
 
 

นโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

(Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) 
ของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด (ช.ส.ค.) 

๑. เพ่ือใหการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด
(ช.ส.ค.) เปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย และดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดรับกับ
ขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการราย (Anti-Money Laundering and Combating Combating the Financing of Terrorism : 
AML/CFT) อีกท้ังยังเปนการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเพ่ือใหถูกตองและสอดคลอง ตามกฎเกณฑ
ดังกลาว ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ช.ส.ค. ชุดท่ี ๓๘ ครั้งท่ี  ๒๑/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ 
๒๕๖๐ ไดมีมติเปนเอกฉันท กําหนดนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตาน            
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายไว ดังนี้ 

๑.๑. ช.ส.ค. มีหนาท่ีและจรรยาบรรณในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินและปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย รวมท้ังมาตรฐานสากล
ดาน AML/CFT 

๑.๒. ช.ส.ค. ตองมีความมุงม่ันในการปองกันมิใหองคกรของตน เปนแหลงฟอกเงินและสนับสนุน    
ทางการเงินแกการกอการราย โดยการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของและ
แนวทางปฏิบัติท่ีสํานักงาน ปปง. กําหนดขึ้น อยางเครงครัด 

๑.๓. ช.ส.ค. ตองกําหนดนโยบายลําดับรอง และมาตรการตางๆ เพ่ือรองรับนโยบายดานการปองกัน
และปราบปรามฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย อันไดแกนโยบายใน            
การรับลูกคา นโยบายในการบริหารความเสี่ยงดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย แนวปฏิบัติในการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริง
เก่ียวกับลูกคาและผูดําเนินการแทนและแนวปฏิบัติเรื่องการรายงานธุรกรรมทางการเงินและการจัดใหลูกคา
แสดงตน 

๑.๔. ช .ส.ค. ตองกํากับดูแลใหบุคลากรภายใน ช.ส.ค.ตองปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการและ             
แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรา ม           
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย อยางมีประสิทธิภาพ 
๒. นโยบายการรับลูกคาของ ช.ส.ค. นโยบายการรับลูกคาเปนหลักการในการกําหนดขั้นตอน ในการปฏิบัติ            
เม่ือแรกสรางความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา มีความมุงม่ันในการปฏิบัติตามกระบวนการตาง ๆ ในการรับ
ลูกคาอยางครบถวน โดยมีสาระสําคัญท่ีแสดงถึงหลักการและมีการปฏิบัติท่ีเปนไปตามขั้นตอนท่ีถูกตอง              



ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย รวมท้ังมาตรฐานสากลดาน AML/CFT 

๒.๑. การจัดใหลูกคาแสดงตน เม่ือผูขอใชบริการแจงความประสงคจะสรางความสัมพันธทางธุรกิจ 
หรือขอทําธุรกรรมในครั้งแรก ตองจัดใหลูกคาแสดงตนตามหลักเกณฑ และวิธีการในกฎกระทรวงกําหนด
ธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตองจัดใหลูกคาแสดงตน พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
ประกาศสํานักนายกรฐัมนตรี เรื่องวิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ 

๒.๒. การระบุตัวตนของลูกคา ช.ส.ค. จะตองไดรับขอมูลอ่ืนของลูกคาหรือแสวงหาขอมูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกับลูกคาเพ่ือท่ีจะสามารถระบุขอเท็จจริงไดวา 

 ๒.๒.๑. ผูขอสรางความสัมพันธหรือใชบริการท่ีเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล/บุคคลท่ีมี
การตกลงกันทางกฎหมายนั้น มีความเสี่ยงในระดับท่ี ช.ส.ค. จะอนุมัติรับเปนลูกคาไดหรือไม 

 ๒.๒.๒. ช.ส.ค. มีขอมูลของลูกคามากเพียงพอท่ีจะกําหนดระดับความเสี่ยงดานการฟอกเงิน
ไดอยางถูกตอง 

๒.๓. การพิสูจนทราบขอมูลการแสดงตนของลูกคา ช.ส.ค. ตองตรวจสอบความครบถวนถูกตอง             
ของขอมูลและหลักฐานการแสดงตนและมีการตรวจสอบขอมูลลูกคากับฐานขอมูล “บุคคลท่ีถูกกําหนด”          
ซ่ึงเปนบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรตามรายชื่อซ่ึงมีมติของหรือประกาศภายใตคณะมนตร ี           
ความม่ันคงแหงสหประชาชาติกําหนดใหเปนผูท่ีมีการกระทําอันเปนการกอการราย หรือบุคคล คณะบุคคล 
นิติบุคคล หรือองคกรตามรายชื่อท่ีศาลไดพิจารณาและมีคําสั่งใหเปนบุคคลท่ีกําหนด 

๒.๔. การอนุมัติหรือปฏิเสธการรับลูกคา ช .ส.ค. จะปฏิเสธการสรางความสัมพันธ/รับทําธุรกรรม              
หากพบวา 

 ๒.๔.๑. ลูกคาผูรับประโยชนท่ีแทจริง หรือผูมีสวนเก่ียวของอยางมีนัยสําคัญของลูกคาเปน
บุคคลท่ีถูกกําหนด 

 ๒.๔.๒. ไมไดรับขอมูลหรือหลักฐาน ซ่ึงมีความสําคัญในการระบุตัวตนของลูกคาและจัดความ
เสี่ยงดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการราย 

 ๒.๔.๓. ลูกคาใชชื่อปลอม นามแฝง หรือลูกคาแจงเท็จในขอมูล หรือแสดงหลักฐานสําคัญ
เปนเท็จ 

 ๒.๔ .๔.  กา รรับลูกค ารา ยนั้น  ๆ จะทํ าให  ช.ส.ค . มีควา มเสี่ ยงต อกา รฟอกเงินหรื อ                 
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายอยางรายแรง 
๓. นโยบายการบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แกการกอการรายของ ช.ส.ค.  

เม่ือ ช.ส.ค. ดําเนินกระบวนการรับลูกคา จนถึงขั้นตอนท่ีไดขอมูลลูกคาเพ่ือระบุตัวตนและจะดําเนิน
มาตรการบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกคาทันที  โดยการกําหนดปจจัยความเสี่ยงตาง ๆ สําหรับลูกคาแตละกลุม 
และดําเนินการบริหารความเสี่ยงสําหรับผลิตภัณฑหรือบริการตาง ๆ ชองทางการใชบริการ/ทําธุรกรรม เพ่ือใช
เปนปจจัยในการบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกคา ดังนี้ 
 ๓.๑. การบริหารความเสี่ยงภายในองคกร ช.ส.ค. บริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงิน และการปองกัน
และปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายสําหรับผลิตภัณฑ/บริการ และชองทางการใชบริการ/
ทําธุรกรรม และนําความเสี่ยงในการใชผลิตภัณฑ/บริการ และชองทางการใชบริการ/ทําธุรกรรมแตละประเภท 



มาพิจารณารวมกับปจจัยความเสี่ยงอ่ืนๆ ของลูกคาเพ่ือพิจารณาประกอบกับความเสี่ยงสําหรับลูกคาแตละราย 
ตามแนวทางการพิจารณาความเสี่ยงของผลิตภัณฑ/บริการและชองทางการใชบริการ/ทําธุรกรรมของ ช.ส.ค. 
 ๓.๒. การบริหารความเสี่ยงของลูกคา ในการบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกคา ช.ส.ค. ไดกําหนดปจจัย
พิจารณาความเสี่ยงของลูกคาในระดับตํ่า และระดับสูง ตามประกาศท่ีเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินกําหนด คือ ประกาศเรื่อง ประเภทและลักษณะของลูกคา ท่ีมีความเสี่ยงตํ่าประกาศ
เรื่อง ประเภทลูกคาท่ีสถาบันการเงินอาจไมตองดําเนินการระบุตัวจนของลูกคาและกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา ซ่ึงพิจารณาถึงความสอดคลองกับระดับ
ความเสี่ยงเปนสําคัญโดยกําหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 
 ๓.๒.๑. กําหนดใหมีมาตรการในการพิจารณาความเสี่ยงท่ีอาจเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกคาตามท่ี
กฎหมายกําหนด และอาจสอดคลองกับมาตรฐานสากลดาน AML/CFT เพ่ือให ม่ันใจวามาตรการดังกลาว
สามารถปองกันหรือลดความเส่ียงจากการใชธนาคารเปนชองทางหรือเปนตัวกลางในการฟอกเงินและ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
 ๓.๒.๒. กําหนดใหมีการประเมินความเส่ียงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ   
การราย เพ่ือใหทราบระดับความตองการในการจัดเก็บขอมูลและหลักฐานการแสดงตนใหเหมาะสมตามระดับ
ความเสี่ยงในการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย           
ของลูกคาท้ังหมด 
 ๓.๒.๓. จัดใหมีมาตรการท่ีเหมาะสมและเขมขนมากกวาปกติในการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริง
เก่ียวกับลูกคาท่ีมีความเสี่ยงตอการฟอกเงินในระดับสูง 
 ๓.๒.๔. กําหนดใหมีการบริหารความเสี่ยงและการทบทวนขอมูล และขอเท็จจริงท่ีใชเพ่ือการบริหาร
ความเสี่ยงสําหรับลูกคาอยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะลูกคา ท่ีมีความเส่ียงตอการฟอกเงินระดับสูงหากพบ
ขอเท็จจริง  ท่ีเสี่ยงตอการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ตองพิจารณาตรวจสอบ         
เพ่ือปฏิเสธการสรางความสัมพันธกับลูกคา หรือหากตองการสรางความสัมพันธตองพิจารณารายงาน            
เปนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยสํานักงาน ปปง.  

๓.๒.๕. กําหนดใหมีการตรวจสอบความครบถวนของขอมูลการใชบริการธุรกรรมการโอนเงินหรือการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
  
 
 

( นายสุภาพ   จันทรภิรมย ) 
     ประธานกรรมการ 

      ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด 
 
 
 
 



 
 

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

ของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด (ช.ส.ค.) 
เพ่ือใหการดําเนินงานของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด (ช .ส.ค.) เปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและเปนไปตามประกาศ ช .ส.ค. เรื่องนโยบายดาน          
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายตาม         
มติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ช.ส.ค. ชุดท่ี ๓๘ ครั้งท่ี  ๒๑/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  

ช.ส.ค. จึงไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางในการกํากับ
ดูแลใหบุคลากรภายในองคกร ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบาย ช.ส.ค. 
ลักษณะของการฟอกเงิน 

การฟอกเงินเปนกระบวนการท่ีมีเจตนาเพ่ือแปลงผลประโยชนท่ีไดมาจากกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย/
อาชญากรรม มาเปลี่ยนสภาพใหเปนเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาโดยชอบดวยกฎหมายโดยกระบวนการฟอกเงิน 
ประกอบดวย 

ขั้นตอนท่ี ๑ การนําเงิน การกระทําผิดกฎหมายเขาสูระบบการเงิน โดยมีเปาหมายเพ่ือแปลงเงินสด
ใหอยูในรูปแบบท่ีสามารถเคลื่อนยายและจัดการใหงาย 

ขั้นตอนท่ี ๒ การยายเงิน การแบงปน การโอนเงิน ใหยากตอการตรวจสอบ เพ่ือตัดความเชื่อมโยง
ระหวางแหลงท่ีมาของรายไดท่ีผิดกฎหมาย โดยการสรางขั้นตอนการทําธุรกรรมทางการเงินซับซอน 

ขั้นตอนท่ี ๓ การนําเงินเขาสูเศรษฐกิจท่ีถูกกฎหมาย โดยทําใหเงินท่ีไดจากการกระทําผิดกฎหมาย
เปนเงินท่ีไดมาโดยถูกกฎหมาย และผูฟอกเงินสามารถชี้แจงถึงแหลงท่ีมาของเงินได 

 
สวนท่ี ๑ การกําหนดแนวทางปฏิบัติในการรับลูกคา 
 “ลูกคา” หมายความวา สมาชิก บุคคล หรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวของกับการทําธุรกรรมกับ ช.ส.ค. 
 ช.ส.ค. กําหนดใหนโยบายการรับลูกคา โดยกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติขั้นตอนการสรางความสัมพันธ 
หรือปฏิเสธความสัมพันธทางธุรกิจ หรือการทําธุรกรรมกับลูกคาโดยมีขอมูลลูกคา ท่ีเปนมาตรฐานในการชวย
ลดความเสี่ยง ของ ช.ส.ค.  ท่ีสามารถดําเนินการพิสูจนและตรวจสอบขอมูลลูกคากับบัญชีรายชื่อท่ีมีความเสี่ยง
ตามท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ือปองกันมิให ช.ส.ค. ถูกใชเปนเครื่องมือ หรือตัวกลางในการฟอกเงิน หรือการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
 ๑.๑. การจัดใหลูกคาแสดงตน (Customer identification : CID) 
 เม่ือลูกคาจะแจงความประสงคจะสรางความสัมพันธทางธุรกิจ หรือขอทําธุรกรรมในครั้งแรก ตองให
ลูกคาแสดงตน ดังนี้ 
  ๑.๑.๑. การแสดงตนของลูกคาซ่ึงบุคคลธรรมดาตองแสดงขอมูลและหลักฐาน 
   ๑.๑.๑.๑. ชื่อ และนามสกุล 



   ๑.๑.๑.๒. วัน เดือน ป เกิด 
   ๑.๑.๑.๓. เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 
   ๑.๑.๑.๔. ท่ีอยูตามทะเบียนบาน 
   ๑.๑.๑.๕. อาชีพ สถานท่ีทํางาน 
   ๑.๑.๑.๖. ขอมูลการติดตอ เชน หมายเลขโทรศัพท ท่ีอยูอิเล็กทรอนิกส 
   ๑.๑.๑.๗. ลายมือชื่อลูกคา 
  ๑.๑.๒. การแสดงตนของลูกคาซ่ึงเปนนิติบุคคล ตองแสดงขอมูลและหลักฐาน 
   ๑.๑.๒.๑. ชื่อนิติบุคคล 
   ๑.๑.๒.๒. เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร (ถามี) 
   ๑.๑.๒.๓. หลักฐานสําคัญท่ีแสดงตนสําหรับสมาคม หรือนิติบุคคลอ่ืน ไดแก หนังสือ
แสดงความประสงคในการทําธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือหนังสือ
แตงต้ังหรือหนังสือมอบอํานาจในการทําธุรกรรม 
   ๑.๑.๒.๔. สถานท่ีและหมายเลขโทรศัพท 
   ๑.๑.๒.๕. ชื่อเต็มของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย 
   ๑.๑.๒.๖. ขอมูลของผูมีอํานาจลงนามนิติบุคคลท่ีไดรับมอบหมาย เชน ชื่อเต็ม          
วันเดือนปเกิด เลขบัตรประจําตัวประชาชน และในกรณีเปนคนตางดาว ใหแสดงเลขหนังสือเดินทางหรือ            
เลขประจําตัวท่ีรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐเจาของสัญชาติออกให หรือเลขประจําตัวในเอกสารสําคัญ
ประจําตัวท่ีรัฐบาลออกให 
   ๑.๑.๒.๗. ประเภทกิจการ และวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการ 
   ๑.๑.๒.๘. ตราประทับ (ถามี) 
   ๑.๑.๒.๙. ลายมือชื่อผู มีอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจในการสรางความสัมพันธ          
ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรม 
  ๑.๑.๓. การแสดงตนของลูกคาท่ีไมไดสรางความสัมพันธตอหนา สําหรับบริการทางการเงิน 
ท่ีมีความเสี่ยงตํ่าตองแสดงขอมูลและหลักฐาน 
   ๑.๑.๓.๑. เลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือเลขประจําตัวท่ีรัฐบาลหรือหนวยงาน
ของรัฐเจาของสัญชาติออกให หรือเลขประจําตัวในเอกสารสําคัญประจําท่ีรัฐบาลไทยออกให 
   ๑.๑.๓.๒. ท่ีอยูตามทะเบียนบาน 
   ๑.๑.๓.๓. ขอมูลติดตอ เชนหมายเลขโทรศัพท ท่ีอยูอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.๑.๔. การแสดงตนของลูกคาท่ีไมไดสรางความสัมพันธตอหนา สําหรับบริการทางการเงิน   
ท่ีมีความเสี่ยงสูง ตองแสดงขอมูลและหลักฐาน ตามขอ ๑.๑ หรือขอ ๑.๒ แลวแตกรณี กอนอนุมัติใหทํา
ธุรกรรมครั้งแรก 
 ๑.๒. การพิสูจนทราบขอมูลการแสดงตนของลูกคา 
 เม่ือไดรับขอมูลการแสดงตนของลูกคาในขอ ๑ แลว ตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและ
หลักฐานประกอบแสดงตัวตน โดยตรวจสอบขอมูลลูกคากับฐานขอมูล “บุคคลท่ีกําหนด” ซ่ึงเปนบุคคลหรือ
องคกรตามรายชื่อซ่ึงมีมติ หรือประกาศภายใตมติของคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติกําหนดใหเปน
ผูท่ีมีการกระทําอันเปนการกอการราย หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรตามรายชื่อท่ีศาลได
พิจารณา และมีคําสั่งใหเปนบุคคลท่ีถูกกําหนด 



 ในกรณีไมมีแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือ ใหใชดุลพินิจในการตรวจสอบ โดยคํานึงถึงขอมูลท่ีควรจะ
สอดคลองกับตัวตนของลูกคา ประเภทบริการท่ีลูกคาขอสรางความสัมพันธหรือธุรกรรมและความแทจริงของ
เอกสารหลักฐาน 
 ๑.๓. การระบุตัวตนของลูกคา (Know Your Customer : KYC) 
 เม่ือ ช.ส.ค. ไดดําเนินการพิสูจนทราบขอมูลแสดงตนของลูกคาแลว ตองดําเนินการใหไดขอมูล        
เพ่ือระบุตัวตนของลูกคา ดังนี้ 
  ๑.๓.๑. กรณีท่ีลูกคาเปนบุคคลธรรมดา 
   ๑.๓.๑.๑. แหลงท่ีมาของรายไดหรือเงินของลูกคาท่ีใชในการทําธุรกรรม 
   ๑.๒.๑.๒. ผูรับผลประโยชนท่ีแทจริง 
  ๑.๓.๒. กรณีผูติดตอทําธุรกรรมเปนนิติบุคคล 
   ๑.๓.๒.๑. โครงสรางการบริหารจัดการองคกร/ความเปนเจาขององคกร 
    ๑.๓.๒.๒. ขอมูลของผูบริหาร 
   ๑.๓.๒.๓. วัตถุประสงคในการดําเนินการนิติบุคคล หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันตาม
กฎหมาย 
   ๑.๓.๒.๔. แหลงท่ีมาของรายไดขององคกร 
   ๑.๓.๒.๕. ผูรับประโยชนท่ีแทจริง 
   ๑.๓ .๒ .๖ .ข อมูลด าน อ่ืน  ๆ ขององคกร  อันแสดงถึ งควา มน าเชื่อถือ  ฐานะ            
ทางเศรษฐกิจหรือขอมูลอ่ืนท่ีสามารถนํามาพิจารณาความเสี่ยงดานการฟอกเงินของนิติบุคคล หรือบุคคลท่ีมี
การตกลงตามกฎหมายนั้น 
   ๑.๓.๒.๗. วัตถุประสงคในการสรางความสัมพันธกับ ช.ส.ค. 
 
 
 ๑.๔. การอนุมัติหรือปฏิเสธการรับลูกคา 
 ช.ส.ค. ตองพิจารณาวาจะอนุมัติรับผูขอสรางความสัมพันธหรือผูขอใชบริการเปนลูกคาหรือไม             
หากพบวา 
  ๑.๔.๑. ลูกคา ผูรับประโยชนท่ีแทจริง หรือผูมีสวนเก่ียวของอยางมีนัยสําคัญของลูกคาเปน
สมาชิกของคณะบุคคล ซ่ึงมีมติหรือประกาศภายใตมติของคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติกําหนดให
เปนคณะบุคคลท่ีมีการกระทําอันเปนการกอการราย 
  ๑.๔.๒. ไมไดรับขอมูลหรือหลักฐาน ซ่ึงมีความสําคัญในการระบุตัวตนของลูกคา และ         
จัดความเสี่ยงตอการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายอยางรายแรง 
  ๑.๔.๓. ลูกคาใชชื่อปลอม นามแฝง หรือลูกคาแจงเท็จในขอมูล หรือแสดงหลักฐานสําคัญ
เปนเท็จ 
  ๑.๔.๔. การรับลูกคารายนั้น จะทําให ช.ส.ค. มีความเส่ียงตอการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
การเงินแกการกอการรายอยางรายแรง 
 ในการปฏิเสธการรับลูกคาหรือปฏิเสธการรับทําธุรกรรม ช.ส.ค. จะพิจารณารายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุ
อันควรสงสัยสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซ่ึงกรณีท่ีปฏิเสธเนื่องจากมีเหตุผลตามขอ ๔.๑ 
และขอ ๔.๓ หรือกรณีท่ีพิจารณาไดวา มีโอกาสความเสี่ยงตอการฟอกเงิน และสนับสนุนทางการเงินแกการ      
กอการรายเกิดขึ้นจากการขอสรางความสัมพันธของลูกคารายหนึ่งรายใด 



 
ขั้นตอนการดําเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาตามกฎกระทรวงการตรวจสอบ           
เพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑. จัดใหลูกคาแสดงตน ระบุตัวตนของลูกคา (Identification) 
๒. พิสูจนทราบขอมูลลูกคา (Verification) 
๓. การบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินของลูกคา 
๔. ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา 

 
สวนท่ี ๒ การบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา 
 เม่ือ ช.ส.ค. ดําเนินกระบวนการรับลูกคา จนถึงขั้นตอนท่ีไดรับขอมูลลูกคาเพ่ือระบุตัวตนแลว            
ตองดําเนินมาตรการบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกคาทันที  โดยกําหนดปจจัยความเส่ียงตางๆ สําหรับลูกคา          
แตละกลุมและดําเนินการบริหารความเสี่ยงสําหรับบริการตาง ๆ ชองทางการใชบริการทําธุรกรรม  เพ่ือใชเปน
ปจจัยในการบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกคา ดังนี้ 
 ๒.๑. การพิสูจนทราบขอมูลการแสดงตนของลูกคา 
 เม่ือไดรับขอมูลการแสดงตนของลูกคาในขอ ๑ แลว ตองตรวจ 
  ๒.๑.๑. การบริหารความเสี่ยงภายในองคกร 
 ช.ส.ค. บริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายสําหรับ         
การบริการ และชองทางการใชบริการทําธุรกรรมแตละประเภทมาพิจารณารวมกับปจจัยความเส่ียงอ่ืน ๆ         
ของลูกคาเพ่ือพิจารณาประกอบกับความเสี่ยงสําหรับลูกคาแตละราย 
 แนวทางการพิจารณาความเส่ียงการบริการและชองทางการใชบริการทําธุรกรรมของ ช.ส.ค. 
   ๒.๑.๑.๑. บริการ การใหกูยืม สินเชื่อ จํานอง มีความเสี่ยงดานการฟอกเงินในระดับ
ตํ่า 

๒.๑.๑.๒. บริการ การออม มีความเสี่ยงสูงกวาขอ ๒.๑.๑.๑ 
๒.๑.๑.๓. ชองทางการทําธุรกรรมตอหนาเจาหนาท่ี มีความเสี่ยงในระดับตํ่า 
๒.๑.๑.๔. ชองทางการสรางความสัมพันธแบบไมพบหนา มีความเสี่ยงในระดับสูง 
๒.๑.๑.๕.  ชองทางการสรางความสัมพันธ แบบไมพบหนา สําหรั บบริการท่ี มี          

การจํากัดวงเงิน (ตํ่า) หรือจํากัดชองทางการใชบริการมีความเสี่ยงในระดับตํ่า 
๒.๑.๑.๖. ชองทางการทําธุรกรรม ผานเครื่องอัตโนมัติ มีความเส่ียงสูงกวาชองทาง

ขอ ๒.๑.๑.๕ 
๒.๑.๑.๗. ชองทางการทําธุรกรรม ผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส  โดยใชอุปกรณ         

ของลูกคา (โทรศัพทมือถือคอมพิวเตอร) มีความเสี่ยงท่ีสูงกวาชองทางขอ ๒.๑.๑.๕ และขอ ๒.๑.๑.๖ 
๒.๑.๒. การจัดระดับความเสี่ยงลูกคา 

๒.๑.๒.๑. ลูกคา ท่ีมีความเส่ียงตํ่า ไดแก ลูกคา ท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของ
หนวยงานของรัฐ โดยตองดําเนินการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอเพ่ือให ม่ันใจไดวา ลูกคา
ไดรับการจัดระดับความเสี่ยงไวในความเสี่ยงตํ่า 

๒.๑.๒.๒. ลูกคาท่ีมีความเสี่ยงสูง ไดแก 
๒.๑.๒.๒.๑. ลูกคาท่ีมีความเก่ียวของกับผู ท่ีมีรายชื่ออยูใน UN Sanction 

List 



๒.๑.๒.๒.๒. ลูกคา ท่ีเปนหรือเคยเปนบุคคลท่ีถูกยับยั้งการทําธุรกรรม           
ถูกอายัดทรัพยสิน หรือเปนผูท่ีศาลไดมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

๒.๑.๒.๒.๓. ลูกคาท่ีเปนหรือเคยเปนบุคคลท่ีกระทําความผิดฐานฟอกเงิน
หรือการกระทําความผิดมูลฐาน หรือเก่ียวของกับบุคคลท่ีกระทําความผิดฐานฟอกเงินหรือกระทําความผิดมูล
ฐาน 

๒.๑.๒.๒.๔. ลูกคาท่ีเปนบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองตางประเทศ 
๒.๑.๒.๒ .๕ . ลู กค า ท่ี ปร ะกอบอา ชีพ ท่ีมีควา มเ ส่ีย งตอกา รฟอกเ งิน           

ตามเลขาธิการ ปปง. ประกาศกําหนด 
  ๒.๑.๒.๒.๖. เปนผูท่ีอยูในรายชื่อท่ีเลขาธิการ ปปง.แจงใหทราบ 
๒.๑.๓. การ ดําเนินการพิสู จนทราบลูกคา โดยมีความเข มขนตามระดับความเส่ียงต อ          

การฟอกเงินของลูกคา 
 ๒.๑.๓.๑. การตรวจทานบัญชีของลูกคาและติดตามความเคลื่อนไหวในทางการบัญชี

ของลูกคาอยางตอเนื่องจนยุติความสัมพันธกับลูกคา ดังนี้ 
  ๒.๑.๓.๑.๑. ติดตามและตรวจสอบความเคล่ือนไหวในการทําธุรกรรม            

เพ่ือประเมินวาสอดคลองกับประเภทความสัมพันธหรือแจงไวในครั้งตอมา หรือไม 
  ๒.๑.๓.๑.๒. ติดตามและตรวจสอบการดําเนินความสัมพันธทางธุรกรรม

เพ่ือประเมินวาสอดคลองกับวัตถุประสงคในการสรางความสัมพันธทางธุรกรรมท่ีลูกคาแจงไว ในขณะสราง
ความสัมพันธหรือแจงไวในครั้งตอมา หรือไม 

  ๒.๑.๓.๑.๓. ตรวจทางบัญชีหรือความเคลื่อนไหวทางการเงิน  เพ่ือประเมิน
วาสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจของลูกคาตามขอมูลการประกอบอาชีพและรายไดรวมถึงแหลงท่ีมา           
ของรายไดท่ีลูกคาแจงไวในขั้นตอนการแสดงตนขณะสรางความสัมพันธหรือแจงไวในครั้งตอมา หรือไม 

  ๒.๑.๓.๑.๔. ตรวจสอบขอมูลการระบุตัวตนของลูกคา แสดงตน ขอมูลการ
ประกอบอาชีพ ขอมูลแหลงท่ีมาของรายได รวมถึงขอมูลท่ีใชเพ่ือการติดตอกับลูกคา ใหเปนขอมูลท่ีเปน
ปจจุบันเสมอ 

 ๒.๑.๓.๒. กรณีท่ีลูกคาท่ีมีความเสี่ยงตํ่า ไดทําธุรกรรมในทรัพยสินท่ีมูลคาไมเกิน ๕ 
ลานบาท ช.ส.ค. อาจลดระดับความเขมขนในการบริหารความเสี่ยงการตรวจทานบัญชีของลูกคา และติดตาม
ความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกคาได โดยไมตองดําเนินการระบุตัวตนลูกคาท่ีมีความเสี่ยงตํ่า 

 ๒.๑.๓.๓. กรณีท่ีลูกคาท่ีมีความเสี่ยงสูง ตองดําเนินการตรวจทานบัญชีของลูกคา 
และติดตามความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกคาอยางเขมขน โดยดําเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติม เพ่ือใหทราบ
ถึงขอเท็จจริงดังตอไปนี้ 

  ๒.๑.๓.๓.๑. ตรวจสอบเพ่ือทราบถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีใชในการทําธุรกรรม 
  ๒.๑.๓.๓.๒. ตรวจสอบและติดตามความเคลื่อนไหวในการทําธุรกรรมของ

ลูกคาอยางใกลชิด 
  ๒.๑.๓.๓.๓. ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผูไดรับผลประโยชนใน

ทอดสุดทายเพ่ือทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงของลูกคาอยางสมํ่าเสมอ 
 

  



สวนท่ี ๓ การตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา  
 กระบวนการการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาตามกฎหมายกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบ เพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา หมายถึงขั้นตอนในการทบทวนขอมูล
ตรวจสอบและการเคลื่อนไหวทางการเงิน และขอมูลลูกคาอยางตอเนื่อง (Monitoring) โดย ช.ส.ค. พิจารณา
ความสอดคลองระดับความเสี่ยงเปนสําคัญ 
 ๓.๑. การกําหนดวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาโดยคํานึงถึงหลักการ ดังนี้ 
  ๓.๑.๑. ตรวจสอบลักษณะและประเภทธุรกรรมของลูกคาอยางตอเนื่อง เพ่ือทราบวาลูกคา          
มีการทําธุรกรรมในวิธีปกติ และทําธุรกรรมในประเภทท่ีเคยแจงหรือทําอยูเปนปกติหรือไม 
  ๓.๑.๒. ตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับจํานวนเงินในการทําธุรกรรม เพ่ือทราบวาลูกคามีการทํา
ธุรกรรมในมูลคาเงินท่ีเปนปกติหรือไม (อาจพิจารณาจากขอมูลรายได/ฐานะทางการเงินของลูกคา ) ขอมูล         
การลงทุน ขอมูลการทําธุรกรรมในครั้งกอน ๆ 
  ๓.๑.๓. ตรวจสอบขอมูลของลูกคา เพ่ือทราบวาลูกคามีขอมูลท่ีเปล่ียนแปลงและสงผล
กระทบตอการบริหารความเสี่ยง การกําหนดความเขมขนในการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงหรือ
ความสัมพันธหรือไม 
 ๓.๒. การกําหนดผลลัพธของกระบวนการตรวจสอบ เพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาโดยคํานึงถึง
หลักการ ดังนี้ 

๓.๒.๑. ลูกคายังดําเนินความสัมพันธกับ ช.ส.ค. ในประเภทความสัมพันธท่ีเคยแจงไวหรือไม 
๓.๒.๒. ลูกคายังคงมีพฤติกรรมการทําธุรกรรมในรูปแบบท่ีเคยแจงไว หรือท่ีเคยทําอยู             

เปนปกติหรือไม 
๓.๒.๓. ลูกคาคงมีพฤติกรรมการทําธุรกรรม ท่ีสอดคลองกับขอมูลฐานะทางเศรษฐกิจ          

ท่ีสถาบันการเงินไดวิเคราะหหรือประเมินไวหรือไม หรือท่ีลูกคาเคยแจงไวหรือไม 
๓.๒.๔. ลูกคามีขอมูลในระดับความเสี่ยงเดิมท่ี ช.ส.ค. ไดประเมินไวหรือไม 
๓.๒.๕. ลูกคามีขอมูลท่ีเปลี่ยนแปลงหรือไม โดยเฉพาะขอมูลถิ่นท่ีอยู  ขอมูลอาชีพแหลง         

ท่ีมาของเงินรายได และขอมูลการติดตอลูกคา 
๓.๒.๖. ช.ส.ค. จะพิจารณาดําเนินความสัมพันธกับลูกคาตอไปหรือไม 

 ๓.๓. การกําหนดวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา ท่ีมีความเส่ียงสูงโดยคํานึง
หลักการ ดังนี้ 
  ๓.๓.๑. ตรวจสอบเพ่ือใหท ราบท่ีมาของเงินท่ีลูกคาใชในการทําธุรกรรม หรือดําเนิ น
ความสัมพันธกับ ช.ส.ค. 

๓.๓.๒. ทบทวนและตรวจสอบความเคล่ือนไหวในการทําธุรกร รม ความเคล่ือนไหว            
ทางการเงินของลูกคาอยางใกลชิด 

๓.๓.๓. ทบทวนขอมูลเก่ียวกับลูกคา และผูรับผลประโยชนท่ีแทจริงของลูกคาอยางเขมแข็ง
สมํ่าเสมอ 
 ๓.๔. การกําหนดวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
โดยคํานึงถึงหลักการ ดังนี้ 
  ๓.๔.๑. ธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
 ช.ส.ค. ตองตรวจสอบสถาบันการเงินอ่ืน ๆ ท่ีตนรับคําสั่งโอนอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือรับรองไดวาสถาบัน
การเงินท่ีตนสรางความสัมพันธดวยนั้น มีมาตรฐานในการดําเนินกระบวนการจัดใหลูกคาแสดงตน การระบุ



ตัวตน การพิสูจนทราบ การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา                
ท่ีมีมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยในการสงคํา ส่ังโอนและ           
รับคําสั่งโอน ช.ส.ค. ตองสงหรือรับ พรอมขอมูลตอไปนี้ 
 

ขอมูลผูส่ังโอน ขอมูลผูรับโอน 

ชื่อเต็มของลูกคาผูสั่งโอน ชื่อเต็มของลูกคาผูรับโอน 

หมายเลขบัญชีของลูกคาผูสั่งโอน หมายเลขบัญชีของลูกคาผูรับโอน 
ชื่อ/สาขาของธนาคารท่ีสงคําสั่งโอน ชื่อ/สาขาของธนาคารท่ีรับคําสั่งโอน 

จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

 
สวนท่ี ๔ การรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
 ช.ส.ค. ตองรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยและรายงานขอเท็จจริงท่ีมีเหตุผลอันควรสงสัย          
จากกระบวนการตรวจสอบ เพ่ือระบุตัวตนของลูกคา กระบวนการบริหารความเส่ียง และกระบวนการ
ตรวจทานบัญชีของลูกคาและติดตามความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกคาตอสํานักงาน ปปง. โดยรายงาน
ดังกลาวตองไดรับการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการ 
 ๔.๑. ประเภทรายงาน 
  ๔.๑.๑. รายงานธุรกรรมเงินสด 
 ช.ส.ค. ตองรายงานธุรกรรมท่ีเปนการฝากเงิน หรือรับชําระเงินซ่ึงเก่ียวของกับการฝากเงินระหวาง
ลูกคากับ ช.ส.ค. และสัญญาเงินกูระหวางลูกคากับ ช.ส.ค. ดวยเงินสดท่ีมีมูลคาต้ังแต ๒ ลานบาทขึ้นไป 
 - รายงานโดยใชแบบ ปปง. ๑-๐๑ (แบบรายงานธุรกรรมท่ีใชเงินสด) 
 - สงแบบรายงานท่ีทําขึ้นในระหวาง วันท่ี ๑ ถึงวันท่ี ๑๕ และท่ีทําขึ้นในระหวางวันท่ี ๑๖ ถึงวันสิ้น
เดือน ไปยั งสํานักงาน  ปปง. ภา ยใน ๗ วัน  นับต้ังแต วันถัดจากวันท่ี ๑๕ และวันส้ินเดือนของเดือน              
ท่ีมีการทําธุรกรรมนั้น 
  ๔.๑.๒. รายงานธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพยสิน 
 ช.ส.ค. ตองรายงานการทําธุรกรรมเก่ียวกับทรัพยสิน เม่ือพิจารณาจายทุนเรือนหุน เงินฝาก ซ่ึงมีมูลคา
ท่ีอนุมัติจายต้ังแต ๕ ลานบาทขึ้นไป 
 - รายงานโดยใชแบบ ปปง. ๑-๐๒ (แบบรายงานธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพยสิน) 
 - สงแบบรายงานท่ีทําขึ้นในระหวาง วันท่ี ๑ ถึงวันท่ี ๑๕ และท่ีทําขึ้นในระหวางวันท่ี ๑๖ ถึง              
วันสิ้นเดือน ไปยังสํานักงาน ปปง. ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันถัดจากวันท่ี ๑๕ และวันส้ินเดือนของเดือน            
ท่ีมีการทําธุรกรรมนั้น 
  ๔.๑.๓. รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
   ๔.๑.๓.๑. ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย หมายความวา ธุรกรรมท่ีมีความซับซอนผิด
ไปจากการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันท่ีทําอยูตามปกติ ธุรกรรมท่ีขาดความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ
ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทําขึ้น  เพ่ือหลีกเล่ียงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวย            
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือธุรกรรมท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดมูลฐาน ท้ังนี้ไมวาจะ
เปนการทําธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง 
  



   ๔.๑.๓.๒. ตองตรวจทานและตรวจสอบธุรกรรมท่ีซับซอน มีขนาดใหญผิดปกติ            
ขาดความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ หรือเปนธุรกรรมท่ีมีความผิดปกติอ่ืน ๆ อันเกิดจากการดําเนินความสัมพันธ
ทางธุรกิจ การทําธุรกรรม และการทําธุรกรรมท่ีไมไดทําตอหนาของลูกคาอยางตอเนื่องจนกวาจะยุติ
ความสัมพันธกับลูกคา และพิจารณาความเหมาะสมในการรายงานตอสํานักงาน ปปง. 
   ๔.๑.๓.๓. รายงานโดยใชแบบ ปปง. ๑-๐๓ (แบบรายงานทําธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควร
สงสัย) 
   ๔.๑.๓.๔. รายงานโดยการสงแบบรายงานไปยังสํานักงาน ปปง. ภายใน ๗ วัน           
นับแตวันท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
 ๔.๒ การสงแบบรายงานการทําธุรกรรมไปบังสํานักงาน ปปง. ช.ส.ค. อาจทําไดดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
  ๔.๒.๑. ยื่นตอหนาเจาหนาท่ี ณ สํานักงาน ปปง. 
  ๔.๒.๒. สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
  ๔.๒.๓. สงเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
สวนท่ี ๕ ตัวอยางธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
 ๕.๑. ลูกคาหนวงเหนี่ยวมิใหการแสดงตนลุลวงไดโดยสะดวก 
 ๕.๒. การชําระหนี้จํานวนมากโดยผิดสังเกต 
 ๕.๓. การเพ่ิมทุนเรือนหุนหรือเงินฝากจํานวนมาก 
 ๕.๔. ธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับบุคคลท่ีไมเปดเผยตัวตน 
 ๕.๕. ลูกคาทําธุรกรรมดวยเงินสดจํานวนมาก แทนการโอนเงินหรือจายดวยเช็คตามวิธีปฏิบัติท่ัวไป 
 ๕.๖. ลูกคาขอชําระเงินดวยเงินสดจํานวนมาก หรือชําระดวยเงินโอนจากตางประเทศในสกุลเงินตรา
ตางประเทศ 
 ๕.๗. ลูกคาลังเลท่ีจะใหขอมูลพ้ืนฐานในขั้นตอนการสมัคร หรือใหขอมูลนอยท่ีสุดเทา ท่ีจํา เปนหรือให
ขอมูลท่ีตองมีคาใชจายจํานวนมากในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
   
   
   


