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สํานักงาน ปปง. ขอประกาศแผนการฝกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน วาดวยการจัดใหมีการฝกอบรมใหแกผูมีหนาที่รายงาน

ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้ 

ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

1 ธนาคารซูมิ

โตโม มติซุย 

แบงกิ้ง คอร

ปอเรชั่น 

E-Learning 
ตามระเบียบ
คณะกรรมการ
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินแกผูมี
หนาที่รายงาน
ตามมาตรา 13 
และมาตรา 16 
พ.ศ. 2563 

ตั้งแตธนาคาร
ไดรบัความ
เห็นชอบ
หลักสูตรการ
ฝกอบรมจาก 
สํานักงาน 
ปปง. จนถึง 
วันที่ 30 
พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563 
และตั้งแตวันที่ 
1 ธันวาคม 2563 
เปนตนไป 

ธนาคารซมูิโต
โม มิตซยุ แบ
งกิ้ง คอร
ปอเรช่ัน 

1.นายสัณฑคม    
ใบโพธิว์งศ  
2.นางสาววิไลพร 
กัลปยาณสิทธิ ์ 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

E-Learning เฉพาะพนกังานของนิติ
บุคคลเทานั้น 

ไมมีคาใชจาย sunthakom_baiphowongse
@th.smbc.co.jp 
0 2353 8000  ตอ 2112 

thitirat_pornjaturapat@th.s
mbc.co.jp 
0 2353 8000  ตอ 2162 

wilaiporn_kullayanasit@th.
smbc.co.jp 
0 2353 8000  ตอ 2427 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 

2 บริษทั หลัก 

ทรัพย เอส

บีไอ ไทย 

ออนไลน 

จํากัด 

หลักสูตรการ
ฝกอบรมผูมี
หนาที่รายงาน
ตามมาตรา 13 
และมาตรา 16 

21 ส.ค.2563 
และเดอืน
กันยายน 2563 
เปนตนไป 

บริษัท หลัก 
ทรัพย เอสบีไอ 
ไทย ออนไลน 
จํากัด ชั้น 31 
อาคารไทยซัม
มิท ถนน
เพชรบุรีตัด
ใหม กทม. 

นายธีรพงษ ตั้งฉัตร
ทอง 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

E-Learning เฉพาะพนกังานของ
บริษัทเทานั้น 

ไมมีคาใชจาย 0 2022 1451 
theerapong_tha@sbito.co.th 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 

3 สมาคม บริษทั

จัดการลงทุน 

หลักสูตรสําหรับ
ผูที่มหีนาที่
รายงานตาม
กฎหมายวาดวย 

10 กันยายน 
2563 และ
ตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2563 

หอง Shanghai 
ชั้น 2 โรงแรม
สวิสโซเทล 

1.นายพงษพันธุ  
สุขยางค 
2.นายพีรภัทร  
ฝอยทอง 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 
 

Classroom 

ออนไลน และ 

E-Learning 

บุคลากรของผูมีหนาที่
รายงานตามมาตรา 13 
และมาตรา 16 
ตามที่กฎหมายกําหนด 

2,300 บาท 
(หลักสูตร

ภาษาไทย) 

1.คณุสิริพร รัตนสุวรรณ 
(siriporn@aimc.or.th 
0 2264 0900 # 818) 
2.คณุนันทนภัส เตียสิริวโรดม 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน มาตรา 13 
และมาตรา 16 

เปนตนไป 3.นางสาวเกษสุรินธร  
อากาศวิภาต        

ซึ่งมีรายละเอียดตามที่
ระบุขางลางนี้ รวมถึง 
ทนายความ ที่ปรึกษา
กฎหมาย นกับัญช ี
บุคลากรในองคกรธุรกิจ
อื่น ๆ และบุคคลทั่วไป
ที่มีความสนใจ 
(การอบรมแบบเปดรับ
บุคคลภายนอก) 

(nannapas@aimc.or.th 
0-2264-0900 # 603) 
3.คณุชลธิชา ชอดอก 
(chonthicha@aimc.or.th 
0-2264-0900 # 818) 
(ปรับแผนฯ 2 ครั้ง) 
 

4 บริษทั 

อาคเนย

ประกนัชีวิต 

จํากัด 

(มหาชน) 

หลักสูตรอบรม
สําหรับผูมีหนาที่
รายงานตาม
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินและ
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการกอ
การรายและการ
แพรขยายอาวธุที่
มีอานุภาพทําลาย
ลางสูงของธุรกิจ
ประกันชีวิต และ
ธุรกิจประกัน
วินาศภยั 

ทุกวัน
พฤหัสบดีที่ 2 
และวัน
พฤหัสบดีที่ 4 
ของเดือน 
เวลา 9.00 – 
17.00 น. (รวม
เวลาทดสอบวัด 
ความรู) เริ่ม
อบรมตั้งแต
เดือน ตุลาคม 
2563 เปนตนไป 

315 อาคาร 
อาคเนย 
ชั้น 13 ถนนสี
ลม แขวงสีลม 
เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ  

นายนพดล กรุยแดง 
ผูอํานวยการ ฝาย
กํากับธุรกิจและ 
บริหารความเสี่ยง 

6 วิชาตาม 
ระเบียบฯ 

หองเรียน พนกังาน ลูกจาง 

บริษทั อาคเนยประกนั

ชีวิต จํากัด (มหาชน) 

และบรษิัทรวม หรือ
บริษัท ในเครือ 
บุคคลภายนอก 

ที่สนใจเขารวมอบรม  
ทั้ง บริษัทในกลุมธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ธุรกิจ 
ประกันชีวิต รวมถึง
ตัวแทนประกันชวีิต 
นายหนาประกันชวีิต 
ตัวแทนประกัน วินาศ
ภัย นายหนาประกัน
วินาศภยั 

1,000 บาท 
(หลักสูตร

ภาษาไทย) 

 
 
2,000 บาท 
ไมรวม 
สถานที่และ 
อาหาร 
(หลักสูตร

ภาษาไทย) 

0 2631 1331 ตอ 9448  
09 9229 5996 
Noppadol.k@segroup.co.th 

5 บริษัท  เวล็อคซ  ความรูทั่วไป 27 – 28 E - learning นางสาวกันตยา ชมภู 6 วิชาตาม E-learning ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ไมมคีาใชจาย 09 6642 6914 / 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

ฟนเทค  

จํากัด 

เกี่ยวกับกฏหมาย
ฟอกเงิน และ 
บทบาทของ 
ผูมหีนาที่
รายงานธุรกรรม 

สิงหาคม 2563 มิ่ง ระเบียบฯ กับการพิจารณารับ
ลูกคา การพิจารณา
ธุรกรรมของผลิตภัณฑที่
อยูภายใตการกํากับ 
ตลอดจนฝายที่
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑที่
อยูภายใตการกํากับ 

Kuntaya.c@getthailand.com 
Kuntaya.c@gojek.com  

6 บริษทั มติ

ซุย สุมิโตโม 

อินชัวรันซ 

จํากัด 

สาขา

ประเทศไทย 

หลักสูตรการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน และ
การปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการรายและ
แพรขยายอาวธุ
ที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง 

1.วันรที ่20 
พฤศจกิายน 2563 
09.00 น. – 
16.30 น. 
2.วันศุกรที่ 12 
กุมภาพันธ 2564 
09.00 น. – 
16.30 น. 
3.วันศุกรที่ 19 
กุมภาพันธ 
2564 
09.00 น. – 
16.30 น. 
4.วันศุกรที่ 26 
กุมภาพันธ 2564 
09.00 น. – 
16.30 น. 
5.วันศุกรที่ 5 
มีนาคม 2564 
09.00 น. – 
16.30 น. 

หองประชุมมา
รีน ของบริษัท 

1. นางสาวกาญจณ
กิตติ์ พัฒนสุทธิกุล 
2. นางสาวสาวินี ไชย
เชษฐพิพัฒกุล 

6 วิขาตาม
ระเบียบฯ 

รูปแบบการ
บรรยายใน
หองเรียน 
(Classroom) 

เฉพาะพนกังานของ
บริษัทและบริษัทในกลุม
เทานั้น 

ไมมีคาใชจาย 1. นางสาวสาวินี ไชยเชษฐ
พิพัฒกุล 
โทร 02-679-6165 ตอ 2503 
E-mail: sawinee@ms-
ins.co.th 
2. นางสาวนิชาพร ศุจินราธร  
โทร 02-679-6165 ตอ 2502 
E-mail: nijabhorn@ms-
ins.co.th 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 
 

7 บริษทั ไทย การปองกันและ รอบที่ 1 วันที ่ หองอบรม ชัน้ 4 นางสาวปรารถนา  6 วิชาตาม 1. บริษัทจะ เฉพาะพนกังานบริษัท ไมมีคาใชจาย 0 2613 0100 ตอ 541 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

ประกนัภัย 

จํากัด 

(มหาชน) 

ปราบปรามการ
ฟอกเงินและการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการราย 

10 สิงหาคม 
2563  
รอบที่ 2 วันที ่
1 กันยายน 
2563  
รอบที่ 3 วันที่ 
20 พฤศจิกายน 
2563  
รอบที่ 4 วันที ่
5 พฤศจิกายน 
2563 
ทั้ง 4 รอบเวลา 
09.00-12.00 
และ 13.00-
17.00 
 

บริษัท ไทย
ประกันภยั 
จํากัด 
(มหาชน) 
34/3 อาคารไทย
ประกันภยั 
ซอยหลังสวน 
ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 
10330 

สุวรรณศกัดิ์  
ผูจัดการแผนกกํากบั
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบฯ จัดให
พนักงานเกา
ไดเขาอบรม
ครบตาม
เปาหมาย
กอนวันที ่9 
ธันวาคม 
2563 โดย
จะจัดเปน 3 
คอรสให
พนักงานลง
ชื่อเขาอบรม
แบบบรรยาย
ในหอง 
(Classroom) 
หรือเพิ่มเติม
หากไม
เพียงพอ 
2. สําหรับ
พนักงาน
ใหม หาก
เขาอบรม
ตั้งแต 10 
คนขึ้นไป 
บริษัทจะจัด
ใหมีการ
บรรยายแบบ 
Classroom  
3. สําหรับ

ไทยประกันภยั จาํกัด 
(มหาชน) เทานั้น 

Compliance2@thaiins.com 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

พนักงานใหม 
หากมพีนักงาน
นอยกวา 10 
คน บริษัท
จะจัดให
พนักงาน
เรยีนผาน 
VDO ที่ถูก
บันทึกไว
จากการ
ฝกอบรม
ตามขอ 1. 

8 บจก. นิสสัน 

ลีสซิ่ง 

(ประเทศไทย) 

หลักสูตรสําหรับ
ผูมีหนาที่
รายงานตาม
กฏหมายวาดวย 
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินมาตรา 13 
และมาตรา 16 

กลุมที่ 1 
อบรม 
25/8/2563 - 
21/9/2563 
และสอบ 
22/9/2563 - 
25/9/2563 
กลุมที่ 2 
อบรม 
26/9/2563 - 
20/10/2563 
และสอบ  
21/10/2563 - 
26/10/2563 
กลุมที่ 3 
อบรม 
27/10/2563 - 

E -Learning คุณปนัดดา อรโุณทัย
วิศรุต 
(หัวหนาสวนงาน 
Compliance and 
Internal control) 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 
 

online พนักงานของบริษัท 
และพนักงานของบริษัท
ในเครือ 

ไมมีคาใชจาย คุณรชยา มณิปนต ี
โทร. 0 2207 4000 ตอ 252 
rachaya.manipuntee@nissa
nleasing.co.th 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

20/11/2563 
และสอบ 
21/11/2563 -
26/11/2563  
กลุมที่ 4 
อบรม 
28/08/2564 - 
15/09/2564 
และสอบ 
16/09/2564 -
15/10/2564 
กลุมที่ 5 
อบรมและสอบ 
ตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน 
2564 เปนตนไป 

9 บริษทั 

จีเอ็มโอ

แซด.คอม 

คริปโทนอ

มิคซ 

(ประเทศไทย) 

จํากัด 

การฝกอบรม
ตามระเบียบ
คณะกรรมการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน วาดวย
การจัดใหมีการ
ฝกอบรมใหแกผู
มีหนาที่รายงาน
ตามมาตรา 13 
และมาตรา 16 
พ.ศ. 2563 
 

20 สิงหาคม 2563 
09:00–12:00 น. 
และ 24 
สิงหาคม 2563 
09:00 – 
12:00 น. 

หองปฏิบัติการ 
บ. จีเอ็มโอ-แซด.
คอม คริปโทนอ
มิคซ (ประเทศ
ไทย) จาํกัด 

นายนพรินทร อินทาํ 6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 
 

บรรยาย
และเรยีนรู
ผานสื่อ
ออนไลน (E-
Learning) 

เฉพาะพนกังานของนิติ
บุคคลเทานั้น  
 
ผูบริหารและเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานดานการ
จัดทําหรอืควบคมุการ
จัดทํารายงานการทํา
ธุรกรรม การจัดให
ลูกคาแสดงตน และ 
การตรวจสอบเพ่ือทราบ
ขอเท็จจริงเก่ียวกับ
ลูกคา รวมถึงผูที่ปฏิบัติ

ไมมีคาใชจาย nintham@cryptonomics.co.th 
09 2534 4699 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

หนาที่รับผิดชอบหลกั
และปฎิบัตหินาที่
โดยตรงท่ีเกี่ยวของกับ
การปฏิบัติตาม พรบ. 
ปองกันและปราบปราม
การฟอกเงนิ 

10 ธนาคาร  

มิซูโฮ จํากดั 

สาขา

กรุงเทพฯ  

 

 

หลักสูตรการ
ฝกอบรมผูมี
หนาที่รายงาน 
ตามมาตรา 13 
และมาตรา 16  
ของกฎหมายวา
ดวยการปองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงนิและ
การปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการราย และ
การแพรขยาย
อาวธุที่มีอานภุาพ
ทําลายลางสูง 

ผูเขาอบรม
สามารถ
ลงทะเบียนเขา
ระบบเพื่อรับ
การอบรมใน
รูปแบบ E-
Learning 
ตลอดเวลา 
(24 ชั่วโมง) 
นอกจากนั้น 
ธนาคารฯ จะ
จัดการ
บรรยายใน
หองเรียน ใน
วันอังคาร และ
พุธ ของ
สัปดาหที่ 3 
ของเดือน  
เวลา 9:30-
16:30 น. 
(หรือวันอื่นๆ 
ตามความ
เหมาะสม) 

สํานักงาน
ธนาคารฯ 
เลขที่ 98 
อาคารสาทร 
สแควร ออฟฟส 
ทาวเวอร ชั้น 
32-35 ถนน
สาทรเหนือ 
แขวงสีลม 
เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 
 

1.นายไพบูลย 
บุนนาค  
2.นางอภิรดี  
กิติชัยชนานนท 

 3.น.ส.สุภาพร   
 รัศมเีอ่ียม 
 4.น.ส.เมยลภัส   
 ทิพยธันยพร 
 5.นายวีรยุทธ   
 เพียรระพีกุล 
 6.น.ส.อภิสา   
 สุวิกะปกรณกุล 

 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

การบรรยาย
ในหองเรยีน 
(Classroom) 
รูปแบบ E-
Learning 
รูปแบบสื่อ
ออนไลน
ตาง ๆ 

เฉพาะพนกังานของ
ธนาคารฯ เทานั้น 

ไมมีคาใชจาย นางอภิรดี กิติชยัชนานนท 
โทร. 0-2200-2510 
aphiradee.kitichaichananon
@mizuho-cb.com 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

11 บริษทั

หลักทรัพย 

เคจีไอ 

(ประเทศไทย)

จํากัด 

(มหาชน)  

ผูมีหนาที่รายงาน
ตามกฎหมายวา
ดวยการปองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงนิ
มาตรา 13 และ 
มาตรา 16 

15 ตุลาคม – 
30 
พฤศจิกายน 
2563 และ
ตั้งแตวันที่ 1 
ธันวาคม 2563 
เปนตนไป 

บริษัท
หลักทรพัย เค
จีไอ (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

1.คณุศรัญญา หลาก
สุขถม 
2.คณุพัชนี สินวัฒนา
เจริญ 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ  

e-learning เฉพาะพนกังานบริษัท
เทานั้น  

ไมมีคาใชจาย นิศา สุวรรณสุขโรจน   
08 4724 3030, 0 2658 8866  
nisas@kgi.co.th 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 

12 ธนาคาร

ฮองกงและ

เซี่ยงไฮ 

แบงกิ้ง  

คอรปอเรชั่น 

จํากัด 

หลักสูตรการ
ฝกอบรม 
การปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินและ 
การปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการราย โดย 
ธนาคารฮองกง
และเซี่ยงไฮแบงกิ้ง
คอรปอเรชั่น 
จํากัด (ธนาคาร
เอชเอสบีซ)ี 
 

ระหวางวันที ่2 
พ.ย. 63 – 30 
ธ.ค. 63  

ธนาคาร
ฮองกงและ
เซี่ยงไฮแบงกิ้ง
คอรปอเรชั่น 
จํากัด 

1.นายวิชา ดานชลวิจิตร 
2.นางสาวอรนรินทร 
เตียวศิรมิงคล 
3.นายพีราวุธ ลิ้มอํานวย 
4.นางสาวศิริพร 
ประสิทธิ์สรรหา 
5.นางสาวรัตยา เพ็ช
ราลดาคุณ 
6. นายนันทวิตร ธนิ
ตานันท 
7.นายนพรัตน พงษ
สัจจนุกูล 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ  

- รูปแบบ

การบรรยาย
ในหองเรยีน 
(classroom) 
- รูปแบบสื่อ

ออนไลน 
เชน Video 
Conference 
Web 
Conference  
หรือ Zoom 
- รูปแบบ 

Zoom 
recording  
หรือ E-
learning 

 

 

- พนักงานใหมที่เขา
ทํางานหลังจากวันที่ 13 
เมษายน 2563 (วันที่
ระเบียบคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปราม
การฟอกเงนิวาดวยการจัด
ใหมีการฝกอบรม มีผล
บังคับใชและปฏิบัติงาน
หรือควบคมุการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกบั
หนาที่ ดังตอไปนี ้
(1) การจัดทํารายงาน

การทําธุรกรรม 

(2) การจัดใหลูกคาแสดงตน 

(3) การตรวจสอบเพือ่ทราบ

ขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา 

- พนักงานที่ปฎิบัติงาน 
อยูกอนวันที่ 13 เมษายน 
2563 (วันที่ระเบียบ
คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน

ไมมีคาใชจาย 
 

0 2614 4000 
(ปรับแผน 1 ครั้ง) 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

วาดวยการจัดใหมีการ
ฝกอบรม มีผลบังคับใช) 
และปฎิบัติงานหรือ
ควบคุมการปฎิบัติงาน 
ตามหนาที่ที่ระบุขางตัน  

13 ธนาคารแหง 

ประเทศจีน 

(ไทย) จํากัด 

(มหาชน) 

“หลักสูตรการ
ฝกอบรม 
สําหรับผูมีหนาที่
รายงานตาม
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปราม การ
ฟอกเงินและการ
ปองกันและ
ปราบปราม การ
สนับสนุนทาง
การเงนิ แกการ
กอการราย ตาม 
มาตรา 13 และ
มาตรา 16 โดย 
ธนาคารแหง
ประเทศ จีน 
(ไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

อบรบได 24 
ชั่วโมง เริ่ม
วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 

ธนาคารแหง 
ประเทศจีน 
(ไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

น.ส.ปยพร อํามสุทธิ ์
น.ส.อรเพ็ญ อรรถ
มงคลชัย 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

E-Learning 
และ self-
study 

พนักงานของธนาคาร
เทานั้น 

ไมมีคาใชจาย น.ส.อรเพ็ญ อรรถมงคลชัย  
0 2286 1010 ตอ 2824  
09 9395 1459 
Orapen.a@mail.notes.bank
-ofchina.com  

น.ส.ปรณีา ทิมจําลอง  
0 2286 1010 ตอ 2612  
09 6636 6296 
Prena.t@mail.notes.bank-
ofchina.com 

14 บริษทั 

เมืองไทย 

ประกนัชีวิต 

จํากัด 

หลักสูตรการ
ฝกอบรมเกีย่วกับ
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ 
ปราบปรามการ

เริ่มตั้งแตวันที่ 
24 สิงหาคม 
2563 เปนตนไป 

บริษัท เมืองไทย 
ประกันชีวิต 
จํากัด
(มหาชน) 

1) นางสาวหทยั เทพ
พิทักษ  
2) นางณตัติพา มาลย
เวช  
3) นางสาวกชนันท 

6 วิชาตาม 
ระเบียบฯ 

E-Learning 1) บุคลากรในตาํแหนง 
ผูบริหารสายงาน และ 
ผูบริหารฝายผูบรหิารทีม 
และพนักงานที่เกีย่วของ
กับการปฏิบัตหินาที่

ไมมีคาใชจาย อีเมล: compliance_aml_cft 
@muangthai.co.th  
เบอรติดตอ: 0 2290 2018 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

(มหาชน) ฟอกเงิน (AML) 
และการปองกัน
และปราบปราม 
การสนับสนุน
ทางการเงนิแก
การกอการราย
และการแพร
ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพ 
ทําลายลางสูง 
(CFTWMD) 
สําหรับธุรกิจ 
ประกันชีวิต 

รมเย็น 
4) นางสาววลยัพรรณ 
ศิรสิวุรรณ 
5) นางสาวภัทรวิมล 
มากชิต 

ดาน AML&CFTWMD  
2) เฉพาะพนกังาน  
ของ บมจ.เมืองไทย 
ประกันชีวิตเทานั้น 
3) ตัวแทนประกันชีวิต 
นายหนาประกันชวีิต  
ผูแนะนําการลงทุน  
และผูวางแผนการลงทุน  

15 ธนาคาร

อาคาร

สงเคราะห 

หลักสูตรการ
ฝกอบรม
เกี่ยวกบัการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน และ
การปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการราย 

ตั้งแตวันที่ 19 
พฤศจิกายน 
2563 เปนตน
ไป  

ธนาคารอาคาร
สงเคราะห 
-สํานักงานใหญ  
-สาขา 
 

นายนิธพิล เชื้อแสดง 6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

E-Learning เฉพาะพนกังานของนิติ
บุคคลเทานั้น ธนาคาร
กําหนดใหพนกังานผูมี
หนาที่เก่ียวของกับการ
จัดทํารายงานการทํา
ธุรกรรม การจัดใหลกูคา
แสดงตน และการ
ตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกีย่วกับลกูคา 
เขารับการอบรมจาํนวน
ประมาณ  3,500  คน 

ไมมีคาใชจาย โทร. 0 2202 2730 
nithipol@ghb.co.th 
(ปรับแผนฯ 3 ครั้ง)   
 

16 บล.ซีจีเอส-

ซีไอเอ็มบี 

(ประเทศไทย) 

จํากัด 

การอบรม
เจาหนาที่บริษัท
เรื่องการปองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงนิฯ 

1 ก.ย.-30 ธ.ค.63 
และตั้งแตวันที่ 
1 มกราคม 2564 
เปนตนไป 

สํานักงานใหญ 
เลขที ่130-132 
อาคารสินธร
ทาวเวอร 2 และ 
3 ถ.วิทย ุลุมพิน ี

นายณากร ลัมภเวส 6 วิชาตาม
ระเบียบฯ  

e-Learning เฉพาะพนกังานบริษัทฯ ไมมีคาใชจาย  โทร. 0 2761 9277  
Bk.compliance@cgs-cimb.com 
 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

ปทุมวัน กทม. 
 

17 บริษทั มติร

แทประกันภัย 

จํากัด 

(มหาชน) 

การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินสําหรบั
ผูมีหนาที่รายงาน
ประเภทบริษัท
ประกันวินาศภัย 

เริ่มอบรม
ตั้งแตวันที่ 1 
กันยายน 2563 

e-learning 1.นางสาวอมรรัตน   
ศรกีัลยาณบุตร  
2.นางสาวชูชีพ ศรี
ตระกูล 
3.นางสาวอาจารี 
พาณิชย 
4.นางสาวนิชาภา หวย
อําพัน 
5นางสาวภคมน โมสิ
กะ 

6 วิชาตาม
ระเบียบ 

e-learning พนักงานของบริษัท 
มิตรแทประกันภยั 
จํากัด (มหาชน) 

ไมมีคาใชจาย 08 1644 1841 
amornrats@mittare.com 

18 บริษทั ฟน

ลิค จํากัด 

(Thai Law 

Training) 

 

 

กฎหมายฟอกเงนิ 
สําหรับผูมีหนาที่
รายงาน 
 

วันจันทร – วัน
อาทิตย (ตาม
วันที่กําหนด) 
เวลา 09.00 - 
12.00 น. และ
13.00-16.00 น.  
(รวม 6 ชั่วโมง)  
(เริ่มอบรมตั้งแต
กันยายน 2563 
เปนตนไป) 

ผานระบบ
ออนไลน อาท ิ 
Zoom, 
Microsoft 

Teams 

ผศ. ดร. สุพัตรา  
แผนวิชิต 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

เทปบรรยาย
ผานระบบ
ออนไลน  

ผูมีหนาที่รายงานตาม
กฎหมายฟอกเงนิ (การ
อบรมแบบเปดรับ
บุคคลภายนอก) 

อบรมและสอบ 
(ทําแบบทดสอบ
จนกวาจะผาน) 
คาลงทะเบียน 
500 บาท (ไม
รวม VAT) 

08 4113 5533 
thailawtraining@gmail.com 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)   

กฎหมายฟอกเงนิ 
สําหรับผูมีหนาที่
รายงาน 
 

วันจันทร – วัน
อาทิตย (ตาม
วันที่กําหนด) 
เวลา 09.00 - 
12.00 น. และ
13.00-16.00 น.  
(รวม 6 ชั่วโมง)  

อาคาร KX 
(Knowledge 
Exchange 
Center) หรอื
สถานที่อืน่ตาม
ความเหมาะสม 

ผศ. ดร. สพุัตรา แผนวิชิต 6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

บรรยายสด
ในหองเรยีน 
(Classroom)  

ผูมีหนาที่รายงานตาม
กฎหมายฟอกเงนิ (การ
อบรมแบบเปดรับ
บุคคลภายนอก) 

2,900 บาท 
(ไมรวม VAT) 
 

08 4113 5533 
thailawtraining@gmail.com   
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

(เริ่มอบรมตั้งแต
กันยายน 2563 
เปนตนไป) 

19 บริษทั  

บัตรกรุงไทย 

จํากัด 

(มหาชน) 

การปฏิบัติตาม
กฎหมายฟอกเงิน 

21 ก.ย.-30 
พ.ย.63 และ
ตั้งแต ม.ค.64 
เปนตนไป  

ผานอนิเตอรเนต็ คุณโชติกา ธนวลีกุล 6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

e-learning พนักงานของบริษัทและ
พนักงานของบริษทัใน
เครือที่เก่ียวของกับการ
ปฏิบัตงิานดานการ
จัดทําหรอืควบคมุการ
จัดทํารายงานการทํา
ธุรกรรม การจัดให
ลูกคาแสดงตน และการ
ตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกีย่วกับลกูคา 

ไมมีคาใชจาย  Chotika.t@ktc.co.th 
(ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)   

20 บริษทั  

อีซี่บาย 

จํากัด 

(มหาชน) 

หลักสูตรการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ 
ฟอกเงินและ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการราย 

เริ่มตั้งแต 
28/8/2563 
เปนตนไป 
เวลา 09.00 น. 
- 18.00 น. 

สํานักงานใหญ 
บริษัท อ ีซี่ บาย 
จํากัด (มหาชน) 
ชั้น 5 อาคาร
สาทรสแควร  
98 ถนนสาทร
เหนือ แขวงสี
ลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 

1.นางสาวอุไรวรรณ 
พรมทองแกว  
2.นายอัชฌา สุขุมานันท  
3.นางสาวพราวสิร ิ
งามศักดิ์ทวีชัย 
4.นางสาวปภัสสร 
เบญจมาลา 
5.นางสาวสุชานาฎ 
ประทุมวงษ 

6 วิชาตาม 
ระเบียบฯ 

Classroom 
และ VDO 
Conference 
(Zoom) 
และคลปิ
วีดโีอ และ
สื่อออนไลน 

เฉพาะพนกังาน บริษัท 
อีซี่บาย เทานั้น 

ไมมีคาใชจาย 0 2684 3333 ตอ 
1624,1630,1646  
Compliance@easybuy.co.th 
(ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)   
 

21 บริษทั

หลักทรัพย 

เครดิต สวิส 

(ประเทศไทย) 

จํากดั 

หลักสูตรสําหรับ
ผูมหีนาที่รายงาน
ตามกฎหมาย
ฟอกเงิน 

นับแตวันที่ 21 
ส.ค.63 

บริษัท
หลักทรพัย 
เครดิต สวิส 
(ประเทศไทย) 
จํากัด 

1.นางสาวณพาพร  
โอวสุวรรณกุล 
2.นางกอบโชค  
อัมพรพูลสุข 

6 วิชาตาม 
ระเบียบฯ 

หองเรียน เฉพาะพนกังานบริษัท ไมมีคาใชจาย 02-614-6236 
Acharee.vejaphurti@credit-
suisse.com 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)   
 

22 สถาบันฝกอบรม เรยีนรูเรื่องกฎหมาย -ตั้งแตวันที่ 10 -โรงแรมดิเอม 1.นางสาวกอบโชค 6 วิชาตาม - การบรรยาย ผูมีหนาที่รายงานการทํา คิดคาใชจาย 02-264-9090 ตอ 210-215 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

สมาคมบริษัท

หลักทรัพยไทย 

(ASCO 

Training 

Institute, ATI) 

การปองกันการ
ฟอกเงิน (AML/CFT) 
สําหรบัผูมีหนาที่
รายงานเพื่อ
ปฏิบัติหนาที ่
อยางมืออาชีพ 

ต.ค.2563 เปน
ตนไป 
 

เมอรัลด 
กรุงเทพฯ 
-อบรมผาน E-
learning 
-ตามที่สถาบันฯ 
กําหนด 

อัมพรพูลสุข 
2.คณุณพาพร  
โอวสุวรรณกุล 
3.คุณพงษพันธุ สุขยางค 
4.คณุอารยี  
เติมวัฒนาภักด ี
5.คณุอิศรา  
กันติรัตนาวงศ 
6.วิทยากรจาก
สํานักงาน ปปง. 

ระเบียบฯ สดในหอง
(Classroom) 
และมีการ
บันทึก VDO 
- อบรมผาน 
VDO 
Conference 
แบบเทปกา
รบรรยาย 
(Remote 
Classroom) 
- สื่อออนไลน 
- อบรมผาน 
E-learning 
 

ธุรกรรม ตามมาตรา 13 
และมาตรา 16 ตาม 
กฎหมายวาดวยการ
ปองกันและการปราบปราม
การฟอกเงนิ พ.ศ. 2563 
ในบริษัทหลักทรพัย 

ในการอบรม 
ราว ๆ 2,300 
บาท/คน 
(หลักสูตร

ภาษาไทย) 

Training@ati-asco.org 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)   
 

23 ธนาคารเอ

เอน็แซด 

(ไทย) 

จํากัด 

(มหาชน)  

หลักสูตรการจัด
ฝกอบรมเกี่ยวกับ
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินฯ ของ
ธนาคารเอเอ็น
แซด (ไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

ระหวางวันที ่
20 ส.ค.-30 
พ.ย.63 

สถาน
ประกอบการ
ธนาคาร 

1.คณุพรพิมล  
รุทธพิชัยรักษ  
2.คณุอรอุมา นุชวงศ 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ  

e-learning  
และแบบ
หองเรียน  

เฉพาะพนกังานธนาคาร ไมมีคาใชจาย คุณพรพิมล รุทธพิชัยรักษ  
โทร 0 2263 9771 
pornpimol.rutthapichairak
@anz.com 
 
คุณอรอุมา นุชวงศ 
โทร 0 2263 9770 
Onuma.nuchwang@anz.com 

24 ธนาคาร 

อาร เอช บี 

จํากัด 

หลักสูตรการ
ฝกอบรมพนักงาน
ตามกฎหมายวา
ดวยการปองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงนิและ

หลังจากไดรับ
อนุมัติเปนตนไป 
เดือนละ 1 ครั้ง 
(ขึ้นอยูกบัจาํนวน
พนักงานที่เขา
ทํางานใหม) 

ธนาคาร อาร 
เอช บ,ี 87 
อาคาร เอ็ม ไทย 
ออล ซีซั่นส 
เพลส ชั้น 18 
ถนนวิทย ุ

นายศิวาทิตย จันทร
แสงรัตน  

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

- รูปแบบ

หองเรียน 

(Classroom) 

- อบรมโดยใช 

E-Learning 

- อบรมผาน 

พนักงานธนาคารและ
กลุมบริษัทในเครือใน
ประเทศไทย 

ไมมีคาใชจาย โทร. 0 2126 8644, 8648  
Siwathit.c@rhbgroup.com, 
Wassawee.s@rhbgroup.com 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

การสนับสนุน
ทางการเงนิแก
การกอการราย
และการแพร
ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลาย
ลางสูง 

แขวงลุมพินี 
เขตลุมพินี 
กรุงเทพฯ 
10330 

Video 

Conference 

/ Live 

Streaming 

- อบรมผานสือ่
อิเล็กทรอนกิส
อื่นใดที่
เหมาะสม 

25 ธนาคาร

ไอซีบีซี

(ไทย) 

จํากัด 

(มหาชน) 

การปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินและการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการรายและ
การแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง 

ระหวางเดือน 
ตุลาคม-
ธันวาคม 2563 

ธนาคารไอซีบี
ซี (ไทย) จํากัด 
(มหาชน) 
เลขที่ 622 
เอ็มโพเรยีม 
ทาวเวอรชั้น 
11-13  ถนน
สุขุมวิท แขวง
คลองตนั เขต
คลองเตย 
กรุงเทพฯ 
10110 

นางสาวธีรานันต  
ภัคอริยสถิตย 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

E-Learning เฉพาะพนกังานของ 
นิติบุคคล 

ไมมีคาใชจาย นางลเิดีย พงษไพโรจน  
ผูจัดการฝายกํากับการปฏิบัตกิาร      
โทร. 0 2663 9505  
lydia.pon@th.icbc.com.cn 
 

26 บริษทั เอฟ

ดับบลิวด ี

ประกนัชีวิต 

จํากัด 

(มหาชน) 

หลักสูตรสําหรับ
ผูทีม่ีหนาที่รายงาน
ตามกฎหมายวาดวย 
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน มาตรา 13 
และมาตรา 16 

1. ทุกครั้งที่มี
พนักงานใหม
ตามกลุมเปาหมาย  
2. ภายในวันที่ 
10 ธันวาคม 
2563 สําหรับ
พนักงานเกา
ตามกลุมเปาหมาย 
หมายเหต:ุ

บริษัท เอฟ
ดับบลิว 
ประกันชีวิต 
จํากัด 
(มหาชน) 

1.คณุนิติ ศิรจิิตร 
2.คณุมณีรตัน  
แสงสุวรรณ 
3.คณุเธียรขวัญ   
พงศปรีชา  

6 วิชาตาม 
ระเบียบฯ 
 

- บรรยายใน
หองเรียน 
(Classroom) 
- บรรยาย

ผานระบบ

อิเล็กทรอ 

นิกส 

พนักงานของบริษัท  
 
 
 

ไมมีคาใชจาย คุณมณรัีตน แสงสุวรรณ 
Maneerats@fwd.co.th 
โทร. 0-2207-5760 
คุณสุพิชชา เวชกิจ 
Supitchaw@fwd.co.th 
โทร. 0-2207-5500 # 5119 
คุณอัจฉรา  สุขาภิรมย 
Acharas@fwd.co.th 
โทร. 0-2207-5691 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

ระยะเวลาจะ
ทําการจัดเปน
รอบ ๆ รอบละ 
1 วัน เปน
ระยะเวลา 6 
ชั่วโมง 
 
 

 

27 บริษทั

หลักทรัพย 

โนมูระ 

พัฒนสิน 

จํากัด 

(มหาชน) 

หลักสูตรการ
ฝกอบรม
เกี่ยวกบัการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินและการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการราย
รวมถึงการแพร
ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลาย
ลางสูง 
 

ตั้งแตวันที่ 16 
กันยายน 2563 
เปนตนไป 
 

1. บริษัท
หลักทรพัย 
โนมูระ พัฒน
สิน จํากัด 
(มหาชน) ที่
อยู 25 อาคาร
กรุงเทพ
ประกันภยั 
ชั้น 15 - 17 
ถนนสาทรใต 
แขวงทุง
มหาเมฆ เขต
สาทร กทม. 
10120 
โทรศัพท 0-
2638-5000 
และหรอื 
 
2. บริษัท
หลักทรพัย 
โนมูระ พัฒน

1.นางสาวรุงทิพย  
     กิจธนะเสร ี
2.นางศศิธร 
   สุอัคคะพงศ 
3.นางอมร  
   แสงวงศ 
4.นางสาวภัคจิรา        
    กองสุผล 
5.นางสาวนรมน  
     ยศชนะ 
6.นางสาวกฤษณา  
    กุลปญญาเลิศ 
7. นางสาวอัมภิกา  
    ศฤงคารบริบูรณ 
 

6 รายวิชาตาม 
ระเบียบฯ 
 

1.แบบ

หองเรียน 

(Class Room)  

สอนสด  

2.แบบ 
VDO (E-
learning) 
 

พนักงานของบริษัท
เทานั้น 
 

ไมมีคาใชจาย โทร. 0-2638-5860 
Rungthip.kittanaseree@th.n
omura.com 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

สิน จํากัด 
(มหาชน) 
ศูนยเรียนรู
สํานักงาน
สาขา-อาคาร
ไทยวา ทาว
เวอร (CNS 
Convention 
Center) 
เลขที่ 21/3 
อาคารไทยวา 
ทาวเวอร ชั้น 
G ถนนสาทร
ใต แขวงทุง
มหาเมฆ เขต
สาทร 
กรุงเทพฯ 
10120  

28 บริษัท

บริหาร

สินทรัพย

กรุงเทพ

พาณชิย 

จํากัด 

(มหาชน) 

หนาที่ของสถาบัน
การเงิน 
ในการปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน และ
กฎหมายวาดวย 
การปองกันและ
ปราบปรามการ

ระหวางวันที ่ 
1 – 16 ก.ย.63 
เวลา 9.00  - 
16.00 น. 

อาคาร บสก.
สํานักงานใหญ 
99 ถ.สุรศกัดิ์ 
แขวงสีลม  
เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 
10500  

คุณกฤษฎากร  
พันธเพชร 
คุณปภังกร  
จันทรลอย 

6 วิชา 
ตามระเบียบฯ 

Classroom 

หรือ VDO 

Conference 

เฉพาะพนกังานของ

บริษัทเทานั้น (พนักงาน

ที่เริ่มปฏิบัติงานดาน

การจัดทํา หรือควบคุม

การจัดทํารายงานการ

ทําธุรกรรมการจัดทํา 

KYC/CDD ตั้งแตวันที่ 1 

เม.ย.63 - 15 ก.ย. 63) 

ไมมีคาใชจาย โทร.02-630-0700 ตอ 3624 
Kridsadakron@bam.co.th 
 

ภายใน 30 วัน วิทยากรรับเชิญจาก Classroom, เฉพาะพนกังานของ
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

สนับสนุนทาง
การเงินแกการ
กอการรายและ
การแพรขยาย
อาวธุที่มี
อานุภาพทําลาย
ลางสูง 

นับแตวันที ่
เริ่มปฏิบัตงิาน 

สํานักงาน ปปง. หรือ
วิทยากรที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน 
ปปง. หรือ  
คุณกฤษฎากร พันธ
เพชร 
คุณปภังกร จันทรลอย 

VDO 

Conference 

หรือ E-

Learning 

บริษัทเทานั้น 
(พนักงานที่เริ่ม 
ปฏิบัติงานดานการ
จัดทํา หรือควบคมุการ
จัดทํารายงานการทํา
ธุรกรรม การจัดทํา 
KYC/CDD ตั้งแตวันที่ 
16 ก.ย. 63 เปนตนไป) 

ระหวางวันที ่1 
ต.ค.63 -  
8 ธ.ค.63 

วิทยากรรับเชิญจาก
สํานักงาน ปปง.  
หรือวิทยากรที่ไดรับ
ความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ปปง.หรือ  
คุณกฤษฎากร พันธ
เพชร 
คุณปภังกร จันทรลอย 

เฉพาะพนกังานของ
บริษัทเทานั้น (พนักงาน
ที่เกี่ยวของกับ 
การปฏิบัติงาน 
ดานการจัดทํา หรือ
ควบคุม 
การจัดทํารายงาน 
การทําธุรกรรม การ
จัดทํา KYC/CDD  
ซึ่งยังไมเคยไดรบั 
การอบรม แต
ปฏิบัติงานอยูกอนวันที่
ระเบียบฯ ใชบังคับ) 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

29 บริษทั 

หลักทรพัย 

เมยแบงก 

(ประเทศ

ไทย) จํากัด 

(มหาชน) 

(เปลี่ยนชื่อ

เมื่อวันที่ 

25 พ.ย. 64 

จากเดิม 

บริษทั 

หลักทรัพย 

เมยแบงก 

กิมเอ็ง 

(ประเทศ

ไทย) จํากัด 

(มหาชน)) 

หลักสูตรสําหรับ
ผูมหีนาที่รายงาน
ตามกฎหมายวา
ดวยการปองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงนิ 
มาตรา 13 และ 
มาตรา 16 

รุนที่ 1  
7 พ.ย. 63 
08.30-16.00 น. 
รุนที่ 2 
22 พ.ย. 63 
08.30-16.00 น. 
 

ที่พัก 
อาศัย 
พนักงาน 
 

1.คณุวิลาวัลย 
ลิมปนะวรรณกูล 
2.คณุอิศรา 
กันติรัตนาวงศ 

6 วิชา 
ตามระเบียบฯ 

Remote 
Classroom 
ผาน Zoom 

พนักงานผูมีหนาที่
รายงานและผูที่
เกี่ยวของกับการ 
รายงาน 630 คน
(โดยประมาณ) ไดแก  
- ผูแนะนําการลงทุน  
- พนง ฝายOperations   
- พนง ฝาย Credit 
Management  
- พนง ฝาย 
Investment Banking 
- พนง ฝาย Compliance 

ไมมีคาใชจาย 0-2658-5000 ตอ 1141 / 
Wimonphan.J@maybank-
ke.co.th 
   
 

   ไมเกินวันที่ 9 
ธันวาคม 2563 
และตัง้แต
ธันวาคม 2563 
เปนตนไป  

สถานที่ทําการ
บริษัท หรอื
นอกสถานที่
ทําการบริษัท 

1.นายณัฐพัชร  
พวงไพโรจน 
2.นางวิมลพรรณ 
ภิรมยคํา  
3.นางวิภาวด ี 
เลิศศรีสุริยะ 
4.นายวิสฐิ กุลกิติรังษ ี

6 วิชา 
ตามระเบียบฯ 

สื่อ E-
Learning/ 
สื่อออนไลน
ภายในบริษัท
เองหรือ 
พึ่งพิงจาก 
หนวยงาน 
ทางการที ่
เกี่ยวของ 

พนักงานใหมและ
พนักงานเกาซึ่งเปนผูมี
หนาที่รายงานและผูที่
เกี่ยวของกับการ
รายงาน ไดแก  
- ผูแนะนาํการลงทุน 
- พนง.ฝาย Operations 
- พนง.ฝาย Credit 
Management 

ไมมีคาใชจาย (ปรับแผนฯ 3 ครั้ง) 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

เชน 
สํานักงาน 
ปปง., ตลาด
หลักทรพัย
แหงประเทศ
ไทย เปนตน 
 
 

- พนง.ฝาย 
Investment Banking 
- พนง.ฝาย 
Compliance 
รวมถึงพนักงานในฝาย
งานอื่น ๆ ที่มีความ
สนใจอยากเขารวมการ
อบรม 

30 บริษทั เอไอ

เอ จํากัด 

หลักสูตรการ
อบรมเก่ียวกับ
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินและ 
การปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการรายและ
การแพรขยาย
อาวธุที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง 

เริ่มภายใน 30 
วันนับแต
ประกาศใน
ระบบ
สารสนเทศของ
สํานักงาน 
ปปง. หรือ 1 
ตุลาคม 2563 
เปนตนไป 

หองฝกอบรม
ของบริษัท เอ
ไอเอ จํากัด 
หรือสถานที่
จัดอบรมอื่น ๆ 
ที่บริษัท
กําหนด 

1. นายสุภิรัช โพธิ์
ถาวร 
2. นายฐิติรัชต พร
จตุรภัทร  

6 วิชา 
ตามระเบียบฯ 

การบรรยาย
ในหองฝกอบรม
หรือการ
บรรยายผาน
ระบบ
อิเล็กทรอนกิส 
(e-Learning) 

เฉพาะพนกังานที่

เกี่ยวของของบริษัทและ

บริษัทในกลุมบริษัท 

รวมถึงตัวแทนและ

นายหนาประกันชวีิต

ของทางบริษัท 

ไมมีคาใชจาย 027837870 / 
teerapat.chuenpakdee@aia
.com 
(ปรับแผนฯ 2 ครั้ง) 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

31 ธนาคาร 

ซิตี้แบงก 

เอ็น.เอ.   

หลักสูตรการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินและ
การสนับสนุน
ทางการเงนิแก
การกอการราย
และการแพร
ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทาลาย
ลางสูง สําหรับ
ธนาคารซิตี้แบงก  

ก.ย.63  E-Learning,  
Virtual 
Meeting 
หรือที่  
ธนาคารซต้ีิ
แบงก เอ็น.เอ.  

 

คุณธัชชนก 
จรรยานุภาพ และ 
คุณณภัทร ไตร
พันธุ 

 

 

 6 วิชาตาม
ระเบียบฯ   

E-Learning,  
Virtual 

Meeting 

หรือการ

บรรยายใน

หองเรียน 

เฉพาะพนกังานของ 
นิติบุคคลและบรษิัทใน
เครือเทานั้น 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 
 

Suparwan.krissanavarun@ci
ti.com 
02-0793075 

32 สมาคม

ธนาคาร

ไทย โดย 

สถาบัน

ธนาคาร

ไทย 

(TBAC) 

การปองกันการ
ฟอกเงิน การ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการราย และ
การแพรขยาย
อาวุธที่มอีานภุาพ
ทําลายลางสูง 
(AML/CTPF) - 
Anti-Money 
Laundering & 
Combating 
the Financing 
of Terrorism 

ตั้งแต วันที่ 1 
กันยายน 2563 
เปนตนไป 
(อบรมได 24 
ชั่วโมง) สําหรับ
หลักสูตร
ภาษาไทย และ
ตั้งแต 15 
ธันวาคม 2563 
เปนตนไป 
(อบรมได 24 
ชั่วโมง) สําหรับ
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 

จัดอบรมแบบ 
E-Learning 
เรยีนทาง
คอมพิวเตอร 
หรือโทรศพัท 
มือถือ 

นางกติติยา โตธนะเกษม 
 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 
 

แบบ E-
Learning 
ทั้งหลักสูตร
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 
 

ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
และ/หรือที่จาํเปนตอง
เขาใจกฎหมาย 
AML/CTPF ของ
ธนาคารสมาชิก และ
บริษัทในเครือที่ได
กําหนดเอาไวแลว และ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ยอมแหงประเทศไทย 
(ธพว.) 
 

สําหรับกลุม
ธนาคาร
สมาชิก:  
คิดคาใชจาย
ตามจริงดวย
วิธีเหมารวม
ทุกวิชา โดย
เรยีกเก็บ
คาใชจาย
ลวงหนาจาก
ธนาคารสมาชิก
เปนรายป ตาม
ประมาณการ
คาใชจายรวม

โทร. 02-273-0544  
อีเมล: admin@tbac.or.th 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)   
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

and 
Proliferation 
of Weapons 
of Mass 
Destruction 
(AML/CTPF) 

สําหรับการจัด
ฝกอบรมในทุก
หลักสูตรของ 
TBAC  
สําหรับ ธพว.: 
คาฝกอบรมที่
ไดมขีอตกลง
เปนกรณเีฉพาะ
หลักสูตร 
AML/CTPF: 
200 บาท/คน 

33 บริษทั

หลักทรัพย

ฟลลิป 

(ประเทศ

ไทย) จํากัด 

(มหาชน) 

การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินและการ
ปองกัน 
และปราบปราม
การสนับสนุน
ทางการเงนิแก
การกอการราย 

13 กันยายน 
2563 
เวลา 9.00 – 
16.00 น. 
และตั้งแต 21 
ตุลาคม 2563 
เปนตนไป 

หองประชุม
ของบริษัทฯ 

1.นายวรพล เรอืง
เดชสริพิงศ 
2.นางอรวรรณ เที่ยง
ทัศน 
3.นางสาวกชวรรณ 
ศรสีขุ  
และวิทยากรจาก
สํานักงาน ปปง. 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

วิทยากร
บรรยาย
หองเรียน 
หรือสื่อ
ออนไลน 
หรือ E-
Learning 

ผูมีหนาที่ที่เก่ียวของกับ
การจัดทํารายงาน
ธุรกรรม  
การจัดใหลูกคาแสดงตน 
การตรวจสอบเพ่ือทราบ
ขอเท็จจริงเก่ียวกับ
ลูกคา 
*เฉพาะพนักงานภายใน
บริษัทฯ เทานั้น 

ไมมีคาใชจาย คุณวรพล เรอืงเดชสิรพิงศ 
0 2635 1700 ตอ 109 
Compliance@phillip.co.th 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 

34 บริษทั ไทย

ประกนัชีวิต 

จํากัด

(มหาชน) 

การปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน และ
การสนับสนุน
ทางการเงนิแก
การกอการราย
และการแพร

ตั้งแตวันที่  
1 ก.ย. 2563 
เปนตนไป 

บมจ.ไทย
ประกันชีวิต  

1.นายชิดพงศ นิรุชต
พันธ 
2.นางสาวนิธินาถ 
กระแสรสุข 
3.นายสุรพล โกสยี
สวัสดิ์ 
4.นายภินัส สมทรัพย 
5.นายสวงศ มั่นศรี
จันทร 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

- ระบบ E-
Learning  
- รูปแบบ
หองเรียน 
(Classroom) 
- รูปแบบสือ่
ออนไลน 

เฉพาะพนกังานของ

บริษัท ไทยประกันชวีิต 

จํากัด (มหาชน)  

ไมมีคาใชจาย คุณนิธินาถ กระแสรสุข  
nitinatk@thailife.com 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลาย
ลางสูง 
 

6.นายอภิชล สระทอง
บุตร 
7.นายยงยุทธ 
สัมพันธทวกีิจ 
8.นางสาวปฐมาภรณ 
พงษสุวรรณ 
 

35 บริษทั 

หลักทรัพย 

เคทีบีเอสที 

จํากัด 

(มหาชน) 

(เปลี่ยนชื่อ

เมื่อวันที่ 

17 ธ.ค.63 

จากเดิม - 

บริษัท 

หลักทรัพย 

เคทีบี 

(ประเทศ

ไทย) จํากัด 

(มหาชน)) 

หลักสูตรการ
อบรมเก่ียวกับ
การปองกันการ
ฟอกเงินและการ
ตอตานการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการรายและ
การแพรขยาย
อาวธุที่มีอานภุาพ
ทําลายลางสูง 

ก.ย.- ธ.ค. 63 
และตั้งแตเดือน
มกราคม 2564 
เปนตนไป 

หองอบรม ชั้น 
52 อาคารซี
อารซ ีทาว
เวอร ออลซี
ซั่นเพลส  

นายสราวุธ  ปญญา 
นางสาววัลยลดา ลิ่ม
ศิลา 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 
 

1.รปูแบบ
การบรรยาย
ในหองเรยีน 
2.รปูแบบ 
E-Learning 
3.รปูแบบ
สื่อออนไลน 

- เจาหนาที่ที่เก่ียวของ
กับการปฏิบัตงิานดาน
การจัดทํา หรือควบคุม
การจัดทํารายงานการ
ทําธุรกรรม, การจัดให
ลูกคาแสดงตน, การ
ตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกีย่วกับลกูคา 
- เปนการอบรมเฉพาะ
พนักงานของนิติบุคคล
เทานั้น 

ไมมีคาใชจาย 0 2648 1672, 1666, 1665 
Compliance@weasset.co.th 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 

36 บริษทั 

กรุงไทย-

แอกซา 

หลักสูตรการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวย
การปองกันการ

ตั้งแตวันที่ 1 
กันยายน 2563 
เปนตนไป 
  

เปนการ
บรรยายสด
ผานสื่อการ
เรียนรูออนไลน 

คุณกอบกาญจน นิติ
นทรางกูร 
คุณนลินี เพิ่มตอศักดิ์ 
นางสาวหทยัทิพย 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 
 

1.รปูแบบ
การบรรยาย
ในหองเรยีน 
2.รปูแบบ 

เฉพาะตัวแทน
ประกันภยั นายหนา
ประกันภยั และ
พนักงานของนิติบคุคล

ไมมีคาใชจาย 
 

นางสาวนลินี เพิ่มตอศักดิ ์ 
0 2030 9332  
nalinee.poemtorsakdi@kru
ngthai-axa.co.th 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

ประกนัชีวิต 

จํากัด 

(มหาชน)  

 

ฟอกเงินและการ
ตอตานการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการรายและ
การแพรขยาย
อาวธุที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง
สําหรับพนักงาน
ธุรกิจประกัน
ชีวิตเบื้องตน 

เชน Microsoft 
Team Program/ 
Google Meet 
Program โดย
รายละเอียด
การเขาอบรม
จะแจงให
ผูสมัครเขา
อบรมทราบ
เมื่อทําการ
ลงทะเบียน
เรยีบรอย 

วงศสามล 
นายวีรชยั วงศสนิธุ
เชาว 

E-Learning 
3.รปูแบบ
สื่อออนไลน 
เชน 
Microsoft 
Team 
Program/ 
Google 
Meet 
Program 
 

เทานั้น 
 

(ปรับแผนฯ 2 ครั้ง) 
 

37 บริษทั พรู

เด็นเชียล 

ประกนัชีวิต 

(ประเทศ

ไทย) จํากัด 

(มหาชน) 

หลักสูตรสําหรับ
ผูที่มีหนาที่
รายงานตาม
กฎหมายวาดวย 
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน มาตรา 13 
และ มาตรา 16 
 

ตั่งแตวันทําการ
แรกของเดือน 
(สําหรับ
พนักงานใหม)  
และตามกรอบ
เวลาของกฎหมาย
(สําหรบัพนกังาน
ปจจุบัน) 

ผานระบบการ
อบรมออนไลน 
ภายในบริษัท 
(ระบบ 
MyHR) 

คุณวรพงศ มูลกําบิล       6 วิชาตาม
ระเบียบฯ  
 

Online พนักงานบริษัทเทานั้น 
 

ไมมีคาใชจาย คุณวรพงศ มูลกําบิล 
Worapong.moolkambil@pr
udential.co.th 
0 2352 8615 
 

38 บริษัท อิออน 

ธนสินทรัพย 

(ไทยแลนด) 

จํากัด 

(มหาชน) 

 

หลักสูตรการอบรม
ตามกฎหมายวา
ดวยการปองกัน
และปราบปราม
การสนับสนุน
ทางการเงนิแก
การกอการราย
และการแพรขยาย

เริ่มตั้งแตวันที่ 
21 สิงหาคม 
2563 จนถึง
วันที่ 8 
ธันวาคม 2563  
 

- อาคารเอ็ก
เชนทาวเวอร 
- อาคาร
โมเดิรนฟอรม 
ทาวเวอร 
 

1. นางสาวศิริรตัน 
บุญชัยกุล 
2. นางสาวกษมา  
บุญเทศนา 
 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 
 

- E-learning 
(Online)  
หรือ 
- รูปแบบ
หองเรียน 
(Classroom) 
 

พนักงานบริษัทเทานั้น ไมมีคาใชจาย  
 

1. นางสาวศิริรตัน บุญชัยกุล
siriratb@aeon.co.th  
Tel : 0-2302-4655 
2. นางสาวกษมา บุญเทศนา 
kasamab@aeon.co.th  
Tel : 0-2302-4654 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

อาวธุที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง 
รวมทั้งแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการปองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงนิและ
การสนับสนุน
ทางการเงนิแก
การกอการราย 
และการแพร
ขยายอาวธุที่มี
อานุภาพทําลาย
ลางสูง 

39 บริษทั ไทย

สมุทร 

ประกนัชีวิต 

จํากัด 

(มหาชน) 

หลักสูตรการ 
อบรมการปองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงนิและ
การปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการรายและ
การแพรขยาย
อาวธุที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง 

1. ภายใน 30 
วันนับแตวันที ่
รับพนักงานใหม 
2. กันยายน - 
ธันวาคม 2563 
และตั้งแตเดือน
สิงหาคม 2564 
เปนตนไป 

บริษัท ไทย
สมทุร 
ประกันชีวิต 
จํากัด 
(มหาชน) 

1. คุณสานิตย สนิทนาน 
2. คุณปวีณ  เสรีเสถยีร 
3. คุณวิภาวรรณ 
วรรณสถิตย 
4. คุณมนัสนิตย ฉิมมวง 
5. คุณณัฐา รตันพลธี 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

บรรยายใน 
หองเรียน  
จัดอบรมใน
รูปแบบการ
เรยีนรูผาน
ระบบอิเล็ก 
ทรอนิกส  
(E-learning)  

พนักงาน/ตัวแทน/
นายหนาหรือผูที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
หนาทีก่ารจัดทํารายงาน
ธุรกรรม การจัดให
ลูกคาแสดงตน และการ
ตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเก่ียวกับ
ลูกคาที่บริษัทอนุญาต 

ไมมีคาใชจาย sanit.sa@ocean.co.th  
โทร. 02-261-2300 ตอ 1132 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 

40 บริษทั แรบ

บิท ประกัน

ชีวิต จาํกดั 

หลักสูตรการปองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงิน และ
การปองกันและ

ตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2563 
เปนตนไป และ
วันจันทร -  

บริษัท แอด
วานซ ไลฟ 
ประกันชีวิต 
จํากัด 

1.นายธัญญะ  
ซื่อวาจา 
2.นางสาววิลาวัลย 
พลาพัก 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

1. การบรรยาย
ในหอง 
(Classroom) 
2. ผานระบบ 

เปนการอบรมเฉพาะ
พนักงานและตวัแทน
เสนอขายประกันชีวิตใน
นามของบริษัทเทานั้น 

ไมมีคาใชจาย patraporn.h@alife.co.th 
02-648-3595 
(ปรับแผนฯ 2 ครั้ง) 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

(มหาชน) 

(เปลี่ยนชื่อ

จากเดิม 

บริษทั แอด

วานซ ไลฟ 

ประกนัชีวิต 

จํากัด 

(มหาชน) 

เมื่อวันที่ 

18 พ.ค.65) 

ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการรายและ
การแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง 

วันอาทิตย 
เวลา 09.00-
16.00 น.  
ตามวันเวลา 
ที่กําหนด 
 

(มหาชน) 
 

 Hangouts 
Meet by 
Google 
3.รปูแบบ 
E-Learning 

 

41 บริษัท ดีลอยท 

ทูช โธมทัสุ 

ไชยยศ  

ที่ปรึกษา 

จํากัด 

หลักสูตรสําหรับ
ผูที่มหีนาที่รายงาน
ตามกฎหมายวา
ดวยการปองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงนิ 
มาตรา 13 และ 
มาตรา 16 

28 กันยายน 
2563 

หองแควใหญ 
ชั้น 26 อาคาร 
สาทร ทาว
เวอร  
 

1. คุณวรวรรณ  
ไวรุงเรืองกุล 
2. นส.วิลาวัลย 
ลิมปนะวรรณกูล   
3. นส.กานตมิา 
มัชฉากิจ   
4. นายภัทรวุฒิ กอน
สมบัติ   

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ  
 

Classroom พนักงานในสวนที่ปรึกษา
ทางการเงนิของบริษัท 
 
 

ไมมีคาใชจาย คุณวรวรรณ ไวรุงเรืองกุล 
wwirungruangkul@deloitte.com  
089-1600622 
คุณธนวรรณ ประเสรฐิ 
tprasert@deloitte.com  
087-994-5656  
คุณอุษณีย  เลขวณิชกุล 
ulekvanichkul@deloitte.com  
081-581-8895) 

42 บริษัท เทเวศ

ประกนัภัย 

จํากัด 

[มหาชน] 

 

ความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ปปง. 

21 กันยายน – 
8 ธันวาคม 
2563 เวลา 
9.00 – 17.00 น. 

เทเวศ
ประกันภยั 

1.คณุศิริพจน 
อ.ใบหยกวิจิตร 
2.คณุอภิชาติ  
เชื้อรื่น 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

Classroom เฉพาะพนกังานบริษัท
เทเวศประกันภัย 

ไมมคีาใชจาย คุณพิมพรรณ วิไลรัตน 
0 2080 1291 ตอ 8365 
pimpan@deves.co.th 
 

43 ธนาคาร

เพื่อการ

หลักสูตรความรู
ดานการปองกัน
และปราบปราม

1) ตั้งแตธนาคาร 
ไดรับความ
เห็นชอบหลักสตูร

ธนาคารเพื่อ
การสงออก
และนําเขา

คุณเข็มจริยา ธีรพงษ 6  วิ ช า ต า ม
ระเบียบฯ 
 

ห อ ง เ รี ย น
เสมือนจริ ง
โดยผานสื่อ

เฉพาะพนกังานของนิติ
บุคคลเทานั้น 

ไมมีคาใชจาย คุณเข็มจริยา ธีรพงษ  
Tel: 02-271-3700 #1201 
khemjariyat@exim.go.th  
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

สงออกและ

นําเขาแหง

ประเทศไทย 

การฟอกเงินและ
ก า ร ส นั บ ส นุ น
ทางการเงินแก
การกอการราย
แ ล ะ ก า ร แ พ ร
ขยายอาวุ ธที่ มี
อานุภาพทําลาย
ลางสูง 
 

การฝกอบรม
จากสํานักงาน 
ปปง. จนถึง
วันที่ 30 
พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563  
(สําหรับพนกังาน
ที่เขาเกณฑตอง
อบรม ณ ปจจุบนั) 
2) มีพนักงาน
เขาใหมหลัง 30 
พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563 ที่
เขาเกณฑตอง
อบรมตาม
ระเบียบฯ จัด
อบรมอยางนอย 
เดือนละ 1 ครั้ง 
ขึ้นอยูกบัจาํนวน
พนักงานเขา
ใหมที่เขาเกณฑ
ตองอบรมหรือ
อบรมผานระบบ 
E-learning 

แหงประเทศ
ไทย 

อิเล็กทรอนิ
กส หรือ  
E- learning  

Compliance@exim.go.th  
 

44 บริษทั โปร

เฟสชั่นแนล 

บี โพสิทีฟ 

จํากัด 

หลักสตูรการ
ฝกอบรมเพื่อ
ประโยชนในการ
ปฏิบัติหนาที่
ตามกฏหมายวา

ไมกําหนด โดย
การฝกอบรม
จะเปนไปใน
รูปแบบของ E-
Learning ดวย

www.probpl
us.com 

นางหรรษา บดีพัฒน อบรม 6 วิชา
ตามระเบียบฯ 

E-Learning บุคลากรและเจาหนาที่
ของสถาบัน และผูมี
หนาที่รายงานตาม
มาตรา 13 และมาตรา 
16 ที่เกี่ยวของกับการ

อัตราคาเลา 
เรยีนและ
คาบริการ 
โปรโมชั่น  
ทานละ 1,500 

065-617-6123 / ปนัดดา /  
support@probplus.com 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

ดวยการปองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงนิ 
และการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการรายและ
การแพรขยาย
อาวธุที่มี
อานุภาพทําลาย
ลางสูง เพื่อผูมี
หนาที่รายงาน
ตามมาตรา 13 
และมาตรา 16 
พ.ศ. 2563 
 
 

วิธีการบรรยาย
ผานสื่อการสอน 
Infographic 
ทางเว็บไซต 
www.probpl
us.com 

ปฏิบัติงานดานการ
จัดทําหรอืควบคมุการ
จัดทํารายงานการทํา
ธุรกรรม ดานการจัดให
ลูกคาแสดงตน และ
ดานการตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกบัลูกคา 

บาท สําหรับ 
หลักสูตร 
ภาษาไทย 

และทานละ 
3,500 บาท 
สําหรับ
หลักสูตร 
ภาษาอังกฤษ 

45 บริษทั 

อยุธยา 

แคปปตอล    

ออโต ลีส 

จํากัด 

(มหาชน) 

หลักสูตรสําหรับ 
ผูที่มหีนาที่รายงาน
ตามกฎหมายวา
ดวยการปองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงนิ 
มาตรา 13 และ
มาตรา16 

ตั้งแตวันที่ 
16 ต.ค. 2563 
เปนตนไป  
 

จัดอบรมแบบ 
E-Learning 
เรยีนทาง 
คอมพิวเตอร
ของบริษัท
หรือผาน 
Application 
“Success 
Factors” 

นายศิริยศ โปรณานันท 6 วิชาตาม 
ระเบียบฯ 

E-Learning พนักงานกรุงศรอีอโต 
(Krungsri Auto) 
-พนักงานของบริษัท 
อยุธยา แคปปตอล  
ออโต ลีส จํากัด 
(มหาชน) และพนกังาน
ในกลุมงานธุรกิจสินเช่ือ
ยานยนตของธนาคาร
กรุงศรอียุธยา จาํกัด 
(มหาชน) 
 

ไมมีคาใชจาย นางสิตานัน ฝกใฝผล 
Sitanan.Fakfaiphol 
@krungsri.com 
0 2708 8169 
นายศฐาวัชร พลับพลึง 
Satawat.Plubpleung 
@krungsri.com 
0 2708 8171 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 

46 บจ.ศูนย หลักสูตร “การ เดือนตุลาคม บริษัทใน 1.คุณอมรรัตน  6 วิชาตาม E-learning เฉพาะพนกังานกลุม คาใชจายเหมา Wasanaj@tisco.co.th  
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

การเรยีนรู

ทิสโก  

 

ปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินและ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการรายและ
การแพรขยาย
อาวุธที่มีอานภุาพ
ทําลายลางสูง” 
สําหรับกลุมทิสโก 

2563 เปนตน
ไป 
 

กลุมทิสโก 
 

สงศรีสุข          
2.คณุภัทรมน 
วรสหวัฒน        
3.คณุนวลปณต   
ตันติวิธิเวท   
 

ระเบียบ ฯ 
 

 ทิสโก 
 

750 บาท:คน 
(หลักสูตร

ภาษาไทย) 

 

02-633-7153 
 

47 บริษทั 

กรุงเทพ

ประกนัชีวิต 

จํากัด 

(มหาชน) 

หลักสูตร
กฎหมายปองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงนิและ
การตอตานการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการรายและ
การแพรขยาย
อาวุธที่มีอานภุาพ
ทําลายลางสูง 
(สําหรับธุรกิจ
ประกันชีวิต) 

เริ่มตั้งแตวันที่ 
2 ตุลาคม 2563 
เปนตนไป ดังน้ี 
1. พนักงานใหม
ที่เริ่มปฏิบัตงิาน
ตั้งแตวันที่ 13 
เมษายน – 30 
กันยายน 2563 
ตองอบรม
ภายในเดอืน
ตุลาคม 2563 
2. พนักงาน
ปจจุบัน ตอง
อบรมภายใน
เดือนธันวาคม 
2563 
3. พนักงาน
ใหมที่เริ่มงาน
ตั้งแตวันที่ 1 

บริษัท 
กรุงเทพ
ประกันชีวิต 
จํากัด 
(มหาชน) 
และระบบ  
E-learning 
ของบริษัท 

1.นางสาวสุชาดา เริ่ม
ยินด ี
2.นางสาวสวรส 
เวทางคยะมาตร 
3.นางสาวอัจนา 
จันทรวิชิต 
4.นายไพศาล เสนสุข 
5.นายสุรพงศ 
วองไวศิริวัฒน  
6.นายชินณปฐน ธนัด
ดากุล 
 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

Classroom  
E-learning 
และรูปแบบ
สื่อออนไลน 

-เฉพาะพนักงานของ
บริษัทเทานั้น และกลุม
บุคลากรที่ทําหนาที่
เสนอขายสนิคาและ
บริการของบริษัท ไดแก 
ตัวแทนประกันชวีิตและ
ที่ปรึกษาทางการเงนิ 
และนายหนาประกัน
ชีวิต 
 

ไมมีคาใชจาย โทร. 02-777-8861 , 8608 
supaporn.tip@bangkoklife.c
om 
(ปรับแผนฯ 2 ครั้ง) 



29 
 

 

ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

ตุลาคม 2563 
เปนตนไป ตอง
อบรมภายใน 
30 วันนับแต
วันเริ่มปฏิบัติงาน 

48 ธนาคาร ยู

โอบี จํากัด 

(มหาชน) 

หลักสูตรอบรม
การปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินและ
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงนิ
แกการกอการราย
และการแพรขยาย
อาวธุที่มีอานภุาพ
ทําลายลางสูง  
(ตามระเบียบ
คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน วาดวย
การฝกอบรมใหแก
ผูมหีนาที่รายงาน
ตามมาตรา 13 
และมาตรา 16 
พ.ศ.2563) 

ตั้งแตธนาคาร
ไดรบัความ
เห็นชอบ
หลักสูตรการ
ฝกอบรมจาก
สํานักงาน ปปง. 
(26 สิงหาคม 
2563) เปนตน
ไป 

ธนาคาร ยูโอ
บี จํากัด 
(มหาชน) 

1. คุณอาภาวด ี 
ตั้งตรงจิตร   

2. คุณเบญจพร   
เผดมิโชค 

3. คุณมณีรัตน อูไพจิตร 

4. คุณชาลินี  
กมลมาศรัตน 

5. คุณสิรินพร   
เอี่ยมหงษเหม 

6. คุณดวงรัตน   
คอนราด 

6 วิชาตาม
ระเบียบ 

E-learning  เฉพาะพนกังานธนาคาร 
ยูโอบ ีจํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 

ไมมีคาใชจาย 1. คุณอาภาวด ีตั้งตรงจิตร  
Arpavadee.Tan@uob.co.th  
เบอรโทร 02-3434327 
2. คุณเบญจพร  เผดิมโชค 
Benchaporn.Pad@uob.co.th 
02-343432 
3. คุณมณีรัตน อูไพจิตร 
Maneerat.Upa@uob.co.th 
เบอรโทร 02-343435 
4. คุณชาลินี กมลมาศรตัน
Chalinee.Kam@uob.co.th
เบอรโทร 02-34343155. 
5. คุณสิรินพร  เอี่ยมหงษเหม
Sirinporn.Lam@uob.co.th
เบอรโทร 02-3433652 
6. คุณดวงรัตน  คอนราด
Duangrat.Kon@uob.co.th 
 เบอรโทร 02-3433637 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 

49 ธนาคาร การฝกอบรม ตั้งแตเดือน ผานระบบ 1.นางยุพดี อินทร 6 วิชาตาม e-Learning  เฉพาะพนกังานของ ไมมีคาใชจาย  โทรศัพท 02-230-9129 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

กรุงเทพ 

จํากัด 

(มหาชน) 

สําหรับผูมีหนาที่
รายงานตาม
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน มาตรา 
13 และมาตรา 16 

ตลุาคม 2563 intranet ของ
ธนาคาร 

เกษตร 
2.น.ส.กมลวรรณ 
อุษาสภุัค 
3.น.ส.อรภัทร ขวัญ
นาค 
น.ส.ทชิาญดา ทิม
สุวรรณ 

ระเบียบฯ  ธนาคารกรุงเทพเทานั้น  Yuphadee.intharakaset@ba
ngkokbank.com 
 

50 บริษทั

หลักทรัพย 

ธนชาต 

จํากัด 

(มหาชน) 

 

โครงการหลกัสูตร
ฝกอบรมผูมี
หนาที่รายงาน
ตามมาตรา 13 
และมาตรา 16 
พ.ศ. 2563 
เกี่ยวกบัการ
ปองกัน และ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน และ
การปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการราย
รวมถึงการแพร
ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลาย
ลางสูง  

วันอาทิตยที่ 
20 กันยายน 
2563 
เวลา 9.00น. – 

16.00น. 

 

รูปแบบ 
Remote 
Classroom 
ผานโปรแกรม 
ZOOM (และ 
classroom
หองลานไพลิน  
อาคาร MBK 
FL.D) 

1.นาย ชิษณพุงศ  
2.หวังวิญวูิรัช 
3.นายนพดล อุเทน 
4.นางสาววิลาวัลย  
ลิมปนะวรรณกูล 
5.นายพงศธร ทอง
ดวง 
6.นางสาวอัณณชญา 
สุติน 
 

 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

รูปแบบ 
Remote 
Classroom 
ผาน
โปรแกรม 
ZOOM 
(และ 
classroom
หองลาน
ไพลิน  
อาคาร 
MBK FL.D) 

เฉพาะพนกังานบล.ธน
ชาตจํานวน  300 คน  
ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานดานการ
จัดทําหรอืควบคมุการ
จัดทํารายงานการทํา
ธุรกรรม การจัดให
ลูกคาแสดงตน และการ
ตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเก่ียวกับ
ลูกคา 

ไมมีคาใชจาย Chayanon.sir@thanachart.c
o.th 

51 สมาคม

ธุรกิจเชา

ซื้อไทย 

แนวปฏบิัติตาม 
พ.ร.บ.ปองกันและ
ปราบปรามการ

19 กันยายน 
2563 เปนตน
ไป 

โรงแรมสยาม
แอทสยาม 

1. พ.ต.อ.สีหนาท 
ประยูรรตัน 
อดีต เลขาธิการ

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

บรรยายใน
หองเรียน 

สมาชิกสมาคมและ
ผูสนใจทั่วไป 

2,500 บาท 
(หลักสูตร
ภาษาไทย) 

seminar@thpa.or.th 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

ฟอกเงิน และประกาศ
ที่เกี่ยวของ  
พ.ร.บ.ปองกัน
และปราบปราม
การสนับสนุน
ทางการเงนิแก
การกอการราย
และการแพรขยาย
อาวธุที่มีอานภุาพ
ทําลายลางสูง และ
มาตรฐานสากล
ดานการปองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงนิและ
ตอตานการสนับสนุน
ทางการเงนิแก
การกอการราย 
(AML/CTPF) 
 

สํานักงาน ป.ป.ง. 
2.ดร.ญาดา กาศยป
นันทน 
อาจารยประจาํ
หลักสูตร นิติศาสตร
ดุษฎีบัณฑติและ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรังสติ 

52 บริษทั 

หลักทรัพย 

กรุงไทย 

เอ็กซสปริง 

จํากัด 

(เปลี่ยนชื่อ

จากเดิม 

บริษทั

หลักทรัพย 

โครงการฝกอบรม
หลักสูตรเกีย่วกับ
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน และ
การปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ

- จัดฝกอบรม
ภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายน     
2563 
- ตั้งแต
ธันวาคม 2563 
เปนตนไป 

บริษัทฯ 
 

1. คุณอารีย   
    เติมวัฒนาภักด ี
2. คุณเกรียงศักดิ์ 
    เข็มเหลือง 
 

6 วิชาตาม 
  ระเบียบฯ 

บรรยายใน
หองเรียน 
รูปแบบ

ออนไลนผาน 
โปรแกรม 

Cisco WebEx
และผาน
ระบบ

อิเล็กทรอนกิส 
(E-Learning) 

- พนักงานบริษัทฯ 
   
 

ไมมีคาใชจาย 08 6328 7543 
pawatm@ktzmico.com 
(ปรับแผนฯ 2 ครั้ง) 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

กรุงไทย ซีมิ

โก จํากัด 

เมื่อวันที่ 4 

เม.ย.65) 

กอการราย และ
การแพรขยาย
อาวุธที่มอีานภุาพ 
ทําลายลางสูง 

 

     
 

53 บรษิัท อลิ

อันซ อยุธยา 

ประกนัชีวิต 

จํากัด 

(มหาชน) 

หลักสูตรการฝกอบรม
ผูมีหนาที่รายงาน 
ตามมาตรา 13 และ
มาตรา 16 และนโยบาย
ดานการปองกัน
และปราบปราม
ก า ร ฟ อ ก เ งิ น 
และการตอตาน
ก า ร ส นั บ ส นุ น
ทางการเงินแก
การกอการราย 
ของบริษัท  อลิ
อั น ซ  อ ยุ ธ ย า 
ป ร ะ กั น ชี วิ ต 
จํากัด (มหาชน) 

สําหรับ
พนักงานบริษัท 
ตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน 
2563 เปนตนไป  
สําหรับตัวแทน
และนายหนา
ประกันชีวิต
ของบริษัท 
ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2564 
เปนตนไป 

ภายในบริษัท 
อลิอันซ 
อยุธยา 
ประกันชีวิต 
จํากัด 
(มหาชน) 

คุณสวพร สัตตบุศย 
 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

การบรรยาย
ผานระบบ
อิเล็กทรอนกิส 
(E-Learning) 

เฉพาะพนกังานหรือ
ตัวแทนและนายหนา
ประกันชีวิตของบริษัท 
อลิอันซ อยุธยา ประกัน
ชีวิต จํากัด (มหาชน) 
เทานั้น 

ไมมีคาใชจาย สําหรบัพนักงานบริษัท 
วริญญอร เดชรุงวรา  
02-305-7686 
Varinorn.D@azay.co.th 
วิชชุลดา เลิศย่ิงยศ 
0 2305 7454 
Witchulada.L@azay.co.th 
สําหรับตัวแทนและนายหนา
ประกันชีวิตของบริษัท 
ประสานมิตร สิงหวิบูลย 
0 2305 7411 
Prasanmit.S@azay.co.th 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 
 
 

54 บริษทั อลิ

อันซ 

อยุธยา 

ประกนัภัย 

จํากัด 

(มหาชน) 

ห ลั ก สู ต ร ก า ร
ฝ ก อ บ ร ม ผู มี
หน าที่ ร ายงาน 
ตามมาตรา 13 
และมาตรา 16 
แ ล ะ น โ ย บ า ย
ดานการปองกัน
และปราบปราม
ก า ร ฟ อ ก เ งิ น 

ตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน 
2563 เปนตน
ไป 

ภายในบริษัท 
อลิอันซ 
อยุธยา 
ประกันภยั 
จํากัด 
(มหาชน) 

คุณสวพร สัตตบุศย 
 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

การบรรยาย
ผานระบบ
อิเล็กทรอนิ
กส (E-
Learning) 

เฉพาะพนกังานของ
บริษัท อลิอันซ อยุธยา 
ประกันภยั จาํกัด 
(มหาชน) เทานั้น 

ไมมีคาใชจาย วริญญอร เดชรุงวรา  
02-305-7686 
Varinorn.d@azay.co.th 
วงศวรุตม ไตรวุฒ ิ
02-305-7944 
Wongwarut.T@azay.co.th 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

และการตอตาน
ก า ร ส นั บ ส นุ น
ทางการเงินแก
การกอการราย 
ของบริษัท  อลิ
อั น ซ  อ ยุ ธ ย า 
ป ร ะ กั น ภั ย 
จํากัด (มหาชน) 

55 สมาคมการคา

ผูใหบริการ

ชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิ

กสไทย 

(TEPA) 

 

 

 

 

 

หลักสูตรฝกอบรม
ตามระเบียบ 
คณะกรรมการ 
ปองกันและ 
ปราบปรามการ 
ฟอกเงิน วาดวย 
การจัดใหมีการ 
ฝกอบรมใหแกผู 
มีหนาที่รายงาน 
ตามมาตรา 13 
และมาตรา 16 
– Certified 
TEPA’s AMLO 
Training Course 

ตั้งแต 1 ต.ค. 
2563 – 30 
ธ.ค. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intercontine
ntal Hotel 
Bangkok 
 

1. นายสิทธโิชค ชุม
ชวย 
2. นายองอาจ 
เจริญศิรโิสภาคย 
3. นายณัฐพล สุร
รัตนรงัษี 
4. นายพงศธร ทอง
ดวง  
5. นายภัทรวุฒิ กอน
สมบัติ 
6. นส.กานตมิา 
มัชฉากิจ 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

การบรรยาย
สดใน
หองเรียน 
และมีการ
บันทึก VDO 
ซึ่งอาจมีการ
ถายทอดสด
ผานสื่อ
โซเชียลของ
สมาคม 

บุคลากรของบริษทั
สมาชิก และบุคคล
ทั่วไป 

สมาชิกไมมี
คาใชจาย, 
บุคคลทั่วไป
อาจมีคาบํารุง
สมาคม หรือ
คาสอบวัดผล 

กรรมการผูจัดการสมาคม 
โทร 06-3289-8245 
saranyapl@hotmail.com 
 

56 บริษทั ชอป

ปเพย 

(ประเทศ

ไทย) จํากัด 

(เปลี่ยนชื่อ

หลักสูตรการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน และ
การปองกันและ
ปราบปรามการ

ระหวางเดือน
ตุลาคม ถึง 
พฤษจิกายน 

บริษัท แอร
เพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

1. คุณภาสวัฒก  
โชติวรรณกุล 
2. คุณดลญา แสงดาว 

6 วิชาตาม
ระเบียบ ฯ 

อบรมสด 
และบันทึก
การสอน
เพื่อใชใน
การอบรม
ครั้งถัดไป

เฉพาะพนกังานของ
บริษัทฯ เทานั้น 

ไมมีคาใชจาย โทร 086-900-8158 
pasawat.cho@airpay.com 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

จากเดมิ 

“บริษัท 

แอรเพย 

(ประเทศ

ไทย) 

จํากัด”  

เมื่อวันที่ 

15 ก.พ. 

64) 

สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการราย 

เปนแบบ e-
learning 

57 ธนาคาร

ดอยซ 

แบงก 

สาขา 

กรุงเทพ 

การปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ 
ปราบปรามการ 
ฟอกเงินการ
สนับสนุนทาง 
การเงนิแกการ
กอการรายและ 
การแพรขยาย
อาวุธที่มอีานุภาพ 
ทําลายลางสูง 

8 ตุลาคม 
2563 – 8 
ธันวาคม 2563 

ธนาคารดอยซ 
แบงก สาขา 
กรุงเทพ 

1. คุณอมรพันธุ หรู
วัฒนานนท  
2. คุณอรสา สนุันท  
3. คุณจิรภัทร 
เหมันต 

6 วิชาตาม 
ระเบียบฯ 

หองเรียน เฉพาะพนกังาน 
ของนิตบิุคคลเทานั้น 

ไมมีคาใชจาย โทร 02-646-5403 

58 สมาคม

ประกนั

วินาศภัย

ไทย 

หลักสูตรการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน และ
การปองกันและ
ปราบปรามการ
สนบัสนุนทาง
การเงนิแกการ

1. การบรรยาย
ในหองเรยีน 
(Classroom)  
จะอบรมเดือน
และ 2-3 ครั้ง / 
เดือน โดยอบรม
ครั้งแรก เดอืน 

หองประชุม
ของสมาคม
ประกันวินาศ
ภัยไทย  
และ/หรือ 
สถานที่อื่นๆ  

1.นายอรญั  
ศรวีองไทย  
2.นางสาวอมรรตัน  
ศรกีัลยาณบุตร 
3.ดร.ปยวดี โขวิฑูรกิจ 
4.นายวิเชียร  
โมลีวรรณ 
5.นางสาวสุทธิราภร  

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

1. บรรยายใน
หองเรยีน 
(Classroom)  
2. บรรยาย
ผานระบบ
อิเล็กทรอนกิส 
 (E-learning)  
(โดยเนือ้หาที่

1.ผูบริหารและพนกังาน
ของบริษัทสมาชกิที่เปนผู
ปฏิบัตหิรอืควบคุมการ
ปฏิบัตหินาที่ทีเ่กีย่วของ
กับการจัดทาํรายงาน
ธุรกรรม การจัดใหลกูคา
แสดงตน การตรวจสอบ
เพื่อทราบขอเท็จจรงิ

คิดคาใชจาย
ตามจริงดวยวิธี
เหมารวมทุก
วิชา  
โดยเรียกเก็บ
คาใชจาย
ลวงหนารวม
กับคาบํารุง

1.นายทศพล ศรสัีงข    
โทร. 0-2108-8399 ตอ 1104   
Email: tosapon@tgia.org 
 
2. น.ส.วรากานต บวัภาคํา 
โทร. 0-2108-8399 ตอ 1106  
Email: varakarn@tgia.org 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

กอการรายของ
สถาบันการเงนิ 
ประเภทบริษัท
ประกันวินาศภัย 

ก.ย. 63  

2. การบรรยาย
ผานระบบ
อิเล็กทรอนกิส  
(E-learning)  
3. การบรรยาย
ในรูปแบบสือ่
ออนไลน เชน 
Video 
Conference 
หรือ Web 
Conference 
หรือซอฟตแวร /
โปรแกรมที่
ออกแบบมา
สําหรบัใชในการ
จัดอบรม 
*** รูปแบบที ่2 
และ 3 อยูใน
ขั้นตอนการ
พัฒนาระบบ ซึ่ง
คาดวาจะเปด
อบรมในตนป 
2564 *** 

ปรีเปรม 
6.นางสาวอธิษฐา  
จิตรานุเคราะห 
7.นายปยะ วราอุบล 
8.นางลลิตา สุวรรณรัตน 
9.นายบุญยัง  วังสวาง  
10.นางสาวกัลยา จุก
หอม  
11.นางสาวนฤมล ดอก
พิกุล      

ไดรับการ
สนับสนุน
ขอมูลจาก
สํานักงาน 
ปปง.)  
3. การ
บรรยายใน
รูปแบบสือ่
ออนไลน เชน 
Video 
Conference 
หรือ Web 
Conference  
หรือ 
ซอฟตแวร /
โปรแกรมที่
ออกแบบมา
สําหรบัใชใน
การจัดอบรม 

เกี่ยวกับลกูคา รวมถึง
ผูบริหารและพนกังานที่
ปฏิบัตหินาที่รบัผิดชอบ
หลักและปฏิบัตหินาที่
โดยตรง ที่เกีย่วของกับ
การปฏิบัติตาม พรบ.
ปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และ พรบ.
ปองกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการราย และ
การแพรขยายอาวธุที่มี
อานภุาพทําลายลางสูง  

สมาชิกเปนราย
ป (หลักสูตร

ภาษาไทย) 

3. น.ส.นฤมล ดอกพิกุล 
โทร. 0-2108-8399 ตอ 1101  
Email: narumol@tgia.org 
 
(ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)   
 
 

2.พนกังานของบริษทัใน
เครือของบริษัทประกัน
วินาศภยั/พนกังาน
ชั่วคราว หรือ Outsource 
ตลอดจนผูที่เกี่ยวของและ
มีหนาทีจ่ะตองผานอบรม
ตามระเบยีบของ
สํานักงาน ปปง.  

คาบริการทาน
ละ 500.- บาท 
(รวม Vat7%) 

59 บริษทั

หลักทรัพย 

หยวนตา 

ความรูเกี่ยวกับ
กฎหมาย ปปง. 
ความรูเกี่ยวกับ
กฎหมาย ปปง. 

14 
พฤศจิกายน 
2563 

บริษัท  หลักทรัพย 
หยวนตา 
(ประเทศไทย) 
จํากัด หรือ

คุณสกุณา รักธรรม 
นางสาววิลาวัลย   
ลิมปนะวรรณกูล, 
นายพงศธร ทองดวง   

6 วิชาตาม 
ระเบียบฯ  
 

Classroom 
และ/หรือ 
VDO 
Conference 

เฉพาะพนกังานของบริษัท 
 
 

ไมม ี
คาใชจาย 
 

คุณพรเพ็ญ ทรัพยมณี 
compliance@yuanta.co.th  
0-2009-8030 ถึง 8036 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

(ประเทศ

ไทย) จํากัด 

สถานที่จัด
อบรมอื่น ๆ ที่
บริษัทกําหนด 

   

 

 

 

 
 

 
 
 

อบรบ เริ่ม 
วันที่ 16 
พฤศจิกายน 
2563 เปนตนไป 

E-learning E-learning 
(เทปบรรยาย
ผานระบบ 
Online) 

60 ธนาคาร 

โอเวอรซี-

ไชนีส  

แบงกิ้ง คอร

ปอเรชั่น 

จํากัด 

Local 
AML/CFT 
Training for 
OCBC Staff 
 

ตั้งแตธนาคาร
ไดรับความเห็นชอบ
หลักสูตรการ
ฝกอบรมจาก 
สํานักงาน ปปง. 
จนถึง วันที่ 30 
พฤศจกิายน 2563 

ธนาคาร 
โอเวอรซ-ี
ไชนีส  
แบงกิ้ง คอร
ปอเรช่ัน 
จํากัด 

1.คณุวีรียา เตไชยา 
2.คณุพิชญดา 
สุวรรณาคม 
3.นางสาวอรอิศรา 
จินดานุภาพ 

6 วิชาตาม 
ระเบียบฯ 

บรรยายใน
หองเรียน 
(Classroom) 

เฉพาะพนกังานของนิติ
บุคคลเทานั้น 

 

ไมมีคาใชจาย WereyaTechaiya@ocbc.co
m / 02-287-9848 
PhitchayadaS@ocbc.com / 
02-287-9867 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 

61 ธนาคาร

อิสลามแหง

ประเทศ

ไทย 

ความรูดาน
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน 

กันยายน - 
พฤศจิกายน 
2563 และ
ตั้งแตเดือน
มกราคม 2564 
เปนตนไป 

In-house 
Training 

คุณธีระพล ฤทธิ์
ภิญโญ 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

E-Learning เฉพาะพนกังานของ
ธนาคารเทานั้น 

ไมมีคาใชจาย Teeraphol_ri@ibank.co.th 
โทร.02-6506999 ตอ 2250 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 

62 บริษัท นวกจิ

ประกนัภัย 

จํากัด 

(มหาชน) 

การฝกอบรมผูมี
หนาที่รายงาน
ตามมาตรา 13 
และมาตรา 16 

จัดอบรมตั้งแต 
16 กันยายน 
2563 เปนตนไป 

1.หองอบรม
บริษัทฯ 
สํานักงานใหญ  
สาทรเหนือ           
2.สํานกังานสาขา  

1. น.ส.จารุวรรณ   
จับจํารูญ    
2. นายเศรษฐพงษ        
อิ่มฤทธา    

6 วิชาตาม
ระเบียบ 

- บรรยายใน 
หองเรียน 
(Classroom) 
 - บรรยาย
ผานระบบ 
อิเล็กทรอนิกส 

เฉพาะพนกังานของ
บริษัท 

ไมมีคาใชจาย 1) 02-664-7777 ตอ1720   
Wanchai_a@navakij.co.th 
2) 02-664-7777 ตอ1722  
Vachiraphorn_t@navakij.co.th 

63 บริษัท ฟลลปิ 

ประกนัชีวิต 

การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน และ

วันจันทร – วัน
อาทิตย  
(ตามวันทีก่ําหนด) 

หองประชุม
ของบริษัท 

1.ดร.ยุทธนา สุวรรณ
ประดิษฐ 
2.นางสาวพรยุภา 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

บรรยายใน 
หองเรียน 
(Classroom) 

พนักงาน/ตัวแทน/
นายหนาบริษัทและ
บริษัทในเครือ 

ไมมีคาใชจาย 0 2022 5616 
Wilawan.Pha@philliplife.com 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

จํากัด 

(มหาชน) 

การปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการรายและ
การแพรขยาย
อาวุธที่มีอานภุาพ
ทําลายลางสูง
ของสถาบันการเงนิ
ประเภทธุรกิจ
ประกันชีวิต 

เวลา 09.00 – 
12.00 น. และ 
เวลา 13.00 – 
16.00 น.  
เริ่มอบรมตั้งแต 
24 พฤศจกิายน 
2563 เปนตนไป 

จอมคาํสิงห  

วันจันทร – วัน
อาทิตย  
(ตามวันทีก่ําหนด) 
เวลา 09.00 – 
12.00 น. และ 
เวลา 13.00 – 
16.00 น.  
เริ่มอบรมตั้งแต 
24 พฤศจกิายน 
2563 เปนตนไป 

   อบรมผาน
สื่อออนไลน 
เชน ZOOM 

  

64 บริษทั

หลักทรัพย

บัวหลวง 

จํากัด 

(มหาชน) 

ความรูดาน
กฎหมายปองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงนิ 
และกฎหมายวา
ดวยการปองกัน
และปราบปราม
การสนับสนุน
ทางการเงนิแก
การกอการราย
และการแพร
ขยายอาวุธที่มี

- พนักงาน
ปจจุบัน : 
ภายในวันที่ 9 
ธันวาคม 2563  
 - พนักงานใหม 
: ภายใน 30 
วัน นับแตวัน
เริ่มปฏิบัติงาน 

บริษัท
หลักทรพัย 
บัวหลวง 
จํากัด 
(มหาชน) 

นายโรจนกุล สายัณห 6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

- Remote 
Classroom 
ผานโปรแกรม 
Microsoft 
Team 

พนักงานของบริษัท
หลักทรพัย บัวหลวง 
จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทในเครือ ที่
เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานดานการ
จัดทําหรอืควบคมุการ
จัดทํารายงานการทํา
ธุรกรรม การจัดให
ลูกคาแสดงตน และการ
ตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเก่ียวกับ

ไมมีคาใชจาย คุณรุงอรุณ แซตั้ง  
โทร. 02-618-1185 
Email : 
Rungarune.sae@bualuang.c
o.th 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

อนุภาพทาํลาย
ลางสูง 

ลูกคา 

65 บริษทัทิพย

ประกนัชีวิต

จํากัด 

(มหาชน) 

การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน และ
การปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการรายและ
การแพรขยาย
อาวธุที่มี
อานุภาพทําลาย
ลางสูงของ
สถาบันการเงนิ 
ประเภทธุรกิจ
ประกันชีวิต 

สําหรับป 2563 
วันที่ 14, 16 
และ 18 ธันวาคม 
2563 ตั้งแตเวลา 
09.00 – 16.30 น.  
สําหรับป 2564 
ตั้งแต มกราคม 
2564 เปนตนไป 
โดยระยะเวลา
ที่ใชในการ
อบรมตั้งแต 
09.00 -16.30น. 

หองประชุม
ใหญ ชั้น 4 
บริษัท ทิพย
ประกันชีวิต 
จํากัด 
(มหาชน)        
63/2 อาคาร 
บริษัท ทิพย
ประกันภยั 
จํากัด (มหาชน) 
ถนนพระราม 
9 แขวง / เขต 
หวยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 

นายฉัตรชัย  
ศิรวิรรณ ตําแหนง
ผูจัดการสวนกาํกับ
ธุรกิจ ฝายกฎหมาย
และกํากับธุรกิจ 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

1.บรรยาย
ในหองเรยีน 
(Classroom) 
2.รปูแบบสื่อ 
E-Learning 
3.รปูแบบ
สื่อออนไลน 
  
 

พนักงาน ลูกจาง ของ 
บริษัท ทิพยประกันชวีิต 
จํากัด (มหาชน) เทานั้น 

ไมมีคาใชจาย 0 2118 5555 ตอ 5485  
หรือ 08 0618 3666  
chatchai.si@dhipayalife.co.th 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 

66 ธนาคาร

ออมสิน 

การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน และการ
ปองกันและ
ปราบปราม 
การสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอ
การรายและการ
แพรขยายอาวธุ
ที่มีอานุภาพ 
ทําลายลางสูง 

ตั้งแตไดรับ 
ความเห็นชอบ
หลักสูตร 
เปนตนไป 

ผานระบบงาน 
e-learning ของ
ธนาคาร 

นางดวงใจ กุศลฉันท 6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

e-learning เฉพาะพนักงานและ
ลูกจางธนาคารออมสิน
เทานั้น 

ไมมีคาใชจาย น.ส. กลันทิกา กาญจนะพังคะ  
โทร. 0 2299 8000 
ตอ 155271  
KalantikaK@gsb.or.th 

67 บริษทั หลักสูตรสําหรับ - รูปแบบการ หองอบรมชั้น นายสมเดช รักษสมบูรณ 6 วิชาตาม - รูปแบบ ผูบริหารและพนกังาน คิดคาใชจาย นายจกัริน บูราณทวีคูณ 



39 
 

 

ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

หลักทรัพย 

ยูโอบี เคย

เฮียน 

(ประเทศไทย) 

จํากัด 

(มหาชน) 

ผูมีหนาที่
รายงานตาม
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน ตาม
มาตรา 13 และ
มาตรา 16 

บรรยายใน
หองเรียน 
(Class room) 
จํานวน 10 รุน 
ชวงเดือน
พฤษภาคม – 
ตุลาคม 2564 
 
 

3 บริษัท
หลักทรัพย ยู
โอบี เคยเฮียน 
(ประเทศไทย) 
จํากัด 
(มหาชน) 

 ระเบียบฯ การบรรยาย
ในหองเรยีน 
(Class room) 
 

ของบริษัท หลักทรัพย 
ยูโอบ ีเคยเฮียน 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ตามจริง chakkrin@uobkayhian.co.th 
0 2659 8148 
09 5951 5952 

68 บริษทั

หลักทรัพย

เอเซีย พลัส 

จํากัด 

ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับกฎหมาย
วาดวยการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน และ
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
สนบัสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการรายและ
การแพรขยาย
อาวธุที่มีอานภุาพ
ทําลายลางสูง 

กรณีพนักงานที่
เริ่มปฏิบัติงาน
กอนวันที ่1 
ธันวาคม 2563 
จัดอบรมตั้งแต
วันที่ 11 
พฤศจิกายน 
2563 จนถึง
วันที่ 8 
ธันวาคม 2563 
กรณีพนักงานที่
เริ่มปฏิบัติงาน
ตั้งแตวันที่ 1 
ธันวาคม 2563 
เปนตนไป จัด
อบรมภายใน 
30 วันนับแตวนั
เริ่มปฏิบัตงิาน 
 

1. บริษัท
หลักทรพัย 
เอเซยี พลัส 
จํากัด   
2. บริษัท
หลักทรพัย
จัดการกองทุน 
แอสเซท พลัส 
จํากัด 
3. บริษัท ที่
ปรึกษา เอเซยี 
พลัส จํากัด 
 
 

นายจิรศกัดิ์ องคไพบลูย 6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

E-Learning เจาหนาที่ที่เกีย่วของกับ
การปฏิบัติงานดานการ
จัดทําหรอืควบคมุการ
จัดทํารายงานการทํา
ธุรกรรม การจัดให
ลูกคาแสดงตน และการ
ตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเก่ียวกับ
ลูกคา ของกลุมบริษัท 
เอเซยี พลัส ไดแก 
1. บริษัทหลักทรัพย 
เอเซยี พลัส จํากัด 
2. บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน แอสเซท 
พลัส จํากัด 
3. บริษัท ที่ปรึกษา 
เอเซยี พลัส จํากัด 

ไมมีคาใชจาย โทร 0 2680 1124  
chirasak@asiaplus.co.th 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

69 บริษทั

หลักทรัพย

จัดการ

กองทุน

วรรณ 

จํากัด 

หลักสูตรสําหรับ

ผูมีหนาที่รายงาน

ตามกฎหมายวา

ดวยการปองกัน

และปราบปราม

ก า ร ฟ อ ก เ งิ น

มาตรา 13 และ 

มาตรา 16 

เริ่มตั้งแต 1

ธันวาคม 2563 

เปนตนไป  

บลจ.วรรณ  1.นางนวรัตน พวงไพโรจน 

2.นายยศนนท จอมจนัทร  

  

6 วิชาตาม

ระเบียบฯ 

- การอบรม

ในหองเรยีน  

- การอบรม
ผานสื่อ
ออนไลน 
- ผานระบบ 
e-learning 

เฉพาะพนกังานของ 

บลจ.วรรณ และบริษัท

ในเครือ   

ไมมีคาใชจาย โทร. 0-2659-8801-3 และ  
0-2659-8806-7 
E-mail: compliace@one-
asset.com   
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)   

70 ธนาคารเพื่อ

การเกษตร

และสหกรณ

การเกษตร 

หลักสูตรอบรม
เกี่ยวกบัการ
ปองกันการฟอก
เงนิ และการ
ปองกันการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการรายและ
การแพรขยาย
อาวุธที่มอีานภุาพ
ทําลายลางสูง 

ตั้งแตไตรมาสที่ 
1/2564 เปน
ตนไป 

หองอบรม
ตามที่ธนาคาร
ฯ กําหนด 

1.นายศักดิ์ณรงค ผัน
อากาศ 
2.นางจารุวรรณ เอก
ภาพันธ 
3.นางสาวธิดารัตน 
โชติศรีพันธุพร 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

บรรยายใน
หองเรียน 
(Classroom) 
และ/หรือผาน
ส่ือออนไลน 
(Video 
Conference) 

เฉพาะพนกังานของ    
ธ.ก.ส. เทานั้น 

ไมมีคาใชจาย 0 2558 6555 ตอ 6329 
08 1779 6276 
Saknarong.ph@baac.or.th 
 
0 2558 6555 ตอ 6045 
08 8862 3079 
Jaruwan.ek@baac.or.th 
  
0 2558 6555 9jv 6047 
08 4649 9664 
Tidarat.ch@baac.or.th  

    ผานระบบ E-
Learning 
ของธนาคาร 
 
 

  ผานระบบ
อิเลก็ทรอนิกส 
(E-Learning) 

   

71 บริษัท

หลักทรพัยไอ

หลักสูตรอบรม
สําหรับผูมีหนาที่
รายงานตาม

เดือน
พฤศจิกายน-
ธันวาคม 2563 

บริษัท
หลักทรพัย ไอ
รา จํากัด 

นายสมศักดิ์ บุญ
สุภาพร 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

สื่อออนไลน
ตางๆ 
 

เฉพาะพนกังานของนิติ
บุคคลเทานั้น 

ไมมีคาใชจาย โทร.02-080-2607 
suwapa.s@aira.co.th 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

รา จํากดั 

(มหาชน) 

ระเบียบ
คณะกรรมการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน     
พ.ศ.2563 

(มหาชน) 

72 บริษัท ลีสซิง่

ไอซีบีซี 

(ไทย) จํากดั 

หลักสูตรการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินและ
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการรายและ
การแพรขยาย
อาวธุที่มี
อานุภาพทําลาย
ลางสูง 

ตั้งแตวันที่ 15 
มกราคม  - 15 
กุมภาพันธ 
2564 และ
ตั้งแตวันที่ 22 
มีนาคม 2564 
เปนตนไป 

ผานระบบ
แบบ
อิเล็กทรอนิกส 
(E-learning) 

นางสาวณัฐวด ีหอมรอง
บน 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

แบบ  
E-Learning 

พนักงานในแตละสาย
งาน หรือฝายงานที่
ปฏิบัติหนาที่ดงัตอไปนี้  
1. พนักงานที่ปฏิบัติ
หนาที่ดานการจัดทํา
และควบคุมการจัดทาํ
รายงานธุรกรรม 
2. พนักงานที่ทําหนาที่
พบลูกคา หรือจัดให
ลูกคาแสดงตน 
3. พนักงานที่ทําหนาที่
ตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกีย่วกับลกูคา 
4. พนักงานที่ทําหนาที่
ดานการกาํกับดูแลการ
ปฏิบัติการดาน 
AML/CTPF 
5. ผูบริหารงานที่ไดรับ
แตงตั้งใหควบคุมดแูล
ดาน AML/CTPF 
6. พนักงานที่ทําหนาที่
ตรวจสอบดาน 
AML/CTPF จนถึง

ไมมีคาใชจาย นางสาวณัฐวดี หอมรองบน   
0 2876 7234 
Nattavadee.h@icbcthaileasi
ng.com 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

ผูบริหารระดับฝายของ
ฝายตรวจสอบ 
7. พนักงานที่ทําหนาที่
ดูแลดานความเส่ียง
จนถึงผูบริหารระดับ
ฝายดูแลดานความเสี่ยง 

73 บริษทั ทิพย

ประกนัภัย 

จํากัด 

(มหาชน) 

ห ลั ก สู ต ร ก า ร
อบรมเกี่ ย วกั บ
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินและการ
ป อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการ
สนั บส นุ นท า ง
การเงินแกการ
กอการรายและ
การแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพ
ทํ าล ายล า งสู ง 
สํ า ห รั บ ธุ ร กิ จ
ประกันวินาศภัย 

ตั้งแตเดือน 
มกราคม 2564 

เปนตนไป 

บริษัท ทิพย
ประกันภยั 

จํากัด 
(มหาชน) หรือ

สถานที่จัด
อบรมตามที่

บริษัทกําหนด 

1. นางสาวเจนจิรา 
กระจัด 
2. นางสาวกมลชนก 
คําพาอินทร 
3. นายอธิเมศร พงษ
บุศรารัตน 
4. นางสาวพุทธา
ภรณ เมฆสกุล 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

บรรยาย 
ในหอง 

(Classroom) /  
ผานระบบ

อิเลก็ทรอนิกส 
(E-Learning) 

พนั ก ง าน ขอ งบริ ษั ท 
ทิพยประกันภัย จํากัด 
(มหาชน) และ 
บุคคลภายนอกซึ่งเปนผู
มีหน าที่ ร ายงานตาม
มาตรา 13 และมาตรา 16 
ตามที่กฎหมายกําหนด 
 

1. กรณีพนกังาน
ของบริษัท 
ทิพยประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) 
– ไมมีคาใชจาย 
2. กรณี
บุคคลภายนอก 
– 2,200 / คน 

คุณกมลชนก คาํพาอินทร 
kamonchanokk@dhipaya.co.th 
compliance@dhipaya.co.th 
02-239-2200 ตอ 1980 

74 ธนาคาร ซู

มิโตโม มิต

ซุย ทรัสต 

(ไทย) 

จํากัด 

(มหาชน) 

การปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินและการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการรายและ

เริ่มอบรม
ภายหลังแผนการ
ฝกอบรมไดรับ
ประกาศใน
ระบบสารสนเทศ
ของสาํนักงาน 
ปปง. หรือ 1 
ธันวาคม 2563 

สํานักงานของ
ธนาคารฯ 
เลขที่ 98 
อาคารสาทรส
แควร ออฟฟศ
ทาวเวอร ชั้น 
32 

1.นางสาวอรระวี 
เจียรพัฒนาคม 
2.นายพีรพงศ โสภา
อริยนันท 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

- บรรยายใน 
หองเรียน 
(Classroom),  
- สื่อ
อิเลก็ทรอนิกส 
เชน E-
Learning/
Web 

เฉพาะพนกังานของ
ธนาคารฯ เทานั้น 

ไมมีคาใชจาย Onrawee_ch@smtb.jp 
0 2230 6211 
Peerapong_so@smtb.jp 
0 2230 6211 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

การแพรขยาย
อาวธุที่มีอานภุาพ
ทําลายลางสูง 

เปนตนไป Page/Mobile 
Application 
- VDO 
Conference
/Live 
streaming 
- สื่อ
อิเล็กทรอนกิส
อื่นใดที่
เหมาะสม 

75 บริษทั เอฟ

พีจี 

ประกนัภัย 

(ประเทศ

ไทย) จํากัด 

(มหาชน) 

ฝกอบรมความรู
กฎหมายฟอกเงิน
วาดวยการปองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงนิ 
และกฎหมายที่
เกี่ยวของแก
พนักงานบริษัท 
เอฟพีจี ประกันภัย 
(ประเทศไทย) 
จํากัด 

- วันที ่ 13 
พ.ย. 2563 
- วันที ่ 16 
พ.ย. 2563 
- วันที ่ 17 
พ.ย. 2563 
- วันที ่ 18 
พ.ย. 2563 
- วันที ่ 19 
พ.ย. 2563 
- วันที ่ 20 
พ.ย. 2563 
- วันที ่ 23 
พ.ย. 2563 
(เวลา 08.30 – 
16.30 น.) 
- ตั้งแตวันที่ 
25 มี.ค. 64 
เปนตนไป 

บริษัท เอฟพีจ ี
ประกันภยั 
(ประเทศไทย) 
จํากัด 

นางสนุิสา ศักดิ์สุวรรณ 6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

- หองเรียน 
(Classroom) 
- รูปแบบสือ่
ออนไลน 

เฉพาะพนกังานบริษัทฯ ไมมีคาใชจาย 09 8665 6889 
sunisa@fpgins.com 
(ปรับแผนฯ 2 ครั้ง) 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

76 บริษทั

หลักทรัพย 

ทรีนีตี้ จํากดั 

การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินและ
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการรายและ
การแพรขยาย
อาวธุที่มี
อานุภาพทําลาย
ทําลายลางสูง 

เริ่มตั้งแตเดือน
ธันวาคม 2563 
เปนตนไป 

หองสัมมนา
ชั้น 25 บริษัท 
หลักทรพัย 
ทรีนีตี้ จํากัด 

นายชิตชัย แจมโกมัย 
ผูอํานวยการอาวโุส 
ฝายตรวจสอบและ
ดูแลการปฏิบัติงาน
ภายใน 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

หองเรียน 
(Classroom) 

เฉพาะพนกังานของ
บริษัทเทานั้น 

ไมมีคาใชจาย 0 2343 9563 
Maneeratl@trinitythai.com 

77 บริษทั 

อาคเนย 

มันนี่ จํากัด  

หลักสูตรอบรม
สําหรับผูมีหนาที่
รายงานตาม
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน และ
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการรายและ
การแพรขยาย
อาวุธที่มอีานภุาพ
ทําลายลางสูง 

ตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน 
2563 เปนตน
ไป 

315 อาคาร
อาคเนยชั้น 
13 ถนนสีลม 
เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 
หรือ 184 
อาคารสุรวงศ 
ถ.สุรวงศ ฃั้น 
10 แขวงส่ี
พระยา 
เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 

1.นางสาวปณณรัตน 
อมรประจักษพล 
2.นายไกรฤกษ  
เตชะพิชญภักด ี

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

- หองเรียน 
(Classroom) 
- รูปแบบสือ่
อิเล็กทรอนกิส 
E-Learning 
- รูปแบบสือ่
ออนไลน 

1.พนักงาน ลูกจาง 
บริษัท อาคเนย มันนี่ 
จํากัด 
2. พนักงาน ลูกจาง 
บริษัทรวม หรือบริษัท
ในเครือ ที่ทําหนาที่ใน
การจัดทาํรายงานธุรกรรม 
การจัดใหลูกคาแสดงตน 
และการตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอเท็จจรงิเกี่ยวกบั
ลูกคา การปฏิบัตติามที่
สํานักงาน ปปง. กาํหนด 
รวมถึงหนวยกํากับการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
(Compliance) 
หนวยงานบรหิารความ 

- ไมคิด
คาใชจาย 
 
- 1,000.00 
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 2267 5999 ตอ 7225 
09 8896 6842 (ปณณรัตน) 
Pannarat.a@segroup.co.th 
 
08 1815 0337 (ไกรฤกษ) 
Krailerk.t@segroup.co.th 
 
(ปรับแผนฯ 2 ครั้ง) 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

เสี่ยง (Risk) สํานัก
ตรวจสอบภายใน 
(Audit) และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เปนตน 
3.บุคคลภายนอกที่
สนใจเขารวมอบรม เพือ่
ปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ 
และกฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการสนบัสนุน
ทางการเงนิแกการกอ
การรายและการแพร
ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพ
ทําลายลางสูงกําหนด 

 
 
 
 
- 2,000.00 
บาท ไมรวม
สถานที่และ
อาหาร 

78 สมาคม

แลกเปลีย่น

เงินตรา

ตางประเทศ

และบริการ

ทางการเงิน  

(ชื่อเดิม-

สมาคม

แลกเปลีย่น

เงินตรา

ระหวาง

หลักสูตรความรู
ความเขาใจ
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินและการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการรายและ
การแพรขยาย
อาวธุที่มี
อานุภาพทําลาย
ลางสูง 

วันที่ 19 
ธันวาคม 2563 

โรงแรงตรัง  
(กรุงเทพฯ) 

1. พ.ต.อ. ดร.สีหนาท 
ประยูรรตัน 
2. ดร.ญาดา กาศยป
นันทน 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

แบบ
หองเรียน 
(Classroo
m) 

บุคคลภายนอกและ
สมาชิกของสมาคมฯ 
ไดแก 
1. เจาของกิจการ (ผู
ประกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 
2. บุคลากรของผู
ประกอบอาชีพตาม 1. 
ที่ทําหนาที่ดังตอไปนี ้
- การรบัลูกคา 
- การรายงานธุรกรรม 
- การประเมินความ
เสี่ยงลูกคา 

2,500.-บาท
ตอราย 

support@tafex.org 
0 2238 1088 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

ประเทศ 

(TAFEX)) 

 

- การประเมินความ
เสี่ยงองคกร 
- กาํกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายขององคกร  

        (Compliance) 
- ปฏบิัติงานเกี่ยวกับผู
ตรวจสอบภายใน 
- ปฏบิัติการดานอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
ฟอกเงิน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือน
กุมภาพันธ ถึง
ธันวาคม 2564 

ยังไมได
กําหนด 
(ขึ้นอยูกบั
จํานวนผูเขา
อบรมและวัน/
เวลาที่อบรม) 

1. พ.ต.อ. ดร.สีหนาท 
ประยูรรตัน 
2. ดร.ญาดา กาศยป
นันทน 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

แบบหองเรียน 
(Classroom) 

บุคคลภายนอกและ
สมาชิกของสมาคมฯ 
ไดแก 
1. เจาของกิจการ (ผู
ประกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 
2. บุคลากรของผู
ประกอบอาชีพตาม 1. 
ที่ทําหนาที่ดังตอไปนี ้
- การรบัลูกคา 
- การรายงานธุรกรรม 
- การประเมินความ
เสี่ยงลูกคา 
- การประเมินความ
เสี่ยงองคกร 
- กาํกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายขององคกร 
(Compliance) 
- ปฏบิัติงานเกี่ยวกับผู

2,500.-บาท
ตอราย 

support@tafex.org 
0 2238 1088 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

 

 

ตรวจสอบภายใน 
- ปฏบิัติการดานอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
ฟอกเงิน 

   วันที่ 15 
ธันวาคม 2563 

การเรยีนรู
ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

1. พ.ต.อ. ดร.สีหนาท 
ประยูรรตัน 
2. ดร.ญาดา กาศยป
นันทน 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

แบบ E-
Learning 

บุคคลภายนอกและ
สมาชิกของสมาคมฯ 
ไดแก 
1. เจาของกิจการ (ผู
ประกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 
2. บุคลากรของผู
ประกอบอาชีพตาม 1. 
ที่ทําหนาที่ดังตอไปนี ้
- การรบัลูกคา 
- การรายงานธุรกรรม 
- การประเมินความ
เสี่ยงลูกคา 
- การประเมินความ
เสี่ยงองคกร 
- กาํกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายขององคกร 
(Compliance) 
- ปฏบิัติงานเกี่ยวกับผู
ตรวจสอบภายใน 
- ปฏบิัติการดานอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
ฟอกเงิน 

1,500.- บาท
ตอราย 

support@tafex.org 
0 2238 1088 

79 บริษัท ซมโปะ 

ประกนัภัย 

ห ลั ก สู ต ร
ฝกอบรมความรู

- วันพุธที่ 18 
พฤศจกิายน 2563 

บริษัท ซมโปะ 
ประกันภยั 

1. นางสาวธัญพัฒน  
ทองนิ่ม 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

แบบ
หองเรียน 

พนักงานบริษัท ซมโปะ 
ประกันภยั (ประเทศ

ไมมีคาใชจาย 02-1193000 ตอ 1114-5 
warangkana.r@sompo.co.th 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

(ประเทศ

ไทย) จํากัด 

(มหาชน) 

ด า น ก ฎห ม า ย
ฟอกเงินวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟ อ ก เ งิ น แ ล ะ
ก ฎ ห ม า ย ที่
เกี่ยวของ 

- วันพฤหัสบดี
ที่ 26 
พฤศจิกายน 
2563 
- วันพุธที่ 2 
ธันวาคม 2563 
- วันอังคารที่ 8 
ธันวาคม 2563 
เวลา 09.30-
16.30 น. 
วันที่ 4 
กุมภาพันธ 
2564, วันที่ 
14, 16 
กรกฎาคม 
2564 และ
ตั้งแตเดือน
สิงหาคม 2564 
เปนตนไป 

(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 
ชั้น 14 

2. นางสาววรางคณา 
โรจนอนนท 

(classroom) 
แบบ E-
Learning 
รูปแบบ
ออนไลน 

ไทย) จํากัด (มหาชน) 
และ พนกังานบริษัท 
ซมโปะ โบรคเกอรส 
(ประเทศไทย) จํากัด 

archana.a@sompo.co.th 
tanyapat.t@sompo.co.th 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 

80 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั 

หลักทรัพย  

อารเอชบี 

(ประเทศ

ไทย) จํากัด 

(มหาชน) 

การปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินและการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการราย 

วันที่ 21 – 22 
พฤศจิกายน 
2563  
 

โรงแรมบลิ
สตัน สุวรรณ 
ปารค วิว 

1. นายศิวาทิตย 
จันทรแสงรัตน 
2. นางสาววรินทอร 
ภิรมยรัตน 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

แบบ
หองเรียน 
(classroom) 

พนักงานสํานักงานใหญ 
พนักงานสาขาใน
กรุงเทพฯ 

ไมมีคาใชจาย Siwathit.cha@gmail.com 
08 5510 7055 
 
Varinon.ph@rhbgroup.com 
08 9894 3965 
 
(ปรับแผนฯ 2 ครั้ง) 

   วันที่ 22 
พฤศจิกายน 

บริษัทหลักทรัพย
สาขาเชียงใหม, 

1. นายศิวาทิตย 
จันทรแสงรัตน 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

อบรมผาน 
Video 

พนักงานสาขา
ตางจังหวัด 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

2563 หาดใหญ, 
ฉะเชิงเทรา 

2. นางสาววรนิทอร 
ภิรมยรัตน 

Conference
/Live 
Streaming 

   ภายในเดอืน
ธันวาคม 2563  

โรงแรมบลิ
สตัน สุวรรณ 
ปารค วิว 

1. นายศิวาทิตย 
จันทรแสงรัตน 
2. นางสาววรินทอร 
ภิรมยรัตน 
 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

แบบหองเรียน 
(classroom) 
และ Video 
Conference
/Live 
Streaming  

พนักงานสํานักงานใหญ 
พนักงานสาขาใน
กรุงเทพฯ และพนักงาน
สาขาตางจังหวัดที่ไม
สามารถเขาอบรมใน
วันที่ 21 – 22 
พฤศจิกายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 

 

   ตั้งแตเดือน
มกราคม 2564 
เปนตนไป 

บริษัท 
หลักทรพัย  
อารเอชบี 
(ประเทศไทย) 
จํากัด 
(มหาชน) 

1.นายศิวาทิตย 
จันทรแสงรัตน 
2.นายนรรัตน  
สายสนั่น ณ อยุธยา 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

แบบหองเรียน 
(classroom) 
และ Video 
Conference
/Live 
Streaming 

พนักงานสํานักงานใหญ 
พนักงานสาขาใน
กรุงเทพฯ และพนักงาน
สาขาตางจังหวัด 

  

81 บริษทั

บริหาร

สินทรัพย

สุขุมวิท 

จํากัด 

หลักสูตรความรู
ดานกฎหมายวา
ดวยการปองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงนิและ 
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการรายและ 
การแพรขยาย
อาวุธที่มีอานภุาพ

เริ่มอบรมตั้งแต
วันที่ 1 ธ.ค. 63  
เปนตนไป 

บริษัทบริหาร
สนิทรัพย
สุขุมวิท จาํกัด  
123 
อาคารซันทาว
เวอรส เอ ชั้น 
30  ถนน
วิภาวดีรงัสิต 
แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 
10900 

นางสาวธัญญรัตน  
ลมด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

แบบหองเรียน
(Classroom) 
หรือบรรยาย
ผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส 
โดยใช 
PowerPoint 
เปนสื่อการ
บรรยาย 
 

1. พนักงานที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงานดาน
การจัดทําหรือควบคุม
การจัดทํารายงานการ
ทําธุรกรรม การจัดให
ลูกคาแสดงตนและการ
ตรวจสอบเพื่ อทราบ
ข อ เท็ จ จ ริ ง เ กี่ ย ว กั บ
ลูกคา ไดแก 

1.1 พนักงานใหมที่
เขาทํางานหลังจากวันที่ 
1 3  เ ม ษ า ย น  2 5 6 3 
( วั น ที่ ร ะ เ บี ย บ

ไมมีคาใชจาย 02-6861800 ตอ 3005 
Thanyarat@sam.or.th 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

ทําลายลางสูง 
ของ บสส. 

คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการ
ฟอกเงินวาดวยการจัด
ใหมีการฝกอบรมฯ มีผล
บังคบัใช)  

1.2 พนักงานปจจุบัน
ที่ยังไมเคยเขารับการ
ฝกอบรมแตปฏิบัติงาน
อยูกอนที่ระเบียบนี้ใช
บั ง คั บ  ( วั น ที่  1 3 
เมษายน 2563) 
2. พนักงานอื่น ๆ ของ 
บสส. 

82 บริษทั ตรี

เพชรอซูีซุ 

ลิสซิ่ง 

จํากัด 

หลักสูตรความรู
ดานกฎหมาย
ฟอกเงินวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินและ
กฎหมายที่
เกี่ยวของตาม
ระเบียบ
คณะกรรมการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินวาดวย
การ จัดใหมีการ
ฝกอบรมใหแกผู
มีหนาที่รายงาน

จัดการอบรม
ทุกสัปดาหที ่3 
ของทุกเดือน 
 

ที่ทําการของ
บริษัท 

นางสาวสิรินพร นวมม ี 6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

1.Classroom 
2.Video 
Conference 
3. E-Learning 

เฉพาะพนกังานของ
บริษัท 

 ไมมีคาใชจาย n_sirinporn@tripetch-
isuzu.co.th 
09 5954 2879 
06 5519 8991 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

ตามมาตรา 13 
และมาตรา 16 
พ.ศ. 2563 

83 บริษทั  

โตโยตา  

ลีสซิ่ง  

(ประเทศ

ไทย) จํากัด 

ความรูดาน
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน และ 
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการรายและ
การแพรขยาย
อาวธุที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง  
และแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของ 

ตั้งแตวันที่ 25 
พฤศจิกายน 
2563 เปนตน
ไป 

บริษัท  
โตโยตา ลีสซิ่ง 
(ประเทศไทย) 
จํากัด 

1. นายดนัย ตั้งวิมล
วุฒวิงศ 
2. นายธเนส ปติภัทร
พรกุล 
3. นายธีรภัทร ตัน
ทรรศนีย 
4. นางสาวภัสรา 
พลอยเพ็ชร 
5. นางสาวพุทธรัตน  
ประสิทธิศลิปชัย 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

1.รปูแบบ
หองเรียน 
(Classroom)  
2.รูปแบบสือ่
อิเล็กทรอนกิส 
(E-Learning)  
3.รปูแบบ
สื่อออนไลน 
(เชน Zoom 
Webinar 
Conference 
Call เปนตน) 
(พิจารณา
ตามความ
เหมาะสม) 

เฉพาะบุคลากรของ
บริษัทเทานั้น 

ไมมีคาใชจาย 1. คุณพุทธรัตน ประสิทธิศลิปชยั  
อีเมล: buttharat_p@tlt.co.th 
โทร: 02-634-6400 ext.6765 
2. คุณธีรภัทร ตันทรรศนีย 
อีเมล: thirapat_t@tlt.co.th 
โทร: 02-634-6400 ext.6610 
3. คุณธเนส ปติภัทรพรกุล 
อีเมล: thanet_p@tlt.co.th 
โทร: 02-634-6400 ext.6598 

84 บริษทั

หลักทรัพย  

โกลเบลก็ 

จํากัด  

หลักสูตร
ฝกอบรมความรู
ดานกฎหมาย
ฟอกเงินวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินและ
กฎหมายที่
เกี่ยวของ 

- รอบแรกวันที่ 
19 ธันวาคม 
2563  
- รอบสอง
ภายในวันที่ 15 
มกราคม 2564 
- รอบถัดไป
ตั้งแตวันที่ 16 
มกราคม 2564 
เปนตนไป 

บริษัท 
หลักทรพัย 
โกลเบล็ก 
จํากดั 

นางสาวรัชนี ชุนรัตน
ชัย 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

แบบ
หองเรียน 
(classroom) 

พนักงานของบริษัท
หลักทรพัย โกลเบล็ก 
จํากัด และบริษัทในเครือ 
ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานดานการ
จัดทําหรอืควบคมุการ
จัดทํารายงานการทํา
ธุรกรรม การจัดใหลูกคา
แสดงตน และการ
ตรวจสอบเพื่อทราบ

ไมมีคาใชจาย คุณรัชนี  ชุนรัตนชัย 
โทร. 02-672-5999 
Ratchanee@globlex.co.th 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา 
85 บริษทั  

ชับบ

สามัคคี

ประกนัภัย 

จํากัด 

(มหาชน) 

การอบรมพนักงาน
เรื่องการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
เกี่ยวกบัการปองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงนิ และ
การปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการรายและ
การแพรขยาย
อาวุธที่มีอานภุาพ
ทําลายลางสูง 

วันที่ 27 
พฤศจิกายน 
2563  
เวลา 09.00 – 
16.00 น. และ
วันที่ 4 
ธันวาคม 2563 
เวลา 09.00 – 
16.00 น. 

หองอบรม
พนักงาน ชัน้ 
G อาคารซบับ 

1.นายวีรฃัย  
วงศสินธุเชาว 
2.นายเจษฎา กิม
ใชยง 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

แบบ
หองเรียน 
(classroom) 

1. พนักงานใหม
ของชับบทุกคน 
2. พนักงานของชับบที่
เกี่ยวของกับการจัดทาํ 
KYC, CDD, 
การจัดทํารายงานธุรกรรม
และการตรวจสอบ 
รายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนด 

ไมมีคาใชจาย Jessada.kimchaiyong@chub
b.com 
0 2555 9474,  
08 1552 9574 

86 บริษทั  

เงินติดลอ 

จํากัด 

(มหาชน) 

หลักสูตรฝกอบรม
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินและ
กฎเกณฑที่
เกี่ยวของ 

ตั้งแตวันที่ 2 
มกราคม 2564 
เปนตนไป 

อาคารอารยี 
ฮิลล 

1.นายอะดีบ กรีม ี
2.นางสาวจันทนา  
ศรธีร 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

หองอบรม, 
ออนไลน 
(ผาน 
zoom) 
หรือ E-
learning 
 
 

พนักงานที่เกี่ยวของและ
พนักงานสาขา 

ไมมีคาใชจาย Adeeb.k@tidlor.com 
0 2792 1888 ตอ 5259 
Junthana.S@tidlor.com 
0 2792 1888 ตอ 5253 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 

87 บริษทั

หลักทรัพย  

คิงสฟอรด

จํากัด 

(มหาชน) 

หลักสูตรอบรม
สําหรับผูมีหนาที่
รายงานตาม
กฎหมายฟอกเงิน 

16 พฤศจิกายน
2563 – 8 
ธันวาคม 2563 
และตั้งแตเดือน
ธันวาคม 2563 
เปนตนไป 

หองประชุม
ของบริษัทฯ 

1.นางสาวปราณี 
พัฒนเอกวงศ 
2.นางสาววรินทอร 
ภิรมยรัตน 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

-บรรยายใน
หองเรียน 
(classroom) 
-รูปแบบสื่อ
ออนไลน 

เฉพาะพนกังานของ
บริษัทฯ เทานั้น 

ไมมีคาใชจาย นางสาวปราณี พัฒนเอกวงศ 
โทร.02-829-6999 ตอ 2111 
pranee.pa@kfsec.co.th  
(ปรับแผนฯ 2 ครั้ง) 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

 88 บริษทั 

ฮอนดา  

ลีสซิ่ง  

(ประเทศ

ไทย) จํากัด 

ห ลั ก สู ต ร
ฝกอบรมความรู
ด า น ก ฎห ม า ย
ฟอกเงินวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟ อ ก เ งิ น แ ล ะ
ก ฎ ห ม า ย ที่
เ กี่ ย ว ข อ ง แ ก
เจาหนาที่บริษัท 
ฮอนด า  ลี สซิ่ ง 
(ประ เทศไทย ) 
จํากัด 

ตั้งแตวันที่ 1 

ธันวาคม 2563 

เปนตนไป 

บริษัท ฮอนดา 

ลีสซิ่ง 

(ประเทศไทย)

จํากัด 

1.นายภากร เหลา

เทิดพงษ 

2.นายชนาวัฒน เรียง

วิโรจนกจิ 

3.นางสาวอัจฉรยิา 

ทัดเทียม 

6 วิชาตาม

ระเบียบฯ 

E-Learning เฉพาะพนัก งานของ

บริษัท ฮอนดา ลีสซิ่ ง 

(ประเทศไทย) จํากัด 

เทานั้น 

ไมมีคาใชจาย 1.นายภากร เหลาเทิดพงษ 
0 2736 4242 ตอ 4550  
pakorlao@honda.th.com 
2.นายชนาวัฒน เรยีงวิโรจนกิจ 
0 2736 4242 ตอ 4550  
Chanarei@honda.th.com 
3. นางสาวอัจฉริยา ทัดเทียม  
0 2736 4242 ตอ 4551 
adchatha@honda.th.com 

 

89 บริษทั ไอรา 

แอนด ไอ

ฟุล จํากัด 

(มหาชน) 

ห ลั ก สู ต ร ก า ร
ฝ ก อ บ รม ต า ม
ระเบียบคณะกรรมการ
ป อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน สําหรับ
ธุรกิจสินเช่ือสวน
บุ ค ค ล ภ า ย ใ ต
การกํากับ 

ตั้งแตวันที่ 4 
ธันวาคม 2563              

เปนตนไป 

โรงแรมเดอะ
พาลาซโซ รัชดา 
หวยขวาง 

1.นายกวิณ 
ทัตติพงศ 
2.นายพิทยา วิทยา
พร 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

Classroom 
หรือ 
e-Learning 
หรือ 
Online 

เฉพาะพนกังานของ
บริษัท ไอรา แอนด ไอ
ฟุล จํากัด (มหาชน) 
เทานั้น 

ไมมีคาใชจาย 08 9760 7126 
kawin.d@aira-aiful.co.th 
และ 
09 6026 9110 
pittaya.w@aira-aiful.co.th 

90 บริษทั 

อยุธยา 

แคปปตอล 

เซอรวิสเซส 

จํากัด 

การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินและการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ

หลังจากวันที ่8 
ธันวาคม 2563 
เปนตนไป 

บริษัท อยธุยา 
แคปปตอล 
เซอริ์วิสเซส 
จํากัด 

นายวงศกร มโนศุภางค 6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

รูปแบบ E-
Learning 

พนักงานของบริษัทใน
กลุมศรีคอนซมูเมอร ที่
เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานดานการ
จัดทํา หรือควบคมุการ
จัดทํารายงานการทํา
ธุรกรรม การจัดให

อาจเรียกเกบ็
คาบริการจาก
บริษัทในกลุม 

คุณทัชชญา ภานุรุจพงษ 
Dhachaya.Bhanurujpong@k
uungsri.com 
0 2627 4542 
 
คุณวงศกร มโนศภุางค 
Wongsakorn.Manosupang@
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

กอการรายและ
การแพรขยาย
อาวธุที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง 
สําหรับผูมีหนาที่
รายงานตาม
มาตรา 13 และ
มาตรา 16  

ลูกคาแสดงตน และการ
ตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเก่ียวกับ
ลูกคา 

krungsri.com 
0 2627 4540 
 
คุณธัญวรนิทร สัมจารินทร 
Thanwarin.Samcharrin@kru
ngsri.com 
0 2627 8930 
 
คุณเหมวรรณ ไผเรือง 
Hammawun.Phairieang@kr
ungsri.com 
0 2627 6508 

91 บ.ฮอนดา 

ออโตโมบิล 

(ประเทศ

ไทย) จํากัด 

ความรูสําหรับผู
มีหนาที่รายงาน
ตามกฎหมายวา
ดวยการปองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงนิ 
มาตรา 13 และ
มาตรา 16 

ตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน 
2563 เปนตน
ไป 

- บ.ฮอนดา 
ออโตโมบิล 
(ประเทศไทย) 
จํากัด หรือ
สถานที่อื่นที่
บริษัทกําหนด 

1.นายธวัชชยั เหมนธิ ิ
2. นางสาวอนสุรา อัศวศิ
ริวงศ 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

- บรรยายใน 
หองเรียน 
(Classroom) 
 - สื่อ 
อิเล็กทรอนกิส 
(E-Learning) 
หรือสื่อออน
ไลน 
 

เฉพาะผูบริหารและ
เจาหนาที่ของบริษัทฯ ผู
ที่ไดรบัมอบหมายหรอืผู
ที่บริษัทฯ กําหนด
เทานั้น 

ไมมีคาใชจาย 1.นายคมสันต แกวไชย 
Komsan.k@honda.co.th 
0 2341 7888 
2.นายธวัชชยั เหมนธิ ิ
thawathe@honda.th.com 
09 6781 9125 
3.นายธนกร กิตติสารวัณโณ 
thanakki@honda.th.com 
09 6854 4791 
4.นางสาวอนุสรา อัศวศิริวงศ 
Anusra.a@honda.co.th 
0 2341 7888 

92 บริษทั คิง 

ไว ประกัน

ชีวิต จาํกดั 

(มหาชน) 

การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินและการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการกอ

วันที ่26 และ 27 
พฤศจกิายน  2563  
และตั้งแตวันที่ 
11 ตุลาคม 2564 
เปนตนไป 

สํานักงาน
ใหญบริษัท 
แมนูไลฟ 
ประกันชีวิต 
(ประเทศไทย) 

นางสาวปวีณริศา 
หอมประเสรฐิ 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

การบรรยาย
ผานหอง 
ฝกอบรม
หรือการ
บรรยาย

พนักงานและบุคลากรที่
เกี่ยวของของบริษัท 

ไมมีคาใชจาย 1.Nantanat_Srilawong@ma
nulife.com  
Tel. 02-844-0027 
2.Bhumi_Bhuchongcharoen
@manulife.com 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

(เปลี่ยนชื่อ

เมื่อ 31 

พ.ค. 64 

จากเดิม   

บริษทั แมนู

ไลฟ 

ประกนัชีวิต 

(ประเทศไทย) 

จํากัด 

(มหาชน)) 

การรายและการ
แพรขยายอาวธุที่
มีอานุภาพทําลาย
ลางสูง 

จํากัด 
(มหาชน) 

ผานระบบ
ออนไลน 

Tel. 02-844-0026 
3.Pavirisa_Homprasert@ma
nulife.com 
Tel. 02-844_0025 
 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 

93 บริษัท แอกซา

ประกนัภัย 

จํากัด 

(มหาชน) 

หลักสูตรการ
อบรม เรื่อง 
มาตรฐานการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน การ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการรายและ
การแพรขยาย
อาวธุทีม่ีอานุภาพ
ทําลายลางสูง 

1 ธันวาคม 
2563 – 31 
ธันวาคม 2564  

บริษัท แอกซา
ประกันภยั 
จํากัด (มหาชน) 

1.นางสาวฐานิสา พึ่ง
สุภา 
2.นายณพล เตี้ยม
ฉายพันธ 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

1.หองเรยีน 
2.E-learning 

เฉพาะพนกังานของบริษัท ไมมีคาใชจาย 1. Thanisa.pu@axa.co.th 
0 2118 8483 
2. Napol.te@axa.co.th 
0 2118 8487 
 

94 บริษทั 

เอเอ็มแอล 

เอ็กซเปรทส 

จํากัด 

ความรูดานกฎหมาย
ฟอกเงินและ
กฎหมายที่เกีย่วของ
แกผูมหีนาที่รายงาน 

(หลักสูตรสุดทาย

24 พย.2563 
09.00 – 17.00 น. 

แมริออท เอ็ก
เซกคิวทีฟ 
อพารตเมนต 

1. นางโสมสิริ สียาง
นอก 
2. ร.ต.อ.หญิง สุวนีย 
แสวงผล 

6 วชิาตาม
ระเบยีบฯ 

บรรยายใน 
หองเรียน 
(Classroom) 

-Workshop 
(สัมมนาเชิง
ปฎิบัติการ) 

Audit / Risk / 
Compliance และ

ผูสนใจ ชองผูมีหนาที่
รายงานตามมาตรา 13 

และ 16 

36,000.- Info@amlexperts.co.th 
064-559-5989 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

ชองการศกึษาไม
ตอเนื่อง 3 หลักสตูร 
รวม 10 วัน) 

  ความรูดานกฎหมาย
ฟอกเงินและ
กฎหมายที่
เกี่ยวของแกผูมี
หนาที่รายงาน 
 

1) 22-24 ก.พ. 
2564 
2) 18-20 ส.ค. 
2564 

อยูระหวางการ
ยืนยันสถานที ่

นางโสมสิริ สียางนอก  6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

 

บรรยายใน 
หองเรียน 
(Classroom) 

-Workshop 
(สัมมนาเชิง
ปฎิบัติการ) 

Audit/Risk/Compliance 
แ ล ะ ผู ส น ใ จ ช อ ง ผู มี
ห น า ที่ ร า ย ง า น ต า ม
มาตรา 13 และ 16 

20,900.-  

  ความรูดาน
กฎหมายฟอกเงนิ
และกฎหมายที่
เกี่ยวของแกผูมี
หนาที่รายงาน 
(เปนหลักสูตรแรก
ของการศึกษาไม
ตอเนื่องจํานวน 3 
หลักสูตร) 

1) 29-31 มี.ค. 
2564 
2) 18-20 ส.ค 

2564 

อยูระหวาง
การยืนยัน
สถานที ่

นางโสมสิริ สียางนอก  6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

 

บรรยายใน 
หองเรียน 
(Classroom) 

-Workshop 
(สัมมนาเชิง
ปฎิบัติการ) 

ผูปฏิบัติหนาทีก่ํากับดูแล  
บริหารความเสี่ยง และ
ตรวจสอบภายในของ
หนวยงานผูมีหนาที่
รายงานตามมาตรา 13 
และ 16 และผูที่สนใจ 

 

24,000.-  

  ความรูดาน
กฎหมายฟอก
เงนิและ
กฎหมายที่
เกี่ยวของแกผูมี
หนาที่รายงาน 

ตั้งแต 
มกราคม 2564  

ตามความ
ตองการของ
หนวยงาน 

1.นางโสมสิร ิสียางนอก 
2.ร.ต.อ.หญิง สุวนีย  
แสวงผล 
3.นางสาวชุติมา บุญม ี
4.นางสดุารัตน พันทุม
จินดา 
5.นางทรงวุฒิ ชินวัฒนะกูล 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

บรรยายใน 
หองเรียน 
(Classroom) 

-Workshop 
(สัมมนาเชิง
ปฎิบัติการ) 
 

ผูมีหนาที่รายงานตาม
มาตรา 13 และ 16 

4,000.-  

95 บริษทั ทูซีทู

พี (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

ความรูดาน
กฎหมายฟอก
เงนิวาดวยการ
ปองกนัและ

วันที่ 28 
พฤศจิกายน 
2563 

โรงแรม 
Grand 
Mercure 
Bangkok 

นางสาวไกรวรรณ ภรณ
บุตร 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

บรรยายใน
หองเรียน 

พนักงานกลุมบริษัท ทูซี
ทูพี (ประเทศไทย) 
จํากัด ประกอบดวย 
บริษัท ทูซทีูพี (ประเทศ

ไมมีคาใชจาย นายจีรัฐตกิุล จรรยพงษ 
08 1717 8111 
chieruttekool@2c2p.com 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

ปราบปรามการ
ฟอกเงิน และ
กฎหมายที่
เกี่ยวของ 

Fortune ไทย) จํากัด บริษัท 123 
เซอรวิส จํากัด และ
บริษัท ทูซทีูพี พลัส
(ประเทศไทย) จํากัด  

96 บริษัท แอด

วานซ เอ็ม

เปย จาํกัด 

หลักสูตรการ
ฝกอบรมความรู
ดานกฎหมาย
ฟอกเงินวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน และ
กฎหมายที่
เกี่ยวของแกผูมี
หนาที่เก่ียวของ
ตามกฎหมาย 

วันที่ 2 
ธันวาคม 2563 

บริษัท แอด
วานซ อินโฟร
เซอรวิส จํากัด 
(มหาชน) 

นางวิภา เกาไศยพงษ 
 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

แบบ
หองเรียน 
(classroo
m) 

1.เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัตงิานดาน
การจัดทําหรอืควบคมุ
การจัดทํารายงานการ
ทําธุรกรรม การจัดให
ลูกคาแสดงตน การ
ตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกีย่วกับลกูคา 
2.เจาหนาที่ผูมีหนาที่
รับผิดชอบ/ปฏบิัติหนาที่
โดยตรงในเรื่อง AML/CFT 
เชน ผูปฏิบัติหนาที ่
กํากับดูแลการปฏิบัตงิาน
ดาน AML/CFT, ผู
ปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบ
ดาน AML/CFT 
3.เจาหนาที่อื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
หนาที่ในเร่ือง AML/CFT 
(เฉพาะพนกังานของ 
นิติบุคคลเทานั้น) 

ไมมีคาใชจาย 0 2029 4395,  
08 9881 9881 
vipakaos@ais.co.th 
(คุณวิภา เกาไศยพงษ) 

97 บริษัท 

หลักทรัพย 

จัดการ

หลักสูตรฝกอบรม
ความรูกฎหมาย
วาดวยการ
ปองกันและ

นับตั้งแตวันที่
บริษัทไดรบั
ความเห็นชอบ
เปนตนไป (9 

บริษัท 
หลักทรัพย 
จัดการกองทุน  
กรุงศรี จํากัด 

1.นางสาวเกษสริุนธร 
อากาศวิภาต 
2.นางสาววราพร สิริ
มงคลนิวัต ิ

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

บรรยายใน 
หองเรียน 

เฉพาะพนกังานของ
บริษัทเทานั้น 

ไมมีคาใชจาย เกษสุรนิธร  
0 2657 5757 ตอ 5758 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

กองทุน  

กรุงศรี 

จํากัด 

ปราบปรามการ
ฟอกเงิน และ
กฎหมายที่
เกี่ยวของ 

พฤศจิกายน 
2563) 

98 บริษัท 

อยุธยา  

ดีเวลลอป

เมนท  

ลีสซิ่ง จาํกัด 

กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินและการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการรายรวมถึง
การแพรแพร
ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลาย
ลางสูงใหแกผูมี
หนาที่รายงาน
ตามมาตรา 13 
และมาตรา 16 
พ.ศ. 2563 

ในเดอืน
ธันวาคม 2563 

หองประชุม
ชั้น 22 อาคาร
กรุงศรเีพลิน
จิตทาวเวอร 

นายปริญญา ฟกโต 6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

แบบ
หองเรียน 
(Classroo
m) 

ผูปฏิบัติงาน 
1.ฝายการตลาด และ
ทีมสนันสนุนการตลาด 
2.ฝายวิเคราะหสินเชื่อ 
3.ฝายบริหารความเส่ียง
ดานสินเชื่อ 
4.ฝายบริหารทรัพยากร
บุคคลและธุรการ 
5.ฝายปรับปรุง
โครงสรางหนี้ 
6.ฝายกฎหมาย 
7.ฝายกํากับและ
ตรวจสอบ  
- เปนการอบรมเฉพาะ
พนักงานของบริษัท
เทานั้น 
 

ไมมีคาใชจาย 1) คุณปาริชาติ ยาสมุทร 
parichart@krungsrileasing.c
om 
0 2208 2282 
2) คุณปณฑติา ธรรมาศรีออน 
pandita@krungsrileasing.co
m 
0 2208 2289 
3) คุณกรองทอง วังตะลาการ 
krongthong@krunsgsrileasin
g.com 
0 2208 2300 ตอ 54228  

99 บริษัท ซมัมิท 

แคปปตอล ลี

สซิ่ง จาํกัด 

หลักสูตรการปองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงนิ 
และการปองกัน
และปราบปราม
การสนับสนุน
ทางการเงนิแก
การกอการราย 

เริ่มอบรมตั้งแต
วันที ่2 
พฤศจิกายน 
2563 เปนตนไป 

บริษัท ซัมมิท 
แคปปตอล ลีสซิ่ง 
จํากัด 
 

1.นางสาวอังคณา 
อนุจร 
2.นางสาวนิภา  
จันทรมาทอง 
3.นายณัฐวัฒน กิจนธิิ
ประไพ 
 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

บรรยายใน 
หองเรียน, 
E-Learning 

เฉพาะพนกังานของ 
นิติบุคคลเทานั้น 

ไมมีคาใชจาย ธิปธนัท ภาพจัตุรสั :  
0 2107 2222 ตอ 5400 / 
Thipthanat.p@summitcapit
al.co.th   
(ปรับแผนฯ 2 ครั้ง) 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

สําหรับผูมีหนาที่
รายงานตาม
มาตรา 16 

100 บริษัท กลาง

คุมครอง

ผูประสบภยั

จากรถ 

จํากัด 

มาตรฐานดาน
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินและการ
ตอตานการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการราย 
สําหรับผูมีหนาที่
รายงานตาม
มาตรา 13 
(สถาบันการเงนิ) 

ตั้งแตบริษัท
ไดรบัความ
เห็นชอบ
หลักสตูรการ
ฝกอบรมจาก
สํานักงาน 
ปปง. จนถึง
วันที่ 8 
ธันวาคม 2563 

บริษัท กลาง
คุมครอง
ผูประสบภัย
จากรถ จํากัด 

1.นางสาวเพ็ญสุดา 
อุสาหพานิช 
2.นางสาวอารยา เต
มียธนะ 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

บรรยายใน 
หองเรียน 
(Classroom) 
แบบ E-
Learning 
รูปแบบสื่อ
ออนไลน
ตาง ๆ 

เฉพาะพนกังานของ
บริษัทเทานั้น 

ไมมีคาใชจาย 0 2100 9191 ตอ 5209 
Unyaphatc@rvp.co.th 
 
0 2100 9191 ตอ 5215 
Somnukw@rvp.co.th 
 

101 หางหุนสวน

จํากัด

ซุปเปอรริช 

เคอเรนซี่ 

เอ็กซเชนเรท 

หลักสูตรการ
ฝกอบรมสําหรับ
ผูมีหนาที่รายงาน
ตามกฎหมายวาดวย
การปองกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน
และการปองกัน
และปราบปราม
การสนับสนุน
ทางการเงนิแก
การกอการราย 
ตามมาตรา 13 
และมาตรา 16  

ภายในเดอืน 
ธันวาคม 2563 

E-learning นางสาวกัลยรวี สม
พบ 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

E-learning พนักงานของหางฯ ไมมีคาใชจาย เบอรตดิตอ 08 6935 9545 
superrich.cnx@gmail.com 

102 บริษัท หลักสูตรฝกอบรม ตั้งแตวันที่  E-learning น.ส .ชนิกานต  เชื้ อ 6 วิชาตาม แบบสื่อ เฉพาะพนกังานของ ไมมีคาใชจาย 0 2618 0850  



60 
 

 

ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

หลักทรัพยที่

ปรึกษาการ

ลงทุน 

คลาสสิก 

ออสสิริส 

จํากัด 

ความรูดานกฎหมาย
ฟอกเงินวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟ อ ก เ งิ น แ ล ะ
ก ฎ ห ม า ย ที่
เ กี่ ย ว ข อ ง แ ก
เจ าหน าที่ ขอ ง
นิติบุคคลฯ 

23 – 30 
ธันวาคม 2563 
และตั้งแตวันที่ 
1 มกราคม 
2564 เปนตน
ไป  

 

ทอง ระเบียบฯ อเิล็กทรอนกิส 
(E-learning) 

นิติบุคคล และบริษัท 
ในเครือเทานั้น 

chanikarn@caf.co.th 
 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 

 103 สหกรณ

ออมทรัพย

พนกังาน

การไฟฟา

สวนภูมิภาค 

จํากัด 

อบรมสัมมนาเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปราม
การฟอกเงนิ และ
ปราบปรามการ
สนับสนุน ทาง
การเงนิแกการ
กอการรายและ
การแพรขยาย
อาวุธที่มอีานภุาพ
ทําลายลางสูง 
 

วันเสารที่ 14 
พฤศจิกายน 
2563 
เวลา 08.30 – 
16.30 น. 

GRAND 
RICHMOND 
HOTEL อ.เมอืง 
จ.นนทบุรี 

นายสิทธพิันธ  
เลาหโรจนกุล  
 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

แบบบรรยาย ฝายจัดการ สอ.กฟภ. 
จํานวน 40 คน 

ไมมีคาใชจาย 081-6586382 
คุณสวรรณ 
fppeacoop@hotmail.com 

104 บริษทั ซูมิ

โตโม มติซุย 

ออโต ลิสซิ่ง 

แอนด เซอรวิส 

(ไทยแลนด) 

จํากัด 

การปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน และ
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ

ตั้งแตเดือน
มกราคม 2564 
เปนตนไป 

บริษัท ซูมิโตโม 
มิตซยุ ออโต 
ลิสซิ่ง แอนด 
เซอรวิส (ไทย
แลนด) จํากัด 

น.ส.กัญญาภัทร  เหมรา 6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

E-Learning เฉพาะพนกังานของ 
นิติบุคคลเทานั้น 

ไมมีคาใชจาย 
 

Supawadee.va@smauto.co.th 
0 2252 9511 ตอ 5400 
 
Gunyapatra.he@smauto.co.th 
0 2252 9511 ตอ 5405 
 
Kanyarat.wa@smauto.co.th 
0 2252 9511 ตอ 5404 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการรายและ
การแพรขยาย
อาวุธที่มีอานภุาพ
ทําลายลางสูง 
สําหรับผูมีหนาที่
รายงาน ตาม
มาตรา 16 

 
 
 

105 บริษทั 

หลักทรัพย 

จีเอ็มโอ-แซด 

คอม 

(ประเทศไทย) 

จํากัด 

(มหาชน) 

(แปรสภาพ

เปนบริษทั

มหาชน 

เมื่อวันที่ 

21 เม.ย.

65) 

ความรูดาน
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินและ
กฎหมายที่เกีย่วของ
แกพนักงานบริษัท 
หลักทรพัย จีเอ็ม
โอ-แซด คอม 
(ประเทศไทย) 
จํากัด 
 

ตั้งแตเดือน
กุมภาพันธ 
2564 เปนตนไป 

บริษัท 
หลักทรพัย 
จีเอ็มโอ-แซด 
คอม (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

นางสาววภิาวี  เข็มทอง 6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

1.บรรยาย 
แบบหองเรียน 
(Classroom) 
2.ผานระบบ
ออนไลน 
(ระบบ MS 
Team) 
 

เฉพาะพนกังานของ
บริษัท หลักทรัพย จีเอ็ม
โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) 
จํากัด 

ไมมีคาใชจาย คุณวิภาว ีเข็มทอง 
Wipawee_k@zcomsec.com 
0 2088 8153 
ฝายกาํกับดูแลการปฏิบัติงาน 
(Compliance Department) 
compliance@zcomsec.com 
0 2088 8155 
(ปรับแผนฯ 3 ครั้ง) 

106 บริษทั ทร ู

มันนี่ จํากัด 

กฎหมายฟอกเงิน
สําหรับผูมีหนาที่
รายงาน 

ตั้งแตเดือน 
ธันวาคม 2563 
เปนตนไป 

In-house 
Training 

1.น.ส.บุญจิรา  ศรีชู 
2.นายธีรภัทร แสน
หลวง 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

ผานระบบ
ออนไลน 
เชน Zoom, 
Hangout 
เปนตน หรือ

เจาหนาที่บริษัท ทรู มัน
นี่ จํากัด บริษัทในเครือ 
ascend money และ
บริษัทอื่นๆ ที่ปฏิบัติงาน
ดาน AML/CTPF 

ไมมีคาใชจาย  
( ก รณี บ ริ ษั ท
อื่ น  ๆ  ที่ เ ป น 
Outsource ที่
ป ฏิ บั ติ ง า น

นางสาวบุญจิรา ศรีชู  
09 7120 0514  
Bunjira.sri@ascendcorp.com 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

ระบบ E-
Learning 

เ กี่ ย ว กั บ 
AML/CTPF 
ขึ้ น อ ยู กั บ
ขอตกลง) 

107 บรษิัท 

หลักทรัพย 

ฟนนัเซีย 

ไซรัส จํากัด 

(มหาชน) 

หลักสูตรสําหรับ
ผูมหีนาที่รายงาน
ตามกฎหมายวา
ดวยการปองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงนิ 
มาตรา 13 และ
มาตรา 16 

ตั้งแต มกราคม 
2564 เปนตนไป 

บริษัท
หลักทรพัย 
ฟนันเซีย 
ไซรัส จํากัด 
(มหาชน) 

1.นางปาริชาต ขันท
สีมา 
2.น.ส.สุปรดีา  ศิริรตันสกุล 
3.น.ส.นงนวล งาน
ธรรมนิตย 
4.น.ส.ชัชน ี จิรประยุกต
เลิศ 
5.น.ส.จุฑาพร  หอ
จิตศิริยานนท 
6.นายชุตพิันธ  สุดเดอืน 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

E-Learning  เฉพาะพนกังานของ 
บริษัทหลักทรัพย 
ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด 

ไมมีคาใชจาย  
 

ชุติพันธุ สุดเดือน 
chutipan.s@fnsyrus.com 
02 658 9007 
ฝายกาํกับดูแลการปฏิบัติงาน 
compliance@fnsyrus.com 

108 สหกรณ

ออมทรัพย

ขาราชการ

กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

จํากัด 

ความรูดาน
กฎหมายฟอก
เงนิวาดวยการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
แกเจาหนาที่ของ
นิติบุคคล 
 

วันเสารที ่19 
ธันวาคม 2563 
เวลา 08.30-
16.30 น. 

หองบงกช 
โรงแรมรอยัล
ริเวอร 

นายวิโรจน  ใจอารรีอบ 6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

รูปแบบ
บรรยายใน
หองเรียน 
(Classroom) 

คณะกรรมการ
ดําเนินการที่ปรึกษา
กรรมการฝายกฎหมาย 
เจาหนาที่ของสหกรณฯ 

ไมมีคาใชจาย น.ส.จันทรตรี เกษมชัยนันท 
0 2628 7500-3 
08 2826 9415 
June_kasem@hotmail.com 
 
นางนพมาศ แกวแหยม 
09 9369 4415 

109 บริษัท  บิก๊ซ ี

ซูเปอรเซ็น

เตอร จํากดั 

(มหาชน) 

กฎหมายปองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงนิและ
กฎหมายปองกัน
และปราบปราม

ผูเขาอบรมสามารถ 
ลงทะเบียนเขา
ระบบเพื่อรับ
การอบรมใน
รูปแบบ E-

สํานักงาน
ใหญบริษัท 
บิ๊กซี ซูเปอร
เซน็เตอรจํากัด 
(มหาชน),บิ๊กซี 

1.นายทนิวุฒ ิธนิตานนท 
2.น.ส.ชุตินาถ บุญญา
อดุลยกิจ 
3.นายเมธาวี สุรเชษฐ 
4.น.ส.ปนัดดา ดุละลมัพะ 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

E-Learning เฉพาะพนกังานของ
บริษัทฯ หรอืบริษัทใน
เครือเทานั้น 

ไมมีคาใชจาย คุณชุตินาถ 08 5169 9842 
คุณเมธาวี 08 1685 7934  
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

การสนับสนุน
ทางการเงนิแก
การกอการราย
และการแพร
ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลาย
ลางสูงและการ
ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของสําหรับ
พนักงานบิ๊กซี
และพนักงานของ
บริษัทในเครอื 

Learning ได
ตลอด 24 ชม.   
นับตั้งแตบริษัท
ไดรบัความ
เห็นชอบหลักสตูร
การฝกอบรม
จากสํานกังาน ปปง. 

ซูเปอรเซ็นเตอร 
บิ๊กซี มารเก็ต 
และมินิบิ๊กซี
ทุกสาขา 
ทั่วประเทศ 

5.น.ส.สุกัญญา ยังมี 

110 บริษทั 

เอเซยีเสริม

กิจลีสซิ่ง 

จํากัด 

(มหาชน) 

หลักสูตรการปองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงนิและ
การปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการ
กอการราย 

ตั้งแตเดือน
กุมภาพันธ 
2564 เปนตน
ไป  

หองอบรม
บริษัทฯ 
สํานักงาน
ใหญ และ
สํานักงาน
สาขา 

1.นายตอศักดิ์ 
อมาตยกุล 
2.นายชัชวาล จันทรา
วุฒกิร 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

แบบหองเรียน 
(Classroom) 
สื่อออนไลน 
(VDO 
Conference) 
และอบรม
ออนไลนผาน
เทปการบรรยาย 

เฉพาะพนกังานของ
บริษัทและบริษัทในเครือ 

ไมมีคาบริการ 0 2679 6226 ตอ 406, 415 
Sirinya.am@ask.co.th 
Manaporn.ko@ask.co.th 
 

111 ธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา 

จํากัด 

(มหาชน) 

การปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
และการตอตานการ
สนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการรายและ
การแพรขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายทาํลาย
ลางสูง 

ตั้งแตวันที่ 4 
มกราคม 2564 
เปนตนไป 

ธนาคารกรุง
ศรอียุธยา จํากัด 
(มหาชน) เลขที่ 
1222 ถ.พระราม 3 
แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120 

1.นายปรญิญา  ฟกโต 
2.น.ส.เณศรา ภัณฑิ
รากุลล 
3.นางจิตรา หงส
จินดาวุธ โอ คาฮาลอน 
4.นายพงษนรินทร 
ศรจีันทร 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

บรรยายแบบ
หองเรียน   
E-Learning 
และสื่อ
ออนไลน 

ผูบริหาร พนักงาน 
เจาหนาที่ หรือผูที่
ปฏิบัติงานนามของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จํากัด (มหาชน) และ/
หรือบริษัทในกลุมธุรกิจ
ทางการเงนิ  

ไมมีคาบริการ คุณปริญญา ฟกโต 
0 2296 3246 
คุณพงษนรินทร ศรีจันทร 
08 6993 9794 
Pongnarin.srichan@krungsri.com 
 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 

112 บริษทั การปองกันและและ ตั้งแตเดือน โรงแรมอโนมา 1.พันตํารวจเอก ดร. 6 วิชาตาม บรรยายแบบ ผูบริหารและพนกังานที่ ค า อ บ ร ม คุณกนกวรรณ หานาค ี
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

ซุปเปอรริช 

เคอเรนซี่ 

เอ็กซเชนจ 

(1965) 

จํากัด 

ปราบปรามการฟอก
เงิน และการปองกัน
และปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการราย
และการแพรขยาย
อาวุธที่มีอานภุาพ
ทําลายลางสูง 

กุมภาพันธ 2564 
เปนตนไป 

แกรนดบางกอก 
ราชดําริห 

สีหนาท ประยูรรัตน 
2.ดร.ญาดา กาศยปนันท 

ระเบียบฯ หองเรียน ปฏิบัตงิานเกี่ยวของกบั
การแลกเปลี่ยนเงิน การ
บันทึกขอมูลตัวเลขและ
การทํารายงานบัญชี 
ภายใตบริษัท ซุปเปอร
ริช เคอเรนซี่ เอ็กซเชนจ 
(1965) จํากัด 

2,000 บาท/คน 
(ซึ่ ง เปนคา ใช
สถานที่ อบรม/
คาอาหารและ
ของวาง/คาวิทยากร
อบรม 2 ทาน) 

06 2879 6262 
 
คุณอารียรัตน สุขดํา 
09 6959 8642 

113 บริษทั 

เอ็มทีเอส 

โกลด จํากัด 

การฝกอบรมเพื่อ
การปฏิบัติงาน
สําหรับพนักงาน
และบุคลากร ผูมี
หนาที่จัดทําและ
ควบคุมการจัดทํา
รายงานการทํา
ธุรกรรม การจัดให
ลูกคาแสดงตน 
และการตรวจสอบ
เพื่อทราบขอเท็จจรงิ
เกี่ยวกบัลูกคา 

เริ่มตั้งแตวันที่ 
5 มกราคม 
2564 เปนตนไป 

บริษัท เอ็มที
เอส โกลด 
จํากัด อาคาร
สถาบันพัฒนา
ทองคํา (สาม
ยอด) ณ หอง
ประชมุเซี่ยงไฮ 

1.นางสาวกฤษณา 
เจริญพร 
2.นางสาวขนิษฐา 
พิทักษหมู 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

บรรยายในหอง 
(Classroom) 

เฉพาะเจาหนาที่และ
บุคลากรของบริษัทและ
บริษัทในเครือเทานั้น 

ไมมีคาใชจาย Compliance and Internal Audit 
0 2770 7777 ตอ 571, 573, 575 

114 บริษทั ไทย

เศรษฐกิจ

ประกนัภัย 

จํากัด 

(มหาชน) 

อบรมการปฏิบัติ
ตามกฎหมายวา
ดวยการปองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงนิ 

ตั้งแตวันที่ 1 
กุมภาพันธ 
2564 เปนตน
ไป เวลา 09.00 
– 16.00 น. 

อาคาร เอ็ม. ไทย 
ทาวเวอร ออล
ซีซั่นส เพลส 
ชั้น 15 ณ 
หองประชุม
สํานักงานใหญ, 
หองประชุม
สํานักงานสาขา 
และหองประชมุ

1.พ.ต.อ.สีหนาท 
ประยูรรตัน 
2.ดร.ญาดา กาศยป
นันทน 

6 วิชาตาม

ระเบียบฯ 
บรรยาย
แบบ
หองเรียน
และสื่อ
ออนไลน 

เฉพาะเจาหนาที่ของ
บริษัท ไทยเศรษฐกิจ
ประกันภยั จาํกัด 
(มหาชน) เทานั้น 

ไมมีคาใชจาย คุณษมาภรณ จารุวรกานต 
หนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
0 2853 8888 ตอ 8819 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

ศูนยบริการ 
ทั้งกรุงเทพฯ 
และตางจังหวัด 

115 บริษทั 

พรอมิส 

(ประเทศ

ไทย) จํากัด 

การฝกอบรม
สําหรับผูมีหนาที่
รายงานตาม
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินตาม
มาตรา 13 และ
มาตรา 16 

ตั้งแตวันที่ 1 
กุมภาพันธ 2564 
เปนตนไป 

บริษัท พรอมิส 
(ประเทศไทย) 
จํากัด 

1.น.ส.ชลิตา  เอื้อม
บุญสุข 
2.นางสาวขวัญมนัส 
เบญญาอภกิุล 

6 วิชาตาม

ระเบียบฯ 
บรรยายแบบ
ห อ ง เ รี ย น
แ ล ะ สื่ อ
ออนไลน 
 
 

เฉพาะพนกังานบริษัท 
ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานดานการจัดทาํ
หรือควบคมุการจัดทาํ
รายงานการทําธุรกรรม, 
การจัดใหลูกคาแสดงตน 
และการตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกบัลูกคา 

ไมมีคาใชจาย คุณชลิตา เอื้อมบุญสุข 
P_chalita@promise.co.th 
0 2655 8574 ตอ 2136 
 
B_kuanmanus@promise.co.th 
0 2655 8574 ตอ 2118 

116 บริษทั ชับบ 

ไลฟ 

แอสชัวรันซ 

จํากัด 

(มหาชน) 

การฝกอบรมแกผูมี
หนาที่รายงานตาม
มาตรา 13 และ
มาตรา 16 บริษัท 
ชับบ ไลฟ แอสชัว
รันซ จํากัด 
(มหาชน) 

ตั้งแตวันที่ 1 
มีนาคม 2564 
เปนตนไป 

สํานักงานของ 
บริษัท ชับบ ไลฟ 
แอสชัวรันซ 
จํากัด (มหาชน) 

1.นางสาวอรกิตติ์ 
พานิชยานุสนธิ ์
2.นางสาวณัฐกานต 
มาเกิด 
 

6 วิชาตาม

ระเบียบฯ 
แบบ
บรรยายใน
หองเรียน  
แบบ e-
learning 
และแบบสื่อ
ออนไลน 

1.พนักงานพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting) 
2.พนักงานฝายบัญชี
และการเงิน (Finance 
and Accounting) 
3.พนักงานฝายบริการผู
ถือกรมธรรม (Policy 
Owner Service) 
4.พนักงานฝาย
พันธมิตรทางธุรกิจ 
(Partnership Operaion) 
5.พนักงานฝายปฏิบัตกิาร
พันธมิตรทางธุรกิจ 
(Partnership Operation) 
6.พนักงานฝายสินไหม
ทดแทน (Claims) 
7.พนักงานฝายตัวแทน

ไมมีคาใชจาย 0 2615 6831 
Jamrak.janjinda@chubb.com 
(ปรับแผนฯ 3 ครั้ง) 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

ประกันชีวิต (Agency) 
8.พนักงานฝาย
ทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource) 
9.พนักงานฝาย
กฎหมาย (Legal) 

117 บริษัท นาํสิน

ประกันภยั 

จํากัด 

(มหาชน) 

การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน และการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการกอ
การรายและการ
แพรขยายอาวธุที่มี
อานุภาพทําลาย
ลางสูงของสถาบัน
การเงนิ ประเภท
บริษัทประกัน
วินาศภยั 

ตั้งแตเดือน
มกราคม 2564 
เปนตนไป 

บริษัท นําสิน
ประกันภยั 
จํากัด (มหาชน) 
และ/หรือ
สถานที่อื่น ๆ 

1. ดร.โชติมา พัวศิร ิ
2.นางสาวพรศรีิย พิริ
ยกรณกูร 
3.นายณราวุฒิ ธนา
ธัญสริ ิ
4.นายสราวุธ วิรยิะวณิชกุล 
5.นายชัยพร วงษอินทร 
6.นางสาวสุธาสินี บุญ
ใจใหญ 

6 วิชาตาม

ระเบียบฯ 
แบบหองเรียน 
(Classroom) 
และรูปแบบ
สื่อออนไลน 
 
 

บุคลากรของบริษัทฯ ที่
เกี่ยวของกับการจัดทํา
หรือควบคมุการจัดทาํ
รายงานการทําธุรกรรม 
การจัดใหลูกคาแสดงตน 
และการตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกบัลูกคา และ
ตัวแทนประกันวินาศภัย
ของบริษัทฯ 

ไมมีคาใชจาย 0 2017 3333 ตอ 511 
 (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 

118 สมาคม 

คาทองคํา 

รวมกับ 

ศูนยบริการ

วิชาการ 

มหาวิทยาลัย

ศรีนครินท

รวิโรฒ 

การจัดทํารายงาน
การทําธุรกรรม 
การจัดใหลูกคา
แสดงตน และการ
ตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกบัลูกคา ตาม
ระเบียบ
คณะกรรมการ

เริ่มตั้งแตเดือน

มีนาคม 2564 

เปนตนไป 

หองประชุม
ศาสตราจารย  
ดร.ประสาท 
หลักศิลา ชั้น 
2 คณะ
สังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัย
ศรนีครินทรวิ
โรฒ 

1.พ.ต.ท. ดร.สีหนาท 
ประยูรรตัน 
2.ดร.ญาดา กาศยป
นันทน 
3.รศ.ดร.ภูมิ มูลศลิป 
4.น.ส.จิตอุษา ขันทอง 
5.นายวรชัย ตั้งสิทธิ์ภักด ี
6 . ด ร . พิ บู ล ย ฤ ท ธิ์  
วิรยิะผล 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

หองเรียน

(Classroom), 

สื่ออิเล็กทรอนิกส 

(e-learning) 

และสื่อ

ออนไลน 

(เชน Zoom, 

Video 

สมาชิกสมาคมคา

ทองคํา รวมถึง

บุคคลภายนอก 

คาลงทะเบยีน

แบบ สื่อ

ออนไลน 

- สมาชิก 

สมาคมคาทองคาํ 

คนละ 1,700 

บาท  

- ไมใชสมาชิก

สมาคมคาทองคํา,  

เลขที่ 33/124 อาคาร วอลล

สตรีท ทาวเวอร ชั้น 24  

หอง 2404 ถนนสุรวงศ  

แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ 10500  

โทร. 0-2020-9000  

โทรสาร 0-2020-9099  
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

ปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน วาดวย
การจัดใหมีการ
ฝกอบรมใหแกผูมี
หนาที่รายงานตาม
มาตรา 13 และ
มาตรา 16 พ.ศ. 
2563 

หรือ สถานที่
อื่นตามความ
เหมาะสม 

7.ผศ.ดร.อัฐวุฒิ ปภัง
กร 

Conference) สมาคมคาทองคาํ 

คนละ 2,300 

บาท 

คาลงทะเบยีน 

แบบหองเรียน  

- สมาชิก 

สมาคมคาทองคาํ 

คนละ 2,700 

บาท  

- ไมใชสมาชิก

สมาคมคาทองคาํ 

คนละ 3,300 

บาท 

contact@goldtraders.or.th  

www.goldtraders.or.th  

Line ID: @goldtraders 

119 บริษทั 

เคานเตอร

เซอรวิส 

จํากัด 

การฝกอบรมผูมี
หนาที่รายงาน 
ตามระเบียบ
คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน วาดวย
การจัดใหมีการ
ฝกอบรมใหแก 
ผูมีหนาที่รายงาน
ตามมาตรา 13 
และมาตรา 16 
พ.ศ. 2563 

ตั้งแตเดือน
พฤษภาคม 2564 
เปนตนไป 

บริษัท 
เคานเตอร
เซอรวิส จํากัด 

นางจิรภา ชุติมาธิกุล 6 วิชาตาม

ระเบียบฯ 
- บรรยายใน
หองเรียน  
-E-Learning
และแบบสื่อ
ออนไลน 

พนักงานของบริษัท 
เคานเตอรเซอรวิส 
จํากัด และบริษัท ไทย
สมารทคารด จํากัด 

ไมมีคาใชจาย คุณชฎาสิปาง  
ดานกฎหมายและบริหารความเสีย่ง 
0 2071 2143-44  
และ 0 2071 2152 

120 ธนาคารเมกะ 

สากลพาณชิย 

ความรูดาน
กฎหมายฟอกเงนิ
และกฎหมายที่

ตั้งแตธนาคาร

ไดรบัความ

เห็นชอบหลักสตูร

สถานที่จัด
อบรมตามที่
ธนาคารกาํหนด 

นางสาวศรีไสว โพธิวัลย 6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

(1)บรรยาย

ในหองเรยีน 

(2)VDO 

เฉพาะพนกังานของ

ธนาคารฯ เทานั้น 

ไมมีคาใชจาย srisawaip@megaicbc.com 

0 2259 2000 ตอ 167 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

จํากัด 

(มหาชน) 

เกี่ยวของแกผูมี
หนาที่รายงาน 

การฝกอบรม

จากสํานกังาน 

ปปง. เปนตนไป 

Conference 

(3)รูปแบบสื่อ

ออนไลนตาง ๆ  

ที่เหมาะสม 

121 บริษัท ซมัซงุ 

ประกนัชีวิต 

(ประเทศไทย) 

จํากัด 

(มหาชน) 

การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน และการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการกอ
การรายของ
สถาบันประเภท
บริษัทประกันชีวิต 

ตั้งแตเดือน

เมษายน 2564 

เปนตนไป 

หองประชุม
ของบริษัทฯ 
หรือสถานที่
จัดอบรมอื่น ๆ 
ที่บริษัทฯ 
กําหนด 

1.นายจริน แกวดาํ 
2.นายฬียฤทธิ์ ศิริมวง 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

-หองเรียน 

(Classroom)   

การบรรยาย 

ผานระบบ 

ออนไลน 

(Online Class) 

1) ผูบริหาร พนกังาน 
บุคลากรของบริษัทฯ ที่
ทําหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกบัการปฏิบัตติาม
กฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปราม
การฟอกเงนิ และการ
ปองกันและปราบปราม
การสนับสนุนทาง
การเงนิแกการกอการ
รายและการแพรขยาย
อาวธุที่มีอานภุาพ
ทําลายลางสูง 
2) ตัวแทน นายหนา
ของบริษัทฯ โดยเปดรับ
บุคคลภายนอกที่ทํา
หนาที่ในการควบคุม
การปฏิบตัหินาที่ที่
เกี่ยวของกับการจัดทํา
รายงานธุรกรรม การจัด
ใหลูกคาแสดงตน การ
ตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเก่ียวกับ
ลูกคาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎหมายวา

ไมมีคาใชจาย คุณประภาพรรณ ดาราสม 

0 2308 2245 ตอ 229 

Prapaphun.d@samsunglife.

co.th 

(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

ดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ 
และการปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงนิ
แกการกอการรายและ
การแพรขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายลางสูง 

122 บริษทั 

หลักทรัพย

จัดการ

กองทุนรวม 

ฟลลิป จํากัด 

หลักสูตรการปองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงนิ และ
การปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการกอ
การราย ตาม
มาตรา 13 และ 16 

ตั้งแตวันที่ 3 

พฤษภาคม 2564 

เปนตนไป 

หองประชุมใน
เครือบริษัทฯ 

นายธนชัย วิภาวีนุกูล 6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

E-Learning เฉพาะพนกังานของ

บริษัทฯ 

ไมมีคาใชจาย  คุณวีรพล 

0 2635 3033 ตอ 827   

123 กรมสงเสริม

สหกรณ 

โครงการเพิ่มศักยภาพ
การบรหิารจัดการ
สหกรณเกีย่วกับ
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน และกฎหมาย
วาดวยการปองกัน
และปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงินแกการกอ
การรายและการ

เริ่มตั้งแตเดือน

มิถุนายน 2564 

เปนตนไป 

กรมสงเสริม
สหกรณ  

1.นายวิโรจน ใจอารี
รอบ 
2.นายสิทธิพันธ เลาห
โรจนกุล 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

-แบบ

หองเรียน 

(Classroom)   

-การบรรยาย 

ผานระบบ 

ออนไลน  

เจาหนาที่สหกรณตาม

กฎหมายสหกรณที่มีทุน

ดําเนินการ ซึ่งมีมูลคา

หุนรวมตั้งแตสองลาน

บาทขึ้นไป 

ไมมีคาใชจาย กลุมพัฒนาสหกรณเครดิตยูเนีย่น 

กองพัฒนาสหกรณดานการเงิน

และรานคา 

โทร. 0 2628 5527 

Union.cpd@gmail.com 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

แพรขยายอาวุธที่มี
อานภุาพทําลาย
ลางสูงแกสหกรณ 

124 บริษทั 

หลักทรัพย

เอเอสแอล 

จํากัด 

กฎหมายฟอกเงนิ
สําหรับผูมีหนาที่
รายงาน 

ตั้งแตเดือน

มิถุนายน 2564 

เปนตนไป 

บริษัท 
หลักทรพัย 
เอเอสแอล 
จํากัด 

นางสาวเสาวลักษณ 
ศิลประเสรฐิ 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

-แบบหองเรยีน

(Classroom)   

- ผานระบบ 

ออนไลน 

-E-Learning 

พนักงานบริษัท/ผูมีหนาที่
รายงานตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ตาม
มาตรา 13 และมาตรา 16 

ไมมีคาใชจาย โทร. 0 2508 1567  

ตอ 3300-3303 

Compliance@aslsecurities.com 

125 บริษัท 

เมืองไทย

ประกนัภัย 

จํากัด 

(มหาชน) 

การปองกั นและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน และการ
ป อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการ
ส นั บ ส นุ น ท า ง
การเงนิแกการกอ
การรายและการ
แพรขยายอาวุธที่
มีอานภุาพทําลาย
ล า ง สู ง ข อ ง
สถาบันการเงิน 
ป ร ะ เ ภท ธุ ร กิ จ
ประกันภัย 

วันจันทร –  
วันอาทิตย 
(ตามวันที่กําหนด) 
09.00 – 12.00 น. 
และ  
13.00 – 16.00 น. 
เริ่มอบรมตั้งแต 
1 สิงหาคม 2564 
เปนตนไป 

บริษัท 
เมืองไทย
ประกันภยั 
จํากัด 
(มหาชน) 

นายสิงหพล พลสิงห 6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

- การบรรยาย 
Classroom  
- อบรมผาน
สื่อออนไลน 
เชน MS-
Teams, 
Zoom, 
Google Meet 
- E-Learning   
 

พนักงาน / ตัวแทน /  
นายหนาของบริษัท 
และบรษิัทในเครอื 

ไมมีคาใชจาย 02-015-5028 
singhaphon.p@muangthai 
insurance.com 

126 บริษัท วาย

แอลจี บูล

เลี่ยน แอนด 

ฟวเจอรส 

จํากัด 

การปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินและการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการกอ

ตั้งแตเดือน

ตุลาคม 2564 

เปนตนไป 

บริษัท วาย
แอลจี บูล
เลี่ยน แอนด 
ฟวเจอรส 
จํากัด 

ว า ที่  ร . ต . ห ริ พ ง ษ 
จรรญา 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

แบบ

หองเรียน 

(Classroom) 

และสื่อออน

ไลน 

พนักงานที่เกี่ยวชองของ

บริษัทและกลุมในเครือ

เทานั้น 

ไมมีคาใชจาย 0 2687 9999 ตอ 4118 

compliance@ylgfutures.co.th 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

การรายและการ
แพรขยายอาวธุที่มี
อานุภาพทําลาย
ลางสูง 
 

127 บ.มี

แคปปตอล 

จํากัด 

หลักสูตรฝกอบรม
ความรูดาน
กฎหมายฟอกเงนิ 
วาดวยการปองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงนิและ
กฎหมายที่
เกี่ยวของแก 
พนักงานบริษัท ม ี
แคปปตอล จาํกัด 

ตั้งแตวันที่ 11 

ตุลาคม 2564 

เปนตนไป 

บริษัท มี 
แคปปตอล 
จํากัด 

น า ง ส า ว ม า น ฟ า 
อินทรนาค 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

1.การ

บรรยายใน

หองเรียน 

(Classroom) 

2.สื่อ

ออนไลน  

เฉพาะพนกังานบริษัทฯ ไมมีคาใชจาย 09 1076 4125 

Maanfah.i@meecapital.co.th 

128 บ.โตเกียว

มารีน

ประกนัชีวิต 

(ประเทศ

ไทย) จํากัด 

(มหาชน) 

หลักสูตรการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน และการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการกอ
การรายและการ
แพรขยายอาวธุที่มี
อานุภาพทําลาย
ลางสูง สําหรับผูมี
หนาที่รายงาน 

ตั้งแต

พฤศจิกายน 

2564 เปนตนไป 

สํานักงาน
ใหญและสาขา
ของบริษัท 

1.นางสาวผการัตน 
มวงยืนนาน 
2.นางสาวเบ็ญจวรรณ 
ตระกูลสุขอนันต 
3.นายอภิชาติ  
อยูสุขอาบ 
4 .นาย เกี ย รติ ศั ก ดิ์ 
บุญขะจาย 
5.นายประภาส สินสุด
6.นายกุลปภพ  
สุขประเสริฐศกัดิ์ 
7.นายจุลพงษ  
ศิรมิหาธรรม 
8.น า ง สา วภ านิ ก า 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

1.การ

บรรยายใน

หองเรียน 

(Classroom) 

2.สื่อ E-

Learning 

(LMS)  

3.สื่อออนไลน 

(Virtual 

Classroom) 

พนักงาน ฝายขาย 

ตัวแทน/นายหนาของ

บริษัท และในกลุม

โตเกียวมารีน 

ไมมีคาใชจาย 0 2619 4175 
compliance@tokiomarine.co.th 

(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

ยอดโยม 
9.นายสุชาติ  
นิลคําวงศ 
10.นายประสิทธิ์  
ปดแพง 
11.นายวิวัฒน  
จิรานุกูล 
12.นางสาวจิตรา 
วัชรสิริกุล 
13.นายมงคล  
จิรภาคยกุล 
14.นายสุนทร  
จิณหวรากุล 

129 บ. หลกัทรัพย

จัดการ

กองทุน  

ทาลิส 

จํากัด 

การฝกอบรม
สําหรับผูมีหนาที่
รายงาน ตาม
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน มาตรา 13 

นับตั้งแตวันที่ 

1 ตุลาคม 2564 

เปนตนไป 

บ. หลกัทรัพย
จัดการกองทุน  
ทาลิส จํากัด 

1.นางสาวมานี  
ทรัพยสวัสดิ์กุล 
2.นางสาวทัศนีย  
พานิชยพันธ 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

1.การ

บรรยายใน

หองเรียน 

(Classroom) 

2.สื่อ

ออนไลน 

เฉพาะพนกังานบริษัทฯ 

ที่ปฏิบัติหนาที่ที่

เกี่ยวของเทานั้น 

ไมมีคาใชจาย คุณทัศนีย พานิชยพันธ 
0 2015 0237 
Tasanee.p@talisam.co.th 

130 บ.ซิงเกอร 

ประเทศไทย 

จํากัด 

(มหาชน) 

อบรมผูมีหนาที่
รายงานตาม
กฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปราม 
การฟอกเงนิ 
มาตรา 13 และ
มาตรา 16 

เริ่มตั้งแตเดือน

มีนาคม 2565 

เปนตนไป 

บ.ซิงเกอร 
ประเทศไทย 
จํากัด 
(มหาชน) 

1.นางสาวพรรสวรรค 
สนั่นรัมย 
2.นางสาวนลินญา  
สุทธิพงค 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

1.ผานระบบ 

E-Learning 

2.การ

บรรยายใน

หองเรียน 

(Classroom) 

 

1.ผูบรหิารและพนักงาน
ของ บ.ซิงเกอร 
ประเทศไทย จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทใน

เครือ ไดแก บ.เอสจี 

แคปปตอล จาํกัด 

(มหาชน) รวมถึง

สหกรณออมทรพัย

พนักงาน ซิงเกอร จํากัด 

ไมมีคาใชจาย 0 2352 4777 ตอ 6323 
09 0894 6695  
08 6802 9102 
nalinyas@singerthai.co.th 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

2.ผูบรหิารและพนักงาน 
ตวัแทน นายหนาผูที่
ไดรบัมอบหมาย หรือผู
ใหบริการของกลุมบริษัท 

131 บ.มันนิกซ 

จํากัด 

AML/CFT Basic 
Knowledge 

ตั้งแตวันที่ 1 

มกราคม 2565 

เปนตนไป 

E-Learning, 
Virtual 
meeting 
หรือที่บริษัท 
มันนิกซ จํากัด 

นายณัฐพล  
สุรรตันรังษี 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

1.ผานสื่อ

ออนไลน 

2.การ

บรรยายใน

หองเรียน 

(Classroom) 

เจาหนาที่ของบริษัท
และผูปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของกับการจัดทํา
รายงานธุรกรรม การจัด
ใหลูกคาแสดงตน และ/
หรือที่จําเปนตองเขาใจ
กฎหมาย AML/CFT 

ไมมีคาใชจาย Kanyaphak.p@monix.co.th 
09 4681 7779 

132 ธนาคาร

เกียรติ

นาคินภัทร 

จํากัด 

(มหาชน) 

หลักสูตรการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน และการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการกอ
การรายและการ
แพรขยายอาวธุที่มี
อานุภาพทําลาย
ลางสูง 

ตั้งแตเดือน
มกราคม 2565 
เปนตนไป 
ผูเขาอบรม
สามารถ
ลงทะเบียนเพื่อ
รับการอบรม 
ในรูปแบบ  
E-Learning 
ตลอดเวลา (24 
ชั่วโมง) หรือ 
ในบางกรณ ี
ธนาคารฯจะจัด
การบรรยาย 
ผานชองทาง 
Online ทุก ๆ 
เดือน 
 

ธนาคาร
เกียรตินาคนิ
ภัทร จํากัด 
(มหาชน) ผาน
ชองทาง   
E-Learning 
หรือบรรยาย
ผานชองทาง  
Online 

1.นายกันตพัฒน 
ฉัตรมงคลชัย 
2.นางสาวสมประภา 
จันทนะเสวี 
3.นายบัญชา คลังผา 
4.นางสาวดรุวรรณ  
กูโน 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

1.การ

บรรยายใน

หองเรียน 

(Classroom)

2.ผานระบบ 

E-Learning 

3.สื่อ 

Online 

1.เฉพาะพนักงานของ
ธนาคารเกียรตินาคิน
ภัทร จํากัด (มหาชน)  
2.พนักงานของบริษัท
ภายในกลุมธุรกิจฯ  
รวมถึงพนักงานที่มา
จากบริษัทภายนอกที่
ปฏิบัติหนาที่เปน
ตัวกลาง ตัวแทน และ 
Outsource 
ใหกับธนาคารฯ 
และบรษิัทภายใน 
กลุมธุรกิจฯ เทานั้น 

ไมมีคาใชจาย 1.นายบัญชา คลังผา 
0 2495 3540 
Bancha.khla@kkpfg.com 
2.นางสาวดรุวรรณ กูโน 
0 2495 3541 
Daruwan.kuno@kkpfg.com 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

 
 
 
 

133 บ.ธนชาต 

ประกนัภัย 

จํากัด 

(มหาชน) 

การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน และการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการกอ
การราย 

ตั้งแต 
เดือน มิ.ย.65 
เปนตนไป 

บ.ธนชาต 
ประกันภยั 
จํากัด 
(มหาชน) 
สํานักงาน
ใหญ หรอืผาน
ทางออนไลน 
MS Team 

1 .นา งสาวกิ ตติ ภ า 
จันทนาประเสริฐ 
2.นางสาวตริตาภรณ 
พิพัฒนพงศกุล 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

1.การ

บรรยายใน

หองเรียน 

(Classroom) 

2.สื่อ 

Online 

บุคลากรของบริษัท ไมมีคาใชจาย นางสาวตริตาภรณ  
พิพัฒนพงศกุล 
Tritaporn.pap@thanachart.
co.th 
06 3315 5995 

134 บ.สามารถ 

เอ็ด เทด็ 

จํากัด 

การปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินและการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงนิแกการกอ
การรายและการ
แพรขยายอาวธุที่
มีอานุภาพทําลาย
ลางสูง สําหรับผูมี
หนาที่รายงาน 
ตามมาตรา 13 
และมาตรา 16 
พ.ศ. 2563 

ตั้งแตวันที่ 1 
เม.ย. 65  
เปนตนไป 

บ.สามารถ 
เอ็ด เท็ค 
จํากัด  

นางสาวปริศนา  
อุดมสุวรรณกุล 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

1.การ

บรรยายใน

หองเรียน 

(Classroom)

2.ผานระบบ 

E-Learning 

3.สื่อ 

Online 

ผูมีหนาที่รายงานตาม
กฎหมายฟอกเงนิ (การ
อบรมแบบเปดรับ
บุคคลภายนอก) 

อบรมและ

สอบ (ทําการ

ทดสอบ

จนกวาจะ

ผาน) 

คาลงทะเบียน 

500 บาท 

(ไมรวม VAT) 

นายมนตรี สันติลักขณาวงศ 
08 5111 4828 
น.ส. กนกวรรณ กุศลทรามาส 
0 2502 6149 

135 บ.สบาย 

เทคโนโลยี 

ความรูดาน
กฎหมายฟอกเงนิ

ตั้งแตวันที่ 14 
มี.ค. 65  

บ. สบาย 
เทคโนโลยี 

น า ง ส า ว ม า น ฟ า 
อินทรนาค 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

1.การ

บรรยายใน

พนักงานบริษัท สบาย 
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

1.พนักงาน

บริษัท สบาย 

09 1076 4125 
Maanfah.i@sabuytech.com 
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ลําดับ นิติบุคคลที่

ไดรับความ

เห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร วัน เวลา ของ

การฝกอบรม 

สถานที่

ฝกอบรม 

วิทยากรประจํา

หลักสูตร 

รายวิชา รูปแบบการ

อบรม 

กลุมเปาหมาย อัตรา

คาบริการ 

เบอร/อีเมลติดตอ 

 

จํากัด 

(มหาชน) 

วาดวยการปองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงนิและ
กฎหมายที่
เกี่ยวของแกผูมี
หนาที่รายงาน 

เปนตนไป จํากัด 
(มหาชน) 

หองเรียน 

(Classroom) 

2.สื่อ 

Online 

และบรษิัทในเครอื เทคโนโลยี 

จํากัด 

(มหาชน) ไมมี

คาใชจาย 

2.บรษิัทในเครือ 

คาบริการ  

500 บาท  

รวม VAT 

136 บ.ศรีสวัสดิ์ 

แคปปตอล 

จํากัด 

ความรูทั่วไป
เกี่ยวกบักฎหมาย
ฟอกเงิน และ
บทบาทของผูมี
หนาที่รายงาน
ธุรกรรม 

ตั้งแตวันที่ 1 
เม.ย. 65 เปน
ตนไป  

สถานที่ทําการ
บริษัท หรอื
นอกสถานที่
ทําการบริษัท 

นางสาวกันตยา  
ชมภูมิ่ง 

6 วิชาตาม
ระเบียบฯ 

1.การ

บรรยายใน

หองเรียน 

(Classroom)

2.ผานระบบ 

E-Learning 

3.สื่อ 

Online 

เฉพาะพนกังานบริษัทผู
ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน 

ไมมีคาใชจาย 09 6642 6914 
Kantaya.c@srisawadcapital.
com 
(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง) 

 

 

 

 

 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 


