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1. วตัถุประสงค์ 
บริษัท ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชั่น จ  ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้ก ำหนดกรอบนโยบำยกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อตำ้นกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธท่ีมี
อำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง (Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass 
Destruction Financing Policy : AML/CFT/WMD) และกำรก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรรองรับ  AML/CFT/WMD 
ตำมแนวทำงของส ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (“ปปง.”) ไวใ้นนโยบำยฉบบัน้ี ไดแ้ก่ กำรรับลูกคำ้ 
มำตรกำรในกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อตำ้นกำรสนบัสนุนทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวธุท่ีมีอำนุภำพท ำลำยลำ้งสูงขององคก์ร ลูกคำ้ ผลิตภณัฑ ์บริกำร และ
ช่องทำงบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใชอุ้ปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะพิจำรณำใชใ้นอนำคต แนว
ปฏิบติัในกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้ และกำรก ำกบัดูแลให้ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน
ภำยในบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำย มำตรกำร หรือแนวทำงกำรปฏิบติัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งน้ี 
เพื่อเป็นกำรป้องกนัมิใหบ้ริษทักลำยเป็นเคร่ืองมือของอำชญำกร นกัฟอกเงิน  และองคก์รกำรก่อกำรร้ำย กำรฉอ้โกง 
และกำรทุจริต ซ่ึงอำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อช่ือเสียง และกำรด ำเนินธุรกิจได ้

นโยบำยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อตำ้นกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
และกำรแพร่ขยำยอำวธุท่ีมีอำนุภำพท ำลำยลำ้งสูง ก ำหนดเพื่อเป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนและใชป้ฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่
ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย และ
ด ำเนินกระบวนกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้อย่ำงเคร่งครัด รวมถึงกำรรำยงำนธุรกรรม และ
ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนๆ ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดใหค้รบถว้น   

1.1 ขอบเขตนโยบาย 
นโยบำยฉบบัน้ีเป็นนโยบำยหลกัของบริษทัภำยในกลุ่มธุรกิจของบริษทั เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำร

ปฏิบติัท่ีเป็นมำตรฐำนเดียวกนั และก ำกบัดูแลบริษทัในกลุ่มให้มีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อตำ้นกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธท่ีมี
อำนุภำพท ำลำยลำ้งสูง 
 
2. การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธทีม่ีอานุภาพท าลายล้างสูง (AML/CFT/WMD) 
2.1 การรับลูกค้า 

บริษทัก ำหนดให้มีกระบวนกำรรับลูกคำ้แต่ละประเภทให้เหมำะสม ซ่ึงรวมถึงเม่ือแรกรับท ำธุรกรรมกบั
ลูกคำ้ หรือผูท่ี้ท  ำธุรกรรมเป็นคร้ังครำว โดยก ำหนดใหต้อ้งมีกำรแสดงตนโดยแจง้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ตำมประกำศส ำนกั
นำยกรัฐมนตรีเร่ืองวิธีกำรแสดงตนของลูกคำ้สถำบนักำรเงินและผูป้ระกอบอำชีพตำมมำตรำ 16  เพื่อให้ผูท่ี้รับ
หนำ้ท่ีติดต่อกบัลูกคำ้ ตวัแทน นำยหนำ้ และหรือผูท่ี้ท  ำธุรกรรมเป็นคร้ังครำวด ำเนินกำรในเร่ืองกำรตรวจสอบกำร
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แสดงตน กำรระบุตวัตนเพื่อใหท้รำบวำ่ ลูกคำ้ หรือผูท่ี้ท  ำธุรกรรมเป็นคร้ังครำว เป็นบุคคล นิติบุคคล หรือบุคคลท่ีมี
กำรตกลงกนั มีตวัตนอยู่จริงตำมกฎหมำย และทรำบว่ำขอ้มูลกำรแสดงตนท่ีไดรั้บมำนั้น  เพียงพอต่อกำรด ำเนิน
กระบวนบริหำรควำมเส่ียง และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้  โดยก ำหนดให้ตรวจสอบควำม
ครบถว้นถูกตอ้งของขอ้มูล และหลกัฐำนกำรแสดงตนของลูกคำ้ หรือผูท่ี้ท  ำธุรกรรมเป็นคร้ังครำวกบัรำยช่ือ “บุคคล
ท่ีถูกก ำหนด” ซ่ึงเป็นขอ้มูลรำยช่ือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคก์ร ซ่ึงมีมติหรือประกำศตำมมำตรำ 7 แห่ง 
พ.ร.บ. ป้องกนัและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธท่ีมีอำนุภำพ
ท ำลำยลำ้งสูง พ.ศ. 2559 (Thailand list) ให้เป็นผูท่ี้มีกำรกระท ำอนัเป็นกำรก่อกำรร้ำย หรือบุคคลท่ีศำลมีค ำสั่งเป็น
บุคคลท่ีถูกก ำหนด  กำรพิจำรณำอนุมติัหรือปฏิเสธกำรรับลูกคำ้และหรือผูท่ี้ท  ำธุรกรรมเป็นคร้ังครำว  กำรระบุควำม
เส่ียงของลูกคำ้และหรือผูท่ี้ท  ำธุรกรรมเป็นคร้ังครำว ตลอดจนกำรก ำหนดขั้นตอนกำรพิสูจน์ทรำบขอ้มูลลูกคำ้ และ
หรือผูท่ี้ท  ำธุรกรรมเป็นคร้ังครำว และขอ้มูลรำยกำรธุรกรรมใหส้อดคลอ้งตำมท่ี ปปง. ก ำหนด 

กำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้ ตอ้งด ำเนินกำรตรวจสอบเม่ือเร่ิมมีควำมสัมพนัธ์ทำง
ธุรกิจกบัลูกคำ้ และหรือมีกำรท ำธุรกรรมเป็นคร้ังครำวโดยไม่ว่ำคร้ังเดียวหรือหลำยคร้ังท่ีมีร่องรอยควำมต่อเน่ือง
รวมกนัมีมูลค่ำตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือมีขอ้สงสัยวำ่จะเป็นกำรฟอกเงินหรือกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อ
กำรร้ำย หรือมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัขอ้มูลกำรระบุตวัตนของลูกคำ้หรือระบุตวัผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง ซ่ึงตอ้งใช้
มำตรกำรท่ีเหมำะสมในกำรพิสูจน์ทรำบผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง และหรือตรวจสอบขอ้มูลของลูกคำ้และผู ้
ไดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของลูกคำ้กบัขอ้มูลรำยช่ือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคก์ร ซ่ึงมีประกำศตำม
มำตรำ 7 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกนัและปรำบปรำมกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธท่ีมี
อำนุภำพท ำลำยลำ้งสูง พ.ศ. 2559 (Thailand list) ให้เป็นผูท่ี้มีกำรกระท ำอนัเป็นกำรก่อกำรร้ำย หรือบุคคลท่ีศำลมี
ค ำสั่งเป็นบุคคลท่ีถูกก ำหนดก ำหนดให้เป็นผูท่ี้มีกำรกระท ำอนัเป็นกำรก่อกำรร้ำยหรือเป็นบุคคลท่ีถูกก ำหนดตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย โดยกำรระบุตวัตนของ
ลูกคำ้และระบุผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง ให้เป็นไปตำมแนวทำงท่ีกฎหมำยก ำหนด และในกรณีท่ีมีกำรมอบ
อ ำนำจให้สร้ำงควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจหรือท ำธุรกรรมในนำมของลูกคำ้ จะตรวจสอบเพื่อทรำบวำ่ลูกคำ้ไดมี้กำร
มอบอ ำนำจให้สร้ำงควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจหรือท ำธุรกรรมในนำมของลูกคำ้จริง และตอ้งตรวจสอบบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบอ ำนำจดงักล่ำวตำมวธีิกำรระบุตวัตนของลูกคำ้ ระบุผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง รวมทั้งตรวจสอบขอ้มูลของ
ลูกคำ้และผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของลูกคำ้กบัขอ้มูลรำยช่ือซ่ึงประกำศตำมมำตรำ 7 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวธุท่ีมีอำนุภำพท ำลำยลำ้งสูง พ.ศ. 2559 
(Thailand list) ใหเ้ป็นผูท่ี้มีกำรกระท ำอนัเป็นกำรก่อกำรร้ำย หรือบุคคลท่ีศำลมีค ำสั่งเป็นบุคคลท่ีถูกก ำหนดดว้ย 

กำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้ท่ีเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีกำรตกลงกนัทำงกฎหมำย
บริษทัตอ้งด ำเนินกำรระบุตวัตนและพิสูจน์ทรำบตวัตนของลูกคำ้ รวมทั้งท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัลกัษณะธุรกิจของ
ลูกคำ้ ตลอดจนโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรหรือกำรเป็นเจำ้ของและอ ำนำจในกำรควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมี
กำรตกลงกนัทำงกฎหมำยนั้นดว้ย พร้อมทั้งด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรระบุตวัตนของลูกคำ้และผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ี
แทจ้ริงโดยใชข้อ้มูลหลกัฐำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  
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หำกบริษทัไม่สำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคำ้ได้ ให้ปฏิเสธกำรสร้ำง
ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ ไม่ท ำธุรกรรม หรือยุติควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบัลูกคำ้ดงักล่ำวและพิจำรณำรำยงำนเป็น
ธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยต่อส ำนักงำน ปปง. ทั้งน้ีให้รวมถึงกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบัผูท่ี้ท  ำธุรกรรมเป็นคร้ังครำวดว้ย 
 บริษทัจะก ำหนดให้ด ำเนินกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงส ำหรับลูกคำ้ทุกรำย ทั้งลูกคำ้ใหม่และลูกคำ้
ปัจจุบนั ในกรณีลูกคำ้ปัจจุบนัมีขอ้มูลไม่ครบถว้นและเพียงพอ จะติดตำมและตรวจสอบขอ้มูลให้ครบถ้วนและ
บริหำรควำมเส่ียงและด ำเนินกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้เม่ือมีขอ้มูลท่ีครบถว้นและเพียงพอ
แลว้ หำกลูกคำ้ท่ีไม่มีควำมเคล่ือนไหวมำเป็นเวลำนำน หรือเป็นลูกคำ้ซ่ึงเป็นลูกหน้ีท่ีไม่ช ำระหน้ี และไม่สำมำรถ
ติดตำมขอ้มูลได้ ก ำหนดมำตรกำรให้ลูกคำ้ตอ้งติดต่อกบับริษทัในกำรท ำธุรกรรมคร้ังต่อไป ทั้งน้ี เพื่อจะได้ขอ
ขอ้มูลจำกลูกคำ้ได้ในโอกำสแรกและด ำเนินกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้ แต่หำกลูกคำ้ท่ีมี
ข้อมูลไม่ครบถ้วนและเพียงพอและไม่สำมำรถติดตำมข้อมูลให้ครบถ้วนและเพียงพอได้ให้พิจำรณำยุติ
ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบัลูกคำ้ดงักล่ำว 

บริษัทจะจัดให้มีกระบวนกำรรับทรำบข้อมูลรำยช่ือบุคคลท่ีถูกก ำหนด และหำกบริษัทพบว่ำมีกำร
ครอบครองทรัพยสิ์นของบุคคลท่ีถูกก ำหนด ตอ้งระงบักำรด ำเนินกำรกบัทรัพยสิ์นของบุคคลท่ีถูกก ำหนด รวมทั้ง
ของผูก้ระท ำกำรแทนหรือตำมค ำสั่งของผูน้ั้นหรือของกิจกำรภำยใต้กำรควบคุมของผูน้ั้น และต้องแจ้งขอ้มูล
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีถูกระงบักำรด ำเนินกำรให้ส ำนกังำน ปปง. ทรำบภำยในสิบวนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีไดร้ะงบักำร
ด ำเนินกำรกบัทรัพยสิ์นนั้น โดยแจง้ให้ส ำนกังำน ปปง. ทรำบเก่ียวกบัผูท่ี้เป็นหรือเคยเป็นลูกคำ้ซ่ึงอยู่ในรำยช่ือ
บุคคลท่ีถูกก ำหนดหรือผูท่ี้มีหรือเคยมีกำรท ำธุรกรรมกบัผูน้ั้น ทั้งน้ี ภำยในสิบวนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีไดพ้บขอ้มูลนั้น 
และใหมี้กำรตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลงัภำยในก ำหนดสองปีก่อนวนัท่ีไดมี้ค ำสั่งใหผู้ใ้ดเป็นบุคคลท่ีถูกก ำหนดดว้ย 

ทั้งน้ี บริษทัก ำหนดกระบวนกำรสร้ำงหรือปฏิเสธกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจหรือกำรท ำธุรกรรมกบั
ลูกคำ้ ตวัแทน คู่คำ้ และผูด้  ำเนินกำรแทนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั โดย
แสวงหำขอ้มูลของลูกคำ้เพื่อสำมำรถพิสูจน์ทรำบและระบุตวัตนลูกคำ้ได ้และตรวจสอบขอ้มูลในบญัชีรำยช่ือท่ี
เลขำธิกำรคณะกรรมกำร ปปง. แจง้ เพื่อป้องกนัมิให้บริษทัถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือหรือตวักลำงในกำรฟอกเงินหรือกำร
สนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวธุท่ีมีอำนุภำพท ำลำยลำ้งสูง 

บริษทัก ำหนดกระบวนกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้ทุกประเภทจนกว่ำลูกคำ้จะยุติ
ควำมสัมพนัธ์ รวมถึงกำรตรวจสอบและปรับปรุงขอ้มูลของลูกคำ้ให้เป็นปัจจุบนัอยำ่งสม ่ำเสมอ จดัใหมี้ระบบ และ
ขั้นตอนกำรปฏิบติังำนในกำรติดตำมธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยอยำ่งมีประสิทธิผล และทนัต่อเหตุกำรณ์ ก ำหนด
ทบทวนกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้อยำ่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลำท่ี
มีควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ รวมถึงกำรเก็บรักษำขอ้มูลดงักล่ำวตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 
2.2 มาตรการในการบริหารความเส่ียงด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ีอานุภาพท าลายล้างสูง 
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บริษทัก ำหนดให้มีมำตรกำรกำรพิจำรณำควำมเส่ียงท่ีอำจเก่ียวกบักำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย และกำรแพร่ขยำยอำวุธท่ีมีอำนุภำพท ำลำยลำ้งสูงของลูกคำ้ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และ
สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนสำกลดำ้น AML/CFT เพื่อให้มัน่ใจไดว้่ำมำตรกำรดงักล่ำวสำมำรถป้องกนั หรือลดควำม
เส่ียงจำกกำรใช้บริษทัเป็นช่องทำงในกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย ทั้งน้ี บริษทั
ก ำหนดให้มีกำรบริหำรควำมเส่ียง และจะทบทวนขอ้มูลและขอ้เท็จจริงท่ีใชใ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงส ำหรับลูกคำ้
อย่ำงสม ่ำเสมอ โดยเฉพำะลูกคำ้ท่ีมีควำมเส่ียงสูงต่อกำรฟอกเงิน หำกพบขอ้เท็จจริงท่ีเส่ียงต่อกำรฟอกเงินหรือ
สนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย ก ำหนดใหป้ฏิเสธกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ และระงบักำรด ำเนินกำร
เก่ียวกบัธุรกรรมและทรัพยสิ์น  

กำรจดัท ำนโยบำยและระเบียบวิธีกำรบริหำรควำมเส่ียง ประกอบดว้ยกำรจัดท ำเอกสำรกำรประเมินและ
บริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยภำยในบริษทั และด ำเนินกำร
ประเมินและบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยอยำ่งสม ่ำเสมอ โดย
พิจำรณำหลกักำรต่อไปน้ี 
(ก) ผลกำรประเมินและบริหำรควำมเส่ียงตำมรำยงำนกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุนทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยระดบัชำติ 
(ข) ประเมินและบริหำรควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจทั้งหมดของสถำบนักำรเงินและผูป้ระกอบอำชีพตำมมำตรำ 
16 (1) และ (9) โดยพิจำรณำจำกปัจจยัควำมเส่ียงดำ้นกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 
เช่น ปัจจยัควำมเส่ียงเก่ียวกบัลูกคำ้ พื้นท่ีหรือประเทศผลิตภณัฑ์ บริกำร ลกัษณะกำรท ำธุรกรรม และช่องทำงกำร
ใหบ้ริกำร 

ทั้งน้ี บริษทัตอ้งก ำหนดมำตรกำรและวิธีกำรในกำรบรรเทำควำมเส่ียงดำ้นกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุน
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย และปรับปรุงขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรประเมินและบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรฟอกเงินและ
กำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยภำยในบริษทัให้เป็นขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีสุด เพื่อให้ผลกำรประเมิน
และบริหำรควำมเส่ียงมีควำมถูกตอ้งและครบถว้น รวมทั้งก ำหนดกระบวนกำรท่ีมีประสิทธิภำพเพื่อส่งขอ้มูลกำร
ประเมินและบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยให้แก่ส ำนักงำน 
ปปง.  

บริษทัก ำหนดใหมี้นโยบำย และระเบียบวธีิกำรส ำหรับกำรประเมิน และบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรฟอกเงิน 
และกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยท่ีตอ้งผ่ำนกำรเห็นชอบและอนุมติัจำกคณะกรรมกำร และเป็น
นโยบำยและระเบียบวิธีกำรท่ีมีควำมส ำคญัในระดบัสูงสุด ซ่ึงเป็นเป้ำหมำยและตอ้งไดรั้บกำรปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด 
ซ่ึงมีสำระส ำคญัประกอบดว้ย 
(ก) นโยบำยและระเบียบวธีิกำรในกำรรับลูกคำ้ 
 (ข) นโยบำยและระเบียบวธีิกำรในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

บริษทัก ำหนดให้เก็บรักษำขอ้มูลกำรแสดงตน กำรระบุตวัตน กำรตรวจทำนควำมเคล่ือนไหวในกำรท ำ
ธุรกรรม และกำรประเมินควำมเส่ียงของลูกคำ้ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมำยก ำหนดเพื่อให้บรรลุนโยบำยและระเบียบ
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วิธีกำรในกำรบริหำรควำมเส่ียง และจดัท ำแนวปฏิบติั หรือวิธีปฏิบติั หรือคู่มือปฏิบติัเพื่อให้บุคลำกรปฏิบติั ในกำร
บริหำรควำมเส่ียงของลูกคำ้ท่ีสร้ำงควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจในบริกำรทุกประเภทและในทุกช่องทำงท่ีให้บริกำร 
รวมถึงมำตรกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยอนัอำจเกิดข้ึน
จำกกำรพฒันำผลิตภณัฑ์และวิธีด ำเนินธุรกิจใหม่ รวมถึงกลไกใหม่ในกำรให้บริกำร หรือกำรใช้เทคโนโลยีใหม่
หรือท่ีก ำลงัพฒันำส ำหรับทั้งผลิตภณัฑใ์หม่และท่ีมีอยูแ่ลว้ 

บริษทัจะก ำหนดแผนในกำรพฒันำและปรับปรุงนโยบำยและระเบียบวิธีกำร โดยนโยบำยและระเบียบ
วธีิกำรท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งไดรั้บกำรทบทวนเป็นระยะและปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ รวมทั้งอำจก ำหนดนโยบำยเร่ือง
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อรองรับกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินดว้ยก็ได ้

ส ำหรับแนวทำงในกำรก ำหนดมำตรกำรบรรเทำควำมเส่ียงดำ้นกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุนทำงกำรเงิน
แก่กำรก่อกำรร้ำยท่ีอำจเกิดข้ึนก่อนกำรน ำเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ บริกำรใหม่ หรือกำรใชเ้ทคโนโลยใีหม่นั้น บริษทัจะ
ก ำหนดหลกัเกณฑ์ เพื่อตรวจสอบและประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อ
กำรร้ำย รวมถึงกำรก ำหนดมำตรกำรบรรเทำควำมเส่ียงดำ้นกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำร
ร้ำยท่ีอำจเกิดข้ึน ก่อนกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริกำรใหม่ หรือกำรใช้เทคโนโลยีใหม่ผ่ำนกำรใช้ระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศหรืออุปกรณ์ ซ่ึงจดัท ำหรือพฒันำข้ึนใหม่ และจะเร่ิมปฏิบติักำร ขำย หรือใหบ้ริกำรในอนำคต
นั้น บริษทัจะตรวจสอบและประเมินควำมเส่ียงและกำรก ำหนดมำตรกำรบรรเทำควำมเส่ียงเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์วำ่ กำร
ใชร้ะบบเทคโนโลยสีำรสนเทศหรืออุปกรณ์จะไม่มีควำมเส่ียงต่อกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำร
ก่อกำรร้ำย หรือกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหรืออุปกรณ์จะไม่มีควำมเส่ียงต่อกำรฝ่ำฝืนกำรปฏิบติัตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
สนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย รวมถึงกฎกระทรวงระเบียบและประกำศท่ีเก่ียวขอ้ง หรือหำกพบวำ่กำรใช้
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหรืออุปกรณ์อำจมีควำมเส่ียง จะตอ้งมีกำรจดักำรควำมเส่ียงนั้น หรือสำมำรถปฏิบติั
ตำมมำตรกำรบรรเทำควำมเส่ียงนั้นไดอ้ยำ่งบรรลุผล รวมทั้งจะก ำหนดแผนในกำรตรวจทำน ทบทวน และพฒันำ
มำตรกำรบรรเทำควำมเส่ียงส ำหรับกำรใชร้ะบบเทคโนโลยสีำรสนเทศหรืออุปกรณ์ ใหมี้ประสิทธิภำพและทนัสมยั
อยู่เสมอ ซ่ึงหำกพบว่ำ กำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหรืออุปกรณ์มีควำมเส่ียงต่อกำรฟอกเงินและกำร
สนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยหรือกำรฝ่ำฝืนหรือไม่สำมำรถปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำม กำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 
รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบและประกำศท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่สำมำรถก ำหนดมำตรกำรบรรเทำควำมเส่ียงนั้นได้  
บริษทัตอ้งยุติกำรใช้หรือไม่อนุมติัให้มีกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหรืออุปกรณ์ดงักล่ำว ทั้งน้ี บริษทัจะ
ก ำหนดมำตรกำรในกำรประเมินควำมเส่ียงและบรรเทำควำมเส่ียงดำ้นกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่
กำรก่อกำรร้ำยส ำหรับกำรใหบ้ริกำรหรือกำรขำยผลิตภณัฑท์ำงกำรเงินอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักำรใชเ้ทคโนโลยดีว้ย  

ส ำหรับแนวทำงกำรก ำหนดปัจจยัเพื่อพิจำรณำควำมเส่ียงของลูกคำ้เก่ียวกบัอำชีพ บริษทัจะด ำเนินกำร
บริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยส ำหรับลูกคำ้ทุกรำยเพื่อก ำหนด
มำตรกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้ในระดบัท่ีเหมำะสมตำมกฎกระทรวงกำรตรวจสอบเพื่อ



 

7 

 

ทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้ พ.ศ. 2556 โดยจะตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้เพื่อทรำบวำ่ลูกคำ้แต่ละรำยมีปัจจยั
ควำมเส่ียงในระดับสูงตำมกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง หรือไม่ ทั้ งน้ีหำกพบว่ำมีปัจจยัอ่ืนท่ีท ำให้ข้อสันนิษฐำน
เปล่ียนแปลงเป็นมีควำมเส่ียงด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยในระดบัท่ีต ่ำลง 
บริษทัอำจพิจำรณำปรับลดระดบัควำมเส่ียงลงตำมกำรประเมินผลท่ีเหมำะสมกบัขอ้มูลปัจจยัควำมเส่ียงอ่ืน ๆ ของ
ลูกคำ้ได ้แต่ในกรณีท่ีพบวำ่ลูกคำ้อำจมีควำมเส่ียงในระดบัสูง บริษทัจะพิจำรณำปฏิเสธกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ทำง
ธุรกิจหรือยติุควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบัลูกคำ้  

ส ำหรับแนวทำงกำรก ำหนดปัจจยัเพื่อพิจำรณำควำมเส่ียงของลูกคำ้เก่ียวกบัพื้นท่ีหรือประเทศ บริษทัจะ
ด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยส ำหรับลูกคำ้ทุกรำย
เพื่อก ำหนดมำตรกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำในระดับท่ีเหมำะสมตำมกฎกระทรวงกำร
ตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้ พ.ศ. 2556 โดยก ำหนดให้พื้นท่ีหรือประเทศท่ีคณะท ำงำนเฉพำะกิจ
เพื่อด ำเนินมำตรกำรทำงกำรเงินเก่ียวกบักำรฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF) ก ำหนดให้เป็นพื้นท่ี
หรือประเทศท่ีไม่มีกำรใชห้รือประยุกตใ์ชม้ำตรฐำนสำกลดำ้นกำรป้องกนัปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อตำ้น
กำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยอยำ่งเพียงพอ เป็นพื้นท่ีหรือประเทศท่ีมีควำมเส่ียงสูงดำ้นกำรฟอกเงิน
และกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย รวมทั้งพื้นท่ีท่ีมีควำมเส่ียงสูงดำ้นกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุน
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย และอำจก ำหนดให้พื้นท่ีหรือประเทศอ่ืน ๆ เป็นปัจจยัท่ีมีควำมเส่ียงดำ้นกำรฟอกเงิน
และกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยอีกได้ ซ่ึงหำกบริษัทพบว่ำมีปัจจัยอ่ืนท ำให้ข้อสันนิษฐำน
เปล่ียนแปลงไป บริษทัอำจพิจำรณำปรับลดระดบัควำมเส่ียงลงตำมกำรประเมินผลท่ีเหมำะสมกบัขอ้มูลปัจจยัควำม
เส่ียงอ่ืน ๆ ของลูกคำ้ได ้และในกรณีท่ีพบวำ่ลูกคำ้อำจมีควำมเส่ียงในระดบัสูง บริษทัอำจพิจำรณำปฏิเสธกำรสร้ำง
ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ หรือยติุควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบัลูกคำ้ดว้ยเช่นกนั  

ส ำหรับแนวทำงกำรก ำหนดปัจจยัหรือลกัษณะในกำรพิจำรณำลูกคำ้ท่ีมีควำมเส่ียงต ่ำ บริษทัจะด ำเนินกำร
บริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยส ำหรับลูกคำ้ทุกรำยเพื่อก ำหนด
มำตรกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้ในระดบัท่ีเหมำะสมตำมกฎกระทรวงกำรตรวจสอบเพื่อ
ทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้ พ.ศ. 2556 โดยอำจพิจำรณำใหลู้กคำ้ท่ีมีปัจจยัหรือลกัษณะบำงประกำรเป็นลูกคำ้ท่ีมี
ควำมเส่ียงในระดบัต ่ำ  

 
บริษทัสำมำรถก ำหนดปัจจยัหรือลกัษณะอ่ืนประเมินวำ่ลูกคำ้มีควำมเส่ียงในระดบัต ่ำได ้โดยอำจค ำนึงถึง

ขอ้พิจำรณำ ดงัต่อไปน้ี 
(1) ลูกค้ำไม่มีปัจจยัอ่ืนให้พิจำรณำว่ำน่ำจะมีควำมเส่ียงในระดับสูงตำมกฎกระทรวงกำรตรวจสอบเพื่อทรำบ
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคำ้ พ.ศ. 2556 
(2) ลูกคำ้มีวตัถุประสงค์ท่ีจะสร้ำงควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจหรือท ำธุรกรรมหรือมีควำมเคล่ือนไหวทำงกำรเงินท่ีมี
มูลค่ำและจ ำนวนควำมถ่ีในกำรใชบ้ริกำรต ่ำ 
(3) ลูกคำ้ใช้บริกำรทำงกำรเงินหรือผลิตภณัฑ์ทำงกำรเงินท่ีมีควำมเส่ียงดำ้นกำรฟอกเงินหรือกำรสนบัสนุนทำง
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กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยต ่ำเท่ำนั้น 
(4) ลูกคำ้ไม่มีพฤติกรรมท่ีผดิปกติหรือไม่เคยมีพฤติกรรมท่ีน ำไปสู่กำรรำยงำนธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย 

ทั้งน้ี บริษทัอำจค ำนึงถึงเง่ือนไขอ่ืน ๆ เพื่อก ำหนดปัจจยัควำมเส่ียงระดบัต ่ำก็ได ้แต่ตอ้งไม่ขดักบัแนวทำงท่ี
กฎหมำยก ำหนด และจะตอ้งก ำหนดใหมี้กำรเปล่ียนแปลงระดบัควำมเส่ียงของลูกคำ้หำกลูกคำ้ไม่ไดอ้ยูใ่นเง่ือนไขท่ี
ใชใ้นกำรพิจำรณำส ำหรับควำมเส่ียงต ่ำอีกต่อไป 

บริษทัอำจลดระดบัควำมเขม้ข้นในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลูกค้ำลงได้
ส ำหรับลูกคำ้ท่ีมีควำมเส่ียงต ่ำตำมประกำศกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง และด ำเนินกำรตำมกฎกระทรวงกำรตรวจสอบเพื่อ
ทรำบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคำ้ พ.ศ. 2556 แต่ตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรตำมท่ีกฎกระทรวงก ำหนด และ
หำกบริษทัตรวจสอบแลว้พบวำ่ลูกคำ้ตอ้งไดรั้บกำรปรับปรุงระดบัควำมเส่ียงดำ้นกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุน
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยให้สูงข้ึน บริษทัจะด ำเนินกระบวนกำรตรวจสอบขอ้มูลเพิ่มเติมส ำหรับลูกคำ้ดงักล่ำว
ใหเ้ท่ำเทียมกบัมำตรฐำนของระดบัควำมเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไปตำมท่ีแนวทำงปฏิบติัของบริษทัก ำหนดไวใ้นทนัที 

ส ำหรับแนวทำงในกำรระบุตวัตนของลูกคำ้และกำรระบุผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของลูกคำ้ บริษทัจะ
ค ำนึงถึงระดบัควำมเส่ียงของลูกคำ้แต่ละรำย เพื่อพิจำรณำวำ่ จ  ำเป็นตอ้งไดข้อ้มูลเพิ่มเติมในกำรระบุตวัตนของลูกคำ้
ในกำรระบุผูไ้ด้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริงของลูกค้ำ บริษทัจะด ำเ นินกำรให้ได้มำซ่ึงข้อมูลเก่ียวกับตวัผูไ้ด้รับ
ผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงให้เพียงท่ีจะสำมำรถน ำไปใชด้ ำเนินกำรตำมกฎกระทรวงกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบัลูกคำ้ พ.ศ. 2556 ได ้โดยรวมถึงกำรใหน้ ำไปใชก้บักำรระบุตวับุคคลอ่ืน ๆ ท่ีก ำหนดไวใ้นกฎกระทรวงฯ  

บริษทัด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยโดย
ค ำนึงถึงปัจจยัควำมเส่ียงเกิดจำกลูกคำ้ ปัจจยัควำมเส่ียงเกิดจำกพื้นท่ีหรือประเทศท่ีมีควำมเส่ียงในกำรฟอกเงินมำ
พิจำรณำบริหำรควำมเส่ียงของลูกคำ้อย่ำงเคร่งครัดโดยประเมินถึงขอ้มูลอ่ืน ๆ ของลูกคำ้ร่วมดว้ย ซ่ึงหำกพบว่ำ
ปัจจยัควำมเส่ียงอนัเกิดจำกลูกคำ้ และหรือปัจจยัควำมเส่ียงอนัเกิดจำกพื้นท่ีหรือประเทศยงัคงเป็นปัจจยัส ำคญั 
บริษทัจะก ำหนดให้ลูกคำ้ดงักล่ำวเป็นลูกคำ้ท่ีมีควำมเส่ียงสูง และอำจพิจำรณำปัจจยัอ่ืน ๆ เป็นปัจจยัในกำรก ำหนด
ควำมเส่ียงสูงร่วมดว้ย โดยจะตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้ในระดบัท่ีเขม้ขน้ท่ีสุดส ำหรับลูกคำ้ท่ีมี
ควำมเส่ียงสูง และจะก ำหนดขั้นตอนท่ีเพิ่มข้ึน หรือกำรขอหรือหำข้อมูลเพิ่มเติมจำกลูกคำ้ เก่ียวกบัขอ้มูลหรือ
หลกัฐำนในกำรประกอบกิจกำรของลูกคำ้ ขอ้มูลแหล่งท่ีมำของเงินหรือรำยได ้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคใ์น
กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจหรือในกำรท ำธุรกรรม กำรก ำหนดขั้นตอนใหมี้กำรอำ้งถึงควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ
กบัสถำบนักำรเงินท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน รวมทั้งก ำหนดให้ผูบ้ริหำร
ระดับสูงของบริษทัเป็นผูอ้นุมติักำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกับลูกค้ำท่ีมีควำมเส่ียงสูงและอนุมติัผลกำร
ตรวจทำนขอ้มูลตำมกระบวนกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้ ในกรณีท่ีลูกคำ้มีควำมเส่ียงสูงจน
อำจเป็นเหตุให้บริษทัถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรฟอกเงินหรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย บริษทัจะ
ปฏิเสธกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจหรือไม่ท ำธุรกรรมหรือยุติควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบัลูกคำ้ดงักล่ำวและ
รำยงำนเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยต่อส ำนักงำน ปปง. รวมไปถึงก ำหนดกระบวนกำรตรวจสอบและ
ตรวจทำนควำมเคล่ือนไหวทำงกำรเงินของลูกค้ำท่ีมีควำมเส่ียงสูงอย่ำงเข้มข้นท่ีสุด โดยพิจำรณำเพิ่มควำมถ่ี 
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ขั้นตอน หรือลกัษณะในกำรติดตำมควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจและควำมเคล่ือนไหวในกำรท ำธุรกรรม และเพิ่มควำมถ่ี
ในกำรตรวจสอบและตรวจทำนข้อมูลกำรระบุตวัและกำรระบุผูไ้ด้รับผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของลูกคำ้แล ะให้
ด ำเนินกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 

ส ำหรับกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้ส ำหรับลูกคำ้ควำมเส่ียง
ต ่ำ บริษทัจะลดระดบัควำมเขม้ขน้ในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้ลง ซ่ึงปัจจยัหรือ
ลกัษณะในกำรพิจำรณำลูกคำ้ท่ีมีควำมเส่ียงต ่ำใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงท่ีเลขำธิกำรก ำหนด แต่หำกมีเหตุอนัควรสงสัย
วำ่ลูกคำ้ท่ีมีควำมเส่ียงต ่ำ มีส่วนร่วมในกำรกระท ำหรือมีกำรท ำธุรกรรมหรือมีกำรด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีอำจเก่ียวขอ้ง
กบักำรฟอกเงินหรือกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย บริษทัตอ้งปรับปรุงควำมเส่ียงของลูกคำ้ดงักล่ำว
ให้เป็นลูกคำ้ท่ีมีควำมเส่ียงสูงและด ำเนินมำตรกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้ในระดบัท่ีเขม้ขน้
ท่ีสุดทนัที 

บริษทัตอ้งก ำหนดมำตรกำรบรรเทำควำมเส่ียงดำ้นกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อ
กำรร้ำยท่ีอำจเกิดข้ึนก่อนกำรน ำเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ บริกำรใหม่ หรือกำรใช้เทคโนโลยีใหม่ โดยจะก ำหนด
หลกัเกณฑ์เพื่อตรวจสอบและประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 
พร้อมทั้งก ำหนดมำตรกำรบรรเทำควำมเส่ียงดำ้นกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยท่ีอำจ
เกิดข้ึน ก่อนกำรน ำเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ บริกำรใหม่ หรือกำรใช้เทคโนโลยีใหม่ผ่ำนกำรใช้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศหรืออุปกรณ์ ทุกคร้ัง ไดแ้ก่ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใชเ้ป็นช่องทำง
บริกำรหรือผลิตภณัฑท์ำงกำรเงินท่ีมีลกัษณะหรือขอ้มูลเก่ียวกบัระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีบริษทัใชเ้พื่อเช่ือมโยง ติดต่อ 
เขำ้ถึง กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจหรือกำรท ำธุรกรรม หรือกำรด ำเนินควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบัลูกคำ้ ซ่ึงใช้
อยูใ่นปัจจุบนั และระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศหรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใชเ้ป็นช่องทำงบริกำรหรือผลิตภณัฑ์
ทำงกำรเงินท่ีมีลกัษณะหรือขอ้มูลเก่ียวกบัระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีบริษทัใช้เพื่อเช่ือมโยง ติดต่อ เขำ้ถึง กำรสร้ำง
ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจหรือกำรท ำธุรกรรมหรือกำรด ำเนินควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบัลูกคำ้ ซ่ึงจดัท ำหรือพฒันำข้ึน
ใหม่ และจะเร่ิมปฏิบติักำร ขำย หรือใหบ้ริกำรในอนำคต  
 ทั้งน้ี บริษทัตอ้งก ำหนดแผนในกำรตรวจทำน ทบทวน และพฒันำมำตรกำรบรรเทำควำมเส่ียงส ำหรับกำร
ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหรืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภำพและทนัสมยัอยู่เสมอ หำกในกรณีท่ีพบว่ำกำรใช้
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหรืออุปกรณ์มีควำมเส่ียงต่อกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำร
ร้ำยหรือกำรฝ่ำฝืนหรือไม่สำมำรถปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกฎหมำย
ว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำม กำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบและ
ประกำศท่ีเก่ียวขอ้งและไม่สำมำรถก ำหนดมำตรกำรบรรเทำควำมเส่ียงนั้นได ้บริษทัตอ้งยติุกำรใชห้รือไม่อนุมติัให้
มีกำรใชร้ะบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหรืออุปกรณ์ดงักล่ำว รวมถึงบริษทัตอ้งก ำหนดมำตรกำรในกำรประเมินควำม
เส่ียงและบรรเทำควำมเส่ียงดำ้นกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยส ำหรับกำรให้บริกำร
หรือกำรขำยผลิตภณัฑท์ำงกำรเงินอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักำรใชเ้ทคโนโลยดีว้ยก็ได ้
 กำรประเมินและบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและ
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กำรแพร่ขยำยอำวธุท่ีมีอำนุภำพท ำลำยลำ้งสูงแต่ละดำ้น มีดงัน้ี 
1. กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อตำ้นกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย และ

กำรแพร่ขยำยอำวธุท่ีมีอำนุภำพท ำลำยลำ้งสูง ส ำหรับบริษทั 
บริษทัก ำหนดให้มีกำรประเมินและบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่

กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวธุท่ีมีอำนุภำพท ำลำยลำ้งสูงภำยในองคก์รอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อใหบ้ริษทัสำมำรถ
ทรำบถึงควำมเส่ียง ภยัคุกคำม จุดเปรำะบำงท่ีองคก์รเผชิญอยู ่โดยก ำหนดมำตรกำรและวธีิกำรในกำรบรรเทำควำม
เส่ียงตลอดจนปรับปรุงขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรประเมินและบริหำรควำมเส่ียง เพื่อให้ทรำบระดบัควำมตอ้งกำรและควำม
เพียงพอในกำรบริหำรควำมเส่ียง ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคำ้ พื้นท่ีหรือประเทศ ผลิตภณัฑ์ บริกำรและลกัษณะกำรท ำ
ธุรกรรมและช่องทำงกำรใหบ้ริกำร 

2. กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อตำ้นกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและ
กำรแพร่ขยำยอำวธุท่ีมีอำนุภำพท ำลำยลำ้งสูง ส ำหรับลูกคำ้  
บริษทัก ำหนดใหมี้กำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งต่อเน่ืองใหส้อดคลอ้งกบักระบวนกำรติดตำมตรวจสอบควำม

เคล่ือนไหวทำงกำรเงิน กำรท ำธุรกรรมผำ่นช่องทำงต่ำงๆ ของลูกคำ้ทุกรำยอยำ่งสม ่ำเสมอและในเชิงลึกโดยก ำหนด
ระดบัควำมเขม้ขน้ในกำรตรวจทำน ค ำนึงถึงระดบัควำมเส่ียงของลูกคำ้เป็นส ำคญัจนยุติควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจตำม
แนวทำงท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมทั้งกรณีผูท้  ำธุรกรรมเป็นคร้ังครำว (ลูกคำ้จร) ลูกคำ้ท่ีอยูใ่นบญัชีรำยช่ือท่ีเลขำธิกำร
คณะกรรมกำร ปปง. แจง้ และจดัใหมี้ระบบงำนในกำรตรวจทำนควำมเคล่ือนไหวทำงกำรเงินหรือควำมเคล่ือนไหว
ในกำรด ำเนินควำมสัมพนัธ์ของลูกคำ้ท่ีเหมำะสม เพื่อประเมินว่ำยงัคงสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ อำชีพ ขอ้มูล
ภูมิศำสตร์/พื้นท่ีของลูกคำ้ สถำนภำพทำงกำรเมือง ขอ้มูลรำยช่ือบุคคลท่ีมีควำมเส่ียงสูง และแหล่งท่ีมำของรำยได ้
เพื่อใหบ้ริษทัมีขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัและเพียงพอ 

3. กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อตำ้นกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและ
กำรแพร่ขยำยอำวธุท่ีมีอำนุภำพท ำลำยลำ้งสูง ส ำหรับผลิตภณัฑแ์ละบริกำร  
บริษทัก ำหนดให้มีกำรพิจำรณำกำรออกผลิตภณัฑ์หรือบริกำรใหม่ หรือปรับปรุงผลิตภณัฑ์หรือบริกำร

ต่ำงๆ ของบริษทั ตอ้งจดัให้มีกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำร
ร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวธุท่ีมีอำนุภำพท ำลำยลำ้งสูง ในปัจจยัต่ำงๆ ท่ีอำจเป็นควำมเส่ียง เช่น ปัจจยักำรโอน เปล่ียน
มือ กำรเปล่ียนเป็นเงินสด  กำรขำ้มแดน กำรก่อภำระหน้ี หรือวงเงินท่ีไม่จ  ำกดั เป็นตน้ ก่อนกำรออกผลิตภณัฑ์หรือ
บริกำร รวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงของผลิตภณัฑ์เดิมท่ีบริษทัให้บริกำรอยูแ่ละช่องทำงกำรให้บริกำร ตลอดจน
ก ำหนดให้มีกำรบรรเทำควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนจำกปัจจยัดังกล่ำว โดยให้เป็นไปตำมท่ี ปปง. ก ำหนด และน ำ
ผลลพัธ์ของกำรประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำวใชเ้ป็นปัจจยัหน่ึงในกำรประเมินควำมเส่ียงส ำหรับลูกคำ้ 

 
2.3 การรายงานธุรกรรมทางการเงิน และการรายงานธุรกรรมทีม่ีเหตุอนัควรสงสัย 

บริษทัก ำหนดระบบกำรรำยงำนธุรกรรมภำยใตเ้ง่ือนไขและขอ้ก ำหนดของกฎหมำยว่ำดว้ยกำรฟอกเงิน 
กำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวธุท่ีมีอำนุภำพท ำลำยลำ้งสูงโดยให้หน่วยงำนท่ีรับ
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ลูกคำ้และหน่วยงำนจำกส่วนกลำงตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินให้ถูกตอ้งครบถว้น ตำมหลกัเกณฑ์
ท่ีก ำหนดไวใ้นกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  และกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธท่ีมีอำนุภำพท ำลำยลำ้งสูง รวมทั้งมี
หนำ้ท่ีติดตำมธุรกรรมของลูกคำ้ เม่ือพบธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย หรือเช่ือไดว้ำ่เก่ียวขอ้งกบักำรสนบัสนุนทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย และกำรแพร่ขยำยอำวุธท่ีมีอำนุภำพท ำลำยลำ้งสูง หรือเป็นธุรกรรมท่ีกระท ำเพื่อเป็น
ประโยชน์ของบุคคลท่ีก ำหนด ให้รำยงำนรำยละเอียดธุรกรรมดงักล่ำวให้หน่วยงำนก ำกบัและควบคุม เพื่อตอ้ง
รำยงำน ไปยงัส ำนกังำน ปปง. ภำยใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย ทั้งน้ีก ำหนดให้มีกำรพฒันำระบบหรือ
วธีิกำรเพื่อช่วยใหก้ำรรำยงำนธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยโดยไม่ชกัชำ้ และสำมำรถตรวจพบร่องรอยของธุรกรรม
ท่ีผดิปกติ หรือน่ำสงสัยได ้รวมทั้งบริษทัจะไม่เปิดเผยใหลู้กคำ้หรือบุคคลภำยนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้งทรำบวำ่ไดร้ำยงำน
ธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยนั้นต่อส ำนกังำน ปปง. 
 

2.4 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัลูกค้า  
บริษทัมีหนำ้ท่ีจดัให้มีกำรเขำ้ถึงฐำนขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรตรวจสอบ เพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้ตำมท่ี

กฎหมำยก ำหนด เช่น ขอ้มูลของบุคคลผูก้ระท ำควำมผดิมูลฐำน หรือผูท่ี้กระท ำควำมผดิฐำนฟอกเงิน รำยช่ือบุคคลท่ี
มีสถำนภำพทำงกำรเมืองในต่ำงประเทศ รำยช่ือบุคคลท่ีถูกก ำหนดตำมประกำศรำยช่ือของส ำนักงำน ปปง. 
ก ำหนดใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีกำรกระท ำอนัเป็นกำรก่อกำรร้ำย โดยใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อป้องกนัและปรำบปรำม
กำรฟอกเงินและต่อตำ้นกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธท่ีมีอำนุภำพท ำลำยลำ้ง
สูงไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 

2.5 การบริหารจัดการทรัพย์สินทีถู่กระงับการด าเนินการกบัทรัพย์สิน 
บริษทัต้องค้นหำรำยช่ือบุคคลท่ีถูกก ำหนดเม่ือส ำนักงำน ปปง. ได้ประกำศรำยช่ือบุคคลท่ีถูกก ำหนด

ออกไปเพื่อให้ทรำบวำ่หำกไดค้รอบครองทรัพยสิ์นของบุคคลท่ีถูกก ำหนดตอ้งด ำเนินกำรโดยไม่ชกัชำ้ คือ ระงบั
กำรด ำเนินกำรกบัทรัพยสิ์นของบุคคลท่ีถูกก ำหนด รวมทั้งของผูก้ระท ำกำรแทนหรือตำมค ำสั่งของผูน้ั้นหรือของ
กิจกำรภำยใตก้ำรครอบครองหรือกำรควบคุมของผูน้ั้นและแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีถูกระงบักำรด ำเนินกำรให้
ส ำนกังำน ปปง. ทรำบภำยในสิบวนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีไดร้ะงบักำรด ำเนินกำรกบัทรัพยสิ์นนั้น และตรวจสอบขอ้มูล
ยอ้นหลงัไม่เกินสองปีก่อนวนัท่ีจะมีประกำศ หรือมีค ำสั่งให้เป็นบุคคลท่ีถูกก ำหนด เพื่อแจง้ขอ้มูลให้ส ำนักงำน 
ปปง. ทรำบเก่ียวกบัผูท่ี้เป็นหรือเคยเป็นลูกคำ้ซ่ึงอยูใ่นรำยช่ือบุคคลท่ีถูกก ำหนดหรือผูท่ี้มีหรือเคยมีกำรท ำธุรกรรม
กบัผูท่ี้ถูกก ำหนดภำยในสิบวนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีไดพ้บขอ้มูลนั้นโดยให้ปฏิบติัตำมแบบฟอร์มท่ีส ำนกังำน ปปง. 
ประกำศก ำหนดไว ้ทั้ งน้ีหำกบริษัทพบว่ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรแจ้งข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินท่ีถูกระงับกำร
ด ำเนินกำรใหส้ ำนกังำน ปปง. ทรำบภำยในสิบวนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีไดร้ะงบักำรด ำเนินกำรกบัทรัพยสิ์นนั้น หรือไม่
สำมำรถตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลงัไม่เกินสองปีก่อนวนัท่ีจะมีประกำศ หรือมีค ำสั่งให้เป็นบุคคลท่ีถูกก ำหนด เพื่อ
แจง้ขอ้มูลให้ส ำนกังำน ปปง. ทรำบเก่ียวกบัผูท่ี้เป็นหรือเคยเป็นลูกคำ้ซ่ึงอยูใ่นรำยช่ือบุคคลท่ีถูกก ำหนดหรือผูท่ี้มี
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หรือเคยมีกำรท ำธุรกรรมกบัผูท่ี้ถูกก ำหนดภำยในสิบวนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีไดพ้บขอ้มูลนั้นได ้บริษทัตอ้งแจง้เป็น
หนงัสือโดยระบุเหตุผลควำมจ ำเป็นท่ีไม่อำจด ำเนินกำรไดไ้ปยงัส ำนกังำน ปปง. เพื่อขอขยำยระยะเวลำดงักล่ำว
ออกไปไดอี้กไม่เกินหำ้วนัท ำกำร 
 

2.6 การฝึกอบรม 
บริษทัตอ้งจดัให้เจำ้หนำ้ท่ีเขำ้รับกำรฝึกอบรมตำมระเบียบคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอก

เงินวำ่ดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรจดัให้มีกำรฝึกอบรมเก่ียวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอก
เงิน และกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยให้แก่ผูมี้หนำ้ท่ีรำยงำนตำมมำตรำ 
13 และมำตรำ 16 พ.ศ. 2559 และเม่ือเจำ้หนำ้ท่ีท่ีไดรั้บกำรฝึกอบรมแลว้ตอ้งจดัใหเ้จำ้หนำ้ท่ีดงักล่ำวปฏิบติัหนำ้ท่ีใน
กำรจดัท ำรำยงำนหรือควบคุมกำรรำยงำน กำรจดัใหลู้กคำ้แสดงตน และกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั
ลูกคำ้ เพื่อปฏิบติัใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และตอ้งจดัให้เจำ้หนำ้ท่ีผูท่ี้
ผำ่นกำรฝึกอบรมตำมระเบียบน้ีเขำ้รับกำรฝึกอบรมเพื่อทบทวนควำมรู้ทุกสองปี พร้อมทั้งเก็บหลกัฐำนกำรฝึกอบรม 
ได้แก่ ทะเบียนรำยช่ือเจำ้หน้ำท่ีท่ีได้รับกำรฝึกอบรม วนั เวลำ และสถำนท่ีอบรม พร้อมลำยมือช่ือรับรองของ
วิทยำกรหรือเจำ้ของหลกัสูตรฝึกอบรม รวมทั้งหลกัฐำนท่ีแสดงวำ่เจำ้หนำ้ท่ีดงักล่ำวไดเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมทบทวน
ควำมรู้ ทั้ งน้ี หลักฐำนดังกล่ำวจะต้องเก็บไวใ้นสถำนท่ีประกอบกิจกำรเพื่อท่ีจะให้ส ำนักงำน ปปง. สำมำรถ
ตรวจสอบได ้

บริษทัก ำหนดให้ผูบ้ริหำรและพนกังำนบริษทัตอ้งศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจนโยบำยน้ีอยำ่งถ่องแทแ้ละถือ
เป็นควำมรับผิดชอบของผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคนในกำรปฏิบติัให้เป็นไปตำมนโยบำยอย่ำงถูกตอ้งเคร่งครัด  
ตลอดจนให้มีกำรทบทวนควำมรู้เก่ียวกบักฎหมำย นโยบำย  ระเบียบ และขั้นตอนกำรปฏิบติังำนต่ำง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง
อย่ำงสม ่ำเสมอ โดยให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรจดัให้มีกำรอบรม / น ำไปปฏิบติั ตำมท่ี
คณะกรรมกำร ปปง. ก ำหนด 
 

2.7 การจัดท านโยบาย ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงาน 
ทำงบริษทัก ำหนดให้มีกำรจดัท ำระเบียบและคู่มือปฏิบติังำนให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรป้องกนัและ

ปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อตำ้นกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธท่ีมี
อำนุภำพท ำลำยลำ้งสูง ตำมแนวทำงปฏิบติัท่ี ปปง. ก ำหนด  รวมถึงให้มีกำรทบทวนนโยบำย ระเบียบ และคู่มือ
ปฏิบติังำนเป็นระยะ และปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูเ่สมอเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงหำกกฎหมำย
ไม่มีกำรเปล่ียนแปลง บริษทัก ำหนดให้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งน ำนโยบำย ระเบียบ และคู่มือปฏิบติังำนมำทบทวนอย่ำง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 

2.8 การเกบ็รักษาข้อมูลและเอกสาร 
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บริษทัก ำหนดให้มีกำรจดัเก็บรักษำเอกสำรและขอ้มูลกำรแสดงตน กำรระบุตวัตน กำรตรวจทำนควำม
เคล่ือนไหวในกำรท ำธุรกรรม และกำรประเมินควำมเส่ียงของลูกคำ้ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมไปถึง
เอกสำรกำรบนัทึกขอ้เท็จจริงท่ีกฎหมำยก ำหนด เอกสำรเก่ียวกบักำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้ 
แบบรำยงำนธุรกรรม รวมถึงเอกสำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ให้เก็บไวเ้พื่อประโยชน์ในกรณีท่ีหน่วยงำนทำงกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
ขอตรวจสอบขอ้มูล ตอ้งมีไวใ้ห้ตรวจสอบไดต้ลอดเวลำ ซ่ึงระยะเวลำและรูปแบบกำรจดัเก็บขอ้มูลตอ้งสอดคลอ้ง
กบัหลกัเกณฑ์และวิธีกำรเก็บรักษำรำยละเอียดเก่ียวกบักำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้ ตำมท่ี
คณะกรรมกำร ปปง. ก ำหนด และเป็นไปตำมระเบียบวธีิปฏิบติัของบริษทั ขอ้ก ำหนด กฎหมำย และกฎระเบียบของ
หน่วยงำนทำงกำรท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

2.9 การควบคุมและการติดตามการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรปฏิบติังำนของบริษทัเป็นไปอย่ำงถูกตอ้งครบถว้นตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยว่ำดว้ย

กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธท่ีมี
อำนุภำพท ำลำยลำ้งสูง เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิผล จึงก ำหนดแนวทำงปฏิบติัไวด้งัน้ี 

 ตรวจสอบควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ ของพนกังำนผูป้ฏิบติังำนเก่ียวกบักฎหมำย กฎเกณฑ์ นโยบำย และแนว
ปฏิบติัดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
และกำรแพร่ขยำยอำวธุท่ีมีอำนุภำพท ำลำยลำ้งสูง 

 ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนวำ่เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

 สุ่มสอบทำนกำรปฏิบติังำนให้เป็นไปตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติ เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผูบ้ริหำรท่ี
เก่ียวขอ้งในกำรพฒันำประสิทธิภำพกำรปฏิบติังำนของพนกังำนในควำมรับผดิชอบ 

 ประเมินควำมเส่ียงของบริษทัต่อกำรไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ นโยบำยและแนวปฏิบติังำน 
หรือเม่ือพบขอ้บกพร่องจำกกำรปฏิบติังำนของพนกังำนหรือกระบวนกำรท ำงำน 

 ประเมินควำมรู้ ควำมเขำ้ใจของพนกังำนต่อกฎหมำย กฎเกณฑ ์นโยบำยและแนวปฏิบติังำนทุกคร้ังท่ีมี
กำรปรับเปล่ียนกฎหมำยหรือกฎเกณฑข์องส ำนกังำน ปปง. หรือหน่วยงำนก ำกบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

3. หน้าทีค่วามรับผดิชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท 
3.1 คณะกรรมการบริษัท 

ควบคุมดูแลให้มีกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงในกำรปฏิบติัตำมกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) รวมถึงให้
ควำมเห็นชอบ และอนุมติันโยบำยกำรปฏิบัติตำมหลกัเกณฑ์กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำร
ต่อตำ้นกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวธุท่ีมีอำนุภำพท ำลำยลำ้งสูงของบริษทั 

3.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
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 พิจำรณำกลัน่กรองนโยบำย  และเร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
และกำรต่อตำ้นกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธท่ีมีอำนุภำพท ำลำย
ลำ้งสูง ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั และควบคุมดูแลและบริหำรจดักำรบริษทัและกลุ่มธุรกิจของ
บริษทัและปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของทำงกำร  

 ก ำกบัดูแลให้กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นไปตำมนโยบำยและกระบวนกำรท่ีก ำหนดในกำรบริหำรควำม
เส่ียงดำ้น  AML/CFT/WMD ของบริษทัและธุรกิจทำงกำรเงินของบริษทัใหมี้ประสิทธิภำพ  

3.3 หน่วยงานผู้รับลูกค้า    
ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรแสดงตน ระบุตวัตน ท ำควำมรู้จกัลูกคำ้  และกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริง

เก่ียวกบัลูกคำ้  โดยรวมถึงกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงินและกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่
ขยำยอำวุธท่ีมีอำนุภำพท ำลำยลำ้งสูง  กำรปฏิบติัตำมนโยบำย ระเบียบ คู่มือปฏิบติังำน  หรือค ำสั่งของบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง  
 

3.4 หน่วยงานทีก่ ากบัดูแล 
ก ำหนดให้หน่วยงำนดูแลกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบเป็นหน่วยงำนกลำงท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแล

กำรปฏิบติัตำมกฎเกณฑ์ด้ำน AML/CFT/WMD ของบริษทั  (AML Compliance)  ตลอดจนให้ค ำปรึกษำในกำร
ด ำเนินงำนและกำรตดัสินใจในกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้น AML/CFT/WMD ทบทวนควำมเพียงพอเหมำะสมของ
นโยบำย ระเบียบ และคู่มือปฏิบติั ตลอดจนกำรรำยงำนกำรปฏิบติังำนท่ีมีขอ้บกพร่องหรือไม่เป็นไปตำมท่ีก ำหนด
เสนอคณะกรรมกำรบริษทั 
 

3.5 ผู้บริหารและพนักงาน  
ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคนของบริษทัตอ้งตระหนกัถึงควำมส ำคญัของหน้ำท่ีในกำรท่ีจะตอ้งปฏิบติัตำม

กฎหมำยข้อบังคับของทำงกำร นโยบำย  ระเบียบ และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทท่ีเ ก่ียวข้องกับ 
AML/CFT/WMD ตำมนโยบำย เวน้แต่มีขอ้ก ำหนดของทำงกำรในทอ้งถ่ินท่ีเขม้กวำ่ ให้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของ
ทำงกำรในทอ้งถ่ินเฉพำะประเด็นท่ีเขม้กว่ำ ทั้งน้ี โดยค ำนึงถึงหลกักำรส ำคญัว่ำกำรปฏิบติัตำมนโยบำยฉบบัน้ี
จะตอ้งไม่ขดักบัขอ้ก ำหนดของทำงกำรในทอ้งถ่ินนั้นดว้ย 

 
 


