
 

 

 

 

นโยบายด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย 

 

วตัถุประสงค์ในการกาํหนดนโยบาย 

          เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพิษณุโลก จาํกดั เป็นไปตามพระราชบญัญติัป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบ

ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ พ.ศ. 2555 และเพื่อประโยชนใ์นการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้

จึงกาํหนดนโยบายการรับลูกคา้ และนโยบายการบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัการฟอกเงินของลูกคา้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินกาํหนด

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และในการน้ีสาํนกังานป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน ขอใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูพิษณุโลก จาํกดั จดัทาํนโยบายดา้นการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายดว้ย 

คาํนิยาม 

        สหกรณ์ หมายความถึง สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพิษณุโลก จาํกดั 

        สํานักงาน หมายความถึง สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

        คณะกรรมการ หมายความถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพิษณุโลก จาํกดั 

        ลูกค้า หมายความถึง สมาชิกสามญั และสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพิษณุโลก จาํกดั 

        ธุรกรรม หมายความถึง การถือหุน้ การฝากเงิน การกูเ้งิน การทาํนิติกรรมจาํนองสญัญากูย้มืเงิน 



 

 

               นโยบายการรับลูกค้า หมายความถึง หลกัการในการกาํหนดขั้นตอนของสหกรณ์ในการปฏิบติัเม่ือ

แรกสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ หรือเม่ือแรกรับทาํธุรกรรมใหก้บัลูกคา้จร 

              นโยบายการบริหารความเส่ียงเกีย่วกบัการฟอกเงินของลูกค้า หมายความถึง การประเมินความเส่ียง

ของลูกคา้ดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการนาํความเส่ียงในการใช้

ผลิตภณัฑ/์บริการ และช่องทางการใชล้บริการ/ทาํธุรกรรมแต่ละประเภท มาพจิารณาร่วมกบัขอ้มูลและ

ปัจจยัความเส่ียงอ่ืน ๆ ของลูกคา้ เพื่อพิจารณาประกอบความเส่ียงสาํหรับลูกคา้แต่ละราย 

 

นโยบายด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ

ร้ายของสหกรณ์  

          สหกรณ์มีหนา้ท่ีและจรรยาบรรณในการกาํหนดนโยบาย และแนวทางในการปฏิบติัเพื่อรับรอง

นโยบายในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการ

ร้ายและสหกรณ์มีความมุ่งมัน่ในการป้องกนัมิใหส้หกรณ์เป็นแหล่งฟอกเงินและสนบัสนุนทางการเงินแก่

การก่อการร้าย โดยการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งและแนวทางการปฏิบติัท่ีสาํนกังานกาํหนดข้ึนอยา่งเคร่งครัด 

            สหกรณ์ตอ้งกาํหนดนโยบายลาํดบัรองและมาตรการต่างๆ  เพื่อรองรับนโยบายขา้งตน้ อนัไดแ้ก่

นโยบายการรับลูกคา้ มาตรการในการบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัการฟอกเงิน แนวปฏิบติัในการตรวจสอบ

เพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ และสหกรณ์ตอ้งกบักาํดูแลใหบุ้คลากรภายในองคก์รปฏิบติัตามนโยบาย

มาตรการ และแนวทางปฏิบติัดงักล่าว อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบ ในการปฏิบัติตามนโยบายด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้ายของสหกรณ์ 

(1)  คณะกรรมการตอ้งใหค้วามสาํคญัในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการ

สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยกาํหนดและอนุมติันโยบายดา้นการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นโยบายการ



 

 

รับลูกคา้ และนโยบายการบริหารความเส่ียงเก่ียงกบัการฟอกเงินของลูกคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ตามแนวทางท่ีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินกาํหนด    

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

(2)  ผูจ้ดัการตอ้งใหค้วามสาํคญัในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการ

สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยกาํหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนปฏิบติัตามนโยบาย และ

ระเบียบวิธีปฏิบติัดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้ายโดยเคร่งครัด 

(3)   สหกรณ์ตอ้งกาํหนดใหมี้เจา้หนา้ท่ีท่ีมีอาํนาจทาํหนา้ท่ีกาํกบัและดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายวา่

ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และเป็นผูติ้ดต่อประสานงานกบัสาํนกังาน 

(4)   สหกรณ์ตอ้งกาํหนดมาตรการควบคุมความเส่ียงในการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชบ้ริการต่าง ๆ  ของสหกรณ์ 

(5)   สหกรณ์ตอ้งสนบัสนุนส่งเสริมให ้คณะกรรมการ ผูจ้ดัการ ตลอดจนเจา้หนา้ท่ี มีความรู้ความ

เขา้ใจดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่

การก่อการร้ายอยา่งเพียงพอท่ีจะสามารถปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(6)   สหกรณ์ตอ้งกาํหนดใหมี้ คาํสัง่ ระเบียบ และคู่มือการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายดา้น

การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการ

ร้ายตามแนวทางท่ีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินกาํหนด โดย

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน แต่ในกรณีท่ีขอ้บงัคบั 

และแนวทางท่ีออกภายใตก้ฎหมายน้ี หรือกฎหมายอ่ืน ไม่สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติั สหกรณ์

ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีกาํหนดไวเ้ขม้งวดกวา่ 

(7)   คณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ตอ้งปฏิบติัตามนโยบาย และระเบียบปฏิบติัดา้นการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

โดยเคร่งครัด 

  



 

 

นโยบายการรับลูกค้า 

 

วตัถุประสงค์ในการกาํหนดนโยบาย 

           เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพิษณุโลก จาํกดั เป็นไปตาม

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงกาํหนด

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ พ.ศ. 2555 และเพื่อประโยชน์

ในการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ จึงกาํหนดนโยบายการรับลูกคา้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร ตามแนวทางท่ีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินกาํหนด 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

คาํนิยาม 

                 สหกรณ์ หมายความถึง สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพิษณุโลก จาํกดั 

                 สํานักงาน หมายความถึง สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

                 คณะกรรมการ หมายความถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพิษณุโลก จาํกดั 

                 ลูกค้า หมายความถึง สมาชิกสามญั และสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพิษณุโลก จาํกดั 

                 ธุรกรรม หมายความถึง การถือหุน้ การฝากเงิน การกูเ้งิน การทาํนิติกรรมจาํนองสญัญากูย้มืเงิน 

               นโยบายการรับลูกค้า หมายความถึง หลกัการในการกาํหนดขั้นตอนของสหกรณ์ในการปฏิบติัเม่ือ

แรกสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ หรือเม่ือแรกรับทาํธุรกรรมใหก้บัลูกคา้จร 

              นโยบายการบริหารความเส่ียงเกีย่วกบัการฟอกเงินของลูกค้า หมายความถึง การประเมินความเส่ียง

ของลูกคา้ดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการนาํความเส่ียงในการใช้

ผลิตภณัฑ/์บริการ และช่องทางการใชล้บริการ/ทาํธุรกรรมแต่ละประเภท มาพิจารณาร่วมกบัขอ้มูลและ

ปัจจยัความเส่ียงอ่ืน ๆ ของลูกคา้ เพื่อพิจารณาประกอบความเส่ียงสาํหรับลูกคา้แต่ละราย 

              



 

 

                     ผู้ขอสร้างความสัมพนัธ์ หมายความถึง ผูท่ี้แจง้ความประสงคข์อใชบ้ริการ หรือขอสร้าง

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือขอทาํธุรกรรมในคร้ังแรกกบัสหกรณ์ แต่สหกรณ์ยงัไม่ไดอ้นุมติัรับเป็นลูกคา้

เน่ืองจากยงัไม่ผา่นขั้นตอนการพิจารณาท่ีกาํหนดในนโยบายการรับลูกคา้อยา่งครบถว้น 

                    การจัดให้ลูกค้าแสดงตน หมายถึง การดาํเนินการใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลของลูกคา้และการดาํเนินการ

เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งแทจ้ริงของขอ้มูลการแสดงตน 

                 การระบุตัวตนของลูกค้า หมายถึง การรวบรวมขอ้มูลรอบดา้นของลูกคา้ท่ีเพิ่มเติมจากขอ้มูลการ

แสดงตน อาทิ ขอ้มูลแหล่งรายไดอ่ื้นๆ ของลูกคา้ ขอ้มูลคู่สมรส ขอ้มูลรูปแบบการดาํเนินธุรกิจของลูกคา้

เป็นตน้ รวมถึงการนาํขอ้มูลเฉพาะของลูกคา้ ( ช่ือเตม็ เลขประจาํตวั ท่ีอยู ่) ตรวจสอบกบัฐานรายช่ือ

ผูก่้อการร้ายท่ีประกาศโดยองคก์ารสหประชาชาติ เพื่อทราบวา่ ลูกคา้เป็นผูท่ี้มีความเส่ียงต่อการฟอกเงินและ

การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จนถึงขั้นท่ีบริษทัตอ้งปฏิเสธการสร้างความสมัพนัธ์หรือไม่ 

และเพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชพ้ิจารณาประเมินความเส่ียงของลูกคา้ดว้ย 

                การบริหารความเส่ียงของลูกค้า หมายถึง การนาํขอ้มูลการแสดงตนและขอ้มูลการระบุตวัตนของ

ลูกคา้มาพิจารณาร่วมกบัปัจจยัท่ีเส่ียงต่อการฟอกเงินและสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอ่ืนๆ อาทิ 

พื้นท่ี หรืออาชีพท่ีเส่ียงต่อการฟอกเงินและสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ความเก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้

กระทาํความผดิ สถานภาพทางการเมือง เป็นตน้ เพื่อประเมินหาระดบัความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการ

สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกคา้แต่ละราย อนัจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณารายงายเหตุ

อนัควรสงสยัต่อสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เม่ือพบวา่ลูกคา้มีพฤติกรรมการทาํธุรกรรม

ในแต่ละคร้ัง หรือในระยะยาว ท่ีอาจผดิปกติหรือเส่ียงต่อการกระทาํความผดิ และเป็นเง่ือนไขในการกาํหนด

ขั้นตอนในการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงท่ีเขม้ขน้มากหรือนอ้ยต่อไป 

 

นโยบายการรับลูกค้า 

               เพื่อใหก้ารดาํเนินการของสหกรณ์เป็นไปตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และมาตรฐานสากลดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้น

การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เม่ือผูข้อสร้างความสมัพนัธ์แจง้ความประสงคข์อใชบ้ริการ หรือ

ขอสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือขอทาํธุรกรรมในคร้ังแรกกบัสหกรณ์ ใหด้าํเนินการตามกระบวนการ



 

 

ดงัต่อไปน้ี และดาํเนินกระบวนการตามนโยบายการบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัการฟอกเงินของลูกคา้ให้

ครบถว้น ก่อนการอนุมติัการสร้างความสมัพนัธ์กบัผูข้อสร้างความสมัพนัธ์ 

ขั้นตอนที ่1 การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 

              เม่ือผูข้อสร้างความสมัพนัธ์ ขอใชบ้ริการโดยแจง้ความประสงคส์ร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือ

ขอทาํธุรกรรมในคร้ังแรก สหกรณ์ตอ้งจดัใหผู้ข้อสร้างความสมัพนัธ์แสดงตนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการใน

กฎกระทรวงกาํหนดธุรกรรมท่ีสถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตอ้งจดัใหลู้กคา้แสดงตน 

พ.ศ. 2554 และประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี เร่ือง วิธีแสดงตนของลูกคา้สถาบนักานเงินและผูป้ระกอบ

อาชีพตามมาตรา 16 

ขั้นตอนที ่2 การระบุตัวตนของลูกค้า 

                สหกรณ์ตอ้งมีขอ้มูลอ่ืนๆ ของผูข้อสร้างความสมัพนัธ์เพื่อท่ีจะสามารถระบุขอ้เทจ็จริงไดว้า่         

ผูข้อสร้างความสมัพนัธ์หรือขอใชบ้ริการท่ีเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือบุคคลท่ีมีการ ตกลงกนั

ตามกฎหมายนั้น มีความเส่ียงในระดบัท่ีสหกรณ์จะสามารถอนุมติัรับเป็นลูกคา้ไดห้รือไม่ จึงตอ้งมีขอ้มูล

ของขอสร้างความสมัพนัธ์มากเพียงพอท่ีจะกาํหนดระดบัความเส่ียงดา้นการฟอกเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 โดยในขั้นตอนน้ีใหข้อ้มูลของลูกคา้เพ่ือนาํมาประกอบการพิจารณาดงัน้ี 

กรณเีป็นลูกค้า/ลูกค้าจร บุคคลธรรมดา 

(1)  ขอ้มูลแหล่งท่ีมาของรายได ้ หรือเงินของผูข้อสร้างความสมัพนัธ์ท่ีใชใ้นการทาํธุรกรรม (คาํวา่

แหล่งท่ีมาน้ี หมายรวมทั้งการประกอบกิจกรรมอนัทาํใหเ้กิดรายได/้เงิน และพ้ืนท่ีอนัเป็นแหล่ง

รายได/้เงินนั้น) 

(2)  ขอ้มูลผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง 

กรณเีป็นลูกค้านิติบุคคล 

(1)  โครงสร้างการบริหารจดัการองคก์าร/ความเป็นเจา้ขององคก์ร (ทาํใหท้ราบถึงขนาดขององคก์ร

ความซบัซอ้นในการบริหารกิจการ สดัส่วนการถือหุน้อนัอาจแสดงถึงอาํนาจในการบริหาร

จดัการองคก์ร) 



 

 

(2) ขอ้มูลของผูบ้ริหาร (ระดบัสูงสุด ซ่ึงอาจเป็นบุคคลคนเดียว หรือคณะกรรมการท่ีมีอาํนาจอนุมติั

นโยบายขององคก์ร) 

(3) วตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการของนิติบุคคล/บุคคลท่ีมีการตกลงกนัตามกฎหมาย 

 แหล่งท่ีมีของรายไดข้ององคก์ร ทั้งรายไดห้ลกัและรายไดอ่ื้นๆ 

 ผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง ตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา ซ่ึงอาจพิจารณาจาก 

                    (5.1) การถือหุน้/ระดบัการรับผลประโยชน์ในองคก์ร 

                    (5.2) ขอ้มูลท่ีไดรั้บทราบจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ (รวมถึงขอ้มูลท่ีไดรั้บแจง้จากชุมชน                                      

สหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน ท่ีไดด้าํเนินการตรวจสอบอยูก่่อนแลว้ 

                    (5.3) พิจารณาไดจ้ากการมีอาํนาจครอบงาํกิจการขององคก์ร (หมายถึงบุคคลท่ีมิไดอ้ยูใ่น

สถานะท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายในการควบคุมกิจการ แต่ในทางปฏิบติัเป็นผูมี้อาํนาจในการกาํหนดทิศทาง

หรือนโยบายการดาํเนินงานของกิจการ) 

                     (5.4) พิจารณาจากการมีอาํนาจในการบริหารควบคุมนโยบายละดาํเนินกิจการขององคก์ร 

             (6) ขอ้มูลดา้นอ่ืนๆ ขององคก์ร    สืบคน้จากแหล่งขอ้มูลอ่ืนท่ีแสดงถึงความน่าเช่ือถือ ฐานะทาง

เศรษฐกิจ และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีสามารถนาํมาพิจารณาความเส่ียงดา้นการฟอกเงินของนิติบุคคล/บุคคลท่ีมีการ

ตกลงกนัทางกฎหมายนั้น 

               (7) วตัถุประสงคใ์นการสร้างความสมัพนัธ์กบัสหกรณ์ และประเภทบริการท่ีผูข้อสร้าง

ความสมัพนัธ์ประสงคจ์ะขอใชบ้ริการ 

 

ขั้นตอนที ่3 การพสูิจน์ทราบข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า       

เม่ือไดรั้บขอ้มูลการแสดงตนของผูข้อสร้างความสมัพนัธ์ในขั้นตอนท่ี 1 และขอ้มูลเพือ่การระบุ

ตวัตนในขั้นตอนท่ี 2 สหกรณ์ตอ้งตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของขอ้มูลและหลกัฐานการ

แสดงตน  



 

 

         ในการตรวจสอบความถูกตอ้งแทจ้ริงของขอ้มูลและหลกัฐานการแสดงตน สหกรณ์อาจใช้

วิธีการตรวจสอบกบัแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ (รวมถึงแหล่งขอ้มูลสาธารณะท่ีน่าเช่ือถือ ฐานขอ้มูล

ในทางพาณิชยท่ี์น่าเช่ือถือ หรือขอ้มูลท่ีเช่ือถือท่ีไดรั้บการตรวจสอบแลว้จากสถาบนัการเงิน

สาํนกังานใหญ่ในต่างประเทศ)  

           ในกรณีท่ีไม่มีแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือใดๆ สหกรณ์สามารถใชดุ้ลยพินิจในการตรวจสอบ 

โดยคาํนึงถึงขอ้มูลท่ีควรสอดคลอ้งกบัตวัตนของผูข้อสร้างความสมัพนัธ์ ประเภทบริการท่ีผูข้อ

สร้างความสมัพนัธ์ขอสร้างความสมัพนัธ์หรือธุรกรรม และความแทจ้ริงของเอกสารหลกัฐาน ใน

ระดบัท่ีสายตาตรวจสอบได ้

 

ขั้นตอน การตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากบัฐานข้อมูลสมาชิกของคณะบุคคลซ่ึงมีมติหรือประกาศ

ภายใต้มตขิองคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาตกิาํหนดให้เป็นคณะบุคคลทีมี่การกระทาํ

อนัเป็นการก่อการร้ายทีรั่ฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้ประกาศให้ความรับรองมตหิรือประกาศ 

ดังกล่าว 

              ขั้นตอนน้ี สหกรณ์ตอ้งนาํขอ้มูลของผูข้อสร้างความสมัพนัธ์ ผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง

และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูข้อสร้างความสมัพนัธ์ไปตรวจสอบกบัฐานขอ้มูลสมาชิกของคณะบุคคลซ่ึง

มีมติหรือประกาศภายใตม้ติของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติกาํหนดใหเ้ป็นคณะ

บุคคลท่ีมีการกระทาํอนัเป็นการก่อการร้ายท่ีรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยไดป้ระกาศใหค้วาม

รับรองมติหรือประกาศดงักล่าว เพื่อจะไดท้ราบวา่ “ผูข้อสร้างความสมัพนัธ์และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

ของผูข้อสร้างความสมัพนัธ์ ไม่ใช่   สมาชิกของคณะบุคคลซ่ึงมีมติหรือประกาศภายใตม้ติของ

คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติกาํหนดใหเ้ป็นคณะบุคคลท่ีมีการกระทาํอนัเป็นการก่อ

การร้าย 

 

ขั้นตอนที ่4 การบริหารความเส่ียงเกีย่วกบัการฟอกเงินของลูกค้า และการอนุมัติหรือปฏิเสธการ

รับลูกค้า 

                     เม่ือสหกรณ์ไดข้อ้มูลของผูข้อสร้างความสมัพนัธ์อยา่งเพยีงพอท่ีจะดาํเนินการตามนโยบายการ

บริหารความเส่ียงเก่ียวกบัการฟอกเงินของลูกคา้ และแนวทางปฏิบติัในการตรวจสอบความเส่ียงอนัอาจ

เกิดข้ึนจากความสมัพนัธ์ของลูกคา้และมาตรการในการจดัการกบัความเส่ียงแลว้ ใหพ้ิจารณาวา่จะอนุมติัรับ



 

 

ผูข้อสร้างความสมัพนัธ์/ขอใชบ้ริการ เป็นลูกคา้หรือไม่ ทั้งน้ี หากพบวา่ผูข้อสร้างความสมัพนัธ์รายใดมี

ลกัษณะท่ีมีความเส่ียงต่อการฟอกเงินในระดบัสูง การอนุมติัการสร้างความสมัพนัธ์เพื่อรับผูข้อสร้าง

ความสมัพนัธ์เป็นลูกคา้ของสหกรณ์ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีมีอาํนาจ อยา่งไรกต็ามสหกรณ์ตอ้งปฏิเสธ

การสร้างความสมัพนัธ์/รับทาํธุรกรรม กบัผูข้อสร้างความสมัพนัธ์ทุกรายท่ีพบวา่ 

(1) ผูข้อสร้างความสมัพนัธ์ ผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริง หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งมี

นยัสาํคญัของผูข้อสร้างความสมัพนัธ์ เป็นสมาชิกของคณะบุคคลซ่ึงมีมติหรือ

ประกาศภายใตม้ติของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติกาํหนดใหเ้ป็น

คณะบุคคลท่ีมีการกระทาํอนัเป็นการก่อการร้าย 

(2)  ไม่ไดรั้บขอ้มูลหรือหลกัฐาน ซ่ึงมีความสาํคญัในการระบุตวัตนและจดัความเส่ียง

ดา้นการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของผู ้

ขอสร้างความสมัพนัธ์ 

(3)  ผูข้อสร้างความสมัพนัธ์ใชช่ื้อปลอม นามแฝง หรือแจง้เทจ็ในขอ้มูล หรือแสดง

หลกัฐานสาํคญัเป็นเทจ็ 

(4) การรับผูข้อสร้างความสมัพนัธ์รายนั้นๆ จะทาํใหส้หกรณ์มีความเส่ียงต่อการฟอก 

เงินหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอยา่งร้ายแรง 

ในการปฏิเสธการรับลูกคา้หรือปฏิเสธรับทาํธุรกรรม สหกรณ์ควรพิจารณารายงายธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควร

สงสยัต่อสาํนกังาน ในกรณีปฏิเสธเน่ืองจาก เหตุผลตามขอ้ (1),(3) หรือกรณีท่ีสหกรณ์พิจารณาไดว้า่มี

โอกาสเกิดความเส่ียงต่อการฟอกเงินและสนบัสนุนทางการเกินแก่การก่อการร้ายจากการขอสร้าง

ความสมัพนัธ์ของผูข้อสร้างความสมัพนัธ์รายหน่ึงรายใด 

 

  



 

 

นโยบายการบริหารความเส่ียงเกีย่วกบัการฟอกเงินของลูกค้า 

วตัถุประสงค์ในการกาํหนดนโยบาย 

           เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพิษณุโลก จาํกดั เป็นไปตาม

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงกาํหนด

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ พ.ศ. 2555 และเพื่อประโยชน์

ในการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ จึงกาํหนดนโยบายการรับลูกคา้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร ตามแนวทางท่ีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินกาํหนด 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

คาํนิยาม 

              สหกรณ์ หมายความถึง สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพิษณุโลก จาํกดั 

              สํานักงาน หมายความถึง สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

               ธุรกรรม หมายความถึง การถือหุน้ การฝากเงิน การกูเ้งิน การทาํนิติกรรมจาํนองสญัญากูย้มืเงิน 

               นโยบายการรับลูกค้า หมายความถึง หลกัการในการกาํหนดขั้นตอนของสหกรณ์ในการปฏิบติัเม่ือ

แรกสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ หรือเม่ือแรกรับทาํธุรกรรมใหก้บัลูกคา้ 

              นโยบายการบริหารความเส่ียงเกีย่วกบัการฟอกเงินของลูกค้า หมายความถึง การประเมินความเส่ียง

ของลูกคา้ดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการนาํความเส่ียงในการใช้

ผลิตภณัฑ/์บริการ และช่องทางการใชล้บริการ/ทาํธุรกรรมแต่ละประเภท มาพิจารณาร่วมกบัขอ้มูลและ

ปัจจยัความเส่ียงอ่ืน ๆ ของลูกคา้ เพื่อพิจารณาประกอบความเส่ียงสาํหรับลูกคา้แต่ละราย 

               ผู้ขอสร้างความสัมพนัธ์ หมายความถึง ผูท่ี้แจง้ความประสงคข์อใชบ้ริการ หรือขอสร้าง

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือขอทาํธุรกรรมในคร้ังแรกกบัสหกรณ์ แต่สหกรณ์ยงัไม่ไดอ้นุมติัรับเป็นลูกคา้

เน่ืองจากยงัไม่ผา่นขั้นตอนการพิจารณาท่ีกาํหนดในนโยบายการรับลูกคา้อยา่งครบถว้น 

               ลูกค้า หมายความถึง สมาชิกสามญัและสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพิษณุโลก จาํกดั 



 

 

              การตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัลูกค้า หมายความถึง กระบวนการเฝ้าระวงัตรวจสอบ

และตรวจทานความเคล่ือนไหวทางการเงิน หรือทาํธุรกรรมของลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งน้ีความเขม้ขน้ของ

กระบวนการดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงของลูกคา้ท่ีไดรั้บจากการประเมินขอ้มูลและปัจจยั

ต่างๆ ของลูกคา้อยา่งเหมาะสม ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีรับจากการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ จะทาํ

ใหบ้ริษทัทราบไดว้า่ ลูกคา้มีการดาํเนินความสมัพนัธ์กบัสหกรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปหรือไม่ มีความ

เคล่ือนไหวทางการเงินปกติหรือไม่ มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือสถานภาพทางเศรษฐกิจของ

ลูกคา้หรือสหกรณ์ควรพจิารณาปรับปรุงระดบัความเส่ียงของลูกคา้หรือไม่ และสหกรณ์ยงัมีความปลอดภยั

จากการเป็นแหล่งฟอกเงินและสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในการดาํเนินความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ

กบัลูกคา้หรือไม่ 

 

นโยบายการบริหารความเส่ียงเกีย่วกบัการฟอกเงินของลูกค้า  

                   เม่ือดาํเนินกระบวนการตามนโยบายการรับลูกคา้ของสหกรณ์แลว้ ใหด้าํเนินกระบวนการ

บริหารความเส่ียงเก่ียวกบัการฟอกเงินของลูกคา้ และจดัระดบัความเส่ียงก่อการอนุมติัรับผูข้อสร้าง

ความสมัพนัธ์เป็นลูกคา้และหากพบวา่ ผูข้อสร้างความสมัพนัธ์รายใดมีลกัษณะท่ีมีความเส่ียงต่อการฟอกเงิน

ในระดบัสูงการอนุมติัการสร้างความสมัพนัธ์เป็นลูกคา้ของสหกรณ์ ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีมีอาํนาจซ่ึง

จดัการระดบัความเส่ียงต่อการฟอกเงินของลูกคา้ตามปัจจยัความเส่ียงต่างๆ สาํหรับลูกคา้แต่ละกลุ่มให้

พิจารณาดงัน้ี 

การกาํหนดและการบริหารการจัดระดับความเส่ียง 

(1) การบริหารความเส่ียงภายในองค์กร 

          คือการบริหารความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสาํหรับ

ผลิตภณัฑ/์บริการ และช่องทางการใชบ้ริการ/การทาํธุรกรรม และนาํความเส่ียงในการใชผ้ลิตภณัฑ/์

บริการ และช่องทางใชบ้ริการ/ทาํธุรกรรมแต่ละประเภท มาพิจารณาร่วมกบัปัจจยัความเส่ียงอ่ืนๆ 

ของลูกคา้ เพื่อพิจารณาประกอบความเส่ียงสาํหรับลูกคา้แต่ละราย 

  



 

 

แนวทางการพจิารณาความเส่ียงของผลติภัณฑ์/บริการ 

ประเภทของผลติภัณฑ์/บริการ ความเส่ียงตํ่า ความเส่ียงสูง 
(1) ผลิตภณัฑ/์บริการ เก่ียวกบัการใหกู้ย้มื/

สินเช่ือ/จาํนอง 
(2)  ผลิตภณัฑ/์บริการ เก่ียวกบัการออม 
(3)  ผลิตภณัฑ/์บริการ เก่ียวกบัการทุน 

 

  

 

 

 

แนวทางการพจิารณาความเส่ียงของช่องทางการใช้บริการ 

ประเภทของช่องทางการใช้บริการ ความเส่ียงตํ่า ความเส่ียงสูง 
(1) ช่องทางการสร้างความสมัพนัธ์แบบไม่

พบหนา้สาํหรับผลิตภณัฑท่ี์มีการจาํกดั
วงเงิน (ตํ่า) หรือจาํกดัช่องทางการใช้
บริการ 

(2)  ช่องทางการสร้างความสมัพนัธ์แบบไม่
พบหนา้ 
 

  

 

 

 

แนวทางการพจิารณาความเส่ียงของช่องทางการทาํธุรกรรม 

ประเภทของช่องทางการทาํธุรกรรม ความเส่ียงตํ่า ความเส่ียงสูง 
(1) ช่องทางการทาํธุรกรรมต่อเจา้หนา้ท่ี 
(2)  ช่องทางการทาํธุรกรรมผา่นเคร่ือง

อตัโนมติั 
(3)  ช่องทางการทาํธุรกรรมผา่นเครือข่าย

อิเลก็ทรอนิกส์โดยใชอุ้ปกรณ์ของลูกคา้ 
(โทรศพัทมื์อถือ,คอมพิวเตอร์) 

  



 

 

(2) การรบริหารความเส่ียงของลูกค้า 

              ในการบริหารความเส่ียงสาํหรับลูกคา้ สหกรณ์กาํหนดปัจจยัการพิจารณาความเส่ียงของ

ลูกคา้ในระดบัสูง และระดบัตํ่า โดยใหอ้ยูใ่นหลกัการต่อไปน้ี 

 

ปัจจัยการพจิารณาว่าเป็นลูกค้าทีมี่ความเส่ียงระดับสูง 

                ตามขอ้ 19 แห่งกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริง

เก่ียวกบัลูกคา้ พ.ศ. 2555 หากลูกคา้รายใดมีลกัษณะเขา้ขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ีสหกรณ์ตอ้ง

กาํหนดใหเ้ป็นลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงต่อการฟอกเงินในระดบัสูง 

(1) ลูกคา้เป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง (ในท่ีน้ี หมายถึง เป็นคนใกลชิ้ด ญาติสนิท คนใน

ครอบครัวท่ีมีโอกาสช่วยเหลือสนบัสนุน) สมาชิกของคณะบุคคลท่ีมีการกระทาํอนัเป็น

การก่อการร้ายตามมติคณะมนตรีความมัน่คงแห่งประชาชาติ (สหกรณ์อาจพิจารณา

รายช่ือสมาชิกท่ีกระทาํการก่อการร้ายหรือสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ

การฟอกเงินหรือการกระทาํความผดิร้ายแรงขององคก์รระหวา่งประเทศท่ีน่าเช่ือถือหรือ

ประเทศอ่ืนกไ็ด)้ 

(2) ลูกคา้เป็นบุคคลท่ีถูกยบัย ั้งการทาํธุรกรรม ยดึหรืออายดัทรัพยสิ์น หรือเป็นผูท่ี้ศาลมีคาํสัง่

ใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน (และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผดิมูลฐานตามพระราชบญัญติัป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

(3) ลูกคา้เป็นหรือเคยเป็นบุคคลท่ีกระทาํความผดิเก่ียวกบัความผดิฐานฟอกเงิน (หรือ

ความผดิอาญาร้ายแรงอ่ืนๆ ) หรือความผดิเก่ียวกบัการก่อการร้ายและการสนบัสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย 

(4) ลูกคา้เป็นบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง (บุคคลท่ีดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองหรือ

ตาํแหน่งราชการระดบัสูงตั้งแต่ระดบัประเทศถึงระดบัทอ้งถ่ิน) ทั้งของไทยและ

ต่างประเทศ 

(5) ลูกคา้มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศหรือพื้นท่ีท่ีไม่มีการปรับใชห้รือประยกุตใ์ชม้าตรการสากล

ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่

การก่อการร้าย (AML/CFT) อยา่งเพียงพอ โดยพิจารณาจาก 



 

 

 กลุ่มประเทศหรือพื้นท่ีซ่ึงๆไม่มีการบงัคบัใชม้าตรฐานสากลดา้นการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการ

ร้าย (AML/CFT) อยา่งเพียงพอ 

 กลุ่มประเทศหรือพื้นท่ีซ่ึงถูกกีดกนั หรือใชม้าตรดารบงัคบั หรือหา้มคา้ขาย

ระหวา่งประเทศโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือองคก์รระดบัสากลท่ีสาํคญั 

 กลุ่มประเทศหรือพื้นท่ี ซ่ึงเช่ือไดว้า่มีอตัราการทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือการ

ประกอบอาชญากรรมในระดบัสูงมาก 

 กลุ่มประเทศหรือพื้นท่ีซ่ึงเช่ือไดว้า่เป็นแหล่งสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการ

ร้ายแหล่งก่อการร้าย หรือมีองคก์รผูก่้อการร้ายปฏิบติัการอยู ่

(6) ลูกคา้มีแหล่งรายได ้(รายไดห้ลกั หรือรายไดส่้วนใหญ่) จากประเทศหรือพื้นท่ีท่ีไม่มีการ

ปรับใชห้รือประยกุตใ์ชม้าตรฐานสากลดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ

การต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) อยา่งเพยีงพอ 

(7) ลูกคา้ประกอบอาชีพหรือธุรกิจท่ีมีความเส่ียงดา้นการฟอกเงินสูง ไดแ้ก่ 

 นกัการเมือง หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการเมือง หรือธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั

การเมือง หรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัการเมือง และผูเ้ก่ียวขอ้งกบันกัการเมือง 

(Politically Exposed Persons : PEPs) 

 ธุรกิจคา้ขายอญัมณีหรือโลหะมีค่า 

 ธุรกิจคา้ทอง 

 ธุรกิจคา้ของเก่า และวตัถุโบราณ 

 ธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ 

 ธุรกิจโอนเงินออกนอกประเทศ 

 ธุรกิจเงินกูน้อกระบบ 

 มูลนิธิตามรายช่ือท่ีสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามกาํหนด (ปัจจุบนัสาํนกังาน

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินยงัไม่ไดจ้ดัทาํขอ้มูลน้ี) 

 ธุรกิจคา้อาวธุสงคราม 

 

(8) ลูกคา้ท่ีอยูใ่นรายช่ือท่ีเลขาธิการคณะการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินแจง้ใหท้ราบ 

 



 

 

 

ปัจจัยการพจิารณาว่าเป็นลูกค้าทีมี่ความเส่ียงระดับตํ่า 

                ปัจจยัการพิจารณาความเส่ียงระดบัตํ่า สหกรณ์ตอ้งพิจารณาตามแนวทางประกาศของเลขาธิการ

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน จาํนวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ 

 

ฉบบัท่ี 1 ประกาศเร่ือง ประเภทและลกัษณะของลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงตํ่า 

                  สาระสาํคญัของประกาศฉบบัน้ีไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีมีการพิสูจนท์ราบขอ้มูลการแสดงตน และการระบุ

ตวัตนแลว้พบวา่ ไม่เขา้หลกัเกณฑ ์ลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูง ตามขอ้ 19 แห่งกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์

และวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ พ.ศ. 2555 ใหส้หกรณ์กาํหนดวา่เป็นลูกคา้ท่ีมีความ

เส่ียงต่อการฟอกเงินในระดบัตํ่า 

 

ฉบบัท่ี 2 ประกาศเร่ือง ประเภทลูกคา้ท่ีสถาบนัการเงินไม่ตอ้งดาํเนินการระบุตวัตนของลูกคา้ 

                    สาระสาํคญัของประกาศฉบบัน้ี คือสถาบนัการเงินอาจพจิารณาวา่ ประเภทลูกคา้ต่อไปน้ีเป็น

ลูกคา้ท่ีไม่จาํตอ้งระบุตวัตน เฉพาะในขอ้มูล ผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง ดงัต่อไปน้ี ใหเ้ป็นลูกคา้ท่ีมีความ

เส่ียงต่อการฟอกเงินในระดบัตํ่า 

(1) พระมหากษตัริย ์พระบรมราชินี พระบรมราชินี พระรัชทายาท หรือพระบรมวงศ ์ตั้งแต่

ชั้นพระองคเ์จา้ข้ึนไปถึงชั้นเจา้ฟ้า 

(2) รัฐบาล ราชกาลส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องคก์าร

มหาชนหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

(3) สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยมู์ลนิธิ เฉพาะมูลนิธิชยัพฒันา มูลนิธิส่งเสริม

ศิลปาชีพในสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ มูลนิธิสายใจไทย 

(4) บริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(Public Company Listed on a stock) 

(5) กองทุนรวมหรือกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  

 



 

 

(6) สถาบนัการเงินท่ีอยูใ่นการกาํกบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ยกเวน้ผูป้ระกอบ

ธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตรา) สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เฉพาะในกรณี

ท่ีสถาบนัการเงินดงักล่าวสร้างความสมัพนัธ์แบบลูกคา้เท่านั้น (ไม่ไดเ้ป็นคู่คา้ดว้ย) และ

ใหจ้ดัระดบัลูกคา้ในกลุ่มขอ้ (1) – (5) ท่ีเป็นลูกคา้ต่างประเทศซ่ึงไม่ไดอ้ยูใ่นพื้นท่ีหรือ

ประเทศท่ีมีลกัษณะน้ี เป็นลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงต่อการฟอกเงินในระดบัตํ่า 

 

 กลุ่มประเทศหรือพื้นท่ีซ่ึงๆไม่มีการบงัคบัใชม้าตรฐานสากลดา้นการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) อยา่งเพียงพอ 

 กลุ่มประเทศหรือพื้นท่ีซ่ึงถูกกีดกนั หรือใชม้าตรดารบงัคบั หรือหา้ม

คา้ขายระหวา่งประเทศโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือองคก์รระดบั

สากลท่ีสาํคญั 

 กลุ่มประเทศหรือพื้นท่ี ซ่ึงเช่ือไดว้า่มีอตัราการทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือการ

ประกอบอาชญากรรมในระดบัสูงมาก 

 กลุ่มประเทศหรือพื้นท่ีซ่ึงเช่ือไดว้า่เป็นแหล่งสนบัสนุนทางการเงินแก่

การก่อการร้ายแหล่งก่อการร้าย หรือมีองคก์รผูก่้อการร้ายปฏิบติัการอยู ่

จากองคก์รระหวา่งประเทศท่ีน่าเช่ือถือ หรือประเทศพฒันาแลว้ท่ีสหกรณ์มี

การติดต่อหรือสร้างความสมัพนัธ์ในทางธุรกิจดว้ย 

 

มาตรการในการควบคุมความเส่ียงทีเ่กีย่วกบัการฟอกเงินของลูกค้าทีไ่ม่ได้สร้างความสัมพนัธ์ต่อหน้า หรือ

ไม่ได้ทาํธุรกรรมต่อหน้า 

                   ในกรณีท่ีสหกรณ์มีการสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้แบบ “ไม่ไดส้ร้างความสมัพนัธ์ต่อหนา้” 

หรือใหบ้ริการ “ธุรกรรมท่ีไม่ไดท้าํต่อหนา้” การสร้างความสมัพนัธ์หรือการใหบ้ริการธุรกรรมแบบน้ีมี

ความเส่ียงต่อการฟอกเงิน เน่ืองจากไม่สามารถถึงพฤติกรรมของลูกคา้และไม่สามารถสอบถามวตัถุประสงค์

หรือขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกรรมกบัลูกคา้ได ้สหกรณ์จึงกาํหนดมาตรการในการควบคุมความเส่ียงดา้นการฟอก



 

 

เงินและสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสาํหรับการสร้างความสมัพนัธ์และการทาํธุรกรรมประเภทน้ี

ดงัน้ี 

(1) การสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจแบบ “ไม่ไดส้ร้างความสมัพนัธ์ต่อหนา้” หรือใหบ้ริการแบบ 

“ธุรกรรมท่ีไม่ไดท้าํต่อหนา้” มิไดส้าํหรับผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมีความเส่ียงตํ่าเท่านั้น 

(2) ผลิตภณัฑห์รือบริการการสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจแบบ “ไม่ไดส้ร้างความสมัพนัธ์ต่อหนา้” 

หรือใหบ้ริการแบบ “ ธุรกรรมท่ีไม่ไดท้าํต่อหนา้ “ ตอ้งมีการจาํกดัวงเงิน และ/หรือ จาํนวนคร้ัง

ในการทาํธุรกรรม 

(3) ตอ้งมีการวางระบบการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบทาํธุรกรรมอนัเกิดจากการ

สร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจแบบ “ไม่ไดส้ร้างความสมัพนัธ์ต่อหนา้” หรือ ใหบ้ริการ 

“ธุรกรรมท่ีไม่ไดท้าํต่อหนา้” อยา่งสมํ่าเสมอ 

มาตรการในการตรวจสอบธุรกรรมทีมี่เหตุอนัควรสงสัยทีอ่าจเกดิขึน้จากลูกค้าทีไ่ม่ได้ทาํธุรกรรมต่อหน้า 

                สหกรณ์ตอ้งจดัใหมี้ระบบการแจง้เตือนและใชดุ้ลยพนิิจในการระงบัการทาํธุรกรรมอยา่งรวดเร็ว

เม่ือพบวา่มีเหตุอนัควรสงสยั หรือมีความผดิปกติอยา่งร้ายแรง หรือมีพฤติกรรมท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการฟอก

เงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเกิดข้ึนจากการสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจแบบ “ไม่ได้

สร้างความสมัพนัธ์ต่อหนา้” หรือใหบ้ริการแบบ “ธุรกรรมท่ีไม่ไดท้าํต่อหนา้” 

 

แนวปฏิบัติการตรวจสอบความเส่ียงอนัอาจเกดิจากความสัมพนัธ์ของลูกค้าและมาตรการในการจัดการกบั

ความเส่ียง 

                   ก่อนการอนุมติัหรือปฏิเสธการรับลูกคา้ตามนโยบายรับลูกคา้ของสหกรณ์ ในการตรวจสอบเพ่ือ

ทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ ใหด้าํเนินการดงัน้ี 

(1) ตรวจสอบการทาํธุรกรรมของลูกคา้ โดยใหค้ดักรองธุรกรรมท่ีผดิปกติและเส่ียงต่อการฟอก

เงินออกจากธุรกรรมปกติทัว่ไปของลูกคา้ ซ่ึงสามารถทาํใหส้หกรณ์พบวา่ลูกคา้แต่ละรายมี

การทาํธุรกรรมท่ีผดิปกติเกิดข้ึนหรือไม่ 



 

 

(2) ตรวจสอบขอ้มูล และวิเคราะห์วา่ ลูกคา้มีพฤติกรรมทาํธุรกรรมท่ีเส่ียงต่อการฟอกเงิน การ

กระทาํความผดิมูลฐาน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และควรพจิารณาส่ง

รายงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่ 

(3) ตรวจทานและอนุมติั รายงานการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้ โดยใหบุ้คลากร

ระดบัผูบ้ริหารเป็นผูมี้อาํนาจในการตรวจทาน รายงานการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบขอ้มูล

ของลูกคา้ และมีอาํนาจในการใชดุ้ลยพินิจวา่ จะอนุมติัใหส่้งรายงานธุรกรรมเป็นธุรกรรมท่ีมี

เหตุอนัควรสงสยั ต่อสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่ 

การตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัลูกค้า 

              เม่ือมีการอนุมติัการทาํธุรกรรมกบัลูกคา้ตามนโยบายการรับลูกคา้ของสหกรณ์แลว้ ให้

ดาํเนินการตรวจสอบเพื่อนทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง จนกวา่

สหกรณ์จะยติุความสมัพนัธ์กบัลูกคา้รายดงักล่าว 

 

 

                                                                                              ประกาศ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558  

                                                                          

                                                                                                    ( นายสุรินทร์  แกว้มณี ) 

 ประธานกรรมการดาํเนินการ 


