
สูง กลาง ต่ํา สูง กลาง ต่ํา สูง กลาง ต่ํา สูง กลาง ต่ํา
-ใชเกณฑการ จํานวนสาขาของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่อยูในตะเข็บชายแดน เหนือ ใต
กําหนดสํานักงาน ออก ตก มีจํานวนเทาไหร
สาขาในพื้นที่เสี่ยง
สูงตามแบบประเมิน

 NRA
ลูกคาอยูในพื้นที่เสี่ยงสูงมีจํานวนเทาไหร
ประเภทธุรกรรมเสี่ยงสูงของลูกคา คืออะไร
ธุรกรรมที่ทํากับลูกคาในพื้นที่เสี่ยงสูงมีหรือไม ธุรกรรมอะไร ปริมาณเทาไหร
การจัดระดับความเสี่ยง และมาตรการบรรเทาความเสี่ยงกําหนดไวอยางไร
มีนโยบายการปรับปรุงและประเมินความเสี่ยงอยางไร
ลกูคาที่มีสัญชาติเสี่ยงสูง มีจํานวนเทาไหร สัญชาติอะไร
จํานวนประเทศเสี่ยงสูงที่บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินทําธุรกรรมเทียบกับประเทศเสี่ยงสูง
ทั้งหมด
ประเทศใดในกลุมเสี่ยงที่บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินมีการทําธุรกรรมสูงสุด
จํานวนลูกคาที่มีธุรกรรมกับประเทศเสี่ยงสูง ปริมาณธุรกรรม/จํานวนเงิน
ปริมาณ STR จากการทําธุรกรรมการคาระหวางประเทศ
ปริมาณการปฏิเสธการทําธุรกรรมใหกับลูกคาเกี่ยวของกับประเทศเสี่ยงสูง
การจัดระดับความเสี่ยง และมาตรการบรรเทาความเสี่ยงกําหนดไวอยางไร
มีนโยบายการปรับปรุงและประเมินความเสี่ยงอยางไร
ลูกคาตามอาชีพ/ธุรกิจเสี่ยงสูงแตละประเภท มีจํานวนเทาไหร
อาชีพ/ธุรกิจใดมีจํานวนสูงสุด
มีธุรกรรมอะไรกับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน
มีการทํา KYC/CDD กับลูกคาอาชีพเสี่ยงสูงครบถวนหรือไม
การจัดระดับความเสี่ยง และมาตรการบรรเทาความเสี่ยงกําหนดไวอยางไร
มีนโยบายการปรับปรุงและประเมินความเสี่ยงอยางไร
แหลงขอมูลของบริษัทที่ปรึกษาการเงิน มาจากแหลงใด
วิธีการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง วาเปนนักการเมืองทําอยางไร / ทํา EDD หรือไม
จํานวนลูกคากลุม Peps มีจํานวนเทาไหร
มีผูถือหุน (>25%) ของลูกคาเปน Peps หรือไม จํานวนเทาไหร
มีกรรมการและผูบริหารสูงสุดของลูกคาเปน Peps หรือไม จํานวนเทาไหร
Peps มีธุรกรรมอะไรกับลูกคา
รอบในการทบทวนขอมูล Peps กําหนดไวอยางไร
กระบวนการรับลูกคากรณี Peps กําหนดไวอยางไร
Peps ตางชาติ มีฐานขอมูลหรือไม ตรวจสอบจากแหลงใด
มีลูกคาที่เปน Peps ตางชาติหรือไม จํานวนเทาไหร
Peps ตางชาติ ทําธุรกรรมอะไรกับลูกคา / มีการทําธุรกรรมกับ Peps ตางชาติหรือไม
มีการรายงาน STR หรือไม ดวยเหตุใด
การจัดระดับความเสี่ยง และมาตรการบรรเทาความเสี่ยงกําหนดไวอยางไร
มีนโยบายการปรับปรุงและประเมินความเสี่ยงอยางไร
มีการตรวจสอบรายชื่อผูถือหุน (>25%) กรรมการ และผูบริหารสูงสุดของลูกคากับ
ฐานขอมูล AMLO List หรือไม
มีระบบรองรับการตรวจสอบหรือไม ระบบอะไร
มีการตรวจสอบรายชื่อ AMLO List กับฐานขอมูลลูกคาอยางสม่ําเสมอ หรือไม เมื่อไหร 
อยางไร มีการตรวจสอบความถูกตองของการนําขอมุลเขาระบบหรือไม
จํานวนลูกคาในกลุม Sanction List / Watch List มีหรือไม จํานวนเทาไหร
หากมี ลูกคาทําธุรกรรมประเภทใดกับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินมีขั้นตอนปฏิบัติงานในกรณีพบลูกคาในกลุม Sanction List / 
Watch List  (กรณีทําธุรกรรมครั้งแรก / กรณีทําธุรกรรมแตละครั้ง)
พนักงานเขาใจความแตกตางระหวาง Sanction List / Watch List หรือไม วามีวิธีปฏิบัติที่
แตกตางกัน
กระบวนการปฏิเสธลูกคา Sanction List / EDD Watch List  มีหรือไม กําหนดไวอยางไร
มีการรายงาน STR หรือไม ดวยเหตุใด
การจัดระดับความเสี่ยง และมาตรการบรรเทาความเสี่ยงกําหนดไวอยางไร
มีนโยบายการปรับปรุงและประเมินความเสี่ยงอยางไร

หมายเหตุ

ผลการประเมิน
ความเสี่ยง

(หลังมีการควบคุม)(กอนมีการควบคุม)

อาชีพเสี่ยงสูง เกณฑตามประกาศสํานักงาน ปปง.

No.

ผลการประเมิน

เกณฑการกําหนดพื้นที่เสี่ยงสูงของ FATF
ดานภูมิศาสตร
เสี่ยงสูง (นอก
ประเทศ)

ปจจัย เกณฑพิจารณา

- ลูกคาในพื้นที่เสี่ยงสูง

ตัวอยางหัวขอการประเมินความเสี่ยง มาตรการในการบรรเทาความเสี่ยง
ความเสี่ยง

3

ผลกระทบ

นักการเมือง เกณฑตามประกาศสํานักงาน ปปง.

ตวอยางแบบการประเมินและบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ของที่ปรึกษาทางการเงิน
( Self Risk Assessment - Financial Advisor )

4 Sanction List / 
Watch List

เกณฑตามประกาศสํานักงาน ปปง.

โอกาส

ดานภูมิศาสตร
เสี่ยงสูง (ใน
ประเทศ)

1

2

1



สูง กลาง ต่ํา สูง กลาง ต่ํา สูง กลาง ต่ํา สูง กลาง ต่ํา

หมายเหตุ

ผลการประเมิน
ความเสี่ยง

(หลังมีการควบคุม)(กอนมีการควบคุม)No.

ผลการประเมิน

ปจจัย เกณฑพิจารณา ตัวอยางหัวขอการประเมินความเสี่ยง มาตรการในการบรรเทาความเสี่ยง
ความเสี่ยงผลกระทบ

ตวอยางแบบการประเมินและบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ของที่ปรึกษาทางการเงิน
( Self Risk Assessment - Financial Advisor )

โอกาส

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินประเมินอยางไร
มีบริการทางการเงินอะไรบางที่มีความเสี่ยงสูง
ปริมาณธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงที่เกิดขึ้นในชวง 1 ปทีผานมา ยอดการระดมทุนประมาณ
เทาไหร
การบริหารความเสี่ยงของบริการนั้น กําหนดไวอยางไร
มีเหตุการณที่เขาขาย STR เกิดขึ้นกับการใชบริการทางการเงินเสี่ยงสูงหรือไม
ถามี บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินดําเนินการอยางไร หรือมีการปรับวิธีการบริหารความเสี่ยง
หรือไม
การจัดระดับความเสี่ยง และมาตรการบรรเทาความเสี่ยงกําหนดไวอยางไร
มีนโยบายการปรับปรุงและประเมินความเสี่ยงอยางไร
บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินมีชองทางใดบาง
ชองทางดังกลาวสามารถใชกับบริการใดไดบาง
มีลูกคาเสี่ยงสูงใชบริการชองทางดังกลาวหรือไม จํานวนเทาใด
บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินมีวิธีการบริหารความเสี่ยงอยางไร
ชองทางดังกลาวมีการใชในพื้นที่เสี่ยงสูงหรือไม ปริมาณเทาไหร
การจัดระดับความเสี่ยง และมาตรการบรรเทาความเสี่ยงกําหนดไวอยางไร
มีนโยบายการปรับปรุงและประเมินความเสี่ยงอยางไร
ผลประเมินเปนอยางไร จากหนวยงานภายในและหนวยงานกํากับภายนอก
จุดที่ตองปรับแกไขมีอะไรบาง
อะไรที่เปนจุดออนมากที่สุด ดาน AML
อะไรที่เปนจุดแข็งดาน AML
แผนการพัฒนาปรับปรุง
การจัดระดับความเสี่ยง และมาตรการบรรเทาความเสี่ยงกําหนดไวอยางไร
มีนโยบายการปรับปรุงและประเมินความเสี่ยงอยางไร
ทุนจดทะเบียนเทาไหร
ผูถือหุนรายใหญ เปนใคร มีความเสี่ยงหรือไม/อยางไร
มีการตรวจสอบรายชื่อกับ Sanction List หรือไม
พนักงานไดรับการอบรม AML สม่ําเสมอหรือไม
พนักงานมีความเขาใจเรื่องการปฏิบตัิงานตาม AML หรือไม
ระบบการควบคุมภายในดําเนินการอยางไร
บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินประเมินความเสี่ยงของโครงสรางธุรกิจอยางไร (อาจพิจารณา
จากโครงสรางผูถือหุนประกอบวามีความซับซอนหรือไม Organization Chart เปนอยางไร 
เปนตน)
ปริมาณ STR ที่นําสงสํานักงาน ปปง.
ปริมาณ STR ที่ผานการพิจารณาจากสํานักงาน ปปง.
เกณฑการพิจารณา STR กําหนดไวอยางไร
ระยะเวลาในการวิเคราะห STR และขั้นตอนการดําเนินการ
พนักงานมีความเขาใจในการรายงาน STR ที่มีคุณภาพหรือไม
มีการอบรม Coaching เกี่ยวกับการเฝาสังเกตพฤติกรรมผิดปกติและการสรางรายงาน STR 
ที่มีคุณภาพหรือไม
มีระบบ Transaction Monitoring มีหรือไม กําหนดอยางไร

หมายเหต ุ: คําจํากัดความของคําศัพทตาง ๆ มีดังนี้

1 NRA (National Risk Assessment) : การประเมินความเสี่ยงระดับชาติ ที่จัดทําขึ้นโดยกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF)

2 AML/CFT (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism) : การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

3 STR (Suspicious Transaction Reports) หมายถึง รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

4 FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) : คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน

5 KYC / CDD (Know Your Customer / Customer Due Diligence) : การทําความรูจักกับลูกคา / การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา

6 EDD (Enhanced Due Diligence) : การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาในลักษณะเขมงวด  

7 PEPs (Politically Exposed Persons) : บุคคลที่เปนหรือมีความเกี่ยวของกับบุคคลที่มีสถานะหรือมีความสัมพันธเกี่ยวของกับการเมือง

8 AMLO (Anti-Money Laundering Office) : สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คุณภาพของ 
STR

กระบวนการพิจารณาและระบบตรวจจับ STR

8

9

ธุรกิจบริษัท-  
ที่ปรึกษา
ทางการเงิน

ภาพรวมของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน

เกณฑตามประกาศสํานักงาน ปปง.

ผลการ
ตรวจสอบและ
ประเมินที่ไมดี

ผลการตรวจสอบภายใน/ภายนอก ดาน AML

ชองทางการทํา
ธุรกรรมที่เสี่ยง

สูง

7

6

บริการทางการ
เงินเสี่ยงสูง/
ผลิตภัณฑทาง
การเงินเสี่ยงสูง

เกณฑตามประกาศสํานักงาน ปปง.5
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