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นโยบายและแนวปฏิบตั ิ ด้านการป้ องกันการฟอกเงิน
เครือเจริญโภคภัณฑ์
1. ความสาคัญของนโยบาย
เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมันที
่ จ่ ะป้ องกัน การตกเป็ นเครื่องมือของกระบวนการฟอกเงิน ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียงและก่อให้เ กิด การดาเนินธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ง สร้างความเสียหายและ
กระทบต่อชือ่ เสียงของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างร้ายแรง

2. ขอบเขตนโยบาย
นโยบายและแนวปฏิบตั ิน้ีใช้บงั คับกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ต่อไปนี้เรียกว่า “เครือฯ” หมายถึง
บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด และบริษทั ในเครือทุกบริษทั ซึง่ “บริษทั ” ทีจ่ ะกล่าวถึงในเอกสารฉบับ
นี้ให้หมายถึง บริษัท หนึ่ง ๆ ที่นาเอาเอกสารฉบับนี้ไปบังคับใช้ ทัง้ นี้จะมี การทบทวนโยบายฉบับนี้
อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ หรือกรณีมเี หตุอนั สมควร

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ ให้บุคลากร ลูกค้าและผูเ้ กีย่ วข้องมีความรูค้ วามเข้าใจอย่างถูกต้องและเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันในการปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้
3.2 เพื่อให้การปฏิบตั งิ านและการทาธุรกรรมเป็ นไปตามมาตรฐานสากลด้านการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
3.3 เพื่อเป็ นแนวทางในการบริหารจัดการความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการฟอกเงินทีด่ าเนินการ
ผ่านช่องทางการดาเนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์

4. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
4.1 คณะกรรมการบริ ษทั
4.1.1 กาหนดให้มนี โยบายและแนวปฏิบตั กิ ารป้ องกันการฟอกเงิน
4.1.2 กากับดูแลให้มกี ารนานโยบายและแนวปฏิบตั ไิ ปปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม
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4.2 ผูบ้ ริ หาร
4.2.1 จัดให้มรี ะเบียบปฏิบตั ดิ า้ นการป้ องกันการฟอกเงินให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ
บริษทั โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ข้อกาหนด และกฎหมายของ
ประเทศทีบ่ ริษทั ดาเนินธุรกิจ
4.2.2 จัดให้มโี ครงสร้างผูร้ บั ผิดชอบ เช่น หน่ วยงานหรือบุ คคลผูร้ บั ผิดชอบ เพื่อให้ดูแล
การปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
4.2.3 กากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ และระเบียบปฏิบตั ิ ตลอดจน
หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้การนาไปปฏิบตั มิ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ รวมทัง้
มันใจว่
่ ามีการรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามนโยบายและแนวปฏิบตั แิ ละระเบียบ
ปฏิบตั ิ
4.3 หน่ วยงาน/บุคคลผูร้ บั ผิดชอบ
4.3.1 ประเมิน ความเสี่ย งของลู ก ค้า จัด ให้ลู ก ค้า แสดงตนและตรวจสอบเพื่อ ทราบ
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าก่อนการทาธุรกรรม
4.3.2 จัดเก็บรักษาเอกสารการแสดงตนของลูกค้าและเอกสารอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทา
ธุรกรรม
4.3.3 รายงานการด าเนิ น งานตามนโยบายและแนวปฏิ บ ัติ แ ละระเบีย บปฏิ บ ัติ ต่ อ
คณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหาร
4.4 ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
สอบทานตามระดับความเสีย่ งของลูกค้า

5. แนวปฏิ บตั ิ
5.1 การบริ หารความเสี่ยงของลูกค้า
5.1.1 ประเมินความเสีย่ งและจัดระดับความเสีย่ งของลูกค้าแต่ละรายเพื่อนามาจัดเก็บ
ข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนให้เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ลูกค้าที่เกี่ยวข้องทาง
การเมื อ ง Politically Exposed Persons (PEPs) เป็ นลู ก ค้ า ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ที่ มี
ความเสีย่ งสูง เป็ นต้น
5.1.2 จัด ให้มีข ัน้ ตอนการรู้จ ัก ตัว ตนของลู ก ค้า (Know Your Customer: KYC) และ
ขัน้ ตอนการตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อ เท็จ จริง เกี่ ย วกับ ลู ก ค้ า (Customer Due
Diligence: CDD) ตามระดับความเสีย่ ง
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1) กรณีลูกค้ามีระดับความเสีย่ งต่า : สามารถพิจารณาระบุตวั ตนของลูกค้าจาก
ข้อมูลการแสดงตนโดยไม่จาเป็ นต้องขอข้อมูลอื่นๆ อีก
2) กรณี ลู ก ค้า มีร ะดับ ความเสี่ย งสูง : ควรพิจ ารณาขัน้ ตอนในการระบุ ต ัว ตน
เพิ่ม เติ ม โดยขอข้อ มู ล หรือ ตรวจสอบข้อ มู ล อื่ น ๆ เช่ น ข้อ มู ล การช าระ
ค่ า สาธารณู ป โภค เป็ นต้ น รวมทั ง้ พิ จ ารณาก าหนดความเข้ ม ข้ น ใน
การตรวจสอบการทาธุรกรรม
5.1.3 บริห ารจัด การความเสี่ย งของลู ก ค้า อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตัง้ แต่ ข นั ้ ตอนอนุ ม ตั ิก ารท า
ธุรกรรมไปจนกว่าจะยุตคิ วามสัมพันธ์
5.1.4 บริษัทย่อยกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (risk appetite) เพื่อ
บริหารจัดการความเสีย่ งของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
5.2 การรู้จกั ตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer: KYC)
5.2.1 พนักงานต้องจัดให้ลูกค้าทัง้ บุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคลแสดงข้อมูลและหลักฐาน
ประกอบก่อนทาธุรกรรมทุกครัง้ ตามเกณฑ์ของหน่ วยงานที่มอี านาจหน้ าที่ตาม
กฎหมายการป้ องกันการฟอกเงินของแต่ละประเทศ
5.2.2 พนักงานต้องจัดให้ลูกค้าทัง้ บุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคลระบุช่อื ผูร้ บั ประโยชน์ใน
ทอดสุดท้ายและผูม้ อี านาจควบคุมการทาธุรกรรมในทอดสุดท้าย
5.3 การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD)
5.3.1 ตรวจสอบข้อ เท็จ จริง เกี่ย วกับ ลู ก ค้า กับ แหล่ ง ข้อ มู ล ที่มีค วามน่ า เชื่อ ถือ เช่ น
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรอื่นทีเ่ ชือ่ ถือได้ เป็ นต้น
5.3.2 ตรวจสอบข้อมูลแหล่งที่มาของทรัพย์สนิ และเงินทุนของลูกค้าให้ชดั เจนก่อนเปิ ด
บัญ ชีห รือ เริ่ม ท าธุ ร กรรมให้ เ ป็ นแนวทางเดี ย วกัน กับ มาตรฐานสากล เช่ น
แหล่งทีม่ าของเงินทุนทีอ่ าจมีความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับ PEPs เป็ นต้น
5.3.3 ในกรณีท่จี าเป็ น ต้องทาธุรกรรมกับ ลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มที่มคี วามเสีย่ งสูง พนักงาน
และผู้บ ริห ารต้อ งรายงานให้ป ระธานคณะผู้บ ริห ารรับ ทราบเพื่อ อนุ ม ตั ิก ารท า
ธุรกรรมและรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบ
5.3.4 ตรวจสอบและทบทวนข้อมูลเดิมของลูกค้าตามรอบระยะเวลาอย่างน้อยทุกปี หรือ
ในกรณี ท่ีมีก ารเปลี่ย นแปลงของธุ ร กรรม มีข้อ สงสัย ว่า จะเป็ น การฟอกเงิน มี
นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการป้ องกันการฟอกเงิน เครือเจริญโภคภัณฑ์
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ข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลการระบุตวั ตนของลูกค้าหรือระบุตวั ผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ท่ี
แท้จริง
5.4 การเก็บรักษาเอกสาร
5.4.1 เก็ บ เอกสารการแสดงตนเป็ นเวลา 5 ปี นั บ แต่ ว ัน ที่ มี ก ารปิ ดบัญ ชี ห รื อ ยุ ติ
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
5.4.2 เก็บเอกสารการทาธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริงเป็ นเวลา 5 ปี นับแต่ได้มกี ารทา
ธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริง
5.4.3 เก็บเอกสารการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า เช่น ข้อมูลแหล่งรายได้
อื่นๆของลูกค้า ข้อมูลคู่สมรส ข้อมูลรูปแบบการดาเนินธุรกิจของลูกค้า เป็ นต้น
เป็ นเวลา 10 ปี นบั แต่วนั ทีม่ กี ารปิ ดบัญชีหรือยุตคิ วามสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ทัง้ นี้ การเก็บ รักษาเอกสารให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้ องกันการฟอกเงินของแต่ ละ
ประเทศ
5.5 การรายงาน
5.5.1 สาหรับบริษทั ในประเทศไทย
บริษัทที่ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 พระราชบัญญัติป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 1) จะต้อง
รายงานการทาธุรกรรมต่อสานักงาน ปปง.
5.5.2 สาหรับบริษทั ในต่างประเทศ
การรายงานการทาธุรกรรมให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้ องกันการฟอกเงินของ
แต่ละประเทศ

6. การฝึ กอบรม
จัด ให้มีก ารสื่อ สารและถ่ า ยทอดนโยบายและแนวปฏิบ ัติด้ า นการป้ อ งกัน การฟอกเงิน ผ่ า น
การฝึกอบรม การประชุม หรือกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานและให้มี
การประเมินประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
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7. การแจ้งเบาะแส
ร้ อ งเรีย นหรือ แจ้ ง เบาะแสเมื่อ พบเห็น การกระท าที่เ ชื่อ ได้ ว่ า เป็ นการละเมิด นโยบายและ
แนวปฏิบตั นิ ้ี โดยขัน้ ตอนให้เป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการแจ้งเบาะแส ทัง้ นี้ผรู้ อ้ งเรียน
หรือผูแ้ จ้งเบาะแสจะได้รบั ความคุม้ ครองและข้อมูลจะถูกเก็บเป็ นความลับ โดยไม่มผี ลต่อตาแหน่ งงาน
ทัง้ ในระหว่างดาเนินการสอบสวนและหลังเสร็จสิน้ กระบวนการ

8. การขอคาแนะนา
ในกรณีท่มี ขี อ้ สงสัยว่าการกระทานัน้ อาจฝ่ าฝื นกฎหมาย ระเบียบ นโยบายและแนวปฏิบตั ิด้าน
การป้ องกันการฟอกเงินสามารถขอคาแนะนาจากผูบ้ งั คับบัญชา หน่ วยงานหรือบุคคลผูร้ บั ผิดชอบด้าน
การป้ อ งกัน การฟอกเงิน ด้า นก ากับ การปฏิบ ัติต ามกฎเกณฑ์ห รือ ด้า นกฎหมายก่ อ นตัด สิน ใจหรือ
ดาเนินการใด ๆ

9. บทลงโทษ
ในกรณีทเ่ี กิดการสอบสวน พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับ หน่ วยงานภายในและภายนอก
อย่างเต็มที่ ทัง้ นี้หากผูบ้ ริหารและพนักงานกระทาการใด ๆ ทีเ่ ป็ นการฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ฉบับ นี้ ไ ม่ ว่า ทางตรงหรือ ทางอ้อ ม ผู้บ ริห ารและพนัก งานจะถู ก พิจ ารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบ
ข้อบังคับการทางาน

10. กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
10.1 พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
10.2 กฎหมายการป้ องกันการฟอกเงินของแต่ละประเทศทีเ่ ครือเจริญโภคภัณฑ์ประกอบธุรกิจ
10.3 นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการแจ้งเบาะแส เครือเจริญโภคภัณฑ์
10.4 นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน เครือเจริญโภคภัณฑ์

11. ภาคผนวก
นโยบายและแนวปฏิบตั นิ ้ี ประกอบด้วยภาคผนวก ดังต่อไปนี้
11.1 ภาคผนวก ก คานิยาม
11.2 ภาคผนวก ข ผู้มีห น้ า ที่ร ายงานการท าธุ ร กรรมต่ อ ส านั ก งานป้ อ งกัน และปราบปราม
การฟอกเงิน
นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการป้ องกันการฟอกเงิน เครือเจริญโภคภัณฑ์
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ภาคผนวก ก
คานิยาม
1. การฟอกเงิ น
การฟอกเงิน หมายถึง การนาเงินหรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาจากการกระทาความผิดหรือได้มาโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายมาเปลีย่ นสภาพให้เป็ นเงินหรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาอย่างถูกต้อง
2. ธุรกรรม
ธุรกรรม หมายถึง กิจกรรมที่เ กี่ยวกับการทานิติกรรม สัญญาหรือการดาเนินการใดๆ กับผู้อ่ืน
ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดาเนินการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ
3. ธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย
ธุรกรรมที่มเี หตุอนั ควรสงสัย หมายถึง ธุรกรรมที่มเี หตุอนั ควรเชื่อได้ว่ากระทาขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยง
ความผิดฐานฟอกเงิน หรือธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องหรืออาจเกีย่ วข้องกับการกระทาความผิดตามกฎหมาย

นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการป้ องกันการฟอกเงิน เครือเจริญโภคภัณฑ์
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ภาคผนวก ข
ผูม้ ีหน้ าที่รายงานการทาธุรกรรมต่อสานักงานป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
1. นิตบิ ุคคลทีด่ าเนินธุรกิจอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการเงิน ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้แก่
(1) นิติบุ คคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้ว ยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพ ย์เ ป็ น
หลักทรัพย์
(2) นิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับปั จจัย ชาระเงินต่างประเทศตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลีย่ นเงิน
(3) บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบัน
การเงิน
(4) บริษทั บริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั บริหารสินทรัพย์
(5) นิตบิ ุคคลทีป่ ระกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
(6) นิตบิ ุคคลทีป่ ระกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า
2. บริษทั ที่ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542 ได้แก่
(1) ผูป้ ระกอบอาชีพเกี่ยวกับการดาเนินการ การให้คาแนะนา หรือการเป็ นที่ปรึกษาในการทา
ธุรกรรมทีเ่ กี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ทไ่ี ม่ใช่สถาบันการเงิน
(2) ผูป้ ระกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคา หรือเครือ่ งประดับทีป่ ระดับด้วยอัญมณี เพชร
พลอยหรือทองคา
(3) ผูป้ ระกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซือ้ รถยนต์
(4) ผูป้ ระกอบอาชีพเกีย่ วกับนายหน้าหรือตัวแทนซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์
(5) ผูป้ ระกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
(6) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับสาหรับ ผู้ประกอบธุรกิจที่มใิ ช่
สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่ วนบุคคล
ภายใต้การกากับหรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการป้ องกันการฟอกเงิน เครือเจริญโภคภัณฑ์
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(7) ผู้ ป ระกอบอาชีพ เกี่ ย วกับ บัต รเงิน อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท่ีมิใ ช่ ส ถาบัน การเงิน ตามประกาศ
กระทรวงการคลังเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
(8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มใิ ช่ สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง
เกีย่ วกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(9) ผู้ ป ระกอบอาชี พ เกี่ ย วกั บ การช าระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(10) ผูป้ ระกอบอาชีพทีด่ าเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่ าด้วยการควบคุมการแลกเปลีย่ น
เงินทีม่ ใิ ช่เป็ นสถาบันการเงิน
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