นโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT)
เพื่ อใหก ารดํ าเนิน งานของบริษั ท สิน มั่ นคงประกัน ภั ย จํา กัด (มหาชน) ปฏิบั ติงานไดอ ยา งถู ก ตอ งตามกฎหมายว าด ว ย
การป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น และการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก ก ารก อ การร า ย และสามารถดํ า เนิ น งานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดรับกับขอกําหนด กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และตอตานการ
สนับสนุนทางการเงิ นแก การก อการราย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT)
อีกทั้งยังเปนการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑดังกลาว บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายดานการปอ งกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ไวดังนี้
1. บริษัทฯ มีหนาที่และจรรยาบรรณในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย รวมทั้ง มาตรฐานสากลที่กําหนดโดย FATF
2. บริษัทฯ มีความมุงมั่นเพื่อปองกันมิใหองคกร เปนแหลงฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย โดยการ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย รวมถึงกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับที่ทาง สํานักงาน ปปง. กําหนดขึ้น อยางเครงครัด
3. บริ ษั ท ฯ ได กํ า หนด แนวทาง คู มือ การปฏิ บั ติงาน และมาตรการต า งๆ เพื่อ รองรั บ นโยบายดา นการป อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย อันไดแก
 นโยบายการรับลูกคาและแนวทางปฏิบัติในการจัดใหลูกคาแสดงตน การอนุมัติหรือปฏิเสธการรับลูกคา รวมถึง
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา
 นโยบายการบริหารความเสี่ยงดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปองกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
 การกํากับดู แลให บุคลากรปฏิบัติตามนโยบายดานการป องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นและการตอต านการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายของบริษัท


การรายงานธุรกรรม

นโยบายการรับลูกคาและแนวทางปฏิบัติในการจัดใหลูกคาแสดงตน การอนุมัติหรือปฏิเสธการรับลูกคา รวมถึง
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา
การรับลูกคา เปนหลักการขั้นตน ในการปฏิบัติเมื่อแรกเริ่มความสัมพันธทางการเงินกับลูกคา บริษัทฯ จึงมีความ
มุงมั่นที่จะปฏิบัติตามกระบวนการตาง ๆ ในการรับลูกคาอยางครบถวน ตามหลักการและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ดั งนี้
1.
การจัดใหลูกคาแสดงตน
เมื่อลูกคาประสงคจะสรางความสัมพันธหรือผูที่ทําธุรกรรมครั้งคราวประสงคจะทําธุรกรรมครั้งแรกในวงเงิ นที่
กําหนดเมื่อมีเหตุตามกฎหมาย โดยไดมีการจัดใหลูกคาแจงขอมูลเบื้องตนตาม ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการ
แสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16
2.
การระบุตัวตนของลูกคา
บริษัทฯ จะตองไดรับขอมูลของลูกคาหรือแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกคาเพื่อที่จะสามารถระบุขอเท็จจริงไดวา
2.1
ผูขอสร างความสัมพัน ธ หรื อ ใช บริก ารที่ เป น บุคคลธรรมดา หรื อ นิติบุคคล/บุ คคลที่ก ารตกลงกั นทาง
กฎหมายนั้น มีความเสี่ยงในระดับที่บริษัทจะอนุมัติรับลูกคาไดหรือไม
2.2
บริษัทมีขอมูลของลูกคามากเพียงพอที่จะกําหนดระดับความเสี่ยงดานการฟอกเงินไดอยางถูกตอง
3.
การพิสูจนทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา
บริษัทฯ ไดทําการตรวจสอบความครบถวนถูกตองของขอมูลและหลักฐานการแสดงตนและมีการตรวจสอบขอมูล
ลูกคากับรายชื่อ “ บุคคลที่ถูกกําหนด ” ซึ่งเปนบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรตามรายชื่อซึ่งมีมติของหรือประกาศ
ภายใตคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติกําหนดใหเปนบุคคลที่มีการกระทําอันเปนการกอการราย หรือตามรายชื่อที่
ศาลแพงไดมีคําสั่งใหเปนบุคคลที่ถูกกําหนด
4.
การอนุมัติหรือปฏิเสธการรับลูกคา
บริษัทฯ จะปฏิเสธการสรางความสัมพันธ/รับทําธุรกรรม หากพบวา
4.1
ลูกคาปกปดชื่อหรือนามสกุล หรือใชชื่อปลอมเพื่อขอสรางความสัมพันธหรือทําธุรกรรม
4.2
ไมสามารถตรวจสอบขอมูล และหลักฐานการแสดงตนของลูกคาได หรือขอมูลที่ไดรับไมเพียงพอ
4.3
ลูกคาไมใหขอมูลและหลักฐานการแสดงตนตามที่สํานักงาน ปปง. กําหนด
4.4
ลู ก ค า หรื อ ผู ไ ด รั บผลประโยชน ทอดสุ ด ท า ยของลู ก ค า เป น ผู มี ร ายชื่ อ ตาม Un Sanction List ของ
สหประชาชาติ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
การปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายหรือมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ
การราย ซึ่งประกอบไปดวย การบริหารความเสี่ยงภายในองคก รเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และชองทางการบริการ เพื่อทราบวา บริษัท ฯ
มีโอกาสเสี่ยงตอการเปนแหลงฟอกเงินมากหรือนอย ในแตละผลิตภัณฑ และชองการใหบริการ และนําผลการบริหารความเสี่ยงนี้ไป
ใช ใ นการประเมิ น ความเสี่ ย งลู ก ค า ทั้ งในขั้ น ตอนการระบุ ตั ว ตน ขั้ น ตอนในการอนุ มั ติรั บ ลู ก ค า ตลอดจนขั้ น ตอนที่ ดํ า เนิ น
ความสัมพันธกับลูกคา
นอกจากการกําหนดนโยบายหรือมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงภายในองคกร ขางตนแลว บริษัทยังไดกําหนดนโยบาย
หรือ มาตรฐานการบริ หารความเสี่ยงสําหรับลู กคา ดวย โดยได นํา ผลการบริหารความเสี่ยงภายในองค กรมาเป นสว นหนึ่ งในการ
พิจารณากําหนดมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกคารวมกับปจจัยอื่นที่กฎหมายกําหนด
1.

การบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายภายในองคกร

บริษัท ไดกําหนดหลักเกณฑภายในองคกรเพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการราย รวมทั้งไดกําหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิ นแกการกอการ
รายที่อาจเกิดขึ้นกอนนําเสนอผลิตภัณฑใหม บริก ารใหม หรือการใชเทคโนโลยีใหม ผานการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
อุปกรณ ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงดังกลาว จะถูกนําไปใชเปนเงื่อนไขหนึ่งในกระบวนการประมวลผลเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมของ
ลูกคาในขั้นตอนการระบุตัวตนของลูกคา รวมถึงเปนปจจัยหนึ่งที่นําไปใชพิจารณาในกระบวนการประเมินความเสี่ยงของลูกคาแตละ
รายเพื่อกําหนดความเขมขนในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทําธุรกรรมและในการดําเนินความสัมพันธตอไป มาตรฐานการ
บริหารความเสี่ยงเปนขั้นตอนสําคัญที่องคกรและบุคลากรจะละเลยมิไดและนํามาใชอยางเครงครัด
2.

การบริหารความเสีย่ งดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายสําหรับลูกคา

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบาย/มาตรการหรือหลักเกณฑ เพื่อบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการราย และนํามาปรับใชกับลูกคาทุกราย การบริหารความเสี่ยงในที่นี้ คือการกํา หนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมสําหรับ
ลูกคาแตละราย โดยไดกํ าหนดปจจัย การพิ จารณาความเสี่ยงของลูก คาในระดับ ต่ํา ปานกลางและระดั บสูง ตามกฎหมายกําหนด
หลักการไว และพิจารณากําหนดเพิ่มเติมตามนโยบายภายในองคกรเพื่อใหมีระบบการตรวจสอบที่มีความเขมขนสอดคลองกับระดับ
ความเสี่ยงของลูกคา
กระบวนการบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกคานั้น ไดดําเนินการอยูตลอดเวลาจนกวาจะยุติความสัมพันธทางธุรกิ จกับลูกคา
โดยการบริ ห ารความเสี่ ย งสํ า หรั บ ลู ก ค า จะเริ่ ม ดํ า เนิ น การครั้ ง แรกและจะเสร็ จ สิ้ น พร อ มกั น กั บ ขั้ น ตอนที่ มีก า รอนุ มั ติส ร า ง
ความสัมพันธ และไดตรวจทาน ปรับปรุงอยูเสมอ การบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนนี้ นอกจากจะขึ้นอยูกับมาตรฐานที่บริษัทฯได
กําหนดขึ้นไวแลวนั้น ยังขึ้นอยูกับพฤติกรรมการดําเนินความสัมพันธ การทําธุรกรรม การเคลื่อนไหวทางธุร กิจที่ลูกคาดําเนินไป
เนื่องจากหากลูก คามีพฤติ กรรมหรื อความเคลื่อนไหวทางธุร กรรมที่ ผิดปกติแ ละทําให พบวา มี โอกาสสู งสุดที่จะเกี่ยวขอ งกับการ
กระทําความผิดมูลฐาน หรือการฟอกเงิน บริษัทฯ จะดําเนินการบริหารความเสี่ยงดวยการประเมินความเสี่ยงของลู กคารายนั้นๆ ใหม
ทันที โดยใชขอมูลที่เปนปจจุบันที่สุดเปนสวนสําคัญในการประเมินระดับความเสี่ยงดวย

การกํากับดูแลใหบุคลากรปฏิบัติตาม
นโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(1) กําหนดใหผูบริหารทุกระดับ พนักงาน ตัวแทน รวมทั้งนายหนาของบริษัท ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบวิธี
ปฏิบัติดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตาน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายโดยเครงครัด
(2) กํ าหนดใหผูจัดการฝ ายตรวจสอบภายในมีอํ านาจทํา หน าที่กํ ากับดูแ ลการปฏิ บัติตามกฎหมายวา ดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเปนผูติดตอประสานงานกับสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(3) กําหนดมาตรการการควบคุมความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการใชบริการตางๆของบริษัท
(4) สนับสนุนและสงเสริมให คณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ตัวแทน รวมทั้งนายหนาของบริ ษัท มีความรู
ความเขาใจ และตองปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบ วิธีปฏิบัติดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต อตาน
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายอยางเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ
(5) กําหนดใหมี คําสั่ง ระเบียบ และคูมือการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับนโยบายดานการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และรายงานขอเท็จจริงที่มีเหตุอันควรสงสัย
บริษัทฯ มีหนาทีใ่ นการรายงานธุรกรรมประเภทตางๆ ตามมูลคาที่กําหนดใน กฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินสด
และมู ลค าทรัพย สิน ในการทาธุร กรรมที่ส ถาบั นการเงิ นต อ งรายงานต อสานัก งานป องกั นและปราบปรามการฟอกเงิ น
พ.ศ. 2554 บริษัทฯ มีหนาที่ตองสงรายงานธุรกรรมเงินสด (ดวยแบบรายงาน ปปง. 1-04-1 หรือ ปปง. 1-01 แลวแตกรณี) และ
รายงานธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพยสิน (ดวยแบบ ปปง. 1-04-2 หรือ ปปง. 1-02 แลวแตกรณี) บริษัทฯ มีหนาที่ตองสงรายงาน
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ดวยแบบ ปปง. 1-04-3 หรือ ปปง. 1-03 ) ภายใน 7 วันนับแตวันที่มีการทําธุรกรรมดังกลาวขึ้น
บริษัทฯ มีหนาที่รายงาน แบบแจงขอมูลของผูมีหนาที่รายงานเกี่ยวกับผูที่เปนหรือเคยเปนลูกคาซึ่งอยูในรายชื่อ
บุคคลที่ถูกกําหนด หรือ ผูที่มีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกําหนด (แบบ ปกร.04)
จากกระบวนการตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของลูกคา กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการตรวจทาน
ขอมูลของลูกคาและติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกคาตอสํานักงาน ปปง. โดยรายงานไดรับการตรวจสอบและ
อนุมัติโดยผูบริหารที่มีอํานาจจากบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามเพื่อใหเปนไปตามประกาศ สํานักงาน ปปง. เกี่ยวกับการใหความรวมมือในการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย จึงไดกําหนดนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติขางตนขึ้น
เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เปนตน ไป และกํากับดูแลใหบุคลากรภายในบริษัทฯ
ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางเครงครัดตอไป

(นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน)
กรรมการผูจัดการ

