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คาํนําและความเป็นมา 
 

มาตรฐานการกํากบัดูแลธุรกจิประกนัภยัขอ้ 28 (ICP 28)1 ไดร้ะบุถึงการกํากบัดูแลบรษิัท
ประกนัภยัในเรื'องการป้องกนัการฟอกเงนิและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย โดย
หน่วยงานกํากบัต้องกําหนดใหผู้้รบัประกนัภยัและคนกลาง ซึ'งเสนอผลติภณัฑ์ประกนัชวีติหรอืการประกนัภยั
อื'นที'เชื'อมโยงกบัการลงทุน ดาํเนินมาตรการที'มปีระสทิธภิาพในการป้องกนั ตรวจจบั และรายงานการฟอกเงนิ
และการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย ซึ'งสอดคลอ้งกบัคาํแนะนําของคณะทํางานเฉพาะกจิดา้นการ
ฟอกเงนิ (Recommendations of the Financial Task Force on Money Laundering – FATF) เนื'องจากผูร้บั
ประกนัภยัและคนกลาง อาจมสีว่นรว่มโดยรูห้รอืไม่รูเ้ท่าทนัในการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การ
ก่อการรา้ย ซึ'งจะทาํใหผู้ร้บัประกนัภยัและคนกลางเกดิความเสี'ยงดา้นกฎหมาย การดาํเนินงาน และภาพพจน์ 
หน่วยงานกาํกบัพรอ้มกบัหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายและการร่วมมอืกบัหน่วยงานอื'นต้องกํากบัผูร้บัประกนัภยั
และคนกลางอยา่งเพยีงพอสาํหรบัการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย เพื'อป้องกนัและ
ต่อตา้นกจิกรรมเหล่านีZ 

ประกอบกบัเมื'อเดอืนกุมภาพนัธ์ 2553 คณะทํางานเฉพาะกจิด้านการฟอกเงนิ (FATF) ได้
พจิารณาจดัลาํดบัประเทศไทยไวใ้นกลุ่ม “ประเทศที/มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตรด้์านการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” ซึ'ง FATF ไดเ้รยีกรอ้งให้
ประเทศต่างๆ ยกระดบัการเฝ้าระวงัการทาํธุรกรรมที'เกี'ยวขอ้งกบัประเทศต่างๆ ที'อยู่ในบญัชรีายชื'อของกลุ่มนีZ
รวมถึงประเทศไทยด้วย การจดัทํา ยุทธศาสตร์ชาติเพื/อการป้องกนัปราบปรามการฟอกเงินและการ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2553 – 25582 จงึไดเ้กดิขึZน เพื'อพฒันาระบบการ
ป้องกนัปราบปรามการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล
ก่อนที'ประเทศไทยจะรบัการประเมนิครั Zงต่อไปโดยกลุ่มต่อต้านการฟอกเงนิภาคพืZนเอเชยี – แปซิฟิก (Asia 
Pacific Group: APG) ซึ'งการประเมนิครั Zงต่อไปจะมขีึZนประมาณปี 2556 

เพื'อเป็นการสง่เสรมิใหธุ้รกจิประกนัชวีติและธุรกจิประกนัวนิาศภยัสามารถพฒันาระบบป้องกนั
การฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย ใหม้มีาตรฐานสากลทดัเทยีมนานาอารยประเทศ 

และสอดคลอ้งกบักฎระเบยีบของสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ สาํนักงาน คปภ. จงึไดพ้จิารณา
จดัทําแนวทางการปฏิบติัตามมาตรการด้านการป้องกนัการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายฉบบันีZขึZน โดยมวีตัถุประสงค์เพื'อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงระบบการดําเนินงานของภาค
ธุรกจิก่อนที'กฎระเบยีบที'เกี'ยวขอ้งกบัมาตรการดงักล่าวจะมผีลบงัคบัใชจ้รงิภายในระยะเวลาอนัใกลนี้Z 

                                                           
1
 มาตรฐานการกาํกบัดแูลธุรกจิประกนัภยั (Insurance Core Principle: ICP) กาํหนดโดยสมาคมผูค้วบคุมธุรกจิประกนัภยันานาชาต ิ(International 

Association of Insurance Supervisors: IAIS) 
2 ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรเีมื'อวนัที' 7 ธนัวาคม 2553 
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การทาํความเข้าใจเกี/ยวกบัการฟอกเงิน 

การฟอกเงิน หมายถงึ การนําเงนิหรอืทรพัย์สนิที'ไดม้าจากการกระทําความผดิ หรอืไดม้าโดยไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมายตามความผดิมูลฐาน 11 ขอ้3 มาเปลี'ยนสภาพใหเ้ป็นเงนิหรอืทรพัยส์นิที'ไดม้าอย่างถูกต้อง โดยมี
วตัถุประสงค์เพื'อชาํระคา่ใชจ่้ายที'เชื'อมโยงกบักจิกรรมที'ผดิกฎหมาย ลงทุนเพื'อดําเนินกจิกรรมที'ผดิกฎหมาย
ต่อไป และใชผ้ลประโยชน์ที'เกดิขึZนจากการกระทาํที'ผดิกฎหมาย 

  ผู้ฟอกเงิน คอื บุคคลใดกต็ามที'ใหค้วามชว่ยเหลอืในการฟอกเงนิแก่อาชญากร 

การฟอกเงินแบ่งได้ 3 ขั 1นตอน ซึ'งสามารถแยกกระทาํเพยีงครั Zงเดยีวหรอืกระทาํเป็นชุดกจิกรรมกไ็ด ้

ขั�นตอนที	 1 

การนําเงินเข้าระบบ

ขั�นตอนที	 2 

การย้ายเงิน

ขั�นตอนที	 3 

การนําเงินกลับมาใช้

ขั�นตอนในการฟอกเงิน

 

ขั 1นตอนที/ 1 การนําเงนิเขา้สูร่ะบบ (Placement Stage) ผูฟ้อกเงนิแบ่งเงนิสดเป็นหลายส่วน นําเขา้
ธนาคารหลายแห่งโดยผ่านผลติภัณฑ์ทางการเงนิที'หลากหลายโดยมีเป้าหมายคอื การแปลงเงนิสด
กอ้นใหญ่ใหอ้ยู่ในรปูแบบที'สามารถเคลื'อนยา้ยและจดัการไดง้า่ย 

ขั 1นตอนที/ 2 การยา้ยเงนิ (Layering Stage) ผูฟ้อกเงนิดาํเนินการโอนยา้ยเงนิใหย้ากต่อการตรวจสอบ 
โดยมเีป้าหมายเพื'อตดัความเชื'อมโยงระหว่างรายไดแ้ละแหล่งที'มาของรายไดท้ี'ผดิกฎหมาย ดว้ยการ
สรา้งขั Zนตอนการทําธุรกรรมทางการเงนิที'ซับซ้อนเพื'อป้องกนัมิให้เจ้าหน้าที'สบืสวนสามารถติดตาม
แหล่งที'มาของเงนิได ้ 

ขั 1นตอนที/ 3 การนําเงนิกลบัมาใช้ (Integration Stage) เงนิกลบัเขา้สู่เศรษฐกจิที'ถูกกฎหมายอกีครั Zง 
เพื'อนําเงนิที'ผิดกฎหมายเข้าสู่การครอบครองของอาชญากรเสมือนเป็นรายได้ที'ถูกกฎหมาย มี
เป้าหมายเพื'อนําเงนิที'ฟอกแลว้กลบัมาสู่มอืของอาชญากรในรปูแบบที'อาชญากรสามารถนําเงนิเหล่านีZ
ไปใชไ้ดโ้ดยดเูสมอืนวา่เป็นรายไดห้รอืทรพัยส์นิที'ไดม้าจากการประกอบธุรกจิปกต ิ

 

                                                           
3
 ความผดิมลูฐาน 11 ขอ้ ไดแ้ก่ 1.ยาเสพตดิ  2.การคา้ทางเพศ หญงิและเดก็ โดยผดิกฎหมาย  3.ฉ้อโกงประชาชน 4.ผูบ้รหิารใชเ้งนิทุจรติ                          

5.ใชต้าํแหน่งหน้าที'ราชการ 6.อั Zงยี'และซ่องโจร 7.ลกัลอบหนศุีลกากร 8.การก่อการรา้ย 9.การเลน่การพนัน 10.การซืZอสทิธขิายเสยีง 11.การคา้มนุษย ์
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1. การกาํหนดนโยบายด้านการป้องกนัการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

บริษัทจะต้องกําหนดนโยบายและมาตรการที'เกี'ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงินและ
สนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย ไวอ้ย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการบรษิทั ดงันีZ  

1.1. นโยบายการรบัลกูคา้ 

บรษิทัจะต้องปฏเิสธการสรา้งความสมัพนัธ์หรอืการทาํธุรกรรม และรายงานการตรวจ
พบขอ้เทจ็จรงิเป็นธุรกรรมที'มเีหตุอนัควรสงสยัต่อสาํนกังาน ปปง. ในกรณีดงัต่อไปนีZ 

1) ลกูคา้ปกปิดชื'อหรอืนามสกุล หรอืใชช้ื'อปลอมเพื'อขอสรา้งความสมัพนัธห์รอืทาํธุรกรรม 

2) บรษิทัไมส่ามารถตรวจสอบขอ้มลูและหลกัฐานการแสดงตนของลกูคา้ได ้

3) ลกูคา้ไม่ใหข้อ้มลูและหลกัฐานการแสดงตนตามที'สาํนกังาน ปปง. กาํหนด 

4) ลกูคา้หรอืผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทอดสดุทา้ยของลกูคา้เป็นผูม้รีายชื'อตาม UN Sanction List4 

5) ขอ้มลูที'ไดร้บัไม่เพยีงพอ 

1.2. มาตรการในการรบัลกูคา้ความเสี'ยงสงู 

ในการพจิารณาสรา้งความสมัพนัธ์หรอืทาํธุรกรรมของลูกคา้ที'มคีวามเสี'ยงในระดบัสงู 
บรษิทัตอ้งดาํเนินการภายใตก้ารตรวจสอบและอนุมตัโิดยผูบ้รหิารที'มอํีานาจเท่านั Zน และหากพจิารณา
ไดใ้นเวลาต่อมาวา่ธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมที'มเีหตุอนัควรสงสยักใ็หร้ายงานต่อสาํนักงาน ปปง.  

1.3. มาตรการในการทาํธุรกรรมกบัลกูคา้ที'ไมไ่ดส้รา้งความสมัพนัธต่์อหน้า (non-face-to-face customer) 

1.3.1. กําหนดมาตรการในการควบคมุความเสี'ยงที'เกี'ยวกบัการฟอกเงนิของลูกคา้ที'ไม่ไดท้าํธุรกรรม
ต่อหน้า โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมถงึการจํากดัจาํนวนครั Zง ประเภท และจํานวนเงนิในการ
ทาํธุรกรรม  

1.3.2. บริษัทต้องดําเนินการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนของลูกค้าที'ไม่ได้สร้าง
ความสมัพนัธ์ต่อหน้าหรอืไม่ไดท้ําธุรกรรมต่อหน้าในโอกาสแรกที'ทําได้ภายหลงัจากที'มกีาร
สรา้งความสมัพนัธ์หรอืมกีารทําธุรกรรมกบัลูกคา้ แต่ทั ZงนีZจะตอ้งดาํเนินการตรวจสอบใหแ้ล้ว
เสรจ็ก่อนที'จะครบอายุการเอาประกนัภยั 

1.3.3. มาตรการในการตรวจสอบธุรกรรมที'มีเหตุอันควรสงสยัที'อาจเกิดขึZนจากลูกค้าที'ไม่ได้ทํา
ธุรกรรมต่อหน้า 

                                                           
4 สมาชกิของคณะบุคคลซึ'งมมีตขิองหรอืประกาศภายใตค้ณะมนตรคีวามมั 'นคงแหง่สหประชาชาตกิําหนดใหเ้ป็นคณะบุคคลที'มกีารกระทาํอนัเป็น
การก่อการรา้ยที'รฐับาลไดป้ระกาศใหค้วามรบัรองมตหิรอืประกาศดงักล่าว 
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1.4. นโยบายการมอบหมายใหผู้อ้ื'นกระทาํการแทน 

บรษิทัอาจมอบหมายใหค้นกลางประกนัภยัดาํเนินการจดัใหลู้กคา้แสดงตน ตรวจสอบ
เพื'อระบุตวัตนของลูกคา้ ดาํเนินการบรหิารความเสี'ยง และกระบวนการตรวจทานบญัชขีองลูกคา้และ
ตดิตามความเคลื'อนไหวในทางบญัชขีองลูกคา้ได ้ภายใต้เงื'อนไขที'สาํนักงาน ปปง. กําหนด โดยตอ้ง
สามารถจดัหาขอ้มูลลูกคา้ไดใ้นทนัททีี'สาํนักงาน ปปง. รอ้งขอ อย่างไรกด็ ีการที'บรษิทัมอบหมายให้
ผูอ้ื'นดาํเนินการแทนนั Zนไม่ถอืวา่บรษิทัพน้ภาระความรบัผดิในการดาํเนินการดงักล่าว  

ดงันั Zน บริษัทจึงควรมีกระบวนการควบคุมภายในเพื'อควบคุมความเสี'ยงจากการ
มอบหมายใหผู้อ้ ื'นดาํเนินการแทน และควรมกีารระบุขอบเขตหน้าที' ความรบัผดิชอบ ความคาดหวงั 
ขั Zนตอนในการดําเนินการ และคุณสมบตัขิองผู้ดาํเนินการแทนไว้อย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ดว้ย  

1.5. นโยบายการทาํธุรกรรมกบัคูค่า้ที'อยู่ต่างประเทศ 

1.5.1 บรษิทัจะตอ้งปฏเิสธความสมัพนัธ ์ยตุคิวามสมัพนัธ ์และไมท่าํธุรกรรมกบัคูค่า้ในต่างประเทศที' 

จดัตั Zงโดยไม่มสีถานประกอบการ และไม่อยู่ในสถานะที'จะไดร้บัการกํากบัดูแลตามกฎหมาย
แหง่ประเทศนั Zน  

1.5.2 บรษิัทจะต้องดําเนินการตรวจสอบคู่คา้ในต่างประเทศเสมอืนดําเนินการตรวจสอบเพื'อทราบ
ขอ้เทจ็จรงิเกี'ยวกบัลกูคา้ 

1.5.3 บริษัทจะต้องดําเนินการตรวจสอบความน่าเชื'อถือของคู่ค้าในต่างประเทศก่อนเริ'มดําเนิน
ความสมัพนัธท์างธุรกจิ 

1.6. นโยบายการเกบ็รกัษาขอ้มลูลูกคา้และขอ้มลูการทาํธุรกรรมใหพ้รอ้มสาํหรบัการเรยีกตรวจสอบอยู่เสมอ 

1.6.1  บรษิทัมหีน้าที'ต้องจดัใหลู้กคา้บนัทกึขอ้เทจ็จรงิต่างๆ เกี'ยวกบัธุรกรรม ในกรณีที'ลูกคา้ปฏเิสธ
ที'จะทําบันทกึขอ้เท็จจรงิ บริษัทต้องจดัทําบนัทกึขอ้เท็จจรงิเองแล้วแจ้งให้สํานักงาน ปปง. 
ทราบทนัท ีโดยพจิารณารายงานโดยใช้แบบรายงานธุรกรรมที'ใช้เงนิสด ธุรกรรมที'เกี'ยวกบั
ทรพัยส์นิ และธุรกรรมที'มเีหตุอนัควรสงสยั ตามความเหมาะสม 

1.6.2 บรษิทัตอ้งเกบ็รกัษารายละเอยีดเกี'ยวกบัการแสดงตนของลกูคา้เป็นเวลา 5 ปีนับแต่วนัที'มกีาร
ปิดบญัช ีหรอืยตุคิวามสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

1.6.3  บรษิทัตอ้งเกบ็รกัษารายละเอยีดเกี'ยวกบัการทําธุรกรรมและบนัทกึขอ้เทจ็จรงิเป็นเวลา 5 ปีนับ
แต่ได้มีการทําธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงนั Zน เว้นแต่จะได้รบัแจ้งเป็นหนังสือจากเจ้า
พนักงานใหป้ฏบิตัเิป็นอย่างอื'น 
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1.6.4  บรษิัทมหีน้าที'ต้องเกบ็รกัษารายละเอยีดเกี'ยวกบัการตรวจสอบเพื'อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี'ยวกบั
ลูกค้าเป็นเวลา 5 ปีนับแต่วนัที'มกีารปิดบญัชหีรอืบุติความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ เว้นแต่จะไดร้บั
แจ้งเป็นหนังสอืจากเลขาธิการ ปปง. ให้ขยายเวลาได้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการ ปปง. 
ทราบ 

1.7. มาตรการในการรายงานธุรกรรมต่อสาํนกังาน ปปง.  

ผู้บริหารที'มีอํานาจของบริษัทต้องเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบและอนุมัติการนําส่ง
รายงานธุรกรรมที'มเีหตุอนัควรสงสยั และรายงานขอ้เท็จจรงิที'มีเหตุอนัควรสงสยัจากกระบวนการ
ตรวจสอบเพื'อระบุตวัตนของลูกคา้ กระบวนการบรหิารความเสี'ยง และกระบวนการตรวจทานบญัชี
ของลกูคา้และตดิตามความเคลื'อนไหวในทางบญัชขีองลกูคา้ 

1.8. การกาํหนดใหม้หีน่วยงานที'รบัผดิชอบดา้นการป้องกนัการฟอกเงนิและสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อ
การรา้ย 

1.8.1. บรษิทัจะตอ้งแต่งตั Zงตวัแทนซึ'งเป็นพนักงานระดบับรหิารที'มหีน้าที'ในการกํากบัดแูลการปฏบิตัิ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิให้เป็นผู้ติดต่อประสานงานกบั
สาํนักงาน ปปง. 

1.8.2. บรษิัทจะต้องจดัตั Zงหน่วยงานที'เป็นอิสระแยกจากหน่วยงานที'ทําธุรกรรมหรอืมหีน่วยงานที'
กํากบัดแูลการปฏบิตังิาน (Compliant Unit) เพื'อทําหน้าที'ดูแลการปฏบิตัิตามมาตรการดา้น
การป้องกนัการฟอกเงนิและการสนบัสนุนทางเงนิแก่การก่อการรา้ย 

1.8.3. ผูบ้รหิารของบรษิทัต้องใหก้ารสนับสนุนการปฏบิตัติามมาตรการดา้นการป้องกนัการฟอกเงนิ
และการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย ดงันีZ 

1.8.3.1. มอบอาํนาจและจดัสรรทรพัยากรต่างๆ ใหแ้ก่พนักงานตามความเหมาะสม  

1.8.3.2. บรรจุเรื'องการดําเนินการตามมาตรการด้านจัดการป้องกนัการฟอกเงินและการ
สนบัสนุนทางเงนิแก่การก่อการรา้ยไวเ้ป็นสว่นหนึ'งของระบบการควบคมุภายใน 

1.8.3.3. ส่งเสรมิใหพ้นักงานตระหนักถงึการปฏบิตัติามมาตรการดา้นการป้องกนัการฟอกเงนิ
และการสนับสนุนทางเงินแก่การก่อการร้ายโดยการฝึกอบรมและจัดทําคู่มือการ
ปฏบิตังิาน 

1.9. การปฏบิตัิตามมาตรการดา้นการป้องกนัการฟอกเงนิและสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยของ
บรษิทัประกนัภยัที'มกีารประกอบธุรกจิอื'นนอกเหนือจากธุรกจิประกนัภยั 

ในกรณีที'บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยมีการประกอบธุรกิจอื'น
นอกเหนือไปจากการประกนัชวีติและการประกนัวนิาศภยั เช่น ธุรกจิการใหกู้ย้มื การดาํเนินการเป็นที'
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ปรกึษาในการทําธุรกรรมที'เกี'ยวกบัการลงทุนหรือเคลื'อนย้ายเงนิทุน การคา้หรอืให้เช่าซืZอรถยนต์  
เป็นต้น บริษัทมีหน้าที'ต้องศึกษาและพิจารณาปฏิบัติตามกฎระเบียบที'เกี'ยวข้องกับธุรกิจนั Zนๆ 
เพิ'มเติมจากการปฏิบตัิตามกฎระเบียบที'เกี'ยวข้องกบัธุรกิจประกนัชีวติและธุรกิจประกนัวนิาศภัย
ตามปกตดิว้ย 
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2. ขั 1นตอนการปฏิบติัตามนโยบายด้านการรู้จกัตวัตนลูกค้าและการตรวจสอบเพื/อทราบข้อเท็จจริง
เกี/ยวกบัลูกค้า 

2.1. การจาํแนกประเภทลกูคา้วา่เป็น “ลูกคา้” หรอื “ลกูคา้จร” 

2.1.1. “ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที'มีความสมัพันธ์หรือทําธุรกรรมกบั
สถาบนัการเงนิหรอืผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา 16 (1) และ (9) 5 ซึ�งหมายความถงึลกูคา้สว่น

ใหญข่องธรุกจิประกันชวีติ 
2.1.2. “ลูกค้าจร” หมายความว่า ลูกค้าที'ไม่มีความสมัพันธ์อย่างต่อเนื' องและประสงค์จะสร้าง

ความสมัพนัธ์หรอืทําธุรกรรมเป็นครั Zงคราวและไม่ต่อเนื'องกบัสถาบนัการเงนิหรอืผู้ประกอบ
อาชพีตามมาตรา 16 (1) และ (9) ซึ'งหมายความถงึถงึลูกคา้ส่วนใหญ่ของบรษิทัประกนัวนิาศ
ภยั  

2.2. การจดัใหล้กูคา้แสดงตน (Customer Identification: CID) 

2.2.1 การแสดงตนของลูกคา้ อยา่งน้อยตอ้งแสดงขอ้มลูและหลกัฐานดงัต่อไปนีZ 

2.2.1.1 การแสดงตนของลกูคา้ซึ'งเป็นบุคคลธรรมดา ชื'อและนามสกุล 

1) วนัเดอืนปีเกดิ 

2) เลขประจําตวัประชาชน และในกรณีที'เป็นคนต่างดา้ว ใหแ้สดงเลขหนังสอื
เดนิทางหรอืเลขใบสําคญัประจําตวัคนต่างดา้ว หรอืเลขเอกสารหลกัฐานแสดง
ตนอื'นที'ออกหรอืรบัรองโดยหน่วยงานหรอืองคก์รที'น่าเชื'อถอื 

3) ที'อยู่ตามทะเบยีนบา้น หรอืที'อยูใ่นประเทศไทยในกรณีที'เป็นคนต่างดา้ว 

4) เพศ 

5) สญัชาต ิ

6) สถานภาพการสมรส 

                                                           
5 ผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) ไดแ้ก ่ผูป้ระกอบอาชพีเกี'ยวกบัดําเนนิการ การใหค้าํแนะนํา หรอืเป็นที'ปรกึษาในการทาํธุรกรรมที'เกี'ยวกบั
การ  ลงทุนหรอืการเคลื'อนยา้ยเงนิทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยท์ี'ไม่ใชส่ถาบนัการเงนิตามมาตรา 13 
  ผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 (9) ไดแ้ก ่ผูป้ระกอบอาชพีเกี'ยวกบัการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิสต์ามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมดแูลธุรกจิ
บรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์ 
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7) หลกัฐานสําคญัประจําตวับุคคลที'มรีูปถ่ายซึ'งทางราชการออกให้ เช่น บตัร
ประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัสําหรบัเจ้าหน้าที'ของรฐั ใบอนุญาตขบัขี' 
รวมทั Zงใบแทนหรอืบตัรชั 'วคราวที'ใชร้ะหวา่งรอการออกเอกสารดงักล่าวดว้ย 

8) หนังสอืเดนิทาง หรอืใบสาํคญัประจําตวัคนต่างดา้ว หรอืเอกสารหลกัฐานแสดง
ตนอื'นที'ออกหรอืรบัรองโดยหน่วยงานหรอืองค์กรที'น่าเชื'อถือในกรณีที'เป็นคน
ต่างดา้ว 

9) อาชพี สถานที'ทาํงาน และหมายเลขโทรศพัท ์

10) สถานที'สะดวกในการตดิต่อและหมายเลขโทรศพัท ์

11) ลายมอืชื'อผูท้าํธุรกรรม 

2.2.1.2 การแสดงตนของลกูคา้ซึ'งเป็นนิตบิุคคล  

1) ชื'อนิตบุิคคล 

2) ชื'อและนามสกุลของผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคล 

3) เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร ในกรณีที'ม ี

4) สถานที'ตั Zงและหมายเลขโทรศพัท ์

5) หลกัฐานสาํคญัแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ'ง ตามที'สาํนักงาน ปปง. กําหนด เช่น 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนที'นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน หรือ 
หนังสอืแสดงความจํานงในการทําธุรกรรม หรอื หนังสอืแสดงการจดทะเบียน
จากหน่วยงาที'เกี'ยวขอ้ง เป็นตน้ 

6) ประเภทการประกอบการ 

7) ตราประทบัของนิตบุิคคล ในกรณีที'ม ี

8) บตัรประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร ในกรณีที'ม ี

9) ลายมอืชื'อผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบุิคคล 

2.2.2 การแสดงตนของลูกคา้จร อยา่งน้อยตอ้งแสดงขอ้มลูและหลกัฐานดงัต่อไปนีZ 

2.2.2.1 ลกูคา้จรที'เป็นบุคคลธรรมดา 

1) ชื'อและนามสกุล 

2) วนัเดอืนปีเกดิ 
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3) เลขประจําตวัประชาชน และในกรณีที'เป็นคนต่างดา้ว ใหแ้สดงเลขหนังสอื
เดนิทางหรอืเลขใบสําคญัประจําตวัคนต่างดา้ว หรอืเลขเอกสารหลกัฐานแสดง
ตนอื'นที'ออกหรอืรบัรองโดยหน่วยงานหรอืองคก์รที'น่าเชื'อถอื 

4) ที'อยู่ตามทะเบยีนบา้น หรอืที'อยูใ่นประเทศไทยในกรณีที'เป็นคนต่างดา้ว 

5) เพศ 

6) สญัชาต ิ

7) หลกัฐานสําคญัประจําตวับุคคลที'มรีูปถ่ายซึ'งทางราชการออกให้ เช่น บตัร
ประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัสําหรบัเจ้าหน้าที'ของรฐั ใบอนุญาตขบัขี' 
รวมทั Zงใบแทนหรอืบตัรชั 'วคราวที'ใช้ระหว่างรอการออกเอกสารดงักล่าวด้วย 
หรอื 

8) หนังสอืเดนิทาง หรอืใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรอืเอกสารหลกัฐานแสดง
ตนอื'น 

2.2.2.2  ลกูคา้จรที'เป็นนิตบุิคคล 

1) ชื'อนิตบุิคคล 

2) ชื'อและนามสกุลของผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคล 

3) เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร ในกรณีที'ม ี

4) สถานที'ตั Zงและหมายเลขโทรศพัท ์

5) หลกัฐานสาํคญัแสดงตนอยา่งใดอย่างหนึ'ง ตามที'สาํนกังาน ปปง. กําหนด เช่น 
หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนที'นายทะเบยีนออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน หรอื 
หนังสอืแสดงความจาํนงในการทําธรุกรรม หรอื หนงัสอืแสดงการจดทะเบยีน
จากหน่วยงาที'เกี'ยวขอ้ง เป็นตน้ 

2.3 การแสดงตนของลูกคา้ที �ไมไ่ดท้าํธุรกรรมต่อหน้า อยา่งน้อยตอ้งแสดงขอ้มลูและหลกัฐานดงัต่อไปนีZ 

2.3.1 ลกูคา้ที'ไมไ่ดท้าํธุรกรรมต่อหน้าที'เป็นบุคคลธรรมดา 

1) ชื'อและนามสกุล 

2) วนัเดอืนปีเกดิ 

3) เลขประจําตวัประชาชน และในกรณีที'เป็นคนต่างดา้ว ใหแ้สดงเลขหนังสอื
เดนิทางหรอืเลขใบสําคญัประจําตวัคนต่างดา้ว หรอืเลขเอกสารหลกัฐานแสดง
ตนอื'นที'ออกหรอืรบัรองโดยหน่วยงานหรอืองคก์รที'น่าเชื'อถอื 
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4) อาชพี สถานที'ทาํงาน และหมายเลขโทรศพัท ์

2.3.2 ลกูคา้ที'ไมไ่ดท้าํธุรกรรมต่อหน้าที'เป็นนิตบุิคคล 

1) ชื'อนิตบุิคคล 

2) ชื'อและนามสกุลของผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคล 

3) เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร ในกรณีที'ม ี

4) สถานที'ตั Zงและหมายเลขโทรศพัท ์

5) หลกัฐานสาํคญัแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ'ง ตามที'สาํนักงาน ปปง. กําหนด เช่น 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนที'นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน หรือ 
หนังสอืแสดงความจํานงในการทําธุรกรรม หรอื หนังสอืแสดงการจดทะเบียน
จากหน่วยงาที'เกี'ยวขอ้ง เป็นตน้ 

2.4. การตรวจสอบขอ้มลูและหลกัฐานการแสดงตน 

2.4.1. บรษิทัจะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูและหลกัฐานประกอบการแสดงตนตามวสิยัที'พงึ
ปฏบิตัโิดยสจุรติปราศจากความเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง และหา้มบรษิทัอนุญาตใหลู้กคา้ปกปิดชื'อ
จรงิใชช้ื'อแฝง หรอืชื'อปลอมในการทาํธุรกรรม 

2.4.2. บรษิัทจะต้องดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูลและหลกัฐานการแสดงตนของลูกคา้เพื'อพสิจูน์ทราบ
ว่าขอ้มูลและหลกัฐานการแสดงตนนั Zนบ่งชีZถงึตวัตนของลูกค้า มตีวัตนอยู่จรงิ และขอ้มูลการ
แสดงตนกบัตวัลกูคา้ที'แสดงตนมคีวามถูกตอ้งตรงกนั ในกรณีดงัต่อไปนีZ 

1) เริ'มมคีวามสมัพนัธก์บัลกูคา้หรอืทาํธุรกรรมกบัลกูคา้ครั Zงแรก หรอื  

2) มเีหตุอนัควรใหส้งสยัไดว่้าเกี'ยวขอ้งกบัการฟอกเงนิหรอืการสนับสนุนทางการเงนิ
แก่การก่อการรา้ย  

3) มเีหตุอนัควรสงสยัในขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้มลูที'ไดร้บัจากลกูคา้ไม่เพยีงพอ  

2.4.3  ในกรณีของลกูคา้จร บรษิทัจะต้องดาํเนินการตรวจสอบขอ้มลูและหลกัฐานการแสดงตนเฉพาะ
กรณีที'มกีารทําธุรกรรมครั Zงเดยีวหรอืหลายครั Zงที'มรี่องรอยความต่อเนื'องรวมกนัมมีูลคา่ตั Zงแต่ 
7 แสนบาทขึZนไป 

2.4.4  ในการตรวจสอบลูกคา้ที'เป็นนิตบิุคคล นอกจากบรษิทัจะต้องตรวจสอบขอ้มลูและหลกัฐานการ
แสดงตนของลูกคา้แลว้ บรษิทัจะต้องตรวจสอบและพสิูจน์ทราบขอ้มูลและหลกัฐานการแสดง
ตนของผู้ที'เกี'ยวข้องกับลูกค้าที'เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลที'มีการตกลงกันทางกฎหมาย 
ดงัต่อไปนีZ 
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1) ผูร้บัมอบอาํนาจในการสรา้งความสมัพนัธ ์

2) กรรมการผูม้อีํานาจในการทาํธุรกรรมแทนนิตบิุคคลหรอืบุคคลที'มกีารตกลงกนั
ทางกฎหมาย 

3) ผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ในทอดสุดทา้ยของนิตบิุคคลหรอืบุคคลที'มกีารตกลงกนัทาง
กฎหมาย 

2.5. กาํหนดกระบวนการบรหิารความเสี'ยงต่อการฟอกเงนิของลกูคา้ 

2.5.1. จดัระดบัความเสี'ยงลกูคา้ 

2.5.1.1. ลกูคา้ที'มคีวามเสี'ยงตํ'า ไดแ้ก่ ลกูคา้หรอืลกูคา้จรที'เป็น 

1) พระบรมวงศต์ั Zงแต่ชั Zนพระองคเ์จา้ขึZนไป   

2) หน่วยงานราชการ  

3) มูล นิธิชัยพัฒนา มูลนิธิส่ ง เสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ r
พระบรมราชนีินาถ มลูนิธสิายใจไทย  

4) ลกูคา้หรอืลกูคา้จรที'อยู่ในรายชื'อที'เลขาธกิาร ปปง. แจง้ใหท้ราบ 

2.5.1.1 ลูกค้าที'มีความเสี'ยงปานกลาง ได้แก่ ลูกคา้หรอืลูกค้าจรที'ไม่ได้เป็นลูกค้าที'มีความ
เสี'ยงตํ'า หรอื ลกูคา้ที'มคีวามเสี'ยงสงู 

2.5.1.2 ลกูคา้ความเสี'ยงสงู ไดแ้ก่ ลกูคา้หรอืลกูคา้จร 

1) ที'มคีวามเกี'ยวขอ้งกบัผูท้ี'มรีายชื'ออยูใ่น UN Sanction List  

2) เป็นหรอืเคยเป็นบุคคลที'ถูกยงัยั Zงการทาํธุรกรรม ถูกยดึอายดัทรพัย์สนิ หรอืเป็น
ผู้ที'ศาลได้มีคําสั 'งให้ทรพัย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

3) เป็นหรอืเคยเป็นบุคคลที'กระทําความผดิฐานฟอกเงนิหรอืกระทําความผิดมูล
ฐาน หรอืเกี'ยวขอ้งกบับุคคลที'กระทาํความผดิฐานฟอกเงนิหรอืกระทําความผดิ
มลูฐาน  

4) เป็นบุคคลที'มสีถานภาพทางการเมอืงต่างประเทศ 

5) มถีิ'นที'อยู่หรือมแีหล่งรายไดใ้นประเทศหรอืพืZนที'ที'ไม่มกีารใช้หรอืประยุกต์ใช้
มาตรฐานสากลดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อตา้นการ
สนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย เช่น อหิรา่น เกาหลเีหนือ เป็นตน้ 
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6) ประกอบอาชีพที'มีความเสี'ยงต่อการฟอกเงนิตามที'เลขาธิการ ปปง. ประกาศ
กาํหนด 

7) เป็นผูท้ี'อยู่ในรายชื'อที'เลขาธกิาร ปปง. แจง้ใหท้ราบ 

2.5.2 พจิารณาการดาํเนินการพสิจูน์ทราบลกูคา้โดยมคีวามเขม้ขน้ตามระดบัความเสี'ยงต่อการฟอก
เงนิของลูกคา้ 

2.5.2.1 บรษิัทต้องดาํเนินกระบวนการตรวจทานบญัชขีองลูกคา้และติดตามความเคลื'อนไหว
ในทางบญัชขีองลูกคา้อยา่งต่อเนื'องจนยุตคิวามสมัพนัธก์บัลกูคา้ ดงันีZ 

1) ติดตามและตรวจสอบความเคลื'อนไหวในการทําธุรกรรม เพื'อประเมินว่า
ยงัคงสอดคล้องกบัประเภทของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที'ลูกค้าแจ้งความ
ประสงคไ์วใ้นขณะสรา้งความสมัพนัธ ์หรอืแจง้ไวใ้นครั Zงต่อมา หรอืไม่ 

2) ตดิตามและตรวจสอบการดาํเนินความสมัพนัธท์างธุรกจิ เพื'อประเมนิว่ายงัคง
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการสรา้งความสมัพนัธ์ทางธุรกจิที'ลูกคา้แจ้งไว้
ในขณะสรา้งความสมัพนัธ ์หรอืแจง้ไวใ้นครั Zงต่อมา หรอืไม ่

3) ตรวจทานบัญชีหรือความเคลื'อนไหวทางการเงิน เพื'อประเมินว่ายงัคง
สอดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกจิของลูกคา้ตามขอ้มลูการประกอบอาชพีและ
รายได้รวมถึงแหล่งที'มาของรายได้ ที'ลูกคา้แจ้งไว้ในขั Zนตอนการแสดงตน
ขณะสรา้งความสมัพนัธห์รอืแจง้ไวใ้นครั Zงต่อมา หรอืไม่ 

4) ตรวจสอบขอ้มลูการระบุตวัตนของลูกคา้ แสดงตน ขอ้มูลการประกอบอาชพี 
ขอ้มูลแหล่งที'มาของรายได ้รวมถงึขอ้มลูที'ใชเ้พื'อการตดิต่อกบัลูกคา้ ใหเ้ป็น
ขอ้มลูที'เป็นปจัจุบนัอยูเ่สมอ  

2.5.2.2 สาํหรบัลูกคา้ที'มคีวามเสี'ยงตํ'า เช่น ลูกคา้ของบรษิทัประกนัวนิาศภยัที'มกีารทาํสญัญา
ประกนัภยัในทรพัยส์นิที'มมีูลค่าไม่เกนิ 10 ลา้นบาท เป็นตน้ บรษิทัอาจลดระดบัความ
เขม้ขน้ในการบรหิารความเสี'ยงและการตรวจทานบญัชขีองลกูคา้และการตดิตามความ
เคลื'อนไหวในทางบญัชขีองลูกคา้ได ้โดยไม่ต้องดําเนินการระบุตวัตนลูกคา้ที'มคีวาม
เสี'ยงตํ'า 

2.5.2.3 สาํหรบัลูกคา้ที'มคีวามเสี'ยงสูง บรษิทัจะต้องต้องดาํเนินการตรวจทานบญัชขีองลูกคา้
และติดตามความเคลื'อนไหวในทางบญัชขีองลูกคา้อย่างเขม้ขน้  โดยต้องดําเนินการ
ตรวจสอบเพิ'มเตมิ เพื'อใหท้ราบถงึขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนีZดว้ย 

1) ตรวจสอบเพื'อทราบถงึที'มาของเงนิทุนที'ใชใ้นการทาํธุรกรรม 
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2) ตรวจสอบและติดตามความเคลื'อนไหวในการทําธุรกรรมของลูกค้าอย่าง
ใกลช้ดิ 

3) ตรวจสอบและรวบรวมขอ้มลูเกี'ยวกบัผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ในทอดสดุทา้ย เพื'อ
ทบทวนกระบวนการบรหิารความเสี'ยงของลกูคา้อย่างสมํ'าเสมอและต่อเนื'อง 

2.6 การระบุตวัตนของลูกคา้ (Know Your Customer: KYC) 

2.6.1 หลงัจากที'ได้ดําเนินการตรวจสอบและพสิูจน์ทราบข้อมูลและหลกัฐานการแสดงตนแล้ว 
บรษิทัตอ้งดาํเนินการใหไ้ดข้อ้มลูเพื'อระบุตวัตนของลกูคา้ ดงัต่อไปนีZ 
2.6.1.1 ในกรณีที'ลกูคา้เป็นบุคคลธรรมดา 

1) แหล่งที'มาของรายไดห้รอืเงนิของลกูคา้ 
2) ผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ในทอดสุดทา้ย 

2.6.1.2 ในกรณีที'ลกูคา้เป็นนิตบุิคคลหรอืบุคคลที'มกีารตกลงกนัทางกฎหมาย 
1) สถานะทางกฎหมายและการมอียู่จรงิของนิติบุคคลหรอืบุคคลที'มกีารตกลง

กนัทางกฎหมาย 
2) โครงสรา้งการบรหิารจดัการหรอืการเป็นเจา้ของ 
3) ขอ้มลูเกี'ยวกบัผูจ้ดัการ 
4) วตัถุประสงค์ในการดําเนินกจิการของนิตบุิคคลหรอืบุคคลที'มกีารตกลงกนั

ทางกฎหมาย 
5) แหล่งที'มาของรายได ้
6) ผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ในทอดสุดทา้ย 
7) ขอ้มลูทั 'วไปของนิติบุคคลหรอืบุคคลที'มกีารตกลงกนัทางกฎหมาย อนัแสดง

ถึงฐานะทางเศรษฐกิจเบืZองต้น หรอืความน่าเชื'อถือ หรือโครงสร้างการ
บริหารจัดการ หรือขนาดขององค์กร อันเป็นข้อมูลเพื'อประกอบการ
พจิารณาดาํเนินความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

2.6.1.3 วตัถุประสงคข์องลกูคา้ในการสรา้งความสมัพนัธ์ทางธุรกจิ และประเภทของการ
ใชบ้รกิารหรอืความสมัพนัธท์ี'ลกูคา้ประสงคจ์ะดาํเนินความสมัพนัธ ์

2.6.1.4 กรณีลูกค้าจร บรษิัทอาจลดขั Zนตอนในการระบุตวัตนของลูกค้าจรได้แต่อย่าง
น้อยตอ้งทราบถงึขอ้มลูดงัต่อไปนีZ 
1) ชื'อ นามสกุล ในกรณีที'ลูกค้าจรเป็นบุคคลธรรมดา หรือ ชื'อที'กฎหมาย

รบัรอง ในกรณีที'ลูกค้าจรเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที'มีการตกลงกันทาง
กฎหมาย 
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2) เลขประจําตวับตัรประชาชนหรอืเลขหนังสอืเดนิทาง ในกรณีที'ลูกคา้จรเป็น
บุคคลธรรมดา หรอืเลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีหรอืเลขทะเบยีนนิติบุคคลหรอื
เลขอ้างอิงแสดงความเป็นนิติบุคคล ในกรณีที'ลูกค้าจรเป็นนิติบุคคลหรือ
บุคคลที'มกีารตกลงกนัทางกฎหมาย 

3) ที'อยู่ที'ติดต่อได้ ในกรณีที'ลูกค้าจรเป็นบุคคลธรรมดา และที'ต ั Zงสถาน
ประกอบการที'ติดต่อได ้ในกรณีที'ลูกค้าจรเป็นนิตบุิคคลหรอืบุคคลที'มีการ
ตกลงกนัทางกฎหมาย 

4) หมายเลขโทรศพัทท์ี'ตดิต่อได ้
5) ผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ในทอดสุดทา้ย 

2.6.2 การตรวจทานบญัชขีองลกูคา้และการตดิตามความเคลื'อนไหวในทางบญัชขีองลกูคา้ 
2.6.2.1 บรษิทัจะต้องตรวจทานบญัชขีองลกูคา้และตดิตามความเคลื'อนไหวในทางบญัชี

ของลกูคา้อย่างต่อเนื'องจนยตุคิวามสมัพนัธก์บัลกูคา้ โดยดาํเนินการ ดงันีZ 

1) ติดตามและตรวจสอบความเคลื'อนไหวในการทําธุรกรรม เพื'อประเมนิว่า
ยงัคงสอดคล้องกบัประเภทของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที'ลูกค้าแจ้งความ
ประสงคไ์วใ้นขณะสรา้งความสมัพนัธห์รอืแจง้ไวใ้นครั Zงต่อมา หรอืไม ่

2) ติดตามและตรวจสอบการดําเนินความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ เพื'อประเมินว่า
ยงัคงสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ในการสรา้งความสมัพนัธ์ทางธุรกจิที'ลูกคา้
แจง้ไวใ้นขณะสรา้งความสมัพนัธ ์หรอืแจง้ไวใ้นครั Zงต่อมา หรอืไม ่

3) ตรวจทานบัญชีหรือความเคลื'อนไหวทางการเงิน เพื'อประเมินว่ายงัคง
สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจตามข้อมูลประกอบอาชีพและรายได ้
รวมถงึแหล่งที'มาของรายไดท้ี'ลกูคา้แจง้ไวใ้นขั Zนตอนการแสดงตนขณะสรา้ง
ความสมัพนัธห์รอืแจง้ไวใ้นครั Zงต่อไป หรอืไม ่

4) ตรวจสอบขอ้มลูการระบุตวัตนของลกูคา้ รวมถงึขอ้มูลที'ใชเ้พื'อการตดิต่อกบั
ลูกคา้ ใหเ้ป็นขอ้มูลที'เป็นปจัจุบนั เพื'อใหก้ารประเมนิผลการตรวจสอบตรง
กบัขอ้มลูที'ถกูตอ้งของลกูคา้มากที'สดุ 

2.6.2.2 ในกรณีลูกค้าที'มีความเสี'ยงต่อการฟอกเงินสูง บริษัทจะต้องดําเนินการ
ตรวจทานบญัชขีองลูกคา้และติดตามความเคลื'อนไหวในทางบัญชีของลูกค้า
อย่างเขม้ขน้ โดยต้องดําเนินการตรวจสอบเพิ'มเติมเพื'อให้ทราบถึงขอ้เทจ็จรงิ
ดงัต่อไปนีZดว้ย 

1) ตรวจสอบเพื'อทราบถงึที'มาของเงนิทุนที'ใชใ้นการทาํธุรกรรม 
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2) ตรวจสอบและติดตามความเคลื'อนไหวในการทําธุรกรรมของลูกคา้อย่าง
ใกลช้ดิ 

3) ตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูลเกี'ยวกบัผู้ได้รบัผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย 
เพื'อทบทวนกระบวนการบรหิารความเสี'ยงของลูกคา้อย่างสมํ'าเสมอและ
ต่อเนื'อง 

2.6.3 การปรบัปรงุความสมัพนัธท์างธุรกจิกบัลกูคา้ 

  บริษัทต้องนําผลที'ได้จากการตรวจทานบญัชีของลูกค้าและการติดตามความ
เคลื'อนไหวในทางบญัชขีองลกูคา้มาพจิารณาเพื'อปรบัปรุงความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบัลกูคา้ 
ดงันีZ 

2.6.3.1 ดาํเนินความสมัพนัธท์างธุรกจิกบัลกูคา้ต่อไป 
2.6.3.2 พจิารณาทบทวนการบรหิารความเสี'ยงสาํหรบัลูกคา้ ในกรณีที'ประเมนิผลไดว้่า

ลูกคา้มกีารทําธุรกรรมที'เปลี'ยนแปลงไปจากที'เคยแจ้งไว ้และพจิารณารายงาน
เป็นธุรกรรมที'มเีหตุอนัควรสงสยัต่อสาํนักงาน ปปง.  

2.6.3.3 ปรบัปรุงการบรหิารความเสี'ยงของลูกคา้ใหเ้ป็นลูกค้าที'มคีวามเสี'ยงต่อการฟอก
เงนิในระดบัสงูเมื'อตรวจสอบแล้วพบว่าลูกคา้มขีอ้มูลตรงกบัขอ้มูลการจดัระดบั
ความเสี'ยงของลกูคา้   
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3. ระบบการรายงานธรุกรรมต่อสาํนักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

3.1 บรษิัทจะต้องรายงานธุรกรรมที'มีเหตุอนัควรสงสยั และรายงานข้อเท็จจรงิที'มีเหตุอนัควรสงสยัจาก
กระบวนการตรวจสอบเพื'อระบุตวัตนของลูกค้า กระบวนการบริหารความเสี'ยง และกระบวนการ
ตรวจทานบญัชขีองลูกคา้และตดิตามความเคลื'อนไหวในทางบญัชขีองลูกคา้ต่อสาํนักงาน ปปง. ทั ZงนีZ
รายงานดงักล่าวตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและอนุมตัจิากผูบ้รหิารที'มอีาํนาจของบรษิทั 

3.2 ประเภทของรายงาน 

3.2.1 รายงานธุรกรรมเงนิสด  

บรษิัทประกนัชวีติและบรษิัทประกนัวนิาศภยัจะต้องรายงานธุรกรรมที'เป็นการชําระ
เงนิหรอืรบัชําระเงนิซึ'งเกี'ยวข้องกบัสญัญาประกนัภยัระหว่างลูกค้ากบับรษิทัดว้ยเงนิสดที'มี
มลูคา่ตั Zงแต่ 2 ลา้นบาทขึZนไป 

3.2.1.1 รายงานโดยใช้แบบ ปปง. 1-04-1 (แบบรายงานธุรกรรมที'ใช้เงนิสด (ธุรกจิประกนั
ชวีติ)) หรอื แบบ ปปง. 1-01 ไดโ้ดยอนุโลม 

3.2.1.2 รายงานโดยการสง่แบบรายงานที'ทําขึZนในระหว่าง วนัที' 1 ถงึวนัที' 15 และที'ทําขึZนใน
ระหว่างวนัที' 16 ถงึวนัสิZนเดอืน ไปยงัสาํนักงาน ปปง. ภายใน 7 วนันับแต่วนัถดัจาก
วนัที' 15 และวนัสิZนเดอืนของเดอืนที'มกีารทาํธุรกรรมนั Zน 

3.2.2 รายงานธุรกรรมที'เกี'ยวกบัทรพัยส์นิ 

บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องรายงานการทําธุรกรรมเกี'ยวกบัทรัพย์สินเมื'อมีการ
พจิารณาจ่ายคา่สนิไหมทดแทนซึ'งมมีลูคา่ที'อนุมตัจ่ิายตั Zงแต่ 10 ลา้นบาทขึZนไป 

3.2.2.1 รายงานโดยใช้แบบ ปปง. 1-04-2 (แบบรายงานธุรกรรมที'เกี'ยวกบัทรพัย์สนิ) หรอื 
แบบ ปปง. 1-02 ไดโ้ดยอนุโลม 

3.2.2.2 รายงานโดยการสง่แบบรายงานที'ทําขึZนในระหว่าง วนัที' 1 ถงึวนัที' 15 และที'ทําขึZนใน
ระหว่างวนัที' 16 ถงึวนัสิZนเดอืน ไปยงัสาํนักงาน ปปง. ภายใน 7 วนันับแต่วนัถดัจาก
วนัที' 15 และวนัสิZนเดอืนของเดอืนที'มกีารทาํธุรกรรมนั Zน 

3.2.3 รายงานธุรกรรมที'มเีหตุอนัควรสงสยั 

3.2.3.1 ธุรกรรมที'มเีหตุอนัควรสงสยั หมายความว่า ธุรกรรมที'มคีวามซบัซ้อนผดิไปจากการ
ทาํธุรกรรมในลกัษณะเดยีวกนัที'ทําอยู่ตามปกติ ธุรกรรมที'ขาดความเป็นไปไดใ้นเชงิ
เศรษฐกิจ ธุรกรรมที'มีเหตุอนัควรเชื'อได้ว่ากระทําขึZนเพื'อหลีกเลี'ยงมใิห้ต้องตกอยู่
ภายใตบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ หรอืธุรกรรมที'



 สาํนกังาน คปภ. 
แนวทางการปฏิบตัติามมาตรการดา้นการป้องกนัการฟอกเงนิและการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 18 

 

 

เกี'ยวข้องหรอือาจเกี'ยวข้องกบัการกระทําความผิดมูลฐาน ทั ZงนีZ ไม่ว่าจะเป็นการทํา
ธุรกรรมเพยีงครั Zงเดยีวหรอืหลายครั Zง 

3.2.3.2 บรษิัทตอ้งตรวจทานและตรวจสอบธุรกรรมที'ซบัซ้อน มขีนาดใหญ่ผดิปกต ิขาดความ
เป็นไปไดท้างเศรษฐกจิ หรอืเป็นธุรกรรมที'มคีวามผดิปกตอิื'นๆ อนัเกดิจากการดาํเนิน
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ การทําธุรกรรม และการทําธุรกรรมที'ไม่ได้ทําต่อหน้าของ
ลูกคา้ อย่างต่อเนื'องจนกว่าจะยุตคิวามสมัพนัธก์บัลูกคา้ และพจิารณาความเหมาะสม
ในการรายงานต่อสาํนกังาน ปปง. 

3.2.3.3 รายงานโดยใช้แบบ ปปง. 1-04-3 (แบบรายงานการทําธุรกรรมที'มเีหตุอนัควรสงสยั) 
หรอื แบบ ปปง. 1-03 ไดโ้ดยอนุโลม 

3.2.3.4 รายงานโดยการสง่แบบรายงานไปยงัสาํนักงาน ปปง. ภายใน 7 วนันับแต่วนัที'มเีหตุ
อนัควรสงสยั 

3.3 การสง่แบบรายงานการทาํธุรกรรมไปยงัสาํนักงาน ปปง. บรษิทัอาจทาํไดด้ว้ยวธิใีดวธิหีนึ'ง ดงันีZ 

3.3.1 ยื'นต่อเจา้หน้าที' ณ สาํนักงาน ปปง. 

3.3.2 สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั 

3.3.3 สง่เป็นขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสต์ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

3.4 บริษัทสามารถรายงานธุรกรรมเป็นภาษาองักฤษได้ แต่เมื'อได้รบัแจ้งจากสํานักงาน ปปง. ให้แปล
รายงานหรอืข้อมูลการทําธุรกรรมดงักล่าวเป็นภาษาไทย  บรษิทัจะต้องจดัทําคําแปลพร้อมหนังสอื
รบัรองความถูกตอ้ง และจดัสง่ไปยงัสาํนักงาน ปปง. ภายใน 7 วนันับแต่วนัที'ไดร้บัแจง้ 

3.5 มาตรา 19 แห่งพรบ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2543 กําหนดบทคุ้มครองสถาบัน
การเงนิ สาํนักงานที'ดนิ และผูป้ระกอบอาชพีที'มใิช่สถาบนัการเงนิที'รายงานธุรกรรมโดยสุจรติไวห้าก
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บุคคลใดผูร้ายงานไม่ตอ้งรบัผดิ 
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4. ตวัอย่างสิ/งบ่งชี1ธรุกรรมที/มีเหตอุนัควรสงสยั6 

• การทาํประกนัภยัในธุรกจิที'ไมเ่กี'ยวขอ้งกบัธุรกจิหลกัของลกูคา้ 

• ลกูคา้หน่วงเหนี'ยวมใิหก้ารแสดงตนลุล่วงไดโ้ดยสะดวก 

• การชาํระเบีZยประกนัภยัล่วงหน้าจาํนวนมากโดยผดิสงัเกต 

• ลกูคา้ซืZอความคุม้ครองที'ไม่สอดคลอ้งกบัสขุภาพและอายุของลกูคา้ 

• กรมธรรมท์ี'มเีบีZยประกนัภยัสงูกวา่มลูคา่ทรพัยส์นิ 

• ลกูคา้เลอืกซืZอกรมธรรมท์ี'มเีงื'อนไขซบัซ้อนโดยขาดความรูค้วามเขา้ใจในกรมธรรม ์

• ลกูคา้เพิ'มเงนิลงทุนจาํนวนมากในกรมธรรมแ์บบควบการลงทนุ 

• ธุรกรรมใดๆที'เกี'ยวขอ้งกบับุคคลที'ไมเ่ปิดเผยตวัตน 

• การรบีรอ้นยกเลกิกรมธรรมโ์ดยเรว็ โดยเฉพาะอย่างยิ'งกรณีที'ต้องเสยีค่าใชจ่้ายหรอืมกีารเวนคนื
เงนิสดโดยออกเชค็ในชื'อบุคคลที'สาม 

• การโอนผลประโยชน์ตามกรมธรรมใ์หบุ้คคลที'สามที'ไมม่คีวามเกี'ยวขอ้งกนัอยา่งเหน็ไดช้ดั 

• การเปลี'ยนชื'อผูร้บัผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ (โดยเฉพาะในกรณีที'ลูกคา้สามารถเปลี'ยนชื'อผูร้บั
ผลประโยชน์ไดเ้องโดยไมต่อ้งแจง้ต่อบรษิทัดว้ยการเซน็สลกัหลงัในกรมธรรม)์ 

• การจ่ายเงนิค่าเบีZยประกนัภยัดว้ยเงนิสดจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ'งกรณีที'ผดิปกติจากที'เคย
จ่ายดว้ยเงนิจาํนวนน้อย 

• ลกูคา้พยายามชาํระคา่เบีZยประกนัภยังวดแรกดว้ยเชค็ของบุคคลที'สาม 

• ผูข้อเอาประกนัภยัแสดงออกอย่างชดัแจง้วา่ใหค้วามสนใจในผลประโยชน์ที'จะไดร้บัจากการยกเลกิ
กรมธรรมก่์อนกาํหนดมากวา่ผลประโยชน์ที'จะไดร้บัตามอายสุญัญา 

• ลูกคา้พยายามทาํธุรกรรมดว้ยเงนิสดจํานวนมาก แทนการโอนเงนิหรอืจ่ายดว้ยเชค็ตามวธิปีฏบิตัิ
ทั 'วไป 

• ลูกค้าพยายามขอชําระเงนิดว้ยเงนิสดจํานวนมากหรอืชําระดว้ยเงนิโอนจากต่างประเทศในสกุล
เงนิตราต่างประเทศ 

                                                           
6
 แปลและเรยีบเรยีงจาก IAIS – Examples of money laundering and suspicious transactions involving insurance 
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• ลูกค้าลงัเลที'จะให้ข้อมูลพืZนฐานในขั Zนตอนการขอเอาประกนัภัย หรอื ให้ข้อมูลน้อยที'สุดเท่าที'
จาํเป็น หรอืใหข้อ้มลูที'ตอ้งมคีา่ใชจ่้ายจาํนวนมากในการตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู 

• ลกูคา้มกีรมธรรมก์บับรษิทัประกนัภยัหลายที' 

• ลกูคา้ซืZอกรมธรรมใ์นจาํนวนที'เกนิกว่าฐานะของลกูคา้ 

• ลกูคา้ซืZอกรมธรรมท์ี'มมีูลค่าสงูแลว้ขอยกเลกิกรมธรรมภ์ายในระยะเวลาอนัสั Zน และขอมลูคา่เงนิสด
โดยใหส้ั 'งจ่ายเป็นเชค็แก่บุคคลที'สาม 

• ลกูคา้แสดงความจาํนงขอกูเ้งนิตามมูลค่าเงนิสดจากกรมธรรมท์ี'มกีารชําระเบีZยประกนัภยัเพยีงครั Zง
เดยีว (Single Premium Policy) ภายหลงัจากที'ความคุม้ครองเริ'มตน้ไม่นาน 

• ลกูคา้ระบุที'อยูส่าํหรบัตดิต่อไวเ้ป็นที'อยู่ในต่างประเทศซึ'งไมส่ามารถยนืยนัที'อยู่ทางโทรศพัทไ์ด ้

• การขอเงนิคา่เบีZยประกนัภยัคนืที'มเีหตุอนัควรสงสยั ไดแ้ก่  

o ลกูคา้รายเดยีวกนัไดม้กีารทาํประกนัภยัไวก้บัหลายบรษิทัพรอ้มกนัในจํานวนเงนิที'ไม่มาก
แต่มกีารยกเลกิกรมธรรมท์ั Zงหมดพรอ้มๆ กนั 

o เงนิที'ไดร้บัจากการคนืเบีZยประกนัภยัเครดติคนืให้บญัชีอื'นที'ไม่ใช่บญัชทีี'ใช้ชําระค่าเบีZย
ประกนัภยัในตอนแรก 

o การขอเบีZยประกนัภยัคนืในสกุลเงนิตราที'แตกต่างจากสกุลเงนิที'ใชช้าํระคา่เบีZยประกนัภยั 

• การจ่ายชาํระคา่เบีZยประกนัภยัมากเกนิกว่าจํานวนที'ต้องจ่ายจรงิ เพื'อจะขอคนืเงนิจํานวนที'ชําระไว้
เกินในภายหลงั ซึ'งจะถือเป็นธุรกรรมที'มเีหตุอนัควรสงสยัเมื'อเงนิส่วนที'ลูกค้าชําระไว้เกินนั Zนมี
จํานวนมากผดิปกต ิลูกคา้ขอเงนิคนืโดยสั 'งจ่ายให้กบับุคคลที'สาม หรอื ลูกคา้อยู่ในพืZนที'ที'มคีวาม
เสี'ยงต่อการฟอกเงนิสงู 
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ภาคผนวก 

 

ก. รวมกฎระเบียบที/เกี/ยวข้องกบัมาตรการด้านการป้องกนัการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน          
แก่การก่อการร้ายสาํหรบัธรุกิจประกนัภยั 

1. พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 

2. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) การกําหนดใหนิ้ตบุิคคลเป็นสถาบนัการเงนิ 

3. กฎกระทรวงฉบบัที' 4 (พ.ศ. 2543) แบบรายงานการทาํธุรกรรม 

4. กฎกระทรวงฉบบัที' 5 (พ.ศ. 2543) ธุรกรรมที'ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งรายงาน 

5. กฎกระทรวงฉบบัที' 7 (พ.ศ. 2543) กําหนดแบบ รายการ หลกัเกณฑ์ และวธิีการปฏิบตัิในการบนัทึก
ขอ้เทจ็จรงิเกี'ยวกบัธุรกรรมของลกูคา้สถาบนัการเงนิ 

6. กฎกระทรวงกาํหนดจาํนวนเงนิสดและมลูคา่ทรพัยส์นิในการทาํธุรกรรมที'สถาบนัการเงนิตอ้งรายงาน 

7. กฎกระทรวงกาํหนดธุรกรรมที'สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตร 16 ตอ้งจดัใหล้กูคา้แสดงตน 

8. ประกาศสํานักนายกรฐัมนตรเีรื'อง วธิีการแสดงตนของลูกคา้สถาบนัการเงนิและผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 

9. แบบรายงานธุรกรรม 

9.1 แบบรายงานธุรกรรมที'ใชเ้งนิสด (ธุรกจิประกนัชวีติ)   (แบบ ปปง. 1-04-1) 

9.2 แบบรายงานธุรกรรมที'เกี'ยวกบัทรพัยส์นิ    (แบบ ปปง. 1-04-2) 

9.3 แบบรายงานธุรกรรมที'มเีหตุอนัควรสงสยั   (แบบ ปปง. 1-04-3) 

9.4 แบบรายงานการทาํธุรกรรมที'ใชเ้งนิสด   (แบบ ปปง. 1-01) 

9.5 แบบรายงานการทาํธุรกรรมที'เกี'ยวกบัทรพัยส์นิ  (แบบ ปปง. 1-02) 

9.6 แบบรายงานการทาํธุรกรรมที'มเีหตุอนัควรสงสยั  (แบบ ปปง. 1-03) 

10. ร่างกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตรวจสอบเพื'อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี'ยวกบัลกูคา้ พ.ศ.... 
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ข. กลุ่มประเทศที/มีความเสี/ยงสงู (High Risk Jurisdictions and Countries) 

1. NCCT List http://www.fatf-gafi.org/ 
2. Transparency International the coalition against corruption (From CPI Score at 2.3 down) 

http://www.transparency.org/ 
3. OFAC List http://www.treasury.gov/ 
4. Country / Jurisdictions subjected to monitoring on money laundering or drugs trafficking 



 สาํนกังาน คปภ. 
แนวทางการปฏิบตัติามมาตรการดา้นการป้องกนัการฟอกเงนิและการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 23 

 

 

 

ค. แหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิ/มเติม 
1. www.amlo.go.th 

2. www.fatf-gafi.org 

3. www.iaisweb.org 
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