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1. การจดัใหมี้การแสดงตน 

1.1 ตารางสรุปขอ้มลูทีใ่ชส้  าหรบัลูกคา้แต่ละประเภท ขอ้มลู หรือเอกสารหลกัฐานที่ตอ้งจดัใหลู้กคา้แสดงตน ตามประกาศส านกันายกรฐัมนตรี เรื่องวธิกีารแสดงตนของลูกคา้สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา 16 (พ.ศ.2556) 

(อา้งองิ แนวทางปฏบิตั ิเรื่อง การตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบัลูกคา้ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ส  าหรบัสถาบนัการเงนิประเภทบรษิทัหลกัทรพัย ์ส  านกังาน ปปง. สว่นที ่2:  

การจดัใหลู้กคา้แสดงตน ขอ้ 1-4 หนา้ 8-15) 

ขอ้มูล เอกสารหรือหลกัฐาน 

ลูกคา้ ผูท้ี่ท าธุรกรรมเป็นคร ัง้คราว 

แบบพบหนา้/ไม่พบหนา้ 

ส าหรบัลูกคา้ที่มีความเสี่ยงปานกลาง/สูง 

แบบพบหนา้/ไม่พบหนา้ 

ส าหรบัลูกคา้ที่มีความเสี่ยงต า่ 

แบบพบหนา้ลูกคา้ แบบไม่พบหนา้ลูกคา้ 

บคุคล

ธรรมดา  

นิติบคุคลหรือบคุคลที่มีการตกลงกนั

ทางกฏหมาย 

บคุคล

ธรรมดา  

นิติบคุคลหรือบคุคลที่มีการตกลงกนั

ทางกฏหมาย 

บคุคล

ธรรมดา  

นิติบคุคลหรือบคุคลที่มีการตกลงกนั

ทางกฏหมาย 

บคุคล

ธรรมดา  

นิติบคุคลหรือบคุคลที่มีการตกลงกนั

ทางกฏหมาย 

1.1 ชื่อเต็ม         

1.2 วนัเดอืนปีเกิด         

1.3 เลขบตัรประชาชน หรือเลขหนงัสอืเดนิทาง         

1.4 ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น และที่อยุ่ปจัจุบนั(กรณีไมไ่ดอ้ยุ่ตาม

ทะเบยีนบา้น) หรือที่อยู่ในประเทศสญัชาติ และที่อยู่ในไทย 

(กรณีคนต่างดา้ว)  

        

1.5 อาชีพและสถานทีท่  างาน         

1.6 หมายเลขโทรศพัท ์/ที่อยู่อเิลก็ทรอนิกส ์         

1.7 ลายมอืชื่อผูส้รา้งความสมัพนัธ ์         

2.2 เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากร หรือเอกสารจดัตัง้นิติบุคคล         

2.3 หนงัสอืรบัรอง หรือเอกสารที่หน่วยงานรฐั หรือองคก์รที่

น่าเชื่อถอืรบัรองความเป็นนิตบิุคคล (อายุไมเ่กิน 6 เดอืน) 

        

2.4 ประเภทและวตัถปุระสงคใ์นการด าเนินกิจการ         

2.5 ตราประทบั (กรณีที่ม)ี         

2.6 สถานที่ต ัง้         

2.7 ชื่อเต็มของผูม้อี  านาจลงนามแทน ทุกราย         

2.8 ชื่อเต็ม, วนัเดอืนปีเกิด, เลขประจ าตวั, ที่อยู่ ของผูม้อี  านาจลงนาม 

และผูร้บัมอบอ านาจใหด้  าเนินการสรา้งความสมัพนัธแ์ละท าธุรกรรม 

        

2.9 ลายมอืชื่อของผูม้อี  านาจลงนาม และผูร้บัมอบอ านาจให ้

ด  าเนินการสรา้งความสมัพนัธแ์ละท าธุรกรรม 

        

  ขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานที่ตอ้งจดัใหลู้กคา้น ามาแสดง
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1.2 ก าหนดมาตรการในการลดความเสีย่ง ส าหรบัลูกคา้ทีไ่มพ่บหนา้ 

(อา้งองิ แนวทางปฏบิตั ิเรื่อง การตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน ส าหรบัสถาบนัการเงินประเภทบริษ ัทหลกัทรพัย์ ส  านักงาน ปปง. ส่วนที่ 2 : การจดัใหลู้กคา้แสดงตน  

ขอ้ที ่2 หนา้ 10) 

 

ก าหนดมาตรการในการลดความเสีย่งส  าหรบัลูกคา้ทีไ่มพ่บหนา้ เช่น กรณีเปิดบญัชผี่านทางอนิเทอรเ์น็ต หรอื 

Online Trading ทีว่งเงนิมจี  านวนทีไ่มม่สีาระส าคญัทีบ่รษิทัก าหนด และไมคุ่มกบัค่าใชจ้่ายในการท า face-to-face หรอืกรณี

ทีลู่กคา้เป็นบคุคลทีม่ชีื่อเสยีง หรอืเป็นทีรู่จ้กักนัท ัว่ไป เป็นตน้ 

บริษทัจะตอ้งแสดงไดว้่าไดจ้ดัใหม้ีการด าเนินการดว้ยวธิีการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดงัต่อไปนี้แลว้ 

สามารถทดแทนการพบกบัลูกคา้ได ้ ตวัอย่างเช่น 

1) การใหลู้กคา้ช าระเงนิโดยวธิีการตดับญัชเีงนิฝากกบัธนาคารพาณิชย ์(บญัช ีATS) 

2) จดัใหม้ ี  third party reliance ใหส้ถาบนัการเงนิอืน่ด าเนินการพบกบัลูกคา้แทนเป็นกรณีๆไป  ท ัง้นี้ ความ

รบัผดิชอบยงัคงเป็นของบรษิทั และสถาบนัการเงนิทีท่  าการพบลูกคา้แทนจะตอ้งสามารถจดัส่งขอ้มลูพรอ้ม

เอกสารหลกัฐานใหไ้ดโ้ดยเร็วเมือ่บรษิทัหลกัทรพัยต์อ้งการ 

3) ตดิต่อไปยงัหมายเลขโทรศพัท ์  สถานทีอ่ยู่  สถานทีท่  าการ หรอืสถานทีต่ดิต่อทีลู่กคา้ไดแ้จง้ไว ้ เพือ่สอบยนั

ใหแ้น่ใจว่าลูกคา้เป็นเจา้ของขอ้มลูทีไ่ดแ้สดงไวต่้อบรษิทั 

4) การจดัใหม้กีารรบัรองเอกสารโดย notary public  หรอืทนายความ นกักฎหมาย หรอืบคุคลทีไ่ดร้บัอนุญาต

ใหร้บัรองเอกสารไดห้รอืมหีนงัสอืรบัรองการเป็นลูกคา้จากสถาบนัการเงนิทีอ่ยู่ในประเทศซึง่เป็นสมาชกิของ 

FATF 

5) การสอบทานกบับคุคลที ่3 เช่น หน่วยงานราชการ สถานทูต นายจา้ง ธนาคาร บรษิทัหลกัทรพัยแ์ห่งอื่น (โดย

ความยนิยอมของลูกคา้) หรอืบคุคลอา้งองิทีบ่รษิทัรูจ้กั  เป็นตน้  ท ัง้นี้ เพือ่สอบยนัวา่ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากลูกคา้

ถกูตอ้งตรงกนั 

6) ขอเอกสารอืน่ทีส่ามารถแสดงตวัตนของลูกคา้ หรอืหาขอ้มลูอืน่ๆ เพิม่เตมิ 

 

ในกรณีทีต่่อมาภายหลงัการเปิดบญัชหีรอืเริ่มท าธุรกรรมประเภท non face-to-face account วงเงนิรวมส าหรบั

ทกุบญัชหีรอืทกุประเภทธุรกรรม (total exposure) มลูค่าธุรกรรม หรอืขนาดรายการของลูกคา้มมีลูค่าทีม่สีาระส าคญั หรอื

ลูกคา้ทีม่พีฤตกิรรมในลกัษณะทีอ่าจพจิารณาไดว้า่ไม่ใช่เจา้ของบญัชทีีแ่ทจ้ริง เช่น มกีารมอบอ านาจใหบ้คุคลอืน่ซึง่ไมใ่ช่บคุคล

ใกลช้ดิด าเนินการเกี่ยวกบับญัช ี  มกีารรบัโอนหุน้จากบคุคลอืน่ ซึง่ไมใ่ช่บคุคลใกลช้ดิมาฝากในบญัช ีหรอืลูกคา้แสดงเจตนาใน

ขณะทีเ่ปิดบญัชวีา่จะช าระเงนิค่าซื้อหรอืรบัช าระเงนิค่าขายเขา้บญัชขีองคนอืน่ซึง่ไม่ใช่บคุคลใกลช้ดิ  เป็นตน้ บรษิทัจะตอ้งจดัให ้

ม ีface-to-face contact กบัลูกคา้โดยเร็ว 
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2. การอนุมตัิรบัลูกคา้ 

(อา้งองิ แนวทางปฏบิตัิ เรื่อง การตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน ส าหรบัสถาบนัการเงินประเภทบริษ ัทหลกัทรพัย์ ส  านักงาน ปปง. ส่วนที่ 3 : การอนุมตัิรบัลูกคา้ ขอ้ 3  

หวัขอ้ 3.3 หนา้ 24) 

 

2.1 ก าหนดแนวทางการพจิารณาการถอืหุน้หรอืผูร้บัผลประโยชนท์ีแ่ทจ้ริงของลูกคา้นิติบคุคล 

บรษิทัควรจดัใหลู้กคา้แสดงโครงสรา้งการถอืหุน้โดยระบรุายชื่อผูถ้อืหุน้ทอดแรกตัง้แต่รอ้ยละ 30 ขึ้นไปดว้ย โดย

หากบรษิทัมขีอ้สงสยัเกี่ยวกบัขอ้มูลผูร้บัประโยชนแ์ละผูม้อี  านาจควบคุมในทอดสุดทา้ยทีลู่กคา้ระบมุา หรอืลูกคา้ไมไ่ดร้ะบอุย่าง

ชดัเจน  บรษิทัควรด าเนินการรวบรวมขอ้มลูดงักลา่วเอง  โดยอาจพจิารณาจากรายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูถ้อืหุน้ในทอดต่อๆ 

ไปของผูถ้อืหุน้ใหญ่ (นบัรวมสว่นทีถ่อืโดยบคุคลหรอืกลุม่บคุคลทีน่่าเชื่อไดว้า่เป็นกลุม่เดยีวกนั)  ท ัง้นี้ ในการพจิารณาการถอื

หุน้ในทอดต่อๆ ไป  ใหพ้จิารณาสดัสว่นตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึ้นไปทกุทอด จนกระท ัง่สามารถระบรุายชื่อบคุคลธรรมดาทีถ่อืหุน้ใน

ทอดสุดทา้ยซึง่ถอืหุน้ต ัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึ้นไป  และหาก   ผูถ้อืหุน้ต ัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึ้นไปในทอดสุดทา้ยเป็นนิตบิคุคล  ก็อาจ

ถอืวา่เจา้หนา้ทีบ่ริหารสูงสุดของนิตบิคุคลดงักลา่วดงักลา่วเป็นผูร้บัประโยชนห์รอืบคุคลทีม่อี  านาจควบคุมของลูกคา้ทีเ่ปิดบญัช ี

แลว้แต่กรณี 
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3. การบรหิารความเสีย่ง 

(อา้งองิ แนวทางปฏบิตั ิเรื่อง การตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบัลูกคา้ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงนิ ส  าหรบัสถาบนัการเงนิประเภทบรษิทัหลกัทรพัย ์ส  านกังาน ปปง. สว่นที ่4: การบรหิารความเสีย่งดา้นการฟอกเงนิ

และการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย) 

 

3.1 สรุปความเสีย่งดา้นการฟอกเงนิโดยพจิารณาจากบรกิารแต่ละประเภท 

(อา้งองิส่วนที ่4: ขอ้ 1 หวัขอ้ 1.2 หนา้ 30)  

ประเภทบริการ ความเสีย่งสูง ความเสีย่งปานกลาง ความเสีย่งต า่ 

Brokering - การซื้อขายบญัชเีงนิสด

และ Cash Balance 

เฉพาะบญัช ีCredit Balance ซึง่มี

รูปแบบเป็นการใหส้นิเชื่อ จงึไม่เหมาะกบั

การฟอกเงนิ 

Dealing ส าหรบัผลติภณัฑท์ีม่คีวามซบัซอ้น ตอ้งพจิารณาแต่ละผลติภณัฑ ์ การซื้อขายหุน้กู ้พนัธบตัร หรอืตราสาร

หนี้ท ัว่ไป มกีารเปลีย่นมอืไดย้าก เพราะ

อยู่นอกศูนยซ์ื้อขาย 

Underwriting - - ผูท้  าธุรกรรมมโีอกาสด าเนินความสมัพนัธ์

ทางธุรกจิกบัลูกคา้ในเวลาอนัส ัน้ การ

ฟอกเงนิท  าไดย้ากเพราะการจดัสรรตอ้ง

เป็นไปตามเกณฑ ์Fair allocation / 

Small lot first เป็นตน้ 

Private Fund 

Management 

- - การรูจ้กัลูกคา้ตอ้งมกีารพบหนา้ และการ

ซื้อขายอยู่ในการตดัสนิใจของ Fund 

Manager  

Financial Advisor ประเภทการระดมทนุทีม่มีลูค่าสูงมาก 

(อาจเป็นช่องทางการฟอกเงนิจากเงนิทนุ

ทีห่าทีม่าไม่ได)้ 

- การปรบัโครงสรา้งหนี้ / โครงสรา้งองคก์ร 

(มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการเคลือ่นยา้ย

เงนิทนุนอ้ย) 

ประเภทการใหค้ าปรกึษาทางการเงนิแก่

โครงการขนาดใหญ่ (อาจเกี่ยวขอ้งกบั

การเปลีย่นสภาพเงนิทนุทีห่าทีม่าไม่ได)้ 

- การประเมนิมลูค่ากจิการ/การควบรวม

กจิการ (ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการเคลือ่นยา้ย

เงนิทนุ) 

Selling Agent 

(Omnibus account) 

ประเมนิความเสีย่งตามแนวทางของบรษิทัจดัการกองทนุ 

Selling Agent - - ไม่เกี่ยวขอ้งกบัเงนิ ซึง่เขา้บญัช ีบลจ. 

โดยตรง 

Securities Borrowing 

and Lending 

- - การยมืโดยมหีลกัประกนัมาวาง เช่น 

หลกัทรพัย ์ตราสารหนี้ หรอืทรพัยส์นิอืน่ 

หมายเหตุ: หากบริษทัสมาชิกใดมกีารประกอบธุรกิจอื่นที่อาจเป็นช่องทางที่ลูกคา้สามารถใชบ้ริษทัเป็นช่องทางในการฟอกเงนิ 

สมาชิกควรมีการพิจารณาด าเนินการจดัท าความเสี่ยงในส่วนดงักล่าวตามความเหมาะสมของแต่ละบริษทั เนื่องจากการ

ใหบ้รกิารและรูปแบบของธุรกจิอืน่ทีแ่ตกต่างกนั 
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3.2 การประเมนิความเสีย่งดา้นการฟอกเงนิโดยพจิารณาจากช่องทางการใหบ้รกิาร 

(อา้งองิส่วนที ่4: ขอ้ 1 หวัขอ้ 1.3 หนา้ 33)  

ส าหรบัแต่ละธุรกรรมทีใ่หบ้ริการขา้งตน้ สามารถแสดงช่องทางการใหบ้รกิารไดด้งันี้ 

ประเภทบริการ 
ช่องทางการสรา้ง

ความสมัพนัธ ์

ช่องทางการใหบ้ริการ 

ความเสี่ยงต่อการ

ฟอกเงนิ พบหนา้กบัเจา้หนา้ท่ี 
สง่ค าส ัง่ผ่านระบบ

อนิเทอรเ์น็ต 

สง่ค าส ัง่ผ่าน

โทรศพัท ์

โทรสาร อเีมล ์

Bloomberg 

Brokering พบหนา้/สง่เอกสาร

ทางไปรษณีย ์  

√ √ √ ปานกลาง 

Dealing พบหนา้   √ - √ ปานกลาง 

Private Fund 

Management 

พบหนา้  เนื่องจาก Fund Manager เป็นผูบ้รหิารให ้จงึไมจ่  าเป็นตอ้ง

ตดิต่อรบัค าส ัง่ในการซื้อขาย แต่มกีารรายงานผลการลงทนุโดย

สม า่เสมอ 

ต า่ 

 

Selling Agent พบหนา้/สง่เอกสาร

ทางไปรษณีย ์

√ √ - ต า่ 

Securities Borrowing 

and Lending 

พบหนา้ √ - √ ปานกลาง 

หมายเหตุ: ส าหรบัธุรกรรมการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ละการเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิ ไม่ตอ้งพจิารณาปจัจยัความเสีย่ง

เกี่ยวกบัช่องทางการใหบ้รกิาร 
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3.3 การประเมนิความเสีย่งดา้นการฟอกเงนิโดยพจิารณาจากลูกคา้ 

(อา้งองิส่วนที ่4: ขอ้ 2 หนา้ 34)  

จากปจัจยัในการพจิารณาความเสีย่งสูงและต า่ของลูกคา้ตามกฎกระทรวงและตามคู่มอืสรุปไดด้งันี้  

ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต า่ 

ลูกคา้ทีพ่บรายชื่อในฐานขอ้มลู CDD 

Gateway ทีไ่มใ่ช่รายชื่อบคุคลทีถ่กู

ก าหนด 

ลูกคา้ท ัว่ไปทีไ่มม่คีวาม

เสีย่งสูงและความเสีย่งต า่ 

ลูกคา้ทีเ่ป็นรฐับาล ราชการสว่นกลาง ราชการสว่น

ภูมภิาค ราชการสว่นทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ องคก์าร

มหาชน หรอืหน่วยงานอืน่ของรฐัท ัง้ไทยและ

ต่างประเทศทีม่กีารปฏบิตัติามFATF 

ลูกคา้และ/หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทีม่ี

สถานภาพทางการเมอืง (PEPs) 

- มลูนิธิชยัพฒันา มลูนิธิสง่เสรมิศิลปาชพีในสมเดจ็พระ

นางเจา้สริกิติิ์พระบรมราชนิีนาถมลูนิธิสายใจไทย

[มลูนิธิแมฟ้่าหลวง หรอืมลูนิธิอืน่ทีม่ลีกัษณะ

คลา้ยคลงึกนั] 

ลูกคา้ทีม่อีาชพีเสีย่งตามประกาศ ปปง.  - เป็นสถาบนัการเงนิท ัง้ไทยและต่างประเทศทีม่กีาร

ปฏบิตัติาม FATF 

ลูกคา้ทีม่แีหลง่ทีม่าของเงนิหรอืรายได ้

จากพื้นทีห่รอืประเทศทีม่คีวามเสีย่ง

ฟอกเงนิสูง หรอืพื้นทีท่ี ่ปปง. ประกาศ

ก าหนด 

- เป็นกองทนุรวม กองทนุส ารองเลี้ยงชพี กองทนุส่วน

บคุคลทีจ่ดัต ัง้ขึ้นตามเกณฑ ์ก.ล.ต. รวมถงึลูกคา้

กองทนุต่างประเทศทีม่กีารปฏบิตัิตาม FATF 

ลูกคา้ทีพ่บการกระท าผดิหรอืถกู

กลา่วโทษจากส านกังาน กลต. ในเรื่อง

การกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมในการซื้อขาย

หลกัทรพัย ์

- ลูกคา้เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์และ

ตลาดซื้อขายต่างประเทศ 

ลูกคา้ความเสีย่งปานกลางทีใ่ชบ้ริการทีม่ี

ความเสีย่งสูง 

- ลูกคา้ทีไ่มเ่คยพบหนา้ แต่มวีงเงนิจ ากดัในระดบัต า่ 

เช่น 5 ลา้นบาท 

ลูกคา้ทีถ่กูรายงานธุรกรรมทีม่เีหตุอนั

ควรสงสยั 

-  
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3.4 ก าหนดปจัจยัหรอืลกัษณะของลูกคา้ทีม่คีวามเสีย่งต า่ 

(อา้งองิส่วนที ่4: ขอ้ 2 หวัขอ้ 2.1 หนา้ 34)  

ประเภท 1 นิติบุคคลหรือสถาบนัการเงนิไทย (รวมถงึ omnibus A/C) กองทุนทีจ่ดัต ัง้ในไทย ทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแล

ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือส านักงานคณะกรรมการก าก ับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรือ

กระทรวงการคลงั หรอืกรมการประกนัภยั  หรือสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายจดัตัง้เฉพาะ (ไดแ้ก่ ธกส. , ธอส. , 

ธ.ออมสนิ , EXIM BANK, วสิาหกจิขนาดย่อม เป็นตน้)  

ประเภท 2 บริษทัจดทะเบยีนและบริษทัในเครือของบริษทัจดทะเบยีนใน SET/MAI หรือตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศที่

เป็น Full FATF Members 

ประเภท 3 กองทุนต่างประเทศซึง่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแลของประเทศหรอืเขตดนิแดนทีเ่ป็น Full 

FATF Members  ซึ่งบริษทัไดป้ระเมินมาตรการ AML/CFT โดยการขอใหลู้กคา้ self declare ประวตัิ

ความผดิ (disciplinary record) ดา้นการฟอกเงนิและการใหก้ารสนบัสนุนการก่อการรา้ยหรือบริษทัรวบรวม

ขอ้มูลดงักลา่วดว้ยตนเองแลว้ไม่พบประวตัิความผดิ    หรือหากพบประวตัิความผดิ แต่เมือ่ไดม้กีารประเมนิ

จาก AML/CFT Questionnaire ที่จดัส่งใหลู้กคา้กรอกเพิ่มเติมแลว้เห็นว่ามีการ implement มาตรการ 

AML/CFT ทีร่ดักมุ   

ประเภท 4 สถาบนัการเงนิต่างประเทศ (รวมส านกังานใหญ่  สาขา  หรือบรษิทัในกลุม่ทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลแบบกลุม่ 

(consolidated supervision) ของทางการ) ซึง่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานทางการของประเทศหรือ

เขตดินแดนที่เป็น full FATF Members ซึง่บริษทัไดป้ระเมนิมาตรการ AML/CFT (เฉพาะกรณี omnibus 

account เท่านัน้) โดยการขอใหลู้กคา้ self declare ประวตัิความผิด (disciplinary record) ดา้นการฟอก

เงนิและการใหก้ารสนบัสนุนการก่อการรา้ยหรือบริษทัรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวดว้ย        ตนเองแลว้ไม่พบ

ประวตัิความผิด  หรือหากพบประวตัิความผิด แต่เมื่อไดม้กีารประเมินจาก AML/CFT Questionnaire ที่

จดัสง่ใหลู้กคา้กรอกเพิม่เตมิแลว้เหน็วา่  มกีาร implement มาตรการ AML/CFT ทีร่ดักมุ 

ประเภท 5 มูลนิธิ องค์กร หรือหน่วยงาน ที่ไดร้บัการยกเวน้ การรายงานธุรกรรมต่อส านกังานปปง.ตามกฎกระทรวง 

ประกาศ: แนวทางการก าหนดปจัจยัหรือลกัษณะในการพจิารณาลูกคา้ทีม่คีวามเสีย่งต า่ ไดแ้ก่ มูลนิธิชยัพฒันา  

มลูนิธิสง่เสรมิศิลปาชพี   มลูนิธิสายใจไทย 

ประเภท 6 องค์กรหรือหน่วยงานของภาครฐั และรฐัวิสาหกิจของไทย นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น  รวมท ัง้

สถาบนัการศึกษาของรฐับาล (เช่น โรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยั)  

ประเภท 7 กองทนุบ าเหน็จ บ านาญขา้ราชการ(กบข.)  กองทนุประกนัสงัคม กองทนุเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาสถาบนั

การเงนิ และกองทนุอืน่ใดทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกนั 
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3.5 การประเมนิความเสีย่งดา้นการฟอกเงนิของลูกคา้ควบคู่กบัความสีย่งของการใชบ้รกิารและช่องทางการใหบ้รกิาร 

(อา้งองิส่วนที ่4: ขอ้ 1 หวัขอ้ 1.2 หนา้ 30)  

ตารางสรุปการพจิารณาความเสี่ยงของลูกคา้ควบคู่กบัความเสี่ยงจากการใชบ้ริการและช่องทางการใหบ้ริการ 

หลกัการ การจดัระดบัความเสี่ยงดา้นการฟอกเงนิตอ้งพจิารณาความเสี่ยงของลูกคา้เป็นสาระส าคญัมากกว่าความ

เสีย่งจากการใชบ้ริการและช่องทางการใหบ้รกิาร เช่น ใหน้ า้หนกัความเสีย่งของลูกคา้มากกว่ากึ่งหนึ่ง เมือ่เปรยีบเทยีบกบัความ

เสีย่งจากการใชบ้รกิารและช่องทางการใหบ้รกิาร 

ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต า่ 

ลูกคา้ความเสีย่งสูงทุกกรณี ลูกคา้ท ัว่ไปทีใ่ชบ้รกิาร 

และ/หรอื ช่องทางการ

ใหบ้รกิารทีม่คีวามเสีย่ง

ปานกลาง 

ลูกคา้ความเสีย่งต า่ตามประกาศ ปปง. ทกุกรณี ทีใ่ช ้

บรกิารทีม่คีวามต า่ถงึปานกลาง 

ลูกคา้ความเสีย่งปานกลางทีใ่ชบ้ริการทีม่ี

ความเสีย่งสูง 

ลูกคา้ความเสีย่งต า่ทีใ่ช ้

บรกิารทีม่คีวามเสีย่งสูง 

ลูกคา้ทีไ่มเ่คยพบหนา้ แต่มวีงเงนิจ ากดัในระดบัต า่ 

เช่น 5 ลา้นบาท 

ลูกคา้ท ัว่ไปทีข่อวงเงนิไมเ่หมาะสมกบั

รายได ้ฐานะทางการเงนิ หรอืทรพัยส์นิ

ของลูกคา้ และไมอ่าจใหเ้หตผุลของ

แหลง่ทีม่าของรายได ้

 ลูกคา้ท ัว่ไปทีใ่ชบ้รกิาร และ/หรอื ช่องทางการ

ใหบ้รกิารทีม่คีวามเสีย่งต า่เทา่นัน้ 

  ลูกคา้ทีเ่ปิดบญัช ีCredit Balance ประเภทเดยีว 

 

3.6 ตวัอย่างส าหรบัการพจิารณาความเสีย่งตามสถานการณอ์ืน่ๆ เช่นกรณีกระท าความผดิตามมาตรา 238-244 ของพรบ. 

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ใหพ้จิารณาจากขอ้มลูการกลา่วโทษของ กลต. หลงัจากวนัทีค่วามผดิตามพรบ. เป็นความผดิ

มลูฐาน คือวนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2556 

 

3.7 ก าหนดระยะเวลาในการปรบัปรุงขอ้มลูความเสีย่งดา้นการฟอกเงนิของลูกคา้  

(อา้งองิส่วนที ่4: ขอ้ 2 หวัขอ้ 2.3 หนา้ 45)  

 ความเสีย่งต า่  ทกุ 5 ปี 

 ความเสีย่งปานกลาง ทกุ 2 ปี 

 ความเสีย่งสูง  ทกุปี 

 ลูกคา้ทีไ่มไ่ดท้  าธุรกรรมใดๆในช่วง 1 ปี ก่อนวนัพจิารณาทบทวน ใหด้  าเนินการทบทวนเมือ่ลูกคา้ตอ้งการกลบัมา

ท าธุรกรรมกบับริษทั (Inactive) 
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4. ก าหนดเงือ่นไขที่ควรทบทวน KYC/CDD โดยเร็ว 

(อา้งองิ แนวทางปฏบิตั ิเรื่อง การตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบัลูกคา้ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงนิ ส  าหรบัสถาบนัการเงนิประเภทบรษิทัหลกัทรพัย ์ส  านกังาน ปปง. สว่นที ่5: การตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จริงของ

ลูกคา้ หนา้ 48)  

 

เงือ่นไขต่อไปนี้ทีค่วรท า KYC/CDD โดยเร็ว 

1) มลูค่า  รูปแบบ  หรือวธิีการในการจดัการธุรกรรม  การช าระเงนิ หรือการรบัช าระเงนิ ในการท าธุรกรรมของลูกคา้

มกีาร เปลีย่นแปลงไปอย่างมนียัส าคญั 

2) เมื่อมีเหตุอนัควรสงสยัเกี่ยวกบัความน่าเชื่อถือ   ถูกตอ้ง  เพียงพอ หรือเป็นปจัจุบนัของขอ้มูล เอกสารหรือ

หลกัฐาน ที่เคยไดร้บัจากกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลูกคา้บริษทัยงัควรพจิารณาจดัท า

รายงานธุรกรรมทีม่เีหตอุนัควรสงสยัต่อ ปปง. ดว้ย 

3) เมือ่รูห้รอืควรรูว้า่ลูกคา้เป็นผูก้ระท าผดิหรือมสีว่นเกี่ยวขอ้งหรอืมคีวามเกี่ยวขอ้งกบับคุคลทีก่ระท าความผดิมลูฐาน 

หรอืมสีว่นเกี่ยวขอ้งกบัการฟอกเงนิหรอืการใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย ไมว่่าในประเทศไทยหรือ

ต่างประเทศ 

4) เมื่อรูห้รือควรรูว้่าลูกคา้มีรายชื่อเป็นหรือมีความเกี่ยวขอ้งกบับุคคลที่มีสถานะหรือมคีวามสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งกบั

การเมือง ไม่ว่าจะเป็นนกัการเมืองไทยหรือต่างประเทศ (politically exposed persons หรือ PEPs) ท ัง้นี้ ตาม

แนวทางหรอืขอ้แนะน าของส านกังาน ปปง. หรอื FATF 

5) เมื่อรูห้รือควรรูว้่าลูกคา้มีแหล่งเงนิมาจากเขตดินแดนหรือประเทศที่เป็น  NCCTs หรือ Countries subject to 

monitoring หรือ สญัชาติ มีถิ่นที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หรือสถานที่จดัตัง้ สถานที่ประกอบธุรกิจ หรือมีการ

เปลีย่นแปลงขอ้มูลขา้งตน้ไปยงัเขตดินแดนหรือประเทศดงักล่าว ท ัง้นี้ ตามแนวทางหรือขอ้แนะน าของส านกังาน 

ปปง.  หรอื FATF 

 

ท ัง้นี้ “ลูกคา้” ที่กล่าวขา้งตน้ หมายรวมถงึ  รายชื่อที่ใชใ้นการเปิดบญัชี  บุคคลที่ไดร้บัประโยชน์ และบุคคลที่มี

อ  านาจควบคุมการท าธุรกรรมในบญัช ี
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5. กระบวนการ KYC/CDD ท่ีก าหนดเป็นการเฉพาะส าหรบัลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมครัง้คราว 

(อา้งองิ แนวทางปฏบิตั ิเรื่อง การตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบัลูกคา้ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงนิ ส  าหรบัสถาบนัการเงนิประเภทบรษิทัหลกัทรพัย ์ส  านกังาน ปปง. สว่นที ่2: การจดัใหลู้กคา้แสดงตน ขอ้ 3 หนา้ 

12 และสว่นที ่7: การตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ส  าหรบัลูกคา้ความเสีย่งต า่ ขอ้ 2 หนา้ 66)  

 

5.1 กรณีทีลู่กคา้ซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัในฐานะตวัแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Selling Agent) ทีไ่ม่ไดเ้ปิดบญัชีแบบ 

Omnibus accounts ใหด้  าเนินการตามข ัน้ตอนการแสดงตน การระบุผูร้บัผลประโยชน ์และการตรวจสอบรายชื่อกบั

ฐานขอ้มูล และรวบรวมจดัส่งเอกสารตามที่บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการลงทุนก าหนดเท่านัน้ โดยไม่ตอ้งจดัระดบัความ

เสี่ยงและด าเนินการตรวจสอบความเคลือ่นไหวทางการเงนิหรือการท าธุรกรรมต่อเนื่องของลูกคา้ที่ไม่อยู่ใ นวสิยัที่จะ

ตรวจสอบได ้

 

5.2 กรณีผูท้ีท่  าธุรกรรมเป็นคร ัง้คราว บรษิทัก าหนดใหบ้รกิารต่อไปนี้ถอืวา่เป็นบรกิารทีม่คีวามเสีย่งต า่  

(1) ผูจ้องซื้อหลกัทรพัย ์ทีไ่มใ่ช่ลูกคา้ทีเ่ปิดบญัชซีื้อขายหลกัทรพัยอ์ยู่เดมิ (รวมภายใตโ้ครงการ ESOP) เช่น PO/IPO  

(2) ผูย้ืน่ขอท า tender offer/right offering 

(3) ลูกคา้ทีเ่ปิดบญัชเีพือ่ขายหลกัทรพัยท์ีไ่ดม้าจาก ESOP เพยีงอย่างเดยีว 

บรษิทัก าหนดข ัน้ตอนการท า KYC/CDD อย่างงา่ยต่อไปนี้  กลา่วคือ ไม่จ  าเป็นตอ้งพบหนา้ลูกคา้ แต่ตอ้งไดข้อ้มูลและ

เอกสารตามที่ก าหนดในตารางสรุปขอ้มูลการแสดงตนส าหรบัผูท้ี่ท  าธุรกรรมเป็นครัง้คราวท ัง้ของลูกคา้และผูร้บัประโยชน์ที่

แทจ้ริง(ตามขอ้ 1) รวมท ัง้ตรวจสอบกบัขอ้มูลรายชื่อที่กฎหมายก าหนดใน CDD Gateway โดยไม่ตอ้งตรวจสอบความ

เคลือ่นไหวทางการเงนิและการท าธุรกรรม หรอืจดัความเสีย่งแต่อย่างใด  

(1) กรณีจองซื้อ PO/IPO/PP/Right offering  

1) ลูกคา้น าส่งใบจองซื้อหลกัทรพัยห์รือเอกสารแสดงสทิธิในฐ่านะผูถ้อืหุน้เดิมพรอ้มเอกสารตามทีก่  าหนดใน

หนงัสอืชี้ชวน  

2) ใหลู้กคา้จ่ายช าระดว้ยเช็คส่วนตวัของลูกคา้ หรือแคชเชียรเ์ช็ค หรือโอนเงนิจากบญัชลูีกคา้เพือ่เขา้บญัชจีองซื้อ 

หรือเงนิสด  ยกเวน้กรณีลูกคา้จ่ายช าระเป็นเงนิสดจ านวนมากกว่า 50,000 บาท  ลูกคา้ตอ้งมาปรากฏตวัต่อ

หนา้ 

(2) กรณีท า Tender offer  

1) ใหลู้กคา้น าสง่ใบแสดงความประสงคท์ีจ่ะขายหลกัทรพัยข์องลูกคา้พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนของลูกคา้ และ 

2) บรษิทัจ่ายช าระเงนิค่าหลกัทรพัยด์ว้ยเช็คขดีคร่อม หรอืน าเงนิเขา้บญัชชีื่อลูกคา้ 

(3) ลูกคา้ทีเ่ปิดบญัชเีพือ่ขายหลกัทรพัยท์ีไ่ดม้าจาก ESOP เพยีงอย่างเดยีว  และมกีารรบัรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก

บริษทัผูอ้อกหลกัทรพัยน์ ัน้  ใหน้ าส่งค าขอเปิดบญัชีและเอกสารสญัญาประกอบการเปิดบญัชี   พรอ้มส าเนาบตัร

ประชาชน 

 

กรณีทีพ่บรายชื่อตรงกบัชื่อบคุคลทีถ่กูก าหนด ใหร้ะงบัการด าเนินการและรายงานใหส้  านกังาน ปปง. ทราบโดยไมช่กัชา้

ตามทีก่  าหนดในพรบ. ป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 
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5.3 กรณีลูกคา้ประเภท Omnibus account  

5.3.1 กรณี Omnibus account  ทีจ่ดัต ัง้ในไทยภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานทางการ ถอืไดว้่าเป็นลูกคา้กลุม่ 

1 ลูกคา้ทีม่คีวามเสีย่งต า่กว่าปกติ ซึง่สามารถน ากระบวนการ KYC/CDD อย่างงา่ยมาใชไ้ด ้ เวน้แต่จะทราบหรอืควรทราบจาก

ข่าวสารทีเ่ผยแพร่ หรือจากการเปิดเผยขอ้มลูของลูกคา้เองวา่ Omnibus account ดงักลา่วอาจมกีารกระท าความผดิดา้นการ

ฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ยที่พิจารณาว่ารา้ยแรง ใหป้ระเมินเพิ่มเติมโดยส่งแบบสอบถาม 

(AML/CFT Questionnaire)  ใหลู้กคา้กรอก  ซึ่งหากพจิารณาแลว้ว่ามนีโยบาย AML/CFT ที่รดักุมเพยีงพออาจจดัอยู่ใน

กลุม่ 1 ลูกคา้ทีม่คีวามเสีย่งต า่กวา่ปกติ   หากพจิารณาวา่นโยบาย AML/CFT ไมร่ดักมุอาจจดัอยู่ในกลุม่ 2 ลูกคา้ปกต/ิท ัว่ไป 

5.3.2 กรณี Omnibus account ของสถาบนัการเงนิต่างประเทศที่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานทางการใน

ประเทศหรือเขตดนิแดนที่เป็น full member ของ FATF  โดยไม่รวม EC และ Gulf Cooperation Council (แหลง่ขอ้มูล

ตามภาคผนวก ข)  ซึ่งบริษทัไดส้อบทานเรื่องประวตัิความผิด (disciplinary record) เกี่ยวกบัการฟอกเงนิและการใหก้าร

สนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย โดยการใหลู้กคา้เปิดเผยขอ้มูลดว้ยตนเอง (self declare) หรือตรวจสอบผ่าน 

website ฐานขอ้มูลของทางการหรือจากฐานขอ้มูลของผูใ้หบ้ริการขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง (data vendor) แลว้ไม่พบการกระท า

ความผดิ  สามารถจดักลุม่ลูกคา้เป็นลูกคา้กลุม่ 1 ลูกคา้ทีม่คีวามเสีย่งต า่กวา่ปกตไิด ้  

 หากในกรณี ที่พบประว ัติค วามผิดควรท าการประเมิน เพิ่ ม เติม โดยส่งแบบสอบถาม (AML/CFT 

Questionnaire) ใหลู้กคา้กรอก ซึง่หากพจิารณาแลว้ว่ามนีโยบาย AML/CFT ทีร่ดักุมเพยีงพออาจจดัอยู่ในกลุม่ 1 ลูกคา้ทีม่ี

ความเสีย่งต า่กวา่ปกต ิ   

 หากพจิารณาวา่นโยบาย AML/CFT ไมร่ดักุมอาจจดัอยู่ในกลุม่ 2 ลูกคา้ปกติ/ท ัว่ไป  รายละเอยีดกระบวนการ 

KYC/CDD ปรากฏตามลูกคา้กลุม่ 2 ภาคผนวก ก   

5.3.3 กรณี  Omnibus account  ของสถาบนัการเงนิต่างประเทศทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานทางการใน

ประเทศหรือเขตดินแดนที่มิได เ้ป็น full member ของ FATF และมิได เ้ป็น NCCTs หรือ Countries Subject to 

Monitoring  บริษทัควรสอบทานเรื่องประวตัิความผิด (disciplinary record) เกี่ยวกบัดา้นการฟอกเงนิและการใหก้าร

สนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย โดยการใหลู้กคา้เปิดเผยขอ้มูลดว้ยตนเอง (self declare) หรือตรวจสอบผ่าน 

website ฐานขอ้มลูของทางการหรอืจากฐานขอ้มูลของผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้ง (data vendor) และควรจดัใหลู้กคา้กรอก

แบบสอบถาม (AML/CFT Questionnaire) เพื่อใชป้ระเมินประสิทธิภาพของมาตรการในเรื่อง AML/CFT ของสถาบนั

การเงนิดงักลา่ว     

 หากในกรณีทีไ่ม่พบประวตัคิวามผดิ หรอืพบประวตัคิวามผดิแต่มนีโยบาย AML/CFT ทีร่ดักุมเพยีงพออาจจดั

อยู่ในกลุม่ 2 ลูกคา้ปกต/ิท ัว่ไป หากไมร่ดักมุเพยีงพอใหจ้ดัอยู่ในกลุม่ 3 ลูกคา้ทีต่อ้งใหค้วามสนใจเป็นพเิศษ   

 ท ัง้นี้  บรษิทัตอ้งขออนุมตัต่ิอผูบ้รหิารระดบัสูงก่อนเปิดบญัชทีกุกรณี 

5.3.4 กรณี  Omnibus account  ของสถาบนัการเงนิต่างประเทศทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานทางการใน

ประเทศหรือเขตดินแดน NCCTs หรือ Countries Subject to Monitoring  บริษทัจะตอ้งประเมินประสิทธิภาพของ

มาตรการในเรื่อง AML/CFT ของสถาบนัการเงนิดงักลา่วในท านองเดยีวกบั ตาม 3.4.3  โดยพจิารณาเปิดบญัชใีหเ้ฉพาะกรณี

ทีผ่ลประเมนิเหน็วา่มาตรการรดักมุเพยีงพอเทา่นัน้  และบรษิทัควรน ากระบวนการ KYC/CDD ทีเ่ขม้งวดมาใชเ้พือ่ป้องกนัการ

ฟอกเงนิและการใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยผ่านบญัชีดงักลา่ว  และตอ้งขออนุมตัิต่อผูบ้รหิารระดบัสูงก่อน

เปิดบญัช ีหากในกรณีพบวา่นโยบาย AML/CFT ไมร่ดักมุเพยีงพอ  บรษิทัไมค่วรเปิดบญัชใีห ้
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6. การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงของลูกคา้และการรายงานธุรกรรมที่มีเหตอุนัควรสงสยั 

(อา้งองิ แนวทางปฏบิตั ิเรื่อง การตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบัลูกคา้ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงนิ ส  าหรบัสถาบนัการเงนิประเภทบรษิทัหลกัทรพัย ์ส  านกังาน ปปง. สว่นที ่5 การตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิของ

ลูกคา้ หนา้ 48 และสว่นที ่8: การรายงานธุรกรรมทีม่เีหตอุนัควรสงสยั หนา้ 71)  

 ในการตรวจสอบและสอบทานความเคลือ่นไหวทางการเงนิหรอืการท าธุรกรรมของลูกคา้ ส  าหรบัธุรกจิหลกัทรพัย ์ควร

มกีารก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขต่อไปนี้ ทีอ่าจพจิารณาไดว้า่เป็นลกัษณะหรอืพฤติกรรมทีพ่จิารณาไดว้า่เขา้ข่ายควรสงสยั 

ลกัษณะพฤติกรรมและการท าธุรกรรมท่ีเขา้ข่ายควรสงสยั หลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข ( Criteria ) 

1. ลูกคา้ขอเปิดบญัชโีดยใชช้ื่อของบคุคลอืน่ 
 

ก าหนดในคู่มอืการปฏบิตังิาน   

และระงบัการท าธุรกรรม 

เป็นการช ัว่คราว 

 

2. ลูกคา้พยายามหลบเลีย่งการไปปรากฏตวัต่อหนา้ 

3. ลูกคา้ปฏเิสธทีจ่ะแสดงตวัตนทีแ่ทจ้รงิ หรอืไมใ่หค้วามร่วมมอืในการจดัสง่เอกสาร 

4. การขอเปิดบญัชโีดยใชเ้อกสาร  หรอืลายมอืชื่อทีส่งสยัว่ามาจากบคุคลอืน่ทีม่ใิช่

เจา้ของบญัช ีหรอืมกีารปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน หรอืลายมอืชื่อลูกคา้ 

5. มพีฤตกิรรมในการช าระเงนิ  หรอืการรบัช าระเงนิทีห่ลกีเลีย่งการท าผ่านระบบ

บญัชขีองธนาคารโดยการโอนเงนิเขา้บญัชบีรษิทัเป็นประจ า เพือ่หลกีเลีย่งการใช ้

ATS  
ก าหนดในคู่มอืหรอืนโยบายของบรษิทั 

6. มรูีปแบบ   เงือ่นไขในการท าธุรกรรมทีส่ลบัซบัซอ้นกวา่ปกตโิดยไมจ่ าเป็น  

เพือ่ใหธุ้รกรรมนัน้ยากแก่การตรวจสอบและตดิตาม 

7. มกีารฝาก / ถอน / โอน / รบัโอนทรพัยส์นิไปยงั หรอืจากบคุคลอืน่ทีไ่มใ่ช่เจา้ของ

บญัช ี เป็นประจ า หรอืในมลูค่าทีม่สีาระส าคญั    

1. โอนเกนิ XXXXX ครัง้ ต่อเดอืน 

2. รบัโอนเกนิ XXXXX  คร ัง้ ต่อเดอืน 

3. เกนิมลูค่า XXXXX ลา้นบาท ต่อคร ัง้ 

8. ลูกคา้ขอเปิดบญัชซีื้อขายหลกัทรพัยใ์นประเภทเดยีวกนัจ านวนหลายบญัช ี โดย

ไมม่เีหตผุล 

ลูกคา้รายทีเ่ปิดบญัชปีระเภทเดยีวกนัตัง้แต่  XXX  

บญัชขีึ้นไป 

9. มลูค่าการซื้อขายในจ านวนเงนิทีม่นียัส  าคญั  ภายหลงัจากทีไ่มม่คีวามเคลือ่นไหว

ของบญัชต่ีอเนื่องกนัมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง 

1. ลูกคา้ที ่ Inactive  ตดิต่อตัง้แต่  XXXXX  

เดอืนขึ้นไป  นบัจาก  Last trade date   และ 

2. กลบัมาซื้อขายโดยมมีลูค่าการซื้อขายเพิม่ขึ้นตัง้แต่  

XX%  ขึ้นไปเมือ่เทยีบกบั มลูค่าการซื้อขายของ 

Last trade date 
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ลกัษณะพฤติกรรมและการท าธุรกรรมท่ีเขา้ข่ายควรสงสยั หลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข ( Criteria ) 

10. มลูค่าทรพัยส์นิทีฝ่ากไวก้บับรษิทัเปลีย่นแปลงไปอย่างมนียัส าคญั  โดยไม่

สอดคลอ้งกบัฐานะการเงนิเดมิของลูกคา้ทีเ่คยแจง้ไวก้บับรษิทั   (พจิารณาจาก

วงเงนิ)    หรอืลูกคา้น าเงนิสดในจ านวนทีม่นียัส  าคญัมาฝากไวก้บับริษทัโดยไมม่ี

การน าเงนิไปลงทนุในหุน้ หรอื ลงทนุแต่เป็นจ านวนเลก็นอ้ย 

พจิารณาจาก  ณ  วนัใดวนัหนึ่งของเดอืน  โดย 

1. มลูค่าตน้ทนุของหุน้ทีลู่กคา้ฝากไว ้ มากกวา่  

XXXX  เทา่  ของ วงเงนิอนุมตัริวม  หรอื 

2. มมีลูค่าเงนิฝากถงึ XXXXX  ลา้นบาทและภายใน

เดอืนไมม่รีายการซื้อขาย  หรอืมมีลูค่าซื้อขายนอ้ย

กวา่ XX % ของเงนิทีฝ่าก 

11. มกีารซื้อขายในลกัษณะผดิปกต ิหรอืไม่เหมาะสม  ทีท่  าใหร้าคาและปรมิาณ

เปลีย่นแปลงไปจากสภาพปกตขิองตลาด (ปัน่หุน้) 

ตามเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  

12. ท าธุรกรรมทีไ่มส่มเหตสุมผล   หรอืไมส่ามารถอธิบายดว้ยหลกัเศรษฐศาสตรไ์ด ้ 

เช่น  ซื้อขายซ า้ไปมาหลายรอบแมเ้กดิผลขาดทนุ  

ลูกคา้รายทีม่ผีลขาดทนุรายเดอืนสะสมยอ้นหลงั  

XXX เดอืน  เกนิกวา่  XXXXX%  ของวงเงนิอนุมตัิ 

13. การขอเพิม่วงเงนิเพือ่ซื้อขายหลกัทรพัยใ์ดหลกัทรพัยห์นึ่งมากผดิปกติ ลูกคา้ทีม่กีารเพิม่วงเงนิการซื้อขายตัง้แต่  XXXXX 

เทา่ของวงเงนิเดมิ  ทีม่รีายการซื้อหลกัทรพัยก์ระจุกตวั

ในหลกัทรพัยเ์พยีงตวัเดยีว 

 


