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นโยบำยและระเบียบวิธีกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
และกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
และกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสูง
1. หลักกำรและวัตถุประสงค์
ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กาหนดคานิยามของ
“สถาบันการเงิน” ให้มีความหมายถึง (5) สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดาเนินการซึ่งมี
มูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ดาเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อ รับ
จานองหรือรับจานาทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ โดยวิธีใด ๆ ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอ
โรว์พิษณุโลก จากัด (สหกรณ์ฯ) จึงถือเป็นสถาบันการเงินตามนัยของมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
สหกรณ์ฯ จะสนับสนุนและพร้อมที่จะดาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สานักงาน ปปง.) และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันมิ
ให้สหกรณ์ฯ ถูกใช้เป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนการก่อการร้าย หรือการสนับสนุนการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง โดยการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทาลายล้างสูง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่สานักงาน ปปง. กาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
สหกรณ์ฯ จึงได้กาหนดให้มีนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภ าพทาลายล้างสูงฉบับนี้ ขึ้น โดยผ่านการ
เห็นชอบและอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 30 ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม
พ.ศ. 2565 ซึ่งถือว่านโยบายฉบับนี้เป็นนโยบายหลักขององค์กรและมีความสาคัญเทียบเท่ากั บนโยบายหลักในการ
ดาเนินธุรกิจอื่น ๆ ดังนั้น ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด
2. คำจำกัดควำม
“กำรฟอกเงิน” หมายความว่า การนาเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทาความผิด หรือได้มาโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายมาเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาอย่างถูกต้อง
“กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย” หมายความว่า บุคคลใดจัดหา รวบรวม หรือดาเนินการทาง
การเงินหรือทรัพย์สินหรือดาเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้รับประโยชน์ทางการเงิน
หรือทรัพย์สินหรือจากการดาเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกาหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สิน หรือการดาเนินการนั้น
ถูกนาไปใช้เพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกาหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรื อ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
“กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสูง” หมายความว่า ผู้ใดจัดหา
รวบรวม หรือดาเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดาเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดาเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูก
กาหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดาเนินการนั้นถูกนาไปใช้เพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมใด ๆ ของ
บุคคลที่ถูกกาหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลาย
ล้างสูง
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“ธุ รกรรม” หมายความว่ า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทานิติกรรม สั ญญาหรือการดาเนินการใด ๆ กับผู้ อื่ น
ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และให้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ รวมถึงการทา
ธุรกรรมที่ต่อเนื่องจากการสร้างความสัมพันธ์และธุรกรรมที่กระทาในครั้งหนึ่งครั้งใดของลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว
“ลู ก ค้ ำ ” หมายความว่ า บุ คคลธรรมดา นิ ติ บุ คคล หรื อบุ คคลที่ มี การตกลงกั นทางกฎหมาย ซึ่ งมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทาธุรกรรมกับสหกรณ์ ซึ่งสาหรับสหกรณ์ หมายถึง ลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและ
ลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว
“ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ” หมายความว่า การทาธุรกรรมระหว่างลูกค้าฝ่ายหนึ่งกับสหกรณ์อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้บริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการค้า หรือทางวิชาชีพของสหกรณ์ อย่างต่อเนื่องหรือในช่วง
ระยะเวลาที่ตกลงกัน
“ธุรกรรมเป็นครั้งครำว” หมายความว่า การทาธุรกรรมระหว่างลูกค้าฝ่ายหนึ่งกับสหกรณ์อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้บริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการค้า หรือทางวิชาชีพของสหกรณ์ เป็นรายครั้งโดยไม่ได้มุ่งหมายที่
จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
“ลูกค้ำที่สร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลง
กันทางกฎหมาย ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับสหกรณ์ ซึ่งสาหรับสหกรณ์ หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์ หรือนิติ
บุคคลอื่น เช่น สหกรณ์อื่น เป็นต้น
“ลูกค้ำที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งครำว” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทาง
กฎหมายที่มีการทาธุรกรรมกับสหกรณ์ เช่น บุคคลธรรมดาที่ ไม่มีสถานภาพความเป็นสมาชิกกับสหกรณ์ ได้แก่ ผู้รับ
ผลประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม หรือผู้ที่มาทาธุรกรรมแทนสมาชิกโดยไม่ได้มีการมอบฉันทะหรือมอบอานาจอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น
“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความว่า ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทาขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้
ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
หรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการทาธุรกรรมเพียงครั้ งเดียวหรือหลายครั้ง
และให้หมายความรวมถึงการพยายามกระทาธุรกรรมด้วย
“บุคคลที่มีกำรตกลงกันทำงกฎหมำย” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งตกลงกันทาง
กฎหมายให้เป็นผู้ครอบครอง ใช้ จาหน่าย หรือบริหารจัดการทรัพย์สินไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ เพื่อประโยชน์ของบุ คคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง
“ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” หมายความว่า บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือมีอานาจควบคุม
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับสหกรณ์ หรือบุคคลที่ลูกค้าทาธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อานาจควบคุมนิติ
บุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
“บุคคลที่ถูกกำหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อซึ่งมีมติของหรือ
ประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกาหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทาอันเป็นการก่อการร้ายหรือการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงและสานักงาน ปปง. ได้ประกาศรายชื่อนั้น หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล
หรื อ องค์ ก รตามรายชื่ อ ที่ ศ าลได้ พิ จ ารณาและมี ค าสั่ งให้ เป็ นบุ คคลที่ ถู กก าหนดตามพระราชบั ญญั ติ ป้ องกั นและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง พ.ศ. 2559
“กำรจัดให้ลูกค้ำแสดงตน” หมายความว่า การดาเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลของลูกค้า และการดาเนินการ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลการแสดงตน ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของ
ลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
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“กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ” หมายความว่า กระบวนการที่กาหนดขึ้น เมื่อเริ่มมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าหรือมีการทาธุรกรรมกับ ลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีการทาธุรกรรมถึงเกณฑ์ที่
กฎหมายกาหนด โดยการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตน ระบุผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงและติดตามความเคลื่อนไหว
ทางการเงินจากการทาธุรกรรมของลูกค้าว่ามีพฤติการณ์ผิดปกติมีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้สหกรณ์
ถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
3. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
3.1 ผู้บริหำรสหกรณ์มีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
3.1.1 ต้องให้ความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง โดยกาหนดให้พนักงาน
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คาสั่ง และวิธีปฏิบัติของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด
3.1.2 พิจารณาใช้ดุลพินิจและอนุมัติขั้นตอนการดาเนินงานทั้งในกรณีปกติ และกรณีที่ต้องได้รับการ
กลั่นกรองเป็นพิเศษ ในขั้นตอนการรับลูกค้า การประเมินความเสี่ยงลูกค้า และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า
3.1.3 กาหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้ างสู งที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ช่องทางการทาธุรกรรม
ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของสหกรณ์
3.1.4 กาหนดให้มีคาสั่งและคู่มือปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทาลายล้างสูง ตามแนวปฏิบัติที่สานักงาน ปปง. กาหนด
3.1.5 กากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามคาสั่ง ระเบียบ และแนว
ปฏิบัติตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงโดยเคร่งครัด
3.1.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง อย่างเพียงพอจนสามารถปฏิบัติงานในกระบวนการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.7 ในกรณีที่มีสาขา สหกรณ์กาหนดให้สาขาปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีการสาหรับการ
ประเมิน บริห ารและบรรเทาความเสี่ย งภายในองค์กรของสหกรณ์ และนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน อย่างเคร่งครัด
3.2 พนักงำนทุกระดับมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
พนักงานทุกระดับ มีหน้าที่ปฏิบัติตามคาสั่ง ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่สหกรณ์ฯ กาหนดขึ้นภายใต้นโยบาย
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงโดยเคร่งครัด
4. สำระสำคัญของนโยบำยและระเบียบวิธีกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ก ำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธ ที่มีอำนุภำพทำลำย
ล้ำงสูง ประกอบด้วย
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4.1 นโยบำยและระเบียบวิธีกำรในกำรประเมิน บริหำร และบรรเทำควำมเสี่ยงภำยในองค์กร
สหกรณ์ฯ กาหนดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการ พร้อมทั้งดาเนินการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร
ของสหกรณ์ โดยนาปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้า พื้นที่หรือประเทศ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางใน
การให้ บริ การมาประกอบการพิจารณาประเมิ นความเสี่ ยง และนาผลการประเมินความเสี่ ยงดังกล่ าวมากาหนด
มาตรการและวิธีการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงนั้น และนาผลการ
ประเมินและบริห ารความเสี่ยงตามรายงานการประเมิน ความเสี่ยงระดับชาติที่สานักงาน ปปง. จัดทามาพิจารณา
ประกอบด้วย โดยจัดทารายงานการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และปรับปรุงผลการ
ประเมินความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
4.2 นโยบำยและระเบียบวิธีกำรในกำรรับลูกค้ำ
สหกรณ์ฯ มีการกาหนดกระบวนการเพื่ออนุมัติการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรม หรือ
ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรมกับลูกค้าโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การ
ระบุตัวตนของลูกค้า และการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด ตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง รวมถึงสหกรณ์จัดให้มีแนวปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรดาเนินการตามขั้นตอนการรับลูกค้า โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอน
การขอหรือแสวงหาข้อมูล การแสดงตนของลูกค้า และการระบุตัวตนของลูกค้า การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า การ
พิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า การหาผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด
และการอนุมัติหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรม นับแต่เมื่อได้รับแจ้งความประสงค์จาก
ลูกค้า
4.3 นโยบำยและระเบียบวิธีกำรในกำรบริหำรและบรรเทำควำมเสี่ยงของลูกค้ำ
สหกรณ์ฯ มีการกาหนดหลั กการบริหารความเสี่ ยงสาหรับลูกค้าทั้งหมด โดยพิจารณาปัจจัยในการ
กาหนดความเสี่ยงไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดและจะดาเนินการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงตลอดระยะเวลาที่ดาเนิน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและสิ้นสุดลงเมื่อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า โดยการบริหารความเสี่ยง เริ่มตั้งแต่
ขั้นตอนการประเมินเพื่อระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า การกาหนดระดับความเสี่ยงสาหรับลูกค้าแต่ละราย การ
ตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทาธุรกรรมซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า การตรวจทานข้อมูลการพิสูจน์
ทราบลูกค้าซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า การตรวจทานข้อมูลการพิสูจน์ทราบลูกค้าซึ่งสอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ยงของลูกค้า การทบทวนการประเมินความเสี่ยง จนถึงการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าแต่ละราย และจะ
ด าเนิ น การประเมิ น ความเสี่ ย งของลู ก ค้ า ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ฎหมายก าหนด ทั้ ง นี้ สหกรณ์ ไ ด้ ก าหนด
แนวปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของลูกค้าในบริการทุกประเภทและในทุกช่องทางที่ให้บริการ
4.4 นโยบำยและระเบียบวิธีกำรในกำรประเมินควำมเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์ บริกำร และช่องทำงกำร
ให้บริกำร
4.4.1 สหกรณ์จะต้องกาหนดนโยบายและระเบียบวิธีการในการประเมินความเสี่ยงสาหรับผลิตภัณฑ์
บริการ และช่องทางการบริการ โดยจะต้องดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยง
สาหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการให้บริการ ให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกาหนด
4.4.2 กรณีที่สหกรณ์จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ รูปแบบใหม่ในการดาเนินธุรกิจ หรือ
ช่องทางหรือกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือนาเทคโนโลยีใหม่ หรือเทคโนโลยีที่กาลังพัฒนามาใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการ
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ที่มีอยู่เดิมและที่จะมีขึ้นใหม่ สหกรณ์จะระบุและประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงที่อาจเกิดขึ้นให้แล้วเสร็จก่อนการดาเนินการดังกล่าว และ
จะกาหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องตามที่กฎหมายกาหนด
4.4.3 สหกรณ์จะถือเอาผลการระบุและประเมินความเสี่ยงตามข้อ 4.4.2 เป็นหนึ่งในปัจจัยการประเมิน
ความเสี่ยงภายในองค์กรตามข้อ 4.1 ด้วย
4.4.4 กรณีที่สหกรณ์ไม่สามารถกาหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสมตาม
ข้อ 4.4.2 ได้ สหกรณ์จะไม่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ รูปแบบใหม่ในการดาเนินธุรกิจ ช่องทางหรือกลไกใหม่
ในการให้บริการ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ทเี่ กี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการ
4.5 กำรรำยงำนกำรทำธุรกรรม
สหกรณ์ฯ กาหนดแนวทางการรายงานการทาธุรกรรมตามประเภทของธุรกรรม วิธีการ และขั้นตอน
การรายงานการทาธุรกรรมให้ชัดเจน โดยให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
4.6 กำรควบคุมภำยใน
สหกรณ์ฯ กาหนดให้มีห ลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับความเสี่ยง
ภายในองค์กรและขนาดธุรกิจของสหกรณ์ ดังนี้
4.6.1 สหกรณ์กาหนดโครงสร้างในการกากับดูแล โดยให้มีส่วนงานหรือพนักงานผู้รับผิดชอบ และมี
พนักงานระดับผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ทั้งนี้ สหกรณ์จะจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อ ดาเนินการ
กากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด
4.6.2 สหกรณ์กาหนดแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการในการคัดเลือกพนักงานก่อนการว่าจ้างที่มีมาตรฐาน
เพื่อคัดเลือกพนักงานที่จะมาปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง โดยจัดให้มีขั้นตอนและ
วิธีการที่มีมาตรฐานในระดับสูงในการคัดเลือกบุคคล เช่น การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม หรือการตรวจสอบ
รายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด
4.6.3 สหกรณ์ฯ จัดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุ ภ าพท าลายล้ างสู ง เข้า รั บ การอบรมเกี่ ย วกับ การป้อ งกั นและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้ องกัน และ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงตั้งแต่ก่อน
เริ่มปฏิบัติงานและอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานนั้น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
4.6.4 สหกรณ์กาหนดให้มีส่วนงานหรือพนักงานผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระจาก
การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงภายในองค์กร เพื่อตรวจสอบระบบการดาเนินงาน
และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
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ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง และจัดให้มี
รายงานผลการตรวจสอบภายในนั้นต่อพนักงานระดับผู้บริหารที่มีหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจ
ทราบด้วย
4.7 กำรเก็บรักษำข้อมูล
สหกรณ์กาหนดมาตรการเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน และรายละเอียดในการเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การจัดให้ลูกค้าแสดงตน ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม และข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบเพื่ อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ หากสานักงาน ปปง. ขอตรวจสอบข้อมูล สหกรณ์มีข้อมูล
ให้ตรวจสอบได้ และสามารถจัดส่งข้อมูลตามที่สานักงาน ปปง. ร้องขอได้ตามกาหนดเวลา
4.8 กำรร่วมใช้ข้อมูลระหว่ำงสหกรณ์กับสำขำ
4.8.1 สหกรณ์ กากั บ ดูแลให้ ส านั กงานสาขาปฏิบัติต ามนโยบายและระเบียบวิธีการส าหรับการ
ประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงภายในองค์กรของสหกรณ์ และนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์
4.8.2 สหกรณ์กาหนดให้มีมาตรการในการดาเนินการเกี่ยวกับการร่วมใช้ข้อมูลระหว่างสหกรณ์ กับ
สาขา และกาหนดให้มีมาตรการในการรักษาความลับจากการร่วมใช้ข้อมูล และห้ามเปิดเผยข้อเท็จจริงหรือการกระทา
ด้วยประการใดๆ อันอาจทาให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการร่วมใช้ข้อมูลดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
กาหนด ทั้งนี้ เว้นแต่มีกฎหมายภายในประเทศหรือต่างประเทศกาหนดเกี่ยวกับการใช้ การเปิดเผย หรือการร่วมใช้ข้อมูล
ของลูกค้าไว้แล้วก็ให้ถือปฏิบัติตามนั้น
5. สำระสำคัญของนโยบำยในกำรประเมินควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรป้องกันมิให้มีกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน
แก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสูง
สหกรณ์ฯ กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงให้เป็นเรื่องที่มีความสาคัญและต้องได้รับการปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ดังนี้
5.1 สหกรณ์มีมาตรการเกี่ยวกับขั้นตอนในการอนุมัติรับลูกค้าหรืออนุมัติสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า
อย่างเคร่งครัด และมาตรการเกี่ยวกับขั้นตอนในการรับทาธุรกรรมกับลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว รวมถึงปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติ ในเรื่องการรับลูกค้า
5.2 สหกรณ์มีมาตรการในการดาเนินการให้ข้อมูลรายชื่อของบุคคลที่ถูกกาหนดเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดย
ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดจากเว็บไซต์ของสานักงาน ปปง. ทุกวัน หรือตรวจสอบจากระบบตรวจสอบรายชื่อ
บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด (AMLO Person Screening System: APS) และนา
รายชื่อของบุคคลที่ถูกกาหนดดังกล่าวมาปรับปรุงในฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อทาการตรวจสอบลูกค้าต่อไป
5.3 สหกรณ์มีมาตรการในการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดกับลูกค้า โดยตรวจสอบกับข้อมูล
ลูกค้าของสหกรณ์ทุกครั้งก่อนอนุมัติสร้างความสัมพันธ์รับเป็นลูกค้า และตรวจสอบข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของสหกรณ์อย่าง
สม่าเสมอจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงตรวจสอบรายชื่อลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวทุกครั้งก่อนรับทา
ธุรกรรม
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5.4 เมื่อสหกรณ์ตรวจสอบพบว่าลูกค้าที่ประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวมี
ความเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง สหกรณ์
ทาการปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ปฏิเสธการทาธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
5.5 ในกรณีที่ส หกรณ์พ บว่ าธุร กรรมใดเกี่ ยวข้องหรื อมีเ หตุ อันควรเชื่อ ได้ว่ ามี ความเกี่ยวข้อ งกับ การ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง หรือเป็นธุรกรรมที่กระทา
กับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ถูกกาหนด สหกรณ์จะทาการรายงานเป็นธุ รกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสานักงาน
ปปง. ตามแบบรายงานการทาธุรกรรม ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
5.6 สหกรณ์กาหนดมาตรการในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทาธุรกรรมและข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการทาธุ รกรรมของลูกค้า ตลอดระยะเวลาที่ยังดาเนิน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือไม่ทาธุรกรรมกับลูกค้าดังกล่าว
5.7 หากพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด สหกรณ์จะต้องดาเนินการ ดังนี้
5.7.1 ระงับการดาเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกาหนด รวมทั้งของผู้กระทาการแทน หรือตาม
คาสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือการควบคุมของผู้นั้น และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับ
การดาเนินการ ตามแบบ ปกร 03 ภายใน 10 วันทาการนับแต่วันที่ได้ระงับการดาเนินการกับทรัพย์สินนั้น ไปยัง
สานักงาน ปปง.
5.7.2 ดาเนินการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้า ซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดหรือ
ผู้ที่มีหรือเคยมีการทาธุรกรรมกับผู้นั้น ตามแบบ ปกร 04 ภายใน 10 วันทาการนับแต่วันที่พบข้อมูลนั้น ทั้งนี้ ต้อง
ตรวจสอบย้อนหลังไม่เกินสองปีก่อนวันที่มีประกาศหรือมีคาสั่งให้บุคคลใดเป็นบุคคลที่ถูกกาหนด
5.7.3 การแจ้งข้อมูลตามแบบ ปกร 03 หรือแบบ ปกร 04 ไปยังสานักงาน ปปง. ดาเนินการด้วยวิธีการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(2) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
(3) ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
5.8 สหกรณ์กาหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบลูกค้าที่มีสัญชาติ
ภูมิลาเนา หรือที่อยู่ปัจจุบันในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงและกาหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการสร้างความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรือทาธุรกรรมกับลูกค้าทั้งหมดอย่างเคร่งครัด
5.9 สหกรณ์กาหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้มั่ นใจว่าผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การที่มี อยู่ ในปั จจุ บั นและที่ จะได้จั ดท าหรื อพั ฒนาขึ้นใหม่หรื อให้ บริ การในอนาคตจะไม่ ถูกใช้เป็นช่ องทางในการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงและหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นผู้มี
หน้าที่รายงานต้องกาหนดมาตรการที่จะทาให้ตรวจพบได้อย่างรวดเร็วและกาหนดมาตรการในการดาเนินการเพื่อบรรเทา
ความเสียหายให้ได้มากที่สุด
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5.10 สหกรณ์กาหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ก ารก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทาลายล้างสู งที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศหรืออุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เป็นช่องทางบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีลักษณะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้
มีหน้าที่รายงานใช้เพื่อเชื่อมโยง ติดต่อ เข้าถึง การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับลูกค้า
5.11 สหกรณ์จะกาหนดปัจจัยความเสี่ยงอื่นที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ไว้ในแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และคู่มือปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
6. กำรพัฒนำและปรับปรุงนโยบำยและระเบียบวิธีกำร
สหกรณ์กาหนดแผนในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และ
คู่มือปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ต้องได้รับการทบทวนเป็นระยะและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยดาเนินการทบทวนนโยบาย
และระเบียบวิธีการ รวมถึงแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และคู่มือปฏิบัติ ว่ายังสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่หรือไม่ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง หรือดาเนินการทันที เมื่อสหกรณ์ทราบว่ากฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของทางราชการมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายและระเบียบวิธีการข้างต้นให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ลงนามประกาศใช้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(นายรุ่งโรจน์ งามสอาด)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

