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นโยบายและแนวปฏิบติัการป้องกนัการฟอกเงิน 
 

1. ความส าคญัของนโยบาย 
 

เครอืเจรญิโภคภณัฑม์ุ่งมัน่ทีจ่ะป้องกนัการตกเป็นเครื่องมอืของกระบวนการฟอกเงนิซึง่จะส่งผลกระทบ
ต่อชื่อเสยีงและก่อให้เกดิการด าเนินธุรกจิที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งสรา้งความเสยีหายและกระทบต่อ
ชื่อเสยีงของเครอืเจรญิโภคภณัฑอ์ยา่งรา้ยแรง 
  
2. จดุประสงคข์องนโยบาย 
 

2.1 เพื่อใหบุ้คลากร ลกูคา้และผูเ้กีย่วขอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจอย่างถูกต้องและเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนัในการปฏบิตัติามนโยบายน้ี 
 

2.2 เพื่อให้การปฏบิตัิงานและการท าธุรกรรมเป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ 
 

2.3 เพื่อเป็นแนวทางในการบรหิารจดัการความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการฟอกเงนิทีด่ าเนินการ
ผ่านช่องทางการด าเนินธุรกจิของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

 
3. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
 

3.1 คณะกรรมการ 
 

3.1.1 ก าหนดใหม้นีโยบายและแนวปฏบิตักิารป้องกนัการฟอกเงนิ 
 

3.1.2 ก ากบัดแูลใหม้กีารน านโยบายและแนวปฏบิตัไิปปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม 
 

3.2 ผูบ้ริหาร 
 

3.2.1 จดัใหม้รีะเบยีบปฏบิตัดิา้นการป้องกนัการฟอกเงนิใหเ้หมาะสมกบับรบิทของแต่ละ
บรษิทั โดยให้สอดคล้องกบันโยบายและแนวปฏบิตั ิขอ้ก าหนด และกฎหมายของ
ประเทศทีบ่รษิทัด าเนินธุรกจิ 

 

3.2.2 จดัใหม้โีครงสรา้งผูร้บัผดิชอบ เช่น หน่วยงานหรอืบุคลผูร้บัผดิชอบ เพื่อใหดู้แลการ
ปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวปฏบิตั ิ

 

3.2.3 ก ากบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตั ิและระเบยีบปฏบิตั ิตลอดจน
หาแนวทางพฒันาปรบัปรุงเพื่อให้การน าไปปฏบิตัมิปีระสทิธภิาพมากขึ้น รวมทัง้
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มัน่ใจว่ามกีารรายงานผลการปฏบิตังิานตามนโยบายและแนวปฏบิตัิและระเบยีบ
ปฏบิตั ิ

 

3.3 หน่วยงาน/บคุคลผูร้บัผิดชอบ 
 

3.3.1 ประเมินความเสี่ยงของลูกค้า จัดให้ลูกค้าแสดงตนและตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ก่อนการท าธุรกรรม 

3.3.2 จดัเกบ็รกัษาเอกสารการแสดงตนของลูกคา้และเอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท า
ธุรกรรม  

3.3.3 รายงานการด าเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติและระเบียบปฏิบัติต่อ
คณะกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

 

3.4 ฝ่ายตรวจสอบภายในของแต่ละบริษทั 
 

สอบทานตามระดบัความเสีย่งของลกูคา้ 
 

4. แนวปฏิบติั 
  

4.1 การบริหารความเส่ียงของลูกค้า 
  

4.1.1 ประเมนิความเสี่ยงและจดัระดบัความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละรายเพื่อน ามาจดัเก็บ
ขอ้มูลและหลกัฐานการแสดงตนให้เหมาะสม ตวัอย่างเช่น ลูกค้าที่เกี่ยวข้องทาง
การเมอืง politically exposed persons (PEPs) เป็นลูกคา้ทีอ่ยู่ในกลุ่มทีม่คีวาม
เสีย่งสงู เป็นตน้ 

  

4.1.2 จดัให้มขี ัน้ตอนการรูจ้กัตวัตนของลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และ
ขัน้ตอนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due 
Diligence: CDD) ตามระดบัความเสีย่ง 

 

1) กรณีลูกค้ามรีะดบัความเสี่ยงต ่า : สามารถพจิารณาระบุตวัตนของลูกค้าจาก
ขอ้มลูการแสดงตนโดยไมจ่ าเป็นตอ้งขอขอ้มลูอื่นๆ อกี 

2) กรณีลูกค้ามีระดับความเสี่ยงสูง : ควรพิจารณาขัน้ตอนในการระบุตัวตน
เพิ่มเติม โดยขอข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลการช าระค่า
สาธารณูปโภค เป็นต้น รวมทัง้พจิารณาก าหนดความเขม้ขน้ในการตรวจสอบ
การท าธุรกรรม 
 

4.1.3 บริหารจดัการความเสี่ยงของลูกค้าอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ขัน้ตอนอนุมตัิการท า
ธุรกรรมไปจนกว่าจะยตุคิวามสมัพนัธ ์
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4.1.4 บรษิัทย่อยก าหนดระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ของบรษิทั (risk appetite) เพื่อ
บรหิารจดัการความเสีย่งของลกูคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม 

 

4.2 การรู้จกัตวัตนของลกูค้า (Know Your Customer: KYC) 
 

 

4.2.1 พนักงานต้องจดัให้ลูกค้าทัง้บุคคลธรรมดาและนิตบิุคคลแสดงขอ้มูลและหลกัฐาน
ประกอบก่อนท าธุรกรรมทุกครัง้ตามเกณฑข์องส านักงาน ปปง. หรอืหน่วยงานทีม่ ี
อ านาจหน้าทีต่ามกฎหมายการป้องกนัการฟอกเงนิของแต่ละประเทศ 
 

4.2.2 พนักงานต้องจดัให้ลูกค้าทัง้บุคคลธรรมดาและนิตบิุคคลระบุชื่อผู้รบัประโยชน์ใน 
ทอดสุดทา้ยและผูม้อี านาจควบคุมการท าธุรกรรมในทอดสุดทา้ย  

 

4.3 การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้า (Customer Due Diligence: CDD) 
  

4.3.1 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ากับแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น 
หน่วยงานภาครฐั องคก์รอื่นทีเ่ชื่อถอืได้ เป็นตน้ 

  

4.3.2 ตรวจสอบขอ้มูลแหล่งที่มาของทรพัย์สนิและเงนิทุนของลูกค้าให้ชดัเจนก่อนเปิด
บัญชีหรือเริ่มท าธุรกรรมให้เป็นแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานสากล เช่น 
แหล่งทีม่าของเงนิทุนทีอ่าจมคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบั PEPs เป็นตน้ 

  

4.3.3 ในกรณีที่จ าเป็นต้องท าธุรกรรมกบัลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มที่มคีวามเสี่ยงสูง พนักงาน
และผู้บริหารต้องรายงานให้ประธานคณะผู้บริหารรบัทราบเพื่ออนุมตัิการท า
ธุรกรรมและรายงานต่อคณะกรรมการบรหิาร/คณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบ 

 

4.3.4 ตรวจสอบและทบทวนขอ้มูลเดมิของลูกค้าตามรอบระยะเวลาอย่างน้อยทุกปีหรอื
ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงของธุรกรรม มขี้อสงสยัว่าจะเป็นการฟอกเงนิ มขี้อ
สงสยัเกี่ยวกับข้อมูลการระบุตวัตนของลูกค้าหรอืระบุตวัผู้ได้รบัผลประโยชน์ที่
แทจ้รงิ 

 

4.4 การเกบ็รกัษาเอกสาร 
 

 

4.4.1 เก็บเอกสารการแสดงตนเป็นเวลา 5 ปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติ
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 
 

4.4.2 เก็บเอกสารการท าธุรกรรมและบนัทกึขอ้เทจ็จรงิเป็นเวลา 5 ปีนับแต่ได้มกีารท า
ธุรกรรมหรอืบนัทกึขอ้เทจ็จรงิ 
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4.4.3 เกบ็เอกสารการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิของลูกคา้ เช่น ขอ้มูลแหล่งรายได้
อื่นๆของลกูคา้ ขอ้มลูคู่สมรส ขอ้มลูรปูแบบการด าเนินธุรกจิของลูกคา้ เป็นต้น เป็น
เวลา 10 ปีนบัแต่วนัทีม่กีารปิดบญัชหีรอืยตุคิวามสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

 

ทัง้นี้ การเก็บรกัษาเอกสารให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันการฟอกเงนิของแต่ละ
ประเทศ 
 

4.5 การรายงาน 
 

 

4.5.1 ส าหรบับรษิทัในประเทศไทย 
 

บรษิัทที่ประกอบอาชพีตามมาตรา 16 พระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 (โปรดดูรายละเอยีดเพิม่เตมิในภาคผนวก 1) จะต้องรายงาน
การท าธุรกรรมต่อส านกังาน ปปง. 
  

4.5.2 ส าหรบับรษิทัในต่างประเทศ 
 

การรายงานการท าธุรกรรมใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัการฟอกเงนิของแต่
ละประเทศ 

 
5. การฝึกอบรม  
 

เครอืเจรญิโภคภณัฑจ์ดัใหม้กีารฝึกอบรมใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานโดยก าหนดใหเ้รื่องการ
ป้องกนัการฟอกเงนิเป็นเน้ือหาส่วนหนึ่งของหลกัสตูรจรรยาบรรณธุรกจิ 

 
6. นโยบายท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

6.1 นโยบายและแนวปฏบิตักิารแจง้เบาะแส 
 

6.2 นโยบายและแนวปฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนั 
 

7. กฎหมายและกฎระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง 
 

7.1 พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 
 

7.2 กฎหมายการป้องกนัการฟอกเงนิของแต่ละประเทศทีเ่ครอืเจรญิโภคภณัฑป์ระกอบธุรกจิ 
 

8. การทบทวนนโยบาย 
 
 

ดา้นธรรมาภบิาล ส านกับรหิารความยัง่ยนื ธรรมาภบิาลและสื่อสารองคก์ร และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
จากบรษิทัในเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จะรว่มกนัทบทวนนโยบายฉบบันี้อยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้  
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ภาคผนวก 1 : ค านิยาม 
 
1. การฟอกเงิน  

 

การฟอกเงนิ หมายถงึ การน าเงนิหรอืทรพัยส์นิทีไ่ดม้าจากการกระท าความผดิหรอืไดม้าโดย 
ไมช่อบดว้ยกฎหมายมาเปลีย่นสภาพใหเ้ป็นเงนิหรอืทรพัยส์นิทีไ่ดม้าอยา่งถูกตอ้ง 
 

2. ธรุกรรม  
 

ธุรกรรม หมายถงึ กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการท านิตกิรรม สญัญาหรอืการด าเนินการใดๆ กบัผูอ้ื่นทางการ
เงนิ ทางธุรกจิ หรอืการด าเนินการเกีย่วกบัทรพัยส์นิ 
 

3. ธรุกรรมท่ีมีเหตอุนัควรสงสยั 
 

ธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรสงสยั หมายถงึ ธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรเชื่อไดว้่ากระท าขึน้เพื่อหลกีเลีย่งความผดิ
ฐานฟอกเงนิ หรอืธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งหรอือาจเกีย่วขอ้งกบัการกระท าความผดิตามกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ดา้นธรรมาภบิาล ● ส านกับรหิารความยัง่ยนื ธรรมาภบิาลและสื่อสารองคก์ร ● เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ Page 8 of 9 
CPGCG-12MONEY-TH-20180907-X 

ภาคผนวก 2 :  ผู้มีหน้าท่ีรายงานการท าธรุกรรมต่อส านักงานป้องกนั 
และปราบปรามการฟอกเงิน 

 
 

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

(1) นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรพัย์เป็น
หลกัทรพัย ์

(2) นิตบิุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิเกี่ยวกบัปัจจยัช าระเงนิต่างประเทศตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิ 

(3) บรรษัทบรหิารสนิทรพัยส์ถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบรหิารสนิทรพัย์สถาบนั
การเงนิ 

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

ล่วงหน้า 
 

2. บรษิทัที่ประกอบอาชพีตามมาตรา 16 พระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 
2542 ไดแ้ก่ 
 

(1) ผู้ประกอบอาชพีเกี่ยวกบัการด าเนินการ การให้ค าแนะน า หรอืการเป็นที่ปรกึษาในการท า
ธุรกรรมทีเ่กี่ยวกบัการลงทุนหรอืการเคลื่อนย้ายเงนิทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยท์ีไ่มใ่ช่สถาบนัการเงนิ 

(2) ผูป้ระกอบอาชพีคา้อญัมณ ีเพชรพลอย ทองค า หรอืเครือ่งประดบัทีป่ระดบัด้วยอญัมณี เพชร
พลอยหรอืทองค า 

(3) ผูป้ระกอบอาชพีคา้หรอืใหเ้ช่าซือ้รถยนต ์
(4) ผูป้ระกอบอาชพีเกีย่วกบันายหน้าหรอืตวัแทนซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย์ 
(5) ผูป้ระกอบอาชพีคา้ของเก่าตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการขายทอดตลาดและคา้ของเก่า 
(6) ผู้ประกอบอาชพีเกี่ยวกบัสนิเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากบัส าหรบัผู้ประกอบธุรกจิที่มใิช่

สถาบนัการเงนิตามประกาศกระทรวงการคลงัเกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิสนิเชื่อส่ วนบุคคล
ภายใตก้ารก ากบัหรอืตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

(7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศ
กระทรวงการคลงัเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิบตัรเงนิอเิลก็ทรอนิกส์ หรอืตามกฎหมายว่าดว้ย
ธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
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(8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบตัรเครดติที่มใิช่สถาบนัการเงนิตามประกาศกระทรวงการคลงั
เกีย่วกบัการประกอบธุรกจิบตัรเครดติ หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

(9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

(10) ผูป้ระกอบอาชพีที่ด าเนินธุรกจิทางการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงนิทีม่ใิช่เป็นสถาบนัการเงนิ  


