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แนวทางปฏิบัติ
ดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง
คําจํากัดความ
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
และการแพรขยายอาวุ ธที่ มี อานุ ภาพทํ าลายลางสู ง (Anti-Money Laundering and Counter Terrorism and Proliferation
of Weapon of Mass Destruction Financing: AML/CTPF)
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอนุภาพทําลายลางสูง
(Money Laundering and Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing: ML/TPF)
“การฟอกเงิ น ” หมายความว(า การนํ าเงิน หรือ ทรั พ ย5 สิ น ที่ ได; ม าจากการกระทํ าความผิ ด หรื อ ได; ม าโดยไม( ช อบ
ด;วยกฎหมายมาเปลี่ยนสภาพให;เปGนเงินหรือทรัพย5สินที่ได;มาอย(างถูกต;อง
“การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอนุภาพทําลายลางสูง” หมายความว(า
บุ คคลใดจั ดหา รวบรวม หรือดํ าเนิ นการทางการเงินหรือทรั พย5 สิ น หรื อดํ าเนิ นการด; วยประการใด ๆ เพื่ อการก( อการร; าย โดยรู; อยู( แล; ว
ว(าผู;รับประโยชน5ทางการเงินหรือทรัพย5สินจากการดําเนินการนั้นเปGนบุคคลที่ถูกกําหนด โดยเจตนาให;เงินหรือทรัพย5สินถูกใช;ไป
เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกําหนดของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค5กรที่เกี่ยวข;องกับการก(อการร;าย
“ธุ รกรรม” หมายความว( า กิ จกรรมที่ เกี่ ยวกั บการทํ านิ ติ กรรม สั ญญา หรื อการดํ าเนิ นการใด ๆ กั บผู; อื่ นทางการเงิ น
ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย5สิน
“ลูกคา” หมายความว(า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ที่ดําเนินการดังต(อไปนี้
(๑) สร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจกับสถาบันการเงิน ซึ่งสําหรับสหกรณ5 หมายถึง สมาชิกของสหกรณ5 หรือสหกรณ5อื่น
ที่มาทําธุรกรรม
(๒) ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราวกับสถาบันการเงิน โดยไม(มีสถานภาพความเปGนสมาชิกกับสหกรณ5 เช(น ผู;รับผลประโยชน5
กรณีสมาชิกถึงแก(กรรม หรือผู;ที่มาทําธุรกรรมแทนสมาชิกโดยไม(ได;มีการมอบฉันทะหรือมอบอํานาจอย(างเปGนลายลักษณ5อักษร
“ผูไดรับผลประโยชน-ที่แทจริง” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เปGนเจ;าของที่แท;จริงหรือมีอํานาจควบคุมความสัมพันธ5
ทางธุรกิจของลูกค;ากับสหกรณ5 หรือบุคคลที่ลูกค;าทําธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู;ใช;อํานาจควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลที่มี
การตกลงกันทางกฎหมาย
“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความว(า ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได;ว(ากระทําขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให;ต;องตกอยู(
ภายใต;บังคับแห(งพระราชบัญญัติปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเปGนธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข;องกับการกระทําความผิด
มู ล ฐานหรื อ การสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก( ก ารก( อ การร; า ย ทั้ ง นี้ ไ ม( ว( า จะเปG น การทํ า ธุ ร กรรมเพี ย งครั้ ง เดี ย วหรื อ หลายครั้ ง
และให;หมายความรวมถึงการพยายามกระทําธุรกรรมด;วย
“การรู จั ก ลู ก คา” หมายความว( า การจั ด ให; ลู ก ค; า แสดงตนทุ ก ครั้ งก( อ นการสร; างความสั ม พั น ธ5 ห รื อ ทํ า ธุ รกรรม
หรือการจัดให;ผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราวแสดงตน เมื่อมีการทําธุรกรรมถึงเกณฑ5ที่กฎหมายกําหนด
“การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา” หมายความว(า กระบวนการที่กําหนดขึ้น เมื่อเริ่มมีความสัมพันธ5
ทางธุ ร กิ จ กั บ ลู ก ค; า หรื อ มี ก ารทํ า ธุ ร กรรมกั บ ผู; ที่ ทํ า ธุ ร กรรมเปG น ครั้ ง คราวที่ มี ก ารทํ า ธุ ร กรรมถึ งเกณฑ5 ที่ ก ฎหมายกํ า หนด
โดยการระบุตัวตนและพิสูจน5ทราบตัวตน ระบุผู;รับผลประโยชน5ที่แท;จริง และติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินจากการ
ทําธุรกรรมของลูกค;า ว(ามีพฤติการณ5ผิดปกติมีเหตุอันควรสงสัยหรือไม( ทั้งนี้ เพื่อปYองกันมิให;สถาบันการเงินและผู;ประกอบอาชีพ
บางประเภทถูกใช;เปGนช(องทางในการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;าย
“บุคคลที่ถูกกําหนด” หมายความว(า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค5กรตามรายชื่อซึ่งมีมติของหรือประกาศ
ภายใต;คณะมนตรีความมั่นคงแห(งสหประชาชาติกําหนดให;เปGนผู;ที่มีการกระทําอันเปGนการก(อการร;ายหรือการแพร(ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทําลายล;างสูงและสํานักงาน ปปง. ได;ประกาศรายชื่อนั้น หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค5กรตามรายชื่อ
ที่ศาลได;พิจารณาและมีคําสั่งให;เปGนบุคคลที่ถูกกําหนดตามพระราชบัญญัติปYองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูง พ.ศ. 2559
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แนวปฏิบัติในเรื่อง การประเมินความเสี่ยงภายในองค-กร
1. การบริห ารความเสี่ ย งดานการฟอกเงิน และการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แกการกอการรายและการแพรขยายอาวุ ธ
ที่มีอานุภาพทําลายลางสูงภายในองค-กร
สหกรณ5จะดําเนินการประเมินและบริหารความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;าย
และการแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูงภายในองค5กรของสหกรณ5 อย(างสม่ําเสมอปcละ 1 ครั้ง เพื่อให;ทราบว(า สหกรณ5
มีความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูง
อยู( ใ นส( ว นใดบ; า ง และกํ า หนดมาตรการและวิ ธี ก ารในการบรรเทาความเสี่ ย งที่ เหมาะสมสํ า หรั บ ความเสี่ ย งดั ง กล( า ว
โดยในการประเมินและบริหารความเสี่ยงสหกรณ5จะดําเนินการโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;าย
และการแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูงในการดําเนินธุรกิจทั้งหมดของสหกรณ5 ดังนี้
1.1 ปdจจัยความเสี่ยงด;านลูกค;า โดยพิจารณาว(าลูกค;า (สมาชิกของสหกรณ5 ) ที่มีทั้งหมดของสหกรณ5 มีความเสี่ยงฯ
ในภาพรวมอย(างไร
1.2 ปdจจัยความเสี่ยงด;านพื้นที่หรือประเทศ โดยพิจารณาสถานที่ตั้งสหกรณ5ว(าตั้งอยู(ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงฯ หรือไม(
1.3 ปd จจัยความความเสี่ยงด;านผลิตภัณฑ5 บริการ ลั กษณะการทําธุรกรรม และช(องทางการให; บริการของสหกรณ5
โดยพิจารณาว(า ผลิตภัณฑ5 บริการ ลักษณะการทําธุรกรรม และช(องทางการให;บริการ มีความเสี่ยงฯ ในภาพรวมอย(างไร
หลักเกณฑ5ที่ใช;ในการพิจารณาปdจจัยดังกล(าวข;างต;น ดังนี้
1.1 ป5จจัยความเสี่ยงดานลูกคา (สมาชิก)
หลักเกณฑ5การพิจารณาความเสี่ยงด;านลูกค;า
ระดับความเสี่ยง
ดานลูกคาของ
ของสหกรณสูง
ปานกลาง
ต่ํา

หลักเกณฑ-ในการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดานลูกคา
สมาชิกที่มีความเสี่ยงสูง มากกว(า ร;อยละ 20 ของสมาชิกและทั้งหมด
สมาชิกที่มีความเสี่ยงสูง ระหว(าง ร;อยละ 5 - 20 ของสมาชิกทั้งหมด
สมาชิกที่มีความเสี่ยงสูง น;อยกว(า ร;อยละ 5 ของสมาชิกทั้งหมด

ตัวอย(างที่ 1 กรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงด;าน ML/FT ด;านลูกค;าของสหกรณ5 มีความเสี่ยงต่ํา
ระดับ
ความเสี่ยง

จํานวนสมาชิก

สูง

18

2.77 %

ปานกลาง

50

7.69 %

ต่ํา

582

89.54 %

รวม

650

100 %

(ราย)

สัดสวน

สมาชิกที่มีความเสี่ยงสูง
น;อยกว(า 5% ของ
สมาชิกทั้งหมด
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ตัวอย(างที่ 2 กรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงด;าน ML/FT ด;านลูกค;าของสหกรณ5 มีความเสี่ยงสูง
ระดับ
ความเสี่ยง

จํานวนสมาชิก

สัดสวน

สูง

137

21.08 %

กลาง

50

7.69 %

ต่ํา

463

71.23 %

รวม

650

100 %

(ราย)

สมาชิกที่มีความเสี่ยงสูง
มากกว(า 20% ของ
สมาชิกทั้งหมด

1.2 ป5จจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ
หลักเกณฑ5การพิจารณา
หากสหกรณ5 มีสถานประกอบการตั้งอยู(ในพื้นที่ ดังต(อไปนี้ ให;ถือว(ามีความเสี่ยงสูง
- พื้นที่ที่อยู(ภายใต;ประกาศสถานการณ5ฉุกเฉินตามกฎหมายว(าด;วยการบริหารราชการในสถานการณ5ฉุกเฉิน เช(น
จังหวัดนราธิวาส (ยกเว;น อําเภอสุไหงโก-ลก อําเภอสุคิริน) จังหวัดยะลา (ยกเว;น อําเภอเบตง) และจังหวัดปdตตานี (ยกเว;น
อําเภอแม(ลาน)
หมายเหตุ: พื้นที่เสี่ยงตามประกาศ เรื่อง การใหประกาศที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามประกาศสถานการณ"ฉุกเฉินที่มีความรายแรงยังคงมีผ ล
บังคับใช (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561)

- พื้นที่ที่สํานักงาน ปปง. ประกาศให;เปGนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงด;านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก(
การก(อการร;าย รวมถึงการแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูง หรือการกระทําความผิดมูลฐาน
- พื้นที่หรือประเทศที่ได;รับการประเมินจากองค5กรระหว(างประเทศหรือหน(วยงานที่น(าเชื่อถือว(าเปGนพื้นที่หรือ
ประเทศที่ไม(มีมาตรการด;านการปYองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต(อต;านการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและ
การแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูงอย(างเพียงพอ
- พื้ นที่ หรือประเทศที่ได;รับ การประเมิ นจากองค5กรระหว(างประเทศหรือหน(วยงานที่ น(าเชื่อถือ ว(า เปG นแหล( ง
สนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;าย แหล(งก(อการร;าย หรือมีองค5กรผู;ก(อการร;ายปฏิบัติการอยู(
ตัวอย(างเช(น
1) ตัวอย(างกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงด;าน ML/FT ในด;านพื้นที่หรือประเทศ ที่ตั้งสถานประกอบการของสหกรณ5
มีความเสี่ยงต่ํา
- สหกรณ5 A มีสถานประกอบการตั้งอยู(ในพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ซึ่งสถานประกอบการไม(ได;
ตั้งอยู(ในพื้นที่ที่อยู(ภายใต;ประกาศสถานการณ5ฉุกเฉินตามกฎหมายว(าด;วยการบริหารราชการในสถานการณ5ฉุกเฉิน) จึงถือว(า
สหกรณ5 A มีความเสี่ยงด;าน ML/FT ในด;านพื้นที่หรือประเทศ มีความเสี่ยงต่ํา
2) ตัวอย(างกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงด;าน ML/FT ในด;านพื้นที่หรือประเทศ ที่ตั้งสถานประกอบการของสหกรณ5
มีความเสี่ยงสูง
- สหกรณ5 B มีสถานประกอบการตั้งอยู(ในพื้นที่ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ซึ่งมีสถานประกอบการตั้งอยู(
ในพื้นที่เสี่ยงตามประกาศ เรื่อง การให;ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามประกาศสถานการณ5ฉุกเฉินที่มีความร;ายแรงยังคง
มีผลบังคับใช;) จึงถือว(าสหกรณ5 B มีความเสี่ยงด;าน ML/FT ในด;านพื้นที่หรือประเทศ มีความเสี่ยงสูง
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1.3 ป5จจัยความเสี่ยงดานผลิตภัณฑ- บริการ และชองทางการใหบริการ
1.3.1 ปdจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ5 บริการ จะนําผลลัพภ5มาจากการประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ5 บริการ
ตามขั้นตอนวิธีการที่อยู(ในหัวข;อ “การประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ5/บริการ ช(องทางบริการ” ของแนวทางปฏิบัติมาพิจารณา
ตัวอย(างเช(น
ผลิตภัณฑและบริการ
เงินฝาก
1. เงินฝากออมทรัพย5
2. เงินฝากออมทรัพย5พิเศษ

3. เงินฝากประจํา
สินเชื่อ
4. กู;สามัญ
5. กู;ฉุกเฉิน
6. จดจํานอง
หุน
7. หุ;น

ป5จจัยที่ใชในการประเมินความเสีย่ งฯ
การโอน การเปลี่ยน
เปลี่ยนมือ เปGนเงินสด

คะแนน ผลการประเมิน/
การจํากัดวงเงิน รวม ระดับความเสีย่ ง
หรือจํานวนครั้ง

3
1

3
3

3
1

9
5

สูง
ปานกลาง

1

1

1

3

ต่ํา

1
1
1

1
3
1

1
1
1

3
5
3

ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา

1

1

1

3

ต่ํา

4.43

ปานกลาง

สรุปคะแนน/ผลประเมินเฉลี่ย (31 คะแนน/7 ประเภท)

มาตรการและวิธีการ
บรรเทาความเสีย่ ง

-จํ ากั ดวงเงิ นในการทํ าธุ รกรรม
ผ( านช( องทางบริ ก ารแบบไม(
พบหน;า ไม(เกิน …… บาท ต(อครั้ง
และไม(เกิน ……… บาท ต(อเดือน
-กํ าหนดเงื่ อนไขการตรวจสอบ
(Monitor) ธุรกรรมแบบเข;มข;น

หมายเหตุ รายละเอียดการประเมินแต(ละผลิตภัณฑ5/บริการ อยู(ในหัวข;อการประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ5/บริการ ช(องทางบริการ
ผลการประเมินความเสี่ยงฯ ผลิตภัณฑ5และบริการ ของสหกรณ5 ทําให;ทราบว(า สหกรณ5 มีผลิตภัณฑ5และบริการ
อะไรบ; างที่ มี ค วามเสี่ ยงสู ง ความเสี่ย งปานกลาง และความเสี่ย งต่ํ า เพื่ อ กําหนดมาตรการและวิธีก ารบรรเทาความเสี่ย งฯ
ที่เหมาะสมสําหรับแต(ละผลิตภัณฑ5และบริการ
1.3.2 ป5จจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับชองทางการใหบริการ
ช(องทางการให;บริการ หมายถึง วิธีการหรือช(องทางที่สหกรณ5จะนําผลิตภัณฑ5หรือบริการไปสู(สมาชิกของ
สหกรณ5 (ลูกค;า) และผู;รับผลประโยชน5กรณีสมาชิกถึงแก(กรรม (ผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว)
หลักเกณฑ5การพิจารณา
- ช(อ งทางการให; บ ริการ แบบพบหนา คื อ ช( อ งทางการให; บ ริก ารผ( านพนั ก งานของสหกรณ5 ถื อว(าเปG น
ช(องทางบริการที่มีความเสี่ยงต่ํา
- ช(องทางการให;บริการ แบบไมพบหนา คือ ช(องทางการให;บริการผ(านสื่ออิเล็กทรอนิกส5 หรือการสื่อสาร
ด;วยวิธีอื่นที่ไม(ใช(การพบหน;า เช(น การติดต(อทําธุรกรรมผ(านโทรศัพท5 หรือผ(านแอปพลิเคชัน LINE, Facebook เปGนต;น ถือว(า
เปGนช(องทางบริการที่มีความเสี่ยงสูง
ตัวอย(างเช(น
ช(องทางการให;บริการของสหกรณ5ส(วนใหญ(เปGนแบบพบหน;า ดังนั้นความเสี่ยงด;านช(องทางการให;บริการ
ของสหกรณ5จึงถือว(ามีความเสี่ยงต่ํา
ผลการประเมินความเสี่ยงฯ ช(องทางบริการของสหกรณ5 ทําให;ทราบว(า สหกรณ5มีช(องทางบริการใดบ;าง
ที่มีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ํา เพื่อกําหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเสี่ยงฯ ของแต(ละ
ช(องทางบริการดังกล(าว
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2. สรุปผลการประเมินความเสี่ยง
ผลของการประเมินความเสี่ยงภายในองค5กรทั้ง 3 ด;าน จะทําให;สหกรณ5ทราบว(ามีความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูงในภาพรวมอยู(ในระดับใด เพื่อจะนํา
ผลดังกล(าวมากําหนดมาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี่ยง โดยเฉพาะอย(างยิ่งด;านที่มีผลการประเมินเปGนความเสี่ยงสูง
สหกรณ5จะต;องกําหนดมาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี่ยงเข;มข;น
ตัวอย(าง สรุปผลการประเมินความเสี่ยงฯ ในภาพรวม
ป5จจัยที่ใชในการประเมินความเสี่ยงฯ

ผลการประเมิน/ระดับความเสี่ยง

1. ปdจจัยความเสี่ยงด;านลูกค;า (สมาชิก)

ต่ํา

2. ปdจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ

ต่ํา

3. ปdจจัยความความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ5 บริการ และช(องทางการให;บริการ

ปานกลาง

สรุปผลประเมินความเสี่ยงฯ ในภาพรวม

ปานกลางคอนขางต่ํา

ทั้งนี้ ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงในแต(ละครั้ง สหกรณ5จะใช;ข;อมูลที่เปGนปdจจุบัน เพื่อให;ผลการประเมินและบริหาร

ความเสี่ยงมีความถูกต;องและครบถ;วน และหากสํานักงาน ปปง. ร;องขอผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงด;านการฟอกเงิน และการ
สนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายภายในองค5กรของสหกรณ5 สหกรณ5จะดําเนินการจัดส(งให;สํานักงาน ปปง. ทันที
3. กําหนดมาตรการในการบรรเทาความเสี่ยง
เมื่อสหกรณ5 ทราบผลลัพธ5ของการประเมินและบริหารความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูงภายในองค5กรแล;ว สหกรณ5จะกําหนดมาตรการและวิธีการ
ในการบรรเทาความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายล;างสูงภายในองค5กร
ตัวอย(าง การกําหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยง
1. สหกรณ5จัดให;สมาชิกของสหกรณ5 (ลูกค;า) ทุกราย ต;องแสดงข;อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนตามประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค;าสถาบันการเงินและผู;ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 โดยให;ผู;สมัครขอเปGนสมาชิก
ของสหกรณ5แสดงตนก(อนอนุมัติรับเปGนสมาชิกของสหกรณ5
2. สหกรณ5 ดํ าเนิ นการตรวจสอบรายชื่ อลู กค; าและผู; ที่ ทํ าธุ รกรรมเปG นครั้ งคราว ทุ กรายกั บฐานข; อมู ลรายชื่ อบุ คคล
ที่ถูกกําหนด ตามพระราชบัญญัตปิ Yองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายล;างสูง พ.ศ. 2559 ทุกครั้งก(อน อนุมัติรับเปGนสมาชิกของสหกรณ5/รับทําธุรกรรม รวมทั้งตรวจสอบรายชื่อลูกค;าทุกครั้งที่
สํานักงาน ปปง. มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดครั้งใหม(
3. สหกรณ5กําหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงสําหรับช(องทางบริการแบบไม(พบหน;า โดยกําหนดวงเงินในการทํา
ธุรกรรมผ(านช(องทางดังกล(าว ไม(เกิน 5,000 บาทต(อครั้ง และไม(เกิน 20,0000 บาทต(อวัน
หมายเหตุ กฎหมายที่เกี่ยวข;องในเรื่องการประเมินและบริหารความเสี่ยงภายในองค5กร ได;แก(
1. พระราชบัญญัติปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก;ไขเพิ่มเติม มาตรา 20/1
2. กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข;อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค;า พ.ศ. 2556 และที่แก;ไขเพิ่มเติม ข;อ 4
3. ประกาศสํานักงานปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสําหรับการประเมินและบริหาร
ความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายภายในสถาบันการเงินและผู;ประกอบอาชีพตาม มาตรา 16 (1) และ (9)
4. ประกาศสํานักงานปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกําหนดปdจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค;าเกี่ยวกับ
พื้นที่หรือประเทศ
5. ประกาศสํ านัก งานปY องกั นและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อ ง แนวทางการกํ าหนดปd จจั ยหรือลั กษณะในการพิ จารณาลูกค; าที่ มี
ความเสี่ยงต่ํา
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แนวปฏิบัติในเรื่อง การรับลูกคา
1. การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด
ในขั้นตอนแรกของกระบวนการรับลูกค;า สหกรณ5จะนําข;อมูลชื่อเต็มและเลขประจําตัวประชาชนของผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก
หรื อ ผู; ที่ ทํ า ธุ ร กรรมเปG น ครั้ ง คราว และชื่ อ สหกรณ5 อื่ น ที่ ม าทํ า ธุ ร กรรม มาตรวจสอบกั บ ข; อ มู ล รายชื่ อ บุ ค คลที่ ถู ก กํ า หนด
เพื่อปYองกันไม(ให;สหกรณ5ดําเนินการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ หรือทําธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกําหนด ซึ่งเปGนบุคคลที่สหกรณ5
ห;ามรับเปGนสมาชิกหรือห;ามทําธุรกรรมด;วย โดยหากตรวจสอบแล;วพบว(า รายชื่อที่ตรวจสอบตรงกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด
สหกรณ5จะปฏิเสธการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ หรือไม(รับเปGนสมาชิก หรือไม(รับทําธุรกรรม พร;อมกับพิจารณารายงานเปGน
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง.1-03) ให;กับสํานักงาน ปปง. ต(อไป
2. การจัดใหลูกคาแสดงตน
เมื่อผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5อื่น แจ;งความประสงค5จะสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ ขอสมัครเปGนสมาชิกสหกรณ5
ขอฝากเงิน หรือขอทําธุรกรรมกับสหกรณ5 สหกรณ5จะจัดให;ผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5อื่น และผู;ที่ขอทําธุรกรรม แสดงตนด;วย
การแจ;งข;อมูล และหลั กฐานการแสดงตนตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อ ง วิธีก ารแสดงตนของลูกค;าสถาบัน การเงิน
และผู;ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
สหกรณ5จะจัดให;ผู;ขอสมัครเปGนสมาชิกแสดงตนทุกครั้งก(อนอนุมัติรับเปGนสมาชิก จัดให;สหกรณ5อื่นแสดงตนทุกครั้ง
ก(อนรับเปzดบัญชีเงินฝาก/สินเชื่อ หรือก(อนทําธุรกรรมครั้งแรก และจัดให;บุคคลทั่วไปที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราวแสดงตนทุกครั้ง
ก(อนการทําธุรกรรมที่มีมูลค(าตั้งแต( 100,000 บาทขึ้นไป โดยอย(างน;อยต;องแสดงข;อมูลและหลักฐาน ดังนี้
บุคคลธรรมดา

สหกรณ-อื่น

1. ชื่อเต็ม
2. วัน เดือน ปcเกิด
3. เลขประจํ า ตั ว ประชาชน และในกรณี ที่ เปG น คนต( า งด; า ว
ให;แสดงเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขประจําตัวที่รัฐบาลหรือ
หน(วยงานของรัฐเจ;าของสัญ ชาติออกให; หรือเลขประจําตั ว
ในเอกสารสําคัญประจําตัวที่รัฐบาลไทยออกให;
4. ที่อยู(ตามบัตรประจําตัวประชาชนหรือที่อยู(ตามทะเบียนบ;าน
และที่อยู(ปdจจุบัน กรณี ที่เปGนคนต(างด;าวให;แสดงชื่อประเทศ
เจ;าของสัญชาติและที่อยู(ปdจจุบันในประเทศไทย หากคนต(างด;าว
ไม(มีที่อยู(ในประเทศไทย ให;ใช;ที่อยู(ปdจจุบัน
5. ข;อมูลการติดต(อ เช(น หมายเลขโทรศัพท5 ที่อยู(อิเล็กทรอนิกส5
6. ข;อมูลอาชีพ รวมทั้งชื่อและที่ตั้งของที่ทํางาน
7. ลายมือชื่อผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/ผู;ทําธุรกรรม
8. หลักฐานตามข;อ 4. ได;แก( บัตรประจําตัวประชาชน ในกรณี
ที่เปGนคนต(างด;าวให;แสดงหลักฐาน ได;แก( หนังสือเดินทาง หรือ
เอกสารสําคัญประจําตัวที่รัฐบาลหรือหน(วยงานของรัฐเจ;าของ
สัญชาติออกให; หรือเอกสารสําคัญประจําตัวที่รัฐบาลไทยออกให;

1. ชื่อสหกรณ5
2. ประเภทกิจการและวัตถุประสงค5ในการดําเนินกิจการ
3. สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท5
4. เลขประจําตัวผู;เสียภาษีอากร (ถ;ามี)
5. ชื่อเต็มของผู;มีอํานาจลงนามแทนสหกรณ5
6. ข; อมู ลของบุ คคลที่ ได; รั บมอบอํ านาจทอดสุ ดท; ายให; สร; าง
ความสัมพันธ5ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรม ดังนี้
6.1 ชื่อเต็ม
6.2 วัน เดือน ปcเกิด
6.3 เลขประจําตัวประชาชน
6.4 ที่ อยู(ต ามบั ต รประชาชนหรือ ที่ อยู(ต ามทะเบี ยนบ; าน
และที่อยู(ปdจจุบัน
6.5 ลายมือชื่อผู;รับมอบอํานาจทอดสุดท;าย
7. หลักฐานการจดทะเบียนสหกรณ5 หนังสือแสดงความประสงค5
ในการทําธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน(วยงาน
ที่ เกี่ ยวข; อง หนั งสื อแต( งตั้ งหรื อหนั งสื อมอบอํ านาจในการทํ า
ธุรกรรม
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3. การระบุตัวตนและพิสูจน-ทราบตัวตนของลูกคา
3.1 ข;อมูลการระบุตัวตน
ในการระบุตัวตนของผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5อื่น และผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว สหกรณ5จะต;องมีข;อมูล
เพื่ อ ระบุ ตั ว ตนให; ค รบถ; ว นสมบู ร ณ5 เพี ย งพอที่ จ ะพิ สู จ น5 ไ ด; ว( า ผู; ข อสมั ค รเปG น สมาชิ ก /สหกรณ5 อื่ น และผู; ที่ ทํ า ธุ ร กรรมเปG น
ครั้งคราว มีตัวตนอยู(จริงตามกฎหมาย โดยใช;ข;อมูลที่ได;ในขั้นตอนการแสดงตน รวมทั้งสหกรณ5จะคํานึงถึงระดับความเสี่ยงของ
ผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5อื่น และผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราวแต(ละรายประกอบด;วย ซึ่งหากประเมินความเสี่ยงแล;วพบว(า
ผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5อื่น และผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว มีความเสี่ยงสูง สหกรณ5จะขอข;อมูลการระบุตัวตนเพิ่มเติม
โดยข;อมูลการระบุตัวตนที่สหกรณ5จะพิจารณาขอเพิ่มจากข;อมูลการแสดงตนเบื้องต;น มีดังนี้
บุคคลธรรมดา
1. แหล(งที่มาของเงินหรือรายได;
2. วัตถุประสงค5ในการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ
3. ผู;ได;รับผลประโยชน5ที่แท;จริง

สหกรณ1. แหล(งที่มาของเงินหรือรายได;
2. วัตถุประสงค5ในการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ
3. ผู;ได;รับผลประโยชน5ที่แท;จริง
4. ชื่ อ และประเภทตามกฎหมายตลอดจนข; อ มู ล ที่ ส ามารถ
พิสูจน5ได;ถึงสถานะทางกฎหมาย และการมีอยู(จริงของสหกรณ5
5. ข;อมูลเกี่ยวกับอํานาจในการควบคุม กํากับดูแล และผูกพัน
รวมทั้งให;ระบุบุคคลที่เกี่ยวข;องซึ่งมีตําแหน(งบริหารระดับสูง
6. สถานที่ตั้งตามที่จดทะเบียนและสถานที่ตั้งสํานักงานใหญ(

3.2 การระบุผู;ได;รับผลประโยชน5ที่แท;จริง
แนวทางในการระบุผู;ได;รับผลประโยชน5ที่แท;จริง ซึ่งเปGนข;อมูลการระบุตัวตนที่สหกรณ5จะพิจารณาขอเพิ่มเติมจาก
ข;อมูลการแสดงตน มีดังนี้
3.2.1 สําหรับผู;ขอสมัครเปGนสมาชิกที่เปGนบุคคลธรรมดา ให;ระบุว(าผู;ขอสมัครเปGนสมาชิกแต(ละรายนั้นเปGนผู;ได;รับ
ผลประโยชน5ที่แท;จริง
3.2.2 สําหรับลูกค;าที่เปGนสหกรณ5 ให;พิจารณาระบุผู;ได;รับผลประโยชน5ที่แท;จริง โดยระบุบุคคลธรรมดาที่มีตําแหน(ง
เปGนเจ;าหน;าที่บริหารระดับสูงหรือมีอํานาจในการบริหารของของสหกรณ5
โดยหลังจากที่ระบุผู;ได;รับผลประโยชน5ที่แท;จริงแล;ว สหกรณ5จะขอข;อมูลของผู;ได;รับผลประโยชน5ที่แท;จริง ได;แก(
ชื่อเต็ม และเลขประจําตัวประชาชน ซึ่งเปGนข;อมูลจําเปGนที่สหกรณ5จะต;องได;รับ นอกจากนี้ สหกรณ5อาจพิจารณาให;มีการระบุ
ข;อมูลอื่นที่เปGนประโยชน5เพิ่มเติมได; เช(น ข;อมูลที่อยู( ข;อมูลการติดต(อ ข;อมูลอาชีพ เปGนต;น
ทั้งนี้ สหกรณ5จะขอข;อมูลผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5อื่น และผู;ที่ได;รับผลประโยชน5ที่แท;จริงให;เพียงพอที่จะสามารถ
นําไปตรวจสอบกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด และเพียงพอที่จะสามารถนําไปประเมินและบริหารความเสี่ยงของลูกค;าได;
4. การตรวจสอบความถูกตองและความแทจริงของขอมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน
เมื่อสหกรณ5ได;รับข;อมูลและหลักฐานการแสดงตนและการระบุตัวตนจากผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5อื่น และผู;ที่ทํา
ธุรกรรมเปGนครั้งคราวแล;ว สหกรณ5 จะดําเนินการตรวจสอบความถูกต;องและความแท;จริงของข;อมูลและหลักฐานประกอบ
การแสดงตนดังกล(าว เพื่อพิสูจน5ว(าเปGนข;อมูลและหลักฐานที่แท;จริง โดยมีแนวทางในการพิสูจน5ทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต;อง
และความแท;จริงของข;อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนและการระบุตัวตน ดังนี้
4.1 ตรวจสอบข; อ มู ล ในเอกสารการสมั ค รเปG น สมาชิ ก เช( น ใบสมั ค รสมาชิ ก สหกรณ5 แบบแสดงข; อ มู ล สมาชิ ก
แบบคําขอต(าง ๆ เปGนต;น ให;ครบถ;วนถูกต;องตรงกับเอกสารข;อมูลหลักฐานการแสดงตนและการระบุตัวตน
4.2 ตรวจสอบรูปถ(ายในเอกสารการแสดงตน เช(น รูปถ(ายในบัตรประจําตัวประชาชน จะต;องเปGนบุคคลคนเดียวกันกับ
ผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/ลูกค;า
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4.3 ตรวจสอบหลักฐานการแสดงตนจากเอกสารต;นฉบับ โดยผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5อื่น และผู;ที่ทําธุรกรรม
เปGนครั้งคราวจะต;องแสดงเอกสารต;นฉบับที่ยังไม(หมดอายุเท(านั้น หรือตรวจสอบจากข;อมูลอื่นที่ขอเพิ่มเติมเพื่ออ;างอิง หรือ
ตรวจสอบจากแหล(งข;อมูลที่น(าเชื่อถือ หรือตรวจสอบโดยใช;ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส5
4.4 ตรวจสอบข;อมูลการระบุตัวตน แหล(งที่มาของเงินหรือรายได; วัตถุประสงค5ในการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ
ผู;ได;รับผลประโยชน5ที่แท;จริง โดยคํานึงถึงความสอดคล;องกันของข;อมูลต(าง ๆ
5. การประเมินความเสี่ยงของลูกคา
หลังจากขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด การจัดให;ลูกค;าแสดงตน การระบุตัวตนและพิสูจน5ทราบตัวตน
ของลูกค;า การตรวจสอบความถูกต;องและความแท;จริงของข;อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน สหกรณ5จะดําเนินการ
ประเมินความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายของผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5อื่น และ
ผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว เพื่อใช;เปGนข;อมูลสําหรับพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรม
กับสหกรณ5 ดังนี้
5.1 กรณีผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5อื่น
สหกรณ5ได;จัดระดับความเสี่ยงของสมาชิกไว; 3 ระดับ ดังนี้
5.1.1 สมาชิกที่มีความเสี่ยงสูง หมายถึง สมาชิกที่ถูกจัดระดับความเสี่ยงเปGนระดับ 3 (High Risk) ได;แก( สมาชิกที่มี
ลักษณะอย(างใดอย(างหนึ่ง ดังต(อไปนี้
1) สมาชิกหรือผู;ได;รับผลประโยชน5ที่แท;จริงมีรายชื่อตรงกับข;อมูลที่สํานักงานแจ;งว(าเปGนรายชื่อที่ต;องกําหนดให;
เปGนสมาชิกที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได;รับการเฝYาระวังอย(างใกล;ชิด โดยตรวจสอบข;อมูลจากระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง
ด;านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด (AMLO Person Screening System หรือเรียกชื่อย(อว(า ระบบ APS ผ(านเว็บไซต5
https://aps.amlo.go.th/aps/public/ หรื อผ่าน QR Code

2) สมาชิกหรือผู;ได;รับผลประโยชน5ที่แท;จริงเปGนบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
3) สมาชิกหรือผู;ได;รับผลประโยชน5ที่แท;จริงประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงตามที่เลขาธิการกําหนด
4) สมาชิกมีถิ่นที่อยู(ชั่วคราวหรือถาวร ประกอบอาชีพ มีแหล(งที่มาของรายได; ทําธุรกรรมในพื้นที่เชิงภูมิศาสตร5หรือ
ประเทศซึ่งเลขาธิก ารกํ าหนดว( าเปG น พื้ น ที่ ห รือ ประเทศที่ มี ค วามเสี่ย งสู งด;า นการฟอกเงิน หรือ การสนั บ สนุ น ทางการเงิน
แก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูง
5) สมาชิกหรือผู;ได;รับผลประโยชน5ที่แท;จริงถูกพิจารณาโดยนัยอื่นว(ามีความเสี่ยงสูงไม(ว(าทางด;านการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูง โดยปรากฏในสื่อสาธารณะว(า
เกี่ยวข;องกับการกระทําความผิดมูลฐาน
6) สมาชิกหรือผู;ได;รับผลประโยชน5ที่แท;จริงมีความสัมพันธ5ทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมของสมาชิกดําเนินไป
อย(างผิดปกติ (สมาชิกเคยถูกสหกรณ5 รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต(อสํานักงาน ปปง.)
7) กรณีสมาชิกที่เปGนนิติบุคคลให;พิจารณาโครงสร;างการถือหุ;นว(ามีความผิดปกติหรือมีความซับซ;อนเกินกว(า
การดําเนินธุรกิจตามปกติหรือไม( โดยพิจารณาจากลักษณะธุรกิจของสมาชิกกับโครงสร;างการถือหุ;นว(ามีความซับซ;อนเกินกว(า
ลักษณะธุรกิจปกติหรือไม( เช(น ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ทุนจดทะเบียนไม(สูง แต(มีโครงสร;างการถือหุ;นที่ซับซ;อน หรือประกอบ
ธุรกิจขนาดเล็ก ทุนจดทะเบียนไม(สูง แต(การแสวงหาผู;ได;รับผลประโยชน5ที่แท;จริงที่เปGนบุคคลธรรมดานั้น ต;องดําเนินการ
จนกว(าจะถึงบุคคลธรรมดาที่เปGนผู;ได;รับผลประโยชน5ที่แท;จริงเกินกว(า 3 ชั้น ขึ้นไป
ถ;าสมาชิกหรือผู;ที่ได;รับผลประโยชน5ที่แท;จริงของสมาชิกเข;าลักษณะข;างต;นข;อใดข;อหนึ่งให;ถือว(าเปGนสมาชิก
ที่มีความเสี่ยงสูง และต;องดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข;อเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิกในระดับเข;มข;นที่สุด
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5.1.2 สมาชิกที่มีความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง สมาชิกที่ถูกจัดระดับความเสี่ยงเปGนระดับ 2 (Medium Risk) ได;แก(
1) สมาชิกอยู(นอกเขตท;องที่การดําเนินงานของสหกรณ5 เช(น สมาชิกที่ย;ายภูมิลําเนา หรือประกอบอาชีพอยู(
นอกเขตบริการของสหกรณ5
2) สมาชิกชาวต(างประเทศที่ไม(มีสัญชาติและแหล(งรายได;จากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด;านการฟอกเงินหรือ
การสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูง และไม(ได;ประกอบอาชีพที่มีความ
เสี่ยงสูงตามที่เลขาธิการกําหนด
3) สมาชิกที่มีจํานวนเงินฝากตั้งแต(.........................ล;านบาทขึ้นไป
5.1.3 สมาชิกที่มีความเสี่ยงต่ํา หมายถึง สมาชิกที่ถูกจัดระดับความเสี่ยงเปGนระดับ 1 (Low Risk) ได;แก(
1) สมาชิก บุค คลธรรมดาที่มี สัญ ชาติไทย หรือนิ ติบุ คคลที่ จัดตั้ งตามกฎหมายไทยที่ ไม( ได;จัด อยู(ในระดั บ
ความเสี่ยงระดับ 2 และระดับ 3
2) สมาชิกที่มีความเสี่ยงในระดับต่ําตามประกาศสํานักงานปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทาง
การกําหนดปdจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค;าที่มีความเสี่ยงต่ํา
ขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิก/ผูที่ทําธุรกรรมเปFนครั้งคราวในระดับเขมขนที่สุด
บุคคลธรรมดา
1. แหล(งที่มาของเงินหรือรายได; เช(น หนังสือรับรองเงินเดือน
หนังสือสัญญาว(าจ;าง หลักฐานการเสียภาษี เปGนต;น
2. วัตถุประสงค5ในการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ
3. ผู;ได;รับผลประโยชน5ที่แท;จริง
4. ข;อมูลการอ;างถึงความสัมพันธ5ทางธุรกิจกับสถาบันการเงิน
ที่มีความน(าเชื่อถือด;านการปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ได;แก( สําเนาบัญชีเงินฝากของธนาคาร

สหกรณ1. แหล(งที่มาของเงินหรือรายได; เช(น หลักฐานงบการเงิน
2. วัตถุประสงค5ในการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ
3. ผู;ได;รับผลประโยชน5ที่แท;จริง
4. ชื่อและประเภทตามกฎหมายตลอดจนข;อมูลที่สามารถ
พิสูจน5ได;ถึงสถานะทางกฎหมาย และการมีอยู(จริงของนิติ
บุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
5. ข;อมูลเกี่ยวกับอํานาจในการควบคุม กํากับดูแล และผูกพัน
นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย รวมทั้ง
ให;ระบุบุคคลที่เกี่ยวข;องซึ่งมีตําแหน(งบริหารระดับสูง
6. สถานที่ ตั้ งตามที่ จดทะเบี ย นและสถานที่ ตั้ งสํ านั ก งาน
ใหญ(
7. ข;อมูลการอ;างถึงความสัมพันธ5ทางธุรกิจกับสถาบันการเงิน
ที่มีความน(าเชื่อถือด;านการปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ได;แก( สําเนาบัญชีเงินฝากของธนาคาร

ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ5ดําเนินการประเมินความเสี่ยงฯ แล;วพบว(า ผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5อื่น ผู;ที่ได;รับผลประโยชน5
ที่แท;จริง หรือผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราวมีความเสี่ยงสูง ผู;บริหารระดับสูงของสหกรณ5หรือเจ;าหน;าที่ผู;รับมอบอํานาจจากผู;บริหาร
จะเปGนผู;อนุมัติการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ หรืออนุมัติรับทําธุรกรรม หรืออนุมัติรับเปGนสมาชิกเท(านั้น ส(วนกรณีที่ผู;ขอสมัครเปGน
สมาชิก/สหกรณ5อื่น ผู;ที่ได;รับผลประโยชน5ที่แท;จริง หรือผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว มีความเสี่ยงสูงจนอาจเปGนเหตุให;สหกรณ5
ถูกใช;เปGนเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;าย สหกรณ5จะปฏิเสธการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ
หรือไม(รับทําธุรกรรมกับบุคคลดังกล(าว และจะรายงานเปGนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต(อสํานักงาน ปปง. ต(อไป
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6. การอนุมัติหรือปฏิเสธการสรางความสัมพันธ-ทางธุรกิจ
เมื่อสหกรณ5 จัดให;ลูกค;าแสดงตน ระบุตัวตน ตรวจสอบพิ สูจน5ท ราบตัวตน และประเมินความเสี่ยงของลูกค;าแล;ว
ในขั้นตอนการอนุมัติหรือปฏิเสธการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจให;พิจารณาดําเนินการ ดังนี้
6.1 กรณีปฏิเสธการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ
ให;ปฏิเสธการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ ไม(รับทําธุรกรรม หรือไม(รับเปGนสมาชิก และให;พิจารณารายงานเปGน
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง.1-03) หากพบข;อเท็จเท็จจริงอย(างใดอย(างหนึ่ง ดังต(อไปนี้
6.1.1 ผู; ข อสมั ค รเปG น สมาชิ ก /สหกรณ5 อื่ น ผู; ที่ ได; รั บ ผลประโยชน5 ที่ แ ท; จ ริง หรือ ผู; ที่ ทํ าธุ รกรรมเปG น ครั้งคราว
เปGนบุคคลที่ถูกกําหนด
6.1.2 ผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5อื่น หรือผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว ใช;ชื่อปลอม ปกปzดชื่อจริง หรือใช;ชื่อแฝง
6.1.3 ผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5อื่น หรือผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว แจ;งข;อมูลเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จ
6.1.4 สหกรณ5ได;รับข;อมูลการแสดงตนไม(ครบถ;วนตามตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค;า
สถาบันการเงินและผู;ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 หรือได;รับข;อมูลการแสดงตนและการระบุตัวตนไม(ครบถ;วนเพียงพอที่จะสามารถ
นําไปตรวจสอบกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด และไม(เพียงพอที่จะสามารถนําไปประเมินและบริหารความเสี่ยงของลูกค;าได;
6.1.5 ผู; ขอสมั ครเปG นสมาชิ ก/สหกรณ5 อื่ น ผู; ที่ ได; รั บผลประโยชน5 ที่ แท; จริ ง หรื อผู; ที่ ทํ าธุ รกรรมเปG น ครั้ งคราว
มีความเสี่ยงสูงมากจนอาจเปGนเหตุให;สหกรณ5 ถูกใช;เปGนเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;าย
และการแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูง
6.2 กรณีอนุมัติการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ
หากผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5อื่น ผู;ที่ได;รับผลประโยชน5ที่แท;จริง หรือผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราวไม(อยู(ในเกณฑ5
ที่ต;องปฏิเสธการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ ให;สหกรณ5พิจารณาอนุมัติสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ รับทําธุรกรรม หรือรับเปGน
สมาชิ ก โดยเจ; า หน; า ที่ ผู; ที่ ไ ด; รั บ มอบหมาย ยกเว; น ในกรณี ผู; ข อสมั ค รเปG น สมาชิ ก /สหกรณ5 อื่ น ผู; ที่ ได; รั บ ผลประโยชน5
ที่แท;จริง หรือผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว มีความเสี่ยงสูง ให;ผู;บริหารระดับสูงของสหกรณ5 หรือเจ;าหน;าที่ผู;รับมอบอํานาจ
จากผู;บริหารเปGนผู;อนุมัติการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ อนุมัติรับทําธุรกรรม หรืออนุมัติรับเปGนสมาชิกเท(านั้น
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แนวปฏิบัติในเรื่อง บริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงของสมาชิกสหกรณ-อยางตอเนื่อง
1. การบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินฯ และการทบทวนขอมูลของสมาชิก
สหกรณ5 ต; องดําเนิ น การบริห ารความเสี่ ยงด;านการฟอกเงิน และการสนั บ สนุน ทางการเงิน แก( การก( อการร;ายและ
การแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูงของสมาชิกตลอดระยะเวลาที่ดําเนินความสัมพันธ5ทางธุรกิจกับสมาชิกรายนั้น ๆ
โดยการทบทวนข;อมูลสมาชิก ทบทวนระดับความเสี่ยง และการตรวจทานความเคลื่อนไหวในการทําธุรกรรม ดังนี้
2.1 การทบทวนข;อมูลสมาชิก ให;สหกรณ5ตรวจทานและปรับปรุงข;อมูลการแสดงตน การระบุตัวตน และการพิสูจน5ทราบ
ตัวตนเพื่อให;เปGนปdจจุบันและดําเนินอย(างสม่ําเสมอจนกว(าจะยุติความสัมพันธ5ทางธุรกิจกับสมาชิก และทบทวนระดับความเสี่ยง
ของสมาชิกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือเมื่อสมาชิกมาสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมเพิ่มเติม หรือครบรอบระยะเวลา
รวมถึงทบทวนและติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินและข;อมูลสมาชิกอย(างต(อเนื่อง (Periodic Reviews) ว(ายังเปGนไปตามที่เคยแจ;งไว;
หรือเปGนไปตามพฤติกรรมปกติหรือไม(
2.2 รอบระยะเวลาในการตรวจทานและปรับปรุงข;อมูลและระดับความเสี่ยงของสมาชิก มีดังนี้
ระดับความเสี่ยง
ของสมาชิก

รอบระยะเวลาในการตรวจทานและปรับปรุง
ขอมูลตาง ๆ ของสมาชิก

ความเสีย่ งสูง

1 ปc

ความเสีย่ งปานกลาง

2 ปc

ความเสีย่ งต่ํา

3 ปc

หมายเหตุ
1. ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว(าสมาชิกที่มีความเสี่ยงต่ํา มีส(วนร(วมในการกระทําหรือมีการทําธุรกรรมหรือมีการดําเนินการใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข;องกับการฟอกเงินหรือ
การสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;าย หรือการแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูง สหกรณ5 จะดําเนินการปรับปรุงความเสี่ยงของสมาชิกดังกล(าว
ให;เปGนสมาชิกที่มีความเสี่ยงสูงและดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข;อเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิกในระดับที่เข;มข;นที่สุดทันที
2. ในกรณีที่สมาชิกมีความเสี่ยงสูงจนอาจเปGนเหตุให;สหกรณ5 ถูกใช;เปGนเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายหรือการแพร(
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูง สหกรณ5 จะปฏิเสธการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจหรือไม(ทําธุรกรรมหรือยุติความสัมพันธ5ทางธุรกิจกับสมาชิก
ดังกล(าว และรายงานเปGนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต(อสํานักงาน ปปง. ต(อไป

3. การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน
สหกรณ5ต;องดําเนินการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทําธุรกรรมและข;อมูลต(าง ๆ ที่เกี่ยวข;องกับการ
ดําเนินความสัมพันธ5ทางธุรกิจของสมาชิกแต(ละรายตลอดช(วงเวลาที่ความสัมพันธ5ทางธุรกิจยังดําเนินอยู(ว(ายังคงสอดคล;องกับ
วัตถุประสงค5ในการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมที่สมาชิกแจ;งไว; รวมถึงข;อมูลทางเศรษฐกิจของสมาชิก
ระดับความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูง
ของสมาชิกที่ได;ประเมินไว;และข;อมูลอื่น ๆ ของสมาชิกที่มีอยู( โดยพิจารณาหลักเกณฑ5 ดังนี้
3.1 ตรวจทานข;อมูลการแสดงตนหรือข;อมูลการระบุตัวตน เพื่อให;ทราบว(าสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงข;อมูลที่สําคัญ
ต(อการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของสมาชิก เช(น ข;อมูลอาชีพ ข;อมูลแหล(งที่มาของรายได; ข;อมูลรายได; ข;อมูล
สถานภาพทางการเมือง เปGนต;น
3.2 ตรวจทานข;อมูลการทําธุรกรรมของสมาชิกในระยะเวลาสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจจนถึงในขณะที่ดําเนินการตรวจทาน
โดยสรุปมูลค(าหรือสถิติการทําธุรกรรมโดยเฉลี่ยของสมาชิกในรอบระยะเวลาหนึ่งของสมาชิกรายนั้น ๆ (เช(น รอบระยะเวลา 6 เดือน
หรือรอบระยะเวลา 1 ปc เปGนต;น) เพื่อที่จะใช;เปGนข;อมูลหลักในการพิจารณาความสอดคล;องในการทําธุรกรรม ดังนี้
3.2.1 พิจารณาความสอดคล;องกับฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยพิจารณาข;อมูลการทําธุรกรรมของสมาชิก
ตามข;อ 3.2 ว(าสอดคล;องกับอาชีพหรือรายได;ของสมาชิกตามข;อ 3.1 หรือไม( เช(น กรณีสมาชิกแจ;งข;อมูลว(ามีอาชีพรับจ;างทั่วไป
และมีรายได;เดือนละ 10,000 บาท แต(จากข;อมูลการทําธุรกรรมของสมาชิกในรอบ 1 ปc ที่ผ(านมา มีค(าเฉลี่ยการฝากเงินและ
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ซื้อหุ;นประมาณเดือนละ 10,000 – 15,000 บาท และมีบางเดือนที่นําเงินมาฝากเปGนจํานวนมากประมาณ 200,000 บาท หรือ
กรณีสมาชิกมีการทําธุรกรรมโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาปdจจุบันที่ตรวจทานสูงกว(ารอบระยะเวลาที่ผ(านมา เช(น ในรอบระยะเวลา 1 ปc
ที่ผ(านมา สมาชิกรายหนึ่งมีมูลค(าการทําธุรกรรมโดยรวม 100,000 บาท แต(มีมูลค(าการทําธุรกรรมในรอบปcปdจจุบันเพิ่มขึ้นเปGน
500,00 บาท โดยที่สมาชิกรายดังกล(าวไม(มีการแจ;งเปลี่ยนแปลงข;อมูลอาชีพ รายได; หรือแหล(งที่มาของรายได; เปGนต;น ซึ่งหาก
พิจารณาตามตัวอย(างดังกล(าวข;างต;นแล;วจะพบว(าการทําธุรกรรมของสมาชิกรายดังกล(าว ไม(สอดคล;องกับฐานะทางเศรษฐกิจ
ของสมาชิก
3.2.2 พิจารณาความสอดคล;องกับวัตถุประสงค5 โดยพิจารณาข;อมูลการทําธุรกรรมของสมาชิกตามข;อ 3.2 ว(า
สอดคล;องกับวัตถุประสงค5ที่สมาชิกได;แจ;งไว;ในขั้นตอนการสมัครสมาชิกหรือไม( ตัวอย(างเช(น กรณีสมาชิกได;แจ;งวัตถุประสงค5ใน
ขั้นตอนการสมัครเปGนสมาชิกสหกรณ5ว(า เพื่อออมเงิน แต(จากข;อมูลการทําธุรกรรมของสมาชิกในรอบ 1 ปcที่ผ(านมา พบว(า
สมาชิกรายนี้ได;มีการฝากเงินเข;าบัญชีสมาชิกที่เปzดไว;กับสหกรณ5เปGนเงินจํานวนมากประมาณ 100,000 – 200,000 บาท ต(อครั้ง
และภายในเดือนเดียวกันก็มีการถอนเงินออกจากบัญชีในจํานวนเงินเท(ากับที่ได;ฝากเงินเข;าบัญชี และมียอดเงินคงเหลือในบัญชี
เพียงเล็กน;อย ซึ่งการทําธุรกรรมของสมาชิกรายนี้มีลักษณะเปGนการฝากเงินเข;าและถอนเงินออกจากบัญชีอย(างรวดเร็ว ซึ่งหาก
พิจารณาตามตัวอย(างนี้แล;วจะพบว(าการทําธุรกรรมของสมาชิกรายดังกล(าว ไม(สอดคล;องกับกับวัตถุประสงค5ที่สมาชิกได;แจ;งไว;
3.3 เมื่อเจ;าหน;าที่สหกรณ5ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของสมาชิกแต(ละรายตามหลักเกณฑ5 ข;อ 3.1 และข;อ
3.2 แล;ว จะต;องดําเนินการปรับปรุงหรือทบทวนข;อมูลของสมาชิก เนื่องจากสมาชิกอาจมีข;อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป และข;อมูล
ดังกล(าวอาจส(งผลกระทบต(อการปรับปรุงระดับความเสี่ยงของสมาชิกด;วย
3.4 กรณีที่เจ;าหน;าที่สหกรณ5ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของสมาชิกแต(ละรายตามหลักเกณฑ5 ข;อ 3.1 และ
ข;อ 3.2 แล;วพบว(า มีสมาชิกรายใดที่มีการทําธุรกรรมที่ผิดปกติที่ไม(สามารถชี้แจงเหตุผลได;และพิจารณาประกอบข;อมูลต(าง ๆ
แล;วพบว(ามีเหตุอันควรสงสัย ให;รายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03) ไปยังสํานักงาน ปปง. และ
ปรับปรุงระดับความเสี่ยงของสมาชิกรายดังกล(าวเปGนความเสี่ยงสูง
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แนวปฏิบัติในเรื่อง การประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง สําหรับผลิตภัณฑ- บริการ และชองทางบริการ
1. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงฯ สําหรับผลิตภัณฑ- บริการ และชองทางบริการ ของสหกรณขั้นตอนที่ 1 รวบรวมผลิตภัณฑ5 บริการ และช(องทางบริการ ที่สหกรณ5 ให;บริการแก(ลูกค;าและผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว หรือ
ในกรณีที่สหกรณ5มีการออกผลิตภัณฑ5 บริการ และช(องทางบริการใหม( ๆ หรือที่ใช;เทคโนโลยีใหม(
ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการประเมินความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูง สําหรับผลิตภัณฑ5 บริการทางการเงิน และช(องทางบริการของสหกรณ5 ตามขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 3 กําหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูง ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงสําหรับผลิตภัณฑ5 บริการทางการเงิน และช(องทางบริการของสหกรณ5
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบระบบการบรรเทาความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;าย
และการแพร(ขยายอาวุธที่ มี อานุ ภาพทํ าลายล; างสูง และปรับ ปรุงการบริห ารความเสี่ย งของผลิต ภัณ ฑ5 บริการทางการเงิน
และช(องทางบริการอย(างสม่ําเสมอ โดยเฉพาะเมื่อสหกรณ5 มีผลิตภัณฑ5ใหม( หรือบริการทางการเงินใหม( หรือช(องทางบริการใหม(
2. กําหนดป5จจัยที่ใชในการประเมินความเสี่ยงฯ
ปdจจัยที่ใช;ในการประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ5 บริการ ได;แก(
1) การโอนเปลี่ยนมือผลิตภัณฑ5/บริการให;แก(ผู;อื่น
หมายถึง ผลิตภัณฑ5หรือบริการที่เปลี่ยนมือได;โดยลูกค;าเปGนผู;ดําเนินขั้นตอนการโอนหรือเปลี่ยนมือได;เอง
หรือขั้นตอนการเปลี่ยนมือหรือโอน กระทําได;โดยง(าย และเสร็จสิ้นอย(างรวดเร็ว จะมีความเสี่ยงต(อการฟอกเงินหรือสนับสนุ น
ทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูง สูงกว(าผลิตภัณฑ5หรือบริการที่เปลี่ยนมือที่ไม(สามารถ
โอนเปลี่ยนมือได;
2) การเปลี่ยนผลิตภัณฑ5/บริการเปลี่ยนเปGนเงินสด
หมายถึง ผลิตภั ณฑ5 หรือบริการที่เปลี่ยนเปGนเงินสดได;โดยง(ายและเสร็จสิ้นอย(างรวดเร็ว จะมีความเสี่ยง
ต(อการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูง
3) การจํากัดวงเงินหรือจํานวนครั้งในการใช;บริการ
หมายถึง ผลิตภัณฑ5หรือบริการที่ไม(มีการจํากัดวงเงิน ย(อมมีความเสี่ยงต(อการเปGนช(องทางหมุนเวียนเงิน
ในครั้งละจํานวนมาก และหากไม(มีการจํากัดจํานวนครั้งในการใช;บริการด;วยแล;ว ยิ่งทําให;เกิดความเสี่ยงต(อการฟอกเงินหรือ
สนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูงที่สูงขึ้น
3. การประเมินความเสี่ยงฯ ผลิตภัณฑ- บริการ และชองทางบริการของสหกรณสหกรณ5 จะดําเนินการประเมินความเสี่ยงด;านการฟอกเงิน และการสนั บสนุ นทางการเงิน แก(การก(อ การร;ายและ
การแพร( ข ยายอาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพทํ า ลายล; า งสู ง สํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ5 บริ ก ารทางการเงิน และช( อ งทางบริ ก ารของสหกรณ5
โดยรวบรวมผลิตภัณฑ5 บริการทางการเงิน และช(องทางบริการ ที่มีอยู(ทั้งหมดของสหกรณ5
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3.1 การประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ-/บริการ
การประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ5 บริการทางการเงิน จะพิจารณาจากปdจจัยความเสี่ยงตามข;อ 2.
ตัวอย(างเช(น
ผลิตภัณฑและบริการ
1. เงินฝาก
1.1 เงินฝากออมทรัพย5

1.2 เงิน ฝากออมทรั พ ย5
พิเศษ
1.3 เงินฝากประจํา
2. สินเชื่อ
2.1 กู;สามัญ
2.2 กู;ฉุกเฉิน
2.3 จดจํานอง
3. หุ;น

ป5จจัยที่ใชในการประเมินความเสี่ยงฯ
การโอน
เปลี่ยนมือ

ผลการ
คะแนน
ประเมิน/ระดับ
การแลกเปลี่ยน การจํากัดวงเงิน รวม
ความเสีย่ ง
เปGนเงินสด หรือจํานวนครั้ง

3

3

3

9

สูง

1

3

1

5

ปานกลาง

1

1

1

3

ต่ํา

1
1
1
1

1
3
1
1

1
1
1
1

3
5
3
3

ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา

4.43

ปานกลาง

สรุปคะแนน/ผลประเมินเฉลี่ย (31 คะแนน/7 ประเภท)

มาตรการและวิธีการ
บรรเทาความเสี่ยง

-จํ ากั ดวงเงิ น ในการทํ าธุ รกรรม
ผ(านช(องทางบริการแบบไม(พบหน;า
ไม( เกิ น ……………… บาท ต( อครั้ ง
และไม(เกิน ……… บาท ต(อเดือน
-กํ าหนดเงื่ อ นไขการตรวจสอบ
(Monitor) ธุรกรรมแบบเข;มข;น

ผลการประเมิน ความเสี่ย งฯ ผลิตภั ณ ฑ5 และบริการ ของสหกรณ5 ทํ าให; ทราบว(า สหกรณ5 มีผลิต ภัณ ฑ5และบริการ
อะไรบ;างที่มีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ํา เพื่อกําหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเสี่ยงฯ ของแต(ละ
ผลิตภัณฑ5และบริการดังกล(าว
เกณฑ-คะแนการประเมินความเสี่ยงฯ
ป5จจัยที่ใชในการประเมินความเสี่ยงฯ
1. โอนเปลี่ยนมือผลิตภัณฑ5/บริการให;แก(ผู;อื่นได;โดยง(าย
2. เปลี่ยนผลิตภัณฑ5/บริการเปลี่ยนเปGนเงินสดได;ในระยะเวลาอันสั้น
3. ไม(จํากัดวงเงินหรือจํานวนครั้งในการใช;บริการ
ชวงคะแนนการประเมินความเสีย่ ง
ชวงคะแนน
1 – 3 คะแนน
4 – 5 คะแนน
7 – 9 คะแนน

ผลการประเมินความเสี่ยง
ความเสีย่ งต่ํา
ความเสีย่ งปานกลาง
ความเสีย่ งสูง

เกณฑ-การใหคะแนน
ใช
ไมใช
3
1
3
1
3
1
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3.2 ชองทางบริการ
ช(องทางการให;บริการ หมายถึง วิธีการหรือช(องทาง ที่สหกรณ5 จะนําผลิตภัณฑ5หรือบริการไปสูส( มาชิกของสหกรณ5
(ลูกค;า) และผู;รับผลประโยชน5กรณีสมาชิกถึงแก(กรรม (ผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว) ซึ่งช(องทางบริการ
หลักเกณฑ5ในการพิจารณาความเสี่ยงช(องทางการให;บริการ
- ช(องทางการให;บริการแบบพบหนา คือ ช(องทางการให;บริการผ(านพนักงานของสหกรณ5 ถือว(าเปGนช(องทาง
บริการที่มีความเสี่ยงต่ํา
- ช(องทางการให;บริการแบบไมพบหนา คือ ช(องทางการให;บริการผ(านสื่ออิเล็กทรอนิกส5 หรือการสื่อสารด;วยวิธีอื่นที่
ไม(ใช(การพบหน;า เช(น การติดต(อทําธุรกรรมผ(านโทรศัพท5 หรือผ(านแอปพลิเคชัน LINE, Facebook เปGนต;น ถือว(าเปGนช(องทาง
บริการที่มีความเสี่ยงสูง
ตัวอย(างเช(น
ชองทางบริการ
1. แบบพบหน;า
(การสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจหรือ
การทําธุรกรรมต;องติดต(อเจ;าหน;าที่สหกรณ5
ณ สถานประกอบการของสหกรณ5)

2. แบบไม(พบหน;า
(ทําธุรกรรมโดยติดต(อเจ;าหน;าที่สหกรณ5
ผ(านช(องทางบริการ เช(น E-mail/LINE/
Facebook เปGนต;น)

ผลการประเมิน/
ระดับความเสี่ยง

ต่ํา

สูง

มาตรการและวิธีการบรรเทาความเสีย่ ง
- กํ าหนดให; ก ารสร; างความสั ม พั น ธ5 ท างธุ รกิ จและการทํ าธุ รกรรม
แบบพบหน;า และในกรณีที่สหกรณ5อื่นใช;ผลิตภัณฑ5หรือบริการที่มี
ความเสี่ยงสูง
- การสมัครขอเปGนสมาชิกของสหกรณ5จะต;องสมัครผ(านเจ;าหน;าที่
ของสหกรณ5 ณ สถานประกอบการของสหกรณ5เท(านั้น
- ต;องมีการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดทุกครั้งก(อนที่จะรับ
ทําธุรกรรม
- กําหนดให;การทําธุรกรรมแบบไม(พบหน;า ทําได;เฉพาะผลิตภัณฑ5
หรือบริการที่มีความเสี่ยงต่ํา
- การทํ า ธุ ร กรรมแบบไม( พ บหน; า สมาชิ ก ต; อ งเคยแสดงตนกั บ
เจ; า หน; า ที่ ข องสหกรณ5 แบบพบหน; า ณ สถานประกอบการ
มาก(อนแล;ว
- จํ ากั ดวงเงิ นในการทํ าธุ รกรรมผ( านช( องทางบริ การแบบไม( พบหน; า
ไม(เกิน .................. บาท ต(อครั้ง และไม(เกิน ................ บาท ต(อเดือน เปGนต;น
- ต;องมีการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดทุกครั้งก(อนที่จะรับ
ทําธุรกรรม

ผลการประเมินความเสี่ยงฯ ช(องทางบริการของสหกรณ5 ทําให;ทราบว(า สหกรณ5 มีช(องทางบริการใดบ;างที่มีความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ํา เพื่อกําหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเสี่ยงฯ ของแต(ละช(องทางบริการดังกล(าว
4. กําหนดมาตรการในการบรรเทาความเสี่ยงฯ สําหรับผลิตภัณฑ-/บริการ
หลังจากที่สหกรณ5 ได;ประเมินความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและ
การแพร(ขยายอาวุธที่มี อานุ ภาพทํ าลายล;างสูง สํ าหรับ ผลิตภั ณ ฑ5 บริการ และช(องทางบริการของสหกรณ5 พบว(า สหกรณ5
มีผลิตภัณฑ5 บริการ และช(องทางบริการใดบ;าง ที่มีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ํา เพื่อกําหนดมาตรการ
และวิธีการบรรเทาความเสี่ยงฯ ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต(ละผลิตภัณฑ5 บริการ และช(องทางบริการดังกล(าว
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แนวปฏิบัติในเรื่อง การรายงานการทําธุรกรรม
สหกรณ5 มีหน;าที่ต;องรายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมายว(าด;วยการปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมาย
ว(าด;วยการปYองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูง
1. การรายงานการทําธุรกรรม
“ธุรกรรมที่ใชเงินสด” หมายความว(า ธุรกรรมที่สมาชิกถือเงินสดมาทําธุรกรรม ดําเนินการต(อสหกรณ5 หรือธุรกรรม
ที่ลูกค;าได;รับเงิน สดจากสหกรณ5 อัน เปG นผลจากการดําเนินกิ จกรรมที่ เกิดมู ลค(าต(าง ๆ อาทิ การนําเงินสดมาซื้อหุ; นสหกรณ5
การรับเงินสดอันเปGนเงินปdนผลจากการถือหุ;น การรับเงินกู;ยืมจากสหกรณ5 เปGนต;น
“ธุรกรรมที่ เกี่ย วทรัพ ย- สิน ” หมายถึง ธุรกรรมที่ ลูก ค;าดํ าเนิ น การกั บสหกรณ5 โดยมี การนํ าอสั งหาริม ทรัพ ย5 ห รือ
สังหาริมทรัพย5ที่มีราคาประเมิน เปGนวัตถุสําคัญในการทําธุรกรรมนั้น ๆ ซึ่งหากปราศจากทรัพย5สินดังกล(าว ธุรกรรมที่ลูกค;า
ประสงค5จะดําเนินการกับสหกรณ5 ย(อมไม(อาจเกิดขึ้นได;
“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความว(า ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได;ว(ากระทําขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให;ต;องตกอยู(
ภายใต;บังคับแห(งพระราชบัญญัติปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 หรือเปGนธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข;องกับการกระทํา
ความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;าย ทั้งนี้ไม(ว(าจะเปGนการทําธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
และให;หมายความรวมถึงการพยายามกระทําธุรกรรมด;วย
“ความผิดมูลฐาน” หมายถึง ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว(าด;วยการปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมาย
ว(าด;วยการปYองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูง
และกฎหมายอื่ นที่ เกี่ย วข; อง เช(น ความผิ ดเกี่ย วกับ ยาเสพติด ความผิด เกี่ ยวกับ การค;ามนุ ษ ย5 ความผิ ดเกี่ย วกับ การฉ; อโกง
ประชาชน ความผิดเกี่ยวกับตําแหน(งหน;าที่ราชการ เปGนต;น
2. หลักเกณฑ-ในการรายงานการทําธุรกรรม (ประเภท แบบรายงาน และวิธีการสงการรายงานการทําธุรกรรม) ดังนี้
ธุรกรรมที่ตองรายงาน

แบบรายงาน

1. ธุรกรรมที่ใชเงินสด
(ธุ ร ก ร ร ม ที่ ใ ช; เงิ น ส ด
ตั้งแต(สองล;านบาทขึ้นไป

แบบ
ปปง. 1- 01

2. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย-สิน
ทรัพย5สินที่มีราคาประเมิน/
ราคาขายตั้งแต(ห;าล;านบาท
ขึ้นไป
(ราคาป ระเมิ น ที่ สู งที่ สุ ด
โด ย พิ จ า ร ณ าจ า ก ร า ค า
ประเมินของสํ านั ก งานที่ดิ น
หรือของสหกรณ5 หรือราคา
ซื้อขาย อย(างใดอย(างหนึ่ง)

แบบ
ปปง. 1- 02

หมายเหตุ : เฉพาะอสั งหาริมทรัพย5 และสั งหาริ มทรั พย5
ที่ไม(ได;รับยกเว;นตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2562)

ระยะเวลาในสงแบบรายงาน
การทําธุรกรรม
- ธุ ร กรรมที่ เกิ ด ขึ้ น ระหว( า งวั น ที่ 1-15
จัด ส( ง ภายใน 7 วั น นั บ แต( วั น ถั ด จาก
วันที่ 15 ของเดือนนั้น
- ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว(างวันที่ 16 - สิ้นเดือน
จัดส(งภายใน 7 วัน นับแต(วันถัดจากวัน
สิ้นเดือน
- ธุ ร กรรมที่ เกิ ด ขึ้ น ระหว( า งวั น ที่ 1-15
จัด ส( ง ภายใน 7 วั น นั บ แต( วั น ถั ด จาก
วันที่ 15 ของเดือนนั้น
- ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว(างวันที่ 16 - สิ้นเดือน
จัด ส( ง ภายใน 7 วั น นั บ แต( วั น ถั ด จาก
วันสิ้นเดือน

วิธีการสงแบบรายงาน
สหกรณ5 สามารถส( ง รายงาน
ธุรกรรมทุกประเภทได;
โดยใช;วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
1) ยื่ น รายงานธุ ร กรรมต( อ
เจ; าหน; าที่ ณ สํ านั กงาน ปปง.
โดยมีหลักฐานการส(งที่ชัดเจน
2 ) ส( ง ท า ง ไ ป ร ษ ณี ย5
ลงท ะ เบี ย น ตอ บ รั บ โด ย มี
หลักฐานการส(งที่ชัดเจน
3 ) ส( ง เ ปG น ข; อ มู ล
อิ เล็ กทรอนิ ก ส5 ตามกฎหมาย
ว( า ด; ว ย ธุ ร ก ร ร ม ท า ง
อิเล็กทรอนิ กส5 ซึ่งมีลายมื อชื่ อ
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส5 กํ า กั บ
(ผ(านระบบ AERS)

ผูกรอกแบบรายงาน/
ผูสงรายงาน
1) ผูกรอกแบบรายงาน
เจ; าหน; าที่ ของสหกรณ5
เปG นผู; บั นทึ กข; อเท็ จจริ ง
ในแบบรายงาน โดยให;
ผู; บั น ทึ ก ข; อ เท็ จ จ ริ ง
ลงลายมือชื่อ และเขียน
ชื่ อ และนามสกุ ล ด; ว ย
ลายมื อ บรรจงกํ ากั บ ไว;
พร;อมกับระบุวัน เดือน ปc
ที่ บั น ทึ ก ข; อ เท็ จ จ ริ ง
ไว;ด; านบนขวาของช( อ ง
แบบฟอร5ม
2) ผูสงรายงาน
ส ห ก ร ณ5 ที่ รั บ ทํ า
ธุรกรรม
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ธุรกรรมที่ตองรายงาน

แบบรายงาน

3) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
รายงานเมื่ อพบเหตุ อั นควร
สงสัยตามคํานิยามของธุรกรรมที่
มี เห ตุ อั น ค วร ส งสั ย ไม( ว( า
ทํ า ธุ ร กรรมที่ มี มู ล ค( า เท( า ไร
ก็ตาม ให;พนักงานแจ;งผู;บริหาร
ทราบทั น ที โดยให; ผู; บ ริ ห าร
พิ จ ารณาอย( างถี่ ถ; วนก( อ นส( ง
รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัยต(อสํานักงาน ปปง.

แบบ
ปปง. 1- 03

ระยะเวลาในสงแบบรายงาน
การทําธุรกรรม

วิธีการสงแบบรายงาน

ผูกรอกแบบรายงาน/
ผูสงรายงาน

- รายงานภายใน 7 วั น นั บ แต( วั น ที่ พ บ
เหตุอันควรสงสัย
- รายงานโดยไม( ชั ก ช; าสํ าหรับ ธุร กรรม
ที่ มี เห ตุ อั น ค วร ส งสั ย ที่ ต รว จ พ บ
ในภายหลัง
หมายเหตุ : “วั น ที่ มี เหตุ อั น ควรสงสั ย ”
หมายถึง วันที่สหกรณ5ทราบถึงธุรกรรมที่มี
เหตุ อั นควรสงสั ย ดั งนั้ น การเริ่ ม นั บ
ระยะเวลา 7 วั น ให; เริ่ ม นั บ ตั้ งแต( วั น ที่
ผู; บ ริห ารระดั บ สู ง ทราบถึ ง ธุ ร กรรม ที่ มี
เหตุ อั น ควรสงสั ย ซึ่ ง ก็ คื อ วั น ที่ ผู; บ ริ ห าร
ระดับสูงได;ตรวจสอบวินิจฉัย และอนุมัติ
การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ไปยังสํานักงาน ปปง.

ขอควรระวังและขอหาม
1) เจาหนาที่ของสหกรณ-ผูรับผิดชอบ ตองเปFนผูบันทึกขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมในแบบรายงานการทําธุรกรรมดวย
ตนเอง หามให;สมาชิก (ลูกค;า) หรือ ผู;รับผลประโยชน5กรณี สมาชิกถึงแก(กรรรม (ผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว) เปGนผู;บันทึก
ข;อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมในแบบรายงานการทําธุรกรรม
2) หามเจ;าหน;าที่ของสหกรณ5เปzดเผยข;อเท็จจริงหรือกระทําการใด ๆ อันอาจมีผลทําให;สมาชิก (ลูกค;า) หรือ ผู;รับผลประโยชน5
กรณีสมาชิกถึงแก(กรรรม (ผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว) ทราบว(า ตนเองถูกรายงานการทําธุรกรรมต(อสํานักงาน ปปง.
3. การบริหารความเสี่ยงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
3.1 กระบวนการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
สหกรณ5ดําเนินการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดของสมาชิก (ลูกค;า) หรือผู;รับผลประโยชน5กรณีสมาชิกถึงแก(กรรม (ผู;ที่
ทําธุรกรรมเปG น ครั้งคราว) แต( ละราย เพื่อ พิ จารณาว(า ในการทํ าธุรกรรมแต( ละครั้ง หรือแต( ละกลุ(มธุรกรรมของลูก ค;าหรือ
ผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว มีความผิดปกติอันจะเข;าข(ายเปGนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ซึ่งต;องรายงานต(อสํานักงาน ปปง. หรือไม(
โดยมีกระบวนการในการตรวจสอบธุรกรรมจนถึงการส(งรายงานต(อสํานักงาน ปปง. ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เมื่อมีการตรวจพบพฤติกรรมการทําธุรกรรมที่ผิดปกติของสมาชิก (ลูกค;า) หรือ ผู;รับผลประโยชน5กรณี
สมาชิกถึงแก(กรรรม (ผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว) รายหนึ่งรายใด
ขั้ น ตอนที่ 2 ดํ า เนิ น การตรวจสอบข; อ มู ล เบื้ อ งต; น ที่ เกี่ ย วข; อ งกั บ ทรั พ ย5 สิ น ของลู ก ค; าหรื อ ผู; ที่ ทํ าธุ รกรรมเปG น
ครั้งคราว ตลอดจนฐานะทางเศรษฐกิจ (รายได;และอาชีพ) หรือข;อมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมครั้งอื่น ๆ ของลูกค;าหรือผู;ที่ทําธุรกรรมเปGน
ครั้งคราว ที่อาจเกี่ยวข;องกับธุรกรรมที่พบว(าผิดปกติ (ในกรณีที่ตรวจสอบได;) เพื่อพิจารณาถึงความสอดคล;องในการทําธุรกรรม
และวัตถุประสงค5ในการทําธุรกรรมกับข;อมูลฐานะทางเศรษฐกิจของลูกค;าหรือผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการตรวจสอบและผลการวิเคราะห5 จากขั้นตอนที่ 2 ให;แก(ผู;บริหารหรือคณะกรรมการบริหารที่
มีอํานาจในการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของลูกค;า
ขั้นตอนที่ 4 กรณีที่ผู;บริหารหรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาและมีความเห็นว(าควรรายงานต(อสํานักงาน ปปง.
ผู;บริหารหรือคณะกรรมการบริหารที่มีอํานาจดังกล(าว ลงนามอนุมัติเพื่อส(งรายงานธุรกรรมของลูกค;าหรือผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว
เปGนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต(อสํานักงาน ปปง.
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3.2 การพิจารณาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยในเบื้องตน
กรณีที่สหกรณ5พิจารณาอนุมัติสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจกับสมาชิก (ลูกค;า) หรือรับทําธุรกรรมกับ (ลูกค;า) หรือ
ผู;รับผลประโยชน5กรณีสมาชิกถึงแก(กรรรม (ผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว) หากสหกรณ5พบเหตุดังต(อไปนี้ สหกรณ5จําเปGนจะต;อง
ดําเนินการตรวจสอบหรือสืบสวนเบื้องต;น เมื่อลูกค;าหรือผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว แจ;งความประสงค5ขอสร;างความสัมพันธ5
ทางธุรกิจ หรือขอทําธุรกรรมหรือได;ทําธุรกรรมที่มีลักษณะดังต(อไปนี้
- ธุ รกรรมที่ มี เหตุ อั นควรเชื่ อได; ว( ากระทํ าขึ้ นเพื่ อหลี กเลี่ ยงมิ ให; ต; องตกอยู( ภายใต; บั งคั บแห( งกฎหมายว( าด; วย
การปY องกั นและปราบปรามการฟอกเงิน เช( น กรณี ที่ เจ; าหน; าที่ สหกรณ5 ใช; ดุ ลยพิ นิ จพิ จารณาได; ว( า ลู กค; าหรื อผู; ที่ ทํ า ธุร กรรม
เปGนครั้งคราวเจตนาแจ;งความประสงค5ขอทําธุรกรรมในวงเงินที่ใกล;เคียงกับวงเงินที่กฎหมายกําหนดให;ต;องรายงานการทํา
ธุรกรรมต(อสํานักงาน ปปง. เพื่อหลีกเลี่ยงมิให;สหกรณ5ต;องรายงานธุรกรรมของตน หรือการแอบอ;างเปGนผู;อื่นเพื่อมาทําธุรกรรม
กับสหกรณ5 เปGนต;น
- ธุ ร กรรมที่ เกี่ ย วข; อ งกั บ การกระทํ า ความผิ ด มู ล ฐาน เช( น กรณี ที่ ลู ก ค; า หรื อ ผู; ที่ ทํ า ธุ ร กรรมเปG น ครั้ ง คราว
แจ;งความประสงค5ขอทําธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข;องกับบุคคลอื่นที่อยู(ในรายชื่อผู;กระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน
หรือลูกค;าเปGนบุคคลที่อยู(ในฐานรายชื่อผู;ที่กระทําความผิดหรือมีประวัติกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือ
ลู ก ค; า ที่ มี คํ า สั่ ง ยึ ด อายั ด ทรั พ ย5 สิ น ที่ เกี่ ย วกั บ การกระทํ า ความผิ ด จากหน( ว ยงานของรั ฐ ที่ มี อํ า นาจหน; า ที่ ในการดํ าเนิ น คดี
ที่เกี่ยวข;องกับความผิดมูลฐาน
- ธุรกรรมที่ อาจเกี่ ยวข;องกั บการกระทําความผิ ดมูล ฐาน เช(น ธุรกรรมที่ สหกรณ5 ใช; ดุลยพิ นิ จแล;วเห็น ว(าเปG น
ธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข;องกับความผิดมูลฐาน
- ตรวจสอบพบว(าลูกค;าหรือผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราวที่มาขอสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจหรือขอทําธุรกรรมกับ
สหกรณ5 มี รายชื่ อ ตรงกั บ ข; อ มู ล รายชื่ อ บุ ค คลที่ ถู ก กํ าหนดตามกฎหมายว( าด; ว ยการปY อ งกั น และปราบปรามการสนั บ สนุ น
ทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูง
- จํานวนเงินที่ลูกค;าหรือผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว มาทําธุรกรรมกับสหกรณ5 ไม(สอดคล;องหรือไม(เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค5ในการทําธุรกรรม ข;อมูลการแสดงตน และข;อมูลการระบุตัวตน ตามที่ลูกค;าหรือผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราวได;แจ;ง
ข;อมูลต(อสหกรณ5
หมายเหตุ: ธุรกรรมที่ได;รับยกเว;นไม(ต;องรายงาน ไม(รวมถึง ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ดังนั้น สหกรณ5ยังคงมีหน;าที่รายงาน
“ธุรกรรมที่ได;รับยกเว;นไม(ต;องรายงาน” หากพบว(า ธุรกรรมดังกล(าวเปGน “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”
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แนวปฏิบัติในเรื่อง การเก็บรักษาเอกสาร
1. ประเภทของขอมูล เอกสาร หรือหลักฐาน และระยะเวลาที่ตองเก็บรักษา
สหกรณ5ต;องดําเนินการจัดเก็บเอกสารข;อมูลและเอกสารของลูกค;าและผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว เกี่ยวกับการแสดงตน
การทําธุรกรรม และการตรวจสอบเพื่อทราบข;อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค;า รวมถึงรายงานการทําธุรกรรม เพื่อให;เปGนไปตามมาตรา 22
และมาตรา 22/1 แห(งพระราชบัญญัติปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังนี้
(1) เอกสารเกี่ยวกับการแสดงตนต;องเก็บรักษาเอกสารเปGนเวลา 5 ปc นับแต(วันที่มีการปzดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ5กับลูกค;า
(สมาชิ กของสหกรณ5 ) หรือนั บแต(วันที่ ได; มีการทํ าธุรกรรมสําหรับกรณี ผู; ที่ ทํ าธุรกรรมเปGนครั้งคราว (ผู; รับผลประโยชน5 กรณี สมาชิ ก
ถึงแก(กรรรม)
(2) เอกสารเกี่ยวกับการทําธุรกรรมและบันทึกข;อเท็จจริงต;องเก็บรักษาเอกสารเปGนเวลา 5 ปc นับแต(ได;มีการทําธุรกรรม
หรือบันทึกข;อเท็จจริงนั้น
(3) เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข;อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค;า ต;องเก็บรักษาเอกสารเปGนเวลา 10 ปc นับแต(วันที่มี
การปzดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ5กับลูกค;า หรือนับแต(วันที่ได;มีการทําธุรกรรมสําหรับกรณีผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว (ผู;รับผลประโยชน5กรณี
สมาชิกถึงแก(กรรรม) อย(างน;อยดังต(อไปนี้
(3.1) นโยบายและระเบียบวิธีการสําหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูง
(3.2) ผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและ
การแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูง
(3.3) หลักเกณฑ5ภายในองค5กรและมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก(
การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูงที่อาจเกิดขึ้นก(อนการนําเสนอผลิตภัณฑ5ใหม( บริการใหม( หรือ
การใช;เทคโนโลยีใหม(
(3.4) การทําธุรกรรมของลูกค;าและผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว รวมถึงการตรวจสอบธุรกรรมที่ลูกค;าและผู;ที่ทํา
ธุรกรรมเปGนครั้งคราว ได;ทําขึ้นเพื่อบริหารความเสี่ยงสําหรับธุรกรรมที่สงสัยว(าอาจเกี่ยวข;องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูง
(3.5) การปรับปรุงข;อมูลต(าง ๆ ของลูกค;าและผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว ที่ใช;ในการแสดงตน การระบุตัวตนและ
ข;อมูลที่นํามาพิจารณา ในการบริหารความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายให;เปGนปdจจุบัน
(3.6) การบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงลูกค;าและผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว
(3.7) การดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข;อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค;าและผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว ได;แก(
(ก) การระบุตัวตนและการพิสูจน5ทราบตัวตนของลูกค;าและผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว บุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมาย และผู;ได;รับผลประโยชน5ที่แท;จริง
(ข) การตรวจสอบข;อมูลของลูกค;าและผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายและผู;
ได;รับ ผลประโยชน5ที่แท;จริงของลูกค;ากับข;อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดตามกฎหมายว(าด;วยการปYองกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;าย
(ค) วัตถุประสงค5ตามเจตจํานงในการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ
(ง) ผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหว ในการทําธุรกรรม
ตลอดระยะเวลาการสร;างความสัมพันธ5ของลูกค;า และผลการตรวจสอบข;อเท็จจริงเกี่ยวกับการทeธุรกรรมเพื่อพิจารณาถึงความ
สอดคล;องกับวัตถุประสงค5ในการทําธุรกรรมของผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว
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(3.8) การตรวจสอบการมอบอํานาจสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมในนามของลูกค;า
(3.9) ผลการดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข;อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค;าของลูกค;าปdจจุบัน
(3.10) ผลการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
(3.11) การดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข;อเท็จจริงเกี่ยวกับผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว
(3.12) รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข;อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค;าอื่นตามที่เลขาธิการ ปปง. ประกาศกําหนด
เวนแต จะได;รับแจ;งเปGนหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. ให;ปฏิบัติเปGนอย(างอื่น
2. วิธีการเก็บรักษาขอมูล เอกสาร หรือหลักฐาน
วิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตน การทําธุรกรรมและบันทึกข;อเท็จจริง และการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข;อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค;า สหกรณ5จัดเก็บไว;เปGนเอกสารหรือข;อมูลอิเล็กทรอนิกส5 โดยเก็บรักษาไว;อย(างถูกต;องครบถ;วน ตามวิธีการที่
ปลอดภัย น(าเชื่อถือ รักษาให;อยู(ในสภาพที่พร;อมใช;ในการตรวจสอบและเพื่อเปGนหลักฐานอ;างอิงตามกฎหมาย รวมทั้งสามารถเรียกดู
หรือส(งมอบรายละเอียดดังกล(าวได;ตามที่สํานักงาน ปปง. กําหนด
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แนวปฏิบัติในเรื่อง การตรวจสอบภายใน
สหกรณ5มีหน;าที่ตรวจสอบภายในระบบการดําเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายว(าด;วยการปYองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและกฎหมายว(าด;วยการปYองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายล;างสูง โดยกําหนดให;มีกลไกในการตรวจสอบภายในที่เปGนอิสระเพื่อตรวจสอบภายในดังกล(าว และกําหนดผู;ที่ทําหน;าที่
ตรวจสอบภายในที่เปGนอิสระขึ้นตรงต(อผู;บริหารสูงสุดของสหกรณ5 โดยกําหนดให; นาย/นาง/นางสาว...........................................
ตําแหน(ง กรรมการบริหารสหกรณ5 หรือ ผู;ตรวจสอบกิจการ ทําหน;าที่ในการตรวจสอบภายในดังกล(าว (หรือกรณีที่สหกรณ5มีส(วนงาน
ตรวจสอบภายในอยู(แล;ว ก็ให;กําหนดหน;าที่ของส(วนตรวจสอบภายในเพิ่มเติม โดยให;มีการตรวจสอบภายในระบบการดําเนินงาน
และการปฏิบัติตามกฎหมายว(าด;วยการปYองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว(าด;วยการปYองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูงด;วย)
การตรวจสอบภายในระบบการดําเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายว(าด;วยการปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว(าด;วยการปYองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธที่ มีอานุภาพ
ทําลายล;างสูงนั้น กําหนดให;ดําเนินการตรวจสอบอย(างน;อยปcละ 1 ครั้ง โดยมีหัวข;อในการตรวจสอบภายใน ดังนี้
1) การกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีการ คู(มือ แนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติต(าง ๆ สอดคล;องกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ5
ของทางการที่มีผลบังคับใช;ในปdจจุบัน
2) การจัดให;ลูกค;าและผู;ที่ ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราวแสดงตน โดยแสดงข;อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน
ครบถ;วนตามที่กําหนดในนโยบายหรือแนวปฏิบัติของสหกรณ5 โดยดําเนินการสุ(มตรวจการปฏิบัติงานของบุคลากรอย(างน;อย ร;อย
ละ 10 ของลูกค;าหรือผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว ที่ต;องจัดให;แสดงตนในตลอดทั้งปcนั้น (เช(น สหกรณ5 มีลูกค;าทั้งปc 100 ราย ให;สุ(ม
ตรวจอย(างน;อย 10 ราย ทั้งนี้ สหกรณ5 จะกระจายการสุ(มตรวจให;ครอบคลุมทุกเดือนให;ได;มากที่สุด)
3) การตรวจสอบเพื่อทราบข;อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค;า และการตรวจสอบเพื่อทราบข;อเท็จจริงสําหรับผู;ที่ทําธุรกรรมเปGน
ครั้งคราวให;สอดคล;องกับที่กําหนดในนโยบาย หรือแนวปฏิบัติของสหกรณ5 โดยดําเนินการสุ(มตรวจการปฏิบัติงานของบุคลากรอย(าง
น;อย ร;อยละ 10 ของลูกค;าหรือผู;ที่ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราวที่ต;องดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข;อเท็จจริงในตลอดทั้งปcนั้น (เช(น มี
ลูกค;าทั้งปc 100 ราย ให;สุ(มตรวจอย(างน;อย 10 ราย ทั้งนี้ จะกระจายการสุ(มตรวจให;ครอบคลุมทุกเดือนให;ได;มากที่สุด)
4) การรายงานการทําธุรกรรมทุกประเภทที่สหกรณ5 ส(งไปยังสํานักงาน ปปง. เพื่อตรวจสอบการรายงานว(า สหกรณ5 รายงาน
การทําธุรกรรมถูกต;องตามหลักเกณฑ5ที่กฎหมายกําหนดหรือไม( และกรอกข;อมูลในการแบบรายงานการทําธุรกรรมครบถ;วน
หรือไม( โดยสุ(มตรวจอย(างน;อยร;อยละ 10 ของรายงานการทําธุรกรรมแต(ละประเภท (รายงานการทําธุรกรรมที่ใช;เงินสด รายงานการ
ทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย5สิน และรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย) ที่เกิดขึ้นในปcนั้น

22

แนวปฏิบัติในเรื่อง การกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
สหกรณ5 กําหนดให;พนักงานในระดับบริหารทําหน;าที่ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของสหกรณ5และเจ;าหน;าที่ของ
สหกรณ5ให;สอดคล;องและเปGนไปตามกฎหมายว(าด;วยการปYองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว(าด;วยการสนับสนุนทาง
การเงิ น แก( ก ารก( อ การร; า ยและการแพร( ข ยายอาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพทํ า ลายล; า งสู ง โดยกํ า หนดให; ผู; จั ด การสหกรณ5
ทําหน;าที่ดังกล(าว รวมถึงเปGนตัวแทนของสหกรณ5ในการติดต(อประสานงานกับสํานักงาน ปปง. กรณีที่มีความจําเปGนต;องติดต(อ
กับสํานักงานปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อสอบถาม ขอคําแนะนํา ชี้แจง หรือประสานงานในเรื่องอื่น ๆ

แนวปฏิบัติในเรื่อง การจัดจางและการฝLกอบรม
1. การจัดจางบุคลากร
สหกรณ5กําหนดกระบวนการในการจัดจ;างบุคลากรที่มีความรู;เกี่ยวกับการปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการ
ปYองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูง และต;องไม(
เปGนบุคคลที่เกี่ยวข;องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูง
โดยต;องตรวจสอบรายชื่อผู;ที่สมัครเปGนเจ;าหน;าที่สหกรณ5กับข;อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดตามกฎหมายว(าด;วยการปYองกัน
และปราบปรามการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก( ก ารก( อ การร; า ยและการแพร( ข ยายอาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพทํ า ลายล; า งสู ง
ก(อนรับเข;าทํางาน เพื่อให;มั่นใจว(าเจ;าหน;าที่ของสหกรณ5ทุกคนไม(มีความเกี่ยวข;องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูง
2. การฝLกอบรมบุคลากร
2.1 สหกรณ5จัดให;เจ;าหน;าที่ของสหกรณ5ที่ปฏิบัติงานด;านการปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปYองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูงเข;ารับการฝƒกอบรม
เกี่ยวกับการปYองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปYองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและ
การแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูงอย(างอย(างต(อเนื่องตามที่กฎหมายกําหนด
2.2 สหกรณ5ต;องจัดให;เจ;าหน;าที่ของสหกรณ5ที่ปฏิบัติงานด;านการปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปYองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูงเข;ารับการฝƒกอบรมเพื่อ
ทบทวนความรู;ทุก ๆ 2 ปc
2.3 สหกรณ5 จัดให;มีการจัดเก็บหลักฐานการฝƒกอบรม ได;แก( ทะเบียนรายชื่อพนักงานผู;ได;รับการฝƒกอบรม วัน เวลา
และสถานที่อบรม พร;อมลายมือชื่อรับรองของวิทยากรหรือเจ;าของหลักสูตรฝƒกอบรม รวมทั้งหลักฐานที่แสดงว(าเจ;าหน;าที่ดังกล(าว
ได;เข;ารับการฝƒกอบรมทบทวนความรู; ทั้งนี้หลักฐานดังกล(าวจะต;องเก็บไว;ในสถานที่ประกอบการเพื่อสามารถตรวจสอบได;
2.4 สหกรณ5 จัดให;พนักงานที่ได;รับการฝƒกอบรมเกี่ยวกับการปYองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปYองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูงจากสํานักงาน ปปง.
หรือกรมส(งเสริมสหกรณ5 หรือหน(วยงานอื่นที่เกี่ยวข;อง ดําเนินการถ(ายทอดหรือเผยแพร(ให;ความรู;ที่ได;รับจากการฝƒกอบรมให;แก(
เจ;าหน;าที่สหกรณ5ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข;องเพื่อเสริมสร;างความรู; ความเข;าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และแนวทาง
การปฏิบัติงานในส(วนที่เกี่ยวข;องกับการปYองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปYองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูง

