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1. บทนา
จากการที่บริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) ได้ ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ องการ
ป้องกันการฟอกเงินและต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย และให้ มีการปฏิบตั ิงานที่เข้ มงวด
รัดกุมเป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและข้ อกาหนดต่าง ๆ เพื่ อสร้ างความเชื่อมัน่ และความปลอดภัยใน
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท โดยบริ ษัท ได้ จัดทาระเบี ย บวิ ธีป ฏิ บัติงานเกี่ ยวกับ การรู้ จักลูกค้ า ( Know Your
Customer : KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Customer Due Diligence : CDD)
ซึง่ ใช้ ในการปฏิบตั ิงานกับลูกค้ าสินเชื่อของบริ ษัท
2.วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ การปฏิ บัติงานที่ เกี่ ยวข้ องกับการรู้ จักลูกค้ า (Know Your Customer : KYC)/การตรวจสอบเพื่ อ
ทราบข้ อเท็จจริ ง เกี่ยวกับลูกค้ า (Customer Due Diligence : CDD) มีวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้ องเหมาะสม และ
เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กาหนดไว้
3.คานิยาม
3.1 ลูกค้ า หมายถึง บุคคลธรรมดา หรื อนิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์หรื อทาธุรกรรมกับบริ ษัท และผู้
ที่ได้ รับมอบหมาย หรื อผู้ที่ได้ รับมอบอานาจในการดาเนินการเกี่ยวกับการมีความสัมพันธ์ หรื อทาธุรกรรมกับ
บริ ษัทในนามของผู้อื่น รวมถึงผู้ได้ รับประโยชน์ในทอดสุดท้ ายจากการมีความสัมพันธ์หรื อทาธุรกรรมตลอดจนผู้
มีอานาจควบคุมหรื อตัดสินใจในทอดสุดท้ าย
3.2 การรู้ จักลูกค้ า (Know Your Customer : KYC) หมายถึง ปฏิบตั ิเพื่อให้ ร้ ู จกั ตัวตนลูกค้ า การเก็บ
หลักฐานการแสดงตนของลูกค้ า และข้ อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับลูกค้ า ได้ แก่ ที่ อยู่อาศัย อาชี พ ประเภทธุรกิจ
วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ เป็ นต้ น ทัง้ นีห้ ลักฐาน และข้ อมูลที่ต้องขอจากลูกค้ าขึน้ อยู่กับระดับความเสี่ยง
ของลูกค้ าแต่ละราย โดยต้ องมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง แม้ หลังจากลูกค้ าเปิ ดบัญชีไปแล้ วก็ตาม
3.3 การจัดให้ ลูกค้ าแสดงตน หมายถึง การดาเนินการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลของลูกค้ าและการ
ดาเนินการเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้ องแท้ จริ งของข้ อมูลการแสดงตน ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ อง วิธีการแสดงตนของ
ลูกค้ าสถาบัน การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 พ.ศ. 2559
- กรณีลกู ค้ า เริ่ มแสดงตนเมื่อขอสร้ างความสัมพันธ์
- กรณีผ้ ทู าธุรกรรมเป็ นครัง้ คราว เริ่ มแสดงตนเมื่อทาธุรกรรมตังแต่
้ 50,000 บาท หรื อมากกว่าขึ ้นไป
และกรณีธุรกรรมเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ เริ่ มแสดงตนเมื่อ ทาธุรกรรมตังแต่
้ 50,000 บาท หรื อมากกว่าขึ ้นไป
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3.4 การระบุตัวตนของลูกค้ า
- กรณีลกู ค้ าที่มีความสัมพันธ์ ต่อเนื่อง มักเป็ นกลุ่มลูกค้ าความเสี่ยงต่า เช่น ลูกค้ าผ่อนชาระค่าเช่า
ซื ้อ ผ่อนชาระสินเชื่อส่วนบุคคล กรณีเป็ นกลุ่มความเสี่ยงสูง เช่น มีพฤติกรรมนาเงินก้ อนใหญ่มาชาระ แทนที่
จะผ่อนชาระต่อเนื่อง บริ ษัทสามารถตรวจสอบได้ ชดั เจน เนื่องจากลูกค้ ามีความสัมพันธ์ระยะยาว
- กรณี ผ้ ูทาธุรกรรมเป็ นครัง้ คราว ปั จจัยความเสี่ยงคือ การทาธุรกรรมซื ้อสินค้ าหรื อทรัพย์ สินด้ วย
มูลค่าเงินจานวนมากในคราวเดียว หรื อจ่ายเป็ นเงินก้ อน ไม่มีการขอผ่อนชาระระยะยาว ต้ องมีความเข้ มข้ นใน
การระบุตวั ตน
3.5 การตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า (Customer Due Diligence : CDD)
หมายถึง การขยายขอบข่ายของข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ าเพิ่มมากขึ ้น และลงลึกอย่างละเอียดในเชิงการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า เช่น ประเภทของธุรกรรม, มูลค่าของธุรกรรม, ความถี่ในการทาธุรกรรม
เป็ นต้ น
3.6 ระดับความเสี่ ยงของลู กค้ า ใช้ ในการกาหนดหลักเกณฑ์ และรายละเอียดของข้ อมูลการรู้ จัก
ลูกค้ า (KYC) / การตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (CDD) รวมถึงระยะเวลาในการตรวจสอบ
ลูกค้ าตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ โดยมีการกาหนดความเสี่ยงตามระดับของลูกค้ า ดังนี ้
- ลูกค้ าระดับ 1 หมายถึง ลูกค้ าที่มีความเสี่ยงต่า (Low Risk)
- ลูกค้ าระดับ 2 หมายถึง ลูกค้ าที่มีความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk)
- ลูกค้ าระดับ 3 หมายถึง ลูกค้ าที่ต้องให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ (High Risk)
3.7 ลูกค้ าที่ต้องให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ หมายถึง ลูกค้ าที่มีสถานะหรื อมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับ
การเมือง หรื อมีถิ่นที่อยู่หรื อมีแหล่งเงินมาจากประเทศที่ไม่มีการใช้ หรื อประยุกต์ใช้ ข้อแนะนาของคณะทางาน
เฉพาะกิ จเพื่ อดาเนิ นมาตรการทางการเงิ น เกี่ ย วกับการฟอกเงิ น (Financial Action Task Force on Money
Laundering : FATF) และไม่มีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรื อลูกค้ าที่ทาธุรกรรมที่มี
เหตุอัน ควรสงสัย หรื อลูก ค้ าที่ มีรายชื่ อหรื อมีความเกี่ ยวข้ องสัมพัน ธ์ กับบุคคลที่ อาจกระทาการฝ่ าฝื นหรื อ
เกี่ยวข้ องกับการกระทาความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงิน หรื อลูกค้ าตามรายชื่อที่สานักงานแจ้ งให้
สถาบันการเงินดาเนินการตามระเบียบนี ้ หรื อลูกค้ าที่มีอาชีพในกลุม่ ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ธุรกิจค้ าอัญมณีหรื อ
โลหะมีคา่ ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ หรื อธุรกิจเงินกู้นอกระบบ เป็ นต้ น
3.8 ผู้ได้ รับผลประโยชน์ ท่ แี ท้ จริง หมายถึง
- บุคคลธรรมดาผู้เป็ นเจ้ าของที่แท้ จริ ง หรื อมีอานาจควบคุมความสัมพันธ์ ทางธุรกิจของลูกค้ า
กับสถาบันการเงินหรื อผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) หรื อ (9)
- บุคคลที่ลกู ค้ าทาธุรกรรมแทน
- บุคคลผู้ใช้ อานาจควบคุมนิติบคุ คลหรื อบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
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3.9 FATF (Financial Action Task Force) หมายถึง องค์ ก รระดับ รั ฐ บาลที่ จัดตัง้ โดยประเทศ G8
(ประกอบด้ ว ย Canada, France, Germany, Italy, Japan, Russia, The United Kingdom and The United
States) เมื่อปี 1989 เป็ นองค์กรที่กาหนดมาตรฐาน, พัฒนา, ส่งเสริ มนโยบาย เพื่อต่อต้ านกับการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่ผ้ กู ่อการร้ าย ปั จจุบนั มีสมาชิก 36 (34 ประเทศ และ 2 องค์กรระดับภูมิภาค) โดย
มาตรฐานระหว่างประเทศด้ านการต่อต้ านการฟอกเงิ น และให้ ก ารสนับ สนุน ทางการเงิ น แก่ ผ้ ูก่ อการร้ าย
(AML/CFT) มี IMF: International Monetary Fund/WB :The World Bank /APG (Asia Pacific Group on
Money Laundering) ทาหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง FATF เพื่ อพัฒ นาและส่งเสริ มนโยบายในระดับ ประเทศและระหว่ างประเทศในด้ า น
ALM/CFT ปั จจุบนั FATF ได้ ออกมาตรฐานการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้ านการให้ ความสนับสนุนทาง
การเงินแก่ผ้ กู ่อการร้ าย ดังนี ้
- Financial Action Task Force on Money Laundering (The Forty Recommendations) ข้ อแนะนา
40 ข้ อ : เกี่ยวกับการต่อต้ านการฟอกเงิน
- Financial Action Task Force on Money Laundering (Special Recommendations on Terrorist
Financing) ข้ อแนะนาพิเศษ 9 ข้ อ : เกี่ยวกับการต่อต้ านการให้ ความสนับสนุนทางการเงินแก่ผ้ กู ่อการร้ าย
3.10 ประเทศที่มีความเสี่ ยงสู ง (High Risk Country) หมายถึง ประเทศที่มีรายชื่ อปรากฏอยู่ใน
กลุม่ ประเทศที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk Jurisdictions and Countries) โดยหมายรวมถึงประเทศที่อยู่ใน List
ดังต่อไปนี ้
3.10.1 NCCT List (NCCT – Non-Cooperative Countries and Territories)
3.10.2 OFAC Countries List (OFAC – Office of Foreign Asset Control)
3.10.3 Transparency International Index (TI Index) เฉพาะประเทศที่ มี ค่ า CPI Score ตั ง้ แต่
2.3 ลงไป
3.10.4 Countries/Jurisdiction subject to monitoring on Money Laundering or Drugs Trafficking
(ถ้ ามี)
3.11 ประเทศและดินแดนที่ไม่ ให้ ความร่ วมมือในการป้องกันการฟอกเงิน (Non - Cooperative
Countries and Territories – NCCT) หมายถึง ประเทศและดินแดนที่ไม่แสดงความมุ่งมัน่ ในการขจัดการฟอก
เงิน และมีปัญหาการฟอกเงินอย่างเป็ นระบบขันร้
้ ายแรง
3.12 ธุรกรรม หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทานิติกรรม สัญญา หรื อการดาเนินการใดๆ กับผู้อื่น
ทางการเงินทางธุรกิจ หรื อการดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
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3.13 ธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย หรื อลักษณะธุรกรรมที่ผิดไปจากปกติ หมายถึง ธุรกรรมที่มีความ
ซับซ้ อน หรื อมีลกั ษณะการทารายการหรื อเดิ นรายการที่แตกต่างไปจากรู ปแบบ (Pattern) การทาธุรกรรมปกติ
ธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ วา่ กระทาขึ ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ ต้องตกอยู่ภายใต้ บงั คับแห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน หรื อธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องหรื ออาจเกี่ยวข้ องกับการกระทาความผิดมูลฐาน ทั ง้ นี ้ ไม่
ว่าจะเป็ นการทาธุรกรรมเพี ย งครั ง้ เดีย วหรื อหลายครั ง้ ตัวอย่างธุรกรรมที่ มีเหตุอันควรสงสัย หรื อลักษณะ
ธุรกรรมที่ผิดไปจากปกติ
3.14 ผู้ เ ยาว์ หมายถึง บุคคลที่ ยังมีอายุไม่ครบ 20 ปี บริ บูรณ์ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 19 (“บุคคลย่อมพ้ นจากผู้เยาว์ และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุ 20 ปี บริ บรู ณ์ ”)
3.15 มูลค่ าสูง หมายถึง รายการฝากที่มีมลู ค่าสูงสุดในรอบ 6 เดือน หรื อรายการที่มีมลู ค่ามากกว่า
ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ ้นในรอบ 12 เดือน 100%
3.16 “Politically Exposed Persons” หรื อ “PEPS” หรื อ “นั ก การเมื อ งและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
การเมือง” หมายถึง บุคคลที่มีชื่อเสียง หรื อบุคคลใด ๆ ที่ได้ รับมอบหมายงานทางการเมือง ซึง่ รวมถึงรัฐมนตรี
วุฒิสมาชิก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึ กษา เลขานุการ ผู้ใกล้ ชิด คู่สมรสและบุตรของบุคคลที่กล่าว
ข้ างต้ น ตลอดจนข้ าราชการประจาระดับสูงที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องแสดงฐานะทางการเงิน ตามที่มีข้อมูล
ปรากฏอยู่ในฐานข้ อมูลรายชื่อนักการเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการเมืองของหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบด้ าน
AML/CFT
4.ข้ อกาหนด
4.1 ข้ อกาหนดทั่วไปในการรั บลูกค้ า
4.1.1 ในขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ า (KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (CDD)
ให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทผู้ทาหน้ าที่ให้ บริ การลูกค้ า (ลูกค้ าสินเชื่อ) บันทึกข้ อมูลลงในแบบฟอร์ มตามหลักเกณฑ์ที่
บริ ษัทกาหนด
4.1.2 เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทที่ให้ บริ การลูกค้ าจะต้ องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบทันทีเมื่อพบว่าลูกค้ าไม่
ยิ นยอมปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์ และมาตรการการรู้ จักลูกค้ า (KYC) และการตรวจสอบเพื่ อทราบข้ อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้ า (CDD) พร้ อมทังแจ้
้ ง
4 .2 ข้ อกาหนดในการตรวจสอบเอกสารลูกค้ า
4.2.1 การตรวจสอบเอกสารของลูกค้ า ให้ ตรวจสอบเอกสาร โดยดาเนินการ ดังนี ้
4.2.2 การตรวจสอบเอกสารแสดงตนของลูกค้ าให้ ตรวจสอบจากต้ นฉบับเท่านัน้ โดยลงนามรับรองการ
ตรวจสอบในสาเนาเอกสารทุกฉบับ
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4.2.3 การตรวจสอบเอกสารประเภทอื่น ได้ แก่ เอกสารแสดงอาชีพ/รายได้ เอกสารหลักประกัน เป็ น
ต้ น ให้ ตรวจสอบจากสาเนาเอกสารได้ ทังนี
้ ้ต้ องให้ ลกู ค้ าลงนามรับรองสาเนาเอกสารก่อนส่งมอบ
4.2.4 กรณี ได้ รับสาเนาเอกสารจากบุคคลอื่น เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทที่รับผิดชอบลูกค้ านัน้ ต้ องออกไปพบ
ลูกค้ า เพื่อให้ ลกู ค้ าแสดงตนและตรวจสอบสาเนาเอกสารแสดงตนกับต้ นฉบับ โดยให้ ประทับตราในสาเนา
เอกสาร ทุกหน้ าว่า “ตรวจสอบสาเนาแล้ วตรงกับต้ นฉบับของลูกค้ า” พร้ อมทังลงนามก
้
ากับการตรวจสอบ
4.2.5 กรณี ที่ ไ ด้ รับ สาเนาเอกสารและก าหนดไว้ ใ ห้ มีก ารตรวจสอบจากต้ น ฉบับ หากไม่ส ามารถ
ตรวจสอบ ส าเนาเอกสารกับ ต้ น ฉบับ ได้ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ บ ริ ษั ท ที่ รั บ ส าเนาเอกสารระบุเ หตุผ ลที่ ไ ม่ ส ามารถ
ตรวจสอบสาเนากับต้ นฉบับได้ ทังนี
้ ้ผู้ที่พิจารณาอนุมตั ิ จะต้ องนาเหตุผลดังกล่าวมาใช้ ประกอบการพิจารณา
อนุมตั ิด้วย และ ต้ องให้ ลกู ค้ านาต้ นฉบับมาตรวจสอบกับสาเนาภายใน 15 วันหากลูกค้ าไม่สามารถดาเนินการ
ได้ ให้ รายงาน เป็ นธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย (ปปง. 1-03)
4.2.6 การรั บสาเนาเอกสารของลูกค้ าต้ องให้ ลูกค้ าลงนามรั บรองสาเนาถูกต้ องในสาเนาเอกสาร
ทุกหน้ า
4.2.7 กรณีที่ได้ รับต้ นฉบับเอกสารจากลูกค้ า ต้ องให้ ลกู ค้ าลงนามรับรองการส่งต้ นฉบับด้ วย
4.2.8 การรั บรองการตรวจสอบเอกสารตามที่กาหนดไว้ เจ้ าหน้ าที่ บริ ษัทที่ รับเอกสาร ระบุบการ
ดาเนินการกับเอกสาร และลงลายมือพร้ อมกับเขียนชื่อของเจ้ าหน้ าที่นนั ้
4.3 ข้ อกาหนดในการแสดงตนและการพิสูจน์ ทราบตัวบุคคลของลูกค้ า
4.3.1 ในการจาแนกตัวตนของลูกค้ าและตรวจสอบตัวตนของลูกค้ าที่เป็ นเอกสารข้ อมูลหรื อสารสนเทศ
ต้ องมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เป็ นอิสระ และสามารถตรวจสอบได้ เช่น หน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็ นต้ น
4.3.2 เจ้ าหน้ าที่ ที่ ดูแ ลข้ อมูล ของลูก ค้ าจะต้ องมีก ารตรวจทานข้ อมูล การรู้ จัก ลูก ค้ า (KYC) อย่ าง
เหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุ งข้ อมูลในเอกสารที่เก็บไว้ ให้ ทนั สมัยอยู่เสมอและครอบคลุมการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ แก่
- เมื่อเอกสารแสดงตนของลูกค้ าเปลี่ยนไป อันเนื่องจากเอกสารบางประเภทที่กาหนดวันหมดอายุ
เช่น บัตรประจาตัวประชาชน เป็ นต้ น
- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้ อมูลบัญชีลกู ค้ า หรื อกรณีลกู ค้ าแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลการรู้ จกั
ลูกค้ า (KYC) ที่เคยให้ ไว้ กบั บริ ษัท
- เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้ องหรื อความเพียงพอของข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ าที่ได้ มาในครัง้ ก่อน
- กรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงระดับ ของลูก ค้ า เนื่ อ งจากลูก ค้ า เปลี่ ย นอาชี พ เปลี่ ย น ที่ อ ยู่ ไ ปอยู่
ต่างประเทศหรื อเมื่อมีนกั การเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการเมือง (PEPs) มาเป็ นผู้มีอานาจลงนามกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ระดับของลูกค้ าจากการตรวจทานข้ อมูลตามรอบระยะเวลาที่บริ ษัทกาหนดไว้ เพื่อจาแนกลูกค้ าที่
เคยจัดอยู่ในประเภทความ เสี่ยงต่าได้ อย่างถูกต้ องนอกจากนันกรณี
้
ที่พบว่ายังขาดข้ อมูลของลูกค้ าปั จจุบนั ให้
เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทดาเนินการจัดหาข้ อมูลที่ เกี่ยวข้ องทังหมดโดยเร็
้
วที่สดุ เท่าที่จะทาได้
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4.3.3 กรณีที่บริ ษัทมีนโยบายใช้ ผ้ แู นะนาในการหาลูกค้ าของบริ ษัท หน่วยงานที่ดแู ลผู้แนะนาจะต้ องมี
การประเมินผู้แนะนาด้ วยว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่ และต้ องทาการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับ
ลูกค้ า (CDD) ในส่วนของผู้แนะนาตามมาตรฐานที่บริ ษัทกาหนดไว้ รวมถึงจะต้ องทาการทบทวนเป็ นระยะ
เพื่อให้ แน่ใจว่าผู้แนะนาที่บริ ษัทไว้ ใจเป็ นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่บ ริ ษัทกาหนดไว้
4.4 ข้ อกาหนดในการบริหารความเสี่ยงและการติดตามตรวจสอบบัญชีท่ มี ีความเสี่ยงสูง
4.4.1 เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทจะต้ องทาการประเมินความเสี่ยง กาหนดระดับความเสี่ยงของลูกค้ า โดยเรี ยก
เอกสารแสดงตน และท าการทบทวนระดับ ความเสี่ ย งส าหรั บ ลูก ค้ าแต่ล ะรายให้ ถูก ต้ อ งแล ะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกาหนดไว้
4.4.2 เจ้ าหน้ าที่ บริ ษัทจะต้ องเพิ่ มความระมัดระวังในการตรวจสอบธุรกรรมที่ สูงกว่าเพดาน หรื อ
หลักเกณฑ์ ที่บริ ษัทกาหนดไว้ ซึ่งจะทาให้ พบสัญญาณบ่งชี ว้ ่าลูกค้ ากาลังกระทาการที่ผิดปกติและน่าสงสัย
ในกรณีนี ้อาจรวมถึงธุรกรรมที่ไม่สมเหตุผลทางธุรกิจและเศรษฐกิจ โดยทาบันทึกผลการตรวจสอบไว้ เป็ นลาย
ลัก ษณ์ อัก ษร และน าเสนอให้ กับ ผู้บ ริ ห ารของหน่ วยงานนัน้ ๆ รั บ ทราบ หลังจากนัน้ จัดเก็ บ บัน ทึก ผลการ
ตรวจสอบ เพื่อความสะดวกในการสืบค้ นต่อไป
4.4.3 การตรวจทานการรู้ จกั ลูกค้ า (KYC) อย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวนการตรวจทานในกรอบเวลา
ที่เหมาะสม
4.5 ข้ อกาหนดในการสืบสวนและรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
เมื่ อ มี ธุ ร กรรมต้ อ งสงสัย หรื อ ลูก ค้ า ที่ น่ า สงสัย เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ษั ท ต้ อ งไม่ แ จ้ ง ให้ ลูก ค้ า รายนัน้ ทราบ
แต่จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูบังคับบัญชาทราบ โดยผู้บังคับบัญชาต้ องดาเนิ นการตามขัน้ ตอนที่ เหมาะสมทันที เพื่ อ
ประเมินภูมิหลังของธุรกรรมของลูกค้ า และแจ้ งฝ่ ายกฎหมาย
4.6 ข้ อกาหนดการแก้ ไขปรั บปรุ งข้ อมูลการรู้ จักตัวตนของลูกค้ า สาหรั บลูกค้ าปั จจุบัน
กาหนดให้ ปรับระดับความเสี่ยงของลูกค้ าเดิมที่มีอยู่ก่อนระเบียบปฏิบตั ินี ้เป็ นระดับ 1
5. ข้ อสังเกตในการปฏิบัตงิ าน
เจ้ าหน้ าที่บริ ษัท และผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับต้ องมีความรอบคอบและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
เพื่ อช่วยลด ความเสี่ยงในการปฏิ บัติงาน และเป็ นข้ อมูลในการเฝ้าระวังการทาธุรกรรมที่ ต้องสงสัยได้ โดย
สามารถสังเกตการทาธุรกรรมและพฤติกรรมที่ผิดปกติของลูกค้ า ดังนี ้
5.1 ลูกค้ าไม่มีเอกสารประจาตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่เหมาะสม
5.2 ธุรกรรมที่ลกู ค้ าทากับบริ ษัทไม่เข้ ากับวิธีการใช้ ชีวิต ธุรกิจ หรื อภูมิหลังของลูกค้ า
5.3 ลูกค้ าลุกลี ้ลุกลนโดยไม่มีเหตุอนั ควร
5.4 ลูกค้ าแจ้ งบริ ษัทว่าไม่ต้องการใช้ บริ การรู ปแบบอื่นๆ ของบริ ษัท ซึง่ พิจารณาแล้ วเหมาะกับวัยหรื อ
ประสบการณ์ของลูกค้ า
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5.5 ลูกค้ าไม่คอ่ ยใส่ใจเรื่ องอัตราดอกเบี ้ย และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
5.6 ลูกค้ ามีความวิตกกังวลเรื่ องการรักษาความลับมากเกินไป
6. ขั น้ ตอนการจั ดทาข้ อมู ล การรู้ จั ก ลู ก ค้ า และการตรวจสอบเพื่ อทราบข้ อเท็จจริ ง เกี่ ยวกั บลู กค้ า
สาหรั บลูกค้ าสินเชื่อรายใหม่
ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
1. เจ้ าหน้ าที่ ธุรการสินเชื่อทาการบันทึกข้ อมูลผู้เช่าซือ้ ลงในระบบ OS2 โดยระบบ
ลูกค้ า (KYC) ระดับ
OS2 จะทาการจัดระดับความเสี่ยงให้ โดยอัตโนมัติลงในใบ
1
ขออนุมตั ิสินเชื่อเช่าซื ้อรถ โดยทาเครื่ องหมายที่ระดับ
2
3
ความเสี่ยงของลูกค้ าตามหลักเกณฑ์การจัดระดับความเสี่ยง
ที่บริ ษัทกาหนดไว้ หรื อในกรณีที่มีระบบงานรองรับให้ สามารถบันทึกระดับ KYC
ในระบบบันทึกข้ อมูลของลูกค้ าได้

หน่ วยงาน
ธุรการสินเชื่อ

7. หลักเกณฑ์ การจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้ า
ระดับความเสี่ยง

การรู้ จักลูกค้ า (การทา KYC / CDD)

ระดับ 1 – ลูกค้ าทีม่ ีความเสี่ยงตา่ (Low Risk)
ลูกค้ าบุคคลธรรมดา
ลูกค้ าบุคคลธรรมดา
ตรวจสอบบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริ ง
ตรวจสอบบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริ ง
- ชื่อ, วัน เดือนปี เกิด และ สัญชาติ
- ชื่อ, วัน เดือนปี เกิด และ สัญชาติ
- ที่อยู่ปัจจุบนั
- ที่อยู่ปัจจุบนั
ตรวจสอบอาชีพ, ประเภทของธุรกิจ และตาแหน่งหน้ าที่
ตรวจสอบอาชี พ , ประเภทของธุ ร กิ จ และ
ในธุรกิจนันๆ
้
ตาแหน่งหน้ าที่ในธุรกิจนันๆ
้
สอบถามวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ
สอบถามวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ
ลูกค้ านิตบิ ุคคล
ลูกค้ านิตบิ ุคคล
ตรวจสอบหนังสือรับรองการจดทะเบียน, ตรวจสอบที่อยู่
ตรวจสอบหนังสือรั บรองการจดทะเบี ย น,
ที่จดทะเบียน และที่ทาการ
ตรวจสอบที่อยูท่ ี่จดทะเบียน และที่ทาการ
ตรวจสอบบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริ งของผู้ได้ รับ
ตรวจสอบบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริ ง
มอบอานาจให้ เปิ ดบัญชีและผู้มีอานาจลงนามเดินบัญชี
ของผู้ได้ รับมอบอานาจของนิติบคุ คลนันๆ
้
ตรวจสอบบัต รประจ าตัว ประชาชนของกรรมการผู้มี
ตรวจสอบบั ต รประจ าตัว ประชาชนของ
อานาจลงลายมือชื่ ออย่างน้ อย 2 คน และของผู้ถือหุ้น
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่ออย่างน้ อย
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ตัง้ แต่ 20% ขึ น้ ไป (ตามรายละเอี ย ดในส าเนาบั ญ ชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5))
ทั ง้ นี ้ ให้ ผู้ ได้ รั บ มอบอ านาจเป็ นผู้ ล งนามรั บ รอง
เอกสารการแสดงตนดังกล่าว
ตรวจสอบประเภทของธุรกิจ
สอบถามวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ

ระดับความเสี่ยง

2 คน และของผู้ถื อหุ้น ตัง้ แต่ 20% ขึน้ ไป
(ตามรายละเอี ย ดในส าเนาบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5))
ทัง้ นี ้ ให้ ผ้ ู ไ ด้ รั บ มอบอ านาจเป็ นผู้ ลง
นามรับรองเอกสารการแสดงตนดังกล่าว
ตรวจสอบประเภทของธุรกิจ
สอบถามวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ
การรู้ จักลูกค้ า (การทา KYC / CDD)

ระดับ 2 – ลูกค้ าทีม่ ีความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk)
ลูกค้ าบุคคลธรรมดา
ลูกค้ าบุคคลธรรมดา
ลูกค้ าชาวต่างชาติ
ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดสาหรั บ
ลูกค้ าที่ไม่ได้ อยู่ในระดับ 1 และ 3
ลูกค้ าระดับ 1
ลูกค้ านิตบิ ุคคล
ทราบแหล่งที่มาของเงินในบัญชี
สถาบันการเงิน,สาขาหรื อบริ ษัทในเครื อของสถาบัน ลูกค้ านิตบิ ุคคล
การเงิ นที่ ตงั ้ อยู่ในประเทศที่ มีความเสี่ยงสูง (High
ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดสาหรั บ
Risk Country) แต่ มี ม าตรการด้ านการป้ องกั น
ลูกค้ าระดับ 1
ปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้ านการสนับสนุน
ทราบแหล่งที่มาของเงินในบัญชี
ทางการเงิ น แก่ ผ้ ูก่ อการร้ ายตามมาตรฐาน FATF
ทราบความสัมพันธ์ ของผู้มีอานาจในบัญชี
40+9
นัน้ ๆ กับเจ้ าของบัญชี หรื อเจ้ าของธุรกิจ
บริ ษัทอื่นทังหมดที
้
่ไม่ได้ อยู่ในระดับ1หรื อ 3

ระดับความเสี่ยง

การรู้ จักลูกค้ า (การทา KYC / CDD)

ระดับ 3 – ลูกค้ าทีต่ ้ องให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ (High
Risk)
ลูกค้ าบุคคลธรรมดา
ลูกค้ าบุคคลธรรมดา
ลูกค้ าที่มีสถานะหรื อเกี่ยวข้ องกับนักการเมืองและ
ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดสาหรั บ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการเมือง (PEPs)
ลูกค้ าระดับ 2
ลูกค้ าที่ มีถิ่นที่อยู่หรื อแหล่งเงินมาจากประเทศที่มี
ทราบแหล่งที่มาของเงินและทรัพย์สิน
ความเสี่ยงสูง (High Risk Country)
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ลูก ค้ าที่ ป ระกอบอาชี พ หรื อเจ้ าของธุ ร กิ จ ที่ อยู่ใ น
กลุม่ อาชีพ/ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง
ลูกค้ าที่รายงานเป็ นรายการธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควร
สงสัย (ปปง.1-03)
ลูกค้ าที่ไม่ประสงค์จะให้ ข้อมูล/หลักฐานการแสดง
ตนกับบริ ษัท

แหล่ ง ที่ ม าของธุ ร กรรมที่ มี มู ล ค่ า สู ง หรื อ
ผิดปกติ

ลูกค้ านิตบิ ุคคล
ลูกค้ านิตบิ ุคคล
ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดสาหรั บ
ลู ก ค้ าที่ มี นั ก การเมื อ งและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
ลูกค้ าระดับ 2
การเมื อ ง (PEPs) เป็ นเจ้ าของหรื อ เ ป็ น
ทราบโครงสร้ างและความสัมพันธ์ของธุรกิจ
ผู้ดาเนินการหรื อมีความสัมพันธ์ หรื อเกี่ยวข้ อง
ลูกค้ า
กับบุคคลดังกล่าว
ระบุแหล่งที่มาของธุรกรรมที่มีมลู ค่าสูงหรื อ
ลูกค้ าที่กิจการมีการดาเนินการในหรื อตังอยู
้ ่ใน
มี ลัก ษณะผิ ด ไปจากธุ ร กรรมปกติ ห รื อไม่
ประเทศที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk Country)
สัมพันธ์กบั ธุรกิจของลูกค้ า
สถาบัน การเงิ น และสาขาหรื อบริ ษัทในเครื อ
ไม่สามารถติดต่อได้ ด้วยช่องทางต่าง ๆ
ของสถาบันการเงินที่ตงอยู
ั ้ ่ในประเทศที่ มีความ
เ สี่ ย ง สู ง ( High Risk Country) แ ล ะ ไ ม่ มี
มาตรการด้ านการป้องกันปราบปรามการฟอก
เงิ น และต่อต้ านการสนับ สนุน ทางการเงิ น แก่
ผู้ก่อการร้ ายตามมาตรฐาน FATF 40+9
ธุ ร กิ จ ของลูก ค้ า เข้ า ข่ า ยเป็ นอาชี พ /ธุ ร กิ จ ที่ มี
ความเสี่ยงสูง
ลู ก ค้ า ที่ ร ายงานเป็ นธุ ร กรรมที่ มี เ หตุ อัน ควร
สงสัย (ปปง.1-03)
ลูกค้ าระดับ 2 และมี Return Mail (ไม่สามารถ
ติดต่อได้ ตามที่อยู่ที่ได้ ให้ ไว้ กบั บริ ษัท)
ลูก ค้ าที่ ไ ม่ป ระสงค์ จ ะให้ ข้ อมูล/หลักฐานการ
แสดงตนกับบริ ษัท
หมายเหตุ : อาชีพ/สถานภาพบุคคล/ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง คือ
นั ก การเมื อ งและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การเมื อ ง (PEPs) หรื อ ธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ องกั บ
นักการเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการเมือง (PEPs)
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สานักงานกฎหมาย / บัญชี
ธุรกิจค้ าขายอัญมณี, ธุรกิจค้ าทอง, ธุรกิจค้ าของเก่าและวัตถุโบราณ
ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ธุรกิจโอนเงินออกนอกประเทศ
ธุรกิจคาสิโน และธุรกิจการพนัน/สถานบริ การ
โรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์
ธุรกิจ / นายหน้ าค้ าอาวุธยุทโธปกรณ์
ตัวแทนหรื อนายหน้ าค้ าอสังหาริ มทรัพย์/นายหน้ าจัดหางาน
ธุรกิจเงินกู้นอกระบบที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย
ธุรกิจนาเที่ยว บริ ษัททัวร์
8.เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อของลูกค้ า ลูกค้ าต้ องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องทุกฉบับ
8.1 หนังสือรั บรองนิติบุคคล บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยหนังสือรั บรองของนิติบุคคลจะต้ องรั บรอง
จากนายทะเบียนไม่เกิน 3 เดือน นับตังแต่
้ วนั รับรองถึงวันที่ลกู ค้ าขอสินเชื่อ
8.2 บัตรประจาตัวประชาชน บัตรข้ าราชการ ทะเบียนบ้ าน
กรณี บัตรประจาตัวประชาชนหมดอายุให้ นับระยะเวลาจากวันบัตรหมดอายุตามที่ระบุใน
บัตรต่อไป จนถึงวันครบรอบวันเกิดของผู้ถือบัตรในปี นันหรื
้ อปี ถัดไปแล้ วแต่กรณี
ทะเบียนบ้ านที่ขอคัดจากสานักงานเขต/อาเภอ/เทศบาล เพื่อนามาใช้ ประกอบการขอสินเชื่อ
เฉพาะกรณี จะต้ องรั บรองจากนายทะเบียนไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วนั ที่รับรองถึงวันที่ลูกค้ า
นามาใช้ ขอสินเชื่อ
8.3 เอกสารประกอบการขอสินเชื่อของลูกค้ า ต้ องจัดเก็บรักษาเอกสาร หรื อสาเนาเอกสารหลักฐานที่
ลูก ค้ าลงลายมือชื่ อรั บ รองความถู ก ต้ อ งแล้ วในสถานที่ ที่ ป ลอดภัย ที่ บ ริ ษัท ตัง้ แต่ วัน ขอสิ น เชื่ อ หรื อเริ่ มมี
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าและ เก็บรักษาต่อไปอีก 10 ปี นับแต่วนั ที่ลกู ค้ าปิ ดบัญชี หรื อยุติความสัมพันธ์กบั บริ ษัท
9. หน้ าที่และความรั บผิดชอบในแต่ ละระดับ
9.1 คณะกรรมการบริ หาร/ผู้บริหารระดับสูง
9.1.1 ให้ ความเห็นชอบในเรื่ องระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมและสอดคล้ อง และต้ องดาเนินการ
อย่างมีประสิทธิ ภาพอย่างแท้ จริ ง กาหนดและมอบหมายหน้ าที่ความรั บผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้ การบริ หาร
จัดการเป็ นไปโดยถูกต้ องตามนโยบายและวิธีปฏิบตั ิ
9.1.2 ให้ ความตระหนักและเข้ าใจถึงความสาคัญของการทาความรู้ จักลูกค้ า (KYC) และการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (CDD) ซึ่งได้ แก่ การระบุตวั ตนลูกค้ า การตรวจสอบลูกค้ ากับ
รายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด การจัดระดับความเสี่ยงในการฟอกเงินของลูกค้ า และการติดตามความเคลื่อนไหว
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ของลูกค้ าให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายและมาตรฐานสากลกาหนด เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการ ฟอกเงินและการ
ก่อการร้ ายของบริ ษัท
9.1.3 ควบคุมดูแล สนับสนุนให้ ฝ่ายงาน/หน่วยงานในความรั บผิดชอบดาเนินการต่างๆ ให้ เป็ น
ไปตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
9.2 ผู้บริหารบริษัท
9.2.1 รั บผิดชอบตามกฎหมายในการดาเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและต่อต้ านการฟอกเงิน
และป้องกันมิให้ บริ ษัทตกเป็ นเครื่ องมือในการก่ออาชญากรรม หรื อเครื่ องมือในการก่อการร้ าย โดยกาหนด
นโยบายและระเบียบปฏิบัติที่มีประสิทธิ ภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้ บริ ษัททาธุรกรรมกับผู้ที่อาจเป็ นอาชญากรรม
หรื อกับลูกค้ าที่ทาธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย
9.2.2 จัดให้ มีระเบียบงาน ระบบงาน ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน หรื อหนังสือสัง่ การต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
งานในความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้
แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ป้องกันการฟอกเงินอย่างน้ อย 3 คน ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎระเบี ยบต่างๆ ของบริ ษัท กฎหมาย กฎระเบี ยบของ
หน่วยงานราชการและแจ้ งให้ พนักงานได้ ทราบและถื อปฏิ บัติ โดยจัดให้ พนักงานลงนาม
รั บ ทราบและเก็ บไว้ เป็ น หลัก ฐาน กรณี มีพ นัก งานใหม่หรื อย้ ายเข้ ามาอยู่ใหม่ จะจัดให้
พนักงานได้ ทราบนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ
จัดให้ พนักงานได้ รับการฝึ กอบรมความรู้ ที่เกี่ยวข้ องตามหลักสูตรที่บริ ษัท หรื อหน่วยงานราช
กาหนด
9.3 ฝ่ ายการตลาด
มี ห น้ า ที่ ท าความรู้ จัก ลูก ค้ า และจัด ให้ ลูก ค้ าแสดงตน (Know Your Customer : KYC) เมื่ อ มี ก าร
ขอสร้ างความสัมพันธ์ทางธุรกรรม จัดให้ ลกู ค้ าแจ้ งข้ อมูลเบื ้องต้ นตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ องวิธีการ
แสดงตนของลูกค้ าสถาบันการเงิ น และผู้ประกอบอาชี พตามมารตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ตลอดจนต้ องพิสจู น์ทราบตัวตนลูกค้ าจากข้ อมูลการแสดงตน ดังนี ้
9.3.1 ลูกค้ าบุคคลธรรมดา
9.3.1.1 ชื่อเต็ม
9.3.1.2 วันเดือนปี เกิด
9.3.1.3 เลขประจาตัว
- กรณีคนไทย คือ เลขประจาตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน
- กรณี คนต่างด้ าว คือ เลขหนังสื อเดือนทาง ที่ ป รากฏบนหน้ าหนังสือเดิน ทาง หรื อเลข
ประจาตัวที่รัฐบาลหรื อหน่วยงานของรัฐเจ้ าของสัญชาติออกให้ เพื่อรับรองสิทธิใดๆ ตามกฎหมาย หรื อ
เลขประจาตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ ตามเอกสารสาคัญประจาตัว
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9.3.1.4 ที่อยู่
- กรณีคนไทย คือ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน และในกรณีที่ไม่ได้ อาศัยในที่อยู่ดงั กล่าว ให้ ระบุที่
อยู่ปัจจุบนั ด้ วย
- กรณีคนต่างด้ าว คือ ที่อยู่ในประเทศเจ้ าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย
9.3.1.5 อาชีพและสถานที่ทางาน
9.3.1.6 ข้ อมูล การติดต่อที่ บ ริ ษัทฯ สามารถติดต่อลูกค้ าได้ เช่ น หมายเลขโทรศัพท์ ที่ อยู่
อิเล็กทรอนิกส์
9.3.1.7 ลายมือชื่อลูกค้ าผู้สร้ างความสัมพันธ์
9.3.2 ลูกค้ านิติบคุ คลหรื อลูกค้ าที่เป็ นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
9.3.2.1 ชื่อนิติบุคคลหรื อบุคคลที่ มีการตกลงกันทางกฎหมาย ที่ปรากฏในเอกสารสาคัญ
ต่างๆ
9.3.2.2 เลขประจ าตัวผู้เสีย ภาษี อากร ส าหรั บ นิ ติบุคคลหรื อบุคคลที่ มีก ารตกลงกันทาง
กฎหมายที่รัฐกาหนดให้ ต้องเสียภาษี อากร
9.3.2.3 เอกสารที่แสดงถึงการรับรองสถานภาพความเป็ นนิติบคุ คลหรื อบุคคลที่มีการตกลง
กันทางกฎที่น่าเชื่อถือ
- กรณีนิติบคุ คลไทย คือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน
- กรณี นิติบุคคลที่ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย คือ เอกสารที่แสดงถึงสถานภาพความ
เป็ นนิติบุคคลที่รัฐบาลหรื อหน่วยงานรั ฐในประเทศที่จดทะเบียนออกให้ หรื อที่องค์กรรั บรอง
และการออกเอกสารหรื อการรับรองเอกสารนัน้ กระทาไว้ ไม่เกิน 6 เดือน
- กรณีส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีฐานะเป็ นนิติ
บุคคล ได้ แก่ หนังสือแสดงความจานงในการสร้ างความสัมพันธ์ และทาธุรกรรม และหนังสือ
แต่งตังหรื
้ อหนังสือมอบอานาจให้ สร้ างความสัมพันธ์และทาธุรกรรม
- กรณี สหกรณ์ มูลนิ ธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิ ด ศาลเจ้ า และนิ ติบุค คลอื่นในลักษณะที่
คล้ ายคลึงกัน ได้ แก่ เอกสารแสดงการจดทะเบี ยนหรื อแสดงการจัดตัง้ จากหน่วยงานรั ฐ ที่
เกี่ยวข้ องและเอกสารแต่งตัง้ หรื อมอบอานาจให้ สร้ างความสัมพันธ์และทาธุรกรรม
- กรณีบคุ คลที่ตกลงกันทางกฎหมาย ได้ แก่ เอกสารสาคัญอันแสดงว่าได้ มีการก่อตังบุ
้ คคลที่
มีการตกลงกันทางกฎหมายนัน้ และมีการรับรองเอกสารดังกล่าวไว้ ไม่เกิน 6 เดือน โดยผู้ที่มี
อานาจของบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนัน้
9.3.2.4 ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจการ
9.3.2.5 ตราประทับ (ถ้ ามี)
9.3.2.6 สถานที่ตงและหมายเลขโทรศั
ั้
พท์ รวมถึงข้ อมูลการติดต่ออื่น เช่น ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์
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9.3.2.7 ชื่อเต็มของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลหรื อบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
ทุกราย
9.3.2.8 ข้ อมูลของผู้มีอานาจลงนามแทนนิ ติบุคคลที่ได้ รับมอบหมายให้ ดาเนินการสร้ าง
ความ สัมพันธ์และทาธุรกรรมกับบริ ษัทฯ และบุคคลที่ได้ รับมอบอานาจทอดสุดท้ ายให้ ดาเนินการสร้ าง
ความสัมพันธ์ และทาธุรกรรมกับบริ ษัท อันได้ แก่
(1) ชื่อเต็ม
(2) วันเดือนปี เกิด
(3) เลขประจาตัว
- กรณีคนไทย คือ เลขประจาตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน
- กรณี คนต่างด้ าว คือ เลขหนังสือเดือนทาง ที่ ปรากฏบนหน้ าหนังสือเดินทาง
หรื อเลขประจาตัวที่ รัฐบาลหรื อหน่วยงานของรั ฐเจ้ าของสัญชาติออกให้ เพื่อ
รั บ รองสิ ท ธิ ใ ดๆ ตามกฎหมาย หรื อเลขประจ าตัวที่ รั ฐ บาลไทยออกให้ ตาม
เอกสารสาคัญประจาตัว
(4) ที่อยู่
- กรณี ค นไทย คื อ ที่ อ ยู่ ต ามทะเบี ย นบ้ า น และในกรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ อ าศัย ในที่ อยู่
ดังกล่าว ให้ ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบนั ด้ วย
- กรณีคนต่างด้ าว คือ ที่อยู่ในประเทศเจ้ าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย
(5) ลายมือชื่อผู้มีอานาจลงนามและผู้รับมอบอานาจ
9.4 ฝ่ ายกฎหมาย
พัฒนาทบทวนความถูกต้ องและปรับปรุ งในการปฏิบตั ิตามนโยบายด้ านการต่อต้ านการฟอกเงิน
การสนับ สนุน ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อการร้ ายอย่ า งสม่ า เสมอ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งเป็ นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบใหม่ที่เป็ นปั จจุบนั ติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวิธีปฏิบตั ิ เพื่อช่วยให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่
และผู้บริ หารแก้ ปัญหาในการดาเนิ นงานและตัดสินใจในแง่การประเมินความเสี่ยง ตลอดจนทาหน้ าที่เป็ น
“ศูนย์ช่วยเหลือ” เมื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่มีความสงสัยเกี่ยวกับขันตอน
้
หรื อการปฏิบตั ิในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ให้ การ
อบรมพนักงานเจ้ าหน้ าที่บริ ษัท เพื่อให้ ได้ รับความรู้ ความเข้ าใจในกฎหมายอย่างต่อเนื่องและทันสมัยอยู่เสมอ
9.5 เจ้ าหน้ าที่ป้องกันการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Office : AMLO Office)
9.5.1 ทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนของหน่วยงานจากทุกหน่วยงานในองค์กร เพื่อทาหน้ าที่ประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานช่วยเหลือเจ้ าหน้ าที่หน่วยต่างๆ ในการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจด้ านการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย โดยจ้ างให้ เจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานทราบถึงข้ อมูลใหม่ๆ มี รายละเอียด
บันทึกตามรายการที่แนบ
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9.5.2 ทาหน้ าที่ทาการสืบสวนเมื่อได้ รับรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะเป็ นการฟอก
เงิ นหรื อสนับสนุนทางการเงิ นแก่การก่อการร้ าย พิ จารณาและเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาว่ารายงาน
ดังกล่าวถูกต้ องหรื อไม่ และทาหน้ าที่เป็ น “ศูนย์ช่วยเหลือ” เพื่อตอบข้ อซักถามของพนักงานในองค์กรเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิตามนโยบายและขันตอนการท
้
างานด้ านการต่อต้ านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิ นแก่
การก่อการร้ าย ที่อาจมีได้ ในระหว่างการปฏิบตั ิงานประจา
9.5.3 สนับสนุนฝ่ ายทรั พยากรบุคคล และฝ่ ายงานอื่นๆ ในการเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายนี ้ และแจ้ งให้ พนักงานได้ รับทราบข้ อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
9.6 ผู้จัดการสาขาและผู้จัดการส่ วน
ต้ อ งมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ นในการท าหน้ า ที่ ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงข้ อ ก าหนด ระเบี ย บ
กฎหมายต่างๆ ล่าสุด และทบทวนการปฏิบตั ิงานของพนักงานกรณีของลูกค้ าที่ต้องให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ
(ความเสี่ยงสูง) มาขอสร้ างความสัมพันธ์ ทาธุรกรรมกับบริ ษัท เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าพนักงานผู้ทาหน้ าที่ได้ ปฏิบัติ
ตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานที่ถกู ต้ องแล้ ว
9.7 พนักงานบริษัท
ต้ องพึงตระหนักในการปฏิบตั ิตามนโยบาย ระเบียบข้ อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องด้ านการฟอก
เงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย พร้ อมทัง้ ทาหน้ าที่รายงานธุรกรรมเงินสด ธุรกรรมที่น่า
สงสัยต่อเจ้ าหน้ าที่สนับสนุนการป้องกันการฟอกเงินทันที
9.8 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทาหน้ าที่ควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง ตลอดจนบริ หารจัดการความเสี่ยงให้ เป็ นไปตามนโยบาย
ของบริ ษัทและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
9.9 ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเข้ ามาช่วยในการพัฒนาดูแลฐานข้ อมูล และ
สนับสนุนการปฏิ บัติงานตามข้ อกฎหมาย ระเบี ยบ และข้ อบังคับที่ เกี่ ยวข้ องในการการฟอกเงิ นและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย ตลอดจนนโยบายของบริ ษัทให้ มีประสิทธิ ภาพ ทาการปรั บปรุ งและ
พัฒนาระบบให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นและให้ มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
9.10 แผนกทรั พยากรบุคคล
9.10.1 ทาหน้ าที่ ให้ การสนับสนุนในการจัดให้ มีการอบรม เพื่ อให้ พนักงานบริ ษัทมีความรู้
ความเข้ าใจถึงนโยบายต่างๆ และระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานด้ านการป้องกั นและปราบปรามการฟอกเงิน และการ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย จัดให้ มีการอบรมเพิ่มเติมให้ แก่พนักงาน
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ส่งพนักงานเข้ าอบรมตามสถาบันหรื อหน่วยงานที่ จัดอบรมเพื่อให้ มีความรู้ ความเข้ าใจเพียงพอให้ สามารถ
ปฏิบตั ิตามนโยบายและวิธีปฏิบตั ิ ตลอดจนข้ อกฎหมายต่างๆ ได้ อย่างถูกต้ อง มิให้ เกิดข้ อผิดพลาดบกพร่ อง อัน
อาจส่งผลไปถึงบทลงโทษ
9.10.2 ตรวจสอบประวัติของบุคคลทุกคนก่อนรับเข้ าทางานเป็ นพนักงานในบริ ษัท เพื่อให้ เกิด
ความแน่ใจว่า บุคคลที่รับเข้ ามาเป็ นพนักงานนัน้ ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการฟอกเงิน
9.11 อานาจอนุมัติ
บริ ษัทกาหนดอานาจอนุมตั ิให้ กบั ผู้บริ หารระดับสูง หรื อผู้ได้ รับแต่งตังมอบหมายจากผู
้
้ บริ หาร
ระดับสูงอย่างน้ อย 2 คน ให้ มีอานาจในการพิจารณาอนุมตั ิทาธุรกรรมกับลูกค้ าที่ ต้องให้ ความสนใจเป็ นกรณี
พิเศษ เช่นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ข้ าราชการระดับสูง ตลอดจนบุคคลใกล้ ชิด ลูกค้ าที่อยู่ในพืน้ ที่
ความเสี่ยงและอาชีพเสี่ยง

ประกาศใช้ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

..................................................................
( นายประภากร วีระพงษ์ )
กรรมการผู้จดั การ
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