






ส่ิงที่สงมาดวย 2 
 

สรุปสาระสําคญัรางหลักการประกาศสํานักงาน 
เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อปองกัน 

การใชบริการธุรกิจหลักทรัพยเปนชองทางในการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
 

1.   วัตถุประสงค 

1.1   เพื่อปองกันมใิหผูกระทําความผิดสามารถใชการทําธุรกรรมหลักทรัพยหรือบริการที่
ไดรับจากผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยเปนชองทางในการฟอกเงินและการใหการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการราย  เพื่อรักษาความนาเชื่อถือและภาพลักษณของตลาดทุนของประเทศโดยรวม   

1.2   เพื่อใหบริษัทหลักทรัพยใหความสําคัญโดยจดัใหมีมาตรการที่เพียงพอในการปองกนั 
การฟอกเงิน รวมทั้งจัดใหมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งในสวนที่เกีย่วกับการปฏบิัติฝาฝน
หรือไมถูกตองครบถวนตามกฎหมายฟอกเงิน  การถูกยดึหรืออายัดทรพัยสินชั่วคราวหรือส่ังใหทรัพยสิน
ตกเปนของแผนดินหากพบวามีสวนเกีย่วของกับการฟอกเงิน  และการตองรวมรับผิดในฐานะตัวการรวม
หรือผูสนับสนุนหากพบวาธุรกรรมของลูกคาเกี่ยวของกับความผิดมลูฐาน การฟอกเงิน หรือการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย  

2.   บุคคลท่ีใชบงัคับ 

บริษัทหลักทรพัย (บล.) สําหรับการทําธุรกิจทุกประเภท ไดแก  การเปนนายหนา  คาหลักทรัพย  
การจัดจําหนายหลักทรัพย  การใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย   การยมืและใหยืมหลักทรัพย  การจัดการ
กองทุนรวม  และการจัดการกองทุนสวนบคุคล  แตไมรวมนายหนาระหวางผูคาหลักทรัพย  ที่ปรึกษา
ลงทุน  ตัวแทนจําหนายหลักทรัพย  และที่ปรึกษาการเงิน   

3.   สรุปหลักการที่สําคัญ 

3.1 ระบบการบริหารความเสี่ยง  

•    บล. ตองจัดใหมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อปองกันการใชบริการ 
   ธุรกิจหลักทรพัยเปนชองทางในการฟอกเงิน โดยนโยบายดังกลาวจะตองไดรับ 

ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทและขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองมี 
รายละเอียดเพยีงพอที่จะถือปฏิบัติไดจริง   

•   บล. ตองจัดใหมีการอบรมใหความรูความเขาใจแกบุคลากรเปนประจํา 
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•    บล. ตองจัดใหมี anti-money laundering officer เพื่อใหคําปรึกษา  ติดตาม  และ 
 ตรวจสอบใหแนใจวามกีารปฏิบัติตามตามกฎหมาย  ประกาศฉบับนี้  แนวทาง 
 ของสมาคม  นโยบายและขัน้ตอนการปฏบิัติงานของบริษัท    

 3.2 กระบวนการรูจักลูกคาและการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกีย่วกับลูกคา  
  (Know-Your-Customer/ Client Due Diligence : KYC/CDD)  

•    บล. ตองทํา KYC/CDD โดยระบุใหไดถึงบคุคลที่ไดรับประโยชนและบคุคลที่มี
อํานาจควบคุมหรือตัดสินใจในทอดสุดทาย ทั้ง  (1) เมื่อลูกคาเปดบัญชี และ  

  (2) ตลอดชวงเวลาที่ลูกคามีการทําธุรกรรมกับบริษัท (on-going KYC/CDD) 

•    จะตองจดักลุมเพื่อทํา KYC/CDD ตามระดบัความเสี่ยงของลูกคาเกี่ยวกับ 
 การฟอกเงิน  

•    บล. จะตองจัดใหมีระบบฐานขอมูลหรือขั้นตอนการปฏบิัติงานในการเขาถึง
ฐานขอมูลที่เพยีงพอ รวมทั้งจะตองทําการติดตามขอมูลที่มีการเปดเผยผานสื่อ
ตางๆ   ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการจดักลุมลูกคาและการทํา KYC/CDD    

•    กรณีที่ปรากฏวาลูกคา บุคคลที่ไดรับประโยชนหรือบุคคลมีอํานาจควบคุมการทํา
ธุรกรรมในทอดสุดทาย เปนบุคคลดังตอไปนี้  จะตองจัดเปนกลุมที่ตองใหความ
สนใจเปนพิเศษและทํา KYC/CDD ในระดับที่เขมงวดกวาปกต ิ  
-  เปนบุคคลที่กระทําความผดิมูลฐานหรอืความผิดฐานฟอกเงิน (รวมการกอการ 
    ราย) ทั้งตามกฎหมายไทยหรือตางประเทศ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้ 

ตามแนวทางที ่ปปง. กําหนด 
-  เปนบุคคลที่มีสถานะหรือมีความสัมพันธเกี่ยวของกับการเมือง ทั้งไทยหรือ 
    ตางประเทศ ตามแนวทางที่ ปปง. กําหนด รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของ ทัง้นี้  

ตามแนวทางที ่ปปง. กําหนด 
-  มีสัญชาติ ถ่ินที่อยู แหลงที่มาของเงินทุน การจดัตั้ง สถานที่ติดตอ หรือสถานที่ 
    ประกอบธุรกิจ อยูในเขตดนิแดนหรือประเทศที่ไมไดประยุกตใชขอแนะนํา 
    ของ FATF หรือประเทศในกลุม NCCTs  ทั้งนี้ ตามแนวทางที่ ปปง. กําหนด 
-   นิติบุคคลที่มีโครงสรางการถือหุนหรือการบริหารงานที่ซับซอน 
-   กองทุนตางประเทศที่ไมไดขึ้นทะเบยีนหรือผานการอนุมัติจากทางการ 
-   ไมใหความรวมมือในการจัดสงเอกสารหรือจัดสงเอกสารที่มีขอพิรุธ   
-   เคยถูก บล. นั้นรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR) 
-   ประกอบอาชีพหรือธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงตามแนวทางที่ ปปง. กําหนด 
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-   ถูกจัดอยูในกลุมที่ควรใหความสนใจเปนพิเศษตามที่ ปปง. หรือสมาคม 
     กําหนด 

•    กรณีดังตอไปนี้อาจถือเปนลูกคากลุมที่มีระดับความเสี่ยงต่ําและทํา KYC/CDD 
ในระดบัที่เขมงวดนอยกวาปกติได  
-   ขอมูลเกี่ยวกับความมีตวัตนที่แทจริงของลูกคา ผูรับผลประโยชน และ 
    ผูที่มีอํานาจควบคุมไดมีการเปดเผยตอสาธารณชนอยางเพียงพอแลว 
-   สถาบันการเงินหรือกองทนุที่อยูภายใตการกํากับดแูลของทางการที่มี 

มาตรฐานการกํากับดแูลสอดคลองตามมาตรฐานสากล  และ บล. ไดทาํการ
ประเมินจนมัน่ใจแลววาสถาบันการเงินหรือกองทุนดังกลาวมีการทํา 
KYC/CDD อยางรัดกุม 

-   สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
-   อ่ืนๆ ตามที่สมาคมกําหนด 

•    ตองไมยินยอมใหลูกคาใชช่ือปลอมหรือใชช่ือแฝงในการเปดบัญชี 

•    กรณีสถาบันการเงินที่เปดบญัชีประเภท omnibus account อาจไมตองทํา 
KYC/CDD ไปจนถึงระดับของลูกคาที่อยูภายใตบัญชีดงักลาว  แตในกรณีที่เปน
สถาบันการเงินตางประเทศตองจัดใหมีการประเมินความรัดกุมเพยีงพอของการ
ทํา KYC/CDD ของสถาบันการเงินดังกลาว และตองเสนอขออนุมัติเปดบัญชี 

 ตอผูบริหารระดับสูง 

•    บล. ไมสามารถมอบหมายใหสถาบันการเงินอื่นทํา KYC/CDD แทนตน  ยกเวน 
เฉพาะในสวนที่เปนการพบลูกคา (face-to-face meeting) เมื่อลูกคามีการเปด
บัญชีหรือเร่ิมทําธุรกรรม  แตจะตองจดัใหมีการดําเนนิการตามเงื่อนไขที่กําหนด 
(third party reliance) 

•    การทํา on-going KYC/CDD จะตองประกอบดวย 3 สวน ดังนี ้
 (1)  การทบทวนขอมูลเดิมของลูกคาตามรอบระยะเวลาตามระดับความเสี่ยงของ 
                    ลูกคา 

(2)  การทบทวนและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกบัลูกคาเพิ่มเตมิโดยเร็วเมื่อรูหรือเกิด 
       เหตุการณตามที่กําหนด  เชน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของธุรกรรมหรือการ 
       ชําระเงินอยางมีสาระสําคัญ  เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับขอมูลลูกคา  เปนตน 
(3)  การตรวจสอบรายชื่อลูกคากับระบบฐานขอมูลตามรอบระยะเวลาที่กําหนด   
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•    จะตองทํา KYC/CDD ลูกคาที่มีอยูเดิมใหเสร็จสิ้นภายใน 3 ปนับจากประกาศ 
มีผลใชบังคับ  ยกเวน ลูกคากลุมที่ตองใหความสนใจเปนพิเศษซึ่งจะตอง
ดําเนินการใหเร็วข้ึนตามระยะเวลาที่สมาคมกําหนด 

 3.3 การรายงาน STR  

•    บล. จะตองมีการกําหนดรูปแบบธุรกรรมที่ควรรายงาน STR ใหชัดเจน โดยอาจ 
 อางอิงตัวอยางที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

•    จัดใหมีระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการติดตามและรายงาน STR อยางมี 
 ประสิทธิภาพและทันตอเหตุการณ 

•    มีมาตรการปองกันไมใหมีการนําขอมูลการรายงาน STR ไปบอกลูกคาหรือ 
              ผูที่ไมมีสวนเกีย่วของ 

 3.4 การจดบันทกึและจัดเก็บเอกสารหลักฐาน  

•    ตองจดบันทกึและจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการทํา KYC/CDD และการรายงาน STR  
 ไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ปนับแตวันที่ลูกคาปดบัญชี 



              ส่ิงที่สงมาดวย  3 
การรูจักลูกคาและการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจรงิเกี่ยวกับลูกคา (KYC/CDD Process) 

เมื่อลูกคาเปดบัญชีหรือเริ่มทําธุรกรรมเปนครั้งแรก 

 

 

ลูกคายื่นขอทําธุรกรรมและเอกสารหลักฐานประกอบตามที่สมาคม
กําหนด รวมทั้งระบุรายช่ือบุคคลที่ไดรับประโยชน & บุคคลที่มีอํานาจ

ควบคุมการทําธุรกรรมในทอดสุดทาย 

จัดกลุมลูกคาตามแนวทางของสมาคม 

 enhanced KYC/CDD  โดย identify & 
verify ตามแนวทางที่สมาคมกําหนด 
- รวบรวมขอมูลเพิ่ม 
- verify เพิ่มจากแหลงที่เช่ือถือได 
- การประเมินมาตรการ AML/CFT 
(กรณีลูกคาที่เปนสถาบันการเงินตางประเทศ) 

- face-to-face meeting 
- ขออนุมัติผูบริหารระดับสูง 
- ติดตามการทําธุรกรรมใกลชิดยิ่งขึ้น 

เสี่ยงต่ํากวาปกติ ลูกคาปกติทั่วไปลูกคาทีตองใหความสนใจเปนพิเศษ

reduced KYC/CDD  
โดย identify & verify 
ตามแนวทางที่สมาคม

กําหนด 

i.e. photo ID, สัญชาติ/ ท่ีอยู/สถานที่
ประกอบธุรกิจ,  อาชีพ /ลักษณะธุรกิจ, บุคคล
ท่ีไดรับประโยชนจากการทําธุรกรรมในทอด
สุดทาย, บุคคลท่ีมีอํานาจควบคุมการทํา
ธุรกรรมในทอดสุดทาย, บุคคลท่ีมี
ความสัมพันธดานครอบครัว /ธุรกิจ,  
โครงสรางการถือหุน, หนวยงานทางการที่อยู
ภายใตกํากับดูแล, การชําระ /แหลงเงิน,    
วัตถุประสงค /เง่ือนไขในการทําธุรกรรม 
 ใช ไมใช 

 
ขอมูล  identification ครบถวน &  

เปนปจจุบัน โดยสามารถ  identify บุคคลที่

ไดรับประโยชน & บุคคลที่มีอํานาจควบคุม

การทําธุรกรรมในทอดสุดทาย ? 

บันทึก & จัดเก็บขอมูล 

ควรปฏิเสธการเปดบัญชี &

พิจารณารายงาน STR 

บันทึก & จัดเก็บ

ขอมูล 

ลูกคาปฏิเสธการใหขอมูล 

identify & verify 
ตามแนวทางที่
สมาคมกําหนด 

ใช ไมใช 

verify ขอมูลเพิ่มเติม 

(เฉพาะบางกรณี) 

เกี่ยวของกับฟอกเงิน / 

ไมใหความรวมมือ 

รับทําธุรกรรม /เปดบัญชี 



 

พบ/ สงสัย วา เปน/เกี่ยวกับ 
PEPs / NCCTs /ไมได
ประยกตใช FATF Recc.

พิจารณาดาํเนินการ  
-  ติดตามใกลชิดยิ่งขึ้น /  

   re-classify เปนกลุมที่
ตองใหความสนใจเปนพิเศษ 

การตรวจสอบและทบทวน
ขอมูลเดิมตามระดับความ
เสี่ยงของลูกคาตามรอบ
ระยะเวลาที่สมาคมกําหนด 

การรูจักลูกคาและการตรวจสอบเพือ่ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาตลอด
ชวงเวลาที่ลูกคามกีารทําธุรกรรมกับบริษัท (On-going KYC/CDD) 

รวมรวมขอมูลเพิ่มเติม 
/ขอขอมูลจากลูกคา 

ระบบการติดตามขอมูล 
ขาวสาร 

ระบบติดตามการ
เปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ
ของธุรกรรม  & การ
ชําระ /รับชําระเงิน 

การตรวจสอบรายชื่อบุคคล  เขตดินแดน  & ประเทศ ที่
ควรจัดเปนกลุมที่ตองใหความสนใจเปนพิเศษจากระบบ
ฐานขอมลรายชื่อตามรอบระยะเวลาที่สมาคมกําหนด 

ขอมูลครบถวน &  
เปนปจจุบันในสาระสําคัญ 

รวมรวมขอมูลเพิ่มเติม / ขอขอมูล หรือ 
สอบถามเหตผุลจากลูกคา * 

ลูกคาปฏิเสธการให
ขอมูล 

มีเหตุสงสัยเกี่ยวกับความนาเชื่อถือ ถูกตอง 
เพียงพอ หรือเปนปจจุบัน ของขอมูลลูกคา 

 ขอมูลครบถวน 
& 

เปนปจจุบัน 

พิจารณาดําเนินการ
-  ติดตามใกลชิดยิ่งขึ้น /  
   re-classify เปนกลุมที่ตอง
ใหความสนใจเปนพิเศษ 

-  ระงับ / จํากัดการทําธุรกรรม 
-  รายงาน STR 

พิจารณาดาํเนินการ
-  ระงับ / จํากัดการทําธุรกรรม 
-  รายงาน STR 

พบ/สงสัย วา เปน/
เกี่ยวกับ ML & FT

re-classify โดย
ตัดออกจากกลุม
ที่ตองใหความ
สนใจเปนพิเศษ 

ไมพบวาลูกคา 
อยูในกลุมที่ตอง
ใหความสนใจ
เปนพิเศษแลว 

re-classify เปนกลุมทีตองให
ความสนใจเปนพเิศษ 

 

ลูกคาปฏิเสธการให
ขอมูล 

enhanced KYC/CDD
process

พิจารณา
-  รายงาน STR  
- จํากัดการทําธุรกรรม 
   อยางระมัดระวัง 

ขอมูลครบถวน 
& 

เปนปจจุบัน 

re-classify เปนกลุมที
ตองใหความสนใจเปน

พิเศษ 

enhanced KYC/CDD 
โดยความระมัดระวัง 

บันทึก & 
จัดเก็บ 

บันทึก & 
จัดเก็บ 

บันทึก & 
จัดเก็บ 

บันทึก & 

จัดเก็บ 

ใช 

ใช 

ไมใช 

ไมใช 

บันทึก & 
จัดเก็บ 

หมายเหตุ : * เมื่อบริษัทไดรวบรวมขอมูลแลวพบ/สงสัยวาเปน/เกี่ยวกับ PEPs / NCCTs / ไมไดประยุกตใช FATF Recc. หรือ ML ใหทําตาม flow  “พบ/ สงสัย วา เปน/เกี่ยวกับ PEPs / NCCTs/ ไมไดประยุกตใช 
FATF Recc.” หรือ “พบ/สงสัย วา เปน/เกี่ยวกับ ML” แลวแตกรณี




