สหกรณ์ ออมทรัพย์ ไทยแอโรว์ พษิ ณุโลก จำกัด

แนวทำงปฏิบัติ
ด้ ำนกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ กำรก่ อกำรร้ ำย
และกำรแพร่ ขยำยอำวุธทีม่ ีอำนุภำพทำลำยล้ ำงสู ง

จัดทำครั้งที่ (Version)
วันทีม่ ีผลบังคับใช้
อนุมัติโดย

1
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ชุดที่ 30 ครั้งที่ 12/2565
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

2

สำรบัญ
หน้ ำ
คำจำกัดควำม
หัวข้ อที่ 1 แนวปฏิบตั ิในเรื่ อง การประเมิน บริ หาร และบรรเทาความเสี่ ยงภายในองค์กร
หัวข้ อที่ 2 แนวปฏิบตั ิในเรื่ อง การรับลูกค้า
หัวข้ อที่ 3 แนวปฏิบตั ิในเรื่ อง การบริ หารและบรรเทาความเสี่ ยงของลูกค้า
หัวข้ อที่ 4 แนวปฏิบตั ิในเรื่ อง การประเมินและบริ หารความเสี่ ยงสาหรับผลิตภัณฑ์ บริ การ และช่องทางการให้บริ การ
หัวข้ อที่ 5 แนวปฏิบตั ิในเรื่ อง การรายงานการทาธุรกรรม
หัวข้ อที่ 6 แนวปฏิบตั ิในเรื่ อง การควบคุมภายใน
หัวข้ อที่ 7 แนวปฏิบตั ิในเรื่ อง การเก็บรักษาข้อมูล
หัวข้ อที่ 8 แนวปฏิบตั ิในเรื่ อง การร่ วมใช้ขอ้ มูลระหว่างสหกรณ์กบั สาขา
หัวข้ อที่ 9 แนวปฏิบตั ิในเรื่ อง การพึ่งพาบุคคลที่สาม
หัวข้ อที่ 10 แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการป้ องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง

5
12
28
33
39
52
55
57
60
62

3

แนวทำงปฏิบัติ
ด้ ำนกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน
แก่กำรก่อกำรร้ ำยและกำรแพร่ ขยำยอำวุธทีม่ ีอำนุภำพทำลำยล้ ำงสู ง
คำจำกัดควำม
กำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ กำรก่ อกำรร้ ำยและ
กำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ ำงสู ง (Anti-Money Laundering and Counter Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass
Destruction Financing: AML/CTPF)
กำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ กำรก่ อกำรร้ ำยและกำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ ำงสู ง (Money
Laundering and Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing: ML/TPF)
“กำรฟอกเงิน ” หมายความว่า การนาเงิ นหรื อทรั พย์สินที่ ได้มาจากการกระทาความผิด หรื อได้มาโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายมาเปลี่ยนสภาพให้เป็ นเงินหรื อทรัพย์สินที่ได้มาอย่ างถูกต้อง
“กำรสนับสนุ นทำงกำรเงินแก่ กำรก่ อกำรร้ ำย” หมายความว่า บุ คคลใดจัดหา รวบรวม หรื อดาเนิ นการทางการเงิ นหรื อ
ทรัพย์สินหรื อดาเนิ นการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรื อโดยรู ้อยู่แล้วว่าผูร้ ับประโยชน์ทางการเงินหรื อทรัพย์สินหรื อจากการ
ดาเนิ นการนั้นเป็ นบุคคลที่ ถูกกาหนด หรื อโดยเจตนาให้เงิ นหรื อทรัพย์สิน หรื อการดาเนิ นการนั้นถูกนาไปใช้เพื่อสนับสนุนการดาเนิ น
กิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกาหนด หรื อของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรื อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
“กำรสนั บสนุ นทำงกำรเงินแก่ กำรแพร่ ขยำยอำวุ ธที่มีอำนุ ภำพทำลำยล้ ำงสู ง” หมายความว่า ผูใ้ ดจัดหา รวบรวม หรื อ
ดาเนินการทางการเงินหรื อทรัพย์สิน หรื อดาเนิ นการด้วยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง หรื อโดยรู ้อยูแ่ ล้ว
ว่าผูไ้ ด้รับประโยชน์ทางการเงินหรื อทรัพย์สินหรื อจากการดาเนินการนั้นเป็ นบุคคลที่ถูกกาหนด หรื อโดยเจตนาให้เงินหรื อทรัพย์สินหรื อ
การดาเนิ นการนั้นถูกนาไปใช้เพื่อสนับสนุนการดาเนิ นกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกาหนด หรื อของบุคคล คณะบุคคล นิ ติบุคคล หรื อ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
“ธุรกรรม” หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทานิ ติกรรม สัญญาหรื อการดาเนิ นการใด ๆ กับผูอ้ ื่นทางการเงิน ทางธุรกิจ
หรื อการด าเนิ นการเกี่ ยวกับทรั พย์สิ น และให้ รวมถึ งการสร้ างความสั มพันธ์ และรวมถึ งการท าธุ รกรรมที่ ต่ อเนื่ องจากการสร้ าง
ความสัมพันธ์และธุรกรรมที่กระทาในครั้งหนึ่งครั้งใดของลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราว
“ลูกค้ ำ” หมายความว่า บุ คคลธรรมดา นิ ติบุคคล หรื อบุคคลที่ มีการตกลงกันทางกฎหมาย ซึ่ งมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ
หรื อทาธุรกรรมกับสหกรณ์ ซึ่งสาหรับสหกรณ์ หมายถึง ลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราว
“ควำมสั มพันธ์ ทำงธุรกิจ” หมายความว่า การทาธุรกรรมระหว่างลูกค้าฝ่ ายหนึ่ งกับสหกรณ์อีกฝ่ ายหนึ่ ง โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อใช้บริ การทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการค้า หรื อทางวิชาชีพของสหกรณ์ อย่างต่อเนื่องหรื อในช่วงระยะเวลาที่ตกลงกัน
“ธุ รกรรมเป็ นครั้ งครำว” หมายความว่า การทาธุ รกรรมระหว่างลูกค้าฝ่ ายหนึ่ งกับสหกรณ์อีกฝ่ ายหนึ่ ง โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อใช้บริ การทางการเงิ น ทางธุ รกิ จ ทางการค้า หรื อทางวิชาชี พของสหกรณ์ เป็ นรายครั้งโดยไม่ได้มุ่งหมายที่ จะสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ
“ลูกค้ ำทีส่ ร้ ำงควำมสั มพันธ์ ทำงธุรกิจ” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิ ติบุคคล หรื อบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
ซึ่ งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสหกรณ์ ซึ่ งสาหรับสหกรณ์ หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์ หรื อนิ ติบุคคลอื่น เช่น สหกรณ์อื่น เป็ น
ต้น
“ลูกค้ ำที่ทำธุรกรรมเป็ นครั้งครำว” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิ ติบุคคล หรื อบุคคลที่ มีการตกลงกันทางกฎหมายที่มีการทา
ธุรกรรมกับสหกรณ์ เช่น บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสถานภาพความเป็ นสมาชิกกับสหกรณ์ ได้แก่ ผูร้ ับผลประโยชน์กรณี สมาชิกถึงแก่กรรม
หรื อผูท้ ี่มาทาธุรกรรมแทนสมาชิกโดยไม่ได้มีการมอบฉันทะหรื อมอบอานาจอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นต้น
“ธุ รกรรมที่มีเหตุอันควรสงสั ย” หมายความว่า ธุ รกรรมที่ มีเหตุอนั ควรเชื่ อได้ว่ากระทาขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ตอ้ งตกอยู่
ภายใต้บงั คับแห่ งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรื อเป็ นธุรกรรมที่เกี่ ยวข้องหรื ออาจเกี่ยวข้องกับการ
กระทาความผิ ดมูลฐานหรื อการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ ายหรื อการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ การแพร่ ขยายอาวุธที่ มี
อานุภาพทาลายล้างสู ง ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเป็ นการทาธุรกรรมเพียงครั้งเดี ยวหรื อหลายครั้งและให้หมายความรวมถึงการพยายามกระทา
ธุรกรรมด้วย
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“บุคคลทีม่ กี ำรตกลงกันทำงกฎหมำย” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลฝ่ ายหนึ่ งซึ่ งตกลงกันทางกฎหมายให้เป็ น
ผูค้ รอบครอง ใช้ จาหน่าย หรื อบริ หารจัดการทรัพย์สินไม่วา่ ด้วยวิธีใด ๆ เพื่อประโยชน์ของบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลอีกฝ่ ายหนึ่ง
“ผู้ได้ รับผลประโยชน์ ทแี่ ท้ จริง” หมายความว่า บุคคลธรรมดาผูเ้ ป็ นเจ้าของที่แท้จริ งหรื อมีอานาจควบคุมความสัมพันธ์
ทางธุ รกิ จของลูกค้ากับสหกรณ์ หรื อบุคคลที่ ลูกค้าทาธุ รกรรมแทน รวมถึงบุ คคลผูใ้ ช้อานาจควบคุ มนิ ติบุคคลหรื อบุ คคลที่ มี
การตกลงกันทางกฎหมาย
“กำรจัดให้ ลูกค้ ำแสดงตน” หมายความว่า การดาเนิ นการให้ได้มาซึ่ งข้อมูลของลูกค้า และการดาเนิ นการเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องแท้จริ งของข้อมูลการแสดงตน ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงิ นและ
ผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา 16
“กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ ำ” หมายความว่า กระบวนการที่กาหนดขึ้น เมื่อเริ่ มมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับลูกค้าหรื อมีการทาธุรกรรมกับลูกค้าที่ทาธุกรรมเป็ นครั้งคราวที่มีการทาธุรกรรมถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด โดยการระบุตวั ตน
และพิสูจน์ทราบตัวตน ระบุผรู ้ ับผลประโยชน์ที่แท้จริ งและติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินจากการทาธุ รกรรมของลูกค้าว่ามี
พฤติการณ์ผิดปกติมีเหตุอนั ควรสงสัยหรื อไม่ ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันมิให้สหกรณ์ถูกใช้เป็ นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายหรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
“บุคคลทีถ่ ูกกำหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรื อองค์กรตามรายชื่อซึ่ งมีมติของหรื อประกาศภายใต้
คณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติกาหนดให้เป็ นผูท้ ี่มีการกระทาอันเป็ นการก่อการร้ายหรื อการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูงและสานักงาน ปปง. ได้ประกาศรายชื่อนั้น หรื อบุคคล คณะบุคคล นิ ติบุคคล หรื อองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณา
และมีคาสัง่ ให้เป็ นบุคคลที่ถูกกาหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง พ.ศ. 2559
“บุคคลที่มีสถำนภำพทำงกำรเมื อง” หมายความว่า ผูด้ ารงตาแหน่ งสาคัญหรื อเคยดารงตาแหน่งดังกล่าว ในหรื อต่างประเทศ
ได้แก่ ประมุขแห่ งรัฐหรื อรัฐบาล รัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ระดับสู งของรัฐ ศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ หรื อทหาร ผูด้ ารงตาแหน่งระดับสู ง
ของรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ ผูม้ ีบทบาทสาคัญในพรรคการเมือง ผูด้ ารงตาแหน่งสาคัญหรื อเคยดารงตาแหน่งดังกล่าวในองค์การ
ระหว่างประเทศ และผูท้ ี่ดารงตาแหน่งเทียบเท่าระดับดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
“ควำมเสี่ ยง” หมายความว่า ความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิ น หรื อการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ายหรื อการแพร่ ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
“แหล่ งข้ อมูลที่น่ำเชื่ อถื อ” หมายความว่า แหล่งข้อมูลที่มีการให้ขอ้ มูลหรื อจัดทาข้อมูลอย่างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ์ หรื อ
มีการอ้างอิง เพื่อให้ประชาชนหรื อกลุ่มธุรกิจสามารถตรวจสอบหรื อทราบข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น แหล่งข้อมูลที่เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อ
นิติบุคคลซึ่งมีอานาจหน้าที่ตดั สิ นใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล รวมตลอดถึงแหล่งข้อมูลที่เป็ นหน่วยงานหรื อองค์กร
ของรัฐทั้งในและต่างประเทศ เป็ นต้น
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แนวปฏิบัติในเรื่ อง กำรประเมิน บริหำร และบรรเทำควำมเสี่ ยงภำยในองค์ กร
1. กำรประเมิน บริหำร และบรรเทำควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรฟอกเงิน หรื อกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ กำรก่ อกำรร้ ำยหรื อกำรแพร่ ขยำย
อำวุธทีม่ อี ำนุภำพทำลำยล้ ำงสู งภำยในองค์ กร
1.1 สหกรณ์จะดาเนิ นการประเมิน บริ หาร และบรรเทาความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิ น หรื อการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การ
ก่อการร้ายหรื อการแพร่ ขยายอาวุธที่ มีอานุ ภาพทาลายล้างสู งภายในองค์กร อย่างสม่ าเสมอปี ละ 1 ครั้ ง เพื่อให้ทราบว่า สหกรณ์
มีความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิน หรื อการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ายหรื อการแพร่ ขยายอาวุธที่ มีอานุภาพทาลายล้างสู ง
ภายในองค์กรอยูใ่ นส่ วนใดบ้าง โดยในการประเมินและบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว สหกรณ์ได้กาหนดมาตรการที่เหมาะสมในการ
ประเมินความเสี่ ยงภายในองค์กรของสหกรณ์ โดยพิจารณาตามหลักการและปั จจัย ดังนี้
1) ปั จ จัย ความเสี่ ย งเกี่ ย วกับ ลู ก ค้า ให้พิ จ ารณาจากผลการประเมิ น ความเสี่ ย งของลู ก ค้า ทั้ง หมดภายในองค์ก ร
ตามปั จจัยความเสี่ ยงที่กาหนดในประกาศสานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินเรื่ อง แนวทางในการพิจารณาปั จจัยความ
เสี่ ยงด้านการฟอกเงิ นหรื อการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่ อการร้ ายหรื อการแพร่ ขยายอาวุธที่ มีอานุ ภาพทาลายล้างสู ง โดย
พิจารณาว่าลูกค้าทั้งหมดของสหกรณ์ มีความเสี่ ยงฯ ในภาพรวมอย่างไร
2) ปั จจัยความเสี่ ยงเกี่ยวกับพื้นที่หรื อประเทศ ให้พิจารณาจากสถานที่ต้ งั สาขา พื้นที่ให้บริ การหรื อแหล่งที่มาของรายได้
ขององค์กร ซึ่ งอยูใ่ นพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์ หรื อประเทศในข้อใดข้อหนึ่ งที่อาจทาให้เกิ ดความเสี่ ยงสู งตามประกาศสานักงานป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน เรื่ อง แนวทางในการพิจารณาปั จจัยความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายหรื อการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง และประกาศสานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินเรื่ อง พื้นที่หรื อ
ประเทศที่มีความเสี่ ยงสูง ที่ตอ้ งดาเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้ อาจ
ส่งผลให้สหกรณ์มีความเสี่ ยงสูงขึ้น หรื อไม่
3) ปั จจัยความความเสี่ ยงเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ธุ รกรรมหรื อช่องทางในการให้บริ การของสหกรณ์ ตามปั จจัย
ความเสี่ ยงที่กาหนดในประกาศสานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินเรื่ อง แนวทางในการพิจารณาปั จจัยความเสี่ ยงด้านการ
ฟอกเงิ นหรื อ การสนับ สนุ น ทางการเงิ นแก่ ก ารก่ อการร้ า ยหรื อ การแพร่ ขยายอาวุธ ที่ มี อานุ ภาพทาลายล้า งสู ง โดยพิ จารณาว่า
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ลักษณะการทาธุรกรรมหรื อช่องทางการให้บริ การที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั มีความเสี่ ยงฯ ในภาพรวมอย่างไร
4) สหกรณ์ถือเอาผลการระบุและประเมินความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุนทางการเงิ นแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงที่อาจเกิดขึ้นก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริ การใหม่ หรื อการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริ การมาประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ ยงภายในองค์กรด้วย
5) สหกรณ์ จ ะน าผลการประเมิ น และบริ หารความเสี่ ย งตามรายงานการประเมิ น ความเสี่ ย งระดับ ชาติ ( NRA)
ที่สานักงาน ปปง. จัดทาขึ้นมาพิจารณาประกอบด้วย
1.2 สหกรณ์จะนาผลการประเมินตามข้อ 1.1 มาพิจารณากาหนดมาตรการในการบริ หารและบรรเทาความเสี่ ยงให้เหมาะสม
กับผลการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว และดาเนิ นการจัดทารายงานการประเมินความเสี่ ยงประเมิน บริ หาร และบรรเทาความเสี่ ยง
ด้านการฟอกเงิ น หรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรื อการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู งภายในองค์กร
เสนอคณะกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารระดับสูงเพื่อทราบ
1.3 สหกรณ์จะปรับปรุ งผลการประเมินความเสี่ ยงฯ ให้เป็ นปั จจุบนั ก่อนการจัดทารายงานการประเมินความเสี่ ยงประเมิน
บริ หาร และบรรเทาความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิน หรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรื อการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูงภายในองค์กรในแต่ละปี
ดังนั้น สหกรณ์ จะดำเนินกำรประเมิน บริหำร และบรรเทำควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรฟอกเงิน หรื อกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ กำร
ก่ อกำรร้ ำยหรื อกำรแพร่ ขยำยอำวุธทีม่ อี ำนุภำพทำลำยล้ ำงสู งภำยในองค์ กร ดังนี้
1. ปัจจัยควำมเสี่ยงเกีย่ วกับลูกค้ ำ (ลูกค้ ำทีส่ ร้ ำงควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจและลูกค้ ำทีท่ ำธุรกรรมเป็ นครั้งครำว)
หลักเกณฑ์ กำรพิจำรณำ
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1) หากสหกรณ์ มีลูกค้าที่ สร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จและลูกค้าที่ทาธุ รกรรมเป็ นครั้งคราวที่มีระดับความเสี่ ยงด้านการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง (ML/TPF) อยู่ในระดับความเสี่ ยงต่า
มีจานวนทั้งหมดมากกว่าร้อยละ 80 ของจานวนลูกค้าทั้งหมดของสหกรณ์ ให้พิจารณาว่าปั จจัยความเสี่ ยงเกี่ยวกับลูกค้าของสหกรณ์
มีความเสี่ยงตา่
ตัวอย่ ำงเช่ น
(1) ตัวอย่างกรณี ที่ผลการประเมินความเสี่ ยงด้าน (ML/TPF) เกี่ยวกับลูกค้า มีความเสี่ ยงต่า
ระดับควำมเสี่ยงด้ ำน ML/TPF
สรุปผล
ควำมเสี่ยง
ประเภท
จำนวนทั้งหมด (คน)
สู ง
ปำนกลำง
ตำ่
(ร้ อยละ)
1. ลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทาง
100
5
10
85
ต่า
ธุรกิจ (เช่น สมาชิก, สหกรณ์อื่น)
(100 %)
(5%)
(10%)
(85%)
2. ลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราว
(เช่น ผูร้ ับผลประโยชน์กรณี สมาชิก
50
50
ของสหกรณ์ถึงแก่กรรม, ผูท้ ี่มาทา
ต่า
(100 %)
(100%)
ธุรกรรมแทนสมาชิกโดยไม่ได้มีการ
มอบฉันทะหรื อมอบอานาจ)
150
5
10
135
รวมทั้งสิ้น
ตำ่
(100 %)
(3.33%)
(6.67%)
(90%)
2) หากสหกรณ์ มีลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราวที่มีระดับความเสี่ ยงด้านการ
ฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่ มีอานุ ภาพทาลายล้างสู ง (ML/TPF) อยู่ในระดับความ
เสี่ยงสู ง มีจานวนทั้งหมดมากกว่าร้อยละ 10 ของจานวนลูกค้าทั้งหมดของสหกรณ์ ให้พิจารณาว่าปั จจัยความเสี่ ยงเกี่ยวกับลูกค้าของ
สหกรณ์ มีความเสี่ยงสู ง
ตัวอย่ ำงเช่ น
(1) ตัวอย่างกรณี ที่ผลการประเมินความเสี่ ยงด้าน (ML/TPF) เกี่ยวกับลูกค้า มีความเสี่ ยงสูง
ประเภท
1. ลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ (สมาชิก, สหกรณ์อื่น)
2. ลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราว
(ผูร้ ับผลประโยชน์กรณี สมาชิก
ของสหกรณ์ถึงแก่กรรม, ผูท้ ี่มาทา
ธุรกรรมแทนสมาชิกโดยไม่ได้มี
การมอบฉันทะหรื อมอบอานาจ)
รวมทั้งสิ้น

ระดับควำมเสี่ยงด้ ำน ML/TPF
จำนวนทั้งหมด (คน)
สู ง
ปำนกลำง
(ร้ อยละ)
100
30
5
(100%)
(30%)
(5%)
50
15
5
(100%)
(30%)
(10%)

150
(100%)

45
(30%)

10
(6.67%)

ตำ่

สรุปผล
ควำมเสี่ยง

65
(65%)
30
(60%)

สูง

95
(63.33%)

สู ง

สูง

หมำยเหตุ ผลการประเมินความเสี่ ยงของลูกค้าสหกรณ์แต่ละราย พิจารณาจากปั จจัยความเสี่ ยงที่กาหนดในประกาศสานักงานป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินเรื่ อง แนวทางในการพิจารณาปั จจัยความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินหรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หรื อการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ซึ่งรายละเอียดปรากฏในแนวทางปฏิบตั ิในเรื่ อง การบริ หารและบรรเทาความเสี่ ยงของลูกค้า
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2. ปัจจัยควำมเสี่ยงเกีย่ วกับพื้นทีห่ รื อประเทศ
หลักเกณฑ์ กำรพิจำรณำ
หากสหกรณ์ มีสถานที่ต้ งั สาขา พื้นที่ให้บริ การ หรื อแหล่งที่มาของรายได้ของสหกรณ์ อยูใ่ นพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์ ขอ้ ใด
ข้อหนึ่งที่อาจทาให้เกิดความเสี่ ยงสูง โดยพื้นที่ดงั ต่อไปนี้ ให้ ถือว่ ำมีควำมเสี่ยงสู ง
- พื้นที่ หรื อเขตท้องที่ ที่อยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ นที่มีความร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยการบริ หารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิ น อันเกี่ยวเนื่องกับปั ญหาความไม่สงบในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
หมายเหตุ พื ้นที่ ที่ อยู่ภายใต้ ประกาศสถานการณ์ ฉุ กเฉิ นที่ มีความร้ ายแรงตามกฎหมายว่ าด้ วยการบริ หารราชการใน
สถานการณ์ ฉุกเฉิ น อันเกี่ยวเนื่ องกับปั ญหาความไม่ สงบในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นพื น้ ที่ที่มีความเสี่ ยงสู งด้ านการฟอกเงิ นหรื อ
การสนับสนุนทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ าย โดย ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564 พืน้ ที่ดังกล่ าว ได้ แก่ เขตท้ องที่ จังหวัดนราธิ วาส ยกเว้ นอาเภอ
ศรี สาคร อาเภอสุไหงโก-ลก และอาเภอสุคิริน จังหวัดยะลา ยกเว้ นอาเภอเบตง และจังหวัดปั ตตานี ยกเว้ นอาเภอไม้ แก่ น และอาเภอแม่ ลาน
- พื้นที่หรื อประเทศที่มีความเสี่ ยงสูง ตามประกาศสานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่ อง พื้นที่หรื อประเทศที่มี
ความเสี่ ยงสูงที่ตอ้ งดาเนิ นการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้ ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่ าน
- พื้ นที่ หรื อประเทศที่ ได้รั บการประเมิ นหรื อก าหนดจากองค์การระหว่างประเทศ หรื อองค์กรระหว่างประเทศ เช่ น
คณะทางานเฉพาะกิจเพื่อดาเนิ นมาตรการทางการเงิ นเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF) ว่า เป็ นพื้นที่หรื อ
ประเทศที่ ไม่มีมาตรการ หรื อไม่มีการใช้หรื อประยุกต์ใช้ มาตรฐานสากลด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเพียงพอ
- พื้นที่หรื อประเทศที่ถูกกีดกัน หรื อใช้มาตรการบังคับ หรื อห้ามค้าขายระหว่างประเทศโดยองค์การระหว่างประเทศ
- พื้ นที่ หรื อประเทศที่ ได้รั บการประเมิ นจากองค์การระหว่างประเทศ หรื อองค์กรระหว่างประเทศหรื อแหล่ งข้อมู ล
ที่น่าเชื่อถือว่า มีอตั ราการทุจริ ตคอร์รัปชันหรื อการประกอบอาชญากรรมร้ายแรงในระดับสูงมาก
-พื้นที่หรื อประเทศที่ได้รับการประเมินจากองค์การระหว่างประเทศ หรื อองค์กรระหว่างประเทศหรื อแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
ว่า เป็ นแหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แหล่งก่อการร้ายหรื อมีองค์กรผูก้ ่อการร้ายปฏิบตั ิการอยู่
ตัวอย่ ำงเช่ น
1) กรณี ที่ผลการประเมินความเสี่ ยงด้าน (ML/TPF) เกี่ยวกับพื้นที่หรื อประเทศ มีความเสี่ ยงต่า
- สหกรณ์ A มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา (ซึ่ งสถานประกอบการไม่ได้
ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ที่อยูภ่ ายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ นที่มีความร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิ น)
จึงถือว่าสหกรณ์ A มีความเสี่ ยงเกี่ยวกับพื้นที่หรื อประเทศ มีความเสี่ ยงต่า
2) กรณี ที่ผลการประเมินความเสี่ ยงด้าน (ML/TPF) เกี่ยวกับพื้นที่หรื อประเทศ มีความเสี่ ยงสูง
- สหกรณ์ B มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่ อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ซึ่ งมีสถานประกอบการตั้งอยู่
ในพื้นที่ ที่อยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ นที่ มีความร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิ น )
จึงถือว่าสหกรณ์ B มีความเสี่ ยงเกี่ยวกับพื้นที่หรื อประเทศ มีความเสี่ ยงสูง
3. ปัจจัยควำมควำมเสี่ยงเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ หรื อบริกำร ธุรกรรมหรื อช่ องทำงในกำรให้ บริกำรของสหกรณ์
หลักเกณฑ์ กำรพิจำรณำ
3.1 ให้ประเมินความเสี่ ยงโดย พิจารณาจากลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริ การอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่สามารถให้ รับ หรื อเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ ซึ่ งความเสี่ ยงจะเพิ่มขึ้นตามจานวนเงินสด
ที่ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนั้นสามารถรองรับได้
(ข) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ สามารถโอนหรื อเปลี่ยนมื อให้แก่บุคคลอื่นได้ ซึ่ งความเสี่ ยงจะเพิ่มขึ้นตามมูลค่า
ความถี่ ความรวดเร็ ว หรื อความสะดวก ในการโอนหรื อเปลี่ยนมือ
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(ค) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ ก ารที่ สามารถใช้หรื อนาไปใช้ได้ในต่างประเทศ ซึ่ งความเสี่ ยงจะเพิ่มขึ้นหากผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การนั้นสามารถใช้ขา้ มประเทศได้
3.2 ความเสี่ ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่อาจมีความเสี่ ยงสูง
(ก) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่สามารถให้ รับ หรื อเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ในมูลค่าสูง
(ข) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่มีลกั ษณะเป็ นการรับโอนมูลค่าเงินที่ไม่จาเป็ นต้องระบุผโู ้ อนหรื อผูร้ ับโอน
(ค) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่มีการทาธุรกรรมแบบไม่เปิ ดเผยชื่อ
ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ อาจกาหนดให้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ดังต่อไปนี้ หากมูลค่าในการทาธุ รกรรมตาม (ก) (ข) และ (ค)
เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน เป็ นผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่มีความเสี่ ยงต่า
(ก) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสดหรื อถอนหรื อคืนเป็ นเงินสดได้ในระยะเวลาอันสั้น
หรื อแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสดหรื อถอนหรื อคืนเป็ นเงินสดได้ในมูลค่าต่า
(ข) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ ไม่ใช่บริ การข้ามประเทศและไม่เกิ ดมูลค่าในต่างประเทศ หรื อเป็ นผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การข้ามประเทศหรื อเกิดมูลค่าในต่างประเทศเฉพาะกรณี ที่เป็ นการชาระหนี้ หรื อค่าสิ นค้าหรื อบริ การที่มีมูลค่าต่า
(ค) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ไม่สามารถสะสมมูลค่าเงินได้ในจานวนมาก และไม่สามารถโอนมูลค่าให้แก่ผอู ้ ื่นได้
หรื อโอนได้ในมูลค่าต่า
3.3 ธุ รกรรมหรื อช่ องทางในการให้บริ การของสหกรณ์ ให้พิจารณาธุ รกรรมหรื อช่ องทางในการให้บริ การของ
สหกรณ์ในปั จจุบนั
- ธุ รกรรมของสหกรณ์ พิจารณาลักษณะการทาธุ รกรรมของสหกรณ์ ว่าเป็ นการทาธุ รกรรมที่ ไม่ใช้เงิ นสด หรื อ
ใช้เงินสด หากมีลกั ษณะใช้เงินสด ให้ ถือว่ ำมีควำมเสี่ยงสู ง
- ช่องทางในการให้บริ การ พิจารณาการให้บริ การเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จหรื อการทาธุ รกรรมแบบ
ไม่พบหน้าลูกค้า (Non-face-to-face) และแบบพบหน้าลูกค้า(face-to-face) หากมีลกั ษณะไม่พบหน้าลูกค้า (Non-face-to-face)
ให้ ถือว่ ำมีควำมเสี่ยงสู ง
3.4 ในกรณี ที่สหกรณ์มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริ การใหม่ รู ปแบบใหม่ในการดาเนิ นธุรกิจ หรื อช่องทางหรื อกลไก
ใหม่ในการให้บริ การ หรื อนาเทคโนโลยีใหม่หรื อเทคโนโลยีที่กาลังพัฒนามาใช้กบั ผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีอยูเ่ ดิมและที่จะมีข้ ึนใหม่ สหกรณ์
ต้องระบุและประเมินความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง
ที่อาจเกิดขึ้นให้แล้วเสร็ จก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริ การใหม่ หรื อการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริ การ
และกาหนดมาตรการในการบริ หารและบรรเทาความเสี่ ยงที่เหมาะสมโดยให้คานึงถึงลักษณะการดาเนินธุรกิจ ปริ มาณธุรกรรม และความซับซ้อน
ของเทคโนโลยี ทั้งนี้ สหกรณ์จะนาผลการระบุและประเมินความเสี่ ยงดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ ยงภายในองค์กรด้วย
ตัวอย่ ำงผลการประเมินความเสี่ยงด้ าน (ML/TPF) เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ และบริการ ดังนี้
เกณฑ์ ในกำรกำหนดค่ ำคะแนนควำมเสี่ยง
ค่าคะแนนความเสี่ ยงในแต่ละปั จจัยจากความเสี่ ยงต่าสุดไปความเสี่ ยงสูงสุด คือ 1 - 4 คะแนน
ปัจจัยที่ใช้ ในการประเมินความเสี่ ยงฯ
(1) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่สามารถให้ รับ
หรื อเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้
(2) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่สามารถโอนหรื อ
เปลี่ยนมือให้แก่บุคคลอื่นได้ และสะสมมูลค่าได้
(3) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่สามารถใช้หรื อ
นาไปใช้ได้ในต่างประเทศ

เกณฑ์ กำรให้ คะแนน
1
ไม่ใช้เงินสดเลย

2
ใช้ แต่จากัดวงเงินไม่สูง

ไม่ได้

ได้ แต่กาหนดเงื่อนไข
ยุง่ ยากหรื อวงเงินไม่สูง
ได้ แต่จากัดวงเงินไม่สูง

ไม่ได้

3
ใช้ แต่มีการกาหนด
วงเงินค่อนข้างสู ง
ได้ แต่กาหนดเงื่อนไข
หรื อวงเงินค่อนข้างสู ง
ได้ แต่มีการกาหนด
วงเงินค่อนข้างสู ง

4
ใช้เงินสดได้โดยไม่
จากัดวงเงิน
ได้ โดยไม่กาหนด
เงื่อนไขหรื อวงเงิน
ได้ โดยไม่จากัด
วงเงิน
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ค่ ำคะแนนกำรประเมินควำมเสี่ยงโดยรวม
ผลิตภัณฑ์/บริ การ ความเสี่ ยงสู ง
10 - 12 คะแนน
ผลิตภัณฑ์/บริ การ ความเสี่ ยงปานกลาง 6 – 9 คะแนน
ผลิตภัณฑ์/บริ การ ความเสี่ ยงต่า
3 – 5 คะแนน
ปัจจัยที่ใช้ ในกำรประเมินควำมเสี่ยงฯ

ผลิตภัณฑ์ และบริกำร

ผลิตภัณฑ์ หรื อ

ผลิตภัณฑ์ หรื อ

ผลิตภัณฑ์ หรื อ

บริกำรที่

บริกำรที่

บริกำรที่

สำมำรถให้ รับ

สำมำรถโอน

สำมำรถใช้

หรื อเปลีย่ นเป็ น

หรื อเปลีย่ นมือ

หรื อนำไปใช้

เงินสดได้

ให้ แก่บุคคลอื่น

ได้ใน

ได้ และสะสม

ต่ ำงประเทศ

คะแนน
รวม

ควำม

ควำม

สอดคล้องกับ

สอดคล้ องกับ

ผลกำร

ลักษณะ

ลักษณะ

ประเมิน

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลกำร

ควำม

เสี่ยงสู ง

เสี่ยงต่ำ

ประเมิน

เสี่ยง

ตำมกฎหมำยฯ ตำมกฎหมำยฯ

ควำมเสี่ยง

เบื้องต้ น

มูลค่ ำได้
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

4

4

4

12

สู ง

สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง

สู ง

(เงินสดมูลค่ าสูง)

สิ นเชื่อ

1

1

1

3

ต่ำ

ไม่สอดคล้อง

สอดคล้อง

ต่ำ

หุ้น

4

3

1

8

กลำง

ไม่สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง

กลำง

สรุ ป ผลการประเมินความเสี่ ยงฯ ผลิตภัณฑ์และบริ การ ของสหกรณ์ ทาให้ทราบว่า สหกรณ์ มีผลิตภัณฑ์และ
บริ การอะไรบ้างที่มีความเสี่ ยงสูง ความเสี่ ยงปานกลาง และความเสี่ ยงต่า เพื่อกาหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเสี่ ยงฯ ของ
แต่ละผลิตภัณฑ์และบริ การ
ตัวอย่ ำงเช่ น
ผลการประเมินความเสี่ยงด้ าน (ML/TPF) เกีย่ วกับธุรกรรมหรื อช่ องทางในการให้ บริการ ดังนี้
ควำมเสี่ยงเกีย่ วกับธุรกรรม พิจำรณำจำกลักษณะกำรทำธุรกรรม
ธุรกรรม

1. การทาธุรกรรมที่ไม่ใช้เงินสด
(การทาธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคารและเช็คหรื อแคชเชียร์เช็คของธนาคาร)
2. การทาธุรกรรมที่ใช้เงินสด

ผลกำรประเมิน/
ระดับควำมเสี่ยง

ตำ่
สู ง

หมายเหตุ: หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
ธุรกรรมของสหกรณ์ พิจารณาจากลักษณะการทาธุรกรรมของสหกรณ์ ว่าเป็ นการทาธุรกรรมที่ไม่ใช้เงินสด หรื อใช้เงิน
สด หากมีลกั ษณะใช้เงินสด ให้ ถือว่ ำมีควำมเสี่ยงสู ง หากไม่ใช้เงินสด ให้ ถือว่ ำมีควำมเสี่ยงตำ่
สรุป ผลการประเมินความเสี่ ยงฯ ธุรกรรมของสหกรณ์ฯ ทาให้ทราบว่า มีธุรกรรมใดบ้างที่มีความเสี่ ยงสู ง ความ
เสี่ ยงปานกลาง และความเสี่ ยงต่า เพื่อกาหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเสี่ ยงฯ ให้เหมาะสมในแต่ละธุรกรรมดังกล่าว
ควำมเสี่ยงเกีย่ วกับช่ องทางในการให้ บริการ
ช่ องทางบริการ
1. แบบพบหน้า
(การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการทาธุรกรรมต้องติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ผลการประเมิน/
ระดับความเสี่ยง
ต่า
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ช่ องทางบริการ
ณ สถานประกอบการของสหกรณ์)
2. แบบไม่พบหน้า
(ทาธุรกรรมโดยติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผา่ นช่องทางบริ การ เช่น โทรศัพท์, E-mail, LINE,
Facebook เป็ นต้น)

ผลการประเมิน/
ระดับความเสี่ยง
สู ง

หมายเหตุ: หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
- ช่ องทางการให้บริ การแบบพบหน้ า (face-to-face) คือ ช่ องทางการให้บริ การผ่านพนักงานของสหกรณ์ ถื อว่าเป็ น
ช่องทางบริ การที่มีความเสี่ ยงต่า
- ช่องทางการให้บริ การแบบไม่ พบหน้ า (Non-face-to-face) คือ ช่องทางการให้บริ การผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ หรื อการ
สื่ อสารด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การพบหน้า เช่น การติดต่อทาธุรกรรมผ่านโทรศัพท์ หรื อผ่านแอพพลิเคชัน่ LINE, Facebook เป็ นต้น ถือ
ว่าเป็ นช่องทางบริ การที่มีความเสี่ ยงสูง
สรุ ป ผลการประเมินความเสี่ ยงฯ ช่องทางในการให้บริ การของสหกรณ์ ทาให้ทราบว่า สหกรณ์ มีช่องทางในการ
ให้บริ การใดบ้างที่มีความเสี่ ยงสูง ความเสี่ ยงปานกลาง และความเสี่ ยงต่า เพื่อกาหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเสี่ ยงฯ ให้เหมาะสม
ในแต่ละช่องทางในการให้บริ การดังกล่าว
4. ผลกำรประเมินและบริหำรควำมเสี่ยงตำมรำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ยงระดับชำติ (NRA) ทีส่ ำนักงำน ปปง. จัดทำขึน้
จากผลการประเมินและบริ หารความเสี่ ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายระดับชาติ ปี พ.ศ. 2559 ปรากฏผลการประเมินความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิ นว่า สหกรณ์มีความเสี่ ยงต่ าที่ จะถูกใช้เป็ น
ช่องทางในการฟอกเงิน เนื่องจาก สหกรณ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกดาเนินกิจการร่ วมกันและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ส่ วนใหญ่เป็ นการ
ให้สินเชื่อและการออมทรัพย์ในกลุ่มองค์กรหรื อชุมชนเดียวกัน ประกอบกับอยูใ่ นการกากับดูแลตามกฎหมายและมาตรการป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน อีกทั้งผลการประเมินความเสี่ ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายก็ไม่ปรากฏข้อมูลว่าสหกรณ์
เป็ นแหล่งเงินทุนหรื อช่องทางที่มีความเสี่ ยงในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ดังนั้น จากรายงานผลการประเมินและบริ หารความเสี่ ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิ นและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายระดับชาติ จึงพิจารณาว่า สหกรณ์ มีความเสี่ ยงต่าที่จะถูกใช้เป็ นช่องทางในการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หมายเหตุ: หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
1) หากมี ปรากฏข้อมู ลว่าภาคการเงิ น ภาคธุ รกิ จต่ าง ๆ และจุ ดผ่ านแดน เป็ นช่ องทางที่ เผชิ ญความเสี่ ยงตามรายงาน
การประเมินความเสี่ ยงระดับชาติ ให้พิจารณาว่า มีความเสี่ยงสู ง
2) หากไม่ มีปรากฏข้อมู ลว่าภาคการเงิ น ภาคธุ รกิ จต่ าง ๆ และจุ ดผ่านแดน เป็ นช่ องทางที่ เผชิ ญความเสี่ ยงตามรายงาน
การประเมินความเสี่ ยงระดับชาติ ให้พิจารณาว่า มีความเสี่ยงตา่
5. ผลกำรระบุและประเมินควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ กำรก่ อกำรร้ ำยและกำรแพร่ ขยำย
อำวุธทีม่ อี ำนุภำพทำลำยล้ ำงสู งทีอ่ ำจเกิดขึน้ ก่ อนกำรออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ กำรให้ บริกำรใหม่ หรื อกำรใช้ เทคโนโลยีใหม่ ที่เกี่ยวข้ องกับ
กำรออกผลิตภัณฑ์ และบริกำร
กรณี สหกรณ์ จะมีการออกออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริ การใหม่ หรื อการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ ยวข้องกับการออก
ผลิตภัณฑ์และบริ การ และสหกรณ์ได้ดาเนิ นการประเมินความเสี่ ยงฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในแนวปฏิบตั ิในเรื่ อง
การประเมินและบริ หารความเสี่ ยงสาหรับผลิตภัณฑ์ บริ การ และช่องทางการให้บริ การ แล้ว ให้สหกรณ์นาผลการระบุและประเมิน
ความเสี่ ยงฯ ดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ ยงภายในองค์กรด้วย
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ตัวอย่ำง สรุปผลกำรประเมินควำมเสี่ยงภำยในองค์ กร ในภำพรวม
ปัจจัยทีใ่ ช้ ในกำรประเมินควำมเสี่ยงฯ

ผลกำรประเมิน/
ระดับควำมเสี่ยง

1. ปั จจัยความเสี่ ยงเกี่ยวกับลูกค้า
2. ปั จจัยความเสี่ ยงเกี่ยวกับพื้นที่หรื อประเทศ
3. ปั จจัยความความเสี่ ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ธุรกรรมหรื อช่องทางในการให้บริ การ
4. ผลการประเมินและบริ หารความเสี่ ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ ยงระดับชาติ (NRA)
5. ผลการระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ฯ (ถ้ามี)

สู ง
ตำ่
ปำนกลำง
ตำ่
ตำ่

สรุ ปผลประเมินควำมเสี่ ยงฯ ในภำพรวม

ปำนกลำงค่ อนข้ ำงต่ำ

ทั้งนี้ ในการประเมินและบริ หารความเสี่ ยงในแต่ละครั้ง สหกรณ์ฯ จะใช้ขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั เพื่อให้ผลการประเมินและ
บริ หารความเสี่ ยงมี ความถูกต้องและครบถ้วน ซึ่ งหลังจากประเมินความเสี่ ยงและบริ หารความเสี่ ยงแล้ว สหกรณ์ฯ จะกาหนด
มาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิน หรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรื อการแพร่ ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง และหากสานักงาน ปปง. ร้องขอรายงานการประเมินความเสี่ ยงภายในองค์กรของสหกรณ์ สหกรณ์ฯ
จะดาเนินการจัดส่งให้สานักงาน ปปง. ทันที
หมำยเหตุ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่ อง การประเมิน บริ หาร และบรรเทาความเสี่ ยงภายในองค์กร ได้แก่
1. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 20/1
2. กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ข้อ 8 และข้อ 9
3. ประกาศสานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่ อง แนวทางในการกาหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสาหรับการประเมิน บริ หาร
และบรรเทาความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิน หรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุ ภาพทาลายล้างสู ง
ภายในองค์กรของสถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา 16
4. ประกาศสานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่ อง แนวทางในการพิจารณาปั จจัยความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิน หรื อการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย หรื อการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง
5. ประกาศสานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่ อง แนวทางการกาหนดมาตรการในการบริ หารและบรรเทาความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่ มีอานุ ภาพทาลายล้างสู งที่อาจเกิ ดขึ้ นก่อนการออกผลิ ตภัณฑ์ใหม่
การให้บริ การใหม่ หรื อการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริ การ
6. ประกาศสานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่ อง พื้นที่หรื อประเทศที่มีความเสี่ ยงสู งที่ตอ้ งดาเนิ นการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้
7. ประกาศสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่ อง พื้นที่ที่สานักงาน ปปง. พิจารณาให้มีความเสี่ ยงสู งด้านการฟอกเงินหรื อการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
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แนวปฏิบัติในเรื่ อง กำรรับลูกค้ ำ
1. กำรตรวจสอบรำยชื่ อบุคคลทีถ่ ูกกำหนด
ในขั้นตอนแรกของกระบวนการรับลูกค้า สหกรณ์จะนาข้อมูลชื่ อเต็มและเลขประจาตัวประชาชนของผูข้ อสมัครเป็ น
สมาชิก หรื อผูท้ ี่มาทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราว หรื อชื่อลูกค้านิ ติบุคคล และนาข้อมูลชื่อเต็มและเลขประจาตัวประชาชนของกรรมการ
ผูม้ ีอานาจลงนามของลูกค้านิติบุคคล เช่น สหกรณ์อื่นที่มาทาธุรกรรม รวมถึงผูไ้ ด้รับประโยชน์ที่แท้จริ งของลูกค้า มาตรวจสอบกับ
ข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ ถูกกาหนดเพื่อป้ องกันไม่ให้สหกรณ์ดาเนิ นการสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ หรื อทาธุ รกรรมกับบุคคลที่ถูก
กาหนด ซึ่งเป็ นบุคคลที่สหกรณ์หา้ มรับเป็ นสมาชิกหรื อห้ามรับสร้างความสัมพันธ์หรื อห้ามทาธุรกรรมด้วย โดยหากตรวจสอบแล้ว
พบว่า รายชื่ อที่ ตรวจสอบตรงกับรายชื่ อบุคคลที่ ถูกกาหนด สหกรณ์จะปฏิ เสธการสร้ างความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ หรื อไม่รับเป็ น
สมาชิก หรื อไม่รับทาธุรกรรม พร้อมกับพิจารณารายงานเป็ นธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย (แบบ ปปง.1-03) ให้กบั สานักงาน ปปง. ต่อไป
2. กำรจัดให้ ลูกค้ ำแสดงตน
สหกรณ์ตอ้ งจัดให้ลูกค้าแสดงตน ดังนี้
1) กรณี ลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ท างธุรกิจกับสหกรณ์ เมื่อผูข้ อสมัครเป็ นสมาชิกหรื อลูกค้านิ ติบุคคล เช่น สหกรณ์อื่น
แจ้งความประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ขอสมัครเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ขอฝากเงิน หรื อขอทาธุรกรรมครั้งแรก สหกรณ์
ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการทาธุรกรรม เว้นแต่ลูกค้าได้แสดงตนไว้ก่อนแล้ว กรณี น้ ี สหกรณ์จะจัดให้ลูกค้าแสดงตนใน
ตอนที่ลูกค้ามาสร้างความสัมพันธ์ในครั้งแรก และหากลูกค้ามาทาธุรกรรมครั้งต่อไป สหกรณ์อาจขอทบทวนข้อมูลของลูกค้าว่ายัง
เป็ นปั จจุบนั อยูห่ รื อไม่
2) กรณี ลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราวกับสหกรณ์ เพื่อใช้บริ การทางการเงิน ทางธุรกิจทางการค้า หรื อทางวิชาชีพของ
สหกรณ์ ให้สหกรณ์จดั ให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการทาธุรกรรม ในกรณี การทาธุรกรรมไม่วา่ ครั้งเดียวซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งแสน
บาทขึ้นไปหรื อหลายครั้งที่ มีความต่อเนื่ องซึ่ งมีมูลค่ารวมกันตั้งแต่หนึ่ งแสนบาทขึ้นไป โดยในการทาธุ รกรรมที่มีความต่อเนื่ อง
ดังกล่าว สหกรณ์กาหนดระยะเวลาของการทาธุรกรรมที่ต่อเนื่องไว้อย่างน้อย 1 วันทาการ
สหกรณ์จะจัดให้ผขู ้ อสมัครเป็ นสมาชิกหรื อลูกค้านิติบุคคล เช่น สหกรณ์อื่น และลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราว แสดงตน
ด้วยการแจ้งข้อมูลและหลักฐานอย่างน้อยตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงิ นและ
ผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา 16
2.1 กรณี ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
สหกรณ์ตอ้ งดาเนิ นการให้ได้มาซึ่ งข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าที่ ประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อทา
ธุ ร กรรมเป็ นครั้ งคราว สหกรณ์ ต ้อ งด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งข้อ มู ล ดัง ต่ อ ไปนี้ ไม่ ว่า จะเป็ นกรณี พ บหน้า หรื อ ไม่ พ บหน้า
โดยพิจารณาถึงความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่ มีอานุ ภาพ
ทาลายล้างสูงของบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราวนั้น ตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า
ลำดับ

ข้ อมูลทีต่ ้ องจัดให้ ลูกค้ ำแสดงตน

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
เสี่ยงไม่ ต่ำ เสี่ยงต่ำ

คำอธิบำย

(เสี่ ยงกลำง
หรื อสู ง)

1
2
3

ชื่อเต็ม
วัน เดือน ปี เกิด
- เลขประจาตัวประชาชน
- และในกรณี ที่เป็ นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสื อ
เดิ นทางหรื อเลขประจาตัวที่ รั ฐบาลหรื อหน่ วยงาน









กรณี ต่ างด้าว เอกสารส าคัญประจ าตัวที่
รัฐบาลไทยออกให้ เช่น บัตรประจาตัวคน
ซึ่ งไม่มีสัญชาติไทย ซึ่ งออกโดยกระทรวง
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ลำดับ

ข้ อมูลทีต่ ้ องจัดให้ ลูกค้ ำแสดงตน

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
เสี่ยงไม่ ต่ำ เสี่ยงต่ำ

คำอธิบำย

(เสี่ ยงกลำง
หรื อสู ง)

4

5

6

7

ของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้
- หรื อเลขประจาตัวในเอกสารสาคัญประจาตัวที่
รัฐบาลไทยออกให้ (ในกรณี ที่มี)
- ที่ อยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชน หรื อที่ อยู่ตาม
ทะเบี ยนบ้าน และที่ อยู่ปั จจุ บันกรณี ที่ ไม่ ได้อาศัย
ณ ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน
- และในกรณี ที่ เป็ นคนต่ างด้าวให้ แสดงประเทศ
เจ้าของสัญชาติและที่อยูป่ ั จจุบนั ในประเทศไทย
- เว้นแต่กรณี คนต่างด้าวที่ ไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย
ให้ใช้ที่อยูป่ ั จจุบนั
ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์
ที่อยูอ่ ิเล็กทรอนิกส์
หลักฐานของเลขประจาตัวประชาชนและในกรณี ที่
เป็ นคนต่างด้าว ให้แสดงหลักฐานหนังสื อเดิ นทาง
หรื อหลักฐานเลขประจาตัวที่รัฐบาลหรื อหน่วยงาน
ของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรื อเอกสารสาคัญ
ประจาตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ (ในกรณี ที่มี)

ข้อมูลอาชีพ รวมทั้งชื่อและสถานที่ต้ งั ของที่ทางาน

แรงงาน เป็ นต้น





หากที่ อ ยู่ปั จจุ บัน ต่ า งจากที่ อ ยู่ต ามบัต ร
ประชาชนหรื อที่ อ ยู่ ต ามทะเบี ย นบ้ า น
ต้องระบุท้ งั สองแห่ง แต่หากเป็ นที่เดียวกัน
ควรมีการบันทึกไว้ดว้ ยว่าเป็ นที่อยูเ่ ดียวกัน









กรณี ที่ลูกค้าแจ้งว่าไ ม่มีหมายเลขโทรศัพท์
ให้ใช้ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้านหรื อที่อยู่
ปั จจุบนั เป็ นข้อมูลการติดต่อได้โดยอนุโลม
- การเก็ บหลักฐานดังกล่ าวอาจเก็ บเป็ น
ส าเนาเอกสาร หรื อ เก็ บโดยวิ ธี อื่ นทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ เช่น ภาพถ่าย หรื อดึงข้อมูล
จากหน่วยเก็บข้อมูลบนบัตร (IC Chip/NFC)
ก็ได้



หมายเหตุ : กรณี ผลิ ตภัณฑ์ ความเสี่ ยงต่ า
สหกรณ์ จัดให้ มี กระบวนการที่ สามารถ
พิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า เพื่ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความแท้จริ งของข้อมู ล
และหลักฐานประกอบการแสดงตนของ
ลู กค้า หากสหกรณ์ ย งั ไม่ มี กระบวนการ
อื่นใดที่น่าเชื่อถือเพียงพอ สหกรณ์ตอ้ งขอ
หลักฐานจากลูกค้าเพื่อใช้ในการดาเนิ นการ
ตามกระบวนการดังกล่าว
ให้ ระบุ ประเภทการประกอบอาชี พ ซึ่ ง
ควรมี รายละเอี ยดหรื อต า แหน่ งที่ ชัดเจน
เช่ น รั บจ้าง (พนักงานทาความสะอาด ขับ
รถรับจ้างทา เกษตร ตัดต่อวิดีโอ ออกแบบ
อิสระ โปรแกรมเมอร์อิสระ) หรื อ ข้าราชการ
(เช่น นิ ติกรระดับ...ผูอ้ านวยการส่ วนพัสดุ
ปลัด...) เป็ นต้น
ในส่ วนสถานที่ ทางานให้ระบุ ชื่อสถาน
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ลำดับ

ข้ อมูลทีต่ ้ องจัดให้ ลูกค้ ำแสดงตน

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
เสี่ยงไม่ ต่ำ เสี่ยงต่ำ

คำอธิบำย

(เสี่ ยงกลำง
หรื อสู ง)

8

ลายมือชื่อผูท้ าธุรกรรม



ประกอบการงานของลูกค้ารวมถึงที่ ต้ งั ของ
สถานที่ทางานโดยอย่างน้อยควรระบุอาเภอ
และจังหวัด ทั้งนี้ หากปรากฏว่า ลูกค้าไม่ได้
ประกอบอาชี พใดๆ (ด ารงชี พได้ด้วยเงิ น
มรดก หรื อมี ผูเ้ ลี้ ยงดู เช่ น แม่บา้ นดูแลลูก
หรื อกรณี อื่นๆ) หรื อลูกค้าประกอบอาชีพที่
ไม่ มี ที่ ท างานเป็ นหลั ก แหล่ ง สามารถ
กาหนดให้ใช้ที่ อยู่ตามทะเบี ยนบ้านหรื อ
ที่ อ ยู่ ปั จจุ บั น เป็ นที่ อ ยู่ ที่ ท างานได้ โ ดย
อนุโลม กรณี นักเรี ยนนักศึกษาสามารถระบุ
ได้ท้ งั ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน และสถานศึกษา
หมายความรวมถึ ง รู ปถ่ ายของลายมื อชื่ อ
ลายมือชื่อเล็กทรอนิ กส์ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุ รกรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ หรื อ ข้อมู ล
Biometric ของลูกค้า

2.2 กรณี ลูกค้านิติบุคคล
สหกรณ์ตอ้ งดาเนิ นการให้ได้มาซึ่ งข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าที่ ประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์หรื อทาธุ รกรรม
ครั้งคราวไม่วา่ จะเป็ นกรณี พบหน้าหรื อไม่พบหน้า สหกรณ์ตอ้ งดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังต่อไปนี้
1) ชื่อนิติบุคคลหรื อบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย (ที่ปรากฏในเอกสารสาคัญต่างๆ)
2) ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจการ
3) เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร (เฉพาะนิ ติบุคคลหรื อเป็ นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายที่รัฐกาหนดให้ตอ้ งเสี ย
ภาษีอากร)
4) สถานที่ต้ งั และหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลการติดต่ออื่น เช่น ที่อยูอ่ ิเล็กทรอนิกส์
5) ชื่อเต็มของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
6) ข้อมูลของ “บุคคลที่ได้รับมอบอานาจทอดสุดท้ายให้สร้างความสัมพันธ์และทาธุรกรรมกับสหกรณ์” อันได้แก่
ก. ชื่อเต็ม ได้แก่ ชื่อตัว ชื่อกลาง(ถ้ามี) และชื่อสกุล
ข. วันเดือนปี เกิด
ค. เลขประจาตัว
- กรณี คนไทย หมายถึง เลขประจาตัวประชาชน
- กรณี คนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสื อเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสื อเดินทาง หรื อเลขประจาตัวที่รัฐบาลหรื อ
หน่ วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิ ทธิ ใดๆตามกฎหมาย หรื อเลขประจาตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารสาคัญ
ประจาตัว
ง. ที่อยู่
- กรณี คนไทย ที่อยูต่ ามบัตรประจาตัวประชาชน หรื อที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน และที่อยูป่ ั จจุบนั กรณี ที่ไม่ได้อาศัย ณ
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน
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- กรณี ที่เป็ นคนต่างด้าวให้แสดงประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยูป่ ั จจุบนั ในประเทศไทย เว้นแต่กรณี คนต่างด้าวที่
ไม่มีที่อยูใ่ นประเทศไทย ให้ใช้ที่อยูป่ ั จจุบนั
7) ลายมือชื่อผูร้ ับมอบอานาจทอดสุดท้าย
8) หลักฐานที่แสดงถึงการรับรองสถานภาพความเป็ นนิติบุคคลหรื อบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ที่น่าเชื่อถือ
ก. ลูกค้าที่เป็ นนิติบุคคลทัว่ ไป ให้ขอหนังสื อรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือน ส่ วนกรณี ที่
ไม่ใช่นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ขอหลักฐานการเป็ นนิติบุคคลที่หน่วยงานหรื อองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรื อออกให้
ไม่เกินหกเดือน
ข. ลูกค้าที่ เป็ นส่ วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิ จ หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐที่ เป็ นนิ ติบุคคล ให้ขอหนังสื อ
แสดงความประสงค์ในการทาธุรกรรม หนังสื อแต่งตั้ง หรื อหนังสื อมอบอานาจ
ค. ลูกค้าที่เป็ นสหกรณ์ มูลนิ ธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิ ติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน ให้ขอหนังสื อ
แสดงความประสงค์ในการทาธุ รกรรม หนังสื อแสดงการจดทะเบี ยนจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง หนังสื อแต่งตั้ง หรื อหนังสื อมอบ
อานาจ
2.3 กรณี ลูกค้าซึ่งเป็ นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
(1) กรณี เป็ นการตกลงกันระหว่างบุคคลธรรมดา อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลเช่นเดี ยวกับบุคคลธรรมดาแล้วแต่กรณี
โดยจัดให้ผทู ้ ี่ได้รับมอบอานาจมาสร้างความสัมพันธ์หรื อทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราวแสดงตน
(2) กรณี เป็ นการตกลงกันระหว่างนิติบุคคล อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลตามที่เช่นเดียวกับนิ ติบุคคลโดยจัดให้นิติบุคคล
ที่ได้รับมอบอานาจมาสร้างความสัมพันธ์หรื อทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราวแสดงตน
ในการนี้ สหกรณ์ตอ้ งขอสาเนาหนังสื อหรื อเอกสารสาคัญที่แสดงว่าได้มีการตกลงกันให้บุคคลนั้นเป็ นบุคคลที่มีการตก
ลงกันทางกฎหมายด้วย
2.4 กรณี ลูกค้ามอบอานาจให้บุคคลอื่นมาสร้างความสัมพันธ์แทน หรื อทาธุรกรรมแทน
ก. กรณีทลี่ ูกค้ ำมอบอำนำจให้ บุคคลอื่นมำสร้ ำงควำมสัมพันธ์ แทน
กรณี ที่ลูกค้านิ ติบุคคล มอบอานาจหรื อมอบหมายให้ผูอ้ ื่ นมาสร้ างความสัมพันธ์กับสหกรณ์แทน สหกรณ์ ตอ้ ง
พิจารณาถึงหลักการต่อไปนี้
(1) สหกรณ์ตอ้ งรู ้จกั ลูกค้าของตนเสมอ
(2) สหกรณ์ ตอ้ งรู ้ จักบุ คคลที่ ลู กค้ามอบหมายหรื อมอบอานาจหรื อ ไว้วางใจให้สร้ างความสัม พันธ์กับ สหกรณ์
เนื่ องจาก อาจเกี่ยวข้องกับกรณี ที่ ผูร้ ับมอบหมายหรื อมอบอานาจหรื อไว้วางใจให้สร้างความสัมพันธ์ดงั กล่าว เป็ นผูร้ ับประโยชน์
ที่ แท้จริ งจากการทาธุ รกรรมก็ได้ แต่สหกรณ์ ไม่จาต้องรู ้จกั ผูร้ ับมอบหมายหรื อมอบอานาจหรื อไว้วางใจให้สร้ างความสัมพันธ์
มากเท่ากับลูกค้า
ข. กรณีทลี่ ูกค้ ำมอบหมำยให้ บุคคลอื่นมำทำธุรกรรมแทน
การมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทาการแทนเป็ นครั้งคราว ต้องมีการมอบอานาจ หรื อมอบฉันทะมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับมอบหมายในแต่ละครั้งนั้น กระทาการในนามของลูกค้า ไม่เป็ นลูกค้าที่ทาธุ รกรรมเป็ นครั้งคราว แต่หากไม่มีการ
มอบอานาจหรื อมอบฉันทะอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ต้องถือว่าเป็ นผูท้ าธุรกรรมครั้งคราว เช่น การฝากเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นโดยไม่มีการ
มอบอานาจหรื อมอบฉันทะอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ต้องถือว่าเป็ นการทาธุรกรรมครั้งคราว
2.5 ข้อมูลการระบุตวั ตนเพิ่มเติม
สหกรณ์ดาเนิ นการระบุตวั ตนของลูกค้า โดยจัดให้มีขอ้ มูลเพื่อระบุตวั ตนของผูข้ อสมัครเป็ นสมาชิ ก หรื อลูกค้านิ ติ
บุคคล เช่น สหกรณ์อื่น และลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราว ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้วา่ ผูข้ อสมัครเป็ นสมาชิก/
สหกรณ์อื่น และลูกค้าที่ ทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราว มีตวั ตนอยู่จริ งตามกฎหมาย โดยใช้ขอ้ มูลที่ ได้ในขั้นตอนการแสดงตน รวมทั้ง
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สหกรณ์ จะคานึ งถึ งระดับ ความเสี่ ยงของผูข้ อสมัค รเป็ นสมาชิ ก /สหกรณ์ อื่น และลูกค้าที่ ทาธุ รกรรมเป็ นครั้ งคราวแต่ละราย
ประกอบด้วย ซึ่ งหากประเมินความเสี่ ยงแล้วพบว่า มีความเสี่ ยงสู ง สหกรณ์จะขอข้อมูลการระบุตวั ตนเพิ่มเติม โดยข้อมูลการระบุ
ตัวตนที่สหกรณ์จะพิจารณาขอเพิ่มจากข้อมูลการแสดงตนเบื้องต้น มีดงั นี้
บุคคลธรรมดำ
1. แหล่งที่มาของเงินหรื อรายได้
2. วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
3. ผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง

นิตบิ ุคคล
1. แหล่งที่มาของเงินหรื อรายได้
2. วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
3. ผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง
4. ชื่ อและประเภทตามกฎหมายตลอดจนข้อมูลที่ สามารถ
พิสูจน์ได้ถึงสถานะทางกฎหมาย และการมีอยูจ่ ริ งของนิ ติบุคคล
หรื อบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
5. ข้อมูลเกี่ยวกับอานาจในการควบคุม กากับดูแล และผูกพัน
นิติบุคคลหรื อบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย รวมทั้งให้
ระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีตาแหน่งบริ หารระดับสูง
6. สถานที่ต้ งั ตามที่จดทะเบียนและสถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่

3. กำรตรวจสอบควำมถูกต้ องและควำมแท้ จริงของข้ อมูลและหลักฐำนประกอบกำรแสดงตน
เมื่อสหกรณ์ได้รับข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนและการระบุตวั ตนจากผูข้ อสมัครเป็ นสมาชิกหรื อลูกค้านิ ติบุคคล เช่น
สหกรณ์อื่น และลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราวแล้ว สหกรณ์จะดาเนิ นการตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริ งของข้อมูลและ
หลักฐานประกอบการแสดงตนดังกล่าว เพื่อพิสูจน์ว่าเป็ นข้อมูลและหลักฐานที่ แท้จริ ง โดยมีแนวทางในการพิสูจน์ทราบเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริ งของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนและการระบุตวั ตน ดังนี้
3.1 ตรวจสอบข้อ มู ล ในเอกสารการสมัค รเป็ นสมาชิ ก เช่ น ใบสมัค รสมาชิ ก สหกรณ์ แบบแสดงข้อ มู ล สมาชิ ก
แบบคาขอต่าง ๆ เป็ นต้น ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงกับเอกสารข้อมูลหลักฐานการแสดงตนและการระบุตวั ตน และตรวจทานข้อมูลที่
ควรจะมี เพื่อประโยชน์ในการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้า ในที่ น้ ี ได้แก่ขอ้ มูลที่ ลูกค้าอาจจะมีและยังแจ้งไม่ครบถ้วน อาทิ
สถานที่สะดวกติดต่อที่ไม่ใช่ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้านหรื อสถานที่ประกอบการหลักที่นอกเหนื อไปจากสถานที่ต้ งั ตามหนังสื อรับรอง
ทางทะเบี ยน แล้วแต่กรณี อาชี พที่ สองหรื ออาชีพเสริ ม หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่อาจมีมากกว่าหนึ่ งหมายเลข เป็ นต้น หรื อกรณี
ลูกค้านิ ติบุคคล เช่ น สหกรณ์อื่น ตรวจสอบข้อมูลในเอกสารที่ ประสงค์สร้างความสัมพันธ์หรื อทาธุ รกรรม แบบคาขอต่าง ๆ
หลักฐานการมอบอานาจ เป็ นต้น ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงกับเอกสารข้อมูลหลักฐานการแสดงตนและการระบุตวั ตน และตรวจทาน
ข้อมูลที่ควรจะมี เพื่อประโยชน์ในการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้า
3.2 ตรวจสอบรู ปถ่ายในเอกสารการแสดงตน เช่น รู ปถ่ายในบัตรประจาตัวประชาชน จะต้องเป็ นบุคคลคนเดียวกันกับผูข้ อ
สมัครเป็ นสมาชิก/ลูกค้า เพื่อพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าว่าเป็ นเจ้าของข้อมูลและหลักฐานจริ ง
3.3 สหกรณ์มีหน้าที่ตรวจสอบความแท้จริ งของหลักฐานตามวิสัยของวิญญูชน โดยตรวจสอบหลักฐานการแสดงตนจาก
เอกสารต้นฉบับที่ ยงั ไม่หมดอายุ หรื อตรวจสอบจากข้อมูลอื่นที่ขอเพิ่มเติมเพื่ออ้างอิง หรื อตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
หรื อตรวจสอบโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3.4 ตรวจสอบข้อมูลการระบุตวั ตน แหล่งที่ มาของเงิ นหรื อรายได้ วัตถุประสงค์ในการสร้ างความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ
ผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง รวมถึงการตรวจสอบจากลายมือชื่อของลูกค้าโดยคานึงถึงความสอดคล้องกันของข้อมูลต่าง ๆ
4. กำรระบุตวั ตนและพิสูจน์ ทรำบตัวตนของลูกค้ ำ
4.1 แนวทางในการระบุตวั ตนของลูกค้า
ในการประเมินความเสี่ ยงของผลิตภัณฑ์และบริ การ เพื่อนาไปใช้กาหนดแนวทางในการระบุตวั ตน สหกรณ์ใช้ปัจจัยตามที่
กาหนดไว้ในประกาศสานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น เรื่ อง แนวทางในการกาหนดนโยบายและระเบี ยบวิธีการ
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สาหรับการประเมิน บริ หาร และบรรเทาความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิน หรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรื อการแพร่
ขยายอาวุธที่ มีอานุ ภาพทาลายล้างสู งภายในองค์กรของสถาบันการเงิ นและผูป้ ระกอบอาชี พตามมาตรา 16 เท่ านั้น โดยมีปัจจัย
ดังต่อไปนี้
(ก) ผลิ ตภัณฑ์ห รื อ บริ การที่ ส ามารถให้ รั บ หรื อเปลี่ ยนเป็ นเงิ นสดได้ ซึ่ งความเสี่ ย งจะเพิ่ มขึ้ นตามจ านวนเงิ นสดที่
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนั้นสามารถรองรับได้
(ข) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่สามารถโอนหรื อเปลี่ยนมือให้แก่บุคคลอื่นได้ ซึ่งความเสี่ ยงจะเพิ่มขึ้นตามมูลค่า ความถี่ ความ
รวดเร็ ว หรื อความสะดวก ในการโอนหรื อเปลี่ยนมือ
(ค) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่สามารถใช้หรื อนาไปใช้ได้ในต่างประเทศ ซึ่ งความเสี่ ยงจะเพิ่มขึ้น หากผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
นั้นสามารถใช้ขา้ มประเทศได้
สหกรณ์กาหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ ยงผลิตภัณฑ์โดยนาแนวทางตามข้อ 22 ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้า มาใช้ในการบรรเทาความเสี่ ยงของผลิตภัณฑ์ โดยต้องกาหนดให้มีมาตรการในการบริ หารและบรรเทา
ความเสี่ ยงตามข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้
(1) จากัดจานวนครั้งของการทาธุรกรรม
(2) จากัดประเภทของธุ รกรรม เช่น จากัดไม่ให้ทาธุ รกรรมโดยใช้เงิ นสด หรื อจากัดให้ใช้ได้เฉพาะธุ รกรรมที่ เกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เสี่ ยงต่าเท่านั้น เป็ นต้น
(3) จากัดจานวนเงินของการทาธุรกรรมที่สามารถทาได้
ทั้งนี้ ผลการประเมินความเสี่ ยงของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การจะมีความเสี่ ยงต่าได้ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนั้นต้องมีลกั ษณะที่
สอดคล้องกับลักษณะของผลิ ตภัณฑ์เสี่ ยงต่ าตามประกาศสานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น เรื่ อง แนวทางในการ
พิจารณาปั จจัยความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิ นหรื อการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้าย หรื อการแพร่ ขยายอาวุธที่ มีอานุ ภาพ
ทาลายล้างสูงด้วย จึงจะสามารถใช้แนวทางระบุตวั ตนของลูกค้าในแบบผลิตภัณฑ์เสี่ ยงต่าได้
4.2 กรณีลูกค้ ำบุคคลธรรมดำ
เมื่อสหกรณ์ได้ดาเนิ นการจัดให้ลูกค้าแสดงตนตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบัน
การเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 แล้ว สหกรณ์ดาเนินการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าให้เหมาะสมกับความเสี่ ยง
ของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ได้จากผลการประเมินความเสี่ ยงภายในองค์กรและผลการประเมินความเสี่ ยงก่อนการออกผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การใหม่ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) กรณี ที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่มีความเสี่ ยงต่า สหกรณ์ตอ้ งระบุตวั ตนของลูกค้าและพิสูจน์ทราบตัวตนของ
ลูกค้าจากข้อมูลการแสดงตนที่ ครบถ้วน และดาเนิ นการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็ นปั จจุบนั ของข้อมูลการแสดงตนจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนพิสูจน์วา่ ลูกค้าเป็ นเจ้าของข้อมูลหรื อหลักฐานดังกล่าวจริ งโดยการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าทั้ง
แบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าและแบบไม่พบเห็นลูกค้าต่อหน้าให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
ควำมเสี่ยง
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้ อมูลและหลักฐำน
กำรพิสูจน์ ทรำบตัวตนของลูกค้ ำ
ผลิตภัณฑ์ /บริกำร
(1) ความเสี่ ยงต่า กรณี ใช้บตั รประจาตัวประชาชนเป็ นหลักฐานแสดงตน
แบบพบหน้า
พิจารณาดาเนินการตามวิธีการหนึ่งวิธีการใดหรื อใช้วธิ ีการอื่นใด ให้เจ้าหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบ
ที่มีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน
แบบไม่พบหน้า
1) ตรวจสอบข้อมู ลจากเครื่ องอ่านบัตรประจาตัวประชาชน - ต้องถ่ายภาพและบันทึ กภาพลูกค้าเพื่อใช้
แบบอเนกประสงค์ผา่ นระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิ กส์ ตรวจสอบเปรี ย บเที ย บภาพใบหน้ า ของ
ของหน่วยงานภาครัฐ
ลูกค้ากับภาพของลูกค้าจากบัตรประจาตัว
2) ตรวจสอบข้อมู ลจากเครื่ องอ่านบัตรประจาตัวประชาชน ประชาชน หนั ง สื อ เดิ น ทาง หรื อข้อ มู ล
แบบอเนกประสงค์เทียบกับข้อมูลบนบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหลักฐานที่น่าเชื่ อถืออื่น เพื่อพิสูจน์ว่า
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ควำมเสี่ยง
ผลิตภัณฑ์ /บริกำร

กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้ อมูลและหลักฐำน

กำรพิสูจน์ ทรำบตัวตนของลูกค้ ำ

ของลูกค้า
เป็ นลูกค้ารายนั้นจริ งแทนการพบเห็นลูกค้า
3) ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลอื่นใดของหน่ วยงานภาครัฐ ต่อหน้า
เช่น สหกรณ์ที่ต้ งั ขึ้นโดยสมาชิกที่เป็ นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
รัฐ สามารถตรวจสอบข้อมูลของผูส้ มัครสมาชิกจากหน่วยงาน
ที่ตวั เองสังกัดอยูไ่ ด้
4) ตรวจสอบหลักฐานและรั บรองความถู กต้องของข้อมู ล
โดยเจ้าหน้าที่วา่ ลูกค้านั้นเป็ นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวจริ ง
กรณี ใ ช้ห นั ง สื อ เดิ น ทางเป็ นหลักฐานแสดงตน พิ จ ารณา
ดาเนิ นการตามวิธีการหนึ่ งวิธีการใดหรื อใช้วิธีการอื่ นใดที่ มี
ระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน
1) น าข้อ มู ล อิ เ ล็กทรอนิ กส์ ที่ ไ ด้จ ากหนัง สื อ เดิ น ทาง เช่ น
ข้อมูลจากเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะใกล้ (NFC : Near
Field Communication) มาตรวจสอบเที ยบกับข้อมูลบน
หนังสื อเดินทาง
2) ตรวจสอบหลักฐานและรั บรองความถูกต้องของข้อมู ล
โดยเจ้าหน้าที่วา่ ลูกค้านั้นเป็ นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวจริ ง
(2) กรณี ที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่มีความเสี่ ยงสูง สหกรณ์ตอ้ งระบุตวั ตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าจาก
ข้อมูลการแสดงตนที่ครบถ้วนและจัดให้ได้มาซึ่ งข้อมูลอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 โดยอย่างน้อยต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
ควำมเสี่ยง
ช่ องทำง
ผลิตภัณฑ์ /
บริกำร
บริกำร
(2) ความ
แบบพบหน้า
เสี่ ยงสูง

กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้ อมูลและหลักฐำน

กรณี ใช้บตั รประจาตัวประชาชนเป็ นหลักฐานแสดงตน ให้ตรวจสอบ
ข้อมูลจากเครื่ องอ่านบัตรประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์
ผ่านระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิ กส์ของหน่วยงานของรัฐ
หรื อใช้วธิ ีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน
กรณี ใช้หนั งสื อเดิ นทางเป็ นหลักฐานแสดงตน ให้ น าข้อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากหนังสื อเดินทาง เช่น ข้อมูลจากเทคโนโลยี
สื่ อสารไร้สายระยะใกล้ (Near Field Communication : NFC)
มาตรวจสอบเที ยบกับข้อมูลบนหนังสื อเดิ นทาง และตรวจสอบ
เอกสารสาคัญประจาตัวอื่นที่ รัฐบาลไทยออกให้หรื อหน่ วยงาน
ของรั ฐเจ้าของสัญชาติ ออกให้ หรื อใช้วิธีการอื่ นใดที่ มี ระดับ
ความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน
แบบไม่พบหน้า กรณี ใช้บัตรประจ าตัวประชาชนเป็ นหลักฐานแสดงตน ให้
ตรวจสอบข้อมู ลจากเครื่ องอ่านบัตรประจาตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ ผ่านระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิ กส์ของ

กำรพิสูจน์ ทรำบตัวตน
ของลูกค้ ำ
ให้เจ้าหน้าที่ เป็ นผูต้ รวจสอบ
หรื ออาจพิจารณานาเทคโนโลยี
เปรี ยบเที ยบข้อมูลชี วมิติของ
ลู ก ค้า มาเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการพิสูจน์ทราบตัวตนของ
ลูกค้าได้

ต้องถ่ ายภาพและบันทึ กภาพ
ลูกค้าและใช้เทคโนโลยีข้ นั สู ง
ที่ ได้ ม าตรฐานสากลหรื อ
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ผลิตภัณฑ์ /
บริกำร

ช่ องทำง
บริกำร

กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้ อมูลและหลักฐำน

กำรพิสูจน์ ทรำบตัวตน
ของลูกค้ ำ

หน่ วยงานของรัฐ หรื อใช้วิธีการอื่นใดที่ มีระดับความน่ าเชื่ อถื อ
เทียบเคียงกัน
กรณี ใช้หนั งสื อเดิ น ทางเป็ นหลักฐานแสดงตน ให้ น าข้อมู ล
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ไ ด้ จ ากหนั ง สื อเดิ น ทาง เช่ น ข้ อ มู ล จาก
เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะใกล้ (Near Field Communication :
NFC) เทียบกับข้อมูลบนหนังสื อเดินทาง และตรวจสอบเอกสาร
สาคัญประจาตัวอื่ นที่ รัฐบาลไทยหรื อหน่ วยงานของรั ฐเจ้าของ
สัญชาติ ออกให้ หรื อใช้วิธีการอื่ นใดที่ มี ระดับความน่ าเชื่ อถื อ
เทียบเคียงกัน

มาตรฐานที่ ยอมรั บโดยทั่วไป
เพื่อใช้ตรวจสอบเปรี ยบเที ยบ
ภาพใบหน้ า ของลู กค้ า กั บ
ข้อมูลชีวมิติจากบัตรประจาตัว
ประชาชนแบบอเนกประสงค์
หรื อข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ที่ได้
จากหนังสื อเดินทาง เพื่อพิสูจน์
ว่าเป็ นลู กค้ารายนั้นจริ งแทน
การพบเห็นลูกค้าต่อหน้า หรื อ
ใช้วธิ ีการอื่นใดที่มีระดับความ
น่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน

(3) กรณี ที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ไม่ใช่ระดับความเสี่ ยงตาม (1) และ (2) สหกรณ์ตอ้ งระบุตวั ตนและพิสูจน์ทราบ
ตัวตนของลูกค้าจากข้อมูลการแสดงตนที่ครบถ้วนและจัดให้ได้มาซึ่งข้อมูลอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 โดยอย่างน้อยต้องมีการดาเนินการดังต่อไปนี้
ควำมเสี่ยง
ช่ องทำง
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้ อมูลและหลักฐำน
ผลิตภัณฑ์ /
บริกำร
บริกำร
ไม่ใช่ความเสี่ ยง แบบพบหน้า กรณี ใช้บตั รประจาตัวประชาชนเป็ นหลักฐานแสดงตน
(1) และ (2)
1) ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่ องอ่านบัตรประจาตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงค์และตรวจสอบสถานะของบัตรประจาตัวประชาชน
ผ่านระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ
2) ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่ องอ่านบัตรประจาตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงค์เทียบกับข้อมูลบนบัตรประจาตัวประชาชนของลูกค้า
3) ตรวจสอบข้อมูลบนบัตรประจาตัวประชาชนและตรวจสอบ
สถานะของบัตรประจาตัวประชาชนผ่านระบบการตรวจสอบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ
4) ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลอื่นใดของหน่วยงานภาครัฐ เช่น
สหกรณ์ ที่ ต้ งั ขึ้ นโดยสมาชิ กที่ เป็ นเจ้าหน้าที่ ของหน่ วยงานรั ฐ
สามารถตรวจสอบข้อมูลของผูส้ มัครสมาชิกจากหน่วยงานที่ตวั เอง
สังกัดอยูไ่ ด้
กรณี ใช้หนังสื อเดินทางเป็ นหลักฐานแสดงตน
ให้นาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากหนังสื อเดินทาง เช่น ข้อมูลจาก
เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะใกล้ (Near Field Communication :
NFC) มาตรวจสอบเทียบกับข้อมูลบนหนังสื อเดินทาง โดยหาก
ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากหนังสื อ

กำรพิสูจน์ ทรำบตัวตน
ของลูกค้ ำ
ให้เจ้าหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบ
หรื ออาจพิจารณานาเทคโนโลยี
เปรี ยบเทียบข้อมูลชีวมิติของ
ลูกค้ามาเพิม่ ประสิ ทธิภาพ
ในการพิสูจน์ทราบตัวตนของ
ลูกค้าได้
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กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้ อมูลและหลักฐำน

กำรพิสูจน์ ทรำบตัวตน
ของลูกค้ ำ

เดินทาง อาจตรวจสอบเอกสารสาคัญประจาตัวอื่นที่รัฐบาลไทย
หรื อหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ทดแทนได้ หรื อใช้
วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน
แบบไม่พบ กรณี ใช้บตั รประจาตัวประชาชนเป็ นหลักฐานแสดงตน
ต้องถ่ายภาพและบันทึ กภาพ
หน้า
1) ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่ องอ่านบัตรประจาตัวประชาชนแบบ ลูก ค้า และใช้เ ทคโนโลยีข้ นั
อเนกประสงค์เทียบกับข้อมูลของลูกค้าบนบัตรประจาตัวประชาชน สู งที่ ได้มาตรฐานสากลหรื อ
2) ตรวจสอบข้อมูลบนบัตรประจาตัวประชาชนและตรวจสอบ มาตรฐานที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
สถานะของบัตรประจาตัวประชาชนผ่านระบบการตรวจสอบทาง หรื อให้เจ้าหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบ
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ
เปรี ยบเที ยบภาพใบหน้าของ
กรณี ใช้หนังสื อเดินทางเป็ นหลักฐานแสดงตน
ลูก ค้า กับ ภาพของลู ก ค้า จาก
ให้นาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากหนังสื อเดินทาง เช่น ข้อมูลจาก บัตรประจาตัวประชาชนหรื อ
เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะใกล้ (Near FieldCommunication : หนังสื อเดินทาง เพื่อพิสูจน์วา่
NFC) มาตรวจสอบเที ยบกับข้อมูลบนหนังสื อเดิ นทาง โดยหาก เป็ นลูกค้ารายนั้นจริ งแทนการ
ไม่ ส ามารถตรวจสอบข้อ มู ล จากเทคโนโลยี สื่ อ สารไร้ ส าย พบเห็ นลูกค้าต่อหน้า หรื อใช้
ระยะใกล้ อาจตรวจสอบเอกสารสาคัญประจาตัวอื่นที่ รัฐบาล วิ ธี การอื่ นใดที่ มี ระดับความ
ไทยหรื อหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ทดแทนได้ หรื อใช้ น่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน
วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน
4.2.1 มำตรกำรชั่ วครำวในกรณีมีเหตุจำเป็ นไม่ สำมำรถตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนตำมหลักเกณฑ์ ที่กำหนดได้ ในกรณี
ผลิตภัณฑ์ เสี่ยงกลำงและเสี่ยงสู ง
1) กรณี ที่บตั รประจาตัวประชาชนไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลจากเครื่ องอ่านบัตรประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ได้
อันเนื่องจากชิพที่อยูใ่ นบัตรประจาตัวประชาชนเสี ยหายชารุ ด หรื อไม่สามารถอ่านได้เนื่องจากข้อจากัดของบัตรให้ดาเนินการดังนี้
(1) แจ้งให้ลูกค้าทาบัตรประจาตัวประชาชนใบใหม่ หรื อ
(2) ให้นาข้อมูลบนบัตรประจาตัวประชาชน พร้อม Laser Code ตรวจสอบกับระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิ กส์ของ
หน่วยงานภาครัฐ และหากเป็ นกรณี ผลิตภัณฑ์เสี่ ยงสูงต้องขอเอกสารเพิ่มเติม 1 ประเภท โดยเอกสารที่ขอต้องเป็ นเอกสารที่ออกโดย
หน่วยงานทางการ เช่น ทะเบียนบ้าน หรื อ ใบขับขี่ เป็ นต้น
(3) กรณี ไม่สามารถดาเนินการตามข้อ (1) และ (2) ได้ ให้สามารถระบุตวั ตนโดยขอเอกสารเพิ่มเติม โดยเอกสารที่ขอต้อง
เป็ นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานทางการ 1 ประเภท สาหรับผลิตภัณฑ์เสี่ ยงกลาง และเอกสาร 2 ประเภท สาหรับผลิตภัณฑ์เสี่ ยงสู ง
และนามาพิจารณาประกอบกัน
ทั้งนี้ ในการใช้มาตรการในข้อ (3) สหกรณ์ตอ้ งมีมาตรการที่ แน่ ใจได้ว่าเป็ นกรณี ความเสี ยหายจากชิ พที่ อยู่บนบัตรที่
แท้จ ริ ง ไม่ไ ด้เ กิ ดจากการใช้บัตรปลอมหรื อ ชิ พ ปลอม หากไม่ส ามารถท าให้แน่ ใจได้ควรพิจ ารณาให้ลูก ค้าท าบัตรประจ าตัว
ประชาชนใบใหม่ตาม (1)
2) กรณี ที่บตั รประจาตัวประชาชนไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลจากเครื่ องอ่านบัตรประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์
ได้ เนื่องจากเป็ นบัตรประจาตัวประชาชนรุ่ นเก่า ให้ดาเนินการดังนี้
(1) แจ้งให้ลูกค้าทาบัตรประจาตัวประชาชนใบใหม่ หรื อ
(2) ขอเอกสารเพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ประเภท สาหรับผลิตภัณฑ์เสี่ ยงกลาง และ 2 ประเภท สาหรับผลิตภัณฑ์เสี่ ยงสู ง
โดยเอกสารที่ขอต้องเป็ นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานทางการ เช่น ทะเบียนบ้าน หรื อ ใบขับขี่ เป็ นต้น
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3) กรณี ที่ไม่สามารถตรวจสอบบัตรประจาตัวประชาชนกับระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิ กส์ของหน่วยงานภาครัฐ
ได้ เนื่องจากระบบมีปัญหา ให้ดาเนินการดังนี้
(1) ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่ องอ่านบัตรประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์เทียบกับใบหน้าลูกค้า (Offline) และ
เปิ ดบัญชีแต่ยงั ไม่อนุมตั ิให้ทาธุรกรรม (เปิ ดบัญชีในจานวนเงินศูนย์บาท) โดยให้ตรวจสอบข้อมูลบนบัตรประจาตัวประชาชนกับ
ระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิ กส์ของหน่วยงานภาครัฐในภายหลัง ซึ่ งบัญชีที่เปิ ดนั้นจะไม่สามารถทาธุรกรรมได้จนกว่าการ
ตรวจสอบจะเสร็ จสิ้น หรื อ
(2) ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่ องอ่านบัตรประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์เทียบกับใบหน้าลูกค้า (Offline) และ
ต้องขอเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐเพิ่มอีกหนึ่งรายการ (เอกสารเพิ่มเติมไม่จาเป็ นต้องมีรูปของลูกค้า) เพื่อตรวจสอบซ้ า โดย
ไม่ตอ้ งจากัดจานวนเงินในการเปิ ดบัญชี และควรตรวจสอบบัตรประจาตัวประชาชนกับระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิ กส์ของ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งบัญชีที่เปิ ดนั้นสามารถทาธุรกรรมได้ทนั ที แต่หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผลการตรวจสอบไม่ผ่าน สหกรณ์
ต้องมีกระบวนการดาเนินการ เช่น มาตรการระงับการใช้บญั ชี เป็ นต้น หรื อ
(3) ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่ องอ่านบัตรประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Offline) และต้องถ่ายภาพและ
บันทึกภาพลูกค้า และใช้เทคโนโลยีข้ นั สูงที่ได้มาตรฐานสากลหรื อมาตรฐานที่ยอมรับโดยทัว่ ไป เพื่อใช้ตรวจสอบเปรี ยบเทียบภาพ
ใบหน้าของลูกค้ากับภาพของลูกค้าจากบัตรประจาตัวประชาชนหรื อหนังสื อเดินทาง เพื่อพิสูจน์วา่ เป็ นลูกค้ารายนั้นจริ ง
4.2.2 กำรพิสูจน์ ตวั ตนลูกค้ ำบุคคลธรรมดำ กรณีผ้เู ยำว์ ทไี่ ม่ มบี ัตรประจำตัวประชำชน
กรณี เด็กอายุต่ากว่า 7 ปี ในการระบุตวั ตนและพิสูจน์ตวั ตนให้ดาเนิ นการโดยขอบัตรประจาตัวประชาชนผูป้ กครอง
และตรวจสอบข้อมูลจากเครื่ องอ่านบัตรประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์กบั ระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิ กส์ของ
หน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งขอสาเนาสูติบตั รผูเ้ ยาว์
4.2.3 กำรแสดงตนและกำรพิสูจน์ ตวั ตนลูกค้ ำบุคคลธรรมดำ กรณีผ้พู กิ ำรหรื อผู้ทุพพลภำพทีไ่ ม่ มบี ัตรประจำตัวประชำชน
ในการระบุตวั ตนของผูพ้ ิการหรื อผูท้ ุพพลภาพที่ไม่มีบตั รประจาตัวประชาชนให้ดาเนิ นการขอบัตรประจาตัวคน
พิการ และเอกสารที่ ออกจากหน่วยงานของรัฐอย่างน้อย 1 รายการ เช่น ทะเบี ยนบ้าน ใบขับขี่ หนังสื อเดิ นทาง (Passport) บัตร
ประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรประจาตัวข้าราชการ บัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ระบุเลขประจาตัวประชาชน เป็ นต้น โดย
มาตรฐานในการพิสู จน์ ทราบตัว ตนของลู กค้านั้นให้ใ ช้ห ลัก เกณฑ์และวิธีก ารตามความเสี่ ย งของผลิ ตภัณฑ์และช่ องทางการ
ให้บริ การตามตารางที่ 1 สรุ ปแนวทางในการระบุตวั ตนของลูกค้าแบบบุคคลธรรมดา
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวข้างต้นเป็ นมาตรการเฉพาะเพื่อขจัดอุปสรรคในการแสดงตนของผูพ้ ิการหรื อผูท้ ุพพลภาพ
เท่านั้น สหกรณ์จะต้องกาหนดกระบวนการตรวจสอบความเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ ระดับความเสี่ ยงของลูกค้า และแหล่งที่มาของรายได้ เพื่อป้ องกันไม่ให้บุคคลอื่นนาบัญชีของผูพ้ ิการหรื อผูท้ ุพพลภาพไปใช้
ในการกระทาความผิด เพราะหากเกิ ดความบกพร่ องในกระบวนดังกล่าว สหกรณ์ อาจมี ความเสี่ ยงจะปฏิ บัติไม่สอดคล้องกับ
กฎหมายอันอาจนาไปสู่การถูกดาเนินคดีได้
4.2.4 แนวทำงกำรพิสูจน์ และยืนยันตัวตนบนแพลตฟอร์ มกลำง National Digital ID (NDID) (ระบบพิสูจน์ และยืนยันตัวตน)
กรณี การใช้แพลตฟอร์มกลาง NDID ถือว่าเป็ นการพึ่งพาบุคคลที่สามดาเนิ นการแทน โดยให้องค์กรที่เคยรู ้จกั ลูกค้า
รายนั้นมาแล้ว เป็ นผูย้ นื ยันตัวตนลูกค้ากับองค์กรที่ลูกค้ากาลังทาธุรกรรมอยู่ ซึ่ งรู ปแบบการให้บริ การยืนยันตัวตน คือ ให้ลูกค้าทา
การยืนยันตัวตนจาก Authenticator ที่ทางองค์กรที่เคยรู ้จกั ลูกค้ารายนั้นแล้วออกให้ หลังจากลูกค้ารายนั้นทาการยืนยันตัวตนสาเร็ จ
แล้ว องค์กรที่เคยรู ้จกั ลูกค้าจะทาการยืนยันกลับไปที่องค์กรที่ลูกค้ารายนั้นกาลังทาธุรกรรมอยูว่ า่ เป็ นลูกค้ารายนั้นจริ ง ลูกค้าจึงจะ
สามารถทาธุรกรรมที่องค์กรนั้น ๆ ได้สาเร็ จ
กรณี ลูกค้าจะใช้บริ การดังกล่าว ลูกค้าต้องทาการลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริ การบนช่องทางที่กาหนด โดยต้องผ่านการ
พิสูจน์ตวั ตนตามมาตรฐานทางการ (Identity Assurance Level: IAL) ได้แก่
- ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจาตัวประชาชน (Dip Chip)
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- น าข้อมู ลที่ ได้จาก Chip ในบัตรประจ าตัวประชาชนไปตรวจสอบกับฐานข้อมู ลของกรมการปกครองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Online to DOPA)
- ถ่ายรู ป
- เปรี ยบเทียบรู ปถ่ายกับรู ปจาก Trusted Source ผ่านระบบเปรี ยบเทียบใบหน้า
4.2.5 กำรพิสูจน์ ตวั ตนลูกค้ ำ ทีผ่ ่ำนกำรพิสูจน์ ตวั ตนมำแล้ ว
ในกรณี ที่สหกรณ์ได้ทาการพิสูจน์ตวั ตนตามประกาศของสานักงาน ปปง. มาแล้ว สหกรณ์สามารถบริ หารความเสี่ ยง
โดยให้พิจารณาดังนี้
(1) ให้สหกรณ์ บริ หารความเสี่ ยงโดยต้องพิจารณาวิธีการยืนยันตัวตนที่น่าเชื่อถือ (Authentication)
(2) สหกรณ์ ต้องพิจารณาว่าข้อมูลที่ใช้ในการสมัครต้องเป็ นปั จจุบนั ซึ่งอาจดาเนินการโดยอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
- ตรวจสอบข้อมูลกับระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิ กส์ของหน่วยงานภาครัฐ โดยสามารถนาข้อมูลเดิมที่
เคยให้ไว้กับสถาบันการเงิ นและผูป้ ระกอบอาชี พตามมาตรา 16 ไปตรวจสอบกับระบบการตรวจสอบทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ของ
หน่วยงานภาครัฐได้ หรื อ
- ให้ลูกค้าตรวจสอบและยืนยันข้อมูล KYC/CDD ของตนเอง แล้วตรวจสอบเทียบกับหลักฐานที่ลูกค้าได้แสดง
ตนไว้แล้ว โดยกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลควรขอหลักฐานในการยืนยันข้อมูลดังกล่าว หรื อตรวจสอบข้อมูลกับระบบการ
ตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ
(3) สหกรณ์ตอ้ งพิจารณาว่าในการพิสูจน์ตวั ตนในครั้งก่อนมีความเข้มข้นเพียงพอต่อการพิสูจน์ตวั ตนในครั้งถัดไป
โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ ยงของผลิตภัณฑ์
4.3 กรณีลูกค้ ำนิตบิ ุคคล
เมื่อสหกรณ์ ได้ดาเนิ นการจัดให้ลูกค้าแสดงตนตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบัน
การเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 แล้ว ให้ดาเนินการระบุตวั ตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า อย่างน้อยดังต่อไปนี้
ควำมเสี่ยง
กำรระบุตวั ตนและพิสูจน์ ทรำบตัวตนของลูกค้ ำ
ผลิตภัณฑ์ /บริกำร
(1) ความเสี่ ยงต่า สหกรณ์ตอ้ งระบุตวั ตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของ
ลูกค้าจากข้อมูลการแสดงตนที่ ครบถ้วนและจัดให้
ได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล อื่ น ๆ ต า ม ที่ ก าห น ด ไ ว้ ใ น
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่ อทราบข้อเท็ จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563
(2) ความเสี่ ยงสูง

สหกรณ์ตอ้ งระบุตวั ตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของ
ลูกค้าจากข้อมูลการแสดงตนที่ ครบถ้วนและจัดให้
ไ ด้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล อื่ น ๆ ต า ม ที่ ก าห น ด ไ ว้ ใ น
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่ อทราบข้อเท็ จจริ ง
เกี่ ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 และต้ องตรวจสอบข้อมูล
และหลักฐานกับฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ

ไม่ใช่ความเสี่ ยง
(1) และ (2)

สหกรณ์ตอ้ งระบุตวั ตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของ
ลูกค้าจากข้อมูลการแสดงตนที่ ครบถ้วนและจัดให้
ไ ด้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล อื่ น ๆ ต า ม ที่ ก าห น ด ไ ว้ ใ น

กำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน**
(1) กรณี นิติบุคคลที่ จดทะเบี ยนในประเทศไทย ให้
ตรวจสอบหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นที่ น าย
ทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือน
(2) กรณี ที่ไม่ใช่ นิติบุคคลที่ จดทะเบี ยนในประเทศ
ไทย ให้ ต รวจสอบหลัก ฐานการเป็ นนิ ติ บุ ค คลที่
หน่วยงานหรื อองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรื อออกให้
ไม่เกินหกเดือน
(3) กรณี ลูกค้าที่เป็ นส่ วนราชการ องค์กรของรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็ นนิ ติบุคคล
ให้ตรวจสอบหนังสื อแสดงความประสงค์ในการทา
ธุรกรรม หนังสื อแต่งตั้งหรื อหนังสื อมอบอานาจ
(4) กรณี ลูกค้าที่เป็ นสหกรณ์ มูลนิ ธิ สมาคม สโมสร
วัด มัส ยิ ด ศาลเจ้ า และนิ ติ บุ ค คลอื่ น ในลัก ษณะ
เดี ยวกัน ให้ตรวจสอบหนังสื อแสดงความประสงค์
ในการทาธุรกรรม หนังสื อแสดงการจดทะเบียนจาก
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง หนังสื อแต่งตั้ง หรื อหนังสื อ
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ควำมเสี่ยง
ผลิตภัณฑ์ /บริกำร

กำรระบุตวั ตนและพิสูจน์ ทรำบตัวตนของลูกค้ ำ

กำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน**

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่ อทราบข้อเท็ จจริ ง มอบอานาจ
เกี่ ยวกับลู กค้า พ.ศ. 2563 และอำจต้องตรวจสอบ
ข้อมูลและหลักฐานกับฐานข้อมูลของหน่วยงานของ
รัฐ
หมำยเหตุ:
1) ในการตรวจสอบตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานกับฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ตามข้อ (2) – (4) สาหรับนิ ติบุคคลที่ไม่มี
ฐานข้อมูลในการตรวจสอบของภาครัฐ สหกรณ์อาจตรวจสอบจากเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐที่เป็ นนายทะเบียนขององค์กรนั้น ขอตรวจสอบ
จากหน่วยงานรัฐดังกล่าวโดยตรง หรื อตรวจสอบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ในการยืนยันตัวตนของลูกค้าได้
เพิม่ เติม
2) กรณี การระบุตวั ตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของผูร้ ับมอบอานาจทอดสุดท้ายของลูกค้าที่เป็ นนิติบุคคล ให้ดาเนินการตาม ข้อ 18
ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 กล่าวคือในกรณี ที่มีการมอบอานาจให้สร้างความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรื อทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราวในนามของลูกค้า ให้สหกรณ์ตรวจสอบเพื่อทราบว่าลูกค้าได้มีการมอบอานาจให้สร้างความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรื อทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราวในนามของลูกค้าจริ งและต้องตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งของบุคคลที่ได้รับมอบอานาจดังกล่าวตาม
ข้อ 17 วรรคหนึ่ ง (1) และ (3) ด้วย อย่างไรก็ตามในการระบุตวั ตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกตามข้อ 17 (1) สหกรณ์ไม่จาเป็ นต้องใช้
มาตรการที่ เที ยบเท่ากับลูกค้าที่ เป็ นบุคคลธรรมดา เนื่ องจากมาตรการดังกล่าวกาหนดขึ้นเพื่อใช้กบั ลูกค้าของสหกรณ์เท่านั้น แต่บุคคล
ดังกล่าวไม่ใช้ลูกค้าของสหกรณ์โดยตรง เป็ นเพียงผูร้ ับมอบอานาจมาทาธุรกรรมแทนลูกค้า ดังนั้นสหกรณ์ตอ้ งดาเนิ นการระบุตวั ตนและ
พิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าที่ เป็ นนิ ติบุคคลเป็ นหลักว่ามีตวั ตนและประกอบกิ จการจริ ง ในส่ วนของผูร้ ับมอบอานาจทอดสุ ดท้ายให้
สหกรณ์สามารถดาเนินการตรวจสอบตามนโยบายและระเบียบวิธีการของสหกรณ์เองได้
3) ในกรณี ที่สหกรณ์ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการระบุตวั ตนของลูกค้าและการระบุผไู ้ ด้รับผลประโยชน์ที่
แท้จริ งของลูกค้า ที่มีความเข้มงวดแตกต่างจากคู่มือฉบับนี้ ให้สหกรณ์ถือปฏิบตั ิตามมาตรการทางกฎหมายที่มีความเข้มงวดมากกว่า
5. กำรระบุผ้ไู ด้ รับผลประโยชน์ ทแี่ ท้ จริง
แนวทางในการระบุผไู ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง ซึ่งเป็ นข้อมูลการระบุตวั ตนที่สหกรณ์จะพิจารณาขอเพิ่มเติมจากข้อมูลการแสดงตน มีดงั นี้
5.1 สาหรับลูกค้าที่ เป็ นบุคคลธรรมดา กรณี ผูข้ อสมัครเป็ นสมาชิ ก ให้ระบุว่าผูข้ อสมัครเป็ นสมาชิ กแต่ละรายนั้นเป็ น
ผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง
5.2 สาหรับลูกค้าที่เป็ นนิติบุคคล ให้พิจารณาระบุผไู ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง ดังนี้
(1) ระบุบุคคลธรรมดาผูใ้ ช้อานาจในการควบคุมนิ ติบุคคล โดยพิจารณาจากการได้รับผลประโยชน์หรื อการถือสิ ทธิ
เป็ นเจ้าของ เช่น ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ร้อยละ 25 ขึ้นไปตามที่ปรากฏในหลักฐานหรื อเอกสารอ้างอิง กรณี ไม่พบในการถือหุ ้นทอดแรก
ให้เรี ยกข้อมูลในทอดถัดไปจากลูกค้าจนกว่าจะพบผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ งที่เป็ นบุคคลธรรมดา
(2) ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้อานาจควบคุมนิ ติบุคคลตาม (1) หรื อในกรณี ที่ไม่พบบุคคล
ธรรมดาตาม (1) ให้ระบุบุคคลธรรมดาซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้อานาจควบคุมนิ ติบุคคลโดยวิธีอื่น เช่น ผูม้ ีอานาจครอบงากิ จการหรื อผูม้ ีอานาจ
ลงนามผูกพันของนิติบุคคล เป็ นต้น โดยอาจแสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(3) ในกรณี ที่ไม่สามารถระบุบุคคลธรรมดาตาม (2) ได้ ให้สหกรณ์ใช้มาตรการที่ เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบบุคคล
ธรรมดาที่ มีต าแหน่ งเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งของนิ ติ บุ คคลนั้น เช่ น สหกรณ์ อื่นที่ มาใช้บริ การเงิ นฝากหรื อสิ นเชื่ อ ให้ระบุ รายชื่ อ
คณะกรรมการของสหกรณ์อื่นเป็ นผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง เป็ นต้น
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โดยหลังจากที่ ระบุ ผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แ ท้จริ งแล้ว สหกรณ์ จะขอข้อมู ลของผูไ้ ด้รับ ผลประโยชน์ ที่ แท้จริ ง ได้แก่
ชื่อเต็ม และเลขประจาตัวประชาชน ซึ่ งเป็ นข้อมูลจาเป็ นที่สหกรณ์จะต้องได้รับ นอกจากนี้ สหกรณ์อาจพิจารณาให้มีการระบุขอ้ มูล
อื่นที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติมได้ เช่น วันเดือนปี เกิด ข้อมูลที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลอาชีพ ข้อมูลสถานที่ทางาน เป็ นต้น
ทั้งนี้ สหกรณ์จะขอข้อมูล ผูข้ อสมัครเป็ นสมาชิก หรื อลูกค้านิ ติบุคคล เช่น สหกรณ์อื่น ผูท้ ี่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง และ
ลูกค้าที่ ทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราว ให้เพียงพอที่ จะสามารถนาไปตรวจสอบกับรายชื่ อบุคคลที่ถูกกาหนด และเพียงพอที่จะสามารถ
นาไปประเมินและบริ หารความเสี่ ยงของลูกค้า ตามปั จจัยที่ อาจทาให้เกิ ดความเสี่ ยงสู งเกี่ ยวกับลูกค้าที่ กาหนดไว้ในแนวปฏิบัติ
ในเรื่ อง กำรบริหำรและบรรเทำควำมเสี่ยงของลูกค้ ำได้ กรณี หากไม่พบผูร้ ับผลประโยชน์ที่แท้จริ งหรื อลูกค้าไม่สามารถแจ้งข้อมูลที่
จาเป็ นและข้อมูลแวดล้อมอื่นๆ ได้ ประกอบกับผลการประเมินความเสี่ ยงบ่งชี้วา่ มีความจาเป็ นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม สหกรณ์ตอ้ ง
ปฏิเสธคาขอสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิ จหรื อการทาธุ รกรรมของลูกค้ารายดังกล่าว หรื อหากปรากฏเหตุสงสัยที่อาจเสี่ ยงต่อการ
ฟอกเงินฯ ให้ผบู ้ ริ หารสหกรณ์พิจารณาข้อเท็จจริ งและกลัน่ กรองว่าควรรายงานเป็ นธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยหรื อไม่
6. กำรประเมินและจัดระดับควำมเสี่ยงของลูกค้ ำ
หลังจากขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่ อบุคคลที่ถูกกาหนด การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบความถูกต้องและความ
แท้จ ริ ง ของข้อ มู ล และหลักฐานประกอบการแสดงตน การระบุ ต ัวตนและพิ สูจน์ ทราบตัวตนของลู กค้า และการระบุ ผูไ้ ด้รั บ
ผลประโยชน์ที่แท้จริ งแล้ว สหกรณ์ตอ้ งดาเนินการประเมินความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายของลูกค้า ได้แก่ ผูข้ อสมัครเป็ นสมาชิก หรื อลูกค้านิติบุคคล เช่น สหกรณ์อื่น และลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราวทุกราย เพื่อใช้
เป็ นข้อมูลสาหรับพิจารณาอนุมตั ิหรื อปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อรับทาธุรกรรมกับสหกรณ์
6.1 สหกรณ์ได้จดั ระดับความเสี่ ยงของลูกค้าไว้ 3 ระดับ ดังนี้
6.1.1 ลูกค้าที่มีความเสี่ ยงสู ง หมายถึง ลูกค้าที่ ถูกจัดระดับความเสี่ ยงเป็ นระดับ 3 (High Risk) ซึ่ งสหกรณ์อาจถูกใช้เป็ น
ช่องทางในการฟอกเงิน หรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง อยูใ่ นเกณฑ์สูง
6.1.2 ลูกค้าที่มีความเสี่ ยงปานกลาง หมายถึง ลูกค้าที่ถูกจัดระดับความเสี่ ยงเป็ นระดับ 2 (Medium Risk) ซึ่ งสหกรณ์อาจ
ถูก
ใช้เป็ นช่องทางในการฟอกเงิน หรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง อยูใ่ น
เกณฑ์ปานกลาง
6.1.3 ลูกค้าที่มีความเสี่ ยงต่า หมายถึง ลูกค้าที่ถูกจัดระดับความเสี่ ยงเป็ นระดับ 1 (Low Risk) ซึ่งสหกรณ์อาจถูกใช้เป็ นช่องทาง
ในการฟอกเงิน หรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง อยูใ่ นเกณฑ์ต่า
6.2 สหกรณ์ตอ้ งพิจารณาปั จจัยที่อาจทาให้เกิดความเสี่ ยงสู งเกี่ยวกับลูกค้า รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน
ความเสี่ ยงของลูกค้า ตามที่กาหนดไว้ในแนวปฏิบัติในเรื่ อง กำรบริหำรและบรรเทำควำมเสี่ ยงของลูกค้ ำ เพื่อประเมินและจัดระดับ
ความเสี่ ยงของลูกค้าแต่ละราย
6.3 สหกรณ์ ก าหนดระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบเพื่ อทราบข้อ เท็ จจริ งเกี่ ย วกับลูก ค้า สาหรั บลูก ค้า ทุ ก รายให้
สอดคล้องกับระดับความเสี่ ยง ดังนี้
6.3.1 กรณี ลูกค้าในรายที่ มีความเสี่ ยงสู ง สหกรณ์ดาเนิ นการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้น
แต่ถา้ ปรากฏในภายหลังว่ามีปัจจัยอื่นที่ทาให้ลูกค้ามีความเสี่ ยงลดลง สหกรณ์อาจพิจารณาปรับลดระดับความเสี่ ยงลงตามผลการ
ประเมินความเสี่ ยงได้ แต่ตอ้ งกาหนดให้ผบู ้ ริ หารระดับสูงเป็ นผูอ้ นุมตั ิผลการปรับลดระดับความเสี่ ยงของลูกค้าดังกล่าว
6.3.2 กรณี ลูกค้าในรายที่ มีความเสี่ ยงต่ า สหกรณ์ อาจพิจารณาลดระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้า เว้นแต่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าลูกค้าดังกล่าวมี ส่วนร่ วมในการกระทาหรื อมี การทาธุ รกรรมหรื อมี การ
ดาเนินการใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน หรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรื อการแพร่ ขยาย
อาวุธที่ มีอานุ ภาพทาลายล้างสู ง สหกรณ์ปรับระดับความเสี่ ยงของลูกค้าดังกล่าวให้เป็ นลูกค้าที่มีความเสี่ ยงสู งและตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้น
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6.4 สหกรณ์ดาเนิ นการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้าที่มีความเสี่ ยงสู งในระดับเข้มข้น โดยหาข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่ น่าเชื่ อถือหรื อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้าเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงิ นหรื อทรัพย์สิน แหล่งที่ มาของฐานะความมัง่ คัง่
หรื อวัตถุประสงค์ในการทาธุ รกรรมแต่ละครั้ง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการของลูกค้า อาชีพ ชื่อและสถานที่ต้ งั ของที่
ทางาน หรื อลายมือชื่ อของผูท้ าธุ รกรรม ซึ่ งรวมถึงลายมือชื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์หรื อ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย
กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ ำในระดับเข้ มข้ น
บุคคลธรรมดำ
1. แหล่ งที่ มาของเงิ นหรื อรายได้ เช่ น หนังสื อรั บรอง
เงินเดือน หนังสื อสัญญาว่าจ้าง หลักฐานการเสี ยภาษี เป็ นต้น
2. วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจหรื อ
วัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรมแต่ละครั้ง
3. ข้อมูลเกี่ ยวกับการประกอบกิ จการของลูกค้า อาชี พ
ชื่อและสถานที่ต้ งั ของที่ทางาน
4. ผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง
5. ข้อมู ลการอ้างถึ งความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับสถาบัน
การเงิ นที่ มีความน่ าเชื่ อถือด้านการป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ได้แก่ สาเนาบัญชีเงินฝากของธนาคาร
6. ลายมื อ ชื่ อ ของผู ้ท าธุ ร กรรม ซึ่ ง รวมถึ ง ลายมื อ ชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์

นิตบิ ุคคล
1. แหล่ ง ที่ ม าของเงิ น หรื อ รายได้ห รื อ ทรั พ ย์สิ น เช่ น
หลักฐานงบการเงิน
2. วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจหรื อ
วัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรมแต่ละครั้ง
3. ผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง
4. ชื่อและประเภทตามกฎหมายตลอดจนข้อมูลที่สามารถ
พิสูจน์ได้ถึงสถานะทางกฎหมาย และการมีอยูจ่ ริ งของนิ ติ
บุคคลหรื อบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
5. ข้อมูลเกี่ ยวกับอานาจในการควบคุม กากับดูแล และผูกพัน
นิ ติบุคคลหรื อบุคคลที่ มีการตกลงกันทางกฎหมาย รวมทั้งให้
ระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีตาแหน่งบริ หารระดับสูง
6. สถานที่ต้ งั ตามที่จดทะเบียนและสถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่
7. ข้อมู ลการอ้างถึ งความสัมพันธ์ ทางธุ รกิ จกับสถาบัน
การเงิ นที่ มีความน่ าเชื่ อถือด้านการป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ได้แก่ สาเนาบัญชีเงินฝากของธนาคาร

7. กำรอนุมตั หิ รื อปฏิเสธกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจ
เมื่ อ สหกรณ์ ด าเนิ น การประเมิ น และจัดระดับ ความเสี่ ย งของลู กค้าแล้ว ในขั้น ตอนการอนุ มตั ิ ห รื อ ปฏิ เ สธการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อทาธุรกรรม ให้พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
7.1 กรณี ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อทาธุรกรรม
สหกรณ์จะปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่รับทาธุรกรรม หรื อไม่รับเป็ นสมาชิก และพิจารณารายงานเป็ น
ธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย (แบบ ปปง.1-03) หากพบข้อเท็จจริ งอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
7.1.1 ผูข้ อสมัครเป็ นสมาชิก หรื อลูกค้านิ ติบุคคล เช่น สหกรณ์อื่น ผูท้ ี่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง หรื อลูกค้าที่ทา
ธุรกรรมเป็ นครั้งคราวเป็ นบุคคลที่ถูกกาหนด
7.1.2 ผูข้ อสมัครเป็ นสมาชิก หรื อลูกค้านิ ติบุคคล เช่น สหกรณ์อื่น หรื อลูกค้าที่ทาธุ รกรรมเป็ นครั้งคราว ใช้ชื่อปลอม
ปกปิ ดชื่อจริ ง หรื อใช้ชื่อแฝง
7.1.3 ผูข้ อสมัครเป็ นสมาชิก หรื อลูกค้านิ ติบุคคล เช่น สหกรณ์อื่น หรื อลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราว แจ้งข้อมูลเท็จ
หรื อแสดงหลักฐานเท็จ
7.1.4 สหกรณ์ได้รับข้อมูลการแสดงตนไม่ครบถ้วนตามตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ อง วิธีการแสดงตนของลูกค้า
สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 หรื อได้รับข้อมูลการแสดงตนและการระบุตวั ตนไม่ครบถ้วนเพียงพอที่จะสามารถ
นาไปตรวจสอบกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด และไม่เพียงพอที่จะสามารถนาไปประเมินและบริ หารความเสี่ ยงของลูกค้าได้
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7.1.5 ผูข้ อสมัครเป็ นสมาชิก หรื อลูกค้านิ ติบุคคล เช่น สหกรณ์อื่น ผูท้ ี่ ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง หรื อลูกค้าที่ ทา
ธุรกรรมเป็ นครั้งคราวมีความเสี่ ยงสู งมากจนอาจเป็ นเหตุให้สหกรณ์ถูกใช้เป็ นช่องทางในการฟอกเงินหรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
7.2 กรณี อนุมตั ิการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อรับทาธุรกรรม
หากผูข้ อสมัครเป็ นสมาชิก หรื อลูกค้านิ ติบุคคล เช่น สหกรณ์อื่น รวมถึงผูท้ ี่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง หรื อลูกค้าที่ทา
ธุรกรรมเป็ นครั้งคราว ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ตอ้ งปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ให้สหกรณ์พิจารณาอนุมตั ิสร้างความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ รับทาธุรกรรม หรื อรับเป็ นสมาชิก โดยเจ้าหน้าที่ผทู ้ ี่ได้รับมอบหมาย ยกเว้นในกรณี ผขู ้ อสมัครเป็ นสมาชิก หรื อลูกค้านิติบุคคล
เช่น สหกรณ์อื่น รวมถึงผูท้ ี่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง หรื อลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราว มีความเสี่ ยงสูง ให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งของ
สหกรณ์เป็ นผูอ้ นุมตั ิการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ อนุมตั ิรับทาธุรกรรม หรื ออนุมตั ิรับเป็ นสมาชิกเท่านั้น
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ขั้นตอนกำรรับลูกค้ ำ (สมำชิ ก/สหกรณ์อื่น/ลูกค้ ำทีท่ ำธุรกรรมเป็ นครั้ งครำว)

ตรวจสอบรายชื่อลูกค้า (สมาชิก/สหกรณ์อื่น/
ลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว)

กรณีไม่เป็น
บุคคลที่ถูกกาหนด

กรณีพบว่า
เป็นบุคคลที่ถูกกาหนด
ไม่รบั เป็นสมาชิก/ไม่รับ
สร้างความสัมพันธ์/ไม่รับ
ทาธุรกรรม และรายงาน
ธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัย
ต่อสานักงาน ปปง.

กรณีผขู้ อสมัครเป็นสมาชิก ต้องจัดให้แสดงตนทุกราย โดยกรอกข้อมูลการแสดงตนใน
แบบฟอร์มการรับสมัครสมาชิกให้ครบถ้วนตามประกาศสานักนายกฯ และต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน
กรณีสหกรณ์อนื่ ต้องจัดให้แสดงตนทุกราย โดยกรอกข้อมูลการแสดงตนในแบบฟอร์มการ
ทาธุรกรรม ให้ครบถ้วนตามประกาศสานักนายกฯ และต้องตรวจสอบความถูกต้องความ
ถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน พร้อมเก็บสาเนา
เอกสารที่ใช้ในการแสดงตนในแต่ละกรณี

กรณีลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว หากมีการทาธุรกรรม
ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ต้องจัดให้แสดงตนก่อน
การทาธุรกรรม โดยกรอกข้อมูลการแสดงตนในแบบฟอร์มให้
ครบถ้วนตามประกาศสานักนายกฯ และต้องตรวจสอบความ
ถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานประกอบการ
แสดงตน พร้อมเก็บสาเนาเอกสารที่ใช้ในการแสดงตน

ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า

ไม่รับเป็นสมาชิก/ไม่รับสร้างความสัมพันธ์/ไม่รับทา
ธุรกรรม และรายงาน
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสานักงาน ปปง.

กรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงได้

กรณีที่สามารถตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงได้
ประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TPF

ความเสี่ยงต่า

ความเสี่ยงสูง

รับสมัครเป็นสมาชิก/รับสร้างความสัมพันธ์/
รับทาธุรกรรม

ต้องตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
ในระดับเข้มข้น โดยขอข้อมูลหรือเอกสาร
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ/ข้อมูล
แหล่งที่มาของเงินหรือรายได้/
ข้อมูลวัตถุประสงค์ในสร้างความสัมพันธ์
หรือทาธุรกรรม

พิจารณาว่าการทาธุรกรรมไม่สอดคล้องฯ และสหกรณ์อาจถูกใช้
เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มอี านุภาพทาลายล้างสูง

ไม่รับเป็นสมาชิก/ไม่รับสร้างความสัมพันธ์/ไม่รับทาธุรกรรม
และรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสานักงาน ปปง.

พิจารณาว่าการทาธุรกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในการทาธุรกรรม/รายได้ของลูกค้า

รับสมัครเป็นสมาชิก/รับสร้างความสัมพันธ์/รับทาธุรกรรม
โดยผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติ

28

แนวปฏิบัติในเรื่ อง กำรบริหำรและบรรเทำควำมเสี่ ยงของลูกค้ ำ
สหกรณ์กาหนดหลักการบริ หารความเสี่ ยงสาหรับลูกค้าทั้งหมด ตามที่ กฎหมายกาหนด เพื่อป้ องกันหรื อบรรเทาความเสี่ ยง
ของสหกรณ์ จากการถูกใช้เป็ นช่ องทางในการฟอกเงิ นหรื อการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่ อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธ
ที่มีอานุ ภาพทาลายล้างสู ง โดยพิจารณาปั จจัยความเสี่ ยงตามที่ กฎหมายกาหนด และจะดาเนิ นการบริ หารและบรรเทาความเสี่ ยง
ของลูกค้าทุกรายตลอดระยะเวลาที่ดาเนิ นความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับลูกค้าและสิ้ นสุ ดลงเมื่อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เริ่ มตั้งแต่
ขั้นตอนการประเมิ นเพื่อระบุ และพิสู จน์ทราบตัวตนของลู กค้า การก าหนดระดับความเสี่ ยงส าหรั บลูกค้าแต่ละราย การตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวในการทาธุรกรรมซึ่ งสอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงของลูกค้า การตรวจทานข้อมูลการพิสูจน์ทราบลูกค้าซึ่ งสอดคล้อง
กับระดั บความเสี่ ย งของลู กค้า การทบทวนการประเมิ น ความเสี่ ยง จนถึ งการยุ ติ ความสั มพันธ์ ทางธุ ร กิ จ กับลู กค้าแต่ ละราย
และจะดาเนิ นการประเมิ นความเสี่ ยงของลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด ซึ่ งสหกรณ์ ได้กาหนดระดับความเข้มข้นในการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้าสาหรับลูกค้าทุกรายให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ ยง ทั้งนี้ ลูกค้าที่ มีความเสี่ ยงสู ง
สหกรณ์จะตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นที่สุด และลูกค้าที่มีความเสี่ ยงต่า สหกรณ์อาจพิจารณาลด
ระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า
1. กระบวนกำรกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ ำ
1.1 การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า
1. ระบุ ตวั ตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าโดยใช้เอกสาร ข้อมูล หรื อข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่ น่าเชื่ อถื อ
นอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้
2. ระบุผไู ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ งและใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง
โดยใช้เอกสาร ข้อมูล หรื อข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้
3. ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ งของลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ ถูกกาหนดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลาย
ล้างสูง
4. ขอข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรมจากลูกค้า เพื่อนามาพิจารณาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราวกับลูกค้า
โดยสหกรณ์ตอ้ งขอข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรมจากลูกค้า ให้ชดั เจนและเพียงพอสาหรับนามาใช้
ในการพิจารณาความเสี่ ยงและความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กบั ลักษณะของการทาธุ รกรรมและความเคลื่อนไหวทางการเงินของ
ลูกค้า ตัวอย่างเช่น เพื่อการออมเงิน วัตถุประสงค์ดา้ นการลงทุน วัตถุประสงค์ดา้ นการกูย้ ืม เพื่อหมุนเวียนทางธุรกิจ เพื่อชาระค่าสิ นค้า
บริ การ เพื่อชาค่าสิ นค้าบริ การ และสาธารณูปโภคในชีวติ ประจาวัน เพื่อใช้จ่ายในชีวติ ประจาวัน เป็ นต้น
ทั้งนี้ เพื่อนาไปใช้ในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิ นหรื อการทาธุ รกรรมหรื อการดาเนิ นความสัมพันธ์
ซึ่ งมูลค่าและรู ปแบบการทาธุ รกรรม จะทาให้สหกรณ์สามารถเชื่ อมโยงถึงผลลัพธ์ในข้อนี้ ได้ เนื่ องจาก มูลค่าในการทาธุ รกรรมและ
วิธีการทาธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทบริ การหรื อช่องทางการใช้บริ การ จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ
ดาเนิ นความสัมพันธ์เสมอ เพียงแต่จะตรงกับข้อมูลวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าแจ้งไว้ขณะสร้างความสัมพันธ์หรื อไม่ หากนาผลการประเมิน
ทั้งหมดมาพิจารณาแล้ว พบความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์อื่นที่ต่างไปจากวัตถุประสงค์เดิมที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในขณะสร้าง
ความสัมพันธ์ หรื อในการประเมินรอบก่อน สหกรณ์ตอ้ งกาหนดแนวทางการประเมินเพื่อพิจารณาความเสี่ ยงที่เพิ่มขึ้นจากวัตถุประสงค์
ที่เพิ่มขึ้นหรื อเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น สหกรณ์จึงควรกาหนดแบบแผนความเชื่อมโยงระหว่างรู ปแบบการธุรกรรมกับวัตถุประสงค์ในการ
สร้างความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และรู ปแบบธุรกรรมที่มีอยู่
5. ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้าตลอดช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจยังดาเนินอยูว่ า่ ยังคงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้อมูลทางธุรกิจของลูกค้า ระดับความเสี่ ยง
ของลูกค้าที่ได้ประเมินไว้ และข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้ รวมถึงข้อมูลอื่นของลูกค้าที่มีอยูห่ รื อไม่
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1.2 การกาหนดระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า
1. กรณี ลูกค้าที่มีความเสี่ ยงสูง ให้สหกรณ์ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นตามขั้นตอน
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้าที่ มีความเสี่ ยงสู งในระดับเข้มข้น แต่ถา้ ปรากฏในภายหลังว่ามีปัจจัยอื่นที่ ทาให้
ลูกค้ามีความเสี่ ยงลดลง สหกรณ์ อาจพิจารณาปรั บลดระดับความเสี่ ยงลงตามผลการประเมิ นความเสี่ ยงได้ แต่ตอ้ งกาหนดให้
ผูบ้ ริ หารระดับสูงเป็ นผูอ้ นุมตั ิผลการปรับลดระดับความเสี่ ยงของลูกค้าดังกล่าว
ขั้นตอนกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ ำทีม่ คี วำมเสี่ยงสู งในระดับเข้ มข้ น
1. หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรื อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้าเกี่ ยวกับแหล่งที่มาของเงินหรื อทรัพย์สิน
แหล่งที่มาของฐานะความมัง่ คัง่ หรื อวัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรมแต่ละครั้งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการของลูกค้า
อาชี พ ชื่ อและสถานที่ต้ งั ของที่ ทางาน หรื อลายมือชื่ อของผูท้ าธุรกรรม ซึ่ งรวมถึงลายมื อชื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย
2.กาหนดให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งเป็ นผูอ้ นุมตั ิการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราวกับ
ลูกค้าที่มีความเสี่ ยงสูง
3. เมื่อมีการทบทวนข้อมูลและความเสี่ ยงของลูกค้า ให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งเป็ นผูพ้ ิจารณาผลการทบทวนดังกล่าวว่า
สมควรจะอนุมตั ิให้ดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้านั้นต่อไปหรื อไม่
4. กาหนดกระบวนการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้าที่มีความเสี่ ยงสู ง โดยพิจารณาเพิ่มความถี่
ขั้นตอนหรื อลักษณะการติดตามความสัมพันธ์ทางธุรกิจและความเคลื่อนไหวในการทาธุรกรรม และเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ
ข้อมูลการระบุตวั ตนของลูกค้าและการระบุผไู ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ งของลูกค้า
2. กรณี ลูกค้าที่มีความเสี่ ยงต่ า สหกรณ์อาจพิจารณาลดระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้าก็ได้ เว้นแต่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าลูกค้าดังกล่าวมีส่วนร่ วมในการกระทา หรื อมีการทาธุรกรรมหรื อมีการดาเนิ นการ
ใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน หรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรื อการแพร่ ขยายอาวุธที่ มี
อานุ ภาพทาลายล้า งสู ง ให้สหกรณ์ ปรั บระดับความเสี่ ย งของลูกค้าดังกล่า วให้เ ป็ นลูกค้าที่ มีค วามเสี่ ยงสู ง และต้องตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้น
2. กำรกำหนดปัจจัยในกำรประเมินควำมเสี่ยงของลูกค้ ำ
(1) ปัจจัยควำมเสี่ยงเกีย่ วกับลูกค้ ำซึ่งเป็ นควำมเสี่ยงสู งเด็ดขำด มี 2 กรณี ได้แก่
- ลูกค้าหรื อผูร้ ับผลประโยชน์ที่แท้จริ งของลูกค้าเป็ นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ หรื อเป็ นสมาชิก
ในครอบครัวหรื อผูใ้ กล้ชิดของบุคคลดังกล่าว
- ลูกค้าหรื อผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ งของลูกค้ามาจากหรื อมีการทาธุ รกรรมเกี่ ยวข้องเชื่ อมโยงกับพื้นที่ หรื อ
ประเทศที่มีความเสี่ ยงสูงซึ่งคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อดาเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force
: FATF) เรี ยกร้องให้ประเทศสมาชิกดาเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นและเรี ยกร้องให้
ดาเนินมาตรการตอบโต้ ตามที่เลขาธิการประกาศกาหนด ซึ่งเป็ นไปตามประกาศสานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่ อง
พื้นที่หรื อประเทศที่มีความเสี่ ยงสู งที่ตอ้ งดาเนิ นการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการ
ตอบโต้
(2) ปัจจัยทีอ่ ำจส่ งผลให้ ลูกค้ ำมีควำมเสี่ยงสู ง
กรณี ที่ขอ้ มูลหรื อผลการตรวจสอบการระบุตวั ตนของลูกค้าหรื อผู ้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ งของลูกค้า ระบุว่า
เป็ นลูกค้าหรื อผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ งของลูกค้า ซึ่งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1) บุ คคลที่ มีสถานภาพทางการเมื องในประเทศหรื อในองค์การระหว่างประเทศหรื อเป็ นสมาชิ กในครอบครั ว
หรื อผูใ้ กล้ชิดของบุคคลดังกล่าว
2) ลูกค้าที่มีความเสี่ ยงสูงตรงกับข้อมูลที่สานักงานแจ้งซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
หมายเหตุ: สหกรณ์ ตรวจสอบผ่านระบบตรวจสอบรายชื่ อบุคคลที่ มีความเสี่ ยงสู งด้านการฟอกเงิ นและรายชื่ อ
บุคคลที่ถูกกาหนด AMLO Person Screening System (APS)
3) โครงสร้างการถือหุน้ ของบริ ษทั มีความผิดปกติหรื อมีความซับซ้อนเกินกว่าการดาเนินธุรกิจปกติ
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4) ลูกค้าประกอบธุรกิจที่มีการรับเงินสดเป็ นจานวนมาก เช่น
-ธุรกิจคาสิ โนหรื อบ่อนการพนัน
- ธุรกิจอาชีพที่ให้บริ การโอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในประเทศและข้ามประเทศซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน
- ธุรกิจอาชีพรับแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
- ธุรกิจสถานบริ การตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริ การ
5) ลูกค้าได้มาซึ่ งเงินสด หรื อประกอบธุรกิจที่ มีการซื้ อ ขาย หรื อแลกเปลี่ยนสิ นค้าที่มีราคาสู ง โดยไม่มีแหล่งที่มา
ของเงินสด หรื อสิ นค้าอย่างชัดเจน เช่น
- ธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคา หรื อเครื่ องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอยหรื อทองคา
- ธุรกิจค้าของเก่าที่มีมูลค่าสูง เช่น วัตถุโบราณ ศิลปะวัตถุ วัตถุหายาก เครื่ องรางของขลัง ฯลฯ
- ธุรกิจที่เกี่ยวกับการซื้อขายคริ ปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทลั
- ธุ รกิ จบริ ษทั หรื อนายหน้าจัดหางาน ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการรับคนเข้ามาทางานจากต่างประเทศหรื อส่ งคนไป
ทางานในต่างประเทศ
- ธุรกิจนาเที่ยวบริ ษทั ทัวร์
6) ลู ก ค้า ที่ มิ ไ ด้ป ระกอบธุ ร กิ จ แต่ ด าเนิ น กิ จ กรรมเป็ นผลให้ไ ด้ม าซึ่ ง เงิ น สดหรื อ ทรั พ ย์สิ น โดยไม่ มี แ หล่ ง ที่ ม า
อย่างชัดเจน
7) ลูกค้ามีถิ่นที่ อยู่ไม่ว่าชัว่ คราวหรื อถาวร หรื อมีแหล่งที่ มาของรายได้ หรื อทาธุ รกรรม ในพื้นที่ หรื อประเทศที่ มี
ความเสี่ ยงตามที่กาหนด
หมายเหตุ: พื น้ ที่ที่อยู่ภายใต้ ประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิ นที่มีความร้ ายแรงตามกฎหมายว่ าด้ วยการบริ หารราชการใน
สถานการณ์ ฉุกเฉิ น อันเกี่ยวเนื่องกับปั ญหาความไม่ สงบในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นพืน้ ที่ที่มีความเสี่ ยงสู งด้ านการฟอกเงิ นหรื อ
การสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ าย โดย ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564 พืน้ ที่ดังกล่ าว ได้ แก่ เขตท้ องที่จังหวัดนราธิ วาส ยกเว้ นอาเภอ
ศรี สาคร อาเภอสุไหงโก-ลก และอาเภอสุคิริน จังหวัดยะลา ยกเว้ นอาเภอเบตง และจังหวัดปั ตตานี ยกเว้ นอาเภอไม้ แก่ น และอาเภอแม่ ลาน
- พื้นที่ หรื อประเทศที่ มีความเสี่ ยงสู ง ตามประกาศสานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น เรื่ อง พื้นที่ หรื อ
ประเทศที่มีความเสี่ ยงสู งที่ตอ้ งดาเนิ นการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้ ได้แก่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่ าน เป็ นต้น
- พื้นที่ หรื อประเทศที่ ได้รับการประเมินหรื อกาหนดจากองค์การระหว่างประเทศ หรื อองค์กรระหว่างประเทศ เช่น
คณะทางานเฉพาะกิจเพื่อดาเนิ นมาตรการทางการเงินเกี่ ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF) ว่าเป็ นพื้นที่ หรื อ
ประเทศที่ ไม่มีมาตรการ หรื อไม่มีการใช้หรื อประยุกต์ใช้ มาตรฐานสากลด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเพียงพอ
- พื้นที่หรื อประเทศที่ถูกกีดกัน หรื อใช้มาตรการบังคับ หรื อห้ามค้าขายระหว่างประเทศโดยองค์การระหว่างประเทศ
- พื้นที่ หรื อประเทศที่ ได้รับการประเมินจากองค์การระหว่างประเทศ หรื อองค์กรระหว่างประเทศหรื อแหล่งข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือว่า มีอตั ราการทุจริ ตคอร์รัปชันหรื อการประกอบอาชญากรรมร้ายแรงในระดับสูงมาก
- พื้นที่หรื อประเทศที่ได้รับการประเมินจากองค์การระหว่างประเทศ หรื อองค์กรระหว่างประเทศหรื อแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือว่า เป็ นแหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แหล่งก่อการร้ายหรื อมีองค์กรผูก้ ่อการร้ายปฏิบตั ิการอยู่
8) ลูกค้าไม่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศ
9) ลูกค้าเป็ นนิติบุคคลประเภทบริ ษทั จากัด ที่มีการออกใบหุน้ ชนิดออกให้แก่ผถู ้ ือ
กรณีกำรตรวจสอบพบข้ อมูลจำกแหล่ งอื่น ๆ เช่ น สื่ อสำธำรณะ ฐำนข้ อมูลภำยในองค์ กร หรื อหน่ วยงำนรำชกำรอื่น
หรื อได้ รับคำสั่งยึดอำยัดจำกหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้ อง ในกรณีดงั นี้
(3) กรณีทตี่ รวจสอบพบว่ ำ ควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจหรื อกำรทำธุรกรรมเป็ นครั้งครำวดำเนินไปอย่ ำงผิดปกติ
(4) กรณีทตี่ รวจสอบพบว่ ำ ลูกค้ ำอำจเกีย่ วข้ องกับกำรกระทำควำมผิดมูลฐำน
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(5) กรณีทตี่ รวจสอบพบว่ ำ ลูกค้ ำเป็ นนิตบิ ุคคลทีม่ ตี วั แทนอำพรำงเป็ นหุ้นส่ วนหรื อผู้ถือหุ้น (nominees shareholders)
สหกรณ์อาจพิจารณาประเมินความเสี่ ยงแยกจากปั จจัยข้างต้น แล้วจึงนาไปพิจารณาร่ วมกับความเสี่ ยงในปั จจัยอื่น ๆ ต่อไป
3. กำรประเมินเพื่อระบุและพิสูจน์ ทรำบตัวตนของลูกค้ ำ
สหกรณ์ ฯ ต้องดาเนิ นการประเมิ นเพื่อระบุ และพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า ตามที่ กาหนดไว้แนวปฏิ บัติในเรื่ อง
การรับลูกค้า และตามกระบวนการการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า
4. กำรกำหนดระดับควำมเสี่ยงสำหรับลูกค้ ำแต่ ละรำย
สหกรณ์ฯ จะนาผลการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า ที่ได้มาจากการแสดงตน มาพิจารณาตามปัจจัยในข้ อ 2. เมื่อได้ผล
การประเมินความเสี่ ยงตัวลูกค้าแล้ว อาจนามาพิจารณาร่ วมกับความเสี่ ยงของผลิตภัณฑ์บริ การ และช่องทางการให้บริ การ และคานวณเป็ นผล
ความเสี่ ยงที่แท้จริ งของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มหรื อลดทอนความเสี่ ยงของลูกค้าในการกาหนดมาตรการสาหรับการอนุมตั ิรับลูกค้า
และการติดตามความเคลื่อนไหวในการทาธุรกรรมของลูกค้า และสหกรณ์ได้จดั ระดับความเสี่ ยงสาหรับลูกค้าแต่ละราย เป็ น 3 ระดับ ดังนี้
1. ลูกค้าที่มีความเสี่ ยงสู ง หมายถึง ลูกค้าที่ถูกจัดระดับความเสี่ ยงเป็ นระดับ 3 (High Risk) ซึ่ งสหกรณ์อาจถูกใช้เป็ นช่องทาง
ในการฟอกเงิน หรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง อยูใ่ นเกณฑ์สูง ซึ่ งกรณี
นี้สหกรณ์จะกาหนดระยะเวลาในการทบทวนข้อมูลตามรอบระยะเวลา เช่น ทบทวนข้อมูลทุก 1 ปี
**ถ้าลูกค้าหรื อผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ งของลูกค้า ถูกพิจารณาว่าเป็ นลูกค้าที่ มีความเสี่ ยงสู ง และต้องดาเนิ นการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นที่ สุด ตามขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้าที่ มี
ความเสี่ ยงสูงในระดับเข้มข้น
2. ลูกค้าที่มีความเสี่ ยงปานกลาง หมายถึง ลูกค้าที่ถูกจัดระดับความเสี่ ยงเป็ นระดับ 2 (Medium Risk) ซึ่ งสหกรณ์อาจถูกใช้
เป็ นช่องทางในการฟอกเงิน หรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง อยูใ่ นเกณฑ์
ปานกลาง ซึ่งกรณี น้ ีสหกรณ์จะกาหนดระยะเวลาในการทบทวนข้อมูลตามรอบระยะเวลา เช่น ทบทวนข้อมูลทุก 2 ปี
3. ลูกค้าที่มีความเสี่ ยงต่า หมายถึง ลูกค้าที่ถูกจัดระดับความเสี่ ยงเป็ นระดับ 1 (Low Risk) ซึ่ งสหกรณ์อาจถูกใช้เป็ นช่องทาง
ในการฟอกเงิน หรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง อยูใ่ นเกณฑ์ต่า ซึ่ งกรณี น้ ี
สหกรณ์จะกาหนดระยะเวลาในการทบทวนข้อมูลตามรอบระยะเวลา เช่น ทบทวนข้อมูลทุก 3 ปี
5. กำรทบทวนข้ อมูลและกำรตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวในกำรทำธุรกรรม
สหกรณ์ฯ จะตรวจทานและปรับปรุ งข้อมูลของลูกค้า ที่ ใช้ในการแสดงตน การระบุตวั ตน และการพิสูจน์ทราบลูกค้า
เพื่ อ น ามาพิ จ ารณาในการประเมิ น บริ หาร และบรรเทาความเสี่ ย งให้ เ ป็ นปั จ จุ บัน และด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนกว่ า
จะยุติความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับลูกค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อมูลของลูกค้าที่ ทาธุ รกรรมเป็ นครั้งคราว และสหกรณ์ฯ จะทบทวนการ
ประเมินความเสี่ ยงลูกค้า เมื่ อข้อมูลมีการเปลี่ ยนแปลง หรื อลูกค้ามาสร้างความสัมพันธ์หรื อทาธุ รกรรมเพิ่มเติม หรื อครบรอบ
ระยะเวลา รวมถึงทบทวนและติดตามความเคลื่อนไหวในการทาธุรกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง (Monitoring) ว่ายังเป็ นไปตามที่
เคยแจ้งไว้หรื อเป็ นไปตามพฤติกรรมปกติหรื อไม่ ดังนี้
5.1 กำรตรวจทำนข้ อมูล และกำรพิสูจน์ ทรำบลูกค้ ำ
สหกรณ์ตอ้ งดาเนินการทบทวน ตรวจทานและปรับปรุ งข้อมูลของลูกค้า ที่ใช้ในการแสดงตน การระบุตวั ตน ให้เป็ น
ปั จจุบนั เสมอ ดังนี้
1. กรณี ลูกค้าแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลการแสดงตน การระบุตวั ตนของลูกค้า เช่น ชื่อเต็ม อาชีพ ชื่อและสถานที่ ต้ งั ของ
ที่ทางาน ข้อมูลการติดต่อ แหล่งที่มาของรายได้ เป็ นต้น หรื อลูกค้ามาสร้างความสัมพันธ์หรื อทาธุรกรรมเพิ่มเติม เช่น ขอเปิ ดบัญชี
เงินฝาก ขอสิ นเชื่อ ซื้อหุน้ เพิ่ม เป็ นต้น สหกรณ์ตอ้ งปรับปรุ งข้อมูลของลูกค้า ที่ใช้ในการแสดงตน การระบุตวั ตนให้เป็ นปั จจุบนั
2. กรณี ลูกค้ามาสร้างความสัมพันธ์หรื อทาธุรกรรมเพิ่มเติม สหกรณ์ตอ้ งนารายชื่อลูกค้า ผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง
ของลูกค้า รวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบอานาจหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด ตามแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
ป้ องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
3. กรณี พบเหตุอนั ควรสงสัยว่าลูกค้าหรื อผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ งของลูกค้า อาจมีความเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
ฐานฟอกเงิน หรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง
สหกรณ์ตอ้ งดาเนินการทบทวน ตรวจทานและปรับปรุ งข้อมูลของลูกค้า ที่ใช้ในการแสดงตน การระบุตวั ตนให้เป็ นปั จจุบนั
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ทั้งนี้ หากข้อมูลตาม 1. -3. มีผลต่อระดับความเสี่ ยงของลูกค้า สหกรณ์จะดาเนินการปรับปรุ งความเสี่ ยงตามหลักเกณฑ์
การกาหนดระดับความเสี่ ยงสาหรับลูกค้าแต่ละราย และกระบวนการการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า
5.2 กำรตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวในกำรทำธุรกรรม
สหกรณ์ จะดาเนิ นการตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุร กิจหรื อการทาธุรกรรมของลูกค้า
ตลอดช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจยังดาเนินอยูแ่ ละสิ้ นสุ ดลงเมื่อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า เพื่อให้ทราบว่าการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการทาธุรกรรมของลูกค้ายังคงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิ จ ข้อมูล
ทางธุรกิจของลูกค้า ระดับความเสี่ ยงของลูกค้าที่ได้ประเมินไว้ และข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้ รวมถึงข้อมูลอื่นของลูกค้าที่
มีอยูห่ รื อไม่ โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ตรวจทานข้อมูลการแสดงตนหรื อข้อมูลการระบุตวั ตน เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงอันมี
นัยสาคัญต่อการตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทาธุรกรรมของลูกค้า เช่น ข้อมูลอาชีพ ข้อมูลแหล่งที่มาของรายได้ ข้อมูลรายได้
ข้อมูลสถานภาพทางการเมือง เป็ นต้น
2. ตรวจทานข้อมูลการทาธุ รกรรมของลูกค้าในระยะเวลาสร้างความสัมพันธ์จนถึงในขณะที่ดาเนิ นการตรวจทาน ฯ
โดยสรุ ปมูลค่าหรื อสถิติการทาธุรกรรมโดยเฉลี่ยของลูกค้าในรอบระยะเวลาหนึ่ งของลูกค้ารายนั้น ๆ (เช่น รอบระยะเวลา 6 เดือน
หรื อรอบระยะเวลา 1 ปี เป็ นต้น) เพื่อที่จะนาไปเป็ นข้อมูลหลักในการพิจารณาความสอดคล้องในการทาธุรกรรม ดังนี้
2.1 พิ จ ารณาความสอดคล้อ งกับ ฐานะทางเศรษฐกิ จ ของลู ก ค้า โดยพิ จ ารณาข้อ มู ล การท าธุ ร กรรมของลู ก ค้า
ตาม 2.2 ว่าสอดคล้องกับอาชีพหรื อรายได้ของสมาชิกตามข้อ 1.หรื อไม่ ตัวอย่างเช่น
- กรณี ลูกค้าแจ้งข้อมูลว่ามีอาชี พรับจ้างทัว่ ไป และมีรายได้เดื อนละ 10,000 บาท แต่จากข้อมูลการทาธุ รกรรม
ของลูกค้าในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมา มีค่าเฉลี่ยการฝากเงินและซื้อหุน้ ประมาณเดือนละ 10,000 – 15,000 บาท และมีบางเดือนที่นาเงินสด
มาฝากเป็ นจานวนมากประมาณ 200,000 บาท หรื อ
- กรณี ลูกค้ามีการทาธุรกรรมโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาปั จจุบนั ที่ตรวจทานสู งกว่ารอบระยะเวลาที่ผ่านมา เช่น
ในรอบระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ลูกค้ารายหนึ่ งมีมูลค่าการทาธุ รกรรมโดยรวม 100,000 บาท แต่มีมูลค่าการทาธุ รกรรมในรอบปี
ปั จจุบนั เพิ่มขึ้นเป็ น 500,000 บาท โดยที่ลูกค้ารายดังกล่าวไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาชีพ รายได้ หรื อแหล่งที่มาของรายได้
เป็ นต้น ซึ่งหากพิจารณาตามตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นแล้วจะพบว่าการทาธุรกรรมของลูกค้ารายดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับข้อมูลทาง
ธุรกิจของลูกค้า (ฐานะทางเศรษฐกิจของลูกค้า)
2.2 พิ จ ารณาความสอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ โดยพิ จ ารณาข้อ มู ล การท าธุ ร กรรมของลู ก ค้า ว่า สอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการสร้างความสัมพันธ์หรื อไม่ ตัวอย่างเช่น
- กรณี ลูกค้า (สมาชิก)ได้แจ้งวัตถุประสงค์ในขั้นตอนการสมัครเป็ นสมาชิกสหกรณ์วา่ เพื่อออมเงิน แต่จากข้อมูล
การทาธุรกรรมของสมาชิกในรอบ 1 ปี ที่ ผ่านมา พบว่า สมาชิกรายนี้ ได้มีการฝากเงิ นเข้าบัญชีสมาชิกที่เปิ ดไว้กบั สหกรณ์เป็ นเงิ น
จานวนมากประมาณ 100,000 – 200,000 บาท ต่อครั้ง และภายในเดือนเดียวกันก็มีการถอนเงินออกจากบัญชีในจานวนเงินเท่ากับที่
ได้ฝากเงินเข้าบัญชี และมียอดเงินคงเหลือในบัญชี เพียงเล็กน้อย ซึ่ งการทาธุรกรรมของสมาชิ กรายนี้ มีลกั ษณะเป็ นการฝากเงินเข้า
และถอนเงิ นออกจากบัญชี อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งหากพิจารณาตามตัวอย่างนี้ แล้วจะพบว่าการทาธุ รกรรมของสมาชิ กรายดังกล่าว ไม่
สอดคล้องกับกับวัตถุประสงค์ที่สมาชิกได้แจ้งไว้
3. เมื่ อ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ ต รวจสอบความเคลื่ อ นไหวในการท าธุ ร กรรมของลู กค้า แต่ ล ะรายตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1.
และข้อ 2. แล้ว จะต้องดาเนินการปรับปรุ งหรื อทบทวนข้อมูลของลูกค้าให้เป็ นปั จจุบนั เนื่องจากอาจมีขอ้ มูลลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
และข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการปรับปรุ งระดับความเสี่ ยงของลูกค้าด้วย
4. กรณี ที่เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ ตรวจสอบความเคลื่ อนไหวในการทาธุ รกรรมของลูกค้า แต่ละรายตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1.
และข้อ 2. แล้วพบว่า มีลูกค้ารายใดที่มีการทาธุรกรรมที่ผิดปกติที่ไม่สามารถชี้แจงเหตุผลได้และพิจารณาประกอบข้อมูลต่าง ๆ แล้ว
พบว่ามีเหตุอนั ควรสงสัย หรื ออาจเกี่ยวข้องหรื อเชื่อได้วา่ มีความเสี่ ยงต่อการฟอกเงิน หรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายหรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง ให้รายงานการทาธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย
(แบบ ปปง. 1-03) ไปยังสานักงาน ปปง. (ตามแนวปฏิบตั ิในเรื่ อง การรายงานการทาธุรกรรม) และปรับปรุ งระดับความเสี่ ยงของ
ลูกค้ารายดังกล่าวเป็ นความเสี่ ยงสูง ตามหลักเกณฑ์การกาหนดระดับความเสี่ ยงสาหรับลูกค้าแต่ละราย
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5.3 กำรทบทวนกำรประเมินควำมเสี่ยง
สหกรณ์ จะทบทวนการจัดระดับความเสี่ ยงของลูกค้า ตามรอบระยะเวลาที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงของลูกค้าดังนี้
ระดับควำมเสี่ยง
ของลูกค้ ำ
ควำมเสี่ยงสู ง
ควำมเสี่ยงปำนกลำง
ควำมเสี่ยงตำ่

รอบระยะเวลำ

หมำยเหตุ

1 ปี
2 ปี

สหกรณ์ฯ จะพิจารณาทบทวนฯ ก่อนรอบระยะเวลา เช่น เมื่อ
ข้อมูลลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง หรื อลูกค้ามาสร้าง
ความสัมพันธ์หรื อทาธุรกรรมเพิ่มเติม หรื อเมื่อพบเหตุอนั
ควรสงสัย เป็ นต้น

3 ปี

แนวปฏิบัติในเรื่ อง กำรประเมินและบริหำรควำมเสี่ ยงสำหรับผลิตภัณฑ์ บริกำร และช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1. กำรประเมินและบริหำรควำมเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์ บริกำร และช่ องทำงบริกำรทั้งหมด ทีส่ หกรณ์ ให้ บริกำรแก่ ลูกค้ ำ
สหกรณ์กาหนดหลักเกณฑ์ เพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่ มีอานุ ภาพทาลายล้างสู ง สาหรั บผลิตภัณฑ์ บริ การ และช่องทางบริ การทั้งหมด ที่ สหกรณ์
ให้บริ การแก่ลูกค้าในปั จจุบนั โดยระบุปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเสี่ ยงให้ครบถ้วนตามกฎหมาย แสดงถึงวิธีการ รายละเอียด
และผลการประเมินความเสี่ ยงสาหรับผลิตภัณฑ์ บริ การ และช่องทางบริ การทั้งหมดรวมถึงต้องกาหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ ยง
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
2. มำตรกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ กำรก่ อกำรร้ ำยและกำรแพร่ ขยำยอำวุธทีม่ ี
อำนุภำพทำลำยล้ ำงสู งทีอ่ ำจเกิดขึน้ ก่ อนกำรออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ กำรให้ บริกำรใหม่ หรื อกำรใช้ เทคโนโลยีใหม่ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรออก
ผลิตภัณฑ์ และบริกำร
2.1 กรณี ที่สหกรณ์จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริ การใหม่ รู ปแบบใหม่ในการดาเนิ นธุรกิจ หรื อช่องทางหรื อกลไกใหม่ใน
การให้บริ การ หรื อนาเทคโนโลยีใหม่ หรื อเทคโนโลยีที่กาลังพัฒนามาใช้กบั ผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีอยูเ่ ดิมและที่จะมีข้ ึนใหม่ สหกรณ์
จะระบุและประเมินความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่ มีอานุ ภาพ
ทาลายล้างสู งที่ อาจเกิ ดขึ้นให้แล้วเสร็ จก่ อนการดาเนิ นการดังกล่าว และจะกาหนดมาตรการในการบริ หารและบรรเทาความเสี่ ยงที่
เหมาะสม โดยคานึงถึงลักษณะการดาเนินธุรกิจ ปริ มาณธุรกรรม และความซับซ้อนของเทคโนโลยี โดยพิจารณาดังนี้
1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เป็ นช่องทางบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีลกั ษณะ
หรื อข้อมูลเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ที่สหกรณ์ใช้เพื่อเชื่อมโยง ติดต่อ เข้าถึง การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการทาธุรกรรม
หรื อการดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ซึ่งใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เป็ นช่องทางบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีลกั ษณะ
หรื อข้อมูลเกี่ ยวกับระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ ผูห้ น้าที่ รายงานใช้เพื่อเชื่ อมโยง ติดต่อ เข้าถึง การสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ หรื อการทา
ธุรกรรมหรื อการดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ซึ่งจัดทาหรื อพัฒนาขึ้นใหม่ และจะเริ่ มปฏิบตั ิการขาย หรื อให้บริ การในอนาคต
2.2. สหกรณ์พิจารณาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรื ออุปกรณ์ วา่ จะมีความเสี่ ยงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่ มีอานุภาพทาลายล้างสู งมากน้อยเพียงใด และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อ
อุปกรณ์น้ นั จะมีความเสี่ ยงต่อการฝ่ าฝื นหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายฯ รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง หรื อไม่
การระบุและประเมินความเสี่ ยงดังกล่าวให้คานึ งถึงลักษณะการดาเนิ นธุรกิจ ปริ มาณธุรกรรม และความซับซ้อนของเทคโนโลยี โดยต้อง
กาหนดเงื่ อนไขในการให้บริ การหรื อการทาธุ รกรรม เช่น จากัดจานวนครั้งของการทาธุ รกรรม จากัดประเภทของการทาธุ รกรรม หรื อ
จากัดจานวนเงิ นของการทาธุ รกรรมที่ สามารถทาได้ และควรกาหนดวิธีการหรื อขั้นตอนในการรับลูกค้าหรื อรับทาธุ รกรรม หรื อวิธีการ
บริ หารความเสี่ ยงของลูกค้าและติดตามความเคลื่อนไหวของลูกค้า
2.3 สหกรณ์จะนาผลการระบุและประเมินความเสี่ ยงตามข้อ 2.2 ไปเป็ นหนึ่งในปั จจัยการประเมินความเสี่ ยงภายในองค์กรด้วย
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2.4 สหกรณ์ตอ้ งกาหนดแผนในการตรวจทาน ทบทวน และพัฒนามาตรการบรรเทาความเสี่ ยงสาหรับการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหรื ออุปกรณ์ให้มีประสิ ทธิภาพและทันสมัยอยูเ่ สมอ
2.5 ในกรณี ที่พบว่าการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรื ออุปกรณ์ มีความเสี่ ยงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย หรื อการฝ่ าฝื นหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายฯ รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
และสหกรณ์ ไม่สามารถกาหนดมาตรการในการบริ ห ารและบรรเทาความเสี่ ยงที่ เ หมาะสมตามข้อ 2.2ได้ สหกรณ์ จะไม่ออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริ การใหม่ รู ปแบบใหม่ในการดาเนินธุรกิจ ช่องทางหรื อกลไกใหม่ในการให้บริ การ หรื อการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริ การ หรื อยุติการใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่การให้บริ การใหม่ รู ปแบบใหม่ในการดาเนิ นธุรกิจ
ช่องทางหรื อกลไกใหม่ในการให้บริ การ หรื อการใช้เทคโนโลยีใหม่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริ การทันที
3. ขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ ยงฯ สำหรั บ ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ กำร ธุ รกรรมหรื อช่ องทำงในกำรให้ บริกำร และขั้นตอนกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงฯ ก่ อนกำรออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ กำรให้ บริกำรใหม่ หรื อกำรใช้ เทคโนโลยีใหม่ ทเี่ กีย่ วข้ องกับกำรออกผลิตภัณฑ์ และบริกำร
3.1 ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมผลิตภัณฑ์ บริ การ และช่องทางในการให้บริ การที่สหกรณ์ ให้บริ การแก่ลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจและลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราวทั้งหมดในปั จจุบนั หรื อในกรณี ที่สหกรณ์ จะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริ การ
ใหม่ หรื อการใช้เทคโนโลยีใหม่
3.2 ขั้นตอนที่ 2 ดาเนิ นการประเมิ นความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่อการร้ายและ
การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง สาหรับผลิตภัณฑ์ บริ การ และช่องทางในการให้บริ การของสหกรณ์ ตามข้อ 3.1
3.3 ขั้นตอนที่ 3 กาหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ที่เหมาะสมกับความเสี่ ยงสาหรับผลิตภัณฑ์ บริ การ และช่องทางในการให้บริ การของสหกรณ์
3.4 ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบการบรรเทาความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิ นแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ ขยายอาวุธที่ มีอานุ ภาพทาลายล้างสู ง และปรับปรุ งการบริ หารความเสี่ ยงของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ หรื อช่องทางในการ
ให้บริ การอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะเมื่อสหกรณ์ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริ การใหม่ หรื อการใช้เทคโนโลยีใหม่
4. กำรกำหนดปัจจัยทีใ่ ช้ ในกำรประเมินควำมเสี่ยงฯ
สหกรณ์ ได้นาปั จจัยที่ใช้ในการประเมินความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง มาใช้ประเมินความเสี่ ยงของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ธุรกรรมหรื อช่องทางในการ
ให้บริ การ ของสหกรณ์ ดังนี้
4. ความเสี่ ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
4.1 สหกรณ์ฯ ประเมินความเสี่ ยงโดยพิจารณาจากลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริ การอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่สามารถให้ รับ หรื อเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ ซึ่งความเสี่ ยงจะเพิ่มขึ้นตามจานวนเงินสดที่
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนั้นสามารถรองรับได้
(ข) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่สามารถโอนหรื อเปลี่ยนมือให้แก่บุคคลอื่นได้ ซึ่งความเสี่ ยงจะเพิ่มขึ้นตามมูลค่า ความถี่
ความรวดเร็ ว หรื อความสะดวก ในการโอนหรื อเปลี่ยนมือ
(ค) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่สามารถใช้หรื อนาไปใช้ได้ในต่างประเทศ ซึ่งความเสี่ ยงจะเพิ่มขึ้นหากผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การนั้นสามารถใช้ขา้ มประเทศได้
4.2 ความเสี่ ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่อาจมีความเสี่ ยงสูง
(ก) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่สามารถให้ รับ หรื อเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ในมูลค่าสูง
(ข) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่มีลกั ษณะเป็ นการรับโอนมูลค่าเงินที่ไม่จาเป็ นต้องระบุผโู ้ อนหรื อผูร้ ับโอน
(ค) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่มีการทาธุรกรรมแบบไม่เปิ ดเผยชื่อ
4.3 สหกรณ์ฯ อาจกาหนดให้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ดังต่อไปนี้ เป็ นผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่มีความเสี่ ยงต่า หากมูลค่ ำในกำรทำ
ธุรกรรมตำม (ก) (ข) และ (ค) เมื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่ เกิน 50,000 บำท ต่ อเดือน
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(ก) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสดหรื อถอนหรื อคืนเป็ นเงินสดได้ในระยะเวลาอันสั้น หรื อ
แลกเปลี่ยนเป็ นเงินสดหรื อถอนหรื อคืนเป็ นเงินสดได้ในมูลค่าต่า
(ข) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ไม่ใช่บริ การข้ามประเทศและไม่เกิดมูลค่าในต่างประเทศ หรื อเป็ นผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
ข้ามประเทศหรื อเกิดมูลค่าในต่างประเทศเฉพาะกรณี ที่เป็ นการชาระหนี้ หรื อค่าสิ นค้าหรื อบริ การที่มีมูลค่าต่า
(ค) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ไม่สามารถสะสมมูลค่าเงินได้ในจานวนมาก และไม่สามารถโอนมูลค่าให้แก่ผอู ้ ื่นได้หรื อ
โอนได้ในมูลค่าต่า
ธุรกรรมหรื อช่ องทำงในกำรให้ บริกำร
(1) ธุรกรรมของสหกรณ์ พิจารณาจากลักษณะการทาธุรกรรมของสหกรณ์ ว่าเป็ นการทาธุรกรรมที่ไม่ใช้เงินสด หรื อใช้เงินสด
(2) ช่องทางในการให้บริ การ พิจารณาจากการให้บริ การเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการทาธุรกรรมแบบไม่พบ
หน้าลูกค้า (Non-face-to-face) และแบบพบหน้าลูกค้า (face-to-face)
ตัวอย่ ำงกำรประเมินควำมเสี่ยงของช่ องทำงกำรให้ บริกำร
ช่ องทำง
ควำมเสี่ยง
การให้บริ การแบบพบหน้าที่สานักงาน หรื อสาขาของผูม้ ีหน้าที่รายงาน

ต่า
(1 คะแนน)
สูง
(4 คะแนน)

การให้บริ การแบบไม่พบหน้า
การให้บริ การแบบพบหน้าผ่านตัวแทนหรื อนายหน้า หรื อการให้บริ การแบบไม่พบหน้าโดยมีมาตรการ
ในการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตน รวมถึงมีมาตรการในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทา
ธุรกรรมของลูกค้า (Customer monitoring system)

ปานกลาง
(2-3 คะแนน)

5. กำรประเมินควำมเสี่ยงฯ ผลิตภัณฑ์ หรื อบริกำร ธุรกรรมหรื อช่ องทำงในกำรให้ บริกำรของสหกรณ์
สหกรณ์ จะดาเนิ นการประเมินความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง สาหรับ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ธุรกรรมหรื อช่องทางในการให้บริ การของสหกรณ์ โดยรวบรวม
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ธุ รกรรมหรื อช่องทางในการให้บริ การของสหกรณ์ ที่ ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั และพิจารณาประเมินความเสี่ ยงจาก
ปั จจัยความเสี่ ยงตามข้อ 3.
3.1 ผลิตภัณฑ์ /บริกำร
ตัวอย่ ำงเช่ น
ปัจจัยที่ใช้ ในกำรประเมินควำมเสี่ยงฯ

ผลิตภัณฑ์ และบริกำร

ผลิตภัณฑ์ หรื อ

ผลิตภัณฑ์ หรื อ

ผลิตภัณฑ์ หรื อ

บริกำรที่

บริกำรที่

บริกำรที่

สำมำรถให้ รับ

สำมำรถโอน

สำมำรถใช้

หรื อเปลีย่ นเป็ น

หรื อเปลีย่ นมือ

หรื อนำไปใช้

เงินสดได้

ให้ แก่บุคคลอื่น

ได้ใน

ได้ และสะสม

ต่ ำงประเทศ

คะแนน
รวม

ควำม

ควำม

สอดคล้องกับ

สอดคล้ องกับ

ผลกำร

ลักษณะ

ลักษณะ

ประเมิน

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลกำร

ควำม

เสี่ยงสู ง

เสี่ยงต่ำ

ประเมิน

เสี่ยง

ตำมกฎหมำยฯ ตำมกฎหมำยฯ

ควำมเสี่ยง

เบื้องต้ น

มูลค่ ำได้
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

4

4

4

12

สู ง

สอดคล้อง
(เงินสดมูลค่ าสูง)

ไม่สอดคล้อง

สู ง
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ปัจจัยที่ใช้ ในกำรประเมินควำมเสี่ยงฯ

ผลิตภัณฑ์ และบริกำร

ผลิตภัณฑ์ หรื อ

ผลิตภัณฑ์ หรื อ

ผลิตภัณฑ์ หรื อ

บริกำรที่

บริกำรที่

บริกำรที่

สำมำรถให้ รับ

สำมำรถโอน

สำมำรถใช้

หรื อเปลีย่ นเป็ น

หรื อเปลีย่ นมือ

หรื อนำไปใช้

เงินสดได้

ให้ แก่บุคคลอื่น

ได้ใน

ได้ และสะสม

ต่ ำงประเทศ

คะแนน
รวม

ควำม

ควำม

สอดคล้องกับ

สอดคล้ องกับ

ผลกำร

ลักษณะ

ลักษณะ

ประเมิน

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลกำร

ควำม

เสี่ยงสู ง

เสี่ยงต่ำ

ประเมิน

เสี่ยง

ตำมกฎหมำยฯ ตำมกฎหมำยฯ

ควำมเสี่ยง

เบื้องต้ น

มูลค่ ำได้
สิ นเชื่อ

1

1

1

3

ต่ำ

ไม่สอดคล้อง

สอดคล้อง

ต่ำ

หุ้น

4

3

1

8

กลำง

ไม่สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง

กลำง

เกณฑ์ ในกำรกำหนดค่ ำคะแนนควำมเสี่ยง
ค่าคะแนนความเสี่ ยงในแต่ละปั จจัยจากความเสี่ ยงต่าสุดไปความเสี่ ยงสูงสุด คือ 1 - 4 คะแนน
ปัจจัยที่ใช้ ในการประเมินความเสี่ ยงฯ
(1) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่สามารถให้ รับ
หรื อเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้
(2) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่สามารถโอนหรื อ
เปลี่ยนมือให้แก่บุคคลอื่นได้ และสะสมมูลค่าได้
(3) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่สามารถใช้หรื อ
นาไปใช้ได้ในต่างประเทศ

เกณฑ์ กำรให้ คะแนน
1
ไม่ใช้เงินสดเลย
ไม่ได้

ไม่ได้

2
3
ใช้ แต่จากัดวงเงิน ใช้ แต่มีการกาหนด
ไม่สูง
วงเงินค่อนข้างสู ง
ได้ แต่กาหนด
ได้ แต่กาหนด
เงื่อนไขยุง่ ยากหรื อ เงื่อนไขหรื อวงเงิน
วงเงินไม่สูง
ค่อนข้างสู ง
ได้ แต่จากัดวงเงิน ได้ แต่มีการกาหนด
ไม่สูง
วงเงินค่อนข้างสู ง

4
ใช้เงินสดได้โดย
ไม่จากัดวงเงิน
ได้ โดยไม่
กาหนดเงื่อนไข
หรื อวงเงิน
ได้ โดยไม่จากัด
วงเงิน

ค่ ำคะแนนกำรประเมินควำมเสี่ยงโดยรวม
ผลิตภัณฑ์/บริ การ ความเสี่ ยงสู ง
10 - 12 คะแนน
ผลิตภัณฑ์/บริ การ ความเสี่ ยงปานกลาง 6 – 9 คะแนน
ผลิตภัณฑ์/บริ การ ความเสี่ ยงต่า
3 – 5 คะแนน

สรุป ผลการประเมินความเสี่ ยงฯ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ของสหกรณ์ ทาให้ทราบว่า สหกรณ์มีผลิตภัณฑ์หรื อบริ การอะไรบ้างที่มีความ
เสี่ ยงสูง ความเสี่ ยงปานกลาง และความเสี่ ยงต่า เพื่อกาหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเสี่ ยงฯ ของแต่ละผลิตภัณฑ์หรื อบริ การดังกล่าว
ตัวอย่ ำงมำตรกำรและวิธีกำรบรรเทำควำมเสี่ยง
1) ต้องมีการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดทุกครั้งก่อนที่จะรับทาธุรกรรมและปฏิเสธการทาธุรกรรมกับบุคคลที่ถูก
กาหนด
2) จากัดวงเงิ นในการทาธุ รกรรมผ่านช่องทางบริ การแบบไม่พบหน้า ไม่เกิ น ……………… บาท ต่อครั้ ง และไม่เกิ น
……………… บาท ต่อเดือน เป็ นต้น
3.2 ธุรกรรม/ช่ องทำงบริกำร
สหกรณ์ฯ ได้ดาเนินการรวบรวมธุรกรรม/ช่องทางในการให้บริ การที่สหกรณ์ฯ ให้บริ การแก่ลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
และลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราวที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั เพื่อประเมินความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
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และการแพร่ ขยายอาวุธที่ มีอานุ ภาพทาลายล้างสู ง (ML/TPF) สาหรั บธุ รกรรม/ช่ องทางในการให้บริ การดังกล่าว พร้อมทั้งได้กาหนด
มาตรการบรรเทาความเสี่ ยงดังกล่าวแล้ว ซึ่งปรากฏผลการประเมินความเสี่ ยงฯ ดังนี้
3.2.1 ลักษณะกำรทำธุรกรรม
หลักเกณฑ์การพิจารณา
1) การทาธุ รกรรมที่ไม่ ใช้ เงินสด (การทาธุ รกรรมผ่านบัญชี ธนาคารและเช็คหรื อแคชเชี ยร์ เช็ คของธนาคาร)
จึงพิจารณาว่า ลักษณะการทาธุรกรรมทีม่ คี วำมเสี่ยงตำ่
2) การทาธุรกรรมทีใ่ ช้ เงินสด จึงพิจารณาว่า ลักษณะการทาธุรกรรมทีม่ คี วำมเสี่ยงสู ง
ตัวอย่ ำงเช่ น
ผลกำรประเมิน/
ระดับควำมเสี่ยง

ธุรกรรม

1. การทาธุรกรรมที่ไม่ใช้เงินสด
(การทาธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคารและเช็คหรื อ
แคชเชียร์เช็คของธนาคาร)
2. การทาธุรกรรมที่ใช้เงินสด

มำตรกำรและวิธีกำรบรรเทำควำมเสี่ยง

ตำ่

ต้องมี การตรวจสอบรายชื่ อบุคคลที่ ถูก
กาหนดทุกครั้งก่อนที่จะรับทาธุรกรรม

สู ง

- ต้องมี การตรวจสอบรายชื่ อบุคคลที่ ถูก
กาหนดทุกครั้งก่อนที่จะรับทาธุรกรรม
- พิจารณาแหล่งที่ มาของรายได้ที่ลูกค้า
มาสร้ างความสัมพันธ์ทางธุ รกรรมหรื อ
ทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราว

สรุป ผลการประเมินความเสี่ ยงฯ การทาธุรกรรมของสหกรณ์ ทาให้ทราบว่า สหกรณ์มีการทาธุรกรรมลักษณะใดบ้างที่มี
ความเสี่ ยงสูง ความเสี่ ยงปานกลาง และความเสี่ ยงต่า เพื่อกาหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเสี่ ยงฯ ให้เหมาะสมในแต่ละลักษณะ
การทาธุรกรรมดังกล่าว
3.2.2 ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
ช่องทางการให้บริ การ หมายถึง วิธีการหรื อช่องทาง ที่สหกรณ์ จะนาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การไปสู่ ลูกค้า
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
1) ช่องทางการให้บริ การแบบพบหน้ ำ คือ ช่องทางการให้บริ การผ่านพนักงานของสหกรณ์ ถือว่าเป็ นช่องทางในการ
ให้บริ การทีม่ คี วำมเสี่ยงตำ่
2) ช่องทางการให้บริ การแบบไม่ พบหน้ ำ คือ ช่องทางการให้บริ การผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ หรื อการสื่ อสารด้วยวิธีอื่นที่
ไม่ใช่การพบหน้า เช่น การติดต่อทาธุ รกรรมผ่านโทรศัพท์ หรื อผ่านแอพพลิเคชัน่ LINE, Facebook เป็ นต้น ถือว่าเป็ นช่องทาง
บริ การทีม่ คี วำมเสี่ยงสู ง
ตัวอย่ ำงเช่ น
ช่ องทางการให้ บริการ

ผลกำรประเมิน/
ระดับควำมเสี่ยง

1. แบบพบหน้ ำ
(การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อ
การทาธุรกรรมต้องติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ณ สถานประกอบการของสหกรณ์)

ต่ำ

มำตรกำรและวิธีกำรบรรเทำควำมเสี่ยง
- กาหนดให้การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการทาธุ รกรรมแบบพบ
หน้า ในกรณี ที่ลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและลูกค้าที่ทา
ธุรกรรมเป็ นครั้งคราวใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่มีความเสี่ ยงสู ง
- การสมัครขอเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์จะต้องสมัครผ่านเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ณ สถานประกอบการของสหกรณ์เท่านั้น
- ต้องมีการตรวจสอบรายชื่ อบุคคลที่ถูกกาหนดทุกครั้งก่อนที่จะรับทา
ธุรกรรม
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ช่ องทางการให้ บริการ

ผลกำรประเมิน/
ระดับควำมเสี่ยง

2. แบบไม่ พบหน้ ำ
(ทาธุรกรรมโดยติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ผ่านช่องทางบริ การ เช่น โทรศัพท์, Email, LINE, Facebook เป็ นต้น)

สู ง

มำตรกำรและวิธีกำรบรรเทำควำมเสี่ยง
- กาหนดให้การทาธุรกรรมแบบไม่พบหน้า ทาได้เฉพาะผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การที่มีความเสี่ ยงต่า
- การทาธุรกรรมแบบไม่พบหน้า ลูกค้าต้องเคยแสดงตนกับเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์แบบพบหน้า ณ สถานประกอบการมาก่อนแล้ว
- จากัดวงเงินในการทาธุรกรรมผ่านช่องทางบริ การแบบไม่พบหน้า
ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อครั้ง และไม่เกิน 20,000 บาท ต่อเดือน
- ต้องมีการตรวจสอบรายชื่ อบุคคลที่ถูกกาหนดทุกครั้งก่อนที่จะรับทาธุรกรรม

สรุป ผลการประเมินความเสี่ ยงฯ ช่องทางในการให้บริ การของสหกรณ์ ทาให้ทราบว่า สหกรณ์มีช่องทางในการให้บริ การ
ใดบ้างที่มีความเสี่ ยงสูง ความเสี่ ยงปานกลาง และความเสี่ ยงต่า เพื่อกาหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเสี่ ยงฯ ให้เหมาะสมใน
แต่ละช่องทางในการให้บริ การดังกล่าว
4. กำหนดมำตรกำรในกำรบรรเทำควำมเสี่ยงฯ สำหรับผลิตภัณฑ์ หรื อบริกำร ธุรกรรมหรื อช่ องทำงในกำรให้ บริกำร
หลังจากที่สหกรณ์ ได้ประเมินความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทาลายล้างสูง สาหรับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ธุรกรรมหรื อช่องทางในการให้บริ การของสหกรณ์แล้ว พบว่า สหกรณ์มีผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การ ธุรกรรมหรื อช่องทางในการให้บริ การใดบ้าง ที่มีความเสี่ ยงสู ง ความเสี่ ยงปานกลาง และความเสี่ ยงต่า สหกรณ์ได้กาหนดมาตรการ
และวิธีการบรรเทาความเสี่ ยงฯ ที่เหมาะสมกับความเสี่ ยงของแต่ละผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ธุรกรรมหรื อช่องทางในการให้บริ การดังกล่าว ดังนี้
4.1 ก าหนดเงื่ อนไขในการให้บริ การหรื อการท าธุ รกรรม เช่ น จ ากัดจ านวนครั้ งของการท าธุ รกรรม จ ากัดประเภทของ
การทาธุรกรรม หรื อจากัดจานวนเงินของการทาธุรกรรมที่สามารถทาได้
4.2 ก าหนดวิธี การหรื อขั้นตอนในการรั บลู กค้าหรื อรั บท าธุ รกรรม หรื อวิ ธี การบริ หารความเสี่ ยงของลู กค้าและติ ดตาม
ความเคลื่อนไหวของลูกค้า
4.3 กาหนดวิธีการหรื อขั้นตอนที่สามารถระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าได้
นอกจากนี้ สหกรณ์ได้กาหนดให้มีการบริ หารและบรรเทาความเสี่ ยงด้ ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ กำร
ก่ อกำรร้ ำยและกำรแพร่ ขยำยอำวุธทีม่ อี ำนุภำพทำลำยล้ ำงสู ง และปรับปรุ งการบริ หารความเสี่ ยงของผลิตภัณฑ์ บริ การและช่องทางบริ การ
อย่างสม่าเสมอทุก 1 ปี ทั้งนี้ ก่อนที่สหกรณ์จะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริ การใหม่ หรื อการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออก
ผลิตภัณฑ์และบริ การ สหกรณ์จะดาเนิ นการระบุและประเมินความเสี่ ยงด้าน ML/TPF ให้แล้วเสร็ จก่อนที่ จะออกผลิตภัณฑ์ บริ การ และ
ช่องทางบริ การดังกล่าว และกาหนดมาตรการสาหรับการบรรเทาความเสี่ ยงด้าน ML/TPF ที่เหมาะสม พร้อมทั้งนาผลการระบุและประเมิน
ความเสี่ ยงไปเป็ นหนึ่ งในปั จจัยการประเมินความเสี่ ยงภายในองค์กรด้วย หากไม่สามารถกาหนดมาตรการในการบริ หารและบรรเทาความ
เสี่ ยงที่เหมาะสมได้ สหกรณ์จะไม่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริ การใหม่ รู ปแบบใหม่ในการดาเนิ นธุรกิจ ช่องทางหรื อกลไกใหม่ในการ
ให้บริ การ หรื อการใช้เทคโนโลยีใหม่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริ การ
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แนวปฏิบัติในเรื่ อง กำรรำยงำนกำรทำธุรกรรม
สหกรณ์ มีหน้าที่ตอ้ งรายงานการทาธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมาย
ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
1. กำรรำยงำนกำรทำธุรกรรม
“ธุรกรรมทีใ่ ช้ เงินสด” หมายความว่า ธุรกรรมที่สมาชิก/ลูกค้าถือเงินสดมาทาธุรกรรม ดาเนิ นการต่อสหกรณ์ หรื อ ธุรกรรม
ที่สมาชิก/ลูกค้าได้รับเงินสดจากสหกรณ์อนั เป็ นผลจากการดาเนิ นกิจกรรมที่เกิดมูลค่าต่าง ๆ อาทิ การนาเงินสดมาซื้ อหุ ้นสหกรณ์
การรับเงินสดอันเป็ นเงินปั นผลจากการถือหุน้ การฝากเงินสดกับสห กรณ์ การรับเงินกูย้ มื จากสหกรณ์ เป็ นต้น
“ธุ รกรรมที่เกี่ยวทรั พย์ สิน ” หมายถึ ง ธุ รกรรมที่ ลูกค้าดาเนิ นการกับสหกรณ์ โดยมี การนาอสังหาริ มทรั พย์หรื อ
สังหาริ มทรัพย์ที่มีมูลค่า/ราคาประเมิน เป็ นวัตถุสาคัญในการทาธุรกรรมนั้น ๆ ซึ่ งหากปราศจากทรัพย์สินดังกล่าว ธุรกรรมที่ลูกค้า
ประสงค์จะดาเนินการกับสหกรณ์ ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้
“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสั ย” หมายความว่า ธุ รกรรมที่มีเหตุอนั ควรเชื่อได้วา่ กระทาขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ตอ้ งตกอยู่ภายใต้
บังคับแห่ งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรื อเป็ นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรื ออาจเกี่ยวข้องกับการกระทา
ความผิดมูลฐานหรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลาย
ล้างสูง ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเป็ นการทาธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรื อหลายครั้งและให้หมายความรวมถึงการพยายามกระทาธุรกรรมด้วย
“ควำมผิด มู ล ฐำน” หมายถึ ง ความผิ ด มู ล ฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น กฎหมาย
ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง และ
กฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น ความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติ ด ความผิดเกี่ ยวกับการค้ามนุ ษย์ ความผิดเกี่ ยวกับการฉ้อโกงประชาชน
ความผิดเกี่ยวกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ เป็ นต้น
2. หลักเกณฑ์ ในกำรรำยงำนกำรทำธุรกรรม (ประเภท แบบรำยงำน และวิธีกำรส่ งกำรรำยงำนกำรทำธุรกรรม) ดังนี้
ธุรกรรมทีต่ ้ องรำยงำน

แบบรำยงำน

แบบ ปปง. 1- 01
1) ธุรกรรมทีใ่ ช้ เงินสด
(ธุรกรรมที่ใช้เงินสด
ตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป

2) ธุรกรรมทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ สิน แบบ ปปง. 1- 02
ทรัพย์สินที่มีราคาประเมิน
ตั้งแต่หา้ ล้านบาทขึ้นไป
(ราคาประเมินที่สูงที่สุด
โดยพิจารณาจากราคา
ประเมินของสานักงาน
ที่ดินหรื อของสหกรณ์
หรื อราคาซื้อขาย อย่างใด
อย่างหนึ่ง)
หมายเหตุ: เฉพาะอสังหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์ที่
ไม่ได้รับยกเว้นตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 5

ระยะเวลำในส่ งแบบรำยงำน
กำรทำธุรกรรม ไปยังสำนักงำน ปปง.
- ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1-15
จัดส่งภายใน 7 วัน นับแต่วนั ถัดจาก
วันที่ 15 ของเดือนที่มีการทาธุรกรรม
- ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - สิ้นเดือน
จัดส่งภายใน 7 วัน นับแต่วนั ถัดจาก
วันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการทา
ธุรกรรม
- ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1-15
จัดส่งภายใน 7 วัน นับแต่วนั ถัดจาก
วันที่ 15 ของเดือนที่มีการทาธุรกรรม
- ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - สิ้นเดือน
จัดส่งภายใน 7 วัน นับแต่วนั ถัดจาก
วันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการทา
ธุรกรรม

ผู้กรอกแบบรำยงำน/
ผู้ส่งรำยงำน
สหกรณ์ สามารถส่งรายงาน
1) ผู้กรอกแบบรำยงำน
ธุรกรรมทุกประเภทได้
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
โดยใช้วธิ ีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
เป็ นผูบ้ นั ทึกข้อเท็จจริ ง
1) ยืน่ รายงานธุรกรรมต่อ
ในแบบรายงาน โดยให้
เจ้าหน้าที่ ณ สานักงาน ปปง.
ผูบ้ นั ทึกข้อเท็จจริ ง
โดยมีหลักฐานการส่งที่ชดั เจน ลงลายมือชื่อ และ
2) ส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน เขียนชื่อและนามสกุล
ตอบรับ โดยมีหลักฐานการส่ง ด้วยลายมือบรรจง
ที่ชดั เจน
กากับไว้ พร้อมกับ
3) ส่งเป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบุวนั เดือน ปี
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
ที่บนั ทึกข้อเท็จจริ ง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีลายมือ ไว้ดา้ นบนขวาของ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์กากับ
ช่อง แบบฟอร์ม
(ผ่านระบบ AERS)
2) ผู้ส่งรำยงำน
สหกรณ์ที่รับทา
ธุรกรรม
วิธีกำรส่ งแบบรำยงำน
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3) ธุรกรรมทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัย แบบ ปปง. 1- 03
รายงานเมื่อพบเหตุอนั ควร
สงสัยตามคานิยามของธุรกรรม
ที่มีเหตุอนั ควรสงสัยไม่วา่
ทาธุรกรรมที่มีมูลค่าเท่าไร
ก็ตาม ให้พนักงานแจ้งผูบ้ ริ หาร
ทราบทันที โดยให้ผบู ้ ริ หาร
พิจารณาอย่างถี่ถว้ นก่อนส่ง
รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควร
สงสัยต่อสานักงาน ปปง.

ระยะเวลำในส่ งแบบรำยงำน
กำรทำธุรกรรม ไปยังสำนักงำน ปปง.

วิธีกำรส่ งแบบรำยงำน

ผู้กรอกแบบ
รำยงำน/ผู้ส่ง
รำยงำน

- รายงานภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พบเหตุ
อันควรสงสัย
- รายงานโดยไม่ชกั ช้าสาหรับธุรกรรม
ที่มีเหตุอนั ควรสงสัยที่ตรวจพบ
ในภายหลัง
หมายเหตุ: “วันที่มีเหตุอนั ควรสงสัย” หมายถึง
วันที่สหกรณ์ทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย
ดังนั้น การเริ่ มนับระยะเวลา 7 วัน ให้เริ่ มนับตั้งแต่
วันที่ผบู้ ริ หารระดับสู งทราบถึงธุรกรรม ที่มีเหตุ
อันควรสงสัย ซึ่งก็คือวันที่ผบู้ ริ หารระดับสูง
ได้ตรวจสอบ วินิจฉัยและอนุมตั ิการรายงาน
ธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยไปยังสานักงาน ปปง.

ข้ อควรระวังและข้ อห้ ำม
1) เจ้ ำหน้ ำที่ของสหกรณ์ ผู้รับผิดชอบ ต้ องเป็ นผู้บันทึกข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมในแบบรำยงำนกำรทำธุรกรรมด้ วยตนเอง
ห้ ำมให้สมาชิก (ลูกค้า) หรื อ ผูร้ ับผลประโยชน์กรณี สมาชิกถึงแก่กรรรม (ลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราว) เป็ นผูบ้ นั ทึกข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับธุรกรรมในแบบรายงานการทาธุรกรรม
2) ห้ ำมเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งหรื อกระทาการใด ๆ อันอาจมีผลทาให้สมาชิ ก (ลูกค้า) หรื อ ผูร้ ั บ ผลประโยชน์
กรณี สมาชิกถึงแก่กรรรม (ลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราว) ทราบว่า ตนเองถูกรายงานการทาธุรกรรมต่อสานักงาน ปปง.
3. กำรบริหำรควำมเสี่ยงธุรกรรมทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัย
3.1 กระบวนกำรตรวจสอบธุรกรรมทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัย
สหกรณ์ดาเนิ นการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดของแต่ละราย เพื่อพิจารณาว่า ในการทาธุรกรรมแต่ละครั้ง หรื อแต่ละ
กลุ่มธุรกรรมของลูกค้ามีความผิดปกติอนั จะเข้าข่ายเป็ นธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย ซึ่ งต้องรายงานต่อสานักงาน ปปง. หรื อไม่ โดยมี
กระบวนการในการตรวจสอบธุรกรรมจนถึงการส่งรายงานต่อสานักงาน ปปง. ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เมื่อมีการตรวจพบพฤติกรรมการทาธุรกรรมที่ผิดปกติของลูกค้ารายหนึ่งรายใด
ขั้นตอนที่ 2 ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของลูกค้า ตลอดจนฐานะทางเศรษฐกิจ (รายได้
และอาชีพ) หรื อข้อมูลเกี่ยวกับการทาธุรกรรมครั้งอื่น ๆ ของลูกค้าที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่พบว่าผิดปกติ (ในกรณี ที่ตรวจสอบได้)
เพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องในการทาธุรกรรมและวัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรมกับข้อมูลฐานะทางเศรษฐกิจของลูกค้า
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการตรวจสอบและผลการวิเคราะห์ จากขั้นตอนที่ 2 ให้แก่ผบู ้ ริ หารหรื อคณะกรรมการบริ หารที่มี
อานาจในการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยของลูกค้า
ขั้นตอนที่ 4 กรณี ที่ผูบ้ ริ หารหรื อคณะกรรมการบริ หารพิจารณาและมีความเห็ นว่าควรรายงานต่อสานักงาน ปปง.
ผูบ้ ริ หารหรื อคณะกรรมการบริ หารที่มีอานาจดังกล่าว ลงนามอนุมตั ิเพื่อส่งรายงานธุรกรรมของลูกค้า เป็ นธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยต่อ
สานักงาน ปปง.
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3.2 กำรพิจำรณำธุรกรรมทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัยในเบื้องต้ น
กรณี ที่สหกรณ์พิจารณาอนุมตั ิสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อทาธุรกรรมกับลูกค้า หากสหกรณ์พบเหตุดงั ต่อไปนี้
สหกรณ์จาเป็ นจะต้องดาเนินการตรวจสอบหรื อสื บสวนเบื้องต้น เมื่อลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรื อ
ขอทาธุรกรรมหรื อได้ทาธุรกรรมที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
- ธุ รกรรมที่ มี เหตุ อ ันควรเชื่ อได้ว่ากระท าขึ้ นเพื่ อหลี กเลี่ ยงมิ ให้ ต ้องตกอยู่ ภายใต้บังคับแห่ งกฎหมายว่ าด้วย
การป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เช่น กรณี ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ใช้ดุลยพินิจพิจารณาได้วา่ ลูกค้าเจตนาแจ้งความประสงค์ขอทา
ธุ รกรรมในวงเงิ นที่ ใกล้เคียงกับวงเงิ นที่ กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งรายงานการทาธุ รกรรมต่อสานักงาน ปปง. เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้
สหกรณ์ตอ้ งรายงานธุรกรรมของตน หรื อการแอบอ้างเป็ นผูอ้ ื่นเพื่อมาทาธุรกรรมกับสหกรณ์ เป็ นต้น
- ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดมูลฐาน เช่น กรณี ที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอทาธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้อง
กับบุคคลอื่นที่ อยูใ่ นรายชื่อผูก้ ระทาความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงิน หรื อลูกค้าเป็ นบุคคลที่อยูใ่ นฐานรายชื่อผูท้ ี่กระทา
ความผิดหรื อมีประวัติกระทาความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงิน หรื อลูกค้าที่มีคาสั่งยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทา
ความผิดจากหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานฟอกเงิน
- ธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดมูลฐาน เช่น ธุรกรรมที่สหกรณ์ใช้ดุลยพินิจแล้วเห็นว่าเป็ นธุรกรรมที่
อาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน
- ตรวจสอบพบว่าลูกค้าที่มาขอสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจหรื อขอทาธุ รกรรมกับสหกรณ์ มีรายชื่อตรงกับข้อมูล
รายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
- จานวนเงิ นที่ ลูกค้า มาทาธุ รกรรมกับสหกรณ์ ไม่สอดคล้องหรื อไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการทาธุ รกรรม
ข้อมูลการแสดงตน และข้อมูลการระบุตวั ตน ตามที่ลูกค้าได้แจ้งข้อมูลต่อสหกรณ์
หมายเหตุ: ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรายงาน หมายถึง ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรายงานในประเภท ธุรกรรมที่ใช้เงินสด
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์ที่ประเมินราคาได้ ธุ รกรรมที่เกี่ ยวกับทรัพย์สินประเภท
การโอนเงิ นทางอิเล็กทรอนิ กส์และการชาระเงิ นทางอิเล็กทรอนิ กส์ ธุ รกรรมที่ ใช้เงิ นสดที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการโอนเงิ นทางอิเล็กทรอนิ กส์
และการชาระเงิ นทางอิเล็กทรอนิ กส์ เท่านั้น แต่ไม่รวมถึง ธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย ดังนั้น สหกรณ์ยงั คงมีหน้าที่ รายงาน
“ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรายงาน” หากพบว่า ธุรกรรมดังกล่าวเป็ น “ธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย”
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แบบรำยงำนกำรทำธุรกรรมทีใ่ ช้ เงินสด (แบบ ปปง. 1-01)
(แบบ ปปง. 1 – 01 หน้า 1)

43

แบบรำยงำนกำรทำธุรกรรมทีใ่ ช้ เงินสด (แบบ ปปง. 1-01)
(แบบ ปปง. 1 – 01 หน้า 2)
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แบบรำยงำนกำรทำธุรกรรมทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สิน (แบบ ปปง. 1-02)
(แบบ ปปง. 1 – 02 หน้า 1)
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แบบรำยงำนกำรทำธุรกรรมทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ สิน (แบบ ปปง. 1-02)
(แบบ ปปง. 1 – 02 หน้า 2)
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แบบรำยงำนกำรทำธุรกรรมทีม่ ีเหตุอันควรสงสั ย (แบบ ปปง. 1-03)
(แบบ ปปง. 1 – 03 หน้า 1)
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แบบรำยงำนกำรทำธุรกรรมทีม่ ีเหตุอันควรสงสั ย (แบบ ปปง. 1-03)
(แบบ ปปง. 1 – 03 หน้า 2)
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ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในแบบรายงานการทาธุ รกรรม (แบบ ปปง. 1-01)
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ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในแบบรายงานการทาธุ รกรรม (แบบ ปปง. 1-02)

50

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในแบบรายงานการทาธุ รกรรม (แบบ ปปง. 1-03)
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แนวปฏิบัติในเรื่ อง กำรควบคุมภำยใน
สหกรณ์ฯ กาหนดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับความเสี่ ยงภายในองค์กร
และขนาดธุรกิจของสหกรณ์ ดังนี้
1. โครงสร้ ำงกำกับดูแล
สหกรณ์กาหนดให้มีส่วนงานหรื อพนักงานผูร้ ับผิดชอบ และมีพนักงานระดับผูบ้ ริ หารที่ทาหน้าที่ในการกากับ
ดูแลการปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น และกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ดังนี้
1.1 สหกรณ์กาหนดให้ ส่ วนงาน............(ไม่มี)...........หรื อ ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การ (หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายตามคาสัง่
สหกรณ์ที่..........(ไม่มี)............) ทาหน้าที่ ในการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทาลายล้างสูง
1.2 สหกรณ์ กาหนดพนักงานระดับ ผูบ้ ริ หาร โดยให้ ผูจ้ ัดการสหกรณ์ เป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบในการก ากับดู แ ล
การปฏิ บัติ ง านให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายว่า ด้ว ยการป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น และกฎหมายว่า ด้ว ยการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่ อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่ มีอานุ ภาพทาลายล้างสู ง และเป็ นตัวแทนของ
สหกรณ์ ใ นการติ ด ต่ อประสานงานกับส านักงาน ปปง. กรณี ที่มี ความจ าเป็ นต้อ งติ ดต่ อกับ สานัก งานป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน เพื่อสอบถาม ขอคาแนะนา ชี้แจง หรื อประสานงานในเรื่ องอื่น ๆ
2. กำรคัดเลือกพนักงำน
สหกรณ์กาหนดแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการในการคัดเลือกพนักงานก่อนการว่าจ้างที่ มีมาตรฐาน เพื่อคัดเลือก
พนักงานที่จะมาปฏิบตั ิงานด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ดังนี้
2.1 สหกรณ์กาหนดกระบวนการในการจัดจ้างบุคลากรที่มีความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
2.2 สหกรณ์ ก าหนดให้มี การตรวจสอบรายชื่ อ บุ ค ลากรที่ สมัค รเป็ นพนักงานสหกรณ์ กับ ข้อ มู ล ประวัติ
อาชญากรรมหรื อข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่ มีอานุ ภาพทาลายล้างสู งก่อนรั บเข้าทางาน เพื่อให้มนั่ ใจว่าพนักงานของสหกรณ์ ทุกคนไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดทางอาญา หรื อการฟอกเงินหรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทาลายล้างสูง
3. กำรอบรมพนักงำน
สหกรณ์ ฯ จัดให้พนักงานที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บัติงานด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น และ
การป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง เข้ารับการ
ฝึ กอบรมเกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ดังนี้
3.1 กำรอบรมตำมพระรำชบัญญัตปิ ้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ ไขเพิม่ เติม มำตรำ 21/3
1) กรณี พนักงานใหม่ สหกรณ์ฯ จะจัดให้มีการฝึ กอบรมพนักงานใหม่ที่จะปฏิ บตั ิงาน ด้านการจัดทาหรื อ
ควบคุมการจัดทารายงานการทาธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า เข้ารับการ
ฝึ กอบรมภายใน 30 วันนับแต่วนั เริ่ มปฏิบตั ิงาน เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
ป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู งตั้งแต่ก่อนเริ่ ม
ปฏิบตั ิงาน
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2) กรณี พนักงานเดิ ม สหกรณ์ ฯ จะจัดให้มีการฝึ กอบรมพนักงานเดิ มที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิงาน ด้านการ
จัดทาหรื อควบคุมการจัดทารายงานการทาธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า
ซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการฝึ กอบรม ให้ได้รับการฝึ กอบรมให้แล้วเสร็ จโดยเร็ วที่สุด เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิตาม
กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงได้อย่างถูกต้อง
3) หลังจากสหกรณ์ฯ จัดให้พนักงานตามข้อ 1) และ 2) เข้ารับการฝึ กอบรม สหกรณ์ฯ จะเก็บสาเนาหลักฐาน
การฝึ กอบรม รวมทั้งสาเนาหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าวได้เข้ารับการฝึ กอบรมเพิ่มเติม โดยสาเนาหลักฐานดังกล่าวจะต้องเก็บ
ไว้ในสถานที่ประกอบกิจการด้วยวิธีการที่ปลอดภัย และสามารถเรี ยกดูหรื อส่งมอบรายละเอียดได้ตามที่สานักงาน ปปง. ร้องขอ
4) ในกรณี ที่มีเหตุผลความจาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
ด้านการจัดทาหรื อควบคุมการจัดทารายงานการทาธุ รกรรม หรื อด้านการจัดให้ลูกค้าแสดงตนหรื อด้านการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้ามีการปรับปรุ งแก้ไข สานักงาน ปปง. อาจประกาศให้ สหกรณ์ ฯ จัดให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้องกับการ
ปฏิ บัติงาน ด้านการจัดทาหรื อควบคุมการจัดทารายงานการทาธุ รกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าที่ผา่ นการฝึ กอบรมแล้วเข้ารับการฝึ กอบรมเพิ่มเติม
3.2 กำรอบรมตำมกฎกระทรวงกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ ำ พ.ศ. 2563
1) สหกรณ์ จัดให้ พ นัก งานของสหกรณ์ ที่ ปฏิ บัติ งานด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น และ
การป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่ มีอานุ ภาพทาลายล้างสู ง เข้ารับ
การฝึ กอบรมเกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงตั้งแต่ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงาน
2) สหกรณ์ จัดให้ พ นัก งานของสหกรณ์ ที่ ปฏิ บัติ งานด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น และ
การป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่ มีอานุ ภาพท าลายล้างสู งเข้ารั บ
การฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องตามที่กฎหมายกาหนด โดยกาหนดให้มีการทบทวนความรู ้ทุก ๆ 2 ปี
3) สหกรณ์ จัดให้มีการจัดเก็บหลักฐานการฝึ กอบรม ได้แก่ ทะเบี ยนรายชื่ อพนักงานผูไ้ ด้รับการฝึ กอบรม
วัน เวลา และสถานที่อบรม พร้อมลายมือชื่อรับรองของวิทยากรหรื อเจ้าของหลักสู ตรฝึ กอบรม รวมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าพนักงาน
ดังกล่าวได้เข้ารับการฝึ กอบรมทบทวนความรู ้ ทั้งนี้หลักฐานดังกล่าวจะต้องเก็บไว้ในสถานที่ประกอบกิจการด้วยวิธีการที่ปลอดภัย
และสามารถเรี ยกดูหรื อส่งมอบรายละเอียดได้ตามที่สานักงาน ปปง. ร้องขอ
4) สหกรณ์ จัด ให้พ นักงานที่ ได้รับ การฝึ กอบรมเกี่ ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น และ
การป้ อ งกัน และปราบปรามการสนับ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ยและการแพร่ ข ยายอาวุธ ที่ มี อ านุ ภ าพท าลายล้า งสู ง
จากสานักงาน ปปง. หรื อกรมส่งเสริ มสหกรณ์ หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดาเนิ นการถ่ายทอดหรื อเผยแพร่ ให้ความรู ้ที่ได้รับจาก
การฝึ กอบรมให้แก่พนักงานของสหกรณ์ที่ปฏิบตั ิงานเกี่ ยวข้องเพื่อเสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิตามกฎหมาย
นโยบาย และแนวทางการปฏิบตั ิงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้ องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
4. กำรตรวจสอบภำยใน
สหกรณ์ ก าหนดให้มี ส่ว นงานหรื อ พนัก งานผูร้ ั บ ผิ ดชอบในการตรวจสอบภายในที่ เ ป็ นอิ สระ จากการ
ปฏิ บัติ ง านด้า นการป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น และการป้ อ งกัน และปราบปรามการสนับ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก าร
ก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู งภายในองค์กร เพื่อตรวจสอบระบบการดาเนิ นงานและการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ดังนี้
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4.1 สหกรณ์กาหนดให้ส่วนงาน.........(ไม่มี)........หรื อ ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การ (หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายตามคาสัง่
สหกรณ์ที่ ...........(ไม่มี)...........) ทาหน้าที่ในการตรวจสอบภายในดังกล่าว ซึ่ งมีความเป็ นอิสระขึ้นตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของสหกรณ์
4.2 การตรวจสอบภายในระบบการดาเนิ นงานและการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงิ น และกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่ อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่ มี
อานุภาพทาลายล้างสูงนั้น กาหนดให้ดาเนินการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยมีหวั ข้อในการตรวจสอบภายใน ดังนี้
1) การกาหนดนโยบายและระเบียบวิธีการ คู่มือ แนวปฏิบตั ิ หรื อวิธีปฏิบตั ิต่าง ๆ สอดคล้องกับกฎหมายหรื อ
กฎเกณฑ์ของทางการที่มีผลบังคับใช้ในปั จจุบนั
2) การจัดให้ลู กค้าแสดงตน โดยแสดงข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนครบถ้วนตามที่ ก าหนด
ในนโยบายหรื อแนวปฏิบตั ิของสหกรณ์ โดยดาเนินการสุ่มตรวจการปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่ตอ้ งจัดให้ลูกค้าแสดงตนในตลอดทั้งปี นั้น
3) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า ให้สอดคล้องกับที่ กาหนดในนโยบาย หรื อแนวปฏิ บตั ิ
ของสหกรณ์ โดยดาเนินการสุ่มตรวจการปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่ตอ้ งดาเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าในตลอดทั้ง
ปี นั้น
4) การรายงานการท าธุ รกรรมทุ กประเภทที่ สหกรณ์ ส่ งไปยังส านักงาน ปปง. เพื่ อตรวจสอบการรายงาน
ว่า สหกรณ์ รายงานการทาธุรกรรมถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนดหรื อไม่ และกรอกข้อมูลในการแบบรายงาน
การทาธุรกรรมครบถ้วนหรื อไม่ โดยสุ่มตรวจเอกสารการรายงานการทาธุรกรรมแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นในปี นั้น
5) หัวข้อในการตรวจสอบภายในระบบการดาเนิ นงานและการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินฯ เรื่ องอื่นๆ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ของสหกรณ์
4.3 เมื่ อ ตรวจสอบภายในตามข้อ 4.2 แล้วเสร็ จ สหกรณ์ จัด ท ารายงานผลการตรวจสอบภายในดัง กล่ า ว
และนาเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อผูบ้ ริ หารหรื อคณะกรรมการดาเนิ นการของสหกรณ์ที่มีหน้าที่ ในการพิจารณา
ตัดสิ นใจในการดาเนินธุรกิจเพื่อทราบและสัง่ การให้สหกรณ์ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่ องให้ถูกต้อง
4.4 ผูต้ รวจสอบภายในดาเนิ นการติดตามการดาเนิ นการแก้ไขข้อบกพร่ องของสหกรณ์เป็ นระยะ จนกว่าจะ
ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเรี ยบร้อย
ทั้งนี้ สหกรณ์กาหนดกระบวนการในการทบทวนและปรับปรุ งหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ให้เหมาะสมกับความเสี่ ยงภายในองค์กรและขนาดธุรกิจของสหกรณ์อย่างสม่าเสมอ
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แนวปฏิบัติในเรื่ อง กำรเก็บรักษำข้ อมูล
1. ประเภทของข้ อมูล เอกสำร หรื อหลักฐำน และระยะเวลำทีต่ ้ องเก็บรักษำ
สหกรณ์ตอ้ งดาเนิ นการจัดเก็บเอกสารข้อมูลและเอกสารของลูกค้า เกี่ยวกับการแสดงตน การทาธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริ ง
เกี่ ย วกับ ธุ รกรรมดัง กล่ า ว และการตรวจสอบเพื่ อทราบข้อเท็ จ จริ ง เกี่ ย วกับ ลู ก ค้า รวมถึ งการรายงานธุ รกรรม เพื่ อให้ เป็ นไป
ตามมาตรา 22 และมาตรา 22/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังนี้
(1) เอกสารเกี่ยวกับการแสดงตน (ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดให้ลูกค้าแสดงตน) ต้องเก็บรักษาเอกสารเป็ นเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่มีการ
ปิ ดบัญชีหรื อยุติความสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรื อนับแต่วนั ที่ได้มีการทาธุรกรรมสาหรับกรณี ลูกค้าที่ทาธุรกรรม
เป็ นครั้งคราว
(2) เอกสารเกี่ยวกับการทาธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริ ง (ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม) ต้องเก็บรักษาเอกสารเป็ น
เวลา 5 ปี นับแต่ได้มีการทาธุรกรรมหรื อบันทึกข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับธุรกรรมนั้น
(3) เอกสารเกี่ ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้า (ข้อมูลเกี่ ยวกับกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้า) ต้องเก็บรั กษาเอกสารเป็ นเวลา 10 ปี นับแต่วนั ที่ มีการปิ ดบัญชี หรื อยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า หรื อนับแต่
วันที่ได้มีการทาธุรกรรมสาหรับกรณี ลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราว อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(3.1) นโยบายและระเบียบวิธีการสาหรับการประเมิน บริ หาร และบรรเทาความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิน หรื อการสนับสนุน
ทางการเงิ นแก่การก่อการร้าย หรื อการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุ ภาพทาลายล้างสู ง รวมถึงแนวปฏิ บตั ิ หรื อวิธีปฏิ บตั ิ หรื อคู่มือปฏิ บตั ิที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด
(3.2) ผลการประเมิน บริ หาร และบรรเทาความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิน หรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หรื อการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
(3.3) หลักเกณฑ์ภายในองค์กรและมาตรการในการบริ หารและบรรเทาความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ยและการแพร่ ข ยายอาวุธ ที่ มี อ านุ ภ าพท าลายล้า งสู ง ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ก่ อ นการออกผลิ ต ภัณ ฑ์ใ หม่
การให้บริ การใหม่ หรื อการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
(3.4) การทาธุ รกรรมของลูกค้า ที่ ประสงค์สร้ างความสัม พัน ธ์ กับ สหกรณ์ ห รื อ ลูก ค้าที่ ท าธุ รกรรมเป็ นครั้ งคราว
กับสหกรณ์ รวมถึงการตรวจสอบธุ รกรรมที่ ลูกค้าได้ทาขึ้ นเพื่อบริ หารและบรรเทาความเสี่ ยงในกรณี ที่สงสัยว่าเป็ นธุ รกรรมที่
เกี่ยวข้องหรื ออาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานการฟอกเงิน หรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรื อการแพร่ ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
(3.5) การปรั บปรุ งข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าที่ ใช้ในการแสดงตน การระบุ ตวั ตนและข้อมูลที่ นามาพิจารณาในการ
ประเมิน บริ หาร และบรรเทาความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทาลายล้างสูงให้เป็ นปั จจุบนั ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อมูลของลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราว
(3.6) การบริ หารความเสี่ ยงและการจัดระดับความเสี่ ยงของลูกค้า
(3.7) การดาเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า ได้แก่
(ก) การระบุ ต ัวตนและการพิ สูจน์ ทราบตัวตนของลู กค้า บุ คคลที่ มี การตกลงกันทางกฎหมาย และผู ้ไ ด้รั บ
ผลประโยชน์ที่แท้จริ งของลูกค้า
(ข) การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายและผูไ้ ด้รับ ผลประโยชน์ที่แท้จริ งของ
ลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
(ค) วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราวกับลูกค้า
(ง) ผลการตรวจสอบความเคลื่ อ นไหวในการสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ ของลู ก ค้า ตลอดช่ ว งเวลา
ที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ และผลการตรวจสอบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการทาธุรกรรมเพื่อพิจารณาถึงความ
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สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ข้อมูลทางธุรกิจของลูกค้า ระดับความเสี่ ยงของลูกค้าที่ได้ประเมินไว้
และข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้ รวมถึงข้อมูลอื่นที่ลูกค้ามีอยู่
(3.8) การตรวจสอบการมอบอานาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราวในนามของลูกค้า
(3.9) ผลการดาเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าของลูกค้าปั จจุบนั
(3.10) การดาเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราว
(3.11) ผลการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย
(3.12) รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าอื่นตามที่เลขาธิ การ ปปง. ประกาศกาหนด
เว้ นแต่ จะได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อจากเลขาธิการ ปปง. ให้ปฏิบตั ิเป็ นอย่างอื่น
2. วิธีกำรเก็บรักษำข้ อมูล เอกสำร หรื อหลักฐำน
วิธี การเก็ บรั กษารายละเอี ยดเกี่ ยวกับการแสดงตน การท าธุ รกรรมและบันทึ กข้อเท็ จจริ ง และการตรวจสอบเพื่ อทราบ
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า สหกรณ์จดั เก็บไว้เป็ นเอกสารหรื อข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ โดยเก็บรักษาไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามวิธีการที่
ปลอดภัย น่าเชื่อถือ รักษาให้อยูใ่ นสภาพที่พร้อมใช้ในการตรวจสอบและเพื่อเป็ นหลักฐานอ้างอิงตามกฎหมาย รวมทั้งสามารถเรี ยกดู
หรื อส่งมอบรายละเอียดดังกล่าวได้ตามที่สานักงาน ปปง. กาหนด
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แนวปฏิบัติในเรื่ อง กำรร่ วมใช้ ข้อมูลระหว่ ำงสหกรณ์ กบั สำขำ
นโยบำยและมำตรกำรสำหรับสำขำ
สำนักงำนสำขำ หมายถึง สานักงานสาขาที่ ต้ งั อยู่ในต่างประเทศของสหกรณ์ (ไม่รวมสาขาภายในประเทศ เนื่ องจากถือเป็ น
ส่วนหนึ่งภายในองค์กรของสหกรณ์ ซึ่งจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบวิธีการของสานักงานใหญ่อย่างเคร่ งครัด)
ในกรณี ที่สหกรณ์มีสานักงานสาขาในต่างประเทศ สหกรณ์มีหน้าที่ตอ้ งกากับดูแลให้สานักงานสาขาในต่างประเทศปฏิ บตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงอย่างเคร่ งครัดเช่นเดียวกันกับสานักงานใหญ่
กำรกำกับดูแลและกำหนดนโยบำยสำหรับสำนักงำนสำขำ
(1) กาหนดนโยบายในการพิจารณาตั้งสานักงานสาขา สหกรณ์จะต้องพิจารณาปั จจัยความเสี่ ยงด้านภูมิศาสตร์ โดยการตั้ง
สานักงานสาขาในต่างประเทศ สหกรณ์ตอ้ งไม่ต้ งั สาขาในพื้นที่หรื อในประเทศที่มีความเสี่ ยงสู งตามประกาศสานักงานป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เรื่ อง พื้นที่หรื อประเทศที่มีความเสี่ ยงสู งที่ตอ้ งดาเนิ นการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าใน
ระดับเข้มข้น และใช้มาตรการตอบโต้ ซึ่ งปั จ จุ บัน ตามประกาศฉบับดัง กล่า วได้กาหนดให้ป ระเทศสาธารณรั ฐประชาธิ ป ไตย
ประชาชนเกาหลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่ านเป็ นประเทศที่มีความเสี่ ยงสู ง อนึ่ ง ในกรณี ที่สหกรณ์จดั ตั้งสาขาในพื้นที่หรื อใน
ประเทศที่มีความเสี่ ยงสู งตามประกาศข้างต้นอยูก่ ่อนแล้ว ให้สหกรณ์ตอ้ งกาหนดมาตรการเพื่อบริ หารและบรรเทาความเสี่ ยงอย่าง
เหมาะสม และต้องแจ้งให้สานักงาน ปปง. ทราบ ทั้งนี้ สานักงาน ปปง. อาจพิจารณายุติการดาเนิ นกิจการของสาขาในพื้นที่ หรื อ
ประเทศที่มีความเสี่ ยงสูง หากพบว่ามาตรการเพื่อบริ หารและบรรเทาความเสี่ ยงดังกล่าวยังไม่เหมาะสมเพียงพอสาหรับการพิจารณา
ตั้งสานักงานสาขาในพื้นที่หรื อประเทศที่รับการประเมินจากคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อดาเนิ นมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอก
เงิ น (Financial Action Task Force :FATF) ว่าเป็ นพื้นที่ ห รื อประเทศที่ ไ ม่มีมาตรการ หรื อไม่มี การใช้หรื อประยุกต์ใ ช้
มาตรฐานสากลด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสู งอย่างเพียงพอ สหกรณ์ตอ้ งกาหนดมาตรเพื่อบริ หารและบรรเทาความเสี่ ยง โดยต้องกาหนดให้สานักงาน
สาขาที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่หรื อประเทศดังกล่าว ได้รับการประเมินความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุ ภาพทาลายล้างสู งจากสานักงานใหญ่อย่างสม่าเสมอ ซึ่ งหากพบว่า สานักงานสาขามีความ
เสี่ ยงสูงในการดาเนินกิจการ และอาจส่งผลให้สานักงานใหญ่ได้รับความเสี ยหายอันเกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย (ไม่วา่ จะเป็ น
กฎหมายไทยหรื อกฎหมายแห่งประเทศที่ต้ งั อยู)่ สานักงานใหญ่จาเป็ นต้องกาหนดมาตรการพิเศษเพื่อแก้ไขปั ญหา เช่น ปรับเปลี่ยน
คณะผูบ้ ริ หารประจาสานักงานสาขา เพิ่มความเข้มข้นในการกากับดูแลอย่างใกล้ชิด เป็ นต้น
นอกจากพื้นที่หรื อประเทศที่มีความเสี่ ยงสู งและพื้นที่หรื อประเทศที่รับการประเมินจากคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อดาเนิ น
มาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF) ว่าเป็ นพื้นที่หรื อประเทศที่ไม่มีมาตรการ หรื อไม่มี
การใช้หรื อประยุกต์ใช้ มาตรฐานสากลด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุ ภาพทาลายล้างสู งอย่างเพียงพอ ซึ่ งเป็ นปั จจัยความเสี่ ยงด้านภูมิศาสตร์ ดงั ที่ ได้กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว
สหกรณ์อาจกาหนดให้พ้นื ที่หรื อประเทศดังต่อไปนี้ เป็ นพื้นที่หรื อประเทศที่มีปัจจัยความเสี่ ยงด้านภูมิศาสตร์
- พื้นที่หรื อประเทศที่ถูกกีดกัน หรื อใช้มาตรการบังคับ หรื อห้ามค้าขายระหว่างประเทศโดยองค์การระหว่างประเทศ
- พื้นที่หรื อประเทศที่ได้รับการประเมินจากองค์การระหว่างประเทศ หรื อองค์กรระหว่างประเทศหรื อแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่า
มีอตั ราการทุจริ ตคอร์รัปชันหรื อการประกอบอาชญากรรมร้ายแรงในระดับสูงมาก
- พื้นที่หรื อประเทศที่ได้รับการประเมินจากองค์การระหว่างประเทศ หรื อองค์กรระหว่างประเทศหรื อแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่า
เป็ นแหล่ งสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่ มีอานุ ภาพท าลายล้างสู ง แหล่งก่ อการร้ ายหรื อมี องค์กร
ผูก้ ่อการร้ายปฏิบตั ิการอยู่
(2) ก าหนดมาตรการในการตรวจสอบความเข้ม ข้น ของกฎหมายและการบัง คับ ใช้ก ฎหมายว่า ด้ว ยการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิ นและกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ายและการแพร่
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ขยายอาวุธที่ มีอานุ ภาพทาลายล้างสู งในพื้นที่ หรื อประเทศที่ สานักงานสาขาตั้งอยู่ การตรวจสอบความเข้มข้นในการปฏิ บตั ิตาม
กฎหมายดังกล่าวเพื่อให้สหกรณ์พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ที่สานักงานสาขาจะสามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายของพื้นที่หรื อประเทศที่
ตั้งอยู่ ในกรณี ที่พ้ืนที่หรื อประเทศนั้น มีกฎหมายด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฯ ที่เข้มข้นมากกว่ากฎหมายไทย หรื อ
ในกรณี ที่กฎหมายไทยมีความเข้มข้นกว่า ก็ตอ้ งพิจารณาว่า การปฏิบตั ิตามกฎหมายไทยซึ่งเข้มข้นกว่านั้น มีส่วนใดที่อาจเป็ นอุปสรรค
ในการดาเนินกิจการในพื้นที่หรื อประเทศนั้นหรื อไม่
(3) กาหนดนโยบายในการปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นและกฎหมายว่าด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู งของไทยเป็ น
หลัก แม้ว่าสานักงานสาขาของสหกรณ์จะตั้งอยู่ในพื้นที่ หรื อประเทศอื่น แต่โดยหลักการกากับดูแลแล้ว สานักงานสาขายังคงอยู่
ภายใต้อานาจการบังคับใช้กฎหมายไทยตามหลักสัญชาติของสหกรณ์ซ่ ึ งเป็ นเจ้าของ ดังนั้น นโยบายหลักที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ไทยจึงต้องเป็ นเรื่ องที่สหกรณ์ตอ้ งกากับดูแลอย่างเคร่ งครัด
(4) กาหนดแนวทางปฏิบตั ิหรื อมาตรการในกรณี ที่มีขอ้ กฎหมายแตกต่างกันของสองประเทศกรณี ที่มีบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย
ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิ นแก่การก่อการ
ร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่ มีอานุภาพทาลายล้างสู งที่ แตกต่างกันระหว่างประเทศไทย กับพื้นที่หรื อประเทศที่ สานักงานสาขาตั้งอยู่
นอกจากให้พิจารณาปฏิ บตั ิตามกฎหมายไทยแล้วโดยหลักอานาจอธิ ปไตย สานักงานสาขายังต้องปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายแห่ งพื้นที่ หรื อ
ประเทศที่ต้ งั อยู่ดว้ ย ดังนั้นในกรณี ที่กฎหมายไทยมีบทบัญญัติที่เข้มกว่า สหกรณ์ย่อมมีหน้าที่กากับดูแลให้สานักงานสาขาปฏิบตั ิตาม
มาตรการแห่ งกฎหมายไทยอย่างเคร่ งครัด แต่หากพบว่าไม่สามารถปฏิ บตั ิตามมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยได้ ให้สหกรณ์
กาหนดมาตรการในการกากับดูแล รวมทั้งใช้มาตรการอื่นที่ เหมาะสมในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงเพิ่มเติมและต้องแจ้งสานักงาน
ปปง. ทราบ ทั้งนี้ หากสานักงาน ปปง. พิจารณาแล้วเห็ นว่าการกาหนดมาตรการดังกล่าวยังไม่เพียงพอ สหกรณ์อาจพิจารณายุติการ
ด าเนิ นการของสาขาที่ ต้ งั อยู่ในต่ างประเทศนั้นได้ตามความเหมาะสม ส าหรั บกรณี ที่ กฎหมายในพื้ นที่ หรื อประเทศที่ ต้ งั อยู่น้ ัน
มีบทบัญญัติที่เข้มกว่า สหกรณ์ตอ้ งมีภาระในการกาหนดนโยบายหรื อมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายแห่ งพื้นที่
หรื อประเทศที่สานักงานสาขาตั้งอยูด่ ว้ ย
(5) กาหนดให้มีนโยบายและขั้นตอนในการดาเนิ นงานเกี่ยวกับการร่ วมใช้ขอ้ มูลระหว่างสหกรณ์กบั สาขาในต่างประเทศ
โดยข้อมูลที่ร่วมใช้ระหว่างสหกรณ์กบั สาขา ได้แก่
1) ข้อมูลบัญชี เช่น ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทของบัญชี วัตถุประสงค์ในการเปิ ดบัญชี ชื่อเจ้าของบัญชี (กรณี ชื่อ
บัญชีกบั เจ้าของบัญชีไม่ตรงกัน) และข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ ับประโยชน์ที่แท้จริ ง เป็ นต้น
2) ข้อมูลการทาธุรกรรมของลูกค้า ในส่ วนที่จาเป็ นต้องใช้ในการบริ หารความเสี่ ยงของลูกค้า เช่น ลักษณะการทาธุรกรรม
บันทึกการทาธุรกรรม ประวัติเครดิต ข้อมูลความเคลื่อนไหวทางการเงิน ที่อยู่ สถานที่ที่เกี่ยวข้องในการทาธุรกรรม ข้อมูลการ
พยายามทาธุรกรรมหรื อการทาธุรกรรมที่ลม้ เหลว ข้อมูลเกี่ยวกับการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจเนื่องจากเหตุอนั ควรสงสัย ฯลฯ
3) ข้อมูลหรื อผลการวิเคราะห์การทาธุรกรรมหรื อกิจกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องหรื ออาจเกี่ยวข้องกับความผิด
มูลฐานการฟอกเงิน หรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรื อการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ทั้งนี้ สหกรณ์
สามารถร่ วมใช้ขอ้ มูลผลวิเคราะห์ธุรกรรมที่ผิดปกติที่เป็ นข้อมูลสหกรณ์ โดยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงแบบรายงานการทา
ธุรกรรม
4) ข้อมูลอื่นเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง โดยอาจกาหนดให้มีการร่ วมใช้ขอ้ มูลของลูกค้าหรื อ
ผูร้ ับประโยชน์ที่แท้จริ งของลูกค้า เช่น ข้อมูลการระบุตวั ตนของลูกค้า ข้อมูลการติดต่อ ลักษณะของการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง
องค์กร ที่อยู่ หลักฐานที่ยนื ยันได้วา่ ลูกค้ามีตวั ตนและที่อยูจ่ ริ ง หลักฐานที่ใช้ในการแสดงตนและระบุตวั ตน สิ นทรัพย์ทางการเงิน
บันทึกภาษี การถือครองอสังหาริ มทรัพย์ ข้อมูลแหล่งที่มาของเงินทุนและความมัง่ คัง่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ/วิชาชีพ ข้อมูลที่
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เกี่ยวข้องจากเอกสารที่รวบรวมจากการทบทวนข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลการถูกดาเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน เป็ นต้นโดย
ต้องไม่ขดั กับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
(6) กาหนดให้มีมาตรการในการรักษาความลับจากการร่ วมใช้ขอ้ มูลตาม (5) อย่างเคร่ งครัดและห้ามเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งหรื อ
กระทาด้วยประการใด ๆ อันอาจทาให้ลูกค้าทราบเกี่ ยวกับการร่ วมใช้ขอ้ มูลดังกล่าว ทั้งนี้ เว้นแต่มีกฎหมายภายในประเทศหรื อ
ต่างประเทศกาหนดเกี่ยวกับการใช้การเปิ ดเผย หรื อการร่ วมใช้ขอ้ มูลของลูกค้าไว้แล้วก็ให้ถือปฏิบตั ิตามนั้น ทั้งนี้ หากสหกรณ์ได้
จัดตั้งสานักงานสาขาในต่างประเทศ สหกรณ์ตอ้ งกาหนดนโยบายและมาตรการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่ได้จาก
ผลการประเมินความเสี่ ยงของสาขา โดยเฉพาะในประเด็นของการตรวจสอบภายในเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง สหกรณ์ตอ้ งดาเนิ นการอย่างสม่าเสมอและอาจกาหนดความเข้มข้นในการตรวจสอบที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ระดับความเสี่ ยงหรื อปั จจัยเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นกับแต่ละสานักงานสาขาที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่หรื อประเทศที่มีปัญหาแตกต่างกัน
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แนวปฏิบัติในเรื่ อง กำรพึง่ พำบุคคลทีส่ ำม
“พึ่งพำบุ คคลที่สำม” หมายความว่า การที่ สถาบันการเงิ นหรื อผูป้ ระกอบอาชี พตามมาตรา 16พึ่งพาสถาบันการเงิ นหรื อผู ้
ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ซึ่งเป็ นบุคคลที่สาม ให้ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึงการจัดจ้าง
บุคคลภายนอกหรื อการจัดตั้งความสัมพันธ์ในลักษณะตัวแทน ดังนั้น เพื่อความมัน่ ใจว่าการพึ่งพาดังกล่าว จะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงใน
ด้านการไม่ ปฏิ บัติตามกฎหมาย สหกรณ์ จึงต้องพิ จารณาพึ่งพาบุ คคลที่ สามที่ มี สถานภาพเป็ นผูม้ ี หน้าที่ รายงานที่ ต ้องปฏิ บัติตาม
กฎกระทรวง เรื่ อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า ซึ่งมีระบบปฏิบตั ิงานตามกฎหมายดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในกรณี สหกรณ์ประกอบกิจการให้บริ การแก่ลูกค้าโดยอาศัยข้อตกลงทางธุ รกิจกับสถาบันการเงินอื่นในการขายผลิตภัณฑ์
หรื อควบรวมการให้บริ การของทั้งสองฝ่ ายแก่ลูกค้าเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ สถาบันการเงินที่ตกลงร่ วมและตัวลูกค้า อาจทาให้ตอ้ งมี
การพึ่งพาหรื อเกิ ดภาระแก่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ งในการปฏิ บตั ิตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้า ในขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องกับการเผชิญหน้าหรื อขอข้อมูลจากลูกค้า ดังนั้น กรณี ที่มีการตกลงร่ วมกันให้บริ การแก่ลูกค้า สถาบันการเงินที่ตกลงร่ วมอาจ
รับหน้าที่ เป็ นผูด้ าเนิ นการหลักในการให้บริ การลูกค้าและรั บลูกค้า อาจทาให้สหกรณ์ตอ้ งพึ่งพาสถาบันการเงิ นนั้นในขั้นตอนการ
ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเมื่อเริ่ มสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หลักกำรสำคัญในกำรพึง่ พำบุคคลทีส่ ำม ในกรณี ที่สหกรณ์ตอ้ งพึ่งพาสถาบันการเงินอื่นในการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า
สหกรณ์จะปฏิบตั ิดงั นี้
(1) พึ่งพาได้เฉพาะในกระบวนการจัดให้ลูกค้าแสดงตน การประเมินผลเบื้องต้นในการขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อระบุตวั ตน
และพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า ข้อมูลการระบุผไู ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ งและข้อมูลในการพิสูจน์ทราบผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่
แท้จริ งอย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์หรื อในการทาธุรกรรมจนถึงขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลรายชื่ตามที่
กฎหมายกาหนด โดยการพึ่งพาอาจอยูบ่ นเงื่อนไขการปฏิบตั ิการของบุคคลที่สาม กล่าวคือ สหกรณ์อาจไม่มีอานาจในการกาหนด
ระบบปฏิบตั ิการในการจัดให้ลูกค้าแสดงตน ระบุตวั ตน หรื อดาเนิ นการตรวจสอบกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด เนื่ องจากเป็ นการ
พึ่งพาที่สหกรณ์ตอ้ งอาศัยบุคคลที่สามในการช่วยดาเนินการตามขั้นตอนในข้อ (1) ตามระบบปฏิบตั ิการที่บุคคลที่สามถือปฏิบตั ิหรื อ
มีนโยบายกาหนดไว้อยูแ่ ล้ว (ซึ่งต่างจากการจ้างตัวแทนหรื อผูใ้ ห้บริ การภายนอกมาดาเนิ นการให้ ซึ่ งกรณี น้ ี สหกรณ์มีอานาจในการ
กาหนดกรอบข้อ ตกลงให้ป ฏิ บัติ ตามเงื่ อนไขของตนได้) ดัง นั้น สหกรณ์ ตอ้ งมัน่ ใจได้ว่า บุ คคลที่ ส ามที่ ได้ทาการพึ่ง พานั้น มี
ระบบปฏิ บตั ิการในการดาเนิ นการข้างต้น รวมถึงมีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ ง
เกี่ ยวกับลูกค้าตามกฎหมายและต้องได้รับการกากับและตรวจสอบจากสานักงาน ปปง. หรื อหน่ วยกากับ หรื อจากหน่ วยงานที่ มี
อานาจอย่างเหมาะสม
(2) สหกรณ์จะมีข อ้ กาหนดให้บุคคลที่ สามส่ งข้อมูลที่ จาเป็ นเกี่ ยวกับการระบุตวั ตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า
ข้อ มู ล การระบุ ผู ้ไ ด้รั บ ผลประโยชน์ ที่ แ ท้จ ริ ง และข้อ มู ล ในการพิ สู จ น์ ท ราบผู ้ไ ด้รั บ ผลประโยชน์ ที่ แ ท้จ ริ ง อย่า งเหมาะสม
วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์หรื อในการทาธุรกรรมจนถึงขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดโดยทันที
และจะมีขอ้ กาหนดเกี่ยวการจัดส่งเอกสารหลักฐานของข้อมูลข้างต้น หรื อข้อมูลอื่นของลูกค้า ในทันทีเมื่อมีการร้องขอ
(3) การพึ่ งพาในการเก็ บรั กษาข้อมู ล สหกรณ์ สามารถพึ่ งพาให้บุ คคลที่ สามเก็บรั กษาข้อมู ลลู กค้าที่ ได้ในขั้นตอนการ
ดาเนิ นการตามข้อ (1) เพื่อตนได้ หากบุคคลที่สามยินยอม ทั้งนี้ ความรับผิดในการเก็บรักษาข้อมูลยังคงตกอยูแ่ ก่สหกรณ์ ดังนั้นในการ
พึ่งพาบุคคลที่สาม ควรมีขอ้ ตกลงที่ มนั่ ใจได้ว่า บุคคลที่ สามจะดาเนิ นการเก็บรักษาข้อมูลที่ ได้ดาเนิ นการตามข้อ (1) และสามารถส่ ง
ข้อมูลดังกล่าวให้แก่สหกรณ์ได้เมื่อร้องขอตาม (2) หรื อให้สาเนาข้อมูลดังกล่าวส่งให้สหกรณ์ (ถ้าบุคคลที่สามยินยอม)
(4) กรณี บุคคลที่ สามมี ที่ต้ งั และดาเนิ นการอยู่ในต่างประเทศ สหกรณ์จะนาระดับความเสี่ ยงของประเทศนั้นมาประกอบ
การพิจารณาความน่าเชื่อถือของบุคคลที่สามดังกล่าวด้วย
(5) สหกรณ์ตระหนักเสมอว่า สหกรณ์ยงั คงมีหน้าที่และความรับผิดในกรณี ที่กระบวนการในข้อ (1) เกิดความบกพร่ อง
แม้วา่ ความบกพร่ องนั้นจะเกิดจากระบบการปฏิบตั ิการของบุคคลที่สามก็ตาม เนื่องจากสหกรณ์ยงั คงรับหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการดาเนินการตามกฎหมายในข้อ (1) กับลูกค้าอยูเ่ สมอ ดังนั้นสหกรณ์จะขอข้อมูลหรื อตรวจสอบให้มนั่ ใจได้วา่ การพึ่งพาบุคคล
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ที่ สามรายหนึ่ งรายใดนั้นจะไม่ทาให้สหกรณ์ เกิ ดความเสี่ ยงในการรั บผิดต่อการไม่ปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิ นและกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง (ทั้งนี้ หากพบว่ามีระบบปฏิบตั ิการที่บกพร่ องต่อหน้าที่ตามกฎหมายในการดาเนิ นการตามข้อ
(1) นอกจากสหกรณ์จะต้องรับผิดในส่วนของการดาเนินการต่อลูกค้าตนแล้ว บุคคลที่สามก็ยอ่ มต้องรับผิดในความผิดเดียวกันด้วย
เพราะด้วยข้อตกลงที่ร่วมให้บริ การแก่ลูกค้า บุคคลที่สามก็ยงั คงมีความรับผิดกรณี เกิดความบกพร่ องในการปฏิบตั ิหน้าที่ในข้อ (1)
เช่นกัน)
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แนวปฏิบัติเกีย่ วกับกำรป้ องกันมิให้ มีกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ กำรก่ อกำรร้ ำย
และกำรแพร่ ขยำยอำวุธทีม่ ีอำนุภำพทำลำยล้ ำงสู ง
1. กำรตรวจสอบรำยชื่ อบุคคลทีถ่ ูกกำหนด
 กรณี รับลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ได้แก่ การรับสมัครเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ หรื อลูกค้านิ ติบุคคล เช่น
สหกรณ์อื่นที่ประสงค์สร้างความสัมพันธ์ในการฝากเงินหรื อขอสิ นเชื่อกับสหกรณ์ เป็ นต้น
 กรณี รับทาธุรกรรมกับลูกค้าที่ ทาธุ รกรรมเป็ นครั้งคราว ได้แก่ ผูร้ ับประโยชน์กรณี สมาชิ กถึงแก่กรรม ผูท้ ี่ มาทา
ธุรกรรมแทนสมาชิกโดยไม่ได้มีการมอบฉันทะหรื อมอบอานาจอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นต้น
พนักงานสหกรณ์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับลูกค้าและรับทาธุรกรรมกับลูกค้า ต้องดาเนินการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า
กับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด ดังนี้
1. ตรวจสอบก่อนสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และก่อนการทาธุรกรรม
ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดกับลูกค้าที่ประสงค์สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและลูกค้าที่ประสงค์ทา
ธุรกรรมเป็ นครั้งคราว ผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ งของลูกค้า รวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบอานาจ โดยตรวจสอบก่อนอนุมตั ิสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า หรื อก่อนรับเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ หรื อก่อนรับทาธุ รกรรมกับลูกค้า หรื อก่อนจ่ายเงิ นแก่ผูร้ ับประโยชน์
กรณี สมาชิกถึงแก่กรรม
2. ตรวจสอบระหว่างดาเนินการความสัมพันธ์
ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดกับรายชื่อลูกค้าที่ดาเนินความสัมพันธ์อยูใ่ นปั จจุบนั โดยตรวจสอบลูกค้าที่
สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (สมาชิก ลูกค้านิติบุคคล รวมถึงผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ งของลูกค้า) ทุกครั้งที่สานักงาน ปปง. มีการ
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดครั้งใหม่ (ทุกครั้งที่รายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดมีการเปลี่ยนแปลง)
3. ตรวจสอบหลังจากยุติความสัมพันธ์
ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดกับรายชื่อผูท้ ี่เคยเป็ นลูกค้าของสหกรณ์ หรื อเคยเป็ นสมาชิกของสหกรณ์
นับจากวันที่ยตุ ิความสัมพันธ์หรื อทาธุรกรรมกับลูกค้า หรื อลาออกจากการเป็ นสมาชิก (ตรวจสอบย้อนหลังไม่เกินสองปี ก่อนวันที่มี
ประกาศหรื อมีคาสัง่ ให้บุคคลใดเป็ นบุคคลที่ถูกกาหนด)
ซึ่ งสหกรณ์สามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดได้ที่เว็บไซต์ของสานักงาน ปปง. หรื อตรวจสอบจากระบบ
AMLO Person Screening System : APS
2. กำรตรวจสอบข้ อมูลรำยชื่ อบุคคลทีถ่ ูกกำหนดจำกเว็บไซต์ สำนักงำน ปปง.
2.1 ดาวน์โหลดข้อมูลรายชื่ อบุคคลที่ถูกกาหนด จากเว็บไซต์สานักงาน ปปง.  http://www.amlo.go.th/ แล้วคลิกที่ เมนู ดา้ นซ้าย
“บุคคลทีถ่ ูกกำหนด >” แล้วเลือกหัวข้อ “รำยชื่ อบุคคลทีถ่ ูกกำหนด” ตามภาพด้านล่าง
*** พนักงานผูร้ ับผิดชอบในการดาวน์โหลดข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด จะต้ องเข้ ำไปตรวจสอบในเว็บไซต์ สำนักงำน ปปง. ทุกเช้ ำ
ก่ อนเริ่มเปิ ดให้ บริกำร เพื่อตรวจสอบว่าสานักงาน ปปง. มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดครั้งใหม่หรื อมีการเปลี่ยนข้อมูลรายชื่อ
บุคคลที่ถูกกาหนดหรื อไม่ เพื่อให้มีขอ้ มูลบุคคลที่ถูกกาหนดที่เป็ นปั จจุบนั ไว้สาหรับตรวจสอบกับลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจและลูกค้าที่ทาธุ รกรรมเป็ นครั้งคราว โดยให้พนักงานสหกรณ์ตรวจสอบก่อนสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และก่อนการทา
ธุรกรรม ระหว่างดาเนินการความสัมพันธ์ และหลังจากยุติความสัมพันธ์***
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1

2.2 ดำวน์ โหลดข้ อมูลรำยชื่ อบุคคลทีถ่ ูกกำหนด ตำมมำตรำ 7 (Thailand List)
2.2.1 คลิกที่เมนู “รำยชื่ อบุคคลทีถ่ ูกกำหนด ตำมมำตรำ 7 (Thailand List)” ตามภาพด้านล่าง
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2.2.2 คลิกดาวน์โหลดข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List) โดยคลิ๊กที่เมนู “รวมรำยชื่ อบุคคลที่ถูก
กำหนด” ตามภาพด้านล่าง

4
2.2.3 คลิกที่คาว่า “รำยชื่ อรวมบุคคลทีถ่ ูกกำหนด (ประกำศล่ ำสุด)” ตามภาพด้านล่าง
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2.2.4 คลิกที่คาว่า “ดำวโหลดไฟล์ แนบ” ตามภาพด้านล่าง

6
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2.2.5 คลิกเลือกบันทึกไฟล์รายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด โดยบันทึกไฟล์ดงั กล่าวไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ตามภาพด้านล่าง

7

ซึ่ งพนักงำนผู้รับผิดชอบในกำรดำวน์ โหลดข้ อมู ลรำยชื่ อบุ คคลที่ถูกกำหนด จะต้ องดำเนินกำรดำวน์ โหลดรำยชื่ อบุ คคลที่ถูกกำหนด
ตำมมำตรำ 7 (Thailand List) ที่เป็ นไฟล์ รำยชื่ อรวมบุคคลที่ถูกกำหนด (ประกำศล่ ำสุ ด) และบันทึกไฟล์ ข้อมูลรำยชื่ อดังกล่ ำวไว้ ใน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สาหรับตรวจสอบรายชื่อลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราว โดยให้
พนักงานสหกรณ์ตรวจสอบก่อนสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ และก่อนการทาธุ รกรรม ระหว่างดาเนิ นการความสัมพันธ์ และ
หลังจากยุติความสัมพันธ์
2.3 ขั้นตอนกำรตรวจสอบรำยชื่ อผู้ทมี่ ำทำธุรกรรมกับข้ อมูลรำยชื่ อบุคคลทีถ่ ูกกำหนด
2.3.1 เปิ ดไฟล์ PDF ข้ อมูลรำยชื่ อบุคคลทีถ่ ูกกำหนด ตำมมำตรำ 7 (Thailand List) ทุกไฟล์ ทไี่ ด้ ดำเนินกำรดำวน์ โหลดไฟล์ ล่ำสุ ด
และบันทึกไว้ ในคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมเปิ ดไฟล์ PDF เช่น โปรแกรม Adobe Reader เปิ ดไฟล์ไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้
สาหรับตรวจสอบรายชื่อลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราว โดยให้พนักงานสหกรณ์ตรวจสอบ
ก่อนสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และก่อนการทาธุรกรรม ระหว่างดาเนินการความสัมพันธ์ และหลังจากยุติความสัมพันธ์
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2.3.2 คลิกที่เมนู Edit แล้วคลิกเลือกที่ Find (รู ปแว่นขยาย) หรื อ กดปุ่ ม Ctrl ที่คียบ์ อร์ด และปุ่ ม F พร้อมกัน

2.3.3 จะปรากฎช่องให้พิมพ์คน้ หา เลขประจาตัวประชาชน หรื อ เลขหนังสื อเดิ นทาง หรื อ ชื่ อและนามสกุล จากนั้นกดปุ่ ม Enter
ที่คียบ์ อร์ ด เพื่อค้นหาว่ารายชื่อลูกค้าที่ สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราวตรงกับรายชื่ อบุคคลที่ ถูก
กาหนดในแต่ละไฟล์ขอ้ มูลรายชื่อหรื อไม่ ตามตัวอย่างภาพด้านล่าง
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ตัวอย่ ำง
พิมพ์เลขประจาตัวประชาชน และชื่ อและนามสกุล ตามรู ปแบบในไฟล์ FDF เพื่อตรวจสอบ (พิมพ์คน้ หา 2 ครั้ ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 พิมพ์เลข
ประจาตัวประชาชน และครั้งที่ 2 พิมพ์ชื่อและนามสกุล)
3. กำรตรวจสอบจำกระบบตรวจสอบรำยชื่ อบุคคลทีม่ คี วำมเสี่ยงสู งด้ ำนกำรฟอกเงินและรำยชื่ อบุคคลทีถ่ ูกกำหนด (AMLO Person
Screening System: APS)
3.1 สหกรณ์สามารถเข้าใช้งานระบบฯ จากเว็บไซต์ https://aps.amlo.go.th และ Aplication บนโทรศัพท์มือถือ จากนั้นกรอก
Email และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ หากยังไม่เคยลงทะเบียน ให้ลงทะเบียนใช้งานก่อน
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3.2 การตรวจสอบรายชื่อ
 กรณี ยงั ไม่ได้รับการอนุมตั ิการใช้งานจากเจ้าหน้าที่ ปปง. ผูใ้ ช้งานจะสามารถตรวจสอบได้เฉพาะรายชื่อบุคคลที่ถูก
กาหนดเท่านั้น โดยสามารถค้นหาจากมาตรา, กลุ่ม, สถานะ, ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประจาตัวประชาชน และ
หนังสื อเดินทาง

 กรณี ได้รับการอนุมตั ิการใช้งานจากเจ้าหน้าที่ ปปง. แล้ว ผูใ้ ช้งานจะสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ท้ งั บุคคลที่ถูกกาหนด
และบุคคลที่มีความเสี่ ยง โดยสามารถค้นหาจากมาตรา, กลุ่ม, สถานะ, ประเภท ความเสี่ ยง, ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตร
ประจาตัวประชาชน และหนังสื อเดินทาง
3.3 หลังจากกดปุ่ มค้นหา เมื่อผูใ้ ช้งานคลิกที่ ชื่อ-นามสกุล จะปรากฏรายละเอียดของบุคคล
▪ ผูใ้ ช้งานสามารถ Export รายละเอียดข้อมูล ในรู ปแบบไฟล์ PDF ได้ โดยการคลิก Export PDF
▪ ผูใ้ ช้งานสามารถคลิก ค้นหาหลายรายการ จากหน้าตรวจสอบรายชื่อ เพื่อค้นหาข้อมูลหลายรายการ
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▪ เมื่อคลิกจะปรากฎหน้าจอสาหรับเลือกข้อมูลที่ตอ้ งการค้นหา ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ชื่อ นามสกุล , เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน และเลขหนังสื อเดินทาง
▪ หรื อสามารถค้นหาจาก Excel โดยการ Import Excel คลิก Browse เพื่อนาเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel

4. กระบวนกำรภำยหลังกำรตรวจสอบรำยชื่ อบุคคลทีถ่ ูกกำหนด
4.1 กรณีที่ 1 หากตรวจแล้วไม่ พบว่า ลูก ค้าที่ สร้ างความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ และลูกค้าที่ ทาธุ รกรรมเป็ นครั้ งคราว ผูไ้ ด้รั บ
ผลประโยชน์ที่แท้จริ งของลูกค้า รวมถึ ง บุ คคลที่ ได้รับมอบอานาจ มี รายชื่ อตรงกับข้อมูลรายชื่ อบุ คคลที่ ถูกกาหนด พนักงาน
ผูร้ ับผิดชอบสามารถอนุมตั ิสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า หรื อรับเป็ นสมาชิกสหกรณ์ หรื อรับทาธุรกรรมกับสมาชิกสหกรณ์ หรื อรับ
ทาธุรกรรมกับลูกค้า หรื อจ่ายเงินให้ผรู ้ ับประโยชน์กรณี สมาชิกถึงแก่กรรมได้
4.2 กรณี ที่ 2 หากมี รายชื่ อตรงกับข้อมู ลรายชื่ อบุ คคลที่ ถู กก าหนด พนักงานผูร้ ั บผิ ดชอบจะต้องตรวจสอบ ชื่ อและนามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน รวมทั้ง วัน เดือน ปี เกิด ว่าตรงกับข้อมูลของลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็ นครั้ง
คราว ผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ งของลูกค้า รวมถึงบุคคลที่ ได้รับมอบอานาจ หรื อไม่ หากข้อมูล เลขประจาตัวประชาชน ชื่ อและ
นามสกุล และวัน เดื อน ปี เกิด ตรงกันทุกข้อมูล แสดงว่า เป็ นบุคคลที่ถูกกาหนดตามประกาศดังกล่าว พนักงานผูร้ ับผิดชอบจะต้อง
ดาเนินการ ดังนี้
4.2.1 กรณีก่อนสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และก่อนการทาธุรกรรม
1) กรณีผ้ทู มี่ ำขอสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ/สมัครเป็ นสมำชิกสหกรณ์ ต้องดาเนินการ ดังนี้
(1) ปฏิเสธไม่อนุมตั ิสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า หรื อไม่รับเป็ นสมาชิกของสหกรณ์
(2) รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสานักงาน ปปง. ตำมแบบ ปปง. 1 – 03 ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่มีเหตุอนั ควร
สงสัย
2) กรณีผ้ทู มี่ ำติดต่ อทำธุรกรรม/ผู้รับประโยชน์ กรณีสมำชิกถึงแก่ กรรม ต้องดาเนินการ ดังนี้
(1) ปฏิเสธไม่รับทาธุรกรรม/ไม่จ่ายเงินให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์กรณี สมาชิกถึงแก่กรรม
(2) รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสานักงาน ปปง. ตำมแบบ ปปง. 1 – 03 ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่มีเหตุ
อันควรสงสัย
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4.2.2 กรณีสร้างความสัมพันธ์ หากตรวจพบลูกค้าหรื อผู้ได้ รับผลประโยชน์ ทแี่ ท้ จริงของลูกค้ ำต้องดาเนินการ ดังนี้
(1) ระงับการด าเนิ นการกับทรั พย์สิ นของลู กค้า /สมาชิ กสหกรณ์ และยุติ ความสั มพันธ์ กับลู ก ค้า /สมาชิ กสหกรณ์
(ยุติความสัมพันธ์กบั ลูกค้า/ยกเลิกการเป็ นสมาชิกสหกรณ์)
(2) แจ้งข้อมูลให้สานักงาน ปปง. ทราบ ดังนี้
(2.1) แจ้ งข้ อมู ลเกี่ยวกับทรั พย์ สิ นที่ถู กระงั บ เมื่ อสหกรณ์ ได้ระงับการด าเนิ นการกับทรั พย์สิ นของบุ คคล
ที่ ถูกกาหนด สหกรณ์จะต้องดาเนิ นการแจ้งข้อมูลเงิ นหรื อทรัพย์สินที่ ได้ระงับไว้ ต่อสานักงาน ปปง. ด้วยแบบ ปกร 03 ภำยใน
10 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้ระงับการดาเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกาหนด
(2.2) แจ้ งข้ อมูลลูกค้ ำ/สมำชิก หรื อผู้ทเี่ คยเป็ นลูกค้ ำ/สมำชิกของสหกรณ์ สหกรณ์จะดาเนิ นการแจ้งข้อมูลลูกค้า
/สมาชิ ก หรื อ ผู ้ที่ เ คยเป็ นลู กค้า /สมาชิ ก ของสหกรณ์ ที่ เ ป็ นบุ ค คลที่ ถู ก ก าหนด หรื อ ผูท้ ี่ มี ห รื อ เคยมี ก ารท าธุ ร กรรมกับ บุ ค คล
ที่ถูกกาหนด ต่อสานักงาน ปปง. ด้วยแบบ ปกร 04 ภำยใน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ทราบถึงการเป็ นบุคคลที่ถูกกาหนดของลูกค้า/
สมาชิก หรื อผูท้ ี่เคยเป็ นลูกค้า/สมาชิกของสหกรณ์ รายนั้น
4.2.3 กรณียตุ ิความสัมพันธ์ หากตรวจพบผู้ทเี่ คยเป็ นลูกค้ ำ/สมำชิก ต้องดาเนินการ ดังนี้
(1) แจ้งข้อมูลให้สานักงาน ปปง. ทราบ โดยแจ้ งข้ อมูลผู้ทเี่ คยเป็ นลูกค้ ำ/สมำชิกของสหกรณ์ สหกรณ์จะ
ดาเนินการแจ้งข้อมูลผูท้ ี่เคยเป็ นลูกค้า/สมาชิกของสหกรณ์ที่เป็ นบุคคลที่ถูกกาหนด ต่อสานักงาน ปปง. ภำยใน 10 วันทาการนับแต่
วันที่ทราบถึงการเป็ นบุคคลที่ถูกกาหนดของลูกค้า/สมาชิก รายนั้น ด้วยแบบ ปกร.04
(2) รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสานักงาน ปปง. ตำมแบบ ปปง. 1 – 03 ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่มีเหตุ
อันควรสงสัย

- ลับ แบบแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์ สินทีถ่ ูกระงับกำรดำเนินกำร
แบบ ปกร ๐๓
ฉบับที่......./๒๕.......
แจ้งเพิ่มเติม ครั้งที่..........

แบบแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์ สินทีถ่ ูกระงับกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ ๖(๒)
แห่ งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ กำรก่ อกำรร้ ำย พ.ศ. ๒๕๕๖
วันเดือนปี ทีแ่ จ้ งข้ อมูล : .............................................................................................................................................
ชื่ อผู้แจ้ ง (๑) ผู้มีหน้ ำที่รำยงำน :
... .
(๒) บุคคลทีถ่ ูกกำหนด :.............................................................................................................................
หมายเลขประจาตัว (ประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง หรื อ หมายเลขจดทะเบียน)..............................
(๓) ผู้ทคี่ รอบครองทรัพย์ สินของบุคคลทีถ่ ูกกำหนด :..........................................................................
หมายเลขประจาตัว (ประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง หรื อ หมายเลขจดทะเบียน)..............................
(๔) เจ้ ำของทรัพย์ สินทีถ่ ูกระงับกำรดำเนินกำร (เลือก)
บุคคลที่ถูกกาหนด
ผูก้ ระทาการแทนหรื อตามคาสั่งของบุคคลที่ถูกกาหนด
กิจการภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกกาหนด
บุคคลอื่น ระบุ..................................................
ทีอ่ ยู่ผ้ มู ีหน้ ำทีร่ ำยงำน:
.
.
หมำยเลขโทรศัพท์ : ....................................................................................................................................................
หมำยเลขโทรสำร : ......................................................................................................................................................
E-mail :.......................................................................................................................................................................
.

ลงชื่อ

ผูแ้ จ้ง

(…………..…………………………………………………..)

- ลับ -

- ลับ ๒

สรุปรำยกำรทรัพย์ สินที่ถูกระงับกำรดำเนินกำร
ประเภททรัพย์สิน

จำนวน/มูลค่ ำ ณ วันทีร่ ะงับ
กำรดำเนินกำร

วันที่ระงับกำรดำเนินกำร

รวมรายการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดาเนิ นการทั้งสิ้ น......................รายการ มูลค่ารวม....................บาท

- ลับ -

- ลับ ๓

บัญชีแสดงรำยละเอียดเกีย่ วกับทรัพย์ สินที่ถูกระงับกำรดำเนินกำร
ลำดับที่

ประเภททรัพย์สิน

รำยละเอียดของทรัพย์สิน

มูลค่ ำของทรัพย์ สิน

หมำยเหตุ
(๑) กรณี ที่ผมู ้ ีหน้าที่รายงาน แจ้งข้อมูลครั้งแรก ให้ผมู ้ ีหน้าที่รายงาน ระบุ (ตัวอย่าง) ฉบับที่ ..๑.../๒๕๕๘ และแจ้งข้อมูล
ตามช่องที่ให้กรอก และหากมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ระงับการดาเนิ นการตามที่ระบุในแบบแจ้งข้อมูลนี้ ให้กรอกข้อมูล
โดยระบุ ชื่อ/ประเภททรัพย์สิน ปริ มาณ และราคา ให้ครบถ้วน และระบุในเอกสารแนบว่า ใช้ประกอบแบบแจ้งข้อมูลฉบับที่......../
๒๕........ (ข้อนี้ ให้ใช้ในกรณี ที่ผมู ้ ีหน้าที่รายงานต้องการอธิบายหรื อระบุขอ้ มูลอื่นใดเกี่ยวกับการระงับการดาเนิ นการกับทรัพย์สิน
เพิ่มเติมได้ โดยอนุโลม)
(๒) ในกรณี ที่ ผู ้มี ห น้ า ที่ ร ายงาน แจ้ ง เพิ่ ม เติ ม ให้ ผู ้มี ห น้ า ที่ ร ายงาน ระบุ ห มายเลขฉบั บ เดิ ม ที่ เ คยแจ้ ง มาแล้ ว
ที่ช่องข้อมูล ฉบับที่..../๒๕...... (มุมขวาบนสุ ด) และระบุครั้งที่ สาหรับการแจ้งเพิ่มเติม กับ ปี พุทธศักราชตามปฏิทิน (มุมขวาบน
ในบรรทัดที่สอง)
(๓) ทรัพย์ สิน หมายความถึง เงิน ทรัพย์หรื อวัตถุไม่มีรูปร่ างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ รวมทั้งดอกผลของเงิน ทรัพย์
หรื อวัตถุดงั กล่าว เอกสารทางกฎหมาย หรื อตราสารในรู ปแบบใดๆ ทั้งที่ปรากฏในสื่ ออื่นใด กระดาษ หรื อรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์
ที่เป็ นหลักฐานแสดงกรรมสิ ทธิ์ สิ ทธิครอบครอง สิ ทธิเรี ยกร้อง หรื อประโยชน์อื่นใดในทรัพย์สินนั้น
(๔) ให้ผมู ้ ีหน้าที่รายงานระบุ ประเภททรัพย์ สิน ให้ชดั เจนว่า ทรัพย์สินที่ถูกกระงับการดาเนิ นการเป็ นทรัพย์สินประเภท
ใด เช่น เงินสด เงินฝาก เงินลงทุน ที่ดิน โรงเรื อนและสิ่ งปลูกสร้าง ยานพาหนะ สิ ทธิเรี ยกร้อง ทรัพย์สินอื่น เป็ นต้น
(๕) ระงับกำรดำเนินกำรกับทรัพย์ สิน หมายความว่า การห้ามโอน ขาย ยักย้าย หรื อจาหน่ายซึ่ งทรัพย์สินหรื อเปลี่ยนสภาพ
ใช้ประโยชน์หรื อกระทาการใดๆ ต่อทรัพย์สินอันจะส่ งผลเปลี่ ยนแปลงต่อจานวน มูลค่า ปริ มาณ ทาเลที่ ต้ งั หรื อลักษณะของ
ทรัพย์สินนั้น
(๖) ผูม้ ีหน้าที่รายงานต้องเก็บรักษาสาเนาแบบแจ้งนี้เพื่อประโยชน์แก่การกากับและตรวจสอบของสานักงาน ปปง.

ทีม่ ำ: https://www.amlo.go.th/index.php/th/designated-person/2016-05-22-11-59-57

- ลับ -

- ลับ แบบแจ้ งข้ อมูลของผู้มีหน้ ำที่รำยงำนเกี่ยวกับผู้ทเี่ ป็ นหรื อเคยเป็ นลูกค้ ำซึ่งอยู่ในรำยชื่ อบุคคล
ทีถ่ ูกกำหนด หรื อ ผู้ทมี่ ีหรื อเคยมีกำรทำธุรกรรมกับบุคคลทีถ่ ูกกำหนด

แบบ ปกร ๐๔
ฉบับที่......./๒๕.......
แจ้งเพิ่มเติม ครั้งที่.......

แบบแจ้ งข้ อมูลของผู้มหี น้ ำที่รำยงำนเกีย่ วกับผู้ที่เป็ นหรื อเคยเป็ นลูกค้ำซึ่งอยู่ในรำยชื่ อบุคคล
ที่ถูกกำหนด หรื อ ผู้ทมี่ หี รื อเคยมีกำรทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด
ตำมมำตรำ ๖ (๓) แห่ งพระรำชบัญญัตปิ ้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน
แก่กำรก่อกำรร้ ำย พ.ศ. ๒๕๕๖

วันเดือนปี ทีแ่ จ้ งข้ อมูล : ........................................................................................................................................
ชื่ อผู้มีหน้ ำที่รำยงำน :
.
ทีอ่ ยู่ผ้ มู ีหน้ ำทีร่ ำยงำน :
.
หมำยเลขโทรศัพท์ : ..............................................................................................................................................
หมำยเลขโทรสำร : ...............................................................................................................................................
E-mail :................................................................................................................................................................

.

ลงชื่อ

ผูแ้ จ้ง

(…………..…………………………………………………..
- ลับ -

- ลับ ๒

ส่ วนที่ ๑ ผู้ที่เป็ นหรื อเคยเป็ นลูกค้ำของผู้มีหน้ ำที่รำยงำนซึ่งอยู่ในรำยชื่ อบุคคลที่ถูกกำหนด
๑. ผู้ทเี่ ป็ นลูกค้ ำ (บุคคลธรรมดำ/นิติบุคคล)

ลำดับที่

ชื่ อ

เลขประจำตัวประชำชน/
หมำยเลขหนังสื อเดินทำง/
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล

ข้ อมูลติดต่ อ
ทีอ่ ยู่/ทีต่ ้งั /หมำยเลข
โทรศัพท์

วันทีเ่ ริ่มสร้ ำงควำมสัมพันธ์
หรื อให้ บริกำรกับลูกค้ ำเมื่อใด

ประเภทธุรกรรม/
ผลิตภัณฑ์ /
ช่ องทำงกำรให้ บริกำร

รำยละเอียด
ธุรกรรม/
ผลิตภัณฑ์ /
ช่ องทำงกำร
ให้ บริกำร

มูลค่ ำธุรกรรม

๒. ผู้ที่เคยเป็ นลูกค้ ำ (บุคคลธรรมดำ/นิติบุคคล)

ลำดับที่

ชื่ อ

เลขประจำตัว
ประชำชน/
หมำยเลขหนังสื อ
เดินทำง/
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล

ข้ อมูลติดต่ อ
ทีอ่ ยู่/ทีต่ ้งั /หมำยเลข
โทรศัพท์

ประเภทธุรกรรม/
วันทีเ่ ริ่มสร้ ำงควำมสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ /
หรื อให้ บริกำรกับลูกค้ ำ
ช่ องทำงกำร
เมื่อใด
ให้ บริกำร

- ลับ -

รำยละเอียด
ธุรกรรม/
ผลิตภัณฑ์ /
ช่ องทำงกำร
ให้ บริกำร

มูลค่ ำ
ธุรกรรม

วันทีย่ ุติ
ควำมสัมพันธ์
กับลูกค้ ำ

- ลับ ๓

ส่ วนที่ ๒ ผู้ที่มีหรื อเคยมีกำรทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งมิได้ เป็ นลูกค้ำของผู้มีหน้ ำทีร่ ำยงำน
๑. ผูท้ ี่ทาธุ รกรรมกับบุคคลที่ถูกกาหนด (บุคคลธรรมดา/นิ ติบุคคล)
ลำดับที่

ชื่ อ

เลขประจำตัวประชำชน/
หมำยเลขหนังสื อเดินทำง/
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล

ข้ อมูลติดต่ อ
ทีอ่ ยู่/ทีต่ ้งั /หมำยเลข
โทรศัพท์

วันทีเ่ ริ่มสร้ ำงควำมสัมพันธ์
หรื อให้ บริกำรกับลูกค้ ำเมื่อใด

ประเภทธุรกรรม/
รำยละเอียดธุรกรรม/
ผลิตภัณฑ์ /
ผลิตภัณฑ์ /
ช่ องทำงกำร
ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
ให้ บริกำร

มูลค่ ำธุรกรรม

๒. ผูท้ ี่เคยทาธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกาหนด (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

ลำดับที่

ชื่ อ

เลขประจำตัว
ประชำชน/
หมำยเลขหนังสื อ
เดินทำง/
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล

ข้ อมูลติดต่ อ
ทีอ่ ยู่/ทีต่ ้งั /หมำยเลข
โทรศัพท์

วันทีเ่ ริ่มสร้ ำงควำมสัมพันธ์
หรื อให้ บริกำรกับลูกค้ ำ
เมื่อใด

- ลับ -

ประเภท
ธุรกรรม/
ผลิตภัณฑ์ /
ช่ องทำงกำร
ให้ บริกำร

รำยละเอียด
ธุรกรรม/
ผลิตภัณฑ์ /
ช่ องทำงกำร
ให้ บริกำร

มูลค่ ำธุรกรรม

วันทีย่ ุติ
ควำมสัมพันธ์
กับลูกค้ ำ

๔
หมำยเหตุ
(๑) กรณี ที่ผมู ้ ีหน้าที่รายงาน แจ้งข้อมูลครั้งแรก ให้ผมู ้ ีหน้าที่รายงาน ระบุ (ตัวอย่าง) ฉบับที่ ..๑.../๒๕๕๘ และ
แจ้งข้อมูลตามช่องที่ให้กรอก และหากมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ระงับการดาเนิ นการตามที่ระบุในแบบแจ้งข้อมูล
นี้ ให้กรอกข้อมูลโดยระบุ ชื่อ/ประเภททรัพย์สิน ปริ มาณ และราคา ให้ครบถ้วน และระบุในเอกสารแนบว่า ใช้ประกอบ
แบบแจ้งข้อมูลฉบับที่......../๒๕........ (ข้อนี้ ให้ใช้ในกรณี ที่ผมู ้ ีหน้าที่รายงานต้องการอธิ บายหรื อระบุขอ้ มูลอื่นใดเกี่ยวกับ
การระงับการดาเนินการกับทรัพย์สินเพิ่มเติมได้ โดยอนุโลม)
(๒) ในกรณี ที่ผมู ้ ีหน้าที่รายงาน แจ้งเพิ่มเติม ให้ผมู ้ ีหน้าที่รายงาน ระบุหมายเลขฉบับเดิมที่เคยแจ้งมาแล้ว ที่ช่อง
ข้อมูล ฉบับที่..../๒๕...... (มุมขวาบนสุด) และระบุครั้งที่ สาหรับการแจ้งเพิ่มเติม กับ ปี พุทธศักราชตามปฏิทิน (มุมขวาบน
ในบรรทัดที่สอง)
(๓) ธุรกรรม หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทานิติกรรม สัญญาหรื อการดาเนินการใดๆกับผูอ้ ื่น ทางการเงิน
ทางธุรกิจ หรื อการดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
(๔) ผูม้ ีหน้าที่รายงานต้องเก็บรักษาสาเนาแบบแจ้งนี้เพื่อประโยชน์แก่การกากับและตรวจสอบของสานักงาน ปปง.

ทีม่ ำ: https://www.amlo.go.th/index.php/th/designated-person/2016-05-22-11-59-57

- ลับ -

79

แบบรำยงำนกำรทำธุรกรรมทีม่ ีเหตุอันควรสงสั ย (แบบ ปปง. 1-03)
(แบบ ปปง. 1 – 03 หน้า 1)

- ลับ -

80

(แบบ ปปง. 1 – 03 หน้า 2)

- ลับ -

แนวทางปฏิบตั ิขา้ งต้นให้มีผลบังคับใช้นบั แต่วนั ที่ลงนามประกาศใช้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(นายรุ่ งโรจน์ งามสอาด)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุ โลก จากัด

