
วันนี�คุณ Know Your Customer (KYC)
รู้จักลูกค้าดีแล้วหรือยัง?

     ตามที�สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ตระหนักถึงความเปลี�ยนแปลงในการปรับตัวสู่ยุค
ดิจิทัลของทุกภาคธุรกิจรวมถึงภาคธุรกิจประกันภัย  จึงได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย  ป�  2564-2566  ที�จะส่งเสริมระบบนิเวศธุรกิจในยุคดิจิทัล  จึงได้ให้
ความสําคัญในการสนับสนุนภาคธุรกิจประกันวินาศภัย ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ของสํานักงานป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(สํานักงาน ปปง.) เรื�อง แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า
(KYC&CDD) และการระบุพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที�แท้จริง มาใช้ในขั�น
ตอนการทําธุรกรรมที�อาจมีความเสี�ยง ซึ�งได้ประกาศเมื�อ 28 มกราคม 2564 และให้มีผล
บังคับใช้ในวันที� 26 กันยายน 2564 นี� 

KYC ไม่ใช่เรื�องใหม่ แต่เป�นเรื�องที�เจ้าหน้าที�ประกันภัยต้องรู้!

#เชื�อแป�ง #เชื�อเมืองไทยประกันภัย



KYC คืออะไร?  ทําไมต้องยืนยันตัวตน?

KYC หรือ Know Your Customer คือ กระบวนการในการทําความรู้จักลูกค้า ที�สามารถ
ระบุตัวตน และพิสูจน์ตัวตนได้อย่างถูกต้อง (Identification and Verification) เพื�อ
การยืนยันตัวตนของลูกค้า สร้างความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูล รวมถึงการแอบอ้าง
ตัวตน 

e-KYC คือ อีกหนึ�งรูปแบบในการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Know-
Your-Customer) หรือการทําความรู้จักกับลูกค้าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ในการระบุตัวตน
และยืนยันตัวตนที�สะดวก รวดเร็วมากขึ�นแทนการทํา KYC รูปแบบเดิม 

ซึ�งกฎหมายของ ปปง. ได้กําหนดให้การประกันวินาศภัย เป�นผลิตภัณฑ์และบริการที�มีความ
เสี�ยงตํ�า ต้องมีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของลูกค้า (KYC) โดยจะมีบังคับใช้ตั�งแต่วันที�
26 กันยายน 2564 เป�นต้นไป
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หน่วยงานใดบ้างที�ต้องทํา KYC?

        KYC เป�นส่วนหนึ�งของ พ.ร.บ.ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 
ซึ�งกฎหมายบังคับให้หน่วยงานดังต่อไปนี� มีหน้าที�ต้องทํา KYC และ CDD  ให้กับลูกค้า

 ผู้ให้บริการทางการเงิน เช่น ธนาคาร 
 ผู้ให้บริการ e-Wallet และ e-Payment 
 บริษัทซื�อขายหลักทรัพย์ที�อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ ก.ล.ต 
 บริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัย เช่น เมืองไทยประกันภัย

TIP!
CDD ย่อมาจากคําว่า Customer Due Diligence เป�นการตรวจสอบเพื�อทราบข้อเท็จจริงเกี�ยว
กับลูกค้า  โดยมีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี�ยง  ก่อนอนุมัติรับลูกค้าและติดตามความ
เคลื�อนไหวทางการเงินจากการทําธุรกรรมของลูกค้า เพื�อป�องกันการใช้เป�นช่องทางในการกระทํา
ผิดกฎหมาย 
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บริษัทประกันภัยใครที�เกี�ยวข้องกับ KYC บ้าง?  

        ตามกฎหมายแล้วบริษัทประกันภัย จะอนุญาตให้ผู้ที�จะทําหน้าที�ระบุุตัวตน และ
พิสูจน์ตัวตนลูกค้าได้ ต้องผ่านการอบรมตามที�สํานักงาน ปปง. กําหนด ระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 6 ชั�วโมง และต้องผ่านเกณฑ์การสอบขั�นตํ�า 70%  รวมถึงเกณฑ์อื�นๆ ที�
สํานักงาน ปปง. กําหนด ซึ�งในบริษัทประกันภัยจะมีผู้ที�เกี�ยวข้องกับ KYC ดังนี�  

 พนักงานขาย 
 เจ้าหน้าที�สํารวจภัย 
 ตัวแทนประกันภัย 
 นายหน้าประกันภัย 
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ทําไมบริษัทประกันภัยถึงต้องทํา KYC และ CDD ?

       ตามที�กฎหมายกําหนดให้บริษัทประกันภัยต้องทํา KYC และ CDD  โดยจะมี
บังคับใช้ตั�งแต่วันที� 26 กันยายน 2564 เป�นต้นไป จะมีข้อดีอย่างไรบ้าง มาดูกัน
เลยค่ะ 

ช่วยสร้างความปลอดภัยและลดความเสี�ยงทั�งต่อเจ้าของข้อมูลผู้ใช้บริการและ

สามารถป�องกันการแอบอ้างตัวตน ลดการกระทําที�ผิดกฎหมาย  
ช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการทางกรมธรรม์ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงสิทธิ

     ผู้ให้บริการ  

     ประโยชน์อื�นๆ ตามกรมธรรม์ได้อย่างถูกต้อง   

ข้อมูล KYC บริษัทฯ ต้องเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ 5 ป�
ข้อมูล CDD บริษัทฯ ต้องเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ 10 ป� 

Tip! 
นอกจากทําการ KYC และ CDD แล้ว  กฎหมายยังกําหนดให้บริษัทฯ ต้องเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า 

นับตั�งแต่วันที�สิ�นสุดความสัมพันธ์กับลูกค้า 
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ถ้าบริษัทฯ ไม่ทํา KYC จะมีผลอย่างไร?

       ในการรับผิดตามกฎหมาย หากพบว่าบริษัทฯ ไม่มีกระบวนการกํากับดูแล ควบคุม
และกลั�นกรอง การ KYC และ CDD ตามมาตรฐานที� ปปง. กําหนด จะมีโทษปรับไม่เกิน
1 ล้านบาท และปรับต่อเนื�องอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะมีการปรับปรุง
กระบวนการให้ถูกต้อง 

Tip!
        พนักงานขาย ตัวแทน นายหน้า และเจ้าหน้าที�สํารวจภัย ต้องผ่านการอบรมตามที�
สํานักงาน ปปง. กําหนด ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 ชั�วโมง และต้องผ่านเกณฑ์การสอบขั�นตํ�า 70%  
รวมถึงเกณฑ์อื�น ๆ ที�สํานักงาน ปปง. กําหนด เพื�อทําหน้าที�ระบุและพิสูจน์ตัวตนของลูกค้า
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การทํา KYC ให้กับลูกค้ามีการกําหนดรูปแบบใดบ้าง?

       กฎหมายของ ปปง. กําหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการระบุตัวตนของลูกค้า 2 รูปแบบทั�ง
Face to Face และ Non-Face to Face รวมถึง e-KYC เพื�อให้มั�นใจว่าบุคคลที�เข้ามาเป�น
ลูกค้านั�นมีตัวตนจริง 

Tip!
      e-KYC คือ อีกหนึ�งรูปแบบในการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Know-Your-
Customer)  หรือ การทําความรู้จักกับลูกค้าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการระบุตัวตนและยืนยันตัวตนที�
สะดวกรวดเร็วมากขึ�นแทนการทํา KYC รูปแบบเดิม 

#เชื�อแป�ง #เชื�อเมืองไทยประกันภัย

 ช่องทางประกันภัยแบบ Face to Face  
Face to Face ช่องทางประกันภัยแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้า คือ ช่องทางการติดต่อตรง
ไม่ว่าจะทําโดยบริษัท หรือตัวแทน หรือนายหน้า หรือธนาคาร หรืออื�นๆ  ที�บริษัทมอบหมาย

ช่องทางประกันภัยแบบ Non-Face to Face  
Non-Face to Face ช่องทางประกันภัยแบบไม่พบเห็นลูกค้าต่อหน้า คือ ช่องทางการติดต่อ
ทางโทรศัพท์ และทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป�นการทําโดยบริษัท หรือนายหน้า หรือ
ธนาคาร 



การทํา KYC มีกระบวนการอย่างไร?

        กระบวนการในการทํา KYC นั�น สามารถทําได้ทั�งการทําผ่านระบบ Offline
และผ่านระบบ Online ที�เรียกว่า e-KYC โดยเป�นการเก็บข้อมูลเบื�องต้น ได้แก่ 
ชื�อ เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนป�เกิด ที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลติดต่อ 
ส่วนเอกสาร หรือหลักฐานยืนยันตัวตน ได้แก่ บัตรประจําตัวประชาชน /
หนังสือเดินทาง (Passport) ซึ�งลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐาน และผ่านการระบุตัวตน
และพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า รวมถึงกระบวนการ CDD 

Tip! CDD คืออะไร และมีความสําคัญอย่างไร? 

         หลังจากทํา KYC แล้ว จะมีกระบวนการที�เรียกว่า CDD ย่อมาจากคําว่า Customer Due
Diligence  เป�นการตรวจสอบเพื�อทราบข้อเท็จจริงเกี�ยวกับลูกค้า  โดยมีกระบวนการประเมินและ
บริหารความเสี�ยง ก่อนอนุมัติรับลูกค้าและติดตามความเคลื�อนไหวทางการเงินจากการทําธุรกรรม
ของลูกค้า เพื�อป�องกันการใช้เป�นช่องทางในการกระทําผิดกฎหมาย

#เชื�อแป�ง #เชื�อเมืองไทยประกันภัย
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