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ตัวอยางนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ 

การปองกันและปราบปรามการสนับสนนุทางการเงินแกการกอการราย 
 

 บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายหรือมาตรฐานการบริหารความเส่ียงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน 

แกการกอการราย ซึ่งประกอบไปดวยการบริหารความเส่ียงภายในองคกรเก่ียวกับผลิตภัณฑและชองทางการบริการ 

เพื่อใหทราบวา บริษัทฯ มีโอกาสเส่ียงตอการเปนแหลงฟอกเงินมากหรือนอย ในแตละผลิตภัณฑและชองทางการใหบริการ 

และนําผลการบริหารความเส่ียงนี้ไปใชในการประเมินความเส่ียงลูกคา ทั้งในขั้นตอนการระบุตัวตน ขั้นตอนในการอนุมัติ

รับลูกคา ตลอดจนขั้นตอนที่ดําเนินความสัมพันธกับลูกคา 

 

 1.  การบริหารความเส่ียงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายภายในองคกร 

สําหรับบริการและชองทางการบริการ 

  1.1 กําหนดปจจัยความเส่ียงเก่ียวกับบริการ 

  ประเภทบริการที่ใหคําแนะนํา หรือการเปนที่ปรึกษาในการทําธุรกรรมที่เก่ียวกับการลงทุนหรือการเคล่ือนยาย

การลงทุนแตละประเภท ตัวอยางเชน 

- การระดมทุน เชนการใหคําแนะนําในการออกและเสนอขายหลักทรัพย 

- การใหคําปรึกษาทางการเงินในการปรับโครงสรางทางการเงิน หรือแหลงเงินทุนของธุรกิจ 

- การปรับโครงสรางหนี้ หรือโครงสรางองคกร 

- การประเมินมูลคากิจการ / การควบรวมกิจการ 

ปจจัยที่ควรพิจารณาเพื่อประเมินความเส่ียงไดแก 

1) การโอน เปล่ียนมือผลิตภัณฑ หรือสิทธิในการใชบริการรวมถึงไดรับผลประโยชนจากการใชบริการ 

สามารถโอนหรือเปล่ียนมือใหแกเจาของรายอื่นได 

 ในการใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาลูกคาแตละราย ตองพิจารณาความเส่ียงในการฟอกเงินโดยไมทราบ

ผูรับเงินหรือผูรับโอน  

2) การเปล่ียนผลิตภัณฑหรือสิทธิในการใชบริการเปนเงินสดไดในขั้นตอนสุดทาย 

 การรับจายชําระไมวาในธุรกรรมประเภทใด บริษัทมีขอกําหนดท่ีลูกคาตองชําระหรือรับชําระผานบัญชี

ธนาคาร จึงทําใหสามารถตรวจสอบผูรับเงินไดครบถวนทุกรายการจึงพิจารณาวาเปนความเส่ียงดานการ

ฟอกเงินตํ่า 

3) การใชขามแดน 

 การใหบริการนั้น ลูกคาตองทําการโอนและรับโอนเงินในตางแดนหรือไม เปนปจจัยที่ตองพิจารณาในการ

รับงาน  

4) การกอภาระหนี้ 

 การเสนอบริการที่เก่ียวของการกอภาระหนี้ใหลูกคา ไมเขาลักษณะที่ทําใหเกิดการฟอกเงินได ใหถือวา 

มีความเส่ียงดานการฟอกเงินตํ่า 
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ตัวอยางการประเมินความเส่ียงของบริการที่ปรึกษาทางการเงิน  

ประเภทบริการ ความเส่ียงสูง ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงต่ํา 

Financial Advisor ประเภทการระดมทุนที่มี
มูลคาสูงมาก (อาจเปนชอง
ทางการฟอกเงินจากเงินทุน 
ที่หาที่มาไมได) 

- การปรับโครงสรางหนี้ / 
โครงสรางองคกร (มีความ
เก่ียวของกับการเคล่ือนยาย
เงินทุนนอย) 

- ประเภทการใหคําปรึกษา
ทางการเงินแกโครงการขนาด
ใหญ (อาจเก่ียวของกับการ
เปล่ียนสภาพเงินทุนที่หาที่มา
ไมได) 
- การควบรวมกิจการที่ชําระ
ดวยเงินสดที่มีมูลคาสูง (อาจ
เก่ียวของกับการเปล่ียนสภาพ
เงินทุนที่หาที่มาไมได) 

- การประเมินมูลคากิจการ / 
การควบรวมกิจการที่ชําระ
ดวยหุน (ไมเก่ียวของกับการ
เคล่ือนยายเงินทุน) 

 

  1.2  กําหนดปจจัยความเส่ียงเก่ียวกับชองทางการใหบริการ 

  การใหคําปรึกษาทางการเงินเปนบริการที่สรางความสัมพันธกับลูกคา ตองมีการพบหนาลูกคา จึงถือไดวา 

ไมมีปจจัยความเส่ียงที่เก่ียวกับชองทางการใหบริการที่ตองพิจารณาแตอยางใด 

  1.3  กรณีที่มีการใหบริการในรูปแบบใหม หรือชองทางใหมใหกําหนดมาตรการบรรเทาความเส่ียงดานการ

ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายท่ีอาจเกิดขึ้นกอนนําเสนอบริการใหม หรือการใชเทคโนโลยีใหม  

ผานการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ 
 
 2.  การบริหารความเส่ียงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายสําหรับลูกคา 

  2.1  กําหนดปจจัยการพิจารณาความเส่ียง 

  บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบาย/มาตรการหรือหลักเกณฑ เพื่อบริหารความเส่ียงดานการฟอกเงินและ 

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และนํามาปรับใชกับลูกคาทุกราย การบริหารความเส่ียงในที่นี้คือการกําหนด

ระดับความเส่ียงที่เหมาะสมสําหรับลูกคาแตละราย โดยไดกําหนดปจจัยการพิจารณาความเส่ียงของลูกคาในระดับตํ่า  

ปานกลางและสูง ตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของไดกําหนดหลักการไว 
 
ตัวอยางการจัดกลุมความเส่ียงของสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย มีดังนี้  

ความเส่ียงสูง ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงต่ํา 

ลูกคาที่พบรายชื่อในฐานขอมูล CDD 

Gateway ที่ไมใชรายชื่อบุคคลที่ถูก

กําหนด 

ลูกคาทั่วไปที่ไมมีความ

เส่ียงสูงและความเส่ียงตํ่า 

ลูกคาที่เปนรัฐบาล ราชการสวนกลาง ราชการ 

สวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 

องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐทั้งไทย

และตางประเทศที่มีการปฏิบัติตาม FATF 

ลูกคาและ/หรือผูที่เก่ียวของที่มี

สถานภาพทางการเมือง (PEPs) 

- มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถมูลนิธิสายใจ
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ความเส่ียงสูง ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงต่ํา 

ไทย [มูลนิธิแมฟาหลวง หรือมูลนิธิอื่นที่มีลักษณะ

คลายคลึงกัน] 

ลูกคาที่มีอาชีพเส่ียงตามประกาศ 

ปปง.  

- เปนสถาบันการเงินทั้งไทยและตางประเทศที่มีการ

ปฏิบัติตาม FATF 

ลูกคาที่มีแหลงที่มาของเงินหรือรายได

จากพื้นที่หรือประเทศที่มีความเส่ียง

ฟอกเงินสูง หรือพื้นที่ที่ ปปง. ประกาศ

กําหนด 

- เปนกองทุนรวม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ กองทุน 

สวนบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามเกณฑ ก.ล.ต. รวมถึง

ลูกคากองทุนตางประเทศที่มีการปฏิบัติตาม FATF 

ลูกคาที่พบการกระทําผิดหรือถูก

กลาวโทษจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใน

เร่ืองการกระทําอันไมเปนธรรมในการ 

ซื้อขายหลักทรัพย 

- ลูกคาเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

และตลาดซื้อขายตางประเทศ 

ลูกคาที่มีโครงสรางการถือหุน / 

โครงสรางการจัดการที่ซับซอนมาก 

ทําใหการระบุถึงผูรับประโยชน 

ที่แทจริงเปนไปไดยาก 

  

ลูกคาที่ถูกรายงานธุรกรรมที่มีเหตุ 

อันควรสงสัย 

-  

 

 3. ผลจากการประเมินความเส่ียงนําไปสูการจัดระดับความเส่ียง 

 โดยหลักจะพิจารณาความเส่ียงของลูกคาเปนหลัก แตหากลูกคาที่มีความเส่ียงตํ่า มีการใชบริการท่ีมีความเส่ียง

สูง ควรพิจารณาปรับระดับความเส่ียงเพิ่มขึ้น 

 4. กําหนดเพิ่มเติมตามนโยบายภายในองคกรเพื่อใหมีระบบการตรวจสอบท่ีมีความเขมขนสอดคลองกับระดับ

ความเส่ียงของลูกคา กระบวนการบริหารความเส่ียงสําหรับลูกคานั้น ไดดําเนินการอยูตลอดเวลาจนกวาจะยุติ

ความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา โดยการบริหารความเส่ียงสําหรับลูกคา จะเร่ิมดําเนินการคร้ังแรกและจะเสร็จส้ินพรอมกัน

กับขั้นตอนที่มีการอนุมัติสรางความสัมพันธและไดตรวจทาน ปรับปรุงอยูเสมอ 

 ลูกคาที่มีความเส่ียงตํ่า  ทบทวนทุก 5 ป 

 ลูกคาที่มีความเส่ียงปานกลาง ทบทวนทุก 2 ป 

 ลูกคาที่มีความเส่ียงสูง  ทบทวนทุกป 
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 5. หากลูกคามีพฤติกรรมหรือความเคล่ือนไหวทางธุรกรรมที่ผิดปกติและทําใหพบวา มีโอกาสสูงสุดที่จะ 

เก่ียวของกับการกระทําความผิดมูลฐาน หรือการฟอกเงิน บริษัทฯ จะดําเนินการบริหารความเส่ียงดวยการประเมินความ

เส่ียงของลูกคารายนั้น ๆ ใหมทันที โดยใชขอมูลที่เปนปจจุบันที่สุดเปนสวนสําคัญในการประเมินระดับความเส่ียงดวย 

 6.  กําหนดมาตรการในการตรวจสอบอยางเขมขนสําหรับลูกคากลุมเส่ียงสูง (Enhanced Due Diligence) เชน 

การพิจารณาถึงแหลงที่มาของเงินที่ใชในการทําธุรกรรม การระบุตัวตนผูรับประโยชนที่แทจริง การใหผูบริหารระดับสูงเปน

ผูอนุมัติการรับลูกคา การติดตามขอมูล และพฤติกรรมของลูกคาอยางใกลชิด เปนตน 

 หากพบขอเท็จจริงที่เส่ียงตอการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ใหดําเนินการพิจารณา 

ปดบัญชีหรือยุติความสัมพันธกับลูกคารายดังกลาว หรือพิจารณารายงานเปนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน 

ปปง. ตามแตกรณี 

 7.  กําหนดใหมีการทบทวนปรับปรุงการประเมินความเส่ียงขององคกรเมื่อมีการเปล่ียนแปลงในธุรกรรมหรือ

บริการ หรือชองทางการใหบริการที่สําคัญ รวมถึงเม่ือไดรับผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงตามรายงานการประเมิน

ความเส่ียงดานการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายระดับชาติ (National Risk Assessment) 

 

 

************************************************** 



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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