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- ตัวอย่าง - 
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร 

และบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนนุทางการเงิน 
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาํลายลา้งสงูภายในองค์กร ประจําปี ..... 

ของสหกรณ์ ............................... 
 

สหกรณ์ดําเนินการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย          
และการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูงภายในสหกรณ์ โดยการประเมินและบริหารความเสี่ยงดังกล่าว มีข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 กําหนดปัจจัยท่ีใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
และการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูงภายในสหกรณ์ ดังนี้ 

1.1 ปัจจยัความเสี่ยงด้านลูกค้า (สมาชิก) ท่ีมีท้ังหมดของสหกรณ์  
1.2 ปัจจัยความเสี่ยงด้านพ้ืนท่ีหรือประเทศ โดยพิจารณาสถานท่ีต้ังสหกรณ์ว่าต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงฯ หรือไม่ 
1.3 ปัจจัยความความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์ บริการ ลักษณะการทําธุรกรรม และช่องทางการให้บริการของสหกรณ์ 

ขั้นตอนท่ี 2 ดําเนินการประเมินความเสี่ยงฯ แต่ละปัจจัย  
2.1 ปัจจัยความเสี่ยงด้านลูกค้า โดยพิจารณาว่าลูกค้า (สมาชิกของสหกรณ์) ท่ีมีท้ังหมดของสหกรณ์ มีความเสี่ยงฯ       

ในภาพรวมอย่างไร 
จํานวนสมาชิกของสหกรณ์แยกตามระดับความเสี่ยง 
 

ระดับ 
ความเสี่ยง

จํานวน 
สมาชิก

สัดส่วน 
(ร้อยละ)

สูง 18 2.77% 

ปานกลาง 50 7.69% 

ตํ่า 582 89.54% 

รวม 650 100% 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านลูกค้าของสหกรณ์ 
 

ระดับความเส่ียง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงด้านลูกค้า 
สูง สมาชิกท่ีมีความเสี่ยงสูง มากกว่า ร้อยละ 20 ของสมาชิกท้ังหมด 

กลาง สมาชิกท่ีมีความเสี่ยงสูง อยู่ระหว่าง ร้อยละ 5 - 20  ของสมาชิกท้ังหมด 
ตํ่า สมาชิกท่ีมีความเสี่ยงสูง น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของสมาชิกท้ังหมด 

 

ผลการประเมินความเสี่ยงด้านลูกค้าของสหกรณ์ พบว่าสหกรณ์มีสมาชิกท่ีมีความเสี่ยงสูงจํานวน 18 ราย         
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 2.77 ของสมาชิกท้ังหมด ดังนั้น เม่ือพิจารณาจากหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง          
ด้านลูกค้า จึงสรุปได้ว่าความเสี่ยงด้านลูกค้าของสหกรณ์ อยู่ในระดับความเสี่ยงตํ่า 
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2.2 ปัจจัยความเสี่ยงด้านพ้ืนท่ีหรือประเทศ โดยพิจารณาว่าท่ีต้ังของสหกรณ์อยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงหรือไม่  
สหกรณ์...มีสถานประกอบการต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงสถานประกอบการไม่ได้ต้ังอยู่

ในพ้ืนท่ีท่ีอยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงถือว่าสหกรณ์       
มีความเสี่ยงด้าน ML/FT เกี่ยวกับพ้ืนท่ีหรือประเทศ มีความเสี่ยงตํ่า 

หมายเหตุ: หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 
พิจารณาความเส่ียงเก่ียวกับพ้ืนท่ีหรือประเทศ จากพื้นท่ี/ประเทศท่ีมีความเสี่ยงสูงตามหลักเกณฑ์ในนโยบายและ

ระเบียบวิธีการสําหรับการประเมินและบริหารความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในองค์กร
ของสหกรณ์ โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงเกี่ยวกับพ้ืนท่ีหรือประเทศ คือ หากสหกรณ์ มีสถานประกอบการต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี 
ดังต่อไปน้ี ให้ถือว่ามีความเสี่ยงสูง  

- พ้ืนท่ีท่ีอยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
- พ้ืนท่ีท่ีสํานักงาน ปปง. ประกาศให้เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงสูงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

รวมถึงการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง หรือการกระทําความผิดมูลฐาน 
- พ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีได้รับการประเมินจากองค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานท่ีน่าเชื่อถือว่าเป็นพ้ืนท่ีหรือประเทศ

ท่ีไม่มีมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูงอย่างเพียงพอ 

- พ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีได้รับการประเมินจากองค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานท่ีน่าเชื่อถือว่า เป็นแหล่งสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย แหล่งก่อการร้าย หรือมีองค์กรผู้ก่อการร้ายปฏิบัติการอยู่   

ดังนั้น ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับพ้ืนท่ีหรือประเทศของสหกรณ์ จึงมีความเสี่ยงตํ่า 
สรุป ผลการประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับพ้ืนท่ีหรือประเทศของสหกรณ์ คือ มีความเสี่ยงตํ่า  

2.3 ปัจจัยความเส่ียงด้านผลิตภัณฑ์ บริการ ลักษณะการทําธุรกรรม และช่องทางการให้บริการ โดยพิจารณาว่า 
ผลิตภัณฑ์ บริการ ลักษณะการทําธุรกรรม และช่องทางการให้บริการ มีความเสี่ยงฯ ในภาพรวมอย่างไร 

1. ปัจจัยความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
ผลการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้ 

ผลิตภัณฑ์ 
และบริการ 

ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเส่ียงฯ 
คะแนน
รวม 

ผลการประเมิน/
ระดับ 

ความเส่ียง 

มาตรการและวิธีการบรรเทา
ความเส่ียง การโอน  

เปล่ียนมือ 
การเปล่ียน
เป็นเงนิสด 

การจํากัดวงเงิน
หรือจํานวนคร้ัง 

1. เงินฝาก 
   1. เงินฝากออมทรัพย์ 3 3 3 9 สูง -จํากัดวงเงินในการทํ าธุรกรรม   

ผ่านช่องทางบริการแบบไม่พบหน้า 
ไม่ เกิน …… บาท ต่อคร้ัง และ   
ไม่เกิน …… บาท ต่อเดือน  
-กําหนดเงื่อนไขการตรวจสอบ 
(Monitor) ธุรกรรมแบบเข้มข้น

   2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1 3 1 5 ปานกลาง

    3. เงินฝากประจํา 1 1 1 3 ต่ํา  
2. สินเชื่อ 
    4. กู้สามัญ 1 1 1 3 ต่ํา  
    5. กู้ฉุกเฉิน 1 3 1 5 ปานกลาง  
    6. จดจํานอง 1 1 1 3 ต่ํา  
หุ้น 
   7. หุ้น 1 1 1 3 ต่ํา  

สรุปคะแนน/ผลประเมินเฉลี่ย (31 คะแนน/7 ประเภท) 4.43 ปานกลาง  
 

หมายเหตุ รายละเอียดการประเมินแต่ละผลิตภัณฑ์/บริการ อยู่ในหัวข้อการประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์/บริการ ช่องทางบริการ 
สรุป ผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของสหกรณ์ มีความเสี่ยงปานกลาง 
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2. ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับลักษณะการทําธุรกรรม 
ลักษณะการทําธุรกรรมของสหกรณ์ เป็นการทําธุรกรรมด้วยเงินสดและท่ีไม่ใช้เงินสด (การทําธุรกรรมผ่านบัญชี

ธนาคาร) จึงพิจารณาว่า สหกรณ์มีลักษณะการทําธุรกรรมท่ีมีความเสี่ยงปานกลาง เนื่องจากมีท้ังการทําธุรกรรมท่ีใช้เงินสดในการ
ทําธุรกรรม ซ่ึงเป็นการยากในการทราบแหล่งท่ีมาของเงนิ จึงถือว่ามีความเสี่ยงสูง และลักษณะการทําธุรกรรมท่ีไม่ใช้เงินสด (การทํา
ธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคาร) จึงถือว่ามีความเสี่ยงปานกลาง 

สรุป ผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับลักษณะการทําธุรกรรมของสหกรณ์ คือ มีความเสี่ยงปานกลาง 
3. ปัจจัยความเสี่ยงด้านช่องทางบริการ 

ผลการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT เกี่ยวกับช่องทางบริการ ดังนี้ 

ช่องทางบริการ ระดับความเสี่ยง สัดส่วน 

1. แบบพบหน้า 
(การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมต้องติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์  
ณ สถานประกอบการของสหกรณ์) 

ต่ํา 80% 

2. แบบไม่พบหน้า 
(ทําธุรกรรมโดยติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผ่านช่องทางบริการ เช่น E-mail/LINE/ 
Facebook เป็นต้น) 

สูง 20% 

หมายเหตุ: หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 
- ช่องทางการให้บริการแบบพบหน้า คือ ช่องทางการให้บริการผ่านเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ถือว่าเป็นช่องทางบริการ 

ท่ีมีความเสี่ยงตํ่า 
- ช่องทางการให้บริการแบบไม่พบหน้า คือ ช่องทางการให้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือการสื่อสารด้วยวิธีอ่ืน 

ท่ีไม่ใช่การพบหน้า เช่น การติดต่อทําธุรกรรมผ่านโทรศัพท์ หรือผ่านแอพพลิเคชั่น LINE, Facebook เป็นต้น ถือว่าเป็นช่องทาง
บริการท่ีมีความเสี่ยงสูง  

สมาชิกของสหกรณ์ส่วนใหญ่ทําธุรกรรม ณ สถานประกอบการของสหกรณ์ เนื่องจากเป็นผู้ท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี ดังนั้น 
ผลการประเมินความเสี่ยงด้านช่องทางการให้บริการของสหกรณ์ คือ มีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างตํ่า 

ขั้นตอนท่ี 3 สรุปผลการประเมินความเส่ียงฯ ในภาพรวม 

ปัจจัยท่ีใช้ในการประเมินความเสี่ยงฯ  
ผลการประเมิน/
ระดับความเสี่ยง 

หมายเหต ุ

1. ปัจจัยความเสี่ยงด้านลูกค้า (สมาชิก) ต่ํา - สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ
การค้าที่มิใช่สินค้าในกลุ่มอาชีพเส่ียงสูง 
- รับสมัครสมาชิกเฉพาะผู้ที่ อยู่อาศัยในพ้ืนที่ 
อําเภอ...  

2. ปัจจัยความเสี่ยงด้านพ้ืนท่ีหรือประเทศ ต่ํา สหกรณ์ต้ังอยู่ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ซึ่งไม่เป็นพ้ืนที่เส่ียงสูง 

3. ปัจจัยความความเส่ียงด้านผลิตภัณฑ์ บริการ 
และช่องทางการให้บริการ 

ปานกลาง ผลิตภัณฑ์และบริการส่วนใหญ่ของสหกรณ์ เป็น
ผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อซึ่งมีความเสี่ยงตํ่า และสมาชิก
ใช้บริการในสัดส่วนที่สูงกว่าการเปิดบัญชีออมทรัพย์ 
สําหรับช่องทางการให้บริการแบบไม่พบหน้านั้น 
สหกรณ์ได้มีการกําหนดมาตรการบรรเทาความเส่ียง
โดยการจํากัดวงเงินในการทําธุกรรม 

สรุปผลประเมินความเสี่ยงฯ ในภาพรวม ปานกลาง
ค่อนข้างต่ํา 
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มาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูงภายในองค์กร 

ของสหกรณ์ ……………………………………….  

เม่ือสหกรณ์ทราบผลลัพธ์ของการประเมินและบริหารความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูงภายในองค์กรแล้ว สหกรณ์ ได้กําหนดมาตรการและวิธีการ 
ในการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ทําลายล้างสูงภายในองค์กร ดังนี้ 

1. สหกรณ์จัดให้สมาชิกของสหกรณ์ (ลูกค้า) ทุกราย ต้องแสดงข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนตามประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 โดยให้ผู้สมัครขอเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์แสดงตนก่อนอนุมัติรับเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 

2. เฝ้าระวังการทําธุรกรรมของสมาชิกท่ีมีความเสี่ยงสูงอย่างใกล้ชิด  
3. สหกรณ์ดําเนินการตรวจสอบรายชื่อลูกค้าและผู้ท่ีทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว ทุกรายกับฐานข้อมูลรายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนด

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง 
พ.ศ. 2559 ทุกคร้ังก่อน อนุมัติรับเป็นสมาชิกของสหกรณ์/รับทําธุรกรรม รวมท้ังตรวจสอบรายชื่อลูกค้าทุกคร้ังท่ีสํานักงาน ปปง. 
มีการประกาศรายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนดคร้ังใหม่ 

4. สหกรณ์กําหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงสําหรับช่องทางบริการแบบไม่พบหน้า โดยกําหนดวงเงินในการทํา
ธุรกรรมผ่านช่องทางดังกล่าว ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคร้ัง และไม่เกิน 20,0000 บาทต่อวัน 

 


