นโยบายการปฏิบัตติ ามกฎของคู่ค้าระดับโลก

ฉบับที่ 1 (การแปลอย่างไม่เป็นทางการ)
2016

นโยบายการปฏิบัตติ ามกฎของคู่ค้าระดับโลก
จุดประสงค์ ของนโยบาย ตัวแทน1ของ MoneyGram และช่องทางการกระจายสินค้ าอื่น ๆ ซึง่ ไม่ใช่ตวั แทน2เป็ นคูค่ ้ า
ที่สําคัญในการเสนอการบริ การโอนเงินของ MoneyGram และการบริ การและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ แก่ผ้ บู ริโภคอัน
ทรงคุณค่าของเรา ด้ วยเหตุที่ MoneyGram และคูค่ ้ าจําเป็ นต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐบาลต่าง ๆ
ทัว่ โลก MoneyGram จึงได้ ออก นโยบายการปฏิ บตั ิ ตามกฎของคู่คา้ ระดับโลก (“นโยบาย”) ฉบับนี ้
ตัวแทนและพนักงานของตัวแทนเป็ นส่วนหนึ่งของปราการด่านแรกในการคุ้มครองผู้บริ โภคและป้องกันไม่ให้ มีการ
กระทําผิดทางอาญาและการแสวงหาประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และการบริ การของ MoneyGram นโยบายนี ้จะได้ ระบุ
หน้ าที่ที่ตวั แทนทัว่ โลกต้ องรับผิดชอบเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่บงั คับใช้ พร้ อมด้ วยนโยบายและ
ระเบียบวิธีของ MoneyGram และสิง่ ที่จําเป็ นต้ องปฏิบตั เิ พื่อให้ สามารถนํามาตรฐานการต่อต้ านการฟอกเงินและ
หลอกลวงที่เข้ มงวดมาใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิผล
นโยบายฉบับนี ้ยังช่วยสนับสนุนความมุ่งมัน่ ของ MoneyGram ในการคุ้มครองผู้บริ โภคและป้องกันไม่ให้ บคุ คลใดใช้
ผลิตภัณฑ์และการบริ การโดยมีจดุ ประสงค์เพื่อหลอกลวง ฟอกเงิน สนับสนุนทางการเงินแก่ผ้ กู ่อการร้ าย หรื อการ
กระทําที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ เราต้ องการให้ ตวั แทนของ MoneyGram และเจ้ าของ ผู้ถือหุ้น หน่วยงานกํากับดูแล ฝ่ าย
บริ หาร และพนักงานของตัวแทนมีความมุ่งมัน่ แบบเดียวกันนี ้ ตัวแทนมีหน้ าที่ต้องนํานโยบายนี ้ไปปรับใช้ และเพื่อให้
สามารถดําเนินนโยบายนี ้ได้ สําเร็ จลุลว่ ง MoneyGram จึงได้ รวมข้ อกําหนดสําคัญ ๆ ที่จะช่วยควบคุมความสัมพันธ์
ระหว่าง MoneyGram และตัวแทนไว้ ในที่นี่ด้วย
MoneyGram ยังคงปรับปรุงโปรแกรมการปฏิบตั ติ ามกฎการต่อต้ านการฟอกเงินและการหลอกลวง (“โปรแกรม”)
อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็ นการทบทวนและตอบโต้ ประเด็นปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินนโยบายนี ้ MoneyGram
สนับสนุนให้ ตวั แทนติดต่อเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎประจําภูมิภาคของ MoneyGram หรื อช่อง
ทางการติดต่อฝ่ ายกํากับดูแลอื่น ๆ ที่ได้ กําหนดให้ กบั ตัวแทนเมื่อมีคําถามเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี ้

คําจํากัดความของคําว่า ตัวแทน รวมถึงบุคคลใดที่เข้ ามามีความสัมพันธ์ตามสัญญากับ MoneyGram หรื อบริษัทสาขาและบริษัทในเครื อด้ วยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดหา
ผลิตภัณฑ์และการบริการของ MoneyGram ให้ แก่ผ้ บู ริโภค คําจํากัดความของคํานี ้ยังรวมถึงตัวแทนช่วงทุกรายของตัวแทนด้ วย
2
MoneyGram กระจายผลิตภัณฑ์และการบริ การด้ วยการทําข้ อตกลงแบบที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวการ/ตัวแทนแบบดั ้งเดิม แต่ MoneyGram ก็มีการกํากับดูแล
ช่องทางการกระจายสินค้ าเหล่านี ้ และเนื่องด้ วยผลิตภัณฑ์และการบริการที่นําเสนอหรื อข้ อกําหนดควบคุมที่บงั คับใช้ กบั ช่องทางการกระจายสินค้ าเหล่านี ้มีความแตกต่างกัน
ภาระหน้ าที่ของช่องทางการกระจายสินค้ าที่ไม่ใช่ตวั แทนจึงอาจแตกต่างกันไปและจะได้ อธิบายรายละเอียดไว้ ในสัญญาของพวกเขากับ MoneyGram
1
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1.

ดําเนินธุรกิจแบบถูกกฎหมายและเป็ นไปตามหลักจริยธรรม

หน้ าที่ทั ้งหมดของตัวแทนและพนักงานของตัวแทนคือการดําเนินงานแบบถูกกฎหมายและเป็ นไปตามหลักจริ ยธรรม
ซึง่ นี่ไม่ได้ รวมถึงเพียงแค่การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบที่บงั คับใช้ ทกุ ประการของตัวแทน แต่ยงั รวมถึงความ
คาดหวังว่าคูค่ ้ าของ MoneyGram จะประพฤติตนด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตขณะที่เสนอผลิตภัณฑ์และการบริ การของ
MoneyGram ให้ แก่ผ้ บู ริ โภค ชื่อเสียงของตัวแทนและพนักงานของตัวแทนสะท้ อนถึงชื่อเสียงของ MoneyGram
โดยตรง เพราะฉะนั ้น MoneyGram จึงได้ จดั ทําถ้ อยแถลงนโยบายที่จะช่วยควบคุมความประพฤติของตัวแทนและ
พนักงานไว้ ด้านล่างนี ้
1.1. ตัวแทนและพนักงานของตัวแทนจะต้ องดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้ องตามกฎหมายและกฎระเบียบในทุก
ประเทศและเขตอํานาจศาลที่พวกเขาดําเนินธุรกิจอยู่
ตัวแทนควรได้ รับ คงรักษา และปิ ดประกาศใบจดทะเบียนหรื อใบอนุญาตทุกชนิดที่จําเป็ นตาม
ข้ อกําหนดของกฎหมายหรื อกฎระเบียบประจําชาติ รัฐ/จังหวัด หรื อท้ องถิ่น



ตัวแทนและพนักงานของตัวแทนไม่ควรมีสว่ นร่วมหรื อมีสว่ นรับรู้ในการอํานวยความสะดวกให้ มี
การหลอกลวง การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่ผ้ กู ่อการร้ าย หรื อการกระทําที่ผิดกฎหมาย
อื่น ๆ



ตัวแทนควรตรวจสอบสถานที่และการกระทําของพนักงานที่น่าสงสัย ทั ้งเมื่อพนักงานหรื อสถานที่
นั ้นเกี่ยวข้ องในสิง่ ผิดปกติของการทําธุรกรรมซึง่ ยังแก้ ไขไม่ได้ จํานวนมากเกินไป หรื อในธุรกรรมที่
น่าสงสัย หรื อแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติอนั เป็ นเหตุสมควรให้ มีการตรวจสอบ หากสงสัยว่าสถานที่
หรื อพนักงานสมรู้ร่วมคิดหรื อมีสว่ นร่วมในการกระทําที่ผิดกฎหมาย ตัวแทนจะต้ องดําเนินการ
ตามที่ระบุไว้ ในนโยบายฉบับนี ้



1.2. ตัวแทนและพนักงานของตัวแทนจะต้ องประพฤติตนด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีมาตรฐานทาง
จริ ยธรรมที่ชดั เจน รวมถึง (แต่ไม่ได้ จํากัดอยูเ่ พียงแค่) การประพฤติตอ่ ไปนี ้


ตัวแทนและพนักงานของตัวแทนจะต้ องติดต่อธุรกิจกับผู้ที่ตนมีปฏิสมั พันธ์ด้วยในการจัดหา
จัดเตรี ยมผลิตภัณฑ์และการบริ การของ MoneyGram อย่างสุจริ ตและยุติธรรม ตัวแทนและ
พนักงานของตัวแทนจะต้ องไม่กระทําการใดกับบริ โภค ผู้จดั ส่งวัตถุดบิ ผู้ให้ บริ การ คูแ่ ข่ง และ
เจ้ าหน้ าที่รัฐที่อาจทําลายชื่อเสียงของ MoneyGram ได้
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ตัวแทนและพนักงานของตัวแทนจะต้ องไม่ดาํ เนินธุรกรรม หากสงสัยว่าธุรกรรมนั ้นมีสว่ น
เกี่ยวข้ องกับการกระทําใดที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ผลิตภัณฑ์และการบริ การของ MoneyGram
ควรถูกใช้ ด้วยจุดประสงค์ที่ถกู ต้ องตามกฎหมายเท่านั ้น
ตัวแทนและพนักงานของตัวแทนจะต้ องไม่ละเมิดนโยบาย รวมทั ้งการให้ ข้อมูลเท็จหรื อหลอกลวง
แก่ MoneyGram ผู้บริ โภค ผู้บงั คับใช้ กฎหมาย หรื อผู้มีอํานาจควบคุม

1.3. ตัวแทนจะต้ องดําเนินการเพื่อหยุดการกระทําที่ละเมิดต่ อนโยบายส่ วนนีแ้ ละรายงานข้ อกังวล
ให้ บุคคลที่เหมาะสมทราบ








หากตัวแทนหรื อพนักงานของตัวแทนล่วงรู้ข้อมูลใดที่ทําให้ เชื่อได้ วา่ ตัวแทนหรื อพนักงานคนใดไม่
ปฏิบตั ติ ามนโยบายส่วนนี ้ พวกเขาจะต้ องรายงานข้ อมูลนั ้นให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกํากับดูแลการ
ปฏิบตั ติ ามกฎประจําภูมิภาคของ MoneyGram ที่ได้ มอบหมายให้ กบั ตัวแทน ประธานเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎของ MoneyGram หรื อสายด่วนกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎ
ของ MoneyGram ทราบ (ดู ข้ อมูลติดต่อสําคัญ)
หากตัวแทนหรื อพนักงานของตัวแทนล่วงรู้ข้อมูลใดที่ทําให้ เชื่อได้ วา่ MoneyGram หรื อพนักงาน
คนใดของ MoneyGram มีสว่ นเกี่ยวพันกับความประพฤติที่ผิดศีลธรรมจรรยา ไม่เหมาะสม
หรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมาย หรื อไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรื อกฎระเบียบที่บงั คับใช้ ใด
พวกเขาจะต้ องรายงานข้ อมูลนั ้นให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎประจําภูมิภาค
ของ MoneyGram ที่ได้ มอบหมายให้ กบั ตัวแทน ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบตั ิ
ตามกฎของ MoneyGram หรื อสายด่วนกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎของ MoneyGram ทราบ
ตัวแทนหรื อพนักงานของตัวแทนสามารถรายงานการกระทําที่สงสัยว่าละเมิดนโยบายโดยไม่
เปิ ดเผยชื่อได้ โดยการใช้ สายด่วนกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎของ MoneyGram MoneyGram จะ
พยายามทําทุกอย่างที่เหมาะสมเพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ ข้ อมูลที่ให้ มาเหล่านั ้นจะเป็ นความลับ เว้ นแต่จะ
มีกฎหมายหรื อกฎระเบียบ (ต่าง ๆ) กําหนดให้ MoneyGram ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลนั ้น
MoneyGram จะไม่ยอมให้ มีการแก้ แค้ นไม่วา่ ในกรณีใด รวมทั ้ง (แต่ไม่ได้ จํากัดอยูเ่ พียงแค่) การ
แก้ แค้ นใครก็ตามที่กล่าวหา รายงานการกระทําที่ละเมิดนโยบาย หรื อให้ ข้อมูล ในฐานะส่วนหนึง่
ของการสอบสวน หากตัวแทนหรื อพนักงานของตัวแทนเชื่อว่าตนเป็ นเป้าหมายของการแก้ แค้ นหรื อ
รู้ถึงเหตุการณ์ที่เป็ นการแก้ แค้ น จะต้ องรายงานการแก้ แค้ นที่วา่ นั ้นให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกํากับดูแลการ
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ปฏิบตั ติ ามกฎประจําภูมิภาคของ MoneyGram ที่ได้ มอบหมายให้ กบั ตัวแทน ประธานเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎของ MoneyGram หรื อสายด่วนกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎของ
MoneyGram ทราบโดยทันที
1.4. ตัวแทนและพนักงานของตัวแทนจะต้ องให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและสมบูรณ์ครบถ้ วนแก่ MoneyGram ผู้
บังคับใช้ กฎหมาย หรื อหน่วยงานที่มีอํานาจควบคุม ตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่บงั คับใช้ กําหนด
ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่ได้ จํากัดอยูเ่ พียงแค่) สถานการณ์ตอ่ ไปนี ้










2.

เวลาป้อนข้ อมูลลงในระบบของ MoneyGram เวลาให้ ข้อมูลแก่พนักงานของ MoneyGram ด้ วย
ตนเอง หรื อในระหว่างการทบทวนโปรแกรมของตัวแทน
เมื่อ MoneyGram ร้ องขอข้ อมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมหรื อโปรแกรมต่อต้ านการฟอกเงินและการ
หลอกลวงของตัวแทน
ในระหว่างขั ้นตอนการสมัคร การต่ออายุสญ
ั ญา การทบทวนแฟ้มเอกสารของตัวแทนที่ปรับปรุง
ใหม่หรื อการตรวจสอบธุรกิจ การทบทวนการปฏิบตั ติ ามกฎ หรื อเมื่อ MoneyGram ร้ องขออย่าง
สมเหตุสมผล
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลใด ๆ เกี่ยวกับความเป็ นเจ้ าของ และ/หรื อ ผู้บริ หารระดับสูงของ
ตัวแทน และ
เมื่อผู้บงั คับใช้ กฎหมายหรื อผู้มีอํานาจควบคุมทางแพ่งร้ องขอโดยชอบด้ วยกฎหมาย
การห้ ามไม่ ให้ มีการติดสินบนและการทุจริต

กฎหมายต่าง ๆ ทัว่ โลกห้ ามไม่ให้ มีการจ่ายเงินอันไม่เหมาะสมหรื อการให้ ของกํานัลหรื อการเลี ้ยงรับรองอันไม่สมควร
เพื่อรักษาไว้ ซงึ่ ธุรกิจหรื อเพื่อให้ มีข้อได้ เปรี ยบทางธุรกิจซึง่ ไม่ยตุ ธิ รรม ในฐานะบริ ษัทที่มีสาํ นักงานใหญ่อยูใ่ นประเทศ
สหรัฐอเมริ กา MoneyGram อยูภ่ ายใต้ บงั คับแห่งรัฐบัญญัตวิ า่ ด้ วยพฤติกรรมการทุจริ ตในต่างประเทศ (Foreign
Corrupt Practices Act : FCPA) และกฎหมายการติดสินบนเชิงพาณิชย์ของสหพันธรัฐและรัฐอื่น ๆ รวมทั ้งกฎหมาย
ต่อต้ านการทุจริ ตและการติดสินบนเชิงพาณิชย์ที่บงั คับใช้ ในประเทศต่าง ๆ ที่ MoneyGram ดําเนินธุรกิจอยู่ ซึง่ รวมถึง
พระราชบัญญัตกิ ารติดสินบนแห่งสหราชอาณาจักร (United Kingdom’s Bribery Act : UKBA) MoneyGram
คาดหวังให้ ตวั แทนและพนักงานของตัวแทนดําเนินกิจการในแบบที่ปราศจากเรื่ องเสื่อมเสีย ซึง่ รวมถึงการปฏิบตั ติ าม
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กฎหมายต่อต้ านการทุจริ ตที่บงั คับใช้ โดยเฉพาะรัฐบัญญัตวิ า่ ด้ วยพฤติกรรมการทุจริ ตในต่างประเทศและ
พระราชบัญญัตกิ ารติดสินบนแห่งสหราชอาณาจักร
2.1. ตัวแทนและพนักงานของตัวแทนจะต้ องไม่มีสว่ นร่วมในการติดสินบนหรื อการทุจริ ตเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ข้ อได้ เปรี ยบที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของ MoneyGram อันมิควร รวมถึงการเสนอขายผลิตภัณฑ์และการบริ การของ MoneyGram
ข้ อห้ ามนี ้มีผลต่อทุกธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับทั ้งเจ้ าหน้ าที่รัฐและเอกชน
คําว่า “เจ้ าหน้ าที่รัฐ” หมายรวมถึง


เจ้ าหน้ าที่และพนักงานของกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานราชการ หรื อองค์การรัฐวิสาหกิจใด ในรัฐบาลทุก
ระดับ (ชาติ รัฐหรื อจังหวัด ภูมิภาค ท้ องถิ่น) ไม่วา่ จะได้ รับเลือกตั ้งมา เป็ นลูกจ้ าง หรื อเป็ นผู้ได้ รับแต่งตั ้งทาง
การเมือง



สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ และ ผู้พิพากษา



บุคคลใดที่กําลังดํารงตําแหน่งในนามของเจ้ าหน้ าที่รัฐ



เจ้ าหน้ าที่และพนักงานขององค์กรที่หน่วยงานรัฐเป็ นเจ้ าของหรื อควบคุมดูแล



ผู้สมัครชิงตําแหน่งทางการเมือง



เจ้ าหน้ าที่และพนักงานของพรรคการเมือง รวมทั ้งพรรคการเมืองที่เป็ นสถาบัน/องค์กร



เจ้ าหน้ าที่และพนักงานขององค์การระหว่างประเทศของรัฐใด ๆ และ



ทุกคนที่ถือเป็ นเจ้ าหน้ าที่รัฐภายใต้ กฎหมายท้ องถิ่นของสถานที่ซงึ่ MoneyGram ดําเนินธุรกิจอยู่



“เอกชน” คือ บริ ษัท องค์กร หรื อหน่วยงานการค้ าที่พนักงานไม่ได้ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ น “เจ้ าหน้ าที่รัฐ”
ซึง่ รวมถึง พนักงาน ตัวแทน ผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อผู้รับมอบอํานาจของหน่วยงานนั ้น ๆ

2.2. ตัวแทนจะต้ องคงรักษาการควบคุมดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎที่มากพอจะป้องกัน ขัดขวาง และตรวจจับการ
กระทําที่อาจละเมิดนโยบายส่วนนี ้และกฎหมายต่อต้ านการติดสินบนและการทุจริ ตที่บงั คับใช้ ได้
3.

คงรั กษาโปรแกรมต่ อต้ านการฟอกเงินและการหลอกลวงที่มีประสิทธิผลไว้ อย่ างต่ อเนื่อง

ตัวแทนมีบทบาทสําคัญในการป้องกันไม่ให้ ผลิตภัณฑ์และระบบของ MoneyGram และระบบการเงินทั ้งระบบ ถูก
นําไปใช้ เพื่อการกระทําผิดทางอาญา ด้ วยเหตุนี ้ MoneyGram จึงต้ องการให้ ตวั แทนปฏิบตั ติ ามนโยบายนี ้และดําเนิน
โปรแกรมต่อต้ านการฟอกเงินและการหลอกลวง อย่างไรก็ดี ตัวแทนจะได้ รับการสนับสนุนในขณะที่ดําเนินนโยบายนี ้
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MoneyGram ให้ การสนับสนุนแก่ตวั แทนของตนในหลากหลายวิธี รวมถึงการจัดอบรมและมีสื่อการศึกษาให้ แก่
ตัวแทน เช่น สื่อที่ช่วยตัวแทนจัดทําเอกสารและดําเนินโปรแกรมต่อต้ านการฟอกเงินและการหลอกลวง นอกจากนั ้น
MoneyGram ยังช่วยสร้ างความมัน่ ใจให้ วา่ โปรแกรมกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎของตัวแทนนั ้นมีประสิทธิภาพด้ วย
การประเมินตังแต่
้ เริ่ มแรกและต่อเนื่อง MoneyGram พยายามแสวงหาช่องทางการสื่อสารกับตัวแทนแบบเปิ ดขณะที่
ตัวแทนปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันที่กําหนดไว้ ดา่ นล่างนี ้
3.1. ตัวแทนของ MoneyGram จะต้ องดําเนินการและยึดหลักตามนโยบายและโปรแกรมที่คํานึงถึงความ
เสี่ยงเป็ นหลัก ที่มีประสิทธิผล และเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมากพอที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ เกิดการ
หลอกลวงผู้บริ โภคและเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของการต่อต้ านการฟอกเงิน การปฏิบตั ติ ามกฎ
และ/หรื อกฎระเบียบอื่น ๆ ที่บงั คับใช้




ตัวแทนจะต้ องดําเนินธุรกิจโดยใช้ วธิ ีการที่คํานึงถึงความเสี่ยงเป็ นหลัก (Risk-Based Approach)
ซึง่ จะแสดงให้ เห็นได้ โดยการนําระบบตรวจสอบและรายงานการทําธุรกรรมที่อธิบายด้ านล่างนี ้มา
ใช้ และปฏิบตั ิ และควรมีความเข้ าใจถึงความเสี่ยงของการฟอกเงินและการหลอกลวงที่เกิดขึ ้นตาม
สถานที่ตามภูมิศาสตร์ (ต่าง ๆ) ของตัวแทน ถึงการที่ตวั แทนเป็ นผู้ให้ บริ การแก่ผ้ บู ริ โภค และถึง
การที่ตวั แทนเป็ นผู้นําเสนอผลิตภัณฑ์
ตัวแทนจะต้ องนําโปรแกรมต่อต้ านการฟอกเงินและการหลอกลวงมาใช้ และปฏิบตั ิ โดยยึดที่ความ
เสี่ยงของธุรกิจของตัวแทนเป็ นหลัก ซึง่ (อย่างน้ อยที่สดุ ) จะเป็ นไปตามข้ อกําหนดต่อไปนี ้

-

ทําการแต่งตั ้งเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎ ฝึ กอบรมพนักงาน ตรวจสอบและ
รายงานการทําธุรกรรม เก็บรวบรวมและดูแลรักษาข้ อมูลของผู้บริ โภค และ (หากต้ องการ)
ทบทวนโปรแกรมต่อต้ านการฟอกเงินและการหลอกลวงของตัวแทน ซึง่ จะได้ อธิบาย
รายละเอียดของข้ อกําหนดเหล่านี ้เพิ่มเติมด้ านล่าง

-

ได้ รับการอนุมตั จิ ากเจ้ าของและฝ่ ายบริ หารของตัวแทน ซึง่ รวมถึงความมุ่งมัน่ ที่จะสนับสนุน
และยึดตามนโยบายนี ้และโปรแกรมต่อต้ านการฟอกเงินและการหลอกลวงของตัวแทน

-

นําโปรแกรมที่มีประสิทธิผลไปปฏิบตั เิ พื่อตรวจสอบการทําธุรกรรมและการพยายามทํา
ธุรกรรมซึง่ เกิดขึ ้นในสถานที่ของตน และรายงานการกระทําที่น่าสงสัยให้ เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง
ตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายที่บงั คับใช้ ทราบ และ/หรื อ ยกระดับข้ อมูลไปสู่ MoneyGram
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ตัวอย่างของบางสถานการณ์ที่ต้องมีการยกระดับไปสู่ MoneyGram รวมถึงสถานการณ์
ต่อไปนี ้
o

o

o

o

o

ตัวแทนเชื่อว่ากิจกรรมที่น่าสงสัยนั ้นน่าจะกําลังเกิดขึ ้นไกลหรื อนอกเครื อข่ายของตนและอาจ
เกี่ยวข้ องกับสถานที่อื่นของตัวแทนของ MoneyGram นอกเครื อข่ายของพวกตน (ถ้ ามี)
ตัวแทนกําลังกังวลเรื่ องการโอนเงินข้ ามพรมแดนและกําลังเชื่อว่าผู้บงั คับใช้ กฎหมายนอก
ประเทศของตนควรจะได้ รับทราบ
ตัวแทนกําลังพบเห็นสิง่ ที่ตนเชื่อว่าเป็ นรูปแบบหรื อแนวทางที่น่าสงสัยหรื อไม่ปกติแบบใหม่ หรื อ
ตัวแทนกําลังกังวลว่าธุรกรรมนั ้นอาจเกี่ยวข้ องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่ผ้ กู ่อการร้ าย หาก
เป็ นกรณีเช่นนี ้ ตัวแทนควรติดต่อ MoneyGram และผู้บงั คับใช้ กฎหมายทันที
หากตัวแทนอยูใ่ นประเทศที่กําหนดว่าการรายงานการกระทําที่น่าสงสัยต้ องมาจาก
MoneyGram โดยตรง ตัวแทนจะต้ องให้ ผลการตรวจสอบ พร้ อมทั ้งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องทุกอย่างแก่
MoneyGram ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหรื อตามที่กฎหมายหรื อกฎระเบียบที่บงั คับใช้
กําหนด

-

ตรวจสอบการทําธุรกรรม หากการกระทํานั ้นน่าสงสัยหรื อน่าจะไม่ปกติ เช่น การแบ่งย่อย
ธุรกรรมเพื่อหลบเลี่ยงข้ อกําหนดทางกฎหมายและ/หรื อกฎระเบียบในการให้ รายงาน การ
หลบเลี่ยงข้ อกําหนดในการระบุตวั ตน การใช้ เอกสารประจําตัวร่วมกันกับผู้อื่น และพฤติกรรม
ที่ไม่ปกติอื่น ๆ เช่น บุคคลหนึง่ กําลังส่งไปให้ หลาย ๆ คนในประเทศต่าง ๆ หลาย ๆ ประเทศ

-

บันทึกผลตรวจสอบการต่อต้ านการฟอกเงินและการหลอกลวง ซึง่ รวมถึงการส่งรายงานการ
กระทําที่น่าสงสัยใดให้ ผ้ มู ีอํานาจควบคุมที่เหมาะสม และ/หรื อ การยกระดับการกระทําที่น่า
สงสัยไปถึง MoneyGram

-

จัดเตรี ยมนโยบายและระเบียบวิธีที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ พนักงานเพื่อที่จะได้ ปฏิบตั ติ ามใน
การตรวจจับและป้องกันการโอนเงินหรื อการทําธุรกรรมที่เป็ นการจงใจหลอกลวง แบ่งย่อย
หรื อมิฉะนั ้นก็ผิดกฎหมาย

-

จัดเตรี ยมนโยบายและระเบียบวิธีที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ พนักงานเพื่อที่จะได้ ปฏิบตั ติ ามใน
การรายงานการกระทําที่น่าสงสัย หรื อการทําธุรกรรมที่มีคา่ เงินจํานวนมาก และปฏิบตั ติ าม
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ภาระหน้ าที่ในการรายงานเกี่ยวกับกฎระเบียบอื่น ๆ ในขอบเขตอํานาจศาลซึง่ ตัวแทนดําเนิน
ธุรกิจอยู่ นโยบายและระเบียบวิธีดงั กล่าวควรกล่าวถึงภาระหน้ าที่เกี่ยวกับ “การไม่บอก
เตือน” ผู้บริ โภคเมื่อมีการรายงานการกระทําที่น่าสงสัย และ

-

ให้ คําแนะนําแก่พนักงานเกี่ยวกับวิธีการยกระดับการกระทําที่น่าสงสัยสู่ MoneyGram เมื่อ
จําเป็ น

ตัวแทนภายในสหรัฐอเมริ การวมถึงตัวแทนนอกสหรัฐอเมริ กาที่มีสถานที่ตั ้งตั ้งแต่ 10 แห่งขึ ้นไป
จะต้ องทําการทบทวนแบบอิสระโดยคํานึงถึงความเสี่ยงเป็ นหลักเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
โปรแกรมต่อต้ านการฟอกเงินและการหลอกลวงของตัวแทน (“การทบทวนแบบอิสระ”) การ
ทบทวนแบบอิสระเหล่านี ้จะต้ องทําอยูเ่ ป็ นระยะ ๆ หรื อบ่อยเท่าที่กฎหมายที่บงั คับใช้ กฎระเบียบ
หรื อ MoneyGram กําหนด การทบทวนแบบอิสระจะต้ องมีการจัดทําเอกสารเป็ นลายลักษณ์
อักษรและตัวแทนจะต้ องบันทึกการดําเนินงานที่ทําไปในการตอบสนองต่อข้ อบกพร่องใดที่ได้
ระบุไว้ ในการทบทวนแบบอิสระ การทบทวนแบบอิสระจะต้ องพิจารณาว่าตัวแทนมีสงิ่ เหล่านี ้
เพียงพอหรื อไม่



-

โปรแกรมต่อต้ านการฟอกเงินและการหลอกลวงที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

-

ผู้มีอํานาจและผู้เชี่ยวชาญของเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎขอ งตัวแทน

-

การฝึ กอบรมพนักงาน

-

การตรวจสอบและการรายงานการทําธุรกรรม ซึง่ รวมถึงการส่งรายงานการกระทําที่น่าสงสัย
และ/หรื อ การยกระดับการกระทําที่น่าสงสัยไปสู่ MoneyGram เมื่อจําเป็ น และ

-

ข้ อบกพร่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินและยึดหลักตามนโยบายฉบับนี ้
ตัวแทนจะต้ องกําหนดหน้ าที่รับผิดขอบของเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎสําหรับ
การดําเนินและยึดหลักตามโปรแกรมต่อต้ านการฟอกเงินและการหลอกลวง เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกํากับ
ดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎนี ้จะต้ อง (อย่างน้ อยที่สดุ ) ทําได้ ตามข้ อกําหนดดังต่อไปนี ้



-

มุ่งมัน่ ที่จะสนับสนุนและยึดหลักตามนโยบายฉบับนี ้และโปรแกรมต่อต้ านการฟอกเงินและ
การหลอกลวงของตัวแทน
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-

สามารถดําเนินและคงรักษาโปรแกรมต่อต้ านการฟอกเงินและการหลอกลวงของตัวแทนได้

-

มอบสิทธิให้ กบั หน่วยงานที่เหมาะสมเพื่อดําเนินโปรแกรมต่อต้ านการฟอกเงินและการ
หลอกลวงตลอดทั ้งเครื อข่าย ถ้ ามี

-

ได้ รับการสนับสนุนจากเจ้ าของและฝ่ ายบริ หารของตัวแทน และมีตําแหน่งเป็ นเจ้ าหน้ าที่หรื อ
ผู้จดั การที่สามารถติดต่อสื่อสารกับเจ้ าของหรื อฝ่ ายบริ หารได้ โดยตรง

-

ได้ รับอํานาจให้ รับรองการทบทวนโปรแกรมต่อต้ านการฟอกเงินและการหลอกลวงของ
ตัวแทนแบบอิสระซึง่ คํานึงถึงความเสี่ยงเป็ นหลัก ถ้ ามี และ

-

มีความรู้เกี่ยวกับงานกิจวัตรของตัวแทน ซึง่ รวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑ์และการบริ การของ
MoneyGram
ตัวแทนจะต้ องแน่ใจว่ามีบคุ ลากรและทรัพยากรเพียงพอที่จะดําเนินนโยบายนี ้และนโยบายและ
โปรแกรมต่าง ๆ ที่ตวั แทนนํามาใช้ ปฏิบตั ไิ ด้ อย่างครบถ้ วน
คณะตัวแทนที่ได้ รับมอบหมายหรื อมีการกระจายอํานาจหน้ าที่ใดภายใต้ นโยบายนี ้จะต้ องถูกระบุ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ อย่างชัดเจนโดยตัวแทนและได้ รับการยินยอมโดยตัวแทนช่วง (สามารถ
ใช้ กบั ความสัมพันธ์ของตัวแทนเฉพาะนอกสหรัฐอเมริ กาเท่านั ้น) แต่ไม่วา่ จะอย่างไร ตัวแทน
จะต้ องแน่ใจว่าตัวแทนช่วงกําลังดําเนินงานภายใต้ ตวั แทนตามข้ อกําหนดของนโยบายนี ้

4. การอบรมพนักงานของตัวแทน
ดังที่กล่าวไว้ ด้านบน ตัวแทนและพนักงานของตัวแทนเป็ นปราการด่านแรกในการคุ้มครองผู้บริ โภคและป้องกันไม่ให้ มี
การกระทําผิดทางอาญาและการแสวงหาประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และการบริ การของ MoneyGram ตัวแทนและ
พนักงานของตัวแทนต้ องได้ รับการอบรมและมีเครื่ องมือที่จําเป็ นต่อการป้องกันไม่ให้ มีข้อผิดพลาดหรื อการกระทําผิด
เกิดขึ ้นในการใช้ ผลิตภัณฑ์และการบริ การของ MoneyGram ยิ่งกว่านั ้น ในฐานะส่วนหนึง่ ของการอบรมพนักงาน
ตัวแทนควรสื่อสารกับพนักงานของตนว่าฝ่ ายบริ หารของตัวแทนนั ้นสนับสนุนให้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบที่
บังคับใช้ อย่างครบถ้ วน MoneyGram ต้ องการให้ ตวั แทนอนุญาตให้ เฉพาะพนักงานที่ได้ รับการอบรมอย่างเหมาะสม
แล้ วเท่านั ้นที่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริ การของ MoneyGram ให้ แก่ผ้ บู ริ โภคได้
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4.1 ตัวแทนจะต้ องแน่ใจว่าพนักงานได้ รับการอบรมเพียงพอที่จะดําเนินธุรกรรมโดยใช้ ระบบของ
MoneyGram ได้ และจะยึดมัน่ ต่อนโยบายฉบับนี ้และโปรแกรมต่อต้ านการฟอกเงินและการหลอกลวง
ของตัวแทน MoneyGram ยังคงปรับปรุงนโยบายและโปรแกรมอย่างต่อเนื่องและอาจแก้ ไขปรับปรุง
หน้ าที่รับผิดชอบของตัวแทนได้ ทกุ เมื่อเมื่อกฎหมาย กฎระเบียบ วิธีปฏิบตั ทิ ี่ดีที่สดุ ในธุรกิจ หรื อความ
เสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ตัวแทนมีหน้ าที่รับผิดชอบในการสื่อสารสิง่ ที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี ้แก่พนักงาน
ของตนและตัวแทนช่วงทุกราย (ใช้ กบั ความสัมพันธ์ของตัวแทนเฉพาะภายนอกสหรัฐอเมริ กาเท่านั ้น)
และตรวจสอบดูการนําไปดําเนินการของพวกเขาให้ แน่ใจ
4.2 ตัวแทนจะต้ องอบรมพนักงานทุกคนที่ต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้บริ โภคโดยการใช้ ผลิตภัณฑ์และการ
บริ การของ MoneyGram เกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการฟอกเงินและการหลอกลวง โดยใช้ ทั ้งการ
อบรมที่ MoneyGram จัดเตรี ยมให้ และการอบรมอื่นที่เทียบเท่ากัน การอบรมนี ้จะต้ องมีขึ ้นอย่างน้ อย
ทุก 2 ปี หรื อบ่อยกว่านั ้นตามแต่กฎหมายหรื อกฎระเบียบท้ องถิ่นหรื อ MoneyGram จะกําหนด การ
อบรมนี ้จะต้ องรวมถึงสิง่ ต่อไปนี ้


การยึดมัน่ ต่อข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในนโยบายฉบับนี ้ทุกประการ



การบ่งชี ้การหลอกลวงผู้บริ โภคและการป้องกันไม่ให้ มีการโอนที่จงใจหลอกลวง



การตรวจสอบข้ อมูลประจําตัวของผู้บริ โภค



การปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องทุกประการ รวมถึงการเก็บรวบรวมข้ อมูล
และขั ้นตอนการกรอกข้ อมูลที่ถกู ต้ อง



การบ่งชี ้และการรายงานการกระทําที่น่าสงสัยและการทําธุรกรรมแบบย่อย ๆ และ



การทําตามข้ อกําหนดในการเก็บรักษาบันทึก

4.3 ตัวแทนมีหน้ าที่รับผิดชอบในการทําให้ แน่ใจได้ วา่ พนักงานเข้ าใจหน้ าที่รับผิดชอบของตนและจัดอบรม
เพื่อฟื น้ ความเข้ าใจให้ แก่พนักงานเมื่อจําเป็ น นอกจากนี ้ ตัวแทนจะต้ องจัดอบรมเพิม่ เติมในกรณีที่มี
การบ่งชี ้ประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สมั พันธ์กบั การปฏิบตั ติ ามนโยบายฉบับนี ้หรื อนโยบาย
หรื อระเบียบวิธีตอ่ ต้ านการฟอกเงินและการหลอกลวงของตัวแทน พนักงานควรได้ ทดสอบความรู้ของ
ตนเพื่อแสดงถึงความเข้ าใจในหน้ าที่รับผิดชอบในการปฏิบตั ติ ามกฎ
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4.4 ตัวแทนจะต้ องจัดทําเอกสารและดูแลรักษาบันทึกการอบรมทุกครัง้ เอกสารเหล่านี ้จะต้ องถูกเก็บไว้ ใน
แฟ้มส่วนตัวของพนักงาน และ/หรื อ ในระบบจัดการการเรี ยนรู้ของ MoneyGram และจัดเตรี ยมให้
MoneyGram หรื อหน่วยงานรัฐบาลที่เหมาะสมเมื่อมีการร้ องขอ
5

ร่ วมมือกับผู้บงั คับใช้ กฎหมายและผู้มีอาํ นาจควบคุม

คูค่ ้ าของ MoneyGram ร่วมกับผู้บงั คับใช้ กฎหมายทัว่ โลกในการพยายามจับกุมและลงโทษผู้ที่พยายามเข้ าร่วมในการ
กระทําที่ผิดกฎหมายโดยการใช้ ผลิตภัณฑ์และการบริ การของ MoneyGram นอกจากนี ้ MoneyGram และตัวแทนต้ อง
มีการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายและระเบียบวิธีของ MoneyGram โดยหน่วยงาน
รัฐบาลในหลาย ๆ ขอบเขตอํานาจศาล หน่วยงานที่มีอํานาจควบคุมและหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายของรัฐบาลอาจ
สอบถามข้ อมูลและค้ นดูบนั ทึกบ้ างเป็ นครัง้ คราว
5.1 ตัวแทนจะต้ องร่วมมืออย่างเต็มที่กบั MoneyGram และหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมาย และ/หรื อ
หน่วยงานที่มีอํานาจควบคุมเมื่อมีการติดต่อเกี่ยวกับเรื่ องการปฏิบตั ติ ามกฎหมายต่อต้ านการ
หลอกลวงผู้บริ โภคและการฟอกเงินตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต หากการตอบสนองต่อคํา
ร้ องขอเกินกว่าความสามารถของตน ตัวแทนต้ องติดต่อ MoneyGram เพื่อขอความช่วยเหลือทันที (ดู
ข้ อมูลติดต่อสําคัญ)
5.2 บุคคลใดที่ร่วมงานหรื อติดต่อกับตัวแทนและบุคคลใดที่ได้ รับหมายเรี ยก หมายศาล คําสัง่ ศาล หรื อ
การไต่สวนที่เป็ นทางการอื่น ๆ ซึง่ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ หรื อธุรกิจของ MoneyGram จะต้ อง
ติดต่อกับ MoneyGram โดยทันที หากกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่บงั คับใช้ อนุญาต (ดู ข้ อมูลติดต่อ
สําคัญ)
5.3 ตัวแทนและพนักงานของตัวแทนจะต้ องร่วมมือและตอบสนองต่อคําร้ องขอข้ อมูลซึง่ ถูกต้ องตาม
กฎหมายทุกข้ ออย่างทันท่วงที






ทุกคําร้ องขอดูบนั ทึกหรื อข้ อมูลอื่น ๆ ของ MoneyGram
ทุกการสอบเกี่ยวกับกฎระเบียบ การตรวจสอบ การทดสอบอิสระ หรื อการทบทวนการปฏิบตั ติ าม
กฎของธุรกิจของตัวแทน และ
ทุกคําร้ องขอดูบนั ทึกที่เหมาะสมของรัฐบาล ซึง่ รวมถึงหมายศาล ใบสัง่ ผลิต หรื อคําร้ องขออื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์และการบริ การของ MoneyGram ของตัวแทน
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6

ข้ อกําหนดในการทําธุรกรรมและการเก็บบันทึก

แก่นของผลิตภัณฑ์และการบริ การของ MoneyGram คือธุรกรรมที่ดําเนินการ จึงเป็ นสิง่ จําเป็ นที่ตวั แทนและพนักงาน
ของตัวแทน (เมื่อมี) จะต้ องเก็บข้ อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้ วนและถูกต้ องเพื่อให้ แน่ใจได้ วา่ ธุรกรรมของ MoneyGram ได้ ถกู
ดําเนินการอย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ ตัวแทนและพนักงานของของตัวแทน (เมื่อมี) จะต้ องเก็บข้ อมูลหลากหลาย
ชนิดตลอดทั ้งกระบวนการทําธุรกรรม ซึง่ ไม่ได้ รวมถึงแค่ข้อมูลที่เกี่ยวกับเอกสารเท่านั ้น แต่ยงั รวมถึงข้ อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรม/ที่ไม่ใช่คําพูดจากผู้บริ โภค (เวลาทําธุรกรรมเอง) เช่น ภาษากายและนํ ้าเสียง ข้ อมูลที่เก็บรวบรวมและที่
สังเกตได้ อาจเป็ นประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้ ผลิตภัณฑ์และการบริ การของ MoneyGram ถูกใช้ ไปด้ วยจุดประสงค์ที่
ผิดกฎหมาย และอาจช่วยทั ้ง MoneyGram และตัวแทนในปฏิบตั ภิ าระหน้ าที่เกี่ยวกับการต่อต้ านการฟอกเงินและการ
หลอกลวงได้ ซึง่ รวมถึงการรายงานการกระทําที่น่าสงสัย นอกจากนี ้ ตัวแทนจะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
กฎระเบียบข้ อบังคับที่ควบคุมการเก็บบันทึกที่เกี่ยวเนื่องกับการทําธุรกรรม การกระทําที่น่าสงสัย และรายงานเกี่ยวกับ
กฎระเบียบอื่น ๆ
6.1 ตัวแทนที่สถานที่ตั ้งอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา หรื อที่มีสถานที่ตา่ ง ๆ ภายในสหรัฐอเมริ กา จะต้ องดูแลรักษา
บันทึกและเอกสารรายงานทุกชนิดที่พระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยความลับทางธนาคาร (Bank Secrecy Act
: BSA) กําหนดให้ เก็บรักษาไว้ เป็ นเวลาอย่างน้ อยห้ า (5) ปี (หรื อนานกว่านั ้น หากกฎระเบียบข้ อบังคับ
เฉพาะของรัฐกําหนด3) ในสถานที่ที่ปลอดภัยและแน่นหนาและจัดเตรี ยมให้ พร้ อมแก่กรมธนารักษ์
สหรัฐอเมริ กา และ/หรื อ ผู้แทนจากเจ้ าหน้ าที่รัฐอื่น ๆ เมื่อมีการร้ องขอที่ถกู กฎหมาย
6.2 ตัวแทนที่สถานที่ตั ้งอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา หรื อที่มีสถานที่ตา่ ง ๆ ภายในสหรัฐอเมริ กา จะต้ องเก็บรักษา
บันทึกการทําธุรกรรมและการตรวจสอบธุรกิจของผู้บริ โภคทุกชนิดตามคําร้ องขอข้ อมูลไว้ เป็ นเวลาห้ า
(5) ปี (หรื อนานกว่านั ้น หากบางแห่งต้ องการ) ตามที่คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทาง
การเงิน (Financial Action Task Force : FATF) เกี่ยวกับการฟอกเงินแนะนํา
6.3 ตัวแทนจะต้ องเก็บรักษาเอกสารที่บนั ทึกความพยายามในการตรวจสอบ ป้องกัน และรายงานการ
หลอกลวงผู้บริ โภค การฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่ผ้ กู ่อการร้ ายไว้ เป็ นเวลาอย่างน้ อยห้ า
(5) ปี (หรื อนานกว่านั ้น หากกฎหมายหรื อกฎระเบียบข้ อบังคับท้ องถิ่นต้ องการ)

นอกจาก BSA แล้ ว ตัวแทนที่สถานที่ตั ้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรื อที่มีสถานที่ต่าง ๆ ภายในสหรัฐอเมริกา จะต้ องเก็บรักษาบันทึกและเอกสาการรายงานทุกชนิดที่พระราชบัญญัติ
ว่าด้ วยการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Funds Transfer Act : EFTA) กําหนดและ Regulation E (หรือที่ร้ ูจกั กันว่าเป็ น กฎการโอนเงิน) ไว้ เป็ นเวลาอย่างน้ อยสอง (2)
ปี (หรื อนานกว่านั ้น หากกฎระเบียบข้ อบังคับของรัฐกําหนด) ในสถานที่ที่ปลอดภัยและแน่นหนา ซึง่ รวมถึงใบเสร็จ/สําเนาของตัวแทนด้ วย
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6.4 ตัวแทนและพนักงานของตัวแทนควรเตือนผู้บริ โภคก่อนการดําเนินธุรกรรมให้ พวกเขาเกี่ยวกับ “เล่ห์
อุบาย” ที่ใช้ หลอกลวงกันในปั จจุบนั โดยการอ้ างอิงคําเตือนในแบบฟอร์ มนําส่ง (ที่ซงึ่ มี) หรื อบรรจุ
ภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ
6.5 ตัวแทนและพนักงานของตัวแทนจะต้ องแน่ใจว่า












ได้ สง่ และรับแบบฟอร์ มที่กรอกข้ อมูลแล้ วอย่างครบถ้ วนและถูกต้ อง พร้ อมทั ้งมีลายเซ็นของ
ผู้บริ โภค (ในที่ซงึ่ ต้ องมีการส่งและรับ)
ได้ รับข้ อมูลประจําตัวของผู้บริ โภคที่ถกู ต้ องตามกฎหมายก่อนจะดําเนินธุรกรรมตามข้ อกําหนด
ท้ องถิ่นและนโยบายและระเบียบวิธีของ MoneyGram
ได้ ป้อนข้ อมูลประจําตัวของผู้บริ โภคที่ครบถ้ วนและถูกต้ องเข้ าในระบบของ MoneyGram เพื่อ
รับประกันคุณภาพของข้ อมูลและเพื่อทําให้ เกิดความล่าช้ าในการดําเนินธุรกรรมน้ อยที่สดุ
การทําธุรกรรมที่ดเู หมือนจะผิดปกติหรื ออาจจะเชื่อมโยงกับการฟอกเงินหรื อการกระทําที่ผิด
กฎหมายอื่น ๆ ควรได้ รับการรายงานให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทราบตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่
บังคับใช้ กําหนด และ/หรื อ ยกระดับไปสู่ MoneyGram ในเวลาที่เหมาะสม
มีการสอบถามผู้บริ โภคที่ดเู หมือนจะมีสว่ นเกี่ยวข้ องในการทําธุรกรรมที่จงใจหลอกลวงเกี่ยวกับ
การทําธุรกรรมของพวกเขา หากมีการสงสัยที่สมเหตุสมผลว่าการทําธุรกรรมนั ้นเป็ นการจงใจ
หลอกลวง ตัวแทนหรื อพนักงานของตนจะต้ องปฏิเสธไม่ดําเนินธุรกรรมให้ และรายงานการกระทํา
นั ้นให้ MoneyGram และหน่วยงานที่เหมาะสมทราบโดยเร็ วที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ (ในที่ซงึ่
กฎหมายและกฎระเบียบที่บงั คับใช้ ต้องการ)
สนับสนุนให้ ผ้ บู ริ โภคที่รายงานให้ ตวั แทนหรื อพนักงานของตัวแทนทราบว่าพวกเขาได้ ตกเป็ นเหยื่อ
ของการทําธุรกรรมที่จงใจหลอกลวงนั ้นรายงานเรื่ องธุรกรรมนี ้กับ MoneyGram และ/หรื อ
หน่วยงานที่เหมาะสมแยกต่างหาก

6.6 ก่อนปล่อยเงินทุนให้ กบั ผู้บริ โภค ตัวแทนและพนักงานของตัวแทนควรขอหมายเลขอ้ างอิงจากผู้บริ โภค
และป้อนหมายเลขนี ้เข้ าในระบบของ MoneyGram
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สิทธิผ้ ูบริโภค

MoneyGram มุ่งมัน่ ที่จะคุ้มครองผู้บริ โภคจากวิธีปฏิบตั ทิ างธุรกิจซึง่ ผิดศีลธรรมจรรยาหรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
MoneyGram คาดหวังให้ ตวั แทนและพนักงานของตัวแทนลดความเสี่ยงในการทําให้ ผ้ บู ริ โภคเสียหายลงให้ เหลือน้ อย
ที่สดุ และป้องกันไม่ให้ มีการกระทําหรื อวิธีปฏิบตั ทิ ี่ไม่ยตุ ธิ รรม หลอกลวง หรื อไม่เหมาะสม (Unfair, Deceptive, or
Abusive Acts or Practices: UDAAP) เกิดขึ ้นหรื อการละเมิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภคที่บงั คับใช้ อื่น ๆ ในทุกวิถีทาง
ที่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ อย่างเหมาะสมภายใต้ บงั คับแห่งกฎหมายและกฎระเบียบ
7.1 ตัวแทนจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่จําเป็ นทั ้งหมดเกี่ยวกับธุรกรรมแต่ละครัง้ ให้ ผ้ บู ริ โภคทราบ ซึง่ รวมถึง
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับค่าธรรมเนียมและรายการที่ผ้ บู ริ โภคจะต้ องโดนเรี ยกเก็บในการทําธุรกรรมแต่ละ
ครัง้
7.2 ตัวแทนสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์และการบริ การของ MoneyGram ได้ เฉพาะในภาษาที่ได้ รับอนุมตั ิ
และอนุญาตจาก MoneyGram เท่านั ้น
7.3 ตัวแทนสามารถใช้ ได้ เฉพาะสือ่ การตลาดและการโฆษณาที่ MoneyGram อนุมตั เิ ท่านั ้น ซึง่ รวมถึงป้าย
ภายในและภายนอก แผ่นพับโฆษณา การโฆษณาในวารสารท้ องถิ่น และการจัดแสดงบนเคาน์เตอร์
7.4 ระบบของ MoneyGram ได้ ถกู ตั ้งค่าไว้ ให้ แสดงชนิดการจ่ายเงินล่วงหน้ าและการจ่ายเงินภายหลัง
โดยเฉพาะ ตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่บงั คับใช้ กําหนดไว้ ซึง่ รวมถึงกฎการโอนเงินแห่ง
สหรัฐอเมริ กาด้ วย ตัวแทนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการแสดงการจ่ายเงินล่วงหน้ าและการจ่ายเงิน
ภายหลังที่ MoneyGram จัดทําไว้ ให้ หรื อสร้ างจากอุปกรณ์ของ MoneyGram ได้
8

ความเป็ นส่ วนตัวและการปกป้องข้ อมูลของผู้บริโภค

MoneyGram ได้ จดั เตรี ยมวิธีสง่ และรับเงินที่ปลอดภัยและสะดวกไว้ ให้ ความมุ่งมุ่นต่อผู้บริโภคของ MoneyGram
ส่วนหนึง่ คือจะปกป้องข้ อมูลส่วนบุคคลและส่วนตัวของพวกเขา ในระหว่างขั ้นตอนการทําธุรกรรม ตัวแทนและ
พนักงานของตัวแทนอาจได้ รับข้ อมูลส่วนบุคคลและส่วนตัวจากผู้บริ โภค เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้ อมูล
ประจําตัว/หมายเลขประจําตัวประชาชน หรื อหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี ที่ออกโดยรัฐบาล หมายเลขหนังสือ
เดินทาง หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิตหรื อเดบิต สถานที่หรื อวันที่เกิด อาชีพ ที่อยูอ่ ีเมล และการ
ตรวจสอบธุรกิจของผู้บริ โภคที่จําเป็ นอื่น ๆ MoneyGram คาดหวังให้ ตวั แทนและพนักงานของตัวแทนปกป้องข้ อมูลนี ้
ไม่ให้ มีการเข้ าถึง นําไปใช้ และเปิ ดเผยโดยไม่ได้ รับอนุญาต
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8.1 ตัวแทนจะต้ องปกป้องข้ อมูลส่วนบุคคลและส่วนตัวของผู้บริ โภค ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บงั คับ
ใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ มีการเข้ าถึง การนําไปใช้ และการเปิ ดเผยโดยไม่ได้ รับอนุญาต
8.2 โปรแกรมต่อต้ านการฟอกเงินและการหลอกลวงของตัวแทนจะต้ องมีระเบียบวิธีปฏิบตั ทิ ี่สอดคล้ องกับ
กฎหมายความเป็ นส่วนตัวและเพื่อให้ แน่ใจได้ วา่ ข้ อมูลจะปลอดภัย ระเบียบวิธีนั ้นจะต้ องถูกนําไปปรับ
ใช้ ให้ เหมาะกับชนิดของข้ อมูลที่รวบรวมและจัดเก็บ และการดําเนินธุรกิจของตัวแทน
8.3 ตัวแทนและพนักงานของตัวแทนจะต้ องเก็บข้ อมูลจากผู้บริโภคเฉพาะข้ อมูลที่จําเป็ นต่อการดําเนิน
ธุรกรรมให้ เสร็ จสิ ้นเท่านั ้น ตัวแทนและพนักงานของตัวแทนจะต้ องใช้ ข้อมูลของผู้บริ โภคเพื่อ
จุดประสงค์ที่สามารถพิสจู น์และอนุญาตได้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อตกลงและเงื่อนไขที่มีอยูใ่ นเอกสารที่
ให้ แก่ผ้ บู ริ โภคเท่านั ้น หากไม่ได้ รับอนุญาตจาก MoneyGram แล้ ว ข้ อมูลของผู้บริ โภคสามารถถูกใช้ ได้
เพียง (i) เพื่อดําเนินธุรกรรมของผู้บริ โภคให้ เสร็ จสิ ้นสมบูรณ์ (ii) เพื่อให้ ปฏิบตั ติ ามภาระหน้ าที่ตาม
กฎหมาย/ที่กําหนดไว้ ได้ สําเร็ จลุลว่ ง และ (iii) เพื่อป้องกันการฟอกเงิน และ/หรื อ การหลอกลวง
8.4 ตัวแทนจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลของผู้บริ โภคให้ เฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้ อง และจะต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของ
ผู้บริ โภคให้ แก่บคุ คลที่สามที่ไม่ได้ รับอนุญาต
8.5 ตัวแทนจะต้ องเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้บริ โภคเป็ นเวลานานเท่าที่จําเป็ นในการบรรลุ
จุดประสงค์ที่ระบุไว้ หรื อเท่าที่กฎหมายกําหนด เอกสารทุกอย่างที่มีข้อมูลส่วนตัวและส่วนบุคลของ
ผู้บริ โภคจะต้ องถูกจัดเก็บไว้ ในที่ที่ปลอดภัยแน่นหนา หากตัวแทนใช้ เครื่ องมือเพื่อช่วยในเรื่ องการ
ตรวจสอบการทําธุรกรรม จะต้ องเป็ นไปตามระเบียบการการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลที่
เหมาะสม
8.6 ตัวแทนจะต้ องแน่ใจว่ามีการทําลายข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้บริ โภคอย่างเหมาะสมเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลา
การจัดเก็บแล้ ว
8.7 ตัวแทนจะต้ องแน่ใจว่าพนักงานแต่ละคนนั ้นมี ID ส่วนตัวและรหัสผ่านส่วนตัวซึง่ ไม่ได้ ใช้ ร่วมกันในหมู่
พนักงาน
8.8 ตัวแทนและพนักงานของตัวแทนจะต้ องระงับและป้องกันไม่ให้ มีการนําฮาร์ ดแวร์ คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ ช่องทางติดต่อสื่อสาร และระบบเครื อข่ายของ MoneyGram ไปใช้ สว่ นตัวหรื อใช้ ในเรื่ องที่
ไม่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของ MoneyGram ตัวแทนจะต้ องป้องกันไม่ให้ มีใครเข้ าถึงคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ในการ
โอนเงินได้ โดยไม่ได้ รับอนุญาตและไม่ควรใช้ คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ในการโอนเงินสําหรับการท่อง
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อินเตอร์ เน็ต การส่งอีเมล หรื อการส่งข้ อความด่วน (Instant Messaging : IM) เพราะสิง่ เหล่านี ้เป็ น
วิธีการที่พบบ่อยที่สดุ ในการทําให้ คอมพิวเตอร์ ตดิ ไวรัส และ/หรื อ ซอฟต์แวร์ หลอกที่อาจนําไปสูก่ ารทํา
ธุรกรรมที่หลอกลวงได้ หน้ าจอคอมพิวเตอร์ ไม่ควรให้ บคุ คลทัว่ ไปมองเห็นได้ ตัวแทนควรติดตั ้ง
ซอฟต์แวร์ ป้องกันไวรัสและไฟร์ วอลล์ที่เหมาะสม พร้ อมทั ้งตั ้งค่าซอฟต์แวร์ ให้ ดาวน์โหลดแพตช์
(Patch) และอัพเกรดเพื่อแก้ ไขช่องโหว่โดยอัตโนมัติ
8.9 ตัวแทนจะต้ องรายงานเหตุการณ์ที่ความลับหรื อความปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้บริ โภคราย
ใดได้ ถกู หรื อสงสัยว่าถูกเปิ ดเผย นําไปใช้ ในทางที่ผิด หรื อถูกทําลาย ให้ ผ้ บู ริ หารที่เหมาะสมที่บริ ษัท
ตัวแทนและ MoneyGram ทราบโดยทันที (ดู ข้ อมูลติดต่อสําคัญ) เพื่อหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับ
ตัวแทน ผู้บริ โภค และ MoneyGram
9

การคืนเงินผู้บริโภค

บางครัง้ อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ ้นขณะมีการดําเนินธุรกรรม MoneyGram จึงได้ คดิ ระเบียบวิธีที่สอดคล้ องตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่บงั คับใช้ ซึง่ รวมถึงกฎการโอนเงินแห่งสหรัฐอเมริ กาที่ครอบคลุมเวลาที่จําเป็ นต้ องมีการคืน
เงินให้ แก่ผ้ บู ริ โภค ตัวแทนควรทํางานร่วมกับผู้บริ โภคและ MoneyGram ในการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในการทําธุรกรรมใด
ๆ ยิ่งไปกว่านั ้น MoneyGram ยังคาดหวังให้ ตวั แทนใช้ ความพยายามทุกวิถีทางที่เหมาะสมในการป้องกันไม่ให้ มีการ
จ่ายเงินของธุรกรรมที่จงใจหลอกลวงและคืนเงินตามระเบียบวิธีของ MoneyGram และกฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภค
ท้ องถิ่น
9.1 หากผู้สง่ และผู้รับเชื่อว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ ้น ให้ ตดิ ต่อ MoneyGram โดยทันที MoneyGram จะ
ตรวจสอบข้ อผิดพลาดที่กล่าวหาและตัดสินใจว่าจะมีการคืนเงินให้ แก่ผ้ บู ริ โภคหรื อไม่
9.2 ตัวแทนจะต้ องช่วย MoneyGram ในการคืนเงินให้ แก่ผ้ บู ริ โภคเมื่อต้ องมีการคืน
9.3 ตัวแทนจะต้ องแนะนําให้ ผ้ บู ริ โภคติดต่อ MoneyGram โดยทันที หากผู้บริ โภคเชื่อว่าพวกเขาได้ สง่
ธุรกรรมที่เป็ นการจงใจหลอกลวง ไม่วา่ ตัวแทนจะสามารถคืนเงินให้ แก่ผ้ บู ริ โภคได้ หรื อไม่
10

การตรวจสอบและการดําเนินการแก้ ไข

MoneyGram จะตรวจสอบดูวา่ ตัวแทนปฏิบตั หิ น้ าที่รับผิดชอบในการปฏิบตั ติ ามกฎของพวกเขาได้ สําเร็ จลุลว่ งดีแค่
ไหน รวมถึงการตรวจสอบธุรกรรมที่ตวั แทนดําเนินการด้ วย โดยใช้ ดลุ ยพินิจ MoneyGram จะทบทวนโปรแกรมต่อต้ าน
การฟอกเงินและการหลวกลวง การจับจ่ายปริศนา การสอบสวนนอกสถานที่ และกิจกรรมการทบทวนการปฏิบตั ติ าม
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กฎอื่น ๆ เพื่อให้ แน่ใจได้ วา่ ตัวแทนได้ ออกแบบและดําเนินโปรแกรมการปฏิบตั ติ ามกฎที่มีประสิทธิผลซึง่ เหมาะกับ
แบบจําลองธุรกิจของตัวแทนและว่าตัวแทนกําลังปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบที่บงั คับใช้ นโยบายและระเบียบ
วิธีของ MoneyGram และ/หรื อข้ อกําหนดในสัญญา
10.1 ความประพฤติที่สามารถนําไปสูก่ ารตรวจสอบหรื อการดําเนินการแก้ ไข






ตัวแทนทุกรายที่ละเมิดนโยบาย หรื อกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่บงั คับใช้ ใด ๆ จะต้ องมีการ
ดําเนินการแก้ ไขหรื อเยียวยาทันที ซึง่ รวมถึงการภาคทัณฑ์ การระงับการบริการชัว่ คราว หรื อ
การยุตกิ ารบริ การของ MoneyGram
MoneyGram อาจดําเนินการแก้ ไขหรื อเยียวยา ซึง่ รวมถึงการภาคทัณฑ์ การระงับการบริการ
ชัว่ คราว หรื อการยุตกิ ารบริ การของ MoneyGram หากสรุป (ตามดุลยพินิจของ MoneyGram)
ได้ วา่ ความประพฤติของตัวแทนเป็ นเหตุให้ เกิดความเสี่ยงอันไม่สมควรแก่ผ้ บู ริ โภคหรื อชื่อเสียง
หรื อระบบของ MoneyGram ความประพฤติที่อาจนําไปสูก่ ารดําเนินการแก้ ไขหรื อการเยียวยา
นั ้นรวมถึงการดําเนินธุรกรรมที่น่าสงสัยหรื อจงใจหลอกลวง
ตัวแทนรายใดที่ถกู พบว่าให้ ความช่วยเหลือหรื อมีสว่ นร่วมในการทําธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย
จะต้ องถูกระงับการบริ การชัว่ คราวหรื อยุตกิ ารบริ การของ MoneyGram ทันที หากขาดเหตุ
บรรเทาโทษที่เป็ นเอกสาร

10.2 การตรวจสอบและการดําเนินการแก้ ไขที่เป็ นไปได้


MoneyGram อาจเลือกที่จะดําเนินการแก้ ไขหรื อเยียวยาหลาย ๆ วิธีเพื่อจัดการกับความ
ประพฤติที่ระบุในส่วน 10.1 ด้ านบน การดําเนินการเหล่านี ้อาจรวมถึง

-

การยุตกิ ารบริ การของ MoneyGram

-

การระงับสิทธิในการโอนเงินของ MoneyGram หรื อการทําธุรกรรมอื่น ๆ

-

การตั ้งข้ อจํากัดเกี่ยวกับการบริการของ MoneyGram ซึง่ รวมถึง (i) การลดขีดจํากัดใน
ส่วนขั ้นตอนการระบุตวั ตนของผู้บริ โภค (ii) การลดปริ มาณธุรกรรมหรื อมูลค่าสูงสุดของ
ธุรกรรม (iii) การกําหนดให้ ต้องมีการอนุมตั จิ าก MoneyGram ด่วนสําหรับการทําธุรกรรม
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ที่มีมลู ค่าเกินที่กําหนดให้ และ (iv) มาตรการที่เข้ มงวดอื่น ๆ ตามที่ MoneyGram เห็นว่า
จําเป็ น และ

-



การภาคทัณฑ์ตวั แทนช่วงระยะเวลาหนึง่ ซึง่ ระหว่างนั ้น MoneyGram จะเฝ้าติดตามการ
ทําธุรกรรมของตัวแทนอย่างใกล้ ชิด ในกรณีที่ตวั แทนถูกภาคทัณฑ์ จะมีการเฝ้าติดตาม
ธุรกรรมเกี่ยวกับ MoneyGram ของตัวแทนเป็ นระยะเวลา 90 วันหรื อจนกระทัง่ ถึงเวลาที่
MoneyGram เห็นว่าเพียงพอแล้ ว

นอกจากนี ้ MoneyGram อาจเข้ าดําเนินการเยียวยาแบบอื่น ๆ อีกต่างหากหรื อร่วมกับรายการ
ด้ านบนในส่วน 10.2 การดําเนินการเหล่านี ้อาจรวมถึง

-

การติดต่อตัวแทนทุก 30 วันเพื่อรับรายงานเกี่ยวกับสิง่ ที่ตวั แทนดําเนินการเพื่อตอบโต้
ปั ญหาที่ได้ ระบุไว้

-

การร้ องขอและการตรวจสอบเอกสารของตัวแทน และ

-

การเตรี ยมการวิเคราะห์ธุรกรรมกับตัวแทนทุก 30 วัน

10.3 ตัวแทนจะต้ องตอบโต้ และดําเนินการแก้ ไขและเยียวยาทุกอย่างที่ MoneyGram ต้ องการเพื่อจัดการ
การละเมิดหรื อไม่ยดึ มัน่ ตามนโยบายฉบับนี ้อย่างครบถ้ วนทุกประการ MoneyGram จะยุตกิ ารบริ การ
กับตัวแทนที่ไม่ตอบโต้ หรื อดําเนินการแก้ ไขหรื อเยียวยาตามที่ MoneyGram ต้ องการ
10.4 ตัวแทนรายใดที่เชื่อว่าตัวเองต้ องดําเนินการแก้ ไขหรื อเยียวยาอย่างไม่เป็ นธรรมจะต้ องติดต่อกับ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎของ MoneyGram ที่
MoneyGram International, Inc.
Attn: Chief Compliance Officer
2828 North Harwood Street, 15th Floor
Dallas, TX 75201
โทรศัพท์: (+01) 214-999-7640
10.5 การดําเนินการแก้ ไขที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานของตัวแทน
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ตัวแทนจะต้ องสอบสวนและรายงานทุกกรณีที่สงสัยว่าพนักงานมีสว่ นร่วมในการฟอกเงิน การ
หลอกลวงผู้บริ โภค หรื อการให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่ผ้ กู ่อการร้ ายให้ หน่วยงานที่เหมาะสม
และ MoneyGram ทราบ
ตัวแทนจะต้ องห้ ามไม่ให้ พนักงานที่ถกู สงสัยว่ามีสว่ นร่วมในการฟอกเงิน การหลอกลวงผู้บริ โภค
หรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่ผ้ กู ่อการร้ ายดําเนินธุรกรรมเกี่ยวกับ MoneyGram และจํากัด
การเข้ าถึงระบบของ MoneyGram ของพนักงานผู้นั ้น
หากตัวแทน (ตามการสวบสวน) เชื่อว่าพนักงานที่ก่อนหน้ านี ้ถูกสงสัยว่ามีสว่ นร่วมในการฟอก
เงิน การหลอกลวงผู้บริ โภค หรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่ผ้ กู ่อการร้ ายนั ้นไม่ได้ เข้ าไปมีสว่ น
ร่วมในการกระทําเหล่านี ้จริ ง ๆ เช่นนั ้นตัวแทนจะต้ องได้ รับอนุมตั จิ าก MoneyGram ก่อนจึงจะ
สามารถคืนสถานะการเข้ าถึงระบบของ MoneyGram ให้ แก่พนักงานผู้นั ้นได้
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ข้ อมูลติดต่ อสําคัญ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบัตติ ามกฎ
สามารถติดต่อทีมกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎของเราได้ ที่
MoneyGram International, Inc.
Attn: Chief Compliance Officer
2828 North Harwood Street, 15th Floor
Dallas, TX 75201
โทรศัพท์: (+01) 214-999-7640
เหตุผลที่ตดิ ต่ อ
สายด่ วน
ตัวแทนและพนักงานของตัวแทนสามารถติดต่อ MoneyGram ได้ ทนั ทีทาง
โทรศัพท์เพื่อหยุดการทําธุรกรรมที่จงใจหลอกลวงหรื อส่งรายงานที่เป็ น
ความลับเกี่ยวกับการละเมิดหลักจริ ยธรรมทางโทรศัพท์หรื อทางอีเมลโดย
ไม่ต้องเปิ ดเผยชื่อ ควรใช้ สายด่วนเมื่ออยูใ่ นสถานการณ์ดงั ต่อไปนี ้
 รายงานการทําธุรกรรมของผู้บริ โภคที่ดเู หมือนจะเป็ นการจงใจ
หลอกลวง ซึง่ กําลังดําเนินอยู่ และต้ องการให้ ใส่ใจทันที






รายงานการละเมิดข้ อกําหนดทางกฎหมายและทางจริ ยธรรมใน
นโยบายกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎของคูค่ ้ าระดับโลกของ
MoneyGram โดยตัวแทนหรื อพนักงานของตัวแทน
รายงานการละเมิดข้ อกําหนดทางกฎหมายและทางจริ ยธรรมใน
นโยบายกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎของคูค่ ้ าระดับโลกของ
MoneyGram โดย MoneyGram หรื อพนักงานของ MoneyGram
รายงานกรณีที่ตวั แทนหรื อพนักงานของตัวแทนถูกสงสัยว่ามีสว่ นร่วม
ในการฟอกเงิน การหลอกลวงผู้บริ โภค หรื อการสนับสนุนทางการเงิน
แก่ผ้ กู ่อการร้ าย
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ข้ อมูลติดต่ อ MoneyGram
รายงานการหลอกลวง
โทรศัพท์
ในสหรัฐอเมริ กา
1‐800‐866‐8800

นอกสหรัฐอเมริ กา
http://corporate.moneygram.com/compliance

รายงานการละเมิด
โทรศัพท์
สหรัฐอเมริ กา
1‐800‐866‐8800 สําหรับภาษาอังกฤษหรื อสเปน
ออนไลน์
กรอกแบบฟอร์ มออนไลน์โดยเข้ าไปที่
http://corporate.moneygram.com/compliance

เหตุผลที่ตดิ ต่ อ

ข้ อมูลติดต่ อ MoneyGram

การยกระดับการกระทําที่น่าสงสัยหรื อผิดปกติ
ตัวแทนและพนักงานของตัวแทนสามารถรายงานข้ อมูลเกี่ยวกับการกระทํา โทรศัพท์
ที่น่าสงสัยหรื อผิดปกติให้ MoneyGram ทราบได้ โดยทันที ซึง่ รวมถึงกรณีที่ สหรัฐอเมริ กา
1‐800‐866‐8800 สําหรับภาษาอังกฤษหรื อสเปน
สงสัยว่าเป็ นการหลอกลวงผู้บริ โภคด้ วย
 รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับการกระทําของผู้บริ โภคที่น่าสงสัยหรื อผิดปกติ
ออนไลน์
รวมถึงการที่ผ้ บู ริ โภคพยายามทําด้ วย
กรอกแบบฟอร์ มออนไลน์โดยเข้ าไปที่
 รายงานการทําธุรกรรมของผู้บริ โภคที่ดเู หมือนจะเป็ นการจงใจ
http://corporate.moneygram.com/compliance
หลอกลวงและไม่ดําเนินการให้ ตอ่
ขอความช่ วยเหลือจากผู้บังคับใช้ กฎหมายหรื อผู้มีอาํ นาจควบคุม
ตัวแทนและพนักงานของตัวแทนสามารถติดต่อ MoneyGram เพื่อ
สอบถามหรื อเพื่อร้ องขอความช่วยเหลือหรื อสอบถามเกี่ยวกับผู้บงั คับใช้
กฎหมายหรื อผู้มีอํานาจควบคุม

อีเมล
MGILEDirect@moneygram.com

ขอความช่ วยเหลือเกี่ยวกับความเป็ นส่ วนตัวและการปกป้องข้ อมูล
อีเมล
ของผู้บริโภค
PrivacyProgramOffice@moneygram.com
ตัวแทนและพนักงานของตัวแทนต้ องติดต่อ MoneyGram ทันทีเพื่อ
รายงานเหตุการณ์ที่ความลับหรื อความปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้บริ โภครายใดได้ ถกู หรื อสงสัยว่าถูกเปิ ดเผย นําไปใช้ ในทางที่ผิด หรื อถูก
ทําลาย
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เหตุผลที่ตดิ ต่ อ

ข้ อมูลติดต่ อ MoneyGram

ความช่ วยเหลือตัวแทนทั่วไป
ตัวแทนและพนักงานของตัวแทนสามารถติดต่อ MoneyGram เพื่อขอรับ
ความช่วยเหลือหรื อคําแนะนําเกี่ยวกับหัวข้ อทัว่ ๆ ไปได้ ซึง่ รวมถึง
 คําร้ องขอเงินคืนของผู้บริ โภค

โทรศัพท์
สหรัฐอเมริ กา
1-800-444-3010 สําหรับภาษาอังกฤษหรื อสเปน



การสนับสนุนทางเทคโนโลยีหรื ออุปกรณ์



ร้ องขอระบบหรื อการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎ และ



คําถามอื่นใดที่ข้อมูลติดต่อซึง่ ให้ ไว้ ด้านบนไม่ครอบคลุม

บริการ CONTACT ME สําหรั บตัวแทน
เว็บไซต์
https://www.callmoneygram.com/moneygram
โทรศัพท์
+1 720 362 5024 (ไม่คดิ ค่าโทร)
บริ การ CONTACT ME สําหรับ POWERTRANSACT
เว็บไซต์
https://www.callmoneygram.com/PwT
โทรศัพท์
+1 720 362 5025 (ไม่คดิ ค่าโทร)
ออนไลน์
กรอกแบบฟอร์ มออนไลน์โดยเข้ าไปที่
http://corporate.moneygram.com/compliance
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