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- ตัวอยาง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภายในองคกร
และบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงภายในองคกร ประจําป* .....
ของสหกรณ ...............................
สหกรณดํ าเนิ นการประเมิ นและบริ หารความเสี่ ยงดานการฟอกเงินและการสนั บสนุ นทางการเงินแก!การก! อการราย
และการแพร!ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงภายในสหกรณ โดยการประเมินและบริหารความเสี่ยงดังกล!าว มีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดป+จจัยที่ใชในการประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก!การก!อการราย
และการแพร!ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงภายในสหกรณ ดังนี้
1.1 ป+จจัยความเสี่ยงดานลูกคา (สมาชิก) ที่มีทั้งหมดของสหกรณ
1.2 ป+จจัยความเสี่ยงดานพื้นที่หรือประเทศ โดยพิจารณาสถานที่ตั้งสหกรณว!าตั้งอยู!ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงฯ หรือไม!
1.3 ป+จจัยความความเสี่ยงดานผลิตภัณฑ บริการ ลักษณะการทําธุรกรรม และช!องทางการใหบริการของสหกรณ
ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการประเมินความเสี่ยงฯ แต!ละป+จจัย
2.1 ป+จจัยความเสี่ยงดานลูกคา โดยพิจารณาว!าลูกคา (สมาชิกของสหกรณ) ที่มีทั้งหมดของสหกรณ มีความเสี่ยงฯ
ในภาพรวมอย!างไร
จํานวนสมาชิกของสหกรณแยกตามระดับความเสี่ยง
ระดับ
ความเสี่ยง

จํานวน
สมาชิก

สัดสวน
(รอยละ)

สูง

18

2.77%

ปานกลาง

50

7.69%

ต่ํา

582

89.54%

รวม

650

100%

หลักเกณฑในการพิจารณาป+จจัยความเสี่ยงดานลูกคาของสหกรณ
ระดับความเสี่ยง
สูง
กลาง
ต่ํา

หลักเกณฑในการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดานลูกคา
สมาชิกที่มีความเสี่ยงสูง มากกว!า รอยละ 20 ของสมาชิกทั้งหมด
สมาชิกที่มีความเสี่ยงสูง อยู!ระหว!าง รอยละ 5 - 20 ของสมาชิกทั้งหมด
สมาชิกที่มีความเสี่ยงสูง นอยกว!า รอยละ 5 ของสมาชิกทั้งหมด

ผลการประเมินความเสี่ยงดานลูกคาของสหกรณ พบว!าสหกรณมีสมาชิกที่มีความเสี่ยงสูงจํานวน 18 ราย
ซึ่งคิด เปF น รอยละ 2.77 ของสมาชิก ทั้งหมด ดั งนั้น เมื่ อพิ จ ารณาจากหลั ก เกณฑในการพิ จารณาโอกาสที่ จะเกิ ดความเสี่ย ง
ดานลูกคา จึงสรุปไดว!าความเสี่ยงดานลูกคาของสหกรณ อยู!ในระดับความเสี่ยงต่ํา
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2.2 ป+จจัยความเสีย่ งดานพื้นที่หรือประเทศ โดยพิจารณาว!าที่ตั้งของสหกรณอยู!ในพื้นที่เสี่ยงหรือไม!
สหกรณ...มีสถานประกอบการตั้งอยู!ในพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสถานประกอบการไม!ไดตั้งอยู!
ในพื้นที่ที่อยู!ภายใตประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายว!าดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน จึงถือว!าสหกรณ
มีความเสี่ยงดาน ML/FT เกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ มีความเสี่ยงต่ํา
หมายเหตุ: หลักเกณฑในการพิจารณา ดังนี้
พิจารณาความเสี่ยงเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ จากพื้นที่/ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามหลักเกณฑในนโยบายและ
ระเบียบวิธีการสําหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก!การก!อการรายภายในองคกร
ของสหกรณ โดยหลักเกณฑการพิจารณาความเสี่ยงเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ คือ หากสหกรณ มีสถานประกอบการตั้งอยู!ในพื้นที่
ดังต!อไปนี้ ใหถือว!ามีความเสี่ยงสูง
- พื้นที่ที่อยู!ภายใตประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายว!าดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน
- พื้นที่ที่สํานักงาน ปปง. ประกาศใหเปFนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงดานการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก!การก!อการราย
รวมถึงการแพร!ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง หรือการกระทําความผิดมูลฐาน
- พื้นที่หรือประเทศที่ไดรับการประเมินจากองคกรระหว!างประเทศหรือหน!วยงานที่น!าเชื่อถือว!าเปFนพื้นที่หรือประเทศ
ที่ไม!มีมาตรการดานการปPองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต!อตานการสนับสนุนทางการเงินแก!การก!อการรายและการแพร!ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงอย!างเพียงพอ
- พื้นที่หรือประเทศที่ไดรับการประเมินจากองคกรระหว!างประเทศหรือหน!วยงานที่น!าเชื่อถือว!า เปFนแหล!งสนับสนุนทางการเงิน
แก!การก!อการราย แหล!งก!อการราย หรือมีองคกรผูก!อการรายปฏิบัติการอยู!
ดังนั้น ป+จจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศของสหกรณ จึงมีความเสี่ยงต่ํา
สรุป ผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศของสหกรณ คือ มีความเสี่ยงต่ํา
2.3 ป+ จจั ยความเสี่ ยงดานผลิ ตภั ณ ฑ บริ การ ลั กษณะการทํ าธุ รกรรม และช! องทางการใหบริการ โดยพิ จ ารณาว! า
ผลิตภัณฑ บริการ ลักษณะการทําธุรกรรม และช!องทางการใหบริการ มีความเสี่ยงฯ ในภาพรวมอย!างไร
1. ป7จจัยความเสี่ยงดานผลิตภัณฑและบริการ
ผลการประเมินความเสี่ยงดาน ML/FT เกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ ดังนี้
ผลิตภัณฑ
และบริการ
1. เงินฝาก
1. เงินฝากออมทรัพย
2. เงินฝากออมทรัพยพิเศษ

3. เงินฝากประจํา
2. สินเชื่อ
4. กูสามัญ
5. กูฉุกเฉิน
6. จดจํานอง
หุน
7. หุน

ป7จจัยที่ใชในการประเมินความเสี่ยงฯ

คะแนน
การจํากัดวงเงิน รวม
หรือจํานวนครั้ง

ผลการประเมิน/
ระดับ
ความเสี่ยง

การโอน
เปลี่ยนมือ

การเปลี่ยน
เปFนเงินสด

3
1

3
3

3
1

9
5

สูง
ปานกลาง

1

1

1

3

ต่ํา

1
1
1

1
3
1

1
1
1

3
5
3

ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา

1

1

1

3

ต่ํา

4.43

ปานกลาง

สรุปคะแนน/ผลประเมินเฉลี่ย (31 คะแนน/7 ประเภท)

มาตรการและวิธีการบรรเทา
ความเสี่ยง

-จํ ากั ดวงเงิ นในการทํ าธุ รกรรม
ผ!านช!องทางบริการแบบไม!พบหนา
ไม! เกิ น …… บาท ต! อ ครั้ ง และ
ไม!เกิน …… บาท ต!อเดือน
-กํ า หนดเงื่อ นไขการตรวจสอบ
(Monitor) ธุรกรรมแบบเขมขน

หมายเหตุ รายละเอียดการประเมินแต!ละผลิตภัณฑ/บริการ อยู!ในหัวขอการประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ/บริการ ช!องทางบริการ
สรุป ผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการของสหกรณ มีความเสี่ยงปานกลาง
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2. ป7จจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับลักษณะการทําธุรกรรม
ลักษณะการทําธุรกรรมของสหกรณ เปFนการทําธุรกรรมดวยเงินสดและที่ไม!ใชเงินสด (การทําธุรกรรมผ!านบัญชี
ธนาคาร) จึงพิจารณาว!า สหกรณมีลักษณะการทําธุรกรรมที่มีความเสี่ยงปานกลาง เนื่องจากมีทั้งการทําธุรกรรมที่ใชเงินสดในการ
ทําธุรกรรม ซึ่งเปFนการยากในการทราบแหล!งที่มาของเงิน จึงถือว!ามีความเสี่ยงสูง และลักษณะการทําธุรกรรมที่ไม!ใชเงินสด (การทํา
ธุรกรรมผ!านบัญชีธนาคาร) จึงถือว!ามีความเสี่ยงปานกลาง
สรุป ผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับลักษณะการทําธุรกรรมของสหกรณ คือ มีความเสี่ยงปานกลาง
3. ป7จจัยความเสี่ยงดานชองทางบริการ
ผลการประเมินความเสี่ยงดาน ML/FT เกี่ยวกับช!องทางบริการ ดังนี้
ชองทางบริการ
1. แบบพบหนา
(การสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมตองติดต!อเจาหนาทีส่ หกรณ
ณ สถานประกอบการของสหกรณ)
2. แบบไมพบหนา
(ทําธุรกรรมโดยติดต!อเจาหนาที่สหกรณผ!านช!องทางบริการ เช!น E-mail/LINE/
Facebook เปFนตน)

ระดับความเสี่ยง

สัดสวน

ต่ํา

80%

สูง

20%

หมายเหตุ: หลักเกณฑในการพิจารณา ดังนี้
- ช!องทางการใหบริการแบบพบหนา คือ ช!องทางการใหบริการผ!านเจาหนาที่ของสหกรณ ถือว!าเปFนช!องทางบริการ
ที่มีความเสี่ยงต่ํา
- ช!องทางการใหบริการแบบไมพบหนา คือ ช!องทางการใหบริการผ!านสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือการสื่อสารดวยวิธีอื่น
ที่ไม!ใช!การพบหนา เช!น การติดต!อทําธุรกรรมผ!านโทรศัพท หรือผ!านแอพพลิเคชั่น LINE, Facebook เปFนตน ถือว!าเปFนช!องทาง
บริการที่มีความเสี่ยงสูง
สมาชิกของสหกรณส!วนใหญ!ทําธุรกรรม ณ สถานประกอบการของสหกรณ เนื่องจากเปFนผูที่อยู!อาศัยในพื้นที่ ดังนั้น
ผลการประเมินความเสี่ยงดานช!องทางการใหบริการของสหกรณ คือ มีความเสี่ยงปานกลางคอนขางต่ํา
ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการประเมินความเสี่ยงฯ ในภาพรวม
ป7จจัยที่ใชในการประเมินความเสี่ยงฯ
1. ป+จจัยความเสี่ยงดานลูกคา (สมาชิก)

2. ป+จจัยความเสี่ยงดานพื้นที่หรือประเทศ

ผลการประเมิน/
ระดับความเสี่ยง
ต่ํา

ต่ํา

3. ป+จจัย ความความเสี่ยงดานผลิตภัณ ฑ บริก าร
และช!องทางการใหบริการ

ปานกลาง

สรุปผลประเมินความเสี่ยงฯ ในภาพรวม

ปานกลาง
คอนขางต่ํา

หมายเหตุ
- สมาชิกส!วนใหญ!ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ
การคาที่มิใช!สินคาในกลุ!มอาชีพเสี่ยงสูง
- รั บ สมั ค รสมาชิ ก เฉพาะผู ที่ อ ยู! อ าศั ย ในพื้ น ที่
อําเภอ...
สหกรณตั้งอยูใ! นอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งไม!เปFนพื้นที่เสี่ยงสูง
ผลิ ต ภั ณ ฑและบริ ก ารส! ว นใหญ! ข องสหกรณเปF น
ผลิตภัณฑดานสินเชื่อซึ่งมีความเสี่ยงต่ํา และสมาชิก
ใชบริการในสัดส!วนที่สูงกว!าการเปfดบัญชีออมทรัพย
สํ า หรั บ ช! อ งทางการใหบริ ก ารแบบไม! พ บหนานั้ น
สหกรณไดมีการกําหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยง
โดยการจํากัดวงเงินในการทําธุกรรม
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มาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและ
การแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงภายในองคกร
ของสหกรณ ……………………………………….
เมื่อสหกรณทราบผลลัพธของการประเมินและบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก!การก!อการรายและการแพร!ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงภายในองคกรแลว สหกรณ ไดกําหนดมาตรการและวิธีการ
ในการบรรเทาความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก!การก!อการรายและการแพร!ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูงภายในองคกร ดังนี้
1. สหกรณจัดใหสมาชิกของสหกรณ (ลูกคา) ทุกราย ตองแสดงขอมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนตามประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 โดยใหผูสมัครขอเปFนสมาชิกของ
สหกรณแสดงตนก!อนอนุมัติรับเปFนสมาชิกของสหกรณ
2. เฝPาระวังการทําธุรกรรมของสมาชิกที่มีความเสี่ยงสูงอย!างใกลชิด
3. สหกรณดําเนินการตรวจสอบรายชื่อลูกคาและผูที่ทําธุรกรรมเปFนครั้งคราว ทุกรายกับฐานขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด
ตามพระราชบัญญัติปPองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก!การก!อการรายและการแพร!ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง
พ.ศ. 2559 ทุกครั้งก!อน อนุมัติรับเปFนสมาชิกของสหกรณ/รับทําธุรกรรม รวมทั้งตรวจสอบรายชื่อลูกคาทุกครั้งที่สํานักงาน ปปง.
มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดครั้งใหม!
4. สหกรณกําหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงสําหรับช!องทางบริการแบบไม!พบหนา โดยกําหนดวงเงินในการทํา
ธุรกรรมผ!านช!องทางดังกล!าว ไม!เกิน 5,000 บาทต!อครั้ง และไม!เกิน 20,0000 บาทต!อวัน

