สรุปคำถำม – คำตอบ เกี่ยวกับกำรปฎิบตั ิตำมกฎหมำยป้องกันและปรำมปรำมกำรฟอกเงิน ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2558
วัตถุประสงค์ของเอกสำรฉบับนี ้ คือ เพื่อรวบรวมคำถำม-คำตอบ เกี่ยวกับกำรปฎิบตั ิตำมกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน ซึง่ เจ้ ำหน้ ำที่หน่วยงำนดูแลกำรปฎิบตั ติ ำมกฎหมำย (Compliance
คิดเห็นผ่ำน Line

Group – Compliance Officer

Officer)

ได้ มีกำรแลกเปลีย่ นควำม

และจำกกำรจัดสัมมนำในเรื่ องดังกล่ำวของสมำคมประกันวินำศภัย

ไทย ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นข้ อมูลอ้ ำงอิงสำหรับผู้เข้ ำร่วม Line Group ในภำยหลัง
คำถำม
หน้ ำที่ของบริ ษัทประกันวินำศภัยตำม
พระรำชบัญญัติปอ้ งกันและปรำบปรำมกำรฟอก
เงินมีอะไรบ้ ำง

ธุรกรรมที่บริ ษัทประกันวินำศภัยต้ องรำยงำนต่อ
สำนักงำน ปปง. มีธุรกรรมอะไรบ้ ำง

ธุรกรรมกำรทำสัญญำประกันภัยทรัพย์สนิ ที่มี
มูลค่ำเกิน 5 ล้ ำนบำท ต้ องรำยงำนธุรกรรม
เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ดังกล่ำวต่อสำนักงำน ปปง.
หรื อไม่
บริ ษัทประกันวินำศภัย ซื ้อทรัพย์สนิ (เช่น ที่ดิน
อำคำร ซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ ) มูลค่ำเกิน 5 ล้ ำน
บำท มำใช้ ในกิจกำรบริ ษัท ต้ องรำยงำนธุรกรรม

คำตอบ
หมวด เรื่องทั่วไป
หน้ ำที่ของบริ ษัทประกันวินำศภัย ในฐำนะสถำบันกำรเงินตำม
พระรำชบัญญัติปอ้ งกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินมีดงั นี ้
1. หน้ ำที่ในกำรรำยงำนกำรทำธุรกรรม (มำตรำ 13)
2. หน้ ำที่ในกำรจัดให้ ลกู ค้ ำแสดงตนก่อนกำรทำธุรกรรม (มำตรำ 20)
3. หน้ ำที่ในกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (มำตรำ 20/1)
4. จัดทำนโยบำยและระเบียบวิธีกำร รวมถึงกำหนดมำตรกำรในกำรจัดทำ
แนวปฏิบตั ิและคูม่ ือกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำย ปปง. โดยนโยบำยและระเบียบวิธีกำรดังกล่ำวต้ องได้ รับ
ควำมเห็นชอบและอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
5. หน้ ำที่ในกำรเก็บรักษำรำยละเอียดเกี่ยวกับลูกค้ ำ (มำตรำ 22)
6. หน้ ำที่ในกำรรำยงำนข้ อมูลเกี่ยวกับกำรทำธุรกรรมของบุคคลตำมรำยชื่อ
ที่สำนักงำน ปปง. แจ้ งให้ ตรวจสอบ (มำตรำ 48 วรรคสำม)
หมวด การรายงานธุรกรรม
ธุรกรรมที่ต้องรำยงำนต่อสำนักงำน ปปง. ตำมมำตรำ 13 ได้ แก่
(1) ธุรกรรมที่ใช้ เงินสดมีจำนวนเงินสดตังแต่
้ 2 ล้ ำนบำทขึ ้นไป (ธุรกิจ
ประกันวินำศภัย (แบบ ป.ป.ง. 1-04-1)
(2) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่มีมลู ค่ำทรัพย์สนิ ตังแต่
้ 5 ล้ ำนบำท (แบบ
ป.ป.ง. 1-02)
(3) ธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย ไม่กำหนดจำนวนเงิน (แบบ ป.ป.ง. 104-3)
กำรทำสัญญำประกันวินำศภัยได้ รับกำรยกเว้ นไม่ต้องรำยงำนต่อสำนักงำน
ปปง. (ตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 5) เว้ นแต่มกี ำรชดใช้ คำ่ สินไหมทดแทนตำม
สัญญำประกันวินำศภัยที่คำดว่ำจะต้ องจ่ำยตังแต่
้ 10 ล้ ำนบำทขึ ้นไป ที่
ยังคงต้ องรำยงำนต่อสำนักงำน ปปง.
ไม่ต้องรำยงำน เนื่องจำกบริ ษัทมีหน้ ำที่ต้องรำยงำนกำรทำธุรกรรมที่
เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ต่อสำนักงำน ปปง. ก็ตอ่ เมื่อมีลกู ค้ ำเข้ ำมำทำธุรกรรรมกับ
บริ ษัทในทำงกำรค้ ำปกติ ไม่ใช่กรณีที่บริ ษัทไปติดต่อทำธุรกรรมในฐำนะที่

ต่อสำนักงำน ปปง. หรื อไม่
บริ ษัทขำยทรัพย์สนิ (เช่น รถยนต์) มูลค่ำเกิน 5
ล้ ำนบำท ต้ องรำยงำนธุรกรรมต่อสำนักงำน ปปง.
หรื อไม่

เป็ นลูกค้ ำของบุคคลภำยนอกในทำงกำรค้ ำปกติของบุคคลภำยนอกนัน้
เนื่องจำกบริษัทอยูใ่ นฐำนะผู้ขำย และกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 ได้ กำหนด
ยกเว้ นให้ สถำบันกำรเงินไม่ต้องรำยงำนธุรกรรมทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์สนิ ประเภท
สังหำริ มทรัพย์เกือบทุกประเภท เว้ นแต่เฉพำะธุรกรรมทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่
เป็ น (1) เรื อกำปั่ น เรื อที่มีระวำงตังแต่
้ 6 ตันขึ ้นไป เรื อกลไฟ หรื อเรื อยำนต์ที่
มีระวำงตังแต่
้ 5 ตันขึ ้นไป รวมทังแพ
้ (2) ยำนพำหนะ เครื่ องมือ หรื อ
เครื่ องจักรกลอื่นใดเท่ำนันที
้ ่ไม่ได้ รับกำรยกเว้ น ดังนัน้ ในกรณีที่มกี ำรขำย
รถยนต์ (ยำนพำหนะ)บริ ษัทยังคงต้ องรำยงำนกำรทำธุรกรรมที่ไม่ได้ รับกำร
ยกเว้ นดังกล่ำวนี ้ต่อสำนักงำน ปปง.อยู่
ถูกต้ อง เนื่องจำกบริษัททำธุรกรรมในฐำนะที่เป็ นลูกค้ ำของธนำคำร จึงไม่
ต้ องรำยงำนธุรกรรรมดังกล่ำวต่อสำนักงำน ปปง.อีก

กำรที่บริ ษัทลงทุนในพันธบัตรรัฐบำล หรื อ หุ้นกู้
ตังแต่
้ 5 ล้ ำนบำทเป็ นต้ นไป ธนำคำรจะเป็ น
ผู้รำยงำนธุรกรรมแทนบริ ษัท ถูกต้ องใช่ไหม บริ ษัท
ไม่ต้องรำยงำนธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ต่อ
สำนักงำน ปปง. อีกใช่หรื อไม่
บริ ษัทให้ พนักงำนกู้ยืมเงิน ต้ องรำยงำนธุรกรรม
กำรทำธุรกรรมให้ ก้ ยู ืมเงินของบริษัทประกันวินำศภัย ต้ องพิจำรณำหลักกำร
หรื อไม่ และหำกต้ องรำยงำน จำนวนเงินยอดกู้
ดังนี ้
เท่ำไรต่อรำย
1. ตำมหลักเกณฑ์ในประกำศ คปภ. เรื่ องกำรลงทุนประกอบธุรกิจอืน่ ของ
บริ ษัทประกันวินำศภัย
2. ตำมหลักเกณฑ์กำรรำยงำนธุรกรรมต่อสำนักงำน ปปง. ดังนี ้
2.1. รำยงำนธุรกรรมเงินสด 2 ล้ ำนบำท เฉพำะกรณีที่บริษัทจ่ำยเงิน
ให้ ก้ ยู มื เป็ นเงินสด ซึง่ ปกติบริ ษัทจะไม่จำ่ ยเป็ นเงินสด ดังนัน้
หำกไม่มกี ำรจ่ำยเป็ นเงินสดจำนวน 2 ล้ ำนบำท ให้ พจิ ำรณำในข้ อ
2.2
2.2. รำยงำนธุรกรรมทรัพย์สนิ มูลค่ำ 5 ล้ ำนบำท โดยพิจำรณำจำก
มูลค่ำเงินให้ ก้ ยู ืมเงินตังแต่
้ 5 ล้ ำนบำทขึ ้นไป (ไม่วำ่ จะจ่ำยเป็ น
เงินสดหรื อไม่) หรื อทรัพย์ทใี่ ช้ เป็ นหลักประกันมีมลู ค่ำตังแต่
้ 5
ล้ ำนบำทขึ ้นไป ต้ องรำยงำนธุรกรรมดังกล่ำวต่อสำนักงำน ปปง.
สำหรับกรณีที่หำรื อมำ เนื่องจำกเป็ นกำรให้ ก้ ยู มื แก่พนักงำนซึง่ ตำม
ประกำศ คปภ. ให้ ก้ ไู ด้ ไม่เกินรำยละ 1 ล้ ำนบำท จึงไม่เข้ ำข่ำยที่ต้อง
รำยงำนธุรกรรมกำรต่อสำนักงำน ปปง. ตำมที่ได้ อธิบำยข้ ำงต้ น
กรณี ค่ำสินไหมทดแทนตังแต่
้ 10 ล้ ำนบำทขึน้ ไป กำรรำยงำนธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่คำดว่ำจะต้ องจ่ำยมีมลู ค่ำตังแต่
้ 10
ต้ องรำยงำนกำรทำธุรกรรม ถ้ ำจำนวนค่ำสินไหม ล้ ำนบำทขึ ้นไปให้ พิจำรณำวันที่อนุมตั ิจำ่ ยค่ำสินไหมทดแทน เมื่อรำยงำน
ทดแทนมีกำรเปลี่ยนแปลง จะต้ องมีกำรรำยงำน ไปยังสำนักงำน ปปง.แล้ ว หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงไม่วำ่ จะเพิ่มหรือลด
เพิ่มเติมหรื อไม่
จะแจ้ งหรื อไม่ก็ได้ แต่หำกบริ ษัทใดจะแจ้ งกำรเปลีย่ นแปลงทุกครัง้ ย่อมทำได้
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั นโยบำยของแต่ละบริ ษัท

หำกลูกค้ ำมำขอทำประกันและเรำตรวจพบว่ำเป็ น แจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่ถกู ระงับตำมแบบ กปร.03ภำยใน 3 วันทำกำร
บุคคลที่ถูกกำหนดและเรำปฏิเสธกำรรับ ประกัน และต้ องรำยงำนธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยด้ วย
กรณีนี ้เรำต้ องรำยงำนปปง.หรื อไม่
หมวด การจัดให้ ลูกค้ าแสดงตน (KYC)
ลูกค้ ำที่ทำสัญญำประกันภัยกับบริ ษัทประกัน
คำว่ำ”ลูกค้ ำจร” ปรำกฎอยูใ่ นกฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถำบันกำรเงิน
วินำศภัยถือเป็ นลูกค้ ำจรหรื อผู้ทำธุรกรรมเป็ นครัง้ และผู้ประกอบอำชีพตำมมำตรำ 16 ต้ องจัดให้ ลกู ค้ ำแสดงตน พ.ศ. 2554
ครำว ทังหมดหรื
้
อไม่
ซึง่ หมำยควำมว่ำ “ลูกค้าทีไ่ ม่มีความสัมพันธ์ อย่างต่อเนือ่ ง และประสงค์จะ
สร้างความสัมพันธ์ หรื อทาธุรกรรมเป็ นครัง้ คราวและไม่ต่อเนือ่ งกับสถาบัน
การเงิ นหรื อผูป้ ระกอบอาชี พตามมาตรา 16”
แต่คำว่ำ “ผู้ทำธุรกรรรมครัง้ ครำว” เกิดทีหลังและปรำกฎอยูใ่ นกฎกระทรวง
เรื่ องกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ พ.ศ. 2556 และใน
ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่ อง วิธีกำรแสดงตนของลูกค้ ำสถำบันกำรเงิน
และผู้ประกอบอำชีพตำมมำตรำ 16 ประกำศ ณ วันที่ 11 กรกฎำคม 2556
ได้ ให้ คำนิยำมไว้ วำ่ “ผู้ทำธุรกรรมเป็ นครัง้ ครำว” หมำยควำมว่ำ “บุคคล
ธรรมดา นิติบคุ คล หรื อบุคคลทีม่ ี การตกลงกันทางกฎหมาย ทีท่ าธุรกรรม
เป็ นครัง้ คราวกับสถาบันการเงิ นหรื อผูป้ ระกอบอาชี พมาตรา 16 โดยไม่เคย
จัดให้มีการแสดงตนและดาเนิ นการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริ งเกี ่ยวกับ
บุคคลธรรมดา นิ ติบคุ คล หรื อบุคคลทีม่ ี การตกลงกันทางกฎหมายนัน้ มา
ก่อน”
ซึง่ ทังสองค
้
ำมีควำมหมำยใกล้ เคียงกัน เข้ ำใจว่ำจะนำว่ำคำว่ำ “ผู้ทำธุรกร
รรมเป็ นครัง้ ครำว” มำแทนคำว่ำ “ลูกค้ ำจร” แต่ไม่มีกำรยกเลิกกฎกระทรวง
ดังกล่ำว จึงต้ องใช้ ทงสองค
ั้
ำ ซึง่ เมื่อพิจำรณำนิยำมตำมกฎหมำยของทัง้
สองคำ ลูกค้ ำที่ทำประกันวินำศภัยทรัพย์สนิ ที่มีควำมคุ้มครองไม่เกิน 1 ปี
ประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ (พรบ.) ประกันกำรเดินทำง ประกัน
สุขภำพ สำมำรถจัดให้ เป็ น ผู้ทำธุรกรรรมเป็ นครัง้ ครำว ได้
ผู้ทำธุรกรรมเป็ นครัง้ ครำวทำประกันที่ทนุ ต่ำกว่ำ คำว่ำ “700,000 บำท” ไม่ใช่ทนุ ประกันที่ปรำฏอยูใ่ นหน้ ำตำรำงกรมธรรม์
700,000 บำท ไม่ต้องให้ ข้อมูลแสดงตน แค่ขอชื่อ แต่หมำยถึงควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ ซึง่ แม้ แต่กรมธรรม์ พรบ. ก็
นำมสกุลและ ID มำตรวจสอบกับรำยชื่อบุคคลผู้ คุ้มครองเกินกว่ำ 700,000 บำท ดังนัน้ ในทำงปฎิบตั ิ จึงแนะนำให้ ทกุ
ถูกกำหนดเท่ำนัน้ ใช่หรื อไม่
บริ ษัทจัดให้ ผ้ ทู ำธุรกรรมเป็ นครัง้ ครำวทุกรำยแสดงตนก่อนทำธุรกรรม
กำรแสดงตน หำกมีเฉพำะหมำยเลขบัตรประจำตัว แยกเป็ น 2 กรณี คือ ในขันตอนกำรรั
้
บประกันภัย และขัน้ ตอนกำรจ่ำยค่ำ
ประชำชน แต่ ไม่ แ สดงบัต รประชำชน หรื อ ไม่ มี สินไหมทดแทน
สำเนำบัตรประชำชน เพียงพอหรื อไม่
1. กรณีกำรรับประกันภัยกฎหมำยผ่อนผันให้ ไม่จำต้ องมีหลักฐำน มีข้อมูล
เพียง ชื่ อ นำมสกุล เลขประจำตัวประชำชน อำชี พ ที่ อยู่ สัญ ชำติ ก็

บริ ษัทได้ รับข้ อมูลลูกค้ ำจำกบริ ษัท Leasing แค่ชื่อ
เลขบั ต ร ที่ อ ยู่ ข องลู ก ค้ ำเท่ ำ นั น้ แบบนี จ้ ะผิ ด
กฎหมำย ปปง.หรื อไม่

กำรประกั น ภั ย กลุ่ ม เช่ น ประกั น สุ ข ภำพให้
พนักงำน ต้ องให้ พนักงำนแต่ละคนทำ KYC หรื อ
เปล่ำ หรื อทำ KYC แต่บริ ษัทเท่ำนัน้

ถ้ ำเป็ นกำรประกันอุบตั ิเหตุ (PA) ให้ กบั คนงำนต่ำง
ด้ ำวทีม่ ีใบสีชมพูออกโดยรัฐบำลไทย ไม่มี
passport สำมำรถใช้ เอกสำรดังกล่ำวในแสดงตน
ของลูกค้ ำ (KYC) ได้ หรื อไม่
กำรรับประกันภัย ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เอำ
ประกันภัยได้ ระบุเลขบัตรประจำตัวประชำชนแล้ ว
บริ ษั ท มี ค วำมจ ำเป็ นต้ องติ ด ตำมส ำเนำบั ต ร
ประจำตัวประชำชนจำกลูกค้ ำอีกหรื อไม่
กรณี ก ำรรับ ประกัน ภัย ผ่ำ นระบบอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
เช่น กำรประกันภัยอุบตั ิเหตุกำรเดินทำง หรื อกำร
ประกั น ภั ย รถตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ค้ ุ มครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถ ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยได้ ออก
ให้ ผ้ เู อำประกันภัยไปแล้ ว แต่บริ ษัทยังไม่ได้ มีกำร
ตรวจสอบลูกค้ ำจะต้ องทำอย่ำงไร หำกตรวจพบว่ำ

เพียงพอ ซึ่งในทำงปฏิบตั ิของบริ ษัทที่ต้องขอหลักฐำนเพรำะมีขนตอน
ั้
กำรระบุ ตั ว ตนและกำรพิ สู จ น์ ท รำบตั ว ตน หำกไม่ ได้ ส ำเนำบั ต ร
ประจำตัวประชำชนบริ ษัทก็ต้องหำวิธีระบุตวั ตนของลูกค้ ำให้ ได้
2. กรณีกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน ซึ่งขันตอนกำรจ่
้
ำยค่ำสินไหมทดแทนนี ้
ต้ องมีกำรแสดงตน และกฎหมำยระบุว่ำต้ องมีข้อมูลและเอกสำรครบ
ดังนันจ
้ ำเป็ นต้ องมีสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนด้ วย
บริ ษัท Leasing ต้ องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอก
เงินและต้ องจัดให้ ลกู ค้ ำแสดงตน (KYC) อยูแ่ ล้ ว ดังนัน้ บริ ษัทประกันวินำศ
ภัยสำมำรถให้ บริ ษัท Leasing จัดให้ ลกู ค้ ำที่ต้องกำรทำประกันภัยแสดงตน
แทนบริ ษัท ประกันวินำศภัย ได้ ตำมหลักกำรพึ่งพำบุค คลที่สำม แต่ต้องมี
ข้ อตกลงกัน ที่ชัดเจนว่ำบริ ษัท Leasing จะทำหน้ ำที่จัดให้ ลูกค้ ำ แสดงตน
แทนบริ ษัทประกันวินำศภัยด้ วย ดังนัน้ หำกสำนักงำน ปปง. ร้ องขอข้ อมูล
และเอกสำร KYC บริ ษัท leasing ก็ต้องส่งข้ อมูลและเอกสำรของลูกค้ ำให้
เรำได้ ทนั ที แต่ขนตอนกำร
ั้
CDD บริ ษัทประกันวินำศภัยต้ องทำเอง
กรณี ประกันกลุ่ม ต้ องให้ บริ ษัทนำยจ้ ำง ในฐำนะ “ผู้ถือกรมธรรม์ ประกัน
กลุม่ ”เป็ นผู้แสดงตน (ทำ KYC) สำหรับพนักงำน ต้ องจัดให้ แสดงตนเมื่อมี
กำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน (ทังนี
้ ้ ควรต้ องขอชื่อ-นำมสกุล และหมำยเลข
ประจำตัวประชำชน ผู้รับค่ำสินไหมทดแทนทุกรำย เพื่อตรวจสอบรำยชื่อ
บุค คลผู้ ถูก ก ำหนดตำมกฎหมำยต่ อ ต้ ำนกำรสนับ สนุ น ทำงกำรเงิ น แก่
ผู้ก่อกำรร้ ำยด้ วย)
ในกรณีคนต่ำงด้ ำว สำมำรถใช้ เลขประจำตัวในเอกสำรสำคัญประจำตัวที่
รัฐบำลไทยออกให้ ได้ ตำมข้ อ 3(3) ของประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่ อง
วิธีกำรแสดงตนของลูกค้ ำสถำบันกำรเงินและผู้ประกอบอำชีพตำมมำตรำ
16 ประกำศ ณ วันที่ 17 กรกฎำคม 2556
ตำมประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี วิธีกำรแสดงตนของลูกค้ ำสถำบันกำรเงิน
และผู้ประกอบอำชีพตำมมำตรำ 16 ประกำศ ณ วันที่ 17 กรกฎำคม 2556
(ฉบับปั จจุบนั ) ไม่ได้ ระบุว่ำต้ องขอหลักฐำน ซึ่งหำกบริ ษัทไม่มีสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชน บริ ษัทมีหน้ ำที่ต้องตรวจสอบข้ อมูลที่ได้ มำว่ำเพียงพอ
และถูกต้ องครบถ้ วนหรื อไม่
ผู้มี ห น้ ำที่ รำยงำนธุ ร กรรมต้ องด ำเนิ น กำรตรวจสอบข้ อ มูล ลูก ค้ ำโดยมี
ขันตอนต่
้
อไปนี ้
1. ตรวจสอบทันทีหลังจำกได้ รับข้ อมูลกำรแสดงตน (กรณีได้ รับข้ อมูลจำก
พนักงำน ลูกค้ ำ ตัวแทน หรื อสำนักงำนตัวแทน)
2. ก่ อ นหรื อ เมื่ อ ออกกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย แต่ ห ำกบริ ษั ท ไม่ ส ำมำรถ
ตรวจสอบได้ โดยจะออกกรมธรรม์ ประกันภัยไปก่อนและมำตรวจสอบ

เป็ นผู้ก่อกำรร้ ำยภำยหลัง จะมีควำมผิดหรื อไม่

ภำยหลังทันทีที่ได้ รับข้ อมูล บริ ษัทจะต้ องเขียนไว้ ในนโยบำยกำรรับลูกค้ ำ
ให้ ชัด เจน แล้ ว ต่ อ มำพบว่ำ ลูก ค้ ำ เป็ น บุค คลที่ ถูก ก ำหนด บริ ษั ท ต้ อ ง
ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทันทีพร้ อมกับแจ้ งไปยังสำนักงำน ปปง. ถือว่ำ
บริ ษัทได้ ใช้ ควำมพยำยำมในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
กรณีกำรรับประกันภัยผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถ้ ำ กรณีแรกต้ องพิจำรณำว่ำธนำคำรเป็ นบุคคลที่ 3 ที่บริ ษัทพึง่ พำหรือไม่ หำก
จ่ำยด้ วยบัตรเครดิต ธนำคำรได้ ตรวจสอบผู้ถือบัตร เป็ นบุคคลที่ 3 บริ ษัทต้ องทำข้ อตกลงกับธนำคำรว่ำ เมื่อสำนักงำน ปปง.ขอ
เครดิตแล้ ว โดยถื อว่ำมีควำมเสี่ยงต่ำ จะถื อว่ำมี ข้ อมูลและหลักฐำนกำรแสดงตน ธนำคำรต้ องส่งข้ อมูลที่มใี ห้ บริ ษัททันทีที่มี
กำรตรวจสอบลูกค้ ำแล้ วได้ หรื อไม่ และในกรณี ผ้ ู กำรร้ องขอ แต่อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทยังคงมีหน้ ำทีต่ ้ องตรวจสอบรำยชื่อลูกค้ ำกับ
เอำประกันภัย กับผู้ถือบัตรเครดิตเป็ นคนละบุคคล รำยชื่อบุคคลที่ถกู กำหนดตำมพระรำชบัญญัติปอ้ งกันและปรำบปรำมกำร
กั น หำกเป็ นบุ ค คลที่ ถู ก ก ำหนด จะด ำเนิ น กำร สนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ ำย หำกระหว่ำงที่มกี ำรชำระค่ำเบี ้ย
อย่ำงไร
ประกันภัยผ่ำนบัตรเครดิตแล้ ว ก่อนธนำคำรเรี ยกเก็บเงินจำกลูกค้ ำมี
ระยะเวลำพอสมควร บริ ษัทสำมำรถตรวจสอบข้ อมูลก่อนว่ำลูกค้ ำเป็ น
บุคคลที่ถกู กำหนดหรื อไม่ หำกพบว่ำเป็ นบุคคลที่ถกู กำหนดธนำคำรต้ องยุติ
กำรตัดเงินผ่ำนบัตรเครดิต และบริ ษัทต้ องยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทันที
พร้ อมกับแจ้ งไปยังสำนักงำน ปปง.
กรณี co-insurance ถ้ ำ บริ ษั ท เป็ น follower ยัง มี เฉพำะบริ ษั ทประกันภัยหลักเท่ำนัน้ ที่เป็ นผู้แจ้ งให้ ลกู ค้ ำแสดงตน และส่ง
หน้ ำที่ต้องให้ ลกู ค้ ำแสดงตนหรื อไม่
สำเนำให้ แก่บริ ษัทอื่น ๆ ที่ร่วมกันทรำบด้ วย อำจทำเป็ นข้ อตกลงไว้ อีกส่วน
หนึง่ ก็ได้ บริ ษัทร่วมอื่นไม่จำต้ องให้ ลกู ค้ ำแสดงตนซ ้ำอีก
หมวด การตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ า (CDD)
กำรตรวจสอบรำยชื่ อ หำกบริ ษั ท ไม่ ได้ ใช้ บ ริ ก ำร ท่ำนสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อบุคคลที่ถกู กำหนดได้ จำกประกำศในเวปไซด์
CDD gateway ของ Net bay จะสำมำรถตรวจได้ ของสำนักงำน ปปง. แต่ในส่วนของบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกำรทำธุรกรรมที่มี
จำกที่ใด
เหตุอัน ควรสงสัย HR-08-STR, HR-08-STR-Person และบุคคลที่มี ควำม
เสี่ยงต่อกำรฟอกเงิน HR-08-Risk ซึ่งเป็ นรำยชื่อที่ไม่สำมำรถหำจำกแหล่ง
อื่นได้ นอกจำกใช้ บริ กำร CDD gateway ของ Net bay เท่ำนัน้
รหัสข้ อมูลใน CDD gateway บุคคลที่ถูกกำหนด ถูกต้ อง สำหรับ HR-08-STR จะได้ รับเฉพำะที่บริ ษัทแจ้ งไป ส่วน HR 08 ถือ
ไม่ให้ ท ำธุรกรรมด้ วย คื อ รหัส FREEZE 04 และ เป็ นลูกค้ ำมีควำมเสี่ยงสูง สำมำรถทำธุรกรรมได้ แต่ต้องให้ ผ้ บู ริ หำรระดับสูง
FREEZE 05 เท่ำนัน้ แต่ถ้ำเป็ น HR-08-STR หรื อ เป็ นผู้อนุมัติค่ะ ส่วนกำรแจ้ ง ว่ำเป็ นธุรกกรมที่ มี เหตุอัน ควรสงสัยหรื อไม่
HR-08-risk เป็ นเพียงควำมเสี่ยงสูง เข้ ำใจถูกต้ อง ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริ ษัท
หรื อไม่
บริ ษั ท จะต้ องปฏิ เสธกำรรั บ ประกั น ภัย ส ำหรั บ เนื่องจำกบุคคลที่มีควำมเสีย่ งสูง กฎหมำยไม่ได้ ห้ำมทำนิติกรรมแต่อย่ำงใด
บุคคลผู้มีควำมเสีย่ งสูง ใช่หรื อไม่
ดังนัน้ หำกบริ ษัทมีควำมประสงค์จะรับทำประกันภัยก็ย่อมทำได้ ขึ ้นอยู่กบั
นโยบำยของบริ ษัท แต่ต้องมีผ้ มู ีอำนำจอนุมตั ิ และเฝ้ำระมัดระวังเป็ นกรณี
พิเศษ
กำรตรวจสอบรำยชื่ อ (CDD) ไม่ มี ข้ อ มู ล อำชี พ อำชีพที่มีควำมเสี่ยงสูง ถือเป็ นปั จจัยหนึง่ ในกำรบริ หำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
ดังนันจะทรำบได้
้
อย่ำงไรว่ำรำยชื่อนันเป็
้ นรำยชื่อ กำรฟอกเงินอันเกิดจำกลูกค้ ำ

ควำมเสีย่ งสูงหรื อควำมเสี่ยงต่ำ (หำกไม่สำมำรถ
ขอเอกสำรได้ )
สำหรับธุรกิจประกันวินำศภัยอำชีพที่ระบุว่ำมีควำมเสี่ยงสูงเสมอ (Ultimate
High Risk Customer)ซึ่ง ไม่ สำมำรถปรั บ ระดับ ควำมเสี่ ย งได้ คื อ อำชี พ
นักกำรเมือง (PEP)
สำหรับอำชีพเสีย่ งอื่น เนื่องจำกผลิตภัณฑ์และบริ กำรประกันวินำศภัยจัดว่ำ
มีควำมเสีย่ งต่ำ เมื่อพิจำรณำประกอบกับปั จจัยอื่น สำมำรถปรับระดับควำม
เสีย่ งลงมำได้
จะทรำบได้ อย่ำงไรว่ำบุคคลนันเป็
้ น นักกำรเมือง สมำคมฯ ได้ รวบรวบรำยชื่อนักกำรเมืองไว้ บำงส่วน ซึง่ ท่ำนสำมำรถดำวน์
และจะสำมำรถค้ นหำได้ จำกแหล่งใด สมำคมฯ จะ โหลดรำยชื่อนักกำรเมืองจำก website ของสมำคมฯ ได้
สำมำรถรับเป็ นศูนย์กลำงกำรดำเนินกำรเรื่ องนี ้ได้
หรื อไม่
หำกบริ ษั ท ตรวจสอบจำกระบบ CDD Gateway รำยชื่ อ HR ทุกรหัส คือ รำยชื่ อผู้มี ควำมเสี่ย งสูง บริ ษัท ต้ องบริ หำรตำม
แล้ ว พบว่ำ ลูก ค้ ำมี ชื่ อ และนำมสกุ ล ตรงกับ list หลักลูกค้ ำเสี่ยงสูงตำมนโยบำยของบริ ษัท ส่วนกำรรำยงำนธุรกรรม หำก
รำยชื่ อ HR02 และ HR08 โดยชื่ อ และนำมสกุ ล บริ ษัทได้ ตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง อื่นๆ แล้ วพบว่ำเป็ นธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
ตรงแต่เลขบัต รประชำชนในระบบไม่ ต รงกับ ใน สงสัย เช่น มีควำมซับซ้ อนผิดไปจำกกำรทำธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทำ
CDD gateway เนื่ อ งจำกยั ง ไม่ มี ก ำรเรี ย กร้ อง อยู่ตำมปกติ หรื ออำจเกี่ ยวข้ องกับกำรกระทำควำมผิดมูลฐำน บริ ษัท ฯ
สินไหมทดแทน ควรรำยงำนเป็ นธุรกรรมที่มีเหตุ สำมำรถใช้ ดลุ ยพินิจในกำรรำยงำนธุรกรรมดังกล่ำวกับสำนักงำน ปปง. ได้
อันควรสงสัย หรื อไม่
หมวด การบริหารความเสี่ยงด้ านการฟอกเงิน
หำกรับประกันภัยแล้ วปรำกฏว่ำในเวลำต่อมำ
รับประกันภัยต่อไปได้ เนื่องจำกกฎหมำยไม่ได้ กำหนดให้ ยกเลิกหรือระงับ
ตรวจสอบพบว่ำเป็ นบุคคลที่มีควำมเสีย่ งสูงจะ
กำรรับประกันภัย แต่ทงนี
ั ้ ้จะต้ องมีกระบวนกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง โดย
ดำเนินกำรอย่ำงไร
อำจจะมีกำรตรวจบุคคลเหล่ำนันบ่
้ อยกว่ำปกติ หรื อเฝ้ำระมัดระวังเป็ นกรณี
พิเศษ
เอกสำรที่ ต้ อ งขอเพิ่ ม เติ ม ในกรณี ที่ เป็ น บุค คลที่ ในคู่มือแนวทำงปฏิบัติ เรื่ อง กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ ยวกับ
ควำมเสี่ยงสูงต้ องขออะไรบ้ ำง เพรำะมีสำเนำบัตร ลูกค้ ำสำหรับสถำบันกำรเงิน-บริ ษัทประกันวินำศภัย (ฉบับปั จจุบนั ) ระบุว่ำ
ประชำชนแล้ ว (กรณีไม่ได้ มีกำรแสดงตนตังแต่
้ เริ่ ม บุค คลที่ มี ค วำมเสี่ ย งสูง มี เพี ย ง 2 ประเภทคื อ บุค คลที่ มี ส ถำนภำพทำง
รับประกันภัย)
กำรเมือง และบุคคลที่สำนักงำนแจ้ งให้ ตรวจสอบและเฝ้ำระวังกำรดำเนิน
ควำมสัมพันธ์ หรื อทำธุร กรรมอย่ำงใกล้ ชิด ซึ่งไม่ต้องขอเอกสำรเพิ่ มเติ ม
ต้ องดำเนินกำรตำมขันตอนบริ
้
หำรควำมเสีย่ งลูกค้ ำที่มีควำมเสีย่ งสูง
ลูกค้ ำมีสญ
ั ชำติพม่ำ หรื อมีกำรทำประกันภัยโดย ถูกต้ อง เว้ นแต่จะมีเหตุสงสัยว่ำธุรกรรมดังกล่ำวเกี่ยวข้ องกับกำรฟอกเงิน
ควำมเสีย่ งอยูใ่ นประเทศพม่ำ ถือว่ำลูกค้ ำมีควำม จึงจะรำยงำนธุรกรรมอันมีเหตุอนั ควรสงสัย (STR) ให้ กบั สำนักงำน ปปง.
เสีย่ งสูง บริ ษัทไม่ต้องรำยงำนสำนักงำน ปปง แต่ ทรำบ
ให้ ผ้ บู ริ หำรระดับสูงอนุมตั ิกำรทำธุรกรรม ถูกต้ อง
หรื อไม่

สรุ ปคำถำม – คำตอบเกี่ยวกับกำรปฎิบตั ิตำมกฎหมำยต่ อต้ ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ ผ้ กู ่ อกำรร้ ำย
ณ วันที่ xx ธันวำคม 2558
วัตถุประสงค์ของเอกสำรฉบับนี ้ คือ เพื่อรวบรวมคำถำม-คำตอบ เกี่ยวกับกำรปฎิบตั ิตำมกฎหมำยต่อต้ ำนกำรสนับสนุน
ทำงกำรเงินแก่ผ้ กู ่อกำรร้ ำย ซึง่ เจ้ ำหน้ ำที่หน่วยงำนดูแลกำรปฎิบตั ิตำมกฎหมำย (Compliance Officer) ได้ มีกำร
แลกเปลีย่ นควำมคิดเห็นผ่ำน Line Group – Compliance Officer และจำกกำรจัดสัมมนำในเรื่ องดังกล่ำวของสมำคม
ประกันวินำศภัยไทย และเพื่อเป็ นข้ อมูลอ้ ำงอิงสำหรับผู้เข้ ำร่วม Line Group ในภำยหลัง
คำถำม
คำตอบ
หน้ ำที่ของบริ ษัทประกันวินำศภัยตำมพระรำชบัญญัติ
หน้ ำที่ของบริ ษัทประกันวินำศภัย ในฐำนะสถำบันกำรเงินตำม
ต่อต้ ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ผ้ กู ่อกำรร้ ำยมีอะไรบ้ ำง พระรำชบัญญัติปอ้ งกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินมีดงั นี ้
(1) ระงับกำรดำเนินกำรกับทรัพย์สนิ ของบุคคลที่ถกู กำหนด
(2) แจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่ถกู ระงับให้ สำนักงำน ปปง.
ทรำบ ( แบบ ปกร . 03 )
(3) แจ้ งให้ สำนักงำน ปปง. ทรำบถึง ( แบบ ปกร . 04 )
- ผู้ที่เป็ น / เคยเป็ น ลูกค้ ำทีเ่ ป็ นบุคคลที่ถกู กำหนด
- ผู้มี / เคยมี กำรทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถกู กำหนด
(4) กำหนดนโยบำยในกำรประเมินควำมเสีย่ ง แนวปฏิบตั ิ หรื อ
มำตรกำรอื่นใด เพื่อป้องกันมิให้ มีกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่
กำรก่อกำรร้ ำย
กรณี บ ริ ษั ท ระงั บ กำรจ่ ำ ยค่ ำ สิ น ไหมทดแทนเนื่ อ งจำก
ตรวจสอบแล้ วพบว่ำเป็ นผู้ก่อกำรร้ ำย ดังนันบริ
้ ษัทต้ องเก็บ
เงิ น ค่ ำ สิ น ไหมทดแทนดั ง กล่ ำ วไว้ นำนเพี ย งใด หรื อ
สำนักงำน ปปง.มีแนวทำงกำรดำเนินกำรอย่ำงไร

เมื่อตรวจสอบแล้ วพบว่ำบุคคลที่จะได้ รับค่ำสินไหมทดแทนเป็ น
ผู้ก่ อ กำรร้ ำย (บุค คลที่ ถูกก ำหนด) ตำมประกำศของสำนักงำน
ปปง. บริ ษั ท ต้ องระงับ กำรจ่ ำ ยทั น ที และต้ องรำยงำนตำมที่
พระรำชบัญ ญั ติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิ น พ.ศ.2542
ก ำหนด พร้ อมแจ้ งข้ อมู ล ตำมที่ พ ระรำชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และ
ปรำบปรำมกำรสนับสนุน ทำงกำรเงิ นแก่กำรก่อกำรร้ ำยกำหนด
นอกจำกนี ค้ วรสอบถำมเป็ น ลำยลัก ษณ์ อัก ษรไปยัง สำนัก งำน
ปปง. เพื่ อ ให้ สั่ง ว่ ำ จะด ำเนิ น กำรอย่ ำ งไรต่ อ ไป โดยเมื่ อ ได้ รั บ
คำตอบแล้ วให้ จัดทำสำเนำส่งไปสำนักงำน คปภ.ด้ วย ทัง้ นี ้เพื่อ
ไม่ให้ เข้ ำข่ำยกำรประวิงกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน

กำรตรวจสอบกำรจ่ำยเงิน ครอบคลุม เรื่ องอะไรบ้ ำง กรณี กำรตรวจสอบกำรจ่ำยเงินแยกเป็ น 2 กรณี คือกำรจ่ำยให้ แก่บคุ คล
บริ ษัทจัดซื ้อจัดจ้ ำงทัว่ ไปต้ องตรวจสอบหรื อไม่
ธรรมดำ และกำรจ่ำยให้ แก่นิติบคุ คล ต้ องตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ ำ
ทันทีหลังจำกได้ รับข้ อมูลกำรแสดงตนว่ำเป็ นบุคคลที่ถกู กำหนด

หรื อไม่ ซึง่ ตำม พรบ. ป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ ำย ระบุไว้ วำ่ “ผู้มีหน้ ำที่รำยงำน”
หมำยควำมว่ำ “ผู้มีหน้ ำที่รำยงำนกำรทำธุรกรรมตำมกฎหมำยว่ำ
ด้ วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน” ดังนัน้ บริ ษัท
ประกันภัยมีหน้ ำที่ตรวจสอบรำยชื่อผู้รับเงินที่จำ่ ยตำมสัญญำ
ประกันวินำศภัยกับรำยชื่อบุคคลที่ถกู กำหนดเท่ำนัน้ ไม่รวมถึง
กำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงทัว่ ไป
ข้ อ กฎหมำยตำมพระรำชบัญ ญั ติ ป ระกัน วิ น ำศภัย พ.ศ.
2535 พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
พ.ศ.2542 และพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำร
สนับ สนุนทำงกำรเงิน แก่ กำรก่อ กำรร้ ำย พ.ศ.2556 ทัง้ 3
ฉบับยังมีควำมขัดแย้ งกัน กรณีกำรระงับกำรจ่ำยค่ำสินไหม
ทดแทนต่อผู้ก่อกำรร้ ำย กับประกำศสำนักงำน คปภ. เรื่ อง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำที่ถือว่ำเป็ นกำรประวิงกำร
จ่ำยค่ำสินไหมทดแทน หรื อประวิงกำรคืนเบี ้ยประกันภัยของ
บริ ษั ท ประกัน วิ น ำศภัย บริ ษั ท จะปฏิ บัติ อ ย่ ำ งไร เพื่ อ ให้
ถูกต้ องตำมกฎหมำยทุกฉบับ

เมื่อบริ ษัทถูกเรียกร้ องเพื่อให้ มีกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน บริ ษัทมี
หน้ ำที่ต้องจ่ำยภำยในระยะเวลำที่กำหนดตำมประกำศ คปภ. แต่
หำกบริ ษัทมีกำรตรวจสอบบุคคลผู้มำขอรับค่ำสินไหมทดแทนแล้ ว
พบว่ำเป็ นผู้ก่อกำรร้ ำย (บุคคลทีถ่ กู กำหนด) บริ ษัทต้ องระงับกำร
จ่ำยทันที และต้ องรำยงำนไปยังสำนักงำน ปปง.ตำมที่ พ.ร.บ.
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินกำหนด พร้ อมแจ้ งข้ อมูลตำมที่
พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อ
กำรร้ ำยกำหนด นอกจำกนี ้ ควรสอบถำมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไป
ยังสำนักงำน ปปง. เพื่อสัง่ กำรว่ำจะดำเนินกำรอย่ำงไรต่อไป เมื่อ
ได้ รับคำตอบแล้ วให้ จดั ทำสำเนำส่งไปยังสำนักงำน คปภ.ด้ วย ทังนี
้ ้
เพื่อไม่ให้ เข้ ำข่ำยกำรประวิงกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน

