นโยบายด้ านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่ อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย

วัตถุประสงค์ในการกําหนดนโยบาย
เพื่อให้การดําเนินงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จํากัด เป็ นไปตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพือ่ ทราบ
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2555 และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า
จึงกําหนดนโยบายการรับลูกค้า และนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรให้เป็ นไปตามแนวทางที่เลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และในการนี้สาํ นักงานป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จํากัด จัดทํานโยบายด้านการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วย
คํานิยาม
สหกรณ์ หมายความถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จํากัด
สํ านักงาน หมายความถึง สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คณะกรรมการ หมายความถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จํากัด
ลูกค้ า หมายความถึง สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จํากัด
ธุรกรรม หมายความถึง การถือหุน้ การฝากเงิน การกูเ้ งิน การทํานิติกรรมจํานองสัญญากูย้ มื เงิน

นโยบายการรับลูกค้ า หมายความถึง หลักการในการกําหนดขั้นตอนของสหกรณ์ในการปฏิบตั ิเมื่อ
แรกสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า หรื อเมื่อแรกรับทําธุรกรรมให้กบั ลูกค้าจร
นโยบายการบริหารความเสี่ ยงเกีย่ วกับการฟอกเงินของลูกค้ า หมายความถึง การประเมินความเสี่ ยง
ของลูกค้าด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการนําความเสี่ ยงในการใช้
ผลิตภัณฑ์/บริ การ และช่องทางการใช้ลบริ การ/ทําธุรกรรมแต่ละประเภท มาพิจารณาร่ วมกับข้อมูลและ
ปั จจัยความเสี่ ยงอื่น ๆ ของลูกค้า เพื่อพิจารณาประกอบความเสี่ ยงสําหรับลูกค้าแต่ละราย

นโยบายด้ านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่ อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ ายของสหกรณ์
สหกรณ์มีหน้าที่และจรรยาบรรณในการกําหนดนโยบาย และแนวทางในการปฏิบตั ิเพื่อรับรอง
นโยบายในการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายและสหกรณ์มีความมุ่งมัน่ ในการป้ องกันมิให้สหกรณ์เป็ นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย โดยการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและแนวทางการปฏิบตั ิที่สาํ นักงานกําหนดขึ้นอย่างเคร่ งครัด
สหกรณ์ตอ้ งกําหนดนโยบายลําดับรองและมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับนโยบายข้างต้น อันได้แก่
นโยบายการรับลูกค้า มาตรการในการบริ หารความเสี่ ยงเกี่ยวกับการฟอกเงิน แนวปฏิบตั ิในการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า และสหกรณ์ตอ้ งกับกําดูแลให้บุคลากรภายในองค์กรปฏิบตั ิตามนโยบาย
มาตรการ และแนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าว อย่างมีประสิ ทธิภาพ

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ ในการปฏิบตั ิตามนโยบายด้ านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่ อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้ ายของสหกรณ์
(1) คณะกรรมการต้องให้ความสําคัญในการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยกําหนดและอนุมตั ินโยบายด้านการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นโยบายการ

รับลูกค้า และนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงเกี่ยงกับการฟอกเงินของลูกค้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ตามแนวทางที่เลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(2) ผูจ้ ดั การต้องให้ความสําคัญในการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยกําหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบตั ิตามนโยบาย และ
ระเบียบวิธีปฏิบตั ิดา้ นการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายโดยเคร่ งครัด
(3) สหกรณ์ตอ้ งกําหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีอาํ นาจทําหน้าที่กาํ กับและดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่า

ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเป็ นผูต้ ิดต่อประสานงานกับสํานักงาน
(4) สหกรณ์ตอ้ งกําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริ การต่าง ๆ ของสหกรณ์
(5) สหกรณ์ตอ้ งสนับสนุนส่ งเสริ มให้ คณะกรรมการ ผูจ้ ดั การ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ มีความรู ้ความ

เข้าใจด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายอย่างเพียงพอที่จะสามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงินได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(6) สหกรณ์ตอ้ งกําหนดให้มี คําสัง่ ระเบียบ และคู่มือการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับนโยบายด้าน

การป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายตามแนวทางที่เลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนด โดย
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต่ในกรณี ที่ขอ้ บังคับ
และแนวทางที่ออกภายใต้กฎหมายนี้ หรื อกฎหมายอื่น ไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิ สหกรณ์
ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่กาํ หนดไว้เข้มงวดกว่า
(7) คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ต้องปฏิบตั ิตามนโยบาย และระเบียบปฏิบตั ิดา้ นการ

ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
โดยเคร่ งครัด

นโยบายการรับลูกค้ า

วัตถุประสงค์ในการกําหนดนโยบาย
เพื่อให้การดําเนินงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จํากัด เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2555 และเพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า จึงกําหนดนโยบายการรับลูกค้าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ตามแนวทางที่เลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คํานิยาม
สหกรณ์ หมายความถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จํากัด
สํ านักงาน หมายความถึง สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คณะกรรมการ หมายความถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จํากัด
ลูกค้ า หมายความถึง สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จํากัด
ธุรกรรม หมายความถึง การถือหุ น้ การฝากเงิน การกูเ้ งิน การทํานิติกรรมจํานองสัญญากูย้ มื เงิน
นโยบายการรับลูกค้ า หมายความถึง หลักการในการกําหนดขั้นตอนของสหกรณ์ในการปฏิบตั ิเมื่อ
แรกสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า หรื อเมื่อแรกรับทําธุรกรรมให้กบั ลูกค้าจร
นโยบายการบริหารความเสี่ ยงเกีย่ วกับการฟอกเงินของลูกค้ า หมายความถึง การประเมินความเสี่ ยง
ของลูกค้าด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการนําความเสี่ ยงในการใช้
ผลิตภัณฑ์/บริ การ และช่องทางการใช้ลบริ การ/ทําธุรกรรมแต่ละประเภท มาพิจารณาร่ วมกับข้อมูลและ
ปั จจัยความเสี่ ยงอื่น ๆ ของลูกค้า เพื่อพิจารณาประกอบความเสี่ ยงสําหรับลูกค้าแต่ละราย

ผู้ขอสร้ างความสั มพันธ์ หมายความถึง ผูท้ ี่แจ้งความประสงค์ขอใช้บริ การ หรื อขอสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรื อขอทําธุรกรรมในครั้งแรกกับสหกรณ์ แต่สหกรณ์ยงั ไม่ได้อนุมตั ิรับเป็ นลูกค้า
เนื่องจากยังไม่ผา่ นขั้นตอนการพิจารณาที่กาํ หนดในนโยบายการรับลูกค้าอย่างครบถ้วน
การจัดให้ ลูกค้ าแสดงตน หมายถึง การดําเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลของลูกค้าและการดําเนินการ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแท้จริ งของข้อมูลการแสดงตน
การระบุตัวตนของลูกค้ า หมายถึง การรวบรวมข้อมูลรอบด้านของลูกค้าที่เพิ่มเติมจากข้อมูลการ
แสดงตน อาทิ ข้อมูลแหล่งรายได้อื่นๆ ของลูกค้า ข้อมูลคู่สมรส ข้อมูลรู ปแบบการดําเนินธุรกิจของลูกค้า
เป็ นต้น รวมถึงการนําข้อมูลเฉพาะของลูกค้า ( ชื่อเต็ม เลขประจําตัว ที่อยู่ ) ตรวจสอบกับฐานรายชื่อ
ผูก้ ่อการร้ายที่ประกาศโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อทราบว่า ลูกค้าเป็ นผูท้ ี่มีความเสี่ ยงต่อการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จนถึงขั้นที่บริ ษทั ต้องปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์หรื อไม่
และเพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้พิจารณาประเมินความเสี่ ยงของลูกค้าด้วย
การบริหารความเสี่ ยงของลูกค้ า หมายถึง การนําข้อมูลการแสดงตนและข้อมูลการระบุตวั ตนของ
ลูกค้ามาพิจารณาร่ วมกับปั จจัยที่เสี่ ยงต่อการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอื่นๆ อาทิ
พื้นที่ หรื ออาชีพที่เสี่ ยงต่อการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ความเกี่ยวข้องกับผูท้ ี่
กระทําความผิด สถานภาพทางการเมือง เป็ นต้น เพื่อประเมินหาระดับความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้าแต่ละราย อันจะเป็ นประโยชน์ในการพิจารณารายงายเหตุ
อันควรสงสัยต่อสํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อพบว่าลูกค้ามีพฤติกรรมการทําธุรกรรม
ในแต่ละครั้ง หรื อในระยะยาว ที่อาจผิดปกติหรื อเสี่ ยงต่อการกระทําความผิด และเป็ นเงื่อนไขในการกําหนด
ขั้นตอนในการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริ งที่เข้มข้นมากหรื อน้อยต่อไป

นโยบายการรับลูกค้ า
เพื่อให้การดําเนินการของสหกรณ์เป็ นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และมาตรฐานสากลด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เมื่อผูข้ อสร้างความสัมพันธ์แจ้งความประสงค์ขอใช้บริ การ หรื อ
ขอสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรื อขอทําธุรกรรมในครั้งแรกกับสหกรณ์ ให้ดาํ เนินการตามกระบวนการ

ดังต่อไปนี้ และดําเนินกระบวนการตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าให้
ครบถ้วน ก่อนการอนุมตั ิการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูข้ อสร้างความสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 1 การจัดให้ ลูกค้ าแสดงตน
เมื่อผูข้ อสร้างความสัมพันธ์ ขอใช้บริ การโดยแจ้งความประสงค์สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรื อ
ขอทําธุรกรรมในครั้งแรก สหกรณ์ตอ้ งจัดให้ผขู ้ อสร้างความสัมพันธ์แสดงตนตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน
กฎกระทรวงกําหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน
พ.ศ. 2554 และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่ อง วิธีแสดงตนของลูกค้าสถาบันกานเงินและผูป้ ระกอบ
อาชีพตามมาตรา 16
ขั้นตอนที่ 2 การระบุตัวตนของลูกค้ า
สหกรณ์ตอ้ งมีขอ้ มูลอื่นๆ ของผูข้ อสร้างความสัมพันธ์เพื่อที่จะสามารถระบุขอ้ เท็จจริ งได้วา่
ผูข้ อสร้างความสัมพันธ์หรื อขอใช้บริ การที่เป็ นบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคล หรื อบุคคลที่มีการ ตกลงกัน
ตามกฎหมายนั้น มีความเสี่ ยงในระดับที่สหกรณ์จะสามารถอนุมตั ิรับเป็ นลูกค้าได้หรื อไม่ จึงต้องมีขอ้ มูล
ของขอสร้างความสัมพันธ์มากเพียงพอที่จะกําหนดระดับความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินได้อย่างถูกต้อง
โดยในขั้นตอนนี้ให้ขอ้ มูลของลูกค้าเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาดังนี้
กรณีเป็ นลูกค้ า/ลูกค้ าจร บุคคลธรรมดา
(1)

ข้อมูลแหล่งที่มาของรายได้ หรื อเงินของผูข้ อสร้างความสัมพันธ์ที่ใช้ในการทําธุรกรรม (คําว่า
แหล่งที่มานี้ หมายรวมทั้งการประกอบกิจกรรมอันทําให้เกิดรายได้/เงิน และพื้นที่อนั เป็ นแหล่ง
รายได้/เงินนั้น)

(2)

ข้อมูลผูร้ ับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง

กรณีเป็ นลูกค้ านิติบุคคล
(1)

โครงสร้างการบริ หารจัดการองค์การ/ความเป็ นเจ้าขององค์กร (ทําให้ทราบถึงขนาดขององค์กร
ความซับซ้อนในการบริ หารกิจการ สัดส่ วนการถือหุน้ อันอาจแสดงถึงอํานาจในการบริ หาร
จัดการองค์กร)

(2)

ข้อมูลของผูบ้ ริ หาร (ระดับสูงสุ ด ซึ่งอาจเป็ นบุคคลคนเดียว หรื อคณะกรรมการที่มีอาํ นาจอนุมตั ิ
นโยบายขององค์กร)

(3)

วัตถุประสงค์ในการดําเนินการของนิติบุคคล/บุคคลที่มีการตกลงกันตามกฎหมาย
แหล่งที่มีของรายได้ขององค์กร ทั้งรายได้หลักและรายได้อื่นๆ
ผูร้ ับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง ต้องเป็ นบุคคลธรรมดา ซึ่งอาจพิจารณาจาก
(5.1) การถือหุน้ /ระดับการรับผลประโยชน์ในองค์กร
(5.2) ข้อมูลที่ได้รับทราบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (รวมถึงข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากชุมชน

สหกรณ์ หรื อสหกรณ์อื่น ที่ได้ดาํ เนินการตรวจสอบอยูก่ ่อนแล้ว
(5.3) พิจารณาได้จากการมีอาํ นาจครอบงํากิจการขององค์กร (หมายถึงบุคคลที่มิได้อยูใ่ น
สถานะที่มีอาํ นาจตามกฎหมายในการควบคุมกิจการ แต่ในทางปฏิบตั ิเป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการกําหนดทิศทาง
หรื อนโยบายการดําเนินงานของกิจการ)
(5.4) พิจารณาจากการมีอาํ นาจในการบริ หารควบคุมนโยบายละดําเนินกิจการขององค์กร
(6) ข้อมูลด้านอื่นๆ ขององค์กร สื บค้นจากแหล่งข้อมูลอื่นที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ และข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถนํามาพิจารณาความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินของนิติบุคคล/บุคคลที่มีการ
ตกลงกันทางกฎหมายนั้น
(7) วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์กบั สหกรณ์ และประเภทบริ การที่ผขู ้ อสร้าง
ความสัมพันธ์ประสงค์จะขอใช้บริ การ

ขั้นตอนที่ 3 การพิสูจน์ ทราบข้ อมูลการแสดงตนของลูกค้ า
เมื่อได้รับข้อมูลการแสดงตนของผูข้ อสร้างความสัมพันธ์ในขั้นตอนที่ 1 และข้อมูลเพือ่ การระบุ
ตัวตนในขั้นตอนที่ 2 สหกรณ์ตอ้ งตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลและหลักฐานการ
แสดงตน

ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริ งของข้อมูลและหลักฐานการแสดงตน สหกรณ์อาจใช้
วิธีการตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (รวมถึงแหล่งข้อมูลสาธารณะที่น่าเชื่อถือ ฐานข้อมูล
ในทางพาณิ ชย์ที่น่าเชื่อถือ หรื อข้อมูลที่เชื่อถือที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจากสถาบันการเงิน
สํานักงานใหญ่ในต่างประเทศ)
ในกรณี ที่ไม่มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือใดๆ สหกรณ์สามารถใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบ
โดยคํานึงถึงข้อมูลที่ควรสอดคล้องกับตัวตนของผูข้ อสร้างความสัมพันธ์ ประเภทบริ การที่ผขู ้ อ
สร้างความสัมพันธ์ขอสร้างความสัมพันธ์หรื อธุรกรรม และความแท้จริ งของเอกสารหลักฐาน ใน
ระดับที่สายตาตรวจสอบได้
ขั้นตอน การตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ ากับฐานข้ อมูลสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งมีมติหรือประกาศ
ภายใต้ มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ งสหประชาชาติกาํ หนดให้ เป็ นคณะบุคคลทีม่ ีการกระทํา
อันเป็ นการก่อการร้ ายทีร่ ัฐบาลแห่ งราชอาณาจักรไทยได้ ประกาศให้ ความรับรองมติหรือประกาศ
ดังกล่ าว
ขั้นตอนนี้ สหกรณ์ตอ้ งนําข้อมูลของผูข้ อสร้างความสัมพันธ์ ผูร้ ับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูข้ อสร้างความสัมพันธ์ไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลสมาชิกของคณะบุคคลซึ่ง
มีมติหรื อประกาศภายใต้มติของคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติกาํ หนดให้เป็ นคณะ
บุคคลที่มีการกระทําอันเป็ นการก่อการร้ายที่รัฐบาลแห่ งราชอาณาจักรไทยได้ประกาศให้ความ
รับรองมติหรื อประกาศดังกล่าว เพื่อจะได้ทราบว่า “ผูข้ อสร้างความสัมพันธ์และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ของผูข้ อสร้างความสัมพันธ์ ไม่ ใช่

สมาชิกของคณะบุคคลซึ่งมีมติหรื อประกาศภายใต้มติของ

คณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติกาํ หนดให้เป็ นคณะบุคคลที่มีการกระทําอันเป็ นการก่อ
การร้าย
ขั้นตอนที่ 4 การบริหารความเสี่ ยงเกีย่ วกับการฟอกเงินของลูกค้ า และการอนุมัติหรือปฏิเสธการ
รับลูกค้ า
เมื่อสหกรณ์ได้ขอ้ มูลของผูข้ อสร้างความสัมพันธ์อย่างเพียงพอที่จะดําเนินการตามนโยบายการ
บริ หารความเสี่ ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า และแนวทางปฏิบตั ิในการตรวจสอบความเสี่ ยงอันอาจ
เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของลูกค้าและมาตรการในการจัดการกับความเสี่ ยงแล้ว ให้พิจารณาว่าจะอนุมตั ิรับ

ผูข้ อสร้างความสัมพันธ์/ขอใช้บริ การ เป็ นลูกค้าหรื อไม่ ทั้งนี้ หากพบว่าผูข้ อสร้างความสัมพันธ์รายใดมี
ลักษณะที่มีความเสี่ ยงต่อการฟอกเงินในระดับสูง การอนุมตั ิการสร้างความสัมพันธ์เพื่อรับผูข้ อสร้าง
ความสัมพันธ์เป็ นลูกค้าของสหกรณ์ให้เป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารที่มีอาํ นาจ อย่างไรก็ตามสหกรณ์ตอ้ งปฏิเสธ
การสร้างความสัมพันธ์/รับทําธุรกรรม กับผูข้ อสร้างความสัมพันธ์ทุกรายที่พบว่า
(1)

ผูข้ อสร้างความสัมพันธ์ ผูร้ ับประโยชน์ที่แท้จริ ง หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมี
นัยสําคัญของผูข้ อสร้างความสัมพันธ์ เป็ นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งมีมติหรื อ
ประกาศภายใต้มติของคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติกาํ หนดให้เป็ น
คณะบุคคลที่มีการกระทําอันเป็ นการก่อการร้าย

(2)

ไม่ได้รับข้อมูลหรื อหลักฐาน ซึ่งมีความสําคัญในการระบุตวั ตนและจัดความเสี่ ยง
ด้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของผู ้
ขอสร้างความสัมพันธ์

(3)

ผูข้ อสร้างความสัมพันธ์ใช้ชื่อปลอม นามแฝง หรื อแจ้งเท็จในข้อมูล หรื อแสดง
หลักฐานสําคัญเป็ นเท็จ

(4)

การรับผูข้ อสร้างความสัมพันธ์รายนั้นๆ จะทําให้สหกรณ์มีความเสี่ ยงต่อการฟอก
เงินหรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างร้ายแรง

ในการปฏิเสธการรับลูกค้าหรื อปฏิเสธรับทําธุรกรรม สหกรณ์ควรพิจารณารายงายธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควร
สงสัยต่อสํานักงาน ในกรณี ปฏิเสธเนื่องจาก เหตุผลตามข้อ (1),(3) หรื อกรณี ที่สหกรณ์พิจารณาได้วา่ มี
โอกาสเกิดความเสี่ ยงต่อการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเกินแก่การก่อการร้ายจากการขอสร้าง
ความสัมพันธ์ของผูข้ อสร้างความสัมพันธ์รายหนึ่งรายใด

นโยบายการบริหารความเสี่ ยงเกีย่ วกับการฟอกเงินของลูกค้ า
วัตถุประสงค์ในการกําหนดนโยบาย
เพื่อให้การดําเนินงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จํากัด เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2555 และเพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า จึงกําหนดนโยบายการรับลูกค้าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ตามแนวทางที่เลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คํานิยาม
สหกรณ์ หมายความถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จํากัด
สํ านักงาน หมายความถึง สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ธุรกรรม หมายความถึง การถือหุน้ การฝากเงิน การกูเ้ งิน การทํานิติกรรมจํานองสัญญากูย้ มื เงิน
นโยบายการรับลูกค้ า หมายความถึง หลักการในการกําหนดขั้นตอนของสหกรณ์ในการปฏิบตั ิเมื่อ
แรกสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า หรื อเมื่อแรกรับทําธุรกรรมให้กบั ลูกค้า
นโยบายการบริหารความเสี่ ยงเกีย่ วกับการฟอกเงินของลูกค้ า หมายความถึง การประเมินความเสี่ ยง
ของลูกค้าด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการนําความเสี่ ยงในการใช้
ผลิตภัณฑ์/บริ การ และช่องทางการใช้ลบริ การ/ทําธุรกรรมแต่ละประเภท มาพิจารณาร่ วมกับข้อมูลและ
ปัจจัยความเสี่ ยงอื่น ๆ ของลูกค้า เพื่อพิจารณาประกอบความเสี่ ยงสําหรับลูกค้าแต่ละราย
ผู้ขอสร้ างความสั มพันธ์ หมายความถึง ผูท้ ี่แจ้งความประสงค์ขอใช้บริ การ หรื อขอสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรื อขอทําธุรกรรมในครั้งแรกกับสหกรณ์ แต่สหกรณ์ยงั ไม่ได้อนุมตั ิรับเป็ นลูกค้า
เนื่องจากยังไม่ผา่ นขั้นตอนการพิจารณาที่กาํ หนดในนโยบายการรับลูกค้าอย่างครบถ้วน
ลูกค้ า หมายความถึง สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จํากัด

การตรวจสอบเพือ่ ทราบข้ อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ า หมายความถึง กระบวนการเฝ้ าระวังตรวจสอบ
และตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงิน หรื อทําธุรกรรมของลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ความเข้มข้นของ
กระบวนการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงของลูกค้าที่ได้รับจากการประเมินข้อมูลและปั จจัย
ต่างๆ ของลูกค้าอย่างเหมาะสม ซึ่งผลลัพธ์ที่รับจากการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า จะทํา
ให้บริ ษทั ทราบได้วา่ ลูกค้ามีการดําเนินความสัมพันธ์กบั สหกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรื อไม่ มีความ
เคลื่อนไหวทางการเงินปกติหรื อไม่ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรื อสถานภาพทางเศรษฐกิจของ
ลูกค้าหรื อสหกรณ์ควรพิจารณาปรับปรุ งระดับความเสี่ ยงของลูกค้าหรื อไม่ และสหกรณ์ยงั มีความปลอดภัย
จากการเป็ นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในการดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับลูกค้าหรื อไม่

นโยบายการบริหารความเสี่ ยงเกีย่ วกับการฟอกเงินของลูกค้ า
เมื่อดําเนินกระบวนการตามนโยบายการรับลูกค้าของสหกรณ์แล้ว ให้ดาํ เนินกระบวนการ
บริ หารความเสี่ ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า และจัดระดับความเสี่ ยงก่อการอนุมตั ิรับผูข้ อสร้าง
ความสัมพันธ์เป็ นลูกค้าและหากพบว่า ผูข้ อสร้างความสัมพันธ์รายใดมีลกั ษณะที่มีความเสี่ ยงต่อการฟอกเงิน
ในระดับสูงการอนุมตั ิการสร้างความสัมพันธ์เป็ นลูกค้าของสหกรณ์ ให้เป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารที่มีอาํ นาจซึ่ง
จัดการระดับความเสี่ ยงต่อการฟอกเงินของลูกค้าตามปัจจัยความเสี่ ยงต่างๆ สําหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มให้
พิจารณาดังนี้
การกําหนดและการบริหารการจัดระดับความเสี่ ยง
(1) การบริหารความเสี่ ยงภายในองค์ กร
คือการบริ หารความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสําหรับ
ผลิตภัณฑ์/บริ การ และช่องทางการใช้บริ การ/การทําธุรกรรม และนําความเสี่ ยงในการใช้ผลิตภัณฑ์/
บริ การ และช่องทางใช้บริ การ/ทําธุรกรรมแต่ละประเภท มาพิจารณาร่ วมกับปัจจัยความเสี่ ยงอื่นๆ
ของลูกค้า เพื่อพิจารณาประกอบความเสี่ ยงสําหรับลูกค้าแต่ละราย

แนวทางการพิจารณาความเสี่ ยงของผลิตภัณฑ์ /บริการ
ประเภทของผลิตภัณฑ์ /บริการ
ความเสี่ ยงตํ่า
ความเสี่ ยงสู ง
(1) ผลิตภัณฑ์/บริ การ เกี่ยวกับการให้กยู้ มื /
สิ นเชื่อ/จํานอง
(2) ผลิตภัณฑ์/บริ การ เกี่ยวกับการออม
(3) ผลิตภัณฑ์/บริ การ เกี่ยวกับการทุน

แนวทางการพิจารณาความเสี่ ยงของช่ องทางการใช้ บริการ
ประเภทของช่ องทางการใช้ บริการ
ความเสี่ ยงตํ่า
ความเสี่ ยงสู ง
(1) ช่องทางการสร้างความสัมพันธ์แบบไม่
พบหน้าสําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการจํากัด
วงเงิน (ตํ่า) หรื อจํากัดช่องทางการใช้
บริ การ
(2) ช่องทางการสร้างความสัมพันธ์แบบไม่
พบหน้า

แนวทางการพิจารณาความเสี่ ยงของช่ องทางการทําธุรกรรม
ประเภทของช่ องทางการทําธุรกรรม
ความเสี่ ยงตํ่า
ความเสี่ ยงสู ง
(1) ช่องทางการทําธุรกรรมต่อเจ้าหน้าที่
(2) ช่องทางการทําธุรกรรมผ่านเครื่ อง
อัตโนมัติ
(3) ช่องทางการทําธุรกรรมผ่านเครื อข่าย
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้อุปกรณ์ของลูกค้า
(โทรศัพท์มือถือ,คอมพิวเตอร์)

(2) การรบริหารความเสี่ ยงของลูกค้ า
ในการบริ หารความเสี่ ยงสําหรับลูกค้า สหกรณ์กาํ หนดปัจจัยการพิจารณาความเสี่ ยงของ
ลูกค้าในระดับสูง และระดับตํ่า โดยให้อยูใ่ นหลักการต่อไปนี้
ปัจจัยการพิจารณาว่ าเป็ นลูกค้ าทีม่ ีความเสี่ ยงระดับสู ง
ตามข้อ 19 แห่ งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2555 หากลูกค้ารายใดมีลกั ษณะเข้าข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้สหกรณ์ตอ้ ง
กําหนดให้เป็ นลูกค้าที่มีความเสี่ ยงต่อการฟอกเงินในระดับสูง
(1) ลูกค้าเป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ในที่น้ ี หมายถึง เป็ นคนใกล้ชิด ญาติสนิท คนใน
ครอบครัวที่มีโอกาสช่วยเหลือสนับสนุน) สมาชิกของคณะบุคคลที่มีการกระทําอันเป็ น
การก่อการร้ายตามมติคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งประชาชาติ (สหกรณ์อาจพิจารณา
รายชื่อสมาชิกที่กระทําการก่อการร้ายหรื อสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรื อ
การฟอกเงินหรื อการกระทําความผิดร้ายแรงขององค์กรระหว่างประเทศที่น่าเชื่อถือหรื อ
ประเทศอื่นก็ได้)
(2) ลูกค้าเป็ นบุคคลที่ถูกยับยั้งการทําธุรกรรม ยึดหรื ออายัดทรัพย์สิน หรื อเป็ นผูท้ ี่ศาลมีคาํ สัง่
ให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน (และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
(3) ลูกค้าเป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลที่กระทําความผิดเกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงิน (หรื อ
ความผิดอาญาร้ายแรงอื่นๆ ) หรื อความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย
(4) ลูกค้าเป็ นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (บุคคลที่ดาํ รงตําแหน่งทางการเมืองหรื อ
ตําแหน่งราชการระดับสูงตั้งแต่ระดับประเทศถึงระดับท้องถิ่น) ทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ
(5) ลูกค้ามีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศหรื อพื้นที่ที่ไม่มีการปรับใช้หรื อประยุกต์ใช้มาตรการสากล
ด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย (AML/CFT) อย่างเพียงพอ โดยพิจารณาจาก

 กลุ่มประเทศหรื อพื้นที่ซ่ ึงๆไม่มีการบังคับใช้มาตรฐานสากลด้านการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย (AML/CFT) อย่างเพียงพอ
 กลุ่มประเทศหรื อพื้นที่ซ่ ึงถูกกีดกัน หรื อใช้มาตรดารบังคับ หรื อห้ามค้าขาย
ระหว่างประเทศโดยองค์การสหประชาชาติ หรื อองค์กรระดับสากลที่สาํ คัญ
 กลุ่มประเทศหรื อพื้นที่ ซึ่งเชื่อได้วา่ มีอตั ราการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ หรื อการ
ประกอบอาชญากรรมในระดับสูงมาก
 กลุ่มประเทศหรื อพื้นที่ซ่ ึงเชื่อได้วา่ เป็ นแหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายแหล่งก่อการร้าย หรื อมีองค์กรผูก้ ่อการร้ายปฏิบตั ิการอยู่
(6) ลูกค้ามีแหล่งรายได้ (รายได้หลัก หรื อรายได้ส่วนใหญ่) จากประเทศหรื อพื้นที่ที่ไม่มีการ
ปรับใช้หรื อประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) อย่างเพียงพอ
(7) ลูกค้าประกอบอาชีพหรื อธุรกิจที่มีความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินสูง ได้แก่
 นักการเมือง หรื อ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรื อธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การเมือง หรื อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนักการเมือง และผูเ้ กี่ยวข้องกับนักการเมือง
(Politically Exposed Persons : PEPs)
 ธุรกิจค้าขายอัญมณี หรื อโลหะมีค่า
 ธุรกิจค้าทอง
 ธุรกิจค้าของเก่า และวัตถุโบราณ
 ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
 ธุรกิจโอนเงินออกนอกประเทศ
 ธุรกิจเงินกูน้ อกระบบ
 มูลนิธิตามรายชื่อที่สาํ นักงานป้ องกันและปราบปรามกําหนด (ปัจจุบนั สํานักงาน
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินยังไม่ได้จดั ทําข้อมูลนี้)
 ธุรกิจค้าอาวุธสงคราม
(8) ลูกค้าที่อยูใ่ นรายชื่อที่เลขาธิการคณะการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งให้ทราบ

ปัจจัยการพิจารณาว่ าเป็ นลูกค้ าทีม่ ีความเสี่ ยงระดับตํ่า
ปั จจัยการพิจารณาความเสี่ ยงระดับตํ่า สหกรณ์ตอ้ งพิจารณาตามแนวทางประกาศของเลขาธิการ
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จํานวน 2 ฉบับ ได้แก่

ฉบับที่ 1 ประกาศเรื่ อง ประเภทและลักษณะของลูกค้าที่มีความเสี่ ยงตํ่า
สาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ได้แก่ ลูกค้าที่มีการพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตน และการระบุ
ตัวตนแล้วพบว่า ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ลูกค้าที่มีความเสี่ ยงสูง ตามข้อ 19 แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2555 ให้สหกรณ์กาํ หนดว่าเป็ นลูกค้าที่มีความ
เสี่ ยงต่อการฟอกเงินในระดับตํ่า

ฉบับที่ 2 ประกาศเรื่ อง ประเภทลูกค้าที่สถาบันการเงินไม่ตอ้ งดําเนินการระบุตวั ตนของลูกค้า
สาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ คือสถาบันการเงินอาจพิจารณาว่า ประเภทลูกค้าต่อไปนี้เป็ น
ลูกค้าที่ไม่จาํ ต้องระบุตวั ตน เฉพาะในข้อมูล ผูร้ ับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็ นลูกค้าที่มีความ
เสี่ ยงต่อการฟอกเงินในระดับตํ่า
(1) พระมหากษัตริ ย ์ พระบรมราชินี พระบรมราชินี พระรัชทายาท หรื อพระบรมวงศ์ ตั้งแต่
ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปถึงชั้นเจ้าฟ้ า
(2) รัฐบาล ราชกาลส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค ราชการส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชนหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
(3) สํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ยม์ ูลนิธิ เฉพาะมูลนิธิชยั พัฒนา มูลนิธิส่งเสริ ม
ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิพระบรมราชินีนาถ มูลนิธิสายใจไทย
(4) บริ ษทั มหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Public Company Listed on a stock)
(5) กองทุนรวมหรื อกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

(6) สถาบันการเงินที่อยูใ่ นการกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ยกเว้นผูป้ ระกอบ
ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เฉพาะในกรณี
ที่สถาบันการเงินดังกล่าวสร้างความสัมพันธ์แบบลูกค้าเท่านั้น (ไม่ได้เป็ นคู่คา้ ด้วย) และ
ให้จดั ระดับลูกค้าในกลุ่มข้อ (1) – (5) ที่เป็ นลูกค้าต่างประเทศซึ่งไม่ได้อยูใ่ นพื้นที่หรื อ
ประเทศที่มีลกั ษณะนี้ เป็ นลูกค้าที่มีความเสี่ ยงต่อการฟอกเงินในระดับตํ่า
 กลุ่มประเทศหรื อพื้นที่ซ่ ึงๆไม่มีการบังคับใช้มาตรฐานสากลด้านการ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) อย่างเพียงพอ
 กลุ่มประเทศหรื อพื้นที่ซ่ ึงถูกกีดกัน หรื อใช้มาตรดารบังคับ หรื อห้าม
ค้าขายระหว่างประเทศโดยองค์การสหประชาชาติ หรื อองค์กรระดับ
สากลที่สาํ คัญ
 กลุ่มประเทศหรื อพื้นที่ ซึ่งเชื่อได้วา่ มีอตั ราการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ หรื อการ
ประกอบอาชญากรรมในระดับสู งมาก
 กลุ่มประเทศหรื อพื้นที่ซ่ ึงเชื่อได้วา่ เป็ นแหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายแหล่งก่อการร้าย หรื อมีองค์กรผูก้ ่อการร้ายปฏิบตั ิการอยู่
จากองค์กรระหว่างประเทศที่น่าเชื่อถือ หรื อประเทศพัฒนาแล้วที่สหกรณ์มี
การติดต่อหรื อสร้างความสัมพันธ์ในทางธุรกิจด้วย

มาตรการในการควบคุมความเสี่ ยงทีเ่ กีย่ วกับการฟอกเงินของลูกค้ าทีไ่ ม่ ได้ สร้ างความสั มพันธ์ ต่อหน้ า หรือ
ไม่ ได้ ทาํ ธุรกรรมต่ อหน้ า
ในกรณี ที่สหกรณ์มีการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าแบบ “ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า”
หรื อให้บริ การ “ธุรกรรมที่ไม่ได้ทาํ ต่อหน้า” การสร้างความสัมพันธ์หรื อการให้บริ การธุรกรรมแบบนี้มี
ความเสี่ ยงต่อการฟอกเงิน เนื่องจากไม่สามารถถึงพฤติกรรมของลูกค้าและไม่สามารถสอบถามวัตถุประสงค์
หรื อข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับลูกค้าได้ สหกรณ์จึงกําหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ ยงด้านการฟอก

เงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสําหรับการสร้างความสัมพันธ์และการทําธุรกรรมประเภทนี้
ดังนี้
(1) การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจแบบ “ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า” หรื อให้บริ การแบบ
“ธุรกรรมที่ไม่ได้ทาํ ต่อหน้า” มิได้สาํ หรับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่มีความเสี่ ยงตํ่าเท่านั้น
(2) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจแบบ “ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า”
หรื อให้บริ การแบบ “ ธุรกรรมที่ไม่ได้ทาํ ต่อหน้า “ ต้องมีการจํากัดวงเงิน และ/หรื อ จํานวนครั้ง
ในการทําธุรกรรม
(3) ต้องมีการวางระบบการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพในการตรวจสอบทําธุรกรรมอันเกิดจากการ
สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจแบบ “ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า” หรื อ ให้บริ การ
“ธุรกรรมที่ไม่ได้ทาํ ต่อหน้า” อย่างสมํ่าเสมอ
มาตรการในการตรวจสอบธุรกรรมทีม่ ีเหตุอนั ควรสงสั ยทีอ่ าจเกิดขึน้ จากลูกค้ าทีไ่ ม่ ได้ ทาํ ธุรกรรมต่ อหน้ า
สหกรณ์ตอ้ งจัดให้มีระบบการแจ้งเตือนและใช้ดุลยพินิจในการระงับการทําธุรกรรมอย่างรวดเร็ ว
เมื่อพบว่ามีเหตุอนั ควรสงสัย หรื อมีความผิดปกติอย่างร้ายแรง หรื อมีพฤติกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอก
เงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเกิดขึ้นจากการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจแบบ “ไม่ได้
สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า” หรื อให้บริ การแบบ “ธุรกรรมที่ไม่ได้ทาํ ต่อหน้า”

แนวปฏิบตั ิการตรวจสอบความเสี่ ยงอันอาจเกิดจากความสั มพันธ์ ของลูกค้ าและมาตรการในการจัดการกับ
ความเสี่ ยง
ก่อนการอนุมตั ิหรื อปฏิเสธการรับลูกค้าตามนโยบายรับลูกค้าของสหกรณ์ ในการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า ให้ดาํ เนินการดังนี้
(1) ตรวจสอบการทําธุรกรรมของลูกค้า โดยให้คดั กรองธุรกรรมที่ผดิ ปกติและเสี่ ยงต่อการฟอก
เงินออกจากธุรกรรมปกติทวั่ ไปของลูกค้า ซึ่งสามารถทําให้สหกรณ์พบว่าลูกค้าแต่ละรายมี
การทําธุรกรรมที่ผดิ ปกติเกิดขึ้นหรื อไม่

(2) ตรวจสอบข้อมูล และวิเคราะห์วา่ ลูกค้ามีพฤติกรรมทําธุรกรรมที่เสี่ ยงต่อการฟอกเงิน การ
กระทําความผิดมูลฐาน หรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และควรพิจารณาส่ ง
รายงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรื อไม่
(3) ตรวจทานและอนุมตั ิ รายงานการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า โดยให้บุคลากร
ระดับผูบ้ ริ หารเป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการตรวจทาน รายงานการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบข้อมูล
ของลูกค้า และมีอาํ นาจในการใช้ดุลยพินิจว่า จะอนุมตั ิให้ส่งรายงานธุรกรรมเป็ นธุรกรรมที่มี
เหตุอนั ควรสงสัย ต่อสํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรื อไม่
การตรวจสอบเพือ่ ทราบข้ อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ า
เมื่อมีการอนุมตั ิการทําธุรกรรมกับลูกค้าตามนโยบายการรับลูกค้าของสหกรณ์แล้ว ให้
ดําเนินการตรวจสอบเพื่อนทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง จนกว่า
สหกรณ์จะยุติความสัมพันธ์กบั ลูกค้ารายดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558

( นายสุ รินทร์ แก้วมณี )
ประธานกรรมการดําเนินการ

