
กฎกระทรวง

การตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้



การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับลูกค้า 

(Customer  Due Diligence)

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับลูกค้า 

(Customer  Due Diligence)

หมายถึง กระบวนการที่กาํหนดขึ้นเพื่อประเมินและบริหารความ

เสี่ยงก่อนอนุมตัิรับลูกคา้และติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินจาก

การทาํธุรกรรมของลูกคา้ วา่มีพฤติการณ์ผิดปกติ/มีเหตุอนัควรสงสัย

หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อป้องกนัมิให้สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพ

บางประเภทถูกใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงิน/สนบัสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้าย

นอกจากนี ้กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบัลูกคา้

ยงัช่วยให้การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนัควรสงสัยเป็นไปอย่างมี

คุณภาพมากยิง่ขึ้น 

ข้อมูลการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย – ถูกนํามาใช้เป็น

ข้อมูลตั้งต้นในการสืบสวนเส้นทางการเงนิของผู้กระทาํความผดิ
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นิยามศพัท์ (ขอ้ ๓)

  ลูกคา้

    ผูท้าํธุรกรรมเป็นคร ัง้คราว

บคุคลที่มีการตกลงกนัทางกฎหมาย

ผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ี่แทจ้รงิ

ขอ้มูลสาธารณะ

บคุคลที่มีสถานภาพทางการเมือง



ขอ้มูลสาธารณะ

ขอ้มูลเรื่องหนึ่งเรื่องใดซึ่งประชาชนสามารถเขา้ถงึได ้

อย่างเสมอภาค หรอืขอ้มูลเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่สามารถ

แสวงหาไดจ้ากแหลง่ขอ้มูลที่มีการเผยแพรเ่ป็นการ

ทัว่ไป 

และผูเ้ขา้ถงึหรอืผูแ้สวงหาขอ้มูลนั้น อาจตอ้งจา่ย

หรอืไม่ตอ้งจา่ยค่าตอบแทนเพือ่การไดร้บัขอ้มูลดงักลา่ว 

รวมถงึขอ้มูลที่หน่วยงานของรฐัจดัทาํขึ้นเพือ่ให ้

ประชาชน หรอืกลุม่ธุรกจิกลุม่หนึ่งกลุม่ใด สามารถ

เขา้ถงึไดเ้พือ่ตรวจสอบหรอืทราบถงึขอ้มูลต่าง ๆ



บคุคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

บคุคลที่ไดร้บัมอบหมายใหด้าํรงตาํแหน่งสาํคญัหรอืเคยดาํรงตาํแหน่ง

ดงักลา่วในหรอืต่างประเทศ เช่น ประมขุแห่งรฐัหรอืรฐับาล รฐัมนตรหีรอื

เจา้หนา้ทีร่ะดบัสูงของรฐับาล ฝ่ายตลุาการ องคก์รตามรฐัธรรมนูญ อยัการ 

หรอืทหาร ผูบ้รหิารระดบัสูงของรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอืน่ทีร่ฐัเป็นเจา้ของ 

หรอืผูม้บีทบาทสาํคญัในพรรคการเมอืง รวมท ัง้สมาชกิในครอบครวัหรอื

ผูร้่วมงานใกลช้ดิ 

และบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายใหด้าํรงตาํแหน่งสาํคญัหรอืเคยดาํรงตาํแหน่ง

ดงักลา่วในองคก์ารระหว่างประเทศ เช่น กรรมการบรหิาร รอง

กรรมการบรหิาร และสมาชกิของคณะกรรมการบรหิาร หรอืผูท้ีด่าํรง

ตาํแหน่งเท่าเทยีมกบัระดบัดงักลา่ว 

ทัง้นี้ ตามที่เลขาธกิาร ปปง.กาํหนด



ขอ้หา้ม/ขอ้บงัคบั
  หา้มสรา้งความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืทาํธุรกรรมกบัลูกคา้ที่ปกปิดชื่อจรงิหรอื

ใชช้ื่อแฝง  (ขอ้ ๖)

 หา้มใหลู้กคา้ทราบ เกี่ยวกบัการรายงานธุรกรรมที่มีเหตอุนัควรสงสยั หรอื

รายงานขอ้มูลอืน่ใดที่เกี่ยวขอ้งของลูกคา้ไปยงัสาํนกังาน ปปง. (ขอ้ ๗)

 ธุรกรรมที่สงสยัวา่อาจเกี่ยวขอ้งกบัการฟอกเงนิหรอืการสนบัสนุนทางการเงนิ

แกก่ารกอ่การรา้ย ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษในการทาํ CDD (ขอ้ ๘)



ตอ้งทาํ CDD เมื่อ...

(๑) เริ่มมีความสมัพนัธท์างธุรกจิกบัลูกคา้

(๒) มีการทาํธุรกรรมเป็นคร ัง้คราว

(ก) ไม่ว่าคร ัง้เดียวหรือหลายคร ัง้ที่มีร่องรอยความต่อเนื่องรวมกนัมีมูลค่าต ัง้แต่ 1 

แสนบาทขึ้นไป หรอื

(ข) ที่เป็นการโอนเงนิหรอืการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสใ์นแต่ละคร ัง้มมีูลค่าต ัง้แต่

หา้หมืน่บาทขึ้นไป

(๓) มีขอ้สงสยัวา่จะเป็นการฟอกเงนิหรอืการสนบัสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย

(๔) มีขอ้สงสยัเกี่ยวกบัขอ้มูลการระบุตวัตนของลูกคา้หรือระบุตวัผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ที่

แทจ้รงิตามขอ้ ๑๙ (๑) และ (๒)



ธุรกรรม
•ตรวจสอบธุรกรรมของลูกคา้เพือ่บรหิารความเสีย่ง

ลูกคา้

•กาํหนดความเขม้ขน้ในการ CDD ล.ค.ทกุรายให ้

สอดคลอ้งกบัความเสีย่ง

•ตรวจทางและปรบัปรุงขอ้มูล kyc และระบตุวัตน 

และนํามาพจิารณาความเสีย่งใหข้อ้มูลเป็นปจัจุบนัเกี่ยวขอ้งฟอก

เงนิ/ความผิดมูล

ฐาน

การบรหิารความเสีย่งดา้น AML/CTPF

รายงาน STR



กรณีลูกคา้มีความเสีย่งสูง

High risk 
customers

กาํหนดขัน้ตอน/

หาขอ้มูลเพิม่เตมิ

ให ้ผบ.สูงสดุ

อนุมตัิ
กาํหนดกระบวนการ

ตรวจสอบ/ตรวจทาง

ความเคลือ่นไหวทาง

การเงนิเพิม่

เช่น 

-       หลักฐานในการ

ประกอบกิจการ

- ข้อมูลแหล่งที่มาของเงนิ

หรือรายได้ 

- วตัถุประสงค์ในการสร้าง

ความสัมพนัธ์

-โดยอาจพจิารณาเพิม่ความถี ่

ขั้นตอน หรือลักษณะในการ

ตดิตามความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ

และความเคลื่อนไหวการทํา

ธุรกรรม

- และเพิม่ความถีใ่นการ

ตรวจสอบและตรวจทานข้อมูล

การระบุตวัตนั และ BO



กรณีลูกคา้มีความเสีย่งตํา่

low risk 
customers

พจิารณาลดความ

เขม้ขน้ในการทาํ 

CDD ลงได ้

ตรวจทานและ

ปรบัปรุงขอ้มูล

ต่าง ๆ ของลูกคา้

ตรวจทานจาก ที่ใชใ้นการ

แสดงตน การระบตุวัตน 

และที่นํามาพจิารณาในการ

บรหิารความเสีย่งดา้น

AML/CFT

-เพือ่ใหเ้ป็นขอ้มูลปจัจุบนัและ

ดาํเนินการอย่างสมํา่เสมอจนกว่า

จะยตุคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบั

ลูกคา้



ปจัจยัความเสีย่งจากลูกคา้ / ผูร้บัประโยชน์

-โครงสรา้งการถอื

หุน้

-อาชีพเสีย่ง

- PEPs

- ถกูกาํหนด

เสีย่งสูง

ลูกคา้/ผูร้บั

ประโยชน์
ธุรกรรมผิดปกติ

ความสมัพนัธท์าง

ธุรกจิผิดปกติ

ธุรกรรม



ปจัจยัความเสีย่งจากพื้นที่หรอืประเทศที่มีความเสีย่ง

ไดแ้ก่ กรณีที่ลูกคา้มีถิ่นที่อยู่ไม่ว่าชัว่คราวหรือถาวร มีการประกอบอาชีพ 

มีแหล่งที่มาของรายได  ้หรือทําธุรกรรมในพื้ นที่ เชิงภูมิศาสตรห์รือ

ประเทศซึ่งเลขาธิการ ปปง. กําหนดว่าเป็นพื้นที่หรือประเทศที่มีความ

เสีย่งสูงดา้นAML/CFT

***ตอ้งนําปจัจยัความเสี่ยงตาม (๑) และ (๒) มาพจิารณาบรหิารความ

เสีย่งของลูกคา้อย่างเครง่ครดั 

  ***อาจพิจารณาปจัจยัอื่นๆ เช่น ช่องทางการใหบ้ริการ ประเภทของ

ธุรกรรม ประเภทของผลติภณัฑท์างการเงนิ ขอ้มูลรายชื่อที่มีความเสี่ยง

จากแหลง่ขอ้มูลอืน่ เป็นปจัจยัในการกาํหนดความเสีย่งสูงร่วมดว้ยกไ็ด ้



การตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้

2.ระบุ 

BO
3.ตรวจรายชื่อ ล.ค. & 

BO. กับ sanction lists

1.ระบุตวัตน/

พสิูจน์ทราบ

ตวัตน

CDD

ลูกค้า

4. ขอข้อมูล&วตัถ

ประสงค์การสร้าง

ความสัมพนัธ์

5. ตรวจสอบความ

เคลื่อนไหวทาง

การเงนิตลอด

-ว่ายงัสอดคล้องกับ

วตัถุประสงค์  ข้อมูลทาง EC. 

ระดบัความเสี่ยง

-ให้ข้อมูลของ ล.ค. โดยเฉพาะ

แหล่งที่มาของรายได้วเป็น 

ปัจจุบัน

ต้องดาํเนินการตาม 1-3 ก่อน/ระหว่างการ

สร้างความสัมพนัธ์  หรือในโอกาสแรก

หลังจากที่สร้างความสัมพนัธ์



การระบตุวัตนของลูกคา้ และผูร้บัประโยชนท์ี่แทจ้รงิ

ลูกค้า
• ใช้ข้อมูล KYC โดยดูระดบัความเสี่ยง

ลูกค้าประกอบ (เสี่ยงตํา่/เสี่ยงสูง)

ผู้รับ

ประโยชน์

• ต้องได้ข้อมูล BO ให้เพยีงพอพสิูจน์ว่าเป็น

บุคคลธรรมดาที่มตีวัตนอยู่จริงตามกม. และมี

ความเกี่ยวข้องกับ ล.ค. และความเกี่ยวข้อง

ทางธุรกิจ



การทํา CDD ลูกค้าที่เป็นนิตบิุคคล 

หรือบุคคลที่มกีารตกลงกันทางกฎหมาย 

(1) ชื่อและ

ประเภทตาม

กฎหมาย

รวมถึงสถานะทางกฎหมาย

และการมอียู่จริงของนิติ

บุคคล

1.ระบุตวัตนและ

พสิูจน์ทราบ

ตวัตน 

ให้ระบุตวัตนของ ล.ค. 

และ BO.  ดงันี้

 (2) ข้อมูล

เกี่ยวกับอํานาจ

ในการควบคุม

(3) สถานทีต่ั้ง

ตามทีจ่ด

ทะเบียน และ

สถานทีต่ั้ง 

สนง.ใหญ่

กํากับดูแล และผูกพนัธ์นิติ

บุคคล รวมทั้งระบุผู้เกี่ยวข้อง

ทีม่ตีาํแหน่งบริหารระดบัสูง 



การทาํ CDD ลูกค้าทีเ่ป็นนิตบิุคคล หรือบุคคลทีม่กีารตกลงกันฯ

(ก) ล.ค.

ทีเ่ป็นนิติ

บุคคล

1). ระบุคคลธรรมดาผู้ใช้อํานาจ
ในการควบคุมนิตบิุคคล  

2) กรณไีม่พบ 1) ให้ระบุผู้ใช้อํานาจ
ควบคุม

3) ไม่พบ 1ฝ-2) หาผู้บริหารระดบัสูง

(2) ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ที่

แท้จริง 

ให้ระบุตวัตนของ ล.ค. 

และ BO.  ดงันี้

 (ข) ลูกค้าที่

ตกลงกัน

ทางกม.

1) 

ทรัสต์

ให้ระบุ ผู้ก่อตั้ง ผู้รับ

ผลประโยชน์ และบุคคล

ธรรมดาผู้ใช้อํานาจใน

การควบคุมทรัสต์ฯลฯ

2) อื่น  ๆนอกจากทรัสต์              

ให้ระบุ ตวัตนของบุคคลที่

ตาํแหน่งที่เท่าเทียมหรือ

คล้ายกัน 

ให้ระบุตวัตนและพสิูจน์ทราบตวัตนของลูกค้า รวมทั้งทําความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ

ของลูกค้า โครงสร้างการบริหารจดัการหรือการเป็นเจ้าของและอํานาจในการควบคุม



การทาํ CDD ลูกคา้ปจัจุบนั (ขอ้ ๒๖)

(๑) ลูกคา้ที่มีขอ้มูลไม่ครบถว้นและเพียงพอ ใหต้ิดตามและตรวจสอบ ขอ้มูลให ้

ครบถว้น

(๒) ลูกคา้ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวในการเดินบญัชีหรือไม่มีการทําธุรกรรมมาเป็น

เวลานานใหก้าํหนดมาตรการใหลู้กคา้ตอ้งตดิต่อในการทาํธุรกรรมคร ัง้ต่อไป 

(๓) ลูกคา้ขอ้มูลไม่ครบ+ไม่เพียงพอ +ที่ไม่สามารถติดตามขอ้มูลใหค้รบถว้นให ้

พจิารณายตุคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบัลูกคา้ดงักลา่ว

***ตามแนวทางที่เลขาธิการ ปปง. กาํหนด



การมอบอาํนาจใหส้รา้งความสมัพนัธ/์การใชข้อ้มูลที่จดัทาํไวแ้ลว้

•  การมอบอาํนาจใหส้รา้งความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืทาํธุรกรรม
    - ใหต้รวจสอบว่าไดม้ีการมอบอาํนาจกนัจรงิ

    - ตรวจสอบบุคคลที่ไดร้บัมอบอํานาจโดยการระบุตวัตน/พิสูจน์ทราบตวัตน

,ระบุ/  พิสูจน์ทราบผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ที่แทจ้ริง,ตรวจสอบรายชื่อกบั Un 

List/Thai List  (ขอ้ ๒๐)

•   การใชข้อ้มูลที่จดัทาํไวแ้ลว้
    - ในการสรา้งความสมัพนัธท์างธุรกจิในคร ัง้ต่อไป

    - ใชข้อ้มูลการระบตุวัตน/พสิูจนท์ราบตวัตนลูกคา้,ระบ/ุพสิูจนท์ราบผูไ้ดร้บั  

    ผลประโยชนท์ี่แทจ้รงิ,ขอ้มูลเกี่ยวกบัวตัถปุระสงคใ์นการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ได ้

จดัทาํไวแ้ลว้สาํหรบัลูกคา้รายเดียวกนัได ้

    - เวน้แต่ มีความสงสยัในความถกูตอ้งของขอ้มูลดงักลา่ว (ขอ้ ๒๓)



กรณีที่ทาํ CDD ไม่ได/้การเกบ็รกัษาขอ้มูล CDD 

กรณีที่ทาํ CDD ไม่ได ้ (ขอ้ ๒๓)

- ใหป้ฏิเสธการสรา้งความสมัพนัธท์างธุรกิจ ไม่ทําธุรกรรม หรือยุติ

ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบัลูกคา้

- พจิารณารายงานเป็น STR ต่อสาํนกังาน ปปง. 

การเกบ็รกัษาขอ้มูล CDD (ขอ้ ๒๕)

- ใหเ้กบ็รกัษาตามแนวทางปฏบิตัเิลขาธิการ ปปง.กาํหนด



การตรวจสอบสถาบนัการเงนิตวัแทนในต่างประเทศ การพึง่พา

บคุคลที่สามในการตรวจสอบลูกคา้ 

การกาํหนดนโยบายสาํหรบัสาํนกังานสาขาหรอื

บรษิทัในเครอื 

(ขอ้ ๔๒ -๕๑)



การพึง่พาบคุคลที่สามในการตรวจสอบลูกคา้

พึง่พาได้ในกรณ ีดงัต่อไปนี ้(ข้อ ๔๗)

- การระบุตวัตน/พสิูจน์ทราบตวัตนลูกค้า, การระบุ/

พสิูจน์ทราบผู้ได้รับผลประโยชน์ทีแ่ท้จริง , การ

ตรวจสอบรายชื่อ Un List/Thai List, การขอข้อมูลจาก

ลูกค้า

- ตรวจสอบบุคคลทีไ่ด้รับมอบอํานาจจากลูกค้า

- การระบุตวัตนของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่

แท้จริงของลูกค้าทีเ่ป็นนิตบิุคคลหรือบุคคลทีม่กีารตกลง

กันทางกฎหมาย

- แนะนําธุรกิจ

- การเก็บรักษาข้อมูลตามกฎกระทรวง



การพึง่พาบคุคลที่สามในการตรวจสอบลูกคา้ (ต่อ)

การพึง่พาตอ้งรบัรองไดว้่า

- จะไดร้บัขอ้มูลจากบคุคลที่สาม

- บคุคลที่สามจะสง่สาํเนาเอกสารหรอืขอ้มูลไดใ้นทนัที

- บุคคลที่สามไดร้บัการกํากบัดูแลและตรวจสอบอย่างเหมาะสม และปฏิบตัิ

ตามกระบวนการ CDD และมีการเกบ็รกัษาขอ้มูลตามกฎหมาย

การพึ่ งพาบุคคลที่ สาม  ไ ม่ใ ช่การจ ัดจ ้างบุคคลภายนอกหรือการจ ัด

ต ัง้ความสมัพนัธใ์นลกัษณะตวัแทน  

ตอ้งรบัผิดชอบ ในกรณีที่บุคคลที่สามไม่ดําเนินการตามกระบวนการ CDD 

หรือการเก็บรกัษาขอ้มูลและหลกัฐานหรือดําเนินการตามกระบวนการดงักล่าว

ไม่ครบถว้น



นโยบาย/มาตรการ 

 ตอ้งกาํหนดนโยบายและระเบยีบวธิกีารเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

สาํหรบัประเมินและบรหิารความเสีย่งดา้น AML/CFT ตาม

แนวทางที่เลขาธิการ ปปง. กาํหนด (ขอ้ ๔)

 ตอ้งกาํหนดมาตรการบรรเทาความเสีย่งดา้น AML/CFT ที่อาจ

เกดิขึ้น กอ่นการนําเสนอผลติภณัฑใ์หม่ บรกิารใหม่ หรอืการใช้

เทคโนโลยใีหม่ตามแนวทางที่เลขาธิการกาํหนด  (ขอ้ ๕)



ขั้นตอนในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับลูกค้าขั้นตอนในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับลูกค้า

1. การกําหนดนโยบายภายในองคก์รเกี่ยวกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ

การร้าย 

ตอ้งออกโดยคณะ

ผูบ้ริหารสูงสุดของ

องคก์ร

แนวทางปฏิบัติ

ภายในองค์กร

มีความสาํคญั 

เท่าๆกบันโยบายหลกั

ในการดาํเนินธุรกิจ

ระบุถึงรายละเอียด

การดาํเนินงานใน

ขั้นตอนต่างๆ
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นโยบายภายในองคก์รเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงนิและการสนบัสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย

นโยบายหลัก นโยบายรอง

นโยบายภายใน

องค์กรเกี่ยวกับ

การป้องกันและ

ปราบปราม

การฟอกเงนิและ

การสนับสนุน

ทางการเงนิแก่

การก่อการร้าย 

1. นโยบาย (รอง) หรือสาระสาํคญัในการปฏิบตัิหนา้ที่

เกี่ยวกบัการรับลูกคา้

2. นโยบาย (รอง) หรือมาตรการที่วางหลกัเกณฑเ์พื่อบริหาร

ความเสี่ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้าย

3. นโยบาย (รอง) หรือแผนงานที่ตอ้งดาํเนินการใหบ้รรลุ

เป้าหมายในเรื่องการจดัจา้งและการฝึกอบรมพนกังาน

4. นโยบาย (รอง) เรื่อง การตรวจสอบภายในเกี่ยวกบั

ระบบปฏิบตัิการ

5. นโยบาย (รอง) หรือแผนงานในเรื่องการพฒันาและ

ปรับปรุงนโยบาย



ตวัอย่างนโยบายภายในองคก์รเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงนิและการสนบัสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย



ตวัอย่างนโยบายภายในองคก์รเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงนิและการสนบัสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย



ขัน้ตอนในการตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ขัน้ตอนในการตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้

2. การจดัใหลู้กคา้แสดงตน (Know Your Customer: KYC) 

และพิสูจนท์ราบตวัตนของลูกคา้ (Customer 

Verification) 

ขอสร้างความสมัพนัธ์

ในการทาํธุรกรรม

•  ขอขอ้มูลและหลกัฐานประกอบการแสดงตนตามที่กฎหมายกาํหนดไว้
• ตรวจสอบความถูกตอ้งและความแทจ้ริงของขอ้มูลและหลกัฐาน
ประกอบการแสดงตนดงักล่าว



ขั้นตอนในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับลูกค้าขั้นตอนในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับลูกค้า

3.การอนุมตัิรับลูกคา้ (เป็นขั้นตอนที่ตอ้งดาํเนินการทนัทีหลงัจาก

ที่ไดจ้ดัใหลู้กคา้แสดงตนแลว้)

KYC + 

Verification

การตรวจสอบรายชื่อ

-บุคคลที่ถูกกาํหนด

- บุคคลที่สาํนกังานแจง้วา่เป็น

รายชื่อที่ตอ้งกาํหนดใหเ้ป็น

ลูกคา้ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควร

ไดร้ับการเฝ้าระวงัอยา่งใกลช้ิด

3

การประเมินความตอ้งการ

ขอ้มูลเบื้องตน้เพื่อระบุ

ตวัตนลูกคา้ (หากไม่

เพียงพอ ตอ้งขอขอ้มูล

เพิ่มเติม)

1

การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่

แท้จริง

- เป็นบุคคลธรรมดาที่มีตวัตนอยู่

จริงตามกฎหมาย

- มีความเกี่ยวขอ้งกบัลูกคา้
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4. การบริหารความเสี่ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย

การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร

•ผลิตภณัฑ/์บริการ

•ช่องทางบริการ

ขั้นตอนในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับลูกค้าขั้นตอนในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับลูกค้า

การบริหารความเสี่ยงของลูกค้า
•ปัจจยัเรื่องบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
•ปัจจยัเรื่องอาชีพที่มีความเสี่ยง
•ปัจจยัเรื่องพื้นที่และประเทศที่มีความเสี่ยง
•ปัจจยัเรื่องวตัถุประสงคก์ารทาํธุรกรรม
•ปัจจยัอื่นๆ เช่น พฤติกรรมของลูกคา้ เป็นตน้

อนุมตัิสร้าง

ความสมัพนัธ์

ยตุิ

ความสมัพนัธ์

ดาํเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยา่งต่อเนื่อง
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4.2 การบริหารความเสี่ยงลูกค้า4.2 การบริหารความเสี่ยงลูกค้า

 หลกัการบริหารความเสี่ยงของลูกคา้อยา่งต่อเนื่อง

- การบริหารความเสี่ยงอยา่งต่อเนื่องตอ้งสอดคลอ้งกบักระบวนการตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทาํธุรกรรมของลูกคา้

-ตอ้งกาํหนดใหม้ีการปรับปรุงขอ้มูลลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ

-ตอ้งกาํหนดใหม้ีการปรับปรุงระดบัความเสี่ยงตามผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหว
ทางการเงินหรือการทาํธุรกรรม รวมถึงกรณีการรายงานผูบ้ริหาร หากมีการปรับปรุง
ระดบัความเสี่ยงของลูกคา้แต่ละรายไปสู่ความเสี่ยงสูง

การบริหาร

ความเสี่ยง

ผลการประเมนิ

จดัระดบัความเสี่ยง

ของลูกค้าแต่ละราย

กําหนดระดบั

ความเข้มข้น

ในการทํา CDD
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สรุปขั้นตอนในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับลูกค้าสรุปขั้นตอนในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับลูกค้า

5. การตรวจสอบ/ตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือ

การทาํธุรกรรมของลูกคา้: เป็นขั้นตอนที่จะทาํใหท้ราบวา่ 
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เริ่มสร้าง

ความสมัพนัธ์

ยตุิ

ความสมัพนัธ์

ดําเนินการอยา่งตอ่เนื่อง

รูปแบบการทาํธุรกรรม

ของลูกคา้มีความผดิปกติ

หรือไม่

มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในการทาํ

ธุรกรรมที่สูงขึ้นผดิปกติหรือไม่

การทาํธุรกรรมของลูกคา้มี

วตัถุประสงคแ์อบแฝงอื่นหรือไม่

ขอ้มูลของลูกคา้ที่มีอยูเ่ป็นปัจจุบนั

หรือไม่

ควรมีการปรับระดบัความเสี่ยง

ของลูกคา้หรือไม่

ควรมีการดาํเนินความสมัพนัธ์ทาง

ธุรกิจกบัลูกคา้ต่อไปหรือไม่



การเกบ็รักษาขอ้มูล
33

เริ่มสร้าง

ความสมัพนัธ์
ยตุิ

ความสมัพนัธ์

10 ปี

รายละเอียด เกี่ยวกับ

-การตรวจสอบเพื่อ

ทราบขอ้เทจ็จริง

เกี่ยวกบัลูกคา้

ตอ้งเกบ็ไวเ้ป็นเวลา 10 ปีนบัแต่วนัที่มีการปิด

บญัชีหรือยตุิความสมัพนัธ์กบัลูกคา้



จบการนําเสนอ


