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นโยบายและระเบียบวธีิการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 

และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

และการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูง 
 

. หลักการและวัตถุประสงค์  

ตามมาตรา  แห่งพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  กาํหนดคาํนิยามของ “สถาบนัการเงิน” 

ให้มีความหมายถึง (5) สหกรณ์ตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ทีมีทุนดาํเนินการซึงมีมูลค่าหุ้นรวมตงัแต่สองลา้นบาท

ขึนไปและมีวตัถุประสงค์ดาํเนินกิจการเกียวกบัการรับฝากเงิน ให้กู ้ให้สินเชือ รับจาํนองหรือรับจาํนาํทรัพยสิ์น หรือจดัให้ไดม้า 

ซึงเงินและทรัพยสิ์นต่างๆ โดยวิธีใดๆ ดงันัน สหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จาํกดั (สหกรณ์ฯ) จึงถือเป็น

สถาบนัการเงินตามนยัของมาตรา  แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว  

สหกรณ์ฯ จะสนับสนุนและพร้อมทีจะดาํเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสํานักงาน

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) และหน่วยงานอืน ๆ ของรัฐทีเกียวขอ้งเพือป้องกนัมิให้สหกรณ์ฯ ถูกใชเ้ป็น

ช่องทางหรือเป็นเครืองมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนการก่อการร้าย หรือการสนบัสนุนการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง  

โดยการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง รวมถึงกฎหมายทีเกียวขอ้งและแนวทาง

ปฏิบตัิทีสาํนกังาน ปปง. กาํหนดขึนอย่างเคร่งครัด สหกรณฯ์ จึงไดก้าํหนดใหมี้นโยบายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

และการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง 

ฉบบันีขึน โดยผ่านการเห็นชอบและอนุมติัตามมติทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที  ครังท ี /  เมือวนัที 

 กรกฎาคม  ซึงถือว่านโยบายฉบบันีเป็นนโยบายหลกัขององคก์รและมีความสําคญัเทียบเท่ากบันโยบายหลกัในการดาํเนิน

ธุรกิจอนื ๆ ดงันนั ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายนีอย่างเคร่งครัด 

. คําจํากัดความ 

“การฟอกเงิน” หมายความว่า การนําเงินหรือทรัพยสิ์นทีได้มาจากการกระทาํความผิด หรือไดม้าโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมายมาเปลยีนสภาพให้เป็นเงินหรือทรัพยสิ์นทีไดม้าอย่างถูกตอ้ง 

“การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” หมายความว่า บุคคลใดจดัหา รวบรวม หรือดําเนินการทางการเงินหรือ

ทรัพยสิ์นหรือดาํเนินการดว้ยประการใด ๆ เพือการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แลว้ว่าผูรั้บประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพยสิ์นหรือจากการ

ดาํเนินการนนัเป็นบุคคลทีถูกกาํหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพยสิ์น หรือการดาํเนินการนนัถูกนาํไปใชเ้พือสนับสนุนการดาํเนิน

กิจกรรมใด  ๆของบคุคลทีถูกกาํหนด หรือของบุคคล คณะบคุคล นิติบคุคล หรือองคก์รทีเกียวขอ้งกบัการก่อการร้าย 

“การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูง” หมายความว่า ผูใ้ดจัดหา รวบรวม หรือ

ดาํเนินการทางการเงินหรือทรัพยสิ์น หรือดาํเนินการดว้ยประการใด ๆ เพือการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง หรือโดยรู้อยู่แลว้

วา่ผูไ้ดรั้บประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพยสิ์นหรือจากการดาํเนินการนนัเป็นบุคคลทีถูกกาํหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพยสิ์นหรือ

การดาํเนินการนันถูกนาํไปใชเ้พือสนับสนุนการดาํเนินกิจกรรมใด ๆ  ของบุคคลทีถูกกาํหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือ

องคก์รทีเกียวขอ้งกบัการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง 

 “ธุรกรรม” หมายความว่า กิจกรรมทีเกียวกับการทาํนิติกรรม สัญญาหรือการดาํเนินการใด ๆ  กบัผูอื้นทางการเงิน ทางธุรกิจ 

หรือการดําเนินการเกียวกับทรัพย์สิน และให้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ รวมถึงการทําธุรกรรมทีต่อเนืองจากการสร้าง

ความสัมพนัธ์และธุรกรรมทีกระทาํในครงัหนึงครงัใดของลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราว 

 “ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลทีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย ซึงมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 

หรือทาํธุรกรรมกบัสหกรณ ์ซึงสาํหรับสหกรณ์ หมายถึง ลูกคา้ทีสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครงัคราว 

“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” หมายความว่า การทาํธุรกรรมระหว่างลูกคา้ฝ่ายหนึงกบัสหกรณ์อีกฝ่ายหนึง โดยมีวตัถุประสงค์

เพอืใชบ้ริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการคา้ หรือทางวิชาชีพของสหกรณ์ อยา่งต่อเนืองหรือในช่วงระยะเวลาทีตกลงกนั  

“ธุรกรรมเป็นครังคราว” หมายความว่า การทาํธุรกรรมระหว่างลูกคา้ฝ่ายหนึงกบัสหกรณ์อีกฝ่ายหนึง โดยมีวตัถุประสงค ์

เพือใช้บริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการค้า หรือทางวิชาชีพของสหกรณ์ เป็นรายครังโดยไม่ได้มุ่งหมายทีจะสร้างความสัมพนัธ์ 

ทางธุรกิจ 



3 

 
“ลูกค้าทีสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกจิ” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลทีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย 

ซึงมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัสหกรณ์ ซึงสําหรับสหกรณ์ หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์ หรือนิติบุคคลอนื เช่น สหกรณ์อืน เป็น

ตน้  

 “ลูกค้าทีทําธุรกรรมเป็นครังคราว” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลทีมีการตกลงกนัทางกฎหมายทีมีการทาํ

ธุรกรรมกบัสหกรณ์ เช่น บุคคลธรรมดาทีไม่มีสถานภาพความเป็นสมาชิกกบัสหกรณ์ ไดแ้ก่ ผูร้ับผลประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 

หรือผูที้มาทาํธุรกรรมแทนสมาชิกโดยไม่ไดมี้การมอบฉันทะหรือมอบอาํนาจอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 

 “ธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัย” หมายความว่า ธุรกรรมทีมีเหตุอนัควรเชือไดว้่ากระทาํขึนเพือหลีกเลียงมิให้ต้องตกอยู่

ภายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  หรือเป็นธุรกรรมทีเกียวขอ้งหรืออาจเกียวขอ้งกบัการ

กระทาํความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธทีมี

อานุภาพทาํลายลา้งสูง ทงันีไม่ว่าจะเป็นการทาํธุรกรรมเพียงครังเดียวหรือหลายครังและให้หมายความรวมถึงการพยายามกระทาํ

ธุรกรรมดว้ย 

“บุคคลทีมีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลฝ่ายหนึงซึงตกลงกนัทางกฎหมายให้เป็น 

ผูค้รอบครอง ใช ้จาํหน่าย หรือบริหารจดัการทรัพยสิ์นไม่ว่าดว้ยวิธีใด  ๆเพือประโยชน์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึง 

“ผู้ได้รับผลประโยชน์ทีแท้จริง” หมายความวา่ บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของทีแทจ้ริงหรือมีอาํนาจควบคุมความสัมพนัธ์

ทางธุรกิจของลูกค้ากับสหกรณ์ หรือบุคคลทีลูกค้าทาํธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ช้อาํนาจควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลทีมี 

การตกลงกนัทางกฎหมาย 

“บุคคลที่ถูกกําหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชือซึงมีมติของหรือประกาศ

ภายใตค้ณะมนตรีความมนัคงแห่งสหประชาชาติกาํหนดให้เป็นผูที้มีการกระทาํอนัเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธทีมี

อานุภาพทาํลายลา้งสูงและสาํนกังาน ปปง. ไดป้ระกาศรายชือนนั หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคก์รตามรายชือทศีาลได้

พิจารณาและมีคาํสังให้เป็นบุคคลทีถูกกาํหนดตามพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง พ.ศ.  

 “การจัดให้ลูกค้าแสดงตน” หมายความว่า การดาํเนินการให้ไดม้าซึงขอ้มูลของลูกคา้ และการดาํเนินการเพือตรวจสอบ

ความถูกตอ้งแทจ้ริงของข้อมูลการแสดงตน ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบนัการเงินและ 

ผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา   

“การตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกยีวกับลูกค้า” หมายความว่า กระบวนการทีกาํหนดขึน เมอืเริมมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ

กบัลูกคา้หรือมีการทาํธุรกรรมกบัลูกคา้ทีทาํธุกรรมเป็นครังคราวทีมีการทาํธุรกรรมถึงเกณฑ์ทีกฎหมายกาํหนด โดยการระบุตวัตน

และพิสูจน์ทราบตวัตน ระบุผูรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริงและติดตามความเคลือนไหวทางการเงินจากการทาํธุรกรรมของลูกคา้ว่ามี

พฤติการณ์ผดิปกติมีเหตุอนัควรสงสัยหรือไม่ ทงันี เพือป้องกนัมิให้สหกรณ์ถูกใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้ายหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง 

3. หน้าทแีละความรับผิดชอบ 

3.1 ผู้บริหารสหกรณ์มีหน้าทีและความรับผิดชอบ ดงัต่อไปนี 

                           3.1.1 ตอ้งให้ความสาํคญัในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง โดยกาํหนดให้พนักงานตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย 

นโยบาย ระเบียบ คาํสงั และวธีิปฏิบติัของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด 

                              . .  พิจารณาใชดุ้ลพินิจและอนุมติัขนัตอนการดาํเนินงานทงัในกรณีปกติ และกรณีทีตอ้งไดรั้บการกลนักรองเป็นพิเศษ 

ในขนัตอนการรบัลูกคา้ การประเมินความเสียงลูกคา้ และการตรวจสอบเพือทราบขอ้เทจ็จริงเกียวกบัลูกคา้ 

                             3.1.3 กาํหนดมาตรการควบคุมและจดัการความเสียงดา้นการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

และการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูงทีอาจเกิดขึนจากการใช้ช่องทางการทาํธุรกรรม ผลิตภณัฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของ

สหกรณ ์

                          3.1.4 กาํหนดให้มีคาํสังและคู่มือปฏิบตัิงานทีสอดคลอ้งกบันโยบายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ

การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง ตามแนว

ปฏิบติัทีสาํนกังาน ปปง. กาํหนด 

                           . .  ก ํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบ ัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามคาํสัง ระเบียบ และแนวปฏิบัติ 

ตามนโยบายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ 
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การแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูงโดยเคร่งครัด 

                           3.1.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ 

การป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง อยา่งเพยีงพอ

จนสามารถปฏิบติังานในกระบวนการรับลูกคา้ การบริหารความเสียง และการตรวจสอบเพือทราบขอ้เท็จจริงเกียวกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

3.1.7 ในกรณีทีมีสาขา สหกรณ์กาํหนดใหส้าขาปฏิบตัิตามนโยบายและระเบียบวิธีการสาํหรับการประเมิน บริหาร 

และบรรเทาความเสียงภายในองคก์รของสหกรณ ์และนโยบายและระเบียบวิธีการเกียวกบัการควบคุมภายใน อยา่งเคร่งครัด 

.  พนักงานทุกระดบัมีหน้าทีและความรับผิดชอบ ดงัต่อไปนี 

 พนักงานทุกระดับ มีหน้าทีปฏิบัติตามคําสัง ระเบียบ และแนวปฏิบ ัติ ทีสหกรณ์ฯ กําหนดขึนภายใต้นโยบาย 

ดา้นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ 

การแพร่ขยายอาวธุทมีีอานุภาพทาํลายลา้งสูงโดยเคร่งครัด 

. สาระสําคญัของนโยบายและระเบียบวิธกีารด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการป้องกนัและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทมีีอานุภาพทําลายล้างสูง ประกอบดว้ย 

.  นโยบายและระเบียบวิธีการในการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสียงภายในองค์กร 

สหกรณ์ฯ กาํหนดให้มีหลกัเกณฑ์และวิธีการ พร้อมทงัดาํเนินการประเมินความเสียงภายในองคก์รของสหกรณ ์

โดยนําปัจจัยความเสียงเกียวกับลูกค้า พืนทีหรือประเทศ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการมา

ประกอบการพิจารณาประเมินความเสียง และนาํผลการประเมินความเสียงดงักล่าวมากาํหนดมาตรการและวธีิการในการบริหารและ

บรรเทาความเสียงทเีหมาะสมกบัผลการประเมินความเสียงนนั และนาํผลการประเมินและบริหารความเสียงตามรายงานการประเมิน 

ความเสียงระดบัชาติทีสํานักงาน ปปง. จัดทาํมาพิจารณาประกอบด้วย โดยจดัทาํรายงานการประเมินความเสียงภายในองค์กร 

อยา่งน้อยปีละ  ครงั และปรับปรุงผลการประเมินความเสียงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

.  นโยบายและระเบียบวิธีการในการรับลกูค้า  

สหกรณ์ฯ มีการกาํหนดกระบวนการเพืออนุมตัิการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาํธุรกรรม หรือปฏิเสธ 

การสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการทาํธุรกรรมกบัลูกคา้โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารจดัให้ลูกคา้แสดงตน การระบุตวัตนของลูกคา้ 

และการพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้ ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้และ 

ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริงของลูกคา้กบัขอ้มูลรายชือบุคคลทีถูกกาํหนด ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง รวมถึงสหกรณ์จดัให้มีแนวปฏิบัติ เพือให้บุคลากร

ดาํเนินการตามขนัตอนการรับลูกคา้ โดยเริมตงัแต่ขนัตอนการขอหรือแสวงหาขอ้มูลการแสดงตนของลูกคา้ และการระบุตวัตนของ

ลูกคา้ การตรวจสอบขอ้มลูของลูกคา้ การพสูิจน์ทราบตวัตนของลูกคา้ การหาผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริงของลูกคา้ การตรวจสอบ

รายชือบุคคลทีถูกกาํหนด และการอนุมติัหรือปฏิเสธการสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการทาํธุรกรรม นับแต่เมือไดรั้บแจง้ความ

ประสงคจ์ากลูกคา้ 

.  นโยบายและระเบียบวธีิการในการบริหารและบรรเทาความเสียงของลกูค้า  

สหกรณ์ฯ มีการกาํหนดหลกัการบริหารความเสียงสําหรับลูกคา้ทงัหมด โดยพิจารณาปัจจยัในการกาํหนดความเสียง

ไม่น้อยกว่าทีกฎหมายกาํหนดและจะดาํเนินการบริหารและบรรเทาความเสียงตลอดระยะเวลาทีดาํเนินความสัมพนัธท์างธุรกิจกับลูกคา้

และสินสุดลงเมือยติุความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ โดยการบริหารความเสียง เริมตงัแต่ขนัตอนการประเมินเพือระบุและพิสูจน์ทราบ

ตวัตนของลูกคา้ การกาํหนดระดบัความเสียงสําหรับลูกคา้แต่ละราย การตรวจสอบความคลือนไหวในการทาํธุรกรรมซึงสอดคลอ้งกบั

ระดบัความเสียงของลูกคา้ การตรวจทานขอ้มูลการพิสูจน์ทราบลูกคา้ซึงสอดคลอ้งกบัระดบัความเสียงของลูกคา้ การตรวจทานขอ้มูล

การพิสูจน์ทราบลูกค้าซึงสอดคลอ้งกับระดบัความเสียงของลูกค้า การทบทวนการประเมินความเสียง จนถึงการยุติความสัมพนัธ ์

ทางธุรกิจกบัลูกคา้แต่ละราย และจะดาํเนินการประเมินความเสียงของลูกคา้ตามหลกัเกณฑ์ทีกฎหมายกาํหนด ทงันี สหกรณ์ไดก้าํหนด 

แนวปฏิบติั เพอืให้บุคลากรปฏิบติัในการบริหารความเสียงของลูกคา้ในบริการทุกประเภทและในทุกช่องทางทใีห้บริการ  

4.4 นโยบายและระเบียบวิธกีารในการประเมินความเสียงสําหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการให้บริการ 

4.4.1 สหกรณ์จะตอ้งกาํหนดนโยบายและระเบียบวิธีการในการประเมินความเสียงสําหรับผลิตภณัฑ์ บริการ และ

ช่องทางการบริการ โดยจะตอ้งดาํเนินการกาํหนดหลกัเกณฑ์และปัจจยัความเสียงในการประเมินความเสียงสําหรับผลิตภณัฑ ์บริการ และ

ช่องทางการให้บริการ ใหส้อดคลอ้งกบัทีกฎหมายกาํหนด 
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4.4.2 กรณีทีสหกรณ์จะออกผลิตภณัฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ รูปแบบใหม่ในการดาํเนินธุรกิจ หรือช่องทางหรือ

กลไกใหม่ในการให้บริการ หรือนําเทคโนโลยีใหม่ หรือเทคโนโลยีทีกาํลงัพฒันามาใชก้บัผลิตภณัฑ์และบริการทีมีอยูเ่ดิมและทีจะมีขึน

ใหม่ สหกรณ์จะระบุและประเมินความเสียงดา้นการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมี

อานุภาพทาํลายลา้งสูงทีอาจเกิดขึนให้แลว้เสร็จก่อนการดาํเนินการดงักล่าว  และจะกาํหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสียง

ทเีหมาะสมและสอดคลอ้งตามทีกฎหมายกาํหนด  

4.4.3 สหกรณ์จะถือเอาผลการระบุและประเมินความเสียงตามขอ้ 4.4.2 เป็นหนึงในปัจจยัการประเมินความเสียง

ภายในองคก์รตามขอ้ 4.  ดว้ย 

4.4.4 กรณีทีสหกรณ์ไม่สามารถกาํหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสียงทีเหมาะสมตามขอ้ 4.4.2 ได ้      

สหกรณ์จะไม่ออกผลิตภณัฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ รูปแบบใหม่ในการดาํเนินธุรกิจ ช่องทางหรือกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือ 

การใชเ้ทคโนโลยใีหม่ทเีกียวขอ้งกบัการออกผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

4.5 การรายงานการทําธุรกรรม 

สหกรณ์ฯ กาํหนดแนวทางการรายงานการทาํธุรกรรมตามประเภทของธุรกรรม วิธีการ และขนัตอนการรายงาน

การทาํธุรกรรมให้ชดัเจน โดยใหเ้ป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลกัเกณฑ ์และวิธีการทีกฎหมายกาํหนด 

4.6 การควบคุมภายใน  

สหกรณ์ฯ กาํหนดใหมี้หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกียวกบัการควบคุมภายในให้เหมาะสมกบัความเสียงภายในองคก์ร 

และขนาดธุรกิจของสหกรณ ์ดงันี 

                4.6.  สหกรณ์กาํหนดโครงสร้างในการกาํกบัดูแล โดยให้มีส่วนงานหรือพนกังานผูรั้บผดิชอบ และมีพนักงาน

ระดับผู ้บริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงินและกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมี

อานุภาพทาํลายลา้งสูง  ท ังนี สหกรณ์จะจดัสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพือดาํเนินการกํากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไป 

ตามทกีฎหมายกาํหนด 

4.6.  สหกรณ์กาํหนดแนวทาง ขนัตอนและวิธีการในการคดัเลือกพนกังานก่อนการว่าจา้งทีมีมาตรฐาน เพือคดัเลือก

พนักงานทีจะมาปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง โดยจดัให้มีขนัตอนและวิธีการทีมีมาตรฐานในระดบัสูงในการ

คดัเลือกบคุคล เช่น การตรวจสอบประวติัอาชญากรรม หรือการตรวจสอบรายชือบุคคลทีถูกกาํหนด 

4.6.  สหกรณ์ฯ จดัให้พนักงานทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ

การป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง เขา้รับการ

อบรมเกียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูงตงัแต่ก่อนเริมปฏิบตัิงานและอย่างต่อเนืองตลอดระยะเวลาทีปฏิบติังานนนั เพือให้

ปฏิบติัหนา้ทีตามกฎหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

4.6.  สหกรณ์กาํหนดให้มีส่วนงานหรือพนักงานผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบภายในทีเป็นอิสระจากการ

ปฏิบตัิงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูงภายในองคก์ร เพือตรวจสอบระบบการดาํเนินงานและการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ย

การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง และจดัให้มีรายงานผลการตรวจสอบภายในนันต่อพนักงานระดบัผูบ้ริหารทีมี

หนา้ทใีนการพจิารณาตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจทราบดว้ย 

4.7 การเกบ็รักษาข้อมูล 

สห กรณ์กําหนดมาตรการเกียวกับวิธีการ ขันตอน และรายละเอียดในการเก็บรักษาข้อมูลที เกียวกับ 

การจดัใหลู้กคา้แสดงตน ขอ้มูลเกียวกบัการรายงานธุรกรรม และขอ้มูลเกียวกบักระบวนการตรวจสอบเพือทราบขอ้เทจ็จริงเกียวกบั
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ลูกคา้ให้เป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด ทงันี หากสํานักงาน ปปง. ขอตรวจสอบขอ้มูล สหกรณ์มีขอ้มูลให้ตรวจสอบได ้และสามารถ

จดัส่งขอ้มูลตามทีสาํนกังาน ปปง. ร้องขอไดต้ามกาํหนดเวลา 

4.8 การร่วมใช้ข้อมูลระหว่างสหกรณ์กับสาขาหรือบริษัทในเครือทังในประเทศและต่างประเทศ และอยู่ในกลุ่มธุรกจิ

เดยีวกนั 

                              ในกรณีทสีหกรณ์มีสาํนกังานสาขาในต่างประเทศ หรือมีบริษทัในเครือทงัในประเทศและต่างประเทศ และอยูใ่น

กลุ่มธุรกิจเดียวกนั สหกรณจ์ะดาํเนินการดงันี 

 4.8.  สหกรณ์กํากับดูแลให้สํานักงานสาขาทีตงัอยู่ในต่างประเทศ และบริษัทในเครือ ซึงไม่ว่าจะตงัอยู่ใน

ต่างประเทศหรือในประเทศไทย ปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบวิธีการสําหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสียงภายใน

องคก์รของสหกรณ ์และนโยบายและระเบียบวธีิการเกียวกบัการควบคุมภายในของสหกรณ ์ 

                               4.8.  สหกรณ์กาํหนดให้มีมาตรการในการดาํเนินการเกียวกบัการร่วมใช้ขอ้มูลระหว่างสหกรณ์กบัสาขาหรือ

บริษทัในเครือทงัในประเทศและต่างประเทศ และอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั และกาํหนดให้มีมาตรการในการรักษาความลบัจากการ

ร่วมใชข้อ้มูล และห้ามเปิดเผยขอ้เท็จจริงหรือการกระทาํดว้ยประการใดๆ อนัอาจทาํใหลู้กคา้ทราบเกียวกบัการร่วมใชข้อ้มูลดงักล่าว 

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการทีกฎหมายกาํหนด 

. สาระสําคัญของนโยบายในการประเมินความเสียงเกียวกับการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ 

การแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูง 

สหกรณ์ฯ กาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเกียวกบัการป้องกนัมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ

การแพร่ขยายอาวธุทมีีอานุภาพทาํลายลา้งสูงให้เป็นเรืองทีมีความสาํคญัและตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ดงันี 

                  5.1 สหกรณ์มีมาตรการเกียวกบัขนัตอนในการอนุมตัิรับลูกคา้หรืออนุมติัสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้อย่างเคร่งครัด 

และมาตรการเกียวกบัขนัตอนในการรับทาํธุรกรรมกบัลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราว รวมถึงปฏิบติัตามแนวปฏิบติั ในเรืองการรับลกูคา้ 

5.2 สหกรณ์มีมาตรการในการดาํเนินการให้ขอ้มูลรายชือของบุคคลทีถูกกาํหนดเป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ โดยตรวจสอบรายชือ

บุคคลทีถูกกําหนดจากเว็บไซต์ของสํานักงาน ปปง. ทุกวัน หรือตรวจสอบจากระบบตรวจสอบรายชือบุคคลทีมีความเสียงสูง 

ดา้นการฟอกเงินและรายชือบุคคลทีถูกกาํหนด (AMLO Person Screening System: APS) และนํารายชือของบุคคลทีถูกกําหนดดงักล่าว 

มาปรับปรุงในฐานขอ้มูลของลูกคา้เพอืทาํการตรวจสอบลูกคา้ต่อไป 

.  สหกรณ์มีมาตรการในการตรวจสอบขอ้มูลรายชือบุคคลทีถูกกาํหนดกบัลูกคา้ โดยตรวจสอบกบัขอ้มูลลูกคา้ของสหกรณ์ 

ทุกครังก่อนอนุมัติสร้างความสัมพันธ์รับเป็นลูกค้า และตรวจสอบข้อมูลลูกค้าทังหมดของสหกรณ์อย่างสมําเสมอจนกว่าจะยุติ

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ รวมถึงตรวจสอบรายชือลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราวทุกครังก่อนรับทาํธุรกรรม 

5.4 เมือสหกรณ์ตรวจสอบพบว่าลูกคา้ทีประสงคจ์ะสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือทาํธุรกรรมเป็นครังคราวมีความเกียวขอ้ง

กับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูง สหกรณ์ทําการปฏิเสธการสร้าง

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ปฏิเสธการทาํธุรกรรม หรือยติุความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 

.  ในกรณีทีสหกรณ์พบว่าธุรกรรมใดเกียวขอ้งหรือมีเหตุอนัควรเชือไดว่้ามีความเกียวขอ้งกบัการสนบัสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง หรือเป็นธุรกรรมทีกระทาํกบัหรือเพือประโยชน์ของบุคคลทีถูก

กาํหนด สหกรณ์จะทาํการรายงานเป็นธุรกรรมทีมีเหตุอนัควรสงสัยต่อสํานักงาน ปปง. ตามแบบรายงานการทาํธุรกรรม ระยะเวลา 

หลกัเกณฑ ์และวิธีการทกีฎหมายกาํหนด 

.  สหกรณ์กําหนดมาตรการในการตรวจสอบความเคลือนไหวทางการเงินหรือการทาํธุรกรรมและข้อมูลต่างๆ ที

เกียวขอ้งกบัการดาํเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ และการทาํธุรกรรมของลูกคา้ ตลอดระยะเวลาทียงัดาํเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ

จนกวา่จะยุติความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือไม่ทาํธุรกรรมกบัลูกคา้ดงักล่าว 

.  หากพบว่าลูกคา้เป็นบุคคลซึงอยูใ่นรายชือบุคคลทีถูกกาํหนด สหกรณ์จะตอ้งดาํเนินการ ดงันี 
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