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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด (สอ.ธกส.)
ครั้งที่ 014/2563
เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและปราบปรามการสนับสนุ น
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

------------------------เพื่อให้ การปฎิบัติ เป็น ไปตามพระราชบั ญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญ ญัติป้ องกั น
และปราบปรามการสนั บสนุ นทางการเงินแก่ การก่อการร้ายและการเผยแพร่ ขยายอาวุธ ที่มีอ านุภาพทำลายล้ างสูง พ.ศ. 2559 ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ก ารเกษตร จำกัด เป็น ไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และดำเนิน การไปอย่า ง
มีป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการดำเนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พย์ ธน าคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จำกัด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 9 เมื่อวัน ที่ 28 สิงหาคม 2563 จึ งได้มีม ติให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์อ อมทรั พย์ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร จำกั ด เรื่ อ งการจัด ทำนโยบายและคู่ มื อการปฎิ บั ติ ง านตามมาตรการด้ านการป้ องกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิ นและการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้า ย ประกาศ ณ วั นที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และให้ ใช้ป ระกาศ
ฉบับนี้แทนโดยกำหนดนโยบาย และระเบีย บวิธีการด้า นป้องกันและและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงิน แก่การก่อ การร้ายและ
การเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงดังต่อไปนี้
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สหกรณ์ ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จำกัด (สอ.ธกส.) มีฐานะเป็นสถาบัน การเงิ น
แห่ งหนึ่งภายใต้ พระราชบั ญ ญัติ ป้อ งกั นและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่ อให้เ ป็น ไปตามที่ กฎหมายกำ หนด และ เพื่ อ ป้อ งกั นมิ ให้
สหกรณ์ต กเป็ นเครื่องมื อของผู้ก ระทำการฟอกเงิน และผู้ส นับสนุนทางการเงิ นแก่ ผู้ก่ อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุ ธที่มี อานุ ภาพ
ทำลายล้างสูง ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ จึงได้จัดทำนโยบายนี้ขึ้น โดยให้ความสำคัญ
ที่ต้อ งปฏิ บัติ อย่า งเคร่งครัด เพื่อ ให้ค ณะกรรมการ ฝ่า ยจัด การ และเจ้ าหน้ าที่ ของสหกรณ์ มีค วามรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบั ติงาน
หรือธุ รกรรม ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ ย งที่ อาจเกิดขึ้น จากการฟอกเงิ นที่ด ำเนิน การผ่ านช่อ งทางการทำธุรกิจของสหกรณ์
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
2. คำจำกัดความ
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด
“สำนักงาน ปปง.” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่สหกรณ์
“การฟอกเงิน ” หมายความว่ า การนำเงิน หรื อทรั พย์สิ นที่ ได้ม าจากการกระทำความผิด หรื อได้ม าโดยไม่ ชอบด้ว ย
กฎหมายมาเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาอย่างถูกต้อง
“การสนับ สนุน ทางการเงิ นแก่ การก่ อ การร้ ายและการแพร่ ขยายอาวุ ธ ที่มี อ านุ ภ าพทำลายล้ างสูง ” หมายความว่ า
บุคคลใดจัด หา รวบรวม หรือ ดำเนิน การทางการเงิ นหรือทรัพย์สิน หรื อดำเนิ นการด้ วยประการใด ๆ เพื่อ การก่อ การร้าย โดยรู้ อยู่
แล้วว่าผู้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินจากการดำเนินการนั้นเป็นบุ คคลที่ ถูกกำหนด โดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินถูกใช้ไ ป
เพื่อสนับ สนุนการดำเนิ นกิจกรรมใด ๆ ของบุค คลที่ถูก กำหนดของบุค คล คณะบุคคล นิติบุ คคล หรือองค์ กรที่เกี่ย วข้องกั บการก่ อ
การร้าย
“ธุรกรรม” หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ย วกับ การทำนิติ กรรม สัญ ญาหรือการดำเนินการใด ๆ กับ ผู้อื่น ทางการเงิ น
ทางธุรกิจหรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือ บุคคลที่มี การตกลงกันทางกฎหมาย ซึ่งมี ความสัม พันธ์ทาง
ธุรกิจ หรือทำธุรกรรมกับสหกรณ์ ซึ่งสำหรับสหกรณ์ หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อี่นที่มาทำธุรกรรม
“ผู้ที่ทำธุ รกรรมเป็ นครั้งคราว” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุ คคลที่มี การตกลงกันทางกฎหมายที่มีการ
ทำธุรกรรมกับสหกรณ์ โดยไม่ มีสถานภาพความเป็ นสมาชิ กกับสหกรณ์ เช่น ผู้ รับผลประโยชน์กรณีส มาชิกถึ งแก่กรรม หรื อผู้ที่ม า
ทำธุรกรรมแทนสมาชิกโดยไม่ได้มีการมอบฉันทะหรือมอบอำนาจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น
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“ธุรกรรมที่มี เหตุอั นควรสงสัย” หมายความว่า ธุรกรรมที่มีเ หตุอัน ควรเชื่ อได้ว่ ากระทำขึ้ น เพื่อหลี กเลี่ย งมิให้ ต้องตก
อยู่ภายใต้บังคั บแห่ง พระราชบัญ ญัติป้อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 หรือเป็ นธุรกรรมที่อ าจเกี่ย วข้องกับการกระทำ
ผิดมู ลฐาน หรือ การสนั บสนุน ทางการเงิน แก่ การก่อการร้าย ทั้ งนี้ไ ม่ว่า จะเป็น การทำธุรกรรมเพีย งครั้งเดี ยวหรือ หลายครั้ง แ ละให้
หมายความรวมถึงการพยายามกระทำธุรกรรมด้วย
“การรู้จักลูก ค้า” หมายความว่ า การจัดให้ลู กค้าแสดงตนทุ กครั้ งก่อ นการสร้างความสั มพัน ธ์ห รือทำธุ รกรรม หรื อ
การจัดให้ผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวแสดงตน เมื่อมีการทำธุรกรรมถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
“การตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จจริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า ” หมายความว่ า กระบวน การที่ ก ำหนดขึ้ น เมื่ อ เริ่ ม มี
ความสัมพัน ธ์ทางธุรกิ จกับลู กค้า หรือมี การทำธุรกรรมกับผู้ที่ ทำธุ รกรรมเป็น ครั้งคราวที่ มีการทำธุรกรรมถึงเกณฑ์ที่ กฎหมายกำหนด
โดยการระบุ ตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตน ระบุผู้รับผลประโยชน์ที่ แท้จริงและติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินจากการทำธุรกรรม
ของลูก ค้าว่า มีพฤติ การณ์ ผิดปกติมีเหตุอัน ควรสงสัยหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อป้ องกัน มิให้ส ถาบัน การเงินและผู้ประกอบอาชีพบางประเภท
ถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อเป็ นแนวทางการปฏิบัติ งานด้ านการป้ อ งกันการฟอกเงิ นและการป้ องกั นการสนับ สนุน ทางการเงิ นแก่ก ารก่ อ
การร้ ายและการแพร่ ข ยายอาวุ ธ ที่มี อ านุ ภาพทำลายล้า งสู งตามกำหนดของพระราชบั ญ ญั ติป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น
รวมถึงข้อกำหนดของกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ ายจั ดการ และเจ้ าหน้ าที่ส หกรณ์ มี ความรู้ค วามเข้าใจอย่ างถู กต้อ งและเป็น ไปในทิศ ทาง
เดียวกันในการปฏิบัติตามนโยบายนี้
3.3 เพื่อ เป็น แนวทางในการบริหารจัด การกระบวนและขั้นตอนการปฏิ บัติ งานภายในองค์กรเกี่ย วกั บการรับ สมาชิ ก
การตรวจสอบข้อเท็ จจริงเกี่ย วกับ สมาชิก การป้ องกันและบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิด ขึ้นจากกระบวนการฟอกเงิ นหรื อการสนับสนุ น
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
4. หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย
4.1 คณะกรรมการ มี หน้าที่พิจารณาให้ความเห็น ชอบและอนุมั ตินโยบายการป้องกัน การฟอกเงิน และการป้องกั นมิให้
มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
4.2 ฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ดังนี้
4.2.1 จัดทำและนำเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่สอดคล้องกั บข้อกำหนดของกฎหมายป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอ านุภาพทำลายล้างสูง
4.2.2 กำหนดมาตรการควบคุ มและจัด การความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนั บสนุ นทางการเงิน แก่ก ารก่ อ
การร้ ายและการแพร่ขยายอาวุธที่ มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่ อาจเกิดขึ้ นจากการใช้ช่ องทางการทำธุรกรรม ผลิต ภัณฑ์ หรื อ บริการ
ต่างๆของสหกรณ์
4.2.3 กำหนดคำสั่ ง ระเบี ย บ และแนวปฏิ บั ติ ง านภายในที่ ส อดคล้ องกั บ นโยบายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อ ต้านการสนับ สนุน ทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุ ธ ที่มีอ านุภาพทำลายล้า ง
สูง ตามแนวทางที่สำนักงาน ปปง. กำหนดหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.2.4 กำหนดผู้ที่อำนาจหน้า ที่พิจารณาใช้ ดุลพินิจ และอนุมัติขั้ นตอนการดำเนินงานทั้งในกรณีปกติ และ กรณีที่
ต้องได้รับการกลั่ นกรองเป็ นพิเศษ ในขั้นตอนการรับ สมาชิ ก การประเมิน ความเสี่ยงสมาชิกและการตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็ จจริ ง
เกี่ยวกับสมาชิก
4.2.5 กำกั บดู แ ลและตรวจสอบการปฏิ บั ติง านของเจ้ าหน้า ที่ ส หกรณ์ ให้ เป็ นไปตามคำสั่ ง ระเบี ยบ และแนว
ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อ ต้านการสนับสนุน ทางการเงิน แก่ก ารก่อการร้าย และ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยเคร่งครัด
4.2.6 สนับ สนุ นและส่ งเสริมให้เจ้ าหน้าที่ สหกรณ์มี ความรู้ค วามเข้ าใจเกี่ย วกั บการป้ องกั นและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่ อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสู ง อย่างเพียงพอ
จนสามารถปฏิบั ติงานในกระบวนการรับ สมาชิก การบริ หารความเสี่ ยง และการตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อ เท็จจริง เกี่ย วกั บสมาชิก ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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4.3 เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ ทุกระดับ มีห น้าที่ ปฏิบั ติโดยเคร่งครั ดตามคำสั่ง ระเบี ยบ และแนวปฏิบั ติที่ สหกรณ์ก ำหนดขึ้ น
ภายใต้นโยบายว่าด้ วยการป้ องกัน การฟอกเงินและป้องกั นมิให้มีก ารสนับสนุนทางการเงินแก่ก ารก่อการร้ายและการแพร่ข ยายอาวุ ธ
ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
5. การบริหารความเสี่ยง
5.1 จัดให้ มีการประเมินและจัดระดับ ความเสี่ย งสมาชิก แต่ละราย เพื่อนำมาจัดเก็บ ข้อมู ลและหลักฐานการแสดงตนให้
เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง
5.2 ในการประเมิ นความเสี่ ยง ให้ค ำนึ ง ถึง ปัจจั ยความเสี่ย งอัน เกิ ด จากตั วสมาชิ ก เช่ น ข้อ มู ลรายชื่ อหรือ อาชี พ ที่
สำนักงาน ปปง. แจ้งว่ ามีความเสี่ ยงสูง สถานภาพของบุ คคลทางการเมือง เป็ นต้น ปัจจั ยความเสี่ย งอันเกิดจากพื้นที่ของประเทศ ซึ่ ง
สำนักงาน ปปง. ประกาศกำหนด รวมถึ งปัจจัยอื่นๆ เช่น ช่องทางให้บริการ ประเภทของธุรกรรม ประเภทของผลิตภัณฑ์ทางการเงิ น
ข้อมูลรายชื่อที่มีความเสี่ยงจากแหล่งข้อมูลอื่น เป็นต้น
5.3 กำหนดให้ ฝ่า ยจั ด การ เป็ น ผู้ พิจารณาอนุ มั ติก ารสร้ างความสั ม พัน ธ์ ทางธุ รกิ จกับ สมาชิก ที่ มีค วามเสี่ ยงสูง และ
อนุมัติผลการตรวจทานข้อมูลตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิก
5.4 สหกรณ์ต้องปฏิเสธการสร้า งความสั มพันธ์ท างธุรกิ จ หรือไม่ทำธุรกรรม หรื อ ยุติค วามสัมพั นธ์ทางธุรกิจกั บสมาชิ ก
ที่มีค วามเสี่ยงสู งจนอาจเป็นเหตุให้ สหกรณ์ ถูกใช้ เป็น เครื่อ งมือ ในการฟอกเงิน หรือ สนับ สนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้า ยและการ
แพร่ขยายของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
5.5 จัด ให้ มีขั้ น ตอนการรู้จัก ตั วตนสมาชิ ก (Know Your Customer : KYC) และขั้ นตอนการตรวจสอบเพื่ อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิก (Customer Due Diligence : CDD) ตามระดับความเสี่ยง
5.5.1 กรณี สมาชิก มีระดับ ความเสี่ย งต่ำ สามารถพิ จารณาระบุ ตัว ตนของสมาชิ กจากข้ อมู ลการแสดงตนโดยไม่
จำเป็นต้องขอข้อมูลอื่นๆอีก
5.5.2 กรณี ส มาชิ กมี ระดับ ความเสี่ ยงสู ง ต้ อ งพิ จารณาขั้ น ตอนในการระบุ ตั วตนเพิ่ มเติ ม โดยขอข้อ มู ล หรื อ
ตรวจสอบข้อ มูล อื่น ๆของสมาชิก เช่ น ข้ อมู ลการชำระค่ าสาธารณู ปโภคจากสถานที่อ ยู่ห รือสถานประกอบการ สำเนาสั ญ ญาหรื อ
ข้อ ตกลงทางธุรกิจของสมาชิ ก เฉพาะส่ วนที่ พิสู จน์ถึ งการดำเนิ น ธุรกิจหรือ ข้อ มู ลอ้ างอิง ได้ ว่ าสมาชิก มี ความสัม พั นธ์ ท างธุรกิจกั บ
สถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น
5.6 สหกรณ์ต้ องบริ หารจัด การความเสี่ย งอย่า งต่อเนื่ อง โดยมีกระบวนการติด ตามความเคลื่ อนไหว ตั้งแต่ขั้นตอนการ
สร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกและต้องดำเนินการตลอดระยะเวลาจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์กับสมาชิก
6. การรับสมาชิก
เมื่อ แรกรั บการเข้า เป็ นสมาชิก สหกรณ์ต้ อ งจัด ให้ มีก ารแสดงตน ตามมาตรการรู้ จัก ตัว ตนของสมาชิก (Know Your
Customer : KYC) และขั้น ตอนการตรวจสอบเพื่ อทราบข้ อ เท็ จจริ ง เกี่ ยวกั บ สมาชิ ก (Customer Due Diligence : CDD) โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
6.1 การจัดให้สมาชิกแสดงตน (Know Your Customer : KYC)
6.1.1 ต้อ งจัดให้สมาชิก แสดงตนทุกครั้งก่ อนการทำธุรกรรม ตามหลั กเกณฑ์แ ละวิ ธีการในกฎกระทรวงกำหนด
ธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
6.1.2 จั ดให้ส มาชิกระบุชื่อ ผู้รับผลประโยชน์ในทอดสุ ดท้ายและผู้ มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้า ย
(ถ้ามี)
6.2 การระบุตัวตนสมาชิก
สหกรณ์ ต้องดำเนิน การตรวจสอบข้ อมู ลและเอกสารแสดงตนของสมาชิก เพื่ อให้ ทราบข้ อเท็ จจริงว่ า สมาชิ กมี
ตัวตนปรากฎอยู่จริ งตามกฎหมาย และข้อมูลที่ การแสดงตนนั้นเพี ยงพอต่อ การดำเนิ นการบริห ารความเสี่ยงและตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิก
6.3 การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิก (Customer Due Diligence : CDD)
6.3.1 จั ดให้มี การตรวจสอบข้อ เท็จจริ งของสมาชิ ก หรื อ ผู้ ได้รับประโยชน์ที่ แท้ จริ งของสมาชิ ก โดยใช้ เอกสาร
ข้อมูล หรือข้อมูลข่าวสาธารณะที่เชื่อถือได้นอกเหนือจากข้อมูลของสมาชิก
6.3.2 ทำการตรวจความครบถ้วนของข้อมู ล หรือ หลักฐานการแสดงตนกับรายชื่อ “บุคคลที่ถูกกำหนด” ซึ่งเป็ น
ข้อมู ลรายชื่ อบุ คคล คณะบุค คล นิติ บุค คล หรื อองค์ก ร ซึ่ งมี มติ ของหรื อประกาศภายใต้ คณะมนตรี ความมั่ นคง แห่ งสหประชาชาติ
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กำหนดให้เป็ นผู้ที่ มีการกระทำอันเป็นการก่ อการร้ายหรื อการแพร่ขยายอาวุธที่ มีอ านุภ าพทำลายล้า งสูง หรือ บุค คลซึ่งศาลมี คำสั่ ง
เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด
6.3.3 ตรวจสอบข้อมูลแหล่งที่มาของสินทรัพย์และเงินทุนของสมาชิกให้ชัดเจนก่อนเริ่มทำธุรกรรม
6.3.4 ตรวจสอบและทบทวนข้อ มูลของสมาชิก ตามรอบระยะเวลาที่ กำหนดเว้น แต่ใ นกรณี ที่มีก ารเปลี่ยนแปลง
ธุรกรรม มี ข้อสงสัยเกี่ยวกั บการระบุ ตัวตนของสมาชิกหรือผู้ ได้รั บ ประโยชน์ หรือ มีข้อ สงสัย เกี่ย วกับ การฟอกเงิ น หรื อการสนับ สนุ น
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท ำลายล้างสูง
6.4 การอนุมัติหรือปฏิเสธรับสมาชิก
สหกรณ์ต้อ งปฏิ เสธการสร้างความสั มพัน ธ์ทางธุรกิ จหรือ การทำธุรกรรมกับสมาชิ ก หากปรากฏข้ อเท็ จจริง อย่า ง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
6.4.1 สมาชิกปกปิดชื่อ นามสกุล หรือชื่อและนามสกุลที่แท้จริง หรือใช้ชื่อแฝง ชื่อปลอมในการทำธุรกรรม
6.4.2 สมาชิกแจ้งข้อมูลเท็จ หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ
6.4.3 การใช้ข้ อมูลและหลัก ฐานการแสดงตน ไม่ เป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐ มนตรี เรื่อง วิ ธีการแสดงตน
ของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
6.4.4 ไม่สามารถตรวจข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนได้
6.4.5 ตรวจสอบพบว่ า สมาชิ ก ผู้ ได้ รับ ประโยชน์ ที่ แ ท้ จริ ง ของสมาชิ ก อยู่ ในรายชื่ อ บุ ค คลที่ ถู ก กำหนดตาม
ประกาศของสำนักงาน ปปง.
6.4.6 การรับสมาชิก รายนั้นจะทำให้สหกรณ์มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน หรื อการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่ อ
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
7. การรักษาข้อมูลและเอกสาร
7.1 สหกรณ์ก ำหนดให้ หน่ ว ยงานที่ รับ ผิด ชอบดำเนิ น การเก็บ รั กษาข้ อ มูล และเอกสารต่ างๆที่ เกี่ ย วข้ องกั บการทำ
ธุรกรรมและการดำเนิ นการภายในของสหกรณ์ ไว้ ในสถานที่ห รือ ฐานข้อ มูล ซึ่ง มีค วามปลอดภั ย โดยมีก ารจำกั ดการเข้ าถึง เฉพาะ
บุคคลที่เกี่ย วข้องเท่านั้ น ซึ่งข้อมู ลและเอกสารต้องมีพร้ อม หากมี การเรียกตรวจสอบจากสำนักงาน ปปง. โดยมีระยะเวลาในการเก็ บ
รักษา ดังนี้
7.1.1 เก็บเอกสารแสดงตนเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับสมาชิก
7.1.2 เก็บ เอกสารการทำธุ รกรรมและบัน ทึ กข้ อ เท็ จจริ งเป็ น เวลา 5 ปี นั บ แต่ไ ด้มี ก ารทำธุ รกรรมหรื อบั น ทึ ก
ข้อเท็จจริง
7.1.3 เก็บ เอกสารการตรวจสอบเพื่ อทราบข้อ เท็ จจริ งของสมาชิ ก เช่ น ข้อ มู ลแหล่ง รายได้ อื่น ๆ ของสมาชิ ก
ข้อมูลคู่ สมรส ข้อมูล รูปแบบการดำเนินธุรกิจของสมาชิ ก เป็น ต้น เป็น เวลา 10 ปี นั บแต่วั นที่มีก ารปิดบั ญชีหรื อยุติค วามสัม พันธ์กั บ
สมาชิก
7.2 ห้ ามมิ ให้ บุค คลใดเปิ ด เผยข้ อ มูล หรื อการกระทำใดอัน อาจทำให้ ส มาชิก หรือ บุค คลภายนอกทราบเกี่ ย วกั บการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งของสมาชิก การรายงานธุรกรรมหรือ การส่ งข้อ มูลอื่ นใดไปยัง สำนั กงาน ปปง.เว้น แต่เ ป็นการปฏิ บัติ
ตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล
8. การฝึกอบรม
สหกรณ์จัดให้ มีการฝึกอบรมเรื่องการป้อ งกันการฟอกเงินและการป้องกันมิให้มี การสนับสนุน ทางการเงิน แก่การก่อการ
ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่ มีอานุภ าพทำลายล้างสูง โดยเป็น เนื้ อหาส่วนหนึ่งของหลักสูตรจรรยาบรรณธุรกิจให้ แก่ฝ่ายจั ดการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
9. การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
เพื่อให้เจ้า หน้าที่สหกรณ์สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ค รบถ้วน ถู กต้อง ตามข้อกำหนดของกฏหมายว่า ด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ ายและการแพร่ขยายอาวุ ธที่มีอ านุภาพทำลายล้างสูง สหกรณ์
ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
9.1 ตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ ของเจ้าหน้าที่ส หกรณ์ ผู้ปฏิ บัติง านเกี่ ยวกับ กฎหมาย กฎเกณฑ์ น โยบาย และแนว
ปฏิ บัติ ด้ านการป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับ สนุน ทางการเงิ นแก่ก ารก่ อการร้า ยและการแพร่ข ยายอาวุ ธที่ มี
อานุภาพทำลายล้างสูง
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9.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่
9.3 สุ่ มสอบทานการปฏิบัติ งานให้ เป็น ไปตามนโยบายและแนวปฏิ บัติ เพื่อเป็ นข้อ มูลแก่ คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในความรับผิดชอบ
9.4 ประเมิ นความเสี่ยงของสหกรณ์ ต่อ การไม่ป ฏิบัติ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายและแนวปฏิบั ติ งาน หรือ เมื่ อ
พบข้อบกพร่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือกระบวนการทำงาน
9.5 ประเมิ นความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้ าที่สหกรณ์ ต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายและแนวปฏิบัติ งานทุกครั้ งที่มี
การปรับเปลี่ยนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ปปง. หรือหน่วยงานกำกับที่ เกี่ยวข้อง
10. การพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย
เพื่อให้ การปฏิ บัติตามกฎหมายเรื่อ งการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงิ น
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็ นอย่า งถูกต้ อง สหกรณ์ จะทำการติ ดตามความเปลี่ยนแปลง
ทั้งด้านกฎหมายและประกาศต่างๆของสำนักงาน ปปง. อย่างสม่ำ เสมอ โดยจะนำหลักเกณฑ์ ที่มีการ เปลี่ ยแปลงต่างๆ มาพัฒนาและ
ปรับปรุงนโยบายของสหกรณ์ เพื่อให้การปฏิบั ติงานสอดคล้ องกับ กฎหมายให้ได้ มากที่สุด โดยสหกรณ์ ได้ กำหนดระยะเวลาในการ
พัฒนาและปรับปรุงนโยบายเรื่องการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้า ย
และการแพร่ขยายอาวุ ธที่มีอ านุภาพทำลายล้ างสูง ให้ต้อ งดำเนิ นการให้แ ล้วเสร็ จหลัง จากที่ มีการเปลี่ย นแปลงกฎหมายที่เกี่ย วข้อ ง
ภายใน 6 เดือน ส่วนในกรณีที่กฎหมายหลักไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะพิจารณาพัฒนาและปรับปรุงนโยบายทุก ๆ 1 ปี
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563

(นายสุรพงศ์ นิลพันธุ์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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