบข้อมูลตามข้อ (๑) ก็ได้ แต่ การดํา เนิ นการใน
ขั$นตอนหลังพิสูจน์ทราบ จะทําให้แน่ ใจได้ว่า ข้อมูลทีนาํ มาเปรี ยบเทียบกับรายชือทีกฎหมายกําหนด เป็ นข้อมูล
ทีน่าเชื อถือซึ งผ่านกระบวนการกลัน กรองมาแล้ว ผูม้ ีหน้าทีรายงานต้องดําเนิ นการตรวจสอบรายชือลูกค้าและ
ผูร้ ับผลประโยชน์ทีแท้จริ ง กรรมการผูม้ ีอาํ นาจทุกราย ผูบ้ ริ หารที มีอาํ นาจสู งสุ ด และในกรณี ทีความสัมพันธ์
ดังกล่าวเป็ นการทํากรมธรรม์ประกันภัยทีมีการระบุตวั ผูร้ ับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ให้ดาํ เนิ นการตรวจสอบ
ผูร้ ับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ดว้ ย (หากพบรายชือบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคล หรื อบุคคลทีมีการตกลงกัน
ทางกฎหมาย ทีเกียวข้องกับการสร้ างความสัมพันธ์ของลูกค้า หรื อมีบทบาทสําคัญเป็ นส่ วนหนึ งของปั จจัยการ
ประเมินความเสี ยงของลูกค้า ผูม้ ีหน้าทีรายงานควรพิจารณาตรวจสอบกับรายชือทีกฎหมายกําหนดให้ครบถ้วน)
กับข้อมูลรายชือ ดังนี$
(๒.๑) รายชื อเกี ยวกับการก่อการร้ ายและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ าย ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ งเป็ นข้อมูลที
กฎหมายกําหนดให้ตรวจสอบอย่างเคร่ งครั ด (ให้ดูเรื อง การอนุ มตั ิรับลูกค้า ในหัวข้อ การตรวจสอบกับข้อมูล
รายชือทีกฎหมายกําหนด)
(๒.๒) รายชื อเกี ยวกับการก่อการร้ ายและการกระทําความผิดร้ ายแรงอื นๆที กาํ หนดขึ$นโดย
องค์กรอืนนอกจากข้อ (๒.๑) ซึงผูม้ ีหน้าทีรายงานพิจารณาว่ามีความน่ าเชือถือและควรนํามาตรวจสอบกับข้อมูล
ลูกค้า สําหรั บรายชื อประเภทอืนทีอาจนํามาใช้เพือพิจารณาความเสี ยงของลูกค้า ทีไม่อยู่ในรายชือข้อ (๒.๑)
ผูม้ ีหน้าที รายงานอาจพิจ ารณานํา มาตรวจสอบในขั$นตอนนี$ หากเห็ นว่า เป็ นข้อมูลรายชื อ ที ถูกกําหนดไว้ใน
มาตรการหรื อหลักเกณฑ์ขององค์กรว่า เป็ นรายชือทีมีความเสี ยงสู ง และจะทําให้ผมู ้ ีหน้าทีรายงานเกิดความเสี ยง
ด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ ายที สูงขึ$น โดยเฉพาะผูม้ ีหน้าทีรายงานที ตอ้ ง
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ปฏิ บัติ ต ามเงื อ นไขการตรวจสอบรายชื อ ของประเทศอื น ในฐานะสาขาหรื อบริ ษ ัท ในเครื อ คู่ ค ้า ตัว แทน
(เป็ นทางเลือกของผูม้ ีหน้าทีรายงาน โดยไม่มีขอ้ กฎหมายบังคับ)
ขั*นตอนที ๑.๓ ขั*นตอนการปฏิเสธลูกค้าภายหลังการระบุตวั ตน
หลังจากดําเนิ นการระบุตวั ตนตามขั$นตอนที ๑.๒ แล้ว ผูม้ ี หน้าที รายงานต้องดําเนิ นการบริ หารความ
เสี ยง โดยประเมิ นว่า ลูกค้าแต่ ละราย มีความเสี ยงในระดับใด เพือจะได้ดาํ เนิ นกระบวนการตรวจสอบความ
เคลือนไหวและกระบวนการอืนๆทีเหมาะสมกับผลการประเมินความเสี ยงดังกล่าวต่อไป เว้ นแต่
กรณีที ๑ เมือพบว่า ลูกค้า ผูร้ ั บผลประโยชน์ทีแท้จริ ง กรรมการผูม้ ีอาํ นาจรายใดรายหนึ ง ผูบ้ ริ หารทีมี
อํานาจสู งสุ ด ตลอดจนผูร้ ั บผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรื อบุคคลทีมีบทบาทสําคัญกับลูกค้าทีได้ตรวจสอบ
แล้ว พบว่า มี ขอ้ มู ลตรงกับ รายชื อ ที กฎหมายกําหนด(ตาม พรบ.ป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖) ผูม้ ีหน้าทีรายงานต้องดําเนิ นการดังต่อไปนี$
(๑) ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า โดยเก็บบันทึกข้อมูลของลูกค้าทีได้ตรวจสอบไว้ รวมถึงทํา
สําเนา หลักฐานหรื อเอกสารทีลูกค้านํามาแสดง เก็บไว้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องให้ลูกค้าลงชื อรั บรอง เพือประโยชน์
ในการให้ขอ้ มูลแก่สํานักงาน (ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วย
การป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ าย) ทั$งนี$ ผูม้ ีหน้าทีรายงานสามารถคืน
หลักฐาน เอกสาร แก่ลกู ค้าได้ (ภายหลังจากทีได้ทาํ สําเนาหรื อคัดลอกข้อมูลสําคัญทีจะระบุตวั ตนของลูกค้าแล้ว)
(๒) รายงานเป็ นธุ รกรรมที มีเ หตุ อ ัน ควรสงสั ย ต่ อ สํ า นัก งาน ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการป้ องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน
(๓) รายงานข้อมูลต่ อสํา นักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย
กรณีที ๒ เมือผูม้ ีหน้าทีรายงานได้ใช้ดุลยพินิจแล้วว่า แม้ลูกค้าจะไม่มีขอ้ มูลตรงกับรายชื อที กฎหมาย
กําหนด แต่ มีขอ้ มูลหรื อข้อ เท็จจริ งที อาจส่ ง ผลให้ผูม้ ีหน้า ที รายงานมี ความเสี ยงต่ อการฝ่ าฝื นการปฏิ บตั ิ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น หรื อมี ความเสี ยงอย่างร้ ายแรงที อาจทําให้ผูม้ ี หน้าที
รายงานเป็ นส่ วนหนึ งในกระบวนการฟอกเงิ นหรื อสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ าย หรื อมีความเสี ยง
อย่างร้ ายแรงที อาจทําให้ผูม้ ี หน้า ที รายงานได้รับผลกระทบทางธุ รกิจและทางกฎหมายจากสํานักงานใหญ่ ใน
ต่างประเทศ บริ ษทั ในเครื อ หรื อผูป้ ระกอบธุ รกิจคู่คา้ ในต่างประเทศ ผูม้ ีหน้าทีรายงานอาจพิจารณาดังต่อไปนี$
(เป็ นดุลยพินิจของผูม้ ีหน้าทีรายงาน โดยเงื อนไขการใช้ดุลยพินิจนั$นอยูบ่ นการประเมินความเสี ยงด้านการฟอก
เงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย)
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(๑) ปฏิ เสธการสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (ไม่บงั คับให้ตอ้ งเก็บบันทึ กข้อมูลหรื อทําสําเนาข้อมูลที
ลู กค้า แสดงไว้แ ต่ ค วรพิ จ ารณาเก็บ เพื อ ประโยชน์ ใ นกรณี ที ต ้อ งรายงานธุ ร กรรมที มี เ หตุ อัน ควรสงสั ย ต่ อ
สํานักงานในภายหลัง)
(๒) หากมีเหตุอนั ควรสงสั ยว่า ลูกค้าอาจเกียวข้องกับการฟอกเงิน การกระทําความผิดมูลฐาน ให้รายงาน
เป็ นธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสํานักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ขั*นตอนที ๒ การบริหารความเสียงเพือจัดระดับความเสี ยงสู ง
การที ผูม้ ีหน้าที รายงาน จะดําเนิ นการตามขั$นตอนนี$ ได้ ผูม้ ี หน้า ที รายงานต้องกํา หนดนโยบาย หรื อ
มาตรการ หรื อหลักเกณฑ์ในการบริ หารความเสี ยง โดยประกอบไปด้วยปั จจัยในการพิจารณาความเสี ยงของ
ลูกค้า (ดูสาระสําคัญในเรื อง การบริ หารความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย)
ตามหลักการเบื$องต้น ส่ วนใหญ่ลูกค้าทีผ่านขั$นตอนการระบุตวั ตนอย่างเข้มข้น มักจะมีขอ้ เท็จจริ งหรื อ
ข้อมูลทีตรงกับปัจจัยความเสี ยงสู ง ซึ งเมือเข้าสู่ ข$ นั ตอนนี$ แล้วอาจได้รับการประเมินความเสี ยงในระดับปกติหรื อ
ระดับ สู ง (ขึ$ น อยู่กับข้อมู ลด้า นอื น ๆและการกํา หนดระดับ และปั จ จัย ความเสี ยงของแต่ ล ะองค์ก รผูม้ ี ห น้า ที
รายงาน) แต่ส่วนมากแล้วจะไม่อยูใ่ นกลุ่มลูกค้าทีมีความเสี ยงตํา เพราะหากมีคุณสมบัติทีตรงกับปั จจัยความเสี ยง
ตํา ก็มกั จะไม่เข้าสู่ กระบวนการระบุตวั ตนอย่างเข้มข้น เว้นแต่จะพบข้อมูลทีตรงกับปั จจัยเสี ยงสู งในภายหลัง
ขั$นตอนการบริ หารความเสี ยงและประเมินผลความเสี ยงสู งจะต้องสอดคล้องกับผลการระบุ ตวั ตนที
ปรากฏว่า
(๑) ลูกค้ามีขอ้ มูลหรื อข้อเท็จจริ งทีตรงกับปั จจัยเสี ยงสู งและไม่มีปัจจัยเสี ยงตําอืนๆทีสามารถ
ลดทอนความเสี ยงสูงได้ เช่น พบว่า ลูกค้าบุคคลธรรมดามีพฤติการณ์ทีระบุได้ชดั เจนว่า สร้างความสัมพันธ์ทาง
ธุ รกิจเพือประโยชน์ของบุคคลอืน และมีวตั ถุประสงค์เพือการลงทุนในมูลค่าเงินทีสูงมาก หรื อ พบว่าลูกค้านิ ติ
บุคคล มีวตั ถุประสงค์ในการดําเนิ นกิจการตรงกับอาชีพเสี ยงและเกียวข้องกับพื$นทีหรื อประเทศทีเสี ยงด้านการ
ฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย และเลือกใช้บริ การทีมีความเสี ยงสู ง เป็ นต้น
(๒) ลู กค้า มี ขอ้ มูลหรื อ ข้อ เท็ จจริ ง ที ต รงกับปั จ จัยเสี ยงสู ง อย่างเด็ดขาด (ดู ปัจ จัยความเสี ย ง
ประเภทนี$ ในเรื อง การบริ หารความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย หัวข้อ
ปั จจัยความเสี ยงสู ง ) เช่ น ลูกค้าเป็ นบุ คคลที มีส ถานภาพทางการเมื อง (ไม่ว่าจะเป็ นบุ คคลที มีส ถานภาพทาง
การเมืองภายในประเทศหรื อต่างประเทศหรื อระหว่างประเทศ) หรื อ ลูกค้ามีขอ้ มูลตรงกับรายชือผูม้ ีคาํ สังถูกยึด
อายัดทรั พย์สินหรื อยับยั$งธุรกรรม หรื อศาลมีคาํ สังให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดิ น หรื อเป็ นลูกค้านิ ติบุคคลที
เกียวข้องอย่างใกล้ชิดกับรายชื อบุคคลที ถูกระงับการดําเนิ นการทางทรั พย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
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ขั*นตอนที ๒/๑ การได้ รับอนุมัตจิ ากผู้บริหารระดับสู งทีมีอาํ นาจในขั*นตอนสําคัญ
เนื องจาก ขั$นตอนการระบุตวั ตนและขั$นตอนการบริ หารความเสี ยงในครั$งแรก มักจะกระทําควบคู่หรื อ
ในระยะเวลาที ใกล้เคียงกัน และต้องดําเนิ นการให้เรี ยบร้อยก่อนอนุ มตั ิรับลูกค้า และ/หรื อ รับทําธุ รกรรมครั$ ง
แรก ผูม้ ีหน้าทีรายงานต้องกําหนดหลักการพิเศษสําหรับการรับลูกค้าทีมีความเสี ยงสู ง คือ
(๑) กําหนดให้ผูบ้ ริ หารระดับสู งที มีอาํ นาจ เป็ นผูอ้ นุ มตั ิรับลูกค้าดังกล่ าว ทั$งนี$ ผูบ้ ริ หารระดับสู งทีมี
อํานาจอนุ มตั ิ เปรี ยบเสมือนตัวแทนของคณะผูบ้ ริ หารองค์กรที ควรใช้อาํ นาจในการใช้ดุลยพินิจรับหรื อไม่รับ
ลูกค้าที มีความเสี ยงระดับสู ง ในขั$นตอนสุ ดท้า ย ซึ งก่ อนจะอนุ มตั ิรับ ลูกค้าหรื อไม่น$ ัน ผูบ้ ริ ห ารดังกล่าวควร
ได้รับข้อมูลทีเพียงพอเกียวกับลูกค้านั$นๆ
(๒) กําหนดให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งทีมีอาํ นาจ เป็ นผูต้ ดั สิ นใจขั$นตอนสุ ดท้าย ในการปฏิเสธความสัมพันธ์
ยุติความสัมพันธ์ ตามมาตรการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงพิจารณาให้รายงานเป็ นธุ รกรรมที มี
เหตุอนั ควรสงสัยในกรณี ทีปฏิเสธหรื อยุติความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับลูกค้าด้วย หรื อ ในการระงับการดําเนินการ
ทางทรัพย์สินและรายงานข้อมูลต่อสํานักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย
(๓) กําหนดให้ผูบ้ ริ หารระดับสู งทีมีอาํ นาจ เป็ นผูร้ ั บทราบและอนุ มตั ิ กรณี ทีมีการเปลียนแปลงระดับ
ความเสี ยงของ ลู กค้า ที มีความเสี ยงสู ง ในขั$นตอนการตรวจสอบและทบทวนความเคลื อ นไหวทางการเงิ น
การทําธุ รกรรม หรื อการดําเนิ นความสัมพันธ์ หรื อข้อมูลการระบุตวั ตน หรื อขั$นตอนในการรั บทําธุ รกรรมทีมี
ขนาดใหญ่หรื อธุรกรรมทีสงสัยว่าอาจเกียวข้องกับการฟอกเงินหรื อ การกระทําความผิดมูลฐาน และอนุ มตั ิกรณี
พิจารณาเห็นควรให้ส่งเป็ นรายงานธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสํานักงาน
กรณี ที ตรวจสอบและประเมนผลได้ว่ า ลูกค้า มี ขอ้ มูล ตรงกับปั จจัยความเสี ยงสู ง ซึ งสงสัยได้ว่ าอาจ
เกี ยวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานหรื อการฟอกเงิ น ให้ผูม้ ีหน้าที รายงานเสนอต่อผูบ้ ริ หารระดับสู งเพือ
อนุมตั ิ รายงานเป็ นธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสํานักงาน
ขั*นตอนที ๓ การตรวจสอบความเคลือนไหวทางการเงิน การทําธุรกรรม หรือการดําเนินความสัมพันธ์ ทีเข้ มข้ น
การดําเนิ นการในข้อนี$ ให้พิจารณาใช้กบั ลูกค้ากลุ่มทีได้รับการประเมินความเสี ยงในระดับสู ง (กรณี ที
ผูม้ ีหน้าทีรายงาน กําหนดระดับความเสี ยงสู งออกเป็ นหลายระดับ ต้องพิจารณาปรั บความเข้มข้นให้สอดคล้อง
กับกลุ่มลูกค้าความเสี ยงสูงแต่ละระดับ)
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ในการกําหนดมาตรการสําหรับขั$นตอนการตรวจสอบความเคลือนไหวทางการเงิน การทําธุ รกรรมหรื อ
การดําเนิ นความสัมพันธ์อย่างเข้มข้น ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้องกําหนดวิธีการหรื อลักษณะการตรวจสอบทีมีความ
เข้มข้นกว่ามาตรการตรวจสอบฯสําหรั บลูกค้าทีมีความเสี ยงตํากว่า โดยต้องคํานึ งถึงรู ปแบบหรื อลักษณะของ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับผูม้ ีหน้าทีรายงานด้วย
การตรวจสอบความเคลือนไหวทางการเงิน การทํ า ธุ รกรรม หรื อการดําเนิ นความสั มพันธ์ ที เข้ มข้ น
อย่ างน้ อยควรพิจาณาถึง แนวทางดังต่ อไปนี* (ทั$งนี$ อาจพิจารณาดําเนิ นการทุกข้อหรื อเลือกเฉพาะข้อทีเหมาะสม
กับรู ปแบบความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีสามารถดําเนินการได้จริ ง)
(๑) การกําหนดระบบการกลัน กรอง ตรวจสอบและตรวจทานข้อ มูลการทําธุ รกรรม ความ
เคลือนไหวทางการเงิน หรื อ การดําเนิ นความสัมพันธ์กบั ผูม้ ีหน้าทีรายงาน กับรู ปแบบพฤติกรรมทีอาจเกียวข้อง
กับการกระทําความผิดหรื อทีผดิ ปกติเมือเทียบกับการทําธุรกรรมของลูกค้าในกลุ่มนั$นๆ ทีเข้ มข้ นกว่าลูกค้ากลุ่มอืน
(๒) การกําหนดระยะเวลาในการทบทวนข้อมูลการดําเนิ นความสัมพันธ์ยอ้ นหลัง ทีส$ ันหรื อถี
กว่าลูกค้ากลุ่มอืน
(๓) การกําหนดระบบการตรวจสอบและประมวลผล และอนุ มตั ิรายงานการสรุ ปผลวิเคราะห์
หรื อการประเมินผลข้อมูล ที เข้มข้นหรื อซับซ้อนกว่าลูกค้ากลุ่มอืน และกําหนดให้ผูบ้ ริ หารระดับสู งทีมีอาํ นาจ
เป็ นผูอ้ นุ มตั ิผลลัพธ์สาํ หรับลูกค้ากลุ่มนี$ เสมอ
(๔) การตรวจสอบและทบทวนข้อมูลการระบุตวั ตนทีเข้มข้นกว่าลูกค้ากลุ่มอืน โดยเฉพาะ ใน
เรื องต่อไปนี$
(๔.๑) เรื องแหล่ ง รายได้ ที ม าของเงิ น และทรั พ ย์สิ น ที เ กี ย วข้อ งกับ การดํา เนิ น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างลูกค้ากับผูม้ ีหน้าทีรายงาน
(๔.๒) การระบุตวั ผูร้ ับประโยชน์ทีแท้จริ งของลูกค้า
(๔.๓) กรณี ที ลู ก ค้า มี ค วามเสี ย งสู ง เนื อ งมาจากการมี ส ถานภาพทางการเมื อ ง
ควรตรวจสอบการพ้นสภาพหรื อการคงอยูข่ องสถานภาพทางการเมืองของลูกค้า (รวมถึง กรณี ทีลูกค้าเป็ นบุตร
หรื อคูส่ มรส หรื ออืนๆตามประกาศประกอบกฎกระทรวง เรื อง บุคคลทีมีสถานภาพทางการเมือง)
ผูม้ ีหน้าทีรายงาน สามารถกําหนดแนวทางในการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้าทีมีความ
เสี ยงสู งที เข้มข้น ในรู ปแบบที เฉพาะเจาะจงตามแนวทางการดําเนิ นความสัมพันธ์กบั ลูกค้า หรื อกําหนดให้มี
ความเข้มข้นในขั$นตอนอืนๆ เพิมเติมจากแนวทางทีกาํ หนดนี$ ก็ได้ แต่ยงั คงต้องคํานึ งถึง การรักษาความลับหรื อ
การพยายามดําเนินการมิให้ลกู ค้าล่วงรู ้ถึงการตรวจสอบของผูม้ ีหน้าทีรายงานตามข้อ ๘ ในกฎกระทรวงฯ.
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การตรวจสอบเพือ่ ทราบข้ อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ าสาหรับลูกค้ าความเสี่ ยงต่า (Simplify CDD)
ขอให้ผมู้ ีหน้าที่รายงานพิจารณาหลักการทัว่ ไป ในเรื่ อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การอนุ มตั ิรับลูกค้า
การบริ ห ารความเสี่ ย ง และการตรวจสอบความเคลื่ อ นไหวทางการเงิ น การท าธุ ร กรรมหรื อการด าเนิ น
ความสัมพันธ์ ตลอดจน เรื่ องการเก็บรักษาข้อมูล เพื่อเข้าใจในหลักการขั้นมาตรฐานในการดาเนิ นกระบวนการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าก่อน จึงจะปรับใช้กบั กระบวนการในเรื่ องนี้ได้
ตามหลักการสาคัญคือ ผูม้ ีหน้าที่รายงาน มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ ยงสาหรับลูกค้าทุกราย และเมื่อ
พิจารณาจากหลักมาตรฐานในวรรคข้างต้น จะเห็นว่า กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า
จะเริ่ มต้นจากการจัดให้ลูกค้าแสดงตนตามข้อมูลพื้นฐานที่กาหนดในประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ อง วิธีการ
แสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงิ นและผูป้ ระกอบอาชี พตามมาตรา ๑๖ และเข้าสู่ ข้ นั ตอนการระบุ ตวั ตนตาม
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนั้น ก่อนจะเข้าสู่ กระบวนการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งสาหรับลูกค้าที่มีความเสี่ ยงต่าตามกฎกระทรวง ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ต้องจัดให้ลูกค้า
ทุกราย แสดงตนตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผูป้ ระกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ อย่างเคร่ งครัดเสี ยก่อน
ขั้นตอนที่ ๑ การระบุตัวตนสาหรับลูกค้ าทีม่ ีความเสี่ ยงต่า
เมื่อผูม้ ีหน้าที่รายงานได้รับข้อมูลการแสดงตนจากลูกค้าแล้ว และพบว่า
(๑) ลู ก ค้า เป็ นกลุ่ ม องค์ก รหรื อ รู ป แบบกิ จ การที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ า ตามแนวทางที่ เลขาธิ ก ารประกาศ
เรื่ อง แนวทางการกาหนดปั จจัยเพื่อพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ ยงระดับต่า
(๒) ลูกค้าสร้ างความสัมพันธ์สาหรับ ผลิ ตภัณฑ์ หรื อบริ การที่มีความเสี่ ยงต่า เท่านั้น ดดยไม่มีปัจจัย
ความเสี่ ยงสู งอื่นๆมาเกี่ยวข้อง (ผลิตภัณฑ์ บริ การหรื อช่องทางบริ การที่มีลกั ษณะเสี่ ยงต่า ให้ดูประกาศประกอบ
กฎกระทรวง เรื่ อง แนวทางการกาหนดปั จจัยเพื่อพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ ยงระดับต่า)
(๓) ลูกค้ามีลกั ษณะหรื อคุณสมบัติ ตรงตามปั จจัยการกาหนดลูกค้าความเสี่ ยงต่า ที่ผมู้ ีหน้าที่รายงานได้
กาหนดขึ้ น ตามนดยบาย หลักเกณฑ์ หรื อแนวทางปฏิ บตั ิภายในองค์กรไว้ (ทั้งนี้ ตอ้ งไม่ขดั กับบทบัญญัติตาม
กฎหมายและกฎกระทรวงฯที่เกี่ยวข้อง)
๑.๑ ผู้มีหน้ าที่รายงาน สามารถพิจารณาลดความเข้ มข้ นในขั้นตอนการระบุตัวตนได้ โดยอาจพิจารณา
แนวทางดังต่ อไปนี้
แนวทางที่ ๑ กรณี ที่ลูกค้าเป็ นบุคคลธรรมดาและไม่มีพฤติการณ์ใดที่น่าสงสัยหรื อมีขอ้ เท็จจริ งตรงตาม
ข้อ (๑) – (๓) ข้างต้น ผูม้ ีหน้าที่รายงานอาจพิจารณาเบื้องต้นว่า ลูกค้าสร้างความสัมพันธ์เพื่อตนเอง (หมายถึง
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ไม่มีผรู ้ ับประดยชน์ที่แท้จริ งในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับผูม้ ีหน้าที่รายงานธุ รกรรม อยูเ่ บื้องหลังลูกค้า
อีก) และในกรณี ที่ไม่มีขอ้ เท็จจริ งที่น่าสงสัย อาจสันนิ ษฐานได้วา่ ลูกค้ามีรายได้และวัตถุประสงค์ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับประเภทผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ลูกค้าขอสร้างความสัมพันธ์ไว้
แนวทางที่ ๒ กรณี ที่ลูกค้าเป็ นนิติบุคคลหรื อบุคคลที่ตกลงกันทางกฎหมาย และมีคุณสมบัติตามข้อ ๑-๓
ข้า งต้น และไม่มี พ ฤติ การณ์ ใ ดที่ น่า สงสั ย ซึ่ ง หมายความว่า ลู ก ค้าเป็ นนิ ติบุ ค คลหรื อบุ ค คลที่ ตกลงกันทาง
กฎหมายที่มีความเสี่ ยงต่ าดดยลักษณะขององค์กร หรื อดดยคุ ณสมบัติที่กาหนดไว้ในนดยบายหรื อหลักเกณฑ์
หรื อแนวปฏิบตั ิภายในของผูม้ ีหน้าที่รายงาน ผูม้ ีหน้าที่รายงาน อาจพิจารณาอนุ ดลมขั้นตอนการตรวจสอบตัว
บุคคลธรรมดาผูร้ ับผลประดยชน์ที่แท้จริ งของลูกค้ารายนั้นๆ ดดยตรวจสอบเฉพาะข้อมูลของกรรมการที่มีอานาจ
ซึ่งปรากฏในเอกสารการจดทะเบียน และข้อมูลอื่นที่ปรากฏในขั้นตอนการแสดงตน และอาจพิจารณาลดความ
เข้มข้นการขอข้อมูลบางประเภท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับดครงสร้างทางธุ รกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลผูบ้ ริ หารสู งสุ ด
ก็ได้ หากมัน่ ใจได้วา่ ข้อมูลที่มีอยูใ่ นขณะนั้น เพียงพอที่จะสามารถใช้ในการพิจารณาจัดความเสี่ ยง ในขั้นตอน
การบริ หารความเสี่ ยงของลูกค้ารายนั้นๆได้
๑.๒ ห้ ามผู้มีหน้ าทีร่ ายงาน พิจารณาลดขั้นตอน ดังต่ อไปนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการแสดงตน ทั้งนี้ เพื่อจะทราบได้ว่า ลู กค้าแต่ละราย มี คุณสมบัติหรื อรู ปแบบ
องค์กร ตรงกับปั จจัยความเสี่ ยงต่าที่กาหนดใน แนวทางที่เลขาธิการประกาศ เรื่ อง แนวทางการกาหนดปั จจัยเพื่อ
พิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ ยงระดับต่าหรื อไม่ ผูม้ ีหน้าที่รายงานจะต้องได้รับข้อมูลการแสดงตนที่ครบถ้วนก่อน
อีกทั้งไม่มีบทกฎหมายใด ยกเว้นหรื ออนุ ดลมข้ามขั้นตอนการแสดงตนของลู กค้าไว้ ผูม้ ี หน้าที่รายงานจึงต้อง
ปฏิบตั ิในขั้นตอนนี้อย่างเคร่ งครัด
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการตรวจสอบกับ รายชื่ อเกี่ ย วกับ การสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ า ย
กฎหมายกาหนด ผูม้ ี หน้า ที่ รายงาน ต้องตรวจสอบข้อมูล ของ ลูกค้า ผูร้ ับประดยชน์ที่ แท้จริ งที่ทราบได้ใ น
เบื้องต้น(กรณี ที่ลูกค้าได้แสดงไว้หรื อพบได้ในบัญชี การถือหุ ้นอยูแ่ ล้ว) กรรมการที่มีอานาจซึ่ งรวมถึงกรรมการ
ที่มีอานาจลงนามซึ่ งได้รับมอบอานาจมาสร้างความสัมพันธ์ บุคคลที่รับมอบอานาจมาดาเนิ นการกับผูม้ ีหน้าที่
รายงาน หรื อรายชื่ อบุคคลหรื อนิ ติบุคคลอื่นๆที่พบในขั้นตอนการแสดงตนว่า มีความเกี่ยวข้องอย่างสาคัญกับ
ลูกค้า กับ ข้อมูลรายชื่อที่กฎหมายกาหนดให้ตรวจสอบ (ดูหวั เรื่ อง การอนุมตั ิรับลูกค้า) ซึ่ งขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอน
ที่สาคัญซึ่ งกฎหมายบังคับอย่างเคร่ งครัด และหากไม่ปฏิ บตั ิตาม ผูม้ ีหน้าที่รายงานจะมีความเสี่ ยงต่อการฝ่ าฝื น
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ผกู ้ ่อการร้ายด้วย
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ขั้นตอนที่ ๒ การบริหารความเสี่ ยงและประเมินผลความเสี่ ยงต่า
ในการดาเนิ นการขั้นตอนนี้ ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ต้องมีการกาหนดนดยบาย หลักเกณฑ์ หรื อแนวปฏิ บตั ิ
ภายในองค์การที่เกี่ ยวกับการกาหนดปั จจัยความเสี่ ยงต่ าอย่างชัดเจน (ดูสาระสาคัญในเรื่ อง การบริ หารความ
เสี่ ยงด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่อการร้ าย หัวข้อ การกาหนดปั จจัยความเสี่ ยงต่ า
และดูแนวทางที่เลขาธิการประกาศ เรื่ อง แนวทางการกาหนดปั จจัยเพื่อพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ ยงระดับต่า)
ทั้ง นี้ การปฏิ บ ัติใ นขั้น ตอนการบริ หารความเสี่ ย งและประเมิ น ผลความเสี่ ย งต่ า ผูม้ ี หน้าที่ ร ายงาน
สามารถกาหนดนดยบาย หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิภายในองค์กรได้ ตามความเหมาะสมของรู ปแบบการ
สร้ างความสัมพันธ์ และดาเนิ นความสัมพันธ์ ทางธุ รกิ จกับลู กค้า แต่ตอ้ งไม่ขดั ต่อข้อบัญญัติในกฎกระทรวงฯ
และแนวทางที่ เลขาธิ การประกาศ เรื่ อง แนวทางการกาหนดปั จจัยเพื่อพิจารณาลู กค้าที่ มีความเสี่ ยงระดับต่ า
อย่างไรก็ดี พึงเข้าใจว่า ประกาศประกอบกฎกระทรวง มีวตั ถุ ประสงค์เป็ นข้อเสนอแนะที่อนุ ญาตให้ผมู ้ ีหน้าที่
รายงานธุ รกรรมสามารถนาหลักการดังกล่าวไปลดความเข้มข้นในการตรวจสอบและตรวจทานข้อเท็จจริ งของ
ลูกค้าได้ ยกเว้นสาระสาคัญในประกาศที่กาหนดแนวทางในการพิจารณากาหนดปั จจัยเสี่ ยงต่าของผูม้ ีหน้าที่รายงาน
เอง ดังนั้น หากผูม้ ีหน้าที่รายงานประสงค์จะกาหนดนดยบายภายใน ให้ดาเนิ นการตรวจสอบกลุ่มลูกค้าตามที่
ระบุไว้ในประกาศเรื่ องแนวทางการกาหนดปั จจัยเพื่อพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ ยงระดับต่า อย่างเคร่ งครัดเสมือน
ลูกค้าทัว่ ไป ดดยไม่อนุ ดลมตามข้อแนะนาในหัวเรื่ องนี้ ก็สามารถดาเนิ นการได้ดดยไม่ถือว่าขัดต่อกฎหมาย
(แต่ตอ้ งไม่ขดั กับสาระสาคัญของประกาศในเรื่ อง แนวทางการกาหนดปั จจัยความเสี่ ยงต่า ที่อนุ ญาตให้ผมู ้ ีหน้าที่
รายงานนาไปใช้เป็ นหลักการกาหนดภายในองค์กรเอง)
(๑) ขั้นตอนการอนุมัติผลความเสี่ ยงต่าและอนุมัติความสั มพันธ์ ทางธุรกิจ
ดังที่กล่าวไว้ในกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงว่า ผูม้ ีหน้าที่รายงานต้องดาเนินการประเมินผลความเสี่ ยง
ของลู กค้าแต่ละราย(ในครั้ งแรกขณะสร้ างความสัมพันธ์ ) ให้เสร็ จสิ้ นก่ อนอนุ มตั ิ รับลู กค้า จึ งหมายความว่า
เมื่ อผ่า นการระบุ ตวั ตนแล้วต้องมี ผ ลการประเมิ นความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงิ น
แก่ผกู ้ ่อการร้าย ของลูกค้าควบคู่กนั ก่อนหรื อทันทีที่อนุ มตั ิการสร้างความสัมพันธ์ ในขั้นตอนการอนุ มตั ิผลการ
จัด ระดับ ความเสี่ ย งส าหรั บ ลู ก ค้า ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ า พร้ อ มๆกับ อนุ ม ัติ ส ร้ า งความสั ม พัน ธ์ ข องลู ก ค้า กลุ่ ม นี้
ผูม้ ีหน้าที่รายงาน สามารถลดความเข้มข้นและทาให้เกิ ดความรวดเร็ วในการดาเนิ นการได้ ดดยอาจพิจารณา
แนวทางดังต่อไปนี้
(๑.๑) อาจกาหนดให้บุคลากรที่มีตาแหน่งสู งสุ ด หรื อพนักงานระดับอาวุดส ประจาสาขาหรื อสานักงาน
ของผูม้ ีหน้าที่รายงานที่ลูกค้าขอสร้างความสัมพันธ์ เป็ นผูอ้ นุ มตั ิผ ลการประเมินความเสี่ ยงและอนุ มตั ิรับลูกค้า
ดดยไม่จาเป็ นต้องส่ งรายงานหรื อขออนุมตั ิจากผูบ้ ริ หารระดับสู งที่มีอานาจ
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(๑.๒) อาจกาหนดให้ลูกค้าที่มีความเสี่ ยงต่าได้รับการบริ การที่รวดเร็ วกว่าลูกค้ากลุ่มอื่น เช่น สามารถทา
ธุรกรรมได้ทนั ทีที่ได้รับผลการประเมินความเสี่ ยงต่า หรื อ ขั้นตอนในการอนุ มตั ิสร้างความสัมพันธ์มีระยะเวลา
สั้นกว่าลูกค้ากลุ่มอื่นๆ เป็ นต้น
(๒) การกาหนดเงื่อนไขปรับปรุ งความเสี่ ยงต่า
ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ควรกาหนดนดยบาย หลักเกณฑ์ หรื อแนวปฏิ บตั ิ ภายในองค์กร ซึ่ งระบุว่า ลูกค้าที่
ได้รับการประเมินความเสี่ ยงใน ระดับต่า (หมายถึงลูกค้าความเสี่ ยงต่า ) อาจได้รับการปรับปรุ งความเสี่ ยงให้
สู งขึ้นได้ ถ้าลูกค้ามีพฤติการณ์ตรงกับเงื่อนไขหรื อข้อเท็จจริ งบางประการ ดดยอาจนาเงื่อนไขหรื อปั จจัยในการ
พิจารณาความเสี่ ยงกลุ่ มที่ สูงกว่ามาเป็ นข้อกาหนดเป็ นเพดานขั้นสุ ดท้าย หรื อเงื่ อนไข/ข้อเท็จจริ งในการทา
ธุ รกรรมเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งหรื อหลายเรื่ องมากาหนดเป็ นตัวชี้ วดั ซึ่ งจะทาให้ลูกค้าที่มีความเสี่ ยงต่าถูกปรับ ระดับ
ความเสี่ ยงให้สูงขึ้น ดดยอาจพิจารณาแนวทางต่อไปนี้
(๒.๑) ก าหนดเพดานวงเงิ นในการทาธุ รกรรม เช่ น กรณี ที่ลู กค้า ที่ มีค วามเสี่ ย งต่ า มี ก ารท าธุ รกรรม
ดดยเฉพาะธุ รกรรมที่ ท าให้เกิ ดมู ล ค่ า เพิ่ ม ขึ้ นในบัญชี หรื อท าให้ลู ก ค้า ได้รับ ประดยชน์ ใ นทางธุ รกิ จมากขึ้ น
ในวงเงิ นหรื อจานวนร้ อยละ หรื ออัตราส่ วนอื่ นๆ ที่ ก าหนดไว้ จะท าให้ลู ก ค้า มี ข ้อเท็จจริ ง ที่ ต้องได้รับ การ
พิจารณาว่า ควรปรับปรุ งความเสี่ ยงให้สูงขึ้นหรื อไม่ ทั้งนี้ ผูม้ ีหน้าที่รายงานอาจกาหนดให้มีการตรวจสอบก่อนปรับ
ความเสี่ ยงสู งขึ้น หรื อปรับความเสี่ ยงสู งขึ้นดดยอัตดนมัติเมื่อเกิดข้อเท็จจริ งที่ตรงกับเงื่อนไขก็ได้
(๒.๒) ก าหนดเพดานวงเงิ นในการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่ อนไหวทางการเงิ น การท า
ธุ รกรรม หรื อการดาเนิ นความสัมพันธ์ เช่ น ในกรณี ที่ลูกค้าความเสี่ ยงต่ า ได้รับการตรวจสอบและตรวจทาน
ความเคลื่อนไหวทางการเงิน การทาธุ รกรรม หรื อการดาเนิ นความสัมพันธ์ในภาพรวมแต่ละครั้ง ต้องพิจารณา
ถึงค่าเฉลี่ยในวงเงินในบัญชี หรื อในทางธุ รกิจที่ดาเนิ นอยูก่ บั ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ดดยกาหนดเพดานวงเงิน อาจคิด
เป็ นมูลค่าเงิน ร้อยละหรื ออัตราส่ วนที่เปลี่ยนแปลง ไปจากผลการตรวจครั้งก่อน
(๒.๓) (เงื่อนไขที่กฎหมายบังคับ) กาหนดให้ลูกค้าความเสี่ ยงต่า ที่ถูกพิจารณารายงานธุ รกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัยต่อสานักงาน และยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากช่องทางที่สานักงานแจ้งกลับ ว่า เหตุอนั ควรสงสัย
ดังกล่าวไม่เกิดความเสี่ ยงขึ้น ลูกค้าเสี่ ยงต่าดังกล่าว ต้องได้รับการปรับระดับความเสี่ ยง ให้เป็ นลูกค้าที่มีความ
เสี่ ยงสู งในทันทีที่ผมู้ ีหน้าที่รายงานพิจารณาส่ งรายงานต่อสานักงาน ซึ่ งเงื่อนไขในข้อนี้ ถือเป็ นเงื่อนไขเด็ดขาดที่
ผูม้ ีหน้าที่รายงานต้องกาหนดตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวงฯ
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ขั้ น ตอนที่ ๓ แนวทางในการตรวจสอบความเคลื่ อ นไหวทางการเงิ น การท าธุ ร กรรมหรื อ การด าเนิ น
ความสั มพันธ์ สาหรับลูกค้ าความเสี่ ยงต่า
บทบัญญัติในกฎกระทรวงฯ กาหนดว่า ผูม้ ีหน้าที่รายงานต้องกาหนดความเข้มข้นในการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวทางการเงิน การทาธุ รกรรมหรื อการดาเนินความสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับผลการประเมินความ
เสี่ ยงของลูกค้าแต่ละราย ดังนั้น เมื่อลูกค้าได้รับผลการประเมินความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ น
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายว่า อยูใ่ นระดับความเสี่ ยงต่า ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ต้องกาหนดมาตรการตรวจสอบที่
เบาบางลงสาหรับลูกค้ากลุ่มนี้
การก าหนดหลั ก การตรวจสอบความเคลื่ อ นไหวทางการเงิ น การท าธุ ร กรรม หรื อ การด าเนิ น
ความสั มพันธ์ ทเี่ บาบาง ผู้มีหน้ าทีร่ ายงาน อาจพิจารณาถึง แนวทางดังต่ อไปนี้ (ทั้งนี้ อาจพิจารณาดาเนิ นการทุก
ข้อหรื อเลือกเฉพาะข้อที่เหมาะสมกับรู ปแบบความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่สามารถดาเนินการได้จริ ง)
(๑) การกาหนดระบบการกลัน่ กรอง ตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลการทาธุ รกรรม ความเคลื่อนไหว
ทางการเงิ น หรื อ การดาเนิ นความสัมพันธ์ กบั ผูม้ ีหน้าที่รายงาน กับรู ปแบบพฤติ กรรมที่ อาจเกี่ ยวข้องกับการ
กระทาความผิดหรื อที่ผดิ ปกติเมื่อเทียบกับการทาธุ รกรรมของลูกค้าในกลุ่มนั้นๆ ทีเ่ ข้ มข้ นน้ อยกว่าลูกค้ากลุ่มอื่น
(๒) การกาหนดระยะเวลาในการทบทวนข้อมูลการทาธุ รกรรม ความเคลื่อนไหวทางการเงิน หรื อ การ
ดาเนินความสัมพันธ์กบั ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ที่นานหรื อมีระยะเวลาห่างกว่าลูกค้ากลุ่มอื่น
(๓) การกาหนดระบบการอนุ มตั ิ รายงานการสรุ ปผลวิเคราะห์ ข้อเท็จจริ ง หรื อการประเมินผลข้อมูล
ที่ผอ่ นปรนกว่า หรื อเข้มข้นน้อยกว่าลูกค้ากลุ่มอื่น ดดยอาจกาหนดให้บุคลากรที่มีตาแหน่งสู งสุ ด หรื อบุคลากร
ในตาแหน่งอาวุดส ที่ประจาอยู่ ณ สาขา หรื อสานักงานที่ดูแลการตรวจสอบลูกค้ารายนั้นๆ เป็ นผูอ้ นุมตั ิผลลัพธ์
สาหรับลูกค้ากลุ่มนี้ (เว้นแต่เมื่อลูกค้าความเสี่ ยงต่า ได้รับการปรับปรุ งความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับความเสี่ ยงสู ง ต้อง
พิจารณานาหลักการในเรื่ อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าที่มีความเสี่ ยงสู ง มาปรับใช้ทนั ที )
หรื อ
(๔) การตรวจสอบและทบทวนข้อ มูล การระบุ ตวั ตนที่ เ บาบางกว่า ลู ก ค้า กลุ่ ม อื่ น ดดยอาจก าหนด
ระยะเวลาในการปรับปรุ งข้อมูล หรื อประเภทข้อมูลที่ตรวจสอบทบทวน มีความเข้มข้นน้อยกว่าลูกค้ากลุ่มอื่นก็ได้
ผูม้ ีหน้าที่รายงาน สามารถกาหนดแนวทางในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าที่มีความ
เสี่ ยงต่า นอกเหนื อไปจากแนวทางที่ เสนอแนะนี้ ก็ได้ แต่ยงั คงต้องคานึ งถึ ง หลักการสาคัญเกี่ ยวกับการบริ หาร
ความเสี่ ยง ได้แก่ “ความเสี่ ยงสามารถปรับปรุ งได้ และหากลูกค้าที่มีความเสี่ ยงต่า ได้รับการปรับปรุ งเป็ นลูกค้าที่
มีความเสี ยงสู ง ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ต้องนาหลักการที่ปฏิ บตั ิกบั กลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ ยงสู ง ซึ่ งมีความเข้มข้นกว่า
มาดาเนินการกับลูกค้าที่ได้รับการปรับปรุ งสู่ ความเสี่ ยงสู งนั้นทันที”.
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การตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้าสํ าหรับลูกค้ าความเสี ยงตํา (Simplify CDD)
ขอให้ผมู ้ ีหน้าที รายงานพิจารณาหลักการทัว ไป ในเรื อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การอนุ มตั ิรับลูกค้า
การบริ ห ารความเสี ย ง และการตรวจสอบความเคลื อ นไหวทางการเงิ น การทํา ธุ ร กรรมหรื อ การดํา เนิ น
ความสัมพันธ์ ตลอดจน เรื องการเก็บรักษาข้อมูล เพือเข้าใจในหลักการขั+นมาตรฐานในการดําเนิ นกระบวนการ
ตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้าก่อน จึงจะปรับใช้กบั กระบวนการในเรื องนี+ ได้
ตามหลักการสําคัญคือ ผูม้ ีหน้าทีรายงาน มีหน้าทีในการประเมินความเสี ยงสําหรับลูกค้าทุกราย และเมือ
พิจารณาจากหลักมาตรฐานในวรรคข้างต้น จะเห็นว่า กระบวนการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้า
จะเริ มต้นจากการจัดให้ลูกค้าแสดงตนตามข้อมูลพื+นฐานที กาํ หนดในประกาศสํานักนายกรั ฐมนตรี เรื อง วิธีการ
แสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงิ นและผูป้ ระกอบอาชี พตามมาตรา ๑๖ และเข้าสู่ ข+ นั ตอนการระบุ ตวั ตนตาม
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนั+น ก่อนจะเข้าสู่ กระบวนการ
ตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งสําหรับลูกค้าทีมีความเสี ยงตําตามกฎกระทรวง ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้องจัดให้ลูกค้า
ทุกราย แสดงตนตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผูป้ ระกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ อย่างเคร่ งครัดเสี ยก่อน
ขั)นตอนที ๑ การระบุตัวตนสําหรับลูกค้ าทีมีความเสียงตํา
เมือผูม้ ีหน้าทีรายงานได้รับข้อมูลการแสดงตนจากลูกค้าแล้ว และพบว่า
(๑) ลูก ค้า เป็ นกลุ่ มองค์ก รหรื อ รู ป แบบกิ จ การที มี ความเสี ยงตํา ตามแนวทางที เ ลขาธิ การประกาศ
เรื อง แนวทางการกําหนดปั จจัยเพือพิจารณาลูกค้าทีมีความเสี ยงระดับตํา
(๒) ลูกค้าสร้ างความสัมพันธ์สําหรั บ ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การที มีความเสี ยงตําเท่ านั+น โดยไม่มีปัจจัย
ความเสี ยงสู งอืนๆมาเกียวข้อง (ผลิตภัณฑ์ บริ การหรื อช่องทางบริ การทีมีลกั ษณะเสี ยงตํา ให้ดูประกาศประกอบ
กฎกระทรวง เรื อง แนวทางการกําหนดปัจจัยเพือพิจารณาลูกค้าทีมีความเสี ยงระดับตํา)
(๓) ลูกค้ามีลกั ษณะหรื อคุณสมบัติ ตรงตามปั จจัยการกําหนดลูกค้าความเสี ยงตํา ทีผมู้ ีหน้าทีรายงานได้
กําหนดขึ+น ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ หรื อแนวทางปฏิ บตั ิภายในองค์กรไว้ (ทั+งนี+ ตอ้ งไม่ขดั กับบทบัญญัติตาม
กฎหมายและกฎกระทรวงฯทีเกียวข้อง)
๑.๑ ผู้มีหน้ าทีรายงาน สามารถพิจารณาลดความเข้ มข้ นในขั)นตอนการระบุตัวตนได้ โดยอาจพิจารณา
แนวทางดังต่ อไปนี)
แนวทางที ๑ กรณี ทีลูกค้าเป็ นบุคคลธรรมดาและไม่มีพฤติการณ์ใดทีน่าสงสัยหรื อมีขอ้ เท็จจริ งตรงตาม
ข้อ (๑) – (๓) ข้างต้น ผูม้ ีหน้าทีรายงานอาจพิจารณาเบื+องต้นว่า ลูกค้าสร้างความสัมพันธ์เพือตนเอง (หมายถึง
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ไม่มีผรู ้ ับประโยชน์ทีแท้จริ งในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผูม้ ีหน้าทีรายงานธุ รกรรม อยูเ่ บื+องหลังลูกค้า
อีก) และในกรณี ทีไม่มีขอ้ เท็จจริ งทีน่าสงสัย อาจสันนิ ษฐานได้ว่า ลูกค้ามีรายได้และวัตถุประสงค์ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ทีสอดคล้องกับประเภทผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทีลกู ค้าขอสร้างความสัมพันธ์ไว้
แนวทางที ๒ กรณี ทีลูกค้าเป็ นนิติบุคคลหรื อบุคคลทีตกลงกันทางกฎหมาย และมีคุณสมบัติตามข้อ ๑-๓
ข้างต้น และไม่ มีพ ฤติ การณ์ ใ ดที น่ าสงสั ย ซึ งหมายความว่ า ลู กค้า เป็ นนิ ติ บุ คคลหรื อ บุ คคลที ต กลงกันทาง
กฎหมายทีมีความเสี ยงตําโดยลักษณะขององค์กร หรื อโดยคุณสมบัติทีกาํ หนดไว้ในนโยบายหรื อหลักเกณฑ์
หรื อแนวปฏิบตั ิภายในของผูม้ ีหน้าทีรายงาน ผูม้ ีหน้าทีรานงาน อาจพิจารณาอนุ โลมขั+นตอนการตรวจสอบตัว
บุคคลธรรมดาผูร้ ับผลประโยชน์ทีแท้จริ งของลูกค้ารายนั+นๆ โดยตรวจสอบเฉพาะข้อมูลของกรรมการทีมีอาํ นาจ
ซึ งปรากฏในเอกสารการจดทะเบียน และข้อมูลอืนทีปรากฏในขั+นตอนการแสดงตน และอาจพิจารณาลดความ
เข้มข้นการขอข้อมูลบางประเภท เช่น ข้อมูลเกียวกับโครงสร้างทางธุรกิจ ข้อมูลเกียวกับตัวบุคคลผูบ้ ริ หารสู งสุ ด
ก็ได้ หากมัน ใจได้ว่า ข้อมูลทีมีอยู่ในขณะนั+น เพียงพอทีจะสามารถใช้ในการพิจารณาจัดความเสี ยง ในขั+นตอน
การบริ หารความเสี ยงของลูกค้ารายนั+นๆได้
๑.๒ ห้ ามผู้มีหน้ าทีรายงาน พิจารณาลดขั)นตอน ดังต่ อไปนี)
ขั+นตอนที ๑ ขั+นตอนการแสดงตน ทั+งนี+ เพื อจะทราบได้ว่า ลูกค้าแต่ ละราย มี คุณสมบัติหรื อรู ปแบบ
องค์กร ตรงกับปั จจัยความเสี ยงตําทีกาํ หนดใน แนวทางทีเลขาธิการประกาศ เรื อง แนวทางการกําหนดปั จจัยเพือ
พิจารณาลูกค้าทีมีความเสี ยงระดับตําหรื อไม่ ผูม้ ีหน้าทีรายงานจะต้องได้รับข้อมูลการแสดงตนทีครบถ้วนก่อน
อีกทั+งไม่มีบทกฎหมายใด ยกเว้นหรื ออนุ โลมข้ามขั+นตอนการแสดงตนของลูกค้าไว้ ผูม้ ีหน้าที รายงานจึ งต้อง
ปฏิบตั ิในขั+นตอนนี+อย่างเคร่ งครัด
ขั+นตอนที ๒ ขั+นตอนการตรวจสอบกับ รายชื อ เกี ยวกับการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อ การร้ า ย
กฎหมายกํา หนด ผูม้ ี ห น้า ที รายงาน ต้อ งตรวจสอบข้อมูลของ ลู กค้า ผูร้ ั บประโยชน์ทีแท้จริ งที ทราบได้ใน
เบื+องต้น(กรณี ทีลูกค้าได้แสดงไว้หรื อพบได้ในบัญชีการถือหุ ้นอยูแ่ ล้ว) กรรมการทีมีอาํ นาจซึ งรวมถึงกรรมการ
ทีมีอาํ นาจลงนามซึ งได้รับมอบอํานาจมาสร้างความสัมพันธ์ บุคคลทีรับมอบอํานาจมาดําเนิ นการกับผูม้ ีหน้าที
รายงาน หรื อรายชือบุคคลหรื อนิ ติบุคคลอืนๆที พบในขั+นตอนการแสดงตนว่า มีความเกี ยวข้องอย่างสําคัญกับ
ลูกค้า กับ ข้อมูลรายชือทีกฎหมายกําหนดให้ตรวจสอบ (ดูหัวเรื อง การอนุ มตั ิรับลูกค้า) ซึ งขั+นตอนนี+เป็ นขั+นตอน
ทีสําคัญซึ งกฎหมายบังคับอย่างเคร่ งครัด และหากไม่ปฏิ บตั ิตาม ผูม้ ีหน้าทีรายงานจะมีความเสี ยงต่อการฝ่ าฝื น
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงินแก่ผกู ้ ่อการร้ายด้วย
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ขั)นตอนที ๒ การบริหารความเสียงและประเมินผลความเสียงตํา
ในการดําเนิ นการขั+นตอนนี+ ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้องมีการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ หรื อแนวปฏิ บตั ิ
ภายในองค์การที เกี ยวกับการกําหนดปั จจัยความเสี ยงตําอย่างชัดเจน (ดูสาระสําคัญในเรื อง การบริ หารความ
เสี ยงด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ าย หัวข้อ การกําหนดปั จจัยความเสี ยงตํา
และดูแนวทางทีเลขาธิการประกาศ เรื อง แนวทางการกําหนดปั จจัยเพือพิจารณาลูกค้าทีมีความเสี ยงระดับตํา)
ทั+ง นี+ การปฏิ บัติ ในขั+น ตอนการบริ ห ารความเสี ยงและประเมิ น ผลความเสี ย งตํา ผูม้ ี หน้า ที รายงาน
สามารถกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิภายในองค์กรได้ ตามความเหมาะสมของรู ปแบบการ
สร้ างความสัมพันธ์และดําเนิ นความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับลูกค้า แต่ตอ้ งไม่ขดั ต่อข้อบัญญัติในกฎกระทรวงฯ
และแนวทางที เ ลขาธิ การประกาศ เรื อง แนวทางการกําหนดปั จจัยเพือพิ จารณาลูกค้าที มีความเสี ยงระดับตํา
อย่างไรก็ดี พึงเข้าใจว่า ประกาศประกอบกฎกระทรวง มีวตั ถุประสงค์เป็ นข้อเสนอแนะที อนุ ญาตให้ผมู้ ีหน้าที
รายงานธุ รกรรมสามารถนําหลักการดังกล่าวไปลดความเข้มข้นในการตรวจสอบและตรวจทานข้อเท็จจริ งของ
ลูกค้าได้ ยกเว้นสาระสําคัญในประกาศทีกาํ หนดแนวทางในการพิจารณากําหนดปั จจัยเสี ยงตําของผูม้ ีหน้าทีรายงาน
เอง ดังนั+น หากผูม้ ีหน้าที รายงานประสงค์จะกําหนดนโยบายภายใน ให้ดาํ เนิ นการตรวจสอบกลุ่มลูกค้าตามที
ระบุไว้ในประกาศเรื องแนวทางการกําหนดปัจจัยเพือพิจารณาลูกค้าทีมีความเสี ยงระดับตํา อย่างเคร่ งครัดเสมือน
ลูกค้า ทัว ไป โดยไม่อนุ โลมตามข้อแนะนํา ในหัว เรื อ งนี+ ก็สามารถดําเนิ นการได้โดยไม่ถื อว่า ขัดต่ อกฎหมาย
(แต่ตอ้ งไม่ขดั กับสาระสําคัญของประกาศในเรื อง แนวทางการกําหนดปั จจัยความเสี ยงตํา ทีอนุ ญาตให้ผมู ้ ีหน้าที
รายงานนําไปใช้เป็ นหลักการกําหนดภายในองค์กรเอง)
(๑) ขั)นตอนการอนุมัติผลความเสี ยงตําและอนุมัตคิ วามสัมพันธ์ ทางธุรกิจ
ดังทีกล่าวไว้ในกระบวนการบริ หารความเสี ยงว่า ผูม้ ีหน้าทีรายงานต้องดําเนิ นการประเมินผลความเสี ยง
ของลู กค้าแต่ล ะราย(ในครั+ งแรกขณะสร้ างความสั มพันธ์) ให้เสร็ จ สิ+ นก่ อนอนุ มตั ิ รับลูกค้า จึ ง หมายความว่ า
เมื อผ่า นการระบุ ตวั ตนแล้วต้องมี ผลการประเมิน ความเสี ยงด้านการฟอกเงิ นและการสนับ สนุ นทางการเงิ น
แก่ผกู ้ ่อการร้าย ของลูกค้าควบคู่กนั ก่อนหรื อทันทีทีอนุ มตั ิการสร้างความสัมพันธ์ ในขั+นตอนการอนุ มตั ิผลการ
จัด ระดับ ความเสี ย งสํ า หรั บ ลู ก ค้า ที มี ความเสี ย งตํา พร้ อ มๆกับ อนุ มัติ ส ร้ า งความสั มพัน ธ์ ข องลู กค้า กลุ่ ม นี+
ผูม้ ีหน้าที รายงาน สามารถลดความเข้มข้นและทําให้เกิดความรวดเร็ วในการดําเนิ นการได้ โดยอาจพิจารณา
แนวทางดังต่อไปนี+
(๑.๑) อาจกําหนดให้บุคลากรทีมีตาํ แหน่ งสู งสุ ด หรื อพนักงานระดับอาวุโส ประจําสาขาหรื อสํานักงาน
ของผูม้ ีหน้าทีรายงานทีลูกค้าขอสร้ างความสัมพันธ์ เป็ นผูอ้ นุ มตั ิผลการประเมินความเสี ยงและอนุ มตั ิรับลูกค้า
โดยไม่จาํ เป็ นต้องส่ งรายงานหรื อขออนุ มตั ิจากผูบ้ ริ หารระดับสู งทีมีอาํ นาจ
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(๑.๒) อาจกําหนดให้ลกู ค้าทีมีความเสี ยงตําได้รับการบริ การทีรวดเร็ วกว่าลูกค้ากลุ่มอืน เช่น สามารถทํา
ธุรกรรมได้ทนั ทีทีได้รับผลการประเมินความเสี ยงตํา หรื อ ขั+นตอนในการอนุ มตั ิสร้างความสัมพันธ์มีระยะเวลา
สั+นกว่าลูกค้ากลุ่มอืนๆ เป็ นต้น
(๒) การกําหนดเงือนไขปรับปรุ งความเสี ยงตํา
ผูม้ ีหน้าที รายงาน ควรกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ หรื อแนวปฏิ บัติภายในองค์กร ซึ งระบุว่า ลูกค้าที
ได้รับการประเมิ นความเสี ยงใน ระดับตํา (หมายถึงลูกค้าความเสี ยงตํา) อาจได้รับการปรั บปรุ งความเสี ยงให้
สู งขึ+นได้ ถ้าลูกค้ามีพฤติการณ์ตรงกับเงือนไขหรื อข้อเท็จจริ งบางประการ โดยอาจนําเงื อนไขหรื อปั จจัยในการ
พิจารณาความเสี ยงกลุ่ มที สูงกว่า มาเป็ นข้อกําหนดเป็ นเพดานขั+นสุ ดท้า ย หรื อเงื อนไข/ข้อเท็จจริ งในการทํา
ธุ รกรรมเรื องใดเรื องหนึ งหรื อหลายเรื องมากําหนดเป็ นตัวชี+วดั ซึ งจะทําให้ลูกค้าทีมีความเสี ยงตําถูกปรับระดับ
ความเสี ยงให้สูงขึ+น โดยอาจพิจารณาแนวทางต่อไปนี+
(๒.๑) กําหนดเพดานวงเงิ น ในการทํา ธุ รกรรม เช่ น กรณี ทีลู กค้า ที มีความเสี ย งตํา มี การทํา ธุ รกรรม
โดยเฉพาะธุ รกรรมที ท าํ ให้เ กิ ดมู ลค่ า เพิ มขึ+ น ในบัญชี ห รื อ ทํา ให้ลูก ค้า ได้รับ ประโยชน์ ใ นทางธุ รกิ จมากขึ+ น
ในวงเงิ นหรื อจํา นวนร้ อยละ หรื อ อัต ราส่ วนอื นๆ ที ก าํ หนดไว้ จะทํา ให้ลูกค้า มี ขอ้ เท็ จ จริ ง ที ต้อ งได้รับการ
พิจารณาว่า ควรปรับปรุ งความเสี ยงให้สูงขึ+นหรื อไม่ ทั+งนี+ ผูม้ ีหน้าทีรายงานอาจกําหนดให้มีการตรวจสอบก่อนปรั บ
ความเสี ยงสู งขึ+น หรื อปรับความเสี ยงสู งขึ+นโดยอัตโนมัติเมือเกิดข้อเท็จจริ งทีตรงกับเงือนไขก็ได้
(๒.๒) กํา หนดเพดานวงเงิ นในการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื อนไหวทางการเงิ น การทํา
ธุ รกรรม หรื อการดําเนิ นความสัมพันธ์ เช่ น ในกรณี ทีลูกค้าความเสี ยงตํา ได้รับการตรวจสอบและตรวจทาน
ความเคลือนไหวทางการเงิ น การทําธุรกรรม หรื อการดําเนิ นความสัมพันธ์ในภาพรวมแต่ละครั+ ง ต้องพิจารณา
ถึงค่าเฉลียในวงเงินในบัญชีหรื อในทางธุรกิจทีดาํ เนิ นอยูก่ บั ผูม้ ีหน้าทีรายงาน โดยกําหนดเพดานวงเงิน อาจคิด
เป็ นมูลค่าเงิน ร้อยละหรื ออัตราส่ วนทีเปลียนแปลง ไปจากผลการตรวจครั+งก่อน
(๒.๓) (เงือนไขทีกฎหมายบังคับ) กําหนดให้ลูกค้าความเสี ยงตํา ที ถูกพิจารณารายงานธุรกรรมทีมีเหตุ
อันควรสงสัยต่อสํานักงาน และยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากช่องทางทีสํานักงานแจ้งกลับ ว่า เหตุอนั ควรสงสัย
ดังกล่าวไม่เกิดความเสี ยงขึ+น ลูกค้าเสี ยงตําดังกล่าว ต้องได้รับการปรับระดับความเสี ยง ให้เป็ นลูกค้าที มีความ
เสี ยงสู งในทันทีทีผมู ้ ีหน้าทีรายงานพิจารณาส่ งรายงานต่อสํานักงาน ซึ งเงือนไขในข้อนี+ ถือเป็ นเงือนไขเด็ดขาดที
ผูม้ ีหน้าทีรายงานต้องกําหนดตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวงฯ

๗๐

ขั) น ตอนที ๓ แนวทางในการตรวจสอบความเคลื อนไหวทางการเงิ น การทํ า ธุ ร กรรมหรื อ การดํ า เนิ น
ความสัมพันธ์ สําหรับลูกค้ าความเสี ยงตํา
บทบัญญัติในกฎกระทรวงฯ กําหนดว่า ผูม้ ี หน้า ที รายงานต้องกําหนดความเข้มข้นในการตรวจสอบ
ความเคลือนไหวทางการเงิน การทําธุรกรรมหรื อการดําเนิ นความสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับผลการประเมินความ
เสี ยงของลูกค้าแต่ละราย ดังนั+น เมือลูกค้าได้รับผลการประเมินความเสี ยงด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ น
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายว่า อยู่ในระดับความเสี ยงตํา ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้องกําหนดมาตรการตรวจสอบที
เบาบางลงสําหรับลูกค้ากลุ่มนี+
การกํ า หนดหลั ก การตรวจสอบความเคลื อนไหวทางการเงิ น การทํ า ธุ ร กรรม หรื อ การดํ า เนิ น
ความสัมพันธ์ ทีเบาบาง ผู้มีหน้ าทีรายงาน อาจพิจารณาถึง แนวทางดังต่ อไปนี) (ทั+งนี+ อาจพิจารณาดําเนินการทุก
ข้อหรื อเลือกเฉพาะข้อทีเหมาะสมกับรู ปแบบความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีสามารถดําเนิ นการได้จริ ง)
(๑) การกําหนดระบบการกลัน กรอง ตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลการทําธุ รกรรม ความเคลือนไหว
ทางการเงิ น หรื อ การดําเนิ นความสัมพันธ์กับผูม้ ีหน้าที รายงาน กับรู ปแบบพฤติ กรรมที อาจเกียวข้องกับการ
กระทําความผิดหรื อทีผดิ ปกติเมือเทียบกับการทําธุรกรรมของลูกค้าในกลุ่มนั+นๆ ทีเข้ มข้ นกว่าลูกค้ากลุ่มอืน
(๒) การกําหนดระยะเวลาในการทบทวนข้อมูลการทําธุ รกรรม ความเคลือนไหวทางการเงิน หรื อ การ
ดําเนินความสัมพันธ์กบั ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ทีนานหรื อมีระยะเวลาห่างกว่าลูกค้ากลุ่มอืน
(๓) การกําหนดระบบการอนุ มตั ิรายงานการสรุ ปผลวิเคราะห์ ข้อเท็จจริ ง หรื อการประเมินผลข้อมูล
ทีผ่อนปรนกว่า หรื อเข้มข้นน้อยกว่าลูกค้ากลุ่มอืน โดยอาจกําหนดให้บุคลากรทีมีตาํ แหน่ งสู งสุ ด หรื อบุคลากร
ในตําแหน่ งอาวุโส ทีประจําอยู่ ณ สาขา หรื อสํานักงานทีดูแลการตรวจสอบลูกค้ารายนั+นๆ เป็ นผูอ้ นุ มตั ิผลลัพธ์
สําหรับลูกค้ากลุ่มนี+ (เว้นแต่เมือลูกค้าความเสี ยงตํา ได้รับการปรับปรุ งความเสี ยงอยูใ่ นระดับความเสี ยงสู ง ต้อง
พิจารณานําหลักการในเรื อง การตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้าทีมีความเสี ยงสู ง มาปรับใช้ทนั ที)
หรื อ
(๔) การตรวจสอบและทบทวนข้อมู ล การระบุ ต ัว ตนที เ บาบางกว่ า ลูกค้า กลุ่ ม อื น โดยอาจกํา หนด
ระยะเวลาในการปรับปรุ งข้อมูล หรื อประเภทข้อมูลทีตรวจสอบทบทวน มีความเข้มข้นน้อยกว่าลูกค้ากลุ่มอืนก็ได้
ผูม้ ีหน้าทีรายงาน สามารถกําหนดแนวทางในการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้าทีมีความ
เสี ยงตํา นอกเหนื อไปจากแนวทางที เสนอแนะนี+ ก็ได้ แต่ยงั คงต้องคํานึ งถึง หลักการสําคัญเกียวกับการบริ หาร
ความเสี ยง ได้แก่ “ความเสี ยงสามารถปรับปรุ งได้ และหากลูกค้าทีมีความเสี ยงตํา ได้รับการปรับปรุ งเป็ นลูกค้าที
มีความเสี ยงสู ง ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ต้องนําหลักการทีปฏิบตั ิกบั กลุ่มลูกค้าทีมีความเสี ยงสู ง ซึ งมีความเข้มข้นกว่า
มาดําเนิ นการกับลูกค้าทีได้รับการปรับปรุ งสู่ ความเสี ยงสู งนั+นทันที”.
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การรายงานธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัย
ผูม้ ีหน้าทีรายงาน มีหน้าทีในการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินใน
เรื อง การรายงานธุรกรรม ๓ ประเภท ได้แก่
ประเภทที ๑ ธุรกรรมทีใช้เงินสด
ประเภทที ๒ ธุรกรรมเกียวกับทรัพย์สิน
ประเภทที ๓ ธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัย
ซึ งธุ รกรรมแต่ละประเภทมีการกําหนดหลักเกณฑ์ ระยะเวลาและวิธีการส่ งรายงาน สําหรั บผูม้ ีหน้าที
รายงานไว้ใ นกฎกระทรวงประกอบพระราชบัญ ญัติ ป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. ๒๕๔๒
(ดูกฎกระทรวง ทีออกใน พ.ศ. ๒๕๕๔)
สํา หรั บ ประเด็ นสําคัญที ต้องพิ จารณาในการปฏิ บัติต ามกฎกระทรวงเรื อง การตรวจสอบเพื อทราบ
ข้อเท็จ จริ งเกี ยวกับลู กค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ คื อ แนวทางในการรายงานธุ รกรรมที มี เ หตุ อ นั ควรสงสั ย ซึ งมี การ
ปรับปรุ งคํานิ ยามและกระบวนการในหลายประเด็น ซึ งจะได้กล่าวต่อไป
การตรวจสอบธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัย
การตรวจสอบว่า ธุ รกรรมใดทีมีความผิดปกติและมีความเสี ยงต่อการฟอกเงิ น การกระทําความผิดมูล
ฐานและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ าย และ ควรส่ งเป็ นรายงานธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัยต่อ
สํานักงาน ให้พิจารณาถึงคํานิ ยามตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
“ธุ รกรรมที มีเหตุอนั ควรสงสัย” หมายความว่า ธุ รกรรมที มีเหตุอนั ควรเชื อได้ว่ากระทําเพือหลีกเลียง
มิให้ตอ้ งตกอยู่ภายใต้บังคับแห่ งพระราชบัญญัตินC ี หรื อธุ รกรรมที เกียวข้องหรื ออาจเกียวข้องกับการกระทํา
ความผิดมูลฐานหรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทัCงนีC ไม่ว่าจะเป็ นการทําธุรกรรมเพียงครัCงเดียว
หรื อหลายครัCง และให้หมายความรวมถึงการพยายามกระทําธุรกรรมดังกล่าวด้วย
๑. หลักการเบืองต้ นในการพิจารณาธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัย
จะเห็ นได้ว่า กฎหมายมิได้กาํ หนดพฤติกรรมแห่ งธุ รกรรมที มีเหตุอนั ควรสงสัย แต่ กฎหมายกํา หนด
ผลลัพธ์ ในการใช้ ดุลยพินิจตรวจสอบของผูม้ ีหน้าทีรายงานว่า หากพบว่า ธุ รกรรมและพฤติกรรมทีเกียวกับการ
ทําธุรกรรมนัCน ทําให้บุคลากรทีเกียวข้องเชือว่า ธุรกรรมดังกล่าวมีประเด็นดังต่อไปนีC
(๑) ผู ้ท ํา ธุ ร กรรมเจตนาจะหลี ก เลี ยงมิ ใ ห้ การทํา ธุ ร กรรมของตน ต้อ งถู ก หรื อถู ก ตรวจสอบโดย
ผูม้ ีหน้าทีรายงานหรื อสํานักงาน โดยเจตนาหลีกเลียงนัCน อาจเกิดจากความไม่สุจริ ตหรื อหลีกเลียงการตรวจพบ
ความผิดก็ตาม หรื อ
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(๒) ธุ รกรรมที ได้กระทําอาจจะมีความเกียวข้องกับการกระทําความผิดอย่างหนึ งอย่างใดในทางอาญา
(ความผิดมูลฐานปั จจุ บนั ประกอบไปด้วยความผิดอาญาทีเกียวกับทรัพย์สินอย่างครอบคลุม ทัCงนีC ดูความผิดมูล
ฐานตามมาตรา ๓ ของพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับ ประมวล)
ซึ งในทางปฏิบตั ิ ผูม้ ีหน้าทีรายงานไม่จาํ เป็ นต้องทราบถึงระดับที ต้องเจาะจงความผิดมูลฐาน แต่ก็สามารถระบุ
ความผิดมูลฐานได้หากมีขอ้ เท็จจริ งที ผูม้ ีหน้าที รายงานทราบ หรื ออาจเกียวกับการสนับสนุ นทางการเงิ นให้
ให้แก่ผกู ้ ่อการร้ายหรื อขบวนการก่อการร้าย หรื อ
(๓) ผูท้ าํ ธุ รกรรมประสงค์จะทําธุ รกรรมที ผูม้ ีหน้าที รายงานพบเหตุในข้อ (๑) หรื อ (๒) แต่ปรากฏว่า
ผูท้ าํ ธุ รกรรมได้ยกเลิกหรื อปฏิเสธไม่ทาํ ธุ รกรรม ซึ งการกระทําดังกล่าวถือว่า อยูใ่ นขัCน พยายามกระทําธุ รกรรม
ผูม้ ีหน้าทีรายงานมีหน้าทีต้องรายงานธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัย
จากข้อพิจารณาในข้อ (๓) ทําให้ผมู้ ีหน้าทีรายงานต้องปรับปรุ งขัCนตอนการปฏิบตั ิหน้าทีของบุคลากรที
เกี ยวข้อง ในการขอข้อมู ลผูท้ าํ ธุ รกรรม และบัน ทึ กทันทีก่อนจะดําเนิ นการทํา ธุ รกรรมให้เ สร็ จสิC น เพือที จะ
สามารถรายงานธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัยด้วยข้อมูลทีสามารถระบุตวั ผูท้ าํ ธุ รกรรมได้ ในกรณี ทีผูท้ าํ ธุ รกรรม
ได้ขอยกเลิกหรื อปฏิเสธไม่ทาํ ธุรกรรมดังกล่าวแล้ว
๒. ข้ อพิจารณาเพิมเติมในการส่ งรายงานธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสั ย
การรายงานธุ รกรรมที มี เ หตุ อนั ควรสงสั ย นอกจากจะรายงานตามเหตุ แ ห่ ง คํา นิ ยาม ในข้อ ๑. แล้ว
ยังหมายรวมถึงกรณีการรายงานเรื องต่อไปนีCดว้ ย
(๑) เมื อพบว่า พฤติ การณ์ ในการขอสร้ า งความสั มพัน ธ์ ทางธุ รกิ จของลู กค้า มี ความผิด ปกติ อ ันอาจ
เกี ยวข้องกับหลักการเบืCองต้นในข้อ ๑. และมีผลการประเมินความเสี ยงในระดับสู งถึ งขัCนที ผูม้ ีหน้าที รายงาน
พิจารณาปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์หรื อไม่รับทําธุรกรรมและเห็นควรแจ้งต่อสํานักงาน
(๒) เมื อตรวจสอบในขัCนตอนการระบุ ต ัวตน หรื อ ขัCนตอนการบริ หารความเสี ยง หรื อ ขัCน ตอนการ
ตรวจสอบความเคลือนไหวทางการเงิน การทําธุรกรรมหรื อการดําเนิ นความสัมพันธ์ พบว่า ลูกค้า(หรื อบุคคลที
ทําธุ รกรรมแบบครัC งคราว) มีขอ้ มูลตรงกับรายชือทีกฎหมายกําหนดให้ตรวจสอบ ทัCงนีC การดําเนิ นการรายงาน
ธุ รกรรมที มีเ หตุอนั ควรสงสั ยตามกฎหมายว่า ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น ยัง ไม่ รวมถึ งการ
ปฏิ บตั ิเกียวกับ “การระงับการดําเนิ นการทางทรัพย์สินและการแจ้งต่อสํานักงาน” ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
(๓) เมื อผลการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื อนไหวทางการเงิ นหรื อการทํา ธุ รกรรมหรื อ การ
ดําเนิ นความสัมพันธ์ พบว่า ลูกค้ามีความเคลือนไหวทีผิดปกติมากและอาจเกียวข้องกับพฤติการณ์ตามหลักการ

๗๓

เบืC องต้นในข้อ ๑. นอกจากผูม้ ีหน้า ที รายงานจะปรั บปรุ ง ความเสี ยงของลูกค้า ไปสู่ ระดับ สู งหรื อพิจารณายุติ
ความสัมพันธ์แล้ว อาจพิจารณารายงานธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสํานักงานด้วยก็ได้
๓. การกําหนดขันตอนการกลันกรองก่ อนส่ งรายงานธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสั ย
ผูม้ ีหน้าทีรายงานต้องกําหนดขัCนตอนเพือให้การพบพฤติการณ์ตามหลักการเบืCองต้นในข้อ ๑. และข้อ
๒. มีขอ้ เท็จจริ งให้เชือได้ว่า จําเป็ นต้องรายงานต่อสํานักงาน โดยอาจพิจารณาถึงแนวทางดังต่อไปนีC
(๑) กําหนดให้มีการตรวจสอบพฤติ การณ์ที พบในข้อ ๑. มากกว่า ๑ ขัCนตอน กล่าวคื อ เมือมี การพบ
พฤติ ก ารณ์ ต ามข้อ ๑. ในครัC งแรก ให้ มีขC ัน ตอนในการตรวจสอบหรื อ ตรวจทานอี กครัC งเพื อมันใจว่ า เป็ น
พฤติการณ์ทีน่ าจะเข้าข่ายทีต้องรายงานต่อสํานักงาน
(๒) กําหนดหลักการในการตรวจสอบข้อมูลที เกียวข้อง เพือยืนยันว่ามีเหตุ อนั ควรสงสัยเพียงพอทีจะ
รายงานต่ อสํานักงาน กล่า วคือ ในการพิ จารณาว่ าจะส่ ง รายงานธุ รกรรมที มี เ หตุ อ ันควรสงสั ยต่ อสํา นักงาน
ผูม้ ีหน้าทีรายงาน ควรมีขC นั ตอนในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งเกียวกับธุรกรรมและผูท้ ีเกียวข้องกับการทําธุ รกรรม
นัCนๆ (ในขอบเขตทีทําได้มากทีสุ ด เนื องจากการตรวจสอบ ไม่ใช่การสื บสวนสอบสวนในขัCนตอนกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา) ซึ งอย่างน้อย ผูม้ ีหน้าทีรายงานควรมีรายงานข้อเท็จจริ งอันเป็ นเหตุผลประกอบการพิจารณา
ว่า เหตุจึงทําให้เชือว่า ธุรกรรมดังกล่าวเป็ นไปตามหลักการในข้อที ๑ หรื อ ๒
(๓) กํา หนดให้มีก ารอนุ มัติ การส่ งรายงานธุ รกรรมและข้อ มู ล การรายงานธุ รกรรม โดยผูบ้ ริ หารที
มีอาํ นาจ กล่าวคือ ในขัCนตอนสุ ดท้ายก่อนส่ งรายงานต่ อสํานักงาน ผูม้ ีหน้าที รายงานต้องกําหนดให้ผบู้ ริ หารที
มีอาํ นาจ (ในทางกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) ซึ งอาจมอบ
อํานาจช่ วงหรื อไม่ก็ตาม เป็ นผูอ้ นุ มตั ิเ พือส่ งรายงาน รวมถึ งอนุ มตั ิขอ้ เท็จจริ งทีระบุในรายงานด้วย เนื องจาก
รายงานธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัย มีความสําคัญต่อกระบวนการตรวจสอบการฟอกเงินของสํานักงานและมี
ความสําคัญต่อการพิจารณาความน่ าเชือถือของผูม้ ีหน้าทีรายงานด้วย การรายงานธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัย
โดยขาดข้อเท็จจริ งสนับสนุ นทีเพียงพอ หรื อการรายงานธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัยจํานวนมาก ทีไม่ผา่ นการ
กลันกรองตรวจสอบ ย่อมแสดงถึงกระบวนการปฏิ บตั ิงานของผูม้ ีหน้าที รายงานทีอาจมี ความบกพร่ องหรื อมี
โอกาสสู งทีผูม้ ีหน้าทีรายงานจะรับทําธุรกรรมให้กบั ผูท้ ีอาจเกียวข้องกับการกระทําความผิดจํานวนมากได้
หลักสําคัญในการตรวจสอบรายงานธุรกรรม
ขอให้ ต ระหนั กว่ า อํา นาจในการใช้ดุ ล ยพิ นิ จ รั บ ทํา ธุ ร กรรมที มี เ หตุ อ ันควรสงสั ย เป็ นอํา นาจของ
ผูม้ ีหน้าที รายงาน เนื องจาก กฎหมายให้อาํ นาจผูม้ ี หน้าที รายงานเป็ นผูพ้ ิจารณาว่า แม้จะพบว่า ธุ รกรรมหรื อ

๗๔

ผูท้ าํ ธุรกรรม อาจมีพฤติการณ์ทีเข้าข่ายน่าสงสัยตามข้อ ๑. หรื อ ข้อ ๒. แต่ไม่ได้หมายความว่า ผูท้ าํ ธุรกรรมหรื อ
ธุรกรรมนัCนจะเกียวข้องกับการกระทําความผิดอย่างแน่แท้ ดังนัCน
การใช้ดุลยพินิจในการรั บทําธุ รกรรมทีรายงานว่า เป็ นธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสั ย จึ งขึCนอยู่กบั ข้อเท็จจริ งที
เกียวข้องอันเป็ นเหตุแห่ งการรายงานด้วย หากผูท้ าํ ธุ รกรรมเห็ นว่า การรั บทําธุ รกรรมดังกล่าว จะเสี ยงต่ อการ
ฝ่ าฝื นบทบัญญัติในเรื อง การเป็ นผูส้ นับสนุ นการฟอกเงิ นอย่างแน่ แท้ ผูม้ ีหน้าทีรายงานก็ควรพิจารณาปฏิ เสธ
การทําธุรกรรมดังกล่าว
จากทีกล่าวมาในวรรคข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผูม้ ีหน้าทีรายงาน จําเป็ นอย่างยิงทีต้องคัดกรองบุคลากรที
มีคุณภาพและมีความเชี ยวชาญในสายงานทีเหมาะสมกับการตรวจสอบข้อเท็จจริ งและการใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินก่อนพิจารณาว่า จะรายงานธุ รกรรมที มีเหตุอนั ควรสงสัยหรื อไม่ และเห็ นควรรับทําธุ รกรรมดังกล่าว
หรื อไม่ ด้วยเหตุดงั กล่าว กฎหมายจึงมุ่งเน้นให้มีผบู ้ ริ หารทีมีอาํ นาจ (ซึ งกฎหมายคาดหวังความน่ าเชือถือในการ
ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบและตัดสิ นใจจากบุคคลหรื อคณะบุคคลดังกล่าวเพือเป็ นการกลันกรองชัCนสุ ดท้าย)
นันเอง.

๗๕

การเก็บรั กษาข้ อมูล
พระราชบัญ ญัติ ป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ดู ฉ บับ ประมวล) รวมถึ ง กฎ
กระทรวงฯและมาตรฐานสากลด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุ นทาง
การเงินแก่การก่อการร้ าย ต่ างก็กาํ หนดในหลักการเดี ยวกันว่า สถาบันการเงิ น (Financial Institutions) และ
ผูป้ ระกอบอาชี พ ที> เ กี> ยวข้อ งกับ การทํา ธุ ร กรรมการเงิ น (DNFBPs) รวมถึ ง ผูใ้ ห้บ ริ การโอนมู ลค่ า เงิ น
(Money Value Transfer Services) ต้องเก็บ รั กษาข้อมูลของลูกค้าเป็ นเวลาอย่างน้อย ห้าปี นับแต่วนั ที> ยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับลูกค้า หรื อ ห้าปี นับแต่วนั ที>ทาํ ธุ รกรรม กรณี ผูท้ าํ ธุ รกรรมเป็ นบุ คคลที>ทาํ ธุ รกรรม
แบบครัUงคราว
การเก็บข้อมู ลในที> นU ี หมายถึ ง บรรดาข้อมู ล หลักฐาน ไม่ ว่ าเป็ นต้นฉบับหรื อ สํา เนา และผูม้ ี ห น้า ที>
รายงานสามารถเก็บด้วยวิธีใดก็ได้ แต่ในท้ายที> สุด ต้องสามารถแปลงเป็ นเอกสารที> ส ามารถอ่ านและใช้เป็ น
พยานหลักฐานได้
ประเภทของข้อมูลที> ผูม้ ี หน้าที> รายงาน มี หน้าที> เ ก็บรั กษา ตามระยะเวลา ห้า ปี ในวรรคแรก ภายใต้
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎกระทรวงฯ ได้แก่
(๑) ข้อมูลความเคลื>อนไหวในการทําธุ รกรรมของลูกค้า (รวมถึงการทําธุ รกรรมที>เป็ นการโอน
เงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ทU งั ภายในประเทศและข้ามประเทศพร้อมทัUงข้อมูลที>ส่งหรื อได้รับพร้อมกับคําสั>งโอนเงิน
หรื อรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
(๒) ข้อมูลการแสดงตน การระบุตวั ตน ผลการตรวจสอบและประเมินที>ได้จากขัUนตอนการระบุ
ตัวตนและการบริ หารความเสี> ยง ผลการวิ เ คราะห์ หรื อประเมิ น ลู กค้า ตามกระบวนการตรวจสอบเพื> อทราบ
ข้อเท็จจริ งเกี>ยวกับลูกค้า ข้อมูลการเปลี>ยนแปลงผลการประเมินหรื อผลการวิเคราะห์ ผลการปรับปรุ งข้อมูลของ
ลูกค้า ข้อมูลการตรวจพบและการตรวจสอบตลอดจนการรายงานธุ รกรรมที>มีเหตุอนั ควรสงสัย และข้อมูลอื>นที>
เกี>ยวข้องกับการตรวจสอบเพื>อทราบข้อเท็จจริ งเกี>ยวกับลูกค้า
ผูม้ ีหน้าที>รายงาน ต้องเก็บรักษาข้อมูลข้างต้น ให้อยูใ่ นสภาพที>พร้อมจะตรวจสอบ และสามารถ
นําส่ งข้อมูลเพื>อดําเนิ นการในส่ วนที>เกี>ยวข้องได้ในทันทีเมื>อได้รับการแจ้งจากสํานักงาน.

๗๖

สํ านักงานสาขาและบริษัทในเครือทีตังอยู่ในต่ างประเทศ
คําว่า สํานักงานสาขา ในที น ี มุ่ งเน้น ที สํานักงานสาขาที ต งั อยู่ในต่า งประเทศของผูม้ ี หน้าที รายงาน
(สําหรั บสํานักงานสาขาภายในประเทศ ถือเป็ นส่ วนหนึ งภายในองค์กรผูม้ ีหน้าทีรายงานทีไม่มีประเด็นในการ
พิจารณาเกียวกับการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย)
คํา ว่ า บริ ษัท ในเครื อ ในที น ี มุ่ ง เน้ น ที บริ ษั ท ในเครื อที ผู ้มี ห น้ า ที ร ายงานเป็ นฝ่ ายถื อ หุ ้ น ใหญ่
(เพียงพอที จะมีอาํ นาจในการกําหนดนโยบายในการบริ หารจัดการ) ซึ งตังอยูใ่ นต่างประเทศ และบริ ษทั ในเครื อ
ดังกล่าว ดําเนินกิจการในกลุ่มธุรกิจหรื อเป็ นผูป้ ระกอบอาชีพทีมีหน้าทีปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงฯนี
โดยหลักการ ผูม้ ีหน้าทีรายงาน มีหน้าทีตอ้ งกํากับดูแลให้สาํ นักงานสาขาและบริ ษทั ในเครื อ ซึ งไม่ว่าจะ
ตังอยูใ่ นต่างประเทศหรื อในประเทศไทย ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายว่ า ด้ว ยการป้ องกัน และปราบปรามการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ยอย่ า งเคร่ ง ครั ด
เช่ นเดียวกันกับผูม้ ีหน้าทีรายงานซึ งเป็ นสํานักงานใหญ่ หรื อบริ ษทั แม่ อย่างไรก็ดี เพือมิให้เกิดความสับสนใน
การกําหนดนโยบายหรื อแนวทางปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ ทีสํานักงานสาขาหรื อบริ ษทั
ในเครื อ ตัง อยู่ด ้ว ยนัน จึ ง ขอให้ ผูม้ ี ห น้า ที ร ายงาน พิ จ ารณากํา หนดแนวทางดัง ต่ อ ไปนี ในการกํา กับ ดู แ ล
สํานักงานสาขาและบริ ษทั ในเครื อ
การกํากับดูแลและกําหนดนโยบายสําหรับสํานักงานสาขาหรือบริษัทในเครือ
(๑) กําหนดนโยบายในการพิ จ ารณาตัง สํา นักงานสาขาหรื อ บริ ษ ัทในเครื อ ในพื นที ห รื อ ประเทศที
ไม่มีความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในระดับสู ง ก่อน
หมายความว่า ในกรณี ทีผูม้ ีหน้าที รายงาน จะพิจารณาปั จจัยในการขยายกิจการ โดยการตังสํานักงาน
สาขาหรื อ บริ ษ ัท ในเครื อ ในต่ า งประเทศ ผูม้ ี ห น้า ที รายงานควรพิ จารณาเลื อ กจัดตัง ในพื นที หรื อ ประเทศที
ไม่มีความเสี ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในระดับสู งเป็ นปั จจัยแรกๆก่อน
แต่มิได้หมายความว่า กฎหมายจะห้ามมิให้ผมู ้ ีหน้าทีรายงาน จัดตังสํานักงานสาขาหรื อบริ ษทั ในเครื อ ในพืนที
หรื อประเทศที มีความเสี ยงสู ง เพียงแต่ ในการจัดตัง ในพื นที ห รื อ ประเทศเสี ย งสู งดังกล่ าว ผูม้ ี หน้าที รายงาน
ต้องกําหนดมาตรการและการกํากับดูแลทีเข้มงวดมากกว่า ดังจะกล่าวต่อไป
(๒) กําหนดมาตรการในการตรวจสอบความเข้มข้นของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงิ น
แก่การก่อการร้ายในพืนทีหรื อประเทศทีสาํ นักงานสาขาหรื อบริ ษทั ในเครื อตังอยู่

๗๗

การตรวจสอบความเข้มข้นในการปฏิ บตั ิตามกฎหมายดังกล่าว เพือให้ผูม้ ี หน้าที รายงานพิจารณาถึ ง
ความเป็ นไปได้ทีสาํ นักงานสาขาและบริ ษทั ในเครื อจะสามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายของพืนทีหรื อประเทศทีต งั อยู่
ในกรณี ทีพื นทีหรื อประเทศนัน มีกฎหมายด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นและการป้ องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายที เข้มข้นมากกว่ากฎหมายไทย หรื อในกรณี ทีกฎหมาย
ไทยมี ความเข้มข้นกว่า ก็ตอ้ งพิ จารณาว่า การปฏิ บตั ิตามกฎหมายไทยซึ งเข้มข้นกว่านัน มี ส่ วนใด ทีอาจเป็ น
อุปสรรคในการดําเนิ นกิจการในพืนทีหรื อประเทศนันหรื อไม่
(๓) กําหนดนโยบายในการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นและ
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายของไทยเป็ นหลัก
แม้ว่า สํานักงานสาขาหรื อบริ ษทั ในเครื อของผูม้ ีหน้าทีรายงาน จะตังอยูใ่ นพืนทีหรื อประเทศอืน แต่โดย
หลักการกํากับดูแลแล้ว สํานักงานสาขาและบริ ษทั ในเครื อยังคงอยูภ่ ายใต้อาํ นาจการบังคับใช้กฎหมายไทยตาม
หลักสัญชาติของผูม้ ีหน้าทีรายงานซึ งเป็ นเจ้าของ ดังนัน นโยบายหลักทีตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมายไทยจึงต้องเป็ น
เรื องทีผมู ้ ีหน้าทีรายงานต้องกํากับดูแลอย่างเคร่ งครัด
(๔) กําหนดแนวทางปฏิบตั ิหรื อมาตรการในกรณี ทีมีขอ้ กฎหมายแตกต่างกันของสองประเทศ
กรณี ทีมีบทบัญญัติแห่ งกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทีแตกต่างกันระหว่างประเทศไทย กับพืนที
หรื อประเทศที สํา นักงานสาขาหรื อบริ ษ ัทในเครื อ ตัง อยู่ นอกจากให้พิ จ ารณาปฏิ บัติ ต ามกฎหมายไทยแล้ว
โดยหลักอํานาจอธิ ปไตย สํานักงานสาขาและบริ ษทั ในเครื อยังต้องปฏิ บตั ิตามกฎหมายแห่ งพืนที หรื อประเทศ
ทีต งั อยู่ด้วย ดังนัน ในกรณี ทีกฎหมายไทยมีบทบัญญัติทีเข้มกว่า ผูม้ ีหน้าที รายงานย่อมมี หน้าทีกาํ กับดูแลให้
สํานักงานสาขาหรื อบริ ษทั ในเครื อปฏิบตั ิตามมาตรการแห่งกฎหมายไทยอย่างเคร่ งครัด แต่หากกฎหมายในพืนที
หรื อประเทศที ต งั อยูน่  ัน มีบทบัญญัติทีเข้มกว่า ผูม้ ีหน้าทีรายงานก็ตอ้ งกําหนดนโยบายหรื อมาตรการเพิมเติม
เพือให้สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายแห่ งพืนทีหรื อประเทศทีสาํ นักงานสาขาหรื อบริ ษทั ในเครื อตังอยูด่ ว้ ย
(๕) กําหนดนโยบายและมาตรการการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้าทีเข้มข้นขึน สําหรับ
สํา นักงานสาขาหรื อ บริ ษ ัท ในเครื อ ที ต งั อยู่ในพื นที ห รื อ ประเทศที มีความเสี ยงสู ง ด้า นการฟอกเงิ นและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
กรณี ทีผมู้ ีหน้าทีรายงานจัดตังสํานักงานสาขาหรื อบริ ษทั ในเครื อ ในพืนทีหรื อประเทศทีมีความเสี ยงสู ง
ด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่อการร้ าย ผูม้ ีหน้าที รายงานต้องกําหนดนโยบายหรื อ
มาตรการทีเข้มข้นมากขึน ดังต่อไปนี
(๑) การกํากับดู แลทีเข้มงวด ผูม้ ีหน้าที รายงานต้องกําหนดให้สํานักงานสาขาหรื อบริ ษทั ใน
เครื อนัน ได้รับการตรวจสอบภายในเกียวกับการปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม

๗๘

การฟอกเงิ น ของไทยอย่า งเข้มงวดและเข้มข้น กว่ า สํา นักงานสาขาหรื อ บริ ษ ัทในเครื อ ที ต งั อยู่ในพื น ที หรื อ
ประเทศทีมีความเสี ยงตํา
(๒) การติดตามและประเมินความเสี ยง ผูม้ ีหน้าทีรายงานต้องกําหนดให้สํานักงานสาขาและ
บริ ษัทในเครื อทีต งั อยู่ในพืนทีหรื อประเทศทีมีความเสี ยงสู งนัน ได้รับการประเมินความเสี ยงด้านการฟอกเงิ น
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายจากสํานักงานใหญ่อย่างสมําเสมอ ซึ งหากพบว่า สํานักงานสาขา
และบริ ษทั ในเครื อมีความเสี ยงสู งในการดําเนิ นกิจการ และอาจส่ งผลให้สํานักงานใหญ่ได้รับความเสี ยหายอัน
เกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย (ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายแห่ งประเทศทีต งั อยู)่ สํานักงานใหญ่
จําเป็ นต้องกําหนดมาตรการพิเศษเพือแก้ไขปั ญหา เช่ น ปรั บเปลียนคณะผูบ้ ริ หารประจําสํานักงานสาขาหรื อ
บริ ษทั ในเครื อ เพิมความเข้มข้นในการกํากับดูแลอย่างใกล้ชิด เป็ นต้น
(๓) การแจ้งข่าวสารหรื อข้อมูลเกียวกับปั ญหาด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงิ น
แก่การก่อการร้าย
เนื องจากในสํานักงานสาขาหรื อบริ ษทั ในเครื อ ตังอยู่ในพืนที หรื อประเทศที มีความเสี ยงสู ง
สํานักงานใหญ่ควรกําหนดให้สํานักงานสาขาหรื อบริ ษทั เครื อนัน ต้องติดตามความเคลือนไหวในการพัฒนา
เกี ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นและการต่ อต้านการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ าย
รวมถึ ง ติดตามปั ญหาทังด้านกฎหมายและสั งคมที อาจกระทบต่ อการดํา เนิ น กิ จ การของสํานักงานสาขาหรื อ
บริ ษัทในเครื อ และแจ้งต่อสํานักงานใหญ่ให้ทราบอย่างสมําเสมอ เพือทีสํานักงานใหญ่จะได้พิจารณากําหนด
แนวทางในการป้ องกันหรื อแก้ไขปั ญหาอันอาจเกิดจากความเสี ยงดังกล่าวได้ทนั ท่วงที
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าผูม้ ีหน้าที รายงาน จะจัดตังสํานักงานสาขาหรื อบริ ษทั ในเครื อ ในพืนทีหรื อประเทศที
มีความเสี ยงในระดับใดก็ตาม ผูม้ ีหน้าทีรายงานต้องกําหนดนโยบายในการตรวจสอบภายใน เกียวกับการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นและการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายอย่างสมําเสมอ แต่อาจกําหนดความเข้มข้นในการตรวจสอบทีแตกต่างกัน ทังนี ข ึนอยู่
กับระดับความเสี ยงหรื อปั จจัยเสี ยงทีอาจเกิดขึนกับแต่ละสํานักงานสาขาหรื อบริ ษทั ในเครื อทีต งั อยูใ่ นพืนทีหรื อ
ประเทศทีปัญหาแตกต่างกัน.

๗๙

ความสัมพันธ์ กบั ธนาคารตัวแทนและการพึง พาบุคคลทีสาม
๑. ความสัมพันธ์ กบั ธนาคารตัวแทน
ธนาคารตัวแทน หรื อ Correspondent Bank หมายความว่า สถาบันการเงินที(ให้บริ การด้านการธนาคาร
ให้ แ ก่ ลู กค้า ของ คู่ คา้ ซึ( งมักจะเป็ นธุ รกิ จ ประเภทเดี ยวกัน คื อ ธนาคาร ดัง นั7น สถาบัน การเงิ น ตัว แทนตาม
กฎกระทรวงฯนี7 จึงหมายความเฉพาะ ธนาคาร(ในต่ างประเทศหรื อธนาคารระหว่างประเทศ) หรื อ ผูม้ ีหน้าที(
รายงานประเภท ธนาคารแล้วแต่กรณี โดยหากผูม้ ีหน้าที( รายงานประเภทธนาคาร เป็ นผูใ้ ช้บริ การจากสถาบัน
การเงินในต่างประเทศ หรื อสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ผูม้ ีหน้าที(รายงานประเภทธนาคาร จะมีสถานะเป็ น
“ธนาคารต้นทาง” หรื อ Respondent Bank และในกรณี กลับกัน ผูม้ ีหน้าที( รายงานประเภท ธนาคาร ก็อาจ
ให้บริ การในสถานะ “ธนาคารตัวแทน” แก่สถาบันการเงินต่างประเทศหรื อระหว่างประเทศ ก็ได้
การให้บริ การในฐานะ ธนาคารตัวแทน อาจรวมถึง การให้บริ การด้านธนาคารแก่ลูกค้าของธนาคารต้น
ทางและการให้บริ การแก่คู่คา้ ซึ( งเป็ นธนาคารต้นทางเกี(ยวกับการบริ หารจัดการเงินสดด้วย โดยธนาคารต้นทาง
ฝากเงิ นสดเป็ นเงิ นตราต่างประเทศจํานวนมากและได้ดอกเบี7ยจากธนาคารตัวแทน หรื อ การจ่ายเงิ นตามเช็ค
ให้แก่ ลูกค้าปลายทาง การรั บคําสั(ง โอนเงินให้แก่ลูกค้าปลายทาง หรื อเป็ นสถาบันการเงิ นตัวกลางในสายการ
โอนเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ บริ การแลกเปลี(ยนเงินตรา รวมถึงให้บริ การเปิ ดบัญชี สาํ หรับการ “เบิกถอนเงินผ่าน
บัญชี ” (หรื อ Payable-through account ซึ( งธนาคารในประเทศไทยไม่ รับ ให้ บริ การประเภทนี7 เนื( อ งจากมี
ความเสี( ยงด้านการฟอกเงิ นสู งและต้องมี หน้า ที( ในการตรวจสอบเพื( อทราบข้อเท็จ จริ ง กับลูกค้าของธนาคาร
ตัวต้นทางด้วย)
หลักการสร้ างความสั มพันธ์ และดําเนินความสัมพันธ์ กบั ธนาคารตัวแทน
กรณี ที(ผูม้ ีหน้าที(รายงานประเภท ธนาคาร ประสงค์จะสร้ างความสัมพันธ์อย่าง ธนาคารตัวแทน กับ
ธนาคารในต่างประเทศ หรื อธนาคารระหว่างประเทศ ผูม้ ีหน้าที( รายงาน ต้องดําเนิ นการบริ หารความเสี( ยงด้าน
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสําหรับธนาคารตัวแทนด้วย โดยรู ปแบบการบริ หาร
ความเสี( ยง มีความแตกต่างจาก การบริ หารความเสี( ยงสําหรับลูกค้า
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(๑) ผู้มีหน้ าทีรายงาน ต้ องกําหนดมาตรการบริหารความเสียงสําหรับการสร้ างความสั มพันธ์ กบั ธนาคาร
ตัวแทน โดยคํานึงถึงแนวทาง ดังต่ อไปนี,
ในการกํา หนดปั จ จัย ในการพิ จ ารณาความเสี( ย งสํ า หรั บ ประเมิ น ผลความเสี( ย งธนาคารตัว แทน
ควรคํานึงถึงเรื( องต่อไปนี7
- ปั จจัยเกี( ยวกับผลการประเมิ นการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิ นและการต่ อต้านการสนับสนุ น ทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ า ย ที( ป ระเมินโดยองค์กร
ระหว่างประเทศที(น่าเชื(อถือ
- ปั จจัยเกี(ยวกับการได้รับการกํากับดูแลที(เข้มข้น (อาจพิจารณาจากความน่ าเชื(อถือของ
หน่ วยงานที(ทาํ หน้าที(กาํ กับดูแล)
- ปั จจัยเกี(ยวกับชื(อเสี ยงด้านความน่าเชื(อถือด้านการปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากลด้านการ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ปั จจัยเกี(ยวกับ
ประวัติ การรั บโทษอันเป็ นผลมาจากการไม่ ปฏิ บัติหรื อ ฝ่ าฝื นข้อ ปฏิ บัติต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย)
ทั7งนี7 ผูม้ ีหน้าที(รายงาน อาจพิจารณาปั จจัยอื(นๆเพิ(มเติมตามความเหมาะสม เช่น ปั จจัย
เกี( ยวกับพื7 นที( หรื อประเทศที( เ สี( ยงต่ อการก่ อ อาชญากรรมร้ า ยแรงหรื อการกระทําความผิด เกี(ยวกับ การทุ จริ ต
คอร์ รัปชัน( หรื อปั จจัยเกี(ยวกับประเทศที(ถูกควํ(าบาตรทางเศรษฐกิจ เป็ นต้น
(๒) กําหนดมาตรการในการตรวจสอบและประเมินความเสียงอย่างต่ อเนือง
เมื(อมีมาตรการเกี(ยวกับการกําหนดปั จจัยในการพิจารณาและประเมินผลความเสี( ยงของธนาคารตัวแทน
แล้ว ผูม้ ีหน้าที(รายงาน ต้องกําหนดมาตรการอันได้แก่ วิธีดาํ เนิ นการ เพื(อตรวจสอบและประเมินความเสี( ยงของ
สถาบันการเงิ นตัวแทน การขอข้อ มูล การตรวจสอบความน่ าเชื( อถื อ หรื อ การกําหนดระดับความสั มพันธ์ที(
สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี( ยง ทั7งนี7 ผูม้ ีหน้าที(รายงานต้องกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์หรื อแนวปฏิบตั ิ
ในการดําเนินการบริ หารความเสี( ยงธนาคารตัวแทน โดยพิจารณาถึงแนวทางดังต่อไปนี7
(๒.๑) กําหนดนโยบายเกี(ยวกับการไม่สร้ างความสั มพันธ์กบั ธนาคารตัวแทนที( มีความเสี( ยง
อย่างร้ายแรงต่อองค์กรผูม้ ีหน้าที(รายงาน โดยพิจารณาจากผลในการประเมินความเสี( ยงด้านการฟอกเงินและการ
ต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื(อกําหนดระดับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงิ น
ตัวแทน อย่างไรก็ดี ลักษณะหรื อเงื( อนไขที( ทาํ ให้ธนาคารตัวแทนในต่ างประเทศ จะเป็ นธนาคารตัวแทนที(มี
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ความเสี( ยงอย่างร้ายแรง อันจะทําให้ผูม้ ีหน้าที(รายงานฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อเชื(อได้ว่าอาจเกี(ยวข้องกับการฟอกเงิน
หรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรื อไม่น7 นั อาจพิจารณาจากเงื(อนไขดังต่อไปนี7
- สถาบันการเงิ น ที( มีลัก ษณะดํา เนิ น กิ จ การบัง หน้า หรื อ Shell Bank (ดู ความหมายใน
กฎกระทรวงฯ)
- สถาบันการเงินที(ได้รับการควํ(าบาตรจากประเทศที(พฒั นาแล้ว ซึ( งผูม้ ีหน้าที(รายงานมีการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั สถาบันการเงินตัวแทนของบรรดาประเทศพัฒนาแล้วเหล่านั7น
ทั7งนี7 แนวทางข้า งต้นในเรื( อง Shell Bank เป็ นบทบังคับที( ตอ้ งปฏิ บตั ิ ต ามกฎหมาย ดู กฎ
กระทรวงฯ ส่ วนแนวทางในเรื( องอื(นๆ ถือเป็ นทางเลือกที(ผมู้ ีหน้าที(รายงานอาจกําหนดเพิ(มเติม โดยอาจพิจารณา
จากข้อมูลของสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ หรื อข้อมูลจากหน่ วยกํากับดูแลด้านเศรษฐกิจหรื อองค์กร
ระหว่างประเทศที(เกี(ยวข้องกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายหรื อ พิจารณาจากบรรทัดฐานที(ธุรกิจประเภทเดียวกันดําเนิ นการอยู่
(๒.๒) กําหนดวิธีการและขั7นตอนในการขอข้อมูลหรื อตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ ความ
เสี( ยง ผูม้ ีหน้าที( รายงาน ควรกําหนดหลักการที( ชดั เจน ในการตรวจสอบปั จจัยต่างๆที( จะทําให้สามารถนํามา
ประเมินความเสี( ยงได้
ตัวอย่าง
ขั7นตอนที( ๑ เมื(อคัดเลือกหรื อระบุธนาคารตัวแทนที(ตอ้ งการสร้างความสัมพันธ์ได้แล้ว (ซึ( งส่ วนใหญ่ผูม้ ี
หน้าที( รายงานจะพิจารณาตรวจสอบปั จจัยเกี(ยวกับความน่ าเชื(อถือด้านการลงทุนก่อนแล้ว) ผูม้ ีหน้าที( รายงาน
ต้องดําเนิ นการตรวจสอบเบื7องต้นเกี(ยวกับปั จจัยความเสี( ยงเรื( องพื7นที(หรื อประเทศที(ไม่มีประสิ ทธิ ภาพด้านการ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ขั7นตอนที( ๒ กรณี ที(พ บว่า มี ความเสี( ยงตํ(า ในเรื( อ งปั จ จัยเกี( ยวกับพื7 นที( หรื อประเทศ ให้ ดาํ เนิ นการ
ตรวจสอบปั จจัยความเสี( ยงอื(นที(ดาํ เนินการได้เอง ได้แก่ ปั จจัยความเสี( ยงเกี(ยวกับหน่ วยงานกํากับดูแล (ได้รับการ
ตรวจสอบและกํากับอย่างเข้มข้นหรื อไม่) ความเข้มข้นของกฎหมายที( เกี(ยวข้องกับการป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายที(สถาบันการเงินตัวแทนต้องปฏิบตั ิตาม
(มีความเข้มงวดมากหรื อน้อยกว่ากฎหมายไทย)
ขั7นตอนที( ๓ กรณี ที(พบว่า มีความเสี( ยงตํ(า ในเรื( องปั จจัยเสี( ยงเกี( ยวกับการกํากับดูแล และมีกฎหมายที(
เข้มงวดเท่ ากับหรื อมากกว่ากฎหมายไทย ผูม้ ีหน้าที(รายงานควรตรวจสอบปั จจัยเกี(ยวกับผลการประเมินการ
ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นและการต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงินแก่
การก่อการร้ายหรื อผลการบังคับใช้กฎหมาย ว่าสถาบันการเงินที(ประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์อย่างตัวแทนนั7น
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เคยมีประวัติได้รับการประเมินผลการปฏิบตั ิในเรื( องดังกล่าวในระดับที(ไม่ดี หรื อเคยถูกลงโทษตามกฎหมายที(
เกี(ยวข้องหรื อไม่
ขั7นตอนที( ๔ กรณี ที(พบว่า มีความเสี( ยงตํ(าในปั จจัยทุกข้อที(ผมู้ ีหน้าที(รายงานได้ดาํ เนิ นการตรวจสอบแล้ว
ผูม้ ีหน้าที(รายงานต้องดําเนิ นการขอทราบถึงขอมูลเกี(ยวกับนโยบาย หลักการ หรื อแนวปฏิบตั ิที(เกี(ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุ น
ทางการเงิ นแก่ การก่อการร้ ายหรื อกฎหมายอื(นที( เ กี(ยวข้อง ที( ธนาคารตัวแทนปฏิ บัติอยู่ ทั7งนี7 กรณี ที( เชื( อได้ว่ า
ธนาคารตัวแทนนั7นมีความน่ าเชื(อถือและมีมาตรการด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ายที(เข้มแข็ง ผูม้ ีหน้าที(รายงานอาจขอคํารั บรองโดยไม่ตอ้ งขอดูขอ้ มูล
ในเชิงลึกมากนัก
ขั7นตอนที( ๕ ดําเนิ นการตรวจสอบข้อมูลผูร้ ั บผลประโยชน์ที(แท้จริ ง กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม กับ
รายชื(อที(กฎหมายกําหนด
ขั7นตอนที( ๖ เมื( อเข้า สู่ ข7 นั ตอนที( ส ามารถประเมิ นความเสี( ย งของธนาคารตัว แทนได้แ ล้ว ผูม้ ี ห น้า ที(
รายงานต้องตรวจสอบการปฏิ บตั ิเกี(ยวกับความร่ วมมือตามข้อตกลงการเป็ นธนาคารตัวแทนว่า มีกรณี ใดบ้างที(
อาจดําเนิ นการไม่ได้หรื อขัดต่อกฎหมายภายในของแต่ละฝ่ าย หรื อมีกรณี ใดบ้างที( ตอ้ งทําให้ผูม้ ีหน้าที(รายงาน
หรื อธนาคารตัวแทน ต้องดําเนิ นการเพิ(มเติมเพื(อให้สอดคล้องกับกฎหมายที(เกี(ยวข้องของแต่ละฝ่ าย
ขั7นตอนที( ๗ ผูม้ ี หน้า ที( ร ายงาน ต้องกําหนดให้ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ที( มีอาํ นาจ เป็ นผูอ้ นุ มัติการสร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั สถาบันการเงินตัวแทน ไม่ว่าสถาบันการเงินตัวแทนนั7น ได้รับผลการประเมินความเสี( ยงระดับ
ใดก็ตาม
................................................................................................ เป็ นต้น
(๒.๓) กําหนดให้มีการบริ หารความเสี( ยงอย่างต่อเนื( องและสมํ(าเสมอ ผูม้ ีหน้าที(รายงาน ต้อง
กําหนดนโยบาย หลักการหรื อแนวปฏิ บตั ิ ที( กาํ หนดให้ตอ้ งดําเนิ นการบริ หารความเสี( ยง ธนาคารเงิ นตัวแทน
อย่างสมํ(าเสมอ และจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์ต่อกัน
ในกรณี น7 ี สามารถเที ยบเคียงกับการบริ หารความเสี( ยงสําหรั บลูกค้าก็ได้ กล่าวคือ ผูม้ ี หน้าที(
รายงานอาจกําหนดระดับความเสี( ยงและกําหนดรอบระยะเวลาในการบริ หารความเสี( ยงให้สอดคล้องกับระดับ
ความเสี( ยงนั7นๆ โดยกรณี ที(ธนาคารตัวแทน มีระดับความเสี( ยงสู ง ผูม้ ีหน้าที(รายงานควรพิจารณาประเมินความ
เสี( ยงโดยกําหนดรอบระยะเวลาการตรวจสอบความเคลื(อนไหวของความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที(ส7 ันกว่าหรื อถี(กว่า
กลุ่มธนาคารตัวแทนที(มีระดับความเสี( ยงตํ(า
(๓) กําหนดกระบวนการอนุมัตผิ ลการประเมินความเสี ยงและอนุมัตสิ ร้ างความสั มพันธ์
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เมื(อผ่านกระบวนการบริ หารความเสี( ยง และได้รับข้อมูลที(เ กี(ยวข้องประกอบกับผลการประเมิ นความ
เสี( ยงของธนาคารตัวแทนแล้ว ผูม้ ีหน้าที(รายงานต้องกําหนดขั7นตอนในการอนุ มตั ิผลการประเมินความเสี( ยงและ
พิจารณาว่าจะอนุมตั ิสร้างความสัมพันธ์กบั ธนาคารตัวแทนหรื อไม่ โดยผูท้ ี(มีอาํ นาจในการอนุ มตั ิผลการประเมิน
และอนุ มตั ิสร้างความสัมพันธ์กบั ธนาคารตัวแทน ต้องเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งที( มีอาํ นาจ หรื ออาจอยู่ในรู ปแบบ
ของคณะกรรมการที(มีผบู ้ ริ หารระดับสู งที(มีอาํ นาจรวมอยูด่ ว้ ย
(๔) กําหนดมาตรการพิเศษ สํ าหรับการบริหารความเสี ยงสถาบันการเงินตัวแทนทีมีความเสียงสู ง
กรณี ที(พบว่า ผลการประเมินความเสี( ยงสําหรับธนาคารแห่ งใดแห่ งหนึ( ง มีความเสี( ยงในระดับสู ง และผู ้
มีหน้าที(รายงาน ยังคงไว้ซ( ึ งนโยบายที(จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย ผูม้ ีหน้าที(รายงานจําเป็ นต้องกําหนด
มาตรการที( เข้มข้นในการบริ หารความเสี( ยงจากการดําเนิ นความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับธนาคารตัวแทนดังกล่าว
โดยสามารถเที ยบเคี ยงได้กบั การดําเนิ นกระบวนการตรวจสอบเพื( อ ทราบข้อ เท็จจริ ง เกี( ยวกับลูกค้า ซึ( งอาจ
พิจารณาแนวทางดังต่อไปนี7
(๔.๑) ขอทราบข้อมูลเกี(ยวกับผูร้ ั บผลประโยชน์ที(แท้จริ ง ผูถ้ ื อหุ ้นรายสําคัญ คณะกรรมการ
บริ หารระดับสู ง และ โครงสร้างการบริ หารจัดการ เพื(อดําเนิ นการตรวจสอบระบุ ตวั ตน โดยเฉพาะดําเนิ นการ
ตามขั7นตอนการตรวจสอบข้อมูลกับรายชื(อที(กฎหมายกําหนด
(๔.๒) กําหนดวงเงิ นหรื อประเภทบริ การกับธนาคารตัวแทน โดยเฉพาะจํากัดการใช้บริ การ
ประเภทที( มีความเสี( ยงด้านการฟอกเงิ นสู ง หรื อกําหนดเพดานวงเงินในการลงทุนในธนาคารตัวแทนให้ต(าํ ลง
เป็ นต้น
(๔.๓) ดํา เนิ นการทบทวนข้อ มูล ของธนาคารตัว แทนและตรวจสอบกับ รายชื( อ ที( กฎหมาย
กําหนดอย่างเข้มข้นและสมํ(าเสมอมากขึ7น
(๔.๔) ขอข้อมูลเกี(ยวกับมาตรการหรื อนโยบายด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น
และการต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่อการร้ าย เพื(อตรวจสอบความน่ าเชื(อถือในการปฏิ บตั ิ ตาม
มาตรฐานด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย และดําเนิ นการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวอย่างสมํ(าเสมอจนกว่าธนาคารตัวแทนนั7น จะมีระดับความเสี( ยงที(
ตํ(าลง
กรณี ที(ผูม้ ีหน้าที(รายงานได้ดาํ เนิ นความสัมพันธ์กบั ธนาคารตัวแทนที(มีความเสี( ยงสู งด้านการฟอกเงิ น
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอยูแ่ ล้ว ให้นาํ มาตรการในข้อ (๔) มาปรับใช้ได้ทนั ที
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อนึ( ง ผูม้ ีหน้าที( รายงานต้องพึงเข้าใจว่า กรณี ที(ธนาคารตัวแทนมีความเข้มแข็งกว่า และพบว่า ผูม้ ีหน้าที(
รายงาน เป็ นสถาบันการเงิ นที( มีความเสี( ยงสู ง ผูม้ ีหน้าที(รายงานอาจได้รับการปฏิ บตั ิในหลักการเดี ยวกันกับข้อ
(๔) ได้เช่นกัน
หมายเหตุ : ผูม้ ีหน้าที(รายงานซึ( งไม่ใช่ธนาคาร อาจพิจารณานําหลักการในเรื( องการบริ หารความเสี( ยงสําหรับ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่คา้ ของตนในต่างประเทศด้วยก็ได้
๒. การพึงพาบุคคลทีสาม
การพึ(งพาบุคคลที( สาม หมายถึง การที(ผูม้ ีหน้าที(รายงาน พึ(งพา (หมายความถึง การได้รับประโยชน์ซ( ึ ง
กันและกัน อันทําให้เกิ ดการพึ(งพากัน) บุ คคลที( ส าม (บุ คคลที( ๒ ควรหมายถึงลูกค้า) ในการดําเนิ นขั7นตอน
บางส่ วนของกระบวนการตรวจสอบเพื(อทราบข้อเท็จจริ งเกี(ยวกับลูกค้า ดังนั7น บุ คคลที( สามในที( น7 ี เพื(อความ
มัน( ใจว่าการพึ(งพาดังกล่ าว จะไม่ ก่อให้เ กิดความเสี( ยงในด้านการไม่ปฏิ บัติตามกฎหมายของผูม้ ีน้าที( รายงาน
ธุรกรรม ควรพิจารณาพึ(งพาบุคคลที(สาม ที(มีสถานภาพเป็ นผูม้ ีหน้าที(รายงานที(ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎกระทรวง เรื( อง
การตรวจสอบเพื(อทราบข้อเท็จจริ งเกี(ยวกับลูกค้าด้วย ซึ( งได้รับการกํากับดูแลให้มีระบบปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย
ดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิภาพ
เมื(อผูม้ ีหน้าที(รายงาน ประกอบกิจการให้บริ การแก่ลกู ค้า โดยอาศัยข้อตกลงทางธุรกิจกับสถาบันการเงิน
อื(นในการขายผลิตภัณฑ์หรื อควบรวมการให้บริ การของทั7งสองฝ่ ายแก่ลูกค้า เพื(อประโยชน์ของผูม้ ีหน้าที(รายงาน
สถาบันการเงินที(ตกลงร่ วมกัน และตัวลูกค้า อาจทําให้ตอ้ งมีการพึ(งพาหรื อเกิดภาระแก่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ( งในการ
ปฏิ บตั ิตามกระบวนการตรวจสอบเพื(อทราบข้อเท็จจริ งเกี(ยวกับลูกค้า ในขั7นตอนที( เกี(ยวข้องกับการเผชิญหน้า
หรื อขอข้อมูลจากลูกค้า ดังนั7น กรณี ที(มีการตกลงร่ วมกันให้บริ การแก่ลูกค้า สถาบันการเงินที(ตกลงร่ วมอาจรั บ
หน้าที(เป็ นผูด้ าํ เนินการหลักในการให้บริ การลูกค้าและรับลูกค้า ทําให้ผมู ้ ีหน้าที(รายงานต้องพึ(งพาสถาบันการเงิน
นั7น ในขั7นตอนการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเมื(อเริ( มสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หลักการสํ าคัญในการพึงพาบุคคลทีสาม ได้แก่
(๑) พึ(งพาในกระบวนการจัดให้ลูกค้าแสดงตน การประเมิ นผลเบื7 องต้นในการขอข้อมูลเพิ(มเติมเพื(อ
ระบุตวั ตน จนถึงขั7นตอนการตรวจสอบข้อมูลรายชื(อตามที(กฎหมายกําหนด และการอนุ มตั ิรับลูกค้า
(๒) ห้ามพึ(งพาในกระบวนการบริ หารความเสี( ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การ
ก่ อ การร้ า ย และกระบวนการตรวจสอบความเคลื( อ นไหวทางการเงิ น การทํา ธุ ร กรรม หรื อการดํา เนิ น
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ความสั มพัน ธ์ รวมถึ งขั7นตอนในการทบทวน ตรวจสอบกับรายชื( อ ที( กฎหมายกํา หนดอย่า งสมํ(า เสมอ การ
ปรั บปรุ งความเสี( ยงที(ตอ้ งดําเนิ นอย่างสมํ(าเสมอจนยุติความสัมพันธ์ แต่ในการพึ(งพา ผูม้ ีหน้าที( รายงานอาจขอ
ข้อมูลที(เกี(ยวข้องจากบุคคลที(สาม เพื(อนํามาประกอบการพิจารณาความเสี( ยงของลูกค้าก็ได้
(๓) การพึ( ง พา ไม่ ใ ช้ห ลัก การเหมื อ นกับ การจ้า งตัว แทนหรื อ จ้า งผูใ้ ห้ บ ริ การภายนอกมาดํา เนิ น
ระบบปฏิบตั ิการให้
(๔) การพึ(งพาจําเป็ นต้องอยูบ่ นเงื(อนไขการปฏิบตั ิการของบุคคลที(สาม กล่าวคือ ผูม้ ีหน้าที(รายงานไม่มี
อํานาจในการกําหนดระบบปฏิ บตั ิ การในการจัดให้ลูกค้าแสดงตน ระบุ ตวั ตน หรื อดําเนิ นการตรวจสอบกับ
รายชื( อที( กฎหมายกําหนด ตามนโยบายภายในของตน เนื( องจาก เป็ นการพึ(งพาที( ผูม้ ี หน้าที( รายงานต้องอาศัย
บุคคลที(สาม ในการช่วยดําเนิ นการตามขั7นตอนในข้อ (๑) ตามระบบปฏิบตั ิการที(บุคคลที( สามถือปฏิ บตั ิหรื อมี
นโยบายกําหนดไว้อ ยู่แล้ว (ซึ( งต่ า งจากการจ้างตัวแทนหรื อ ผูใ้ ห้ บริ การภายนอกมาดําเนิ นการให้ ซึ( งกรณี น7 ี
ผูม้ ีหน้าที(รายงานมีอาํ นาจในการกําหนดกรอบข้อตกลงให้ปฏิบตั ิตามเงื(อนไขของตนได้)
(๕) ผูม้ ีหน้า ที( รายงาน ควรมัน( ใจได้ว่า บุ คคลที( ส าม มีระบบปฏิ บ ัติการในการดํา เนิ นการในข้อ (๑)
รวมถึงมีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิตามกระบวนการตรวจสอบเพื(อทราบข้อเท็จจริ งเกี(ยวกับลูกค้าตามกฎหมายไทย
(๖) ผูม้ ีหน้าที(รายงานต้องตระหนักเสมอว่า ตนยังคงมีหน้าที(และความรับผิดในกรณี ที( กระบวนการใน
ข้อ (๑) เกิ ด ความบกพร่ อง แม้ว่ า ความบกพร่ องนั7น จะเกิ ด จากระบบการปฏิ บ ัติ การของบุ คคลที( ส ามก็ต าม
เนื( องจาก ผูม้ ีหน้าที(รายงาน ยังคงรั บหน้าที(และความรั บผิดชอบในการดําเนิ นการตามกฎหมายในข้อ (๑) กับ
ลูกค้าอยู่เสมอ ดังนั7น ผูม้ ีหน้าที( รายงาน ควรขอข้อมูลหรื อตรวจสอบให้มน(ั ใจได้ว่า การพึ(งพาบุคคลที( สามราย
หนึ( งรายใดนั7น จะไม่ทาํ ให้ตนเกิดความเสี( ยงในการรั บผิดต่อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย (ทั7งนี7 หากพบว่ามีระบบปฏิบตั ิการที(บกพร่ องต่อหน้าที(ตามกฎหมายในการดําเนิ นการตามข้อ (๑) นอกจาก
ผูม้ ี หน้าที( รายงานจะต้องรั บผิดในส่ วนของการดํา เนิ น การต่อ ลูกค้าตนแล้ว บุ คคลที( ส ามก็ย่อ มต้องรั บผิด ใน
ความผิดเดี ยวกันด้วย เพราะด้วยข้อตกลงที( ร่วมให้บริ การแก่ลูกค้า บุ คคลที( สามก็ยงั คงมีความรั บผิดกรณี เกิด
ความบกพร่ องในการปฏิบตั ิหน้าที(ในข้อ (๑) เช่นกัน)
(๗) การพึ(งพาในการเก็บรักษาข้อมูล ผูม้ ีหน้าที(รายงานสามารถพึ(งพาให้บุคคลที(สามเก็บรักษาข้อมูลลุก
ค้าที(ได้ในขั7นตอนการดําเนินการตามข้อ ๑ เพื(อตนได้ หากบุคคลที(สามยินยอม ทั7งนี7 ความรับผิดในการเก็บรักษา
ข้อมูลยังคงตกอยูแ่ ก่ผมู ้ ีหน้าที(รายงาน ดังนั7น ในการพึ(งพาบุคคลที(สาม ควรมีขอ้ ตกลงที(มน(ั ใจได้ว่า บุคคลที(สาม
จะดําเนิ นการเก็บรักษาข้อมูลที(ได้ดาํ เนินการตามข้อ (๑) และสามารถส่ งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผูม้ ีหน้าที(รายงานได้
เมื(อร้องขอ หรื อให้สาํ เนาข้อมูลดังกล่าวส่ งให้ผมู ้ ีหน้าที(รายงาน (ถ้าบุคคลที(สามยินยอม)
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ตัวอย่างในการพึ(งพาบุคคลที(สาม อาจได้แก่
- กรณี ที(ผูม้ ี หน้า ที( รายงานเป็ นสาขาของสถาบันการเงิ น ในต่ า งประเทศ และพึ( งพาสถาบัน การเงิ น
ต่างประเทศนั7นในการดําเนิ นกระบวนการตามข้อ (๑) กับลูกค้าที( มาจากประเทศที( สถาบันการเงิ นตั7งอยู่ และ
มาดําเนิ นความสัมพันธ์ต่อกับสาขาในประเทศไทย ซึ( งสาขาในประเทศไทยยังคงมีหน้าที( ในการรั บผิดชอบใน
การบริ หารความเสี( ยงและตรวจสอบข้อเท็จจริ งจนยุติความสัมพันธ์
- กรณี ที(สถาบันการเงินที(ให้บริ การลูกค้าด้านบัญชีเงินฝาก มีการเสนอให้ลูกค้าลงทุนโดยการซื7 อหน่ วย
ลงทุนซึ( งผูม้ ีหน้าที(รายงานเป็ นผูบ้ ริ หารกองทุนนั7นอยู่ สถาบันการเงินมีหน้าที(ในการตรวจสอบลูกค้าของตนอยู่
แล้ว แต่ในการตรวจสอบเพื(อขายหน่ วยลงทุนแทนผูม้ ีหน้าที( รายงานนั7น เข้ากรณี การพึ(งพาบุคคลที(สามในการ
ตรวจสอบลูกค้าด้วยเช่นกัน ดังนั7นในกรณี น7 ี ถือได้ว่า ผูม้ ีหน้าที(รายงาน ได้พ( ึงพาให้สถาบันการเงิ นดําเนิ นการ
ตามข้อ (๑) ให้แก่ผูม้ ี หน้าที( รายงาน แต่ภาระความรั บผิดในการปฏิ บตั ิหน้าที( ยัง คงตกแก่ผูม้ ีหน้าที( รายงานอยู่
และผูม้ ีหน้าที(รายงานมีหน้าที(ตอ้ งดําเนิ นการในขั7นตอนต่อไปของกระบวนการตรวจสอบเพื(อทราบข้อเท็จจริ ง
เกี(ยวกับลูกค้า เป็ นต้น.

๘๗

สรุปแนวทางในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ าย
เรื อง
วัตถุประสงค์

กฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
เพือให้ผมู ้ ีหน้าทีรายงาน
(๑) บริ หารจัดการความเสี ยงด้านการฟอก
เงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายสําหรับองค์กรของตน
(๒) คัดกรองเงินสกปรกออกจากระบบ
ธุรกิจของผูม้ ีหน้าทีรายงาน
(๓) กลัน กรอง ตรวจสอบธุรกรรม/การ
เคลือนไหวทางการเงินทีมีเหตุอนั ควร
สงสัย
(๔) ทําให้สาํ นักงานได้รับรายงาน ธุรกรรม
ทีมีเหตุอนั ควรสงสัย ทีมีคุณภาพ

กฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ าย
เพือให้ผมู ้ ีหน้าทีรายงาน
(๑) ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและผูท้ ีทาํ
ธุรกรรมเป็ นครั5งคราวกับรายชือบุคคลทีถูก
กําหนด (รายชือผูส้ นับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย) ทีสาํ นักงานประกาศ
(๒) มอบอํานาจให้ผหู้ น้าทีรายงาน
ดําเนินการตัดเส้นทางการเงินของ
ผูก้ ่อการร้ายอย่างรวดเร็ ว

๘๘

การดําเนิ นการเพือให้ (๑) จัดให้ลูกค้าแสดงตน และตรวจสอบ
สอดคล้องกับกฎหมาย เพือระบุตวั ตน พิสูจน์ทราบข้อมูลลูกค้า
พร้อมๆกับบริ หารความเสี ยงด้านการฟอก
เงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย(ประเมินความเสี ยงของลูกค้าแต่
ละราย)
(๒) ตรวจสอบความเคลือนไหวทาง
การเงิน ธุรกรรม หรื อการดําเนิ น
ความสัมพันธ์ อย่างต่อเนื องตามระดับ
ความเสี ยงของลูกค้า
(๓) ตรวจหาความผิดปกติของลูกค้าจาก
การดําเนิ นการตามข้อ (๑) และ (๒) เพือ
พิจารณาคัดกรองลูกค้าทีน่าจะเกียวข้องกับ
การฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายออกจากระบบธุรกิจ
(๔) ตรวจสอบธุ รกรรมทีมีเหตุอนั ควร
สงสัย จากการทําธุ รกรรมทั5งหมดของ
ลูกค้า
(๕) วิเคราะห์และตรวจทานข้อมูล เมือพบ
เหตุอนั ควรสงสัยจากการทําธุรกรรมหรื อ
การเคลือนไหวทางการเงิน/การทํา
ธุรกรรม/การดําเนิ นความสัมพันธ์ และ
พิจารณาส่ งเป็ น รายงานธุรกรรมทีมีเหตุอนั
ควรสงสัย ทีมีคุณภาพ

(๑) ดําเนินการให้ลูกค้าหรื อผูท้ ีทาํ ธุรกรรม
เป็ นครั5งคราวทุกราย ได้รับการตรวจสอบกับ
ข้อมูลรายชือ บุคคลทีถูกกําหนด
(ผูส้ นับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย)
ทีสาํ นักงานประกาศ
(๒) ดําเนินการ “ระงับการดําเนินการทาง
ทรัพย์สิน” แก่ลูกค้าหรื อผูท้ ีทาํ ธุรกรรมแบบ
ครั5งคราวทันทีทีพบว่า มีขอ้ มูลตรงกับข้อมูล
รายชือ บุคคลทีถูกกําหนด(ผูส้ นับสนุ นทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย) ทีสาํ นักงาน
ประกาศ
(๓) ดําเนินการ “แจ้ง” สํานักงาน ถึงการพบ
และการดําเนิ นการตามข้อ (๒) โดยวิธีการ
และข้อมูลเพิมเติมในการแจ้ง เป็ นไปตามที
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย

๘๙

เงือนไขในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย

(๑) ให้ดาํ เนินการกับลูกค้าทุกราย
(๒) ให้ดาํ เนิ นการกับผูท้ ีทาํ ธุ รกรรมเป็ น
ครั5งคราวตามเงือนไขทีกฎหมายกําหนด
(เกียวกับวงเงินในการทําธุ รกรรม และเมือ
พบเหตุตอ้ งสงสัย)
(๓) ดําเนินการตลอดไปจนกว่าจะยุติ
ความสัมพันธ์

(๑) ดําเนินการกับลูกค้าและผูท้ ีทาํ ธุรกรรม
เป็ นครั5งคราว อย่างไม่มีเงือนไขหรื อ
ข้อยกเว้น
(๒) ดําเนินการตรวจสอบก่อนอนุ มตั ิสร้าง
ความสัมพันธ์ (กรณี เป็ นลูกค้า) หรื ออนุ มตั ิ
รับทําธุรกรรม(กรณี เป็ นผูท้ ีทาํ ธุรกรรมเป็ น
ครั5งคราว) และ ภายใน ๓ วันทําการนับแต่
วันทีสาํ นักงานมีการประกาศข้อมูลรายชือ
(รวมถึง เมือสํานักงานมีการประกาศครั5ง
ใหม่เพือปรับปรุ ง เพิมเติมข้อมูลรายชือด้วย)
(๓) ดําเนินการ “ระงับการดําเนิ นการทาง
ทรัพย์สิน” ในทันทีทีตรวจสอบพบ
ข้อเท็จจริ งตามข้อ (๒)
(๔) ดําเนินการ “แจ้ง” สํานักงาน ภายใน ๓
วันทําการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที
กฎหมายกําหนด

๙๐

ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
ตามแนวทางปฏิบัติฯ ประกอบกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. ๒๕๕๖
สําหรับสถาบันการเงินประเภท บริษัทประกันวินาศภัย
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ/หลักเกณฑ เรื่อง
การรับลูกคา (กระบวนการแสดงตน)

การรับลูกคา
(กระบวนการประเมินเพือ่ ขอขอมูลลูกคาเพิ่มเติม)

ขอแนะนํา/เสนอแนะ
ขั้นตอนการจัดใหลกู คาแสดงตน
(๑.๑) จําแนกประเภทลูกคาตามสถานภาพทางกฎหมาย
- ลูกคาบุคคลธรรมดา
- ลูกคานิติบคุ คล หรือ บุคคลที่ตกลงกันทางกฎหมาย
(๑.๒) จําแนกประเภทลูกคาตามลักษณะการสรางความสัมพันธ
- ลูกคาที่สรางความสัมพันธตอหนา
- ลูกคาที่สรางความสัมพันธแบบไมพบหนา(ที่เสี่ยงต่ํา)
- ผูทที่ ําธุรกรรมครั้งคราว (ที่เสี่ยงต่ํา)
-

หมายเหตุ
(เมื่อจําแนกประเภทลูกคาแลว จึงระบุประเภทขอมูลที่ตอ ง
ไดรับในขั้นตอนการแสดงตน ตามประเภท/กลุม ลูกคาที่
จําแนก)

ไมเสนอแนะใหตองดําเนินการ เนื่องจากเปนธุรกิจที่ขาย
ผลิตภัณฑและใหบริการที่มคี วามเสี่ยงต่ําทั้งหมด (เกี่ยวกับ
การประกันวินาศภัยและการประกันความเสียหาย/ความ
สูญเสีย ซึ่งไมมีการใหผลประโยชนอื่นรวมอยูดวย)

๙๑
การรับลูกคา
(กระบวนการอนุมัตธิ ุรกรรม)

กําหนดปจจัยที่ทําใหการอนุมัติรบั สรางความสัมพันธกบั ลูกคา ตองไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ หรือมีขั้นตอนอนุมัติที่เขมขนมากขึ้น อาจไดแก
- กรณีที่ลูกคามีความเสี่ยงสูง (ดูมาตรการบริหารความเสี่ยง)
- กรณีที่ลูกคาขอสรางความสัมพันธทางธุรกิจในบริการหรือผลิตภัณฑ ที่มีวงเงิน
สูง
กําหนดระดับบุคลากรที่มีอํานาจพิจารณาหรืออนุมตั ิความสัมพันธ อาจไดแก
- กรณีอนุมัติสรางความสัมพันธที่มีความเสี่ยงต่ํา (ผลิตภัณฑหรือบริการทั่วไป
ของธุรกิจประกันวินาศภัย) ใหบคุ ลากรระดับ......... เปนผูมีอํานาจอนุมัติสราง
ความสัมพันธ
- กรณีอนุมัติสรางความสัมพันธที่ตองไดรบั การพิจารณาเปนพิเศษ (หรือตองมี
ขั้นตอนอนุมัตทิ ี่เขมขนมากขึ้น)ใหบคุ ลากรระดับ......... เปนผูพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง
และมีอํานาจในการอนุมตั ิ

กระบวนการในขั้นตอนนี้ ใหพิจารณาถึง มาตรการ
บริหารความเสี่ยงดวย เนื่องจาก ในขั้นตอนพิจารณาอนุมัติ
ตองดําเนินการควบคูไปกับการบริหารความเสี่ยงของลูกคา
แตละราย ใหเสร็จสิ้นเพื่อใชเปนอีกขอพิจารณาหนึ่งในการ
อนุมัติสรางความสัมพันธ

๙๒
ขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลบุคคลที่ถูกกําหนด ผูมีหนาที่รายงานธุรกรรมตองดําเนินการตรวจสอบขอมูลลูกคาหรือผูที่ทําธุรกรรม
(รายชื่อผูสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายที่ ครัง้ คราว ในขั้นตอนตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบทันทีหลังจากไดรับขอมูลการแสดงตน (กรณีที่ไดรับขอมูลจาก
สํานักงานประกาศ)
พนักงาน ลูกจาง ตัวแทนหรือสํานักงานตัวแทน)
(๒) กอนหรือเมื่อออกกรมธรรม (กรณีที่การดําเนินการในขอ (๑) เปนอุปสรรค
ในการดําเนินธุรกิจอยางรายแรง)
(๓) กอนจายเงินคืนแกลูกคาหรือบุคคลทีท่ ําธุรกรรมแบบครั้งคราว หรือจายเงิน
เพื่อลูกคาหรือบุคคลที่ทําธุรกรรมแบบครั้งคราว (กรณีจายใหกับบุคคลที่สามแทน
ลูกคา) กรณีนี้ใชกับบุคคลทีท่ ําธุรกรรมแบบครั้งคราว
(๔) หลังจากไดรับขอมูลลูกคาจากบุคคลที่สาม ซึ่งผูมีหนาที่รายงานธุรกรรมได
ดําเนินการจายเงินเพื่อลูกคาหรือบุคคลทีท่ ําธุรกรรมครั้งคราวแลว กรณีนี้ ผูมีหนาที่
รายงานธุรกรรมจะดําเนินการไดเฉพาะกรณีที่เกี่ยวของกับธุรกรรมการจายคา
รักษาพยาบาล ใหกับโรงพยาบาลลวงหนา กรณีเกิดความสูญเสียตามกรมธรรม
คุมครองผูประสบภัยจากรถ เทานัน้ (เพื่อมิใหเปนอุปสรรคในการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่มีวัตถุประสงคเพื่อเยียวยาผูประสบภัย) แตผูมหี นาที่รายงานควรกําหนด
วงเงินในการจายลวงหนาใหแกโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มคี วามสัมพันธกัน
อยู (ทั้งนีค้ วรกําหนดวงเงินต่ําที่สุดไว และกําหนดใหโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลสงขอมูลผูประสบภัยใหแกผูมีหนาที่รายงานธุรกรรมโดยเร็วที่สุด
กอนอนุมัติการจายเงินสวนที่เหลือหรือครัง้ ตอไปสําหรับผูป ระสบภัยรายนั้นๆ)
(๕) นอกจากการตรวจสอบในขั้นตอนตามขอ (๑) (๒) (๓) และ (๔) แลว ผูมี
หนาที่รายงานธุรกรรมตองดําเนินการตรวจสอบขอมูลลูกคาทั้งหมดกับขอมูลรายชื่อ
บุคคลที่ถูกกําหนด(รายชื่อผูสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย)ที่สํานักงาน
ประกาศอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะเมื่อมีการปรับปรุงขอมูลดังกลาว ผูมีหนาที่
รายงานธุรกรรมตองดําเนินการตรวจสอบโดยเร็ว (ภายใน ๓ วันทําการ)

๙๓
การบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงิน
(การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ
ชองทางบริการ)

การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ
(๑) การจําแนกผลิตภัณฑหรือบริการเพื่อกําหนดความสัมพันธกับ ลูกคา หรือ ผูที่
ทําธุรกรรมครั้งคราว
(๑.๑)การประกันวินาศภัยทรัพยสินที่มคี วามคุมครองตั้งแต ๑ ปขึ้นไป
(๑.๒) กรมธรรมคุมครองผูป ระสบภัยจากรถ(ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕)
(๑.๓) กรมธรรมประเภท ประกันภัยสําหรับนักเดินทาง(ไมจํากัดระยะเวลา
ของกรมธรรม)
(๑.๔) กรมธรรมประเภท ประกันสุขภาพ
(๒) การจําแนกกลุมผูใชบริการออกเปน ลูกคา และผูท ี่ทําธุรกรรมครั้งคราว (เพื่อ
วัตถุประสงคในการกําหนดความเสี่ยงและความเขมขนของวิธีการตรวจสอบใน
ขั้นตอนตอไป)
(๒.๑ ผูใชผลิตภัณฑหรือบริการในขอ (๑.๑) เรียกวา ลูกคา
(๒.๒) ผูใชผลิตภัณฑหรือบริการในขอ (๑.๒) (๑.๓) (๑.๔) เรียกวา ผูที่ทํา
ธุรกรรมครั้งคราว (พิจารณาดําเนินการเริ่มแสดงตนและตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาตามกฎกระทรวงและแนวทางปฏิบัติ เมื่อมีการทําธุรกรรม
กับผูทที่ ําธุรกรรมแบบครั้งคราว ตั้งแต เจ็ดแสนบาทขึ้นไป)
(๓) การพิจารณาความเสี่ยงของผลิตภัณฑและบริการ
(๓.๑) ผลิตภัณฑหรือบริการในขอ (๑.๑) มีความเสี่ยงต่ําสําหรับลูกคาทุกราย
(๓.๒) ผลิตภัณฑหรือบริการในขอ (๑.๒) (๑.๓) (๑.๔) เปนผลิตภัณฑหรือ
บริการที่มีความเสี่ยงต่ํา สําหรับผูท ี่ทําธุรกรรมครั้งคราวทุกราย

เนื่องจากมาตรฐานสากล FATF Recommendations ๒๐๑๒
กําหนดใหธุรกิจประกันวินาศภัย เปนธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ํา
ดวยวัตถุประสงคและเงื่อนไขของการใชบริการหรือสัญญา
ที่การจายเงินตามสัญญา ตองขึ้นอยูกับความเสียหายหรือ
สูญเสียที่ไดรับการประเมินตามขอเท็จจริงเทานัน้ จึงเปน
ธุรกิจที่มีโอกาสนอยที่สุดในการเปนแหลงฟอกเงินหรือชอง
ทางการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย จึง
กําหนดใหการบริการความเสี่ยงดานการฟอกเงิน อยูในระดับ
ที่เบาบางที่สุดในบรรดาสถาบันการเงินประเภทอืน่ ๆ
การพิจารณาความเสี่ยงของชองทางบริการ ใหพิจารณา
จากความเสี่ยงของบริการหรือผลิตภัณฑเปนหลัก หากมี
ความเสี่ยงต่ํา แมใชชองทางที่ไมพบหนา แตเมื่อพิจารณาถึง
เงื่อนไขการจายเงินแกลูกคา พบวา ชองทางบริการจะมีความ
เสี่ยงต่ําสอดคลองกับกรมธรรมประกันวินาศภัยทุกประเภท

๙๔
การบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงิน
(การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับโครงสรางองคกร)

ในการกลาวหรืออางถึง กฎหมายวาดวยการปองกันและ
การจัดจางบุคลากร และการดําเนินความสัมพันธกับตัวแทน สํานักงานตัวแทน
(๑) ผูมีหนาที่รายงานตองกําหนดมาตรฐานในการจัดจางและฝกอบรมพนักงาน ปราบปรามการฟอกเงิน ผูมีหนาที่รายงาน ควรพิจารณาขยาย
ความไปถึง กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ลูกจาง เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายดวย
ฟอกเงินไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
(๒) ผูมีหนาที่รายงานตองคัดเลือก หรือพิจารณาสรางความสัมพันธกับตัวแทน
หรือสํานักงานตัวแทนที่มั่นใจไดวา สามารถดําเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดให
ลูกคาแสดงตน การเปนตัวแทนในการขอขอมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมจากลูกคา การ
เก็บรักษาขอมูลลูกคา การสงขอมูลหรือเอกสารของลูกคาและ การรักษาความลับ
ของผูมหี นาที่รายงานในการตรวจสอบลูกคา ไดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
การตรวจสอบผลการปฏิบัตติ ามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (Internal Audit)
(๑) ผูมีหนาที่รายงานนอกจากตองกําหนดใหมีสวนงานในการดําเนินการตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินแลว ยังตองกําหนดให
ผูบริหารระดับสูงขององคกรเปนผูมีอํานาจในการกํากับดูแลสวนงานดังกลาวดวย
(๒) ตองกําหนดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรในทุกสวนงานที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัตติ ามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
โดยผูตรวจสอบที่มคี วามอิสระ(หมายถึง อิสระจากการแทรกแซงของผูบริหารในทุก
ระดับขององคกร และไมอยูในโอกาสที่อาจกอใหเกิดความลําเอียงจากความสัมพันธ
ที่มีหรือเคยมีกับสวนงานที่ตรวจสอบ)

๙๕
การบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงิน
(การบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายสําหรับ
ลูกคา)

เมื่อพิจารณาหลักการสําคัญอันไดแก “ผลิตภัณฑหรือบริการประเภท ประกันวินาศ
ภัย มีความเสี่ยงต่ํา” จึงเสนอใหพจิ ารณาโดยสังเขปไดวา
(๑) ลูกคาหรือผูที่ทําธุรกรรมครั้งคราว ที่ซื้อผลิตภัณฑหรือใชบริการประเภท
ประกันวินาศภัย เปนกลุมลูกคาทีม่ ีความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการรายต่ํา
(๒) เวนแต ลูกคาเปนบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลหรือบุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมายที่มคี วามเกี่ยวของอยางสําคัญ กับเงื่อนไขตอไปนี้
(๒.๑) ความเปนบุคคลที่มสี ถานภาพทางการเมือง
(๒.๒) สํานักงานแจงใหตรวจสอบและเฝาระวังการดําเนินความสัมพันธหรือ
ทําธุรกรรมอยางใกลชิด
ใหพิจารณาวา ลูกคาหรือบุคคลที่ทําธุรกรรมครั้งคราวดังกลาว เปนลูกคาที่มี
ความเสี่ยงสูง และตองดําเนินการตรวจสอบทีเ่ ขมขนกวาลูกคาหรือบุคคลทีท่ ํา
ธุรกรรมครั้งคราวรายอื่นๆ

๙๖
การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน การทํา แนวทางหรือวิธีการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินฯตามหัวขอนี้ เสนอแนะ
ธุรกรรม หรือการดําเนินความสัมพันธของลูกคา ใหดําเนินการอยางนอย ดังนี้
หรือผูทที่ ําธุรกรรมครั้งคราว
(๑) ปรับปรุงขอมูลการแสดงตนเพื่อใชในการปรับปรุงความเสี่ยงของลูกคาอยาง
สม่ําเสมอ เชน ทุกครั้งที่ลูกคาขอสรางความสัมพันธครั้งใหม หรือกรณีที่ระยะเวลา
ตามกรมธรรมมากกวา ๑ ป อาจกําหนดมาตรการในการทบทวนขอมูลปละ ๑ ครั้ง
หรือเมื่อมีการจายเงินตามกรมธรรม
(๒) ขอขอมูลการแสดงตนและพิสูจนทราบกอนจายเงินในทุกกรณีที่กฎหมาย
กําหนดใหดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา
(๓) ตรวจสอบขอมูลลูกคากับขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด(รายชื่อผูสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการรายที่สํานักงานประกาศ)เปนประจํา สม่ําเสมอ โดยเฉพาะ
กอนการจายเงินตามกรมธรรม
(๔) ตรวจสอบขอมูลผูท ําธุรกรรมครั้งคราวทุกครั้งเมื่อไดรบั ขอมูลเพียงพอที่จะ
ดําเนินการตรวจสอบได (กรณีทสี่ ามารถระบุชื่อผูทําธุรกรรมครั้งคราวไดกอนการ
จายตามกรมธรรม) และกอนการจายเงินตามกรมธรรม(กรณีที่ตองมีการจายเงินแก
ผูทําธุรกรรมครั้งคราว ซึ่งไมมีขอมูลการแสดงตนหรือเพิง่ ระบุตัวผูร ับเงินได) และ
ตรวจสอบทันทีที่ไดรับขอมูลลูกคาหรือผูท ําธุรกรรมครั้งคราวจากบุคคลที่สามที่รบั
เงินแทนลูกคา(ที่ผูมหี นาที่รายงานธุรกรรมไดจายเพื่อลูกคา)

หมายเหตุ : ในกรณีที่ผูมหี นาที่รายงาน กําหนดมาตรการที่แตกตางจากขอเสนอแนะหรือขอแนะนํานี้ สํานักงานจะดําเนินการประเมินโดยพิจารณาถึงความสอดคลองกับสาระสําคัญในกฎกระทรวงเปนหลัก

