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บริษัท ประกันภยัไทยววิัฒน์ จาํกัด (มหาชน)  

นโยบายเกี�ยวกับการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย 

 

ตามที� บริษัท ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทประกนัวินาศภยัซึ�งถกูจดัให้อยูใ่นกลุม่สถาบนัการเงิน 

ตามพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดงันั 2น เพื�อให้เป็นไปตามที�กฎหมายกําหนด และ เพื�อป้องกันมิให้

บริษัทฯ ตกเป็นเครื�องมือของผู้กระทําการฟอกเงินและผู้สนบัสนนุทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ที�อาจสง่ผลกระทบต่อชื�อเสียง

และก่อให้เกิดความเสยีหายกบับริษัทฯ จงึให้ความสาํคญัโดยมุง่มั�นในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน

การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงกําหนดมาตราการต่างๆที�จําเป็น เพื�อสนบัสนุนนโยบายดงักล่าว โดยมี

วตัถปุระสงค์และแนวทางในการกําหนดนโยบายและมาตรการตา่งๆ ดงันี 2 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื�อเป็นแนวปฏิบตัิงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนบัสนุนทางการเงินแก ่
การก่อการร้าย ตามกําหนดของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงข้อกําหนดของกฎ 
ระเบียบ ที�เกี�ยวข้อง  

2. เพื�อให้ผู้ เกี�ยวข้องและพนกังานบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจอยา่งถกูต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ในการปฏิบตัิ
ตามขอบเขตและข้อกําหนดด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนบัสนนุทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย 

3. เพื�อเป็นแนวทางในการบริหารจดัการกระบวนการและขั 2นตอนการปฏิบตัิงานภายในองค์กรเกี�ยวกบัการรับลกูค้า การ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี�ยวกบัลกูค้า และการป้องกนัและบริหารความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ 2นจากกระบวนการฟอกเงินหรือ
การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายที�ดําเนินการผา่นช่องทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

 
หน้าที�และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที�พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนมุตัิแนวนโยบายการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

2. คณะผู้บริหาร มีหน้าที�ดงัตอ่ไปนี 2 
2.1 จดัทําและนําเสนอนโยบายและแนวปฏิบตัิที�สอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงินและการตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
2.2 กําหนดมาตรการควบคมุและจดัการความเสี�ยงด้านการฟอกเงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

ที�อาจเกิดขึ 2นจากการใช้ช่องทางการทําธุรกรรม ผลติภณัฑ์หรือบริการตา่งๆ ของบริษัทฯ 
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2.3 กําหนดคําสั�ง ระเบียบ และแนวปฏิบตัิงานภายในที�สอดคล้องกบันโยบายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามแนวทางที�สํานกังาน ปปง. กําหนด หรือ
กฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้อง 

2.4 กําหนดผู้บริหารที�มีอํานาจหน้าที�พิจารณาใช้ดลุพินิจ และอนมุตัิขั 2นตอนการดําเนินงานทั 2งในกรณีปกติ  และกรณี
ที� ต้องได้ รับการกลั�นกรองเ ป็นพิ เศษ ในขั 2นตอนการรับลูก ค้า  การประเมินความเสี�ยงลูก ค้า  และ 
การตรวจสอบเพื�อทราบข้อเท็จจริงเกี�ยวกบัลกูค้า  

2.5 กํากบัดแูลและตรวจสอบการปฏิบตัิงานของพนกังาน ให้เป็นไปตามคําสั�ง ระเบียบ และแนวปฏิบตัิตามนโยบาย
วา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดย
เคร่งครัด 

2.6 สนับสนุนและส่ง เส ริมใ ห้พนักงานมีความ รู้ความเ ข้าใจเ กี� ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ 
ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเพียงพอ จนสามารถปฏิบัติงานใน
กระบวนการรับลกูค้า การบริหารความเสี�ยง และการตรวจสอบเพื�อทราบข้อเท็จจริงเกี�ยวกับลกูค้าได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

3. พนักงานทุกระดับ มีหน้าที�ปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามคําสั�ง ระเบียบ และแนวปฏิบัติที�บริษัทฯ กําหนดขึ 2นภายใต้
นโยบายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 

ส่วนที� 1 นโยบายหลักด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงนิแก่การ

ก่อการร้าย 

บริษัทฯ ได้กําหนดให้ นโยบายเรื�องการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงิน

แก่การก่อการร้าย เป็นนโยบายหลกัขององค์กรและมีความสาํคญั เทา่ๆกบันโยบายหลกัในการดําเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื�อให้มีรูปธรรมที�ชดัเจน ใน

การปฏิบตัิให้สอดคล้องตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงิน

แก่การก่อการร้าย บริษัทฯ ได้กําหนดแนวนโยบายและมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ 

การตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย ดงันี 2 

1.1 จดัทํานโยบายและแนวปฏิบตัิงานด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ต้านการสนบัสนนุทาง
การเ งินแก่การก่อการร้ายขององค์กร เ ป็นลายลักษณ์อักษรขึ 2นนําเสนอขออนุมัติความเ ห็นชอบ 
ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  

1.2 กําหนดแนวปฏิบตัิงานภายในองค์กรเพื�อรองรับนโยบายบริษัทฯ  
1.3 กํากบัดแูลและบริหารจดัการให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิผล ตามแนวปฏิบตัิที�กําหนดไว้ โดยมีผู้ ที�มี

หน้าที�รับผิดชอบที�ชดัเจนในการกํากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
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เงิน การติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงาน รวมถึงการเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับสํานกังาน 
ปปง. 

1.4 จดัอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในนโยบายและแนวปฏิบตัิเกี�ยวกบัการรับลกูค้า การบริหารความเสี�ยง และ
หลกัปฏิบตัิตามกระบวนการตรวจสอบเพื�อทราบข้อเท็จจริงเกี�ยวกับลกูค้าจนสามารถปฏิบตัิงานได้ครบถ้วน 
ถกูต้องเป็นมาตรฐานหนึ�งในการพฒันาพนกังานทกุระดบัในบริษัทฯ 

ทั 2งนี 2 แนวนโยบายที�กําหนดขึ 2นจะเป็นหลกัปฏิบตัิโดยเคร่งครัดของบริษัทฯ ทั 2งสาํนกังานใหญ่และสาขาทั�วประเทศ  
 

ส่วนที�  2 นโยบายรอง หรือสาระสําคญัในการปฏิบตัิหน้าที�เกี�ยวกับการรับลกูค้า ถือ เป็นส่วนหนึ�งของการดําเนินการตาม

นโยบายหลกั เรื�อง การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน(และการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ประกอบไปด้วย 

1. การรับลกูค้า  

เมื�อแรกรับทําธุรกรรมกบัลกูค้า หรือผู้ ที�ทําธุรกรรมครั 2งคราว บริษัทฯ ต้องจดัให้มีการแสดงตน เพื�อระบตุวัตน และ

ดําเนินการตรวจสอบพิสจูน์ทราบตวัตนของลกูค้า หรือผู้ ที�ทําธุรกรรมครั 2งคราว โดยมีขั 2นตอนดงันี 2 

               1.1 การจัดให้ลกูค้าแสดงตน 

เมื�อลกูค้าประสงค์จะสร้างความสมัพนัธ์หรือผู้ ที�ทําธุรกรรมครั 2งคราวประสงค์จะทําธุรกรรมครั 2งแรก บริษัทฯ ต้องจดัให้

ลกูค้าแจ้งข้อมลูเบื 2องต้นตาม ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี เรื�องวิธีการแสดงตนของลกูค้าสถาบนัการเงินและผู้ประกอบอาชีพ

ตามมาตรา 16 

1.2 การระบุตัวตนของลกูค้า 

บริษัทฯ ต้องตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการแสดงตนของลกูค้า ผู้ ที�ทําธุรกรรมเป็นครั 2งคราว โดยให้พนกังานผู้มี

หน้าที�ติดต่อกับลูกค้า ตัวแทน นายหน้า เป็นผู้ ตรวจสอบในการใช้ดุลยพินิจที�เหมาะสม ซึ�งการตรวจสอบในขั 2นตอนนี 2 มี

วตัถปุระสงค์เพื�อ 

(1) ทราบวา่ ลกูค้าหรือผู้ ที�ทําธุรกรรมเป็นครั 2งคราว เป็นบคุคล นิตบิคุคลหรือบคุคลที�มีการตกลงกนั มีตวัตน

อยูจ่ริงตามกฎหมาย  

(2) ทราบว่า ข้อมลูการแสดงตนที�ได้รับมานั 2น เพียงพอต่อการดําเนินกระบวนการบริหารความเสี�ยง และ

ตรวจสอบเพื�อทราบข้อเท็จจริงเกี�ยวกบัลกูค้า  

 1.3 การพิสจูน์ทราบข้อเท็จจริงเกี�ยวกับลกูค้า 

บริษัทฯ ต้องทําการตรวจสอบความครบถ้วนถกูต้องของข้อมลู และ หลกัฐานการแสดงตนของลกูค้าหรือผู้ ที�ทํา 

ธุรกรรมเป็นครั 2งคราวกบัรายชื�อ “บคุคลที�ถกูกําหนด” ซึ�งเป็นข้อมลูรายชื�อบคุคล คณะบคุคล นิติบคุคล หรือองค์กร ซึ�งมีมติของ

หรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั�นคงแหง่สหประชาชาติกําหนดให้เป็นผู้ ที�มีการกระทําอนัเป็นการก่อการร้ายหรือ บคุคล

ที�ศาลมีคําสงัเป็นบคุคลที�ถกูกําหนด 
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          1.4 การอนุมัติรับลกูค้าหรือการปฎิเสธการรับลกูค้า 

บริษัทฯ จะปฏิเสธการสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมกับลกูค้า หากปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ�ง

อยา่งใดดงัแสดงไว้ด้านลา่งนี 2   

1  ลกูค้าปกปิดชื�อ นามสกลุ  หรือชื�อและนามสกลุที�แท้จริง หรือใช้ชื�อแฝง ชื�อปลอม ในการทําธุรกรรม 

2  ลกูค้าแจ้งข้อมลูเท็จ หรือแสดงหลกัฐานสาํคญัเป็นเท็จ 

3  การให้ข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนของลูกค้า ไม่เป็นไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื�อง 

     วิธีการแสดงตนของลกูค้าสถาบนัการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16  

4  ไมส่ามารถตรวจสอบข้อมลูและหลกัฐานการแสดงตนได้ 

5  ตรวจสอบพบว่าลกูค้า ผู้ ได้รับผลประโยชน์ที�แท้จริงของลกูค้า หรือผู้มีสว่นเกี�ยวข้องอย่างมีนยัสําคญัเป็น   

    สมาชิกของคณะบุคคลที�คณะมนตรีความมั�นคงแห่งสหประชาชาติมีมติหรือมีประกาศภายใต้มต ิ

    กําหนดให้เป็นคณะบคุคลที�มีการกระทําอนัเป็นการก่อการร้ายซึ�งรัฐบาลไทยได้ประกาศให้ความรับรองมต ิ

    หรือประกาศดงักลา่ว 

6 การรับลกูค้ารายนั 2นๆ จะทําให้บริษัทฯ มีความเสี�ยงต่อการฟอกเงินหรือการสนบัสนนุทางการเงินแก่การ 

   ก่อการร้าย 

ทั 2งนี 2 บริษัทฯ จะพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที�มีเหตอุนัควรสงสยัตอ่สาํนกังาน ปปง. ด้วยกรณีการปฏิเสธม ี

สาเหตเุนื�องมาจากข้อ 1  ข้อ .2  และข้อ 5 

2. การตรวจสอบเพื�อทราบข้อเท็จจริงของลกูค้า 

 บริษัทฯ กําหนดขั 2นตอนในการตรวจสอบความเคลื�อนไหวในการทําธุรกรรม เพื�อที�จะทําให้ทราบว่าลกูค้าแต่ละรายมี

โอกาสเสี�ยงต่อการฟอกเงินและสนบัสนุนทางการเงินต่อการก่อการร้ายเพียงใด และจะได้นําข้อมูลที�ได้มาดําเนินการตาม

มาตรการบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสมสําหรับลูกค้าแต่ละรายต่อไป ซึ�งบริษัทฯจะดําเนินขั 2นตอนในการตรวจสอบความ

เคลื�อนไหวในการทําธุรกรรมนี 2ตลอดไปจนกวา่จะยตุิความสมัพนัธ์ 

3. การบริหารความเสี�ยงด้านการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการบริหารความเสี�ยงด้านการฟอกเงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

เพื�อให้ทราบวา่ บริษัทฯ มีโอกาสเสี�ยงตอ่การเป็นแหลง่ฟอกเงินและสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพียงใด และ นําผล

การบริหารความเสี�ยงนี 2ไปใช้เป็นปัจจยัในการบริหารความเสี�ยงสาํหรับลกูค้า ดงันี 2 

3.1  การบริหารความเสี�ยงด้านการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้ายภายในองค์กร 

บริษัทฯ พิจารณากําหนดให้ประเภทผลติภณัฑ์/ บริการ/ ช่องทางการจดัหนา่ย/ ช่องทางการทําธุรกรรม เพื�อการ

บริหารความเสี�ยงด้านการฟอกเงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย ร่วมกบัปัจจยัความเสี�ยงอื�นๆ ของลกูค้า 

เพื�อพิจารณาประกอบความเสี�ยงสาํหรับลกูค้าแตล่ะราย  



นโยบายด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่การกอ่การร้าย  5 

 

3.2  การบริหารความเสี�ยงด้านการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้ายสาํหรับลกูค้า 

 บริษัทฯ พิจารณากําหนดให้ผลที�ได้จากการตรวจสอบลกูค้ากบัฐานข้อมลูต่าง ๆ ประเทศหรือพื 2นที�ที�ลกูค้ามีถิ�นที�อยู ่

แหลง่รายได้ การประกอบอาชีพ ความเป็นบคุคลที�มีสถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศ เป็นการกําหนดระดบัความเสี�ยง

ต่อการฟอกเงินของลกูค้า โดยได้กําหนดปัจจยัการพิจารณาความเสี�ยงของลกูค้าในระดบั ตํ�า ปานกลาง และ ระดบัสงู ตาม

หลกัเกณฑ์ที�กฎหมายกําหนดไว้  

3.3 การบริหารความเสี�ยงของลกูค้าอย่างต่อเนื�อง 

บริษัทฯ  จะจดัให้มีการบริหารความเสี�ยงด้านการฟอกเงินและการสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารก่อการร้ายอยา่ง

ตอ่เนื�อง โดยเฉพาะการบริหารความเสี�ยงสาํหรับลกูค้า จะต้องทําตั 2งแตข่ั 2นตอนอนมุตัิรับลกูค้า ไปจนกวา่จะยตุิความสมัพนัธ์  

4. การรายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย  

       บริษัทฯ กําหนดให้มีมาตรการในการรายงานธุรกรรมที�มีเหตอุนัควรสงสยั ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย โดยเมื�อ

พบว่ามีธุรกรรมที�มีเหตอุนัควรสงสยัให้ดําเนินการตรวจสอบตามขั 2นตอนที�กําหนด เพื�อเสนอให้ผู้บริหารที�มีอํานาจพิจารณา   

และอนมุตัิเป็นรายงานธุรกรรมที�มีเหตอุนัควรสงสยั ก่อนนําสง่สาํนกังาน  ปปง.  

5. การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการตรวจสอบลกูค้าเพื�อป้องกันการฟอกเงนิหรือการสนับสนุนทางการเงนิแก่การ

ก่อการร้าย  

บริษัทฯ มีหน้าที�จดัให้มีการเข้าถึงฐานข้อมลูที�ใช้ในการตรวจสอบ เพื�อทราบข้อเท็จจริงเกี�ยวกบัลกูค้าตามที�กฏหมาย
กําหนด เช่น ข้อมูลของบุคคลผู้กระทําความผิดมลูฐาน หรือผู้กระทําความผิดฐานฟอกเงิน รายชื�อบุคคลที�มีสถานภาพทาง
การเมืองในตา่งประเทศ รายชื�อของคณะบคุคลซึ�งมีมติหรือประกาศภายใต้มติของคณะมนตรีความมั�นคงแห่งสหประชาชาติ
กําหนดให้เป็นบคุคลที�มีการกระทําอนัเป็นการก่อการร้าย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงินได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
6. การเก็บรักษาข้อมูล 

บริษัทฯ มีหน้าที�จดัเก็บข้อมลูเอกสารและหลกัฐานการแสดงตน หรือเอกสารอื�นใดของลกูค้า ตวัแทนประกนัวินาศภยั 

นายหน้าประกนัวินาศภยั หรือคูค้่า และผู้ดําเนินการแทนที�ใช้ในการตรวจสอบเพื�อทราบข้อเท็จจริงเกี�ยวกบัลกูค้าตามที�

กฎหมายกําหนด  

7. การฝึกอบรมพนักงาน 

 เพื�อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางในการพฒันาพนกังานอย่าง

ตอ่เนื�องทั 2งองค์กร ดงันี 2 

1  พนักงานทุกระดับ  จัดให้มีการฝึกอบรมเพื�อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี�ยวกับ กฎหมาย กฎเกณฑ์  

                 นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน ในส่วนที�เกี�ยวกับการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก ่

                การก่อการร้าย 



นโยบายด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่การกอ่การร้าย  6 

 

2   พนกังานผู้ปฏิบตัิงานโดยตรง  จัดให้มีการฝึกอบรมเพื�อเสริมสร้างทกัษะการปฏิบตัิงาน จนสามารถปฏิบตัิงาน 

                  ไปในแนวทางเดียวกนั โดยไมผิ่ดพลาด เพื�อไมใ่ห้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัทฯ  

8. การตรวจสอบภายในเกี�ยวกับระบบปฎิบัติการ 

 เพื�อให้มั�นใจได้วา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ เกี�ยวกบัการปฏิบตัิงานด้านการป้องกนัการฟอกเงินและการ

สนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ จึงได้วางแนวปฏิบตัิไว้ ดงันี 2 

1  ตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ ของพนักงานผู้ ปฏิบัติงานเกี�ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย และ 

        แนวปฏิบตัิด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

2    ประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานวา่เป็นไปตามเป้าหมายที�กําหนดหรือไม ่

3   สุม่สอบทานการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตัิ เพื�อเป็นข้อมลูแก่ผู้บริหารที�เกี�ยวข้องใน 

        การพฒันาประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานในความรับผิดชอบ 

4  ประเมินความเสี�ยงของบริษัทฯ ต่อการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายและแนวปฏิบตัิงาน หรือ 

        เมื�อพบข้อบกพร่องจากการปฏิบตัิงานของพนกังานหรือกระบวนการทํางาน 

5  ประเมินความรู้ ความเข้าใจของพนักงานต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายและแนวปฏิบัติงานทุกครั 2ง  

       ที�มีการปรับเปลี�ยนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของสาํนกังาน ปปง. หรือหนว่ยงานกํากบัที�เกี�ยวข้อง 

9.  การพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย 

 เพื�อให้การปฎิบตัิตามกฎหมายเรื�องการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงิน

แก่การก่อการร้าย เป็นไปอย่างถกูต้อง บริษัทฯ จะทําการติดตามความเปลี�ยนแปลง ทั 2งด้านกฎหมาย และประกาศต่างๆของ

สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินอย่างสมํ�าเสมอ โดยจะนําหลกัเกณฑ์ที�มีการเปลี�ยนแปลงต่างๆ มาพฒันาและ

ปรับปรุงนโยบายของบริษัท เพื�อให้การปฎิบตัิงานของบริษัทฯ สอดคล้องกบักฎหมายให้ได้มากที�สดุ  

 โดยบริษัทฯ ได้กําหนดระยะเวลาในการพฒันาและปรับปรุงนโยบายเรื�องการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินให้

ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จหลงัจากที� มีการเปลี�ยนแปลงกฎหมายที�เกี�ยวข้องภายใน 6 เดือน สว่นในกรณีที�กฎหมายหลกัไม่มี

การเปลี�ยนแปลง บริษัทฯ จะทําการพิจารณาพฒันาและปรับปรุงนโยบายทกุๆ 1 ปี 

  

 

             

                       นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  

             กรรมการผู้อํานวยการ 


