บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
นโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้ าและนโยบายการรับลูกค้ า
บริ ษั ท มี ห น้ า ที่ แ ละจรรยาบรรณในการกํ า หนดนโยบายและแนวทางในการปฏิ บัติ เพื่ อ รองรั บ นโยบายการบริ หาร
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้ าและนโยบายในการรับลูกค้ าเนื่องจากบริ ษัทมีการทําธุรกรรมรับแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศจากลูกค้ าที่ใช้ บริ การของบริ ษัท โดยบริ ษัทมีความมุง่ มัน่ ในการป้องกันมิให้ องค์กรเป็ นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุนทาง
เงินแก่การก่อการร้ ายโดยการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและ
แนวทางปฏิบตั ิที่สาํ นักงาน ปปง. กําหนดขึ ้นอย่างเคร่งครัด
บริ ษัทมีการกําหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับนโยบายข้ างต้ น อันได้ แก่ นโยบายในการรับลูกค้ า มาตรการใน
การบริ หารความเสี่ยง แนวปฏิบตั ิในการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าและกํากับดูแลให้ บคุ ลากรภายในองค์กรต้ อง
ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวอย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยมีแนวทางเกี่ ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า ดังต่อไปนี ้
1. วัตถุประสงค์
บริ ษั ท มี ก ารกํ า หนดนโยบายที่ ไ ด้ รั บ อนุมัติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท โดยมี ค วามมุ่ง มั่น ในการป้ องกัน ปราบปราม
การฟอกเงินและต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย รวมถึงมีหน้ าที่และจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่า
ด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและเป็ นไปตามมาตรฐานสากลด้ านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
บริ ษัทมีนโยบายในการรั บลูกค้ า การบริ หารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้ าและมีหลักปฏิบัติตาม
กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าอันเป็ นกระบวนการหลักในการป้องกันและตรวจสอบมิให้ บริ ษัทเป็ น
แหล่งฟอกเงินหรื อแหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย ซึง่ สอดคล้ องรองรับตามกฎหมายกําหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะทําหน้ าที่
ในการบริ หารจัดการองค์กรและบุคลากรให้ สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวให้ มีประสิทธิภาพอยูเ่ สมอ
2. หน้ าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามนโยบายของบริษัท
2.1
ผู้ บริ ห ารที่ มี อํ า นาจของบริ ษั ท ให้ ความสํ า คัญ ในการป้ องกัน ปราบปรามการฟอกเงิ น และการต่ อ ต้ า น
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย โดยกําหนดให้ พนักงานต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายระเบียบวิธีปฏิบตั ิของสํานักงาน ปปง.
โดยเคร่งครัด
2.2
บริ ษัทมีการกําหนดให้ ผ้ บู ริ หารที่มีอํานาจหน้ าที่กํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงินและเป็ นผู้ติดต่อประสานงานกับสํานักงาน ปปง.
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2.3
ผู้บริ หารที่มีอํานาจของบริ ษัทมีการกําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงในการฟอกเงิ นการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ ายที่อาจเกิดขึ ้นจากการให้ บริ การแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศของบริ ษัท
2.4
ผู้บริ หารที่มีอํานาจของบริ ษัทมีการสนับสนุนและส่งเสริ มให้ พนักงานมีความรู้ ความเข้ าใจด้ านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิ นและการต่อต้ านการสนับสนุน ทางการเงิ นแก่การก่ อการร้ ายอย่างเพียงพอและสามารถปฏิ บัติ ต าม
กฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5
ผู้บริ หารที่มีอํานาจของบริ ษัทได้ กําหนดให้ มีคําสัง่ ระเบียบและคูม่ ือปฏิบตั ิงานที่สอดคล้ องกับนโยบายว่าด้ วย
การป้องกันการฟอกเงิน การต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายตามแนวทางปฏิบตั ิที่สํานักงาน ปปง. กําหนด
แต่ในกรณีที่ข้อบังคับและแนวทางที่ออกภายใต้ กฎหมายนี ้หรื อกฎหมายอื่น ๆ ที่ไม่สอดคล้ องกับแนวทางปฏิบตั ิ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายที่กําหนดไว้ เข้ มงวดกว่า
3. นโยบายการรับลูกค้ า
บริ ษัทมีการกําหนดกระบวนการสร้ างหรื อปฏิเสธความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการทําธุรกรรมกับลูกค้ าประจําและลูกค้ าจร
โดยได้ รับข้ อมูลของลูกค้ าเพื่อสามารถดําเนินการพิสจู น์ทราบและระบุตวั ตนของลูกค้ าได้ และตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ ากับบัญชีรายชื่อ
ที่มีความเสีย่ งตามที่กฎหมายกําหนด ทังนี
้ ้ เพื่อป้องกันมิให้ บริ ษัทถูกใช้ เป็ นเครื่ องมือหรื อเป็ นตัวกลางในการฟอกเงินหรื อการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
4. การพิสูจน์ ทราบและการระบุตัวตนของลูกค้ า
บริ ษัทมีการกําหนดประเภทลูกค้ าประจําและลูกค้ าจร เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ข้ อมูลและหลักฐานในการแสดงตนตามที่กฎหมาย
กําหนด และบริ ษัทได้ พิสจู น์ทราบข้ อมูลของลูกค้ าเพื่อดําเนินการระบุตวั ตนก่อนจะดําเนินกระบวนการบริ หารความเสี่ยงในลําดับ
ต่อไปตามที่กฎหมายกําหนด
5. การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้ า
บริ ษัทกําหนดให้ มีมาตรการในการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้ าตามที่กฎหมายกําหนดและ
อาจสอดคล้ องกับมาตรฐานสากลด้ าน AML (Anti Money Laundering) (การฟอกเงิ น) เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามาตรการดังกล่าวสามารถ
ป้องกันหรื อลดความเสีย่ งจากการใช้ บริ ษัทเป็ นช่องทางหรื อเป็ นตัวกลางในการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
5.1
บริ ษัทกํ าหนดให้ มีการประเมินความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิ นแก่การก่อการร้ าย
เพื่อให้ ทราบระดับความต้ องการในการจัดเก็บข้ อมูลและหลักฐานการแสดงตนให้ เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงในการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายของลูกค้ าทังหมด
้
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5.2
บริ ษัทจัดให้ มีมาตรการที่เหมาะสมและเข้ มข้ นมากกว่าปกติในการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ ยวกับ
ลูกค้ าที่มีความเสีย่ งต่อการฟอกเงินในระดับสูง
5.3
บริ ษัทกําหนดให้ มีการบริ หารความเสี่ยงและการทบทวนข้ อมูลและข้ อเท็จจริ งที่ใช้ เพื่อการบริ หารความเสี่ยง
สําหรับลูกค้ าอย่างสมํ่าเสมอโดยเฉพาะลูกค้ าทีม่ ีความเสีย่ งต่อการฟอกเงินระดับสูง หากพบข้ อเท็จจริ งที่เสีย่ งต่อการฟอกเงินหรื อ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย บริ ษัทจะต้ องพิจารณาตรวจสอบเพื่อปฏิเสธการสร้ างความสัมพันธ์ กับลูกค้ า หรื อหาก
ต้ องการสร้ างความสัมพันธ์ บริ ษัทต้ องรายงานเป็ นธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสํานักงาน ปปง. ทันที
6. การพัฒนาบุคลากร
ในแผนงานประจําปี บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการฝึ กอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้ องกับการทําธุรกรรมรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เพื่อให้ ทราบกฎระเบียบ หลักเกณฑ์และข้ อมูลที่ได้ มีการปรับปรุ งจากสํานักงาน ปปง. และสามารถนําความรู้ ดังกล่าวไปใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงานได้ อย่างเหมาะสม
7. การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ า
บริ ษัทจัดให้ มีการเข้ าถึงฐานข้ อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าตามที่กฎหมายกําหนด
เช่น ข้ อมูลของบุคคลผู้กระทําความผิดมูลฐาน หรื อผู้กระทําความผิดฐานฟอกเงิน รายชื่อบุคคลที่มีสถานภาพการเมืองบางประเทศ
รายชื่อของคณะบุคคลซึง่ มีมติหรื อประกาศภายใต้ มติของคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ กําหนดให้ เป็ นคณะบุคคลที่มีการ
กระทํ าอันเป็ นการก่ อการร้ าย เป็ นต้ น โดยการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
8. การตรวจสอบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ า
บริ ษัทกําหนดให้ มีกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าทุกประเภทจนกว่าลูกค้ าจะยุติความสัมพันธ์
รวมถึงการตรวจสอบและปรับปรุ งข้ อมูลของลูกค้ าให้ เป็ นปั จจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ เช่น การทบทวนข้ อมูลของลูกค้ า การร้ องขอ
เอกสารประกอบที่มีสาระสําคัญ จัดให้ มีการตรวจสอบข้ อมูลของลูกค้ ากับฐานข้ อมูลของลูกค้ าต่าง ๆ จัดให้ มีระบบและขันตอน
้
การปฏิบตั ิงานในการติดตามธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ ทบทวนการบริ หารความเสี่ยง
และการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่มีความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า เป็ นต้ น รวมถึงการ
เก็บรักษาข้ อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายกําหนดด้ วย
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9. การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเมื่อตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ า
9.1
บริ ษัทกําหนดระบบการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสํานักงาน ปปง. ภายใต้ เงื่อนไขและข้ อกําหนด
ของกฎหมายว่าด้ วยการฟอกเงินและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
9.2
บริ ษัทมีการพัฒนาระบบหรื อวิธีการเพื่อช่วยให้ การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยทันเวลา และสามารถ
ตรวจพบร่องรอยของธุรกรรมที่ผิดปกติหรื อน่าสงสัยได้
9.3
บริ ษัทกําหนดลักษณะธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยอย่างน้ อยตามแนวทางปฏิบตั ิท่ีสํานักงาน ปปง. กําหนด
เช่น รายการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินสดเกิน 500,000 บาท หรื อรายการอื่นที่มีเหตุอนั ควรสงสัย
9.4
บริ ษัทไม่เปิ ดเผยให้ ลกู ค้ าทราบว่าได้ รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยนันต่
้ อสํานักงาน ปปง.
10. การเก็บรักษาข้ อมูล
10.1 บริ ษัทมีการจัดเก็บข้ อมูลเอกสารและหลักฐานการแสดงตนหรื อเอกสารหลักฐานอื่นใดของลูกค้ าที่ใช้ ในการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าตามที่กฎหมายกําหนด
10.2 บริ ษัทมีการจัดเก็บข้ อมูลเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมการประเมินความเสี่ยง และการ
วิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้ าอันเกี่ยวข้ องกับกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งตามกฎหมายกําหนดไว้ เป็ นระยะเวลา 5 ปี
นับจากวันที่ลกู ค้ าทําธุรกรรม
10.3 หากสํานักงาน ปปง. ขอตรวจสอบข้ อมูล บริ ษัทมีข้อมูลไว้ ให้ ตรวจสอบได้ ตลอดเวลา ซึ่งระยะเวลาในการ
จัดเก็บข้ อมูลนันมี
้ ความสอดคล้ องกับนโยบาย ระเบียบวิธีปฎิบตั ิและข้ อกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
11. อื่นๆ
นโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ิดงั กล่าว มีผลบังคับใช้ กบั บริ ษัทในกลุม่ ที่บริ ษัทได้ ระบุไว้
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