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หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับ 

การรูจักตัวตนลกูคาและการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลกูคา 

เพื่อการตอตานการฟอกเงิน 

และการอุดหนุนทางการเงินแกผูกอการรายในธุรกิจประกันชีวิต 
 
1. คํานําและความเปนมา 
  

1.1 การฟอกเงินถือเปนอาชญากรรมระหวางประเทศ ซึ่งนานาประเทศไดใหความสําคัญเปนอยางย่ิง โดยคณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือดําเนินมาตรการ

ทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial  Action Task Force หรือ FATF) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและสงเสริมนโยบายแหงชาติและระหวางประเทศใน

การตอตานการฟอกเงินและการตอตานการอุดหนุนทางการเงนิแกผูกอการราย จึงไดกําหนดมาตรการขึ้นเพื่อการปองกันการฟอกเงินและการอุดหนุนทาง

การเงินแกผูกอการราย ไดแก  ขอแนะนํา 40 ขอ (FATF 40 Recommendations) และขอแนะนําพิเศษ 9 ขอวาดวยการตอตานการอุดหนุนทางการเงินแก

ผูกอการราย (FATF 9 Special Recommendations on Terrorist Financing) โดยขอแนะนําน้ีวาดวยเรื่องมาตรการและกลไกตางๆในการควบคุมการฟอกเงิน

และการอุดหนุนทางการเงินแกผูกอการราย ท้ังนี้การจัดใหลูกคาแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาก็เปนมาตรการหรือกลไกที่สําคัญ

ท่ีสุดซึ่งสถาบันการเงนิตองจัดใหมี  

 

1.2 สมาคมผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors หรอื IAIS) ไดพิจารณาวาขอแนะนํา 40 

ขอของ FATF และขอแนะนําพิเศษ 9 ขอวาดวยการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายน้ัน เปนมาตรฐานสากลในภาคปฏิบัติของการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงินและการตอตานการอุดหนุนทางการเงินแกผูกอการราย (AML/CFT) สําหรับธุรกิจประกันภัย จึงไดออกแนวทางการปฏิบัติสําหรับ AML/CFT โดยมี

วัตถุประสงคท่ีจะสรางแนวทางในการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานสําหรับธุรกิจประกันภัยเปนการเฉพาะ 

 

 1.3 ประเทศไทยไดใหความรวมมือระหวางประเทศ ไดยอมรับการนําไปปฏิบัติใหเปนไปตามขอแนะนําของ FATF และแนวทางการปฏิบัติสําหรับ 

AML/CFT ของ IAIS ในการนี้ประเทศไทยไดมีการออกกฎหมายและกฏระเบียบท่ีเกี่ยวของ อันไดแก พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 

2542 และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงิน ลงวันที่ 11 ก.ย. 2543 ซึ่งใชบังคับกับสถาบันการเงินอันรวมถึงบริษัท

ประกันภัยดวย ท้ังน้ีรวมถึงรางนโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการอุดหนุนทางการเงินแกผูกอการราย ในเรื่องการรูจกัตัวตนลูกคา

และการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (KYC/CDD) สําหรับสถาบันการเงินและกลุมธุรกิจท่ีไมใชสถาบันการเงินดวย 

 

 1.4 เพ่ือใหการปฏิบัติมีความสอดคลองกับขอแนะนําของ FATF และแนวทางการปฏิบัติสําหรับ AML/CFT ของ IAIS และเพ่ือใหเปนไปตาม

กฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทยที่เกี่ยวของ บริษัทประกันชีวิตจึงไดยอมรับในการนําไปปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายนี้ ซึ่งกําหนดความชัดเจนเปนลาย

ลักษณอักษรและอยูบนพ้ืนฐานของความเสี่ยง 
 
2.  ลักษณะของการฟอกเงิน  
 

 2.1 การฟอกเงิน หมายถึง การเขาไปมีสวนรวมหรือดําเนินการเพ่ือการปดบัง ซอนเรน หรืออําพราง แหลงที่มาท่ีแทจริงของเงินท่ีไดมาจากการกระทํา

ความผิด ท้ังนี้เพ่ือใหเงินท่ีไดมาอยางผิดกฎหมายนั้น กลายเปนเงินที่ปรากฎแหลงที่มาท่ีถูกตองตามกฎหมาย หรือแปลงไปอยูในรูปทรัพยสินท่ีไดมาอยางถูกตอง

ตามกฎหมาย 

 

2.2 โดยทั่วไปการฟอกเงินเกิดขึ้นโดยผาน 3 ขั้นตอน  

(1) Placement Stage – การนําเงินสดเขาสูระบบการเงิน ซึ่งเงินสดที่ไดจากการกระทําความผิดนั้นจะถูกแปลงไปอยูในรูปตราสารทาง

การเงินตางๆ เชน แคชเชียรเช็ค เช็คเดินทาง หรือเงินฝากในบัญชีท่ีสถาบันการเงนิ  

(2) Layering Stage - เงินจะถูกโอนหรือเคลื่อนยายสูบัญชีอ่ืน หรือ สถาบันการเงินอื่น เพ่ือใหขาดตอนจากแหลงที่มาที่เกิดจากการกระทํา

ความผิด  
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(3) Integration Stage - เงินดังกลาวจะถูกนํากลับเขาไปใชในทางเศรษฐกิจ และถูกใชไปในการซื้อทรัพยสินที่ถูกตองตามกฎหมาย หรือถูก

ใชเปนเงินสนับสนุนในการกออาชญากรรมประเภทอื่นๆ หรือ ธุรกิจท่ีถูกตองตามกฎหมายตางๆ 
 

 2.3 การอุดหนุนทางการเงินแกผูกอการราย หมายถึง การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนเงินทุนในการวางแผนหรือ

เตรียมการกอการราย และใหกับผูกอการรายหรือองคกรของผูกอการราย 

 
3. ลักษณะการเขา-ออกของเงินในธุรกิจประกันชีวิต 
 

 
 

 3.1 ตามปกติ ในการแสดงเจตนาที่จะเขาทําสัญญาประกันภัยประกอบดวยการรับชําระเบี้ยประกันงวดแรก ใบคําขอเอาประกันภัยพรอมเอกสาร

ประกอบ รวมถึงสําเนาบัตรประชาชนทั้งน้ี บริษัทไดดําเนินการตรวจสอบการแสดงตนและพิสูจนทราบลูกคาดวยแลว 

 

 3.2 เงินจะเขามาสูบริษัทโดยผูเอาประกันภัยจายเบ้ียประกันภัยตามจํานวนและงวดของการจายเบี้ยประกันภัย ตามที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัย 

โดยวิธีการจายเงินอาจดําเนินการผานระบบสถาบันการเงินหรือจายเปนเงินสดหรือการโอนเงินโดยวิธีอ่ืนๆ เน่ืองจากกรมธรรมประกันภัยน้ีเปนสัญญาผูกพันฝาย

เดียว ผูเอาประกันภัยอาจตัดสินใจที่จะปลอยใหกรมธรรมประกันภัยขาดอายุ หรือหยุดการชําระเบี้ยประกันภัยกอนที่กรมธรรมประกันภัยจะครบกําหนดก็ได 

 

 3.3 เงินจะออกจากบริษัทตามขอกําหนดการจายผลประโยชนและเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัย ดังนี้ 

(1) การขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย – ผูเอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัยไดภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับกรมธรรม

ประกันภัย โดยบริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยหลังหักคาใชจายใหแกผูเอาประกันภัย 

(2) การจายผลประโยชนประเภทเงินรายงวดสําหรับกรมธรรมแบบสะสมทรัพย – เม่ือกรมธรรมประกันภัยดําเนินมาถึงระยะเวลาหน่ึง บริษัท

จะจายเงินรายงวดใหแกผูเอาประกันภัยตามที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัย 

(3) เงินกูตามสิทธิ- ผูเอาประกันภัยสามารถกูยืมจากมูลคาเงินสดในกรมธรรมประกันภัยน้ัน ตามเงื่อนไขที่ระบุไวจากบริษัท 
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(4) การขอเวนคืนกรมธรรมประกันภัย – ตามกฎหมายผูเอาประกันภัยยอมมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต ณ เวลาใดเวลาหนึ่งไดโดย

บริษัทจะตองคืนมูลคาเวนคืนเงินสดแกผูเอาประกันภัย 

(5) การเรียกรองคาสินไหมทดแทน – เน่ืองจากสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเปนสัญญาเสี่ยงภัย (Aleatory Contract) ในกรณีผูเอา

ประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกผูรับประโยชนตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันภัย 

(6) การจายเงินครบกําหนดสําหรับกรมธรรมประกันภัยแบบสะสมทรัพย – เม่ือกรมธรรมประกันภัยดําเนินมาจนครบกําหนด บริษัทจะ

จายเงินตามท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยภัย 

 
4. โอกาสในการใชธุรกิจประกันชีวิตเปนชองทางในกระบวนการฟอกเงิน 
 

 4.1 จากการประเมินผลของ IAIS พบวาบริษัทประกันภัยและสถาบันทางการเงินอื่นๆ สวนใหญมีโอกาสตกเปนเปาหมายของเครือขายอาชญากรรม 

การทําการฟอกเงิน และ การใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูกอการราย ถึงแมวา IAIS จะไมไดจัดระดับความเส่ียงของธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจท่ีอยูในระดับ

ความเสี่ยงสูงก็ตาม 

 

 4.2 ผูกระทําการฟอกเงินหรือผูกอการรายทั้งหลายใชวิธีการตางๆที่ผิดกฎหมาย เพ่ือปดบังแหลงที่มาของเงินทุนหรือใหการสนับสนุนดานการเงินใน

การปฏิบัติการโดยผานธุรกิจของประกันชีวิต ซึ่งสามารถกระทําไดโดยผานสัญญาประกันภัยท่ีมีความซับซอน วิธีการจายเงินผลประโยชนตามกรมธรรม

ประกันภัย วิธีการชําระเบี้ยประกันภัย และ ขอกําหนดเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยตางๆ เชน การเปลี่ยนแปลงผูรับประโยชน และการเลือกใชสิทธิในมูลคาเงินสด 

ตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย เม่ือหยุดชําระเบี้ยประกันภัย  เปนตน ดังน้ันบริษัทจึงควรมีการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงของประเภทของธุรกิจและ

ความสัมพันธทางธุรกิจของผูเอาประกันภัย   

 

 4.3 ผลิตภัณฑของการประกันชีวิตซึ่งงายตอการนําไปใชสําหรับการฟอกเงินหรืออุดหนุนทางการเงินแกผูกอการราย ไดแก 

(1) กรมธรรมประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แตไมรวมถึงกรมธรรมประกันชีวิตกลุม 

(2) ผลิตภัณฑประกันชีวิตอื่นๆที่มีมูลคาเงินสดหรือมีลักษณะเปนการลงทุน 

(3) กรมธรรมบํานาญ ไมรวมถึงกรมธรรมบํานาญประเภทกลุม 
 
5. การพิสูจนทราบลูกคาสําหรับธุรกิจประกันชีวิต 

 

 5.1 ลูกคา ในความหมายของธุรกิจประกนัชีวิต หมายถึง ผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชน 

(1) ผูเอาประกันภัย  

หมายถึง ผูเอาประกันภัยท่ีซื้อกรมธรรมประกันชีวิตรายบุคคล หรือบริษัทในฐานะผูถือกรมธรรม ซึ่งซื้อกรมธรรมประกันชีวิตกลุมใหกับ

พนักงาน  ผานตัวแทนขาย นายหนา หรือซื้อโดยตรงจากผูรับประกันภัย 

 

(2) ผูรับประโยชน  

หมายถึง บุคคลที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรมประกันชีวิตใหเปนผูรับผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยหากผูเอาประกันภัยเสียชีวิต  

 

 5.2 บัตรประจําตัวท่ีเปนทางการ รวมถึงบัตรประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานของรัฐบาล หนังสือ

เดินทางหรือบัตรประจําตัวประเภทอื่นที่ออกโดยรัฐ หนังสือเดินทางตางชาติถือเปนบัตรประจําตัวท่ีเปนทางการของชาวตางชาต ิ

 

 5.3 เม่ือจบขั้นตอนการปดการขายแลว นายหนาหรือตัวแทนขายจะรวบรวมใบสมัครขอเอาประกันชีวิตและเอกสารประกอบอื่นๆรวมถึงสําเนาบัตร

ประจําตัวท่ีเปนทางการเพ่ือท่ีจะนําสงสํานักงานเพื่อการพิจารณารับประกันภัย นอกจากนี้ตัวแทนหรือนายหนาจะตองทําการพิสูจนทราบลูกคาดวย 

 

 5.4 การพิสูจนทราบลูกคาจะตองเปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับอยู - ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ่งวิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงิน ลง

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2543  

 

5.1, 5.3, 5.13 
9.1, 9.2 
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 5.5 ในการพิสูจนทราบผูรับประโยชนจะตองกระทํากอนหรือ ณ เวลาที่จะมีการจายผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย ดังนั้นจึงไมจําตอง

ดําเนินการในขั้นตอนของการออกกรมธรรมประกันภัยหรือการใหบริการตามกรมธรรมประกันภัย 

 

 5.6 บริษัทจะไมอนุญาตใหลูกคาใชนามแฝงในกรมธรรมประกันภัยไมวากรณีใดๆ  
 

6. การรูจักตัวตนลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (KYC/CDD) 
 

 ในกระบวนการรูจักตัวตนลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (KYC/CDD) ลูกคาจะตองแจงขอมูลของตนในการทําธุรกรรม ใน

ขณะเดียวกันบริษัทก็จะตองไดรับเอกสารหลักฐานที่เชื่อถือไดตางๆเพื่อดําเนินกระบวนการเกี่ยวกับการแสดงตนของลูกคาและการตรวจสอบเพ่ือทราบ

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาดังนี้ 

• การแสดงตนของลูกคา 

  ใหเปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับอยู - ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องวธิีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงิน ลงวันที่ 11 กันยายน 

พ.ศ. 2543  

• การพิจารณาความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัยของลูกคา  

 ใหเปนไปตามแนวทางการพิจารณารับประกันภัยของสมาคมประกันชีวิตไทย (TLAA’s Underwriting Guidance)  

ภายใตขอกําหนดเรื่องกระบวนการพิจารณารับประกันภัยในสวนที่เกี่ยวกับแหลงที่มาของขอมูล ฝายพิจารณารับประกันภัยจะตองพิจารณา

แหลงขอมูลของลูกคาดังนี้ 

   1. คําขอเอาประกันภัยของลูกคา 

   2. อาชีพ 

   3. แหลงรายได 

   4. แบบสอบถามสําหรับธุรกรรมท่ีมีมูลคาสูง 

5. ผลการสืบสวนสอบสวน เชน การตรวจสอบกับรายชื่อบุคคลลมละลาย รายชื่อบุคคลที่เปนหรือมีความเก่ียวของกับ

บุคคลที่มีสถานะหรือมีความสัมพันธเกี่ยวของกับการเมือง (PEPs) หรือ รายชื่อบุคคลที่อยูในรายชื่อตองสงสัย (Suspicious 

name list) 

 
7. การประเมินความเสี่ยงของลูกคา 
 

 7.1 ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายถงึ ธุรกรรมท่ีมีความซับซอนผิดไปจากการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทํากันอยูตามปกติ ธุรกรรมที่ขาด

ความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทําขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายที่บังคับใชอยู - พระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือธุรกรรมท่ีเกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐาน ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการทําธุรกรรมเพียง

ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง 

 7.2 ผูรับประกันภัยตองทําการประเมินระดับความเสี่ยงสําหรับ AML/CFT ซึ่งครอบคลุมตลอดระยะเวลาสัญญาประกันภัย โดยแบงเปน 

(1) เม่ือเริ่มสัญญา 

(2) ในระหวางสัญญา 

(3) เม่ือครบกําหนดสัญญา หรือสัญญาสิ้นสุด  

7.3 การประเมินระดับความเสี่ยงสําหรับ AML/CFT แบงเปน 3 ระดับดังนี้ 

• ลูกคาท่ีมีความเสี่ยงสูง (ความเสี่ยงระดับ 3)  

 หมายถึง ลูกคาท่ีมีโอกาสสูงในการท่ีจะมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับการฟอกเงินหรือการอุดหนุนทางการเงินแกผูกอการราย  

 ประเภทของลูกคาที่ถูกจัดวามีความเสี่ยงสูงไดแก  

- ลูกคาท่ีมีถิ่นที่อยูในกลุมประเทศที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk Jurisdictions and Countries หรือ HRJC)  

- ลูกคาท่ีมีชื่ออยูในรายชื่อบุคคลตองหาม (Sanction List) 

• ลูกคาท่ีมีความเสี่ยงปานกลาง (ความเสี่ยงระดับ 2) 

 หมายถึง ลูกคาท่ีมีโอกาสปานกลางในการที่จะมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับการฟอกเงินหรือการอุดหนุนทางการเงินแกผูกอการราย  

5.5, 5.13 

5.6 

6.3 

5.2 

5.12 

5.8 
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 ประเภทของลูกคาท่ีถูกจัดวามีความเสี่ยงปานกลางไดแก  

- ลูกคาท่ีมีการทําธุรกรรมผิดปกติหรือสอดคลองกับตัวอยางของธรุกรรมที่ผิดปกติ 

 ตามสมมติฐานความเสี่ยง จึงไดกําหนดปจจัยความเสี่ยงและวงเงินขั้นต่ําดังนี้ 

1. ลูกคาท่ีมีรายชื่ออยูในกลุมบุคคลที่ตองเฝาระวัง (Warning List) และบุคคลที่มีสถานะหรือเกี่ยวของกับนักการเมือง (PEPs)  

2. การจายเบ้ียประกันภัยท่ีเปนเงินสด จํานวนตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป 

3. การจายเบ้ียประกันภัยชําระครั้งเดียว จํานวนต้ังแต 5 ลานบาทเปนตนไป 

4. การจายเบ้ียประกันท่ีชําระตอป ต้ังแต 5 ลานบาทตอปขึ้นไป 

5. ใชสิทธิในการยกเลิกกรมธรรมประกันภัยและไดรับเบ้ียประกันคืน ต้ังแต 2 ลานบาทขึ้นไป 

6. การจายเบ้ียประกันภัยท่ีเปนเงินเพิ่มพิเศษ จํานวนตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป 

7. การจายเบ้ียประกันภัยลวงหนา จํานวนตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป 

8. การเวนคืนกรมธรรมประกันภัยซึ่งมีอายุกรมธรรมนอยกวา 5 ปและมีมูลคาเวนคืนเงินสด ต้ังแต 2 ลานบาทขึ้นไป 

9. มีการขอกูยืมจากมูลคากรมธรรมซึ่งมีอายุกรมธรรมนอยกวา 5 ปและมีจํานวนเงิน ต้ังแต 2 ลานบาท 

- ลูกคาซึ่งทําธุรกรรมท่ีมีความซับซอนหรือเปนธุรกรรมที่ประกอบไปดวยธรุกรรมยอยๆ 

• ลูกคาท่ีมีความเสี่ยงต่ํา (ความเสี่ยงระดับ 1)  

 หมายถึง ลูกคาท่ีมีโอกาสต่ําในการที่จะมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับการฟอกเงินหรือการอุดหนุนทางการเงินแกผูกอการราย  

 ประเภทของลูกคาที่มีความเสี่ยงต่ําไดแก  

- ลูกคาท้ังหลายที่ไมไดถูกจัดไวในกลุมท่ีมีความเสี่ยงระดับ 2, 3  

 7.4 ระดับความเสี่ยง 3 ระดับแบงตามตารางความเสี่ยงดานลาง 

 

ตารางความเสี่ยง 
การรับลูกคา / ธุรกรรมใหม การบริการกรมธรรมในระหวางสัญญา ครบกําหนด/การจายผลประโยชน 

ปจจัยความเส่ียง                                               ระดับ ปจจัยความเสี่ยง                                               ระดับ ปจจัยความเสี่ยง                                              ระดับ 
ผูเอาประกัน 

            HRJC 3 
         Sanction List 3 
            Warning List, PEPs 2 
         อ่ืนๆ 1 

ผูเอาประกัน 

            HRJC 3 
         Sanction List 3 
            Warning List, PEPs 2 
         อื่นๆ 1 

ผูเอาประกัน 

            HRJC 3 
         Sanction List 3 
            Warning List, PEPs 2 
         อื่นๆ 1 

  ผูรับประโยชน 

            HRJC 3 
         Sanction List 3 
            Warning List, PEPs 2 
         อื่นๆ 1 

เบี้ยประกัน 
            ชําระครั้งเดียวตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป                         2 
            ชําระตอปตั้งแต 5 ลานบาทข้ึนไป                   2 
            ชําระตอปต่ํากวา 5 ลานบาท 1 

เบี้ยประกัน  
            ชําระเพิ่มตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป 2 
         ชําระลวงหนาตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป 2 
         ชําระตอปตั้งแต  5 ลานบาทขึ้นไป 2 
         ชําระตอปต่ํากวา 5 ลานบาท 1 

 

วิธีการจายเงิน  
            โอนเงินจาก HRJC 3 
         เงินสดตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป 2 
            ผานธนาคาร 1 
  

วิธีการจายเงิน  
            โอนเงินจาก HRJC 3 
         เงินสดตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป 2 
            ผานธนาคาร 1 
  

 

การใชสิทธิเลิกสัญญา 
          เบี้ยประกันคืนตั้งแต 2 ลานบาทข้ึนไป 2         
       เบี้ยประกันคืนไมถึง 2 ลานบาท 1 
             

เวนคืนกรมธรรม 
        อายุกรมธรรมนอยกวา 5 ปและมีมูลคา 
            เวนคืนเงินสดตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป 2 
        อื่นๆ 1 

 

 เงินกูตามกรมธรรม 
        อายุกรมธรรมนอยกวา 5 ป 
            และมีเงินกูตั้งแต 2 ลานบาทข้ึนไป 2 
        กรณีอื่นๆ 1 

 

11.1 

6.1, 6.4 

5.7, 5.7.1, 

5.7.2, 5.17 

5.2 



 6

 
 ในแตละขั้นตอนของการประเมินความเสี่ยง AML/CFT จะจัดทําโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่งจะมีการออกรายงานการประเมินความเสี่ยง 

(Exception Report) เฉพาะกรณีท่ีมีความเสี่ยงอยูท่ีระดับ 2 และ 3 ตามปจจัยความเสี่ยงในตารางขางตน 

 ในขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัยและการบริการกรมธรรม จะมีการออกรายงานประจํางวด อยางไรก็ตาม ในขั้นตอนเม่ือกรมธรรมครบกําหนด 

หรือ การจายเงินผลประโยชนจะตองมีการประเมินความเสี่ยงกอนหรือ ณ เวลาที่จะมีการจายผลประโยชน 

 ตารางขางตนนั้นเปนการแสดงตัวอยางเทาน้ัน ดังนั้นจึงตองตระหนักถึงธุรกรรมที่มีความซับซอนอื่นๆ รวมถึงธุรกรรมที่ประกอบดวยธุรกรรมยอยๆ  

รวมถึงตัวอยางของธรุกรรมที่ผิดปกติตามตัวอยางของ IAIS 

  
8. การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาเพิ่มเติม (Enhanced CDD) 
 
 8.1 ในกรณีท่ีธุรกรรมของลูกคาเปนที่นาสงสัยหรือถูกจัดระดับตาม ปจจัยความเสี่ยงซึ่งอยูในระดับความเสี่ยงที่เปนระดับท่ี 2 และ 3 บริษัทจะตองมี

ความเขาใจในธุรกรรมดังกลาวในรายละเอียด ท้ังนี้โดยการวิเคราะหในเชิงลึกหรือดําเนินการพิสูจนทราบลูกคาอยางเต็มกําลังความสามารถ โดยผลการ

วิเคราะห และ/หรือ ผลการพิสูจนทราบลูกคาจะตองมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรและถือเปนสวนหนึ่งของรายงาน ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาเพิ่มเติม 

 

 8.2 ฝายบริหารระดบัสูงของบริษัทประกันชีวิตจะเปนผูพิจารณาอนุมัติการทําธุรกรรมในระดับความเสี่ยงที่ 3 

 
9. ระบบงานสนับสนุน 
 
 9.1 เจาหนาที่กํากับดูแลการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML Compliance Office) 
  บริษัทแตงตั้งเจาหนาที่เพ่ือทําการติดตอประสานงานและจัดสงรายงานไปยังสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 

9.2 การใหความรูและฝกอบรม 
 การใหความรูและฝกอบรมซึ่งจัดใหกับพนักงานทุกคนน้ันเปนความรูในเรื่องท่ัวไป เพ่ือใหม่ันใจวามีความรูเกี่ยวกับขอกําหนดของ

กฎหมาย 

 หนวยงานที่เกี่ยวของตองจัดใหมีการใหความรูและฝกอบรมที่เก่ียวของกับขั้นตอนการปฏิบัติงานเฉพาะของแตละหนวยงานใหกับ

พนักงานซึ่งอาจคาดหมายไดวาจะตองดูแลรับผิดชอบในเรื่องของเงิน คํารอง หรือตรวจสอบคัดกรองรายการที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 
 9.3 ระบบงานที่เก่ียวของในกระบวนการปฏิบัติงาน AML/CFT 
  ทุกหนวยงานจะตองประสานความรวมมือในการสรางความพยายามที่เปนอันหนึ่งอันดียวกันในการตอตานการฟอกเงินและการอุดหนุน

ทางการเงินแกผูกอการราย ท้ังนี้มีกระบวนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนที่เกี่ยวของเปนดังนี้ 

 
 การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน /กฎหมาย 
 บุคคลากรของสํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงานและฝายกฎหมายจะตองใหความชวยเหลือ และใหการสนับสนุนการปฏิบัติตามโครงการตอตานการ

ฟอกเงินอยางตอเน่ืองและเปนปจจุบัน นอกจากนี้ตองใหความชวยเหลือในการปรบัปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับ AML/CFT ใหเปนปจจุบันซึ่งจะสอดคลอง

กับกฎหมายที่จะมีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม 

 
การตลาดและการขาย 

 บุคลากรดานการตลาดและการขายจะดําเนินการตามกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและที่ไดกําหนดไว เพ่ือดําเนินการใหมีการแสดงตนและ

พิสูจนทราบลูกคาตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ โดยกระบวนการนี้ใหขยายครอบคลุมถึงแตไมจํากัดอยูแตเพียงขั้นตอนการพิสูจนทราบ

ลูกคาซึ่งมีการกําหนดโดยบริษัท 
  
 
 
 

11.1 

5.2 

11.2 

15.1.1 

15.3 
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การเงิน  
 บุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบงานการเงินจะตองปฏิบัติตามกระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและที่ไดกําหนดไว  ซึ่งจะสามารถทําใหตรวจพบและ

นําไปสูการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย โดยกระบวนการเหลาน้ีใหหมายความรวมถึง แตไมจํากัดอยูแตเพียง วิธีการติดตามรูปแบบและวิธีการตางๆ ใน

การชําระเงิน 

 การพิจารณารับประกันภัย 
 บุคคลากรที่เกี่ยวกับระบบงานการพิจารณารับประกันภัย จะตองปฏิบัติตามตามกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและที่ไดกําหนดไว ซึ่งจะ

สามารถตรวจพบและนําไปสูการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย โดยกระบวนการเหลาน้ีใหหมายความรวมถึง แตไมจํากัดอยูแตเพียง วิธีการในการ

ตรวจสอบที่เหมาะสม และปฏิบัติไดจริง เพ่ือพิสูจนตัวตนของผูสมัครเอาประกันภัยและผูรับประโยชน ใหมีการบันทึกขอมูลท่ีใชในการตรวจสอบตัวตนของลูกคา 

โดยมีการตรวจสอบวาผูสมัครเอาประกันภัยและผูรับประโยชนไมปรากฏอยูในรายชื่อบุคคลท่ีควรเฝาระวงัท่ีกําหนดโดยหนวยงานของรัฐ 

 
 การบริการตามสิทธิและเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัย  
 บุคคลากรที่เกี่ยวของกับระบบงานการใหบริการตางๆ ในกรมธรรมประกันภัย จะตองปฏิบัติตามกระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและที่ไดกําหนด

ไว ซึ่งจะสามารถตรวจพบและนําไปสูการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย โดยกระบวนการเหลาน้ีใหหมายความรวมถึง แตไมจํากัดอยูแตเพียง การพิสูจน

ทราบแหลงท่ีมาของเงินทุน การติดตามการเปลี่ยนแปลงผูรับประโยชนและท่ีอยู การติดตามเรื่องเงินกูตามกรมธรรม การเวนคืนกรมธรรม  การเลือกใชสิทธิใน

มูลคาเงินสดตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย เม่ือหยุดชําระเบี้ยประกันภัย และการดําเนินการรองขอเวนคืนกรมธรรม การตดิตามการเปลี่ยนแปลงวิธีการชําระ

เงิน การชําระเงินที่มีความผิดปกติ หรือมีเหตุอันควรสงสัย การชําระคืนเงินกูตามกรมธรรมประกันภัย การติดตามการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม และคํารองขอตอ

อายุสัญญากรมธรรมใหมีผลบังคับเหมือนเดิม 

 
 การทําสัญญา  
 บุคคลากรที่เกี่ยวของกับระบบงานการทําสัญญา และขึ้นทะเบียนตัวแทน จะตองปฏิบัติตามกระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและที่ไดกําหนดไว 

ซึ่งจะสามารถทําใหตรวจพบและนําไปสูการรายงานธรุกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย โดยกระบวนการเหลานี้ใหหมายความรวมถึง แตไมจํากัดอยูแตเพียง การ

ทบทวนตัวแทนทั้งหมดที่ไดรับการแตงตั้ง จะตองมีการตรวจสอบเพื่อพิสูจนตัวตน และไมปรากฏอยูในรายชื่อบุคคลที่ควรเฝาระวังที่กําหนดโดยหนวยงานของรัฐ 
 
 ทรัพยากรบุคคล  
 บุคคลากรที่เกี่ยวของกับระบบงานการบริหารทรัพยากรบุคคล จะตองปฏิบัติตามกระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและที่ไดกําหนดไว ซึ่งจะ

สามารถทําใหตรวจพบและนําไปสูการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย โดยกระบวนการเหลาน้ีใหหมายรวมถึง แตไมจํากัดอยูแตเพียง การตรวจสอบเพื่อ

พิสูจนตัวตน ภายในขอบเขตที่สมเหตุสมผล และเปนไปไดในทางปฏิบัติ สําหรับพนักงานและผูสมัครงาน และมีการตรวจสอบวาบุคคลดังกลาวไมปรากฎอยูใน

รายชื่อบุคคลที่ควรเฝาระวังที่กําหนดโดยหนวยงานของรัฐ นอกจากนี้ตองใหความชวยเหลือในการเผยแพรเอกสารในการฝกอบรมแบบทั่วไปและแบบเฉพาะ

หนวยงาน ในเรื่องการตอตานการฟอกเงินใหกับพนักงานทั้งหมดดวย 
  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 บุคคลากรที่เกี่ยวของกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองจัดใหมีกระบวนการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือใหม่ันใจไดวา 

ไดมีการตรวจสอบและคัดกรองรายการที่จะนําไปสูการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย นอกจากนี้ใหกระบวนการครอบคลุมถึง แตไมจํากัดอยูแตเพียงการ

จัดทําฐานขอมูลรายชื่อบุคคลที่ควรเฝาระวังที่กําหนดโดยหนวยงานของรัฐ และการจัดทําโปรแกรมซึ่งใชในการตรวจสอบคัดกรองธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 
 การตรวจสอบภายใน  
 ภายใตความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จะตองมีการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานตามนโยบายการ

ตอตานการฟอกเงินดวย  ท้ังนี้จะตองมีการรายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะไปยังผูบริหารระดับสูง พรอมใหขอมูลดังกลาวแกเจาหนาที่กํากับดูแลการ

ปฏิบัติงาน (AML Compliance Officer) เพ่ือใหมีการทบทวนและนําไปปฏิบัติ ในกรณีท่ีมีความจําเปนจะตองมีการปรับปรุงแกไข 

 
10. การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR) 
 

 ในการคัดกรองธุรกรรมของลูกคาซึ่งอยูในระดับความเสี่ยง 2 และ 3 จะตองมีการทํา Enhanced CDD ในการทํา Enhanced CDD น้ันใหครอบคลุม

ถึงแตไมจํากัดอยูเพียงการทบทวนขอมูลท่ีมีอยูท้ังหมด ไดแก ประวัติการชําระเงิน และที่อยูของลูกคา หรือการพิสูจนทราบโดยไดรับความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญ

15.4 

5.15 
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ทางเทคนิคหรือผูชํานาญดานการรับประกันภัยของบริษัท ท้ังนี้หากขอมูลท่ีมีรวบรวมไดเพียงพอที่จะสรุปไดวาเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยจรงิ ก็ใหมีรายงาน

ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยไปยังสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
 ผูบริหาร เจาหนาท่ีและพนักงานของบริษัทประกันชีวิตจะตองไมเปดเผยวามีการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือขอมูลท่ีเกี่ยวของใดๆไปยัง 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
11. การจัดเก็บเอกสารและขอมูล 
 
 บริษัทจะตองจัดเก็บรายงาน และเอกสารหลักฐานทั้งหมดตามที่กฎหมายกําหนด  

  

 มาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 บัญญัติวา 

“ใหสถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนตาม มาตรา 20 และบันทึกขอเท็จจริงตาม มาตรา 21 เปนเวลาหาปนับแตวันที่มีการปดบัญชีหรือ

ยุติความ สัมพันธกับลูกคา หรือนับแตไดมีการทําธุรกรรมนั้น แลวแตวากําหนดระยะเวลาใดจะยาวกวา เวนแตจะไดรับแจงเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาท่ีให

ปฏิบัติเปนอยางอื่น” 
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ก. คํายอ 
 
1. Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT หมายถึง การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการ

อุดหนุนทางการเงินแกผูกอการราย 

 

2. Anti Money Laundering Office: AMLO หมายถึง สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 

 

3. Financial Action Task Force: FATF (คณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือดําเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน) หมายถึง องคกรระหวางรัฐบาลซึ่งกอต้ัง

ขึ้นโดยที่ประชุมสุดยอด G7 เม่ือป 2531 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและสงเสริมนโยบายแหงชาติและระหวางประเทศในการตอตานการฟอกเงินและการ

ตอตานการอุดหนุนทางการเงินแกผูกอการราย ในปจจุบันคณะกรรมการนี้มีสมาชิก 33 ประเทศ ท้ังนี้มาตรการระหวางประเทศที่จะตอตานการฟอกเงินและการ

ตอตานการอุดหนุนทางการเงินแกผูกอการรายอยูในการควบคุมดูแลของ IMF/WB/APG (กลุมเอเชียแปซิฟก) โดย FATF ไดกําหนดมาตรการตอไปน้ีเพ่ือปองกัน

การฟอกเงินและการตอตานการอุดหนุนทางการเงินแกผูกอการราย: 

(1) ขอแนะนํา 40 ขอ (FATF 40 Recommendations) 

(2) ขอแนะนําพิเศษ 9 ขอวาดวยการตอตานการอุดหนุนทางการเงินแกผูกอการราย (FATF 9 Special Recommendations on Terrorist 

Financing) 

 

4. High Risk Jurisdictions and Countries: HRJC หมายถึง กลุมประเทศที่มีความเสี่ยงสูง 

สมาคมประกันชีวิตไทยใชความหมายเชนเดียวกันกับสมาคมธนาคารไทยโดยอางอิงจากขอมูล 4 แหลงไดแก 

(1) NCCT 

(2) Transparency International the coalition against corruption (From CPI Score at 2.3 down)  

(3) OFAC  

(4) Country / Jurisdictions subjected to monitoring on money laundering or drugs trafficking 

 

5. International Association of Insurance Supervisors: IAIS หมายถึง สมาคมผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ซึ่งกอต้ังขึ้นในป 2537 โดยเปนองคกรที่

เปนตัวแทนของผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยจาก 180 เขตปกครอง และประกอบไปดวยผูสังเกตการณอีกจํานวนหนึ่งที่มาจากองคกรตางๆ เชน ผูรับประกันภัย 

ผูรับประกันภัยตอ สถาบันการเงินระหวางประเทศ 

 

6. Non-cooperative countries and territories: NCCTs หมายถึง ประเทศหรือเขตดินแดนที่ FATF กําหนดไววามีขอบกพรองอยางวิกฤติในระบบตอตานการ

ฟอกเงินของตน หรือแสดงใหเห็นวามีเจตนารมณท่ีจะไมใหความรวมมือในการตอตานการฟอกเงิน 

 

7. Politically Exposed Persons: PEPs หมายถึง บุคคลที่มีรายชื่อเปนหรือมีความเกี่ยวของกับบุคคลท่ีมีสถานะหรือมีความสัมพันธเกี่ยวของกับการเมือง ไมวา

จะเปนนักการเมืองไทยหรือตางประเทศ 
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ข. ตัวอยางของธุรกรรมที่มีความผิดปกติ  
อางอิงจากที่สมาคมผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (IAIS) ไดระบุไวตามหัวขอดังตอไปนี้ 
 

(1) สถานที่ 

• การยื่นใบคําขอเอาประกันภัยจากลูกคาในพ้ืนที่หางไกล ซึ่งการเอาประกันภัยลักษณะดังกลาว สามารถจะหาไดในพ้ืนที่

ใกลเคียงกับท่ีอยูของลูกคา 

• ไดรับการแนะนําใหทําประกันภัยจากตัวแทน/นายหนา ท่ีอยูในเขตที่ไมมีกฎหมายบังคับใช หรือมีกฎหมายท่ีไมเขมงวด 

หรือมีการประกอบอาชญากรรมอยูท่ัวไป เชน การคายาเสพติด, การคอรรัปชั่น 

• ผูท่ีประสงคจะทําประกันภัยใชท่ีอยูนอกเขตอํานาจของผูกํากับดูแลและอยูระหวางขั้นตอนการตรวจสอบและพบวา

หมายเลขโทรศัพทท่ีแจงไวไมสามารถติดตอได 

(2) เอกสาร 

• มีความพยายามที่จะทําใหเกิดความลาชาในการที่จะไดมาซึ่งขอมูลเพ่ือการพิสูจนทราบความจรงิครบถวน 

• ผูท่ีสมัครเอาประกันภัย ไมสมัครใจที่จะใหขอมูลตามปกติ เม่ือมีการสมัครเพ่ือซื้อกรมธรรมประกันภัย หรือใหขอมูลใน

การทําประกันภัยนอยมากหรือใหขอมูลท่ีทําใหพิสูจนยากหรือมีคาใชจายในการพิสูจนสูง 

(3) การจายเบี้ยประกันภัย 

• มีการจายเบี้ยประกันภัยลวงหนา (pre-payment) อยางผิดปกติ 

• มีความพยายามที่จะใชเช็คของบุคคลภายนอก ในการซื้อกรมธรรมประกันภัย 

• ผูทําประกันภัยพยายามที่จะใชเงินสดในการทําธรุกรรม ซึ่งการทําธุรกรรมเชนนั้นสามารถทําไดตามปกติโดยใชเช็คหรือ

วิธีการอื่น 

• ผูประสงคจะทําประกันภัย ขอใหมีการจายเงินเบ้ียประกันภัยเปนเงินกอนใหญ (lump sum) โดยวิธีการโอนเงินโดยระบบ

อิเลคทรอนิกส (wire transfer) หรือโอนเปนเงินตราตางประเทศ 

(4) การจายผลประโยชน 

• ผูเอาประกันภัยยอมรับในเงื่อนไขของกรมธรรมประกันภัย ซึ่งไมสมประโยชนของลูกคาอยางมากโดยเงื่อนไขดังกลาวไม

มีความสัมพันธหรือสอดคลองกับอายุและสุขภาพของผูเอาประกันภัย 

• ลูกคาขอซื้อประกันภัยโดยที่ไมปรากฏวัตถุประสงคในการทําประกันภัยท่ีอาจเขาใจได และลูกคาไมสมัครใจในการให

เหตุผลในการทําประกันภัย    

• มูลคากรมธรรมไมสอดคลองกับความตองการในดานประกันภัยของลูกคา 

• มีการใหโอนผลประโยชนของกรมธรรมประกันภัยไปยังบุคคลภายนอก ซึ่งไมมีความเกี่ยวของอยางชัดเจนกับผูทํา

ประกันภัย 

• มีการเปลี่ยนแปลงชื่อของผูรับประโยชน (โดยเฉพาะกรณีท่ีสามารถกระทําได โดยไมจําตองไดรับทราบ หรือไดรับความ

ยินยอมจากบริษัท และ/หรือในกรณีท่ีสิทธิในการรับเงินสามารถโอนไดโดยการลงนามสลักหลังกรมธรรมประกันภัย) 

• ในระหวางที่กรมธรรมประกันภัยยังไมครบกําหนด ไดมีการเปลี่ยนชื่อผูรับประโยชนซึ่งไมมีความเกี่ยวของอยางชัดเจน

กับผูถือกรมธรรม 

• มีความประสงคในการที่จะซื้อกรมธรรมประกันภัยท่ีทุนประกันภัยสูงมาก โดยผูถือกรมธรรมประกันภัยเคยมีการจาย

ชําระเบี้ยประกันภัยเปนรายงวด และเปนจํานวนเงินไมมาก 

(5) การยกเลิกกรมธรรม 

• มีการยกเลิกกรมธรรมกอนกําหนด หรือมีการจายเงินสดหรือออกเช็คเพื่อคืนเงินใหกับบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในกรณีท่ีเปนการจายดวยจํานวนเงินที่ผูเอาประกันเสียประโยชน 

• ผูท่ีตองการทําประกนัภัยไมสนใจในผลประโยชนท่ีไดจากการซื้อประกันภัย แตมีความสนใจเปนอยางมากในสวนของ

การยกเลิกกรมธรรมกอนกําหนดเวลา 

 



 12

• ผูท่ีประสงคจะทําประกันภัยไดทํากรมธรรมท่ีทุนประกันภัยสูง และมีการยกเลิกกรมธรรมประกันภัยในระยะเวลาอันสั้น 

พรอมขอใหคืนเงินใหกับบุคคลภายนอก 

(6) กรณีอ่ืนๆ 

• การยื่นคําขอเอาประกันภัย สําหรับธุรกิจซึ่งอยูนอกเหนือขอบเขตลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติของผูถือกรมธรรม

ประกันภัย 

• มีธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการใชหรือจายเงินสําหรับ Performance Bond ซึ่งทําใหเกิดการโอนเงินขามพรมแดน (cross-

border payment) และการจายเบี้ยประกันภัยงวดแรกหรือจายครั้งเดียว เปนการจายจากบัญชีของผูมีถ่ินที่อยูนอก

ประเทศ 

• มีการโอนเงินจํานวนมากผานทางบัญชีของผูมีถิ่นท่ีอยูนอกประเทศ โดยใชบริการผานบริษัทนายหนา 

• มีการทําประกันภัยโดยเบ้ียประกันภัยสูงกวารายไดท่ีปรากฏชัดเจนของลูกคา 

• มีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับบุคคลที่ไมประสงคจะเปดเผย 

• ปรากฏวามีการถือกรมธรรมประกันภัยไวกับสถาบันหลายแหง 

• ผูท่ีประสงคจะทําประกันภัยตองการที่จะกูเงินในวงเงินที่สูงที่สุดของเบี้ยประกันภัยท่ีจายครั้งเดียว หลังจากที่ไดมีการ

จายเบ้ียประกันภัยไปแลว 
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ค. กลุมประเทศท่ีมีความเสี่ยงสูง (High Risk Jurisdictions and Countries) 
สมาคมประกันชีวิตไทยใชความหมายเชนเดียวกันกับสมาคมธนาคารไทยซึ่งอางอิงจากขอมูล 4 แหลงไดแก 

(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 

 

ตัวอยางของกลุมประเทศที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งรวบรวมโดยสมาคมธนาคารไทย 

 (ณ วันที่ 7 กันยายน 2549) 

 
Transparency International Index (TI Index), Office of Foreign Asset Control (OFAC), and 

Non-Cooperative Countries and Territories (NCCT) 

Angola TI Index Iraq TI Index, OFAC 

Azerbaijan TI Index Kenya TI Index 

Balkans OFAC Kyrgyzstan TI Index 

Belarus OFAC Liberia TI Index, OFAC 

Bangladesh TI Index Libya OFAC 

Burundi TI Index Myanmar TI Index, OFAC, NCCT 

Cambodia TI Index Nigeria TI Index 

Cameroon TI Index North Korea OFAC 

Chad TI Index Pakistan TI Index 

Congo, Democratic Republic TI Index Papua New Guinea TI Index 

Congo, Republic of TI Index Paraguay TI Index 

Cote d’lvoire TI Index, OFAC Somalia TI Index 

Cuba OFAC Sudan TI Index, OFAC 

Equatorial Guinea TI Index Syria OFAC 

Ethiopia TI Index Tajikistan TI Index 

Georgia TI Index Turkmenistan TI Index 

Haiti TI Index Uzbekistan TI Index 

Indonesia TI Index Venezuela TI Index 

Iran OFAC 

 

Zimbabwe OFAC 
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ง. สรุปกระบวนการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 
 
การแสดงตนและการพิสูจนทราบลูกคา 
ตัวแทนขายดําเนินการเพ่ือใหมีการแสดงตนและพิสูจนทราบลูกคา และขอสําเนาบัตรประจําตัวท่ีเปนทางการ เอกสารประกอบ และเบี้ยประกันภัยงวดแรก  

  
การรูจักตัวตนลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา / การพิจารณาความสามารถในการชําระเบี้ยประกัน 
เอกสารหลักฐานตางๆจะถูกนําสงไปยังฝายพิจารณารับประกันภัยเพื่อทําการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา / การพิจารณาความสามารถในการ

ชําระเบี้ยประกันภัย  

 
การประเมินระดับความเสี่ยงสําหรบั AML/CFT 
ความเสี่ยงในการรับประกันภัยแบงได 3 ระดับตามลักษณะคําอธิบายความเสี่ยงของแตละระดับ หลังจากนั้น รายงานการประเมินความเสี่ยง (Exception 

Report) จะถูกจัดทําขึ้นสําหรับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงในระดับท่ี 2 และ 3 

 
การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาเพิ่มเติม (Enhanced CDD) 
บริษัทรับประกันภัยจะตองเตรียมรายงาน Enhanced CDD โดยวิเคราะหจากรายงานการประเมินความเสี่ยงประกอบกับขอมูลท่ีมีอยูเพ่ือพิจารณาวาจําเปนตอง

มีการพิสูจนโดยละเอียดหรือไม  

 
การสรุปการจัดระดับความเสี่ยง 
เม่ือมีการพิจารณาเหตุการณท่ีชี้วามีปจจัยเสี่ยง ขอมูลและหลักฐานอื่น แลวจะตองมีการสรุปการจัดระดับความเส่ียง 

 
รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR) 
ในกรณีท่ีขอมูลท่ีมีรวบรวมไดเพียงพอท่ีจะพิจารณาไดวาเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ก็ใหมีการจัดทํารายงานธรุกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและนําสงไปยัง

สํานักงาน ปปง. 

 

การพจิารณารับประกันภยั โดยการทาํงานรวมกันระหวาง 
การบริการกรมธรรม หนวยงานทีเ่กี่ยวของในการราย 
การจายเงนิผลประโยชน งานระดับความเสีย่งท่ี 2, 3

ผูเอาประกันภัย 

ตัวแทนขาย 

ฝายการเงิน 

ฝายพิจารณา 
รับประกันภัย 

พิจารณาธุรกรรม 
ท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั 

การพสูิจนทราบลูกคา 
KYC/CDD
การพิจารณาความสามารถ
ในการชําระเบี้ยประกันภัย 

ปปง. รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ปกต ิ

เบ้ียประกนัภัยงวดแรก 
สําเนาบัตรประชาชน 
เอกสารประกอบอืน่ๆ 

Enhanced 
CDD 

สรุประดับความเสี่ยง 

สงสัย ปกต ิ
พิสูจน 




