ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ที่ 65/2563
เรื่อง นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
…………………………………………………
1. หลักการและวัตถุประสงค์
ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กาหนดคานิยามของ
“สถาบันการเงิน” ให้มีความหมายถึง (5) สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดาเนินการซึ่งมีมูลค่าหุ้น
รวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป และมีวัตถุประสงค์ดาเนินกิจการเกีย่ วกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อรับจานอง หรือรับจานา
ทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงิน และทรัพย์สินต่าง ๆ โดยวิธีใด ๆ ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สหกรณ์” จึงถือเป็นสถาบันการเงินตามนัยของมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
สหกรณ์จะสนับสนุนและพร้อมที่จะดาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ของ
สานักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ เพือ่ ป้องกันมิให้สหกรณ์
ถูกใช้เป็นช่องทาง หรือเป็นเครือ่ งมือในการฟอกเงิน หรือสนับสนุนการก่อการร้าย หรือการสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทาลายล้างสูง โดยการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง รวมถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียนว่า “สานักงาน
ปปง.” กาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สหกรณ์จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศฯ เรื่อง
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) ฉบับประกาศ ณ วันที่
1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 และได้กาหนดให้มีนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงฉบับนี้ขึ้นใหม่
โดยผ่านการเห็นชอบและอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 24 ครัง้ ที่ 11/2563 เมื่อวันที่
28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งถือว่า นโยบายฉบับนี้เป็นนนโยบายหลักขององค์กร และมีความสาคัญเทียบเท่ากับนโยบายหลัก
ในการดาเนินธุรกิจอื่น ๆ ดังนั้น ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด
2. หน้าที่และความรับผิดชอบ
2.1 ผูบ้ ริหารสหกรณ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
2.1.1 ต้องให้ความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง โดยกาหนดให้เจ้าหน้าที่ตอ้ ง
ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คาสั่งและวิธีปฏิบัติของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด
2.1.2 พิจารณาใช้ดุลพินิจ และอนุมัติขั้นตอนการดาเนินงาน ทั้งในกรณีปกติ และกรณีที่ต้องได้รับ
การกลั่นกรองเป็นพิเศษ ในขั้นตอนการรับสมาชิก การประเมินความเสี่ยงสมาชิก และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับสมาชิก
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2.1.3 กาหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงที่อาจเกิดขึน้ จากการใช้ช่องทางการทาธุรกรรม ผลิตภัณฑ์
หรือบริการต่าง ๆ ของสหกรณ์
2.1.4 กาหนดให้มีคาสั่ง และคู่มือปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง ตามแนวปฏิบัติที่สานักงาน ปปง. กาหนด
2.1.5 กากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคาสั่ง ระเบียบ และ
แนวปฏิบัติ ตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงโดยเคร่งครัด
2.1.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูงอย่างเพียงพอ จนสามารถปฏิบัติงานในกระบวนการรับสมาชิก การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบเพือ่
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีหน้าที่ปฏิบัติตามคาสั่ง ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่สหกรณ์กาหนดขึน้ ภายใต้
นโยบายด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงโดยเคร่งครัด
3. สาระสาคัญของนโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน และ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ประกอบด้วย
3.1 นโยบายและระเบียบวิธีการในการรับลูกค้า
สหกรณ์มีการกาหนดกระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือปฏิเสธการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า หรือผู้ท่ที าธุรกรรมเป็นครั้งคราว โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการจัดให้ลูกค้าแสดงตน
การระบุตัวตนของลูกค้า การพิสจู น์ทราบตัวตนของลูกค้า รวมถึงจัดให้มีแนวปฏิบัติ เพื่อให้บคุ ลากรดาเนินการตามขั้นตอน
การจัดให้ลูกค้าแสดงตน ขัน้ ตอนการระบุตัวตนของลูกค้า ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า ขัน้ ตอนการพิสูจน์ทราบลูกค้า
และขั้นตอนการอนุมัติ หรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น สหกรณ์กาหนดให้
ดาเนินการกับผู้ทท่ี าธุรกรรมเป็นครั้งคราวด้วย
ทั้งนี้ ลูกค้า หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่นที่มาทาธุรกรรม และผูท้ ีท่ าธุรกรรมเป็น
ครั้งคราว หมายถึง ผู้รับผลประโยชน์กรณีสมาชิกเสียชีวิต
3.2 นโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเสี่ยง
สหกรณ์กาหนดหลักการในการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
3.2.1 นโยบายและระเบียบวิธีการสาหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงภายในองค์กร โดยสหกรณ์
กาหนดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยพิจารณาหลักการและปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงฯ ให้สอดคล้องตามที่กฎหมาย
กาหนด รวมถึงกาหนดมาตรการและวิธกี ารในการบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสม
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3.2.2 นโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของลูกค้า โดยสหกรณ์ กาหนดหลักเกณฑ์
และปัจจัยความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงสมาชิกให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด และจะดาเนินการบริหารความเสี่ยงตลอด
ระยะเวลาที่ดาเนินความสัมพันธ์กับสมาชิก และสิ้นสุดลงเมื่อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสมาชิก ทั้งนี้ สหกรณ์ได้กาหนดคู่มือ
ปฏิบัติเพื่อให้บคุ ลากรปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของสมาชิกในบริการทุกประเภทและในทุกช่องทางที่ให้บริการ นอกจากนี้
สหกรณ์กาหนดให้ดาเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสาหรับผู้ท่ี
ทาธุรกรรมเป็นครัง้ คราวที่มีความเสี่ยงสูง
3.2.3 นโยบายและระเบียบวิธีการในการประเมินความเสี่ยงสาหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทาง
การบริการ โดยสหกรณ์จะดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยงสาหรับผลิตภัณฑ์
บริการ และช่องทางการบริการ ให้สอดคล้องกับทีก่ ฎหมายกาหนด และในกรณีที่สหกรณ์ออกผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ หรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และวิธีดาเนินธุรกิจใหม่ หรือมีกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ หรือที่กาลังพัฒนาสาหรับ
ทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ และที่มีอยูแ่ ล้ว สหกรณ์จะดาเนินการกาหนดมาตรการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง อันอาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธี
ดาเนินธุรกิจใหม่ รวมถึงกลไกใหม่ ในการให้บริการหรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ หรือที่กาลังพัฒนาสาหรับทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ และ
ที่มีอยูแ่ ล้ว และกาหนดมาตรการที่เหมาะสมสาหรับการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงที่อาจเกิดขึน้ ก่อนนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่
3.3 การรายงานการทาธุรกรรม
สหกรณ์กาหนดแนวทางการรายงานการทาธุรกรรม ให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และ
วิธีการ ทีก่ ฎหมายกาหนด
3.4 การเก็บรักษาเอกสาร
สหกรณ์กาหนดให้มีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตน การทาธุรกรรมและบันทึก
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ต้องรายงาน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ท่ีทาธุรกรรมเป็นครัง้ คราว
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ หากสานักงาน ปปง. ขอตรวจสอบข้อมูล สหกรณ์มีข้อมูลให้ตรวจสอบได้ และสามารถ
จัดส่ง ข้อมูลตามทีส่ านักงาน ปปง. ร้องขอได้ตามกาหนดเวลา
3.5 การจัดจ้างเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร
สหกรณ์กาหนดแนวทางในการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายในเรื่อง การจัดจ้างเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร
โดยก่อนที่เจ้าหน้าที่/บุคลากรจะเริ่มปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่/บุคลากรดังกล่าวจะต้องทราบและเข้าใจหน้าที่ตามนโยบายและ
ระเบียบวิธีการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง รวมถึงสหกรณ์
จะจัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงอย่างต่อเนื่อง
3.6 การตรวจสอบภายใน
สหกรณ์กาหนดให้มีกลไกในการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ เพื่อตรวจสอบระบบการดาเนินงานและ
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
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3.7 การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ
สหกรณ์กาหนดแผนในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ
และคู่มือปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วย
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้ตอ้ งได้รับการทบทวนเป็นระยะ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยูเ่ สมอ โดยดาเนินการทบทวนนโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึง
แนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และคู่มือปฏิบัติว่า ยังสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยูห่ รือไม่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือดาเนินการ
ทันที เมื่อสหกรณ์ทราบว่า กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของทางราชการมีการเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

(อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์)
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