ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จํากัด
ฉบับที 1/2557
เรื องนโยบายเกีย วกับการป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่ อการร้ าย
********************************
ด้วยพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ"มเติม (ฉบับที" 2)
พ.ศ. 2551 (ฉบับที" 3) พ.ศ. 2556 และข้อบัญญัติในกฎกระทรวง เรื" อง การตรวจสอบเพื"อทราบข้อเท็จจริ งเกี"ยวกับ
ลูกค้า พ.ศ. 2556 สหกรณ์ในฐานะเป็ นสถาบันการเงินตามกฎหมาย ว่าด้วย การป้ องกันและปราบปรามการฟอก
เงิ น ต้องกําหนดนโยบายที"แสดงถึ งการรับเอามาตรการด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นและการ
ต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมาเป็ นนโยบายหลักขององค์กร และมีความสําคัญเท่า ๆ กัน
นโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ
ดังนั?น เพื"อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าว ที"ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ชุ ดที" 57 ประชุ มครั?งที" 6 /2557 เมื"อวันที" 16 มิถุนายน 2557 จึงมีมติกาํ หนด
นโยบายเกี"ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไว้ดงั นี?
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด สนับสนุ นและพร้อมปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และดําเนินกระบวนการ
ตรวจสอบเพื"อทราบข้อเท็จจริ งเกี"ยวกับลูกค้าอย่างเคร่ งครัด รวมถึงการายงานธุ รกรรม และปฏิบตั ิหน้าที"อื"นๆ
ตามกฎหมายดังกล่าวอย่างครบถ้วน
2. สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ศ รี สะเกษ จํากัด จะกําหนดแนวทางการปฏิ บตั ิ หน้าที" เกี" ย วกับการรั บลู กค้า ซึ" ง
ประกอบด้วย ขั?นตอนการจัดให้ลูกค้าแสดงตน และระบุตวั ตน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
3. สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ค รู ศ รี ส ะเกษ จํา กัด จะกํา หนดมาตรการบริ หารความเสี" ย งด้า นการฟอกเงิ นและ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
โดยมาตรการในการบริ หารความเสี" ยง ประกอบด้วย (1) การบริ หารความเสี" ยงภายในสหกรณ์ สําหรั บ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การหรื อช่องทางบริ การของสหกรณ์ (2) การบริ หารความเสี" ยงสําหรับลูกค้าทั?งหมด (3) การ
บริ หารความเสี" ยงเพื"อตรวจสอบธุรกรรมที"มีเหตุอนั ควรสงสัย

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด จะกําหนดแผนงานที"ตอ้ งดําเนินการให้บรรลุเป้ าหมายในเรื" องการ
ให้ความรู ้ความเข้าใจแก่บุคลากร ด้วยกระบวนการที"มีประสิ ทธิ ภาพและมัน" ใจว่าจะทําให้บุคลากรมีความเข้าใจ
ในนโยบายหลัก และนโยบายรองที" ส นับ สนุ น รวมถึ ง จัดให้บุ ค ลากรของสหกรณ์ ไ ด้รับ การฝึ กอบรมอย่า ง
สมํ"าเสมอเกี"ยวกับการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย เพื"อจะปฏิบตั ิหน้าที"ได้อย่างถูกต้อง
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด จะกําหนดให้มีการตรวจสอบภายใน สําหรับส่ วนงานที"เกี"ยวข้อง
กับการกํากับดูแลการปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับมาตรการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน การ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในสหกรณ์ และตรวจสอบภายใน เกี"ยวกับระบบปฏิบตั ิราชการ ตาม
นโยบายหลักและนโยบายรองอย่างครบถ้วน โดยให้อาํ นาจการตรวจสอบภายในนั?นเป็ นไปโดยอิสระ ไม่มีการ
แทรกแซงจากส่ วนงานใดหรื อผูท้ ี"มีอาํ นาจบริ หารภายในสหกรณ์
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด จะกําหนดกระบวนการในการพิจารณาเพื"อปรับปรุ งนโยบายหลัก
และนโยบายรองให้ท นั สมัย และสอดคล้องกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ บริ ก าร หรื อช่ องทางบริ ก ารใหม่ๆ โดยเฉพาะที"
เกี"ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีหรื อเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์อยูเ่ สมอ
ประกาศ ณ วันที" 20 มิถุนายน 2557

(นายศักดิJชยั พงษ์เพชร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้ องกันการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่ อการร้ าย
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จํากัด
เพื" อ ให้ ก ารดํา เนิ น งานของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู ศรี สะเกษ จํา กัด เป็ นไปตามกฎหมายว่ า ด้ว ย
การป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นและเป็ นไปตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด เรื" อง
นโยบายเกี"ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย ฉบับที"
1/2557 ลงวันที" 16 มิถุนายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด จึงได้กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ิตาม
นโยบายการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่อการร้ ายขึ? น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื"อเป็ นแนวทางในการกํากับดูแลให้บุคลากรภายในองค์กรการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และนโยบาย
ของสหกรณ์
ลักษณะของการฟอกเงิน
การฟอกเงิ นเป็ นการบวนการที" มี เจตนาเพื"อ แปลงผลประโยชน์ที" ไ ด้ม าจากกิ จกรรมที" ผิด กฎหมาย/
อาชญากรรม มาเปลี"ยนสภาพให้เป็ นเงินหรื อทรัพย์สินที"ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยกระบวนการฟอกเงิน
ประกอบด้วย
ขั?นตอนที" 1 การนําเงินจากการกระทําผิดกฎหมายเข้าสู่ ระบบสถาบันการเงิน โดยมีเป้ าหมายเพื"อแปลง
เงินสดให้อยูใ่ นรู ปแบบที"สามารถเคลื"อนย้ายและจัดการได้ง่าย
ขั?นตอนที" 2 การย้า ยเงิ น การแบ่ง เงิ น การโอนเงิ น ให้ย ากต่อการตรวจสอบ เพื"อตัดความเชื" อมโยง
ระหว่างแหล่งที"มาของรายได้ที"ผดิ กฎหมาย โดยการสร้างขั?นตอนการทําธุรกรรมทางการเงินที"ซบั ซ้อน
ขั?นตอนที" 3 การนําเงินกลับเข้าสู่ เศรษฐกิจที"ถูกกฎหมาย โดยทําให้เงินที"ได้มาจากการกระทําผิดกฎหมาย
เป็ นเงินที"ได้มาโดยถูกกฎหมาย และผูฟ้ อกเงินสามารถชี?แจงถึงแหล่งที"มาของเงินได้

ส่ วนที 1 การกําหนดแนวทางปฏิบัติในการรับลูกค้ า
“ลูกค้า” หมายความว่า สมาชิก สมาชิกสมทบ บุคคลหรื อนิติบุคคลที"เกี"ยวข้องกับการทําธุ รกรรมกับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด กําหนดนโยบายการรับลูกค้า โดยกําหนดนโยบายการรับลูกค้า โดย
กํา หนดเป็ นแนวทางปฏิ บ ตั ิ ข? นั ตอนการสร้ า งความสัม พันธ์ หรื อปฏิ เสธความสัม พันธ์ ท างธุ รกิ จหรื อการทํา
ธุ รกรรมกับลูกค้าโดยมีขอ้ มูลที"เป็ นมาตรฐานในการช่วยลดความเสี" ยงของสหกรณ์ ที"สามารถดําเนิ นการพิสูจน์
และตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากับบัญชี รายชื" อที"มีความเสี" ยงตามที"กฎหมายกําหนด เพื"อป้ องกันมิให้สหกรณ์ถูกใช้
เป็ นเครื" องมือ หรื อตัวกลางในการฟอกเงิน หรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
1. การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (Customer Identification : CID)
เมื"อลูกค้าแจ้งความประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ หรื อขอทําธุ รกรรมในครั?งแรก ต้องให้ลูกค้า
แสดงตน ดังนี?
1.1 การแสดงตนของลูกค้าซึ"งเป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน
1.1.1 ชื"อและนามสกุล
1.1.2 วัน เดือน ปี เกิด
1.1.3 เลขประจําตัวประชาชน
1.1.4 ที"อยูต่ ามทะเบียนบ้าน
1.1.5 อาชีพ สถานที"ทาํ งาน
1.1.6 ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที"อยูอ่ ิเล็กทรอนิกส์
1.1.7 ลายมือชื"อลูกค้า
1.2 การแสดงตนของลูกค้าซึ"งเป็ นนิติบุคคล ต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน
1.2.1 ชื"อนิติบุคคล
1.2.2 เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี
1.2.3 หลักฐานสําคัญที"แสดงตนสําหรับสมาคม หรื อนิติบุคคลอื"น ได้แก่ หนังสื อแสดงความประสงค์ในการ
ทําธุรกรรม หนังสื อแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที"เกี"ยวข้อง หรื อหนังสื อแต่งตั?ง หรื อหนังสื อมอบอํานาจ
ในการทําธุรกรรม
1.2.4 สถานที"และหมายเลขโทรศัพท์
1.2.5 ชื"อเต็มของผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย

1.2.6 ข้อมูลของผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิ ติบุคคลที"ได้รับมอบหมาย เช่ น ชื" อเต็ม วัน เดื อนปี เกิ ด
เลขที"ประจําตัวประชาชน และในกรณี ที"เป็ นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสื อเดินทาง หรื อเลขประจําตัวที"รัฐบาล
หรื อหน่วยงานของรับเจ้าของสัญชาติออกให้ หรื อเลขประจําตัวในเอกสารสําคัญประจําตัวที"รัฐบาลไทยออกให้
1.2.7 ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการ
1.2.8 ตราประทับ (ถ้ามี)
1.2.9 ลายมื อ ชื" อ ผู ้มี อ ํา นาจหรื อผู ้รั บ มอบอํา นาจในการสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ หรื อ
ทําธุรกรรม
1.3 การแสดงของลูกค้าที"ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า สําหรับบริ การทางการเงินที"มีความเสี" ยงตํ"า ต้อง
แสดงข้อมูลและหลักฐาน
1.3.1 เลขประจําตัวประชาชน หรื อเลขประจําตัวที"รัฐบาลหรื อหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออก
ให้ หรื อเลขประจําตัวในเอกสารสําคัญประจําตัวที"รัฐบาลไทยออกให้
1.3.2 ที"อยูต่ ามทะเบียนบ้าน
1.3.3 ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที"อยูอ่ ิเล็กทรอนิกส์
1.4 การแสดงตนของลุกค้าที"ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า สําหรับบริ การทางการเงินที"มีความเสี" ยงสู ง
ต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน ตามข้อ 1.1 หรื อ 1.2 แล้วแต่กรณี ก่อนมีการอนุมตั ิให้ทาํ ธุรกรรมครั?งแรก

2. การพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า
เมื"อได้รับข้อมูลการแสดงตนของลู กค้าในข้อ 1 แล้ว ต้องตรวจสอบความถู กต้องของข้อมูลและ
หลักฐานการประกอบการแสดงตน โดยตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากับฐานข้อมูล “บุคคลที"ถูกกําหนด” ซึ" งเป็ นบุคคล
คณะบุคคล หรื อองค์กรตามรายชื" อซึ" งมีมติหรื อประกาศภายใต้มติคณะรัฐมนตรี ความมัน" คงแห่งสหประชาชาติ
กําหนดให้เป็ นผูท้ ี"มีการกระทําอันเป็ นการก่อการร้าย หรื อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรื อ
องค์กรตามรายชื"อที"ศาลได้พิจารณาและมีคาํ สัง" ให้เป็ นบุคคลที"ถูกกําหนด
ในกรณี ที"ไม่มีแหล่งข้อมูลที"น่าเชื" อถื อ ให้ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบ โดยคํานึ งถึงข้อมูลที"ควร
สอดคล้องกับตัวตนของลูกค้า ประเภทบริ การที"ลูกค้าขอสร้างความสัมพันธ์หรื อทําธุรกรรมและความแท้จริ งของ
เอกสารหลักฐาน
3. การระบุตวั ตนของลูกค้า (Know Your Customer : KYC)
เมื"อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษจํากัด ได้ดาํ เนินการการพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตนของ
ลูกค้าแล้ว ต้องดําเนินการให้ได้ขอ้ มูลเพื"อระบุตวั ตนของลูกค้า ดังนี?
3.1 กรณี ที"ลูกค้าเป็ นบุคคลธรรมดา
3.1.1 แหล่งที"มาของรายได้หรื อเงินของลูกค้าที"ใช้ในการทําธุรกรรม
3.1.2 ผูร้ ับผลประโยชน์ที"แท้จริ ง
3.2 กรณี ที"ผตู ้ ิดต่อทําธุรกรรมเป็ นนิติบุคคล
3.2.1 โครงสร้างการบริ หารจัดการองค์กร/ความเป็ นเจ้าขององค์กร
3.2.2 ข้อมูลของผูบ้ ริ หาร
3.2.3 วัตถุประสงค์ในการดําเนินการของนิติบุคคลหรื อบุคคลที"มีการตกลงกันตามกฎหมาย
3.2.4แหล่งที"มาของรายได้ขององค์กร
3.2.5ผูร้ ับผลประโยชน์ที"แท้จริ ง
3.2.6 ข้อมูลด้านอื"น ๆ ขององค์กร อันแสดงถึงความน่าเชื"อถือ ฐานะทางเศรษฐกิจหรื อข้อมูลอื"น
ที"สามารถนํามาพิจารณาความเสี" ยงด้านการฟอกเงินของนิติบุคคลหรื อบุคคลที"มีการตกลงกันตามกฎหมายนั?น
3.2.7วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษจํากัด
4. การอนุมตั ิหรื อปฏิเสธการรับลูกค้า
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษจํากัด ต้องพิจารณาว่า จะอนุมตั ิรับผูข้ อสร้างความสัมพันธ์หรื อผูข้ อใช้
บริ การ เป็ นลูกค้าหรื อไม่ หากพบว่า

4.1 ลูกค้า ผูร้ ับประโยชน์ที"แท้จริ ง หรื อผูม้ ีส่วนเกี"ยวข้องอย่างมีนยั สําคัญของลูกค้าเป็ นสมาชิกของ
คณะบุคคลซึ" งมีมติหรื อประกาศภายใต้มติของคณะมนตรี ความมัน" คงแห่ งสหประชาชาติกาํ หนดให้เป็ นคณะ
บุคคลที"มีการกระทําอันเป็ นการก่อการร้าย
4.2 ไม่ได้รับข้อมูลหรื อหลักฐาน ซึ"งมีความสําคัญในการระบุตวั ตนของลูกค้าและจัดความเสี" ยงด้าน
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
4.3 ลูกค้า ใช้ชื"อปลอม นามแฝง หรื อลูกค้า แจ้งเท็จในข้อมูล หรื อแสดงหลักฐานสําคัญเป็ นเท็จ
4.4 การรับลูกค้ารายนั?น ๆ จะทําให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษจํากัดมีความเสี" ยงต่อการ
ฟอกเงินหรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อย่างร้ายแรง
ในการปฏิ เสธการรับลู กค้าหรื อปฏิ เสธการรับลู กค้าหรื อปฏิ เสธการรับทําธุ รกรรมสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ครู ศรี สะเกษจํากัด จะพิจารณารายงานธุ รกรรมที"มีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสํานักงานป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ซึ" งกรณี ที"ปฏิเสธเนื" องจากมีเหตุผลตามข้อ 4.1 และข้อ 4.3 หรื อกรณี ที"พิจารณาได้วา่ มีโอกาสความ
เสี" ยงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเกิดขึ?นจากการขอสร้างความสัมพันธ์ของ
ลูกค้ารายหนึ"งรายใด
ขั2นตอนการดําเนินกระบวนการตรวจสอบเพีอ ทราบขอเท็จจริงเกีย วกับลูกค้ า
ตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริงเกีย วกับลูกค้ า พ.ศ. 2556
1. จัดให้ลูกค้าแสดงตน ระบุตวั ตนของลูกค้า (Identification)
2. พิสูจน์ทราบข้อมูลลูกค้า (Verification)
3. การบริ หารความเสี" ยงด้านการฟอกเงินของลูกค้า
4. ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ งเกี"ยวกับลูกค้า
ส่ วนที 2 การบริหารความเสี ยงและการตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริงเกียวกับลูกค้ า
เมื"อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษจํากัดดําเนิ นกระบวนการรับลู กค้า จนถึ งขั?นตอนที"ได้ขอ้ มูล
ลูกค้าเพื"อระบุตวั ตนแล้ว ต้องดําเนิ นมาตรการบริ หารความเสี" ยงสําหรับลูกค้าทันทีโดยกําหนดปั จจัยความเสี" ยง
ต่าง ๆ สําหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มและดําเนิ นการบริ หารความเสี" ยงสําหรับบริ การต่าง ๆช่องทางการใช้บริ การทํา
ธุรกรรม เพื"อใช้เป็ นปัจจัยในการบริ หารความเสี" ยงสําหรับลูกค้า ดังนี?

2.1 การบริ หารความเสี" ยงภายในองค์กร
สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษจํากัด บริ หารความเสี" ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายสําหรับบริ การ และช่องทางการใช้บริ การทําธุ รกรรมแต่ละประเภทมาพิจารณาร่ วมกับ
ปัจจัยความเสี" ยงอื"น ๆ ของลูกค้า เพื"อพิจารณาประกอบกับความเสี" ยงสําหรับลูกค้าแต่ละรายแนวทางการพิจารณา
ความเสี" ยงของบริ การและช่องทางการใช้บริ การทําธุรกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษจํากัด
2.1.1 บริ การ การให้กูย้ มื สิ นเชื"อ จํานอง มีความเสี" ยงด้านการฟอกเงินในระดับตํ"า
2.1.2 บริ การ การออม มีความเสี" ยงที"สูงกว่าข้อ 2.1.1
2.1.3 ช่องทางการทําธุรกรรม ต่อหน้าเจ้าหน้าที"มีความเสี" ยงในระดับตํ"า
2.1.4 ช่องทางการสร้างความสัมพันธ์แบบไม่พบหน้า มีความเสี" ยงในระดับสู ง
2.1.5 ช่องทางการสร้างความสัมพันธ์แบบไม่พบหน้า สําหรับบริ การที"มีการจํากัดวงเงิน(ตํ"า)
หรื อจํากัดช่องทางการใช้บริ การ มีความเสี" ยงในระดับตํ"า
2.1.6 ช่องทางการทําธุรกรรม ผ่านเครื" องอัตโนมัติมีความเสี" ยงที"สูงกว่าช่องทางข้อ 2.1.5
2.1.7 ช่องทางการทําธุรกรรม ผ่านเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้อุปกรณ์ของลูกค้า
(โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์) มีความเสี" ยงที"สูงกว่าช่องทางข้อ 2.1.5 และ 2.1.6
2.2 การจัดระดับความเสี" ยงของลูกค้า
2.2.1 ลู กค้าที"มีความเสี" ยงตํ"า ได้แก่สมาชิ ก และสมาชิ กสมทบที"อยู่ภายใต้การกํากับดู แลของ
หน่วยงานของรัฐ โดยต้องดําเนินการตรวจสอบและประเมินความเสี" ยงอย่างสมํ"าเสมอเพื"อให้มน"ั ใจได้วา่ สมาชิก
ได้รับการจัดระดับความเสี" ยงไว้ในความเสี" ยงตํ"า
2.2.2 ลูกค้าที"มีความเสี" ยงสู ง ได้แก่
2.2.2.1 ลูกค้าที"มีความเกี"ยวข้องกับผูท้ ี"มีรายชื"ออยูใ่ น UN Sanction List
2.2.2.2 ลูกค้าที"เป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลที"ถูกยับยั?งการทําธุรกรรม ถูกยึดอายัดทรัพย์สินหรื อเป็ นผู ้
ที"ศาลได้มีคาํ สัง" ให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2.2.2.3 ลูกค้าที"เป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลที"กระทําความผิดฐานฟอกเงินหรื อกระทําความผิดมูลฐาน
หรื อเกี"ยวข้องกับบุคคลที"กระทําความผิดฐานฟอกเงินหรื อกระทําความผิดมูลฐาน
2.2.2.4 ลูกค้าที"เป็ นบุคคลที"มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ
2.2.2.5 ลู ก ค้า ที" ป ระกอบอาชี พ ที"มี ค วามเสี" ยงต่อการฟอกเงิ นตามที" เลขาธิ ก ารปปง.ประกาศ
กําหนด
2.2.2.6 เป็ นผูท้ ี"อยูใ่ นรายชื"อที"เลขาธิการ ปปง. แจ้งให้ทราบ

2.3 การดําเนินการพิสูจน์ทราบลูกค้าโดยมีความเข้มข้นตามระดับความเสี" ยงต่อการฟอกเงินของ
ลูกค้า
2.3.1 การตรวจทานบัญชีของลูกค้าและติดตามความเคลื"อนไหวในทางบัญชีของลูกค้าอย่างต่อเนื"อง
จนยุติความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ดังนี?
2.3.1.1 ติดตามและตรวจสอบความเคลื"อนไหวในการทําธุ รกรรม เพื"อประเมินว่าสอดคล้องกับ
ประเภทความสัมพันธ์ทางธุ รกรรมที"ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในขณะสร้างความสัมพันธ์หรื อแจ้งไว้ในครั?ง
ต่อมา หรื อไม่
2.3.1.2 ติดตามและตรวจสอบการดําเนิ นความสัมพันธ์ทางธุ รกรรม เพื"อประเมินว่าสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกรรมที"ลูกค้าแจ้งไว้ในขณะสร้างความสัมพันธ์หรื อ
แจ้งไว้ในครั?งต่อมา หรื อไม่
2.3.1.3 ตรวจทางบัญชีหรื อความเคลื"อนไหวทางการเงิน เพื"อประเมินว่าสอดคล้องกับสภาพทาง
เศรษฐกิ จของลู ก ค้า ตามข้อมู ล การประกอบอาชี พ และรายได้รวมถึ ง แหล่ ง ที" ม าของรายได้ที" ลู ก ค้าแจ้ง ไว้ใ น
ขั?นตอนการแสดงตนขณะสร้างความสัมพันธ์หรื อแจ้งไว้ในครั?งต่อมา หรื อไม่
2.3.1.4 ตรวจสอบข้อมูลการระบุ ตวั ตนของลู ก ค้า แสดงตน ข้อมู ลการประกอบอาชี พข้อมู ล
แหล่งที"มาของรายได้รวมถึงข้อมูลที"ใช้เพื"อการติดต่อกับลูกค้า ให้เป็ นข้อมูลที"เป็ นปัจจุบนั เสมอ
2.3.2กรณี ที"ลูกค้าที"มีความเสี" ยงตํ"า ได้ทาํ ธุ รกรรมในทรัพย์สินที"มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาทสหกรณ์
อาจลดระดับ ความเข้ม ข้นในการบริ หารความเสี" ย งและการตรวจทางบัญชี ข องลู ก ค้า และการติ ด ตามความ
เคลื"อนไหวในทางบัญชีของลูกค้าได้โดยไม่ตอ้ งดําเนินการระบุตวั ตนลูกค้าที"มีความเสี" ยงตํ"า
2.3.3 กรณี ที"ลู ก ค้าที" มี ค วามเสี" ยงสู ง ต้องดําเนิ นการตรวจทานบัญชี ของลู กค้า และติ ดตามความ
เคลื" อนไหวในทางบัญชี ของลู กค้าอย่างเข้มข้น โดยดํา เนิ นการตรวจสอบเพิ"มเติม เพื"อให้ทราบถึ งข้อเท็จจริ ง
ดังต่อไปนี?
2.3.3.1 ตรวจสอบเพื"อทราบถึงที"มาของเงินทุนที"ใช้ในการทําธุรกรรม
2.3.3.2ตรวจสอบและติดตามความเคลื"อนไหวในการทําธุรกรรมของลูกค้าอย่างใกล้ชิด
2.3.3.3 ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเกี"ยวกับผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ในทอดสุ ดท้าย เพื"อทบทวน
กระบวนการบริ การบริ หารความเสี" ยงของลูกค้าอย่างสมํ"าเสมอและต่อเนื"อง

ส่ วนที 3การตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริงเกีย วกับลูกค้ า
กระบวนการตรวจสอบเพื"อทราบข้อเท็จจริ งเกี"ยวกับลูกค้าตามกฎหมายกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการตรวจสอบเพื"อทราบข้อเท็จจริ งเกี"ยวกับลูกค้า หมายถึงขั?นตอนในการทบทวนข้อมูล ตรวจสอบและความ
เคลื"อนไหวทางการเงินและข้อมูลลูกค้าอย่างต่อเนื"อง (Monitoring) โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษจํากัด
พิจารณาความสอดคล้องกับระดับความเสี" ยงเป็ นสําคัญ
3.1 การกําหนดวิธีการตรวจสอบเพื"อทราบข้อเท็จจริ งเกี"ยวกับลูกค้า โดยคํานึงถึงหลักการ ดังนี?
3.1.1 ตรวจสอบลักษณะและประเภทธุ รกรรมของลู กค้าอย่างต่อเนื" อง เพื"อทราบว่าลูกค้ามีการทํา
ธุรกรรมในวิธีที"ปกติและทําธุรกรรมในประเภทที"เคยแจ้งหรื อทําอยูเ่ ป็ นปกติหรื อไม่
3.1.2 ตรวจสอบข้อมูลเกี"ยวกับจํานวนเงินในการทําธุรกรรม เพื"อทราบว่า ลูกค้ามีการทําธุ รกรรมใน
มูลค่าเงินที"เป็ นปกติหรื อไม่ (อาจพิจารณาจากข้อมูลรายได้/ฐานะทางการเงินของลูกค้า) ข้อมูลการลงทุน ข้อมูล
การทําธุรกรรมในครั?งก่อน ๆ
3.1.3 ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า เพื"อทราบว่า ลูกค้ามีขอ้ มูลที"เปลี"ยนแปลง และส่ งผลกระทบต่อ
การบริ หารความเสี" ยง การกําหนดความเข้มข้นในการตรวจสอบเพื"อทราบข้อเท็จจริ ง หรื อความสัมพันธ์กบั
สหกรณ์หรื อไม่
สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ครู ศ รี สะเกษจํากัด ต้องดํา เนิ นกระบวนการตรวจสอบเพื"อทราบข้อเท็จจริ ง
ข้างต้น อย่างต่อเนื"อง จนกว่าจะยุติความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
3.2 การกําหนดผลลัพธ์ของกระบวนการตรวจสอบเพื"อทราบข้อเท็จจริ งเกี"ยวกับลูกค้า โดยคํานึงถึงหลักการ
ดังนี?
3.2.1ลู ก ค้า ยัง คงดํา เนิ น ความสั ม พัน ธ์ ก ับ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู ศ รี ส ะเกษจํา กัด ในประเภท
ความสัมพันธ์ที"เคยแจ้งไว้หรื อไม่
3.2.2 ลู กค้ายังคงมีพฤติกรรมในการทําธุ รกรรม ในรู ปแบบที"เคยแจ้งไว้หรื อที"เคยทําอยู่เป็ นปกติ
หรื อไม่
3.2.3 ลูกค้ายังคงมีพฤติกรรมการทําธุ รกรรม ที"สอดคล้องกับข้อมูลฐานะทางเศรษฐกิ จที"สถาบัน
การเงินได้วเิ คราะห์หรื อประเมินไว้หรื อไม่ หรื อที"ลูกค้าเคยแจ้งไว้หรื อไม่
3.2.4 ลูกค้าควรอยูใ่ นระดับความเสี" ยงเดิมที"สหกรณ์ได้ประเมินไว้หรื อไม่
3.2.5 ลูกค้ามีขอ้ มูลที"เปลี"ยนแปลงหรื อไม่ โดยเฉพาะข้อมูลถิ"นที"อยูข่ อ้ มูลอาชีพ แหล่งที"มาของเงิน
รายได้และข้อมูลการติดต่อลูกค้า
3.2.6 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษจํากัด จะพิจารณาดําเนินความสัมพันธ์กบั ลูกค้าต่อไปหรื อไม่

3.3 การกําหนดวิธีการตรวจสอบเพื"อทราบข้อเท็จจริ งเกี"ยวกับลูกค้าที"มีความเสี" ยงสู ง โดยคํานึงถึง
หลักการ ดังนี?
3.3.1 ตรวจสอบเพื"อให้ทราบที"มาของเงินที"ลูกค้าใช้ในการทําธุรกรรมหรื อดําเนินความสัมพันธ์
กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษจํากัด
3.3.2 ทบทวนและตรวจสอบความเคลื"อนไหวในการทําธุ รกรรม ความเคลื"อนไหวทางการเงินของ
ลูกค้าอย่างใกล้ชิด
3.3.3 ทบทวนข้อมูลเกี"ยวกับลูกค้า และผูร้ ับผลประโยชน์ที"แท้จริ งของลูกค้า อย่างเข้มข้นสมํ"าเสมอ
3.4 การกํา หนดวิ ธี ก ารตรวจสอบเพื" อ ทราบข้อ เท็ จ จริ งเกี" ย วกับ ธุ ร กรรมการโอนเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยคํานึงถึงหลักการ ดังนี?
3.4.1 ธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษจํากัด ต้องตรวจสอบสถาบันการเงินอื"น ๆ ที"ตนรับคําสั"งโอน
อย่า งสมํ"า เสมอ เพื"อรั บ รองได้ว่า สถาบัน การเงิ นที" ตนสร้ า งความสัม พันธ์ ด้วยนั?นมี ม าตรฐานในการดํา เนิ น
กระบวนการจัดให้ลูกค้าแสดงตน การระบุตวั ตน การพิสูจน์ทราบ การบริ หารความเสี" ยง และการตรวจสอบเพื"อ
ทราบข้อเท็จจริ งเกี"ยวกับลูกค้า ที"มีมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยใน
การส่ งคําสัง" โอนและรับคําสัง" โอน สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษจํากัด ต้องส่ งหรื อรับพร้อมข้อมูลต่อไปนี?
ข้ อมูลสั งโอน
ชื"อเต็มของลูกค้าผูส้ ง"ั โอน
หมายเลขบัญชีของลูกค้าผูส้ ง"ั โอน
ชื"อ/สาขาของธนาคารที"ส่งคําสัง" โอน
จํานวนเงิน

ข้ อมูลผู้รับโอน
ชื"อเต็มของลูกค้าผูร้ ับโอน
หมายเลขบัญชีของลูกค้ารับสัง" โอน
ชื"อ/สาขาของธนาคารที"รับคําสัง" โอน
จํานวนเงิน

ส่ วนที 4 การรายงานธุรกรรมทีม ีเหตุอนั ควรสงสั ย
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษจํากัด ต้องรายงานธุ รกรรมที"มีเหตุอนั ควรสงสัยและรายงานข้อเท็จจริ งที"มี
เหตุผลอันควรสงสัยจากกระบวนการตรวจสอบเพื"อระบุตวั ตนของลู กค้ากระบวนการบริ หารความเสี" ยง และ
กระบวนการตรวจทานบัญชีของลูกค้าและติดตามความเคลื"อนไหวในทางบัญชีของลูกค้าต่อสํานักงานปปง. โดย
รายงานดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมตั ิจากคณะกรรมการ

4.1 ประเภทของรายงาน
4.1.1 รายงานธุรกรรมเงินสด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษจํากัด ต้องรายงานธุ รกรรมที"เป็ นการฝากเงิน หรื อรับชําระเงินซึ" ง
เกี"ยวข้องกับการฝากเงินระหว่างลูกค้ากับสหกรณ์และสัญญาเงินกูร้ ะหว่างลูกค้ากับสหกรณ์ดว้ ยเงินสดที"มีมูลค่า
ตั?งแต่ 2 ล้านบาทขึ?นไป
- รายงานโดยใช้แบบ ปปง.1 -01 (แบบรายงานธุรกรรมที"ใช้เงินสด)
- ส่ งแบบรายงานที"ทาํ ขึ?นในระหว่าง วันที" 1 ถึงวันที" 15 และที"ทาํ ขึ?นในระหว่างวันที"16 ถึงวันสิ? น
เดือน ไปยังสํานักงานปปง. ภายใน 7 วันนับแต่วนั ถัดจากวันที" 15 และวันสิ? นเดือนของเดือนที"มีการทําธุ รกรรม
นั?น
4.1.2 รายงานธุรกรรมทีเ กีย วกับทรัพย์สิน
สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ค รู ศ รี ส ะเกษจํา กัด ต้องรายงานการทํา ธุ รกรรมเกี" ย วกับ ทรั พ ย์สิ นเมื" อมี ก าร
พิจารณาจ่ายทุนเรื อนหุน้ เงินฝาก ซึ"งมีมูลค่าที"อนุมติจา่ ยตั?งแต่ 5 ล้านบาทขึ?นไป
- รายงานโดยใช้แบบ ปปง.1 -02 (แบบรายงานธุรกรรมที"เกี"ยวกับทรัพย์สิน)
- ส่ งแบบรายงานที"ทาํ ขึ?นในระหว่าง วันที" 1 ถึงวันที" 15 และที"ทาํ ขึ?นในระหว่างวันที"16 ถึงวันสิ? น
เดือน ไปยังสํานักงานปปง. ภายใน 7 วันนับแต่วนั ถัดจากวันที" 15 และวันสิ? นเดือนของเดือนที"มีการทําธุ รกรรม
นั?น
4.1.3 รายงานธุรกรรมทีม ีเหตุอนั ควรสงสั ย
4.1.3.1 ธุ รกรรมที"มีเหตุอนั ควรสงสัย หมายความว่า ธุ รกรรมที"มีความซับซ้อนผิดไปจากการทํา
ธุ รกรรมในลักษณะเดียวกันที"ทาํ อยูต่ ามปกติธุรกรรมที"ขาดความเป็ นไปได้ในเชิ งเศรษฐกิจ ธุ รกรรมที"มีเหตุอนั
ควรเชื"อได้วา่ กระทําขึ?นเพื"อหลีกเลี"ยงมิให้ตอ้ งตกอยูภ่ ายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน หรื อธุ รกรรมที"เกี"ยวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐาน ทั?งนี? ไม่วาจะเป็ นการทําธุ รกรรมเพียงครั?งเดียว
หรื อหลายครั?ง
4.1.3.2 ต้องตรวจทานและตรวจสอบธุ รกรรมที"ซับซ้อน มีขนาดใหญ่ผิดปกติขาดความเป็ นไปได้
ทางเศรษฐกิ จ หรื อเป็ นธุ รกรรมที"มี ความผิดปกติอื"น ๆ อันเกิ ดจากการดําเนิ นความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จการทํา
ธุรกรรม และการทําธุ รกรรมที"ไม่ได้ทาํ ต่อหน้าของลูกค้า อย่างต่อเนื"องจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์กบั ลูกค้า และ
พิจารณาความเหมาะสมในการรายงานต่อสํานักงานปปง.

4.1.3.3 รายงานโดยใช้แบบ ปปง. 1 -03 (แบบรายงานการทําธุรกรรมที"มีเหตุอนั ควรสงสัย)
4.1.3.4 รายงานโดยการส่ งแบบรายงานไปยังสํานักงานปปง. ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที"มีเหตุอนั
ควรสงสัย
4.2 การส่ งแบบรายงานการทําธุ รกรรมไปยังสํานักงานปปง. สหกรณ์อาจทําได้ดว้ ยวิธีใดวิธีหนึ" ง
ดังนี?
4.2.1 ยืน" ต่อเจ้าหน้าที" ณ สํานักงานปปง.
4.2.2 ส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ
4.2.3 ส่ งเป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ส่ วนที 5ตัวอย่างธุรกรรมทีม ีเหตุอนั ควรสงสั ย
5.1 ลูกค้าหน่วงเหนี"ยวมิให้การแสดงตนลุล่วงได้โดยสะดวก
5.2 การชําระหนี?จาํ นวนมากโดยผิดสังเกต
5.3 ลูกค้าเพิม" ทุนเรื อนหุน้ หรื อเงินฝากจํานวนมาก
5.4 ธุรกรรมใด ๆ ที"เกี"ยวข้องกับบุคคลที"ไม่เปิ ดเผยตัวตน
5.5 ลูกค้าทําธุรกรรมด้วยเงินสดจํานวนมาก แทนการโอนเงินหรื อจ่ายด้วยเช็คตามวิธีปฏิบตั ิทว"ั ไป
5.6 ลู ก ค้า ขอชํา ระเงิ น ด้ว ยเงิ น สดจํา นวนมากหรื อ ชํา ระด้ว ยเงิ น โอนจากต่ า งประเทศในสกุ ล เงิ น ตรา
ต่างประเทศ
5.7 ลูกค้าลังเลที"จะให้ขอ้ มูลพื?นฐานในขั?นตอนการสมัคร หรื อให้ขอ้ มูลน้อยที"สุดเท่าที"จาํ เป็ น หรื อให้ขอ้ มูล
ที"ตอ้ งมีคา่ ใช้จา่ ยจํานวนมากในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
--------------------------------------------

