บริษัท ประกัน ภัย ไทยวิว ัฒน์ จํากัด (มหาชน)
นโยบายเกีย วกับ การป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และต่อ ต้านการสนับ สนุน ทางการเงิน แก่ก ารก่อ การร้าย
และการแพร่ข ยายอาวุธ ทีม อี านุภ าพทําลายล้างสูง

ตามที บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริษัทประกันวินาศภัยซึงถูกจัดให้อยูใ่ นกลุ่มสถาบันการเงิน
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนัน4 เพือให้เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด และ เพือป้องกันมิให้
บริษัทฯ ตกเป็ นเครืองมือของผูก้ ระทํา การฟอกเงินและผูส้ นับสนุนทางการเงินแก่ ผกู้ ่ อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมี
อานุภาพทําลายล้างสูง ทีอาจส่งผลกระทบต่อชือเสียงและก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ จึงให้ความสําคัญโดยมุ่งมันใน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมี
อานุภาพทําลายล้างสูง รวมถึงกําหนดมาตรการต่างๆทีจาํ เป็ น เพือสนับสนุนนโยบายดังกล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์และแนวทาง
ในการกําหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ดังนี 4
วัต ถุป ระสงค์
1. เพือเป็ นแนวปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อ การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที มีอานุภ าพทําลายล้างสูง ตามกําหนดของพระราชบัญ ญัติป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงข้อกําหนดของกฎ ระเบียบ ทีเกียวข้อง
2. เพือให้ผเู้ กียวข้องและพนักงานบริษัทฯ มีความรูค้ วามเข้าใจอย่างถูกต้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ในการปฏิบตั ิ
ตามขอบเขตและข้อกําหนดด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูง
3. เพือเป็ นแนวทางในการบริหารจัดการกระบวนการและขัน4 ตอนการปฏิบตั ิงานภายในองค์กรเกียวกับการรับลูกค้า การ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้า และการป้องกันและบริหารความเสียงทีอาจเกิดขึน4 จากกระบวนการฟอกเงินหรือ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูงทีดาํ เนินการผ่านช่อง
ทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
หน้าทีแ ละความรับ ผิด ชอบในการปฏิบ ตั ติ ามนโยบาย
1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าทีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแนวนโยบายการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมอี านุภาพทําลายล้าง
สูง

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูง 1

2. คณะผูบ้ ริหาร มีหน้าทีดงั ต่อไปนี 4
2.1 จัดทําและนําเสนอนโยบายและแนวปฏิบตั ิทีสอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลาย
ล้างสูง
2.2 กําหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสียงด้านการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย และการแพร่ข ยายอาวุธที มีอานุภาพทํา ลายล้างสูงทีอาจเกิ ด ขึน4 จากการใช้ช่ องทางการทํา ธุ รกรรม
ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของบริษัทฯ
2.3 กําหนดคําสัง ระเบียบ และแนวปฏิบตั ิงานภายในทีสอดคล้องกับนโยบายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลาย
ล้างสูง ตามแนวทางทีสาํ นักงาน ปปง. กําหนด หรือกฎหมายอืนใดทีเกียวข้อง
2.4 กําหนดผูบ้ ริหารทีมีอาํ นาจหน้าทีพิจารณาใช้ดลุ พินิจ และอนุมตั ิขนั4 ตอนการดําเนินงานทัง4 ในกรณีปกติ และกรณี
ที ต ้ อ งได้ ร ับ การกลั นกรองเป็ นพิ เ ศ ษ ในขั4 น ตอนการรับ ลู ก ค้ า การประเมิ น ความเสี ย งลู ก ค้ า และ
การตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้า
2.5 กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ให้เป็ นไปตามคําสัง ระเบียบ และแนวปฏิบตั ิตามนโยบาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธทีมอี านุภาพทําลายล้างสูงโดยเคร่งครัด
2.6 สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานมี ค วามรู ้ค วามเข้ า ใจเกี ยวกั บ การป้ อ งกั น และป ราบปราม การ
ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลาย
ล้างสูง อย่างเพียงพอ จนสามารถปฏิบตั ิงานในกระบวนการรับลูกค้า การบริหารความเสียง และการตรวจสอบ
เพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พนัก งานทุกระดับ มีห น้า ทีปฏิ บัติโดยเคร่งครัด ตามคํา สัง ระเบีย บ และแนวปฏิบัติทีบ ริษั ทฯ กํา หนดขึน4 ภายใต้
นโยบายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูง
ส่วนที 4 นโยบายหลัก ด้านการป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อ ต้านการสนับ สนุน ทางการเงิน แก่ก าร
ก่อ การร้ายและการแพร่ข ยายอาวุธ ทีม ีอ านุภ าพทําลายล้างสูง
บริษัทฯ ได้กาํ หนดให้ นโยบายเรือ งการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูง เป็ นนโยบายหลักขององค์กรและมีความสําคัญ เท่าๆกับ
นโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้า นการสนับสนุนทาง
การเงินแก่ ก ารก่ อการร้า ยและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทํา ลายล้า งสูง เพื อ ให้มีรูป ธรรมทีชัด เจน ในการปฏิบัติให้
สอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมอี านุภาพทําลายล้างสูง
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูง 2

บริษัทฯ ได้กาํ หนดแนวนโยบายและมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูง ดังนี 4
1.1 จัดทํานโยบายและแนวปฏิบตั งิ านด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูงขององค์กร เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ขึน4 นําเสนอขออนุมตั ิความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
1.2 กําหนดแนวปฏิบตั ิงานภายในองค์กรเพือรองรับนโยบายบริษัทฯ
1.3 กํากับดูแลและบริหารจัดการให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล ตามแนวปฏิบตั ิทกี าํ หนดไว้ โดยมีผทู้ มี ี
หน้าทีรบั ผิดชอบทีชัดเจนในการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการเป็ นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับสํานักงาน
ปปง.
1.4 จัดอบรมให้ความรูแ้ ละความเข้าใจในนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกียวกับการรับลูกค้า การบริหารความเสียง และ
หลัก ปฏิบัติต ามกระบวนการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกีย วกับลูกค้าจนสามารถปฏิบตั ิงานได้ครบถ้วน
ถูกต้องเป็ นมาตรฐานหนึงในการพัฒนาพนักงานทุกระดับในบริษัทฯ
ทัง4 นี 4 แนวนโยบายทีกาํ หนดขึน4 จะเป็ นหลักปฏิบตั ิโดยเคร่งครัดของบริษัทฯ ทัง4 สํานักงานใหญ่และสาขาทัวประเทศ
ส่ว นที 5 นโยบายรอง หรือสาระสําคัญในการปฏิบัติหน้าทีเกียวกับการรับลูกค้า ถือ เป็ นส่วนหนึงของการดําเนินการตาม
นโยบายหลัก เรือ ง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูง ประกอบไปด้วย
4. การรับ ลูก ค้า
เมือแรกรับทําธุรกรรมกับลูกค้า หรือผูท้ ีทาํ ธุรกรรมครัง4 คราว บริษัทฯ ต้องจัด ให้มีการแสดงตน เพือระบุตัวตน และ
ดําเนินการตรวจสอบพิสจู น์ทราบตัวตนของลูกค้า หรือผูท้ ที าํ ธุรกรรมครัง4 คราว โดยมีขนั4 ตอนดังนี 4
1.1 การจัด ให้ล กู ค้าแสดงตน
เมือลูกค้าประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์หรือผูท้ ที าํ ธุรกรรมครัง4 คราวประสงค์จะทําธุรกรรมครัง4 แรก บริษัทฯ ต้องจัดให้
ลูกค้าแจ้งข้อมูลเบือ4 งต้นตาม ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ งวิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพ
ตามมาตรา 16
1.2 การระบุต วั ตนของลูก ค้า
บริษัทฯ ต้องตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการแสดงตนของลูกค้า ผูท้ ีทาํ ธุรกรรมเป็ นครัง4 คราว โดยให้พนักงานผูม้ ี
หน้า ที ติด ต่อ กับลูก ค้า ตัว แทน นายหน้า เป็ น ผูต้ รวจสอบในการใช้ดุลยพินิจ ทีเหมาะสม ซึงการตรวจสอบในขัน4 ตอนนี 4 มี
วัตถุประสงค์เพือ
(1) ทราบว่า ลูกค้าหรือผูท้ ที าํ ธุรกรรมเป็ นครัง4 คราว เป็ นบุคคล นิตบิ คุ คลหรือบุคคลทีมีการตกลงกัน มีตวั ตน
อยู่จริงตามกฎหมาย
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูง 3

(2) ทราบว่า ข้อมูลการแสดงตนทีได้รบั มานัน4 เพียงพอต่อการดําเนินกระบวนการบริหารความเสียง และ
ตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้า
1.3 การพิส จู น์ท ราบข้อ เท็จ จริงเกีย วกับ ลูก ค้า
บริษัทฯ ต้องทําการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล และ หลักฐานการแสดงตนของลูกค้าหรือผูท้ ที าํ
ธุรกรรมเป็ นครัง4 คราวกับรายชือ “บุคคลทีถกู กําหนด” ซึงเป็ นข้อมูลรายชือบุคคล คณะบุคคล นิตบิ คุ คล หรือองค์กร ซึงมีมติของ
หรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมันคงแห่งสหประชาชาติกาํ หนดให้เป็ นผูท้ ีมีการกระทําอันเป็ นการก่อการร้ายหรือ บุคคล
ทีศาลมีคาํ สังเป็ นบุคคลทีถกู กําหนด
1.4 การอนุม ตั ิร ับ ลูก ค้าหรือ การปฎิเ สธการรับ ลูก ค้า
บริษัทฯ จะปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมกับลูก ค้า หากปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึง
อย่างใดดังแสดงไว้ดา้ นล่างนี 4
H ลูกค้าปกปิ ดชือ นามสกุล หรือชือและนามสกุลทีแท้จริง หรือใช้ชือแฝง ชือปลอม ในการทําธุรกรรม
J ลูกค้าแจ้งข้อมูลเท็จ หรือแสดงหลักฐานสําคัญเป็ นเท็จ
K การให้ข ้อ มูล และหลัก ฐานการแสดงตนของลูก ค้า ไม่ เป็ นไปตามประกาศสํา นั ก นายกรัฐ มนตรี เรือ ง
วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา HL
4 ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนได้
M ตรวจสอบพบว่าลูกค้า ผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ทีแท้จริงของลูกค้า หรือผูม้ ีส่วนเกียวข้องอย่างมีนัยสําคัญเป็ น
สมาชิ ก ของคณะบุ ค คลที ค ณะมนตรีค วามมั น คงแห่ งสหประชาชาติ มี ม ติ ห รือ มี ป ระกาศภายใต้ม ติ
กําหนดให้เป็ นคณะบุคคลทีมีการกระทําอันเป็ นการก่อการร้ายซึงรัฐบาลไทยได้ประกาศให้ความรับรองมติ
หรือประกาศดังกล่าว
6 การรับ ลูก ค้ารายนั4นๆ จะทําให้บริษัทฯ มีค วามเสีย งต่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่ การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูง
ทัง4 นี 4 บริษัทฯ จะพิจารณารายงานเป็ นธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัยต่อสํานักงาน ปปง. ด้วยกรณีการปฏิเสธมี
สาเหตุเนืองมาจากข้อ H ข้อ J และข้อ M
2. การตรวจสอบเพือ ทราบข้อ เท็จ จริงของลูก ค้า
บริษัทฯ กําหนดขัน4 ตอนในการตรวจสอบความเคลือนไหวในการทําธุรกรรม เพือทีจะทําให้ทราบว่าลูกค้าแต่ละรายมี
โอกาสเสีย งต่อการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินต่อการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูง
เพีย งใด และจะได้นาํ ข้อมูลทีได้มาดําเนินการตามมาตรการบริหารความเสียงทีเหมาะสมสําหรับลูกค้าแต่ละรายต่อไป ซึง
บริษัทฯจะดําเนินขัน4 ตอนในการตรวจสอบความเคลือนไหวในการทําธุรกรรมนีต4 ลอดไปจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูง 4

3. การบริห ารความเสียงด้านการฟอกเงิน และการสนับ สนุน ทางการเงิน แก่ก ารก่อ การร้ายและการแพร่ข ยายอาวุธ ที
มีอ านุภ าพทําลายล้างสูง
บริษัทฯ ได้กาํ หนดนโยบายการบริหารความเสียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ข ยายอาวุธ ที มีอานุภ าพทําลายล้า งสูง เพื อให้ท ราบว่ า บริษัทฯ มี โอกาสเสีย งต่ อการเป็ นแหล่งฟอกเงิน และ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูงเพียงใด และ นําผลการบริหารความ
เสียงนีไ4 ปใช้เป็ นปั จจัยในการบริหารความเสียงสําหรับลูกค้า ดังนี 4
3.1 การบริห ารความเสีย งด้านการฟอกเงิน และการสนับ สนุน ทางการเงิน แก่ก ารก่อ การร้ายภายและการ
แพร่ข ยายอาวุธ ทีม ีอ านุภ าพทําลายล้างสูงในองค์ก ร
บริษัทฯ พิจ ารณากําหนดให้ประเภทผลิต ภัณฑ์/ บริก าร/ ช่ องทางการจัดหน่า ย/ ช่ องทางการทําธุรกรรม เพือการ
บริหารความเสียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลาย
ล้างสูง ร่วมกับปั จจัยความเสียงอืนๆ ของลูกค้า เพือพิจารณาประกอบความเสียงสําหรับลูกค้าแต่ละราย
3.2 การบริห ารความเสีย งด้านการฟอกเงิน และการสนับ สนุน ทางการเงิน แก่ก ารก่อ การร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธ ทีม ีอ านุภ าพทําลายล้างสูงสําหรับ ลูก ค้า
บริษัทฯ พิจารณากําหนดให้ผลทีได้จากการตรวจสอบลูกค้ากับฐานข้อมูลต่าง ๆ ประเทศหรือพืน4 ทีทีลกู ค้ามีถินทีอยู่
แหล่งรายได้ การประกอบอาชีพ ความเป็ นบุคคลทีมีสถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศ เป็ นการกําหนดระดับความเสียง
ต่อการฟอกเงินของลูกค้า โดยได้กาํ หนดปั จจัยการพิจารณาความเสียงของลูกค้าในระดับ ตํา ปานกลาง และ ระดับสูง ตาม
หลักเกณฑ์ทกี ฎหมายกําหนดไว้
3.3 การบริห ารความเสียงของลูก ค้าอย่างต่อ เนือ ง
บริษัทฯ จะจัดให้มีการบริหารความเสียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูงอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะการบริหารความเสีย งสําหรับลูกค้า จะต้องทําตัง4 แต่ขนั4 ตอน
อนุมตั ิรบั ลูกค้า ไปจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์
4. การรายงานธุร กรรม
บริษัทฯมีหน้าทีตอ้ งรายงานธุรกรรม K ประเภท ดังต่อไปนี 4
P.H ธุรกรรมทีใช้เงินสด กรณีลกู ค้าจ่ายเงินหรือชําระค่าเบีย4 ประกันภัย เป็ นเงินสดตัง4 แต่ J ล้านบาทขึน4 ไป
4.2 ธุรกรรมทีเกียวกับทรัพย์สนิ แยกได้ดงั นี 4
(1) กรณีบริษัทฯมีการประเมินค่าสินไหมทดแทน (ซึงยังไม่มีการจ่ายจริง และไม่ว่าจะอนุมตั ิการจ่ายด้วยวิธิ
ใดก็ตาม) จากความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินประกัน ตามสัญญาประกันวินาศภัย โดยมี “มูลค่าทีคาดว่าจะจ่าย
ตัง4 แต่ HQ ล้านบาทขึน4 ไป”

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูง 5

(J) รายงานธุรกรรมเกียวกับทรัพย์สิน ทีนอกเหนือจากธุรกรรมการประเมินค่าสินไหมทดแทน บริษัทฯต้อง
รายงานธุรกรรมทีเกียวทรัพย์สนิ ทีมีมลู ค่าตัง4 แต่ M ล้านบาทขึน4 ไป
P.K การรายงานธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัย
บริษัทฯ กําหนดให้มีมาตรการในการรายงานธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัย ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย โดยเมือ
พบว่ามีธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัยให้ดาํ เนินการตรวจสอบตามขัน4 ตอนทีกาํ หนด เพือเสนอให้ผบู้ ริหารทีมีอาํ นาจพิจารณา
และอนุมตั เิ ป็ นรายงานธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัย ก่อนนําส่งสํานักงาน ปปง.
<. การใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศในการตรวจสอบลูก ค้าเพือ ป้ อ งกัน การฟอกเงิน หรือ การสนับ สนุน ทางการเงิน แก่ก าร
ก่อ การร้ายและการแพร่ข ยายอาวุธ ทีม ีอ านุภ าพทําลายล้างสูง
บริษัทฯ มีหน้าทีจัดให้มีการเข้าถึงฐานข้อมูลทีใช้ในการตรวจสอบ เพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้าตามทีกฏหมาย
กําหนด เช่น ข้อมูลของบุคคลผูก้ ระทําความผิดมูลฐาน หรือผูก้ ระทําความผิดฐานฟอกเงิน รายชือบุคคลทีมีสถานภาพทาง
การเมืองในต่างประเทศ รายชือของคณะบุคคลซึงมีมติหรือประกาศภายใต้มติของคณะมนตรีความมันคงแห่งสหประชาชาติ
กําหนดให้เป็ นบุคคลทีมกี ารกระทําอันเป็ นการก่อการร้าย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินและต่อตานการสนับ สนุน ทางการเงินแก่ การก่ อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมี อานุภาพทํา ลายล้างสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. การเก็บ รัก ษาข้อ มูล
บริษัทฯ มีหน้าทีจดั เก็บข้อมูลเอกสารและหลักฐานการแสดงตน หรือเอกสารอืนใดของลูกค้า ตัวแทนประกันวินาศภัย
นายหน้าประกันวินาศภัย หรือคู่คา้ และผูด้ าํ เนินการแทนทีใช้ในการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้าตามที
กฎหมายกําหนด
7. การฝึ กอบรมพนัก งาน
เพื อให้พ นัก งานสามารถปฏิบัติ หน้า ที ได้ค รบถ้ว น ถูก ต้อ ง ตามข้อกําหนดของกฎหมายว่ า ด้ว ยการป้อ งกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมอี านุภาพทําลายล้างสูง บริษัทฯ
ได้กาํ หนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนืองทัง4 องค์กร ดังนี 4
H พนัก งานทุ ก ระดับ จั ด ให้มี ก ารฝึ ก อบรมเพื อ เสริม สร้า งความรู ้ ความเข้า ใจ เกี ย วกั บ กฎหมาย กฎเกณฑ์
นโยบาย แนวทางการปฏิ บัติ งาน ในส่ว นที เกี ย วกับ การป้ อ งกัน การฟอกเงิน และการสนับสนุน ทางการเงิน แก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูง
J พนักงานผูป้ ฏิบัติงานโดยตรง จัดให้มีการฝึ กอบรมเพือเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงาน จนสามารถปฏิบตั ิงาน
ไปในแนวทางเดียวกัน โดยไม่ผดิ พลาด เพือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
8. การตรวจสอบภายในเกีย วกับ ระบบปฎิบ ตั กิ าร
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เพือให้ม นั ใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เกียวกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูง เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
วางแนวปฏิบตั ิไว้ ดังนี 4
1 ตรวจสอบความรู ้ ความเข้า ใจ ของพนัก งานผู้ป ฏิ บั ติ งานเกี ย วกั บ กฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย และ
แนวปฏิบตั ิดา้ นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธทีมอี านุภาพทําลายล้างสูง
2 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานว่าเป็ นไปตามเป้าหมายทีกาํ หนดหรือไม่
3 สุ่มสอบทานการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เพือเป็ นข้อมูลแก่ ผบู้ ริหารทีเกี ยวข้องใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของพนักงานในความรับผิดชอบ
4 ประเมินความเสียงของบริษัทฯ ต่อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายและแนวปฏิบตั ิงาน หรือ
เมือพบข้อบกพร่องจากการปฏิบตั ิงานของพนักงานหรือกระบวนการทํางาน
M ประเมิ น ความรู ้ ความเข้า ใจของพนัก งานต่ อ กฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายและแนวปฏิ บั ติ งานทุก ครัง4
ทีมกี ารปรับเปลียนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของสํานักงาน ปปง. หรือหน่วยงานกํากับทีเกียวข้อง
9. การพัฒนาและปรับ ปรุ งนโยบาย
เพือให้การปฎิบตั ิตามกฎหมายเรือ งการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูง เป็ นไปอย่างถูกต้อง บริษัทฯ จะทําการติดตามความ
เปลียนแปลง ทัง4 ด้านกฎหมาย และประกาศต่างๆของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างสมําเสมอ โดยจะนํา
หลักเกณฑ์ทีมีการเปลียนแปลงต่างๆ มาพัฒนาและปรับปรุงนโยบายของบริษัท เพือให้การปฎิบตั ิงานของบริษัทฯ สอดคล้อง
กับกฎหมายให้ได้มากทีสดุ
โดยบริษัทฯ ได้กาํ หนดระยะเวลาในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายเรือ งการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูงให้ตอ้ งดําเนินการให้
แล้วเสร็จหลังจากที มีการเปลียนแปลงกฎหมายทีเกียวข้องภายใน 6 เดือน ส่วนในกรณีทีกฎหมายหลักไม่มีการเปลียนแปลง
บริษัทฯ จะทําการพิจารณาพัฒนาและปรับปรุงนโยบายทุกๆ 2 ปี
ประกาศ ณ วันที 12 พฤศจิกายน JML2

( นายชลอ เฟื องอารมย์ )
ประธานกรรมการ
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