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นโยบายและแนวปฏิบติัด้านการป้องกนัการฟอกเงิน 

กลุ่มธรุกิจการค้าระหว่างประเทศ 
 

1. ความส าคญัของนโยบาย 
 

กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ มุ่งมัน่ทีจ่ะป้องกนัการตกเป็นเครื่องมอืของกระบวนการฟอกเงนิ
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและก่อให้เกิดการด าเนินธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งสร้างความ
เสยีหายและกระทบต่อชื่อเสยีงของกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ อย่างรา้ยแรง 

 
2. ขอบเขตนโยบาย 

นโยบายและแนวปฏิบตัินี้ใช้บงัคบักบัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ ต่อไปนี้เรยีกว่า “เครอืฯ” หมายถึง 
บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั และบรษิทัในเครอืทุกบรษิทั ซึง่ “บรษิทั” ทีจ่ะกล่าวถงึในเอกสารฉบบั
นี้ให้หมายถึง บริษัทหนึ่ง ๆ ที่น าเอาเอกสารฉบับนี้ไปบังคบัใช้ ทัง้นี้จะมีการทบทวนโยบายฉบับนี้ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ หรอืกรณีมเีหตุอนัสมควร 
  
3. วตัถปุระสงค ์

3.1 เพือ่ใหบุ้คลากร ลูกคา้และผูเ้กีย่วขอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจอย่างถูกตอ้งและเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนัในการปฏบิตัติามนโยบายน้ี 
 

3.2 เพื่อให้การปฏิบตังิานและการท าธุรกรรมเป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ 
 

3.3 เพื่อเป็นแนวทางในการบรหิารจดัการความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการฟอกเงนิทีด่ าเนินการ
ผ่านช่องทางการด าเนินธุรกจิของกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ 

 
4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
 

4.1 คณะกรรมการบริษทั 
 

4.1.1 ก าหนดใหม้นีโยบายและแนวปฏบิตักิารป้องกนัการฟอกเงนิ 
 

4.1.2 ก ากบัดแูลใหม้กีารน านโยบายและแนวปฏบิตัไิปปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม 
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4.2 ผู้บริหาร 
 

4.2.1 จดัใหม้รีะเบยีบปฏบิตัดิา้นการป้องกนัการฟอกเงนิใหเ้หมาะสมกบับรบิทของแต่ละ
บรษิทั โดยให้สอดคล้องกบันโยบายและแนวปฏบิตั ิขอ้ก าหนด และกฎหมายของ
ประเทศทีบ่รษิทัด าเนินธุรกจิ 

 

4.2.2 จดัให้มโีครงสร้างผู้รบัผดิชอบ เช่น หน่วยงานหรอืบุคคลผู้รบัผดิชอบ เพื่อให้ดูแล 
การปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวปฏบิตั ิ

 

4.2.3 ก ากบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตั ิและระเบยีบปฏบิตั ิตลอดจน
หาแนวทางพฒันาปรบัปรุงเพื่อให้การน าไปปฏบิตัมิปีระสทิธิภาพมากขึ้น รวมทัง้
มัน่ใจว่ามกีารรายงานผลการปฏบิตัิงานตามนโยบายและแนวปฏบิตัิและระเบียบ
ปฏบิตั ิ

 

4.3 หน่วยงาน/บุคคลผู้รบัผิดชอบ 
 

4.3.1 ประเมินความเสี่ยงของลูกค้า จัดให้ลูกค้าแสดงตนและตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ก่อนการท าธุรกรรม 

4.3.2 จดัเกบ็รกัษาเอกสารการแสดงตนของลูกคา้และเอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท า
ธุรกรรม  

4.3.3 รายงานการด าเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติและระเบียบปฏิบัติต่อ
คณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิาร 

 

4.4 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 

สอบทานตามระดบัความเสีย่งของลูกคา้ 
 

5. แนวปฏิบติั 
  

5.1 การบริหารความเส่ียงของลูกค้า 
  

5.1.1 ประเมนิความเสี่ยงและจดัระดบัความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละรายเพื่อน ามาจดัเก็บ
ขอ้มูลและหลกัฐานการแสดงตนให้เหมาะสม ตวัอย่างเช่น ลูกค้าที่เกี่ยวขอ้งทาง
การเมือง  Politically Exposed Persons (PEPs)  เ ป็นลูกค้าที่อยู่ ในกลุ่ มที่มี 
ความเสีย่งสงู เป็นตน้ 

  

5.1.2 จัดให้มีข ัน้ตอนการรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และ
ขัน้ตอนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า  (Customer Due 
Diligence: CDD) ตามระดบัความเสีย่ง 
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1) กรณีลูกค้ามรีะดบัความเสีย่งต ่า : สามารถพจิารณาระบุตวัตนของลูกค้าจาก
ขอ้มลูการแสดงตนโดยไม่จ าเป็นตอ้งขอขอ้มลูอื่นๆ อกี 

2) กรณีลูกค้ามีระดับความเสี่ยงสูง : ควรพิจารณาขัน้ตอนในการระบุตัวตน
เพิ่มเติม โดยขอข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลการช าระ 
ค่าสาธารณูปโภค เ ป็นต้น รวมทัง้พิจารณาก าหนดความเข้มข้นใน 
การตรวจสอบการท าธุรกรรม 
 

5.1.3 บริหารจัดการความเสี่ยงของลูกค้าอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ขัน้ตอนอนุมัติการท า
ธุรกรรมไปจนกว่าจะยุตคิวามสมัพนัธ์ 

 

5.1.4 บริษัทย่อยก าหนดระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ของบริษัท ( risk appetite) เพื่อ
บรหิารจดัการความเสีย่งของลูกคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม 

 

5.2 การรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Customer: KYC) 
 

 

5.2.1 พนักงานต้องจดัให้ลูกค้าทัง้บุคคลธรรมดาและนิตบิุคคลแสดงขอ้มูลและหลกัฐาน
ประกอบก่อนท าธุรกรรมทุกครัง้ตามเกณฑ์ของหน่วยงานที่มอี านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายการป้องกนัการฟอกเงนิของแต่ละประเทศ 
 

5.2.2 พนักงานต้องจดัให้ลูกค้าทัง้บุคคลธรรมดาและนิตบิุคคลระบุชื่อผู้รบัประโยชน์ใน  
ทอดสุดทา้ยและผูม้อี านาจควบคุมการท าธุรกรรมในทอดสุดทา้ย  

 

5.3 การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) 
  

5.3.1 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ากับแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น 
หน่วยงานภาครฐั องคก์รอื่นทีเ่ชื่อถอืได้ เป็นตน้ 

  

5.3.2 ตรวจสอบขอ้มูลแหล่งที่มาของทรพัย์สนิและเงนิทุนของลูกค้าให้ชดัเจนก่อนเปิด
บัญชีหรือเริ่มท าธุรกรรมให้เป็นแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานสากล เช่น 
แหล่งทีม่าของเงนิทุนทีอ่าจมคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบั PEPs เป็นตน้ 

  

5.3.3 ในกรณีที่จ าเป็นต้องท าธุรกรรมกบัลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มที่มคีวามเสี่ยงสูง พนักงาน
และผู้บริหารต้องรายงานให้ประธานคณะผู้บริหารรับทราบเพื่ออนุมัติการท า
ธุรกรรมและรายงานต่อคณะกรรมการบรหิาร/คณะกรรมการบรษิทัเพือ่ทราบ 

 

5.3.4 ตรวจสอบและทบทวนขอ้มูลเดมิของลูกค้าตามรอบระยะเวลาอย่างน้อยทุกปีหรอื
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของธุรกรรม มีข้อสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงิน มี 
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ขอ้สงสยัเกี่ยวกบัขอ้มูลการระบุตวัตนของลูกค้าหรอืระบุตวัผู้ได้รบัผลประโยชน์ที่
แทจ้รงิ 

 
5.4 การเกบ็รกัษาเอกสาร 

 
 

5.4.1 เก็บเอกสารการแสดงตนเป็นเวลา 5 ปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติ
ความสมัพนัธก์บัลูกคา้ 
 

5.4.2 เก็บเอกสารการท าธุรกรรมและบนัทกึขอ้เทจ็จรงิเป็นเวลา 5 ปีนับแต่ได้มกีารท า
ธุรกรรมหรอืบนัทกึขอ้เทจ็จรงิ 
 

5.4.3 เกบ็เอกสารการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิของลูกคา้ เช่น ขอ้มูลแหล่งรายได้
อื่นๆของลูกค้า ข้อมูลคู่สมรส ข้อมูลรูปแบบการด าเนินธุรกิจของลูกค้า เป็นต้น  
เป็นเวลา 10 ปีนบัแต่วนัทีม่กีารปิดบญัชหีรอืยุตคิวามสมัพนัธก์บัลูกคา้ 

 

ทัง้นี้ การเก็บรกัษาเอกสารให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันการฟอกเงินของแต่ละ
ประเทศ 
 

5.5 การรายงาน 
 

 

5.5.1 ส าหรบับรษิทัในประเทศไทย 
 

บริษัทที่ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 1) จะต้อง
รายงานการท าธุรกรรมต่อส านกังาน ปปง. 
  

5.5.2 ส าหรบับรษิทัในต่างประเทศ 
 

การรายงานการท าธุรกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัการฟอกเงินของ 
แต่ละประเทศ 

 
6. การฝึกอบรม 
 

 

จัดให้มีการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันการฟอกเงินผ่าน  
การฝึกอบรม การประชุม หรอืกจิกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานและใหม้ี
การประเมนิประสทิธผิลอย่างต่อเนื่อง 
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7. การแจ้งเบาะแส 
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าที่เชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดนโยบายและ  

แนวปฏบิตันิี้ โดยขัน้ตอนใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการแจง้เบาะแส ทัง้นี้ผูร้อ้งเรยีน
หรอืผู้แจ้งเบาะแสจะไดร้บัความคุ้มครองและขอ้มูลจะถูกเกบ็เป็นความลบั โดยไม่มผีลต่อต าแหน่งงาน 
ทัง้ในระหว่างด าเนินการสอบสวนและหลงัเสรจ็สิน้กระบวนการ 

 
8. การขอค าแนะน า 

ในกรณีที่มขี้อสงสยัว่าการกระท านัน้อาจฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ นโยบายและแนวปฏิบตัิด้าน 
การป้องกนัการฟอกเงนิสามารถขอค าแนะน าจากผู้บงัคบับญัชา หน่วยงานหรอืบุคคลผูร้บัผดิชอบด้าน
การป้องกันการฟอกเงิน ด้านก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือด้านกฎหมายก่อนตัดสินใจหรือ
ด าเนินการใด ๆ 

 
9. บทลงโทษ 

ในกรณีทีเ่กดิการสอบสวน พนักงานทุกคนต้องใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานภายในและภายนอก
อย่างเตม็ที ่ทัง้นี้หากผูบ้รหิารและพนักงานกระท าการใด ๆ ทีเ่ป็นการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามนโยบาย
ฉบับนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารและพนักงานจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัการท างาน 

 
10. กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

10.1 พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 

10.2 กฎหมายการป้องกนัการฟอกเงนิของแต่ละประเทศทีก่ลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ
ประกอบธุรกจิ 

10.3 นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการแจง้เบาะแส กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ 

10.4 นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนั กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่าง
ประเทศ 

11. ภาคผนวก 
นโยบายและแนวปฏบิตันิี้ ประกอบดว้ยภาคผนวก ดงัต่อไปนี้ 
11.1 ภาคผนวก ก  ค านิยาม 
11.2 ภาคผนวก ข  ผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงานป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงนิ 



 

หน้า 6 จาก 8 
 

SGC.CPI  010/2564  เรื่อง นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการป้องกนัการฟอกเงนิ  กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ                                                                
มผีลบงัคบัใช ้ณ วนัที ่ 1 พฤศจกิายน 2564 

ภาคผนวก ก  
ค านิยาม 

 
1. การฟอกเงิน  

 

การฟอกเงนิ หมายถงึ การน าเงนิหรอืทรพัยส์นิทีไ่ดม้าจากการกระท าความผดิหรอืไดม้าโดยไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมายมาเปลีย่นสภาพใหเ้ป็นเงนิหรอืทรพัยส์นิทีไ่ดม้าอย่างถูกตอ้ง 
 

2. ธรุกรรม  
 

ธุรกรรม หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการท านิติกรรม สญัญาหรือการด าเนินการใดๆ กับผู้อื่น
ทางการเงนิ ทางธุรกจิ หรอืการด าเนินการเกีย่วกบัทรพัยส์นิ 
 

3. ธรุกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั 
 

ธุรกรรมที่มเีหตุอนัควรสงสยั หมายถึง ธุรกรรมที่มเีหตุอนัควรเชื่อได้ว่ากระท าขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยง
ความผดิฐานฟอกเงนิ หรอืธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งหรอือาจเกีย่วขอ้งกบัการกระท าความผดิตามกฎหมาย 
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ภาคผนวก ข 
ผู้มีหน้าท่ีรายงานการท าธรุกรรมต่อส านักงานป้องกนั 

และปราบปรามการฟอกเงิน 
 
 

1. นิตบิุคคลทีด่ าเนินธุรกจิอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเงนิ ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 ไดแ้ก่ 
  

(1) นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลกัทรพัย ์

(2) นิตบิุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตให้ประกอบธุรกจิเกี่ยวกบัปัจจยัช าระเงนิต่างประเทศตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิ 

(3) บรรษทับรหิารสนิทรพัย์สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบรหิารสนิทรพัย์สถาบนั
การเงนิ 

(4) บรษิทับรหิารสนิทรพัยต์ามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทับรหิารสนิทรพัย์ 
(5) นิตบิุคคลทีป่ระกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(6) นิตบิุคคลที่ประกอบธุรกจิการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสนิค้าเกษตร

ล่วงหน้า 
 

2. บรษิทัที่ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 พระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 
2542 ไดแ้ก่ 
 

(1) ผู้ประกอบอาชพีเกี่ยวกบัการด าเนินการ การให้ค าแนะน า หรอืการเป็นที่ปรกึษาในการท า
ธุรกรรมทีเ่กี่ยวกบัการลงทุนหรอืการเคลื่อนย้ายเงนิทุนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัยท์ีไ่ม่ใช่สถาบนัการเงนิ 

(2) ผูป้ระกอบอาชพีคา้อญัมณี เพชรพลอย ทองค า หรอืเครื่องประดบัทีป่ระดบัดว้ยอญัมณี เพชร
พลอยหรอืทองค า 

(3) ผูป้ระกอบอาชพีคา้หรอืใหเ้ช่าซือ้รถยนต ์
(4) ผูป้ระกอบอาชพีเกีย่วกบันายหน้าหรอืตวัแทนซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย์ 
(5) ผูป้ระกอบอาชพีคา้ของเก่าตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการขายทอดตลาดและคา้ของเก่า 
(6) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสนิเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากบัส าหรบัผู้ประกอบธุรกิจที่มใิช่

สถาบนัการเงนิตามประกาศกระทรวงการคลงัเกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคล
ภายใตก้ารก ากบัหรอืตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
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(7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศ
กระทรวงการคลงัเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิบตัรเงนิอเิลก็ทรอนิกส์ หรอืตามกฎหมายว่าดว้ย
ธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

(8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกบับตัรเครดิตที่มใิช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง
เกีย่วกบัการประกอบธุรกจิบตัรเครดติ หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

(9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการช าระ เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่ าด้วย 
การควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

(10) ผูป้ระกอบอาชพีที่ด าเนินธุรกจิทางการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงนิทีม่ใิช่เป็นสถาบนัการเงนิ  


