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การฟอกเงินและการสนับสนุนทาง

การเงนิแก่การก่อการร้ายและ    
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นโยบาย 

นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ

ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง (AML/CTPF) ฉบับนี ้สะท้อนถึง

ขอ้ก าหนดเชิงนโยบายของธนาคารที่สอดคลอ้งกับวฒันธรรมองคก์ร กฎหมายและขอ้บงัคบั

ของประเทศ มาตรฐานระดบัประเทศและระดบัสากลที่ต่อตา้นการฟอกเงินและการสนับสนนุ

ทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลายลา้งสงู 

ข้อ 1 การน านโยบาย AML/CTPF ไปปฏิบัติและผนวกใช้ 

เพ่ือใหก้ารน านโยบายไปปฏิบตัิเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล จะตอ้งมีการถ่ายทอดนโยบาย AML/ 

CTPF เข้าไปในกระบวนการ (Processes) ระเบียบปฏิบัติ (Procedures) และวิธีปฏิบัติงาน 

(Work Instructions) โดยการก าหนดระเบียบปฏิบตัิจะตอ้งค านึงถึงกระบวนการและระเบียบ

ปฏิบตัิอื่นๆ ทัง้หมดที่มีองคป์ระกอบเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่

การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลายลา้งสงู (ML/TPF) เช่น กระบวนการ

อนุมตัิผลิตภัณฑแ์ละบริการ กระบวนการคดัเลือกการจา้งงาน ในขณะเดียวกัน กระบวนการ

ทางธุรกิจที่ต้องน านโยบาย AML/CTPF ไปปฏิบัติ เช่น กระบวนการตรวจสอบเพ่ือทราบ

ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลกูคา้ (Customer Due Diligence - CDD) อาจตอ้งใชก้ระบวนการควบคมุ

และการด าเนินการที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของนโยบาย AML/CTPF เช่น FATCA และคู่มือ

ความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มและสงัคม 

ระเบียบปฏิบตัิและวิธีปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั AML/CTPF ทัง้หมดตอ้งไดร้บัการทบทวนอย่าง

สม ่าเสมอ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าระเบียบปฏิบตัิและวิธีปฏิบตัิงานเหล่านีส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงการสรา้ง

กระบวนการควบคุมที่จ  าเป็นส าหรบัการบริหารจัดการความเสี่ยงดา้นการฟอกเงินและการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง 

ตามที่ไดก้ลา่วไวใ้นนโยบาย AML/CTPF 

นอกจากนี ้กระบวนการควบคุมที่เก่ียวขอ้งที่อยู่ภายใตน้โยบาย AML/CTPF จะตอ้งถูกน าไป

พิจารณาใน Support Control Frameworks และ Product Control Frameworks 
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เครื่องมือที่ใชใ้นการสนับสนุนกระบวนการและระเบียบปฏิบตัิจะตอ้งมีการผนวกขอ้ก าหนด

ดา้น AML/CTPF และกระบวนการควบคมุที่เก่ียวขอ้งในทกุระดบัภายในธนาคาร 

ธนาคารต้องติดตามและตรวจสอบการด าเนินธุรกิจ โดยหน่วยงานธุรกิจมีหน้าที่ติดตาม

ประสิทธิผลของกิจกรรมการลดความเสี่ยงดา้นการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่

การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลายลา้งสงู และหน่วยงาน Compliance 

มีหนา้ที่ตรวจสอบการด าเนินงานและสนับสนุนหน่วยงานธุรกิจในการพิจารณาว่าการด าเนิน

กิจกรรมลดความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลหรือไม ่

นอกจากนี ้หน่วยงาน Compliance ยงัมีหนา้ที่สนับสนุนหน่วยงานธุรกิจในการระบุโอกาสใน

การพฒันาดา้นการติดตามการด าเนินงานที่เก่ียวกบัความเสี่ยงใหม่หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป

ดา้นการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 

ข้อ 2 วัตถุประสงคข์องการประเมินความเสี่ยงและกระบวนการควบคุม 

นโยบาย AML/CTPF ก าหนดระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรบัไดด้า้นการฟอกเงินและการ

สนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลายลา้งสงู  ใน

ดา้นต่อไปนี ้

• การปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

• การต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธที่มี

อานภุาพท าลายลา้งสงู 

• การควบคมุและการคว ่าบาตรการสง่ออก (เศรษฐกิจ การเงิน และการคา้) 

• ประเทศที่มีความเสี่ยงสงูมาก 

วัตถุประสงคท์ั้งหมดของกระบวนการควบคุมมีผลบังคับใชก้ับทุกสายธุรกิจ /หน่วยธุรกิจ ใน

กิจกรรมดงัต่อไปนี ้
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1. กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า/ กระบวนการ
ตรวจสอบความถูกต้องของบุคคล (KYC/CDD) 

ธนาคารจะต้องได้รับหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ถึงตัวตนและการด ารงอยู่ในทาง

กฎหมายของบุคคลและองคก์รผ่านแบบพบเห็นลกูคา้ต่อหนา้หรือแบบไม่พบเห็นลกูคา้ต่อ

หนา้ที่สมคัรขอท าธุรกิจกับธนาคาร และตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายและกระบวนการเฉพาะ

ส าหรบัการระบุและตรวจสอบตวัตนของลกูคา้ เพ่ือใชค้วามพยายามในการด าเนินธุรกิจกบั

องคก์รหรือบุคคลที่ถูกตอ้งตามกฎหมายเท่านั้น นอกจากนี ้ธนาคารจะทบทวนและปรบั

ขอ้มูลลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบันเป็นระยะ และจะตรวจสอบลูกคา้และธุรกรรมโดยใช้แนวการ

พิจารณาดว้ยฐานความเสี่ยง โดยธนาคารมีเปา้หมายที่จะด าเนินธุรกิจและจดัตัง้ระบบและ

กระบวนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินที่สอดคลอ้งกบักฎหมายและแนวปฏิบตัิที่

เก่ียวขอ้ง 

2. การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 

ธนาคารจะใหค้วามร่วมมืออย่างเต็มที่กับส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายอื่นๆ โดยหากมีเหตอุนัสมควรใหส้งสยัถึงการฟอกเงินและ

การสนบัสนนุทางการเงินต่อการก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลายลา้ง

สงู จะใชม้าตรการที่เหมาะสมตามท่ีกฎหมายอนญุาต 

3. การรายงานธุรกรรมทีม่ีเหตุอันควรสงสัย 

ตามที่ก าหนดโดย พรบ.ต่อตา้นการฟอกเงินและ พรบ.ปอ้งกนัและปราบปรามการสนบัสนนุ

ทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลายลา้งสงู ธนาคารมี

การรายงานธุรกรรมต่อส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินภายในเวลาที่ก าหนด 

โดยมีการรายงานธุรกรรมที่ใชเ้งินสด ธุรกรรมเก่ียวกับทรพัยส์ิน ธุรกรรมการโอนเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส ์และธุรกรรมท่ีมีเหตอุนัควรสงสยั 

4. การเก็บรักษาข้อมูล 
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ธนาคารมีระเบียบปฏิบตัิและแนวปฏิบตัิในการเก็บรกัษาขอ้มลูส าหรบัเอกสารธุรกรรมทาง

การเงินทั้งหมด โดยระยะเวลาและรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปตามข้อก าหนดของ

หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง ซึ่งตามที่ก าหนดโดย พรบ.ต่อตา้นการฟอกเงินและ พรบ.

ปอ้งกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุ

ที่มีอานภุาพท าลายลา้งสงู ธนาคารจะจดัเก็บขอ้มลูแสดงตนและธุรกรรมทัง้หมดของลกูคา้ 

และข้อมูลลูกค้าเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด นับจากวันที่ปิดบัญชี  วันที่ยุติ

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ หรือวนัที่ท าธุรกรรมกบัลกูคา้ แลว้แต่ว่าระยะเวลาใดยาวนานกว่า 

นอกจากนี ้ มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  เพ่ือที่ว่า

หน่วยงานของรัฐที่ เก่ียวข้องจะสามารถใช้ข้อมูลที่จัดเก็บในการตัดสินธุรกรรมและการ

ปฏิบตัิตามกฎหมายของธนาคารไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 

5. การฝึกอบรมบุคลากร  

ธนาคารไดผ้นวกการฝึกอบรมเรื่องการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินเขา้เป็นสว่นหนึ่ง

ของการฝึกอบรมพนกังานอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดัอบรมทบทวนทกุ 2 ปี พนกังานทกุคน

ตอ้งตระหนกัถึงหนา้ที่ของตนในการต่อตา้นการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง  และตอ้งท า

ความคุน้เคยกับระบบและระเบียบปฏิบัติของข้อก าหนดการรายงานที่เก่ียวข้องกับการ

ท างานของตน ส าหรับพนักงานที่ตอ้งติดต่อกับลูกคา้จะไดร้ับการฝึกอบรมให้ทราบถึง

ความส าคญัของขอ้ก าหนดของกระบวนการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ / 

กระบวนการตรวจสอบความถูกตอ้งของบุคคล ทั้งนีพ้นักงานทุกคนจะตอ้งเข้าร่วมการ

ฝึกอบรมออนไลนภ์ายใน 4 เดือนหลงัจากท่ีเริ่มท างานที่ธนาคาร 

ข้อ 3 การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อ
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงเพื่อระบุโอกาสในการ
พัฒนา 
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ธนาคารตอ้งประเมินความเสี่ยงดา้นการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ

รา้ยและการแพรข่ยายอาวุธที่มีอานภุาพท าลายลา้งสูงอย่างต่อเนื่อง (หรือทุกสองปีเป็นอย่าง

นอ้ย) และตอ้งครอบคลมุกิจกรรมดงัต่อไปนี ้

• การจดัเตรียมเอกสารประเมินความเสี่ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนนุทางการเงิน

แก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลายลา้งสงู 

• การพิจารณาปัจจยัดงันี ้

I. ผลการประเมินความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงดา้นการฟอกเงิน 

และการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยระดบัชาติ (National Risk 

Assessment - NRA) โดยมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลมุเพ่ือจดั

ระดบัความเสี่ยงลกูคา้ ส  าหรบัลกูคา้ที่มีความเสี่ยงสงู เช่น บคุคลที่มีสถานภาพ

ทางการเมือง นอกจากการท า CDD แบบมาตรฐานแลว้ตอ้งเพ่ิมความเขม้ขน้

ของการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิเป็นระดบัสงูสดุดว้ย (Enhanced Due Diligence) 

และ ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิเพระดบัความเสี่ยงสงูจากผูบ้รหิารระดบัสงู พรอ้มมี

การทบทวนขอ้มลูลกูคา้และมาตรการติดตามอย่างต่อเน่ืองตามความเสี่ยงที่

ประเมิน  

II. ประเมินและจดัการความเสี่ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่

การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงภายใน

หน่วยงานทัง้หมด โดยพิจารณาปัจจยัความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงเก่ียวกบัลกูคา้ 

พืน้ที่/ประเทศ ผลิตภัณฑ/์บริการ ประเภทของธุรกรรมทางการเงินและช่องทาง

การใหบ้รกิาร 

III. การวดัผลและวิธีการท่ีใชใ้นการบรรเทา และ/หรือ ปอ้งกนัความเสี่ยง 

IV. ปรบัขอ้มูลที่ใชใ้นการประเมินความเสี่ยงใหเ้ป็นปัจจุบัน โดยควรเป็นขอ้มูลที่

ทันสมัยที่สุดเพ่ือความสมบูรณ์และความถูกต้องของการวิเคราะห์ช่องว่าง  

(Gap analysis) ระหว่างขอ้ก าหนดดา้นการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
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อานุภาพท าลายลา้งสงูของธนาคาร เทียบกับขอ้ก าหนดของประเทศอื่นๆ ซึ่งมี

ผลบงัคบัใชก้ับธุรกิจของธนาคารที่ด  าเนินการภายใตข้อบเขตอ านาจศาลของ

ประเทศเหล่านั้น โดยการวิเคราะหช์่องว่างตอ้งพิจารณาและแกไ้ข 10 หมวด 

ดงันี ้

1. การระบุและประเมินความเสี่ยง  (Identification and assessment of 

risks) 

2. การจ าแนกปัจจยัความเสี่ยง (Risk classification factors)  

3. การบริหารจดัการและการบรรเทาความเสี่ยง (Risk management and 

mitigation)  

4. เกณฑ์การตรวจสอบความถูกต้องของบุคคล  (Criteria for making 

CDD)  

5. การระบุตัวตน - เอกสารสารสนเทศ (Identification - documented 

information)  

6. ความสมัพนัธต์่อหนา้ (Face to Face)  

7. การตรวจสอบเชิงลกึอย่างง่าย (Simplified due diligence)  

8. การเก็บขอ้มลู (Record-keeping)  

9. ขอ้มลูการโอนเงิน (Wire transfers information) 

10. รายการการคว ่าบาตร (The sanction lists) 

ข้อ 4 การสละสิทธิและการเบ่ียงเบนจากข้อก าหนด 

นโยบาย Compliance ของธนาคารจะตอ้งถกูอา้งถึงในกรณีที่มีประเด็นการไม่สามารถปฏิบตัิ

ตามนโยบาย AML/CTPF หรือมีความจ าเป็นตอ้งเบี่ยงเบนจากขอ้ก าหนด หรือมีความเป็นไป

ไดใ้นการละเมิดนโยบาย AML/CTPF กล่าวคือ ในล าดบัแรกจะตอ้งใหห้น่วยงาน Compliance 

และ/หรือ MLRO มีส่วนรว่มในการประเมินการเบี่ยงเบนจากขอ้ก าหนดหรือความเป็นไปไดใ้น

การละเมิดนโยบาย ก่อนที่จะก าหนดแนวทางในการจัดการต่อไป โดยจะตอ้งมีการรายงาน

ผูบ้รหิารและคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
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ข้อ 5 การตรวจสอบ  

หน่วยงานตรวจสอบภายในตอ้งผนวกเรื่องการปฏิบตัิตามนโยบาย AML/ CTPF และกฎหมาย

และขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งเขา้ไปในแผนการตรวจสอบภายในของธนาคาร 


