นโยบาย เรื่ อง การป้องกันการฟอกเงินและต่ อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ าย
และการแพร่ ขยายอาวุธทีม่ ีอานุภาพทาลายล้ างสู ง กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วย
การป้ องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่ มีอานุ ภาพทาลายล้างสู ง
(Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing : AML/CTPF) จึ ง ได้
จัดทานโยบายฉบับนี้ เพื่อเป็ นนโยบายหลักของบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจฯ โดยผ่านการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของ
องค์กร สาหรับใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดทานโยบาย ดังนี้
- เพื่อใช้เป็ นนโยบายหลักของบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ซึ่ งประกอบด้วย ธนาคาร และบริ ษทั ภายในกลุ่ม
ธุรกิจฯ ที่ถูกกาหนดให้มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง
- เพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ งานที่ เป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน และกากับดู แลบริ ษ ทั ในกลุ่มธุ รกิ จฯ ให้มีการปฏิ บตั ิ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทาลายล้างสู ง รวมถึงสอดคล้องตามหลักมาตรฐานสากลด้าน AML/CTPF
- เพื่อให้กลุ่มธุรกิจฯ มีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ และมีหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายป้ องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง
ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มีองค์ประกอบของนโยบายที่ใช้ในการกากับดูแล แบ่งเป็ น 11 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย
พนักงานทุกคนภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า คู่คา้ ของธนาคารและบริ ษทั ภายในกลุ่มฯ มีหน้าที่ ดังนี้
1. ให้ความสาคัญและปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการต่อต้าน
การสนับ สนุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่ มี อานุ ภาพท าลายล้างสู ง นโยบายหลัก และ
นโยบายรองทางด้าน AML/CTPF ระเบียบ คู่มือการปฏิบตั ิงานประจาหน่วยงาน คาสั่ง หรื อ ประกาศ อย่างเคร่ งครัด
2. เข้ารับการอบรมความรู ้ทางด้าน AML/CTPF ตามกาหนดการจัดอบรม และเมื่ อมี การแจ้งรายชื่ อให้เข้ารับการอบรม
โดยต้องให้ความสาคัญและต้องให้ความร่ วมมือในการเข้ารับการอบรมความรู ้ตามกาหนดการอย่างเคร่ งครัด
3. มีการรายงานกรณี พบธุรกรรมที่น่าสงสัย หรื อ ผิดปกติ ที่เกี่ยวข้องหรื ออาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
4. ไม่ กระทาการเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ ยวกับ การตรวจสอบเพื่ อพิ สูจน์ ทราบข้อเท็จจริ งลู กค้า การรายงานธุ รกรรม หรื อการ
รายงานข้อมูลอื่นใดที่ เกี่ ยวข้องกับลูกค้าไปยังสานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ลูกค้า หรื อบุคคลอื่น
ทราบโดยเด็ดขาด เว้นแต่กฎหมายกาหนดข้อยกเว้นไว้เป็ นอย่างอื่น
หมวดที่ 2 การประเมินความเสี่ ยงด้ าน AML/CTPF ภายในองค์ กร
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร กาหนดแนวทางในการประเมินความเสี่ ยงด้าน AML/CTPF ภายในองค์กร ดังนี้
1. มีการจัดทาข้อมูลผลการประเมินความเสี่ ยงด้า น AML/CTPF ภายในองค์กร รวมถึงกาหนดมาตรการและวิธีบรรเทา
ความเสี่ ยง เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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2. เอกสาร หรื อ รายงานผลการประเมินความเสี่ ยงด้าน AML/CTPF ภายในองค์กร ถือเป็ นนโยบายและระเบียบวิธีการที่มี
ความสาคัญในระดับสู งสุ ด โดยต้องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร หรื อผูบ้ ริ หารที่มีอานาจระดับสู งสุ ด
3. แนวทางจัดทาการประเมินความเสี่ ยงด้าน AML/CTPF ภายในองค์กร มีการจัดทาข้อมูลโดยใช้หลักการ ดังนี้
3.1 มีการนาข้อมูลจากรายงานการประเมินความเสี่ ยงที่เผยแพร่ โดยสานักงานป้ องกันและปราบรามการฟอกเงิน
มาใช้ในการพิจารณาร่ วมด้วย
3.2 มี การพิจารณาปั จ จัยความเสี่ ยงในด้านต่างๆตามแนวทางที่ สานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น
กาหนด
3.3 มีการประเมินผลและสรุ ปผลความเสี่ ยง รวมถึงกาหนดมาตรการและวิธีบรรเทาความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น
4. มีการทบทวนและปรับปรุ งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินความเสี่ ยงด้าน AML/CTPF ภายในองค์กรให้เป็ นปั จจุ บนั โดย
กาหนดรอบการทบทวนและปรับปรุ งข้อมูลเป็ นประจาทุก 5 ปี
5. มีการจัดส่ งข้อมูลผลการประเมินความเสี่ ยงด้าน AML/CTPF ภายในองค์กรให้แก่สานักงานป้ องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินตามแนวทางที่กฎหมายกาหนด
หมวดที่ 3 การรับลูกค้ า
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร กาหนดแนวทางปฏิบตั ิในการรับลูกค้า ดังนี้
1. มีการรู ้จกั ลูกค้า (Know Your Customer หรื อ KYC) และ พิสูจน์ทราบข้อเท็จจริ งลูกค้า (Customer Due Diligence หรื อ
CDD) ก่อนสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรื อ รับทาธุรกรรมกับลูกค้า
2. มีการรู ้จกั ลูกค้า (Know Your Customer หรื อ KYC) และ พิสูจน์ทราบข้อเท็จจริ งลูกค้า (Customer Due Diligence หรื อ
CDD) ก่อนสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรื อรับทาธุรกรรมกับลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราว
3. มีการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริ งลูกค้าอย่างเข้มข้น (Enhanced Due Diligence หรื อ EDD) สาหรับลูกค้าที่มีความเสี่ ยงสู ง
4. มีการนาข้อมูลลูกค้าและผูร้ ับประโยชน์ที่แท้จริ งของลูกค้ามาตรวจสอบกับบัญชีรายชื่อที่มีความเสี่ ยงสู งต่อการฟอกเงิน
ตามที่กฎหมายกาหนด บัญชีรายชื่ อบุคคลที่ถูกกาหนดที่มีความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มี
อานุ ภาพทาลายล้างสู ง และบัญชีรายชื่อประเภทใดก็ตามที่ประกาศโดยสานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในอนาคต รวมถึงฐานบัญชีรายชื่อที่มีความเสี่ ยงด้าน AML/CTPF เพิ่มเติมจากผูใ้ ห้บริ การภายนอก
5. มีการประเมินผลเพื่อให้ทราบว่าลูกค้ามีความเสี่ ยงด้าน AML/CTPF อยูร่ ะดับใด ก่อนสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ หรื อ
รับทาธุรกรรมกับลูกค้า
6. มีการมอบหมายให้ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง พิจารณาและตัดสิ นใจสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ หรื อ รับทาธุ รกรรมกับลูกค้า
ที่มีความเสี่ ยงสู ง
7. ไม่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรื อ รับทาธุรกรรมกับลูกค้าที่มีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
- ผูท้ ี่ ไม่ให้ความร่ วมมื อในการให้ขอ้ มู ล เอกสาร หลักฐานการแสดงตน หรื อ ไม่ให้ขอ้ มู ลสาหรั บใช้ในการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า หรื อไม่สามารถตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าได้
- ผูท้ ี่ขอทาธุ รกรรมโดยการสงวนนาม หรื อ ปกปิ ดชื่อ หรื อ ใช้นามแฝง หรื อ ใช้ขอ้ มูลหลักฐานการแสดงตน
ปลอม หรื อเป็ นของบุคคลอื่นเพื่อปกปิ ดตัวตน
- สถาบันการเงินที่ดาเนินธุรกิจโดยไม่มีที่ต้ งั และไม่ได้จดั ตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (Shell Bank)
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สถาบันการเงิน หรื อ ธนาคารตัวแทน (Correspondent Bank) ที่ ไม่ มีนโยบาย มาตรการกากับดู แลทางด้าน
AML/CTPF หรื อมี น โยบายที่ ไ ม่ ส อดคล้อ งตามข้อ ก าหนดของกฎหมายและไม่ เป็ นไปตามหลัก การ
มาตรฐานสากล
- บุคคล คณะบุคคล องค์กร ที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มี
อานุ ภาพทาลายล้างสู ง หรื อ บุคคลที่ถูกกาหนดตามประกาศของสานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน และประกาศโดยองค์กรต่างประเทศ
- มี พฤติกรรมที่ น่าสงสัยว่าจะอาศัยช่องทางของสถาบันการเงินเพื่อการฟอกเงิน หรื อเป็ นการขอทาธุ รกรรม
ทางการเงิ น ที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้องกับ การสนับ สนุ น ทางการเงิ น แก่ การก่ อ การร้ ายและการแพร่ ข ยายอาวุธที่ มี
อานุภาพทาลายล้างสู ง
มีการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้มีความเป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่องจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
มี การการบริ ห ารความเสี่ ยงด้าน AML/CTPF อย่างต่ อ เนื่ อ ง โดยติ ดตามและตรวจสอบความเคลื่ อ นไหวในการท า
ธุรกรรมของลูกค้าทุกรายอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
มีการรายงานธุ รกรรมตามที่กฎหมายกาหนดและกรณี พบธุ รกรรมที่น่าสงสัย หรื อผิดปกติ ไปยังสานักงานป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
มีการปรับปรุ งระดับความเสี่ ยงด้าน AML/CTPF ของลูกค้าให้สอดคล้องกับผลการทบทวนข้อมูลลูกค้า หรื อ ผลการ
ติดตามและตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทาธุรกรรมของลูกค้า
-

8.
9.
10.
11.

หมวดที่ 4 การบริหารความเสี่ ยงด้ าน AML/CTPF สาหรับลูกค้ า
กลุ่มธุ รกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มีกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงด้าน AML/CTPF สาหรับลูกค้า เพื่อป้ องกันมิให้การดาเนิ นธุ รกิจ
ของกลุ่มธุ รกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ถูกใช้เป็ นเครื่ องมือ หรื อ เป็ นตัวกลางในการฟอกเงินหรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง ดังนี้
 มีการบริ หารความเสี่ ยงของผลิตภัณฑ์และบริ การ และช่องทางการให้บริ การ
 มีการบริ หารความเสี่ ยงลูกค้า
 มีการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง
หมวดที่ 5 การใช้ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและข้ อมูลสารสนเทศด้ าน AML/ CTPF
กลุ่มธุ รกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ให้ความสาคัญและส่ งเสริ มให้มีการใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ใช้ตรวจสอบและพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้า ตามข้อกาหนดของสานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึ ง
ข้อมูลที่มีความเสี่ ยงด้าน AML/CTPF ที่จดั ทาและประกาศโดยองค์กรต่างประเทศ โดยมีการจัดหาฐานข้อมูลเพิ่มเติมจากผูใ้ ห้บริ การ
ภายนอก เพื่อให้มีการปฏิบตั ิสอดคล้องตามหลักการมาตรฐานสากลด้าน AML/CTPF
หมวดที่ 6 การรายงานธุรกรรมตามทีก่ ฎหมายกาหนด
กลุ่มธุ รกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มีการรายงานความเสี่ ยงอันเกิดจากการทาธุ รกรรมของลูกค้าตามข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี้
 มีการรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด
 มีการรายงานธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน
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 มีการรายงานธุรกรรมการโอนเงินและชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 มีการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย
 มีการรายงานธุรกรรมประเภทอื่นใดก็ตามที่จะมีกฎหมายหรื อประกาศเพิ่มเติมในอนาคต
หมวดที่ 7 การเก็บรักษาข้ อมูลด้ าน AML/CTPF
กลุ่มธุ รกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลด้าน AML/CTPF ตามข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้
 จัดเก็บข้อมูลแสดงตนและข้อมูลพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริ งของลูกค้าเป็ นเวลา 10 ปี นับจากวันที่ยตุ ิความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
หรื อเป็ นไปตามระยะเวลาที่จะมีกฎหมายหรื อประกาศเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 จัดเก็บข้อมูลรายงานธุ รกรรมเป็ นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ ทาธุ รกรรมกับลูกค้า หรื อวันที่บนั ทึ กข้อเท็จจริ ง หรื อเป็ นไป
ตามระยะเวลาที่จะมีกฎหมายหรื อประกาศเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต
หมวดที่ 8 การตรวจสอบภายในด้ าน AML/CTPF
กลุ่มธุ รกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร กาหนดให้มีหน่วยงานทาหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ โดยมีความเป็ นอิสระในการใช้อานาจ
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้าน AML/CTPF ของหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทั้งกระบวนการปฏิบตั ิงานโดยพนักงาน และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนในการปฏิบตั ิงาน อย่างน้อยปี ละ1 ครั้ง รวมทั้งมีการรายงานผลประเมินจากการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง หรื อคณะผูบ้ ริ หารระดับสู ง
หมวดที่ 9 การคัดเลือกบุคคลากรและการฝึ กอบรมความรู้ ด้าน AML/CTPF
พนักงานที่ถูกรับเข้ามาปฏิบตั ิงานภายในองค์กรจะต้องไม่เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง และพนักงานใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรมความรู ้ดา้ น AML/CTPF รวมถึงต้องผ่านการทดสอบ
หลังการอบรม ก่อนบรรจุเข้าเป็ นพนักงาน โดยมีการเก็บบันทึกประวัติการอบรมในหัวข้อดังกล่าวไว้เป็ นหลักฐาน สาหรับพนักงาน
ปั จจุบนั ต้องผ่านการอบรมทบทวนความรู ้ดา้ น AML/CTPF อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
หมวดที่ 10 การเปิ ดเผยข้ อมูลด้ าน AML/CTPF
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มีการกาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิการเปิ ดเผยข้อมูลด้าน AML/CTPF ดังนี้
 ห้ามเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งหรื อกระทาการด้วยวิธีใด ที่ทาให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย
หรื อ การส่ งข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าไปยังสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 ธนาคาร และบริ ษ ัท ภายในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ฯ สามารถใช้ข ้อ มู ลร่ วมกัน หรื อ ส่ งข้อ มู ล ระหว่างกัน เพื่ อ ประโยชน์ ในการ
ตรวจสอบพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้า และการบริ หารความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุ นทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง
หมวดที่ 11 การทบทวนนโยบาย
กลุ่ ม ธุ รกิ จ การเงิ น เกี ยรติ น าคิ น ภัท ร จะมี ก ารทบทวนนโยบายฉบับ นี้ ให้ มี เนื้ อ หาและสาระส าคัญ ที่ เป็ นปั จ จุ บ ัน สอดคล้อ งตาม
ข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงินแก่
การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง โดยการทบทวน ปรับปรุ ง แก้ไข นโยบายฉบับนี้ ต้องผ่านการอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการธนาคาร หรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดขององค์กร
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