ประกาศ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการสรรพากร จากัด
เรื่อง นโยบายด้ านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่ อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่ การ
ก่อการร้ ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่ การแพร่ ขยายอาวุธทีม่ ีอานุภาพทาลายล้ างสู ง
วัตถุประสงค์ ในการกาหนดนโยบาย
เพื่อให้การดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับ
ลูกค้า พ.ศ. 2556 จึงกาหนดนโยบายการรับลูกค้าและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของ
ลูกค้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้เป็ นไปตามแนวทางที่เลขาธิ การคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินกาหนด
คานิยาม
สหกรณ์
หมายความถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
สานักงาน
หมายความถึง สานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คณะกรรมการ หมายความถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สรรพากร จากัด
ลูกค้ า หมายความถึง สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สรรพากร จากัด
ธุรกรรม หมายความถึง การถือหุน้ การฝากเงิน การกูเ้ งิน การทานิติกรรมจานอง สัญญา
กูย้ มื เงิน
นโยบายการรับลูกค้ า หมายความถึง หลักการในการกาหนดขั้นตอนของสหกรณ์ในการ
ปฏิบตั ิเมื่อแรกสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับลูกค้า หรื อเมื่อแรกรับทาธุ รกรรมให้กบั ผูท้ าธุ รกรรมครั้งคราว
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงเกีย่ วกับการฟอกเงินของลูกค้ า หมายความถึง การประเมิน
ความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการนาความเสี่ ยงในการ
ใช้ผลิตภัณฑ์/บริ การ และช่องทางการใช้บริ การ/ทาธุ รกรรมแต่ละประเภท มาพิจารณาร่ วมกับข้อมูลและ
ปัจจัยความเสี่ ยงอื่นๆ เพื่อพิจารณาประกอบความเสี่ ยงของสหกรณ์และความเสี่ ยงของลูกค้าแต่ละราย

2

นโยบายด้ านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่ อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่ การแพร่ ขยายอาวุธทีม่ ีอานุภาพทาลายล้ างสู งของสหกรณ์
สหกรณ์มีหน้าที่ตอ้ งกาหนดนโยบาย และแนวทางในการปฏิบตั ิเพื่อรองรับนโยบายในการป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิ นและการต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุ น
ทางการเงิ นแก่ ก ารแพร่ ขยายอาวุธที่ มี อานุ ภาพท าลายล้า งสู ง สหกรณ์ มีค วามมุ่ ง มัน่ ในการป้ องกันมิ ใ ห้
สหกรณ์ เป็ นเครื่ องมื อของการฟอกเงิ นและสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ าย โดยการปฏิ บตั ิตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางการปฏิบตั ิที่
สานักงานกาหนดขึ้นอย่างเคร่ งครัด
สหกรณ์ตอ้ งกาหนดนโยบายลาดับรองและมาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับนโยบายข้างต้น อันได้แก่
นโยบายการรับลูกค้ามาตรการในการบริ หารความเสี่ ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินแนวปฏิบตั ิในการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้า และสหกรณ์ ตอ้ งกากับดูแลให้บุคลากรภายในองค์กรปฏิ บตั ิตามนโยบาย
มาตรการ และแนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าว อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเคร่ งครัด
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติตามนโยบายด้ านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่ อต้ านการสนับสนุทางการเงินแก่ การก่ อการร้ ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่ การแพร่ ขยาย
อาวุธทีม่ ีอานุภาพทาลายล้ างสู งของสหกรณ์
(1) คณะกรรมการต้องให้ความสาคัญในการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุ ภาพ
ทาลายล้างสู ง โดยกาหนดและอนุ มตั ินโยบายด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุ ภาพ
ทาลายล้างสู ง นโยบายการรับลูกค้าและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงเกี่ ยวกับการฟอกเงิ นของลูกค้าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ตามแนวทางที่เลขาธิ การคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินกาหนด
(2) ผูบ้ ริ หารของสหกรณ์ตอ้ งให้ความสาคัญในการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
ต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การแพร่ ขยายอาวุธที่มี
อานุ ภาพทาลายล้างสู ง โดยกาหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบตั ิตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบตั ิดา้ นการ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นและการต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ ายและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู งโดยเคร่ งครัด
(3) สหกรณ์ตอ้ งกาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจทาหน้าที่กากับและดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเป็ นผูต้ ิดต่อประสานงานกับสานักงาน
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(4) สหกรณ์ตอ้ งกาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู งที่อาจเกิดขึ้น
จากการให้บริ การต่างๆ ของสหกรณ์
(5) สหกรณ์ตอ้ งสนับสนุนส่ งเสริ มให้ คณะกรรมการ ผูจ้ ดั การตลอดจนเจ้าหน้าที่มีความรู้ความ
เข้าใจด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู งอย่างเพียงพอที่จะสามารถ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(6) สหกรณ์ตอ้ งกาหนดให้มี คาสั่ง ระเบียบ และคู่มือการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับนโยบายด้าน
การป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ
สนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารแพร่ ข ยายอาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพท าลายล้ า งสู ง ตามแนวทางที่ เ ลขาธิ ก าร
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินกาหนดโดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินแต่ในกรณี ที่ขอ้ บังคับ และแนวทางที่ออกภายใต้กฎหมายนี้ หรื อกฎหมายอื่น
ไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิ สหกรณ์ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมายที่กาหนดไว้เข้มงวดกว่า
(7) คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ต้องปฏิบตั ิตามนโยบาย และระเบียบปฏิบตั ิดา้ นการ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นและการต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ ายและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู งโดยเคร่ งครัด

4

นโยบายการรับลูกค้ า
วัตถุประสงค์ ในการกาหนดนโยบาย
เพื่อให้การดาเนิ นงานของสหกรณ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ.2542 และกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2556 และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า
จึงกาหนดนโยบายการรับลูกค้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
คานิยาม
สหกรณ์ หมายความถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
สานักงาน หมายความถึง สานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คณะกรรมการ หมายความถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
ลูกค้ า หมายความถึง สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
และสหกรณ์อื่น
ธุรกรรม หมายความถึง การถือหุ น้ การฝากเงิน การกูเ้ งิน การทานิติกรรมจานองสัญญากูย้ มื เงิน
นโยบายการรั บลูกค้ า หมายความถึง หลักการในการกาหนดขั้นตอนของสหกรณ์ในการปฏิบตั ิเมื่อ
แรกสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับลูกค้า หรื อเมื่อแรกรับทาธุ รกรรมให้กบั ผูท้ าธุ รกรรมครั้งคราว
นโยบายการบริหารความเสี่ ยงเกีย่ วกับการฟอกเงินของลูกค้ า หมายความถึง การประเมินความเสี่ ยง
ด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ ก ารก่ อการร้ ายและการสนับ สนุ นทางการเงิ นแก่ การ
แพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง โดยการนาความเสี่ ยงในการใช้ผลิตภัณฑ์/บริ การ และช่องทางการ
ใช้บ ริ ก าร/ท าธุ รกรรมแต่ ล ะประเภท มาพิ จารณาร่ วมกับ ข้อมูล และปั จจัย ความเสี่ ย งอื่ นๆ เพื่ อพิ จารณา
ประกอบความเสี่ ยงของสหกรณ์และความเสี่ ยงของลูกค้าแต่ละราย
ผู้ ข อสร้ างความสั ม พั น ธ์ หมายความถึ ง ผู้ที่ แ จ้ง ความประสงค์ ข อใช้ บ ริ การ หรื อขอสร้ า ง
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจหรื อขอทาธุ รกรรมในครั้งแรกกับสหกรณ์ แต่สหกรณ์ยงั ไม่ได้อนุ มตั ิรับเป็ นลูกค้า
เนื่องจากยังไม่ผา่ นขั้นตอนการพิจารณาที่กาหนดในนโยบายการรับลูกค้าอย่างครบถ้วน
การจัดให้ ลูกค้ าแสดงตน หมายถึง การดาเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลของลูกค้าและการดาเนินการเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องแท้จริ งของข้อมูลการแสดงตน
การระบุ ตัวตนของลูกค้ า หมายถึ ง การรวบรวมข้อมูลรอบด้านของลูกค้าที่ เพิ่มเติ มจากข้อมูลการ
แสดงตน อาทิ ข้อมูลแหล่งรายได้อื่นๆ ของลูกค้า ข้อมูลคู่สมรส ข้อมูลรู ปแบบการดาเนิ นธุ รกิ จของลูกค้า
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เป็ นต้น รวมถึ ง การน าข้อ มู ล เฉพาะของลู ก ค้า (ชื่ อ เต็ ม เลขประจ าตัว ที่ อ ยู่) ตรวจสอบกับ ฐานรายชื่ อ
ผูก้ ่อการร้ ายที่ประกาศโดยองค์การสหประชาชาติ และที่ประกาศโดยศาลแพ่ง เพื่อทราบว่า ลูกค้าเป็ นผูท้ ี่มี
ความเสี่ ยงต่อการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุ ภาพทาลายล้างสู ง
จนถึงขั้นที่สหกรณ์ตอ้ งปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์หรื อไม่ และเพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้พิจารณาประเมิน
ความเสี่ ยงของลูกค้าด้วย
การบริ หารความเสี่ ยงของลูกค้ า หมายถึง การนาข้อมูลการแสดงตนและข้อมูลการระบุตวั ตนของ
ลูกค้ามาพิจารณาร่ วมกับปั จจัยที่มีความเสี่ ยงต่อการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุ ภาพทาลายล้างสู งอื่ นๆ อาทิ พื้นที่ หรื ออาชี พที่ มี
ความเสี่ ยงต่อการฟอกเงินและสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การ
แพร่ ขยายเป็ นต้น เพื่อประเมินความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ าย
และการสนับสนุ นทการเงินแก่การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุ ภาพทาลายล้างสู งของลูกค้าแต่ละราย อันจะเป็ น
ประโยชน์ในการพิจารณารายงานเหตุที่มีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสานักงาน เมื่อพบว่าลูกค้ามีพฤติกรรมการทา
ธุ รกรรมในแต่ละครั้ง หรื อในระยะยาว ที่อาจผิดปกติหรื อเสี่ ยงต่อการกระทาความผิด และเป็ นเงื่อนไขใน
การกาหนดขั้นตอนในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งที่เข้มข้นมากหรื อน้อยต่อไป
นโยบายการรับลูกค้ า
เพื่อให้การดาเนินการของสหกรณ์เป็ นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิ น และมาตรฐานสากลด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสู ง เมื่อผูข้ อสร้างความสัมพันธ์แจ้งความประสงค์ขอใช้บริ การ หรื อขอสร้างความสัมพันธ์ทาง
ธุ รกิ จ หรื อขอทาธุ รกรรมในครั้ งแรกกับสหกรณ์ ให้ดาเนิ นการตามกระบวนการดังต่อไปนี้ และดาเนิ น
กระบวนการตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าให้ครบถ้วน ก่อนการอนุ มตั ิ
การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูข้ อสร้างความสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 1 การจัดให้ ลูกค้ าแสดงตน
เมื่อผูข้ อสร้างความสัมพันธ์ ขอใช้บริ การโดยแจ้งความประสงค์สร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ หรื อ
ขอทาธุ รกรรมในครั้งแรก สหกรณ์ตอ้ งจัดให้ผขู ้ อสร้างความสัมพันธ์แสดงตนตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน
กฎกระทรวงกาหนดธุ รกรรมที่ สถาบันการเงิ นและผูป้ ระกอบอาชี พมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน
พ.ศ. 2554 และประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผูป้ ระกอบ
อาชีพตามมาตรา 16
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ขั้นตอนที่ 2 การระบุตัวตนของลูกค้ า
สหกรณ์ ตอ้ งมีขอ้ มูลอื่นๆ ของผูข้ อสร้ างความสัมพันธ์เพื่อที่จะสามารถระบุขอ้ เท็จจริ งได้ว่า ผูข้ อ
สร้ างความสัมพันธ์หรื อขอใช้บริ การที่เป็ นบุคคลธรรมดา หรื อนิ ติบุคคล หรื อบุคคลที่มีการตกลงกันตาม
กฎหมายนั้น มีความเสี่ ยงในระดับที่สหกรณ์ จะสามารถอนุ มตั ิรับเป็ นลูกค้าได้หรื อไม่ จึงต้องมีขอ้ มูลของ
ผูข้ อสร้ า งความสั มพันธ์ มากเพี ยงพอที่ จะกาหนดระดับความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิ นได้อย่างถู กต้อง โดย
ในขั้นตอนนี้ให้ขอ้ มูลของลูกค้าเพื่อนามาประกอบการพิจารณาดังนี้
กรณีเป็ นลูกค้ า/ผู้ทาธุรกรรมครั้งคราว กรณีทเี่ ป็ นบุคคลธรรมดา
(1) ข้อมูลแหล่งที่มาของรายได้ หรื อเงินของผูข้ อสร้างความสัมพันธ์ที่ใช้ในการทาธุ รกรรม (คาว่า
แหล่งที่มานี้ หมายรวมทั้งการประกอบกิจกรรมอันทาให้เกิดรายได้/เงิน และพื้นที่อนั เป็ นแหล่งรายได้/เงินนั้น)
(2) ข้อมูลผูร้ ับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง
กรณีเป็ นลูกค้ านิติบุคคล
(1) โครงสร้างการบริ หารจัดการองค์กร/ความเป็ นเจ้าขององค์กร (ทาให้ทราบถึงขนาดขององค์กรความ
ซับซ้อนในการบริ หารกิจการ สัดส่ วนการถือหุ น้ อันอาจแสดงถึงอานาจในการบริ หารจัดการองค์กร)
(2) ข้อมูลของผูบ้ ริ หาร (ระดับสู งสุ ด ซึ่งอาจเป็ นบุคคลเดียวหรื อคณะกรรมการที่มีอานาจอนุมตั ิ
นโยบายขององค์กร)
(3) วัตถุประสงค์ในการดาเนินการของนิติบุคคล/บุคคลที่มีการตกลงกันตามกฎหมาย
(4) แหล่งที่มาของรายได้ขององค์กร ทั้งรายได้หลักและรายได้อื่นๆ
(5) ผูร้ ับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง ต้องเป็ นบุคคลธรรมดา ซึ่งอาจพิจารณาจาก
(5.1) การถือหุน้ /ระดับการรับผลประโยชน์ในองค์กร
(5.2) ข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (รวมถึงข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากชุมนุมสหกรณ์ หรื อ
สหกรณ์อื่น ๆ ที่ได้ดาเนินการตรวจสอบอยูก่ ่อนแล้ว) หรื อ
(5.3) พิจารณาได้จากการมีอานาจครอบงากิจการขององค์กร (หมายถึงบุคคลที่มิได้อยูใ่ นสถานะที่มี
อานาจตามกฎหมายในการควบคุมกิจการ แต่ในทางปฏิบตั ิเป็ นผูม้ ีอานาจในการกาหนดทิศทางหรื อนโยบาย
การดาเนินงานของกิจการ) หรื อ
(5.4) พิจารณาจากการมีอานาจในการบริ หารควบคุมนโยบายและดาเนินกิจการขององค์กร
(6) ข้อมูลด้านอื่นๆ ขององค์กร สื บค้นจากแหล่งข้อมูลอื่นที่แสดงถึงความน่าเชื่ อถือ ฐานะทางเศรษฐกิจ
และข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถนามาพิจารณาความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิ นของนิ ติบุคคล/บุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมายนั้น
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(7) วัตถุ ประสงค์ในการสร้ างความสัมพันธ์กบั สหกรณ์ และประเภทบริ การที่ผขู ้ อสร้ างความสัมพันธ์
ประสงค์จะขอใช้บริ การ
ขั้นตอนที่ 3 การพิสูจน์ ทราบข้ อมูลการแสดงตนของลูกค้ า
เมื่ อได้รับข้อมูลการแสดงตนของผูข้ อสร้ างความสัมพันธ์ในขั้นตอนที่ 1 และข้อมูลเพื่อการระบุ
ตัวตนในขั้นตอนที่ 2 สหกรณ์ตอ้ งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและหลักฐานการแสดงตน
ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริ งของข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนสหกรณ์อาจใช้วิธีการ
ตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่ อถือ (รวมถึงแหล่งข้อมูลสาธารณะที่น่าเชื่ อถือ ฐานข้อมูลในทางพาณิ ชย์ที่
น่ า เชื่ อ ถื อ หรื อ ข้อ มู ล ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ที่ ไ ด้รั บ การตรวจสอบแล้ ว จากสถาบัน การเงิ น ส านั ก งานใหญ่ ใ น
ต่างประเทศ)
ในกรณี ที่ ไม่ มีแหล่ ง ข้อมูล ที่ น่าเชื่ อถื อใดๆ สหกรณ์ สามารถใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบ โดย
ค านึ ง ถึ ง ข้อ มู ล ที่ ค วรสอดคล้อ งกับ ตัว ตนของผู ้ข อสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ประเภทบริ ก ารที่ ผู ้ข อสร้ า ง
ความสัมพันธ์หรื อธุรกรรม และความแท้จริ งของเอกสารหลักฐาน ในระดับที่สายตาตรวจสอบได้
ขั้นตอน การตรวจสอบข้ อมู ลลู กค้ ากับฐานข้ อมู ลสมาชิ ก ของคณะบุ ค คลซึ่ งมีม ติหรื อ ประกาศ
ภายใต้ มติของคณะมนตรี ความมั่นคงแห่ งสหประชาชาติ กาหนดให้ เป็ นคณะบุคคลที่มีการกระทาอันเป็ น
การก่ อการร้ ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่ การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้ างสู งที่รัฐบาลแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยได้ ประกาศให้ ความรับรองมติหรือประกาศ ดังกล่าว หรือประกาศโดยศาลแพ่ง
ขั้นตอนนี้ สหกรณ์ ต้องนาข้อมู ล ของผูส้ ร้ า งความสั ม พันธ์ ผูร้ ั บ ผลประโยชน์ ที่ แท้จริ ง และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูข้ อสร้างความสัมพันธ์ไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลสมาชิ กของคณะบุคคลซึ่ งมีมติหรื อประกาศ
ภายใต้มติของคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่ งสหประชาชาติ กาหนดให้เป็ นคณะบุคคลที่มีการกระทาอันเป็ น
การก่อการร้ายและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุ ภาพทาลายล้างสู งที่รัฐบาลแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยได้ประกาศให้ความรับรองมติหรื อประกาศดังกล่าว หรื อที่ประกาศโดยศาลแพ่ง เพื่อจะได้
ทราบว่า “ผูข้ อสร้างความสัมพันธ์และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องของผูข้ อสร้างความสัมพันธ์ ไม่ ใช่ สมาชิกของคณะ
บุคคลซึ่ งมีมติหรื อประกาศภายใต้มติของคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่ งสหประชาชาติ และที่ประกาศโดยศาล
แพ่งกาหนดให้เป็ นคณะบุคคลที่มีการกระทาอันเป็ นการก่อการร้ ายและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การ
แพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง”
ขั้นตอนที่ 4 การบริหารความเสี่ ยงเกีย่ วกับการฟอกเงินของลูกค้ า และการอนุมัติหรือปฏิเสธการรับลูกค้ า
เมื่อสหกรณ์ ได้ขอ้ มูลของผูข้ อสร้างความสัมพันธ์อย่างเพียงพอที่จะดาเนิ นการตามนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ ยงของลูกค้าและแนวทางปฏิบตั ิในการตรวจสอบความเสี่ ยงอันอาจเกิ ดขึ้นจากความสัมพันธ์ของ
ลูกค้าและมาตรการในการจัดการกับความเสี่ ยงแล้ว ให้พิจารณาว่าจะอนุ มตั ิรับผูข้ อสร้างความสัมพันธ์/ขอ
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ใช้บริ การ เป็ นลูกค้าหรื อไม่ ทั้งนี้ หากพบว่าผูข้ อสร้างความสัมพันธ์รายใดมีลกั ษณะที่มีความเสี่ ยงต่อการ
ฟอกเงินในระดับสู ง การอนุมตั ิการสร้างความสัมพันธ์เพื่อรับผูข้ อสร้างความสัมพันธ์เป็ นลูกค้าของสหกรณ์
ให้เป็ นหน้า ที่ ข องผูบ้ ริ หารที่ มี อ านาจ อย่า งไรก็ ตามสหกรณ์ ต้องปฏิ เสธการสร้ า งความสั ม พันธ์ /รั บ ท า
ธุ รกรรม กับผูข้ อสร้างความสัมพันธ์ทุกรายที่พบว่า
(1) ผูข้ อสร้างความสัมพันธ์ ผูร้ ับประโยชน์ที่แท้จริ ง หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนยั สาคัญของผูข้ อ
สร้ างความสัมพันธ์ เป็ นสมาชิ กของคณะบุคคลซึ่ งมีมติหรื อประกาศภายใต้มติของคณะมนตรี ความมัน่ คง
แห่ งสหประชาชาติ กาหนดให้เป็ นคณะบุคคลที่มีการกระทาอันเป็ นการก่อการร้ ายและการสนับสนุ นทาง
การเงินแก่การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง หรื อประกาศโดยศาลแพ่ง
(2) ไม่ได้รับข้อมูลหรื อหลักฐาน ซึ่ งมีความสาคัญในการระบุตวั ตนและการจัดความเสี่ ยงด้านการฟอก
เงิ นและการต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ ายและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู งของผูข้ อสร้างความสัมพันธ์
(3) ผูข้ อสร้ างความสัมพันธ์ ใช้ชื่อปลอม นามแฝง หรื อแจ้งเท็จในข้อมูล หรื อแสดงหลักฐานสาคัญ
เป็ นเท็จ
(4) การรับผูข้ อสร้างความสัมพันธ์รายนั้นๆ จะทาให้สหกรณ์มีความเสี่ ยงต่อการฟอกเงินหรื อการ
สนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ ายและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุ ภาพ
ทาลายล้างสู งอย่างร้ายแรง
ในการปฏิเสธการรับลูกค้าหรื อปฏิเสธการรับทาธุ รกรรม สหกรณ์ควรพิจารณารายงานธุ รกรรมที่มี
เหตุอนั ควรสงสัยต่อสานักงาน ในกรณี ปฏิเสธเนื่องจาก เหตุผลตามข้อ (1) (3) หรื อกรณี ที่สหกรณ์พิจารณา
ได้ว่า มี โอกาสเกิ ดความเสี่ ย งต่ อการฟอกเงิ นและการสนับ สนุ น ทางการเงิ นแก่ ก ารก่ อการร้ า ยและการ
สนับสนุ นทางการเงิ นแก่การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุ ภาพทาลายล้างสู งจากการขอสร้ างความสัมพันธ์ของ
ผูส้ ร้างความสัมพันธ์รายหนึ่งรายใด
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นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงเกีย่ วกับการฟอกเงินของลูกค้ า
วัตถุประสงค์ ในการกาหนดนโยบาย
เพื่อให้การดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับ
ลูกค้า พ.ศ.2556 และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อ เท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า จึงกาหนดนโยบาย
การบริ หารความเสี่ ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
คานิยาม
สหกรณ์ หมายความถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
สานักงาน หมายความถึง สานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คณะกรรมการ หมายความถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
ลูกค้ า หมายความถึง สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
และสหกรณ์อื่น
ธุรกรรม หมายความถึง การถือหุ น้ การฝากเงิน การกูเ้ งิน การทานิติกรรมจานองสัญญากูย้ มื เงิน
นโยบายการรับลูกค้า หมายความถึง หลักการในการกาหนดขั้นตอนของสหกรณ์ในการปฏิบตั ิเมื่อแรกสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับลูกค้า หรื อเมื่อแรกรับทาธุ รกรรมให้กบั ผูท้ าธุ รกรรมครั้งคราว
นโยบายการบริหารความเสี่ ยงเกีย่ วกับการฟอกเงินของลูกค้ า หมายความถึง การประเมินความเสี่ ยง
ของลูกค้าด้านการฟอกเงิ นและการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุ นทางการเงิ น
แก่ การแพร่ ขยายอาวุธที่ มีอานุ ภาพทาลายล้างสู ง โดยการนาความเสี่ ยงในการใช้ผลิ ตภัณฑ์/บริ การ และ
ช่ องทางการใช้บ ริ ก าร/ท าธุ รกรรมแต่ ล ะประเภท มาพิ จารณาร่ วมกับ ข้อมู ล และปั จจัย ความเสี่ ย งอื่ น ๆ
ของลูกค้า เพื่อพิจารณาประกอบความเสี่ ยงของสหกรณ์และความเสี่ ยงของลูกค้าแต่ละราย
ผู้ ข อสร้ างความสั ม พั น ธ์ หมายความถึ ง ผู้ที่ แ จ้ง ความประสงค์ ข อใช้ บ ริ การหรื อขอสร้ า ง
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ หรื อขอทาธุ รกรรมในครั้งแรกกับสหกรณ์ แต่สหกรณ์ยงั ไม่ได้อนุ มตั ิรับเป็ นลูกค้า
เนื่องจากยังไม่ผา่ นขั้นตอนการพิจารณาที่กาหนดในนโยบายการรับลูกค้าอย่างครบถ้วน
การตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า หมายความถึง กระบวนการเฝ้ าระวังตรวจสอบ
และตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงิน หรื อการทาธุ รกรรมของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ ความเข้มข้น
ของกระบวนการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงของลูกค้าที่ได้รับจากการประเมินนข้อมูลและ
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ปั จจัยต่างๆ ของลูกค้าอย่างเหมาะสม ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า
จะทาให้สหกรณ์ ทราบได้วา่ ลูกค้ามีการดาเนิ นความสัมพันธ์กบั สหกรณ์ที่เปลี่ ยนแปลงไปหรื อไม่ มีความ
เคลื่อนไหวทางการเงินผิดปกติหรื อไม่ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรื อสถานภาพทางเศรษฐกิจของ
ลู ก ค้าหรื อไม่ สหกรณ์ ควรพิ จารณาปรั บปรุ ง ระดับ ความเสี่ ย งของลู กค้า หรื อไม่ และสหกรณ์ ย งั มี ค วาม
ปลอดภัยจากการเป็ นแหล่ งฟอกเงิ นและสนับนสุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ ายและการสนับสนุ นทาง
การเงินแก่การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู งในการดาเนินความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับลูกค้าหรื อไม่
นโยบายการบริหารความเสี่ ยงเกีย่ วกับการฟอกเงินของลูกค้ า
เมื่อดาเนิ นกระบวนการตามนโยบายการรับลูกค้าของสหกรณ์แล้ว ให้ดาเนิ นกระบวนการบริ ห าร
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าและจัดระดับความเสี่ ยงก่อนการอนุ มตั ิรับผูข้ อสร้างความสัมพันธ์
เป็ นลูกค้าและหากพบว่าผูข้ อสร้ างความสัมพันธ์รายใดมีลกั ษณะที่มีความเสี่ ยงต่อการฟอกเงินในระดับสู ง
การอนุ มตั ิการสร้างความสัมพันธ์เพื่อรับผูข้ อสร้างความสัมพันธ์เ ป็ นลูกค้าของสหกรณ์ให้เป็ นหน้าที่ของ
ผูบ้ ริ หารที่มีอานาจจัดการระดับความเสี่ ยงต่อการฟอกเงินของลูกค้าตามปั จจัยความเสี่ ยงต่างๆ สาหรับลูกค้า
แต่ละกลุ่มเป็ นผูพ้ ิจารณา ดังนี้
การกาหนดและการบริหารการจัดระดับความเสี่ ยง
(1) การบริหารความเสี่ ยงภายในองค์ กร
คือ การบริ หารความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสาหรับ
ผลิตภัณฑ์/บริ การ และช่องทางการใช้บริ การ/การทาธุ รกรรม และนาความเสี่ ยงในการใช้ผลิตภัณฑ์/บริ การ
และช่ องทางการใช้บริ การ/ทาธุ รกรรมแต่ละประเภท มาพิจารณาร่ วมกับปั จจัยความเสี่ ยงอื่นๆ ของลูกค้า
เพื่อพิจารณาประกอบความเสี่ ยงสาหรับลูกค้าแต่ละราย

แนวทางการพิจารณาความเสี่ ยงของผลิตภัณฑ์ /บริการ
ประเภทของผลิตภัณฑ์ /บริการ
(1)ผลิ ตภัณฑ์/บริ การ เกี่ ยวกับการให้กูย้ ืม/สิ นเชื่ อ/
จานอง
(2)ผลิตภัณฑ์/บริ การ เกี่ยวกับการออม
(3)ผลิตภัณฑ์/บริ การ เกี่ยวกับการลงทุน

ความเสี่ ยงต่า
/

ความเสี่ ยงสู ง

/
/
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แนวทางการพิจารณาความเสี่ ยงของช่ องทางการใช้ บริการ
ประเภทของช่ องทางการใช้ บริการ
ความเสี่ ยงต่า
(1)ช่ องทางการสร้ างความสัมพันธ์แบบไม่พบหน้า
/
สาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการจากัดวงเงินหรื อ จากัดช่อง
ทางการใช้บริ การ
(2)ช่องทางการสร้างความสัมพันธ์แบบไม่พบหน้า

แนวทางการพิจารณาความเสี่ ยงของช่ องทางการทาธุรกรรม
ประเภทของช่ องทางการทาธุรกรรม
ความเสี่ ยงต่า
(1)ช่องทางการทาธุ รกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่
/
(2)ช่องทางการทาธุ รกรรมผ่านเครื่ องอัตโนมัติ
(3)ช่ องทางก ารท าธุ รก รรมผ่ า นเครื อข่ า ย
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ โ ด ย ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์ ข อ ง ลู ก ค้ า
(โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์)

ความเสี่ ยงสู ง

/

ความเสี่ ยงสู ง
/
/

(2) การบริหารความเสี่ ยงของลูกค้ า
ในการบริ หารความเสี่ ยงสาหรับลูกค้า สหกรณ์กาหนดปั จจัยการพิจารณาความเสี่ ยงของลูกค้าใน
ระดับสู ง และระดับต่า โดยให้อยูใ่ นหลักการต่อไปนี้
ปัจจัยการพิจารณาว่ าเป็ นลูกค้ าทีม่ ีความเสี่ ยงระดับสู ง
ตามข้อ 19 แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2556 หากลูกค้า
รายใดมีลกั ษณะเข้าข้อใดข้อหนึ่ งดังต่อไปนี้ สหกรณ์ตอ้ งกาหนดให้เป็ นลูกค้าที่มีความเสี่ ยงต่อการฟอกเงิ น
ในระดับสู ง
(1) ลูกค้าเป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ในที่น้ ี หมายถึง เป็ นคนใกล้ชิด ญาติสนิท คนในครอบครัวที่มี
โอกาสช่วยเหลือสนับสนุน) สมาชิกของคณะบุคคลที่มีการกระทาอันเป็ นการก่อการร้ายตามที่สานักงานแจ้ง
ให้ระงับการดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและแจ้งสานักงานทราบทันที
(2) ลูกค้าเป็ นบุคคลที่ถูกยับยั้งการกระทาธุ รกรรม ยึดหรื ออายัดทรัพย์สิน หรื อเป็ นผูท้ ี่ศาลมีคาสั่งให้
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ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ ยวข้องกับความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม)
(3) ลูกค้าเป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลที่กระทาความผิดเกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงิน (หรื อความผิดอาญา
ร้ายแรงอื่นๆ)
(4) ลูกค้าเป็ นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (บุคคลที่ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรื อตาแหน่ง
ราชการระดับ สู งตั้งแต่ระดับประเทศถึ ง ระดับท้องถิ่ น) ทั้ง ของไทยและต่ างประเทศ ตามที่ หน่ วยงานที่
รับผิดชอบกาหนด
(5) ลูกค้ามีถิ่นที่อยูห่ รื อมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ ยงสู งตามประกาศสานักงาน
(6) ลูกค้าประกอบอาชีพหรื อธุ รกิจที่มีความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินสู งตามประกาศของสานักงาน อาทิ
- นักการเมือง หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรื อธุ รกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง หรื อธุ รกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับนักการเมือง (Politically Exposed Persons : PEPs)
- ธุ รกิจการค้าขายอัญมณี หรื อโลหะมีค่า
- ธุ รกิจค้าทอง
- ธุ รกิจค้าของเก่า และวัตถุโบราณ
- ธุ รกิจแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
- ธุ รกิจโอนเงินออกนอกประเทศ
- ธุ รกิจเงินกูน้ อกระบบ
- ธุ รกิจนาเที่ยว
- ธุ รกิจค้าอาวุธสงคราม
(7) ลูกค้าที่อยูใ่ นรายชื่อที่เลขาธิ การคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งให้ทราบ
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความเสี่ ยงอันอาจเกิดจากความสั มพันธ์ ของลูกค้ าและมาตรการในการ
จัดการกับความเสี่ ยง
ก่อนการอนุมตั ิหรื อปฏิเสธการรับลูกค้าตามนโยบายการรับลูกค้าของสหกรณ์หรื อการจัดการความเสี่ ยงอัน
เกิดจากความสัมพันธ์ของลูกค้าในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า ให้ดาเนินการดังนี้
(1) ตรวจสอบการทาธุ รกรรมของลูกค้าที่ทากับสหกรณ์ โดยให้คดั กรองธุรกรรมที่ผดิ ปกติและ
เสี่ ยงต่อการฟอกเงินออกจากธุ รกรรมปกติทว่ั ไปของลูกค้า ซึ่ งสามารถทาให้สหกรณ์พบว่าลูกค้าแต่ละรายมี
การทาธุ รกรรมที่ผดิ ปกติเกิดขึ้นหรื อไม่
(2) ตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์วา่ ลูกค้ามีพฤติกรรมการทาธุ รกรรมที่เสี่ ยงต่อการฟอกเงินการ
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กระทาความผิดมูลฐาน หรื อการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ ายและการสนับสนุ นทางการเงินแก่
การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง และควรพิจารณาส่ งรายงานธุ รกรรมต่อสานักงานป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินหรื อไม่
(3) ตรวจทานและอนุมตั ิ รายงานการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า โดยให้บุคลากร
ระดับผูบ้ ริ หารเป็ นผูม้ ีอานาจในการตรวจทานรายงานการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า และมี
อานาจในการใช้ดุลยพินิจว่า จะอนุ มตั ิให้ส่งรายงานธุ รกรรมเป็ นธุ รกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสานักงาน
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรื อไม่
การตรวจสอบเพือ่ ทราบข้ อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ า
เมื่อมีการอนุมตั ิการทาธุ รกรรมกับลูกค้าตามนโยบายการรับลูกค้าของสหกรณ์แล้ว ให้ดาเนินการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง จนกว่าสหกรณ์จะยุติความสัมพันธ์
กับลูกค้ารายดังกล่าว
การประเมินความเสี่ ยง และการบริหารความเสี่ ยง
ในการประเมินความเสี่ ยง การบริ หารความเสี่ ยงของลูกค้า ต้องดาเนินการประเมินและบริ หารความ
เสี่ ยงในด้านการฟอกเงิน การสันบสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด
การตรวจสอบเพือ่ ทราบข้ อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ า
กรณี ที่ได้ดาเนินการประเมินผลเบื้องต้นพบว่าจาเป็ นต้องขอข้อมูลเพิม่ เติมจากลูกค้า เช่น ลูกค้าแจ้ง
วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์และขอใช้บริ การประเภทที่มีความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินสู ง หรื อ
ลูกค้าเป็ นนิติบุคคลที่มีขอ้ มูลการแสดงผูร้ ับผลประโยชน์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนและใช้บริ การที่มีความเสี่ ยง
สู งหรื อมูลค่าเงินสู ง หรื อลูกค้าระบุในเอกสารว่าเป็ นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรื อมีความเกี่ยวข้อง
กับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ให้กาหนดแนวทางในการขอข้อมูลหรื อตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า
เพิม่ เติม ไม่วา่ ลูกค้าจะเป็ นบุคคลธรรมดา นิ ติบุคคล บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ดังนี้
(1) ความเข้ มข้ นในการขอข้ อมูลของลูกค้ าบุคคลธรรมดา
กรณี ที่ลูกค้าเป็ นบุคคลธรรมดา และสหกรณ์ ประเมินผลเบื้องต้นว่า ลูกค้าดังกล่าวควรได้รับการ
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม อาจเนื่องมาจาก พฤติกรรมการขอสร้างความสัมพันธ์ที่แสดงว่า อาจดาเนินการ
แทนบุคคลอื่นโดยไม่มีการมอบอานาจที่เปิ ดเผย หรื อ มีขอ้ มูลตรงกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองที่เป็ น
ที่รู้จกั หรื อระบุขอ้ มูลอาชีพเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งระดับสู งหรื อผูต้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ให้ขอข้อมูล
เพิ่มเติม หรื อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ที่สามารถนามาใช้ในการประเมินความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้า โดยอย่างน้อยได้แก่ขอ้ มูลหรื อข้อเท็จจริ ง
ดังต่อไปนี้
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(1.1) ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้ (อาจรวมถึงที่มาของรายได้ที่ชดั เจนทั้งแหล่งเงิน
หลัก และแหล่งเงินอื่นๆที่มีเพิ่มเติม)
(1.2) ข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ ับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง (กรณี ที่สงสัยว่า ลูกค้าอาจสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับผูม้ ีหน้าที่รายงานเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น)
(1.3) วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่เฉพาะเจาะจง
(2) ความเข้ มข้ นในการขอข้ อมูลของลูกค้ านิติบุคคลหรือบุคคลทีม่ ีการตกลงกันทางกฎหมาย
กรณี ที่ลูกค้าเป็ นนิติบุคคลหรื อบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย และสหกรณ์ ประเมินผล
เบื้องต้นว่า ลูกค้าดังกล่าวควรได้รับการระบุตวั ตนเพิ่มเติม อาจเนื่องมาจาก ความซับซ้อนของโครงสร้าง
ลูกค้านิติบุคคลที่ปรากฏในเอกสารการแสดงตน หรื อ รายชื่อกรรมการหรื อสมาชิกขององค์กรที่พบใน
เอกสารการแสดงตนอันแสดงว่าอาจเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หรื อ ลูกค้าขอสร้าง
ความสัมพันธ์หรื อใช้บริ การที่มีวงเงินมูลค่าสู งมาก ให้ขอข้อมูลเพิ่มเติม หรื อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
ที่สามารถนามาใช้ในการประเมินความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายของลูกค้า โดยอย่างน้อยได้แก่ขอ้ มูลหรื อข้อเท็จจริ งดังต่อไปนี้
(2.1) ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริ ง ในการดาเนินกิจการของลูกค้า
(2.2) ข้อมูลโครงสร้างสาคัญของลูกค้า ได้แก่ ข้อมูลที่แสดงถึงโครงสร้างหลักอันทาให้
กิจการของลูกค้าดาเนินอยูไ่ ด้ เช่น โครงสร้างผูถ้ ือหุ น้ รายสาคัญ หรื อโครงสร้างผูบ้ ริ หารตั้งแต่ระดับสู ง
จนถึงระดับปฏิบตั ิ หรื อโครงสร้างบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ
(2.3) ข้อมูลของผูบ้ ริ หารที่มีอานาจสู งสุ ด ได้แก่ ข้อมูลบุคคลธรรมดาหรื อเป็ นคณะบุคคลที่
ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งด้านงานบริ หารและมีอานาจสู งสุ ดในการกาหนดนโยบายหรื อขับเคลื่อนลูกค้านิติ
บุคคลนั้นๆ อาจเป้ นบุคคลที่มีตาแหน่ง ซึ่ งมีอานาจสาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานและการเงินของลูกค้า อย่าง
น้อยที่สุด ควรได้ขอ้ มูลชื่ อเต็ม หมายเลขประจาตัวหรื อสัญชาติ ที่ทาให้สามารถตรวจสอบกับข้อมูลรายชื่อ
ตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงฐานข้อมูลรายชื่ออื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ในการบริ หารความเสี่ ยงของลูกค้า
(2.4) ข้อมูลผูร้ ับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง (หรื อผูร้ ับผลประโยชน์ทอดสุ ดท้าย) ซึ่งเป็ นบุคคล
ธรรมดา โดยมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบหรื อขอข้อมูลจากลูกค้าในลาดับขั้นตอนที่สอดคล้องกับกฎหมาย
อย่างน้อยได้แก่
(2.4.1) ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้ความพยายามในการตรวจสอบจากเอกสารหรื อหลักฐาน
ที่ระบุการถือครองหุ ้นอันแสดงถึงการได้รับผลประโยชน์ในจานวนร้อยละที่เหมาะสม ทั้งนี้ให้พิจารณาถึง
บรรทัดฐานหรื อแนวปฏืบตั ิที่ผมู ้ ีหน้าที่รายงานในประเภทธุ รกิจเดียวกันทั้งในประเทศหรื อในระดับสากล
ถือปฏิบตั ิอยู่
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(2.4.2) กรณี ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ดว้ ยวิธีแรก ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้ความพยายาม
ในการตรวจสอบหาบุ คคลที่ อาจมี อานาจในการครบคุ มหรื อครอบงากิ จการลู ก ค้า ซึ่ ง อาจไม่ป รากฏใน
เอกสารราชการ โดยอาจค้นหาจาก ข้อเท็จจริ งหรื อข้อมูลอื่นๆ ซึ่ งไม่จาเป็ นต้องปรากฏในเอกสารราชการ
หรื อฐานข้อมูลราชการ แต่อาจมาจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรื อแหล่งข้อมูลอื่นๆ ซึ่ งบุคลากรอาจระบุถึง
ระดับความน่าเชื่ อถือของแหล่งข้อมูลประกอบการบันทึกข้อมูลด้วย (เช่น ได้มาจากเว็บไซต์ (ระบุชื่อ) หรื อ
บทความในวารสารสิ่ งพิมพ์ที่ไม่มีการรองรับโดยหน่วยงานราชการ
(2.4.3) กรณี ที่วิธีการทั้งหมดข้างต้นม่สามารถตรวจสอบข้อมูลผูร้ ับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง
ให้บุคลากรที่เกี่ ยวข้องใช้ดุลยพินิจว่า ผูร้ ับผลประโยชน์ที่แท้จริ งของลู กค้า ทั้งนี้ ควรระบุว่าการพิจารณา
ข้อมูลนี้เกิดจากการสันนิษฐาน เนื่องจาก ไม่สามารถหาได้จากวิธีการอื่น ๆ เพื่อที่ผมู ้ ีหน้าที่รายงานจะได้
ตรวจสอบเมื่อเกิ ดการทาธุ รกรรมของลูกค้ากับบุ คคลภายนอกต่อไปว่า กรณี ที่ลูกค้าทาธุ รกรรมกับบุคคล
ธรรมดารายหนึ่ งรายใดบ่อยครั้งและมีวงเงิ นที่สูงมากเป็ นพิเศษ บุคคลธรรมดานั้นอาจเกี่ ยวข้องกับการรับ
ประโยชน์ที่แท้จริ งจากลูกค้าก็ได้
(2.4.4) การกาหนดวิธีการตรวจสอบอื่นๆ สามารถกระทาได้ แต่ตอ้ งดาเนินการภายหลัง
จากที่ได้ดาเนินการตามหลักการข้างต้นแล้ว
(2.5) ข้อมูลแหล่งรายได้หรื อแหล่งเงินที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
ทั้งนี้ อาจขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ระบุไว้ขา้ งต้นเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการบริ หารความเสี่ ยงด้าน
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
การดาเนินการตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้ อมูลระบุตัวตน
(1) ขั้นตอนการพิสูจน์ ทราบข้ อมูลของลูกค้ า
ให้ดาเนินการตรวจสอบเพื่อทราบว่า ข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งที่ลูกค้าแจ้งหรื อแสดงเอกสาร เป็ นข้อมูล
ที่มีความน่าเชื่อถือได้วา่ น่าจะเป็ นข้อมูลที่แท้จริ ง โดยอาจกาหนดระดับความน่าเชื่ อถือไว้เป็ นหลักในการใช้
ดุลยพินิจ และกาหนดเงื่อนไขและวิธีดาเนิ นการ ในกรณี ที่ได้รับข้อมูลที่เป็ นเท็จ หรื อไม่น่าเชื่ อถือ หรื อไม่
ครบถ้วนไว้ดว้ ย
(2) ขั้นตอนการตรวจสอบกับรายชื่อตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ต้องดาเนิ นการตรวจสอบรายชื่ อลูกค้าและผูร้ ับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง กรรมการผูม้ ีอานาจทุกราย
ผูบ้ ริ หารที่ มีอานาจสู งสุ ด (หากพบรายชื่ อบุ คคลธรรมดาหรื อนิ ติบุ คคล หรื อบุ คคลที่ มีก ารตกลงกันทาง
กฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการสร้ างความสัมพันธ์ของลูกค้า หรื อมีบทบาทสาคัญเป็ นส่ วนหนึ่ งของปั จจัยการ
ประเมิ นความเสี่ ย งของลู กค้า ผูม้ ี หน้าที่ รายงานควรพิจารณาตรวจสอบกับรายชื่ อที่ กฎหมายกาหนดให้
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ครบถ้วน) กับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ น
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง
หลัง จากด าเนิ น การระบุ ต ัวตนตามขั้น ตอนดัง กล่ า วแล้ว ให้ด าเนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย ง โดย
ประเมินว่าลูกค้าแต่ละราย มีความเสี่ ยงในระดับใด เพื่อจะได้ดาเนินกระบวนการตรวจสอบความเคลื่อนไหว
และกระบวนการอื่นๆ ที่เหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าวต่อไป
ขั้นตอนการบริ หารความเสี่ ยงและประเมินความเสี่ ยงจะต้องสอดคล้องกับผลการระบุตวั ตน โดย
หากลู กค้าปรากฏว่ามีขอ้ เท็จดังต่อไปนี้ ให้กาหนดเป็ นลูกค้าเสี่ ยงสู ง และดาเนิ นการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าระดับเข้มข้น
(1) ลูกค้ามีขอ้ มูลหรื อข้อเท็จจริ งที่ตรงกับปั จจัยเสี่ ยงสู งและไม่มีปัจจัยเสี่ ยงต่าอื่น ๆ ที่สามารถ
ลดทอนความเสี่ ยงสู งได้ เช่น พบว่า ลูกค้านิ ติบุคคลมีพฤติการณ์ที่ระบุได้ชดั เจนว่า สร้ างความสัมพันธ์ทาง
ธุ รกิจเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น และมีวตั ถุประสงค์เพื่อการลงทุนในมูลค่าเงินที่สูงมาก หรื อ พบว่าลูกค้า
นิ ติบุคคล มีวตั ถุ ประสงค์ในการดาเนิ นกิ จการตรงกับอาชี พเสี่ ยงและเกี่ ยวข้องกับพื้นที่หรื อประเทศที่เสี่ ยง
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และเลือกใช้บริ การที่มีความเสี่ ยงสู ง เป็ นต้น
(2) ลู กค้ามี ขอ้ มูลหรื อข้อเท็จจริ งที่ ตรงกับปั จจัยเสี่ ย งสู ง อย่า งเด็ ดขาด เช่ น ลู กค้าเป็ นบุ คคลที่ มี
สถานภาพทางการเมือง (ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองภายในประเทศหรื อต่างประเทศหรื อ
ระหว่างประเทศ) หรื อลูกค้ามีขอ้ มูลตรงกับรายชื่อผูม้ ีคาสั่งถูกยึด อายัดทรัพย์สินหรื อยังยั้งธุ รกรรม หรื อศาล
มีคาสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดิน หรื อเป็ นลูกค้านิติบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับรายชื่ อบุคคลที่ถูก
ระงับการดาเนินการทางทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย
การได้ รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสู งทีม่ ีอานาจในขั้นตอนสาคัญ
(1) กาหนดให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งมีอานาจ เป็ นผูอ้ นุมตั ิรับลูกค้าเสี่ ยงสู ง ซึ่ งก่อนจะอนุมตั ิรับลูกค้าหรื อไม่
นั้น ผูบ้ ริ หารดังกล่าวควรได้รับข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับลูกค้านั้นๆ
(2) กาหนดให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งที่มีอานาจ เป็ นผูต้ ดั สิ นใจขั้นตอนสุ ดท้าย ในการปฏิเสธความสัมพันธ์
ยุติความสัมพันธ์ รวมถึ ง พิจารณาให้รายงานเป็ นธุ รกรรมที่ มีเหตุอนั ควรสงสัย ในกรณี ที่ปฎิ เสธหรื อยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับลูกค้าด้วย หรื อ ในการระงับการดาเนิ นการทางทรัพย์สินและรายงานข้อมูลต่อ
สานักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง
(3) กาหนดให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งที่มีอานาจ เป็ นผูร้ ับทราบและอนุ มตั ิ กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับ
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ความเสี่ ยงของ ลูกค้าที่มีความเสี่ ยงสู ง ในขั้นตอนการตรวจสอบและทบทวนความเคลื่อนไหวทางการเงิน
การทาธุ รกรรม หรื อการดาเนินความสัมพันธ์ หรื อข้อมูลการระบุตวั ตน หรื อขั้นตอนในการรับทาธุ รกรรมที่
มีขนาดใหญ่หรื อธุ รกรรมที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรื อ การกระทาความผิดมูลฐาน และอนุมตั ิ
กรณี พิจารณาเห็นควรให้ส่งเป็ นรายงานธุ รกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสานักงาน
กรณี ที่ตรวจสอบและประเมินผลได้วา่ ลูกค้ามีขอ้ มูลตรงกับปั จจัยความเสี่ ยงสู ง ซึ่ งสงสัยได้วา่ อาจ
เกี่ ยวข้องกับการกระทาความผิดมูลฐานหรื อการฟอกเงิ น ให้เสนอต่อผูบ้ ริ หารระดับสู งเพื่ออนุ มตั ิ รายงาน
เป็ นธุ รกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสานักงาน การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน การทาธุ รกรรม
หรื อการดาเนินความสัมพันธ์อย่างน้อยควรพิจารณาถึงแนวทางดังต่อไปนี้
(1) การกาหนดระบบการกลัน่ กรอง ตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลการทาธุรกรรม ความเคลื่อนไหว
ทางการเงิน หรื อ การดาเนินความสัมพันธ์กบั ผูม้ ีหน้าที่รายงาน กับรู ปแบบพฤติกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการ
กระทาความผิดหรื อที่ผดิ ปกติเมื่อเทียบกับการทาธุ รกรรมของลูกค้าในกลุ่มนั้นๆ หากเป็ นลูกค้าในกลุ่มเสี่ ยง
สู งต้องมีการดาเนิ นการที่เข้มข้นกว่าลูกค้ากลุ่มอื่น และกาหนดระยะเวลาในการทบทวนข้อมูลการดาเนิ น
ความสั ม พันธ์ ย อ้ นหลัง ที่ ส้ ั นหรื อถี่ ก ว่า ลู ก ค้า กลุ่ ม อื่ น และก าหนดให้ผูบ้ ริ หารระดับ สู ง ที่ มี อานาจ เป็ น
ผูอ้ นุมตั ิผลลัพธ์สาหรับลูกค้ากลุ่มนี้เสมอ
(2) การตรวจสอบและทบทวนข้อมูลการระบุตวั ตนในกรณี กลุ่มลูกค้าเสี่ ยงสู ง ต้องดาเนินการในระดับ
ที่เข้มข้นกว่าลูกค้ากลุ่มอื่น โดยเฉพาะในเรื่ องต่อไปนี้
(2.1) เรื่ องแหล่งรายได้ ที่มาของเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ
ระหว่างลูกค้ากับผูม้ ีหน้าที่รายงาน
(2.2) การระบุตวั ผูร้ ับประโยชน์ที่แท้จริ งของลูกค้า
(2.3) กรณี ที่ลูกค้ามีความเสี่ ยงสู งเนื่องมาจากการมีสถานภาพทางการเมืองควรตรวจสอบการพ้น
สภาพหรื อการคงอยูข่ องสถานภาพทางการเมืองของลูกค้า
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
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