
 

 นโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
(Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) 

 เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัท สินม่ันคงประกันภัย จํากัด(มหาชน) ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามกฎหมายวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และสามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดรับกับขอกําหนด กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และตอตานการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT)  
อีกท้ังยังเปนการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑดังกลาว  บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายดานการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ไวดังนี้ 

1. บริษัทฯ มีหนาท่ีและจรรยาบรรณในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย รวมท้ัง มาตรฐานสากลท่ีกําหนดโดย FATF 

2. บริษัทฯ มีความมุงม่ันเพื่อปองกันมิใหองคกร เปนแหลงฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย โดยการ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย รวมถึงกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับท่ีทาง สํานักงาน ปปง. กําหนดข้ึน อยางเครงครัด 

3. บริษัทฯ ไดกําหนด แนวทาง คูมือการปฏิบัติงาน และมาตรการตางๆ เพื่อรองรับนโยบายดานการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  อันไดแก   

 นโยบายการรับลูกคาและแนวทางปฏิบัติในการจัดใหลูกคาแสดงตน  การอนุมัติหรือปฏิเสธการรับลูกคา  รวมถึง
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา 

 นโยบายการบริหารความเส่ียงดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปองกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

 การกํากับดูแลใหบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายของบริษัท 

  การรายงานธุรกรรม 

 
 
 
 
 



 

นโยบายการรับลูกคาและแนวทางปฏิบัติในการจัดใหลูกคาแสดงตน  การอนุมัติหรือปฏิเสธการรับลูกคา  รวมถึง 
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา 

 การรับลูกคา เปนหลักการข้ันตน ในการปฏิบัติเม่ือแรกเริ่มความสัมพันธทางการเงินกับลูกคา  บริษัทฯ จึงมีความ
มุงม่ันท่ีจะปฏิบัติตามกระบวนการตาง ๆ ในการรับลูกคาอยางครบถวน ตามหลักการและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ดังนี้ 

1. การจัดใหลูกคาแสดงตน 
เม่ือลูกคาประสงคจะสรางความสัมพันธหรือผูท่ีทําธุรกรรมครั้งคราวประสงคจะทําธุรกรรมครั้งแรกในวงเงินท่ี

กําหนดเม่ือมีเหตุตามกฎหมาย  โดยไดมีการจัดใหลูกคาแจงขอมูลเบ้ืองตนตาม ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการ
แสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 

2. การระบุตัวตนของลูกคา 
 บริษัทฯ จะตองไดรับขอมูลของลูกคาหรือแสวงหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับลูกคาเพ่ือท่ีจะสามารถระบุขอเท็จจริงไดวา 
2.1 ผูขอสรางความสัมพันธหรือใชบริการท่ีเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล/บุคคลท่ีการตกลงกันทาง

กฎหมายนั้น มีความเสี่ยงในระดับท่ีบริษัทจะอนุมัติรับลูกคาไดหรือไม 
2.2 บริษัทมีขอมูลของลูกคามากเพียงพอท่ีจะกําหนดระดับความเสี่ยงดานการฟอกเงินไดอยางถูกตอง 

3. การพิสูจนทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา 
บริษัทฯ ไดทําการตรวจสอบความครบถวนถูกตองของขอมูลและหลักฐานการแสดงตนและมีการตรวจสอบขอมูล

ลูกคากับรายชื่อ “ บุคคลท่ีถูกกําหนด ” ซึ่งเปนบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรตามรายชื่อซึ่งมีมติของหรือประกาศ
ภายใตคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติกําหนดใหเปนบุคคลท่ีมีการกระทําอันเปนการกอการราย  หรือตามรายชื่อท่ี
ศาลแพงไดมีคําสั่งใหเปนบุคคลท่ีถูกกําหนด 

4. การอนุมัติหรือปฏิเสธการรับลูกคา 
บริษัทฯ จะปฏิเสธการสรางความสัมพันธ/รับทําธุรกรรม หากพบวา 
4.1 ลูกคาปกปดชื่อหรือนามสกุล หรือใชชื่อปลอมเพ่ือขอสรางความสัมพันธหรือทําธุรกรรม 
4.2 ไมสามารถตรวจสอบขอมูล และหลักฐานการแสดงตนของลูกคาได หรือขอมูลท่ีไดรับไมเพียงพอ 
4.3 ลูกคาไมใหขอมูลและหลักฐานการแสดงตนตามท่ีสํานักงาน ปปง. กําหนด 
4.4 ลูกคาหรือผูไดรับผลประโยชนทอดสุดทายของลูกคาเปนผูมีรายชื่อตาม Un Sanction List ของ

สหประชาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
นโยบายการบริหารความเส่ียงดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ 

การปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายหรือมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ
การราย ซึ่งประกอบไปดวย การบริหารความเสี่ยงภายในองคกรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และชองทางการบริการ เพื่อทราบวา บริษัทฯ  
มีโอกาสเสี่ยงตอการเปนแหลงฟอกเงินมากหรือนอย ในแตละผลิตภัณฑ และชองการใหบริการ และนําผลการบริหารความเสี่ยงนี้ไป
ใชในการประเมินความเสี่ยงลูกคา  ท้ังในข้ันตอนการระบุตัวตน ข้ันตอนในการอนุมัติรับลูกคา ตลอดจนข้ันตอนท่ีดําเนิน
ความสัมพันธกับลูกคา 

นอกจากการกําหนดนโยบายหรือมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงภายในองคกร ขางตนแลว บริษัทยังไดกําหนดนโยบาย
หรือมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกคาดวย โดยไดนําผลการบริหารความเสี่ยงภายในองคกรมาเปนสวนหนึ่งในการ
พิจารณากําหนดมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกคารวมกับปจจัยอื่นท่ีกฎหมายกําหนด 

1. การบริหารความเส่ียงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายภายในองคกร 
บริษัท ไดกําหนดหลักเกณฑภายในองคกรเพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการราย รวมท้ังไดกําหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ
รายท่ีอาจเกิดข้ึนกอนนําเสนอผลิตภัณฑใหม บริการใหม หรือการใชเทคโนโลยีใหม ผานการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
อุปกรณ  ท้ังนี้ การบริหารความเสี่ยงดังกลาว จะถูกนําไปใชเปนเง่ือนไขหนึ่งในกระบวนการประมวลผลเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมของ
ลูกคาในข้ันตอนการระบุตัวตนของลูกคา รวมถึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีนําไปใชพิจารณาในกระบวนการประเมินความเสี่ยงของลูกคาแตละ
รายเพื่อกําหนดความเขมขนในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทําธุรกรรมและในการดําเนินความสัมพันธตอไป  มาตรฐานการ
บริหารความเสี่ยงเปนข้ันตอนสําคัญท่ีองคกรและบุคลากรจะละเลยมิไดและนํามาใชอยางเครงครัด 

2. การบริหารความเส่ียงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายสําหรับลูกคา 
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบาย/มาตรการหรือหลักเกณฑ เพื่อบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน

แกการกอการราย และนํามาปรับใชกับลูกคาทุกราย การบริหารความเสี่ยงในท่ีนี้ คือการกําหนดระดับความเสี่ยงท่ีเหมาะสมสําหรับ
ลูกคาแตละราย โดยไดกําหนดปจจัยการพิจารณาความเสี่ยงของลูกคาในระดับ ตํ่า ปานกลางและระดับสูง ตามกฎหมายกําหนด
หลักการไว  และพิจารณากําหนดเพิ่มเติมตามนโยบายภายในองคกรเพื่อใหมีระบบการตรวจสอบท่ีมีความเขมขนสอดคลองกับระดับ
ความเสี่ยงของลูกคา 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกคานั้น ไดดําเนินการอยูตลอดเวลาจนกวาจะยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา 
โดยการบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกคา จะเริ่มดําเนินการครั้งแรกและจะเสร็จสิ้นพรอมกันกับข้ันตอนท่ีมีกา รอนุมัติสราง
ความสัมพันธ และไดตรวจทาน ปรับปรุงอยูเสมอ การบริหารความเสี่ยงในข้ันตอนนี้ นอกจากจะข้ึนอยูกับมาตรฐานท่ีบริษัทฯได
กําหนดข้ึนไวแลวนั้น ยังข้ึนอยูกับพฤติกรรมการดําเนินความสัมพันธ การทําธุรกรรม การเคลื่อนไหวทางธุรกิจท่ีลูกคาดําเนินไป 
เนื่องจากหากลูกคามีพฤติกรรมหรือความเคลื่อนไหวทางธุรกรรมท่ีผิดปกติและทําใหพบวา มีโอกาสสูงสุดท่ีจะเกี่ยวของกับการ
กระทําความผิดมูลฐาน หรือการฟอกเงิน บริษัทฯ จะดําเนินการบริหารความเสี่ยงดวยการประเมินความเสี่ยงของลูกคารายนั้นๆ ใหม
ทันที โดยใชขอมูลท่ีเปนปจจุบันท่ีสุดเปนสวนสําคัญในการประเมินระดับความเสี่ยงดวย  



 

 
การกํากับดูแลใหบุคลากรปฏิบัติตาม 

นโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
 

   (1) กําหนดใหผูบริหารทุกระดับ พนักงาน ตัวแทน รวมท้ังนายหนาของบริษัท ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบวิธี
ปฏิบัติดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตาน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายโดยเครงครัด  

    (2) กําหนดใหผูจัดการฝายตรวจสอบภายในมีอํานาจทําหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเปนผูติดตอประสานงานกับสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

    (3) กําหนดมาตรการการควบคุมความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการใชบริการตางๆของบริษัท     

    (4) สนับสนุนและสงเสริมให คณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ตัวแทน รวมท้ังนายหนาของบริษัท มีความรู
ความเขาใจ และตองปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบ วิธีปฏิบัติดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตาน
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายอยางเพียงพอท่ีจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   (5) กําหนดใหมี คําสั่ง ระเบียบ และคูมือการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับนโยบายดานการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

     
รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย และรายงานขอเท็จจริงท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
บริษัทฯ มีหนาท่ีในการรายงานธุรกรรมประเภทตางๆ ตามมูลคาท่ีกําหนดใน กฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินสด

และมูลคาทรัพยสินในการทาธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินตองรายงานตอสานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. 2554 บริษัทฯ มีหนาท่ีตองสงรายงานธุรกรรมเงินสด (ดวยแบบรายงาน ปปง. 1-04-1 หรือ ปปง. 1-01 แลวแตกรณี) และ
รายงานธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพยสิน (ดวยแบบ ปปง. 1-04-2 หรือ ปปง. 1-02 แลวแตกรณี) บริษัทฯ มีหนาท่ีตองสงรายงาน
ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย (ดวยแบบ  ปปง. 1-04-3 หรือ ปปง. 1-03 ) ภายใน 7 วันนับแตวันท่ีมีการทําธุรกรรมดังกลาวข้ึน 

บริษัทฯ มีหนาท่ีรายงาน แบบแจงขอมูลของผูมีหนาท่ีรายงานเกี่ยวกับผูท่ีเปนหรือเคยเปนลูกคาซึ่งอย ูในรายชื่อ
บุคคลท่ีถูกกําหนด หรือ ผูท่ีมีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีถูกกําหนด (แบบ ปกร.04) 

จากกระบวนการตรวจสอบเพ่ือระบุตัวตนของลูกคา กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการตรวจทาน
ขอมูลของลูกคาและติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกคาตอสํานักงาน ปปง. โดยรายงานไดรับการตรวจสอบและ
อนุมัติโดยผูบริหารท่ีมีอํานาจจากบริษัทฯ  

 
 
 
 
 
 



 

 
ท้ังนี้ บริษัทฯ  ยึดถือและปฏิบัติตามเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ สํานักงาน ปปง. เกี่ยวกับการใหความรวมมือในการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย   จึงไดกําหนดนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติขางตนข้ึน 

 เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติต้ังแตวันท่ี 21 พฤษภาคม 2557 เปนตนไป และกํากับดูแลใหบุคลากรภายในบริษัทฯ 
ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางเครงครัดตอไป 

 
 
 
 
                                               (นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน) 
                                                      กรรมการผูจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

     
 

        
 

   
 

 


