นโยบายการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่ อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการ
ร้ ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้ างสู ง
(Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass
Destruction Financing Policy: AML/CFT/WMD)
(ฉบับปรับปรุ ง)
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1. วัตถุประสงค์
บริ ษ ัท ศรี ส วัส ดิ์ คอร์ ป อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริ ษ ัท ”) ได้ก ำหนดกรอบนโยบำยกำรป้ อ งกัน และ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิ นและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุ นทำงกำรเงิ นแก่กำรก่อกำรร้ ำยและกำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มี
อำนุ ภ ำพท ำลำยล้ ำ งสู ง (Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass
Destruction Financing Policy : AML/CFT/WMD) และกำรกำหนดนโยบำยและมำตรกำรรองรับ AML/CFT/WMD
ตำมแนวทำงของสำนักงำนป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (“ปปง.”) ไว้ในนโยบำยฉบับนี้ ได้แก่ กำรรับลูกค้ำ
มำตรกำรในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิ นและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุ นทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสู งขององค์กร ลูกค้ำ ผลิตภัณฑ์ บริ กำร และ
ช่องทำงบริ กำรที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะพิจำรณำใช้ในอนำคต แนว
ปฏิ บตั ิในกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็ จจริ งเกี่ ยวกับลู กค้ำ และกำรกำกับดู แลให้ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคน
ภำยในบริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิตำมนโยบำย มำตรกำร หรื อแนวทำงกำรปฏิ บตั ิอื่นที่เกี่ ยวข้องอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ทั้งนี้
เพื่อเป็ นกำรป้ องกันมิให้บริ ษทั กลำยเป็ นเครื่ องมือของอำชญำกร นักฟอกเงิน และองค์กรกำรก่อกำรร้ำย กำรฉ้อโกง
และกำรทุจริ ต ซึ่ งอำจก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อชื่อเสี ยง และกำรดำเนินธุ รกิจได้
นโยบำยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
และกำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มีอำนุ ภำพทำลำยล้ำงสู ง กำหนดเพื่อเป็ นเครื่ องมือสนับสนุนและใช้ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิ นและกฎหมำยว่ำด้วยกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย และ
ดำเนิ นกระบวนกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้ำอย่ำงเคร่ งครัด รวมถึ งกำรรำยงำนธุ รกรรม และ
ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่กฎหมำยกำหนดให้ครบถ้วน
1.1 ขอบเขตนโยบาย
นโยบำยฉบับนี้ เป็ นนโยบำยหลักของบริ ษทั ภำยในกลุ่มธุ รกิ จของบริ ษทั เพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำร
ปฏิ บตั ิที่เป็ นมำตรฐำนเดี ยวกัน และกำกับดู แลบริ ษทั ในกลุ่มให้มีกำรปฏิ บตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้ องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิ นและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุ นทำงกำรเงิ นแก่กำรก่อกำรร้ ำยและกำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มี
อำนุภำพทำลำยล้ำงสู ง
2. การดาเนินการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่ อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ าย
และการแพร่ ขยายอาวุธทีม่ ีอานุภาพทาลายล้ างสู ง (AML/CFT/WMD)
2.1 การรับลูกค้ า
บริ ษทั กำหนดให้มีกระบวนกำรรับลูกค้ำแต่ละประเภทให้เหมำะสม ซึ่ งรวมถึ งเมื่อแรกรับทำธุ รกรรมกับ
ลูกค้ำ หรื อผูท้ ี่ทำธุ รกรรมเป็ นครั้งครำว โดยกำหนดให้ตอ้ งมีกำรแสดงตนโดยแจ้งข้อมูลเบื้องต้นตำมประกำศสำนัก
นำยกรัฐมนตรี เรื่ องวิธีกำรแสดงตนของลู ก ค้ำสถำบันกำรเงินและผูป้ ระกอบอำชี พตำมมำตรำ 16 เพื่อให้ผูท้ ี่รับ
หน้ำที่ติดต่อกับลูกค้ำ ตัวแทน นำยหน้ำ และหรื อผูท้ ี่ทำธุ รกรรมเป็ นครั้งครำวดำเนิ นกำรในเรื่ องกำรตรวจสอบกำร
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แสดงตน กำรระบุตวั ตนเพื่อให้ทรำบว่ำ ลูกค้ำ หรื อผูท้ ี่ทำธุ รกรรมเป็ นครั้งครำว เป็ นบุคคล นิติบุคคล หรื อบุคคลที่มี
กำรตกลงกัน มีตวั ตนอยู่จริ งตำมกฎหมำย และทรำบว่ำข้อมูลกำรแสดงตนที่ได้รับมำนั้น เพียงพอต่อกำรดำเนิ น
กระบวนบริ หำรควำมเสี่ ยง และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริ ง เกี่ ยวกับลู กค้ำ โดยกำหนดให้ตรวจสอบควำม
ครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล และหลักฐำนกำรแสดงตนของลูกค้ำ หรื อผูท้ ี่ทำธุ รกรรมเป็ นครั้งครำวกับรำยชื่ อ “บุคคล
ที่ถูกกำหนด” ซึ่ งเป็ นข้อมูลรำยชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรื อองค์กร ซึ่ งมีมติหรื อประกำศตำมมำตรำ 7 แห่ ง
พ.ร.บ. ป้ องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุ นทำงกำรเงิ นแก่กำรก่ อกำรร้ ำยและกำรแพร่ ขยำยอำวุธที่ มีอำนุ ภำพ
ทำลำยล้ำงสู ง พ.ศ. 2559 (Thailand list) ให้เป็ นผูท้ ี่มีกำรกระทำอันเป็ นกำรก่อกำรร้ำย หรื อบุคคลที่ศำลมีคำสั่งเป็ น
บุคคลที่ถูกกำหนด กำรพิจำรณำอนุมตั ิหรื อปฏิเสธกำรรับลูกค้ำและหรื อผูท้ ี่ทำธุ รกรรมเป็ นครั้งครำว กำรระบุควำม
เสี่ ยงของลูกค้ำและหรื อผูท้ ี่ทำธุ รกรรมเป็ นครั้งครำว ตลอดจนกำรกำหนดขั้นตอนกำรพิสูจน์ทรำบข้อมูลลูกค้ำ และ
หรื อผูท้ ี่ทำธุ รกรรมเป็ นครั้งครำว และข้อมูลรำยกำรธุ รกรรมให้สอดคล้องตำมที่ ปปง. กำหนด
กำรตรวจสอบเพื่ อทรำบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลู กค้ำ ต้องดำเนิ นกำรตรวจสอบเมื่อเริ่ มมี ควำมสัมพันธ์ทำง
ธุ รกิจกับลูกค้ำ และหรื อมีกำรทำธุ รกรรมเป็ นครั้งครำวโดยไม่ว่ำครั้งเดียวหรื อหลำยครั้งที่มีร่องรอยควำมต่อเนื่ อง
รวมกันมีมูลค่ำตำมที่กฎหมำยกำหนด หรื อมีขอ้ สงสัยว่ำจะเป็ นกำรฟอกเงินหรื อกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อ
กำรร้ำย หรื อมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับข้อมูลกำรระบุตวั ตนของลูกค้ำหรื อระบุตวั ผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง ซึ่ งต้องใช้
มำตรกำรที่เหมำะสมในกำรพิสูจน์ทรำบผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง และหรื อตรวจสอบข้อมูลของลูกค้ำและผู ้
ได้รับผลประโยชน์ที่ แท้จริ งของลูกค้ำกับข้อมูลรำยชื่ อบุคคล คณะบุคคล นิ ติบุคคล หรื อองค์กร ซึ่ งมีประกำศตำม
มำตรำ 7 แห่ง พ.ร.บ. ป้ องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มี
อำนุภำพทำลำยล้ำงสู ง พ.ศ. 2559 (Thailand list) ให้เป็ นผูท้ ี่มีกำรกระทำอันเป็ นกำรก่อกำรร้ ำย หรื อบุคคลที่ศำลมี
คำสั่งเป็ นบุคคลที่ถูกกำหนดกำหนดให้เป็ นผูท้ ี่มีกำรกระทำอันเป็ นกำรก่อกำรร้ำยหรื อเป็ นบุคคลที่ถูกกำหนดตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุ นทำงกำรเงิ นแก่กำรก่ อกำรร้ ำย โดยกำรระบุ ตวั ตนของ
ลูกค้ำและระบุผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ ที่แท้จริ ง ให้เป็ นไปตำมแนวทำงที่กฎหมำยกำหนด และในกรณี ที่มีกำรมอบ
อำนำจให้สร้ ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจหรื อทำธุ รกรรมในนำมของลู กค้ำ จะตรวจสอบเพื่อทรำบว่ำลูกค้ำได้มีกำร
มอบอำนำจให้สร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจหรื อทำธุ รกรรมในนำมของลูกค้ำจริ ง และต้องตรวจสอบบุคคลที่ได้รับ
มอบอำนำจดังกล่ำวตำมวิธีกำรระบุตวั ตนของลูกค้ำ ระบุผไู ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลของ
ลูกค้ำและผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ งของลูกค้ำกับข้อมูลรำยชื่อซึ่ งประกำศตำมมำตรำ 7 แห่ง พ.ร.บ. ป้ องกันและ
ปรำบปรำมกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสู ง พ.ศ. 2559
(Thailand list) ให้เป็ นผูท้ ี่มีกำรกระทำอันเป็ นกำรก่อกำรร้ำย หรื อบุคคลที่ศำลมีคำสั่งเป็ นบุคคลที่ถูกกำหนดด้วย
กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ำที่เป็ นนิ ติบุคคลหรื อบุคคลที่มีกำรตกลงกันทำงกฎหมำย
บริ ษทั ต้องดำเนิ นกำรระบุตวั ตนและพิสูจน์ทรำบตัวตนของลูกค้ำ รวมทั้งทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับลักษณะธุ รกิจของ
ลูกค้ำ ตลอดจนโครงสร้ำงกำรบริ หำรจัดกำรหรื อกำรเป็ นเจ้ำของและอำนำจในกำรควบคุมนิติบุคคลหรื อบุคคลที่มี
กำรตกลงกันทำงกฎหมำยนั้นด้วย พร้อมทั้งดำเนิ นกำรเกี่ยวกับกำรระบุตวั ตนของลูกค้ำและผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่
แท้จริ งโดยใช้ขอ้ มูลหลักฐำนตำมที่กฎหมำยกำหนด
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หำกบริ ษทั ไม่สำมำรถดำเนิ นกำรตรวจสอบเพื่ อทรำบข้อเท็จจริ ง เกี่ ยวกับลู กค้ำได้ ให้ปฏิ เสธกำรสร้ ำ ง
ควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิ จ ไม่ทำธุ รกรรม หรื อยุติควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิ จกับลู กค้ำดังกล่ำวและพิจำรณำรำยงำนเป็ น
ธุ รกรรมที่ มีเหตุ อนั ควรสงสัยต่อสำนักงำน ปปง. ทั้งนี้ ให้รวมถึ งกำรดำเนิ นกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับผูท้ ี่ทำธุ รกรรมเป็ นครั้งครำวด้วย
บริ ษทั จะกำหนดให้ดำเนิ นกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริ งสำหรับลูกค้ำทุกรำย ทั้งลูกค้ำใหม่และลูกค้ำ
ปั จจุบนั ในกรณี ลูกค้ำปั จจุบนั มี ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนและเพียงพอ จะติดตำมและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและ
บริ หำรควำมเสี่ ยงและดำเนิ นกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ำเมื่อมีขอ้ มูลที่ครบถ้วนและเพียงพอ
แล้ว หำกลูกค้ำที่ไม่มีควำมเคลื่อนไหวมำเป็ นเวลำนำน หรื อเป็ นลูกค้ำซึ่ งเป็ นลูกหนี้ ที่ไม่ชำระหนี้ และไม่สำมำรถ
ติ ดตำมข้อมู ลได้ กำหนดมำตรกำรให้ลูกค้ำต้องติ ดต่อกับบริ ษทั ในกำรทำธุ รกรรมครั้ งต่อไป ทั้งนี้ เพื่อจะได้ขอ
ข้อมู ลจำกลู กค้ำได้ในโอกำสแรกและดำเนิ นกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลู กค้ำ แต่หำกลู กค้ำที่มี
ข้อ มู ล ไม่ ค รบถ้ ว นและเพี ย งพอและไม่ ส ำมำรถติ ด ตำมข้อ มู ล ให้ ค รบถ้ ว นและเพี ย งพอได้ ใ ห้ พิ จ ำรณำยุ ติ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับลูกค้ำดังกล่ำว
บริ ษ ัท จะจัด ให้ มี ก ระบวนกำรรั บ ทรำบข้อ มู ล รำยชื่ อ บุ ค คลที่ ถู ก ก ำหนด และหำกบริ ษ ัท พบว่ำ มี ก ำร
ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องระงับกำรดำเนิ นกำรกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้ง
ของผูก้ ระท ำกำรแทนหรื อตำมค ำสั่ง ของผูน้ ้ ันหรื อของกิ จกำรภำยใต้กำรควบคุ ม ของผูน้ ้ นั และต้องแจ้ง ข้อมู ล
เกี่ ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับกำรดำเนิ นกำรให้สำนักงำน ปปง. ทรำบภำยในสิ บวันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้ระงับกำร
ดำเนิ นกำรกับทรัพย์สินนั้น โดยแจ้งให้สำนักงำน ปปง. ทรำบเกี่ ยวกับผูท้ ี่ เป็ นหรื อเคยเป็ นลู กค้ำซึ่ งอยู่ในรำยชื่ อ
บุคคลที่ถูกกำหนดหรื อผูท้ ี่มีหรื อเคยมีกำรทำธุ รกรรมกับผูน้ ้ นั ทั้งนี้ ภำยในสิ บวันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้พบข้อมูลนั้น
และให้มีกำรตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังภำยในกำหนดสองปี ก่อนวันที่ได้มีคำสั่งให้ผใู ้ ดเป็ นบุคคลที่ถูกกำหนดด้วย
ทั้งนี้ บริ ษทั กำหนดกระบวนกำรสร้ำงหรื อปฏิเสธกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจหรื อกำรทำธุ รกรรมกับ
ลูกค้ำ ตัวแทน คู่คำ้ และผูด้ ำเนิ นกำรแทนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับบริ ษทั โดย
แสวงหำข้อมู ลของลูกค้ำเพื่อสำมำรถพิสูจน์ทรำบและระบุตวั ตนลูกค้ำได้ และตรวจสอบข้อมูลในบัญชี รำยชื่ อที่
เลขำธิ กำรคณะกรรมกำร ปปง. แจ้ง เพื่อป้ องกันมิให้บริ ษทั ถูกใช้เป็ นเครื่ องมือหรื อตัวกลำงในกำรฟอกเงินหรื อกำร
สนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสู ง
บริ ษทั กำหนดกระบวนกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลู กค้ำทุกประเภทจนกว่ำลู กค้ำจะยุติ
ควำมสัมพันธ์ รวมถึงกำรตรวจสอบและปรับปรุ งข้อมูลของลูกค้ำให้เป็ นปั จจุบนั อย่ำงสม่ำเสมอ จัดให้มีระบบ และ
ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนในกำรติดตำมธุ รกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยอย่ำงมีประสิ ทธิ ผล และทันต่อเหตุกำรณ์ กำหนด
ทบทวนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่ องตลอดระยะเวลำที่
มีควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำ รวมถึงกำรเก็บรักษำข้อมูลดังกล่ำวตำมที่กฎหมำยกำหนด
2.2 มาตรการในการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นการป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น และการต่ อต้ า นการ
สนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ ายและการแพร่ ขยายอาวุธทีม่ ีอานุภาพทาลายล้ างสู ง
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บริ ษทั กำหนดให้มี มำตรกำรกำรพิ จำรณำควำมเสี่ ย งที่ อำจเกี่ ยวกับกำรฟอกเงิ นและกำรสนับสนุ นทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย และกำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มีอำนุ ภำพทำลำยล้ำงสู งของลูกค้ำตำมที่กฎหมำยกำหนด และ
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลด้ำน AML/CFT เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่ำมำตรกำรดังกล่ำวสำมำรถป้ องกัน หรื อลดควำม
เสี่ ยงจำกกำรใช้บริ ษทั เป็ นช่ องทำงในกำรฟอกเงิ นและกำรสนับสนุ นทำงกำรเงิ นแก่ กำรก่อกำรร้ ำย ทั้งนี้ บริ ษทั
กำหนดให้มีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และจะทบทวนข้อมูลและข้อเท็จจริ งที่ใช้ในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงสำหรับลู กค้ำ
อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยเฉพำะลู กค้ำที่ มีควำมเสี่ ยงสู งต่อกำรฟอกเงิ น หำกพบข้อเท็จจริ งที่ เสี่ ยงต่อกำรฟอกเงิ นหรื อ
สนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย กำหนดให้ปฏิเสธกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำ และระงับกำรดำเนิ นกำร
เกี่ยวกับธุ รกรรมและทรัพย์สิน
กำรจัดทำนโยบำยและระเบียบวิธีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ประกอบด้วยกำรจั ดทำเอกสำรกำรประเมินและ
บริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรฟอกเงิ นและกำรสนับสนุ นทำงกำรเงิ นแก่กำรก่อกำรร้ ำยภำยในบริ ษทั และดำเนิ นกำร
ประเมินและบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยอย่ำงสม่ำเสมอ โดย
พิจำรณำหลักกำรต่อไปนี้
(ก) ผลกำรประเมินและบริ หำรควำมเสี่ ยงตำมรำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุ นทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยระดับชำติ
(ข) ประเมินและบริ หำรควำมเสี่ ยงในกำรดำเนิ นธุ รกิจทั้งหมดของสถำบันกำรเงินและผูป้ ระกอบอำชี พตำมมำตรำ
16 (1) และ (9) โดยพิจำรณำจำกปั จจัยควำมเสี่ ยงด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ ำย
เช่น ปั จจัยควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับลู กค้ำ พื้นที่หรื อประเทศผลิ ตภัณฑ์ บริ กำร ลักษณะกำรทำธุ รกรรม และช่องทำงกำร
ให้บริ กำร
ทั้งนี้ บริ ษทั ต้องกำหนดมำตรกำรและวิธีกำรในกำรบรรเทำควำมเสี่ ยงด้ำนกำรฟอกเงิ นและกำรสนับสนุ น
ทำงกำรเงิ นแก่กำรก่อกำรร้ำย และปรับปรุ งข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมินและบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรฟอกเงิ นและ
กำรสนับสนุ นทำงกำรเงิ นแก่กำรก่อกำรร้ ำยภำยในบริ ษทั ให้เป็ นข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ที่สุด เพื่อให้ผลกำรประเมิน
และบริ หำรควำมเสี่ ยงมีควำมถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งกำหนดกระบวนกำรที่มีประสิ ทธิ ภำพเพื่อส่ งข้อมูลกำร
ประเมินและบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรฟอกเงิ นและกำรสนับสนุ นทำงกำรเงิ นแก่กำรก่ อกำรร้ ำยให้แก่สำนักงำน
ปปง.
บริ ษทั กำหนดให้มีนโยบำย และระเบียบวิธีกำรสำหรับกำรประเมิน และบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรฟอกเงิน
และกำรสนับสนุ นทำงกำรเงิ นแก่ กำรก่ อกำรร้ ำยที่ ตอ้ งผ่ำนกำรเห็ นชอบและอนุ มตั ิ จำกคณะกรรมกำร และเป็ น
นโยบำยและระเบียบวิธีกำรที่มีควำมสำคัญในระดับสู งสุ ด ซึ่ งเป็ นเป้ ำหมำยและต้องได้รับกำรปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัด
ซึ่งมีสำระสำคัญประกอบด้วย
(ก) นโยบำยและระเบียบวิธีกำรในกำรรับลูกค้ำ
(ข) นโยบำยและระเบียบวิธีกำรในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
บริ ษทั กำหนดให้เก็บรักษำข้อมูลกำรแสดงตน กำรระบุตวั ตน กำรตรวจทำนควำมเคลื่ อนไหวในกำรทำ
ธุ รกรรม และกำรประเมินควำมเสี่ ยงของลูกค้ำตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนดเพื่อให้บรรลุนโยบำยและระเบียบ
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วิธีกำรในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และจัดทำแนวปฏิบตั ิ หรื อวิธีปฏิบตั ิ หรื อคู่มือปฏิบตั ิเพื่อให้บุคลำกรปฏิบตั ิ ในกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงของลู กค้ำที่สร้ ำงควำมสัมพันธ์ ทำงธุ รกิ จในบริ กำรทุกประเภทและในทุกช่ องทำงที่ให้บ ริ กำร
รวมถึงมำตรกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยอันอำจเกิดขึ้น
จำกกำรพัฒนำผลิ ตภัณฑ์และวิธีดำเนิ นธุ รกิ จใหม่ รวมถึ งกลไกใหม่ในกำรให้บริ กำร หรื อกำรใช้เทคโนโลยีใหม่
หรื อที่กำลังพัฒนำสำหรับทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่และที่มีอยูแ่ ล้ว
บริ ษทั จะกำหนดแผนในกำรพัฒนำและปรับปรุ งนโยบำยและระเบียบวิธีกำร โดยนโยบำยและระเบี ยบ
วิธีกำรที่เกี่ยวข้องต้องได้รับกำรทบทวนเป็ นระยะและปรับปรุ งให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ รวมทั้งอำจกำหนดนโยบำยเรื่ อง
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินด้วยก็ได้
สำหรับแนวทำงในกำรกำหนดมำตรกำรบรรเทำควำมเสี่ ยงด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุ นทำงกำรเงิน
แก่กำรก่อกำรร้ำยที่อำจเกิดขึ้นก่อนกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริ กำรใหม่ หรื อกำรใช้เทคโนโลยีใหม่น้ นั บริ ษทั จะ
กำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินแก่กำรก่อ
กำรร้ำย รวมถึงกำรกำหนดมำตรกำรบรรเทำควำมเสี่ ยงด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำร
ร้ ำ ยที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น ก่ อ นกำรน ำเสนอผลิ ต ภัณ ฑ์ใ หม่ บริ ก ำรใหม่ หรื อ กำรใช้เ ทคโนโลยีใ หม่ ผ่ำ นกำรใช้ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศหรื ออุปกรณ์ ซึ่ งจัดทำหรื อพัฒนำขึ้นใหม่ และจะเริ่ มปฏิบตั ิกำร ขำย หรื อให้บริ กำรในอนำคต
นั้น บริ ษทั จะตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ ยงและกำรกำหนดมำตรกำรบรรเทำควำมเสี่ ยงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์วำ่ กำร
ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหรื ออุปกรณ์จะไม่มีควำมเสี่ ยงต่อกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินแก่กำร
ก่ อกำรร้ ำย หรื อกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหรื ออุ ปกรณ์ จะไม่มีควำมเสี่ ยงต่อกำรฝ่ ำฝื นกำรปฏิ บตั ิตำม
กฎหมำยว่ำ ด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิ นและกฎหมำยว่ำ ด้วยกำรป้ องกัน และปรำบปรำมกำร
สนับสนุ นทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย รวมถึงกฎกระทรวงระเบียบและประกำศที่เกี่ยวข้อง หรื อหำกพบว่ำกำรใช้
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหรื ออุปกรณ์อำจมีควำมเสี่ ยง จะต้องมีกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงนั้น หรื อสำมำรถปฏิ บตั ิ
ตำมมำตรกำรบรรเทำควำมเสี่ ยงนั้นได้อย่ำงบรรลุผล รวมทั้งจะกำหนดแผนในกำรตรวจทำน ทบทวน และพัฒนำ
มำตรกำรบรรเทำควำมเสี่ ยงสำหรับกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหรื ออุปกรณ์ ให้มีประสิ ทธิภำพและทันสมัย
อยู่เสมอ ซึ่ ง หำกพบว่ำ กำรใช้ระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศหรื ออุ ป กรณ์ มี ค วำมเสี่ ย งต่ อกำรฟอกเงิ นและกำร
สนับสนุ นทำงกำรเงิ นแก่กำรก่อกำรร้ำยหรื อกำรฝ่ ำฝื นหรื อไม่สำมำรถปฏิ บตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้ องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำม กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบและประกำศที่เกี่ ยวข้อง และไม่สำมำรถกำหนดมำตรกำรบรรเทำควำมเสี่ ยงนั้นได้
บริ ษทั ต้องยุติกำรใช้หรื อไม่อนุ มตั ิ ให้มีกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหรื ออุปกรณ์ ดงั กล่ ำว ทั้งนี้ บริ ษทั จะ
กำหนดมำตรกำรในกำรประเมินควำมเสี่ ยงและบรรเทำควำมเสี่ ยงด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงิ นแก่
กำรก่อกำรร้ำยสำหรับกำรให้บริ กำรหรื อกำรขำยผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เทคโนโลยีดว้ ย
สำหรั บแนวทำงกำรกำหนดปั จจัยเพื่อพิจำรณำควำมเสี่ ยงของลู กค้ำเกี่ ยวกับอำชี พ บริ ษทั จะดำเนิ นกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยสำหรับลูกค้ำทุกรำยเพื่อกำหนด
มำตรกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลู กค้ำในระดับที่ เหมำะสมตำมกฎกระทรวงกำรตรวจสอบเพื่ อ
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ทรำบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. 2556 โดยจะตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำเพื่อทรำบว่ำลูกค้ำแต่ละรำยมีปัจจัย
ควำมเสี่ ย งในระดับ สู ง ตำมกฎกระทรวงที่ เกี่ ย วข้อง หรื อไม่ ทั้ง นี้ หำกพบว่ำ มี ปั จจัย อื่ น ที่ ท ำให้ข ้อสั นนิ ษ ฐำน
เปลี่ ยนแปลงเป็ นมี ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรฟอกเงิ นและกำรสนับสนุ นทำงกำรเงิ นแก่ กำรก่ อกำรร้ ำยในระดับที่ต่ ำลง
บริ ษทั อำจพิจำรณำปรับลดระดับควำมเสี่ ยงลงตำมกำรประเมินผลที่เหมำะสมกับข้อมูลปั จจัยควำมเสี่ ยงอื่น ๆ ของ
ลูกค้ำได้ แต่ในกรณี ที่พบว่ำลูกค้ำอำจมีควำมเสี่ ยงในระดับสู ง บริ ษทั จะพิจำรณำปฏิเสธกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำง
ธุ รกิจหรื อยุติควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับลูกค้ำ
สำหรับแนวทำงกำรกำหนดปั จจัยเพื่อพิจำรณำควำมเสี่ ยงของลู กค้ำเกี่ ยวกับพื้นที่หรื อประเทศ บริ ษทั จะ
ดำเนิ นกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยสำหรับลูกค้ำทุกรำย
เพื่ อก ำหนดมำตรกำรตรวจสอบเพื่ อทรำบข้อเท็จจริ ง เกี่ ย วกับ ลู ก ค้ำ ในระดับ ที่ เหมำะสมตำมกฎกระทรวงกำร
ตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. 2556 โดยกำหนดให้พ้ืนที่หรื อประเทศที่คณะทำงำนเฉพำะกิ จ
เพื่อดำเนิ นมำตรกำรทำงกำรเงิ นเกี่ ยวกับกำรฟอกเงิ น (Financial Action Task Force : FATF) กำหนดให้เป็ นพื้นที่
หรื อประเทศที่ไม่มีกำรใช้หรื อประยุกต์ใช้มำตรฐำนสำกลด้ำนกำรป้ องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำน
กำรสนับสนุ นทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยอย่ำงเพียงพอ เป็ นพื้นที่หรื อประเทศที่มีควำมเสี่ ยงสู งด้ำนกำรฟอกเงิ น
และกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย รวมทั้งพื้นที่ที่มีควำมเสี่ ยงสู งด้ำนกำรฟอกเงิ นและกำรสนับสนุ น
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย และอำจกำหนดให้พ้ืนที่หรื อประเทศอื่น ๆ เป็ นปั จจัยที่มีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรฟอกเงิน
และกำรสนับ สนุ น ทำงกำรเงิ น แก่ ก ำรก่ อ กำรร้ ำ ยอี ก ได้ ซึ่ งหำกบริ ษ ัท พบว่ำ มี ปั จ จัย อื่ น ท ำให้ ข ้อ สั น นิ ษ ฐำน
เปลี่ยนแปลงไป บริ ษทั อำจพิจำรณำปรับลดระดับควำมเสี่ ยงลงตำมกำรประเมินผลที่เหมำะสมกับข้อมูลปั จจัยควำม
เสี่ ยงอื่น ๆ ของลูกค้ำได้ และในกรณี ที่พบว่ำลูกค้ำอำจมีควำมเสี่ ยงในระดับสู ง บริ ษทั อำจพิจำรณำปฏิเสธกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจ หรื อยุติควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับลูกค้ำด้วยเช่นกัน
สำหรับแนวทำงกำรกำหนดปั จจัยหรื อลักษณะในกำรพิจำรณำลูกค้ำที่มีควำมเสี่ ยงต่ ำ บริ ษทั จะดำเนินกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยสำหรับลูกค้ำทุกรำยเพื่อกำหนด
มำตรกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลู กค้ำในระดับที่ เหมำะสมตำมกฎกระทรวงกำรตรวจสอบเพื่ อ
ทรำบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. 2556 โดยอำจพิจำรณำให้ลูกค้ำที่มีปัจจัยหรื อลักษณะบำงประกำรเป็ นลูกค้ำที่มี
ควำมเสี่ ยงในระดับต่ำ
บริ ษทั สำมำรถกำหนดปั จจัยหรื อลักษณะอื่นประเมินว่ำลูกค้ำมีควำมเสี่ ยงในระดับต่ ำได้ โดยอำจคำนึ งถึ ง
ข้อพิจำรณำ ดังต่อไปนี้
(1) ลู ก ค้ำ ไม่ มี ปั จจัยอื่ นให้พิ จำรณำว่ำน่ ำ จะมี ควำมเสี่ ยงในระดับสู งตำมกฎกระทรวงกำรตรวจสอบเพื่อทรำบ
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. 2556
(2) ลู กค้ำมีวตั ถุ ประสงค์ที่จะสร้ ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิ จหรื อทำธุ รกรรมหรื อมีควำมเคลื่ อนไหวทำงกำรเงิ นที่มี
มูลค่ำและจำนวนควำมถี่ในกำรใช้บริ กำรต่ำ
(3) ลูกค้ำใช้บริ กำรทำงกำรเงิ นหรื อผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิ นที่มีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรฟอกเงิ นหรื อกำรสนับสนุ นทำง
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กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยต่ำเท่ำนั้น
(4) ลูกค้ำไม่มีพฤติกรรมที่ผดิ ปกติหรื อไม่เคยมีพฤติกรรมที่นำไปสู่ กำรรำยงำนธุ รกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย
ทั้งนี้ บริ ษทั อำจคำนึงถึงเงื่อนไขอื่น ๆ เพื่อกำหนดปั จจัยควำมเสี่ ยงระดับต่ำก็ได้ แต่ตอ้ งไม่ขดั กับแนวทำงที่
กฎหมำยกำหนด และจะต้องกำหนดให้มีกำรเปลี่ยนแปลงระดับควำมเสี่ ยงของลูกค้ำหำกลูกค้ำไม่ได้อยูใ่ นเงื่อนไขที่
ใช้ในกำรพิจำรณำสำหรับควำมเสี่ ยงต่ำอีกต่อไป
บริ ษทั อำจลดระดับ ควำมเข้มข้นในกำรดำเนิ นกำรตรวจสอบเพื่ อทรำบข้อเท็จจริ ง เกี่ ยวกับลู กค้ำ ลงได้
สำหรับลูกค้ำที่มีควำมเสี่ ยงต่ำตำมประกำศกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และดำเนิ นกำรตำมกฎกระทรวงกำรตรวจสอบเพื่อ
ทรำบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. 2556 แต่ตอ้ งไม่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนิ นกำรตำมที่กฎกระทรวงกำหนด และ
หำกบริ ษทั ตรวจสอบแล้วพบว่ำลูกค้ำต้องได้รับกำรปรับปรุ งระดับควำมเสี่ ยงด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุน
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยให้สูงขึ้น บริ ษทั จะดำเนิ นกระบวนกำรตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับลูกค้ำดังกล่ำว
ให้เท่ำเทียมกับมำตรฐำนของระดับควำมเสี่ ยงที่เปลี่ยนแปลงไปตำมที่แนวทำงปฏิบตั ิของบริ ษทั กำหนดไว้ในทันที
สำหรับแนวทำงในกำรระบุตวั ตนของลูกค้ำและกำรระบุผไู ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ งของลูกค้ำ บริ ษทั จะ
คำนึงถึงระดับควำมเสี่ ยงของลูกค้ำแต่ละรำย เพื่อพิจำรณำว่ำ จำเป็ นต้องได้ขอ้ มูลเพิม่ เติมในกำรระบุตวั ตนของลูกค้ำ
ในกำรระบุ ผูไ้ ด้รับ ผลประโยชน์ที่ แท้จริ ง ของลู ก ค้ำ บริ ษ ทั จะดำเนิ นกำรให้ไ ด้ม ำซึ่ ง ข้อมู ล เกี่ ย วกับ ตัวผูไ้ ด้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้จริ งให้เพียงที่จะสำมำรถนำไปใช้ดำเนินกำรตำมกฎกระทรวงกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. 2556 ได้ โดยรวมถึงกำรให้นำไปใช้กบั กำรระบุตวั บุคคลอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ
บริ ษทั ดำเนิ นกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรฟอกเงิ นและกำรสนับสนุ นทำงกำรเงิ นแก่กำรก่อกำรร้ ำยโดย
คำนึ งถึงปั จจัยควำมเสี่ ยงเกิ ดจำกลู กค้ำ ปั จจัยควำมเสี่ ยงเกิ ดจำกพื้นที่หรื อประเทศที่มีควำมเสี่ ยงในกำรฟอกเงิ นมำ
พิจำรณำบริ หำรควำมเสี่ ยงของลู กค้ำอย่ำงเคร่ งครั ดโดยประเมิ นถึ งข้อมูลอื่ น ๆ ของลู กค้ำร่ วมด้วย ซึ่ งหำกพบว่ำ
ปั จจัยควำมเสี่ ยงอันเกิ ดจำกลู กค้ำ และหรื อปั จจัยควำมเสี่ ยงอันเกิ ดจำกพื้นที่ หรื อประเทศยังคงเป็ นปั จจัยสำคัญ
บริ ษทั จะกำหนดให้ลูกค้ำดังกล่ำวเป็ นลูกค้ำที่มีควำมเสี่ ยงสู ง และอำจพิจำรณำปั จจัยอื่น ๆ เป็ นปั จจัยในกำรกำหนด
ควำมเสี่ ยงสู งร่ วมด้วย โดยจะตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ำในระดับที่เข้มข้นที่สุดสำหรับลูกค้ำที่มี
ควำมเสี่ ยงสู ง และจะกำหนดขั้นตอนที่ เพิ่มขึ้ น หรื อกำรขอหรื อหำข้อมู ลเพิ่ม เติ ม จำกลู กค้ำ เกี่ ยวกับข้อมู ลหรื อ
หลักฐำนในกำรประกอบกิจกำรของลูกค้ำ ข้อมูลแหล่งที่มำของเงินหรื อรำยได้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ใน
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจหรื อในกำรทำธุ รกรรม กำรกำหนดขั้นตอนให้มีกำรอ้ำงถึงควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจ
กับสถำบันกำรเงิ นที่ มีควำมน่ ำเชื่ อถื อด้ำนกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิ น รวมทั้งกำหนดให้ผูบ้ ริ หำร
ระดับ สู ง ของบริ ษ ทั เป็ นผูอ้ นุ ม ตั ิ ก ำรสร้ ำ งควำมสั มพันธ์ ท ำงธุ รกิ จกับลู กค้ำ ที่ มีค วำมเสี่ ย งสู งและอนุ ม ตั ิ ผ ลกำร
ตรวจทำนข้อมูลตำมกระบวนกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ำ ในกรณี ที่ลูกค้ำมีควำมเสี่ ยงสู งจน
อำจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ถูกใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรฟอกเงินหรื อกำรสนั บสนุ นทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย บริ ษทั จะ
ปฏิ เสธกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิ จหรื อไม่ทำธุ รกรรมหรื อยุติควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิ จกับลู กค้ำดังกล่ำวและ
รำยงำนเป็ นธุ รกรรมที่ มี เ หตุ อ ันควรสงสั ย ต่ อส ำนัก งำน ปปง. รวมไปถึ ง ก ำหนดกระบวนกำรตรวจสอบและ
ตรวจทำนควำมเคลื่ อนไหวทำงกำรเงิ นของลู ก ค้ำ ที่ มี ค วำมเสี่ ยงสู ง อย่ำ งเข้ม ข้นที่ สุด โดยพิ จำรณำเพิ่ ม ควำมถี่
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ขั้นตอน หรื อลักษณะในกำรติดตำมควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจและควำมเคลื่อนไหวในกำรทำธุ รกรรม และเพิม่ ควำมถี่
ในกำรตรวจสอบและตรวจทำนข้อมูลกำรระบุ ตวั และกำรระบุผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่ แท้จริ งของลู กค้ำแล ะให้
ดำเนินกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
สำหรับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ำสำหรับลูกค้ำควำมเสี่ ยง
ต่ำ บริ ษทั จะลดระดับควำมเข้มข้นในกำรดำเนิ นกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ำลง ซึ่ งปั จจัยหรื อ
ลักษณะในกำรพิจำรณำลูกค้ำที่มีควำมเสี่ ยงต่ำให้เป็ นไปตำมแนวทำงที่เลขำธิ กำรกำหนด แต่หำกมีเหตุอนั ควรสงสัย
ว่ำลูกค้ำที่มีควำมเสี่ ยงต่ ำ มีส่วนร่ วมในกำรกระทำหรื อมีกำรทำธุ รกรรมหรื อมีกำรดำเนิ นกำรใด ๆ ที่อำจเกี่ยวข้อง
กับกำรฟอกเงินหรื อกำรสนับสนุ นทำงกำรเงิ นแก่กำรก่อกำรร้ำย บริ ษทั ต้องปรับปรุ งควำมเสี่ ยงของลูกค้ำดังกล่ ำว
ให้เป็ นลูกค้ำที่มีควำมเสี่ ยงสู งและดำเนิ นมำตรกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ำในระดับที่เข้มข้น
ที่สุดทันที
บริ ษทั ต้องกำหนดมำตรกำรบรรเทำควำมเสี่ ยงด้ำนกำรฟอกเงิ นและกำรสนับสนุ นทำงกำรเงิ นแก่กำรก่อ
กำรร้ ำ ยที่ อำจเกิ ดขึ้ นก่ อนกำรนำเสนอผลิ ตภัณฑ์ใ หม่ บริ ก ำรใหม่ หรื อกำรใช้เทคโนโลยีใ หม่ โดยจะก ำหนด
หลักเกณฑ์เพื่อตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ ำย
พร้อมทั้งกำหนดมำตรกำรบรรเทำควำมเสี่ ยงด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยที่อำจ
เกิ ด ขึ้ น ก่ อนกำรนำเสนอผลิ ตภัณฑ์ใหม่ บริ ก ำรใหม่ หรื อกำรใช้เทคโนโลยีใ หม่ ผ่ำ นกำรใช้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศหรื ออุปกรณ์ ทุกครั้ง ได้แก่ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เป็ นช่องทำง
บริ กำรหรื อผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินที่มีลกั ษณะหรื อข้อมูลเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่บริ ษทั ใช้เพื่อเชื่ อมโยง ติดต่อ
เข้ำถึง กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจหรื อกำรทำธุ รกรรม หรื อกำรดำเนิ นควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับลูกค้ำ ซึ่ งใช้
อยูใ่ นปั จจุบนั และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เป็ นช่องทำงบริ กำรหรื อผลิ ตภัณฑ์
ทำงกำรเงิ นที่มีลกั ษณะหรื อข้อมูลเกี่ ยวกับระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ที่บริ ษทั ใช้เพื่อเชื่ อมโยง ติดต่อ เข้ำถึ ง กำรสร้ ำง
ควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจหรื อกำรทำธุ รกรรมหรื อกำรดำเนินควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับลูกค้ำ ซึ่ งจัดทำหรื อพัฒนำขึ้น
ใหม่ และจะเริ่ มปฏิบตั ิกำร ขำย หรื อให้บริ กำรในอนำคต
ทั้งนี้ บริ ษทั ต้องกำหนดแผนในกำรตรวจทำน ทบทวน และพัฒนำมำตรกำรบรรเทำควำมเสี่ ยงสำหรับกำร
ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหรื ออุ ปกรณ์ ให้มีประสิ ทธิ ภำพและทันสมัยอยู่เสมอ หำกในกรณี ที่พบว่ำกำรใช้
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหรื ออุปกรณ์มีควำมเสี่ ยงต่อกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินแก่กำรก่ อกำร
ร้ำยหรื อกำรฝ่ ำฝื นหรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำม กำรสนับสนุ นทำงกำรเงิ นแก่กำรก่อกำรร้ ำย รวมถึ งกฎกระทรวง ระเบียบและ
ประกำศที่เกี่ยวข้องและไม่สำมำรถกำหนดมำตรกำรบรรเทำควำมเสี่ ยงนั้นได้ บริ ษทั ต้องยุติกำรใช้หรื อไม่อนุ มตั ิให้
มีกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหรื ออุปกรณ์ดงั กล่ำว รวมถึงบริ ษทั ต้องกำหนดมำตรกำรในกำรประเมินควำม
เสี่ ยงและบรรเทำควำมเสี่ ยงด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยสำหรับกำรให้บริ กำร
หรื อกำรขำยผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เทคโนโลยีดว้ ยก็ได้
กำรประเมินและบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรฟอกเงิ นและกำรสนับสนุ นทำงกำรเงิ นแก่กำรก่อกำรร้ ำยและ
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กำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสู งแต่ละด้ำน มีดงั นี้
1. กำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิ นและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุ นทำงกำรเงิ นแก่กำรก่อกำรร้ำย และ
กำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสู ง สำหรับบริ ษทั
บริ ษทั กำหนดให้มีกำรประเมินและบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรฟอกเงิ นและกำรสนับสนุ นทำงกำรเงิ นแก่
กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสู งภำยในองค์กรอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้บริ ษทั สำมำรถ
ทรำบถึงควำมเสี่ ยง ภัยคุกคำม จุดเปรำะบำงที่องค์กรเผชิ ญอยู่ โดยกำหนดมำตรกำรและวิธีกำรในกำรบรรเทำควำม
เสี่ ยงตลอดจนปรับปรุ งข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมินและบริ หำรควำมเสี่ ยง เพื่อให้ทรำบระดับควำมต้อ งกำรและควำม
เพียงพอในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ทั้งที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ำ พื้นที่หรื อประเทศ ผลิตภัณฑ์ บริ กำรและลักษณะกำรทำ
ธุ รกรรมและช่องทำงกำรให้บริ กำร
2. กำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิ นและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุ นทำงกำรเงิ นแก่กำรก่อกำรร้ ำยและ
กำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสู ง สำหรับลูกค้ำ
บริ ษทั กำหนดให้มีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำงต่อเนื่ องให้สอดคล้องกับกระบวนกำรติดตำมตรวจสอบควำม
เคลื่อนไหวทำงกำรเงิน กำรทำธุ รกรรมผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของลูกค้ำทุกรำยอย่ำงสม่ำเสมอและในเชิงลึกโดยกำหนด
ระดับควำมเข้มข้นในกำรตรวจทำน คำนึงถึงระดับควำมเสี่ ยงของลูกค้ำเป็ นสำคัญจนยุติควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิ จตำม
แนวทำงที่กฎหมำยกำหนด รวมทั้งกรณี ผทู ้ ำธุ รกรรมเป็ นครั้งครำว (ลูกค้ำจร) ลูกค้ำที่อยูใ่ นบัญชี รำยชื่ อที่เลขำธิ กำร
คณะกรรมกำร ปปง. แจ้ง และจัดให้มีระบบงำนในกำรตรวจทำนควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเงินหรื อควำมเคลื่อ นไหว
ในกำรดำเนิ นควำมสัมพันธ์ของลู กค้ำที่เหมำะสม เพื่อประเมิ นว่ำยังคงสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ อำชี พ ข้อมู ล
ภูมิศำสตร์ /พื้นที่ของลูกค้ำ สถำนภำพทำงกำรเมือง ข้อมูลรำยชื่ อบุคคลที่มีควำมเสี่ ยงสู ง และแหล่งที่มำของรำยได้
เพื่อให้บริ ษทั มีขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั และเพียงพอ
3. กำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิ นและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุ นทำงกำรเงิ นแก่กำรก่อกำรร้ ำยและ
กำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสู ง สำหรับผลิตภัณฑ์และบริ กำร
บริ ษทั กำหนดให้มีกำรพิจำรณำกำรออกผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ กำรใหม่ หรื อปรับปรุ งผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ กำร
ต่ำงๆ ของบริ ษทั ต้องจัดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุ นทำงกำรเงิ นแก่กำรก่ อกำร
ร้ำยและกำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสู ง ในปั จจัยต่ำงๆ ที่อำจเป็ นควำมเสี่ ยง เช่น ปั จจัยกำรโอน เปลี่ยน
มือ กำรเปลี่ยนเป็ นเงินสด กำรข้ำมแดน กำรก่อภำระหนี้ หรื อวงเงินที่ไม่จำกัด เป็ นต้น ก่อนกำรออกผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ กำร รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ ยงของผลิตภัณฑ์เดิมที่บริ ษทั ให้บริ กำรอยูแ่ ละช่ องทำงกำรให้บริ กำร ตลอดจน
กำหนดให้มีกำรบรรเทำควำมเสี่ ย งที่ อำจเกิ ดขึ้ นจำกปั จจัยดังกล่ ำ ว โดยให้เป็ นไปตำมที่ ปปง. กำหนด และนำ
ผลลัพธ์ของกำรประเมินควำมเสี่ ยงดังกล่ำวใช้เป็ นปั จจัยหนึ่งในกำรประเมินควำมเสี่ ยงสำหรับลูกค้ำ
2.3

การรายงานธุรกรรมทางการเงิน และการรายงานธุรกรรมทีม่ ีเหตุอนั ควรสงสั ย
บริ ษทั กำหนดระบบกำรรำยงำนธุ รกรรมภำยใต้เงื่ อนไขและข้อกำหนดของกฎหมำยว่ำด้วยกำรฟอกเงิ น
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มีอำนุ ภำพทำลำยล้ำงสู งโดยให้หน่วยงำนที่รับ
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ลูกค้ำและหน่วยงำนจำกส่ วนกลำงต้องจัดทำรำยงำนกำรทำธุ รกรรมทำงกำรเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ตำมหลักเกณฑ์
ที่ ก ำหนดไว้ใ นกฎหมำยว่ำ ด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิ น และกฎหมำยว่ำ ด้วยกำรป้ องกันและ
ปรำบปรำมกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มีอำนุ ภำพทำลำยล้ำงสู ง รวมทั้งมี
หน้ำที่ติดตำมธุ รกรรมของลูกค้ำ เมื่อพบธุ รกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย หรื อเชื่ อได้วำ่ เกี่ยวข้องกับกำรสนับสนุ นทำง
กำรเงิ นแก่ กำรก่ อกำรร้ ำย และกำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มีอำนุ ภำพทำลำยล้ำงสู ง หรื อเป็ นธุ รกรรมที่กระทำเพื่อเป็ น
ประโยชน์ของบุคคลที่กำหนด ให้รำยงำนรำยละเอียดธุ รกรรมดังกล่ ำวให้หน่ วยงำนกำกับและควบคุ ม เพื่อต้อง
รำยงำน ไปยังสำนักงำน ปปง. ภำยใน 7 วันนับแต่วนั ที่มีเหตุอนั ควรสงสัย ทั้งนี้ กำหนดให้มีกำรพัฒนำระบบหรื อ
วิธีกำรเพื่อช่วยให้กำรรำยงำนธุ รกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยโดยไม่ชกั ช้ำ และสำมำรถตรวจพบร่ องรอยของธุ รกรรม
ที่ผดิ ปกติ หรื อน่ำสงสัยได้ รวมทั้งบริ ษทั จะไม่เปิ ดเผยให้ลูกค้ำหรื อบุคคลภำยนอกที่ไม่เกี่ยวข้องทรำบว่ำได้รำยงำน
ธุ รกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยนั้นต่อสำนักงำน ปปง.
2.4

การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ า
บริ ษทั มีหน้ำที่จดั ให้มีกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูลที่ใช้ในกำรตรวจสอบ เพื่อทรำบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ำตำมที่
กฎหมำยกำหนด เช่น ข้อมูลของบุคคลผูก้ ระทำควำมผิดมูลฐำน หรื อผูท้ ี่กระทำควำมผิดฐำนฟอกเงิน รำยชื่อบุคคลที่
มี ส ถำนภำพทำงกำรเมื องในต่ ำ งประเทศ รำยชื่ อบุ ค คลที่ ถู ก ก ำหนดตำมประกำศรำยชื่ อ ของส ำนัก งำน ปปง.
กำหนดให้เป็ นบุคคลที่มีกำรกระทำอันเป็ นกำรก่อกำรร้ำย โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อป้ องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงินและต่อต้ำนกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำง
สู งได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
2.5

การบริหารจัดการทรัพย์ สินทีถ่ ูกระงับการดาเนินการกับทรัพย์ สิน
บริ ษ ทั ต้องค้นหำรำยชื่ อบุ คคลที่ ถูก กำหนดเมื่ อส ำนัก งำน ปปง. ได้ป ระกำศรำยชื่ อบุ คคลที่ ถูก กำหนด
ออกไปเพื่อให้ทรำบว่ำหำกได้ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดต้องดำเนิ นกำรโดยไม่ชกั ช้ำ คือ ระงับ
กำรดำเนิ นกำรกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้งของผูก้ ระทำกำรแทนหรื อตำมคำสั่งของผูน้ ้ นั หรื อของ
กิจกำรภำยใต้กำรครอบครองหรื อกำรควบคุมของผูน้ ้ นั และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับกำรดำเนิ นกำรให้
สำนักงำน ปปง. ทรำบภำยในสิ บวันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้ระงับกำรดำเนินกำรกับทรัพย์สินนั้น และตรวจสอบข้อมูล
ย้อนหลังไม่เกิ นสองปี ก่ อนวันที่จะมี ประกำศ หรื อมีคำสั่งให้เป็ นบุคคลที่ถูกกำหนด เพื่อแจ้งข้อมูลให้สำนักงำน
ปปง. ทรำบเกี่ยวกับผูท้ ี่เป็ นหรื อเคยเป็ นลูกค้ำซึ่ งอยูใ่ นรำยชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรื อผูท้ ี่มีหรื อเคยมีกำรทำธุ รกรรม
กับผูท้ ี่ถูกกำหนดภำยในสิ บวันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้พบข้อมูลนั้นโดยให้ปฏิ บตั ิตำมแบบฟอร์ มที่สำนักงำน ปปง.
ประกำศก ำหนดไว้ ทั้ง นี้ หำกบริ ษ ัท พบว่ำ ไม่ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรแจ้ง ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ทรั พ ย์สิ น ที่ ถู ก ระงับ กำร
ดำเนินกำรให้สำนักงำน ปปง. ทรำบภำยในสิ บวันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้ระงับกำรดำเนิ นกำรกับทรัพย์สินนั้น หรื อไม่
สำมำรถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังไม่เกินสองปี ก่อนวันที่จะมีประกำศ หรื อมีคำสั่งให้เป็ นบุคคลที่ถูกกำหนด เพื่อ
แจ้งข้อมูลให้สำนักงำน ปปง. ทรำบเกี่ยวกับผูท้ ี่เป็ นหรื อเคยเป็ นลูกค้ำซึ่ งอยูใ่ นรำยชื่ อบุคคลที่ถูกกำหนดหรื อผูท้ ี่มี
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หรื อเคยมีกำรทำธุ รกรรมกับผูท้ ี่ถูกกำหนดภำยในสิ บวันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้พบข้อมูลนั้นได้ บริ ษทั ต้องแจ้งเป็ น
หนังสื อโดยระบุเหตุผลควำมจำเป็ นที่ไม่อำจดำเนิ นกำรได้ไปยังสำนักงำน ปปง. เพื่อขอขยำยระยะเวลำดังกล่ ำว
ออกไปได้อีกไม่เกินห้ำวันทำกำร
2.6

การฝึ กอบรม
บริ ษทั ต้องจัดให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรฝึ กอบรมตำมระเบียบคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอก
เงินว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรจัดให้มีกำรฝึ กอบรมเกี่ยวกับกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอก
เงิน และกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยให้แก่ผมู ้ ีหน้ำที่รำยงำนตำมมำตรำ
13 และมำตรำ 16 พ.ศ. 2559 และเมื่อเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับกำรฝึ กอบรมแล้วต้องจัดให้เจ้ำหน้ำที่ดงั กล่ำวปฏิบตั ิหน้ำที่ใน
กำรจัดทำรำยงำนหรื อควบคุมกำรรำยงำน กำรจัดให้ลูกค้ำแสดงตน และกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับ
ลูกค้ำ เพื่อปฏิบตั ิให้ถูกต้องตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และต้องจัดให้เจ้ำหน้ำที่ผทู ้ ี่
ผ่ำนกำรฝึ กอบรมตำมระเบียบนี้เข้ำรับกำรฝึ กอบรมเพื่อทบทวนควำมรู ้ทุกสองปี พร้อมทั้งเก็บหลักฐำนกำรฝึ กอบรม
ได้แก่ ทะเบี ยนรำยชื่ อเจ้ำ หน้ำที่ ที่ ได้รับ กำรฝึ กอบรม วัน เวลำ และสถำนที่ อบรม พร้ อมลำยมื อชื่ อรั บ รองของ
วิทยำกรหรื อเจ้ำของหลักสู ตรฝึ กอบรม รวมทั้งหลักฐำนที่แสดงว่ำเจ้ำหน้ำที่ดงั กล่ำวได้เข้ำรับกำรฝึ กอบรมทบทวน
ควำมรู ้ ทั้ง นี้ หลัก ฐำนดัง กล่ ำ วจะต้องเก็ บ ไว้ใ นสถำนที่ ป ระกอบกิ จกำรเพื่ อที่ จะให้ส ำนัก งำน ปปง. สำมำรถ
ตรวจสอบได้
บริ ษทั กำหนดให้ผบู ้ ริ หำรและพนักงำนบริ ษทั ต้องศึกษำและทำควำมเข้ำใจนโยบำยนี้ อย่ำงถ่องแท้และถื อ
เป็ นควำมรับผิดชอบของผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุกคนในกำรปฏิบตั ิใ ห้เป็ นไปตำมนโยบำยอย่ำงถู กต้องเคร่ งครัด
ตลอดจนให้มีกำรทบทวนควำมรู ้เกี่ยวกับกฎหมำย นโยบำย ระเบียบ และขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยให้เป็ นไปตำมหลัก เกณฑ์ วิธีกำร และเงื่ อนไขกำรจัดให้มีก ำรอบรม / นำไปปฏิ บตั ิ ตำมที่
คณะกรรมกำร ปปง. กำหนด
2.7 การจัดทานโยบาย ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงาน
ทำงบริ ษ ทั ก ำหนดให้มี ก ำรจัดท ำระเบี ยบและคู่ มือปฏิ บ ตั ิ ง ำนให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรป้ องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิ นและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุ นทำงกำรเงิ นแก่กำรก่อกำรร้ ำยและกำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มี
อำนุ ภำพทำลำยล้ำงสู ง ตำมแนวทำงปฏิ บตั ิที่ ปปง. กำหนด รวมถึ งให้มีกำรทบทวนนโยบำย ระเบียบ และคู่มือ
ปฏิบตั ิงำนเป็ นระยะ และปรับปรุ งให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งหำกกฎหมำย
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง บริ ษทั กำหนดให้บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องนำนโยบำย ระเบียบ และคู่มือปฏิบตั ิงำนมำทบทวนอย่ำง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง
2.8

การเก็บรักษาข้ อมูลและเอกสาร
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บริ ษทั กำหนดให้มีกำรจัดเก็บรั กษำเอกสำรและข้อมูลกำรแสดงตน กำรระบุตวั ตน กำรตรวจทำนควำม
เคลื่ อนไหวในกำรทำธุ รกรรม และกำรประเมินควำมเสี่ ยงของลูกค้ำตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด รวมไปถึ ง
เอกสำรกำรบันทึกข้อเท็จจริ งที่กฎหมำยกำหนด เอกสำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลู กค้ำ
แบบรำยงำนธุ รกรรม รวมถึงเอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เก็บไว้เพื่อประโยชน์ในกรณี ที่หน่วยงำนทำงกำรที่เกี่ยวข้อง
ขอตรวจสอบข้อมูล ต้องมีไว้ให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลำ ซึ่ งระยะเวลำและรู ปแบบกำรจัดเก็บข้อมูลต้องสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์และวิธีกำรเก็บรั กษำรำยละเอี ยดเกี่ ยวกับกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลู กค้ำ ตำมที่
คณะกรรมกำร ปปง. กำหนด และเป็ นไปตำมระเบียบวิธีปฏิบตั ิของบริ ษทั ข้อกำหนด กฎหมำย และกฎระเบียบของ
หน่วยงำนทำงกำรที่เกี่ยวข้อง
2.9

การควบคุมและการติดตามการปฏิบัติงาน
เพื่อให้มนั่ ใจว่ำกำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษทั เป็ นไปอย่ำงถูกต้องครบถ้วนตำมข้อกำหนดของกฎหมำยว่ำด้วย
กำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิ นและสนับสนุ นทำงกำรเงิ นแก่กำรก่ อกำรร้ ำยและกำรแพร่ ขยำยอำวุธที่ มี
อำนุภำพทำลำยล้ำงสู ง เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ผล จึงกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิไว้ดงั นี้
ตรวจสอบควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ ของพนักงำนผูป้ ฏิบตั ิงำนเกี่ยวกับกฎหมำย กฎเกณฑ์ นโยบำย และแนว
ปฏิ บตั ิดำ้ นกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิ นและกำรสนับสนุ นทำงกำรเงิ นแก่กำรก่อกำรร้ ำย
และกำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสู ง
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนว่ำเป็ นไปตำมเป้ ำหมำยที่กำหนด
สุ่ ม สอบทำนกำรปฏิ บ ตั ิ ง ำนให้ เ ป็ นไปตำมนโยบำยและแนวปฏิ บ ัติ เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล แก่ ผู บ้ ริ ห ำรที่
เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำประสิ ทธิ ภำพกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนในควำมรับผิดชอบ
ประเมินควำมเสี่ ยงของบริ ษทั ต่อกำรไม่ปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ นโยบำยและแนวปฏิ บ ตั ิ ง ำน
หรื อเมื่อพบข้อบกพร่ องจำกกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนหรื อกระบวนกำรทำงำน
ประเมินควำมรู ้ ควำมเข้ำใจของพนักงำนต่อกฎหมำย กฎเกณฑ์ นโยบำยและแนวปฏิบตั ิงำนทุกครั้งที่มี
กำรปรับเปลี่ยนกฎหมำยหรื อกฎเกณฑ์ของสำนักงำน ปปง. หรื อหน่วยงำนกำกับที่เกี่ยวข้อง
3. หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
3.1 คณะกรรมการบริษัท
ควบคุมดูแลให้มีกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงในกำรปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) รวมถึงให้
ควำมเห็ นชอบ และอนุ มตั ินโยบำยกำรปฏิ บ ัติตำมหลักเกณฑ์กำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิ นและกำร
ต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสู งของบริ ษทั
3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
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พิจำรณำกลัน่ กรองนโยบำย และเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มีอำนุ ภำพทำลำย
ล้ำงสู ง ก่อนนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั และควบคุมดูแลและบริ หำรจัดกำรบริ ษทั และกลุ่มธุ รกิจของ
บริ ษทั และปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของทำงกำร
กำกับดูแลให้กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเป็ นไปตำมนโยบำยและกระบวนกำรที่กำหนดในกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงด้ำน AML/CFT/WMD ของบริ ษทั และธุ รกิจทำงกำรเงินของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภำพ
3.3 หน่ วยงานผู้รับลูกค้ า
ทำหน้ำที่ตรวจสอบกำรแสดงตน ระบุตวั ตน ทำควำมรู ้จกั ลูกค้ำ และกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้ำ โดยรวมถึงกำรดำเนิ นกำรต่ำง ๆ ตำมข้อกำหนดของกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงินและกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุ นทำงกำรเงิ นแก่กำรก่อกำรร้ ำยและกำรแพร่
ขยำยอำวุธที่ มีอำนุ ภำพทำลำยล้ำงสู ง กำรปฏิ บตั ิ ตำมนโยบำย ระเบี ยบ คู่มือปฏิ บตั ิ งำน หรื อคำสั่งของบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้อง
3.4 หน่ วยงานทีก่ ากับดูแล
กำหนดให้หน่ วยงำนดู แลกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบเป็ นหน่ วยงำนกลำงทำหน้ำที่กำกับดู แล
กำรปฏิ บตั ิตำมกฎเกณฑ์ด้ำ น AML/CFT/WMD ของบริ ษทั (AML Compliance) ตลอดจนให้คำปรึ กษำในกำร
ดำเนินงำนและกำรตัดสิ นใจในกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำน AML/CFT/WMD ทบทวนควำมเพียงพอเหมำะสมของ
นโยบำย ระเบียบ และคู่มือปฏิบตั ิ ตลอดจนกำรรำยงำนกำรปฏิบตั ิงำนที่มีขอ้ บกพร่ องหรื อไม่เป็ นไปตำมที่กำหนด
เสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั
3.5 ผู้บริหารและพนักงาน
ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุกคนของบริ ษทั ต้องตระหนักถึงควำมสำคัญของหน้ำที่ในกำรที่จะต้องปฏิบตั ิตำม
กฎหมำยข้อ บัง คับ ของทำงกำร นโยบำย ระเบี ย บ และขั้น ตอนกำรปฏิ บ ัติ ง ำนของบริ ษัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ
AML/CFT/WMD ตำมนโยบำย เว้นแต่มีขอ้ กำหนดของทำงกำรในท้องถิ่ นที่เข้มกว่ำ ให้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของ
ทำงกำรในท้องถิ่ นเฉพำะประเด็นที่ เข้มกว่ำ ทั้งนี้ โดยคำนึ งถึ งหลักกำรสำคัญว่ำกำรปฏิ บตั ิ ตำมนโยบำยฉบับนี้
จะต้องไม่ขดั กับข้อกำหนดของทำงกำรในท้องถิ่นนั้นด้วย
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