


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติในการรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Customer: KYC) 

และ 

การตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Customer Due Diligence: CDD) 

ของบริษัททีป่รึกษาทางการเงิน 



 

บทนํา 
 

 ตามท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินซึ่งถือเปนผูมีหนาท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (ฉบับประมวล), พระราชบัญญัติการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 

แกการกอการราย พ.ศ. 2556, กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. 2556, ประกาศ

สํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 และ

มาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแก 

การกอการราย ค.ศ. 2012 (FATF Recommendations 2012)  
 
 สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ไดจัดทําแนวทางปฏิบัติเ ร่ือง  

การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สําหรับผูประกอบอาชีพเก่ียวกับการดําเนินการ การใหคําแนะนําหรือการเปนท่ีปรึกษาในการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวกับ 

การลงทุนหรือการเคล่ือนยายเงินทุน (มาตรา 16 (1)) โดยกําหนดใหบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการบริการใหคําปรึกษาทางการเงินตามหลักเกณฑท่ีกํากับดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จะตองปฏิบัติตามแนวทางในเร่ืองดังกลาวไดแก การกําหนดนโยบายภายใน

องคกร การจัดใหลูกคาแสดงตน การอนุมัติรับลูกคา การบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุน 

ทางการเงินแกการกอการราย การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงของลูกคา การรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควร

สงสัย และการเก็บรักษาขอมูล 
 
 เพื่อใหสมาชิกปฏิบัติตามแนวทางในเรื่องดังกลาวไดอยางเหมาะสม รวมท้ังมีหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวา

ไดปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย ดวยความรวมมือจากสมาชิก 

จึงไดจัดทํา “ตัวอยางแนวทางปฏิบัติในการรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Customer : KYC) และ 

การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Customer Due Diligence : CDD) ของบริษัทท่ีปรึกษาทาง 

การเงิน”  เพื่อใชสนับสนุนการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ปปง. เร่ือง  “การตรวจสอบเพื่อทราบ

ขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สําหรับผูประกอบอาชีพ

เก่ียวกับการดําเนินการ การใหคําแนะนําหรือการเปนท่ีปรึกษาในการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวกับการลงทุนหรือ 

การเคล่ือนยายเงินทุน (มาตรา 16 (1))” 
 
 ชมรมวาณิชธนกิจขอขอบคุณคณะทํางานกลุมยอยเพื่อจัดทําตัวอยางแนวทางปฏิบัติในการรูจักตัวตน

ของลูกคา (Know Your Customer : KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Customer 

Due Diligence : CDD) ท่ีไดเสียสละเวลาในการจัดทําตัวอยางแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกลาว และขอขอบคุณ 

คุณภัทรพร  มิลินทสูต  คุณอภิชาติ จงสงวนประดับ และคุณอารีย เติมวัฒนาภักดี  ท่ีใหความอนุเคราะหในการ

ตรวจทานเอกสารดังกลาว รวมท้ัง ขอบคุณบริษัทสมาชิกชมรมฯ ซึ่งไดแก บ. ท่ีปรึกษา เอเซีย พลัส จก.  

บ. แอบโซลูท แอ็ดไวเซอร่ี จก. และ บ. ทรีนีต้ี แอดไวซอร่ี 2001 จก. ท่ีไดใหความอนุเคราะหขอมูลสําหรับ 

เปนแนวทางประกอบการจัดทําตัวอยางแนวทางปฏิบัติดังกลาวจนเปนผลสําเร็จ  
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สารบัญ 
 

- ตัวอยางแนวทางปฏิบัติในการรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Customer: KYC)                                    1

และการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกีย่วกับลูกคา (Customer Due Diligence: CDD) 
  

- เอกสารแนบ 1 - ตัวอยางการสอบถามขอมูล / ขอเอกสาร / การตรวจสอบรายช่ือกับฐานขอมูล  3                 

AML Risk Database ของนติิบุคคล 
 

- เอกสารแนบ 2 - ตัวอยางการระบุตัวตนผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง และการตรวจสอบรายช่ือ       4                 

กับฐานขอมูล AML Risk Database กรณีลูกคาเปนนิติบุคคล 
 

- เอกสารแนบ 3.1 - ตัวอยางแบบรายการแสดงตน (สําหรับบุคคลธรรมดา) 5 
 

- เอกสารแนบ 3.2 - ตัวอยางแบบรายการแสดงตน (สําหรับนิติบุคคล) 8 
 

- เอกสารแนบ 3.3 - ตัวอยางหนงัสือแสดงขอมูลของผูรับมอบอํานาจทําธุรกรรมแทนนิติบุคคล 11 
 

- เอกสารแนบ 3.4  - ตัวอยาง KYC & CDD Checklist สําหรับบริษทัตรวจสอบ – ลูกคาบุคคลธรรมดา 12 
 

- เอกสารแนบ 3.5 - ตัวอยาง KYC & CDD Checklist สําหรับตรวจสอบ – ลูกคานิติบุคคล 15 
 

- เอกสารแนบ 4 - ตัวอยางชองทางการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเส่ียงสูงดานการฟอกเงนิ 18 

และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
 

- เอกสารแนบ 5.1 - ตัวอยางการจัดระดับความเส่ียงลูกคา 19 
 

- เอกสารแนบ 5.2 - ตัวอยาง ปจจัยเส่ียงเกีย่วกับผลิตภัณฑ 23 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติในการรูจักตัวตนของลกูคา (Know Your Customer: KYC) 
และการตรวจสอบเพื่อทราบขอเทจ็จริงเกี่ยวกับลกูคา (Customer Due Diligence: CDD) 

• ลูกคา 

• ผูรับผลประโยชนที่แทจริง 

• ผูตองสงสัยวาเปนผูรับประโยชนที่แทจริง 

ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงลูกคา 
เพื่อระบุตัวตนและจัดกลุมลูกคาตาม

เกณฑความเส่ียง (CDD) 

ศึกษาลักษณะรายการ 

ที่ใหบริการ 

จัดใหลูกคาและผูเก่ียวของ 

แสดงตน (KYC) 

เอกสารแนบ 1  

การสอบถามขอมูลและการขอเอกสาร 

เอกสารแนบ 2 

การระบุตัวตนผูรับผลประโยชนที่

แทจริง 

เอกสารแนบ 3  

แบบรายการแสดงตนของลูกคา 

และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 

เอกสารแนบ 4  

ตัวอยางชองทางการตรวจสอบ

ขอมูล 

ลูกคากลุม 1 

(ความเส่ียงตํ่า) 

ลูกคากลุม 2 

(ปกติ) 

ลูกคากลุม 3 

(ตองใหความสําคัญ) 

เอกสารแนบ 5 

การจัดระดับความเส่ียงลูกคา 

การอนุมัติรับลูกคาแตละกลุม ใหเปนไปตามเกณฑที่บริษัทกําหนด 

บันทึกและจัดเก็บขอมูล 

ติดตามธุรกรรมที่เกิด 

                            

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ KYC และ CDD ของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน 

หนาที่ 1 

 



 

  

ขอควรระวัง 
1. หากลูกคาแจงขอมูลสําคัญไมครบถวน หรือบายเบี่ยงไมให หรือปกปดชื่อ-นามสกุล จะตองรายงานหัวหนา

สายงาน และปฏิเสธการใหบริการ 

2. หากผลการเช็คสอบลูกคาถูกจัดอยูในกลุมท่ี 3 คือตองใหความสนใจเปนพิเศษ จะตองตรวจสอบเพิ่มเติม เชน

แหลงท่ีมาของเงิน / รายได / หรือคูสัญญาของลูกคา อยูในพื้นท่ีประเทศเส่ียงดานการฟอกเงินและการกอ 

การรายหรือไม, ความเคล่ือนไหวเก่ียวกับการทําธุรกรรมหรืองานท่ีไดรับมอบหมายใหเปนท่ีปรึกษา 

3. จากการเปนท่ีปรึกษาทางการเงิน หากพบวาลูกคามีพฤติกรรมท่ีมีลักษณะนาสงสัย เชน กิจกรรมทางธุรกิจ

ซับซอนเกินความจําเปน, กิจกรรมไมสอดคลองกับฐานะทางการเงิน, บุคคลท่ีเก่ียวของกับธุรกรรมมีชื่อใน List 

ผูกอการรายหรือผูสนับสนุนทางการเงินแกผูกอการราย ใหดําเนินการดังน้ี 

- รายงานตอหัวหนาทีม 

- ตรวจสอบความสอดคลองของมูลคาธุรกรรมกับฐานะทางเศรษฐกิจของลูกคา และสภาพเศรษฐกิจ 

ในขณะน้ัน 

- ตรวจสอบความซ้ําซอนของพฤติกรรมลูกคา 

- รายงานผลการตรวจสอบตอผูบริหาร เพื่อพิจารณาวาจะดําเนินการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

ตอ ปปง. หรือไม 

4. ท่ีปรึกษาทางการเงินควรนําปจจัยความเส่ียงเก่ียวกับผลิตภัณฑมาพิจารณาประกอบกระบวนการทํา KYC 

และ CDD ดวยโดยมีตัวอยางตามเอกสารแนบ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ KYC และ CDD ของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน 

หนาที่ 2 

 



 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  รายการขอเอกสารกรณีบุคคลธรรมดา  ใชบัตรประชาชน  บัตรขาราชการ  ใบตางดาว  หนังสือเดินทาง  หรือเอกสาร

อื่นที่ออก หรือรับรองโดยหนวยงานราชการ เชน ใบอนุญาตขับรถ (อิเล็กทรอนิกส) 
 

สอบถามขอมูล 
 และขอเอกสาร

ประกอบ 

รายการของเอกสาร 
ตรวจสอบ 
AML Risk หนังสือ

รับรอง 
บอจ. 5 บัตร ปชช.* 

บริษัท  A 

ขอสําเนา  บอจ. 5  เพื่อดู

รายชื่อผูถือหุน   

และสัดสวนการถือหุน 

 

 
 

 

 
 

 

N/A 

 

 

 
 

กรรมการที่ไมมีอํานาจ 

ลงนามทุกรายการ 

ขอสําเนาหนังสือรับรอง

ของ บ. A 

เพื่อดูชื่อ – นามสกุล 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

 
 

กรรมการที่มีอํานาจ 

ลงนามทุกรายการ 

ขอสําเนาหนังสือรับรอง

ของ บ. A 

เพื่อดูชื่อ – นามสกุล 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

 
 

 

 
 

ผูบริหารสูงสุด 
ขอทราบชื่อ – นามสกุล   

จากการสัมภาษณลูกคา 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

 
 

ผูรับมอบอํานาจ 
ขอสําเนาหนังสือมอบ

อํานาจ 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

 
 

 

 
 

ตัวอยาง ลูกคา 

(นิติบุคคลบริษัท A) 

เอกสารแนบ 1 - ตัวอยางการสอบถามขอมูล / ขอเอกสาร / การตรวจสอบรายช่ือกับฐานขอมูล AML 

Risk Database ของนิติบุคคล 

                            

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ KYC และ CDD ของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน 

หนาที่ 3 

 



 

 
 

50% 50% 100% 

5% 30% 35% 30% 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*นาย ก ถอืหุนนอยกวา [25%] ไมตองสอบถามขอมูล ไมตองขอเอกสารแสดงตน และไมตองตรวจสอบ AML Risk Database 

สอบถามขอมูล & 
ขอเอกสารประกอบ 

รายการของเอกสาร ตรวจ 
AML Risk หนังสือ

รับรอง 
บอจ.5 บัตร ปชช.* 

นาย ง 
ดูชื่อ – นามสกุล จาก 
บอจ. 5 ของ บ. C 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
 

 

บริษัท E 
ดูชื่อบริษัท  จาก 
บอจ. 5 ของ บ. B 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
 

 

นาย ค 
ดูชื่อ – นามสกุล จาก 
บอจ. 5 ของ บ. B 

 
N/A 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
 

 

บริษัท C 
ดูชื่อบริษัท & รายชื่อผูถือหุน + สัดสวน
การถือหุนจาก บอจ. 5 ของ บ. A 

 
N/A 

 

 
 

 

 
N/A 

 

 
 

 

บริษัท B 
ดูชื่อบริษัท & รายชื่อผูถือหุน + สัดสวน
การถือหุนจาก บอจ. 5 ของ บ. A 

 
N/A 

 

 
 

 

 
N/A 

 

 
 

 

นาย ข 
ดูชื่อ – นามสกุล จาก 
บอจ. 5 ของ บ. A 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
 

 

นาย ก* 
 

N/A 
 

N/A N/A N/A N/A 

เอกสารแนบ 2 - ตัวอยางการระบุตัวตนผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง และการตรวจสอบรายช่ือกบั

ฐานขอมูล AML Risk Database กรณีลูกคาเปนนิติบุคคล 

นาย ก นาย ข บริษัท B 

ลูกคา (นิติบุคคลบริษัท A) 

บริษัท C 

บริษัท E นาย ง นาย ค 
ทอดที่ 2 

ทอดที่ 1 
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เอกสารแนบ 3.1 - ตัวอยางแบบรายการแสดงตน (สําหรับบุคคลธรรมดา) 
โปรดกรอกขอความใหครบถวนทุกชอง 

1. รายละเอียดลูกคา 

คํานําหนาชื่อ         นาย            นาง            นางสาว         อืน่ๆ........................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ............................................................................................................................................................ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................................ 

วัน-เดือน-ปเกิด...................................................................   เพศ             ชาย         หญิง      สัญชาติ............................................ 

      เลขบัตรประจําตัวประชาชน.......................................................       เลขหนังสอืเดินทาง........................................................ 

ออกใหโดย...........................................วันท่ีออกบตัร................................................วันท่ีหมดอายุ............................................. 

สถานภาพ        โสด        สมรส          หมาย        หยาราง        สมรสไมจดทะเบียน      จํานวนบุตร..........................................คน 

 

2. อาชีพแหลงที่มาของรายได 
2.1 อาชีพ 

  อาชีพคาอัญมณ ีเพชรพลอย ทองคํา หรือเครื่องประดับท่ีประดับดวยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคํา 

  อาชีพคาของเกาตามกฎหมายวาดวยการควบควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา 

  อาชีพรับแลกเปลีย่นเงินตราท้ังนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา 

  อาชีพท่ีใหบริการโอนและรับโอนมูลคาเงินท้ังภายในประเทศและขามประเทศ ซึ่งไมใชสถาบันการเงิน 

  อาชีพประกอบธุรกิจคาสิโนหรือบอนการพนัน 

  อาชีพประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฏหมายวาดวยสถานบริการ 

  อาชีพคาอาวุธยุทธภัณฑ 

  อาชีพบริษัทหรือนายหนาจัดหางาน ซึ่งเกี่ยวของกับการรับคนเขามาทํางานจากตางประเทศหรือสงคนไปทํางานในตางประเทศ 

  อาชีพธุรกิจนําเท่ียว บริษัททัวร 

  อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................................................................................................................................. 

2.2 แหลงท่ีมาของรายได 

 เงินเดือน  จํานวน……………………….......บาท/เดือน        รายไดอืน่ๆ  จํานวน……………………..…………บาท/เดือน 

 รายไดมาจากประเทศ…………………………………………………….. 

 

3. ที่อยู 

3.1 ท่ีอยูท่ีทํางาน 

ชื่อบริษัท…………………………………………………………………………………………………………………………..….... 

เลขท่ี…………………………..อาคาร…………………………………….……………….….ชั้น………หอง……………….…..….. 

หมูท่ี…………หมูบาน…………………………….………ซอย………………..…….…….ถนน……...………..…………..……….. 

ตําบล/แขวง……………….….…………..อําเภอ/เขต………….…………..………..…….จังหวัด………………………….……..... 

รหัสไปรษณีย………………..........โทรศัพท……………………………………….……….โทรสาร……………………………..... 

Email Address…………………………………………………………………………………………………………………........... 
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3.2 ที่อยูตามทะเบียนบาน 

เลขท่ี…………………………..อาคา…………………………….……………….….ชั้น…………หอง………..………….…… 

หมูท่ี…………หมูบาน………………………..………ซอย……………………..…….…….ถนน……...………..…………………. 

ตําบล/แขวง……………………….…………..อําเภอ/เขต…………..……………....…….จังหวัด………………………..……….... 

รหัสไปรษณีย………………..........โทรศัพทบาน…………………………………………..โทรศัพทมือถอื……………………… 

3.3 ท่ีอยูท่ีสะดวกในการติดตอ 

เลขท่ี…………………………..อาคาร………………..……………….……………….….ชั้น…………หอง……………….…… 

หมูท่ี…………หมูบาน……………………………..………ซอย………………..…….…….ถนน……...………..…………………. 

ตําบล/แขวง……………….….…………..…อําเภอ/เขต…………..……………..…….…….จังหวัด………………………..……… 

รหัสไปรษณีย………………..........โทรศัพทบาน……………………………………………..โทรศัพทมือถอื……………………… 
 
4. ผูรับประโยชนในทอดสุดทาย 

     นาย             นาง           นางสาว            อื่นๆ………………………………………………………………………………. 

      เลขบัตรประจําตัวประชาชน…………………………………….             เลขหนังสือเดินทาง………………………….... 

ความสัมพันธกับลูกคา (ระบุ)……………………………………………………… 
 
5. ขอมูลอื่น ๆ 
 5.1 ลูกคาและ/หรือคูสมรสเปนนักการเมืองหรืออดีตนักการเมืองใชหรือไม?  ใช    ไมใช 

  ถามี กรุณาระบุตําแหนงทางการเมือง / ความสัมพันธท่ีเกี่ยวของ 

 ……………………………………………………..…………………………………………………………………………........ 

 5.2 ลูกคามีสัญชาติ แหลงเงิน ถิ่นท่ีอยูสถานท่ีประกอบธรุกิจท่ีติดตอ หรือจัดต้ังในเขตดินแดน/ประเทศท่ีมีรายช่ือในบญัชีของ FATF  

 หรือ OECD หรือไม?    มี    ไมมี 

  ถามี กรุณาระบุรายละเอียด   

 …………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
  (FATF หรือ Financial Action Task Force คือ คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน)  

  (OECD หรือ Organization for Economic Co-operation and Development คือ องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา)  

 5.3 ลูกคามีธุรกิจอยูในกลุมท่ีมีความเส่ียงสูง (เชน อาชีพคาอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา หรือเครื่องประดับท่ีประดับดวยอัญมณี   

เพชรพลอย หรือทองคํา อาชีพคาของเกาตามกฏหมายวาดวยการควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา อาชีพรับแลกเปลีย่น

เงินตราท้ังนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา อาชีพท่ีใหบริการโอนและรับโอนมูลคาเงินท้ังภายในประเทศและขามประเทศ ซึ่งไมใชสถาบัน

การเงิน อาชีพประกอบธุรกิจคาสิโนหรือบอนการพนัน อาชีพประกอบธุรกจิสถานบริการตามกฏหมายวาดวยสถานบริการ อาชีพคา

อาวุธยุทธภัณฑ อาชีพบริษัทหรือนายหนาจัดหางาน ซึ่งเกี่ยวของกับการรับคนเขาทํางานจากตางประเทศหรือสงคนไปทํางานใน

ตางประเทศ อาชพีธุรกิจนําเท่ียวบริษัททัวร) หรือไม   มี    ไมมี 

  ถามี กรุณาระบุรายละเอียด  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

  หมายเหตุ : ลูกคาหมายรวมถึงผูรับผลประโยชนในทอดสุดทายและผูรับมอบอํานาจ 
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6. ลูกคาเคยการกระทําความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในชวง 3 ปท่ีผานมานับแตวันท่ีขอรับบริการที่ปรึกษาทางการเงิน หรือไม 

         เคย   ไมเคย 

  

ขาพเจารับรองวา  ขอความท่ีระบุในใบรายละเอียดแสดงตนน้ีถูกตองเปนจริงทุกประการ 

 

      ลายมือชือ่ลูกคา……………………………………………………..…... 

        (    ) 

        วันท่ี…………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 
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เอกสารแนบ 3.2 - ตัวอยางแบบรายการแสดงตน (สําหรับนิติบุคคล) 
โปรดกรอกขอความใหครบถวนทุกชอง 

1. รายละเอียดลูกคา 

1.1 ชื่อนิติบุคคล…………………………………………………………….ตราประทับ (ถามี) …………………………………….. 

 ชื่อภาษาอังกฤษ………………………………………………………………………………………………………………...… 

 เลขทะเบียนนิติบคุคล / เลขท่ีบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร…………………………………………………….….………........ 

 ประเทศถิ่นท่ีต้ังของนิติบุคคล                ไทย                อื่นๆ ……………………………………………………………......… 

1.2 รายช่ือกรรมการลงนามแทนนิติบุคคล (ชื่อ-นามสกุล ของบุคคลธรรมดา ท่ีมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล) 

 1. ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………………………….……… 

 เลขบัตรประจําตัวประชาชน…………………………..……         เลขหนังสอืเดินทาง……………..……………….…… 

 2. ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………………………………………………….… 

 เลขบัตรประจําตัวประชาชน…………………………………        เลขหนังสอืเดินทาง……………………………….… 

 3. ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………………………………………………….… 

 เลขบัตรประจําตัวประชาชน……………………………………     เลขหนังสอืเดินทาง………………………….…….. 

1.3 รายช่ือผูบริหารสงูสุด…………………………………………………………………………………………………………..… 

2. ประเภทธุรกิจ และแหลงที่มาของรายได 

2.1 ประเภทธุรกิจ…………………………………………….………………………………………………………………………..… 

2.2 แหลงท่ีมาของรายได (โปรดระบุประเทศ)…………………………………................................................................................. 

3. วัตถุประสงคของการใชบริการ 

เปนท่ีปรึกษาทางการเงิน  

อื่นๆ (ระบุ)………………………………………………………………… 

4. ที่อยูที่จดทะเบียนนิติบุคล 

เลขท่ี………………………อาคาร………………..……………….…………………….….ชั้น…………หอง.................................... 

หมูท่ี…………หมูบาน…………………………..…ซอย……………………..…….…….ถนน........................................................

ตําบล/แขวง…………………….….……..…อําเภอ/เขต………..……………..………..…จังหวัด………………………..…………. 

รหัสไปรษณีย………………..........โทรศัพท…………………………………………..……โทรสาร…………………………………. 

Email Address………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. เอกสารประกอบการแสดงตน 

5.1 กรณีนิติบุคคลท่ัวไป 

 หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย/ระบชุื่อ-นามสกุลของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล/เงือ่นไขการลงนาม (ไมเกิน 6 เดือน) 

 หรือในกรณีนิติบคุคลตางชาติ หลักฐานท่ีอกโดยหนวยงานของรัฐ หรือองคการที่นาเชือ่ถอื หรือรัฐเจาของสัญชาตินิติบุคคลน้ัน  

 (ไมเกิน 6 เดือน) 
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 ลายมือชือ่ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล หนังสือมอบอํานาจ รายช่ือผูถอืหุนรายใหญ (ต้ังแต 25% ขึ้นไป) 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)………………….……………………………………..……………………………………………………..… 

5.2 กรณีลูกคาสวนราชการ / องคกรของรัฐบาล / รัฐวิสาหกิจ 

 หนังสือแสดงความจํานงในการทําธุรกรรม หนังสือแตงต้ัง หรือมอบหมาย 

 อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………….. 

5.3 กรณีนิติบุคคลอื่น เชน มูลนิธ ิสมาคม สโมสร วัด 

  หนังสือแตงต้ัง หรือมอบหมาย    หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหนวยงานราชการ  

  อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………… 

6. รายละเอียดผูถือหุนใหญ (ต้ังแต 25% ขึ้นไปเทานั้น) 
6.1 นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………….…สัดสวนการถือครอง………………………..% 

เลขประจําตัวประชาชน  

 

6.2 นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………….…สัดสวนการถือครอง………………………..% 

เลขประจําตัวประชาชน  

 

6.3 นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………….…สัดสวนการถือครอง………………………..% 

เลขประจําตัวประชาชน  

 

6.4 นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………….…สัดสวนการถือครอง………………………..% 

เลขประจําตัวประชาชน  

 

6.5 นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………….…สัดสวนการถือครอง………………………..% 

เลขประจําตัวประชาชน  

 

7. ขอมูลอื่น ๆ 

 7.1 ลูกคามีความเก่ียวของกับการเมืองหรืออดีตนักการเมืองใชหรือไม?    ใช    ไมใช 

  ถามี กรุณาระบุตําแหนงทางการเมือง / ความสัมพันธท่ีเกี่ยวของ 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 7.2 ลูกคามีสัญชาติ แหลงเงิน ถิ่นท่ีอยูสถานท่ีประกอบธรุกิจท่ีติดตอหรือจดัต้ังในเขตดินแดน/ประเทศท่ีมีรายชื่อในบัญชีของ FATF  

  หรือ OECD หรือไม?    มี    ไมมี 

  ถามี กรุณาระบุรายละเอียด   

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (FATF หรือ Financial Action Task Force คือ คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน)  

 (OECD หรือ Organization for Economic Co-operation and Development) คือ องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา) 
 7.3 ลูกคามีธุรกิจอยูในกลุมท่ีมีความเส่ียงสูง (เชน อาชีพคาอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา หรือเครื่องประดับท่ีประดับดวยอัญมณี  

  เพชรพลอยหรือทองคํา อาชีพคาของเกาตามกฏหมายวาดวยการควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา อาชีพรับแลกเปลี่ยน 

  เงินตรา ท้ังนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา อาชีพท่ีใหบริการโอนและรับโอนมูลคาเงินท้ังภายในประเทศและขามประเทศ ซึ่งไมใช 

  สถาบันการเงิน อาชีพประกอบธุรกจิคาสิโนหรือบอนการพนัน อาชีพประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฏหมายวาดวยสถานบริการ 

  อาชีพคาอาวุธยุทธภัณฑ อาชีพบริษัทหรือนายหนาจัดหางาน ซึ่งเกีย่วของกับการรับคนเขาทํางานจากตางประเทศหรือสงคนไป 

  ทํางานในตางประเทศ อาชีพธุรกิจนําเท่ียว บริษัททัวร) หรือไม?   มี    ไมมี 

 ถามี กรุณาระบุรายละเอียด   

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 หมายเหตุ : ลูกคาหมายรวมถึงผูรับผลประโยชนทอดสุดทาย และผูรับมอบอํานาจ 

8. ลูกคาเคยการกระทําความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในชวง 3 ปท่ีผานมานับแตวันท่ีขอรับบริการที่ปรึกษาทางการเงินหรือไม 

      เคย   ไมเคย 

 

ขาพเจารับรองวา  ขอความท่ีระบุในใบรายละเอียดแสดงตนน้ีถูกตองเปนจริงทุกประการ 

 

 

 

 

 

 

     ลายมือชือ่………………………………………….. (ผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท) 

      (           ) 

              วันท่ี…….…/…………/………… 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : แนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล ท่ีนายทะเบยีนออกใหไมเกิน 6 เดือน 
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เอกสารแนบ 3.3 - ตัวอยางหนงัสือแสดงขอมูลของผูรับมอบอํานาจทําธุรกรรมแทนนิติบุคคล 
 

         วันท่ี……………………………………. 

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………………………. 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อนิติบุคคลท่ีกระทําการแทน……………………………………………………………………………………………………. 

เอกสารประกอบการแสดงตน 

 บัตรประชาชน บัตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 

 อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………………….. 

 เลขท่ี…………………………………………….. วันท่ีออกบัตร…………………วันหมดอายุ………………………...... 

 ประเทศ………………………………………….. วัน-เดือน-ปเกิด……………………………………………………….. 

สัญชาติ ไทย อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………… 

สถานภาพ โสด สมรส อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………. 

อาชีพ ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท 

 ตําแหนง (โปรดระบุ) ………………….. อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………..….. 

สถานท่ีทํางาน 

ชื่อบริษัท……………………………………………………..............ท่ีอยู………………….....ถนน……………………………... 

แขวง/ตําบล………………………เขต/อําเภอ………………………..จังหวัด………………………………………………..….…. 

ประเทศ……………………………รหัสไปรษณีย……………………โทรศัพทมือถือ…………………………………………….… 

โทรศัพท………………………………………………………..……โทรสาร…………………………………………………..…… 

Email Address………………………………………………………. 

ท่ีอยูตามทะเบยีนบาน 

เลขท่ี……………………ชื่อหมูบาน……………………………………………ถนน…………………………………………..…… 

แขวง/ตําบล……………………………เขต/อําเภอ……………………………..จงัหวัด……………………………………………. 

ประเทศ………………………………..รหัสไปรษณีย…………………………..โทรศัพท…………………………………….…….. 

สถานท่ีติดตอ 

       ท่ีอยูตามทะเบียนบาน  ท่ีอยูตามสถานท่ีทํางาน         อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………………... 

เลขท่ี……………………ชื่อหมูบาน……………………………………………ถนน…………………………………………..…... 

แขวง/ตําบล……………………………เขต/อําเภอ……………………………..จงัหวัด……………………………………………. 

ประเทศ………………………………..รหัสไปรษณีย…………………………..โทรศัพท………………………………………….. 

 

ขาพเจารับรองวา  ขอความท่ีระบุในใบรายละเอียดแสดงตนน้ีถูกตองเปนจริงทุกประการ 

 

 ลงชื่อผูรับมอบอํานาจ………………………………………..……. 

 

 (                                                         ) 

 วันท่ี………/………/…..…… 
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เอกสารแนบ 3.4 -  ตัวอยาง KYC & CDD Checklist สําหรับบริษัทตรวจสอบ– ลูกคาบุคคลธรรมดา 

A – ขอมูลพื้นฐานของลูกคา 
ชื่อลูกคา……………………………………………………. รหัสลูกคา…………….......………………………………………………………...… 

ประเภทธุรกิจ………………………………………………. กลุมความเส่ียงของลูกคา 

กลุมความเส่ียงตํ่า  กลุมความเส่ียงปานกลาง  กลุมความเส่ียงสูง 

ชื่อบุคคลท่ีติดตอ……………………………………………………………………………………………………….....………………….....………….....   

หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอ มือถอื…………………………………โทรสาร…………………………E-mail……..………………………………….……... 

ชื่อเจาหนาท่ีท่ีปรึกษาทางการเงิน…………………………………………หัวหนาทีม…………………………………..ทีม……………………….…….... 
 

กรุณาทําเคร่ืองหมาย  หนาขอความท่ีเหมาะสม 
B – ขอมูลที่จําเปนตองตรวจสอบหรือสอบถาม 
1. การพบลูกคา 1.1 พบลูกคาดวยตนเองตอหนา 

1.2 ใหสถาบันการเงินอื่นดําเนินการพบลูกคาแทน (โดยความยินยอมของลูกคา) 

1.3 ติดตอกับลูกคาทางโทรศัพท 

1.4 ติดตอหรือสืบยอนไปยังท่ีอยูของสํานักงานหรือสถานที่ติดตอท่ีลูกคาแจงไว 

1.5 สอบทานกับบุคคลท่ี 3 ไดแก ...................................................... (โดยความยินยอมของลูกคา) 

1.6 ใหลูกคาทําแบบสอบถาม 

1.7 อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................. 

ใช ไมใช 

ใช ไมใช 

ใช ไมใช 

ใช ไมใช 

ใช ไมใช 

ใช ไมใช 
 

2. การลงนามของ
ลูกคา 

2.1  ทานไดตรวจสอบลายมือชื่อท่ีลงนามในสัญญาแตงต้ังหรือไม ใช ไมใช 

 

3. การระบุขอมูล
ในคําขอรับ
บริการที่ปรึกษา
ทางการเงิน 

3.1 ทานสามารถหารายละเอียดตอไปน้ีครบถวนหรือไม กรุณาระบุขอมูลท่ีไดมาภายใตแตละขอ 
(1) ชื่อบุคคลธรรมดาท่ีเปนเจาของผูขอรับบริการที่ปรึกษาทางการเงินท่ีแทจริง 

......................................................................................................................................... 
(2) ชื่อบุคคลธรรมดาท่ีเปนผูควบคุมการทําธุรกรรมในการขอรับบริการที่ปรึกษาทางการเงิน 

......................................................................................................................................... 
(3) ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ และสถานที่ทํางาน 

......................................................................................................................................... 
(4) สถานท่ีอยู และท่ีติดตอปจจุบัน 

......................................................................................................................................... 
(5) วัตถุประสงคในการทําธุรกรรม 

......................................................................................................................................... 
3.2 ทานไดตรวจสอบขอมูลจากแหลงท่ีเชื่อถือไดหรือไม 
........................................................................................................................................................ 

 
ครบ ไมครบ 

 
ครบ ไมครบ 

 
ครบ ไมครบ 

 
ครบ ไมครบ 

 
ครบ ไมครบ 

 
ตรวจสอบ
ไมไดตรวจสอบ 

4. ความสัมพันธ
ของผูรับมอบ
อํานาจกบัเจาของ
ธุรกรรม 
 
 

ความสัมพันธระหวางผูรับมอบอํานาจกับเจาของผูรับบริการที่ปรึกษาทางการเงิน 
 
........................................................................................................................................................ 

 

5. ความสัมพันธ 5.1 ลูกคามีความสัมพันธกับเจาหนาท่ีผูใหบริการที่ปรึกษาทางการเงนิหรือไม มี ไมมี 
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ของลูกคากบั
เจาหนาที ่
ผูใหบริการ 
ที่ปรกึษาทางการ
เงิน / บริษัท 

ถามี โปรดระบุความสัมพันธกับเจาหนาท่ีผูใหบริการที่ปรึกษาทางการเงิน 
........................................................................................................................................................ 
5.2 ลูกคามีความสัมพันธกับพนักงานในบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงินหรือไม? 
ถามี โปรดระบุขอมูลตอไปน้ี 
ชื่อ.................................................................................................................................................... 
โดยมีความสัมพันธเปน
........................................................................................................................................................ 
5.3 ลูกคามีความสัมพันธกับบริษัทในฐานะ  หุนสวน  เจาของกจิการ  เจาหน้ี 
5.4 ลูกคาเปนพนักงานของบริษัท 
หมายเหตุ : ความสัมพันธ หมายถึง ความสัมพันธทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย เชน เปนบิดา-มารดา คูสมรส (ท้ังท่ีจดทะเบียนและไมจดทะเบียนตามกฎหมาย) พ่ีนอง 
หรือญาติสนิทอื่น ๆ ในกรณีท่ีเปนนิติบุคคล (บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หรือหางหุนสวนจํากัด) 
ความสัมพันธท่ีตองระบุ หมายถึง ในกรณีท่ีตนหรือคูสมรสเปนกรรมการและ/ หรือเปนผูถือหุนของ 
นิติบุคคลดังกลาว 

 
 

มี ไมมี 
 
 
 

มี ไมมี 
ใช ไมใช 

 

C – ขอมูลที่จําเปนตองตรวจสอบหรือสอบถามเพิ่มเติม 
6. การตรวจสอบ
เพิ่มเติม  

ทานไดดําเนินการเพ่ิมเติม ตอไปน้ี 

6.1 ขอเอกสารหลักฐานยืนยันความมีตัวตนและท่ีอยูถาวรของลูกคา 

6.2 สอบทานขอมูลลูกคากับแหลงอางอิงท่ีเชื่อถือได 

6.3 ขอสําเนา Photo ID ของผูรับประโยชนในทอดสุดทาย 

 
ใช ไมใช 

ใช ไมใช 

ใช ไมใช 
 

ความเห็นของเจาหนาท่ีท่ีปรึกษาทางการเงิน 
 

ความเห็นของผูตรวจสอบขอมูลและเอกสาร 
 

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 

ลงชื่อ.................................................วันท่ี.......................................... 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

 

ลงชื่อ...................................................วันท่ี........................................... 

ความเห็นของผูบงัคับบัญชาตามสายงาน 

ของเจาหนาท่ีท่ีปรึกษาทางการเงิน 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

 

ลงชื่อ............................................................วันท่ี.............................................. 
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D – สําหรับฝายบริหารความเส่ียง 
7. การตรวจสอบ
รายชื่อกับ ML/FT 
Sanction list and 
PEP list 

ทานไดตรวจสอบรายชื่อบุคคลตอไปน้ีใชหรือไม 

7.1 ลูกคาท่ีขอรับบริการที่ปรึกษาทางการเงิน 

 เม่ือตรวจสอบแลวพบช่ือใน ML/FT Sanction list and PEP list หรือไม 

7.2 ผูท่ีไดรับผลประโยชนในทอดสุดทาย (ถามี) 

 เม่ือตรวจสอบแลวพบช่ือใน ML/FT Sanction list and PEP list หรือไม 

 

ใช ไมใช 

พบ ไมพบ 

ใช ไมใช 

พบ ไมพบ 

ความเห็นของผูบงัคับบัญชาฝายบริหารความเส่ียง 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

ลงชื่อ............................................................วันท่ี.............................................. 

ความเห็นผูมีอํานาจอนุมัติ 

(ตามระเบียบอํานาจอนุมัติของบริษัทท่ีกําหนด) 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

ลงชื่อ............................................................วันท่ี.............................................. 

ระดับความเส่ียงของลูกคา                                               กลุมความเส่ียงตํ่า กลุมความเส่ียงปานกลาง กลุมความเส่ียงสูง 
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 เอกสารแนบ 3.5 - ตัวอยาง KYC & CDD Checklist สําหรับตรวจสอบ– ลูกคานิติบุคคล 

A – ขอมูลพื้นฐานของลูกคา 
ชื่อลูกคา…………………………………………………….……….… รหัสลูกคา…………………………………………………………………....... 

ประเภทธุรกิจ……………………………………………….…………. กลุมความเส่ียงของลูกคา 

 กลุมความเส่ียงตํ่า  กลุมความเส่ียงปานกลาง  กลุมความเส่ียงสูง 

ชื่อบุคคลท่ีติดตอ……………………………………………………………………………………………………………………………………....…… 

หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอ มือถอื………………………โทรสาร…………………………E-mail………………………………………………....…...... 

ชื่อเจาหนาท่ีท่ีปรึกษาทางการเงิน…………………………………………….....หัวหนาทีม……..………….....…………………………...….............. 
 

B – ขอมูลที่จําเปนตองตรวจสอบหรือสอบถาม 

 ทําเคร่ืองหมาย  หนาขอความท่ีเหมาะสม 

1. การพบลูกคา 1.1 พบลูกคาดวยตนเองตอหนา 

1.2ใหสถาบันการเงินอื่นดําเนินการพบลูกคาแทน (โดยความยินยอมของลูกคา) 

1.3 ติดตอกับลูกคาทางโทรศัพท 

1.4 ติดตอหรือสืบยอนไปยังท่ีอยูของสํานักงานหรือสถานที่ติดตอท่ีลูกคาแจงไว 

1.5 สอบทานกับบุคคลท่ี 3 ไดแก ................................................................................... 

1.6 ใหลูกคาทําแบบสอบถาม 

1.7 อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................................ 

ใช ไมใช 

ใช ไมใช 

ใช ไมใช 

ใช ไมใช 

ใช ไมใช 

ใช ไมใช 

 

2. การลงนามของลูกคา 2.1   ทานไดตรวจสอบลายมือชื่อท่ีลงนามในสัญญาแตงต้ังหรือไม ใช ไมใช 

3. การระบุขอมูลในคําขอรบั
บริการที่ปรึกษาทางการเงิน 

3.1 ทานสามารถหารายละเอียดตอไปน้ีครบถวนหรือไม 

(1) รายช่ือผูถือหุนใหญ 10 รายแรกของนิติบุคคลผูขอรับบริการที่ปรึกษาทางการเงิน 

…………………………………………………………………………………. 

(2) รายช่ือบุคคลธรรมดาท่ีเปนผูรับประโยชนทอดสุดทายในการขอรับบริการ 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

…………………………………………………………………………………. 

(3) ประเภทหรือลักษณะการประกอบธุรกิจ 

…………………………………………………………………………………. 

(4) สถานท่ีประกอบกิจการและท่ีติดตอปจจุบัน 

…………………………………………………………………………………. 

(5) วัตถุประสงคในการทําธุรกรรม 

…………………………………………………………………………………. 

(6) กรรมการผูมีอํานาจลงนามการขอรับบริการที่ปรึกษาทางการเงิน 

…………………………………………………………………………………. 

(7) บุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการแทนลูกคา 

…………………………………………………………………………………. 

(8) ผูถือหุนต้ังแตรอยละ 25 (นับรวมสวนท่ีถือโดยบุคคลท่ีบริษัทเชื่อวาเปนกลุม

เดียวกัน) 

…………………………………………………………………………………. 

 

ครบ ไมครบ 

 

ครบ ไมครบ 

 

 

ครบ ไมครบ 

 

ครบ ไมครบ 

 

ครบ ไมครบ 

 

ครบ ไมครบ 

 

ครบ ไมครบ 

 

ครบ ไมครบ 

 

 

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ KYC และ CDD ของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน 

หนาที่ 15 

 



 

 
 

 (9) ผูติดตอประสานงาน (Contact Person) 

3.2 ทานไดตรวจสอบขอมูลจากแหลงท่ีเชื่อถือไดหรือไม 

…………………………………………………………………………………. 

หมายเหตุ : การพิจารณาโครงสรางการถือหุน ใหพิจารณาจากสัดสวนการถือหุนต้ังแต 

 รอยละ 25 (นับรวมสวนท่ีถือโดยบคุคลท่ีเชื่อวาเปนกลุมเดียวกัน)  

 หากผูถือหุนเปนนิติบุคคล ใหพิจารณาการถือหุนในทอดตอ ๆ ไปดวย (ต้ังแต

 รอยละ 25) 

ครบ ไมครบ 

ครบ ไมครบ 

 

4. ความสัมพันธของผูรับมอบ
อํานาจกบัเจาของผูรับบรกิาร 
ทีปรกึษาทางการเงิน 

ความสัมพันธระหวางผูรับมอบอํานาจกับเจาของนิติบุคคลผูรับบริการที่ปรึกษาทางการเงิน 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

5. การ Verify เพิ่มเติม  ทานมีการ Identify และ Verify ลูกคาเพ่ิมเติม โดยวิธีการหน่ึง ดังน้ี ใชหรือไม  

5.1  ขอหลกัฐานหรือเอกสารอืน่ท่ีสามารถยืนยันความมีตัวตนและท่ีอยูถาวรของลกูคาได 

5.2  ตรวจสอบทานขอมูลจากแหลงอางองิท่ีเชือ่ถอืได 

5.3  ขอสําเนา Photo ID ของผูท่ีไดรับผลประโยชนในทอดสุดทาย 

5.4  การไปพบหนาลูกคา ผูรับผลประโยชนในทอดสุดทาย และผูรับมอบอํานาจใหกระทํา

 การแทน (กอนหรือหลังทําธุรกรรมแลวแตกรณี) 

 

ใช ไมใช 

ใช ไมใช 

ใช ไมใช 

 

ใช ไมใช 
 

ความเห็นของเจาหนาท่ีท่ีปรึกษาทางการเงิน ความเห็นของผูตรวจสอบขอมูลและเอกสาร 

(เจาหนาท่ีสายงานฝายบริหารความเส่ียง) 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

เจาหนาท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินไดเรียกดูบัตรประชาชนฉบับจริงจากลูกคา

แลว 

 

 

ลงชื่อ................................................วันท่ี........................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

 

 

 

ลงชื่อ..........................................วันท่ี.......................................... 

 

ความเห็นของผูบงัคับบัญชาตามสายงาน 

ของเจาหนาท่ีท่ีปรึกษาทางการเงิน 

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

ลงชื่อ............................................................วันท่ี................................................................... 

                            

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ KYC และ CDD ของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน 

หนาที่ 16 

 



 

 
 

 

D – สําหรับฝายบริหารความเส่ียง 
6. การตรวจสอบรายชื่อกบั ML/FT 
Sanction list and PEP list 

 ทานไดตรวจสอบรายชื่อบุคคลตอไปน้ีใชหรือไม 

6.1   ลูกคาท่ีขอรับบริการที่ปรึกษาทางการเงิน 

 เม่ือตรวจสอบแลวพบช่ือใน ML/FT Sanction list and PEP list หรือไม 

6.2   ผูท่ีไดรับผลประโยชนในทอดสุดทาย (ถามี) 

 เม่ือตรวจสอบแลวพบช่ือใน ML/FT Sanction list and PEP list หรือไม 

6.3   กรรมการผูลงนามในเอกสารการขอรับบริการที่ปรึกษาทางการเงิน 

 เม่ือตรวจสอบแลวพบช่ือใน ML/FT Sanction list and PEP list หรือไม 

 

ใช  ไมใช 

พบ  ไมพบ

ใช  ไมใช 

พบ  ไมพบ

ใช  ไมใช 

พบ  ไมพบ 

ความเห็นของผูบงัคับบัญชาฝายบริหารความเส่ียง 

 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

ลงชื่อ............................................................วันท่ี.............................................. 

 

ความเห็นผูมีอํานาจอนุมัติ 

(ตามระเบียบอํานาจอนุมัติของบริษัทท่ีกําหนด) 

 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

ลงชื่อ............................................................วันท่ี.............................................. 

ระดับความเส่ียงของลูกคา                                               กลุมความเส่ียงตํ่า กลุมความเส่ียงปานกลาง กลุมความเส่ียงสูง 
 

 

 

 

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ KYC และ CDD ของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน 
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เอกสารแนบ 4 - ตัวอยางชองทางการตรวจสอบรายช่ือบุคคลที่มีความเส่ียงสูงดานการฟอกเงิน 

และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

 

ชองทางที่ 1 

1) การตรวจสอบขอมูลผานบริการระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา 

(CDD Gateway System) ของ บ. เน็ตเบย จก. และ 

2) ฐานขอมูลเชิงพาณิชย (Commercial Watch List) : Dow Jones, World Check  

 

ชองทางที่ 2 

เว็บไซตที่เก่ียวของ และ Commercial Watch List เชน 

1)  เว็บไซตสํานักงาน ปปง. : www.amlo.go.th  

2) เว็บไซต UN : www.un.org 

3) เว็บไซต FATF : www.fatf-gafi.org 

4) Commercial Watch List : Dow Jones, World Check 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

                            

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ KYC และ CDD ของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน 

หนาที่ 18 

 



 

 
 

 

เอกสารแนบ 5.1 - ตัวอยางการจัดระดับความเส่ียงลูกคา 

 

กลุม 1:  กลุมลูกคาที่มีความเส่ียงต่ํากวาปกติ 
ประเภท 1 นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินไทย (รวมถึง Omnibus Account ) กองทุนที่จัดต้ังในไทย ที่อยูภายใตการ

กํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย หรือกระทรวงการคลัง หรือกรมการประกันภัย หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดต้ังเฉพาะ 

(ไดแก ธกส., ธ.ออมสิน, EXIM Bank, ธ.วิสาหกิจขนาดยอม เปนตน) หรือสหกรณออมทรัพย 

ประเภท 2 บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในเครือของบริษัทจดทะเบียนใน SET/MAI หรือตลาดหลักทรัพยของประเทศ

ที่เปน Full FATF Members 

ประเภท 3 กองทุนตางประเทศซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแลของประเทศ หรือเขตดินแดนที่

เปน Full FATF Members ซึ่งบริษัทไดประเมินมาตรการ AML/CFT โดยการขอใหลูกคา Self-Declare 

ประวัติความผิด (Disciplinary Record) ดานการฟอกเงินและการใหการสนับสนุนการกอการราย หรือ

บริษัทรวบรวมขอมูลดังกลาวดวยตนเองแลวไมพบประวัติความผิด หรือหากพบประวัติความผิด แตเม่ือได

มีการประเมินจาก AML/CFT Questionnaire ที่จัดสงใหลูกคากรอกขอมูล เพิ่มเติมแลวเห็นวามีการ 

Implement มาตรการ AML/CFT ที่รัดกุม 

ประเภท 4 สถาบันการเงินตางประเทศ (รวมสํานักงานใหญ สาขา หรือบริษัทในกลุมที่อยูภายใตการกํากับดูแล 

แบบกลุม (Consolidated Supervision) ของทางการ) ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานทางการ

ของประเทศหรือเขตดินแดนท่ีเปน Full FATF Members  ซึ่งบริษัทไดประเมินมาตรการ AML/CFT 

(เฉพาะกรณี Omnibus Account เทานั้น) โดยการขอใหลูกคา Self-Declare ประวัติความผิด 

(Disciplinary Record)   

ดานการฟอกเงินและการใหการสนับสนุนการกอการรายหรือบริษัทรวบรวมขอมูลดังกลาวดวยตนเองแลว

ไมพบประวัติความผิด หรือหากพบประวันความผิด แตเม่ือไดมีการประเมินจาก AML/CFT 

Questionnaire ที่จัดสงใหลูกคากรอกเพิ่มเติมแลวเห็นวา มีการ Implement มาตรการ AML/CFT ที่รัดกุม 

ประเภท 5 มูลนิธิ องคกร หรือหนวยงานที่ไดรับการยกเวนการรายงานธุรกรรมตอสํานักงาน ปปง. ตามกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) ไดแก มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธสิงเสริมศิลปาชีพ มูลนิธิสายใจไทย 

ประเภท 6 องคกรหรือหนวยงานของภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจของไทย นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น รวมทั้ง

สถาบันการศึกษาของรัฐบาล (เชน โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย) 

ประเภท 7 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) กองทุนประกันสังคม กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาสถาบัน

การเงิน และกองทุนอื่นใดที่มีลักษณะในทํานองเดียวกัน 

 

หมายเหตุ :   

1.  ในกรณีที่ลูกคาเขาขายกลุม 3 หรือลูกคาที่ตองใหความสนใจเปนพิเศษ ไมสามารถใชแนวปฏิบัติในกลุมนี้ได 

2. Omnibus Account หมายถึง บัญชีที่เปดในนามสถาบันการเงินซึ่งอยูภายใตบัญชีดังกลาวประกอบดวย

  บัญชีลูกคาของสถาบันการเงินดังกลาวอีกหลายรายหรือหลายทอด

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ KYC และ CDD ของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน 

หนาที่ 19 

 



 

 
 

กลุม 2:  ลูกคาปกติ/ทั่วไป 
ประเภท 1 บุคคลธรรมดาที่มิไดถูกจัดไวในกลุม  3 

ประเภท 2 นิติบุคคลที่ไมอยูในกลุม 1 หรือกลุม 3 

ประเภท 3 กองทุนรวมตางประเทศซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแลของประเทศ 

 หรือเขตดินแดนที่ :- 

 (1) ไมไดเปน Full FATF Members และไมไดเปน NCCT หรือ Countries Subject to Monitoring  

แตไดประเมินจาก AML/CFT Questionnaire หรือการสอบทานประวัติความผิด (กรณีที่ขอมูลยัง

ไมเพียงพอหรือมีขอสงสัย) แลวเห็นวามีการ Implement มาตรการ AML/CFT ที่รัดกุม 

 (2) เปน Full FATF Members ซึ่งบริษัทไดประเมินมาตรการ AML/CFT โดยการขอใหลูกคา Self-

Declare ประวัติความผิด (Disciplinary Record) ดานการฟอกเงินและการใหการสนับสนุนการ

กอการรายหรือบริษัทรวบรวมขอมูลดังกลาวดวยตนเองแลวพบประวัติความผิด ซึ่งเม่ือไดประเมิน

จาก AML/CFT Questionnaire ที่จัดสงใหลูกคากรอกขอมูลเพิ่มเติมแลวเห็นวา ยังไมมีการ 

Implement มาตรการ AML/CFT ที่รัดกุม 

ประเภท 4 สถาบันการเงินตางประเทศ (รวมสํานักงานใหญ สาขา หรือบริษัทในกลุมที่อยูภายใตการกํากับดูแล

แบบกลุม (Consolidated Supervision) ของทางการ) ซึ่งภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานทางการ

ของประเทศ หรือเขตดินแดนท่ี:- 

 (1) ไมไดเปน Full FATF Members และไมไดเปน NCCT หรือ Countries Subject to Monitoring แต

ไดประเมินจาก AML/CFT Questionnaire หรือการสอบทาน 

 (2) เปน Full FATF Members ซึ่งบริษัทไดประเมินมาตรการ AML/CFT โดยการขอใหลูกคา Self-

Declare ประวัติความผิด (Disciplinary Record) ดานการฟอกเงินและการใหการสนับสนุนการ

กอการรายหรือบริษัทรวบรวมขอมูลดังกลาวดวยตนเองแลวพบประวัติความผิดซึ่งไมไดมีการ

ประเมินจาก AML/CFT Questionnaire ที่จัดสงใหลูกคากรอกเพิ่มเติมแลวเห็นวา ยังไมมีการ 

Implement มาตรการ AML/CFT  

ที่รัดกุม (เฉพาะกรณี Omnibus Account) 

 
 
 
 
หมายเหตุ :   

NCCT (Non-cooperative countries and territories) หมายถึง ประเทศหรือเขตดินแดนท่ี FATF กําหนดไววามี

ขอบกพรองอยางวิกฤติในระบบตอตานการฟอกเงินของตน หรือแสดงใหเห็นวาไมมีความเต็มใจท่ีจะรวมมือในความ

พยายามตอตานการฟอกเงิน 
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กลุมที่ 3 : ลูกคาที่ตองใหความสนใจเปนพิเศษ 
 
ลูกคาบุคคลธรรมดา 
1. กรณีที่พบช่ือบุคคลดังตอไปนี้อยูใน Sanction List, Warning List, PEP List , มีอาชีพในกลุมธุรกิจที่มีความเส่ียงสูง  

มีสัญชาติ ที่อยูอาศัย สถานที่ทํางาน หรือแหลงเงินทุนมาจากประเทศ NCCT หรือ Countries Subject to 

Monitoring,  

เปนบุคคลที่เคยถูกรายงาน STR ซึ่งยังมิไดแจงยกเลิก 

 1) ลูกคาที่เปดบัญชี 

 2) ผูที่ไดรับประโยชนในทอดสุดทาย 

 3) ผูที่มีอํานาจควบคุมการทําธุรกรรมในทอดสุดทาย 

 4) ผูที่ไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการในบัญชีแทนลูกคา 

2. ลูกคาที่ไมใหความรวมมือในการแสดงตน จัดสงขอมูลหรือจัดสงเอกสารที่มีพิรุธ 

3. ลูกคาที่มีความเก่ียวของกับ Sanction List, PEP List  

 

ลูกคานิติบุคคล (รวมบริษัทจดทะเบียนใน Exchange สถาบันการเงิน และกองทุน) 

4. กรณีที่พบช่ือบุคคลดังตอไปนี้อยูใน Sanction List, Warning List, PEP List, มีอาชีพในกลุมธุรกิจที่มีความเส่ียงสูง, มี

สัญชาติ ที่อยูอาศัย สถานที่ทํางาน หรือแหลงเงินทุนมาจากประเทศ NCCT หรือ Countries Subject to Monitoring, 

เปนบุคคลที่เคยถูกรายงาน STR ซึ่งยังมิไดแจงยกเลิก 

 1) ลูกคาที่เปดบัญชี 

 2) ผูที่มีอํานาจควบคุมในทอดสุดทาย (ไดแก รายช่ือตามที่ลูกคา Self- Declare หรือ Natural Person ที่อยู

เบื้องหลังผูถือหุนใหญ (ในทอดแรกต้ังแตรอยละ 25 ขึ้นไป) โดยนับในทอดตอๆ ไปต้ังแตรอยละ 50 จนสุดสาย) 

 3) ผูที่ไดรับประโยชนทอดสุดทาย 

 4) ผูรับมอบอํานาจในการดําเนินการในบัญชีของลูกคา 

 5) กรรมการผูลงนามในเอกสารการเปดบัญชี 

 6) ผูถือหุนใหญต้ังแตรอยละ 25 (นับรวมสวนที่ถือโดยบุคคลที่เช่ือวาเปนกลุมเดียวกัน) 

5. นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ัง หรือประกอบการ หรือต้ังอยูใน หรือมีแหลงเงินทุนมาจาก หรือมีสํานักงานใหญอยูใน

ประเทศ NCCT หรือ Countries Subject to Monitoring 

6. นิติบุคคลที่มีความเก่ียวของกับบุคคลซึ่งมีรายชื่ออยูใน Sanction List & PEP List 

7. นิติบุคคลมกีารถือหุนที่ซับซอนและบริษัทไมสามารถระบุวัตถุประสงคในการมีโครงสรางเชนนั้นชัดเจนได 

8. นิติบุคคลที่ไมใหความรวมมือในการแสดงตน จัดสงขอมูลหรือจัดสงเอกสารที่มีพิรุธ 

9. กองทุนตางประเทศที่ไมไดขึ้นทะเบียนหรือไดรับอนุมัติใหจัดต้ังจากทางการ 

10. กองทุนตางประเทศซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแลของประเทศหรือเขตดินแดนที่เปน NCCT 

หรือ Countries Subject to Monitoring ซึ่งบริษัทไดประเมินมาตรการ AML/CFT โดยจัดใหลูกคากรอกแบบสอบถาม 

(AML-CFT Questionnaire) เพื่อใชประเมินประสิทธิภาพของมาตรการในเร่ือง AML/CFT รวมทั้ง การสอบทานโดย

การเรียกดูขอมูลเก่ียวกับการถูกดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายฟอกเงิน และมาตรการ AML/CFT เพิ่มเติมผานเว็บไซต
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หรือจากฐานขอมูลของทางการหรือฐานขอมูลของผูใหบริการขอมูลที่เก่ียวของ หากจําเปน แลวเห็นวามีการ 

Implement มาตรการ  AML/CFT ที่รัดกุม 

11. สถาบันการเงินตางประเทศ (รวมสํานักงานใหญ สาขา หรือบริษัทในกลุมที่อยูภายใตการกํากับดูแลแบบกลุม 

(Consolidated Supervision) ของทางการ) กองทุนตางประเทศ ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานทางการ

ของประเทศหรือเขตดินแดนท่ีเปน NCCT หรือ Countries Subject to Monitoring ซึ่งบริษัทไดประเมินมาตรการ 

AML/CFT (เฉพาะกรณี Omnibus Account เทานั้น) โดยจัดใหลูกคากรอกแบบสอบถาม (AML/CFT Questionnaire) 

เพื่อใชประเมินประสิทธิภาพของมาตรการในเร่ือง AML/CFT รวมทั้งการสอบทานโดยการเรียกดูขอมูลเก่ียวกับการถูก

ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายฟอกเงิน และมาตรการ AML/CFT เพิ่มเติมผานเว็บไซตหรือจากฐานขอมูลของทางการ

หรือฐานขอมูลที่เก่ียวของ หากจําเปน และเห็นวามีการ Implement มาตรการ AML/CFT ที่รัดกุม 

12. มูลนิธิ/องคกรการกุศล ทั้งไทยและตางประเทศ สหกรณ สมาคม วัด โรงเรียน 

 

 

หมายเหตุ :   

1.    PEP List (Politically Exposed Persons) หมายถึง รายชื่อบุคคลที่เปนหรือมีความเก่ียวของกับบุคคลที่มีสถานะ

  หรือมีความสัมพันธเก่ียวของกับการเมือง ไมวาจะเปนนักการเมืองไทยหรือตางประเทศ  

2. STR (Suspicious Transaction Reports) หมายถึง รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  
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เอกสารแนบ 5.2 - ตัวอยาง ปจจัยเส่ียงเก่ียวกับผลิตภัณฑ 
 

ความเส่ียงสูง ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงต่ํา 

การระดมทุน ท่ีมีปริมาณสูงมาก  

(อาจเปนชองทางของผูท่ีตองการจะเปลี่ยนเงิน

มาเปนตราสารทางการเงินเพ่ือระดมทุน) 

การควบรวมกิจการ การปรับโครงสรางหน้ี 

(ไมสอดคลองกับแนวทางการฟอกเงิน) 

การใหคําปรึกษาดานการเงินแกโครงการขนาด

ใหญ มุงเนนโครงการที่เปน 

การพัฒนาหรือขยายกิจการทางธุรกิจ  

(อาจเกี่ยวของกับการเปลี่ยนสภาพเงินทุน 

ท่ีหาท่ีมาไมได) 

- การปรับโครงสรางองคกร 

- - การประเมินมูลคากิจการ 

(วัตถุประสงคยังไมเกี่ยวของกบัการเคลื่อนยาย

เงินทุน) 

- - การบริการดานตลาดทุนไดแก 

- การนําเสนอขายหลักทรัพย 

- การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

หลักทรัพย 

(ผูทําธุรกรรมมีโอกาสดําเนินความสัมพันธทาง

ธุรกิจกับลูกคาในระยะเวลาท่ีสั้น  

ยากแกการประเมินลูกคา) 
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