ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
ฉบับที่ 1 / 2559
เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
-----------------------------------------ด้วยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2556 และข้อบัญญัติในกฎกระทรวง เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 สหกรณ์ในฐานะเป็น
สถาบันการเงินตามกฎหมาย ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต้องกาหนดนโยบายที่แสดงถึงการรับเอามาตรการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมาเป็นนโยบายหลักของ
องค์กร และมีความสาคัญเท่า ๆ กันนโยบายหลักในการดาเนินธุรกิจ
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ครู
สุโขทัยจากัด ชุดที่ 58 ประชุมครั้งที่ 8 /2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559 จึงมีมติกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไว้ดังนี้
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัยจากัด สนับสนุนและพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และดาเนินกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงการรายงานธุรกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามกฎหมายดังกล่าวอย่างครบถ้วน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัยจากัด จะกาหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอน
การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และระบุตัวตน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัยจากัด จะกาหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายโดยมาตรการในการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย (1) การบริหารความเสี่ยงภายในสหกรณ์ สาหรับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือช่องทางบริการของสหกรณ์ (2) การบริหารความเสี่ยงสาหรับลูกค้าทั้งหมด (3) การบริหารความเสี่ยง
เพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัยจากัด จะกาหนดแผนงานที่ต้องดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายในเรื่องการให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่บุคลากร ด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและมั่นใจว่าจะทาให้บุคลากรมีความเข้าใจในนโยบายหลักและนโยบายรองที่
สนับสนุน รวมถึง จัดให้บุคลากรของสหกรณ์ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัยจากัด จะกาหนดให้มีการตรวจสอบภายใน สาหรับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแล
การปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายภายในสหกรณ์ และตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับระบบปฏิบัติราชการ ตามนโยบายหลักและนโยบายรองอย่างครบถ้วน โดยให้
อานาจการตรวจสอบภายในนั้นเป็นไปโดยอิสระ ไม่มีการแทรกแซงจากส่วนงานใดหรือผู้ที่มีอานาจบริหารภายในสหกรณ์
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัยจากัด จะกาหนดกระบวนการในการพิจารณาเพื่อปรับปรุงนโยบายหลักและนโยบายรอง
ให้ทันสมัย และสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทางบริการใหม่ ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์อยู่เสมอ
ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559

(นายอัมพร ฉันทรัตน์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัยจากัด

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัยจากัด
************************************
เพื่อให้การดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูสุโขทัย จากัด เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและเป็นไปประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ฉบับที่ 1/2559 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
จึงได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการกากับดูแลให้บุคลากรภายในองค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย และ นโยบายของ
สหกรณ์
ลักษณะของการฟอกเงิน
การฟอกเงินเป็นการบวนการที่มีเจตนาเพื่อแปลงผลประโยชน์ที่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย/อาชญากรรม มาเปลี่ยน
สภาพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยกระบวนการฟอกเงินประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 การนาเงินจากการกระทาผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบสถาบันการเงิน โดยมีเป้าหมายเพื่อแปลงเงินสดให้อยู่ใน
รูปแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายและจัดการได้ง่าย
ขั้นตอนที่ 2 การย้ายเงิน การแบ่งเงิน การโอนเงิน ให้ยากต่อการตรวจสอบ เพื่อตัดความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งที่มาของ
รายได้ที่ผิดกฎหมาย โดยการสร้างขั้นตอนการทาธุรกรรมทางการเงินที่ซับซ้อน
ขั้นตอนที่ 3 การนาเงินกลับเข้าสู่เศรษฐกิจที่ถูกกฎหมาย โดยทาให้เงินที่ได้มาจากการกระทาผิดกฎหมาย เป็นเงินที่ได้มา
โดยถูกกฎหมาย และผู้ฟอกเงินสามารถชี้แจงถึงแหล่งที่มาของเงินได้
ส่วนที่ 1 การกาหนดแนวทางปฏิบัติในการรับลูกค้า
“ลูกค้า” หมายความว่า สมาชิก สมาชิกสมทบ บุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมกับสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสุโขทัย จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูสุโขทัย จากัด กาหนดนโยบายการรับลูกค้า โดยกาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติขั้นตอนการสร้าง
ความสัมพันธ์หรือปฏิเสธความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรมกับลูกค้าโดยมีข้อมูลลูกค้าที่เป็นมาตรฐานในการช่วยลดความ
เสี่ยงของสหกรณ์ ที่สามารถดาเนินการพิสูจน์และตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากับบัญชีรายชื่อที่มีความเสี่ยงตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อ
ป้องกันมิให้สหกรณ์ถูกใช้เป็นเครื่องมือ หรือ ตัวกลางในการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
1. การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (Customer Identification : CID)
เมื่อลูกค้าแจ้งความประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือขอทาธุรกรรมในครั้งแรก ต้องให้ลูกค้าแสดงตน ดังนี้
1.1 การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน
1.1.1 ชื่อและนามสกุล
1.1.2 วัน เดือน ปีเกิด
1.1.3 เลขประจาตัวประชาชน
1.1.4 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
1.1.5 อาชีพ สถานที่ทางาน
1.1.6 ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์
1.1.7 ลายมือชื่อลูกค้า
1.2 การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล ต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน
1.2.1 ชื่อนิติบุคคล
1.2.2 เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)

1.2.3 หลักฐานสาคัญที่แสดงตนสาหรับสมาคม หรือนิติบุคคลอื่น ได้แก่ หนังสือแสดงความประสงค์
ในการทาธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอานาจในการทา
ธุรกรรม
1.2.4 สถานที่และหมายเลขโทรศัพท์
1.2.5 ชื่อเต็มของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย
1.2.6 ข้อมูลของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เช่น ชื่อเต็ม วัน เดือนปีเกิด เลขที่
ประจาตัวประชาชน และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขประจาตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรับ
เจ้าของสัญชาติออกให้ หรือเลขประจาตัวในเอกสารสาคัญประจาตัวที่รัฐบาลไทยออกให้
1.2.7 ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจการ
1.2.8 ตราประทับ (ถ้ามี)
1.2.9 ลายมือชื่อผู้มีอานาจหรือผูร้ บั มอบอานาจในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทาธุรกรรม
1.3 การแสดงตนของลูกค้าทีไ่ ม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า สาหรับบริการทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่า ต้อง
แสดงข้อมูลและหลักฐาน
1.3.1 เลขประจาตัวประชาชน หรือเลขประจาตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติ
ออกให้ หรือเลขประจาตัวในเอกสารสาคัญประจาตัวที่รัฐบาลไทยออกให้
1.3.2 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
1.3.3 ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์
1.4 การแสดงตนของลูกค้าทีไ่ ม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า สาหรับบริการทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูง ต้อง
แสดงข้อมูลและหลักฐาน ตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2 แล้วแต่กรณี ก่อนมีการอนุมัติให้ทาธุรกรรมครั้งแรก
2. การพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า
เมื่อได้รับข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าในข้อ 1 แล้ว ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและหลักฐานการประกอบการ
แสดงตน โดยตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากับฐานข้อมูล “บุคคลที่ถูกกาหนด” ซึ่งเป็นบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อซึ่งมีมติ
หรือประกาศภายใต้มติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกาหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทาอันเป็นการก่อการร้าย หรือ
บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณาและมีคาสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกาหนดในกรณีที่ไม่มี
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ให้ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบ โดยคานึงถึงข้อมูลที่ควรสอดคล้องกับตัวตนของลูกค้า ประเภทบริการที่
ลูกค้าขอสร้างความสัมพันธ์หรือทาธุรกรรมและความแท้จริงของเอกสารหลักฐาน
3. การระบุตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer : KYC)
เมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัยจากัด ได้ดาเนินการการพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าแล้ว ต้องดาเนินการให้
ได้ข้อมูลเพื่อระบุตัวตนของลูกค้า ดังนี้
3.1 กรณีทลี่ ูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา
3.1.1 แหล่งที่มาของรายได้หรือเงินของลูกค้าที่ใช้ในการทาธุรกรรม
3.1.2 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
3.2 กรณีทผี่ ู้ตดิ ต่อทาธุรกรรมเป็นนิติบุคคล
3.2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร/ความเป็นเจ้าขององค์กร
3.2.2 ข้อมูลของผู้บริหาร
3.2.3 วัตถุประสงค์ในการดาเนินการของนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันตามกฎหมาย
3.2.4 แหล่งที่มาของรายได้ขององค์กร

3.2.5 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
3.2.6 ข้อมูลด้านอื่น ๆ ขององค์กร อันแสดงถึงความน่าเชื่อถือ ฐานะทางเศรษฐกิจหรือข้อมูลอื่นที่
สามารถนามาพิจารณาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินของนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันตามกฎหมายนั้น
3.2.7 วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัยจากัด
4. การอนุมัติหรือปฏิเสธการรับลูกค้า
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ต้องพิจารณาว่า จะอนุมัติรับผู้ขอสร้างความสัมพันธ์หรือผู้ขอใช้บริการ เป็นลูกค้า
หรือไม่ หากพบว่า
4.1 ลูกค้า ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสาคัญของลูกค้าเป็นสมาชิกของคณะบุคคล
ซึ่งมีมติหรือประกาศภายใต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกาหนดให้เป็นคณะบุคคลที่มีการกระทาอันเป็นการก่อ
การร้าย
4.2 ไม่ได้รับข้อมูลหรือหลักฐาน ซึ่งมีความสาคัญในการระบุตัวตนของลูกค้าและจัดความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
4.3 ลูกค้า ใช้ชื่อปลอม นามแฝง หรือลูกค้า แจ้งเท็จในข้อมูล หรือแสดงหลักฐานสาคัญเป็นเท็จ
4.4 การรับลูกค้ารายนั้น ๆ จะทาให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อย่างร้ายแรง
ในการปฏิเสธการรับลูกค้าหรือปฏิเสธการรับลูกค้าหรือปฏิเสธการรับทาธุรกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด จะ
พิจารณารายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งกรณีที่ปฏิเสธเนื่องจากมีเหตุผล
ตามข้อ 4.1 และข้อ 4.3 หรือกรณีที่พิจารณาได้ว่ามีโอกาสความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายเกิดขึ้นจากการขอสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้ารายหนึ่งรายใด
ขั้นตอนการดาเนินกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556
1. จัดให้ลูกค้าแสดงตน ระบุตัวตนของลูกค้า (Identification)
2. พิสูจน์ทราบข้อมูลลูกค้า (Verification)
3. การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินของลูกค้า
4. ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
เมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ดาเนินกระบวนการรับลูกค้า จนถึงขั้นตอนที่ได้ ข้อมูลลูกค้าเพื่อระบุตัวตนแล้ว
ต้องดาเนินมาตรการบริหารความเสี่ยงสาหรับลูกค้าทันที โดยกาหนดปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ สาหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มและ
ดาเนินการบริหารความเสี่ยงสาหรับบริการต่าง ๆช่องทางการใช้บริการทาธุรกรรม เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการบริหารความเสี่ยง
สาหรับลูกค้า ดังนี้
2.1 การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัยจากัด บริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
สาหรับบริการ และช่องทางการใช้บริการทาธุรกรรมแต่ละประเภทมาพิจารณาร่วมกับปัจจัยความเสีย่ งอื่น ๆ ของลูกค้า เพื่อ
พิจารณาประกอบกับความเสี่ยงสาหรับลูกค้าแต่ละราย
แนวทางการพิจารณาความเสี่ยงของบริการและช่องทางการใช้บริการทาธุรกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จากัด
2.1.1 บริการ การให้กู้ยืม สินเชื่อ จานอง มีความเสีย่ งด้านการฟอกเงินในระดับต่า
2.1.2 บริการ การออม มีความเสีย่ งที่สูงกว่าข้อ 3.1.1

2.1.3 ช่องทางการทาธุรกรรม ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ มีความเสี่ยงในระดับต่า
2.1.4 ช่องทางการสร้างความสัมพันธ์แบบไม่พบหน้า มีความเสี่ยงในระดับสูง
2.1.5 ช่องทางการสร้างความสัมพันธ์แบบไม่พบหน้า สาหรับบริการที่มีการจากัดวงเงิน (ต่า)หรือจากัดช่อง
ทางการใช้บริการ มีความเสี่ยงในระดับต่า
2.1.6 ช่องทางการทาธุรกรรม ผ่านเครื่องอัตโนมัติ มีความเสี่ยงทีส่ ูงกว่าช่องทางข้อ 3.1.5
2.1.7 ช่องทางการทาธุรกรรม ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้อุปกรณ์ของลูกค้า (โทรศัพท์มือถือ
คอมพิวเตอร์) มีความเสี่ยงที่สูงกว่าช่องทางข้อ 3.1.5 และ 3.1.6
2.2 การจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้า
2.2.1 ลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่า ได้แก่ สมาชิก และสมาชิกสมทบที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ
โดยต้องดาเนินการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่า สมาชิกและสมาชิกสมทบได้รับการจัดระดับ
ความเสี่ยงไว้ในความเสี่ยงต่า
2.2.2 ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่
2.2.2.1 ลูกค้าที่มีความเกีย่ วข้องกับผู้ที่มีรายชื่ออยู่ใน UN Sanction List
2.2.2.2 ลูกค้าที่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลที่ถูกยับยั้งการทาธุรกรรม ถูกยึดอายัดทรัพย์สินหรือเป็นผู้ที่ศาลได้มี
คาสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2.2.2.3 ลูกค้าที่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลที่กระทาความผิดฐานฟอกเงินหรือกระทาความผิดมูลฐาน หรือ
เกี่ยวข้องกับบุคคลที่กระทาความผิดฐานฟอกเงินหรือกระทาความผิดมูลฐาน
2.2.2.4 ลูกค้าที่เป็นบุคคลทีม่ ีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ
2.2.2.5 ลูกค้าที่ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินตามที่เลขาธิการ ปปง.ประกาศกาหนด
2.2.2.6 เป็นผู้ที่อยู่ในรายชื่อที่เลขาธิการ ปปง. แจ้งให้ทราบ
2.3 การดาเนินการพิสูจน์ทราบลูกค้าโดยมีความเข้มข้นตามระดับความเสี่ยงต่อการฟอกเงินของลูกค้า
2.3.1 การตรวจทานบัญชีของลูกค้าและติดตามความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนยุติ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า ดังนี้
2.3.1.1 ติดตามและตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทาธุรกรรม เพื่อประเมินว่าสอดคล้องกับประเภท
ความสัมพันธ์ทางธุรกรรมที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในขณะสร้างความสัมพันธ์ หรือแจ้งไว้ในครั้งต่อมา หรือไม่
2.3.1.2 ติดตามและตรวจสอบการดาเนินความสัมพันธ์ทางธุร กรรม เพื่อประเมินว่าสอดคล้องกั บ
วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกรรมที่ลูกค้าแจ้งไว้ ในขณะสร้างความสัมพันธ์ หรือแจ้งไว้ในครั้งต่อมา หรือไม่
2.3.1.3 ตรวจทางบัญชีหรือความเคลื่อนไหวทางการเงิน เพื่อประเมินว่าสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ
ของลูกค้าตามข้อมูลการประกอบอาชีพและรายได้ รวมถึงแหล่งที่มาของรายได้ ที่ลูกค้าแจ้งไว้ในขั้นตอนการแสดงตนขณะสร้าง
ความสัมพันธ์หรือแจ้งไว้ในครั้งต่อมา หรือไม่
2.3.1.4 ตรวจสอบข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้า แสดงตน ข้อมูลการประกอบอาชีพข้อมูลแหล่งที่มาของ
รายได้ รวมถึงข้อมูลที่ใช้เพื่อการติดต่อกับลูกค้า ให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเสมอ
2.3.2 กรณีที่ลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่า ได้ทาธุรกรรมในทรัพย์สินที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาทสหกรณ์อาจลด
ระดับความเข้มข้นในการบริหารความเสี่ยงและการตรวจทางบัญชีของลูกค้าและการติดตามความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกค้า
ได้ โดยไม่ต้องดาเนินการระบุตัวตนลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่า
2.3.3 กรณีที่ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง ต้องดาเนินการตรวจทานบัญชีของลูกค้าและติดตามความเคลื่อนไหว
ในทางบัญชีของลูกค้าอย่างเข้มข้น โดยดาเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

2.3.3.1 ตรวจสอบเพื่อทราบถึงที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการทาธุรกรรม
2.3.3.2 ตรวจสอบและติดตามความเคลื่อนไหวในการทาธุรกรรมของลูกค้าอย่างใกล้ชิด
2.3.3.3 ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย เพื่อทบทวนกระบวนการ
บริการบริหารความเสี่ยงของลูกค้าอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ส่วนที่ 3 การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
กระบวนการตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จจริ งเกี่ย วกั บ ลู กค้ า ตามกฎหมายกระทรวงก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า หมายถึงขั้นตอนในการทบทวนข้อมูล ตรวจสอบและความเคลื่อนไหวทางการเงิน
และข้อมูลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Monitoring) โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด พิจารณาความสอดคล้องกับระดับความ
เสี่ยงเป็นสาคัญ
3.1 การกาหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า โดยคานึงถึงหลักการ ดังนี้
3.1.1 ตรวจสอบลักษณะและประเภทธุรกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบว่าลูกค้ามีการทาธุรกรรมในวิธี
ที่ปกติ และทาธุรกรรมในประเภทที่เคยแจ้งหรือทาอยู่เป็นปกติหรือไม่
3.1.2 ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับจานวนเงินในการทาธุรกรรม เพื่อทราบว่า ลูกค้ามีการทาธุรกรรมในมูลค่าเงินที่
เป็นปกติ หรือไม่ (อาจพิจารณาจากข้อมูลรายได้/ฐานะทางการเงินของลูกค้า) ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลการทาธุรกรรมในครั้งก่อน ๆ
3.1.3 ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า เพื่อทราบว่า ลูกค้ามีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง และส่งผลกระทบต่อการบริหาร
ความเสี่ยง การกาหนดความเข้มข้นในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง หรือความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือไม่สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสุโขทัย จากัด ต้องดาเนินกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงข้างต้น อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า
3.2 การกาหนดผลลัพธ์ของกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า โดยคานึงถึงหลักการ ดังนี้
3.2.1 ลูกค้ายังคงดาเนินความสัมพันธ์กับสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูสุโขทัย จากัด ในประเภทความสัมพันธ์ที่เคย
แจ้งไว้หรือไม่
3.2.2 ลูกค้ายังคงมีพฤติกรรมในการทาธุรกรรม ในรูปแบบที่เคยแจ้งไว้ หรือที่เคยทาอยูเ่ ป็นปกติหรือไม่
3.2.3 ลูกค้ายังคงมีพฤติกรรมการทาธุรกรรม ที่สอดคล้องกับข้อมูลฐานะทางเศรษฐกิจที่สถาบันการเงินได้
วิเคราะห์หรือประเมินไว้หรือไม่ หรือที่ลูกค้าเคยแจ้งไว้หรือไม่
3.2.4 ลูกค้าควรอยู่ในระดับความเสี่ยงเดิมที่สหกรณ์ได้ประเมินไว้หรือไม่
3.2.5 ลูกค้ามีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ โดยเฉพาะข้อมูลถิ่นที่อยู่ ข้อมูลอาชีพ แหล่งที่มาของเงินรายได้ และ
ข้อมูลการติดต่อลูกค้า
3.2.6 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด จะพิจารณาดาเนินความสัมพันธ์กับลูกค้าต่อไปหรือไม่
3.3 การกาหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง โดยคานึงถึงหลักการ ดังนี้
3.3.1 ตรวจสอบเพื่อให้ทราบที่มาของเงินที่ลูกค้าใช้ในการทาธุรกรรมหรือดาเนินความสัมพันธ์กับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
3.3.2 ทบทวนและตรวจสอบความเคลื่ อนไหวในการทาธุรกรรม ความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้าอย่าง
ใกล้ชิด
3.3.3 ทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า และผูร้ ับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า อย่างเข้มข้นสม่าเสมอ
3.4 การกาหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยคานึงถึง
หลักการ ดังนี้
3.4.1 ธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ต้องตรวจสอบสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ตนรับคาสั่งโอนอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อรับรองได้ว่าสถาบันการเงินที่ตนสร้างความสัมพันธ์ด้วยนั้นมีมาตรฐานในการดาเนินกระบวนการจัดให้ลูกค้าแสดงตน
การระบุตัวตน การพิสูจน์ทราบ การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ที่มีมาตรฐานตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยในการส่งคาสั่งโอนและรับคาสั่งโอน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย
จากัด ต้องส่งหรือรับ พร้อมข้อมูลต่อไปนี้
ข้อมูลผูส้ ั่งโอน

ข้อมูลผูร้ ับโอน

ชื่อเต็มของลูกค้าผูส้ ั่งโอน

ชื่อเต็มของลูกค้าผูร้ ับโอน

หมายเลขบัญชีของลูกค้าผู้สั่งโอน

หมายเลขบัญชีของลูกค้ารับสั่งโอน

ชื่อ/สาขาของธนาคารที่ส่งคาสั่งโอน
จานวนเงิน

ชื่อ/สาขาของธนาคารที่รับคาสั่งโอน
จานวนเงิน

ส่วนที่ 4 การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและรายงานข้อเท็จจริงที่มีเหตุผลอันควร
สงสัยจากกระบวนการตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของลูกค้ากระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการตรวจทานบัญชีของ
ลูกค้าและติดตามความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกค้าต่อสานักงาน ปปง. โดยรายงานดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ
จากคณะกรรมการ
4.1 ประเภทของรายงาน
4.1.1 รายงานธุรกรรมเงินสด
สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูสุโขทัย จากัด ต้องรายงานธุรกรรมที่เป็นการฝากเงิน หรือรับชาระเงินซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการฝากเงินระหว่างลูกค้ากับสหกรณ์ และสัญญาเงินกู้ระหว่างลูกค้ากับสหกรณ์ด้วยเงินสดที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาท
ขึ้นไป
- รายงานโดยใช้แบบ ปปง. 1 -01 (แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด)
- ส่งแบบรายงานที่ทาขึ้นในระหว่าง วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 และที่ทาขึ้นในระหว่างวันที่ 16 ถึงวันสิ้นเดือน ไปยัง
สานักงาน ปปง. ภายใน 7 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ 15 และวันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการทาธุรกรรมนั้น
4.1.2 รายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด ต้องรายงานการทาธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินเมื่อมีการพิจารณาจ่ายทุน
เรือนหุ้น เงินฝาก ซึ่งมีมูลค่าที่อนุมติจ่ายตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
- รายงานโดยใช้แบบ ปปง. 1 -02 (แบบรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน)
- ส่งแบบรายงานที่ทาขึ้นในระหว่าง วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 และที่ทาขึ้นในระหว่างวันที่ 16 ถึงวันสิ้นเดือน ไปยัง
สานักงาน ปปง. ภายใน 7 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ 15 และวันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการทาธุรกรรมนั้น
4.1.3 รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
4.1.3.1 ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายความว่า ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนผิดไปจากการทาธุรกรรมใน
ลักษณะเดียวกันที่ทาอยู่ตามปกติ ธุรกรรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทาขึ้นเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
กระทาความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการทาธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
4.1.3.2 ต้องตรวจทานและตรวจสอบธุรกรรมที่ซับซ้อน มีขนาดใหญ่ผิดปกติขาดความเป็นไปได้ทาง
เศรษฐกิจ หรือเป็นธุรกรรมที่มีความผิดปกติอื่น ๆ อันเกิดจากการดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจการทาธุรกรรม และการทา

ธุรกรรมที่ไม่ได้ทาต่อหน้าของลูกค้า อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า และพิจารณาความเหมาะสมในการรายงาน
ต่อสานักงาน ปปง.
4.1.3.3 รายงานโดยใช้แบบ ปปง. 1 -03 (แบบรายงานการทาธุรกรรมที่มเี หตุอันควรสงสัย)
4.1.3.4 รายงานโดยการส่งแบบรายงานไปยังสานักงาน ปปง. ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย
4.2 การส่งแบบรายงานการทาธุรกรรมไปยังสานักงาน ปปง. สหกรณ์อาจทาได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
4.2.1 ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สานักงาน ปปง.
4.2.2 ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ
4.2.3 ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนที่ 5 ตัวอย่างธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
5.1 ลูกค้าหน่วงเหนี่ยวมิให้การแสดงตนลุล่วงได้โดยสะดวก
5.2 การชาระหนี้จานวนมากโดยผิดสังเกต
5.3 ลูกค้าเพิ่มทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากจานวนมาก
5.4 ธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไม่เปิดเผยตัวตน
5.5 ลูกค้าทาธุรกรรมด้วยเงินสดจานวนมาก แทนการโอนเงินหรือจ่ายด้วยเช็คตามวิธีปฏิบตั ิทั่วไป
5.6 ลูกค้าขอชาระเงินด้วยเงินสดจานวนมากหรือชาระด้วยเงินโอนจากต่างประเทศในสกุลเงินตราต่างประเทศ
5.7 ลูกค้าลังเลที่จะให้ข้อมูลพื้นฐานในขั้นตอนการสมัคร หรือให้ข้อมูลน้อยที่สุดเท่าที่จาเป็น หรือให้ข้อมูลที่ต้องมี
ค่าใช้จ่ายจานวนมากในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
***************************************

