นโยบายว่ าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ าย
การแพร่ ขยายอาวุธทีม่ ีอานุภาพทาลายล้างสู งและการฟอกเงิน
บริษัท เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฯมีนโยบายและแนวทางการปฏิ บตั ิเพื่อรองรับ และให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการป้ องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู งพ.ศ.2559
และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 เพื่อให้บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
มิตอ้ งตกเป็ นเครื่ องมือ สนับสนุนให้แก่ผกู ้ ระทาความผิด หรื อเป็ นช่องทางที่จะนาหรื อสร้างรายได้จากกิจกรรมที่
ผิดกฎหมาย
บริ ษทั ฯจึงได้กาหนดนโยบายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู งและการฟอกเงิน ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนี้
1. บริษัทฯจัดให้ มีนโยบายในการบริหารความเสี่ ยง และมาตรการประเมินความเสี่ ยง การฟอกเงินและ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยให้รวมถึงความเสี่ ยงที่เกิดจากประเภทลูกค้า ผลิตภัณฑ์
หรื อการบริ การ พื้นที่หรื อประเทศที่มีความเสี่ ยง การใช้เทคโนโลยีสาร สนเทศ รวมถึงการกาหนด
มาตรการบรรเทาความเสี่ ยงการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผกู ้ ่อการร้ายได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
2. การจัดให้ มีการรู้จักตัวตนลูกค้ า (Know Your Client: KYC)
บริ ษทั ฯจะดาเนินการตามระเบียบและวิธีการที่เกี่ยวกับการแสดงตัวตนของลูกค้าตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้ โดยจะมีการจัดเก็บและตรวจสอบเอกสารการแสดงตัวตนของลูกค้าทุกราย ประกอบการ
พิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อทุกครั้ง
3. การตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ า (Client Due Diligence : CDD)
บริ ษทั ฯจะปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ เกี่ ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งตามที่
กฎหมายกาหนด โดยมีวิธีการปฏิบตั ิ ดังนี้
3.1 ระบุตวั ตนของลูกค้า และตรวจสอบตัวตนของลูกค้า
3.2 นาข้อมูลของลูกค้าไปตรวจเปรี ยบเทียบ“ รายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด” ตามที่สานักงานปปง.
ได้ประกาศไว้
3.3 มีระบบการตรวจสอบ การทาธุรกรรม และข้อมูลของลูกค้าให้เป็ นข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั อยู่
เสมอ
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3.4 ประเมินและบริ หารความเสี่ ยงลูกค้าทุกรายจากปั จจัยความเสี่ ยงที่เกิ ดจากลูกค้า หรื อจาก
พื้นที่หรื อประเทศที่มีความเสี่ ยงด้านการฟอกเงิน
4. การปฏิเสธทาธุรกรรมกับลูกค้ าและการยุติสัมพันธ์ กบั ลูกค้ า กรณี ลูกค้าเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
4.1 หากลูกค้าเป็ นผูม้ ีรายชื่อ“บุคคลที่ถูกกาหนด” ตามที่สานักงานปปง.ได้ประกาศไว้
4.2 หากลูกค้าปกปิ ดชื่อหรื อนามสกุลใช้นามแฝง หรื อใช้ชื่อปลอม แจ้งเท็จในข้อมูล หรื อแสดง
เอกสารหลักฐานสาคัญเป็ นเท็จ
4.3 หากไม่ได้รับข้อมูลหรื อหลักฐาน ซึ่งมีความสาคัญในการระบุตวั ตนของลูกค้า หรื อ ข้อมูล
ที่ลูกค้าให้ไม่เพียงพอ
4.4 หากการรับลูกค้ารายนั้นๆจะทาให้บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงต่อการฟอกเงินหรื อการ สนับสนุน
แก่การก่อการร้ายอย่างร้ายแรง
4.5 บริ ษทั ฯต้องระงับการดาเนิ นการอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกาหนด เพื่อต่อต้าน
การสนับสนุ นทางการเงินแก่ผกู ้ ่อการร้าย เมื่อหากมีการพบว่าลูกค้า หรื อบุคคลที่เคยเป็ นลูกค้าของบริ ษทั ฯ เป็ น
บุคคลเดียวกับที่มีรายชื่อเป็ นผูถ้ ูกกาหนดตามรายชื่อที่ปปง.ประกาศ โดยบริ ษทั ฯมีหน้าที่จะต้องรายงานข้อมูลไป
ยังสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

5. การทารายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสั ย
บริ ษทั ฯมีหน้าที่ติดตามว่าธุรกรรมใดของลูกค้าเกี่ยวข้องหรื อมีเหตุอนั ควรเชื่อได้วา่ เกี่ยวข้องกับการ
สนับสนุนทางการการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง หรื อเป็ นธุรกรรมที่
กระทากับหรื อเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่กาหนด หากบริ ษทั ฯพบเหตุดงั กล่าว จะต้องรายงานไปยังสานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่มีเหตุอนั ควรสงสัย

6. การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ า
บริ ษทั ฯจัดให้มีการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้าตามที่
กฎหมายกาหนด เช่น บุคคลที่ถูกกาหนดตามประกาศรายชื่อของปปง.หรื อรายชื่อของคณะบุคคลซึ่งมีมติของคณะ
มนตรี ความมัน่ คงแห่ งสหประชาชาติ กาหนดให้เป็ นบุคคลก่อการร้าย เป็ นต้น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การป้องกันและปราบปรามเงินได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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7. การบริหารความเสี่ ยงที่เกีย่ วกับการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ าย การแพร่ ขยายอาวุธ
ที่มอี านุภาพทาลายล้ างสู งและการฟอกเงิน
บริ ษ ัท ฯก าหนดให้มี ม าตรการในการพิ จ ารณาความเสี่ ย งที่ เกี่ ยวกับ พระราชบัญ ญัติ ก ารป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงินแก่ การก่ อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่ มีอานุ ภาพทาลายล้างสู งและ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT เพื่อให้มนั่ ใจ
ได้ว่ามาตรการดังกล่าวสามารถป้ องกัน หรื อลดความเสี่ ยงจากการใช้บริ ษทั เป็ นช่องทางในการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้กาหนดให้มีการบริ หารความเสี่ ยง และจะทบทวนข้อมูลและข้อเท็จจริ งที่ใช้ในการบริ หาร
ความเสี่ ยงสาหรับลูกค้าอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะลูกค้าที่มีความเสี่ ยงต่อการฟอกเงินสู ง หากพบข้อเท็จจริ งที่เสี่ ยง
ต่อการฟอกเงินหรื อสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า และระงับ
การดาเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมและทรัพย์สินต่อไป

8. การจัดเก็บรักษาข้ อมูล
บริ ษทั ฯมีการจัดเก็บข้อมูลรายงานธุรกรรมทุกประเภทที่ได้ส่งต่อสานักงานปปง. และเอกสารและ
หลักฐานการแสดงตนหรื อเอกสารหลักฐานอื่นใดของลูกค้าที่ใช้ในการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับ
ลูกค้าตามที่กฎหมายกาหนด
นโยบายนี้ได้รับการพิจารณาและอนุมตั ิโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2561
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