บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน): นโยบำยด้ ำนกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ
กำรต่ อต้ ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ กำรก่ อกำรร้ ำยและกำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ ำงสูง

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด ( มหำชน )
นโยบำยด้ ำนกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่ อต้ ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน
แก่ กำรก่ อกำรร้ ำยและกำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ ำงสูง (Anti-Money Laundering &
Counter-Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Financing (AML/CTPF))
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ตระหนักถึงหน้ าที่และจรรยาบรรณใน
การกาหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ิ เพื่อรองรับนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้ างสูง
โดยบริ ษัทมีความมุ่งมัน่ ในการป้องกันมิให้ บริ ษัทเป็ นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
โดยการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและ
แนวทางปฏิ บัติที่สานักงาน ปปง.และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดขึน้ อย่าง
เคร่งครัด
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายลาดับรอง และมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับนโยบายข้ างต้ น อันได้ แก่ นโยบาย
ในการรับลูกค้ า มาตรการในการบริ หารความเสี่ยง แนวปฏิบตั ิในการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับ
ลูกค้ า และกากับดูแลให้ บคุ ลากรภายในองค์กรต้ องปฏิบตั ิตามนโยบาย มาตรการและแนวทางปฎิบตั ิเกี่ยวกับ
การตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า ดังต่อไปนี ้
1. วัตถุประสงค์
สืบเนื่องจากบริ ษัทในฐานะสถาบันการเงิน ต้ องกาหนดให้ นโยบายด้ านการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลาย
ล้ างสูง จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยที่ บริ ษัทจะต้ องให้ ความสาคัญ มุ่งมัน่ ในการป้องกัน
ปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มี
อานุ ภ าพท าลายล้ า งสูง มี ห น้ าที่ แ ละจรรยาบรรณในการปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ วยการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน และเป็ นไปตามมาตรฐานสากลด้ านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้ าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้ างสูง
เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายข้ างต้ น บริ ษัทจึงได้ กาหนดให้ มีนโยบายใน
การรั บ ลูก ค้ า การบริ ห ารความเสี่ ย งที่ อ าจเกี่ ย วกับ การฟอกเงิ น ของลูก ค้ า และ ก าหนดหลัก ปฏิ บัติ ต าม
กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า อันเป็ นกระบวนการหลักในการป้องกันและตรวจสอบ
มิให้ หน่วยงานตนเป็ นแหล่งฟอกเงินหรื อแหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย ซึ่งสอดคล้ องรองรับตาม
กฎหมายกาหนด
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ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จะท าหน้ าที่ ในการบริ ห ารจัดการองค์ กร และบุคลากรให้ สามารถปฏิ บัติต ามนโยบาย
ดังกล่าวให้ มีประสิทธิภาพอยูเ่ สมอ
2. หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
2.1 คณะกรรมการบริ หารได้ ให้ ความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้ าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้ างสูง และกาหนดให้
พนัก งานต้ อ งปฏิ บัติ ต ามนโยบาย ระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บัติ ข องบริ ษั ท ข้ อ ก าหนด กฎหมายและกฎระเบี ย บของ
หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
2.2 บริ ษัทกาหนดให้ คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมายป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Committee : AMLC) ทาหน้ าที่กากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่า
ด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และฝ่ ายกฏหมายเป็ นผู้ติดต่อประสานงานกับสานักงาน ปปง.
2.3 คณะกรรมการบริ หารให้ ความสาคัญในการกาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงในการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้ างสูง ที่อาจเกิดขึ ้น
จากการใช้ บริ การต่างๆ ของบริ ษัท
2.4 คณะกรรมการบริ หารให้ ความสนับสนุนและส่ง เสริ มให้ พนักงานมีความรู้ ความเข้ าใจ ด้ านการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้ างสูงอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
2.5 คณะกรรมการบริ หารกาหนดให้ มีคาสัง่ ระเบียบ และคู่มือปฏิบตั ิงาน ที่สอดคล้ องกับนโยบายว่า
ด้ วยการป้องกันการฟอกเงินและต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทาลายล้ างสูง ตามแนวทางปฏิบตั ิที่สานักงาน ปปง. ประกาศกาหนด
3. นโยบำยกำรรับลูกค้ ำ
บริ ษัทได้ กาหนดกระบวนการสร้ างหรื อปฏิเสธความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการทาธุรกรรมกับลูกค้ า
ตัวแทน คู่ค้า และผู้ดาเนินการแทนทังในประเทศและต่
้
างประเทศที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับ บริ ษัท โดยต้ อง
ได้ รับข้ อมูลของลูกค้ า ตัวแทน คู่ค้า หรื อผู้ดาเนินการแทน เพื่อให้ สามารถดาเนินการพิสจู น์ทราบและระบุตวั ตน
ของลูกค้ าได้ และตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ ากับบัญชีรายชื่อที่มีความเสีย่ งตามที่กฎหมายกาหนด ทังนี
้ ้ เพื่อป้องกัน
มิให้ บริ ษัทถูกใช้ เป็ นเครื่ องมือ หรื อเป็ นตัวกลางในการฟอกเงินหรื อสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
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4. กำรพิสูจน์ ทรำบและระบุตัวตนของลูกค้ ำ
บริ ษัทได้ กาหนดประเภทลูกค้ า รวมถึงประเภทของผู้รับผลประโยชน์ที่แท้ จริ งและผู้มีอานาจควบคุม
โดยให้ ลกู ค้ าเป็ นผู้แจ้ งและยืนยันความถูกต้ องของข้ อมูลด้ วยตนเองด้ วย เพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลและหลักฐานใน
การระบุตวั ตน และดาเนินการจัดระดับความเสีย่ งของลูกค้ าอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายกาหนด
5. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
บริ ษัทกาหนดให้ มีมาตรการในการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงิน และการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้ างสูง ที่เหมาะกับระดับความเสี่ยงของ
ลูกค้ าตามมาตรฐานสากลและแนวทางปฏิบตั ิที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนด
เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ามาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันหรื อลดความเสี่ยงจากการใช้ บริ ษัทเป็ นช่องทางหรื อเป็ น
ตัวกลางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้ างสูง
5.1 บริ ษัทกาหนดให้ มีการประเมินความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้ างสูง เพื่อให้ ทราบระดับความต้ องการในการจัดเก็บข้ อมูล
และหลักฐานการแสดงตนให้ เหมาะสมตามระดับความเสีย่ งในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้ างสูงของลูกค้ า
5.2 บริ ษัทจัดให้ มีมาตรการที่เหมาะสมและเข้ มข้ นมากกว่าปกติ ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้ าที่ต้องให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ หรื อลูกค้ าที่ มีความเสี่ยงในการฟอกเงินและการก่อการร้ าย และ
กาหนดวิธีการเฝ้าระวังและติดตามการทาธุรกรรมของลูกค้ าอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5.3 บริ ษัทกาหนดให้ มีการบริ หารความเสีย่ ง การทบทวนข้ อมูลและข้ อเท็จจริ ง ซึ่งต้ องทาการรู้ จกั ลูกค้ า
และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งของลูกค้ าอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะลูกค้ าที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน
ระดับสูง หากพบข้ อเท็จจริ งที่เสี่ยงต่อการฟอกเงินหรื อสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้ างสูง บริ ษัทจะพิจารณาตรวจสอบเพื่อปฏิเสธการสร้ างความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ า หรื อ
หากต้ องสร้ างความสัมพันธ์ บริ ษัทจะพิจารณารายงานเป็ นธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสานักงาน ปปง.
5.4 บริ ษัทกาหนดให้ มีมาตรการตรวจสอบธุรกรรมเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าตามความเสีย่ งที่
เกิดขึ ้นจากการดาเนินความสัมพันธ์และติดตามความเคลือ่ นไหวทางบัญชีอย่างต่อเนื่อง
6. กำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ ำ
บริ ษัทจัดให้ มีการเข้ าถึงฐานข้ อมูลต่างๆ เพื่อใช้ ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า
ตามที่กฎหมายกาหนด เช่น ข้ อมูลของบุค คลผู้กระท าความผิดมูลฐาน หรื อผู้กระทาความผิด ฐานฟอกเงิ น
รายชื่อบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศ รายชื่อของคณะบุคคลซึ่งประกาศภายใต้ มติของคณะ
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน): นโยบำยด้ ำนกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ
กำรต่ อต้ ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ กำรก่ อกำรร้ ำยและกำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ ำงสูง
มนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติกาหนดให้ เป็ นคณะบุคคลที่มีการกระทาอันเป็ นการก่อการร้ าย เป็ นต้ น โดย
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ ำ
บริ ษัทกาหนดให้ มีกระบวนการติดตามความเคลือ่ นไหวของการใช้ บริ การของลูกค้ า จนกว่าลูกค้ าจะยุติ
ความสัมพันธ์ ตามแนวทางที่กฎหมายกาหนด และหากเป็ นลูกค้ าจรบริ ษัทจะปฏิบตั ิตามแนวทางที่กฎหมาย
ก าหนด รวมถึ งลูก ค้ าที่ อ ยู่ในบัญ ชี รายชื่ อ ที่ เลขาธิ ก าร ปปง. แจ้ ง (UN List, Sanction List และอื่ น ๆ) เพื่ อ
ประเมินว่ายังคงสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ อาชีพ และแหล่งที่มาของรายได้ เพื่อให้ บริ ษัทมีข้อมูลลูกค้ าที่เป็ น
ปั จจุบนั
8. กำรรำยงำนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเมื่อตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ ำ
8.1 บริ ษัทได้ กาหนดให้ มีวิธีการในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสานักงาน ปปง. ภายใต้
เงื่อนไขและข้ อกาหนดของกฎหมายว่าด้ วยการฟอกเงินและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
8.2 บริ ษัทให้ ความสาคัญในการพิจารณาเพื่อพัฒนาระบบหรื อวิธีการเพื่อช่วยในการรายงานธุรกรรมที่
มีเหตุอนั ควรสงสัยทันเวลา และสามารถตรวจสอบพบร่องรอยของธุรกรรมที่ผิดปกติหรื อน่าสงสัยได้
8.3 บริ ษั ท ได้ มี ก ารก าหนดลัก ษณะธุ รกรรมที่ มี เหตุอัน ควรสงสัย อย่า งน้ อ ยตามแนวทางปฏิ บัติ ที่
สานักงาน ปปง.และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนด
8.4 บริ ษัทจะระมัดระวังไม่เปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อที่จะทาให้ ลกู ค้ าทราบว่า บริ ษัทได้ รายงานธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัยต่อสานักงาน ปปง.
9. กำรเก็บรักษำข้ อมูล
9.1 บริ ษัทกาหนดให้ มีการจัดเก็บข้ อมูลเอกสารและหลักฐานการแสดงตนหรื อเอกสารหลักฐานอื่นใด
ของลูกค้ า ตัวแทน คู่ค้า หรื อผู้ดาเนินการแทน ที่ใช้ ในการทาความรู้ จกั ตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับ
ลูกค้ า ตัวแทน คูค่ ้ า หรื อผู้ดาเนินการแทน
9.2 บริ ษัทกาหนดให้ มีการจัดเก็บข้ อมูล เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม การประเมิน
ความเสี่ยงและการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้ า อันเกี่ยวข้ องกับกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ ง ตาม
กฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ หน่วยงานทางการสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งระยะเวลาการจัดเก็บข้ อมูลจะต้ องสอดคล้ อง
กับนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิของบริ ษัท ข้ อกาหนด กฎหมายและหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ อง
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน): นโยบำยด้ ำนกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ
กำรต่ อต้ ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ กำรก่ อกำรร้ ำยและกำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ ำงสูง

10. กำรจัดทำ ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงำน
บริ ษัทกาหนดให้ มี ระเบียบ และคู่มือปฏิบตั ิงาน ที่สอดคล้ องกับนโยบายว่าด้ วยการป้องกันการฟอก
เงินและการต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้ าง
สูง ตามแนวทางปฏิบตั ิที่สานักงาน ปปง. ประกาศกาหนด
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