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หลักการต่อต้านการฟอกเงิน
คําแถลงหล ักการ:
3M มุง่ มันทีจะปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายต่อต ้านการฟอกเงินและกฎหมายต่อต ้านการก่อการร ้ายทุกฉบับทัวโลกอย่างเต็มความสามารถ 3M ทําธุรกิจกับ
ลูกค ้าทีน่าเชือถือซึงทํากิจกรรมทางธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย และได ้รับเงินจากแหล่งเงินทุนทีถูกกฎหมายเท่านัน พนั กงานของต ้องปฏิบต
ั ต
ิ าม
กฎหมาย ข ้อบังคับและนโยบายของบริษัท แนวทางปฏิบัต ิ มาตรฐาน และขันตอนปฏิบต
ั อ
ิ นๆ
ื ทังหมดเพือปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการข ้อนี
จุดประสงค์:
จุดประสงค์ของหลักการนีคือ ป้ องกันไม่ให ้ 3M เข ้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการฟอกเงิน แม ้ว่าจะไม่ได ้เจตนาก็ตาม หลักการนีกําหนดให ้พนักงาน
ของ 3M และบุคคลทีสามซึงต ้องปฏิบัตต
ิ ามหลักการนีแยกแยะธุรกรรมทางการเงินทีน่าสงสัยและดําเนินการตรวจสอบทางการเงินเพิมเติมอย่าง
เหมาะสม หากพบเห็น "สัญญาณเตือน" ทีระบุไว ้ในหลักการนี โปรดติดต่อเจ ้าหน ้าทีของฝ่ ายงานด ้านกฎหมายของ 3M ฝ่ ายการเงินของ 3M หรือ
แผนกแผนกการประกอบธุรกิจและการปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายของ 3M ทันที เพือทําการตรวจสอบทางการเงินตามความจําเป็ นและตรวจสอบให ้แน่ใจ
ว่า 3M
ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช ้กฎหมายและหน่วยงานกํากับดูแลอย่างเต็มทีในการบังคับใช ้กฎหมายและกฎระเบียบต่อต ้านการฟอกเงิน หลักการนี
ั ต
ิ ามนโยบาย หากต ้องการ
บังคับใช ้กับพนักงานทุกคนทัวโลกและอาจบังคับใช ้กับบุคคลทีดําเนินงานในนามของ 3M ด ้วย โปรดดู หลักการปฏิบต
ทราบว่าบุคคลทีสามต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจเมือใด
คําแนะนําเพิมเติม:
โดยทัวไปแล ้ว การฟอกเงินหมายถึงกระบวนการแปลงเงินทีได ้มาจากกิจกรรมทผิดกฎหมายให ้กลายเป็ นเงินทีดูเหมือนถูกกฎหมาย การฟอกเงิน
อาจเป็ นกระบวนการทีองค์กรก่อการร ้าย ผู ้หลบเลียงภาษี ผู ้ลักลอบค ้ายาเสพติด ผู ้มีสว่ นร่วมในการติดสินบน หรือผู ้ทีได ้รับเงินจากกิจกรรมทีผิด
กฎหมาย นํ ามาใช ้ ตามปกติแล ้ว การฟอกเงินประกอบด ้วย 3 ขันตอน ได ้แก่:
1. การยักย ้าย: เงินจะถูกนํ าเข ้าสู่สถาบันการเงินหรือแปลงสภาพเป็ นตราสารทีเปลียนมือได ้ เช่น คําสังจ่ายเงินหรือเช็คเดินทาง เป็ นต ้น ตัวอย่างเช่น เงินสดที
ได ้ร ับจากผู ้ลักลอบค ้ายาเสพติดสามารถนํ าไปฝากธนาคารและเปลียนเป็ นคําสังจ่ายเงินหรือเช็คเดินทาง เป็ นต ้น
2. การปกปิ ด: เงินจะถูกเคลือนย ้ายไปบัญชีอนเพื
ื
อซ่อนแหล่งทีมาของเงิน ตัวอย่างเช่น การโอนเงินเข ้าและออกจากบัญชีธนาคารต่างประเทศหลายๆ บัญชี
ผ่านการโอนเงินอิเล็กทรอนิ กส ์ (Electronic Funds Transfers (EFT} เป็ นต ้น
3. การนํ าเข ้ามาใช ้: เงินจะถูกนํ าเข ้ามาในระบบเศรษฐกิจอีกครัง และมักจะนํ ามาซือสินทร ัพย ์ถูกกฎหมาย ลงทุนในธุรกิจถูกกฎหมาย หรือก่ออาชญากรรม
ิ ามกฎหมายและกฎ
การฟอกเงินเป็ นปั ญหาระดับโลก ประเทศต่างๆ และองค์กรหลายแห่งได ้ออกกฎหมายเพือต่อต ้านการฟอกเงิน ในการปฏิบัตต
ระเบียบต่อต ้านการฟอกเงินและการก่อการร ้ายนัน เราจําเป็ นต ้องทราบ "สัญญาณเตือน" หรือกิจกรรมน่าสงสัย ซึงอาจเกิดขึนระหว่างการทําธุรกิจ
หากพบเห็น "สัญญาณเตือน" จะต ้องดําเนินการตรวจสอบสถานะทางการเงินเพิมเติมในระดับทีเหมาะสมและอาจจําเป็ นต ้องขออนุมัตเิ พิมเติมด ้วย
ั
เฝ้ าระว ัง "สญญาณเตื
อน" ต่อไปนี:
• ลูกค ้ารายใดทีอยู่ในบัญชีรายชือบุคคลทีถูกจับตามองหรือประเทศทีถูกจับตามองเป็ นพิเศษ (Designated Party, Specially Designated
National (SDN} หรือบัญชีรายชืออืนๆ ทีคล ้ายคลึงกัน หรือมีความเกียวข ้องกับประเทศทีคณะทํางานเฉพาะกิจเพือดําเนิ นมาตรการทางการเงินเกียวกับ
การฟอกเงิน (Financial Action Task Force (FATF} ระบุวา่ เป็ นประเทศทีไม่ให ้ความร่วมมือในการดําเนิ นงานเพือต่อต ้านการฟอกเงินของนานา
ประเทศ
• ลูกค ้าหรือผูจ้ ด
ั หาสินค ้าหรือบริการทีลังเลเมือต ้องให ้ข ้อมูลอย่างครบถ ้วนและ/หรือให ้ข ้อมูลไม่เพียงพอ เป็ นเท็จ หรือน่ าสงสัย
• ลูกค ้าหรือผูจ้ ด
ั หาสินค ้าหรือบริการทีทําตัวเหมือนเป็ นตัวแทนของบริษท
ั หรือบุคคลอืน แต่ปฏิเสธหรือลังเลทีจะให ้ข ้อมูลเกียวกับบริษท
ั หรือบุคคลดังกล่าว
• ลูกค ้าหรือผูจ้ ด
ั หาสินค ้าหรือบริการทีแสดงความกังวลเกียวกับหรือต ้องการหลีกเลียงข ้อกําหนดการรายงานหรือการเก็บร ักษาบันทึก
• การชําระเงินเป็ นเงินสดหรือสิงเทียบเท่าเงินสด เช่น ธนาณัติ เช็คเดินทาง หรือบัตรเงินสดแบบชําระล่วงหน้า 3M ไม่ควรยอมร ับการชําระเงินในรูปของเงินสด
ผู ้ฟอกเงินมักจะชําระเงินเป็ นเงินสดและทิงร่องรอยทีตรวจสอบได ้ไว ้น้อยมาก ควรเสนอวิธก
ี ารชําระเงินแบบอืนๆ ทีตรวจสอบได ้ง่ายกว่า หากไม่มท
ี างเลือกอืนๆ
ควรดําเนิ นการตามขันตอนเพือตรวจสอบให ้แน่ ใจว่า เงินนันมาจากคูค
่ ้าทางธุรกิจของ 3M ทีดําเนิ นธุรกิจอย่างถูกต ้องและมีการควบคุมการจัดการเงินสดเป็ น
อย่างดี ใช ้ความรอบคอบเป็ นพิเศษหากลูกค ้ากําหนดโครงสร ้างการชําระเงินเพือหลีกเลียงข ้อกําหนดการรายงานทีเกียวข ้องของร ัฐบาล เพือให ้สามารถชําระ
เงินสดหรือสิงเทียบเท่าเงินสดเกินกว่าจํานวนเงินใดๆ เช่น ชําระเงินจํานวนเล็ก น้อยหลายครงหรื
ั อชําระเงินจากหลายแหล่ง
• การซือสินค ้าหรือการซือสินค ้ามากกว่าเดิมซึงไม่สอดคล ้องกับวิสยั การสังซือสินค ้าตามปกติของลูกค ้าโดยไม่มเี หตุผลทางธุรกิจอันสมควร เช่น การขายสินค ้า
ราคาพิเศษ เป็ นต ้น
• โครงสร ้างข ้อตกลงหรือรูปแบบการชําระเงินมีความซ ับซ ้อนและไม่แสดงจุดประสงค ์ทางธุรกิจทีแท ้จริง
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• คําขอร ้องเกียวกับการชําระเงินผ่านประเทศทีไม่เกียวข ้องไปยังบุคคลทีสามทีไม่เกียวข ้อง
• การแบ่งชําระเงินหลายครงจากบุ
ั
คคลหลายคนทีชําระเงินแทนลูกค ้ารายเดียวกันและ/หรือการแบ่งชําระเงินหลายครงจากสถานที
ั
ต่างๆ หลายแห่ง นอกจากนี ยัง
รวมถึงเช็ค "ทีมีการสลักหลังซําสองครง"
ั หรือเช็คของ "บุคคลทีสาม" กล่าวคือลูกค ้าของ 3M สลักหลังเช็คเพือชําระเงินแก่ 3M ตามใบกํากับสินค ้า ทังๆ
ทีเดิมทีเช็คดังกล่าวเป็ นเช็คทีบุคคลอืนออกให ้แก่ลก
ู ค ้าของ 3M
• ลูกค ้าหรือผูจ้ ด
ั หาสินค ้าหรือบริการซึงไม่มท
ี อยู
ี ่ทางกายภาพ
ั อีกแห่งหนึ งทันทีโดยไม่บอกจุดป ระสงค ์ทางธุรกิจทีแน่ ช ัด
• ลูกค ้าทีฝากเงินจํานวนหนึ งและขอร ้องให ้โอนเงินหรือส่งเงินจํานวนดังกล่าวให ้บุคคลทีสามหรือบริษท
• ลูกค ้าทีชําระเงินด ้วยวิธก
ี ารหนึ ง จากนันขอร ้องให ้คืนเงินอีกวิธห
ี นึ ง เช่น ชําระเงินทางบัตรเครดิต แต่ขอร ้องให ้คืนเงินโดยการโอนเข ้าธนาคาร
ขนตอนการปฏิ
ั
บ ัติตามนโยบาย:
1. ทําความรู ้จักคูค
่ ้าทางธุรกิจของท่าน: ประเมินคุณธรรมในการดําเนิ นงานและทําการตรวจสอบทางการเงินอย่างอืน รวมทังศึกษาหลักปฏิบต
ั ใิ นการทําธุรกิจ
ของคูค
่ ้า เมือเห็นว่าเหมาะสม
ั ท
ิ งหมดที
ั
กําหนดไว ้ ปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐาน
2. เฝ้ าสังเกตกิจกรรมทางการเงิน: สังเกตและบันทึกการชําระเงินและธุรกรรมต่างๆ ตามนโยบายและขันตอนปฏิบต
สากลทางการเงินเพือจัดทําแบบฟอร ์มการชําระเงินทีได ้ร ับการยอมร ับ
3. เก็บร ักษาบันทึกทีถูกต ้องสมบูรณ์: เก็บร ักษาบันทึกการทําธุรกรรมทางธุรกิจทีถูกต ้อง สมบูรณ์ และเป็ นปัจจุบน
ั
4. รายงานกิจกรรมทีน่ าสงสัย: รายงานกิจกรรมทีน่ าสงสัยต่อทีปรึกษาด ้านกฎหมายทีได ้ร ับมอบหมายของหน่ วยธุรกิจ ฝ่ ายการเงินของ 3M หรือแผนกการ
ั ิ
ประกอบธุรกิจและการปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายทันที โดยเข ้าไปทีหมวด “รายงานความกังวลหรือถามคําถาม” บนเว็บไซต ์แผนกการประกอบธุรกิจและการปฏิบต
ตามนโยบาย ทราบและปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดทางกฎหมายเกียวกับการรายงานธุรกรรมทางการเงิน
5. ให ้ความร่วมมือกับหน่ วยงานด ้านกฎหมายและหน่ วยงานกํากับดูแลอย่างเต็มทีในการบังคับใช ้กฎหมายต่อต ้านการฟอกเงิน นี รวมถึงการร่วมมือกับแผนก
การประกอบธุรกิจและการปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายของ 3M ฝ่ ายตรวจสอบภายในของ 3M และหน่ วยงานบังคับใช ้กฎหมายและหน่ วยงานกํากับดูแลทุกแห่ง
การลงโทษ:
การฝ่ าฝื นกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3M จะส่งผลให ้ต ้องรับโทษทางวินัย สูงสุดและรวมถึงการให ้ออกจากงาน
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