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          นโยบาย เร่ือง การป้องกนัการฟอกเงนิและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย 
                 และการแพร่ขยายอาวุธทีม่ีอานุภาพท าลายล้างสูง กลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร 

 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร ให้ความส าคญัในการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ย
การป้องกนัการฟอกเงินและต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง 
(Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing : AML/CTPF) จึงได้
จดัท านโยบายฉบบัน้ีเพ่ือเป็นนโยบายหลกัของบริษทัในกลุ่มธุรกิจฯ โดยผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการหรือผูบ้ริหารสูงสุดของ
องคก์ร ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยมีวตัถุประสงคใ์นการจดัท านโยบาย ดงัน้ี 
- เพื่อใชเ้ป็นนโยบายหลกัของบริษทัในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร ซ่ึงประกอบดว้ย ธนาคาร และบริษทัภายในกลุ่ม

ธุรกิจฯ ท่ีถูกก าหนดใหมี้หนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัการฟอกเงินและต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง  

- เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั และก ากบัดูแลบริษทัในกลุ่มธุรกิจฯ ให้มีการปฏิบติัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัการฟอกเงินและต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพท าลายลา้งสูง  รวมถึงสอดคลอ้งตามหลกัมาตรฐานสากลดา้น AML/CTPF 

- เพ่ือใหก้ลุ่มธุรกิจฯ มีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และมีหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   
 

นโยบายป้องกนัการฟอกเงินและต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง
ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร มีองคป์ระกอบของนโยบายท่ีใชใ้นการก ากบัดูแล แบ่งเป็น 11 หมวด ดงัน้ี  
 

หมวดที ่1 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย 
พนกังานทุกคนภายในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ คู่คา้ ของธนาคารและบริษทัภายในกลุ่มฯ มีหนา้ท่ี ดงัน้ี   

1. ให้ความส าคญัและปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายวา่ดว้ยการต่อตา้น
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง นโยบายหลกั  และ
นโยบายรองทางดา้น AML/CTPF ระเบียบ คู่มือการปฏิบติังานประจ าหน่วยงาน ค าสั่ง หรือ ประกาศ อยา่งเคร่งครัด     

2. เขา้รับการอบรมความรู้ทางดา้น  AML/CTPF ตามก าหนดการจดัอบรม และเม่ือมีการแจง้รายช่ือให้เขา้รับการอบรม 
โดยตอ้งใหค้วามส าคญัและตอ้งใหค้วามร่วมมือในการเขา้รับการอบรมความรู้ตามก าหนดการอยา่งเคร่งครัด  

3. มีการรายงานกรณีพบธุรกรรมท่ีน่าสงสัย หรือ ผดิปกติ ท่ีเก่ียวขอ้งหรืออาจเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงิน  
4. ไม่กระท าการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการตรวจสอบเพ่ือพิสูจน์ทราบขอ้เท็จจริงลูกคา้ การรายงานธุรกรรม หรือการ

รายงานขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ไปยงัส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ลูกคา้ หรือบุคคลอ่ืน
ทราบโดยเดด็ขาด เวน้แต่กฎหมายก าหนดขอ้ยกเวน้ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน   

 

หมวดที ่2 การประเมนิความเส่ียงด้าน AML/CTPF ภายในองค์กร 
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร ก าหนดแนวทางในการประเมินความเส่ียงดา้น AML/CTPF ภายในองคก์ร ดงัน้ี 

1. มีการจดัท าขอ้มูลผลการประเมินความเส่ียงดา้น AML/CTPF ภายในองค์กร รวมถึงก าหนดมาตรการและวิธีบรรเทา
ความเส่ียง เป็นลายลกัษณ์อกัษร  



 

 2 / 4 
 

2. เอกสาร หรือ รายงานผลการประเมินความเส่ียงดา้น AML/CTPF ภายในองคก์ร ถือเป็นนโยบายและระเบียบวิธีการท่ีมี
ความส าคญัในระดบัสูงสุด โดยตอ้งผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการธนาคาร หรือผูบ้ริหารท่ีมีอ  านาจระดบัสูงสุด 

3.  แนวทางจดัท าการประเมินความเส่ียงดา้น AML/CTPF ภายในองคก์ร  มีการจดัท าขอ้มูลโดยใชห้ลกัการ ดงัน้ี 
3.1 มีการน าขอ้มูลจากรายงานการประเมินความเส่ียงท่ีเผยแพร่โดยส านกังานป้องกนัและปราบรามการฟอกเงิน

มาใชใ้นการพิจารณาร่วมดว้ย 
3.2 มีการพิจารณาปัจจยัความเส่ียงในดา้นต่างๆตามแนวทางท่ีส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

ก าหนด 
3.3 มีการประเมินผลและสรุปผลความเส่ียง รวมถึงก าหนดมาตรการและวธีิบรรเทาความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 

4. มีการทบทวนและปรับปรุงขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินความเส่ียงดา้น AML/CTPF ภายในองค์กรให้เป็นปัจจุบนั โดย
ก าหนดรอบการทบทวนและปรับปรุงขอ้มูลเป็นประจ าทุก 5 ปี 

5. มีการจดัส่งขอ้มูลผลการประเมินความเส่ียงดา้น AML/CTPF ภายในองคก์รใหแ้ก่ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงินตามแนวทางท่ีกฎหมายก าหนด 

 

หมวดที ่3 การรับลูกค้า 
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร ก าหนดแนวทางปฏิบติัในการรับลูกคา้ ดงัน้ี 

1. มีการรู้จกัลูกคา้ (Know Your Customer หรือ KYC) และ พิสูจน์ทราบขอ้เท็จจริงลูกคา้ (Customer Due Diligence หรือ 
CDD) ก่อนสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือ รับท าธุรกรรมกบัลูกคา้ 

2. มีการรู้จกัลูกคา้ (Know Your Customer หรือ KYC) และ พิสูจน์ทราบขอ้เท็จจริงลูกคา้ (Customer Due Diligence หรือ 
CDD) ก่อนสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือรับท าธุรกรรมกบัลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว 

3. มีการพิสูจน์ทราบขอ้เทจ็จริงลูกคา้อยา่งเขม้ขน้ (Enhanced Due Diligence หรือ EDD) ส าหรับลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูง 
4. มีการน าขอ้มูลลูกคา้และผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของลูกคา้มาตรวจสอบกบับญัชีรายช่ือท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการฟอกเงิน

ตามท่ีกฎหมายก าหนด บญัชีรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนดท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพท าลายลา้งสูง และบญัชีรายช่ือประเภทใดก็ตามท่ีประกาศโดยส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
ในอนาคต รวมถึงฐานบญัชีรายช่ือท่ีมีความเส่ียงดา้น AML/CTPF เพ่ิมเติมจากผูใ้หบ้ริการภายนอก 

5. มีการประเมินผลเพ่ือใหท้ราบวา่ลูกคา้มีความเส่ียงดา้น AML/CTPF อยูร่ะดบัใด ก่อนสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือ 
รับท าธุรกรรมกบัลูกคา้ 

6. มีการมอบหมายให ้ผูบ้ริหารระดบัสูง พิจารณาและตดัสินใจสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือ รับท าธุรกรรมกบัลูกคา้
ท่ีมีความเส่ียงสูง 

7. ไม่สร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือ รับท าธุรกรรมกบัลูกคา้ท่ีมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
- ผูท่ี้ไม่ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูล เอกสาร หลกัฐานการแสดงตน หรือ ไม่ให้ขอ้มูลส าหรับใชใ้นการ

ตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ หรือไม่สามารถตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ได ้  
- ผูท่ี้ขอท าธุรกรรมโดยการสงวนนาม หรือ ปกปิดช่ือ หรือ ใชน้ามแฝง  หรือ ใชข้อ้มูลหลกัฐานการแสดงตน

ปลอม หรือเป็นของบุคคลอ่ืนเพื่อปกปิดตวัตน 
- สถาบนัการเงินท่ีด าเนินธุรกิจโดยไม่มีท่ีตั้ง และไม่ไดจ้ดัตั้งอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย (Shell Bank)  
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- สถาบนัการเงิน หรือ ธนาคารตวัแทน (Correspondent Bank) ท่ีไม่มีนโยบาย มาตรการก ากบัดูแลทางดา้น  
AML/CTPF หรือมีนโยบายท่ีไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดของกฎหมายและไม่เป็นไปตามหลักการ
มาตรฐานสากล  

- บุคคล คณะบุคคล องคก์ร ท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมี
อานุภาพท าลายลา้งสูง หรือ บุคคลท่ีถูกก าหนดตามประกาศของส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน  และประกาศโดยองคก์รต่างประเทศ  

- มีพฤติกรรมท่ีน่าสงสัยว่าจะอาศยัช่องทางของสถาบนัการเงินเพ่ือการฟอกเงิน หรือเป็นการขอท าธุรกรรม
ทางการเงินท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพท าลายลา้งสูง  

8. มีการทบทวนขอ้มูลลูกคา้ใหมี้ความเป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ และต่อเน่ืองจนกวา่จะยติุความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
9. มีการการบริหารความเส่ียงด้าน AML/CTPF อย่างต่อเน่ือง โดยติดตามและตรวจสอบความเคล่ือนไหวในการท า

ธุรกรรมของลูกคา้ทุกรายอยา่งต่อเน่ืองจนกวา่จะยติุความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
10. มีการรายงานธุรกรรมตามท่ีกฎหมายก าหนดและกรณีพบธุรกรรมท่ีน่าสงสัย หรือผิดปกติ ไปยงัส านกังานป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน   
11. มีการปรับปรุงระดบัความเส่ียงดา้น AML/CTPF ของลูกคา้ให้สอดคลอ้งกบัผลการทบทวนขอ้มูลลูกคา้ หรือ ผลการ

ติดตามและตรวจสอบความเคล่ือนไหวในการท าธุรกรรมของลูกคา้  
 

หมวดที ่4 การบริหารความเส่ียงด้าน AML/CTPF ส าหรับลูกค้า  
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร มีกระบวนการบริหารความเส่ียงดา้น  AML/CTPF ส าหรับลูกคา้ เพ่ือป้องกนัมิใหก้ารด าเนินธุรกิจ
ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือ หรือ เป็นตวักลางในการฟอกเงินหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย และการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง ดงัน้ี  

 มีการบริหารความเส่ียงของผลิตภณัฑแ์ละบริการ และช่องทางการใหบ้ริการ 
 มีการบริหารความเส่ียงลูกคา้ 
 มีการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 

 

หมวดที ่5 การใช้ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศด้าน AML/ CTPF 
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร ใหค้วามส าคญัและส่งเสริมให้มีการใชร้ะบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือ
ใชต้รวจสอบและพิสูจน์ทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ ตามขอ้ก าหนดของส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึง
ขอ้มูลท่ีมีความเส่ียงดา้น AML/CTPF ท่ีจดัท าและประกาศโดยองคก์รต่างประเทศ โดยมีการจดัหาฐานขอ้มูลเพ่ิมเติมจากผูใ้ห้บริการ
ภายนอก เพื่อใหมี้การปฏิบติัสอดคลอ้งตามหลกัการมาตรฐานสากลดา้น AML/CTPF  
 

หมวดที ่6 การรายงานธุรกรรมตามทีก่ฎหมายก าหนด 
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร มีการรายงานความเส่ียงอนัเกิดจากการท าธุรกรรมของลูกคา้ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายวา่ดว้ย
การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีแนวทางในการปฏิบติั ดงัน้ี   

 มีการรายงานธุรกรรมท่ีใชเ้งินสด 
 มีการรายงานธุรกรรมเก่ียวกบัทรัพยสิ์น 
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 มีการรายงานธุรกรรมการโอนเงินและช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
 มีการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย 
 มีการรายงานธุรกรรมประเภทอ่ืนใดกต็ามท่ีจะมีกฎหมายหรือประกาศเพ่ิมเติมในอนาคต 

 

หมวดที ่7 การเกบ็รักษาข้อมูลด้าน AML/CTPF 
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร มีการปฏิบติัเก่ียวกบัการเกบ็รักษาขอ้มูลดา้น AML/CTPF ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายวา่ดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ดงัน้ี 

 จดัเกบ็ขอ้มูลแสดงตนและขอ้มูลพิสูจน์ทราบขอ้เทจ็จริงของลูกคา้เป็นเวลา 10 ปี นบัจากวนัท่ียติุความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
หรือเป็นไปตามระยะเวลาท่ีจะมีกฎหมายหรือประกาศเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงในอนาคต 

 จดัเก็บขอ้มูลรายงานธุรกรรมเป็นเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ีท าธุรกรรมกบัลูกคา้ หรือวนัท่ีบนัทึกขอ้เท็จจริง หรือเป็นไป
ตามระยะเวลาท่ีจะมีกฎหมายหรือประกาศเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงในอนาคต 

 

หมวดที ่8 การตรวจสอบภายในด้าน AML/CTPF  
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร ก าหนดใหมี้หน่วยงานท าหนา้ท่ีตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ โดยมีความเป็นอิสระในการใชอ้  านาจ
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบติังานดา้น AML/CTPF ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งกระบวนการปฏิบติังานโดยพนักงาน และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชส้นบัสนุนในการปฏิบติังาน อยา่งนอ้ยปีละ1 คร้ัง  รวมทั้งมีการรายงานผลประเมินจากการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือคณะผูบ้ริหารระดบัสูง  
 

หมวดที ่9 การคัดเลือกบุคคลากรและการฝึกอบรมความรู้ด้าน AML/CTPF 
พนักงานท่ีถูกรับเขา้มาปฏิบติังานภายในองค์กรจะตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงิน การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง และพนกังานใหม่ทุกคนตอ้งผา่นการอบรมความรู้ดา้น AML/CTPF รวมถึงตอ้งผา่นการทดสอบ
หลงัการอบรม ก่อนบรรจุเขา้เป็นพนกังาน โดยมีการเก็บบนัทึกประวติัการอบรมในหัวขอ้ดงักล่าวไวเ้ป็นหลกัฐาน ส าหรับพนกังาน
ปัจจุบนั ตอ้งผา่นการอบรมทบทวนความรู้ดา้น AML/CTPF อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
 

หมวดที ่10 การเปิดเผยข้อมูลด้าน AML/CTPF 
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร มีการก าหนดแนวทางในการปฏิบติัการเปิดเผยขอ้มูลดา้น AML/CTPF ดงัน้ี 

 หา้มเปิดเผยขอ้เทจ็จริงหรือกระท าการดว้ยวธีิใด ท่ีท าใหลู้กคา้ทราบเก่ียวกบัการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย 
หรือ การส่งขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ไปยงัส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

 ธนาคาร และบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจฯ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันหรือส่งขอ้มูลระหว่างกัน เพ่ือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบพิสูจน์ทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ และการบริหารความเส่ียงดา้นการฟอกเงิน และการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง   

 

หมวดที ่11 การทบทวนนโยบาย 
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร จะมีการทบทวนนโยบายฉบับน้ีให้มีเน้ือหาและสาระส าคัญท่ีเป็นปัจจุบัน สอดคลอ้งตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายวา่ดว้ยการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง โดยการทบทวน ปรับปรุง แกไ้ข นโยบายฉบบัน้ี ตอ้งผา่นการอนุมติั
จากคณะกรรมการธนาคาร หรือผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร 


