บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
นโยบายเกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ าย
ตามที บริ ษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทประกันวินาศภัยซึง ถูกจัดให้ อยูใ่ นกลุม่ สถาบันการเงิน
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนัน2 เพือให้ เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด และ เพือป้องกันมิให้
บริ ษัทฯ ตกเป็ นเครื องมือของผู้กระทําการฟอกเงินและผู้สนับสนุนทางการเงินแก่ผ้ กู ่อการร้ าย ทีอาจส่งผลกระทบต่อชือเสียง
และก่อให้ เกิดความเสียหายกับบริ ษัทฯ จึงให้ ความสําคัญโดยมุง่ มัน ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้ าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย รวมถึงกําหนดมาตราการต่างๆทีจําเป็ น เพือสนับสนุนนโยบายดังกล่าว โดยมี
วัตถุประสงค์และแนวทางในการกําหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ดังนี 2
วัตถุประสงค์
1. เพือเป็ นแนวปฏิบตั ิงานด้ านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ าย ตามกํ าหนดของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น รวมถึงข้ อกํ าหนดของกฎ
ระเบียบ ทีเกียวข้ อง
2. เพือให้ ผ้ เู กียวข้ องและพนักงานบริ ษัทฯ มีความรู้ความเข้ าใจอย่างถูกต้ องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ในการปฏิบตั ิ
ตามขอบเขตและข้ อกําหนดด้ านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ าย
3. เพือเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการกระบวนการและขันตอนการปฏิ
2
บตั ิงานภายในองค์กรเกียวกับการรับลูกค้ า การ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า และการป้องกันและบริ หารความเสีย งทีอาจเกิดขึ 2นจากกระบวนการฟอกเงินหรื อ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายทีดําเนินการผ่านช่องทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
หน้ าทีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย
1. คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีหน้ าทีพิจารณาให้ ความเห็นชอบและอนุมตั ิแนวนโยบายการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
2. คณะผู้บริ หาร มีหน้ าทีดงั ต่อไปนี 2
2.1 จัดทําและนําเสนอนโยบายและแนวปฏิบตั ิทีสอดคล้ องกับข้ อกําหนดของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
2.2 กําหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสีย งด้ านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
ทีอาจเกิดขึ 2นจากการใช้ ช่องทางการทําธุรกรรม ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การต่างๆ ของบริ ษัทฯ
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2.3 กําหนดคําสัง ระเบียบ และแนวปฏิบตั ิงานภายในทีสอดคล้ องกับนโยบายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย ตามแนวทางทีสํานักงาน ปปง. กําหนด หรื อ
กฎหมายอืนใดทีเกียวข้ อง
2.4 กําหนดผู้บริ หารทีมีอํานาจหน้ าทีพิจารณาใช้ ดลุ พินิจ และอนุมตั ิขนตอนการดํ
ั2
าเนินงานทังในกรณี
2
ปกติ และกรณี
ที ต้ องได้ รั บ การกลั น กรองเป็ นพิ เ ศษ ในขั น2 ตอนการรั บ ลู ก ค้ า การประเมิ น ความเสี ย งลู ก ค้ า และ
การตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า
2.5 กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ให้ เป็ นไปตามคําสัง ระเบียบ และแนวปฏิบตั ิตามนโยบาย
ว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย โดย
เคร่งครัด
2.6 สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ มให้ พนั ก งานมี ค วามรู้ ความเข้ าใจเกี ย วกั บ การป้ องกั น และปราบปรามการ
ฟอกเงินและการต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายอย่างเพียงพอ จนสามารถปฏิบัติงานใน
กระบวนการรับลูกค้ า การบริ หารความเสียง และการตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ าได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. พนักงานทุกระดับ มีหน้ าที ปฏิบัติโดยเคร่ ง ครั ดตามคําสัง ระเบียบ และแนวปฏิบัติที บริ ษั ทฯ กํ าหนดขึน2 ภายใต้
นโยบายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
ส่ วนที 1 นโยบายหลักด้ านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่ อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่ การ
ก่ อการร้ าย
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ นโยบายเรื องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ าย เป็ นนโยบายหลักขององค์กรและมีความสําคัญ เท่าๆกับนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้ นในการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย เพือให้ มีรูปธรรมทีชดั เจน ใน
การปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่ ก ารก่ อ การร้ าย บริ ษั ท ฯ ได้ กํ า หนดแนวนโยบายและมาตรการด้ า นการป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น และ
การต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย ดังนี 2
1.1 จัดทํานโยบายและแนวปฏิบตั ิงานด้ านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้ านการสนับสนุนทาง
การเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ ายขององค์ ก ร เป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรขึ น2 นํ า เสนอขออนุ มั ติ ค วามเห็ น ชอบ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ
1.2 กําหนดแนวปฏิบตั ิงานภายในองค์กรเพือรองรับนโยบายบริ ษัทฯ
1.3 กํากับดูแลและบริ หารจัดการให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล ตามแนวปฏิบตั ิทีกําหนดไว้ โดยมีผ้ ทู ีมี
หน้ าทีรับผิดชอบทีชดั เจนในการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก
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เงิน การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการเป็ นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับสํานักงาน
ปปง.
1.4 จัดอบรมให้ ความรู้และความเข้ าใจในนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกียวกับการรับลูกค้ า การบริ หารความเสียง และ
หลักปฏิบตั ิตามกระบวนการตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ าจนสามารถปฏิบตั ิงานได้ ครบถ้ วน
ถูกต้ องเป็ นมาตรฐานหนึง ในการพัฒนาพนักงานทุกระดับในบริ ษัทฯ
ทังนี
2 2 แนวนโยบายทีกําหนดขึ 2นจะเป็ นหลักปฏิบตั ิโดยเคร่งครัดของบริ ษัทฯ ทังสํ
2 านักงานใหญ่และสาขาทัว ประเทศ
ส่ วนที 2 นโยบายรอง หรื อสาระสําคัญในการปฏิบตั ิหน้ าทีเกียวกับการรับลูกค้ า ถือ เป็ นส่วนหนึง ของการดําเนินการตาม
นโยบายหลัก เรื อง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย) ประกอบไปด้ วย
1. การรับลูกค้ า
เมือแรกรับทําธุรกรรมกับลูกค้ า หรื อผู้ทีทําธุรกรรมครัง2 คราว บริ ษัทฯ ต้ องจัดให้ มีการแสดงตน เพือระบุตวั ตน และ
ดําเนินการตรวจสอบพิสจู น์ทราบตัวตนของลูกค้ า หรื อผู้ทีทําธุรกรรมครัง2 คราว โดยมีขนตอนดั
ั2
งนี 2
1.1 การจัดให้ ลกู ค้ าแสดงตน
เมือ ลูกค้ าประสงค์จะสร้ างความสัมพันธ์หรื อผู้ทที ําธุรกรรมครัง2 คราวประสงค์จะทําธุรกรรมครัง2 แรก บริ ษัทฯ ต้ องจัดให้
ลูกค้ าแจ้ งข้ อมูลเบื 2องต้ นตาม ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื องวิธีการแสดงตนของลูกค้ าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา 16
1.2 การระบุตัวตนของลูกค้ า
บริ ษัทฯ ต้ องตรวจสอบข้ อมูลและเอกสารการแสดงตนของลูกค้ า ผู้ทีทําธุรกรรมเป็ นครัง2 คราว โดยให้ พนักงานผู้มี
หน้ าทีติดต่อกับลูกค้ า ตัวแทน นายหน้ า เป็ นผู้ตรวจสอบในการใช้ ดุลยพินิจทีเหมาะสม ซึงการตรวจสอบในขัน2 ตอนนี 2 มี
วัตถุประสงค์เพือ
(1) ทราบว่า ลูกค้ าหรื อผู้ทที ําธุรกรรมเป็ นครัง2 คราว เป็ นบุคคล นิตบิ คุ คลหรื อบุคคลทีม ีการตกลงกัน มีตวั ตน
อยูจ่ ริ งตามกฎหมาย
(2) ทราบว่า ข้ อมูลการแสดงตนทีได้ รับมานัน2 เพียงพอต่อการดําเนินกระบวนการบริ หารความเสียง และ
ตรวจสอบเพือ ทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า
1.3 การพิสจู น์ ทราบข้ อเท็จจริงเกียวกับลูกค้ า
บริ ษัทฯ ต้ องทําการตรวจสอบความครบถ้ วนถูกต้ องของข้ อมูล และ หลักฐานการแสดงตนของลูกค้ าหรื อผู้ทีทํา
ธุรกรรมเป็ นครัง2 คราวกับรายชือ “บุคคลทีถกู กําหนด” ซึง เป็ นข้ อมูลรายชือบุคคล คณะบุคคล นิติบคุ คล หรื อองค์กร ซึง มีมติของ
หรื อประกาศภายใต้ คณะมนตรี ความมัน คงแห่งสหประชาชาติกําหนดให้ เป็ นผู้ทีมีการกระทําอันเป็ นการก่อการร้ ายหรื อ บุคคล
ทีศาลมีคําสังเป็ นบุคคลทีถกู กําหนด
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1.4 การอนุมตั ิรับลูกค้ าหรือการปฎิเสธการรับลูกค้ า
บริ ษัทฯ จะปฏิเสธการสร้ างความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการทําธุรกรรมกับลูกค้ า หากปรากฏข้ อเท็จจริ งอย่างหนึง
อย่างใดดังแสดงไว้ ด้านล่างนี 2
1 ลูกค้ าปกปิ ดชือ นามสกุล หรื อชือและนามสกุลทีแท้ จริ ง หรื อใช้ ชือแฝง ชือปลอม ในการทําธุรกรรม
2 ลูกค้ าแจ้ งข้ อมูลเท็จ หรื อแสดงหลักฐานสําคัญเป็ นเท็จ
3 การให้ ข้ อ มูล และหลัก ฐานการแสดงตนของลูก ค้ า ไม่เ ป็ นไปตามประกาศสํา นัก นายกรั ฐ มนตรี เรื อ ง
วิธีการแสดงตนของลูกค้ าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
4 ไม่สามารถตรวจสอบข้ อมูลและหลักฐานการแสดงตนได้
5 ตรวจสอบพบว่าลูกค้ า ผู้ได้ รับผลประโยชน์ทีแท้ จริ งของลูกค้ า หรื อผู้มีสว่ นเกียวข้ องอย่างมีนยั สําคัญเป็ น
สมาชิ ก ของคณะบุ ค คลที ค ณะมนตรี ค วามมัน คงแห่ ง สหประชาชาติ มี ม ติ ห รื อ มี ป ระกาศภายใต้ มติ
กําหนดให้ เป็ นคณะบุคคลทีมีการกระทําอันเป็ นการก่อการร้ ายซึงรัฐบาลไทยได้ ประกาศให้ ความรับรองมติ
หรื อประกาศดังกล่าว
6 การรับลูกค้ ารายนันๆ
2 จะทําให้ บริ ษัทฯ มีความเสียงต่อการฟอกเงินหรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ าย
ทังนี
2 2 บริ ษัทฯ จะพิจารณารายงานเป็ นธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสํานักงาน ปปง. ด้ วยกรณีการปฏิเสธมี
สาเหตุเนืองมาจากข้ อ 1 ข้ อ .2 และข้ อ 5
2. การตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริงของลูกค้ า
บริ ษัทฯ กําหนดขันตอนในการตรวจสอบความเคลื
2
อ นไหวในการทําธุรกรรม เพือทีจะทําให้ ทราบว่าลูกค้ าแต่ละรายมี
โอกาสเสียงต่อการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินต่อการก่อการร้ ายเพียงใด และจะได้ นําข้ อมูลทีได้ มาดําเนินการตาม
มาตรการบริ หารความเสียงทีเหมาะสมสําหรับลูกค้ าแต่ละรายต่อไป ซึงบริ ษั ทฯจะดําเนินขันตอนในการตรวจสอบความ
2
เคลือ นไหวในการทําธุรกรรมนี 2ตลอดไปจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์
3. การบริหารความเสียงด้ านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ าย
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายการบริ หารความเสียงด้ านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
เพือให้ ทราบว่า บริ ษัทฯ มีโอกาสเสีย งต่อการเป็ นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายเพียงใด และ นําผล
การบริ หารความเสีย งนี 2ไปใช้ เป็ นปั จจัยในการบริ หารความเสีย งสําหรับลูกค้ า ดังนี 2
3.1 การบริหารความเสียงด้ านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ ายภายในองค์ กร
บริ ษัทฯ พิจารณากําหนดให้ ประเภทผลิตภัณฑ์/ บริ การ/ ช่องทางการจัดหน่าย/ ช่องทางการทําธุรกรรม เพือการ
บริ หารความเสีย งด้ านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย ร่วมกับปั จจัยความเสีย งอืนๆ ของลูกค้ า
เพือพิจารณาประกอบความเสีย งสําหรับลูกค้ าแต่ละราย
นโยบายด้ านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย

4

3.2 การบริหารความเสียงด้ านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ ายสําหรับลูกค้ า
บริ ษัทฯ พิจารณากําหนดให้ ผลทีได้ จากการตรวจสอบลูกค้ ากับฐานข้ อมูลต่าง ๆ ประเทศหรื อพื 2นทีทีลกู ค้ ามีถินทีอยู่
แหล่งรายได้ การประกอบอาชีพ ความเป็ นบุคคลทีมีสถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศ เป็ นการกําหนดระดับความเสียง
ต่อการฟอกเงินของลูกค้ า โดยได้ กําหนดปั จจัยการพิจารณาความเสียงของลูกค้ าในระดับ ตํา ปานกลาง และ ระดับสูง ตาม
หลักเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนดไว้
3.3 การบริหารความเสียงของลูกค้ าอย่ างต่ อเนือง
บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการบริ หารความเสีย งด้ านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายอย่าง
ต่อเนือง โดยเฉพาะการบริ หารความเสีย งสําหรับลูกค้ า จะต้ องทําตังแต่
2 ขนตอนอนุ
ั2
มตั ิรับลูกค้ า ไปจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์
4. การรายงานธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัย
บริ ษัทฯ กําหนดให้ มีมาตรการในการรายงานธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัย ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมาย โดยเมือ
พบว่ามีธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัยให้ ดําเนินการตรวจสอบตามขันตอนที
2
กําหนด เพือเสนอให้ ผ้ บู ริ หารทีมีอํานาจพิจารณา
และอนุมตั ิเป็ นรายงานธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัย ก่อนนําส่งสํานักงาน ปปง.
5. การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบลูกค้ าเพือป้องกันการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่ การ
ก่ อการร้ าย
บริ ษัทฯ มีหน้ าทีจ ดั ให้ มีการเข้ าถึงฐานข้ อมูลทีใช้ ในการตรวจสอบ เพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ าตามทีกฏหมาย
กําหนด เช่น ข้ อมูลของบุคคลผู้กระทําความผิดมูลฐาน หรื อผู้กระทําความผิดฐานฟอกเงิน รายชือบุคคลทีมีสถานภาพทาง
การเมืองในต่างประเทศ รายชือของคณะบุคคลซึงมีมติหรื อประกาศภายใต้ มติของคณะมนตรี ความมัน คงแห่งสหประชาชาติ
กําหนดให้ เป็ นบุคคลทีมีการกระทําอันเป็ นการก่อการร้ าย โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
6. การเก็บรักษาข้ อมูล
บริ ษัทฯ มีหน้ าทีจ ดั เก็บข้ อมูลเอกสารและหลักฐานการแสดงตน หรื อเอกสารอืนใดของลูกค้ า ตัวแทนประกันวินาศภัย
นายหน้ าประกันวินาศภัย หรื อคูค่ ้ า และผู้ดําเนินการแทนทีใ ช้ ในการตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ าตามที
กฎหมายกําหนด
7. การฝึ กอบรมพนักงาน
เพือ ให้ พ นักงานสามารถปฏิบัติ หน้ า ทีได้ ครบถ้ วน ถูก ต้ อง ตามข้ อ กํ าหนดของกฎหมายว่าด้ ว ยการป้องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย บริ ษัทฯ ได้ กําหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานอย่าง
ต่อเนืองทังองค์
2 กร ดังนี 2
1 พนัก งานทุก ระดับ จัด ให้ มี ก ารฝึ กอบรมเพื อ เสริ ม สร้ างความรู้ ความเข้ า ใจ เกี ย วกับ กฎหมาย กฎเกณฑ์
นโยบาย แนวทางการปฏิบัติ งาน ในส่วนที เกี ย วกับ การป้ องกันการฟอกเงิ น และการสนับ สนุนทางการเงิ นแก่
การก่อการร้ าย
นโยบายด้ านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
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2 พนักงานผู้ปฏิบตั ิงานโดยตรง จัดให้ มีการฝึ กอบรมเพือเสริ มสร้ างทักษะการปฏิบตั ิงาน จนสามารถปฏิบตั ิงาน
ไปในแนวทางเดียวกัน โดยไม่ผิดพลาด เพือไม่ให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทฯ
8. การตรวจสอบภายในเกียวกับระบบปฎิบัติการ
เพือให้ มนั ใจได้ วา่ ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ เกียวกับการปฏิบตั ิงานด้ านการป้องกันการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ วางแนวปฏิบตั ิไว้ ดังนี 2
1

ตรวจสอบความรู้ ความเข้ า ใจ ของพนัก งานผู้ป ฏิ บัติ ง านเกี ย วกับ กฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย และ
แนวปฏิบตั ิด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย

2 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานว่าเป็ นไปตามเป้าหมายทีกําหนดหรื อไม่
3 สุม่ สอบทานการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ เพือเป็ นข้ อมูลแก่ผ้ บู ริ หารทีเกียวข้ องใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานในความรับผิดชอบ
4 ประเมินความเสียงของบริ ษัทฯ ต่อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายและแนวปฏิบตั ิงาน หรื อ
เมือพบข้ อบกพร่องจากการปฏิบตั ิงานของพนักงานหรื อกระบวนการทํางาน
5 ประเมิ น ความรู้ ความเข้ า ใจของพนัก งานต่อ กฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายและแนวปฏิ บัติ ง านทุก ครั ง2
ทีมีการปรับเปลีย นกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ของสํานักงาน ปปง. หรื อหน่วยงานกํากับทีเกียวข้ อง
9. การพัฒนาและปรับปรุ งนโยบาย
เพือให้ การปฎิบตั ิตามกฎหมายเรื องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ าย เป็ นไปอย่างถูกต้ อง บริ ษัทฯ จะทําการติดตามความเปลียนแปลง ทังด้
2 านกฎหมาย และประกาศต่างๆของ
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างสมําเสมอ โดยจะนําหลักเกณฑ์ทีมีการเปลียนแปลงต่างๆ มาพัฒนาและ
ปรับปรุงนโยบายของบริ ษัท เพือให้ การปฎิบตั ิงานของบริ ษัทฯ สอดคล้ องกับกฎหมายให้ ได้ มากทีสดุ
โดยบริ ษัทฯ ได้ กําหนดระยะเวลาในการพัฒนาและปรับปรุ งนโยบายเรื องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้
ต้ องดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จหลังจากที มีการเปลีย นแปลงกฎหมายทีเกียวข้ องภายใน 6 เดือน ส่วนในกรณีทีกฎหมายหลักไม่มี
การเปลีย นแปลง บริ ษัทฯ จะทําการพิจารณาพัฒนาและปรับปรุงนโยบายทุกๆ 1 ปี

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
กรรมการผู้อํานวยการ

นโยบายด้ านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
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