
นโยบายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและต่อตา้นการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที�มีอานภุาพทาํลายลา้งสงู 1 

 

บร ิษัท ประก ันภยัไทยวิวัฒน ์จาํกดั (มหาชน)  

นโยบายเก ี�ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและตอ่ตา้นการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารก่อการร ้าย 

และการแพร ่ขยายอาวุธท ี�มอีานุภาพทาํลายลา้งสงู 

 

 

ตามที� บรษัิท ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์จาํกัด (มหาชน) เป็นบรษัิทประกนัวินาศภยัซึ�งถกูจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มสถาบนัการเงิน 

ตามพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนั4น เพื�อใหเ้ป็นไปตามที�กฎหมายกาํหนด และ เพื�อป้องกันมิให้

บรษัิทฯ ตกเป็นเครื�องมือของผูก้ระทาํการฟอกเงินและผูส้นับสนุนทางการเงินแก่ผูก่้อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวุธที�มี

อานภุาพทาํลายลา้งสงู ที�อาจส่งผลกระทบต่อชื�อเสียงและก่อใหเ้กิดความเสียหายกบับรษัิทฯ จึงใหค้วามสาํคญัโดยมุ่งมั�นใน

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อตา้นการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที�มี

อานภุาพทาํลายลา้งสงู รวมถึงกาํหนดมาตรการต่างๆที�จาํเป็น เพื�อสนบัสนนุนโยบายดงักลา่ว โดยมีวตัถปุระสงคแ์ละแนวทาง

ในการกาํหนดนโยบายและมาตรการตา่งๆ ดงันี 4 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื�อเป็นแนวปฏิบัติงานดา้นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงินแก่ 
การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธที�มีอานุภาพทาํลายลา้งสงู ตามกาํหนดของพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ รวมถงึขอ้กาํหนดของกฎ ระเบียบ ที�เกี�ยวขอ้ง  

2. เพื�อใหผู้เ้กี�ยวขอ้งและพนกังานบรษัิทฯ มีความรูค้วามเขา้ใจอย่างถกูตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดยีวกัน ในการปฏิบตัิ
ตามขอบเขตและขอ้กาํหนดดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนนุทางการเงิน 
แก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที�มีอานภุาพทาํลายลา้งสงู 

3. เพื�อเป็นแนวทางในการบรหิารจดัการกระบวนการและขั4นตอนการปฏบิติังานภายในองคก์รเกี�ยวกบัการรบัลกูคา้ การ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเกี�ยวกับลกูคา้ และการป้องกันและบรหิารความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ 4นจากกระบวนการฟอกเงนิหรอื
การสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที�มีอานภุาพทาํลายลา้งสงูที�ดาํเนินการผ่านช่อง
ทางการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ  

 
หน้าท ี�และความร ับผดิชอบในการปฏิบตัติามนโยบาย 

1. คณะกรรมการบรษัิทฯ มีหนา้ที�พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและอนุมัติแนวนโยบายการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที�มีอานภุาพทาํลายลา้ง
สงู 
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2. คณะผูบ้รหิาร มีหนา้ที�ดงัตอ่ไปนี 4 
2.1 จัดทาํและนาํเสนอนโยบายและแนวปฏิบตัิที�สอดคลอ้งกับขอ้กาํหนดของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที�มีอานภุาพทาํลาย
ลา้งสงู  

2.2 กาํหนดมาตรการควบคมุและจัดการความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและต่อตา้นการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อ
การรา้ย และการแพรข่ยายอาวุธที�มีอานุภาพทาํลายลา้งสูงที�อาจเกิดขึ 4นจากการใช้ช่องทางการทาํธุรกรรม 
ผลิตภณัฑห์รอืบรกิารต่างๆ ของบรษัิทฯ 

2.3 กาํหนดคาํสั�ง ระเบียบ และแนวปฏิบติังานภายในที�สอดคลอ้งกบันโยบายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที�มีอานภุาพทาํลาย
ลา้งสงู ตามแนวทางที�สาํนกังาน ปปง. กาํหนด หรอืกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวขอ้ง 

2.4 กาํหนดผูบ้รหิารที�มีอาํนาจหนา้ที�พิจารณาใชด้ลุพนิิจ และอนมุติัขั4นตอนการดาํเนินงานทั4งในกรณีปกต ิ และกรณี
ที� ต ้องได้รับการกลั� นกรองเป็น พิ เศษ ในขั4นตอนการรับลูกค้า  การประ เมินความ เสี�ย งลูกค้า  และ 
การตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจรงิเกี�ยวกบัลกูคา้  

2.5 กาํกบัดแูลและตรวจสอบการปฏิบตัิงานของพนกังาน ใหเ้ป็นไปตามคาํสั�ง ระเบยีบ และแนวปฏิบตัิตามนโยบาย
ว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและ
การแพรข่ยายอาวธุที�มีอานภุาพทาํลายลา้งสงูโดยเครง่ครดั 

2.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้พนัก งาน มีความ รู ้ความเข้า ใจเกี� ย วกับการป้องกันและป ราบปรามการ 
ฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที�มีอานภุาพทาํลาย
ลา้งสงู อย่างเพียงพอ จนสามารถปฏิบตัิงานในกระบวนการรบัลกูคา้ การบรหิารความเสี�ยง และการตรวจสอบ
เพื�อทราบขอ้เท็จจรงิเกี�ยวกบัลกูคา้ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

3. พนักงานทุกระดับ มีหน้าที�ปฏิบัติโดยเคร่งครดัตามคาํสั�ง ระเบียบ และแนวปฏิบัติที�บรษัิทฯ กําหนดขึ 4นภายใต้
นโยบายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย
และการแพรข่ยายอาวธุที�มีอานภุาพทาํลายลา้งสงู 
 

ส่วนท ี� 4 นโยบายหลักดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ตา้นการสนับสนุนทางการเงินแกก่าร

กอ่การร ้ายและการแพร ่ขยายอาวุธท ี�ม ีอานุภาพทาํลายล้างสงู 

บรษัิทฯ ไดก้าํหนดให ้นโยบายเรื�องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนนุทางการเงิน

แก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที�มีอานภุาพทาํลายลา้งสงู เป็นนโยบายหลกัขององคก์รและมีความสาํคญั เท่าๆกบั

นโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจ โดยมุ่งเนน้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนับสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวุธที�มีอานุภาพทาํลายลา้งสูง เพื�อให้มีรูปธรรมที�ชัดเจน ในการปฏิบัติให้

สอดคลอ้งตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อตา้นการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการ

รา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที�มีอานภุาพทาํลายลา้งสงู  
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บรษัิทฯ ไดก้าํหนดแนวนโยบายและมาตรการดา้นการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการตอ่ตา้นการ

สนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที�มีอานภุาพทาํลายลา้งสงู ดงันี 4 

1.1 จดัทาํนโยบายและแนวปฏิบตังิานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อตา้นการสนบัสนนุทาง
การเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที�มีอานภุาพทาํลายลา้งสงูขององคก์ร เป็นลายลกัษณอ์กัษร
ขึ 4นนาํเสนอขออนมุตัิความเหน็ชอบต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ  

1.2 กาํหนดแนวปฏิบตัิงานภายในองคก์รเพื�อรองรบันโยบายบรษัิทฯ  
1.3 กาํกบัดแูลและบรหิารจัดการใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ตามแนวปฏิบตัิที�กาํหนดไว ้โดยมีผูท้ี�มี

หนา้ที�รบัผิดชอบที�ชัดเจนในการกาํกับดแูลการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน การติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงาน รวมถึงการเป็นศูนยก์ลางในการติดต่อประสานงานกับสาํนักงาน 
ปปง. 

1.4 จดัอบรมใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจในนโยบายและแนวปฏิบตัิเกี�ยวกับการรบัลกูคา้ การบรหิารความเสี�ยง และ
หลกัปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจรงิเกี�ยวกับลูกคา้จนสามารถปฏิบติังานไดค้รบถ้วน 
ถกูตอ้งเป็นมาตรฐานหนึ�งในการพฒันาพนกังานทกุระดบัในบรษัิทฯ 

ทั4งนี 4 แนวนโยบายที�กาํหนดขึ 4นจะเป็นหลกัปฏิบตัิโดยเครง่ครดัของบรษัิทฯ ทั4งสาํนกังานใหญ่และสาขาทั�วประเทศ  
 

ส่วนท ี� 5 นโยบายรอง หรอืสาระสาํคัญในการปฏิบัติหนา้ที�เกี�ยวกับการรบัลกูคา้ ถือ เป็นส่วนหนึ�งของการดาํเนินการตาม

นโยบายหลกั เรื�อง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ(และการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยาย

อาวธุที�มีอานภุาพทาํลายลา้งสงู ประกอบไปดว้ย 

4. การร ับลกูคา้  

เมื�อแรกรบัทาํธุรกรรมกับลกูคา้ หรอืผูท้ี�ทาํธุรกรรมครั4งคราว บรษัิทฯ ตอ้งจัดใหมี้การแสดงตน เพื�อระบุตัวตน และ

ดาํเนินการตรวจสอบพสิจูนท์ราบตวัตนของลกูคา้ หรอืผูท้ี�ทาํธุรกรรมครั4งคราว โดยมขีั4นตอนดงันี 4 

               1.1 การจัดใหล้กูคา้แสดงตน 

เมื�อลกูคา้ประสงคจ์ะสรา้งความสมัพนัธห์รอืผูท้ี�ทาํธุรกรรมครั4งคราวประสงคจ์ะทาํธุรกรรมครั4งแรก บรษัิทฯ ตอ้งจดัให้

ลกูคา้แจง้ขอ้มลูเบื 4องตน้ตาม ประกาศสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื�องวิธีการแสดงตนของลกูคา้สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชีพ

ตามมาตรา 16 

1.2 การระบุตวัตนของลกูคา้ 

บรษัิทฯ ตอ้งตรวจสอบขอ้มูลและเอกสารการแสดงตนของลกูคา้ ผูท้ี�ทาํธุรกรรมเป็นครั4งคราว โดยให้พนักงานผูมี้

หนา้ที�ติดต่อกับลูกคา้ ตัวแทน นายหน้า เป็นผูต้รวจสอบในการใชดุ้ลยพินิจที�เหมาะสม ซึ�งการตรวจสอบในขั4นตอนนี 4 มี

วตัถปุระสงคเ์พื�อ 

(1) ทราบว่า ลกูคา้หรอืผูท้ี�ทาํธุรกรรมเป็นครั4งคราว เป็นบคุคล นิตบิคุคลหรอืบคุคลที�มีการตกลงกนั มีตวัตน

อยู่จรงิตามกฎหมาย  
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(2) ทราบว่า ขอ้มลูการแสดงตนที�ไดร้บัมานั4น เพียงพอต่อการดาํเนินกระบวนการบรหิารความเสี�ยง และ

ตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี�ยวกบัลกูคา้  

 1.3 การพสิจูนท์ราบข้อเทจ็จร ิงเก ี�ยวกบัลกูคา้ 

บรษัิทฯ ตอ้งทาํการตรวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งของขอ้มลู และ หลกัฐานการแสดงตนของลกูคา้หรอืผูท้ี�ทาํ 

ธุรกรรมเป็นครั4งคราวกบัรายชื�อ “บคุคลที�ถกูกาํหนด” ซึ�งเป็นขอ้มลูรายชื�อบคุคล คณะบคุคล นิตบิคุคล หรอืองคก์ร ซึ�งมีมติของ

หรอืประกาศภายใตค้ณะมนตรคีวามมั�นคงแห่งสหประชาชาตกิาํหนดใหเ้ป็นผูที้�มีการกระทาํอนัเป็นการก่อการรา้ยหรอื บคุคล

ที�ศาลมีคาํสงัเป็นบคุคลที�ถกูกาํหนด 

 

          1.4 การอนุมตั ิร ับลกูค้าหร ือการปฎเิสธการร ับลกูคา้ 

บรษัิทฯ จะปฏิเสธการสรา้งความสมัพันธท์างธุรกิจหรอืการทาํธุรกรรมกับลกูคา้ หากปรากฏขอ้เท็จจริงอย่างหนึ�ง

อย่างใดดงัแสดงไวด้า้นลา่งนี 4   

H  ลกูคา้ปกปิดชื�อ นามสกลุ  หรอืชื�อและนามสกลุที�แทจ้รงิ หรอืใชชื้�อแฝง ชื�อปลอม ในการทาํธุรกรรม 

J  ลกูคา้แจง้ขอ้มลูเท็จ หรอืแสดงหลกัฐานสาํคญัเป็นเทจ็ 

K  การให้ข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนของลูกค้า ไม่เป็นไปตามประกาศสาํนักนายกรฐัมนตรี เรื�อง 

     วิธีการแสดงตนของลกูคา้สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา HL  

4  ไม่สามารถตรวจสอบขอ้มลูและหลกัฐานการแสดงตนได ้

M  ตรวจสอบพบว่าลกูคา้ ผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ี�แทจ้รงิของลกูคา้ หรอืผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งอย่างมีนัยสาํคัญเป็น   

    สมาชิกของคณะบุคคลที�คณะมนตรีความมั� นคงแห่งสหประชาชาติมีมติหรือมีประกาศภายใต้มต ิ

    กาํหนดใหเ้ป็นคณะบคุคลที�มีการกระทาํอนัเป็นการก่อการรา้ยซึ�งรฐับาลไทยไดป้ระกาศใหค้วามรบัรองมต ิ

    หรอืประกาศดงักลา่ว 

6 การรบัลูกคา้รายนั4นๆ จะทาํใหบ้รษัิทฯ มีความเสี�ยงต่อการฟอกเงินหรอืการสนับสนุนทางการเงินแก่การ 

   ก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที�มีอานภุาพทาํลายลา้งสงู 

ทั4งนี 4 บรษัิทฯ จะพจิารณารายงานเป็นธุรกรรมที�มีเหตอุนัควรสงสยัต่อสาํนกังาน ปปง. ดว้ยกรณีการปฏิเสธมี 

สาเหตเุนื�องมาจากขอ้ H  ขอ้ J  และขอ้ M 

2. การตรวจสอบเพ ื�อทราบข้อเทจ็จร ิงของลกูคา้ 

 บรษัิทฯ กาํหนดขั4นตอนในการตรวจสอบความเคลื�อนไหวในการทาํธุรกรรม เพื�อที�จะทาํใหท้ราบว่าลกูคา้แต่ละรายมี

โอกาสเสี�ยงต่อการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินต่อการก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที�มีอานุภาพทาํลายลา้งสูง

เพียงใด และจะไดน้าํขอ้มลูที�ไดม้าดาํเนินการตามมาตรการบรหิารความเสี�ยงที�เหมาะสมสาํหรบัลกูคา้แต่ละรายต่อไป ซึ�ง

บรษัิทฯจะดาํเนินขั4นตอนในการตรวจสอบความเคลื�อนไหวในการทาํธุรกรรมนี 4ตลอดไปจนกว่าจะยตุิความสมัพนัธ ์
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3. การบริหารความเสี�ยงดา้นการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารก่อการร ้ายและการแพร ่ขยายอาวุธท ี�

ม ีอานุภาพทาํลายล้างสงู 

บรษัิทฯ ไดก้าํหนดนโยบายการบรหิารความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนับสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

และการแพรข่ยายอาวุธที�มีอานุภาพทาํลายลา้งสูง เพื�อให้ทราบว่า บริษัทฯ มีโอกาสเสี�ยงต่อการเป็นแหล่งฟอกเงินและ

สนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที�มีอานภุาพทาํลายลา้งสงูเพยีงใด และ นาํผลการบรหิารความ

เสี�ยงนี 4ไปใชเ้ป็นปัจจยัในการบรหิารความเสี�ยงสาํหรบัลกูคา้ ดงันี 4 

3.1  การบร ิหารความเสี�ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก ่การก่อการร ้ายภายและการ

แพร ่ขยายอาวุธท ี�ม ีอานุภาพทาํลายล้างสงูในองคก์ร 

บรษัิทฯ พิจารณากาํหนดใหป้ระเภทผลิตภัณฑ/์ บรกิาร/ ช่องทางการจัดหน่าย/ ช่องทางการทาํธุรกรรม เพื�อการ

บรหิารความเสี�ยงดา้นการฟอกเงนิและการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที�มีอานภุาพทาํลาย

ลา้งสงู รว่มกบัปัจจยัความเสี�ยงอื�นๆ ของลกูคา้ เพื�อพจิารณาประกอบความเสี�ยงสาํหรบัลกูคา้แตล่ะราย  

3.2  การบร ิหารความเสี�ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารก ่อการร ้ายและการแพร ่

ขยายอาวุธท ี�ม ีอานุภาพทาํลายล้างสงูสาํหรบัลกูคา้ 

 บรษัิทฯ พิจารณากาํหนดใหผ้ลที�ไดจ้ากการตรวจสอบลกูคา้กับฐานขอ้มลูต่าง ๆ ประเทศหรอืพื 4นที�ที�ลกูคา้มีถิ�นที�อยู่ 

แหล่งรายได ้การประกอบอาชีพ ความเป็นบคุคลที�มีสถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศ เป็นการกาํหนดระดบัความเสี�ยง

ต่อการฟอกเงินของลกูคา้ โดยไดก้าํหนดปัจจัยการพิจารณาความเสี�ยงของลกูคา้ในระดบั ตํ�า ปานกลาง และ ระดับสงู ตาม

หลกัเกณฑท์ี�กฎหมายกาํหนดไว ้ 

3.3 การบร ิหารความเสี�ยงของลกูคา้อย่างตอ่เนื�อง 

บรษัิทฯ  จะจดัใหมี้การบรหิารความเสี�ยงดา้นการฟอกเงนิและการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการ

แพรข่ยายอาวธุที�มีอานภุาพทาํลายลา้งสงูอย่างต่อเนื�อง โดยเฉพาะการบรหิารความเสี�ยงสาํหรบัลกูคา้ จะตอ้งทาํตั4งแตข่ั4นตอน

อนมุตัิรบัลกูคา้ ไปจนกวา่จะยตุิความสมัพนัธ ์ 

4. การรายงานธุรกรรม 

 บรษัิทฯมีหนา้ที�ตอ้งรายงานธุรกรรม K ประเภท ดงัต่อไปนี 4 

P.H ธรุกรรมที�ใชเ้งนิสด กรณีลกูคา้จ่ายเงนิหรอืชาํระคา่เบี 4ยประกนัภยั เป็นเงนิสดตั4งแต ่J ลา้นบาทขึ 4นไป 

4.2 ธุรกรรมที�เกี�ยวกบัทรพัยส์นิ  แยกไดด้งันี 4 

(1) กรณีบรษัิทฯมีการประเมินค่าสนิไหมทดแทน (ซึ�งยงัไม่มีการจ่ายจรงิ และไม่ว่าจะอนมุตัิการจ่ายดว้ยวิธิ

ใดก็ตาม) จากความเสยีหายอนัเกิดแก่ทรพัยส์ินประกัน ตามสญัญาประกันวินาศภยั โดยมี “มลูค่าที�คาดว่าจะจ่าย

ตั4งแต ่HQ ลา้นบาทขึ 4นไป” 
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(J) รายงานธุรกรรมเกี�ยวกบัทรพัยส์ิน ที�นอกเหนือจากธุรกรรมการประเมินค่าสินไหมทดแทน บรษัิทฯตอ้ง

รายงานธุรกรรมที�เกี�ยวทรพัยส์นิที�มีมลูคา่ตั4งแต ่M ลา้นบาทขึ 4นไป 

P.K การรายงานธุรกรรมที�มีเหตอุนัควรสงสยั  

       บรษัิทฯ กาํหนดใหมี้มาตรการในการรายงานธุรกรรมที�มีเหตอุนัควรสงสยั ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย โดยเมื�อ

พบว่ามีธุรกรรมที�มีเหตอุันควรสงสยัใหด้าํเนินการตรวจสอบตามขั4นตอนที�กาํหนด เพื�อเสนอใหผู้บ้รหิารที�มีอาํนาจพิจารณา   

และอนมุตัเิป็นรายงานธุรกรรมที�มีเหตอุนัควรสงสยั ก่อนนาํสง่สาํนกังาน  ปปง.  

<. การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการตรวจสอบลกูค้าเพ ื�อป้องกนัการฟอกเงนิหร ือการสนับสนุนทางการเงนิแกก่าร

กอ่การร ้ายและการแพร ่ขยายอาวุธท ี�ม ีอานุภาพทาํลายล้างสงู  

บรษัิทฯ มีหนา้ที�จัดใหมี้การเขา้ถงึฐานขอ้มลูที�ใชใ้นการตรวจสอบ เพื�อทราบขอ้เท็จจรงิเกี�ยวกับลกูคา้ตามที�กฏหมาย
กาํหนด เช่น ขอ้มลูของบุคคลผูก้ระทาํความผิดมลูฐาน หรอืผูก้ระทาํความผิดฐานฟอกเงิน รายชื�อบุคคลที�มีสถานภาพทาง
การเมืองในต่างประเทศ รายชื�อของคณะบคุคลซึ�งมีมติหรอืประกาศภายใตม้ติของคณะมนตรคีวามมั�นคงแห่งสหประชาชาติ
กาํหนดใหเ้ป็นบคุคลที�มกีารกระทาํอนัเป็นการก่อการรา้ย โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินและต่อตานการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวุธที�มีอานุภาพทาํลายลา้งสูงไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพ 
6. การเกบ็ร ักษาขอ้มลู 

บรษัิทฯ มีหนา้ที�จดัเก็บขอ้มลูเอกสารและหลกัฐานการแสดงตน หรอืเอกสารอื�นใดของลกูคา้ ตวัแทนประกนัวินาศภยั 

นายหนา้ประกนัวนิาศภยั หรอืคู่คา้ และผูด้าํเนินการแทนที�ใชใ้นการตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจรงิเกี�ยวกบัลกูคา้ตามที�

กฎหมายกาํหนด  

7. การฝึกอบรมพนักงาน 

 เพื�อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ครบถ้วน ถูกตอ้ง ตามข้อกําหนดของกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที�มอีานภุาพทาํลายลา้งสงู บรษัิทฯ 

ไดก้าํหนดแนวทางในการพฒันาพนกังานอยา่งต่อเนื�องทั4งองคก์ร ดงันี 4 

H  พนักงานทุกระดับ  จัดให้มีการฝึกอบรมเพื�อเสริมสรา้งความรู ้ความเข้าใจ เกี�ยวกับ กฎหมาย กฎเกณฑ ์ 

                 นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน ในส่วนที�เกี�ยวกับการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ 

                การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที�มีอานภุาพทาํลายลา้งสงู 

J   พนกังานผูป้ฏิบัติงานโดยตรง  จัดใหมี้การฝึกอบรมเพื�อเสรมิสรา้งทักษะการปฏิบัติงาน จนสามารถปฏิบตัิงาน 

                  ไปในแนวทางเดียวกนั โดยไม่ผิดพลาด เพื�อไม่ใหเ้กิดความเสยีหายต่อบรษัิทฯ  

8. การตรวจสอบภายในเกี�ยวกบัระบบปฎบิตักิาร 



นโยบายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและต่อตา้นการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที�มีอานภุาพทาํลายลา้งสงู 7 

 

 เพื�อใหม้ั�นใจไดว้่าระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ เกี�ยวกับการปฏิบัติงานดา้นการป้องกนัการฟอกเงินและการ

สนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวธุที�มีอานภุาพทาํลายลา้งสงู เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้

วางแนวปฏิบตัิไว ้ดงันี 4 

1  ตรวจสอบความรู ้ความเข้าใจ ของพนักงานผู้ปฏิบัติงานเกี�ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย และ 

     แนวปฏิบตัิดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและ 

      การแพรข่ยายอาวธุที�มอีานภุาพทาํลายลา้งสงู 

2    ประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที�กาํหนดหรอืไม่ 

3   สุ่มสอบทานการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เพื�อเป็นขอ้มลูแก่ผูบ้รหิารที�เกี�ยวขอ้งใน 

     การพฒันาประสทิธิภาพการปฏิบตังิานของพนกังานในความรบัผิดชอบ 

4    ประเมินความเสี�ยงของบรษัิทฯ ต่อการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์นโยบายและแนวปฏิบตัิงาน หรอื 

      เมื�อพบขอ้บกพรอ่งจากการปฏิบตัิงานของพนกังานหรอืกระบวนการทาํงาน 

M  ประเมินความรู ้ความเข้าใจของพนักงานต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายและแนวปฏิบัติงานทุกครั4ง  

       ที�มีการปรบัเปลี�ยนกฎหมายหรอืกฎเกณฑข์องสาํนกังาน ปปง. หรอืหนว่ยงานกาํกบัที�เกี�ยวขอ้ง 

9.  การพ ัฒนาและปร ับปรุงนโยบาย 

 เพื�อใหก้ารปฎิบตัิตามกฎหมายเรื�องการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อตา้นการสนบัสนนุทางการเงิน

แก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวุธที�มีอานุภาพทาํลายลา้งสงู เป็นไปอย่างถูกตอ้ง บรษัิทฯ จะทาํการติดตามความ

เปลี�ยนแปลง ทั4งดา้นกฎหมาย และประกาศต่างๆของสาํนกังานปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างสมํ�าเสมอ โดยจะนาํ

หลกัเกณฑที์�มีการเปลี�ยนแปลงต่างๆ มาพฒันาและปรบัปรุงนโยบายของบรษัิท เพื�อใหก้ารปฎิบตัิงานของบรษัิทฯ สอดคลอ้ง

กบักฎหมายใหไ้ดม้ากที�สดุ  

 โดยบรษัิทฯ ไดก้าํหนดระยะเวลาในการพฒันาและปรบัปรุงนโยบายเรื�องการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและ

การตอ่ตา้นการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที�มีอานภุาพทาํลายลา้งสงูใหต้อ้งดาํเนินการให้

แลว้เสรจ็หลงัจากที� มีการเปลี�ยนแปลงกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งภายใน 6 เดือน ส่วนในกรณีที�กฎหมายหลกัไม่มีการเปลี�ยนแปลง 

บรษัิทฯ จะทาํการพิจารณาพฒันาและปรบัปรุงนโยบายทกุๆ 2 ปี 

  ประกาศ ณ วนัที� 12 พฤศจิกายน JML2 

        

        

     

                       ( นายชลอ เฟื� องอารมย ์) 

             ประธานกรรมการ 


