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TABLE OF ACRONYMS
ABBREVIATION

AML/CFT Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism 
  (also used for Combating the financing of terrorism)

BNI  Bearer-Negotiable Instrument

CDD  Customer Due Diligence

CFT  Countering the Financing of Terrorism

DNFBP  Designated Non-Financial Business or Profession

FATF  Financial Action Task Force

FIU  Financial Intelligence Unit

IO  Immediate Outcome

IN  Interpretive Note

ML  Money Laundering

MOU  Memorandum of Understanding

MVTS  Money or Value Transfer Service(s)

NPO  Non-Profit Organization

Palermo Convention The United Nations Convention against Transnational Organized  
  Crime 2000

PEP  Politically Exposed Person

R.  Recommendation

RBA  Risk-Based Approach

SRB  Self-Regulatory Bodies

STR  Suspicious Transaction Report

TCSP  Trust and Company Service Provider

Terrorist Financing  The International Convention for the Suppression of the Financing  
Convention  of Terrorism 1999

TF  Terrorist Financing

UN  United Nations

UNSCR United Nations Security Council Resolutions

VASP  Virtual Asset Service Provider

Vienna Convention The United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic  
  Drugs and Psychotropic Substances 1988
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สารบัญชื่ออักษรย่อ
อักษรย่อ

AML/CFT	 กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุน 
	 	 ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย

BNI	 	 ตรำสำรผู้ทรงเปลี่ยนมือได้/ตรำสำรที่ออกให้แก่ผู้ถือที่เปลี่ยนมือได้

CDD	 	 กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ

CFT	 	 กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย

DNFBP		 ธุรกิจและผู้ประกอบวิชำชีพที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน

FATF	 	 คณะท�ำงำนเฉพำะกิจเพื่อด�ำเนินมำตรกำรทำงกำรเงิน

FIU	 	 หน่วยข่ำวกรองทำงกำรเงิน

IO	 	 ผลลัพธ์ระยะสั้น

IN	 	 ค�ำอธิบำยเพิ่มเติม

ML	 	 กำรฟอกเงิน

MOU	 	 บันทึกควำมเข้ำใจ

MVTS	 	 บริกำรในกำรโอนเงินหรือมูลค่ำเงิน

NPO	 	 องค์กรไม่แสวงหำก�ำไร

Palermo	Convention	 อนุสัญญำพำเลอโม	(อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำน 
	 	 องค์กรอำชญำกรรมข้ำมชำติ	ค.ศ.2000)

PEP	 	 บุคคลที่มีสถำนภำพทำงกำรเมือง

R.	 	 ข้อแนะน�ำ	(หมำยถึงข้อแนะน�ำ	FATF)

RBA	 	 กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

SRB	 	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลตนเอง

STR	 	 รำยงำนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

TCSP	 	 ผู้ให้บริกำรจัดตั้งทรัสต์และบริษัท

Terrorist	Financing	 อนุสัญญำว่ำด้วยกำรปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 
Convention	 แก่กำรก่อกำรร้ำยค.ศ.	1999

TF	 	 กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย

UN	 	 สหประชำชำติ

UNSCR		 มติของคณะมนตรีควำมมั่นคง

VASP	 	 ผู้ให้บริกำรสินทรัพย์เสมือน

Vienna	Convention	 อนุสัญญำเวียนนำ	(อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำน 
	 	 กำรค้ำยำเสพติดผิดกฎหมำยและสำรออกฤทธิ์ต่อจิตประสำท)
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ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS

ระเบียบวิธีเพื่อกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมข้อแนะน�ำของ FATF
และกำรประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

ส่วนน�ำ

 เอกสำรนีป้ระกอบด้วย	3	ส่วน	คอื	1)	ส่วนน�ำ	โดยอธบิำยคร่ำว	ๆ 	ถึงวธิกีำรประเมิน	2)	เกณฑ์ประเมิน 
กำรปฏิบัติตำมข้อแนะน�ำของ	FATF	ในแต่ละข้อ	และ	3)	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัด	ข้อมูล	และปัจจัยอื่นที่ใช ้
เพื่อประเมินว่ำได้น�ำข้อแนะน�ำของ	FATF	มำปรับใช้อย่ำงมีประสิทธิผลมำกน้อยเพียงใด

	 คณะท�ำงำนเฉพำะกิจเพื่อด�ำเนินมำตรกำรทำงกำรเงิน	 (FATF)	 ได้ก�ำหนดระเบียบวิธีกำร
ประเมินกำรปฏิบัติตำมข้อแนะน�ำของ	 FATF	 และประสิทธิผลของระบบกำรป้องกันปรำบปรำม 
กำรฟอกเงนิและกำรต่อต้ำนกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย	(Anti-Money	Laundering	and	 
Combating	the	Financing	of	Terrorism	(AML/CFT))	ประกอบด้วยสองส่วน	ได้แก่

  ▪	กำรประเมินกำรปฏิบัติตำมเชิงเทคนิค	(Technical	Compliance	Assessment)	คือ 
	 	 	 กำรประเมินควำมสอดคล้องกบัข้อแนะน�ำของ	FATF	ในด้ำนกรอบกฎหมำย	กำรบงัคบั 
	 	 	 ใช้กฎหมำย	อ�ำนำจและกระบวนกำรท�ำงำนของหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจ

  ▪	กำรประเมนิด้ำนประสทิธผิล	(Effectiveness	Assessment)	เป็นกำรประเมนิว่ำระบบ	 
	 	 	 AML/CFT	บรรลุผลส�ำเร็จมำกน้อยเพียงใดและต้องปรับปรุงอย่ำงไร

บริบทและควำมเสี่ยง
	 คณะผู้ประเมินต้องเข้ำใจถึงบริบทและควำมเสี่ยงของประเทศที่เข้ำรับกำรประเมิน	ได้แก่

  ▪	ลักษณะและขอบเขตของควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 
	 	 	 แก่กำรก่อกำรร้ำย	(Money	Laundering	and	the	Financing	of	Terrorism	(ML/FT))

  ▪	สภำพกำรณ์ของประเทศที่เข้ำรับกำรประเมิน

  ▪	องค์ประกอบทำงโครงสร้ำงที่เป็นตัวสนับสนุนระบบ	AML/CFT

  ▪	ปัจจยัด้ำนบรบิทอืน่	ๆ 	ท่ีมผีลต่อมำตรกำรด้ำน	AML/CFT	ทีน่�ำมำใช้	และประสทิธผิล 
	 	 	 ของกำรด�ำเนินมำตรกำรดังกล่ำว

	 คณะผู้ประเมินควรใช้กำรประเมินควำมเสี่ยงของประเทศเป็นพื้นฐำนในกำรท�ำควำมเข้ำใจ
ควำมเสี่ยง	 แต่ไม่จ�ำเป็นต้องยอมรับว่ำกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำวนั้นถูกต้องทั้งหมดเสมอไป	 
ในกรณีที่คณะผู้ประเมินไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำกำรประเมินควำมเสี่ยงของประเทศสมเหตุสมผลหรือ 
มคีวำมเพยีงพอหรอืไม่	 คณะผูป้ระเมนิควรปรกึษำหน่วยงำนทีม่อี�ำนำจของประเทศอย่ำงใกล้ชดิภำยใต้
ขอบเขตอ�ำนำจกฎหมำยเพื่อให้ได้ควำมเข้ำใจร่วมกันว่ำอะไรคือควำมเส่ียงหลักของประเทศน้ันๆ	 
หำกตกลงกันไม่ได้	 คณะผู้ประเมินควรอธิบำยควำมเข้ำใจที่แตกต่ำงกันนั้น	 พร้อมเหตุผลที่ชัดเจน 
ไว้ในรำยงำนกำรประเมิน	 (MER)	 เพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรประเมินกำรด�ำเนินกำรอื่นๆ	ตำมควำมเสี่ยง	
(เช่น	กำรก�ำกับดูแลตำมควำมเสี่ยง)
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ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�าของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

	 คณะผู้ประเมินควรพิจำณำประเด็นส�ำคัญอื่น	ๆ	เช่น	ควำมแตกต่ำงของภำคกำรเงิน	และธุรกิจ
และผู้ประกอบวิชำชีพที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน	 (DNFBPs)	 ขนำด	 ประเภทของผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน	 
รวมถงึจ�ำนวนประชำกร	ระดบักำรพฒันำของประเทศ	ปัจจยัทำงภมูศิำสตร์	และควำมเชือ่มโยงด้ำนกำรค้ำ

	 ระบบ	AML/CFT	ที่มีประสิทธิผลจ�ำเป็นต้องอำศัยปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงที่มีควำมแน่นอน	 เช่น	
เสถียรภำพทำงกำรเมือง	 พันธกรณีระดับสูงในกำรจัดกำรปัญหำด้ำน	 ML/FT	 สถำบันมีควำมมั่นคง	
โปร่งใสตรวจสอบได้	 ระบบยุติธรรมมีควำมเป็นอิสระและมีประสิทธิภำพ	 หำกขำดหรือมีจุดอ่อน 
ในองค์ประกอบดังกล่ำว	อำจเป็นอุปสรรคส�ำคัญที่ท�ำให้ระบบ	AML/CFT	ไม่มีประสิทธิผล	ปัจจัยอื่นๆ	
ที่มีผลอย่ำงยิ่งต่อควำมเสี่ยงด้ำน	ML/FT	และกำรเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประสิทธิผลของมำตรกำรด้ำน	
AML/CFT	เช่น	กำรก�ำกับดูแล	ระดับของกำรทุจริตและมำตรกำรในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต

	 ปัจจยัด้ำนควำมเส่ียง	โครงสร้ำง	และบรบิท	อำจน�ำมำใช้อธบิำยในบำงกรณว่ีำ	ประเทศปฏบิตัติำม
หรือไม่ปฏิบัติตำมเพรำะเหตุใด	 หรือเพรำะเหตุใด	 ประเทศจึงมีประสิทธิผลในระดับสูงหรือต�่ำกว่ำ 
ที่คำดหวังปัจจัยเหล่ำนี้มีควำมส�ำคัญต่อกำรอธิบำยว่ำประเทศมีกำรปฏิบัติที่ดีหรือไม่	 และช่วยให้ 
คณะผู้ประเมินสำมำรถก�ำหนดข้อแนะน�ำในกำรปรับปรุงประสิทธิผล	 และไม่ควรจะน�ำปัจจัยที่เป็น
อุปสรรค	 เช่น	 กำรขำดองค์ประกอบเชิงโครงสร้ำง	 มำเป็นข้ออ้ำงถึงข้อบกพร่องในกำรปฏิบัต ิ
ตำมมำตรฐำนสำกลของ	 FATF	 ดังนั้น	 คณะผู้ประเมินควรบ่งชี้ใน	MER	 ให้ชัดเจนว่ำ	 ปัจจัยใดบ้ำง 
ที่น�ำมำพิจำรณำ	 เหตุใดจึงใช้ปัจจัยเหล่ำน้ัน	 และมีวิธีด�ำเนินกำรอย่ำงไร	 รวมถึงแหล่งข้อมูลที่ใช ้
ในกำรพิจำรณำปัจจัย

กำรปฏิบัติตำมเชิงเทคนิค (Technical Compliance)
	 กำรปฏิบัติตำมเชิงเทคนิค	 คือ	 กำรปฏิบัติตำมข้อแนะน�ำของ	 FATF	 ในด้ำนกรอบกฎหมำย	 
กำรบังคับใช้กฎหมำย	 อ�ำนำจและกระบวนกำรของหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจ	 แม้ข้อแนะน�ำของ	 FATF	 
จะเป็นมำตรฐำนสำกลทีใ่ช้กบัทกุประเทศ	แต่คณะผูป้ระเมนิควรพิจำรณำถงึกฎหมำยและกำรก�ำกับดแูล
ด้ำน	AML/CFT	ของแต่ละประเทศซึง่มีควำมแตกต่ำงกนั	แบ่งเกณฑ์คะแนนในกำรประเมนิเป็น	4	ระดบัดงันี้

	 ในกรณทีีไ่ม่มีกำรน�ำข้อแนะน�ำมำปรบัใช้เน่ืองจำกปัญจยัด้ำนโครงสร้ำง	กฎหมำย	หรอืลกัษณะ
ของสถำบันของประเทศนั้น	 ๆ	 จะอยู่ในเกณฑ์	 Not	 applicable	 (NA)	 ทั้งน้ี	 เป็นหน้ำที่ของประเทศ 
ทีเ่ข้ำรบักำรประเมนิทีจ่ะต้องแสดงให้เหน็ว่ำระบบ	AML/CFT	ของประเทศเป็นไปตำมข้อแนะน�ำของ	FATF

เกณฑ์กำรปฏบิตัติำมข้อแนะน�ำมอียู่ 4 ระดบั ได้แก่

Compliant (C)  ไม่มีข้อบกพร่อง

Largely compliant (LC) มีข้อบกพร่องเล็กน้อย

Partially compliant (PC) มีข้อบกพร่องปำนกลำง

Non-compliant (NC) มีข้อบกพร่องสูง

Not applicable (NA) ไม่ได้ปฏิบัติตำมข้อแนะน�ำ	เนื่องจำกลักษณะทำงโครงสร้ำงทำงกฎหมำย	 
	 	 	 	 	 หรือทำงขนบธรรมเนียมของประเทศ
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ประสิทธผิล (Effectiveness)

	 มีแนวทำงที่แตกต่ำงจำกกำรประเมินด้ำน	 Technical	 Compliance	 เพรำะไม่ได้ประเมินว่ำ
ประเทศได้ปฏบิตัติำมข้อแนะน�ำหรอืไม่	แต่ประเมนิว่ำระบบ	AML/CFT	ของประเทศมีประสิทธผิลหรือไม่	
เพียงใด	และต้องปรับปรุงเพื่อให้บรรลุผลอย่ำงไร	

กรอบกำรประเมนิประสิทธผิล

	 กรอบกำรประเมินด้ำนประสิทธิผลแบ่งออกเป็น	3	กรอบ	ได้แก่	1)	เป้ำหมำยสูงสุดที่ว่ำ	“ระบบ
กำรเงนิและเศรษฐกจิโลกได้รบักำรปกป้องจำกภยัคกุคำมด้ำนกำรฟอกเงนิและกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิ	
แก่กำรก่อกำรร้ำย	 และกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรแพร่ขยำยอำวุธ	 โดยเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง	
ควำมมั่นคงปลอดภัยให้แก่ภำคกำรเงิน”	2)	ผลลัพธ์ระยะสั้น	(Immediate	Outcomes)	ประกอบด้วย	
11	ด้ำน	แต่ละด้ำน	จะมีเป้ำหมำยหลักที่ระบบ	AML/CFT	ควรจะบรรลุผล	และ	3)	ผลลัพธ์ระยะกลำง	
(Intermediate	Outcomes)	เป็นเป้ำหมำยส�ำคัญของมำตรกำรด้ำน	AML/CFT

กำรประเมนิด้ำนประสิทธิผล

  ▪	ผลลพัธ์บรรลผุลส�ำเรจ็มำกน้อยเพยีงใด	คณะผูป้ระเมนิควรประเมินประสทิธผิลจำกผลลพัธ์	 
	 	 	 โดยใช้ข้อสรปุจำกประเดน็ส�ำคัญ	 (Core	 Issues)	 ทีค่วรค�ำนงึถงึในกำรพจิำรณำหำกจะ 
	 	 	 บรรลผุล	ตวัอย่ำงข้อมูลท่ีสนับสนุนข้อสรปุเก่ียวกับประเดน็ส�ำคญั	และตวัอย่ำงปัจจัยเฉพำะ 
	 	 	 ที่น�ำมำสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�ำคัญ	เป็นฐำนในกำรประเมิน

  ▪	ต้องปรบัปรงุให้มปีระสทิธผิลอย่ำงไร	คณะผูป้ระเมนิควรเข้ำใจเหตผุลทีป่ระเทศไม่บรรลุ 
	 	 	 ประสิทธิผลในระดับสูง	หำกเป็นไปได้ก็ควรก�ำหนดข้อแนะน�ำเพื่อให้บรรลุผล

เกณฑ์คะแนนในกำรประเมนิด้ำนประสิทธผิล

เกณฑ์คะแนนในประเมนิประสทิธิผลแบ่งออกเป็น 4 ระดบัได้แก่

High level of effectiveness :  บรรลุผลในขอบเขตที่สูงมำกและมีข้อที่ต้องปรับปรุงน้อย

Substantial level of effectiveness :  บรรลุผลในขอบเขตที่สูงและมีข้อที่ต้องปรับปรุงปำนกลำง

Moderate level of effectiveness :  บรรลุผลในบำงขอบเขตและมีข้อที่ต้องปรับปรุงมำก

Low level of effectiveness :  ไม่บรรลุผลหรือบรรลุในขอบเขตที่ไม่ส�ำคัญ	ต้องปรับปรุง 

	 	 	 	 	 ตั้งแต่พื้นฐำน
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ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�าของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

ข้อแนะน�ำในกำรปรบัปรงุระบบ AML/CFT

	 คณะผู้ประเมินควรก�ำหนดข้อแนะน�ำที่ประเทศควรน�ำไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงระบบ	AML/CFT	
คณะ	ผู้ประเมินไม่ควรบ่งชี้แค่จุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง	แต่ควรเพิ่มคุณค่ำโดยกำรแจกแจงและจัดล�ำดับ
ควำมส�ำคัญของมำตรกำรที่ควรน�ำไปปฏิบัติเพื่อลดควำมเสี่ยงหรือข้อบกพร่องที่ประเทศต้องเผชิญ

	 คณะผูป้ระเมนิควรพจิำรณำสภำพกำรณ์	บรบิท	รวมถงึระบบกฎหมำยและสถำบนัของประเทศ
เมื่อก�ำหนดข้อแนะน�ำ	 เพรำะวิธีกำรท่ีคณะผู้ประเมินคิดว่ำดี	 อำจไม่เหมำะสมกับบริบทของประเทศ 
ที่เข้ำรับกำรประเมินก็ได้

	 แม้ว่ำประเทศที่เข้ำรับกำรประเมินจะมีประสิทธิผลในระดับสูง	 แต่ก็ไม่ได้ควำมว่ำจะไม่มีข้อ 
ให้ปรบัปรงุ	จงึอำจจ�ำเป็นท่ีจะต้องด�ำเนนิมำตรกำรเพ่ือคงระดบัของประสิทธผิลไว้เม่ือมีควำมเส่ียงเกิดข้ึน
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TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT 

RECOMMENDATION 1 ASSESSING RISKS AND APPLYING A RISK-BASED APPROACH  

 

OBLIGATIONS AND DECISIONS FOR COUNTRIES 

Risk assessment 

Risk mitigation 

                                                     

review of the country’s assessment(s) of risks.  Assessors should focus on the process, mechanism, and 

of the country’s assessment(s) of risks.

1

2

1

2
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METHODOLOGY

ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�าของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

กำรประเมินกำรปฏิบัติตำมเชิงเทคนิค
(Technical	Compliance	Assessment)

กำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรน�ำกำรด�ำเนินกำรตำมควำมเสี่ยงมำปรับใช้	ข้อแนะน�ำที่ 1

พนัธกรณีและการตดัสนิใจส�าหรับประเทศทีเ่ข้ารับการประเมนิ

การประเมินความเสี่ยง

1.1	 ประเทศต้องระบุและประเมินควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ	ML/TF	ของประเทศตน

1.2		 ประเทศต้องก�ำหนดหน่วยงำนหรือกลไกประสำนงำนในกำรประเมินควำมเสี่ยง

1.3		 ประเทศต้องปรับปรุงกำรประเมินให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

1.4		 ประเทศต้องมีกลไกเพื่อให้ข ้อมูลเก่ียวกับผลกำรประเมินควำมเสี่ยงแก่หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจ	 

	 หน่วยก�ำกับดูแลตนเอง	 (SRBs)	 สถำบันกำรเงิน	 และกลุ่มธุรกิจและวิชำชีพที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน	 

	 (DNFBPs)

การลดความเสี่ยง

1.5		 เม่ือเข้ำใจควำมเส่ียงแล้ว	 ประเทศต้องน�ำกำรด�ำเนินกำรตำมควำมเส่ียง	 (RBA)	 มำปรับใช้เพื่อจัดสรร 

	 ทรัพยำกรและด�ำเนินมำตรกำรเพื่อป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงด้ำน	ML/FT

1.6		 ประเทศที่ตัดสินใจไม่ด�ำเนินกำรตำมข้อแนะน�ำของ	 FATF	 ในบำงข้อ	 จ�ำเป็นต้องให้สถำบันกำรเงิน	 

	 และ	DNFBPs	ด�ำเนินกำรเพื่อแสดงให้เห็นว่ำ

	 	 a)	 มีควำมเสี่ยงด้ำน	ML/FT	ต�่ำ

	 	 b)	 ธุรกรรมทำงกำรเงิน	 (นอกเหนือจำกธุรกิจโอนเงินหรือมูลค่ำเงิน)	 ที่ด�ำเนินกำรโดย 

	 	 	 บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลเป็นครั้งครำว	หรืออยู่ในระดับที่จ�ำกัด	จึงจะถือว่ำมีควำมเส่ียง 

	 	 	 ด้ำน	ML/FT	ต�่ำ
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has been identified, and this is consistent with the country’s assessment of its ML/TF risks

OBLIGATIONS AND DECISIONS FOR FINANCIAL INSTITUTIONS AND DNFBPS 

Risk assessment 

Risk mitigation 

                                                     

3

4

5

3

4

5
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METHODOLOGY

ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�าของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

1.7	 กรณีที่ประเทศบ่งชี้ว่ำมีควำมเสี่ยงสูงมำก	 ต้องมั่นใจว่ำระบบ	 AML/CFT	 สำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยง 

	 นั้นได้	 รวมถึง	 (a)	 ก�ำหนดให้สถำบันกำรเงิน	 และ	 DNFBPs	 ด�ำเนินมำตรกำรอย่ำงเข้มข้น 

	 เพ่ือบริหำรและลดควำมเสี่ยง	 หรือ	 (b)	 ให้สถำบันกำรเงิน	 และ	 DNFBPs	 ผนวกข้อมูลนี้ไว ้ 

	 ในกำรประเมินควำมเสี่ยงของตน

1.8		 อำจอนุโลมให้ใช้มำตรกำรผ่อนปรนในกำรปฏิบัติตำมข้อแนะน�ำ	 FATF	 บำงข้อโดยกำรก�ำหนด 

	 ให้สถำบันกำรเงิน	 และ	 DNFBPs	 ต้องด�ำเนินกำรบำงอย่ำง	 แต่ทั้งนี้ต้องเป็นกรณีที่มีควำมเส่ียงต�่ำ 

	 และสอดคล้องกับกำรประเมินควำมเสี่ยง	ML/FT	ระดับชำติ

1.9		 หน่วยก�ำกับดูแล	 และ	 SRBs	 ต้องสร้ำงหลักประกันว่ำสถำบันกำรเงิน	 และ	 DNFBPs	 ปฏิบัติตำม 

	 พันธกรณีภำยใต้ข้อแนะน�ำที่	1

พนัธกรณีและการตดัสนิใจของสถาบันการเงนิ และ DNFBPs

การประเมินความเสีย่ง

1.10	 ต้องก�ำหนดให้สถำบันกำรเงิน	 และ	 DNFBPs	 บ่งชี้	 ประเมิน	 และเข้ำใจควำมเสี่ยงด้ำน	 ML/FT	 

	 ของตนตำมขั้นตอนที่เหมำะสมโดย

	 	 a)	 จัดท�ำเอกสำรกำรประเมินควำมเสี่ยง

	 	 b)	 พิจำรณำปัจจัยควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนที่จะก�ำหนดว่ำควำมเส่ียงอยู่ในระดับใด 

	 	 	 และจะลดควำมเสี่ยงอย่ำงไร

	 	 c)	 ปรับปรุงกำรประเมินเป็นให้ปัจจุบันอยู่เสมอ

	 	 d)	 มกีลไกทีเ่หมำะสมในกำรให้ข้อมลูกำรประเมนิควำมเส่ียงแก่หน่วยงำนทีม่อี�ำนำจและ	SRBs

การลดความเสี่ยง

1.11	 ต้องก�ำหนดให้สถำบันกำรเงิน	และ	DNFBPs

	 	 a)	 มีนโยบำย	 กำรควบคุม	 และข้ันตอนกำรด�ำเนินกำรที่ได้รับอนุมัติโดยผู้บริหำรระดับสูง	 

	 	 	 เพ่ือบริหำรและลดควำมเสี่ยงที่บ่งชี้โดยประเทศ	 (ควำมเส่ียงระดับชำติ)	 สถำบันกำรเงิน	 

	 	 	 หรือ	DNFBPs	(ควำมเสี่ยงรำยภำค)

	 	 b)	 ติดตำมกำรด�ำเนินกำรควบคุม	และปรับปรุงกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวหำกจ�ำเป็น
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METHODOLOGY

ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�าของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

	 	 c)		 ด�ำเนินมำตรกำรอย่ำงเข้มข้นเพื่อบริหำรและลดควำมเสี่ยงเมื่อพบควำมเสี่ยงสูง

1.12		 ในกรณคีวำมเสีย่งต�ำ่	ประเทศอำจให้สถำบนักำรเงนิ	และ	DNFBPs	ใช้มำตรกำรผ่อนปรนในกำรบรหิำร 

	 หรือลดควำมเสี่ยง	แต่ไม่ต้องใช้มำตรกำรดังกล่ำวในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยด้ำน	ML/FT
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RECOMMENDATION 2 NATIONAL CO-OPERATION AND CO-ORDINATION 

                                                     

6

6
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ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�าของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

ควำมร่วมมือและกำรประสำนงำนระดับชำติข้อแนะน�ำที่ 2

2.1		 ประเทศต้องมีนโยบำยระดับชำติในด้ำน	 AML/CFT	 โดยอำศัยข้อมูลจำกกำรประเมินควำมเส่ียง 

	 ซึ่งนโยบำยดังกล่ำวต้องมีกำรทบทวนเป็นประจ�ำ

2.2		 ประเทศต้องก�ำหนดหน่วยงำน	 หรือมีกลไกประสำนงำน	 หรือกลไกอื่นที่มีหน้ำที่รับผิดชอบนโยบำย	 

	 ด้ำน	AML/CFT

2.3		 ต้องมีกลไกที่ท�ำให้หน่วยก�ำหนดนโยบำย	 หน่วยข่ำวกรองทำงกำรเงิน	 หน่วยบังคับใช้กฎหมำย	 

	 หน่วยงำนก�ำกับดูแล	 และหน่วยงำนอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องสำมำรถร่วมมือและประสำนงำนระหว่ำงกัน 

	 อย่ำงเหมำะสมในกำรพัฒนำและกำรน�ำนโยบำย	 รวมถึงกำรด�ำเนินงำนด้ำน	 AML/CFT	 ไปปฏิบัติ	 

	 ซึ่งกลไกดังกล่ำวต้องน�ำมำใช้กับทั้งระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติ

2.4		 หน่วยงำนทีม่อี�ำนำจต้องมคีวำมร่วมมอืและกลไกประสำนทีเ่หมอืนกนัเพือ่ต่อต้ำนกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิ 

 แก่กำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอ�ำนำจท�ำลำยล้ำงสูง	(Weapon	of	Mass	Destruction:	WMD)

2.5		 ประเทศต่ำงๆ	 ต้องมีควำมร่วมมือและกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มำตรกำร 

	 ด้ำนกำรป้องกนัปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำยนัน้ 

	 สอดคล้องกบักฎหรอืระเบยีบด้ำนกำรคุม้ครองและกำรรกัษำควำมลบัของข้อมลู	รวมทัง้บทบญัญตัอิืน่ๆ	 

	 ในท�ำนองเดียวกัน	(เช่น	ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนข้อมูล/กำรเก็บรักษำข้อมูลในประเทศ)
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RECOMMENDATION 3 MONEY LAUNDERING OFFENCE 

are punishable by a maximum penalty of more than one year’s imprisonment; or
are punished by a minimum penalty of more than six months’ imprisonment (for 

                                                     

Recommendation 3 does not require countries to create a separate offence of “participation in an 
organised criminal group and racketeering”. In order to cover this category of “designated offence”, it is 

i.e.

7

8

9

9

8

7
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ควำมผิดฐำนฟอกเงินข้อแนะน�ำที่ 3

3.1	 ต้องก�ำหนดให้กำรฟอกเงินเป็นควำมผิดทำงอำญำตำมอนุสัญญำ	 Vienna	 Convention	 และ	 

 Palermo	Convention	(ดใูนมำตรำที	่3(1)(b)&(c)	ตำมอนุสญัญำ	Vienna	Convention	และ	มำตรำ	6(1)  

	 ตำมอนุสัญญำ	Palermo	Convention)

3.2		 ควำมผิดฐำนฟอกเงินต้องครอบคลุมควำมผิดร้ำยแรงทั้งหมด	 โดยก�ำหนดควำมผิดมูลฐำนให้มีขอบเขต 

	 กว้ำงที่สุด	หรืออย่ำงน้อย	ควำมผิดมูลฐำนต้องรวมถึงควำมผิดแต่ละประเภทที่ได้ก�ำหนดไว้

3.3		 ในกรณีที่ประเทศก�ำหนดควำมผิดมูลฐำนตำมอัตรำโทษ	 (Threshold	 Approach)	 หรือวิธ ี

	 แบบผสมผสำน	 (Combined	 Approach)	 ซ่ึงรวมถึง	 Threshold	 Approach	 ด้วย	 อย่ำงน้อยที่สุด 

	 ควำมผิดมูลฐำน	ต้องประกอบด้วยควำมผิดทั้งหมดที่

	 	 a)	 จัดอยู่ในประเภทควำมผิดร้ำยแรงภำยใต้กฎหมำยภำยในประเทศ	หรือ

	 	 b)	 ก�ำหนดโทษสูงสุดเป็นโทษจ�ำคุกมำกกว่ำ	1	ปี	หรือ

	 	 c)	 ก�ำหนดโทษข้ันต�่ำเป็นโทษจ�ำคุกมำกกว่ำ	 6	 เดือน	 (ส�ำหรับประเทศที่ก�ำหนดโทษ 

	 	 	 ขั้นต�่ำไว้ในกฎหมำย)

3.4		 ควำมผิดฐำนฟอกเงินต้องคลอบคลุมถึงทรัพย์สินประเภทใดๆ	 ที่ได้มำจำกกำรกระท�ำควำมผิด 

	 ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อมไม่ว่ำจะมีมูลค่ำเท่ำใดก็ตำม

3.5		 ในกำรพิสูจน์ว่ำทรัพย์สินท่ีได้มำเป็นทรัพย์สินที่เก่ียวกับกำรกระท�ำควำมผิดหรือไม่นั้น	 ไม่จ�ำเป็นต้อง 

	 พิพำกษำว่ำบุคคลนั้นกระท�ำควำมผิดมูลฐำน

3.6		 ควำมผดิมูลฐำนของกำรฟอกเงินต้องคลอบคลมุไปถงึกำรกระท�ำทีเ่กดิขึน้ในต่ำงประเทศและเป็นควำมผดิ 

	 ในประเทศนั้น	และจะเป็นควำมผิดมูลฐำนหำกได้กระท�ำภำยในประเทศ

3.7		 ควำมผิดฐำนฟอกเงินต้องน�ำมำใช้กับบุคคลที่กระท�ำควำมผิดมูลฐำน	 เว้นเสียแต่ว่ำจะขัดกับหลักกำร 

	 ขั้นพื้นฐำนของกฎหมำยภำยในประเทศ

3.8		 เจตนำและควำมรู้ที่จ�ำเป็นที่จะใช้พิสูจน์ว่ำเป็นควำมผิดฐำนฟอกเงินหรือไม่นั้นอำจสันนิษฐำนจำก 

	 สภำพกำรณ์ควำมเป็นจริง	(Objective	Factual	Circumstances)

3.9		 กำรลงโทษทำงอำญำที่เหมำะสมและมีผลเป็นกำรยับยั้งต้องใช้กับบุคคลธรรมดำที่ได้รับกำรพิพำกษำ 

	 ว่ำมีควำมผิดฐำนฟอกเงิน



24 TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT

METHODOLOGY

ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS

METHODOLOGY 
ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS 

28 TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT  



25TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT

METHODOLOGY

ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�าของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

3.10		 หำกไม่สำมำรถใช้ควำมรับผิดและกำรลงโทษทำงอำญำได้	 (เนื่องจำกหลักกำรข้ันพื้นฐำนของกฎหมำย 

	 ภำยในประเทศ)	ให้ใช้ควำมรับผิดและกำรลงโทษทำงแพ่งหรือทำงปกครองกับนิติบุคคล	ซึ่งต้องไม่เป็น 

	 อุปสรรคต่อกำรด�ำเนินคดีทำงอำญำ	 ทำงแพ่ง	 หรือทำงปกครองกับนิติบุคคล	 โดยเฉพำะประเทศที่มี 

	 ควำมรับผิดมำกกว่ำรูปแบบเดียว	 มำตรกำรดังกล่ำวต้องไม่กระทบต่อควำมรับผิดทำงอำญำ 

	 ของบุคคลธรรมดำ	กำรลงโทษต้องเหมำะสมและมีผลเป็นกำรยับยั้ง

3.11		 ต้องมีควำมผิดฐำนอื่นๆ	ประกอบกับควำมผิดฐำนฟอกเงินด้วย	เช่น	กำรมีส่วนร่วม	กำรมีส่วนเกี่ยวข้อง	 

	 กำรสมคบ	 กำรพยำยำมกระท�ำ	 กำรช่วยเหลือ	 กำรอ�ำนวยควำมสะดวก	 กำรให้ค�ำปรึกษำในกำร 

	 กระท�ำควำมผิด	เว้นเสียแต่ว่ำหลักกำรขั้นพื้นฐำนของกฎหมำยระหว่ำงประเทศไม่อนุญำตให้กระท�ำได้
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ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�าของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

กำรริบทรัพย์และมำตรกำรชั่วครำว	ข้อแนะน�ำที่ 4

4.1		 ประเทศต้องมีมำตรกำรต่ำง	 ๆ	 รวมถึงมำตรกำรทำงกฎหมำยเพื่อให้สำมำรถริบทรัพย์ดังต่อไปนี้ได้	 

	 ไม่ว่ำจะถือครองโดยผู้กระท�ำควำมผิดหรือบุคคลที่สำม

	 	 a)		 ทรัพย์สินที่ได้มำจำกกำรฟอกเงิน

	 	 b)		 ทรัพย์สิน	 (รวมถึงรำยได้หรือผลประโยชน์อื่นๆ)	 หรือเครื่องมือต่ำงๆ	 ที่ใช้	 หรือมีเจตนำ 

	 	 	 จะใช้ในกำรฟอกเงินหรือกระท�ำควำมผิดมูลฐำน

	 	 c)		 ทรัพย์สินที่ได้	 หรือที่ใช้	 หรือมีเจตนำจะใช้	 หรือจัดสรรเพื่อใช้ในกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 

	 	 	 แก่กำรก่อกำรร้ำย	หรือกำรกระท�ำอันเป็นกำรก่อกำรร้ำย	หรือองค์กรก่อกำรร้ำย

	 	 d)		 ทรัพย์สินที่มีมูลค่ำเท่ำกัน

4.2		 ประเทศต้องมีมำตรกำรต่ำง	ๆ	รวมถึงมำตรกำรทำงกฎหมำยเพื่อให้หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจด�ำเนินกำร

	 	 a)		 บ่งชี้	ติดตำมร่องรอย	และประเมินทรัพย์สินที่อยู่ภำยใต้กำรริบ

	 	 b)		 ด�ำเนินมำตรกำรชั่วครำว	 เช่น	 อำยัดหรือยึด	 เพื่อป้องกันกำรซื้อขำย	 โอน	 หรือจ�ำหน่ำย 

	 	 	 ทรัพย์สินที่อยู่ภำยใต้กำรริบ

	 	 c)		 ป้องกันหรือหลีกเลี่ยงกำรกระท�ำที่จะกระทบต่อกำรอำยัด	 ยึด	 หรือติดตำมทรัพย์สิน 

	 	 	 ที่อยู่ภำยใต้กำรริบกลับคืน

	 	 d)		 ด�ำเนินมำตรกำรสืบสวนที่เหมำะสม

4.3		 กฎหมำยและมำตรกำรต่ำงๆ	ต้องก�ำหนดให้มีกำรคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่สำมที่สุจริต	(bona	fide)

4.4		 ประเทศต้องมีกลไกส�ำหรับกำรบริหำรจัดกำรและจ�ำหน่ำยทรัพย์สินที่ถูกอำยัด	ยึด	หรือริบหำกจ�ำเป็น
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ควำมผิดฐำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	ข้อแนะน�ำที่ 5

5.1		 ประเทศต้องก�ำหนดให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	 (FT)	 เป็นควำมผิดทำงอำญำ 
	 ตำมอนุสัญญำ	Terrorist	Financing	Convention

5.2		 ควำมผิดฐำน	 FT	 ต้องครอบคลุมบุคคลที่ตั้งใจจัดหำหรือเก็บรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินด้วยวิธีกำรใดๆ	 
	 โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม	 ซึ่งมีเจตนำกระท�ำผิดกฎหมำยโดยน�ำเงินไปใช้หรือรู้ว่ำเงินจะถูกน�ำไปใช ้
	 เต็มจ�ำนวนหรือบำงส่วนเพื่อ

	 	 a)		 ก่อกำรร้ำย	หรือ

	 	 b)		 โดยองค์กรก่อกำรร้ำย	หรือผูก่้อกำรร้ำยรำยบุคคล	(แม้ว่ำจะไม่มกีำรเชือ่มโยงกับกำรกระท�ำ 
	 	 	 อันเป็นกำรก่อกำรร้ำยครั้งหนึ่งเป็นกำรเฉพำะหรือหลำยครั้ง)

5.2		 ทว	ิควำมผดิฐำนสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำยต้องรวมถงึกำรสนบัสนนุค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำง 
	 ของบุคคลที่เดินทำงไปยังอีกประเทศหนึ่งซึ่งไม่ใช่ประเทศที่บุคคลผู้นั้นเป็นพลเมืองหรือถือสัญชำติ	 
	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อไปก่อกำร	 วำงแผน	หรือเตรียมกำร	 หรือไปเข้ำร่วมในกำรก่อกำรร้ำย	 หรือไปให ้
	 หรือเข้ำรับกำรฝึกก่อกำรร้ำย

5.3		 ควำมผิดฐำนสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยต้องครอบคลุมไปถึงเงินหรือทรัพย์สินใดๆ	 
	 ไม่ว่ำจะมำจำกแหล่งที่ถูกต้องชอบธรรม	หรือแหล่งที่ผิดกฎหมำยก็ตำม

5.4		 ควำมผิดฐำน	FT	ต้องไม่ก�ำหนดว่ำเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ	นั้น

	 	 a)		 ถูกใช้ไปจริงเพื่อกระท�ำกำรหรือพยำยำมกระท�ำกำรอันเป็นกำรก่อกำรร้ำย

	 	 b)		 เชื่อมโยงกับกำรก่อกำรร้ำยครั้งหนึ่งเป็นกำรเฉพำะหรือหลำยครั้ง

5.5		 เจตนำและควำมรู้ที่จ�ำเป็นที่จะน�ำมำพิสูจน์ว่ำเป็นควำมผิดฐำน	 FT	 อำจสันนิษฐำนจำกสภำพกำรณ ์
	 ควำมเป็นจริง

5.6		 กำรลงโทษทำงอำญำที่เหมำะสมและมีผลเป็นกำรยับยั้งต้องน�ำไปใช้กับบุคคลธรรมดำที่ได้รับ 
	 กำรพิพำกษำว่ำมีควำมผิดฐำนสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย

5.7		 หำกไม่สำมำรถใช้ควำมรับผิดและกำรลงโทษทำงอำญำได้	 (เนื่องจำกหลักกำรข้ันพื้นฐำนของกฎหมำย 
	 ภำยในประเทศ)	ให้ใช้ควำมรับผิดและกำรลงโทษทำงแพ่งหรือทำงปกครองกับนิติบุคคล	ซึ่งต้องไม่เป็น 
	 อุปสรรคต่อกำรด�ำเนินคดีทำงอำญำ	 ทำงแพ่ง	 หรือทำงปกครองกับนิติบุคคล	 โดยเฉพำะประเทศ 
	 ที่มีควำมรับผิดมำกกว่ำรูปแบบเดียว

5.8		 ต้องเป็นควำมผิดฐำน	FT	หำก

	 	 a)		 พยำยำมกระท�ำผิดฐำน	FT

	 	 b)		 มีส่วนร่วมในฐำนะผู้สมคบหรือพยำยำมกระท�ำควำมผิดฐำน	FT

	 	 c)		 จัดตั้งหรือสั่งให้ผู้อื่นกระท�ำหรือพยำยำมกระท�ำควำมผิดฐำน	FT



30 TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT

METHODOLOGY

ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS

METHODOLOGY 
ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS

TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT 31  

                                                     

13

13



31TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT

METHODOLOGY

ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�าของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

	 	 d)		 มสี่วนช่วยเหลือในกำรกระท�ำควำมผิดฐำน	FT	หรอืพยำยำมกระท�ำควำมผิดโดยกลุ่มบคุคล 

	 	 	 ที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน

5.9		 ต้องก�ำหนดให้ควำมผิดฐำน	FT	เป็นควำมผิดมูลฐำนของกำรฟอกเงิน

5.10		 ควำมผิดฐำน	 FT	 ต้องน�ำมำใช้	 โดยไม่ต้องค�ำนึงว่ำบุคคลที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท�ำผิดจะอยู่ในประเทศ 

	 เดียวกันกับที่ผู้ก่อกำรร้ำย	 หรือองค์กรก่อกำรร้ำยตั้งอยู่	 หรือกำรก่อกำรร้ำยเกิดข้ึน	 หรือจะเกิดข้ึน 

	 หรือไม่ก็ตำม
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RECOMMENDATION 6 TARGETED FINANCIAL SANCTIONS RELATED TO TERRORISM AND 
TERRORIST FINANCING 

Identifying and designating 

Qaida) and 1988 sanctions regimes (Referred to below as “UN Sanctions Regimes”), 

apply an evidentiary standard of proof of “reasonable grounds” or “reasonable basis” 

UNSCR 1373; as put forward either on the country’s own motion or, after examining 
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ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�าของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

มำตรกำรลงโทษทำงกำรเงินบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดที่มีควำมเกี่ยวข้อง 
กับกำรก่อกำรร้ำยและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	ข้อแนะน�ำที่ 6

การบ่งชีแ้ละการก�าหนดรายชือ่

6.1		 ตำมข้อข้อมตคิณะมนตรคีวำมมัน่คงแห่งสหประชำชำต	ิ(UNSCRS)	ที	่1267/1989	เก่ียวกับกำรก�ำหนด

รำยชื่อ	(กลุ่ม	Al	Qaida)	และเกณฑ์กำรลงโทษที่	1988	ประเทศต้อง

	 	 a)		 ก�ำหนดหน่วยงำนทีมี่อ�ำนำจหรอืศำลให้มหีน้ำทีใ่นกำรเสนอบคุคลหรอืองค์กรต่อคณะกรรมกำร 

	 	 	 ข้อมติที่	1267/1989	และคณะกรรมกำรข้อมติที่	1988	เพื่อก�ำหนดรำยชื่อ

	 	 b)		 มีกลไกเพื่อบ่งชี้เป้ำหมำยส�ำหรับกำรก�ำหนดรำยช่ือโดยอำศัยหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนดไว ้

	 	 	 ในข้อมติ	UNSCRS

	 	 c)		 ใช้มำตรฐำนกำรพิสูจน์หลักฐำนตำม	 “มูลเหตุอันควร”	 (reasonable	 grounds)	 หรือ	 

	 	 	 “พืน้ฐำนอนัควร”	(reasonable	basis)	ในกำรตดัสนิใจว่ำจะเสนอให้มกีำรก�ำหนดรำยชือ่หรอืไม่	 

	 	 	 ในกำรก�ำหนดรำยช่ือ	ไม่ควรมเีงือ่นไขว่ำต้องมกีำรด�ำเนนิคดอีำญำอยูจ่งึจะก�ำหนดรำยชือ่ได้

	 	 d)		 ด�ำเนินกำรตำมข้ันตอนกำรด�ำเนินกำร	 (ในกรณีของเกณฑ์กำรลงโทษของสหประชำชำติ)	 

	 	 	 และรูปแบบมำตรฐำนส�ำหรบักำรข้ึนบัญชรีำยชือ่ตำมทีค่ณะกรรมกำรข้อข้อมติที	่1267/1989	 

	 	 	 หรือ	1988	ให้กำรรับรอง

	 	 e)		 จดัหำข้อมลูให้มำกทีส่ดุเท่ำท่ีจะเป็นไปได้เกีย่วกบัรำยช่ือทีถ่กูเสนอ	ส�ำนวนคดทีีม่รีำยละเอียด 

	 	 	 ทีม่ำกทีส่ดุเท่ำทีจ่ะเป็นไปได้เกีย่วกบักำรขึน้บญัชรีำยชือ่	และระบวุ่ำสำมำรถเปิดเผยสถำนะ 

	 	 	 ของประเทศที่เป็นผู้ก�ำหนดรำยชื่อได้หรือไม่

6.2		 กำรก�ำหนดรำยชื่อตำมข้อมติ	UNSCRS	ที่	1373	ประเทศต้อง

	 	 a)		 ก�ำหนดหน่วยงำนทีม่อี�ำนำจหรอืศำลให้มหีน้ำทีใ่นกำรเสนอบคุคลหรือองค์กรตำมหลกัเกณฑ์ 

	 	 	 เฉพำะท่ีใช้ในกำรก�ำหนดรำยชือ่ตำมข้อมต	ิUNSCRS	ที	่1373	โดยประเทศนัน้เป็นผูก้�ำหนดเอง 

	 	 	 หรือเป็นไปตำมค�ำขอของต่ำงประเทศหลังจำกตรวจสอบแล้วเห็นว่ำเหมำะสม
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apply an evidentiary standard of proof of “reasonable grounds” or “reasonable basis” 

ex parte

Freezing  

 

                                                     

evidence for the determination that “reasonable grounds” or “reasonable basis” exist for a decision to 

irrespective of whether the proposed designation is being put forward on the relevant country’s own 

national level, as put forward either on the country’s own motion or at the request of another country, if 
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METHODOLOGY

ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�าของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

	 	 b)		 มีกลไกเพื่อบ่งชี้เป้ำหมำยส�ำหรับกำรก�ำหนดรำยช่ือโดยอำศัยหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว ้

	 	 	 ในข้อมติ	UNSCRS	ที่	1373

	 	 c)		 เมื่อได้รับค�ำขอ	 ต้องตัดสินใจได้ทันทีว่ำค�ำขอนั้นมีมูลเหตุอันควรหรือพื้นฐำนอันควรสงสัย	 

	 	 	 หรือเชื่อได้ว่ำผู ้ท่ีถูกเสนอให้มีกำรก�ำหนดรำยชื่อตำมที่เสนอมำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 

	 	 	 กำรก�ำหนดรำยชื่อตำมข้อมติที่	1373	หรือไม่

	 	 d)		 ใช้มำตรฐำนกำรพสิจูน์หลกัฐำนตำม	“มลูเหตอุนัควร”	หรอื	“พืน้ฐำนอนัควร”	ในกำรตดัสนิใจ 

	 	 	 ว่ำจะเสนอให้มีกำรก�ำหนดรำยชื่อหรือไม่	 ในกำรก�ำหนดรำยชื่อไม่ควรมีเง่ือนไขว่ำต้องม ี

	 	 	 กำรด�ำเนินคดีอำญำอยู่จึงจะกำรก�ำหนดรำยชื่อได้

	 	 e)		 เมื่อร้องขอให้ต่ำงประเทศด�ำเนินกำรภำยใต้กลไกกำรระงับกำรด�ำเนินกำรกับทรัพย์สิน 

	 	 	 ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรบ่งชี้และข้อมูลเฉพำะที่สนับสนุนกำรก�ำหนดรำยชื่อให้มำกที่สุด

6.3		 หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ต้องได้รับอ�ำนำจทำงกฎหมำย	และขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน	หรือกลไกเพื่อ

	 	 a)		 เก็บรวบรวมหรือขอข้อมูลเพ่ือบ่งชี้บุคคลหรือองค์กรโดยอำศัยมูลเหตุอันควร	หรือพื้นฐำน 

	 	 	 อันควรสงสัยหรือเชื่อได้ว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรก�ำหนดรำยชื่อ

	 	 b)		 กำรด�ำเนนิกำรฝ่ำยเดยีว	(exparte)	ในกำรบ่งชีบุ้คคลหรอืองค์กร	และเป็นบุคคลหรอืองค์กร 

	 	 	 ที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำให้เป็นบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนด

การระงบัการด�าเนินการกบัทรพัย์สิน

6.4		 ประเทศต้องมำตรกำรทำงกำรเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดโดยไม่ชักช้ำ

6.5		 ประเทศต้องมอี�ำนำจทำงกฎหมำยและก�ำหนดหน่วยงำนภำยในประเทศทีม่หีน้ำทีใ่นกำรด�ำเนนิกำรและ 

	 บงัคบัใช้มำตรกำรทำงกำรเงนิต่อบุคคลหรอืองค์กรทีถู่กก�ำหนดให้สอดคล้องตำมมำตรฐำนและขัน้ตอน 

	 กำรด�ำเนินกำรดังนี้
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bona fide

De-listing, unfreezing and providing access to frozen funds or other assets 

 

                                                     
“or”, in this particular case means that countries must both prohibit their own nationals and prohibit any 

20

20



37TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT

METHODOLOGY

ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�าของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

	 	 a)		 ประเทศต้องก�ำหนดให้บุคคลธรรมดำและนติบุิคคลภำยในประเทศทัง้หมดระงบักำรด�ำเนนิกำร 
	 	 	 กับทรัพย์สินของบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดโดยไม่ชักช้ำและไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ
	 	 b)		 พันธกรณีในกำรระงับกำรด�ำเนินกำรกับทรัพย์สินต้องครอบคลุม
	 	 	 I.		เงินหรอืทรพัย์สนิอืน่ทัง้หมดทีถ่กูครอบครองหรอืควบคมุโดยบคุคลหรอืองค์กรทีถ่กูก�ำหนด	 
	 	 	 	 และทรัพย์สินนั้นมีควำมเชื่อมโยงกับกำรกระท�ำอันเป็นกำรก่อกำรร้ำย
	 	 	 II.	 เงนิหรอืทรพัย์สนินัน้ถูกครอบครองหรอืควบคุมโดยบคุคลหรอืองค์กรทีถ่กูก�ำหนดทัง้หมด 
	 	 	 	 หรือบำงส่วนโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
	 	 	 III.	เงนิหรอืทรพัย์สนิอืน่ทีไ่ด้มำหรอืเกดิจำกเงินหรือทรพัย์สินอืน่ทีถ่กูครอบครองหรอืควบคมุ 
	 	 	 	 โดยบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
	 	 	 IV.	เงินหรอืทรพัย์สนิอ่ืนของบุคคลหรอืองค์กรทีก่ระท�ำกำรในนำมหรอืด�ำเนนิกำรตำมค�ำสัง่ 
	 	 	 	 ของบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนด
	 	 c)		 ประเทศต้องห้ำมบคุคลสญัชำตติน	หรอื	บคุคลและองค์กรทีอ่ยูภ่ำยใต้เขตอ�ำนำจตำมกฎหมำยตน	 
	 	 	 มิให้จัดหำเงินหรือทรัพย์สินอื่น	ทรัพยำกรทำงเศรษฐกิจ	บริกำรทำงกำรเงิน	หรือบริกำรอื่น 
	 	 	 ทีเ่กีย่วข้องทัง้ทำงตรงหรอืทำงอ้อม	เพือ่ประโยชน์ของบุคคลหรอืองค์กรทีถู่กก�ำหนด	องค์กร 
	 	 	 ทีบ่คุคลหรอืองค์กรทีถู่กก�ำหนดเป็นเจ้ำของหรอืควบคมุโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม	ตลอดจน 
	 	 	 บุคคลหรือองค์กรที่กระท�ำกำรในนำมหรือด�ำเนินกำรตำมค�ำสั่งของบุคคลหรือองค์กร 
	 	 	 ที่ถูกก�ำหนด	 เว้นแต่จะมีใบอนุญำต	 ได้รับมอบอ�ำนำจ	หรือได้รับแจ้งตำมข้อมติ	 UNSCRS	 
	 	 	 ที่เกี่ยวข้อง
	 	 d)		 ประเทศต้องมกีลไกส�ำหรบักำรแจ้งรำยช่ือบคุคลหรือองค์กรทีถู่กก�ำหนดให้ภำคกำรเงนิและ	 
	 	 	 DNFBPs	ทรำบในทนัท	ีและก�ำหนดแนวทำงทีช่ดัเจนเรือ่งหน้ำทีใ่นกำรด�ำเนินกำรตำมกลไก	 
	 	 	 กำรระงบักำรด�ำเนนิกำรกบัทรพัย์สนิแก่สถำบันกำรเงนิ	บคุคล	หรอืองค์กรอืน่รวมถงึ	DNFBPs	 
	 	 	 ที่อำจก�ำลังถือครองเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่เป็นเป้ำหมำย
	 	 e)		 ประเทศต้องก�ำหนดให้สถำบันกำรเงิน	และ	DNFBPs	รำยงำนต่อหน่วยงำนทีมี่อ�ำนำจหน้ำที ่
	 	 	 เกี่ยวกับทรัพย์สินใด	ๆ	ที่ถูกระงับกำรด�ำเนินกำร	หรือปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดตำมข้อมติของ	 
	 	 	 UNSCRS	รวมถึงควำมพยำมในกำรท�ำธุรกรรม
	 	 f)		 ประเทศต้องมมีำตรกำรคุ้มครองสทิธขิองบุคคลทีส่ำมทีก่ระท�ำกำรโดยสจุรติเมือ่ด�ำเนนิกำร 
	 	 	 ตำมพันธกรณีภำยใต้ข้อแนะน�ำที่	6
  การถอดถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ การยกเลิกการระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สิน และ 
 จัดให้มีการเข้าถึงเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ถูกระงับ
6.6		 ประเทศต้องมีขั้นตอนที่เป็นที่เปิดเผยในกำรถอดถอนรำยชื่อออกจำกบัญชีรำยชื่อ	 และกำรยกเลิก	 
	 กำรระงับกำรด�ำเนินกำรกับทรัพย์สินของบุคคลหรือองค์กรที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรก�ำหนด 
	 รำยชื่อ	ขั้นตอนเหล่ำนี้ต้องรวมถึง
	 	 a)		 ขัน้ตอนในกำรเสนอค�ำขอให้ถอดถอนรำยชือ่ต่อคณะกรรมกำรก�ำหนดโทษ	(UN	Sanctions	 
	 	 	 Committee)	ในกรณบีคุคลหรอืองค์กรทีถ่กูก�ำหนดตำมเกณฑ์กำรลงโทษของสหประชำชำติ 
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1267/1989 Committee 1988 Committee

1988 Committee
1988 Committee

Al-Qaida Sanctions List
United Nations Office of the 

Ombudsperson

i.e.

                                                     
1267/1989 Committee

1988 Committee
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	 	 	 ซ่ึงประเทศเห็นว่ำไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรก�ำหนดรำยชื่อ	 ซึ่งขั้นตอนและหลักเกณฑ ์
	 	 	 ดังกล่ำวต้องสอดคล้องกบัข้ันตอนทีค่ณะกรรมกำรข้อมติที	่1267/1989	หรอืคณะกรรมกำร 
	 	 	 ข้อมติที่	1988	ให้กำรรับรอง

	 	 b)		 อ�ำนำจทำงกฎหมำย	 ข้ันตอน	 หรือกลไกในกำรถอดถอนรำยชื่อออกจำกบัญชี	 กำรยกเลิก 
	 	 	 กำรระงับกำรด�ำเนินกำรกับทรัพย์สินของบุคคลหรือองค์กรที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ ์
	 	 	 กำรก�ำหนดรำยชื่อ

	 	 c)		 กำรก�ำหนดรำยชือ่ตำมข้อมต	ิUNSCRS	ที	่1373	ต้องมข้ัีนตอนในกำรอนญุำตให้มกีำรทบทวน 
	 	 	 เมื่อได้รับค�ำขอให้มีกำรทบทวนกำรตัดสินใจในกำรก�ำหนดรำยชื่อก่อนยื่นต่อศำลหรือ 
	 	 	 หน่วยงำนอิสระอื่น

	 	 d)		 กำรก�ำหนดรำยช่ือตำมข้อมติ	 UNSCRS	 ที่	 1988	 ต้องมีข้ันตอนเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก 
	 	 	 ในกำรทบทวน	 โดยเป็นไปตำมแนวทำงหรือขั้นตอนที่คณะกรรมกำรข้อมติที่	 1988	 
	 	 	 ให้กำรรับรอง	รวมถึงกลไกหลักที่ตั้งขึ้นภำยใต้ข้อมติ	UNSCRS	ที่	1730

	 	 e)		 ในกำรก�ำหนดรำยชื่อเกี่ยวกับกลุ่ม	Al-Qaida	ต้องมีขั้นตอนในกำรแจ้งให้บุคคลหรือองค์กร 
	 	 	 ที่ถูกก�ำหนดทรำบว่ำมีส�ำนักงำนผู้ตรวจกำรแห่งสหประชำชำติ	 (UN	 Office	 of	 the	 
	 	 	 Ombudsperson)	ตำมข้อมติ	UNSCRS	ที	่1904,	1989	และ	2083	ในกำรรบัค�ำขอถอดถอน 
	 	 	 รำยชื่อออกจำกบัญชี

	 	 f)		 ข้ันตอนที่เป็นที่เปิดเผยในกำรยกเลิกกำรระงับกำรด�ำเนินกำรกับทรัพย์สินของบุคคลหรือ 
	 	 	 องค์กรที่	 มีชื่อเหมือนหรือคล้ำยคลึงกับบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนด	ซึ่งได้รับผลกระทบ 
	 	 	 จำกกลไกกำรระงับกำรด�ำเนนิกำรกับทรพัย์สินโดยไม่เจตนำ	(false	positive)	เมือ่ตรวจสอบ 
	 	 	 พบว่ำบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ใช่บุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนด

	 	 g)		 กลไกส�ำหรบักำรแจ้งไปยงัภำคกำรเงนิ	และ	DNFBPs	ทนัททีีม่กีำรถอดถอนรำยชือ่ออกจำก 
	 	 	 บญัชแีละยกเลกิกำรระงบักำรด�ำเนนิกำรกบัทรัพย์สนิ	 และจัดให้มแีนวทำงแก่สถำบนักำรเงิน 
	 	 	 และบุคคลหรือ	องค์กรอื่นรวมถึง	DNFBPs	ที่อำจจะก�ำลังถือครองเงินหรือทรัพย์สินที่เป็น 
	 	 	 เป้ำหมำยตำมพนัธกรณีทีจ่ะต้องปฏบัิตติำมกำรถอดถอนรำยชือ่ออกจำกบัญช	ีหรอืกำรระงบั 
	 	 	 กำรด�ำเนินกำรกับทรัพย์สิน

6.7		 ประเทศต้องให้อ�ำนำจในกำรเข้ำถึงเงนิหรอืทรพัย์สนิทีถ่กูระงบักำรด�ำเนนิกำร	 เมือ่พจิำรณำแล้วเห็นว่ำม ี
	 ควำมจ�ำเป็นส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยพื้นฐำน	 หรือกำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมบำงประเภท	 ค่ำใช้จ่ำยและ 
	 ค่ำบริกำรต่ำง	ๆ	หรือค่ำใช้จ่ำยพิเศษโดยสอดคล้องกับขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้ในข้อมติ	UNSCRS	ที่	1452		
	 และข้อมติที่สืบเนื่องจำกข้อมติดังกล่ำว	ในท�ำนองเดียวกัน	ประเทศต้องให้อ�ำนำจในกำรเข้ำถึงเงินหรือ 
	 ทรัพย์สินที่ถูกระงับกำรด�ำเนินกำร	 หำกใช้มำตรกำรระงับกำรด�ำเนินกำรกับทรัพย์สินต่อบุคคล 
	 หรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดโดยประเทศอื่น	ๆ	ตำมข้อมติ	UNSCRS	ที่	1373	
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ข้อแนะน�ำที่ 7

7.1		 เพือ่ปฏบิตัติำมข้อมตท่ีิ	UNSCRS	ให้กำรรับรองภำยใต้หมวดที	่7	ของกฎบตัรสหประชำชำติซึง่เก่ียวข้อง 

	 กับกำรป้องกัน	 ปรำบปรำม	 และยับยั้งกำรแพร่ขยำยอำวุธที่อ�ำนำจท�ำลำยล้ำงสูง	 (WMD)	 และ 

	 กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรแพร่ขยำย	WMD	ประเทศต้องด�ำเนินมำตรกำรทำงกำรเงินต่อบุคคล 

	 หรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดโดยไม่ชักช้ำ

7.2		 ประเทศต้องให้อ�ำนำจทำงกฎหมำย	 และระบุหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำม 

 และบงัคบัใช้มำตรกำรทำงกำรเงนิต่อบคุคลหรือองค์กรทีถ่กูก�ำหนดให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและขัน้ตอนดงันี้

	 a)		 ประเทศต้องก�ำหนดให้บุคคลธรรมดำและนิติบุคคลภำยในประเทศทั้งหมดระงับกำรด�ำเนินกำร 

	 	 กับทรัพย์สินของบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดโดยไม่ชักช้ำและไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ

	 b)		 พันธกรณีในกำรระงับกำรด�ำเนินกำรกับทรัพย์สินต้องครอบคลุม

	 	 i.		 เงินหรือทรพัย์สนิอืน่ทัง้หมดทีถู่กครอบครองหรอืควบคมุโดยบุคคลหรอืองค์กรทีถ่กูก�ำหนด	 

	 	 	 และทรัพย์สินนั้นมีควำมเชื่อมโยงกับกำรแพร่ขยำยอำวุธ	 แผน	 หรือภัยคุกคำมเก่ียวกับ 

	 	 	 กำรแพร่ขยำยอำวุธ

	 	 ii.		 เงินหรือทรัพย์สินนั้นถูกครอบครองหรือควบคุมโดยบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดทั้งหมด 

	 	 	 หรือบำงส่วนโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม

	 	 iii.		 เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้มำหรือเกิดจำกเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ถูกครอบครองหรือควบคุม 

	 	 	 โดยบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม

	 	 iv.		 เงินหรือทรัพย์สินอื่นของบุคคลหรือองค์กรที่กระท�ำกำรในนำมหรือด�ำเนินกำรตำมค�ำส่ัง 

	 	 	 ของบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนด

	 c)		 ประเทศต้องสร้ำงหลักประกันวำ่เงินหรือทรัพย์สินอื่นไม่ถูกน�ำไปใช้หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคล 

	 	 หรอืองค์กรทีถ่กูก�ำหนดโดยบุคคลสญัชำตติน	หรอืบุคคลหรอืองค์กรใด	ๆ 	ทีอ่ยูภ่ำยในประเทศตน	 

	 	 เว้นแต่จะมีใบอนุญำต	ได้รับมอบอ�ำนำจ	หรือได้รับแจ้งตำมข้อมติ	UNSCRS	ที่เกี่ยวข้อง

	 d)		 ประเทศต้องมีกลไกส�ำหรับกำรแจ้งรำยชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดให้ภำคกำรเงินและ	 

	 	 DNFBPs	 ทรำบในทันที	 และก�ำหนดแนวทำงที่ชัดเจนเร่ืองหน้ำที่ในกำรด�ำเนินกำรตำมกลไก	 

มำตรกำรลงโทษทำงกำรเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนด
ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรแพร่ขยำยอำวุธ
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	 	 กำรระงับกำรด�ำเนินกำรกับทรัพย์สินแก่สถำบันกำรเงิน	 บุคคล	 หรือองค์กรอื่นรวมถึง	 DNFBPs	 

	 	 ที่อำจก�ำลังถือครองเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่เป็นเป้ำหมำย

	 e)		 ประเทศต้องก�ำหนดให้สถำบันกำรเงิน	และ	DNFBPs	รำยงำนต่อหน่วยงำนท่ีมอี�ำนำจหน้ำทีเ่ก่ียวกับ 

	 	 ทรัพย์สินใด	 ๆ	 ที่ถูกระงับกำรด�ำเนินกำร	 หรือปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดตำมข้อมติของ	UNSCRS	 

	 	 รวมถึงควำมพยำมในกำรท�ำธุรกรรม

	 f)		 ประเทศต้องมีมำตรกำรคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่สำมท่ีกระท�ำกำรโดยสุจริตเมื่อด�ำเนินกำร 

	 	 ตำมพันธกรณีภำยใต้ข้อแนะน�ำที่	7

7.3		 ประเทศต้องใช้มำตรกำรในกำรตดิตำมและสร้ำงหลกัประกนัว่ำสถำบนักำรเงนิ	และ	DNFBPs	ได้ปฏบิตั ิ

	 ตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องหรือวิธีกำรท่ีสำมำรถบังคับให้ปฏิบัติตำมพันธกรณีภำยใต้ข้อแนะน�ำที่	 7	 

	 หำกไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำยหรือวธิกีำรทีส่ำมำรถบังคบัได้ดงักล่ำว	สถำบันกำรเงนิต้องได้รบัโทษทำงแพ่ง	 

	 ทำงปกครอง	หรือทำงอำญำ

7.4		 ประเทศต้องมีขั้นตอนที่เป็นที่เปิดเผยในกำรถอดถอนรำยชื่อออกจำกบัญชีรำยชื่อ	 และกำรยกเลิก	 

	 กำรระงับกำรด�ำเนินกำรกับทรัพย์สินของบุคคลหรือองค์กรที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรก�ำหนด 

	 รำยชื่อขั้นตอนเหล่ำนี้ต้องรวมถึง

	 a)		 ให้บุคคลหรือองค์กรที่ถูกขึ้นบัญชีรำยชื่อสำมำรถยื่นค�ำขอต่อหน่วยประสำนกลำง	(focal	point)	 

	 	 เพื่อถอดถอนรำยชื่อออกจำกบัญชี	 โดยเป็นไปตำมข้อมติ	UNSCRS	ที่	 1730	หรือแจ้งให้บุคคล 

	 	 หรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดยื่นค�ำขอต่อหน่วยประสำนกลำงโดยตรง

	 b)		 ขั้นตอนที่เป็นที่เปิดเผยในกำรยกเลิกกำรระงับกำรด�ำเนินกำรกับทรัพย์สินของบุคคลหรือองค์กร 

	 	 ที่มีชื่อเหมือนหรือคล้ำยคลึงกับบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนด	 ซึ่งได้รับผลกระทบจำกกลไก 

	 	 กำรระงับกำรด�ำเนินกำรกับทรัพย์สินโดยไม่เจตนำ	(false	positive)	เมื่อตรวจสอบพบว่ำบุคคล 

	 	 หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ใช่บุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนด

	 c)		 ให้อ�ำนำจในกำรเข้ำถงึเงนิหรอืทรพัย์สนิอืน่ในกรณทีีป่ระเทศเห็นว่ำเงือ่นไขในกำรยกเว้นตำมข้อมต	ิ 

	 	 UNSCRS	ที่	1718	และ	1737	ได้รับกำรปฏิบัติแล้วตำมขั้นตอนที่ก�ำหนดในข้อมติเหล่ำนั้น

	 d)		 กลไกส�ำหรับกำรแจ้งไปยงัภำคกำรเงนิ	และ	DNFBPs	ทนัททีีม่กีำรถอดถอนรำยชือ่ออกจำกบญัชี 

	 	 และยกเลกิกำรระงับกำรด�ำเนนิกำรกบัทรพัย์สนิ	และจดัให้มแีนวทำงแก่สถำบนักำรเงนิและบคุคล 

	 	 หรือองค์กรอื่นรวมถึง	 DNFBPs	 ที่อำจจะก�ำลังถือครองเงินหรือทรัพย์สินที่เป็นเป้ำหมำยตำม 

	 	 พันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตำมกำรถอดถอนรำยชื่อออกจำกบัญชี	 หรือกำรระงับกำรด�ำเนินกำร 

	 	 กับทรัพย์สิน

7.5		 ในกรณสีญัญำควำมตกลงหรอืพนัธกรณีเกดิข้ึนก่อนวนัทีบั่ญชรีำยชือ่จะอยูภ่ำยใต้มำตรกำรทำงกำรเงนิ 

	 ต่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดนั้น

	 a)		 ประเทศต้องอนุญำตให้มีกำรเพิ่มดอกเบี้ยหรือรำยได้อื่นเข้ำไปในบัญชีที่ถูกระงับตำมข้อมติ	 

	 	 UNSCRS	ที่	1718	หรือ	1737	หรืออนุญำตให้ช�ำระเงินภำยใต้สัญญำ	ควำมตกลง	หรือพันธกรณี 
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	 	 ทีเ่กิดขึน้ก่อนวันทีบ่ญัชรีำยชือ่เหล่ำนัน้จะอยู่ภำยใต้ข้อบงัคบัของข้อมตนิี	้โดยดอกเบีย้ใด	รำยได้อืน่	 

	 	 และกำรช�ำระยังคงอยู่ภำยใต้ข้อบังคับของข้อมตินี้และยังคงถูกระงับต่อไป

	 b)		 กำรระงับกำรด�ำเนินกำรกับทรัพย์สินตำมข้อมติ	UNSCRS	ที่	1737	และระงับต่อโดยมติ	2231	 

	 	 หรือระงับโดยมติ	2231	ต้องไม่ห้ำมบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดช�ำระเงินตำมสัญญำที่ได้ท�ำขึ้น 

	 	 ก่อนกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อบุคคลหรือองค์กรดังกล่ำวโดยมีเงื่อนไขว่ำ

	 	 i.	 ประเทศทีเ่ก่ียวข้องพจิำรณำแล้วว่ำสญัญำนัน้ไม่เก่ียวข้องกับรำยกำรต้องห้ำม	วตัถ	ุอปุกรณ์	 

	 	 	 สินค้ำ	 เทคโนโลยี	 ควำมช่วยเหลือ	 กำรฝึกอบรม	 ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน	 กำรลงทุน	 

	 	 	 กำรเป็นนำยหน้ำ	หรือบริกำรตำมมติ	2231	และมติอื่นที่สืบต่อในภำยหลัง

	 	 ii.		 ประเทศทีเ่ก่ียวข้องพิจำรณำแล้วว่ำบคุคลหรือองค์กรทีถ่กูก�ำหนดตำมวรรค	 6	ของภำคผนวก	B  

	 	 	 ของข้อมติ	2231	ไม่ได้รับกำรช�ำระเงินไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม

	 	 iii.		 ประเทศที่เกี่ยวข้องได้แจ้งล่วงหน้ำเป็นหนังสือต่อคณะมนตรีควำมมั่นคงให้ทรำบถึงเจตนำ 

	 	 	 ที่จะช�ำระหรือจะรับกำรช�ำระดังกล่ำว	 หรืออนุญำตให้ยกเลิกกำรอำยัดเงินดังกล่ำว	 

	 	 	 ตลอดจนทรพัย์สนิทำงกำรเงนิอืน่	 หรอื	ทรพัยำกรทำงเศรษฐกิจทีน่�ำมำใช้เพือ่วตัถุประสงค์นี้	 

	 	 	 โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้ำเป็นหนังสือสิบวันท�ำกำรก่อนวันอนุญำต	
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RECOMMENDATION 8 NON-PROFIT ORGANISATIONS (NPOS) 

Taking a risk-based approach 

 

periodically reassess the sector by reviewing new information on the sector’s 

Sustained outreach concerning terrorist financing issues  

                                                     

rnal purposes, or for the carrying out of other types of “good works”.
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องค์กรไม่แสวงหำก�ำไร	ข้อแนะน�ำที่ 8

การจดัการบนพ้ืนฐานความเส่ียง

8.1		 แต่ละประเทศต้อง

	 (a)		 เพื่อให้ไม่เป็นกำรขัดกับข้อก�ำหนดในข้อแนะน�ำที่	 1	 เนื่องจำกทุกองค์กรไม่ได้มีควำมเสี่ยงสูง	 

	 	 (และบำงองค์กรมคีวำมเสีย่งต�ำ่	หรอืไม่มคีวำมเสีย่งเลย)	(ประเทศต้อง)	ระบวุ่ำกลุม่ย่อยใดบ้ำงทีเ่ป็น	 

	 	 NPOs	 ตรงตำมค�ำนิยำมของ	 FATF	 และต้องใช้แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อระบ ุ

	 	 ลักษณะและประเภทของ	NPOs	ทั้งหลำย	ซึ่งลักษณะของกิจกรรมและลักษณะพิเศษขององค์กร 

	 	 เหล่ำนี้	ท�ำให้เป็นองค์กรที่เสี่ยงต่อกำรถูกใช้เพื่อสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย

	 (b)		 ระบุถึงลักษณะภัยคุกคำมที่เกิดจำกองค์กรก่อกำรร้ำยต่อ	 NPOs	 ที่มีควำมเสี่ยงรวมทั้งต้องรู้ว่ำ 

	 	 ผู้ก่อกำรร้ำยใช้	NPOs	เป็นเครื่องมืออย่ำงไรบ้ำง

	 (c)		 ทบทวนควำมเพียงพอ	 เหมำะสมของกฎหมำย	 ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ	 ที่เก่ียวกับกลุ่มย่อย 

	 	 ของภำค	NPOs	ทีอ่ำจถกูใช้ในกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำยเพือ่จะได้สำมำรถจัดกำร 

	 	 กับควำมเสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิผล	และ

	 (d)		 ทบทวนกำรประเมินภำค	 NPOs	 เป็นระยะโดยทบทวนข้อมูลใหม่เพื่อระบุจุดอ่อนล่อแหลม 

	 	 ต่อกำรก่อกำรร้ำยเพื่อจะได้ออกมำตรกำรรองรับที่มีประสิทธิผล

กจิกรรมเชิงรุกท่ีต่อเน่ืองในเร่ืองเก่ียวกบัการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย

8.2		 ประเทศต่ำงๆ	ต้อง

	 (a)		 มีนโยบำยที่ชัดเจนเพื่อส่งเสริมน่ำเชื่อถือ	 ควำมโปร่งใส	 และควำมเชื่อมั่นของประชำชน 

	 	 ในกำรบริหำรจัดกำร	NPOs	ทั้งหมด

	 (b)		 ด�ำเนินโครงกำรส่งเสริมควำมรู ้	 เพื่อสร้ำงและปลูกฝังควำมตระหนักในภำค	 NPOs	 และ 

	 	 กลุ่มผู้บริจำคให้มำกขึ้นเกี่ยวกับจุดอ่อนที่ล่อแหลมต่อกำรที่จะถูกใช้	 หรือควำมเส่ียงที่จะกระท�ำ 

	 	 กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	และมำตรกำรทั้งหลำยที่	NPOs	สำมำรถด�ำเนินกำร 

	 	 ได้เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกใช้ไปในทำงที่ผิดดังกล่ำว

	 (c)		 ด�ำเนินงำนร่วมกับ	 NPOs	 เพื่อพัฒนำและปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ดี	 เพื่อระบุและจัดกำรกับ 

	 	 ควำมเสี่ยงและจุดอ่อนที่เกี่ยวกับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	 ซึ่งจะช่วยป้องกัน	 

	 	 NPOs	จำกกำรถูกใช้ในกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	และ
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Targeted risk-based supervision or monitoring of NPOs 

 

Effective information gathering and investigation  
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	 (d)		 ส่งเสริมให้	 NPOs	 ท�ำธุรกรรมผ่ำนช่องทำงทำงกำรเงินที่มีกำรก�ำกับดูแล	 โดยค�ำนึงถึง 

	 	 ขดีควำมสำมำรถของภำคส่วนทำงกำรเงนิทัง้หลำยทีแ่ตกต่ำงกนัในแต่ละประเทศ	และในพืน้ทีต่่ำงๆ	 

	 	 ที่มีควำมต้องกำรบริกำรด้ำนกำรกุศลและด้ำนมนุษยธรรม	อย่ำงเร่งด่วน

การก�ากับดแูลหรือการติดตาม NPOs บนฐานความเส่ียง

8.3		 ประเทศต่ำงๆ	ต้องด�ำเนนิกำรเพ่ือส่งเสริมให้มีกำรควบคมุดแูลหรอืกำรตดิตำมตรวจสอบอย่ำงมปีระสทิธผิล	

 โดยต้องแสดงให้เหน็ได้ว่ำสำมำรถใช้มำตรกำรตำมควำมเสีย่งกบั	NPOs	ทีเ่สีย่งต่อกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิ 

 แก่กำรก่อกำรร้ำย

8.4		 หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจที่เกี่ยวข้องต้อง

	 (a)		 ต้องตดิตำมผลกำรปฏิบตัทิีส่อดคล้องกบัข้อแนะน�ำข้อนีข้อง	NPO	รวมทัง้ใช้มำตรกำรตำมควำมเสีย่ง 

	 	 กับ	NPOs	ตำมเกณฑ์	8.3	และ

	 (b)		 สำมำรถบังคับใช้บทลงโทษที่มีประสิทธิผล	 ได้สัดส่วน	 และมีผลเป็นกำรยับยั้งกำรกระท�ำผิดต่อ	 

	 	 NPOs	หรือบุคคลที่กระท�ำกำรแทน	NPOs	ดังกล่ำว

การรวบรวมข้อมูลและการสืบสวนอย่างมปีระสิทธผิล

8.5		 ประเทศต่ำงๆ	ต้อง

	 (a)		 มีกำรร่วมมอื	กำรประสำนงำน	และกำรแบ่งปันข้อมลูระหว่ำงหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบหรอืองค์กรต่ำงๆ	 

	 	 ในทุกระดับซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับ	NPOs	อย่ำงมีประสิทธิผล

	 (b)		 มคีวำมเชีย่วชำญในกำรสบืสวนสอบสวน	และมีควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบ	NPOs	ทีต้่องสงสัย 

	 	 ว่ำถูกใช้โดย	หรือให้กำรสนับสนุนกำรก่อกำรร้ำยหรือองค์กรก่อกำรร้ำย

	 (c)		 ด�ำเนินกำรให้มั่นใจว่ำในระหว่ำงกำรสืบสวนสอบสวนนั้น	 ฝ่ำยสืบสวนสอบสวนสำมำรถเข้ำถึง 

	 	 ข้อมลูเกีย่วกับกำรบรหิำรและกำรจดักำรของ	NPOs	นัน้ได้อย่ำงครบถ้วน	(รวมถงึข้อมลูด้ำนกำรเงนิ 

	 	 และข้อมูลเกี่ยวกับแผนกำรด�ำเนินงำน)	และ

	 (d)		 จัดตั้งกลไกท่ีเหมำะสมเพื่อให้มั่นใจว่ำ	 เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีมูลเหตุอันควรสงสัยว่ำ	 NPOs	 ใด	 

	 	 (1)	ถกูใช้ในกำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำยและ/หรอืเป็นองค์กรบังหน้ำเพือ่เรีย่ไรเงนิ 

	 	 ให้แก่องค์กรก่อกำรร้ำย	(2)	ถกูใช้ประโยชน์ให้เป็นช่องทำงส�ำหรบักำรให้	กำรสนับสนนุทำงกำรเงนิ 

	 	 แก่กำรก่อกำรร้ำย	รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรหลีกเลี่ยงมำตรกำรอำยัดทรัพย์	หรือสนับสนุน 

	 	 กลุ ่มก่อกำรร้ำยในรูปแบบอื่น	 (3)	 ปกปิดหรืออ�ำพรำงยักยอกเงินที่มีวัตถุประสงค์อันชอบ 

	 	 ด้วยกฎหมำย
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Effective capacity to respond to international requests for information about an NPO of concern 
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	 	 ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของผู้ก่อกำรร้ำยหรือองค์กรก่อกำรร้ำย	 ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่ำวต้องส่งให้ 

	 	 แก่หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจที่เกี่ยวข้องทันที	เพื่อด�ำเนินกำรป้องกันหรือสืบสวนสอบสวน

สมรรถนะในการตอบสนองค�าร้องขอข้อมลูจากหน่วยงานต่างประเทศเก่ียวกับ NPOs ทีมี่ปัญหา

8.6		 ประเทศต่ำงๆ	ต้องระบุช่ือผูท้ีท่�ำหน้ำทีป่ระสำนงำนและมกีระบวนกำรเพือ่ตอบสนองค�ำร้องขอระหว่ำง 

	 ประเทศที่ขอข้อมูลเกี่ยวกับ	NPOs	ที่ต้องสงสัยว่ำให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	หรือ 

	 เกี่ยวข้องในกำรให้กำรสนับสนุนในรูปแบบอื่นแก่กำรก่อกำรร้ำย	
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RECOMMENDATION 9 FINANCIAL INSTITUTION SECRECY LAWS  
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กฎหมำยว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของสถำบันกำรเงินข้อแนะน�ำที่ 9

9.1		 กฎหมำยว่ำด้วยกำรรกัษำควำมลบัของสถำบันกำรเงินต้องไม่เป็นอปุสรรคต่อกำรปฏบิตัติำมข้อแนะน�ำ 
	 ของ	FATF
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RECOMMENDATION 10 CUSTOMER DUE DILIGENCE  (CDD) 

When CDD is required 

 

 

  

Required CDD measures for all customers 

customer’s identity using rel
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กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ	ข้อแนะน�ำที่ 10

10.1		 ห้ำมไม่ให้สถำบนักำรเงนิเปิดบัญชทีีใ่ช้นำมแฝงหรอืทีเ่หน็ได้ชดัว่ำเป็นชือ่ปลอม

10.2		 สถำบันกำรเงินต้องด�ำเนนิมำตรกำร	CDD	เมือ่

	 a)		 สร้ำงควำมสมัพันธ์ทำงธรุกจิ

	 b)		 ท�ำธรุกรรมเป็นครัง้ครำวในวงเงนิเกนิทีก่�ำหนด	 (15,000	 เหรยีญสหรฐั/ยโูร)	 ไม่ว่ำจะท�ำธรุกรรม 

	 	 เพยีงครัง้เดยีวหรอืหลำยครัง้ซึง่ปรำกฏถึงควำมเช่ือมโยงกนั

	 c)		 ท�ำธุรกรรมโอนเงนิทำงอิเลก็ทรอนิกส์เป็นคร้ังครำวตำมข้อแนะน�ำที	่16	และค�ำอธบิำยเพิม่เตมิ

	 d)		 มีเหตุสงสัยว่ำเป็น	ML/FT	 โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงข้อยกเว้นหรือวงเงินที่ถูกอ้ำงถึงภำยใต้ข้อแนะน�ำ 

	 	 ของ	FATF

	 e)		 สถำบนักำรเงนิมข้ีอสงสยัว่ำข้อมลูเกีย่วกบัลกูค้ำทีไ่ด้รบัมำก่อนหน้ำนัน้มคีวำมถกูต้องเหมำะสมหรอืไม่

มาตรการ CDD ส�าหรับลูกค้าทุกราย

10.3		 ก�ำหนดให้สถำบันกำรเงนิต้องระบุตวัตนลกูค้ำ	(ไม่ว่ำจะเป็นลกูค้ำประจ�ำหรอืลกูค้ำจร	และไม่ว่ำจะเป็น 

	 บุคคลธรรมดำ	นิติบุคคล	หรือบุคคลที่มีกำรตกลงกันทำงกฎหมำย)	และพิสูจน์ทรำบตัวตนลูกค้ำโดยใช้ 

	 เอกสำร	ข้อมูล	หรือข่ำวสำร	จำกแหล่งที่เป็นอิสระและเชื่อถือได้

10.4		 ก�ำหนดให้สถำบันกำรเงินว่ำบุคคลที่อ้ำงว่ำกระท�ำกำรในนำมของลูกค้ำนั้นได้รับมอบอ�ำนำจจำกลูกค้ำ	 

	 และพิสูจน์ทรำบตัวตนของบุคคลนั้นด้วย

10.5		 ก�ำหนดให้สถำบันกำรเงินระบุตัวตนเจ้ำของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง	(beneficiary	owner)	และด�ำเนิน 

	 มำตรกำรที่สมเหตุสมผลเพื่อพิสูจน์ทรำบตัวตนเจ้ำของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง	 ใช้ข้อมูลหรือข่ำวสำร 

	 จำกแหล่งที่น่ำเชื่อถือจนสถำบันกำรเงินรู้ว่ำใครคือเจ้ำของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง

10.6		 ก�ำหนดให้สถำบันกำรเงินท�ำควำมเข้ำใจและขอรับข้อมูลเก่ียวกับวัตถุประสงค์และลักษณะของ 

	 ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ

 



56 TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT

METHODOLOGY

ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS

METHODOLOGY 
ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS 

44 TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT  

institution’s knowledge of the customer, their business and risk profile, including 

Specific CDD measures required for legal persons and legal arrangements 

be required to understand the nature of the customer’s business and its ownership and 
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10.7		 ก�ำหนดให้สถำบนักำรเงนิด�ำเนนิกำรตรวจสอบเพือ่ทรำบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกับควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจ	รวมถึง

	 a)		 ตรวจสอบข้อเท็จจริงของธุรกรรมท่ีด�ำเนินไปตลอดช่วงเวลำที่มีควำมสัมพันธ์อย่ำงละเอียด	 

	 	 เพือ่สร้ำงหลกัประกนัว่ำธุรกรรมทีก่�ำลงัด�ำเนนิมคีวำมสอดคล้องกับข้อมลูลูกค้ำของสถำบันกำรเงิน	 

	 	 ข้อมูลทำงธุรกิจและประวัติควำมเสี่ยง	รวมถึงแหล่งที่มำของเงินในกรณีจ�ำเป็น

	 b)		 สร้ำงหลักประกันว่ำเอกสำร	 ข้อมูล	 หรือข่ำวสำรที่ถูกจัดเก็บภำยใต้กระบวนกำร	 CDD	 ได้รับ 

	 	 กำรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	โดยเฉพำะข้อมูลลูกค้ำที่มีควำมเสี่ยงสูง

มาตรการ CDD ที่เฉพาะเจาะจงส�าหรับนิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย

10.8		 ก�ำหนดให้สถำบนักำรเงนิท�ำควำมเข้ำใจลกัษณะธรุกจิของลกูค้ำทีเ่ป็นนติบิคุคลหรอืบคุคลทีม่กีำรตกลงกนั 

	 ทำงกฎหมำยโครงสร้ำงอ�ำนำจควบคุมและกำรเป็นเจ้ำของบุคคลดังกล่ำว

10.9		 ก�ำหนดให้สถำบันกำรเงินระบุตัวตนลูกค้ำที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีกำรตกลงกันทำงกฎหมำย	 

	 และพิสูจน์ทรำบตัวตนลูกค้ำตำมข้อมูลดังต่อไปนี้

	 a)		 ชื่อ	รูปแบบตำมกฎหมำย	และหลักฐำนกำรมีอยู่จริง

	 b)		 อ�ำนำจทีบั่งคบัและผกูพันนติบิคุคลและบคุคลทีม่กีำรตกลงกนัทำงกฎหมำยตลอดจนช่ือของบุคคล 

	 	 ที่เกี่ยวข้องที่มีต�ำแหน่งบริหำรระดับสูงในนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีกำรตกลงกันทำงกฎหมำย

	 c)		 ที่อยู่ของส�ำนักงำนที่จดทะเบียนและสถำนที่หลักที่ใช้ด�ำเนินธุรกิจ

10.10		 ก�ำหนดให้สถำบนักำรเงินก�ำหนดระบแุละน�ำมำตรกำรทีส่มเหตสุมผลมำใช้เพือ่พสูิจน์ทรำบตัวตนเจ้ำของ 

	 ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงส�ำหรับลูกค้ำที่เป็นนิติบุคคล	โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

	 a)		 หลกัฐำนกำรแสดงตนของบุคคลธรรมดำ	(ถ้ำม)ี	ผูซ้ึง่ควบคมุผลประโยชน์หรอืถอืสทิธเิป็นเจ้ำของ 

	 	 รำยสุดท้ำย	(ownership	interest)	ในนิติบุคคล
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CDD for Beneficiaries of Life Insurance Policies 

–
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	 b)		 ในกรณีที่มีข้อสงสัยตำมข้อ	 (a)	 ว่ำบุคคลที่ควบคุมผลประโยชน์หรือถือสิทธิเป็นเจ้ำของเป็น 

	 	 ผูรั้บประโยชน์ทีแ่ท้จรงิหรอืไม่	หรือในกรณีไม่มบุีคคลธรรมดำท่ีใช้อ�ำนำจควบคมุผลประโยชน์หรือ 

	 	 ถือสิทธิเป็นเจ้ำของ	ให้ใช้หลักฐำนกำรแสดงตนของบุคคลธรรมดำ	(ถ้ำมี)	ที่ควบคุมนิติบุคคลหรือ 

	 	 บุคคลที่มีกำรตกลงกันทำงกฎหมำยด้วยวิธีกำรอื่น

	 c)		 ในกรณีที่ไม่สำมำรถระบุตัวตนบุคคลธรรมดำตำม	 (a)	 หรือ	 (b)	 ได้	 ให้ใช้หลักฐำนกำรแสดงตน 

	 	 ของบุคคลธรรมดำที่ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรระดับสูง

10.11		 ก�ำหนดให้สถำบนักำรเงนิด�ำเนนิมำตรกำรทีส่มเหตสุมผลในกำรพสิจูน์ทรำบตวัตนเจ้ำของผูร้บัประโยชน์ 

	 ที่แท้จริงส�ำหรับลูกค้ำที่เป็นบุคคลที่มีกำรตกลงกันทำงกฎหมำย	โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

	 a)		 ส�ำหรบัทรสัต์	(trusts)	ให้ใช้หลกัฐำนกำรแสดงตนของผูก่้อต้ังทรสัต	ีผู้คุ้มครอง	(ถ้ำม)ี	ผู้รับประโยชน์ 

	 	 หรือประเภทผู ้รับประโยชน์	 และบุคคลธรรมดำอ่ืนๆ	 ที่ควบคุมทรัสต์เป็นรำยสุดท้ำย	 

	 	 (รวมถึงควบคุมผ่ำนสำยกำรควบคุม/กำรเป็นเจ้ำของ)

	 b)		 ส�ำหรับบุคคลที่มีกำรตกลงกันทำงกฎหมำยประเภทอื่นๆ	 ให้ใช้หลักฐำนกำรแสดงตนของบุคคล 

	 	 ที่อยู่ในต�ำแหน่งเท่ำกันหรือคล้ำยกัน

มาตรการ CDD ส�าหรับผู้รับประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันชีวิต

10.12		 นอกเหนือจำกมำตรกำร	 CDD	 ส�ำหรับลูกค้ำและเจ้ำของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงแล้ว	 สถำบันกำรเงิน 

	 ต้องน�ำมำตรกำร	 CDD	 มำใช้กับผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและกำรลงทุนอื่นที่เก่ียวกับ 

	 กรมธรรม์ประกันภัย	ทันทีที่ผู้รับประโยชน์ที่ถูกบ่งชี้หรือถูกก�ำหนด

	 a)		 ส�ำหรับผู้รับประโยชน์ท่ีถูกระบุตัวตนไม่ว่ำจะเป็นบุคคลธรรมดำ	 หรือนิติบุคคล	 หรือบุคคลท่ีมี 

	 	 กำรตกลงกันทำงกฎหมำย	ให้คัดลอกชื่อของบุคคลนั้นไว้

	 b)		 ส�ำหรบัผูร้บัประโยชน์ทีถ่กูก�ำหนดโดยลกัษณะ	หรอืโดยประเภท	หรอืโดยวธิกีำรอืน่	ๆ 	ให้ขอข้อมลู 

	 	 เกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ที่เพียงพอ	จนสถำบันกำรเงินแน่ใจว่ำจะสำมำรถระบุตัวตนผู้รับประโยชน์ 

	 	 ได้เมื่อถึงเวลำที่จะต้องช�ำระเงินตำมกรมธรรม์

	 c)		 ส�ำหรบัทัง้สองกรณข้ีำงต้น	 ต้องตรวจสอบหลกัฐำนกำรแสดงตนของผู้รบัประโยชน์	 เมือ่ถึงเวลำทีม่ี 

	 	 กำรช�ำระเงินตำมกรมธรรม์

10.13		 ก�ำหนดให้สถำบันกำรเงินรวมผู ้รับประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นปัจจัยเส่ียงที่ส�ำคัญ 

	 ในกำรพิจำรณำว่ำสมควรใช้มำตรกำร	CDD	ที่เข้มขึ้นหรือไม่	หำกสถำบันกำรเงินเห็นว่ำผู้รับประโยชน์ 

	 ท่ีเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีกำรตกลงกันทำงกฎหมำยมีควำมเสี่ยงสูง	 อำจก�ำหนดให้ใช้มำตรกำร 

	 ที่เข ้มขึ้นรวมถึงมำตรกำรที่สมเหตุสมผลในกำรระบุตัวตนและพิสูจน์ทรำบตัวตนของเจ้ำของ 

	 ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงเมื่อถึงเวลำที่มีกำรช�ำระเงินตำมกรมธรรม์
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Timing of verification 

Existing customers 

Risk-Based Approach 

Failure to satisfactorily complete CDD 
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กรอบเวลาของการพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า

10.14		 ก�ำหนดให้สถำบันกำรเงินพิสูจน์ทรำบตัวตนลูกค้ำและเจ้ำของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงก่อนหรือระหว่ำง 

	 กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรท�ำธุรกรรมส�ำหรับลูกค้ำชั่วครำว	หรือ	 (หำกได้รับอนุญำต)	 

	 อำจตรวจสอบให้แล้วเสร็จหลังจำกกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ	โดยมีเงื่อนไขว่ำ

	 a)		 ตรวจสอบให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้

	 b)		 ไม่ท�ำให้ด�ำเนินธุรกิจที่เป็นปกติสะดุดหยุดลง

	 c)		 จัดกำรควำมเสี่ยงด้ำน	ML/FT	อย่ำงมีประสิทธิผล

10.15		 ก�ำหนดให้สถำบันกำรเงินเลือกใช้ข้ันตอนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยค�ำนึงถึงเงื่อนไขที่ว่ำลูกค้ำอำจใช้ 

	 ประโยชน์ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจก่อนที่จะมีกำรตรวจสอบ

ลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน

10.16		 ก�ำหนดให้สถำบันกำรเงินด�ำเนินมำตรกำร	 CDD	 กับลูกค้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยใช้ข้อมูลส�ำคัญและ 

	 ควำมเสี่ยงเป็นพื้นฐำน	 และด�ำเนินกำรตรวจสอบควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีอยู่ในเวลำที่เหมำะสม	 

	 โดยพิจำรณำว่ำ	 ได้มีกำรใช้มำตรกำร	 CDD	 มำก่อนหน้ำนี้หรือไม่	 ใช้เมื่อใด	 และข้อมูลที่ได้รับน้ัน 

	 เพียงพอหรือไม่

การด�าเนินการตามความเสี่ยง (Risk-Based Approach)

10.17		 ในกรณีที่มีควำมเสี่ยงด้ำน	ML/FT	สูงมำก	ให้สถำบันกำรเงินด�ำเนินมำตรกำร	CDD	ที่เข้มขึ้น

10.18		 สถำบันกำรเงินอำจได้รับอนุญำตให้ใช้มำตรกำร	CDD	ที่ผ่อนปรนในกรณีที่มีควำมเสี่ยงต�่ำ	โดยประเทศ 

	 หรือสถำบันกำรเงินได้วิเครำะห์ควำมเสี่ยงอย่ำงเพียงพอ	 ซึ่งมำตรกำรผ่อนปรนนี้ควรได้สัดส่วน 

	 กบัควำมเสีย่งต�ำ่	แต่ต้องไม่ใช้มำตรกำรดังกล่ำวเมือ่มเีหตุอนัควรสงสยัเกีย่วกับ	ML/FT	หรอืควำมเสีย่งสงู

การไม่ปฏิบัติตามมาตรการ CDD

10.19		 ในกรณีที่สถำบันกำรเงินไม่สำมำรถปฏิบัติตำมมำตรกำร	CDD	ได้

	 a)		 ไม่ให้มีกำรเปิดบัญชี	 สร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ	 หรือด�ำเนินธุรกรรม	หรือให้ยุติควำมสัมพันธ ์

	 	 ทำงธุรกิจ

	 b)		 พิจำรณำจัดท�ำรำยงำนธุรกรรมสงสัยที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ำ
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CDD and tipping-off 
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มาตรการ CDD และการท�าให้รู้ตัว (Tipping – off)

10.20		 ในกรณีที่สถำบันกำรเงินสงสัยเกี่ยวกับ	MLFT	และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำกำรด�ำเนินกระบวนกำร	CDD	 

	 จะท�ำให้ลูกค้ำรู ้ตัวว่ำก�ำลังถูกตรวจสอบ	 สถำบันกำรเงินอำจได้รับอนุญำตให้ไม่ต้องด�ำเนินกำร 

	 ตำมกระบวนกำร	CDD	แต่ให้สถำบันกำรเงินส่งรำยงำนธุรกรรมสงสัยแทน	
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กำรเก็บรักษำหลักฐำนข้อแนะน�ำที่ 11

11.1		 ก�ำหนดให้สถำบนักำรเงนิรกัษำหลกัฐำนทีจ่�ำเป็นทัง้หมดเกีย่วกบักำรท�ำธรุกรรม	ทัง้ภำยในประเทศและ 

	 ระหว่ำงประเทศอย่ำงน้อย	5	ปี	หลังจำกที่กำรท�ำธุรกรรมเสร็จสิ้น

11.2		 ก�ำหนดให้สถำบันกำรเงินเก็บหลักฐำนทั้งหมดที่ได้รับมำจำกมำตรกำร	 CDD	 เอกสำรด้ำนบัญชี	 และ 

	 หนังสือติดต่อทำงธุรกิจ	ตลอดจนผลของกำรวิเครำะห์อย่ำงน้อย	5	ปี	หลังจำกที่มีกำรยุติควำมสัมพันธ์ 

	 ทำงธุรกิจหรือหลังจำกวันที่มีกำรท�ำธุรกรรมเป็นครั้งครำว

11.3		 ต ้องมีหลักฐำนกำรท�ำธุรกรรมที่ เพียงพอเพื่อใช ้เป ็นหลักฐำนส�ำหรับกำรด�ำเนินคดีในข้อหำ 

	 กระท�ำอำชญำกรรมได้หำกจ�ำเป็น

11.4		 สถำบนักำรเงนิต้องสร้ำงหลกัประกนัว่ำมข้ีอมลูทัง้หมดเกีย่วกบั	CDD	และหลักฐำนกำรท�ำธรุกรรมไว้ให้ 

	 แก่หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ได้ทันที
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RECOMMENDATION 12 POLITICALLY EXPOSED PERSONS (PEPS) 
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บุคคลที่มีสถำนภำพทำงกำรเมืองข้อแนะน�ำที่ 12

12.1		 ส�ำหรับบุคคลที่มีสถำนภำพทำงกำรเมืองต่ำงชำติ	 นอกเหนือจำกมำตรกำร	 CDD	 ที่ก�ำหนดภำยใต ้

	 ข้อแนะน�ำที่	10	แล้ว	ก�ำหนดให้สถำบันกำรเงิน

	 a)		 มรีะบบกำรจดักำรควำมเสีย่งเพือ่พจิำรณำว่ำลกูค้ำหรอืเจ้ำของผู้รบัประโยชน์ท่ีแท้จรงิเป็นบคุคล 

	 	 ที่มีสถำนภำพทำงกำรเมืองหรือไม่

	 b)		 ขอรับกำรอนุมัติจำกผู้บริหำรระดับสูงก่อนกำรสร้ำง	 (หรือด�ำเนินกำรต่อส�ำหรับลูกค้ำปัจจุบัน)	 

	 	 ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจนั้น

	 c)		 ด�ำเนินมำตรกำรที่สมเหตุสมผลในกำรแสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มำของเงินหรือทรัพย์สินของลูกค้ำ 

	 	 และเจ้ำของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงที่ถูกบ่งชี้ว่ำเป็นบุคคลที่มีสถำนภำพทำงกำรเมือง

	 d)		 ติดตำมควำมสัมพันธ์นั้นอย่ำงต่อเนื่อง

12.2		 ส�ำหรับบุคคลที่มีสถำนภำพทำงกำรเมืองภำยในประเทศหรือบุคคลที่ เคยได ้รับมอบหมำย 

 จำกองค์กำรระหว่ำงประเทศ	นอกเหนอืจำกมำตรกำร	CDD	ทีก่�ำหนดภำยใต้ข้อแนะน�ำท่ี	10	แล้วก�ำหนดให้ 

 สถำบันกำรเงิน

	 a)		 ด�ำเนนิมำตรกำรทีส่มเหตสุมผลเพือ่พจิำรณำว่ำลกูค้ำหรอืเจ้ำของผู้รบัประโยชน์ทีแ่ท้จรงิเป็นบุคคล 

	 	 เช่นว่ำหรือไม่

	 b)		 ในกรณีที่ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเช่นว่ำมีควำมเส่ียงสูง	 ให้ด�ำเนินมำตรกำรตำมเกณฑ	์ 

	 	 12.1	(b)	และ	(d)

12.3		 ก�ำหนดให้สถำบนักำรเงินใช้มำตรกำรตำมเกณฑ์	12.1	และ	12.2	กบัสมำชิกในครอบครวัหรือบคุคลใกล้ชิด 

 ของผู้มีสถำนภำพทำงกำรเมืองทุกประเภท

12.4		 ก�ำหนดให้สถำบนักำรเงนิด�ำเนนิมำตรกำรทีส่มเหตสุมผลในกำรพิจำรณำว่ำผูร้บัประโยชน์ของกรมธรรม์ 

	 ประกันชีวิต	 และ/หรือ	 เจ้ำของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลที่มีสถำนภำพ 

	 ทำงกำรเมอืงหรอืไม่	กำรพจิำรณำนีต้้องเกดิขึน้อย่ำงช้ำทีส่ดุในเวลำท่ีมีกำรช�ำระเงนิ	ในกรณทีีม่คีวำมเสีย่งสงู	 

	 ก�ำหนดให้สถำบันกำรเงินแจ้งไปยังผู้บริหำรระดับสูงก่อนที่จะมีกำรช�ำระเงิน	ตรวจสอบควำมสัมพันธ ์

	 ทำงธุรกิจทั้งหมดอย่ำงละเอียดกับผู้เอำประกัน	และพิจำรณำจัดท�ำรำยงำนธุรกรรมสงสัย
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RECOMMENDATION 13 CORRESPONDENT BANKING 

nature of the respondent’s business, and to determ

assess the respondent institution’s AML/CFT controls; 

With respect to “payable through accounts”, financial institutions shoul
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ธนำคำรตัวแทนข้อแนะน�ำที่ 13

13.1		 ก�ำหนดให้สถำบนักำรเงนิ	ด�ำเนนิมำตรกำรต่อไปนีก้บัธนำคำรตวัแทนระหว่ำงประเทศและควำมสมัพนัธ์ 

	 ที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน

	 a)		 เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถำบันที่เป็นตัวแทนให้เพียงพอเพ่ือท�ำควำมเข้ำใจลักษณะธุรกิจ 

	 	 ของธนำคำรตัวแทนอย่ำงถ่องแท้	 และพิจำรณำข้อมูลสำธำรณะในด้ำนชื่อเสียงของสถำบันและ 

	 	 คุณภำพในกำรก�ำกับดูแล	รวมถึงพิจำรณำว่ำธนำคำรตัวแทนอยู่ภำยใต้กำรสืบสวนด้ำน	ML/FT	 

	 	 หรือกำรก�ำกับดูแลหรือไม่

	 b)		 ประเมินกำรควบคุมด้ำน	AML/CFT	ของสถำบันตัวแทน

	 c)		 ขอรับกำรอนุมัติจำกผู้บริหำรระดับสูงก่อนเริ่มควำมสัมพันธ์กับธนำคำรตัวแทนรำยใหม่

	 d)		 ท�ำควำมเข้ำใจในหน้ำที่รับผิดชอบด้ำน	AML/CFT	ของแต่ละสถำบันให้ชัดเจน

13.2		 ในด้ำนกำรช�ำระเงินผ่ำนบัญชีโดยตรง	 (payable-through	 accounts)	 ก�ำหนดให้สถำบันกำรเงิน 

	 ด�ำเนินกำรจนแน่ใจว่ำธนำคำรตัวแทน

	 a)		 ท�ำ	CDD	กับลูกค้ำที่มีกำรเข้ำถึงบัญชีของธนำคำรตัวแทนโดยตรง

	 b)		 มีข้อมูลเกี่ยวกับ	CDD	เมื่อมีกำรร้องขอไปยังธนำคำรตัวแทน

13.3	 	ห้ำมสถำบนักำรเงินเริม่หรอืด�ำเนนิควำมสมัพนัธ์แบบธนำคำรตัวแทนกับธนำคำรบงัหน้ำ	(shell	bank)	 

	 และก�ำหนดให้สถำบันกำรเงินด�ำเนินกำรจนเป็นที่แน่ใจว่ำบัญชีของสถำบันกำรเงินตัวแทนไม่ถูก 

	 ธนำคำรบังหน้ำน�ำไปใช้
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RECOMMENDATION 14 MONEY OR VALUE TRANSFER SERVICES (MVTS) 
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บริกำรโอนเงินหรือมูลค่ำเงินข้อแนะน�ำที่ 14

14.1		 ก�ำหนดให้บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลที่ให้บริกำรโอนเงินหรือมูลค่ำเงินมีใบอนุญำตหรือได้รับ 

	 กำรจดทะเบียน

14.2		 ประเทศต้องด�ำเนนิมำตรกำรลงโทษทีเ่หมำะสมและมผีลเป็นกำรยบัยัง้กบับคุคลธรรมดำหรอืนติบิคุคล 

	 ผู้ให้บริกำรโอนเงินหรือมูลค่ำเงินที่ไม่มีใบอนุญำตหรือไม่ได้รับกำรจดทะเบียน

14.3		 ผู้ให้บริกำรโอนเงินหรือมูลค่ำเงินต้องอยู่ภำยใต้กำรติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมด้ำน	AML/CFT

14.4		 ก�ำหนดให้ตวัแทนผูใ้ห้บรกิำรโอนเงินหรอืมลูค่ำเงินมใีบอนญุำตหรอืได้รบักำรจดทะเบยีนโดยหน่วยงำน 

	 ที่มีอ�ำนำจหน้ำที่	 หรือให้ผู้ให้บริกำรฯ	 เก็บรักษำรำยชื่อตัวแทนผู้ให้บริกำรที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 และให้ 

	 หน่วยงำนทีม่อี�ำนำจหน้ำทีใ่นประเทศทีซ่ึง่ผูใ้ห้บรกิำรฯ	และตวัแทนผูใ้ห้บรกิำรฯ	ด�ำเนนิกำรอยูส่ำมำรถ 

	 เข้ำถึงรำยชื่อได้

14.5		 ก�ำหนดให้ผูใ้ห้บริกำรฯ	ทีใ่ช้ตัวแทน	ด�ำเนนิกำรรวมตวัแทนเข้ำไว้ในแผนงำนด้ำน	AML/CFT	และตดิตำม 

	 ตรวจสอบตัวแทนในกำรปฏิบัติตำมแผนงำนดังกล่ำว
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RECOMMENDATION 15 NEW TECHNOLOGIES 

 

Note to Assessors

as “property”, “proceeds”, “funds”, “funds or other assets”, or other “corresponding value”. When 

 

New technologies 
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เทคโนโลยีใหม่ข้อแนะน�ำที่ 15

ข้อสังเกตถึงผู้ประเมิน
	 ในกำรปรับใช้ข้อแนะน�ำของ	FATF	ขอให้ประเทศต่ำงๆ	พจิำรณำว่ำสนิทรพัย์เสมอืนเป็น	“ทรพัย์สนิ”	
“รำยได้”	“เงนิ”	“เงนิหรอืสนิทรัพย์อืน่ๆ”	หรอื	สิง่อ่ืน	“ทีม่ลูค่ำเท่ำกัน”	เมือ่ท�ำกำรประเมนิตำมข้อแนะน�ำข้อ
ต่ำงๆ	ที่ใช้ค�ำเหล่ำนี้	ค�ำว่ำ	“สินทรัพย์เสมือน”	ไม่จ�ำเป็นต้องปรำกฏหรือรวมอยู่ในกฎหมำยอย่ำงชัดแจ้งเมื่อ
อ้ำงถึงหรือเมื่ออธิบำยค�ำเหล่ำนี้
	 ผูป้ระเมนิต้องตรวจสอบจนเชือ่ว่ำประเทศผูร้บักำรประเมนิได้แสดงให้เหน็ว่ำในตัวบทกฎหมำย	หรอื
แนวฎีกำไม่มี	 หรือไม่จัดให้สินทรัพย์เสมือนให้อยู่ภำยใต้ค�ำนิยำมต่ำงๆ	 ข้ำงต้น	 เมื่อค�ำต่ำงๆ	 เหล่ำนี้ 
ไม่หมำยควำมรวมถึงสินทรัพย์เสมือน	ผู้ประเมินต้องบันทึกข้อบกพร่องไว้ในบทประเมินของข้อแนะน�ำต่ำงๆ	
ที่เกี่ยวข้อง
	 ผู้ประเมินต้องตรวจสอบจนเชื่อว่ำ	ผู้ให้บริกำรสินทรัพย์เสมือน	(VASPs)	อำจถือว่ำเป็นแหล่งข้อมูล
เจ้ำของผู้รับผลประโยชน์ส�ำหรับจุดประสงค์ของเกณฑ์	 24.6(c)(i)	 และ	 25.5;	 และมีอ�ำนำจเรียกข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องจำกทรัสตีส�ำหรับจุดประสงค์ในเกณฑ์	25.3	และ	25.4
ย่อหน้ำที่	 1	 ของค�ำอธิบำยเพิ่มเติมส�ำหรับข้อแนะน�ำที่	 15	 ยังได้ก�ำหนดให้ประเทศต่ำงๆ	 ใช้มำตรกำรที่
เกี่ยวข้องตำมข้อแนะน�ำ	FATF	กับสินทรัพย์เสมือนและ	VASPs	เมื่อ:
	 a)		 ในกรณีที่เป็นมำตรกำรป้องกันตำมข้อแนะน�ำที่	 10	ถึง	21	และกำรด�ำเนินมำตรกำรลงโทษ 
	 	 ทำงกำรเงนิกบับคุคลทีถู่กก�ำหนดตำมข้อแนะน�ำที	่6	(เกณฑ์ย่อย	6.5	(d)	และ	(e),	และ	6.6	(g))	 
	 	 และข้อแนะน�ำที่	 7	 (เกณฑ์ย่อย	 7.2	 (d)	 และ	 (e),	 เกณฑ์	 7.3,	 และเกณฑ์ย่อย	 7.4	 (d))	 
	 	 ต้องประเมินกำรปรับใช้กับ	 VASPs	 ภำยใต้ข้อแนะน�ำที่	 15	 และต้องสอดคล้องกับ 
	 	 ประเด็นต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้องของข้อแนะน�ำที่	1,	26,	27,	34,	35	และ	37	ถึง	40
	 b)		 ในกรณีที่เป็นมำตรกำรอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องในเร่ืองของสินทรัพย์เสมือนและ	 VASPs	 ภำยใต้ 
	 	 ข้อแนะน�ำที	่2	ถงึ	5,	ข้อแนะน�ำที	่6	(เกณฑ์ย่อย	6.5	(a)	ถงึ	(c),	6.6	(a)	ถงึ	(f)	และเกณฑ์	6.7),	 
	 	 ข้อแนะน�ำที่	7	(เกณฑ์ย่อย	7.2	(a)	ถึง	(c),	7.4	(b)	และ	7.4	(c),	และ	เกณฑ์	7.5)),	ข้อแนะน�ำ 
	 	 ที่	8	ถึง	9,	และข้อแนะน�ำที่	29	ถึง	33	ต้องประเมินกำรปรับใช้มำตรกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์ 
	 	 เสมือนและ	VASPs	ภำยใต้ข้อแนะน�ำดังกล่ำวนั้นด้วย	(ไม่ใช่ตำมข้อแนะน�ำที่	15)
	 ให้ผูป้ระเมนิต้องพจิำรณำตำมย่อหน้ำที	่15	ของส่วนค�ำน�ำของเอกสำร	Methodology	เป็นแนวทำง
ในกำรประเมินมำตรฐำน	FATF	เกี่ยวกับสินทรัพย์เสมือนและ	VASPs
 

เทคโนโลยีใหม่

15.1		 ประเทศและสถำบันกำรเงินต้องระบุและประเมินควำมเสี่ยงด้ำน	 ML/FT	 ที่อำจเกิดขึ้นเนื่องจำก 

	 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่และแนวทำงกำรประกอบธุรกิจแบบใหม	่ รวมถึงช่องทำงกำรให้บริกำรใหม่ๆ	 
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	 และกำรใช้	หรือกำรพัฒนำเทคโนโลยีส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ก่อนและผลิตภัณฑ์ใหม่

15.2		 สถำบันกำรเงินต้อง

	 a)		 ประเมินควำมเสี่ยงก่อนเปิดตัวหรือใช้ผลิตภัณฑ์	วิธีปฏิบัติ	และเทคโนโลยีนั้น

	 b)		 ใช้มำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อบริหำรและลดควำมเสี่ยง

สินทรัพย์เสมือนและ VASPs

15.3		 ตำมข้อแนะน�ำที่	1	ประเทศต่ำงๆ	ต้อง

	 (a)		 ระบุและประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 

	 	 ที่เกิดจำกกิจกรรมต่ำงๆ	เกี่ยวกับสินทรัพย์เสมือน	และกิจกรรมหรือกำรด�ำเนินกำรของ	VASPs

	 (b)		 จำกกำรเข้ำใจควำมเสีย่งของตนเอง	ต้องใช้กำรด�ำเนนิกำรตำมควำมเสีย่งเพือ่ให้มัน่ใจว่ำมำตรกำร 

	 	 เพื่อป้องกันหรือลดกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยนั้นเหมำะสม 

	 	 กับควำมเสี่ยงที่ประเมินไว้

	 (c)		 ก�ำหนดให้	VASPs	ระบุ	ประเมนิ	และด�ำเนนิกำรเพือ่ลดควำมเสีย่งต่อกำรฟอกเงนิและกำรสนบัสนนุ 

	 	 ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยอย่ำงมีประสิทธิผลตำมที่ก�ำหนดในเกณฑ์	1.10	และ	1.11

15.4		 ประเทศต่ำงๆ	ต้อง

	 (a)		 ก�ำหนดให้	VASPs	โดยอย่ำงน้อยที่สุดต้องขึ้นทะเบียนหรือมีใบอนุญำต

	 	 (i)		 กรณี	VASPs	ที่เป็นนิติบุคคล	ให้ด�ำเนินกำรดังกล่ำวในประเทศที่จัดตั้งธุรกิจ	และ
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	 	 (ii)		 กรณี	VASPs	ที่เป็นบุคคลธรรมดำ	ให้ด�ำเนินกำรในประเทศที่ด�ำเนินธุรกิจ	และ

	 (b)		 หน่วยงำนทีมี่อ�ำนำจต้องด�ำเนินมำตรกำรตำมกฎหมำยและระเบยีบทีจ่�ำเป็นเพือ่ป้องกนัอำชญำกร 

	 	 หรือเครือข่ำยเป็นเจ้ำของหรือเป็นเจ้ำของผู้รับผลประโยชน์	หรือมีผลประโยชน์อย่ำงมีนัยส�ำคัญ	 

	 	 หรือมีอ�ำนำจควบคุม	หรือมีหน้ำที่บริหำรกิจกำร	VASPs

15.5		 ประเทศต่ำงๆ	 ต้องระบุบุคคลหรือนิติบุคคลที่ให้บริกำรด้ำนสินทรัพย์เสมือนโดยไม่ได้รับอนุญำต 

	 หรือไม่จดทะเบียน	และต้องมีกำรลงโทษที่เหมำะสม

15.6		 ตำมข้อก�ำหนดต่ำงๆ	ในข้อแนะน�ำที่	26	–	27	ประเทศต่ำงๆ	ต้อง

	 (a)		 VASPs	 ต้องอยู ่ภำยใต้กำรก�ำกับตรวจสอบและกำรก�ำกับดูแลบนฐำนควำมเสี่ยงหรือ 

	 	 ติดตำมประเมินของหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจรวมทั้งมีระบบที่มีประสิทธิผลที่ท�ำให้มั่นใจได้ว่ำ	VASPs	 

	 	 ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 

	 	 แก่กำรก่อกำรร้ำยของประเทศ

	 (b)		 หน่วยงำนก�ำกบัดแูล	ต้องมอี�ำนำจเพียงพอส�ำหรบักำรควบคมุดแูลหรอืกำรตดิตำมตรวจสอบ	และ 

	 	 ด�ำเนินกำรให้มั่นใจว่ำ	 VASPs	 ต่ำงๆ	 ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดในด้ำน	 AML/CFT	 รวมถึงอ�ำนำจ 

	 	 ในกำรตรวจสอบ	 เรียกข้อมูลใดๆ	 และใช้มำตรกำรลงโทษทำงปกครองและทำงกำรเงิน	 

	 	 รวมถึงอ�ำนำจในกำรเพิกถอน	จ�ำกัด	หรือระงับใบอนุญำตหรือทะเบียนของ	VASPs	ตำมแต่กรณี	

15.7		 ตำมข้อแนะน�ำที่	 34	 หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจและหน่วยงำนก�ำกับดูแลต้องจัดท�ำแนวทำงปฏิบัติ	 และ 

	 ให้ผลตอบรบั	ซึง่จะช่วย	VASPs	สำมำรถใช้มำตรกำรระดบัชำติเพือ่ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ 

	 และต่อต้ำนและโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรตรวจพบและรำยงำนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยได้

15.8		 ตำมข้อแนะน�ำที่	35	ประเทศต่ำงๆ	ต้อง

	 (a)		 มีมำตรกำรที่หลำกหลำย	ที่จะลงโทษได้อย่ำงเหมำะสมและเป็นกำรยับยั้ง	ไม่ว่ำจะเป็นมำตรกำร 

	 	 ทำงอำญำ	ทำงแพ่ง	หรือทำงปกครอง	กับ	VASPs	ซึ่งบกพร่องไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำร	AML/CFT

	 (b)		 มำตรกำรลงโทษดังกล่ำว	ไม่เพยีงแต่จะน�ำมำใช้กับ	VASPs	เท่ำนั้น	แต่ต้องใช้กับกรรมกำรบริหำร 

	 	 และเจ้ำหน้ำที่บริหำรระดับสูงของ	VASPs	ดังกล่ำวด้วย

15.9		 ในด้ำนมำตรกำรป้องกัน	ให้ใช้ข้อแนะน�ำที่	10	ถึง	21	กับ	VASPs	ในลักษณะต่ำงๆ	ดังต่อไปนี้:

	 (a)		 ข้อแนะน�ำที่	 10	 –	 ธุรกรรมเป็นครั้งครำว	 VASPs	 ต้องท�ำ	 CDD	 หำกเป็นธุรกรรมมูลค่ำตั้งแต	่ 

	 	 1,000	เหรียญสหรัฐฯ	หรือยูโร
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	 (b)		 ข้อแนะน�ำที่	16	–	ในกำรโอนสินทรัพย์เสมือน	:	ประเทศต่ำงๆ	ต้องด�ำเนินกำรให้มั่นใจว่ำให้

	 	 (i)		 VASPs	 ต้นทำงเรียกและเก็บข้อมูลผู้โอน	 และข้อมูลผู้รับโอนสินทรัพย์เสมือนอย่ำงถูกต้อง	 

	 	 	 พร้อมทั้งส่งข้อมูลดังกล่ำวไปยัง	VASPs	ฝ่ำยผู้รับหรือสถำบันกำรเงิน	(หำกมี)	ในทันทีและ 

	 	 	 อย่ำงปลอดภัย	รวมทั้งให้ข้อมูลนี้เมื่อหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจที่เกี่ยวข้องร้องขอ

	 	 (ii)		 VASPs	 ฝ่ำยผู้รับโอนเรียกและจัดเก็บข้อมูลผู้โอนและข้อมูลผู้รับโอนสินทรัพย์เสมือน 

	 	 	 อย่ำงถูกต้อง	รวมทั้งให้ข้อมูลเมื่อหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจที่เกี่ยวข้องร้องขอ

	 	 (iii)		 ข้อก�ำหนดอื่นๆ	 ตำมข้อแนะน�ำที่	 16	 (รวมทั้งกำรติดตำมข้อมูล	 กำรอำยัด	 และกำรห้ำม 

	 	 	 ท�ำธุรกรรมกับบุคคลและองค์กรที่ถูกก�ำหนด)	 ให้ปฏิบัติตำมพื้นฐำนเดียวกันกับที่ก�ำหนด 

	 	 	 ในข้อแนะน�ำที่	16	และ

	 	 (iv)		มำตรกำรเดียวกันนี้ให้ใช้กับสถำบันกำรเงินที่ส่งหรือรับโอนสินทรัพย์เสมือนแทนลูกค้ำ

15.10		 ในด้ำนมำตรกำรลงโทษทำงกำรเงนิกบัผูท้ีถู่กก�ำหนด	ประเทศต่ำงๆ	ต้องน�ำกลไกกำรสือ่สำร	ข้อก�ำหนด 

	 ในกำรรำยงำนและกำรติดตำมประเมินตำมเกณฑ์	 6.5	 (d),	 6.5	 (e),	 6.6	 (g),	 7.2(d),	 7.2(e),	 7.3	 

	 และ	7.4	(d)	มำใช้กับ	VASPs	ด้วย

15.11		 ประเทศต่ำงๆ	ต้องให้ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศอย่ำงกว้ำงขวำงทีสุ่ดเท่ำทีจ่ะท�ำได้ด้วยควำมรวดเรว็	 

	 ในส่วนที่เก่ียวข้องกับกำรฟอกเงิน	 ควำมผิดมูลฐำน	 และกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 

	 ทีเ่ก่ียวกบัสนิทรพัย์เสมอืนตำมหลกักำรในข้อแนะน�ำที	่37	ถงึ	40	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่	หน่วยงำนก�ำกบัดแูล	 

	 VASPs	ต้องมอี�ำนำจตำมกฎหมำยในกำรแลกเปลีย่นข้อมลูกับหน่วยงำนประเภทเดยีวกนัในต่ำงประเทศ 

	 ได้โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงลักษณะหรือสถำนะของหน่วยงำนก�ำกับ	 และควำมแตกต่ำงในกำรเรียกชื่อ 

	 หรือสถำนะของ	VASPs
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RECOMMENDATION 16 WIRE TRANSFERS 

Ordering financial institutions  

the originator’s addr

ator’s account number or unique transaction reference number.
de minimis

de minimis 

                                                     
“Accurate” is used to describe information that has been verified for accuracy; i.e.

52

52



81TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT

METHODOLOGY

ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�าของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

กำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์	ข้อแนะน�ำที่ 16

สถาบันการเงนิผู้โอน

16.1		 สถำบนักำรเงินต้องสร้ำงหลกัประกนัว่ำกำรโอนเงนิระหว่ำงประเทศจ�ำนวนไม่ต�ำ่กว่ำ	1,000	USD/EUR	 

	 ต้องประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

	 a)		 ข้อมูลผู้โอนเงินที่ถูกต้องตำมที่ก�ำหนด

	 	 i.		 ชื่อผู้โอน

	 	 ii.		 หมำยเลขเลขบัญชีผู้โอนซึ่งเป็นบัญชีที่ใช้ในกำรท�ำธุรกรรม	 หรือหมำยเลขอ้ำงอิงธุรกรรม 

	 	 	 ที่มีหนึ่งเดียวที่ใช้ติดตำมร่องรอยธุรกรรมนั้นได้ในกรณีที่ไม่มีบัญชี

	 	 iii.		 ที่อยู่	 หรือหมำยเลขประจ�ำตัวประชำชน	หรือหมำยเลขระบุตัวตนลูกค้ำ	 หรือวันเกิดและ 

	 	 	 สถำนที่เกิดของผู้โอน

	 b)		 ข้อมูลของผู้รับโอน

	 	 i.		 ชื่อผู้รับโอน

	 	 ii.		 หมำยเลขบัญชีผู้รับโอนซึ่งเป็นบัญชีที่ใช้ในกำรท�ำธุรกรรม	 หรือหมำยเลขอ้ำงอิงธุรกรรม 

	 	 	 ที่มีหนึ่งเดียวที่ใช้ติดตำมร่องรอยธุรกรรมนั้นได้ในกรณีที่ไม่มีบัญชี

16.2		 กรณีที่กำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงประเทศหลำยรำยกำรจำกผู้โอนรำยเดียวโอนไปยัง 

	 ผู้รับโอนหลำยคน	 รำยกำรโอนเงินต้องประกอบด้วยข้อมูลผู้โอนถูกต้องตำมท่ีก�ำหนด	 ข้อมูลผู้รับโอน 

	 ที่ครบถ้วนที่สำมำรถใช้ติดตำมร่องรอยภำยในประเทศของผู้รับโอนได้	 และก�ำหนดให้สถำบันกำรเงิน 

	 เก็บรวบรวมหมำยเลขบัญชีหรือหมำยเลขอ้ำงอิงธุรกรรมที่มีหนึ่งเดียวของผู้โอน

16.3		 หำกประเทศใช้วิธีก�ำหนดวงเงินให้เป็นจ�ำนวนน้อยที่สุด	 (de	minimis	 threshold)	 ตำมหลักเกณฑ ์

	 ที่ก�ำหนดในเกณฑ์	16.1	สถำบันกำรเงินต้องสร้ำงหลักประกันว่ำกำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำง 

	 ประเทศทั้งหมดที่มีจ�ำนวนน้อยกว่ำวงเงินที่ก�ำหนด	(ไม่เกิน	1,000	USD/EUR)	ต้องประกอบด้วย

	 a)		 ข้อมูลผู้โอนตำมที่ก�ำหนดไว้

	 	 i.		 ชื่อผู้โอน

	 	 ii.		 หมำยเลขเลขบัญชีผู้โอนซึ่งเป็นบัญชีที่ใช้ในกำรท�ำธุรกรรม	 หรือหมำยเลขอ้ำงอิงธุรกรรม 

	 	 	 ที่มีหนึ่งเดียวที่ใช้ติดตำมร่องรอยธุรกรรมนั้นได้ในกรณีที่ไม่มีบัญชี
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Intermediary financial institutions  
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	 b)		 ข้อมูลผู้รับโอนตำมที่ก�ำหนดไว้

	 	 i.		 ชื่อผู้รับโอน

	 	 ii.		 หมำยเลขบัญชีผู้รับโอนซึ่งเป็นบัญชีที่ใช้ในกำรท�ำธุรกรรม	 หรือหมำยเลขอ้ำงอิงธุรกรรม 

	 	 	 ที่มีหนึ่งเดียวที่ใช้ติดตำมร่องรอยธุรกรรมนั้นได้ในกรณีที่ไม่มีบัญชี

16.4		 ข้อมลูตำมเกณฑ์	16.3	ไม่จ�ำเป็นต้องได้รบักำรตรวจสอบเพือ่ควำมถกูต้อง	อย่ำงไรกต็ำม	สถำบนักำรเงนิ 

	 ต้องตรวจสอบข้อมูลลูกค้ำ	ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็น	ML/FT

16.5		 ส�ำหรับกำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ภำยในประเทศ	 สถำบันกำรเงินผู้โอนต้องสร้ำงหลักประกันว่ำ	 

	 ข้อมูลที่ส่งไปกับกำรโอนเงินประกอบด้วยข้อมูลผู้โอน	 เช่นเดียวกับกรณีกำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

	 ระหว่ำงประเทศ	 เว้นเสียแต่ว่ำจะสำมำรถส่งข้อมูลนี้ให้แก่สถำบันกำรเงินผู้รับโอน	 และหน่วยงำน 

	 ที่เหมำะสมได้ด้วยวิธีอื่น

16.6		 ในกรณีที่สำมำรถส่งข้อมูลให้แก่สถำบันกำรเงินผู้รับโอน	 และหน่วยงำนที่เหมำะสมได้ด้วยวิธีอื่น	 

	 สถำบันกำรเงินผู้โอนจ�ำเป็นที่จะต้องรวมหมำยเลขบัญชีหรือหมำยเลขอ้ำงอิงธุรกรรมที่มีหน่ึงเดียว	 

	 โดยหมำยเลขนีเ้ป็นหมำยเลขทีใ่ช้ตดิตำมร่องรอยกำรท�ำธรุกรรมย้อนกลบัไปยงัผูโ้อนเงนิหรอืผูร้บัโอนได้	 

	 สถำบันกำรเงินผู้โอนต้องส่งข้อมูลให้แก่สถำบันกำรเงินผู้รับโอน	 หรือหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ 

	 ภำยใน	3	วนัท�ำกำรเมือ่ได้รบัค�ำขอ	หน่วยงำนบงัคบัใช้กฎหมำยต้องมอี�ำนำจบงัคบัให้ส่งข้อมลูนัน้ได้ในทนัที

16.7		 ก�ำหนดให้สถำบันกำรเงินผู้โอนเก็บรักษำข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอนตำมข้อแนะน�ำที่	11

16.8		 ห้ำมไม่ให้สถำบันกำรเงินผู้โอนด�ำเนินกำรโอนเงิน	หำกไม่ปฏิบัติตำมเกณฑ์	16.1	–	16.7

สถาบันการเงนิคนกลาง

16.9		 ส�ำหรับกำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ข้ำมประเทศ	 สถำบันกำรเงินคนกลำงต้องสร้ำงหลักประกัน 

	 ว่ำได้เก็บรักษำข้อมูลทั้งหมดของผู้โอนและผู้รับโอนที่ถูกส่งไปพร้อมกับกำรโอนนั้น

16.10		 ในกรณีที่ข้อจ�ำกัดทำงเทคนิคเป็นเหตุขัดขวำงไม่ให้มีกำรส่งข้อมูลผู้โอนหรือข้อมูลผู้รับโอนไปพร้อมกับ 

	 กำรโอนเงินทำงอิเลก็ทรอนกิส์ข้ำมประเทศจำกทีค่งไว้ในกำรโอนเงนิทำงอเิลก็ทรอนกิส์ภำยในประเทศ	 
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Beneficiary financial institutions  

Money or value transfer service operators 

                                                     
de minimis
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	 ต้องก�ำหนดให้สถำบันกำรเงินคนกลำงเก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจำกสถำบันกำรเงินผู้โอนหรือ 
	 สถำบันกำรเงินคนกลำงอีกรำยหนึ่งเป็นเวลำอย่ำงน้อยที่สุดห้ำปี

16.11		 ก�ำหนดให้สถำบันกำรเงินที่เป็นตัวกลำงด�ำเนินมำตรกำรที่สมเหตุสมผลที่สอดคล้องกับกำรด�ำเนินกำร	 
	 แบบผ่ำนตลอด	 (straight-through)	 โดยไม่มีกำรแทรกแซง	 เพื่อบ่งชี้กำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
	 ระหว่ำงประเทศที่ไม่มีข้อมูลผู้โอนหรือผู้รับโอนตำมที่ก�ำหนด

16.12		 ก�ำหนดให้สถำบันกำรเงินที่เป็นตัวกลำงมีนโยบำยกำรด�ำเนินกำรตำมควำมเสี่ยงเพื่อพิจำรณำ

	 (a)		 ด�ำเนินกำร	 ปฏิเสธ	 หรือระงับกำรโอนเงินที่ไม่มีข้อมูลผู้โอนหรือผู้รับโอนเป็นกำรชั่วครำวเมื่อใด	 

	 	 และ	(b)	มำตรกำรติดตำมกำรด�ำเนินกำรที่เหมำะสม

สถาบันการเงนิผู้รบัโอน

16.13		 ก�ำหนดให้สถำบันกำรเงินผู้รับโอนด�ำเนินมำตรกำรที่สมเหตุสมผลซึ่งอำจรวมถึงกำรติดตำมตรวจสอบ 
	 หลงัหรอืระหว่ำงกำรโอนเงนิในกรณทีีก่ระท�ำได้	เพือ่บ่งชีก้ำรโอนเงนิทำงอเิล็กทรอนกิส์ระหว่ำงประเทศ 
	 ที่ไม่มีข้อมูลผู้โอนเงินหรือผู้รับโอนตำมที่ก�ำหนด

16.14		 ส�ำหรบักำรโอนเงนิทำงอเิลก็ทรอนกิส์จ�ำนวน	1,000	USD/EUR	หรอืมำกกว่ำก�ำหนดให้สถำบนักำรเงนิ 
	 ผู ้รับโอนพิสูจน์ทรำบตัวตนผู ้รับโอนหำกไม่เคยพิสูจน์ทรำบมำก่อน	 และให้เก็บรักษำข้อมูลนี้ 
	 ตำมข้อแนะน�ำที่	11

16.15		 ก�ำหนดให้สถำบนักำรกำรเงนิผูร้บัโอนมีนโยบำยกำรด�ำเนนิกำรตำมควำมเสีย่งเพือ่พจิำรณำ	(a)	ด�ำเนนิกำร	 
	 ปฏิเสธ	หรือระงับกำรโอนเงินที่ไม่มีข้อมูลผู้โอนหรือผู้รับโอนเป็นกำรชั่วครำวเมื่อใด	และ	(b)	มำตรกำร 

	 ติดตำมกำรด�ำเนินกำรที่เหมำะสม

ผูใ้ห้บรกิารโอนเงนิหรอืมลูค่าเงนิ

16.16		 ก�ำหนดให้ผู้ให้บริกำรโอนเงินหรือมูลค่ำเงินปฏิบัติตำมข้อแนะน�ำที่	 16	 ในประเทศที่ผู้ให้บริกำรฯ 

	 ด�ำเนินกำร	ไม่ว่ำโดยตรงหรือผ่ำนตัวแทนผู้ให้บริกำรฯ

16.17		 ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรโอนเงินหรือมูลค่ำเงินที่ควบคุมกำรโอนทั้งฝ่ำยผู้โอนและฝ่ำยผู้รับโอน	ก�ำหนดให ้

	 ผู้ให้บริกำรโอนเงินหรือมูลค่ำเงิน

	 a)		 ตรวจสอบข้อมูลของทั้งสองฝ่ำยเพื่อพิจำรณำว่ำต้องยื่นรำยงำนธุรกรรมสงสัยหรือไม่

	 b)		 ยื่นรำยงำนธุรกรรมสงสัยในประเทศใดที่ได้รับผลกระทบจำกกำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

	 	 ต้องสงสัย	และมีข้อมูลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องไว้ให้หน่วยข่ำวกรองทำงกำรเงิน
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มาตรการทางการเงนิต่อบุคคลหรอืองค์กรทีถ่กูก�าหนด

16.18		 ประเทศต้องสร้ำงหลกัประกันว่ำในบรบิทของกำรด�ำเนนิกำรโอนเงนิทำงอิเลก็ทรอนกิส์นัน้	สถำบนักำรเงนิ 
	 ได้ระงับกำรด�ำเนินกำรกับทรัพย์สิน	และปฏิบัติตำมข้อห้ำมในกำรด�ำเนินธุรกรรมกับบุคคลหรือองค์กร 
	 ที่ถูกก�ำหนดตำมพันธกรณีที่ก�ำหนดไว้ในข้อมติ	 UNSCRS	 ท่ีเก่ียวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำม 
	 กำรก่อกำรร้ำย	 และกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	 เช่น	 ข้อมติ	 UNSCRS	 ที่	 1267	 

	 และ	1373	และข้อมติที่สืบเนื่องจำกข้อมติดังกล่ำว
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any higher country risk is adequately mitigated by the group’s AML/CFT policies. 

                                                     
relevant competent authorities
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กำรพึ่งพำบุคคลที่สำมข้อแนะน�ำที่ 17

17.1		 หำกสถำบันกำรเงินได้รับอนุญำตให้พึ่งพำบุคคลที่สำมที่เป็นสถำบันกำรเงิน	และ	DNFBPs	เพื่อปฏิบัติ 
	 ตำมองค์ประกอบข้อ	(a)	-	(c)	ของมำตรกำร	CDD	ที่ก�ำหนดไว้ในข้อแนะน�ำที่	10	หรือเพื่อแนะน�ำธุรกิจ	 
	 ก�ำหนดให้สถำบันกำรเงินที่พึ่งพำบุคคลที่สำมมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด�ำเนินมำตรกำร	CDD	ดังนี้

	 a)		 ขอรับข้อมูลท่ีจ�ำเป็นตำมองค์ประกอบข้อ	 (a)	 -	 (c)	 ของมำตรกำร	 CDD	 ที่ก�ำหนดไว้ใน 
	 	 ข้อแนะน�ำที่	10	ในทันที

	 b)		 ด�ำเนินกำรตำมข้ันตอนจนเป็นที่แน่ใจว่ำบุคคลที่สำมมีส�ำเนำข้อมูลกำรแสดงตนและเอกสำรอื่น 
	 	 ที่เกี่ยวข้องกับข้อก�ำหนด	CDD	ไว้ให้เมื่อร้องขอโดยไม่ชักช้ำ

	 c)		 ด�ำเนินกำรจนแน่ใจว่ำมีกำรก�ำหนดกฎเกณฑ์	 กำรก�ำกับดูแลและติดตำม	 และมำตรกำร 
	 	 ในกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด	CDD	ตลอดจนกำรเก็บรักษำหลักฐำนตำมข้อแนะน�ำที่	10	และ	11	 
	 	 ส�ำหรับบุคคลที่สำม

17.2		 เมื่อมีกำรพิจำรณำว่ำประเทศใดที่บุคคลที่สำมที่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขสำมำรถมีถิ่นฐำนอยู่ประเทศ 
	 ต้องค�ำนึงถึงข้อมูลที่มีเกี่ยวกับระดับควำมเสี่ยงของประเทศนั้น

17.3		 ส�ำหรับสถำบันกำรเงินที่พึ่งพำบุคคลที่สำมที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทำงกำรเงินกลุ่มเดียวกัน	หน่วยงำน 
	 ที่มีอ�ำนำจหน้ำที่อำจพิจำรณำว่ำมีกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดข้ำงต้นเป็นไปตำมสภำพกำรณ์ต่อไปนี้

	 a)		 กลุ่มทำงกำรเงินใช้มำตรกำร	CDD	และกำรเก็บรักษำหลักฐำนตำมข้อแนะน�ำที่	10	และ	11	และ 
	 	 แผนงำนด้ำน	AML/CFT	ที่สอดคล้องกับข้อแนะน�ำที่	18

	 b)		 กำรปฏิบัติตำมมำตรกำร	 CDD	 และกำรเก็บรักษำหลักฐำน	 และแผนงำนด้ำน	 AML/CFT	 
	 	 อยู่ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลในระดับกลุ่มโดยหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่

	 c)		 นโยบำยด้ำน	AML/CFT	ของกลุม่กำรเงนิสำมำรถลดควำมเสีย่งระดบัสงูของประเทศได้อย่ำงเพยีงพอ 
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กำรควบคุมภำยใน	และสำขำต่ำงประเทศ	และบริษัทในเครือ	ข้อแนะน�ำที่ 18

18.1		 สถำบันกำรเงินต้องปฏิบัติตำมแผนงำนต่อต้ำน	 ML/FT	 โดยค�ำนึงถึงควำมเส่ียงด้ำน	 ML/FT	 และ 
	 ขนำดของธุรกิจ	ตลอดจนนโยบำย	กระบวนกำร	และกำรควบคุมภำยในดังต่อไปนี้

	 a)		 กำรแต่งตั้งผู้บริหำรด้ำนกำรก�ำกับกำรปฏิบัติ	(รวมถึงกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ระดับบริหำรท�ำหน้ำที่ 
	 	 ในกำรก�ำกับกำรปฏิบัติ)

	 b)		 ขั้นตอนกำรคัดเลือกที่มีมำตรฐำนสูงเมื่อจ้ำงพนักงำน

	 c)		 จัดโครงกำรฝึกอบรมพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง

	 d)		 มีผู้ตรวจสอบกำรท�ำงำนที่เป็นอิสระเพื่อทดสอบระบบ

18.2		 ก�ำหนดให้กลุ่มทำงกำรเงินปฏิบัติตำมแผนงำนต่อต้ำน	ML/FT	 ซึ่งใช้กับทุกสำขำและบริษัทในเครือ 
	 ที่กลุ่มกำรเงินเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	(majority-owned)	รวมถึงมำตรกำรที่ก�ำหนดในเกณฑ์	18.1	และ

	 a)		 นโยบำยและข้ันตอนกำรด�ำเนินงำนในกำรแบ่งปันข้อมูลที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรท�ำ	 CDD	 และ 
	 	 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำน	ML/FT

	 b)		 กำรให้ข้อมูล	เช่น	ข้อมูลลูกค้ำ	ข้อมูลบัญชี	และข้อมูลกำรท�ำธุรกรรม	แก่หน่วยงำนในระดับกลุ่ม	 
	 	 อันได้แก่ฝ่ำยก�ำกับกำรปฏิบัติ	ฝ่ำยตรวจสอบ	และ/หรือฝ่ำยปฏิบัติงำนด้ำน	AML/CFT	โดยสำขำ 
	 	 และบริษัทในเครือเมื่อจ�ำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับ	AML/CFT	ซึ่งรวมถึงข้อมูล 
	 	 และกำรวิเครำะห์ธุรกรรมหรือกิจกรรมที่ดูผิดปกติวิสัย	 (ถ้ำได้วิเครำะห์)	 และในท�ำนองเดียวกัน	 
	 	 สำขำและบริษัทในเครือต้องได้รับข้อมูลดังกล่ำวในระดับกลุ่มเท่ำที่เก่ียวข้องและเหมำะสม 
	 	 ต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยง

	 c)		 ต้องมีมำตรกำรที่เพียงพอในกำรเก็บรักษำควำมลับและกำรใช้ข้อมูลที่แบ่งปันกัน	รวมทั้งป้องกัน 
	 	 กำรแจ้งให้ลูกค้ำรู้ตัว

18.3		 สถำบนักำรเงินต้องก�ำหนดให้สำขำในต่ำงประเทศและบรษิทัในเครอืทีส่ถำบันกำรเงนิเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 
	 ได้ด�ำเนินมำตรกำร	 AML/CFT	 ที่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของประเทศตน	 ในกรณีที่ข้อก�ำหนดด้ำน	 
	 AML/CFT	 ของต่ำงประเทศมีควำมเข้มงวดน้อยกว่ำประเทศตน	 ให้ท�ำเท่ำที่กฎหมำยและข้อบังคับ 
	 ของต่ำงประเทศจะอนุญำตให้กระท�ำได้	

	 	 หำกต่ำงประเทศไม่อนุญำตให้ด�ำเนินมำตรกำรด้ำน	 AML/CFT	 ที่สอดคล้องกับข้อก�ำหนด 
	 ของประเทศตน	 สถำบันกำรเงินต้องด�ำเนินมำตรกำรเพิ่มเติมที่เหมำะสมเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำน	 
	 ML/FT	และแจ้งไปยังผู้ที่มีหน้ำที่ก�ำกับดูแลของประเทศตน



92 TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT

METHODOLOGY

ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS

METHODOLOGY 
ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS

TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT 63  

RECOMMENDATION 19 HIGHER RISK COUNTRIES 



93TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT

METHODOLOGY

ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�าของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

ประเทศที่มีควำมเสี่ยงสูงข้อแนะน�ำที่ 19

19.1		 ก�ำหนดให้สถำบนักำรเงนิด�ำเนนิกำรตรวจสอบเพือ่ทรำบข้อเทจ็จรงิในระดับทีเ่ข้มข้นทีส่ดุและได้สดัส่วน 
 กบัควำมเสีย่ง	ควำมสัมพันธ์ทำงธรุกจิ	และกำรท�ำธรุกรรมกับบุคคลธรรมดำและนติิบุคคล	(รวมถึงสถำบันกำรเงิน)  
	 จำกประเทศที่	FATF	ก�ำหนดว่ำมีควำมเสี่ยงสูง

19.2		 ประเทศต้องสำมำรถด�ำเนินมำตรกำรตอบโต้ที่ได้สัดส่วนกับควำมเส่ียง	 (a)	 ตำมที่	 FATF	 เรียกร้อง 
	 ให้ด�ำเนินกำร	และ	(b)	อย่ำงอิสระนอกจำกที่	FATF	ร้องขอ

19.3		 ประเทศต้องมีมำตรกำรที่ให้หลักประกันว่ำสถำบันกำรเงินได้รับค�ำแนะน�ำถึงข้อกังวลเกี่ยวกับจุดอ่อน 
	 ของระบบ	AML/CFT	ของต่ำงประเทศ
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RECOMMENDATION 20 REPORTING OF SUSPICIOUS TRANSACTIONS  

                                                     

“Criminal activity” refers to: (a) all criminal acts that would constitute a predicate offence for ML in the 
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กำรรำยงำนธุรกรรมสงสัยข้อแนะน�ำที่ 20

20.1		 หำกสถำบนักำรเงนิสงสยัหรอืมมีลูเหตอุนัควรสงสยัว่ำเงินนัน้เป็นเงนิทีไ่ด้มำจำกกำรกระท�ำผิดทำงอำญำ 
	 หรือเกีย่วกบั	กำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย	ต้องรำยงำนธรุกรรมสงสยัต่อหน่วยข่ำวกรอง 
	 ทำงกำรเงินทันที

20.2		 ก�ำหนดให้สถำบนักำรเงนิรำยงำนธรุกรรมสงสยัทัง้หมดรวมถงึกำรพยำยำมท�ำธรุกรรมโดยไม่ต้องค�ำนงึถึง 
	 จ�ำนวนเงินที่ใช้ท�ำธุรกรรม
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กำรท�ำให้รู้ตัว	และกำรเก็บรักษำควำมลับข้อแนะน�ำที่ 21

21.1		 สถำบันกำรเงิน	 และกรรมกำรบริหำร	 เจ้ำหน้ำที่	 และพนักงำนต้องได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย 
	 จำกควำมรบัผดิทำงอำญำและทำงแพ่งในกำรละเมดิข้อห้ำมเกีย่วกับกำรเปิดเผยข้อมูลทีบั่งคับโดยสัญญำ 
	 หรือข้อบทกฎหมำย	 กฎเกณฑ์	 หรือข้อบททำงปกครอง	 หำกรำยงำนต่อหน่วยข่ำวกรองทำงกำรเงิน 
	 โดยสุจริต	 และต้องได้รับควำมคุ้มครองแม้ว่ำบุคคลเหล่ำนั้นจะไม่ทรำบแน่ชัดว่ำส่ิงที่ซ่อนอยู่ใน 
	 กำรก่ออำชญำกรรมคืออะไร	และไม่ต้องค�ำนึงว่ำกำรกระท�ำผิดกฎหมำยได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่

21.2		 ห้ำมไม่ให้สถำบันกำรเงิน	 และกรรมกำรบริหำร	 เจ้ำหน้ำที่	 และพนักงำนเปิดเผยข้อเท็จจริงว่ำ 
	 รำยงำนธุรกรรมสงสัยและข้อมูลที่เก่ียวข้องก�ำลังถูกส่งไปยังหน่วยข่ำวกรองทำงกำรเงิน	 ข้อแนะน�ำ 
	 ข้อนี้ไม่มีเจตนำห้ำมกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลตำมข้อแนะน�ำที่	18



98 TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT

METHODOLOGY

ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS

METHODOLOGY 
ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS 

66 TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT  

RECOMMENDATION 22 DESIGNATED NON-FINANCIAL BUSINESSES AND PROFESSIONS 
(DNFBPS): CUSTOMER DUE DILIGENCE 
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–
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ธุรกิจและวิชำชีพที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน:	กำรตรวจสอบเพื่อทรำบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ

ข้อแนะน�ำที่ 22

22.1		 ก�ำหนดให้	DNFBPs	ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด	CDD	ทีระบุไว้ในข้อแนะน�ำที่	10	ในสภำพกำรณ์ดังต่อไปนี้

	 a)		 คำสิโน	-	เมื่อลูกค้ำท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินเป็นจ�ำนวนเท่ำกับหรือเกินกว่ำ	3,000	USD/EUR

	 b)		 ตัวแทนซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์	-	เมื่อท�ำธุรกรรมซื้อและขำยอสังหำริมทรัพย์ให้แก่ลูกค้ำ

	 c)		 ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขำยโลหะและหินมีค่ำ	-	เมื่อท�ำธุรกรรมเงินสดกับลูกค้ำเป็นจ�ำนวนเงินเท่ำกับ 
	 	 หรือเกินกว่ำ	15,000	USD/EUR

	 d)		 ทนำยควำม	 ทนำยควำมผู้ท�ำค�ำรับรองและลำยมือชื่อและเอกสำร	 ผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำย 
	 	 อิสระอื่น	ๆ	และนักบัญชี	เมื่อเตรียมกำร	หรือท�ำธุรกรรมให้แก่ลูกค้ำในกำรด�ำเนินกำรต่อไปนี้

	 	 ▪		 กำรซื้อและขำยอสังหำริมทรัพย์

	 	 ▪		 กำรจัดกำรเงิน	หลักทรัพย์	และทรัพย์สินอื่นของลูกค้ำ

	 	 ▪		 กำรจัดกำรบัญชีธนำคำร	บัญชีออมทรัพย์	หรือบัญชีหลักทรัพย์

	 	 ▪		 กำรจัดระบบให้ควำมช่วยเหลือเพื่อกำรจัดตั้ง	กำรด�ำเนินกำร	หรือบริหำรจัดกำรของบริษัท

	 	 ▪		 กำรจัดตัง้	ด�ำเนนิกำร	หรอืกำรจดักำรนติบุิคคลหรอืบคุคลทีมี่กำรตกลงกนัทำงกฎหมำย	และ 
	 	 	 กำรซื้อขำยหน่วยงำนทำงธุรกิจ

	 e)		 ทรัสต์และบริษัทผู้ให้บริกำร	เมื่อเตรียมกำรหรือท�ำธุรกรรมให้แก่ลูกค้ำในกำรด�ำเนินกำรต่อไปนี้

	 	 ▪		 ด�ำเนินกำรเป็นตัวแทนจัดตั้งนิติบุคคล

	 	 ▪		 ด�ำเนินกำรเป็น	 (หรือจัดกำรให้อีกบุคคลด�ำเนินกำรเป็น)	 ผู้บริหำรหรือเลขำนุกำรของ 
	 	 	 บริษัท	หุ้นส่วน	หรือต�ำแหน่งที่คล้ำยคลึงกันที่เกี่ยวกับนิติบุคคลอื่นๆ

	 	 ▪		 จดัหำส�ำนกังำนทีไ่ด้รบักำรจดทะเบยีน	ทีอ่ยูข่องธรุกจิหรอืกำรอ�ำนวยควำมสะดวก	ทีอ่ยูเ่พือ่ 
	 	 	 ใช้ในกำรตดิต่อหรอืงำนบริหำรของบรษิทั	หุน้ส่วน	หรอืนติบิคุคล	หรอืบคุคลทีม่กีำรตกลงกัน 
	 	 	 ทำงกฎหมำยอื่น	ๆ
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	 	 ▪		 ด�ำเนนิกำรเป็น	(หรอืจดักำรให้อกีบุคคลด�ำเนินกำรเป็น)	ผูท้�ำกำรบรหิำรทรสัต์ของทรสัต์ทีช่ดัแจ้ง 
	 	 	 หรือท�ำหน้ำที่เท่ำกันให้แก่บุคคลที่มีกำรตกลงกันทำงกฎหมำยรูปแบบอื่น

	 	 ▪  ด�ำเนนิกำรเป็น	(หรือจัดกำรให้อีกบคุคลด�ำเนินกำรเป็น)	ตัวแทนในกำรถือครองหุน้ให้แก่บุคคลอืน่

22.2		 ในสถำนกำรณ์ที่ระบุในเกณฑ์	22.1	ก�ำหนดให้	DNFBPs	ปฏิบัติตำมข้อแนะน�ำที่	11

22.3		 ในสถำนกำรณ์ที่ระบุในเกณฑ์	22.1	ก�ำหนดให้	DNFBPs	ปฏิบัติตำมข้อแนะน�ำที่	12

22.4		 ในสถำนกำรณ์ที่ระบุในเกณฑ์	22.1	ก�ำหนดให้	DNFBPs	ปฏิบัติตำมข้อแนะน�ำที่	15

22.5		 ในสถำนกำรณ์ที่ระบุในเกณฑ์	22.1	ก�ำหนดให้	DNFBPs	ปฏิบัติตำมข้อแนะน�ำที่	17	
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มำตรกำรอื่น	ๆ	ส�ำหรับ	DNFBPsข้อแนะน�ำที่ 23

23.1		 ต้องน�ำข้อก�ำหนดในกำรรำยงำนธุรกรรมสงสัยท่ีก�ำหนดไว้ในข้อแนะน�ำที่	 20	 มำใช้กับ	 DNFBPs	 
	 ทุกประเภทตำมคุณสมบัติดังต่อไปนี้

	 a)		 ทนำยควำม	ทนำยควำมผูท้�ำค�ำรบัรองและลำยมอืชือ่และเอกสำรผูป้ระกอบวชิำชีพกฎหมำยอสิระ 
	 	 อืน่	ๆ 	และนกับญัช	ีเมือ่ท�ำธุรกรรมทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วกบักำรด�ำเนนิกำรทีอ่ธบิำยไว้ในเกณฑ์	22.1	 
	 	 (4)	ซึ่งกระท�ำในนำมหรือให้แก่ลูกค้ำ

	 b)		 ผูป้ระกอบธรุกจิซือ้ขำยโลหะและหนิมค่ีำ	เมือ่ท�ำธรุกรรมเงนิสดกบัลกูค้ำในจ�ำนวนเงนิเท่ำกบัหรอื 
	 	 เกินกว่ำ	15,000	USD/EUR

	 c)		 ทรัสต์และบริษัทผู้ให้บริกำร	เมื่อท�ำธุรกรรมเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรที่อธิบำยไว้ในเกณฑ์	22.1	(5)

23.2		 ในสถำนกำรณ์ที่ระบุในเกณฑ์	23.1	ก�ำหนดให้	DNFBPs	ปฏิบัติตำมข้อแนะน�ำที่	18

23.3		 ในสถำนกำรณ์ที่ระบุในเกณฑ์	23.1	ก�ำหนดให้	DNFBPs	ปฏิบัติตำมข้อแนะน�ำที่	19

23.4		 ในสถำนกำรณ์ที่ระบุในเกณฑ์	23.1	ก�ำหนดให้	DNFBPs	ปฏิบัติตำมข้อแนะน�ำที่	21
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ควำมโปร่งใสและเจ้ำของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคล	ข้อแนะน�ำที่ 24

24.1		 ประเทศต้องมีกลไกในกำรบ่งช้ีและอธบิำย	(a)	ควำมแตกต่ำงของประเภท	รปูแบบ	และลักษณะพืน้ฐำน 
	 ของนิติบุคคลในประเทศ	 และ	 (b)	 กระบวนกำรจัดตั้งนิติบุคคลดังกล่ำว	 กำรขอรับและบันทึกข้อมูล 
	 พื้นฐำนและข้อมูลเจ้ำของผู้รับประโยชน์	โดยข้อมูลต้องเปิดเผยเป็นกำรทั่วไป

24.2		 ประเทศต้องประเมินควำมเสี่ยงด้ำน	ML/FT	ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลทุกประเภทที่จัดตั้งในประเทศ

ข้อมลูพืน้ฐาน

24.3		 ประเทศต้องก�ำหนดให้บริษัททั้งหมดที่จัดตั้งในประเทศด�ำเนินกำรจดทะเบียนกับบริษัทรับจดทะเบียน	 
	 (company	registry)	ซึง่ต้องบนัทกึชือ่บรษัิท	หลกัฐำนกำรจดัตัง้บรษิทั	รปูแบบและสถำนะทำงกฎหมำย	 
	 ที่อยู ่ของบริษัท	 อ�ำนำจในกำรก�ำหนดกฎเกณฑ์พื้นฐำน	 และรำยชื่อกรรมกำรบริหำร	 โดยข้อมูล 
	 ต้องเปิดเผยเป็นกำรทั่วไป

24.4		 ก�ำหนดให้บริษัทเก็บรักษำข้อมูลตำมที่ก�ำหนดไว้ในเกณฑ์	 24.3	 และเก็บทะเบียนผู้ถือครองหุ้นหรือ 
	 สมำชกิของบริษทัซ่ึงประกอบด้วยจ�ำนวนหุน้ของผูถื้อครองแต่ละคน	และประเภทของหุน้	(รวมถงึลกัษณะ 
	 ของสิทธิในกำรลงคะแนนเสียงที่เกี่ยวข้อง)	ต้องเก็บข้อมูลนี้ไว้ในประเทศ	ณ	สถำนที่ตำมที่ได้แจ้งไปยัง 
	 บริษัทรับจดทะเบียน

24.5		 ประเทศต้องมีกลไกที่ให้หลักประกันว่ำข้อมูลที่อ้ำงถึงเกณฑ์	24.3	และ	24.4	ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
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on the companies’ beneficial ownership;

information on the companies’ beneficial ownership;   
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ข้อมลูเจ้าของผู้รบัประโยชน์ทีแ่ท้จรงิ

24.6		 ประเทศต้องใช้กลไกหนึ่งหรือมำกกว่ำดังต่อไปนี้	 ในกำรสร้ำงหลักประกันว่ำบริษัทมีข้อมูลเจ้ำของ 
	 ผู้รับประโยชน์และมีไว้ในสถำนที่เป็นกำรเฉพำะในประเทศ	หรือสำมำรถให้หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ 
	 พิจำรณำได้ทันที

	 a)		 ก�ำหนดให้บริษัทหรือบริษัทรับจดทะเบียนขอรับและเก็บข้อมูลเจ้ำของผู้รับประโยชน์ของบริษัท 
	 	 ที่เป็นปัจจุบัน

	 b)		 ก�ำหนดให้บริษัทด�ำเนินมำตรกำรที่สมเหตุสมผลเพื่อขอรับและเก็บข้อมูลเจ้ำของผู้รับประโยชน์ 
	 	 ของบริษัทที่เป็นปัจจุบัน

	 c)		 ใช้ข้อมูลที่มีอยู่รวมถึง
	 	 i.		 ข้อมูลที่ได้รับมำจำกสถำบันกำรเงินและ/หรือ	 DNFBPs	 ที่สอดคล้องกับข้อแนะน�ำท่ี	 10	 
	 	 	 และ	22
	 	 ii.		 ข้อมูลที่เก็บโดยหน่วยงำนอื่นท่ีมีอ�ำนำจหน้ำที่ทำงกฎหมำย	 และเจ้ำของผู้รับประโยชน ์
	 	 	 ของบริษัท
	 	 iii.		 ข้อมูลที่เก็บโดยบริษัทที่ได้ก�ำหนดไว้ในเกณฑ์	24.3	ข้ำงต้น
	 	 iv.		 ข้อมูลบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์	 ในกรณีที่ก�ำหนดให้เปิดเผยเพ่ือสร้ำง 
	 	 	 หลักประกันควำมโปร่งใสของเจ้ำของผู้รับประโยชน์อย่ำงเพียงพอ

24.7		 ประเทศต้องก�ำหนดให้ข้อมูลเจ้ำของผู้รับประโยชน์มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบันเท่ำที่จะเป็นไปได้

24.8		 ประเทศต้องสร้ำงหลกัประกนัว่ำบรษิทัร่วมมอืกบัหน่วยงำนทีม่อี�ำนำจหน้ำทีอ่ย่ำงเตม็ทีเ่ท่ำทีจ่ะเป็นไปได้ 
	 ในกำรพิจำรณำเจ้ำของผู้รับประโยชน์	โดย

	 a)		 ก�ำหนดให้บุคคลธรรมดำหนึ่งคนหรือมำกกว่ำที่มีถ่ินพ�ำนักอยู่ในประเทศได้รับอ�ำนำจจำกบริษัท 
	 	 ให้สำมำรถรำยงำนต่อหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ส�ำหรับกำรจัดหำข้อมูลพื้นฐำนทั้งหมด	 
	 	 และข้อมลูเจ้ำของผูร้บัประโยชน์	ตลอดจนให้ควำมช่วยเหลอืเพิม่เตมิแก่หน่วยงำนท่ีมอี�ำนำจหน้ำที ่
	 		 และ/หรือ
	 	 b)		 ก�ำหนดให้	DNFBPs	ในประเทศได้รบัมอบอ�ำนำจจำกบรษัิทและสำมำรถรำยงำนต่อหน่วยงำน 
	 	 	 ที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ส�ำหรับกำรจัดหำข้อมูลพ้ืนฐำนทั้งหมด	 และข้อมูลเจ้ำของผู้รับประโยชน์	 
	 	 	 ตลอดจนให้ควำมช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่	และ/หรือ
	 	 c)		 ด�ำเนินมำตรกำรอื่นที่เท่ำเทียมกันที่ประเทศได้ก�ำหนดขึ้นเป็นกำรเฉพำะ

24.9		 ก�ำหนดให้บุคคล	หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่และหน่วยงำนที่กล่ำวถึงข้ำงต้น	และบริษัท	(หรือผู้บริหำร	 
	 ผูช้�ำระบญัช	ีหรอืบคุคลอืน่ท่ีเกีย่วข้องในกำรยบุบรษัิท)	เกบ็รกัษำข้อมลูและหลักฐำนทีอ้่ำงถงึอย่ำงน้อย	 
	 5	 ปีหลังจำกวันที่บริษัทถูกยุบหรือส้ินสุด	 หรือ	 5	 ปีหลังจำกวันที่บริษัทส้ินสุดควำมเป็นลูกค้ำ 
	 ของผู้ประกอบวิชำชีพที่เป็นคนกลำงหรือสถำบันกำรเงิน
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ข้อก�าหนดอืน่ ๆ

24.10		 หน่วยงำนทีม่อี�ำนำจหน้ำทีแ่ละโดยเฉพำะอย่ำงยิง่หน่วยบังคับใช้กฎหมำยต้องมอี�ำนำจทัง้หมดทีจ่�ำเป็น 
	 ในกำรเข้ำถึงข้อมูลพื้นฐำนและข้อมูลเจ้ำของผู้รับประโยชน์ที่เก็บโดยผู้ที่เกี่ยวข้องได้

24.11		 ประเทศท่ีมีนิติบุคคลที่สำมำรถออกหุ้นให้แก่ผู ้ถือหรือออกใบรับรองหุ ้นให้แก่ผู ้ถือ	 ต้องด�ำเนิน 
	 มำตรกำรหนึ่ง	 มำตรกำรหรือมำกกว่ำดังต่อไปนี้	 เพื่อสร้ำงหลักประกันว่ำนิติบุคคลนั้นจะไม่ถูกใช ้
	 เพื่อกระท�ำควำมผิดฐำน	ML/FT	

	 a)		 ห้ำมมิให้ออกหุ้นแก่ผู้ถือและใบรับรองหุ้นแก่ผู้ถือ	หรือ

	 b)		 แปลงหุ้นผู้ถือและใบรับรองไปเป็นหุ้นหรือใบรับรองหุ้นที่จดทะเบียน	หรือ

	 c)		 มิให้เคล่ือนย้ำยหุ้นผู้ถือหรือใบรับรองหุ้นโดยก�ำหนดนิติบุคคลนั้นอยู่ภำยใต้กำรก�ำกับดูแล 
	 	 ของสถำบันกำรเงินหรือผู้ประกอบวิชำชีพที่เป็นคนกลำง	หรือ

	 d)		 ก�ำหนดให้ผูถ้อืหุน้ทีค่วบคมุผลประโยชน์หรอืถอืสทิธเิป็นเจ้ำของแจ้งไปยงับรษัิท	เพือ่บันทกึหลักฐำน 
	 	 กำรแสดงตนของผู้ถือหุ้น

	 e)		 ใช้กลไกอื่นที่ประเทศก�ำหนด

24.12		 ประเทศทีม่นีติบิคุคลทีส่ำมำรถมตีวัแทนในกำรถือหุน้และตวัแทนผู้บรหิำร	ต้องใช้กลไกหนึง่หรอืมำกกว่ำ 
	 ดังต่อไปนี้	เพื่อสร้ำงหลักประกันว่ำตัวแทนจะไม่ถูกใช้เพื่อกระท�ำควำมผิด

	 a)		 ก�ำหนดให้ตวัแทนผูถื้อหุ้นและตวัแทนผูบ้รหิำรเปิดเผยหลักฐำนกำรแสดงตนของผู้แต่งต้ังตัวแทน 
	 	 ต่อบริษัทและบริษัทรับจดทะเบียน	และเพื่อรวมข้อมูลนี้ไว้ในทะเบียนที่เกี่ยวข้อง

	 b)		 ก�ำหนดให้ตัวแทนผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้บริหำรมีใบอนุญำตเพื่อบันทึกสถำนะตัวแทนไว้ในบริษัท 
	 	 รับจดทะเบียน	 รวมถึงเก็บรักษำข้อมูลที่บ่งชี้ถึงผู้แต่งตั้งตัวแทน	 และมีข้อมูลไว้ให้หน่วยงำน 
	 	 ที่มีอ�ำนำจหน้ำที่เมื่อได้รับกำรร้องขอ

	 c)		 ใช้กลไกอื่นที่ประเทศก�ำหนด

24.13		 ต้องมีควำมรับผิด	 และบทลงโทษที่เหมำะสมและมีผลเป็นกำรยับยั้งแก่บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล 
	 ที่ไม่ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด

24.14		 ประเทศต้องมีร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนข้อมูลพื้นฐำนและข้อมูลเจ้ำของผู้รับประโยชน์โดยเร็ว 
	 ตำมพื้นฐำนที่ก�ำหนดไว้ในข้อแนะน�ำที่	37	และ	40	และต้องด�ำเนินกำรดังนี้

	 a)		 กำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่หน่วยงำนต่ำงประเทศเพื่อเข้ำถึงข้อมูลพื้นฐำนที่เก็บโดยบริษัท 
	 	 รับจดทะเบียน

	 b)		 กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ถือหุ้น

	 c)		 กำรใช้อ�ำนำจในกำรสบืสวนของหน่วยงำนทีม่อี�ำนำจหน้ำทีเ่พือ่ขอรบัข้อมลูเจ้ำของผู้รับประโยชน์ 
	 	 ที่แท้จริงในนำมหน่วยงำนคู่เจรจำต่ำงประเทศ

24.15		 ประเทศต้องติดตำมคุณภำพของควำมช่วยเหลือที่ได้รับจำกต่ำงประเทศในกำรตอบสนองค�ำขอข้อมูล 
	 พื้นฐำนและข้อมูลเจ้ำของผู้รับประโยชน์	 หรือขอควำมช่วยเหลือในกำรหำแหล่งที่ต้ังของเจ้ำของ 
	 ผู้รับประโยชน์ที่อยู่ในต่ำงประเทศ	
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ควำมโปร่งใสและเจ้ำของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของบุคคล
ที่มีกำรตกลงกันทำงกฎหมำย

ข้อแนะน�ำที่ 25

25.1		 ประเทศต้องก�ำหนดให้

	 a)		 ผูท้�ำกำรบรหิำรทรสัต์ของทรสัต์ทีช่ดัแจ้งทีอ่ยูภ่ำยใต้กฎหมำยของประเทศขอรับและถอืครองข้อมลู 
	 	 ทีเ่พยีงพอ	ถกูต้อง	และเป็นปัจจบุนัเกีย่วกบัหลกัฐำนกำรแสดงตนของผูก่้อตัง้	ผูท้�ำกำรบริหำรทรสัต์	 
	 	 ผู้คุมครอง	 (หำกมี)	 ผู้รับประโยชน์	 หรือกลุ่มผู้รับประโยชน์	 และบุคคลธรรมดำที่สำมำรถใช้ 
	 	 อ�ำนำจควบคุมอย่ำงมีประสิทธิผลเหนือทรัสต์

	 b)		 ผูท้�ำกำรบรหิำรทรสัต์ของทรสัต์ทีอ่ยูภ่ำยใต้กฎหมำยของประเทศ	ถอืครองข้อมลูพืน้ฐำนเก่ียวกับ 
	 	 ตัวแทนและผู ้ให้บริกำรแก่ทรัสต์	 รวมถึงที่ปรึกษำหรือผู ้จัดกำรกำรลงทุน	 นักบัญชี	 และ 
	 	 ผู้ให้ค�ำปรึกษำด้ำนภำษี

	 c)		 ผู ้ประกอบวิชำชีพท�ำกำรบริหำรทรัสต์เก็บรักษำข้อมูลอย่ำงน้อย	 5	 ปี	 หลังจำกที่ส้ินสุด 
	 	 ควำมเกี่ยวข้องกับทรัสต์

25.2		 ประเทศต้องก�ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลตำมข้อแนะน�ำน้ีอย่ำงถูกต้องและเป็นปัจจุบันมำกที่สุด 
	 เท่ำที่จะเป็นไปได้

25.3		 ทุกประเทศต้องด�ำเนินมำตรกำรเพื่อสร้ำงหลักประกันว่ำผู้ท�ำกำรบริหำรทรัสต์เปิดเผยสถำนะของตน 
	 ต่อสถำบันกำรเงิน	 และ	 DNFBPs	 เมื่อเริ่มควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือท�ำธุรกรรมเป็นครั้งครำว 
	 ในจ�ำนวนเงินเกินที่ก�ำหนด

25.4		 กฎหมำยหรือวิธีกำรที่ใช้บังคับได้ต้องไม่ไปขัดขวำงผู้ท�ำกำรบริหำรทรัสต์ไม่ให้จัดหำข้อมูลทรัสต์ 
	 แก่หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่	 หรือจัดหำข้อมูลเจ้ำของผู้รับประโยชน์	 และทรัพย์สินของทรัสต์ 
	 ทีถ่กูถอืครองหรอืถกูจดักำรภำยใต้เงือ่นไขของควำมสมัพนัธ์ทำงธรุกิจให้แก่สถำบันกำรเงนิ	และ	DNFBPs	 
	 เมื่อได้รับกำรร้องขอ
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25.5		 หน่วยงำนท่ีมอี�ำนำจหน้ำทีแ่ละโดยเฉพำะอย่ำงยิง่หน่วยบังคับใช้กฎหมำยต้องมอี�ำนำจทัง้หมดทีจ่�ำเป็น 
	 ในกำรขอรับข้อมูลท่ีถูกถือครองโดยผู้ท�ำกำรบริหำรทรัสต์และบุคคลอื่น	 (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้อมูล 
	 ที่ถือครองโดยสถำบันกำรเงิน	 และ	 DNFBPs)	 ที่เกี่ยวข้องกับผู้ท�ำกำรบริหำรทรัสต์ที่มีควำมสัมพันธ ์
	 ทำงธุรกิจหรือท�ำธุรกรรมเป็นครั้งครำว	 ข้อมูลเจ้ำของผู้รับประโยชน์และผู้มีอ�ำนำจในกำรควบคุม 
	 ของทรัสต์	รวมถึง	(a)	กำรเป็นเจ้ำของผู้รับประโยชน์	(b)	ที่พ�ำนักอำศัยของผู้ท�ำกำรบริหำรทรัสต์	และ	 
	 (c)	ทรัพย์สินใด	ๆ	ที่ถูกถือครองหรือจัดกำรโดยสถำบันกำรเงินหรือ	DNFBPs

25.6		 ประเทศต้องมีควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในด้ำนข้อมูลเจ้ำของผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวกับทรัสต์และ 
	 บคุคลทีมี่กำรตกลงกนัทำงกฎหมำย	ตำมทีก่�ำหนดไว้ในข้อแนะน�ำที	่37	และ	40	ควำมร่วมมอืนีต้้องรวมถงึ

	 a)		 กำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่หน่วยงำนท่ีมีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรเข้ำถึงข้อมูลพื้นฐำนที่ถือครอง 
	 	 โดยบริษัทรับจดทะเบียนหรือหน่วยงำนอื่นในประเทศ

	 b)		 กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับทรัสต์หรือบุคคลที่มีกำรตกลงกันทำงกฎหมำย

	 c)		 กำรใช้อ�ำนำจกำรสืบสวนของหน่วยงำนท่ีมีอ�ำนำจหน้ำที่เพ่ือขอรับข้อมูลเจ้ำของผู้รับประโยชน ์
	 	 ในนำมหน่วยงำนคู่เจรจำต่ำงประเทศ	โดยเป็นไปตำมกฎหมำยภำยในประเทศ

25.7		 ประเทศต้องสร้ำงหลกัประกนัว่ำ	ผูท้�ำกำรบรหิำรทรสัต์	(a)	มคีวำมรบัผดิทำงกฎหมำยในกรณทีีไ่ม่สำมำรถ 
	 ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมพันธกรณี	หรือ	 (b)	 ได้รับกำรลงโทษอย่ำงเหมำะสมและมีผลเป็นกำรยับยั้ง 
	 ไม่ว่ำจะเป็นทำงอำญำ	ทำงแพ่ง	หรือทำงปกครองเมื่อไม่สำมำรถปฏิบัติตำมพันธกรณีได้

25.8		 ประเทศต้องสร้ำงหลกัประกนัว่ำมกีำรลงโทษอย่ำงเหมำะสมและมผีลเป็นกำรยบัยัง้ไม่ว่ำจะเป็นทำงอำญำ	 
	 ทำงแพ่ง	หรือทำงปกครอง	ในกรณทีีไ่ม่ยนิยอมให้หน่วยงำนทีม่อี�ำนำจหน้ำทีเ่ข้ำถงึข้อมลูเกีย่วกบัทรสัต์ 
	 ที่ระบุไว้ในเกณฑ์	25.1	
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RECOMMENDATION 26 REGULATION AND SUPERVISION OF FINANCIAL INSTITUTIONS 

and supervising (or monitoring) financial institutions’ compliance wit

Market Entry 

Risk-based approach to supervision and monitoring 

for core principles institutions

for all other financial institutions
financial institutions 

providing a money or value transfer service, or a money or currency changing service

as identified by the supervisor’s assessment of the 
institution’s or group’s risk profile

                                                     

assessments of the country’s compliance with these Core Principles, where available.
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กฎเกณฑ์และกำรก�ำกับดูแลสถำบันกำรเงิน	ข้อแนะน�ำที่ 26

26.1		 ประเทศต้องก�ำหนดให้มีผู้มีหน้ำที่ก�ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรออกกฎเกณฑ์และก�ำกับดูแล	 (หรือติดตำม 
	 ตรวจสอบ)	กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำน	AML/CFT	ของสถำบันกำรเงิน

การเข้าสูต่ลาด (Market Entry)

26.2		 สถำบนักำรเงินภำยใต้หลกัปฏบิตัด้ิำนกำรก�ำกบัดแูล	(เช่น	Basel	Committee	on	Banking	Supervision)	 
	 ต้องมใีบอนญุำต	สถำบนักำรเงนิอืน่รวมถงึผูใ้ห้บรกิำรโอนเงนิหรอืมลูค่ำเงนิ	หรอืผูใ้ห้บรกิำรแลกเปลีย่นเงนิ 
	 หรือสกุลเงินต้องมีใบอนุญำตหรือได้รับกำรจดทะเบียน	ประเทศต้องไม่อนุมัติกำรจัดตั้งธนำคำรบังหน้ำ	 
	 หรือให้ธนำคำรบังหน้ำมีกำรด�ำเนินกำรต่อไป

26.3		 หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่หรือผู้มีหน้ำที่ก�ำกับดูแลสถำบันกำรเงินต้องด�ำเนินมำตรกำรทำงกฎหมำย 
	 หรือกฎเกณฑ์ที่จ�ำเป็นเพื่อป้องกันมิให้อำชญำกรหรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ถือครอง	 (หรือเป็นเจ้ำของ 
	 ผู้รับประโยชน์)	ผลประโยชน์หรือถือสิทธิเป็นเจ้ำของ	หรือมีต�ำแหน่งบริหำรจัดกำรในสถำบันกำรเงิน

การด�าเนนิการตามความเสีย่งเพือ่ก�ากบัดแูลและตดิตามตรวจสอบ

26.4		 ก�ำหนดให้สถำบันกำรเงินอยู่ภำยใต้

	 a)		 ส�ำหรับสถำบันกำรเงินภำยใต้หลักปฏิบัติด้ำนกำรก�ำกับดูแล	 –	 กฎเกณฑ์และกำรก�ำกับดูแล 
	 	 ตำมหลกัปฏบิตัด้ิำนกำรก�ำกบัดแูลรวมถึงกำรก�ำกบัดแูลทัง้กลุม่เพือ่วตัถปุระสงค์ด้ำน	AML/CFT	 
	 	 ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับ	AML/CFT

	 b)		 ส�ำหรับสถำบันกำรเงินอื่นทั้งหมด	 –	 กฎเกณฑ์และกำรก�ำกับดูแล	 หรือกำรติดตำมตรวจสอบ 
	 	 โดยค�ำนึงถึงควำมเสี่ยงด้ำน	ML/FT	 รำยภำค	 อย่ำงน้อยก็ให้ใช้กับสถำบันกำรเงินที่ให้บริกำร 
	 	 โอนเงินหรือมูลค่ำเงิน	 หรือบริกำรแลกเปลี่ยนเงินหรือสกุลเงิน	 ระบบติดตำมตรวจสอบและ 
	 	 สร้ำงหลักประกันว่ำสถำบันกำรเงินได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด	AML/CFT	ของประเทศ

26.5		 ควำมถีแ่ละควำมเข้มข้นของกำรก�ำกบัดแูลสถำบนักำรเงนิหรอืกลุม่กำรเงนิทัง้	on-site	และ	off-site	นัน้	 
	 ต้องพิจำรณำตำมพื้นฐำนของ

	 a)		 ควำมเสี่ยงด้ำน	ML/FT	และนโยบำย	กำรควบคุมภำยในและขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง 
	 	 กับสถำบันกำรเงินหรือกลุ่มกำรเงิน	 ตำมที่ผู้ที่มีหน้ำที่ก�ำกับดูแลได้ประเมินประวัติควำมเสี่ยง 
	 	 ของสถำบันกำรเงินหรือกลุ่มกำรเงิน

	 b)		 ควำมเสี่ยงด้ำน	ML/FT	ที่มีปรำกฎในประเทศ
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	 c)		 ลักษณะเฉพำะของสถำบันกำรเงินหรือกลุ่มกำรเงิน	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมหลำกหลำยและ 
	 	 จ�ำนวนของสถำบนักำรเงนิ	และระดบักำรใช้ดลุยพนิจิทีอ่นญุำตให้กระท�ำได้ภำยใต้กำรด�ำเนนิกำร 
	 	 ตำมควำมเสี่ยง

26.6		 ผู้มีหน้ำที่ก�ำกับดูแลต้องทบทวนกำรประเมินประวัติควำมเส่ียงด้ำน	ML/FT	 ของสถำบันกำรเงินหรือ 
	 กลุ่มกำรเงิน	 (รวมถึงควำมเสี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด)	 เป็นระยะ	 และเมื่อมีเหตุกำรณ์หรือ 
	 พัฒนำกำรที่ส�ำคัญในกำรจัดกำรหรือกำรด�ำเนินกำรของสถำบันกำรเงินหรือกลุ่มกำรเงิน	
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RECOMMENDATION 27 POWERS OF SUPERVISORS  

suspend the financial institution’s licence. 

                                                     
The supervisor’s power to compel production of or to obtain access for supervisory purposes should not 
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อ�ำนำจของผู้มีหน้ำที่ก�ำกับดูแลข้อแนะน�ำที่ 27

27.1		 ผู้มีหน้ำที่ก�ำกับดูแลต้องมีอ�ำนำจในกำรก�ำกับดูแลหรือติดตำมตรวจสอบ	 และสร้ำงหลักประกันว่ำ 
	 สถำบันกำรเงินปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำน	AML/CFT

27.2		 ผู้มีหน้ำที่ก�ำกับดูแลต้องมีอ�ำนำจในกำรตรวจสอบสถำบันกำรเงิน

27.3		 ผู้มีหน้ำที่ก�ำกับดูแลต้องมีอ�ำนำจในกำรบังคับให้สถำบันกำรเงินส่งข้อมูลใดๆ	 เพื่อติดตำมตรวจสอบ 
	 กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำน	AML/CFT

27.4		 ผู้มีหน้ำท่ีก�ำกับดูแลต้องมีอ�ำนำจในกำรก�ำหนดบทลงโทษตำมข้อแนะน�ำข้อข้อที่	 35	 ในกรณีที ่
	 สถำบนักำรเงินไม่สำมำรถปฏบัิตติำมข้อก�ำหนดด้ำน	AML/CFT	อ�ำนำจนีต้้องรวมถงึกำรก�ำหนดขอบเขต 
	 ของกำรลงโทษทำงวินัยและกำรลงโทษทำงกำรเงิน	 ตลอดจนอ�ำนำจในกำรถอน	 ห้ำม	 หรือระงับ 
	 ใบอนุญำตของสถำบันกำรเงิน
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RECOMMENDATION 28 REGULATION AND SUPERVISION OF DNFBPS  

Casinos 

DNFBPs other than casinos 

All DNFBPs 
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กฎเกณฑ์และกำรก�ำกับดูแล	DNFBPs	ข้อแนะน�ำที่ 28

คาสโิน

28.1		 ประเทศต้องสร้ำงหลกัประกันว่ำคำสโินอยูภ่ำยใต้กฎเกณฑ์และกำรก�ำกบัดแูลด้ำน	AML/CFT	โดยทีอ่ย่ำงน้อย

	 a)		 ประเทศต้องให้คำสิโนมีใบอนุญำต

	 b)		 หน่วยงำนท่ีมีอ�ำนำจหน้ำที่ต้องด�ำเนินมำตรกำรทำงกฎหมำยหรือกฎเกณฑ์เพื่อป้องกันมิให ้
	 	 อำชญำกรหรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ถือครอง	 (หรือเป็นเจ้ำของผู้รับประโยชน์)	 ผลประโยชน์หรือ 
	 	 ถือสิทธิเป็นเจ้ำของ	หรือมีต�ำแหน่งหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำร	หรือเป็นผู้ด�ำเนินกิจกำรคำสิโน

	 c)		 คำสิโนต้องได้รับกำรก�ำกับดูแลให้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำน	AML/CFT

DNFBPs อืน่ๆ นอกจากคาสโิน

28.2		 ต้องมีหน่วยงำนท่ีมีอ�ำนำจหน้ำที่หรือหน่วยงำนก�ำกับดูแลตนเอง	 (SRB)	 เพื่อท�ำหน้ำที่ในกำรติดตำม 
	 ตรวจสอบและสร้ำงหลักประกันว่ำ	DNFBPs	ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำน	AML/CFT

28.3		 ประเทศต้องสร้ำงหลักประกันว่ำ	 DNFBPs	 ประเภทอื่น	 ๆ	 อยู่ภำยใต้ระบบกำรติดตำมตรวจสอบ 
	 กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำน	AML/CFT

28.4		 หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่หรือหน่วยงำนก�ำกับดูแลตนเอง	(SRB)	ต้อง

	 a)		 มีอ�ำนำจเพียงพอในกำรปฏิบัติภำรกิจ	รวมถึงอ�ำนำจในกำรติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติตำม

	 b)		 ด�ำเนินมำตรกำรที่จ�ำเป็นเพ่ือป้องกันไม่ให้อำชญำกรหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์ได้รับกำรรับรอง 
	 	 ทำงวิชำชีพ	หรือถือครอง	(หรือเป็นเจ้ำของผู้รับประโยชน์)	ผลประโยชน์หรือถือสิทธิเป็นเจ้ำของ	 
	 	 หรือมีต�ำแหน่งหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรใน	DNFBPs

	 c)		 มีบทลงโทษตำมข้อแนะน�ำที่	35	ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตตำมข้อก�ำหนดด้ำน	AML/CFT	ได้

DNFBPs ทกุประเภท

28.5		 กำรก�ำกับดูแล	DNFBPs	ต้องด�ำเนินกำรตำมควำมเสี่ยง	ประกอบด้วย

	 a)		 พิจำรณำควำมถี่และควำมเข้มข้นในกำรก�ำกับดูแล	 DNFBPs	 บนพื้นฐำนควำมเข้ำใจควำมเสี่ยง 
	 	 ด้ำน	ML/FT	 พิจำรณำลักษณะเฉพำะของ	 DNFBPs	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมหลำกหลำยและ 
	 	 จ�ำนวนของ	DNFBPs

	 b)		 พจิำรณำประวตัคิวำมเสีย่งด้ำน	ML/FT	ของ	DNFBPs	และระดับของกำรกำรใช้ดุลยพนิจิทีอ่นญุำต 
	 	 ให้กระท�ำได้ภำยใต้กำรด�ำเนนิกำรตำมควำมเสีย่ง	เมือ่ประเมนิควำมเพยีงพอของกำรควบคมุภำยใน	 
	 	 นโยบำย	และขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนของ	DNFBPs
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RECOMMENDATION 29 FINANCIAL INTELLIGENCE UNITS (FIU) 

                                                     
Considering that there are different FIU models, Recommendation 29 does not prejudge a country’s choice 

information to reporting entities in the context of the FIU’s analysis (e.g., “fishing expeditions”)
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หน่วยข่ำวกรองทำงกำรเงินข้อแนะน�ำที่ 29

29.1		 ประเทศต้องจัดตั้งหน่วยข่ำวกรองทำงกำรเงิน	 (FIU)	 เพื่อด�ำเนินกำรเป็นหน่วยงำนกลำงของประเทศ 
	 ในกำรรับและวิเครำะห์รำยงำนธุรกรรมสงสัยและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรฟอกเงิน	ควำมผิดมูลฐำน	 
	 และกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	และส่งต่อผลวิเครำะห์นั้น

29.2		 FIU	ต้องท�ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรรับข้อมูลที่เปิดเผยได้จำกผู้มีหน้ำที่รำยงำน	รวมถึง

	 a)		 รำยงำนธุรกรรมสงสัยที่ส่งมำโดยผู้มีหน้ำที่รำยงำนตำมข้อแนะน�ำที่	20	และ	23

	 b)		 ข้อมูลอืน่	ๆ 	ทีก่ฎหมำยก�ำหนด	(เช่น	รำยงำนธรุกรรมเงินสด	รำยงำนธกุรรมโอนเงนิทำงอเิลก็ทรอนกิส์)

29.3		 FIU	ต้อง

	 a)		 ขอรับและใช้ข้อมูลเพิ่มเติมจำกผู้มีหน้ำที่รำยงำน	เพื่อด�ำเนินกำรวิเครำะห์อย่ำงเหมำะสม

	 b)		 เข้ำถึงข้อมูลด้ำนกำรเงิน	 กำรบริหำรจัดกำร	 และกำรบังคับใช้กฎหมำยในขอบเขตท่ีกว้ำงที่สุด 
	 	 เท่ำที่จะเป็นไปได้	เพื่อปฏิบัติภำรกิจอย่ำงเหมำะสม

29.4		 FIU	ต้องด�ำเนินกำร

	 a)		 วเิครำะห์เชงิปฏบิตักิำรโดยใช้และขอรบัข้อมลูเพือ่บ่งชีเ้ป้ำหมำยเฉพำะ	เพือ่ตำมรอยกจิกรรมหรอื 
	 	 ธุรกรรมนั้น	 ๆ	 และเพื่อพิจำรณำควำมเชื่อมโยงระหว่ำงเป้ำหมำยและทรัพย์สินที่ได้มำจำก	 
	 	 กำรก่ออำชญำกรรม	กำรฟอกเงนิ	ควำมผดิมลูฐำน	และกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย

	 b)		 วเิครำะห์เชงิยทุธศำสตร์โดยใช้และขอรบัข้อมลูข่ำวสำร	รวมถงึข้อมลูทีห่น่วยงำนทีม่อี�ำนำจหน้ำที่ 
	 	 อำจส่งให้	เพ่ือบ่งชีก้ำรฟอกเงนิ	ควำมผดิมลูฐำน	และกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย

29.5		 FIU	 ต้องสำมำรถส่งต่อข้อมูลข่ำวสำรและผลกำรวิเครำะห์ได้เองและเมื่อหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ 
	 ที่เกี่ยวข้องร้องขอ	และต้องใช้ช่องทำงในกำรส่งข้อมูลที่มั่นคงปลอดภัย
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29.6		 FIU	ต้องคุ้มครองข้อมูลโดย

	 a)		 มีกฎเกณฑ์ในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมลับของข้อมูล	 รวมถึงข้ันตอนในกำร 
	 	 จัดกำร	จัดเก็บ	ส่งต่อ	และคุ้มครอง	หรือเข้ำถึงข้อมูล

	 b)		 กำรสร้ำงหลักประกันว่ำเจ้ำหน้ำที่	 FIU	 มีระดับในกำรรับรองควำมไว้วำงใจ	 และมีควำมเข้ำใจ 
	 	 ในหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดกำรและส่งต่อข้อมูลข่ำวสำรที่ละเอียดอ่อนและเป็นควำมลับ

	 c)		 กำรสร้ำงหลักประกันว่ำมีกำรจ�ำกัดกำรเข้ำถึงสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและข้อมูล	 รวมถึงระบบ 
	 	 เทคโนโลยีสำรสนเทศ

29.7		 FIU	ต้องด�ำเนินกำรอย่ำงเป็นอิสระและมีอ�ำนำจในกำรตัดสินใจโดย

	 a)		 มีอ�ำนำจและสมรรถนะในกำรปฏิบัติภำรกิจอย่ำงเป็นอิสระ	 รวมถึงอ�ำนำจในกำรตัดสินใจ 
	 	 เพื่อวิเครำะห์	ขอ	และ/หรือส่ง	หรือส่งต่อข้อมูลใดเป็นกำรเฉพำะ

	 b)		 สำมำรถประสำนหรือร่วมกับหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ภำยในประเทศหรือหน่วยงำนคู่เจรจำ 
	 	 ต่ำงประเทศในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่ำงอิสระ

	 c)		 หำก	FIU	อยูใ่นโครงสร้ำงขององค์กรอืน่	FIU	ต้องมหีน้ำทีห่ลกัโดยเฉพำะแยกจำกหน้ำทีข่ององค์กรอืน่

	 d)		 สำมำรถขอรับและใช้ทรัพยำกรที่จ�ำเป็นต่อกำรปฏิบัติภำรกิจโดยอิสระจำกอิทธิพลหรือ 
	 	 กำรแทรกแซงที่ไม่เหมำะสมจำกฝ่ำยกำรเมือง	 รัฐบำล	 หรือธุรกิจที่อำจสร้ำงผลเสียต่อ 
	 	 กำรปฏิบัติกำรที่เป็นอิสระได้

29.8		 หำกมีกำรจัดตั้ง	 FIU	 ขึ้นแล้ว	 แต่ยังไม่ได้เป็นสมำชิก	 Egmont	 Group	 FIU	 ดังกล่ำวต้องสมัครเป็น 
	 สมำชิกกลุ่ม	 โดยยื่นใบสมัครกับกลุ่ม	Egmont	Group	อย่ำงไม่มีเงื่อนไข	และเข้ำร่วมในกระบวนกำร 
	 สมัครอย่ำงเต็มที่	
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A ‘parallel financial investigation’ refers to

A ‘financial investigation’ means an enquiry into the financial affairs r
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หน้ำที่รับผิดชอบของหน่วยบังคับใช้กฎหมำยและหน่วยสืบสวน	ข้อแนะน�ำที่ 30

30.1		 ต้องมหีน่วยบงัคบัใช้กฎหมำยทีถ่กูก�ำหนดให้มหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรสร้ำงหลกัประกนัว่ำมกีำรสบืสวน 
	 อย่ำงเหมำะสมในควำมผดิฐำนกำรฟอกเงนิ	ควำมผดิมลูฐำนทีเ่กีย่วข้อง	และควำมผดิฐำนกำรสนบัสนนุ 
	 ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	ภำยในกรอบนโยบำยด้ำน	AML/CFT	ของประเทศ

30.2		 นักสืบสวนควำมผิดมูลฐำนของหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยต้องมีอ�ำนำจในกำรสืบสวนควำมผิดฐำน	 
	 ML/FT	ควบคูไ่ปกบักำรสบืสวนทำงกำรเงนิหรอืสำมำรถส่งคดไีปยงัหน่วยงำนอืน่เพือ่ตดิตำมกำรสบืสวน 
	 ดังกล่ำว	โดยไม่ต้องค�ำนึงว่ำควำมผิดมูลฐำนได้เกิดขึ้นหรือไม่

30.3		 ต้องมีหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรบ่งชี้	 สืบหำร่องรอย	 ระงับกำรด�ำเนินกำรกับทรัพย์สิน	 และ 
	 ยึดทรัพย์สินท่ีอยู่ภำยใต้	 หรืออำจอยู่ภำยใต้กำรริบทรัพย์	 หรือสงสัยว่ำเป็นทรัพย์สินที่ได้มำจำก 
	 กำรก่ออำญชำกรรมโดยเร็ว

30.4		 ประเทศต้องสร้ำงหลักประกันว่ำได้น�ำข้อแนะน�ำท่ี	 30	 ไปใช้กับหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำท่ีที่ไม่ใช ่
	 หน่วยบังคับใช้กฎหมำย	 แต่เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรสืบสวนทำงกำรเงินที่เกี่ยวกับ 
	 ควำมผิดมูลฐำนถึงขั้นที่หน่วยงำนเหล่ำนั้นก�ำลังปฏิบัติภำรกิจภำยใต้ข้อแนะน�ำนี้

30.5		 หำกหน่วยบังคบัใช้กฎหมำยด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทจุรติได้รบักำรก�ำหนดให้สืบสวนควำมผิดฐำน	ML/FT	 
	 ที่เกิดขึ้นจำก	หรือเกี่ยวข้องกับควำมผิดฐำนกำรทุจริตภำยใต้ข้อแนะน�ำที่	 30	หน่วยบังคับใช้กฎหมำย 
	 น้ันต้องมอี�ำนำจทีเ่พียงพอในกำรบ่งชี	้สบืหำร่องรอย	และระงับกำรด�ำเนนิกำรกบัทรพัย์สนิหรอืยดึทรพัย์
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อ�ำนำจของหน่วยบังคับใช้กฎหมำยและหน่วยสืบสวนข้อแนะน�ำที่ 31

31.1		 หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่สืบสวนกำรฟอกเงิน	 ควำมผิดมูลฐำน	 และกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 
	 แก่กำรก่อกำรร้ำยต้องสำมำรถเข้ำถงึเอกสำรและข้อมลูข่ำวสำรท่ีจ�ำเป็นทัง้หมดเพ่ือใช้ในกำรสบืสวน	ด�ำเนนิคดี  
	 และด�ำเนินกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงอ�ำนำจในกำรใช้มำตรกำรบังคับเพื่อ

	 a)		 หำหลักฐำนที่สถำบันกำรเงิน	DNFBPs	และบุคคลธรรมดำ	หรือนิติบุคคลอื่นถือครองอยู่

	 b)		 ค้นหำบุคคลและหลักฐำนสนับสนุน

	 c)		 บันทึกค�ำให้กำรพยำน

	 d)		 ยึดและขอรับพยำนหลักฐำน

31.2		 หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่สืบสวนต้องมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคนิคกำรสืบสวนในขอบเขตที่กว้ำง 
	 เพื่อสืบสวนกำรฟอกเงิน	ควำมผิดมูลฐำน	และกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	รวมถึง

	 a)		 ปฏิบัติกำรอ�ำพรำง

	 b)		 กำรดักฟังกำรติดต่อสื่อสำร

	 c)		 กำรเข้ำถึงระบบคอมพิวเตอร์

	 d)		 กำรส่งมอบภำยใต้กำรควบคุม

31.3		 ประเทศต้องมีกลไกเพื่อ

	 a)		 บ่งชี้ได้เร็วพอว่ำบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลถือครองหรือควบคุมบัญชีหรือไม่

	 b)		 สร้ำงหลักประกันว่ำหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่มีกระบวนกำรเพื่อบ่งชี้ทรัพย์สินโดยไม่ต้องแจ้ง 
	 	 ให้เจ้ำของทรำบล่วงหน้ำ

31.4		 หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่สืบสวนกำรฟอกเงิน	 ควำมผิดมูลฐำน	 และกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 
	 แก่กำรก่อกำรร้ำย	ต้องสำมำรถขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่	FIU	ถือครอง
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กำรขนเงินสด	ข้อแนะน�ำที่ 32

32.1		 ประเทศต้องใช้ระบบส�ำแดง	 (declaration	 system)	 หรือระบบกำรเปิดเผยข้อเท็จจริง	 (disclosure	 

	 system)	 ส�ำหรับกำรขนส่งเงินและตรำสำรที่เปลี่ยนมือ	 (bearer	 negotiable	 instruments)	 

	 ข้ำมประเทศทีเ่ข้ำประเทศหรอืออกนอกประเทศ	ประเทศต้องสร้ำงหลกัประกนัว่ำต้องมกีำรส�ำแดงหรอื 

	 กำรเปิดเผยเมื่อมีกำรขนส่งข้ำมประเทศทุกประเภท	ไม่ว่ำจะโดยนักท่องเที่ยว	หรือผ่ำนระบบไปรษณีย์	 

	 และระบบขนส่งสินค้ำ	แต่อำจใช้ระบบที่แตกต่ำงส�ำหรับกำรขนส่งในรูปแบบต่ำงๆ

32.2		 ส�ำหรับระบบส�ำแดง	 ก�ำหนดให้บุคคลทุกคนที่ขนเงินหรือตรำสำรที่เปลี่ยนมือข้ำมประเทศที่มีมูลค่ำ 

	 เกินกว่ำที่ก�ำหนดไว้	คือ	15,000	USD/EUR	ยื่นส�ำแดงต่อหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่	ประเทศอำจเลือก 

	 ประเภทของระบบกำรส�ำแดงจำก	3	ประเภทดังต่อไปนี้

	 a)		 ระบบกำรส�ำแดงเป็นลำยลักษณ์อักษรส�ำหรับนักท่องเที่ยวทุกคน

	 b)		 ระบบกำรส�ำแดงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรส�ำหรบันกัท่องเทีย่วทกุคนทีข่นเงนิเกนิทีก่�ำหนดและ/หรอื

	 c)		 ระบบกำรส�ำแดงด้วยวำจำส�ำหรับนักท่องเที่ยวทุกคน

32.3		 ส�ำหรบัระบบกำรเปิดเผยข้อเทจ็จรงิ	 ก�ำหนดให้นกัท่องเทีย่วให้ค�ำตอบทีเ่ป็นจรงิและให้ข้อมลูทีเ่หมำะสม 

	 เมื่อเจ้ำหน้ำที่ร้องขอ	แต่ไม่จ�ำเป็นต้องส�ำแดงเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือด้วยวำจำ

32.4		 กรณีที่พบกำรส�ำแดงหรือกำรเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จของเงินหรือตรำสำรที่เปล่ียนมือ	 หรือ 

	 พบกำรไม่ส�ำแดงหรือไม่เปิดเผยข้อเท็จจริง	 หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ต้องมีอ�ำนำจในกำรขอและ 

	 รับข้อมูลเพิ่มเติมจำกผู้ขนเงิน	 โดยค�ำนึงถึงต้นทำงของเงินหรือตรำสำรที่เปล่ียนมือและควำมมุ่งหมำย 

	 ในกำรใช้เงินหรือตรำสำรดังกล่ำว

32.5		 บุคคลทีส่�ำแดงหรอืเปิดเผยข้อเทจ็จรงิทีเ่ป็นเทจ็ต้องอยูใ่นข่ำยได้รบักำรลงโทษอย่ำงเหมำะสมและมผีล 

	 เป็นกำรยับยั้งไม่ว่ำจะเป็นทำงอำญำ	ทำงแพ่ง	หรือทำงปกครอง

32.6		 ข้อมูลทีไ่ด้รบัจำกกำรส�ำแดงหรอืกำรเปิดเผยข้อเทจ็จรงิต้องมีไว้ให้	FIU	โดยผ่ำนทัง้	(a)	ระบบทีแ่จ้ง	FIU	 

	 ว่ำมธีรุกรรมข้ำมประเทศสงสยั	หรอื	(b)	กำรจดัท�ำข้อมลูกำรส�ำแดงและเปิดเผยข้อเทจ็จรงิให้แก่	FIU	โดยตรง

32.7		 ในระดบัภำยในประเทศ	ประเทศต้องสร้ำงหลกัประกนัว่ำมกีำรประสำนระหว่ำงหน่วยงำนด้ำนศลุกำกร	 

	 ตรวจคนเข้ำเมือง	 และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องอย่ำงเพียงพอในประเด็นที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำม 

	 ข้อแนะน�ำที่	32
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32.8		 หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ต้องสำมำรถหยุดหรือยับยั้งเงินหรือตรำสำรที่เปลี่ยนมือในระยะเวลำ 

	 ที่สมเหตุสมผลเพื่อสืบให้แน่ใจว่ำมีกำรพบหลักฐำนเกี่ยวกับ	ML/FT	หรือไม่ในกรณีที่

	 a)		 มีข้อสงสัยว่ำมี	ML/FT	หรือควำมผิดมูลฐำน

	 b)		 มีกำรส�ำแดงหรือกำรเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จ

32.9		 ประเทศต้องสร้ำงหลักประกันว่ำระบบกำรส�ำแดงและกำรเปิดเผยข้อเท็จจริงต้องเอื้อต่อควำมร่วมมือ 

	 และกำรช่วยเหลือระหว่ำงประเทศตำมข้อแนะน�ำที่	 36	 ถึง	 40	 ทั้งนี้เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก 

	 แก่ควำมร่วมมือดังกล่ำว	ต้องเก็บข้อมูลไว้เมื่อ

	 a)		 กำรส�ำแดงหรือเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เกินกว่ำวงเงินที่ก�ำหนด

	 b)		 กำรส�ำแดงหรือเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จ

	 c)		 สงสัยว่ำมี	ML/FT

32.10		 ประเทศต้องสร้ำงหลักประกันว่ำมีกำรรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำรใช้ข้อมูล 

	 ผ่ำนระบบกำรส�ำแดงและเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่ำงเหมำะสมโดยปรำศจำกข้อจ�ำกัดเรื่อง	 a)	 กำรช�ำระ 

	 ค่ำสินค้ำและบริกำรระหว่ำงประเทศ	b)	กำรเคลื่อนย้ำยเงินเงินอย่ำงเสรีด้วยวิธีใดๆ

32.11		 บุคคลที่ขนเงินหรือตรำสำรที่เปลี่ยนมือได้ข้ำมประเทศที่เกี่ยวข้องกับ	ML/FT	 หรือควำมผิดมูลฐำน	 

	 ต้องอยู่ภำยใต้	 (a)	 กำรลงโทษที่เหมำะสมและมีผลเป็นกำรยับยั้งไม่ว่ำทำงอำญำ	 ทำงแพ่ง	 หรือ 

	 ทำงปกครอง	 และ	 (b)	 มำตรกำรที่สอดคล้องกับข้อแนะน�ำที่	 4	 ที่ท�ำให้สำมำรถริบเงินหรือตรำสำร 

	 ดังกล่ำวได้	
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สถิติข้อแนะน�ำที่ 33

33.1		 ประเทศต้องเก็บรักษำสถิติเก่ียวกับประสิทธิผลและประสิทธิภำพของระบบ	 AML/CFT	 ของตน 

	 อย่ำงรอบด้ำน	รวมถึงสถิติด้ำน

	 a)		 กำรรับและส่งต่อธุรกรรมสงสัย

	 b)		 กำรสืบสวน	ฟ้องร้องด�ำเนินคดี	และกำรพิพำกษำว่ำมีควำมผิดฐำน	ML/FT

	 c)		 กำรระงับกำรด�ำเนินกำรกับทรัพย์สิน	กำรยึด	และริบทรัพย์สิน

	 d)		 ควำมช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำงอำญำ	หรือกำรขอและรับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
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แนวปฏิบัติและควำมเห็นข้อแนะน�ำที่ 34

34.1		 หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่	 ผู้มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกับดูแล	 และหน่วยงำนก�ำกับดูแลตนเอง	 ต้องจัดท�ำ 

	 แนวปฏิบัติและควำมเห็น	 ซึ่งจะช่วยสถำบันกำรเงิน	 และ	 DNFBPs	 ในกำรด�ำเนินมำตรกำรด้ำน	 

	 AML/CFT	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง	ในกำรตรวจพบและกำรรำยงำนธุรกรรมสงสัย



138 TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT

METHODOLOGY

ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS

METHODOLOGY 
ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS

TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT 87  

RECOMMENDATION 35 SANCTIONS 

                                                     

81

81



139TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT

METHODOLOGY

ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�าของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

บทลงโทษข้อแนะน�ำที่ 35

35.1		 ประเทศต้องสร้ำงหลักประกันว่ำมีบทลงโทษที่เหมำะสมและมีผลเป็นกำรยับยั้งไม่ว่ำจะเป็นทำงอำญำ	 

	 ทำงแพ่ง	หรอืทำงปกครองทีส่ำมำรถใช้กบับคุคลธรรมดำหรอืนิติบุคคลทีไ่ม่สำมำรถปฏบัิติตำมข้อก�ำหนด 

	 ด้ำน	AML/CFT	ของข้อแนะน�ำที่	6	และ	8	จนถึงข้อที่	23

35.2		 บทลงโทษต้องไม่ใช้แค่เพียงสถำบันกำรเงิน	และ	DNFBPs	เท่ำนั้น	แต่ต้องรวมถึงผู้บริหำรและผู้จัดกำร 

	 ระดับอำวุโสด้วย
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กรรมสำรระหว่ำงประเทศข้อแนะน�ำที่ 36

36.1		 ประเทศต้องเป็นภำคีอนุสัญญำกรุงเวียนนำ	 อนุสัญญำพำเลอโม	 อนุสัญญำแห่งสหประชำชำติว่ำด้วย 

	 กำรต่อต้ำนกำรทุจริต	 (อนุสัญญำเมอริดำ)	 และอนุสัญญำว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 

	 แก่กำรก่อกำรร้ำย

36.2		 ประเทศต้องปฏิบัติตำมอนุสัญญำกรุงเวียนนำ	 อนุสัญญำพำเลอโม	 อนุสัญญำเมอริดำ	 และอนุสัญญำ 

	 ว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยอย่ำงครบถ้วน
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ควำมช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำงอำญำข้อแนะน�ำที่ 37

37.1		 ประเทศต้องมีฐำนทำงกฎหมำยท่ีก่อให้เกิดควำมช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำงอำญำได้อย่ำงรวดเร็ว 
	 ในขอบเขตที่กว้ำงที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ในด้ำนกำรสืบสวน	กำรฟ้องร้องด�ำเนินคดี	และกำรด�ำเนินกำร 
	 ทีเ่กีย่วข้องกับกำรฟอกเงิน	ควำมผดิมลูฐำนทีเ่กีย่วข้อง	และกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย

37.2		 ประเทศต้องใช้หน่วยงำนกลำงหรือกลไกทำงกำรที่จัดตั้งเพื่อส่งค�ำขอหรือด�ำเนินกำรตำมค�ำขอ	 และ 
	 ต้องมกีระบวนกำรทีช่ดัเจนส�ำหรบักำรจดัล�ำดบัควำมส�ำคัญและด�ำเนนิกำรตำมค�ำขอควำมควำมช่วยเหลอื 
	 ซึ่งกันและกันทำงอำญำได้ทันเวลำ	 และต้องบ�ำรุงรักษำระบบกำรจัดกำรคดีเพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำ 
	 ของค�ำขอ

37.3		 ไม่ควรห้ำมไม่ให้มีควำมช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำงอำญำ	 หรือท�ำให้ควำมช่วยเหลือนั้นอยู่ในเงื่อนไข 
	 ที่เข้มงวดหรือไม่สมเหตุสมผลจนเกินไป

37.4		 ประเทศต้องไม่ปฏิเสธค�ำขอควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยระหว่ำงกันโดยอ้ำงเหตุผลว่ำ

	 a)		 ควำมผิดนั้นเกี่ยวข้องกับกำรเงินกำรคลัง

	 b)		 เป็นข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรรักษำควำมลับของสถำบันกำรเงิน	 และ	 DNFBPs	 ยกเว้นกรณ ี
	 	 ทีข้่อมลูนัน้ถกูถอืครองโดยใช้เอกสทิธวิชิำชพีทำงกฎหมำย	หรอืควำมลบัของวชิำชพีทำงกฎหมำย

37.5		 ต้องรักษำควำมลับของค�ำขอควำมช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำงอำญำที่ประเทศได้รับ	 และเก็บข้อมูล 
	 นั้นไว้กับตนเองโดยอยู่ภำยใต้หลักกำรพื้นฐำนของกฎหมำยภำยในประเทศ	 เพื่อคุ้มครองควำมถูกต้อง 
	 สมบูรณ์ของกำรสืบสวน

37.6		 ในกรณีที่ค�ำขอควำมช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำงอำญำไม่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ก�ำลังบังคับ	 ประเทศ 
	 ก็ไม่ต้องใช้หลักควำมผิดสองประเทศ	(dual	criminality)	มำเป็นเงื่อนไขในกำรให้ควำมช่วยเหลือ

37.7		 ในกรณทีีก่�ำหนดให้ต้องเป็นควำมผดิสองประเทศจงึจะให้ควำมช่วยเหลือซึง่กันและกันทำงอำญำได้	ให้ถอืว่ำ 
	 ได้ปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดแล้ว	ไม่ว่ำทัง้สองประเทศจะให้ควำมผดินัน้อยูใ่นควำมผิดประเภทเดียวกัน	หรอื 
	 ตั้งชื่อควำมผิดโดยใช้ศัพท์เฉพำะทำงเดียวกันหรือไม่	 โดยมีเงื่อนไขว่ำทั้งสองประเทศจะต้องก�ำหนด 
	 ให้กำรกระท�ำควำมผิดนั้นเป็นควำมผิดอำญำ

37.8		 ก�ำหนดให้ใช้อ�ำนำจและเทคนิคกำรสืบสวนตำมข้อแนะน�ำที่	 31	 หรืออ�ำนำจและเทคนิคอื่นของ 
	 หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ในประเทศ	 เพื่อตอบสนองค�ำขอควำมช่วยเหลือซ่ึงกันและกันทำงอำญำ 
	 รวมทัง้กำรตอบสนองค�ำขอจำกหน่วยบงัคบัใช้กฎหมำยและศำลของต่ำงประเทศ	อ�ำนำจและเทคนคิเหล่ำนี้ 
	 ต้องรวมถึง

	 a)		 อ�ำนำจเฉพำะทั้งหมดที่ก�ำหนดไว้ภำยใต้ข้อแนะน�ำที่	 31	 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเก็บรวบรวม	 สืบค้น	 
	 	 และยดึครองข้อมลูข่ำวสำร	เอกสำร	หรอืหลกัฐำน	(รวมถงึหลกัฐำนทำงกำรเงนิ)	จำกสถำบนักำรเงนิ	 
	 	 หรือบุคคลธรรมดำ	หรือนิติบุคคลอื่น	และบันทึกค�ำให้กำรของพยำน

	 b)		 อ�ำนำจและเทคนิคกำรสืบสวนอื่นในขอบเขตที่กว้ำง
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ควำมช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำงอำญำ:	กำรอำยัดและริบทรัพย	์ข้อแนะน�ำที่ 38

38.1		 ประเทศต้องมีหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรตอบสนองอย่งรวดเร็วต่อค�ำขอจำกต่ำงประเทศให้บ่งชี	้ 

	 ระงับ	ยึด	หรือริบทรัพย์

	 a)		 ทรัพย์สินที่ถูกฟอกจำก

	 b)		 ทรัพย์สินที่ได้มำจำก

	 c)		 เครื่องมือที่ใช้ใน

	 d)		 เครื่องมือท่ีมุ ่งหมำยใช้เพื่อกำรฟอกเงิน	 ควำมผิดมูลฐำน	 หรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 

	 	 แก่กำรก่อกำรร้ำย

	 e)		 ทรัพย์สินที่มีมูลค่ำเท่ำกัน

38.2		 ประเทศต้องมอี�ำนำจเพือ่ให้ควำมช่วยเหลอืต่อค�ำขอควำมร่วมมอืทีเ่ก่ียวกบักำรรบิทรพัย์โดยไม่ต้องได้รบั 

	 กำรพิพำกษำว่ำมีควำมผิด	(non-conviction	based	confiscation)	และมำตรกำรชั่วครำวที่เกี่ยวข้อง	 

	 อย่ำงน้อยในสภำพกำรณ์ทีไ่ม่สำมำรถหำผูก้ระท�ำควำมผดิได้ด้วยสำเหตุเสียชวิีต	หลบหนไีปต่ำงประเทศ	 

	 สูญหำย	 หรือไม่ทรำบผู้กระท�ำควำมผิด	 เว้นเสียแต่ว่ำกำรด�ำเนินกำรนี้จะไม่สอดคล้องกับหลักกำร 

	 พื้นฐำนของกฎหมำยภำยในประเทศ

38.3		 ประเทศต้องมี	 (a)	 กำรเตรียมกำรส�ำหรับกำรประสำนกับต่ำงประเทศในกำรยึดและริบทรัพย์	 และ	 

	 (b)	กลไกเพือ่บรหิำรจดักำรและขำยทอดทรพัย์สนิทีถ่กูระงบักำรด�ำเนนิกำร	ถกูยดึ	หรอืถูกรบิเมือ่จ�ำเป็น

38.4		 ประเทศต้องสำมำรถแบ่งปันทรัพย์สนิที่ถกูริบกบัประเทศอืน่	ๆ 	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมือ่กำรริบทรพัย์นัน้ 

	 เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมของกำรประสำนบังคับใช้กฎหมำย
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กำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนข้อแนะน�ำที่ 39

39.1		 ประเทศต้องสำมำรถด�ำเนินกำรตำมค�ำขอให้ส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนที่เก่ียวข้องกับ	ML/FT	 โดยไม่ชักช้ำ	 

	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเทศต้อง

	 a)		 สร้ำงหลักประกันว่ำ	ML/FT	เป็นควำมผิดที่สำมำรถส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนได้

	 b)		 สร้ำงหลักประกันว่ำมีระบบบริหำรจัดกำรคดีและมีกระบวนกำรที่ชัดเจนส�ำหรับกำรด�ำเนินกำร 

	 	 ตำมค�ำขอให้ส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนได้เร็วพอ	รวมถึงกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญตำมควำมเหมำะสม

	 c)		 ต้องไม่ก�ำหนดเงื่อนไขที่ไม่สมเหตุสมผลหรือเข้มงวดเกินไปในกำรด�ำเนินกำรตำมค�ำขอให้ส่ง 

	 	 ผู้ร้ำยข้ำมแดน

39.2		 ประเทศต้อง

	 a)		 ส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนที่เป็นคนชำติตน	หรือ

	 b)		 ในกรณท่ีีไม่ส่งผูร้้ำยข้ำมแดนด้วยเหตผุลเพยีงเพรำะเป็นคนชำต	ิเมือ่ได้รบัค�ำขอให้ส่งผู้ร้ำยข้ำมแดน	 

	 	 ประเทศต้องส่งคดีต่อหน่วยงำนท่ีมีอ�ำนำจหน้ำที่โดยไม่ชักช้ำ	 เพ่ือด�ำเนินคดีควำมผิดที่ได้ระบุไว ้

	 	 ในค�ำขอ

39.3		 กรณทีีก่�ำหนดให้ใช้ควำมผดิสองประเทศส�ำหรบักำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดน	ให้ถอืว่ำได้ปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดแล้ว 

	 ไม่ว่ำทั้งสองประเทศจะก�ำหนดให้ควำมผิดอยู ่ในควำมผิดประเภทเดียวกัน	 หรือต้ังชื่อควำมผิด 

	 โดยใช้ศพัท์เฉพำะทำงเดยีวกนัหรอืไม่	โดยมเีงือ่นไขว่ำทัง้สองประเทศจะต้องก�ำหนดให้กำรกระท�ำควำมผดิ 

	 นั้นเป็นควำมผิดอำญำ

39.4		 ประเทศต้องก�ำหนดให้มกีลไกส่งผูร้้ำยข้ำมแดนทีผ่่อนปรนซึง่สอดคล้องกับหลกักำรพืน้ฐำนของกฎหมำย 

	 ภำยในประเทศ
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ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศรูปแบบอื่น	ๆข้อแนะน�ำที่ 40

หลกัการทัว่ไป

40.1		 ประเทศต้องสร้ำงหลักประกันว่ำหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ในประเทศสำมำรถให้ควำมร่วมมือ 
	 ระหว่ำงประเทศในด้ำนกำรฟอกเงิน	 ควำมผิดมูลฐำนที่เกี่ยวข้อง	 และกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 
	 แก่กำรก่อกำรร้ำยได้อย่ำงรวดเร็วในขอบเขตที่กว้ำงที่สุด	กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่ำวต้องด�ำเนินกำร 
	 เมื่อมีค�ำขอและแจ้งไปเองได้โดยไม่ต้องมีค�ำขอ

40.2		 หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ต้อง

	 a)		 มีฐำนทำงกฎหมำยอย่ำงครบถ้วนในกำรให้ควำมร่วมมือ

	 b)		 มีอ�ำนำจในกำรใช้วิธีกำรที่มีประสิทธิภำพมำกที่สุดเพื่อร่วมมือ

	 c)		 มีกลไก	หรือช่องทำงที่ชัดเจนและปลอดภัยที่จะอ�ำนวยควำมสะดวกและอนุญำตให้ส่งค�ำขอหรือ 
	 	 ด�ำเนินกำรตำมค�ำขอ

	 d)		 มีกระบวนกำรที่ชัดเจนส�ำหรับกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญและด�ำเนินกำรตำมค�ำขอได้ทันเวลำ

	 e)		 มีกระบวนกำรที่ชัดเจนส�ำหรับกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับ

40.3		 ในกรณหีน่วยงำนทีม่อี�ำนำจหน้ำทีจ่�ำเป็นต้องใช้ควำมตกลงทวิภำคหีรอืพหภุำคเีพือ่ร่วมมอื	ควำมตกลง 
	 เหล่ำนี้ต้องได้รับกำรเจรจำกับหน่วยงำนคู่เจรจำต่ำงประเทศและลงนำมได้เหมำะสมแก่เวลำ

40.4		 เม่ือได้รับค�ำขอ	 หน่วยงำนที่ส่งค�ำขอต้องจัดให้มีควำมเห็นเก่ียวกับกำรใช้และประโยชน์ของข้อมูล 
	 ที่ได้รับกลับไปยังหน่วยงำนที่ตนได้รับควำมช่วยเหลือโดยไม่ชักช้ำ

40.5		 ประเทศต้องไม่ห้ำมหรือก�ำหนดเงื่อนไขที่ไม่สมเหตุสมผลหรือเข้มงวดเกินไปเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม 
	 ข้อมลูเพือ่แลกเปลีย่นหรอืให้ควำมช่วยเหลอื	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่	หน่วยงำนทีม่อี�ำนำจหน้ำทีต้่องไม่ปฏเิสธ 
	 กำรให้ควำมช่วยเหลือโดยอ้ำงเหตุผลว่ำ

	 a)		 ค�ำขอนั้นเกี่ยวกับกำรเงินกำรคลัง

	 b)		 กฎหมำยก�ำหนดให้สถำบันกำรเงิน	 และ	 DNFBPs	 รักษำควำมลับ	 ยกเว้นกรณีที่ข้อมูลนั้น 
	 	 ถูกถือครองโดยใช้เอกสิทธิวิชำชีพทำงกฎหมำย	หรือควำมลับของวิชำชีพทำงกฎหมำย

	 c)		 มีกำรสอบสวน	 สืบสวน	 หรือกำรด�ำเนินกำรตำมที่ประเทศร้องขอ	 เว้นเสียแต่ว่ำควำมช่วยเหลือ 
	 	 นั้นจะเป็นอุปสรรคต่อกำรสอบสวน	สืบสวน	หรือกำรด�ำเนินกำรนั้น

	 d)		 ลักษณะหรือสถำนะ	 (ทำงแพ่ง	 ทำงปกครอง	 กำรบังคับใช้กฎหมำย	 ฯลฯ)	 ของหน่วยงำนที่มี 
	 	 อ�ำนำจหน้ำที่ที่ร้องขอแตกต่ำงไปจำกหน่วยงำนคู่เจรจำต่ำงประเทศ

40.6		 ประเทศต้องมีกำรควบคุมหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยเพื่อสร้ำงหลักประกันว่ำข้อมูลที่แลกเปลี่ยน 
	 ระหว่ำงหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ร้องขอหรือจัดหำให้เท่ำนั้น	 และใช้โดย 
	 หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่	เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนที่ได้รับกำรร้องขอก่อน
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40.7		 หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ต้องรักษำควำมลับส�ำหรับค�ำขอควำมร่วมมือใด	ๆ	และข้อมูลที่แลกเปลี่ยน	 

	 โดยสอดคล้องกับพันธกรณีของทั้งสองฝ่ำยเกี่ยวกับนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวและกำรคุ้มครองข้อมูล	 

	 อย่ำงน้อยหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำท่ีต้องคุ้มครองข้อมูลที่ได้แลกเปล่ียนในลักษณะเดียวกันกับ 

	 กำรคุ้มครองข้อมูลท่ีคล้ำยคลึงซึ่งได้รับจำกแหล่งข้อมูลในประเทศ	 หน่วยงำนท่ีมีอ�ำนำจหน้ำที่ 

	 ต้องสำมำรถปฏเิสธกำรให้ข้อมูล	หำกหน่วยงำนทีร้่องขอไม่สำมำรถคุม้ครองข้อมลูได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

40.8		 หน่วยงำนทีม่อี�ำนำจหน้ำทีต้่องสำมำรถด�ำเนนิกำรสอบสวนในนำมของหน่วยงำนคูเ่จรจำต่ำงประเทศได้	 

	 และแลกเปลีย่นข้อมลูทัง้หมดทีไ่ด้รบักับหน่วยงำนคู่เจรจำต่ำงประเทศ	หำกมกีำรสืบสวนภำยในประเทศ

การแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่าง FIU

40.9		 FIU	ต้องมีฐำนทำงกฎหมำยอย่ำงเพียงพอส�ำหรับกำรให้ควำมร่วมมือด้ำนกำรฟอกเงิน	ควำมผิดมูลฐำน 

	 ที่เกี่ยวข้อง	และกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย

40.10		 FIU	ต้องมีแจ้งควำมเห็นกลับไปยังหน่วยงำนคู่เจรจำต่ำงประเทศเกี่ยวกับกำรใช้ข้อมูลที่ได้รับ	ตลอดจน 

	 ผลกำรวิเครำะห์ที่ได้จำกข้อมูลดังกล่ำว

40.11		 FIU	ต้องมีอ�ำนำจในกำรแลกเปลี่ยน

	 a)		 ข้อมูลทั้งหมดที่ให้	FIU	สำมำรถเข้ำถึงและขอรับได้โดยตรงหรือโดยอ้อม	โดยเฉพำะข้อมูลภำยใต้ 

	 	 ข้อแนะน�ำที่	29

	 b)		 ข้อมูลอื่นใดที่	 FIU	 มีอ�ำนำจขอรับหรือเข้ำถึงโดยตรงหรือโดยอ้อมในระดับภำยในประเทศ	 

	 	 โดยอยู่ภำยใต้หลักกำรต่ำงตอบแทน

การแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างผูมี้หน้าทีก่�ากบัดแูลทางการเงนิ

40.12		 ผูม้หีน้ำทีก่�ำกับดูแลทำงกำรเงนิต้องมฐีำนทำงกฎหมำยส�ำหรบักำรให้ควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนคูเ่จรจำ 

	 ต่ำงประเทศ	 (โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงลักษณะหรือสถำนะ)	 ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนระหว่ำงประเทศด้ำน 

 กำรก�ำกบัดแูล	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่	กำรแลกเปลีย่นข้อมลูกำรก�ำกับดูแลทีเ่ก่ียวข้องกับวตัถุประสงค์	AML/CFT

40.13		 ผูม้หีน้ำทีก่�ำกบัดแูลทำงกำรเงนิต้องสำมำรถแลกเปลีย่นข้อมลูภำยในประเทศรวมถงึข้อมลูทีส่ถำบนักำรเงนิ 

	 ถือครองกับหน่วยงำนคู่เจรจำต่ำงประเทศได้ในลักษณะที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของแต่ละฝ่ำย

40.14		 ผู้มีหน้ำที่ก�ำกับดูแลทำงกำรเงินต้องสำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเภทต่อไปนี้ได้เมื่อเกี่ยวข้องกับ 

	 วัตถุประสงค์	AML/CFT	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับผู้มีหน้ำที่ก�ำกับดูแลทำงกำรเงินอื่นที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ 

	 ร่วมกันในกำรก�ำกับดูแลสถำบันกำรเงินที่ด�ำเนินกำรอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
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	 a)		 ข้อมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์	 เช่น	 ข้อมูลระบบกำรออกกฎเกณฑ์ภำยใน	 และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ 
	 	 ภำคกำรเงิน

	 b)		 ข้อมลูเกีย่วกบัผูม้หีน้ำทีก่�ำกบัดแูลโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ส�ำหรบัผู้มหีน้ำทีก่�ำกับดูแลภำยใต้หลักปฏบัิติ 
	 	 ด้ำนกำรก�ำกับดูแล	 เช่น	 ข้อมูลเก่ียวกับกำรด�ำเนินกำรทำงธุรกิจของสถำบันกำรเงิน	 เจ้ำของ 
	 	 ผู้รับประโยชน์	กำรบริหำรจัดกำร	และควำมถูกต้องเหมำะสม

	 c)		 ข้อมูลด้ำน	 AML/CFT	 เช่น	 ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนและนโยบำยภำยในด้ำน	 AML/CFT	 
	 	 ของสถำบันกำรเงิน	ข้อมูลกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงลูกค้ำ	ข้อมูลลูกค้ำ	ตัวอย่ำงบัญชี 
	 	 และข้อมูลกำรท�ำธุรกรรม

40.15		 ผู ้มีหน้ำที่ก�ำกับดูแลทำงกำรเงินต้องสำมำรถด�ำเนินกำรสอบสวนในนำมของหน่วยงำนคู ่เจรจำ 
	 ต่ำงประเทศได้	 และสำมำรถมอบอ�ำนำจหรืออ�ำนวยควำมสะดวกตำมควำมเหมำะสมแก่หน่วยงำน 
	 หน่วยงำนคู ่เจรจำต่ำงประเทศให้ด�ำเนินกำรสอบสวนในประเทศได้	 เพ่ืออ�ำนวยกำรก�ำกับดูแล 
	 ในระดับกลุ่มอย่ำงมีประสิทธิผล

40.16		 ผู้มีหน้ำที่ก�ำกับดูแลทำงกำรเงินต้องสร้ำงหลักประกันว่ำได้รับกำรอนุญำตล่วงหน้ำจำกผู้มีหน้ำที ่
	 ก�ำกับดูแลทำงกำรเงินที่ได้รับค�ำขอส�ำหรับกำรส่งต่อข้อมูลที่มีกำรแลกเปล่ียน	 หรือใช้ข้อมูลเพื่อ 
	 วัตถุประสงค์กำรก�ำกับดูแลหรือวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อกำรก�ำกับดูแล	 เว้นแต่ผู้มีหน้ำที่ก�ำกับดูแล 
	 ทำงกำรเงินที่ด�ำเนินกำรร้องขออยู่ภำยใต้พันธกรณีทำงกฎหมำยที่ต้องเปิดเผยหรือรำยงำนข้อมูล	 
	 ในกรณีเช่นนั้น	 อย่ำงน้อยผู้มีหน้ำที่ก�ำกับดูแลทำงกำรเงินที่ด�ำเนินกำรร้องขอต้องแจ้งผู ้มีหน้ำท่ี 
	 ก�ำกับดูแลทำงกำรเงินที่ได้รับค�ำขอทรำบถึงพันธกรณีทันที

การแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างหน่วยบงัคบัใช้กฎหมาย

40.17		 หน่วยบงัคบัใช้กฎหมำยต้องสำมำรถแลกเปลีย่นข้อมลูภำยในประเทศกบัหน่วยงำนคูเ่จรจำต่ำงประเทศได้	 
	 เพือ่วตัถปุระสงค์ด้ำนข่ำวกรองทำงกำรเงนิหรอืเพือ่กำรสบืสวนกำรฟอกเงิน	ควำมผดิมลูฐำนทีเ่กีย่วข้อง	 
	 หรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	 รวมถึงกำรบ่งช้ีและติดตำมร่องรอยของรำยได้และ 
	 เครื่องมือที่ใช้ในกำรกระท�ำควำมผิด

40.18		 หน่วยบังคับใช้กฎหมำยต้องสำมำรถใช้อ�ำนำจ	 รวมถึงเทคนิคกำรสืบสวนใดๆ	 ที่มีอยู่ตำมกฎหมำย 
	 ภำยในประเทศ	 เพื่อด�ำเนินกำรสอบสวนและหำข้อมูลในนำมของหน่วยงำนคู่เจรจำต่ำงประเทศ	 
	 กฎเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติในกำรให้ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยบังคับใช้กฏหมำย	เช่น	ข้อตกลงระหว่ำง 
	 ต�ำรวจสำกลหรือต�ำรวจสำกลยโุรป	หรอืฝ่ำยยตุธิรรมสำกลยโุรป	และแต่ละประเทศต้องก�ำหนดข้อห้ำม 
	 เกี่ยวกับกำรใช้ข้อมูลตำมที่หน่วยบังคับใช้กฎหมำยที่รับค�ำขอก�ำหนด

40.19		 หน่วยงำนบงัคบัใช้กฎหมำยต้องตัง้คณะสบืสวนร่วม	เพือ่ด�ำเนนิควำมร่วมมอืในด้ำนสบืสวน	และหำกจ�ำเป็น 
	 อำจจัดท�ำข้อตกลงทวิภำคีหรือพหุภำคีเพื่อให้สำมำรถด�ำเนินกำรสืบสวนร่วมได้

การแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างหน่วยงานอืน่ท่ีไม่ใช่หน่วยงานคูเ่จรจา

40.20		 ประเทศต้องอนุญำตให้หน่วยงำนท่ีมีอ�ำนำจหน้ำที่แลกเปลี่ยนข้อมูลโดยอ้อมกับหน่วยงำนอื่นที่ไม่ใช่ 
	 หน่วยงำนคู่เจรจำโดยใช้หลักกำรที่เกี่ยวข้องข้ำงต้น	 ประเทศต้องสร้ำงหลักประกันว่ำ	 หน่วยงำนที่มี 
	 อ�ำนำจหน้ำที่ที่ร้องขอข้อมูลโดยอ้อมต้องแจ้งวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนและต้องแจ้งด้วยว่ำด�ำเนินกำร 
	 ขอข้อมูลในนำมหน่วยงำนใด	
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EFFECTIVENESS ASSESSMENT 

Immediate Outcome 1 Money laundering and terrorist financing risks are understood and, 
where appropriate, actions co-ordinated domestically to combat 
money laundering and the financing of terrorism and proliferation. 

Characteristics of an effective system  

Note to Assessors:  

depth review of, or assess the country’s assessment(s) 

i.e.

Core Issues to be considered in determining if the Outcome is being achieved 
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กำรประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Assessment)

ลกัษณะของระบบท่ีมีประสทิธิผล

	 ประเทศบ่งชี้	 ประเมิน	 และเข้ำใจควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 
แก่กำรก่อกำรร้ำยอย่ำงเหมำะสม	 และประสำนภำยในประเทศเพ่ือด�ำเนินกำรลดควำมเส่ียงเหล่ำนั้น	 
รวมถึงกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง	 กำรใช้แหล่งข้อมูล 
ทีน่่ำเช่ือถอืในขอบเขตทีก่ว้ำง	กำรใช้ผลกำรประเมนิควำมเสีย่งเป็นฐำนในกำรก�ำหนดและจดัล�ำดบัควำมส�ำคญั
ของนโยบำยและกำรด�ำเนินงำนด้ำน	 AML/CFT	 กำรติดต่อสื่อสำรตลอดจนน�ำนโยบำยไปปฏิบัติด้วยวิธี
ประสำนผ่ำนช่องทำงที่เหมำะสม	 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องยังต้องร่วมมือและประสำนโยบำยเพื่อต่อต้ำน 
กำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรแพร่ขยำยอำวธุ	ส่งผลให้ควำมเสีย่งด้ำนกำรฟอกเงนิและสนบัสนนุทำงกำรเงนิ
แก่กำรก่อกำรร้ำยลดลงเป็นอย่ำงมำก

ผลลพัธ์นีเ้ก่ียวข้องกบัข้อแนะน�ำที	่1,	2,	33	และ	34	และยงัเป็นส่วนเสรมิของข้อแนะน�ำที	่15

เข้ำใจควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำร
ก่อกำรร้ำย	และด�ำเนินกำรประสำนภำยในประเทศเพือ่ต่อต้ำนกำรฟอกเงนิ
และกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย	และกำรแพร่ขยำยอำวธุ

ผลลัพธ์ระยะส้ันด้ำนท่ี 1

ข้อความถึงคณะผู้ประเมิน

1)		 คณะผู้ประเมินไม่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำรทบทวนควำมเสี่ยงหรือประเมินกำรประเมินควำมเส่ียงในเชิงลึก	 

	 แต่ควรพจิำรณำว่ำหน่วยงำนทีม่อี�ำนำจหน้ำทีไ่ด้น�ำควำมเสีย่งดงักล่ำวไปก�ำหนดนโยบำยและด�ำเนนิกำร 

	 เพื่อลดควำมเสี่ยงได้ดีเพียงใด

2)		 คณะผู้ประเมินควรค�ำนึงถึงผลกำรวิเครำะห์ผลลัพธ์ระยะสั้น	(Immediate	Outcome	:	IO)	ด้ำนที่	1	นี้ 

	 ในกำรประเมิน	IO	ด้ำนอื่น	ๆ	อย่ำงไรก็ตำม	คณะผู้ประเมินควรให้ผลวิเครำะห์ในด้ำนควำมร่วมมือและ 

	 กำรประสำนมำตรกำรเพือ่ต่อต้ำนกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรแพร่ขยำยอำวธุมผีลกบัแค่กำรประเมนิ	 

	 IO	ด้ำนที่	11	เท่ำนั้น	และไม่ควรมีผลกับ	IO	ด้ำนอื่น	ๆ	(คือด้ำนที่	2	ถึงด้ำนที่	10)	ที่เป็นเรื่องกำรต่อต้ำน 

	 กำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย

ประเด็นส�ำคัญ (Core Issues) ที่ควรค�ำนึงถึงในกำรพิจำรณำผลลัพธ์

1.1		 ประเทศเข้ำใจควำมเสี่ยงด้ำน	ML/FT	ของประเทศตนได้ดีเพียงใด

1.2		 นโยบำยและกำรด�ำเนินงำนด้ำน	 AML/CFT	 ของประเทศสำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำน	 ML/FT	 

	 ที่มีกำรบ่งชี้ได้ดีเพียงใด
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EFFECTIVENESS ASSESSMENT  97  

a)  Examples of Information that could support the conclusions on Core Issues  

The country’s assessment(s) of its ML/TF risks (e.g., types of assessment(s) produced;  types of 
assessment(s) published / communicated

AML/CFT policies, strategies and statements 
communicated/published; engagement and commitment at the senior officials and political 
level

briefings and guidance on 
relevant conclusions from risk assessment(s); frequency and relevancy of consultation on 
policies and legislation, input to develop risk assessment(s) and other policy products

b)  Examples of Specific Factors that could support the conclusions on Core Issues 

                                                     

authorities, Core Issue 1.5 does not prejudge a country’s choice for a particular form and applies equally 

87

88

88

87
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1.3		 ได้น�ำผลกำรประเมินควำมเสี่ยงมำใช้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมเพื่ออ้ำงเหตุผลที่จะยกเว้นและสนับสนุน 

	 กำรใช้มำตรกำรเข้มข้นส�ำหรับควำมเสี่ยงสูงหรือมำตรกำรที่ผ่อนปรนส�ำหรับควำมเสี่ยงต�่ำได้ดีเพียงใด

1.4		 วัตถุประสงค์และกำรด�ำเนินกำรของหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่และหน่วยงำนก�ำกับดูแลตนเอง	 (SRBs)	 

	 มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยของประเทศด้ำน	 AML/CFT	 และควำมเสี่ยงด้ำน	ML/FT	ที่บ่งชี้มำกน้อย 

	 เพียงใด

1.5		 หน่วยงำนทีมี่อ�ำนำจหน้ำทีแ่ละ	SRBs	ร่วมมอืและประสำนในกำรก�ำหนดนโยบำยและน�ำนโยบำยไปปฏบิติั 

	 เพื่อต่อต้ำน	ML/FT	และกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรแพร่ขยำยอำวุธ	WMD	มำกน้อยเพียงใด

1.6		 ประเทศได้สร้ำงหลกัประกนัว่ำสถำบันกำรเงิน	DNFBPs	และภำคส่วนอืน่	ๆ 	ทีต้่องน�ำมำตรฐำนของ	FATF	 

	 มำปรับใช้	ให้ตระหนักถึงผลกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำน	ML/FT	ของประเทศ	มำกน้อยเพียงใด

a)  ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�าคัญ (Core Issues)

1.	 กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำน	ML/FT	ของประเทศ	(เช่น	รูปแบบของกำรประเมินที่จัดท�ำขึ้น	รูปแบบของ 

	 กำรประเมินที่ตีพิมพ์/เผยแพร่)

2.	 นโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำน	 AML/CFT	 (เช่น	 นโยบำย	 ยุทธศำสตร์	 และค�ำแถลงด้ำน	 AML/CFT	 

	 ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่	กำรมีส่วนร่วมและข้อผูกพันในระดับเจ้ำหน้ำที่ระดับสูงและระดับกำรเมือง)

3.	 กำรส่งเสริมและประสำนงำนกับภำคเอกชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	 (เช่น	 กำรสรุปและจัดท�ำสรุปผล 

	 กำรประเมินควำมเสี่ยง	ควำมถี่ของกำรให้ค�ำปรึกษำด้ำนนโยบำยและบทบัญญัติกฎหมำย	เพื่อเป็นข้อมูล 

	 ในกำรประเมินควำมเสี่ยงและผลของนโยบำยอื่น	ๆ)

b) ตัวอย่างของปัจจัยเฉพาะที่สามารถน�ามาสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�าคัญ (Core Issues)

4.	 วธิกีำร	เคร่ืองมอื	และข้อมลูข่ำวสำรทีใ่ช้เพือ่จดัท�ำ	ทบทวน	และประเมนิผลกำรประเมนิควำมเสีย่งข้อมลู 

	 ข่ำวสำรและข้อมูลที่ใช้มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์เพียงใด

5.	 น�ำข่ำวกรองทำงกำรเงินเชิงยุทธศำสตร์	กำรวิเครำะห์	รูปแบบกำรกระท�ำควำมผิด	และแนวปฏิบัติไปใช้ 

	 ประโยชน์อย่ำงไร

6.	 หน่วยงำนใดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบุคคลใด	 (รวมถึงสถำบันกำรเงิน	 และ	 DNFBPs)	 ที่มีส่วนร่วม 

	 กบักำรประเมนิควำมเสีย่ง	หน่วยงำนและบคุคลเหล่ำนัน้ให้ข้อมลูเพือ่จัดท�ำกำรประเมนิควำมเส่ียงระดับชำติ 

	 อย่ำงไร	และในขั้นตอนใด

7.	 มีกำรปรับปรุงผลกำรประเมินควำมเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน	 มีกำรทบทวนอย่ำงสม�่ำเสมอ	 และตอบสนอง 

	 ต่อเหตุกำรณ์หรือกำรพัฒนำที่ส�ำคัญ	(รวมถึงภัยคุกคำมและแนวโน้มใหม่ๆ)	หรือไม่
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8.	 กำรประเมินควำมเสี่ยงสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับภัยคุกคำม	 จุดเปรำะบำง	 และสภำพจ�ำเพำะด้ำน	 

	 ML/FT	 ที่ประเทศเผชิญอยู่มำกน้อยเพียงใด	 และได้พิจำรณำควำมเส่ียงที่บ่งชี้โดยแหล่งข้อมูลอื่น 

	 ที่น่ำเชื่อถือหรือไม่

9.	 นโยบำยของหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ตอบสนองต่อควำมเสี่ยงด้ำน	ML/FT	ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

10.	 หน่วยงำนทีม่อี�ำนำจหน้ำทีใ่ช้กลไกหรอืองค์กรใดเพือ่สร้ำงหลกัประกันว่ำมคีวำมร่วมมอื	และกำรประสำน 

	 ของกรอบกำรด�ำเนนิงำนระดบัชำตเิพือ่ต่อต้ำน	ML/FT	และกำรสนับสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรแพร่ขยำยอำวุธ	 

	 WMD	ทั้งในระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติ	 และกลไกดังกล่ำวครอบคลุมหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

	 หรือไม่

11.	 กำรแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่ำงหน่วยงำน	ทัง้กรณรีะหว่ำงหน่วยงำนต่อหน่วยงำนหรอืระหว่ำงหลำยหน่วยงำน 

	 ตำมควำมเหมำะสม	เป็นไปภำยในเวลำอันสมควรหรือไม่

12.	 มีทรัพยำกรและควำมเชี่ยวชำญในกำรประเมินควำมเสี่ยง	 และด�ำเนินควำมร่วมมือ	 และกำรประสำน	 

	 ภำยในประเทศที่เพียงพอหรือไม่	
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Immediate Outcome 2 International co-operation delivers appropriate information, 
financial intelligence, and evidence, and facilitates action against 
criminals and their assets. 

Characteristics of an effective system 





Note to Assessors:  

Core Issues to be considered in determining if the Outcome is being achieved   
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ลกัษณะของระบบท่ีมีประสทิธิผล

 ประเทศให้ข้อมลูหรอืควำมช่วยเหลอือย่ำงรวดเรว็และสร้ำงสรรค์เมือ่ได้รบัค�ำขอจำกต่ำงประเทศ	
หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ช่วยเหลือในค�ำขอนั้นโดย

	 	 ▪		หำท่ีตัง้และส่งตัวอำชญำกรข้ำมประเทศ

	 	 ▪		บ่งชี้	 ระงับกำรด�ำเนินกำร	 ยึด	 ริบ	 และแบ่งปันทรัพย์สิน	 และให้ข้อมูล	 (รวมถึงหลักฐำน	 
	 	 	 ข่ำวกรองทำงกำรเงนิ	 ข้อมลูด้ำนกำรก�ำกบัดแูล	 และเจ้ำของผูร้บัประโยชน์)	 ทีเ่ก่ียวข้องกบั 
	 	 	 กำรฟอกเงนิ	กำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย	หรือควำมผดิมลูฐำนทีเ่กีย่วข้อง

	 หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ยังต้องขอควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อติดตำมอำชญำกรและ
ทรัพย์สินของอำชญำกร	 ท�ำให้ประเทศไม่เป็นที่จูงใจให้อำชญำกร	 (รวมถึงผู้ก่อกำรร้ำย)	 ใช้เป็นที่ต้ัง 
เพื่อปฏิบัติกำร	เก็บรักษำรำยได้ที่ผิดกฎหมำย	หรือใช้เป็นที่หลบภัย

ผลลพัธ์นีเ้ก่ียวข้องกบัข้อแนะน�ำที	่36	–	40	และองค์ประกอบของข้อแนะน�ำที	่9,	15,	24,	25	และ	32

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศน�ำมำซึ่งข้อมูล	 ข่ำวกรองทำงกำรเงิน	
หลกัฐำน	และ	สิง่อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรต่อต้ำนอำชญำกรรมและ
ทรัพย์สินของอำชญำกร

ผลลัพธ์ระยะส้ันด้ำนท่ี 2

ข้อความถึงคณะผู้ประเมิน

	 คณะผู้ประเมินควรพิจำรณำผลกระทบของกำรขอและให้ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศภำยใต้	IO	ด้ำนนี้

ต่อ	IO	ด้ำนอื่น	ๆ	(โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนที่	3,	5,	6,	ถึง	10)	รวมถึงพิจำรณำวิธีกำรที่ประเทศขอควำมร่วมมือ

ระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับคดีภำยในประเทศ

ประเด็นส�ำคัญ (Core Issues) ที่ควรค�ำนึงถึงในกำรพิจำรณำผลลัพธ์

2.1		 ประเทศได้ให้ควำมช่วยเหลือซ่ึงกันและกันทำงอำญำที่รวดเร็วและสร้ำงสรรค์	 และส่งผู้ร้ำยข้ำมแดน 

	 ตำมค�ำขอควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศมำกน้อยเพียงใด	และควำมช่วยเหลือที่ให้นั้นมีคุณภำพอย่ำงไร

2.2		 ประเทศขอควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยเพื่อควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในลักษณะที่เหมำะสมและ 

	 รวดเร็วเพื่อติดตำมกำรฟอกเงินควำมผิดมูลฐำนที่เกี่ยวข้อง	 และคดีด้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 

	 แก่กำรก่อกำรร้ำยในประเทศที่มีลักษณะข้ำมชำติมำกน้อยเพียงใด

2.3		 หน่วยงำนต่ำง	ๆ	ได้ขอควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศในรปูแบบอ่ืน	ๆ	เพือ่แลกเปลีย่นข่ำวกรองทำงกำรเงนิ	 

	 ข้อมูลด้ำนกำรก�ำกับดูแล	 กำรบังคับใช้กฎหมำย	 หรือข้อมูลอื่นๆ	 กับหน่วยงำนคู่เจรจำต่ำงประเทศ 

	 ในลักษณะที่เหมำะสมและทันเวลำ	เพื่อวัตถุประสงค์ด้ำน	AML/CFT	มำกน้อยเพียงใด



162 TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT

METHODOLOGY

ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS

METHODOLOGY 
ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS 

100 EFFECTIVENESS ASSESSMENT  

a)  Examples of Information that could support the conclusions on Core Issues  

e.g.,  
number of requests made, received, processed, granted, or refused relating to different 
competent authorities (e.g., central authority, FIU, supervisors, and law enforcement agencies) 
and types of request; timeliness of response, including prioritisation of requests; cases of 
spontaneous dissemination / exchange

, making use of financial intelligence / evidence provided to or by the country (as the case 
may be); investigations conducted on behalf or jointly with foreign counterparts; extradition of 
suspects/criminals for ML/TF

 number of ML/TF investigations/ prosecutions, number and value of assets frozen and 
confiscated (including non-conviction-based confiscation) arising from international co-
operation; value of assets repatriated or shared

b)  Examples of Specific Factors that could support the conclusions on Core Issues 

e.g.,
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2.4		 หน่วยงำนต่ำง	ๆ	ได้ให้ควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศในรปูแบบอืน่	ๆ	 เพือ่แลกเปลีย่นข่ำวกรองทำงกำรเงิน	 
	 ข้อมูลด้ำนกำรก�ำกับดูแล	 กำรบังคับใช้กฎหมำย	 หรือข้อมูลอื่นๆ	 กับหน่วยงำนคู่เจรจำต่ำงประเทศ 
	 ในลักษณะที่เหมำะสมและทันเวลำ	เพื่อวัตถุประสงค์ด้ำน	AML/CFT	มำกน้อยเพียงใด

2.5		 หน่วยงำนทีม่อี�ำนำจหน้ำทีม่ข้ีอมูลและตอบสนองค�ำขอจำกต่ำงประเทศเพือ่ควำมร่วมมอืในกำรบ่งชีแ้ละ 
	 กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐำนและข้อมูลเจ้ำของผู้รับประโยชน์ของนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีกำรตกลงกัน 
	 ทำงกฎหมำยได้ดีเพียงใด

a) ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�าคัญ (Core Issues)

1.		 หลักฐำนกำรบริหำรจัดกำรและจัดท�ำค�ำขอควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเรื่องกำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดน	 
	 ควำมช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนัทำงอำญำ	และควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศรปูแบบอืน่	ๆ 	(เช่น	จ�ำนวนค�ำขอ	 
	 ที่ส่งไป	 จ�ำนวนค�ำขอที่ได้รับ	 จ�ำนวนค�ำขอที่มีกำรด�ำเนินกำร	 จ�ำนวนค�ำขอที่ได้รับควำมช่วยเหลือ	 หรือ 
	 จ�ำนวนค�ำขอที่ถูกปฏิเสธที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่	 (เช่น	 ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด	 
	 หน่วยข่ำวกรองทำงกำรเงิน	 ผู้มีหน้ำที่ก�ำกับดูแล	 และหน่วยบังคับใช้กฎหมำย)	 และประเภทของค�ำขอ	 
	 ระยะเวลำในกำรตอบสนองค�ำขอ	 รวมถึงกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของค�ำขอในกรณีที่หน่วยงำนริเริ่ม 
	 ส่งค�ำขอเองหรือจำกกำรแลกเปลี่ยน)

2.		 ประเภทและจ�ำนวนของควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ	 (รวมถึงบันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือ 
	 ทวภิำค	ีและพหภุำค	ีสนธสิญัญำ	ควำมร่วมมอืทีอ่งิกบัหลกักำรต่ำงตอบแทน	หรอืกลไกควำมร่วมมอือืน่ๆ)

3.		 ตัวอย่ำงของ	 (a)	 กำรจัดท�ำค�ำขอ	 (b)	 กำรให้ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ	 ที่ประสบควำมส�ำเร็จ	 
	 (เช่น	 กำรใช้ประโยชน์จำกข่ำวกรองทำงกำรเงิน	 หลักฐำนท่ีส่งให้แก่หรือให้โดยประเทศ	 (แล้วแต่กรณี)	 
	 กำรสืบสวนในนำมหรือร่วมกับหน่วยงำนคู่เจรจำต่ำงประเทศ	 กำรส่งตัวผู้ต้องสงสัยหรืออำชญำกร	 
	 ML/FT	ข้ำมแดน)

4.		 ข้อมูลด้ำนกำรสืบสวน	 กำรฟ้องร้องด�ำเนินคดี	 กำรริบ	 และกำรส่งคืน/แบ่งปันทรัพย์สิน	 (เช่น	 จ�ำนวน 
 กำรสบืสวน/กำรด�ำเนินคดด้ีำน	ML/FT	จ�ำนวนและมลูค่ำของทรัพย์สนิทีถู่กระงับและรบิ	(รวมถงึกำรรบิทรพัย์ 
 โดยไม่ต้องได้รับกำรพิพำกษำว่ำมคีวำมผดิ)	ทีเ่กิดข้ึนจำกควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ	มลูค่ำของทรพัย์สนิ 
	 ที่ส่งคืนหรือแบ่งปัน)

b) ตัวอย่างของปัจจัยเฉพาะที่สามารถน�ามาสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�าคัญ (Core Issues)

5.		 มำตรกำรเชิงปฏิบัติกำรใดที่น�ำมำใช้เพื่อสร้ำงหลักประกันว่ำมีกำรรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงเหมำะสม	 
 ค�ำขอได้รบักำรเกบ็เป็นควำมลบัเพ่ือคุม้ครองควำมถกูต้องสมบรูณ์ของกระบวนกำร	(เช่น	กำรสบืสวนสอบสวน)  
	 และน�ำข้อมูลที่มีกำรแลกเปลี่ยนกันมำใช้ตำมวัตถุประสงค์

6.		 กลไกใด	(รวมถงึระบบกำรบริหำรจดักำรคด)ี	ทีใ่ช้ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง	ๆ 	เพือ่รบั	ประเมนิ	จดัล�ำดบัควำมส�ำคญั  
	 และตอบสนองค�ำขอควำมช่วยเหลือ

7.		 เหตุผลในกำรปฏิเสธไม่ให้หรือไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือ

8.		 กลไกใด	(รวมถงึระบบกำรบรหิำรจดักำรคด)ี	ทีใ่ช้ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง	ๆ 	เพือ่เลอืก	จดัล�ำดบัควำมส�ำคญั	 
	 และจัดท�ำค�ำขอควำมช่วยเหลือ

9.		 วธิดี�ำเนนิกำรของหน่วยงำนต่ำง	ๆ 	เพือ่สร้ำงหลกัประกนัว่ำประเทศทีร่บัค�ำขอควำมช่วยเหลือได้รบัข้อมลู 
	 ที่ส�ำคัญและถูกต้อง	เพื่อให้เข้ำใจและประเมินค�ำขอนั้นได้	
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10.		 ประเทศร่วมมือกับประเทศที่รับค�ำร้องขอหรือประเทศที่ส่งค�ำร้องขอเพื่อหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขข้อขัดแย้ง 
	 ในเรื่องเขตอ�ำนำจหรือปัญหำซึ่งเกิดจำกข้อมูลในค�ำร้องขอขำดคุณภำพได้ดีเพียงใด

11.		 หน่วยงำนที่รับผิดชอบใช้วิธีกำรใดในกำรท�ำให้ข้อมูลผู้ติดต่อและควำมต้องกำรในค�ำร้องขอควำมร่วมมือ 
	 ระหว่ำงประเทศชัดเจนและเข้ำถึงได้ง่ำย

12.		 ประเทศด�ำเนนิกำรกับบคุคลสญัชำตขิองตนอย่ำงไม่ชกัช้ำโดยไม่มเีหตอุนัควรเมือ่ไม่สำมำรถส่งผูร้้ำยข้ำมแดน 
	 ตำมกฎหมำยได้เพียงใด

13.		 มีมำตรกำรและข้อตกลงใดในกำรบริหำรและส่งคืนทรัพย์สินที่ถูกริบทรัพย์ตำมค�ำร้องขอของประเทศอื่น

14.		 มีกระบวนกำรทำงกฎหมำย	 ทำงปฏิบัติหรือทำงศำล	 (ตัวอย่ำงเช่น	 กำรยึดถือหลักควำมผิดทั้งสองรัฐ 
	 อย่ำงเคร่งครัดเกินไป)	ซึ่งขัดขวำงหรือเป็นอุปสรรคต่อควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศหรือไม่

15.		 หน่วยงำนที่รับผิดชอบแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอ้อมกับประเทศที่ไม่ใช่คู่เจรจำในระดับใด

16.		 มีทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอส�ำหรับ	 (a)	 รับ	 บริหำร	 ประสำนงำนและตอบสนองต่อค�ำร้องควำมร่วมมือ	 
	 และ	(b)	จัดท�ำและประสำนงำนเพื่อร้องขอควำมช่วยเหลือทันเวลำหรือไม่
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102 EFFECTIVENESS ASSESSMENT  

Immediate Outcome 3 Supervisors appropriately supervise, monitor and regulate financial 
institutions, DNFBPs and VASPs for compliance with AML/CFT 
requirements commensurate with their risks. 

Characteristics of an effective system  





Note to Assessors: 

                                                     
eferences to “Supervisors” include 89

89
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ลกัษณะของระบบท่ีมีประสทิธิผล

	 กำรก�ำกับดูแลและติดตำมกำรบริหำรจัดกำรและลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุน
ทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำยในภำคกำรเงินและภำคส่วนอืน่	ๆ	ทีเ่กีย่วข้องโดย

	 	 ▪  กำรป้องกนัอำชญำกรหรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องสมัพนัธ์ไม่ให้ถอืครองหรอืเป็นเจ้ำของผูร้บัประโยชน์ 
   ผูซ้ึง่ควบคมุผลประโยชน์หรือถอืสทิธเิป็นเจ้ำของ	หรอืมตี�ำแหน่งหน้ำทีบ่รหิำรสถำบนักำรเงนิ 
   หรือ	DNFBPs	หรือ	VASPs	และ

	 	 ▪		กำรบ่งชี	้กำรแก้ไข	และกำรลงโทษในทนัทท่ีีละเมดิข้อก�ำหนดด้ำน	AML/CFT	หรอืไม่สำมำรถ 
	 	 	 บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 
	 	 	 ได้อย่ำงเหมำะสม

	 ผูม้หีน้ำทีก่�ำกบัดูแลต้องจดัให้ควำมเหน็และแนวปฏบิตัติำมข้อก�ำหนด	AML/CFT	ให้แก่สถำบันกำรเงนิ
และ	DNFBPs	 และ	VASPs	 อย่ำงเพียงพอ	กำรก�ำกบัดแูลและตดิตำมตรวจสอบช่วยยกระดับกำรปฏบัิติตำม 
ข้อก�ำหนดด้ำน	AML/CFT	และควำมพยำยำมของอำชญำกรในกำรใช้ภำคกำรเงนิและ	DNFBPs	และ	VASPs	
เพือ่กระท�ำควำมผดิ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในภำคส่วนทีล่่อแหลมต่อควำมเสีย่งด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนนุ
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย

ผลลพัธ์นีเ้กีย่วข้องกบัข้อแนะน�ำที	่14,	15,	26	ถงึ	28,	34	และ	35	และองค์ประกอบของข้อแนะน�ำที	่1	และ	40

ผู้มีหน้ำท่ีก�ำกับดูแลได้ก�ำกับดูแล	 ติดตำมตรวจสอบ	 และก�ำหนด 
กฎเกณฑ์ให้กับสถำบันกำรเงิน	 และ	 DNFBPs	 เพื่อกำรปฏิบัติตำม 
ข้อก�ำหนด	AML/CFT	ได้อย่ำงเหมำะสมกับควำมเสี่ยง

ผลลัพธ์ระยะส้ันด้ำนท่ี 3

ข้อความถึงคณะผู้ประเมิน

1)		 ผู้ประเมินต้องพิจำรณำชั่งน�้ำหนักว่ำภำคกำรเงิน	ธุรกิจและผู้ประกอบวิชำชีพที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน	และ	 
	 VASPs	ภำคใดส�ำคญัมำกทีส่ดุ	ส�ำคญัปำนกลำง	หรอืส�ำคญัน้อย	และให้ควำมเห็นไว้ในบทที	่1	บทที	่5	และ 
	 บทที่	 6	 ของรำยงำน	 ในกำรประเมินประสิทธิผลในภำพรวมของ	 IO	 3	 นี้	 ผู้ประเมินควรอธิบำยว่ำตน 
	 ให้น�้ำหนักข้อบกพร่องที่พบนั้นอย่ำงไร	 และให้อธิบำยด้วยว่ำได้น�ำข้อบกพร่องดังกล่ำวมำพิจำรณำ 
	 กับแต่ละภำคธุรกิจตำมน�้ำหนักที่ให้อย่ำงไร

2)		 ในกำรพจิำรณำว่ำจะให้น�ำ้หนกัภำคกำรเงนิ	ธรุกจิและผูป้ระกอบวชิำชพีทีไ่ม่ใช่สถำบนักำรเงนิ	และ	VASPs	ต่ำงๆ	 
	 อย่ำงไรผู้ประเมินควรพิจำรณำควำมส�ำคัญในเชิงเปรียบเทียบระหว่ำงภำคธุรกิจเหล่ำนี้โดยพิจำรณำ 
	 จำกปัจจัยต่ำงๆ	ดังต่อไปนี้

	 (a)		 ควำมเสี่ยงต่อกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยของแต่ละภำคธุรกิจ	 
	 	 โดยให้พิจำรณำถึงสำระส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับแต่ละภำคธุรกิจ	(เช่น	ควำมส�ำคัญในเชิงเปรียบเทียบ 
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Core Issues to be considered in determining if the Outcome is being achieved  

                                                     

90

91
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	 	 ระหว่ำงแต่ละส่วนของภำคกำรเงนิ	ธรุกจิและวชิำชพีทีไ่ม่ใช่สถำบนักำรเงนิและ	VASPs	ในประเดน็ 
	 	 ของขนำด	กำรรวมกนัของกลุม่ธรุกิจต่ำงๆ	ทีป่ระกอบกนัเป็นภำคกำรเงนิ	ควำมส�ำคญัเชิงเปรยีบเทยีบ 
  ของผลติภณัฑ์หรือสถำบันกำรเงนิประเภทต่ำงๆ	จ�ำนวนของธรุกจิแยกเป็นธรุกิจในประเทศหรอืต่ำงชำติ  
	 	 ขนำดของเศรษฐกิจที่เป็นเงินสด	 และประมำณกำรณ์ของขนำดเศรษฐกิจนอกระบบ	 และ/หรือ 
	 	 เศรษฐกิจใต้ดิน)	และ

	 (b)		 ส่วนประกอบเชิงโครงสร้ำงและปัจจัยทำงบริบทอื่นๆ	 (เช่น	 แต่ละภำคธุรกิจมีผู้ก�ำกับดูแลที่มี 
	 	 ควำมรับผิดชอบ	 ควำมซ่ือสัตย์	 และควำมโปร่งใสหรือไม่	 และควำมสมบูรณ์และควำมก้ำวหน้ำ 
	 	 ของระบบกำรควบคุมและก�ำกับดูแลแต่ละภำคธุรกิจ)

	 ให้ดูย่อหน้ำที่	5	–	12	ในเอกสำร	Methodology	เพื่ออ่ำนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ประเมินต้องท�ำ 
	 ในกำรพิจำรณำควำมเสี่ยง	 ควำมส�ำคัญ	 ส่วนประกอบเชิงโครงสร้ำง	 และปัจจัยเชิงบริบทอื่นๆ	 ส�ำหรับ 
	 แนวทำงกำรเขยีนควำมเหน็เรือ่งควำมส�ำคญัเชงิเปรยีบเทยีบของภำคกำรเงนิ	ธรุกจิและผูป้ระกอบวชิำชพี 
	 ทีไ่ม่ใช่สถำบนักำรเงินและ	VASPsในรำยงำน	ให้ดแูบบฟอร์มรำยงำนประเมนิในภำคผนวก	II	ของเอกสำร	 
	 Methodology

3)		 เมื่อประเมิน	 IO	 ข้อนี้ผู ้ประเมินต้องพิจำรณำข้อค้นพบที่เกี่ยวข้อง	 (รวมถึงในระดับกลุ่มกำรเงิน)	 
	 ระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศซึ่งผู้ก�ำกับดูแลมีส่วนร่วม	ด้วย	

ประเด็นส�ำคัญ (Core Issues) ที่ควรค�ำนึงถึงในกำรพิจำรณำผลลัพธ์

3.1		 ผู้มีหน้ำที่ก�ำกับดูแลหรือหน่วยงำนอื่นได้ป้องกันไม่ให้อำชญำกรและผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ถือครองหรือ 
	 เป็นเจ้ำของผู้รับประโยชน์ผู้ซึ่งควบคุมผลประโยชน์หรือถือสิทธิเป็นเจ้ำของ	 หรือมีต�ำแหน่งหน้ำที่ 
	 ในกำรบริหำรจัดกำรสถำบันกำรเงินหรือ	DNFBPs	หรือ	VASPs	โดยกำรออกใบอนุญำต	กำรจดทะเบียน	 
	 หรือกำรควบคุมอื่น	 ๆ	 ได้ดีเพียงใด	 และมีกำรตรวจพบกำรละเมิดข้อก�ำหนดในกำรออกใบอนุญำตหรือ 
	 กำรจดทะเบียนได้ดีเพียงใด

3.2		 ผูม้หีน้ำทีก่�ำกบัดแูลได้บ่งชีแ้ละยงัคงรักษำควำมเข้ำใจต่อเสีย่งด้ำน	ML/FT	ในภำคกำรเงนิและภำคส่วนอืน่	ๆ   
	 ในภำพรวม	ควำมเสีย่งระหว่ำงภำคส่วนต่ำง	ๆ 	กบัสถำบนัประเภทต่ำง	ๆ 	และควำมเสีย่งของสถำบนักำรเงนิ 
	 เองได้ดีเพียงใด

3.3		 ผู้มีหน้ำที่ก�ำกับดูแลได้ก�ำกับและติดตำมสถำบันกำรเงิน	 และ	DNFBPs	 และ	 VASPs	 ในกำรปฏิบัติตำม 
	 ข้อก�ำหนด	AML/CFT	เพื่อลดควำมเสี่ยงโดยพิจำรณำจำกระดับควำมเสี่ยงได้ดีเพียงใด

3.4		 มีกำรน�ำมำตรกำรแก้ไขและ/หรือกำรน�ำบทลงโทษที่มีประสิทธิผล	 เหมำะสม	 และมีผลเป็นกำรยับยั้ง 
	 มำใช้ในทำงปฏิบัติมำกน้อยเพียงใด

3.5		 ผูม้หีน้ำทีก่�ำกบัดแูลสำมำรถพสิจูน์ให้เหน็ว่ำกำรด�ำเนนิกำรของตนมผีลต่อกำรปฏบัิติตำมของสถำบันกำรเงนิ	 
	 และ	DNFBPs	และ	VASPs	มำกน้อยเพียงใด

3.6		 ผู้มีหน้ำที่ก�ำกับดูแลส่งเสริมให้สถำบันกำรเงิน	 และ	 DNFBPs	 มีควำมเข้ำใจที่ชัดเจนต่อพันธกรณีด้ำน	 
	 AML/CFT	และควำมเสี่ยงด้ำน	ML/FT	ได้ดีเพียงใด	
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a)  Examples of Information that could support the conclusions on Core Issues  

number and types of financial 
institutions (including MVTS), DNFBPs and VASPs licensed or registered in each category; types 
of financial (including cross-border) activities; relative  size, importance and materiality of 
sectors

Supervisors’  risk models, manuals and guidance on AML/CFT (e.g.  operations manuals for 
supervisory staff; publications outlining AML/CFT supervisory / monitoring approach; 
supervisory circulars, good and poor practises, thematic studies; annual reports

providing  guidance and training, organising meetings or 
promoting interactions with financial institutions, DNFBPs and VASPs

 frequency, scope and nature of monitoring and inspections 
(on-site and off-site); nature of breaches identified; sanctions and other remedial actions  
corrective actions, reprimands, fines) applied, examples of cases where sanctions and other 
remedial actions have improved AML/CFT compliance

b)  Examples of Specific Factors that could support the conclusions on Core Issues 

To what extent are “fit and proper” tests or other similar measures used with regard to 
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a) ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�าคัญ (Core Issues)
1.		 ปัจจัยด้ำนบริบทโดยค�ำนึงถึงขนำด	 องค์ประกอบ	 และโครงสร้ำงของภำคกำรเงินและ	 DNFBPs	 และ	 
	 VASPs	ต่ำง	ๆ	และภำคส่วนที่ไม่เป็นทำงกำรหรือไม่อยู่ภำยใต้กำรก�ำกับดูแล	(เช่น	จ�ำนวน	และประเภท 
	 ของสภำบันกำรเงิน	(รวมถึงผู้ให้บริกำรโอนเงินหรือมูลค่ำเงิน)	และ	DNFPBs	และ	VASPs	ที่มีใบอนุญำต 
	 หรือได้รับกำรจดทะเบียนในแต่ละกลุ่ม	 ประเภทของธุรกรรมทำงกำรเงิน	 (รวมถึงธุรกรรมทำงกำรเงิน 
	 ข้ำมประเทศ)	ขนำดสัมพัทธ์	ควำมส�ำคัญ	และสิ่งที่เป็นสำระส�ำคัญของภำคส่วนต่ำงๆ)
2.		 ต้นแบบควำมเสี่ยง	คู่มือ	และแนวปฏิบัติด้ำน	AML/CFT	ของผู้มีหน้ำที่ก�ำกับดูแล	(เช่น	คู่มือปฏิบัติกำร 
	 ส�ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีก�ำกับดูแล	 กำรตีพิมพ์แผนกำรคร่ำวๆ	 ของกระบวนกำรก�ำกับดูแลหรือกำรติดตำม 
	 ตรวจสอบด้ำน	AML/CFT	หนังสือเวียนหลักปฏิบัติที่ดีและด้อย	กำรศึกษำเรื่องที่เป็นประเด็นส�ำคัญหรือ 
	 ได้รับควำมสนใจ	และรำยงำนประจ�ำปี)
3.		 ข้อมูลด้ำนกำรก�ำกับดูแลภำคธุรกิจ	 หน่วยข่ำวกรองทำงกำรเงิน	 และหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ด้ำน	 
	 AML/CFT	 (เช่น	 กำรจัดท�ำแนวปฏิบัติและกำรฝึกอบรม	 กำรจัดประชุมหรือกำรส่งเสริมปฏิสัมพันธ์กับ 
	 สถำบันกำรเงิน	และ	DNFBPs	และ	VASPs)
4.		 กำรใช้ข้อมลูด้ำนกำรก�ำกบัดแูล	(เช่น	ควำมถ่ี	ขอบเขต	และลกัษณะของกำรตดิตำมตรวจสอบ	(ทัง้	on-site	 
 และ	off-site)	ลกัษณะของกำรละเมดิท่ีได้รับกำรบ่งชี	้กำรลงโทษและมำตรกำรแก้ไขอืน่	(เช่น	กำรด�ำเนนิกำร 
 ให้ถูกต้อง	 กำรต�ำหนิ	 กำรปรับ)	 ตัวอย่ำงของคดีที่มีกำรลงโทษและมำตรกำรแก้ไขอื่นที่ช่วยปรับปรุง 
	 กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำน	AML/CFT)
b) ตัวอย่างของปัจจัยเฉพาะที่สามารถน�ามาสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�าคัญ (Core Issues)
5.		 มำตรกำรใดทีน่�ำมำปฏบัิตเิพือ่ป้องกันไม่ให้มกีำรจดัตัง้ธนำคำรบังหน้ำในประเทศหรอืไม่ให้ธนำคำรบงัหน้ำ 
	 ด�ำเนินกำรต่อไป
6.		 มกีำรทดสอบควำมเหมำะสมหรอืใช้มำตรกำรอืน่ทีค่ล้ำยคลงึกนัต่อบคุคลทีม่ตี�ำแหน่งหน้ำทีบ่รหิำรจดักำร 
	 ระดับสูง	 บุคคลผู้ซึ่งควบคุมผลประโยชน์หรือถือสิทธิเป็นเจ้ำของ	 หรือได้รับกำรรับรองทำงวิชำชีพ 
	 ในสถำบันกำรเงินและ	DNFPBs	และ	VASPs	มำกน้อยเพียงใด
7.		 ผู้มีหน้ำที่ก�ำกับดูแลใช้มำตรกำรใดในกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำน	ML/FT	 รำยภำค	 และหน่วยงำนที่อยู ่
	 ภำยใต้กำรก�ำกบัดแูล/ติดตำมตรวจสอบ	มกีำรทบทวนประวตัคิวำมเสีย่งบ่อยแค่ไหน	และอะไรคอืจดุเริม่ต้น 
	 ของควำมเสีย่งนัน้	(เช่น	ควำมเปลีย่นแปลงในกำรบรหิำรจดักำร	หรือควำมเปลีย่นแปลงในกำรด�ำเนนิกำร 
	 ทำงธุรกิจ)
8.		 มำตรกำรและเคร่ืองมือในกำรก�ำกับดูแลใดบ้ำงที่ใช้เพ่ือสร้ำงหลักประกันว่ำสถำบันกำรเงิน	 (รวมถึง 
	 กลุ่มกำรเงิน)	และ	DNFBPs	และ	VASPs	ได้รับกำรก�ำกับดูแลและปฏิบัติตำมพันธกรณีด้ำน	AML/CFT	 
	 (รวมถงึ	มำตรกำรทำงกำรเงนิต่อบคุลหรอืองค์กรทีถ่กูก�ำหนดท่ีเก่ียวข้องกับกำรก่อกำรร้ำย	และมำตรกำร 
	 ตอบโต้ที่	 FATF	 เรียกร้องให้ด�ำเนินกำร)	 มำตรกำรและเครื่องมือดังกล่ำวได้ส่งเสริมกำรใช้ระบบกำรเงิน 
	 ที่เป็นทำงกำรมำกน้อยเพียงใด
9.		 มีกำรก�ำหนดควำมถี่	ควำมเข้มข้น	และขอบเขตของกำรตรวจสอบประวัติควำมเสี่ยงของสถำบันกำรเงิน	 
	 (รวมถึงกลุ่มกำรเงิน)	และ	DNFBPs	และ	VASPs	ทั้ง	on-site	และ	off-site	มำกน้อยเพียงใด
10.		 ควำมร่วมมือระหว่ำงผู้มีหน้ำที่ก�ำกับดูแลและหน่วยงำนอื่นในด้ำน	AML/CFT	(รวมถึงกำรบริหำรจัดกำร 
	 ควำมเสีย่งด้ำน	ML/FT	ของกลุม่กำรเงิน)	อยูใ่นระดบัใด	และสภำพกำรณ์ใดทีผู้่มหีน้ำทีก่�ำกับดูแลแบ่งปัน 
	 หรือขอข้อมูลจำกหน่วยงำนอื่นโดยค�ำนึงถึงประเด็น	AML/CFT	(รวมถึงกำรเข้ำสู่ตลำด)
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11.		 มำตรกำรใดทีน่�ำมำใช้เพือ่บ่งชี	้ออกใบอนญุำตหรือจดทะเบียน	ตดิตำมตรวจสอบ	และลงโทษอย่ำงเหมำะสม 
 กับบุคคลที่ให้บริกำรโอนเงินหรือมูลค่ำ	และบริกำรหรือกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์เสมือน

12.		 ผู ้มีหน้ำที่ก�ำกับดูแลมีทรัพยำกรที่เพียงพอเพื่อก�ำกับดูแลหรือติดตำมตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์ 
	 ด้ำน	AML/CFT	หรือไม่	 โดยพิจำรณำถึงขนำด	ควำมซับซ้อน	และประวัติควำมเสี่ยงของภำคอยู่ภำยใต้ 
	 กำรก�ำกับดูแลหรือติดตำมตรวจสอบ

13.		 มำตรกำรใดที่น�ำมำปฏิบัติเพื่อสร้ำงหลักประกันว่ำผู้มีหน้ำที่ก�ำกับดูแลสถำบันกำรเงินมีควำมเป็นอิสระ 
	 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่	เพื่อไม่ให้อยู่ภำยใต้อิทธิพลที่เกินขอบเขตในเรื่องที่เกี่ยวกับ	AML/CFT
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106 EFFECTIVENESS ASSESSMENT  

Immediate Outcome 4 Financial institutions, DNFBPs and VASPs adequately apply AML/CFT 
preventive measures commensurate with their risks, and report 
suspicious transactions. 

Characteristics of an effective system 

Note to Assessors:  

                                                     

92

92
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ลกัษณะของระบบท่ีมีประสทิธิผล

	 สถำบนักำรเงนิและ	DNFBPs	และ	VASPs	 เข้ำใจลกัษณะและระดบัควำมเสีย่งด้ำนกำรฟอกเงนิและ
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	 ก�ำหนดและด�ำเนินนโยบำยด้ำน	 AML/CFT	 (รวมถึงนโยบำย 
แบบรวมกลุม่)	กำรควบคมุภำยใน	และแผนงำนกำรลดควำมเสีย่งทีเ่พยีงพอ	ใช้มำตรกำร	CDD	อย่ำงเหมำะสม
เพือ่บ่งชีแ้ละตรวจสอบลูกค้ำ	(รวมถงึเจ้ำของผูร้บัประโยชน์)	และตดิตำมตรวจสอบอย่ำงต่อเนือ่ง	ตรวจพบและ
รำยงำนธุรกรรมสงสยัอย่ำงเพียงพอ	 และปฏบิติัตำมข้อก�ำหนดด้ำน	 AML/CFT	 จนส่งผลให้กำรฟอกเงนิและ 
กำรสนับสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยภำยในหน่วยงำนเหล่ำนีล้ดลง

ผลลัพธ์นี้เกี่ยวข้องกับข้อแนะน�ำที่	9	ถึง	23	และองค์ประกอบของข้อแนะน�ำที่	1,	6	และ	29

สถำบันกำรเงิน	 และ	 DNFBPs	 ได้น�ำมำตรกำรเชิงป้องกันด้ำน	 
AML/CFT	 มำปฏิบัติอย่ำงเพียงพอโดยสอดคล้องกับควำมเสี่ยง	 
และรำยงำนธุรกรรมสงสัย

ผลลัพธ์ระยะส้ันด้ำนท่ี 4

ข้อความถึงคณะผู้ประเมิน

1)		 ผู้ประเมินต้องพิจำรณำชั่งน�้ำหนักว่ำภำคกำรเงิน	ธุรกิจและผู้ประกอบวิชำชีพที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน	และ	 
	 VASPs	ภำคใดส�ำคญัมำกทีส่ดุ	ส�ำคญัปำนกลำง	หรอืส�ำคญัน้อย	และให้ควำมเห็นไว้ในบทที	่1	บทที	่5	และ 
	 บทที่	 6	 ของรำยงำน	 ในกำรประเมินประสิทธิผลในภำพรวมของ	 IO	 4	 นี้	 ผู้ประเมินควรอธิบำยว่ำตน 
	 ให้น�้ำหนักข้อบกพร่องที่พบนั้นอย่ำงไร	 และให้อธิบำยด้วยว่ำได้น�ำข้อบกพร่องดังกล่ำวมำพิจำรณำ 
	 กับแต่ละภำคธุรกิจตำมน�้ำหนักที่ให้อย่ำงไร

2)		 ในกำรพิจำรณำว่ำจะให้น�้ำหนักภำคกำรเงิน	 ธุรกิจและผู้ประกอบวิชำชีพที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน	 และ	 
	 VASPsต่ำงๆ	อย่ำงไรผู้ประเมินควรพิจำรณำควำมส�ำคัญในเชิงเปรียบเทียบระหว่ำงภำคธุรกิจเหล่ำนี้โดย 
	 พิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ	ดังต่อไปนี้

	 (a)		 ควำมเสี่ยงต่อกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยของแต่ละภำคธุรกิจ	 
	 	 โดยให้พิจำรณำถึงสำระส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับแต่ละภำคธุรกิจ	(เช่น	ควำมส�ำคัญในเชิงเปรียบเทียบ 
	 	 ระหว่ำงแต่ละส่วนของภำคกำรเงนิ	ธรุกจิและวชิำชพีทีไ่ม่ใช่สถำบนักำรเงนิและ	VASPs	ในประเดน็ 
	 	 ของขนำด	กำรรวมกนัของกลุม่ธรุกิจต่ำงๆ	ทีป่ระกอบกนัเป็นภำคกำรเงนิ	ควำมส�ำคญัเชิงเปรยีบเทยีบ 
  ของผลติภณัฑ์หรือสถำบันกำรเงนิประเภทต่ำงๆ	จ�ำนวนของธรุกจิแยกเป็นธรุกิจในประเทศหรอืต่ำงชำติ  
	 	 ขนำดของเศรษฐกิจที่เป็นเงินสด	 และประมำณกำรณ์ของขนำดเศรษฐกิจนอกระบบ	 และ/หรือ 
	 	 เศรษฐกิจใต้ดิน)	และ
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Core Issues to be considered in determining if the Outcome is being achieved 

e.g.,
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	 (b)		 ส่วนประกอบเชิงโครงสร้ำงและปัจจัยทำงบริบทอื่นๆ	 (เช่น	 แต่ละภำคธุรกิจมีผู ้ก�ำกับดูแล 
	 	 ที่มีควำมรับผิดชอบ	ควำมซื่อสัตย์	และควำมโปร่งใสหรือไม่	และควำมสมบูรณ์และควำมก้ำวหน้ำ 
	 	 ของระบบกำรควบคุมและก�ำกับดูแลแต่ละภำคธุรกิจ)

	 ให้ดูย่อหน้ำที่	5	–	12	ในเอกสำร	Methodology	เพื่ออ่ำนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ประเมินต้องท�ำ
ในกำรพิจำรณำควำมเสี่ยง	ควำมส�ำคัญ	ส่วนประกอบเชิงโครงสร้ำง	และปัจจัยเชิงบริบทอื่นๆ	ส�ำหรับแนวทำง
กำรเขียนควำมเห็นเรื่องควำมส�ำคัญเชิงเปรียบเทียบของภำคกำรเงิน	ธุรกิจและผู้ประกอบวิชำชีพที่ไม่ใช่สถำบัน
กำรเงินและ	VASPs	ในรำยงำน	ให้ดูแบบฟอร์มรำยงำนประเมินในภำคผนวก	II	ของเอกสำร	Methodology

3)		 ผูป้ระเมนิจะไม่ถกูคำดหวงัว่ำจะต้องท�ำกำรวเิครำะห์เชงิลกึเกีย่วกบักำรท�ำธรุกจิของสถำบนักำรเงนิ	ธรุกจิ 
	 และผูป้ระกอบวิชำชพีทีไ่ม่ใช่สถำบนักำรเงนิ	และ	VASPs	แต่ควรพจิำรณำจำกหลกัฐำนและกำรสัมภำษณ์ 
	 ผูก้�ำกบัดแูล	หน่วยข่ำวกรองทำงกำรเงนิ	สถำบันกำรเงนิ	ธรุกิจและผูป้ระกอบวชิำชีพทีไ่ม่ใช่สถำบนักำรเงนิ	 
	 และ	VASPs	ว่ำภำคธรุกจิดงักล่ำวได้ประเมนิและเข้ำใจควำมเสีย่งต่อกำรฟอกเงนิและกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิ 
	 แก่กำรก่อกำรร้ำยของตนอย่ำงเพียงพอหรือไม่	 และได้จัดท�ำหรือจัดกำรนโยบำย	 กระบวนกำร	 และ 
	 กำรควบคุมภำยในของภำคธุรกิจค�ำนึงถึงควำมเสี่ยงเหล่ำนี้มำกเพียงพอหรือไม่	 รวมถึงมีกำรด�ำเนินกำร 
	 ตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำย	(รวมถึงกำรรำยงำนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย)	ได้อย่ำงถูกต้องหรือไม่

ประเด็นส�าคัญ (Core Issues) ที่ควรค�านึงถึงในการพิจารณาผลลัพธ์

4.1		 สถำบันกำรเงินและ	DNFPBs	และ	VASPs	เข้ำใจควำมเสี่ยงด้ำน	ML/FT	และพันธกรณีด้ำน	AML/CFT	 
	 ได้ดีเพียงใด

4.2		 สถำบันกำรเงินและ	 DNFPBs	 และ	 VASPs	 ใช้มำตรกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงโดยสอดคล้องกับควำมเสี่ยง 
	 ได้ดีเพียงใด

4.3		 สถำบันกำรเงินและ	DNFPBs	และ	VASPs	ใช้มำตรกำร	CDD	และกำรเก็บรักษำหลักฐำน	(รวมถึงข้อมูล 
	 เจ้ำของผู้รับประโยชน์และกำรติดตำมตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง)	 ได้ดีเพียงใด	 และภำคธุรกิจปฏิเสธ 
	 ควำมสัมพันธ์หรือธุรกรรมมำกน้อยเพียงใดเมื่อไม่สำมำรถด�ำเนินกระบวนกำร	CDD	ให้แล้วเสร็จได้

4.4		 สถำบันกำรเงิน	และ	DNFBPs	และ	VASPs	ใช้มำตรกำรที่เข้มข้นหรือมำตรกำรเฉพำะต่อ	(a)	บุคคลที่มี 
	 สถำนภำพทำงกำรเมือง	 (b)	 ธนำคำรตัวแทน	 (c)	 เทคโนโลยีใหม่ๆ	 (d)	 กฎเกณฑ์กำรโอนเงินทำง 
	 อิเล็กทรอนิกส์	 (e)	 มำตรกำรทำงกำรเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดที่มีควำมเก่ียวข้อง 
	 กับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	(f)	ประเทศที่	FATF	บ่งชี้ว่ำมีควำมเสี่ยงสูง

4.5		 สถำบันกำรเงิน	 และ	 DNFBPs	 และ	 VASPs	 ได้ปฏิบัติตำมหน้ำที่ในกำรรำยงำนรำยสงสัยที่มำจำก 
	 กำรกระท�ำควำมผิด	 และเงินที่ใช้เพื่อกำรสนับสนุนกำรก่อกำรร้ำยมำกน้อยเพียงใด	 และใช้มำตรกำร 
	 เชิงปฏิบัติใดในกำรป้องกันมิให้ลูกค้ำรู้ตัว

4.6		 สถำบันกำรเงิน	 และ	 DNFBPs	 และ	 VASPs	 ใช้กำรควบคุมภำยในและขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ	 
	 (ในระดับกลุ่มกำรเงิน)	เพื่อสร้ำงหลักประกันว่ำได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำน	AML/CFT	ได้ดีเพียงใด	และ 
	 มีข้อก�ำหนดทำงกฎหมำยหรือกำรก�ำกับดูแล	 (เช่น	 กำรรักษำควำมลับทำงกำรเงิน)	 ที่เป็นอุปสรรค 
	 ต่อกำรปฏิบัติมำกน้อยเพียงใด	
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a)  Examples of Information that could support the conclusions on Core Issues 

, number and types of financial 
institutions (including MVTS), DNFBPs and VASPs licensed or registered in each category; types 
of financial (including cross-border) activities; relative size, importance and materiality  of 
sectors

 internal 
AML/CFT policies, procedures and programmes, trends and typologies reports

sanitised cases; typologies on the misuse of financial 
institutions, DNFBPs and VASPs

frequency of 
internal AML/CFT compliance review; nature of breaches identified and remedial actions taken 
or sanctions applied; frequency and quality of AML/CFT training; time taken to provide 
competent authorities with accurate and complete CDD information for AML/CFT purposes; 
accounts/relationships rejected due to incomplete CDD information; wire transfers rejected due 
to insufficient requisite information

number of STRs submitted, and the value of associated transactions; number and proportion of 
STRs from different sectors; the types, nature and trends in STR filings corresponding to ML/TF 
risks; average time taken to analyse the suspicious transaction before filing an STR

b)  Examples of Specific Factors that could support the conclusions on Core Issues 
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a) ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�าคัญ (Core Issues)

1.		 ปัจจัยด้ำนบริบทโดยค�ำนึงถึงขนำด	องค์ประกอบ	และโครงสร้ำงของภำคกำรเงินและ	DNFBPs	และ	VASP 
	 และภำคส่วนท่ีไม่เป็นทำงกำรหรอืไม่อยูภ่ำยใต้กำรก�ำกบัดแูล	 (เช่น	จ�ำนวน	และประเภทของสถำบนักำรเงนิ	 
	 (รวมถึงผู้ให้บริกำรโอนเงนิหรือมลูค่ำเงนิ)	และ	DNFPBs	และ	VASPs	ทีม่ใีบอนญุำตหรอืได้รบักำรจดทะเบยีน 
	 ในแต่ละกลุ่ม	 ประเภทของธุรกรรมทำงกำรเงิน	 (รวมถึงธุรกรรมทำงกำรเงินข้ำมประเทศ)	 ขนำดสัมพัทธ์	 
	 ควำมส�ำคัญ	และสิ่ง	ที่เป็นสำระส�ำคัญของภำคส่วนต่ำงๆ)

2.		 ข้อมูลข่ำวสำร	 (รวมถึงแนวโน้ม)	 เกี่ยวกับควำมเสี่ยง	 และระดับของกำรปฏิบัติตำม	 (เช่น	 นโยบำยภำยใน 
	 ด้ำน	AML/CFT	ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนและแผนงำน	แนวโน้ม	และรำยงำนรูปแบบกำรกระท�ำควำมผิด)

3.		 ตัวอย่ำงกำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำน	 AML/CFT	 (เช่น	 คดีท่ีถูกยกเลิก	 รูปแบบของกำรใช ้
	 สถำบันกำรเงิน	และ	DNFBPs	และ	VASPs	เพื่อกระท�ำควำมผิด)

4.		 ข้อมลูกำรปฏบิตัติำมโดยสถำบันกำรเงนิ	และ	DNFBPs	และ	VASPs	(เช่น	ควำมถีข่องกำรทบทวนกำรปฏบิตัิ 
	 ตำมข้อก�ำหนดด้ำน	AML/CFT	เป็นกำรภำยใน	ลกัษณะของกำรละเมดิหรือไม่ปฏบัิติตำม	และมำตรกำรแก้ไข	 
	 หรือกำรใช้มำตรกำรลงโทษ	 ควำมถี่และคุณภำพของกำรฝึกอบรมด้ำน	 AML/CFT	 ระยะเวลำที่ใช้ใน 
	 กำรให้ข้อมูล	 CDD	 ท่ีครบถ้วนและถูกต้องแก่หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่เพื่อวัตถุประสงค์ด้ำน	AML/CFT	 
	 กำรปฏิเสธกำรเปิดบัญชีหรอืควำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิเนือ่งจำกข้อมลู	CDD	ไม่ครบถ้วน	กำรปฏเิสธกำรโอนเงนิ 
	 ทำงอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจำกข้อมูลที่จ�ำเป็นไม่เพียงพอ)

5.		 ข้อมูลกำรรำยงำนธุรกรรมสงสัยและข้อมูลอ่ืนตำมที่กฎหมำยประเทศก�ำหนด	 (เช่น	 จ�ำนวนรำยงำน 
	 ธุรกรรมสงสัยที่ส่ง	 มูลค่ำของธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์	 จ�ำนวนและสัดส่วนของรำยงำนธุรกรรมสงสัย 
	 จำกภำคส่วนต่ำงๆ	 ประเภท	 ลักษณะ	 และแนวโน้มในกำรรำยงำนธุรกรรมสงสัยท่ีตรงกับควำมเสี่ยง 
	 ด้ำน	ML/FT	เวลำโดยเฉลี่ยที่ใช้เพื่อวิเครำะห์ธุรกรรมสงสัยก่อนรำยงำน)

b) ตัวอย่างของปัจจัยเฉพาะที่สามารถน�ามาสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�าคัญ (Core Issues)

6.		 มำตรกำรใดที่ใช้เพื่อบ่งชี้และด�ำเนินกำรกับลูกค้ำ	ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ	ธุรกรรม	ผลิตภัณฑ์	และประเทศ 
	 ที่มีควำมเสี่ยงสูง	(และควำมเสี่ยงต�่ำในกรณีที่เกี่ยวข้อง)

7.		 กำรใช้มำตรกำรด้ำน	AML/CFT	มลัีกษณะขดัขวำงกำรใช้ระบบกำรเงนิทีเ่ป็นทำงกำรโดยชอบด้วยกฎหมำย 
	 หรือไม่	และมำตรกำรใดที่ส่งเสริมกำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนกำรเงิน

8.		 มีกำรปรับเปลี่ยนมำตรกำร	CDD	และมำตรกำรที่เข้มข้น	หรือมำตรกำรเฉพำะให้สอดคล้องกับควำมเสี่ยง 
	 ด้ำน	ML/FT	 ของภำคส่วนต่ำงๆ	 สถำบันกำรเงินประเภทต่ำงๆ	 และแต่ละสถำบันกำรเงินได้ดีเพียงใด 
	 หำกเปรียบเทียบกันระหว่ำงกลุ่มทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศและสถำบันทำงกำรเงินภำยในประเทศ	 
	 กลุ่มใดมีระดับกำรปฏิบัติตำมดีกว่ำกัน

9.		 มีกำรพึ่งพำบุคคลที่สำมเพื่อด�ำเนินมำตรกำร	CDD	มำกน้อยเพียงใด	และใช้มำตรกำรควบคุมได้ดีเพียงใด

10.		 สถำบันกำรเงิน	กลุ่มกำรเงิน	และ	DNFBPs	และ	VASPs	สร้ำงหลักประกันได้ดีเพียงใดในกำรให้ฝ่ำยก�ำกับ 
	 กำรปฏิบัติด้ำน	AML/CFT	เข้ำถึงข้อมูลอย่ำงเพียงพอ

11.		 นโยบำยและกำรควบคุมภำยในของสถำบันกำรเงิน	กลุ่มกำรเงิน	และ	DNFBPs	และ	VASPs	ก�ำหนดให้มี 
	 กำรทบทวนได้อย่ำงรวดเร็วในเรื่อง	(a)	ธุรกรรมที่มีควำมซับซ้อนหรือผิดปกติ	(b)	ธุรกรรมสงสัยที่รำยงำน 
	 ต่อหน่วยข่ำวกรองทำงกำรเงิน	(c)	กำรเข้ำใจผิดหรือกำรทบทวนผิดในธุรกรรมสงสัยซึ่งอำจเกิดขึ้นได้	และ 
	 รำยงำนธุรกรรมสงสัยมีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์	ถูกต้อง	และเพียงพอมำกน้อยเพียงใด	
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12.		 มำตรกำรและเครือ่งมอืใดทีน่�ำมำประเมินควำมเสีย่ง	ก�ำหนด	และทบทวนกำรตอบสนองเชิงนโยบำย	และ 
	 จัดตั้งระบบเพื่อลดและควบคุมควำมเสี่ยงด้ำน	ML/FT	อย่ำงเหมำะสม

13.		 วธิกีำรสือ่สำรนโยบำยและกำรควบคมุด้ำน	AML/CFT	ไปยงัผู้บรหิำรระดบัสงูและเจ้ำหน้ำท่ี	สถำบนักำรเงนิ	 
	 และ	DNFBPs	และ	VASPs	ใช้มำตรกำรแก้ไขและบทลงโทษใดเมื่อปรำกฏสถำบันกำรเงินและ	DNFBPs	 
	 ละเมิดพันธกรณีด้ำน	AML/CFT

14.		 สถำบันกำรเงิน	 และ	 DNFBPs	 และ	 VASPs	 จัดท�ำเอกสำรกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำน	ML/FT	 และ 
	 ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ดีเพียงใด

15.		 สถำบนักำรเงิน	และ	DNFBPs	และ	VASPs	มีทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอเพื่อด�ำเนินนโยบำยและกำรควบคุม 
	 ด้ำน	AML/CFT	โดยเทยีบกบัขนำด	ควำมซบัซ้อน	กำรด�ำเนนิกำรทำงธรุกิจ	และประวตัคิวำมเสีย่งหรือไม่

16.		 หน่วยงำนจัดให้มีควำมเห็นเพื่อช่วยให้สถำบันกำรเงิน	และ	DNFBPs	และ	VASPs	ตรวจพบและรำยงำน 
	 ธุรกรรมสงสัยได้ดีเพียงใด
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110 EFFECTIVENESS ASSESSMENT  

Immediate Outcome 5 Legal persons and arrangements are prevented from misuse for 
money laundering or terrorist financing, and information on their 
beneficial ownership is available to competent authorities without 
impediments. 

Characteristics of an effective system:  







This outcome relates primarily to Recommendations 24 and 25, and also elements of Recommendations 
1, 10, 37 and 40.  

Note to Assessors:  

Core Issues to be considered in determining if the Outcome is being achieved 
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ลกัษณะของระบบท่ีมีประสทิธิผล

	 มีมำตรกำรต่ำง	ๆ	ที่พร้อมใช้เพื่อ

	 	 ▪		ป้องกันไม่ให้มีกำรใช้นิติบุคคลและบุคคลที่มีกำรตกลงกันทำงกฎหมำยเป็นเครื่องมือ 
	 	 	 ในกำรกระท�ำควำมผิด

	 	 ▪		ท�ำให้นิติบุคคลและบุคคลที่มีกำรตกลงกันทำงกฎหมำยมีควำมโปร่งใสอย่ำงเพียงพอ

	 	 ▪  สร้ำงหลักประกันว่ำมีข้อมูลพื้นฐำนและข้อมูลเจ้ำของผู้รับประโยชน์ที่มีควำมถูกต้องและ 
	 	 	 เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ

	 เปิดเผยข้อมลูพืน้ฐำนเป็นกำรท่ัวไป	และมข้ีอมลูเจ้ำของผู้รบัประโยชน์ให้แก่หน่วยงำนทีม่อี�ำนำจหน้ำที	่
บคุคลทีล่ะเมิดมำตรกำรเหล่ำน้ีต้องอยูภ่ำยใต้กำรลงโทษทีม่ปีระสทิธผิล	เหมำะสม	และมผีลเป็นกำรยบัยัง้	ท�ำให้
อำชญำกรไม่มีแรงจูงใจในกำรใช้นิติบุคคลและบุคคลที่มีกำรตกลงกันทำงกฎหมำยไปเพ่ือกำรฟอกเงินและ 
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย

ผลลัพธ์นี้เกี่ยวข้องกับข้อแนะน�ำที่	24	และ	25	และองค์ประกอบของข้อแนะน�ำที่	1,	10,	37	และ	40

มีกำรป้องกนัเพือ่ไม่ให้นติบิคุคลและบคุคลทีม่กีำรตกลงกนัทำงกฎหมำยถกูใช้
เพ่ือฟอกเงนิหรือสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	 และหน่วยงำนทีม่ี
อ�ำนำจสำมำรถเข้ำถงึข้อมลูเกีย่วกบัเจ้ำของผู้รับประโยชน์โดยปรำศจำกอปุสรรค

ผลลัพธ์ระยะส้ันด้ำนท่ี 5

ข้อความถึงคณะผู้ประเมิน

	 คณะผู้ประเมินควรพิจำรณำผลกำรวิเครำะห์ของตนที่เกี่ยวข้องกับระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
ที่หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำท่ีมีส่วนร่วมเมื่อท�ำกำรประเมิน	 IO	 ด้ำนนี้	 และอำจพิจำรณำว่ำหน่วยงำนที่มี 
อ�ำนำจหน้ำท่ีขอและให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงเหมำะสมในกำรบ่งชี้และกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล	 (รวมถึงข้อมูล 
เจ้ำของผู้รับประโยชน์)	นิติบุคคลและบุคคลที่มีกำรตกลงกันทำงกฎหมำยมำกน้อยเพียงใด

ประเด็นส�ำคัญ (Core Issues) ที่ควรค�ำนึงถึงในกำรพิจำรณำผลลัพธ์

5.1		 มกีำรเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกับกำรจดัตัง้และประเภทของนติบุิคคลและบคุคลทีม่กีำรตกลงกนัทำงกฎหมำย 
	 ในประเทศมำกน้อยเพียงใด

5.2		 หน่วยงำนทีม่อี�ำนำจหน้ำทีท่ีเ่กีย่วข้องบ่งชี	้ ประเมนิ	 และเข้ำใจจดุเปรำะบำงได้ดีเพยีงใด	นติิบุคคลทีจ่ดัต้ัง 
	 ในประเทศ	 อำจถูกใช้หรือก�ำลังถูกใช้เพื่อกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 
	 เพียงใด

5.3		 ประเทศปฏิบัติตำมมำตรกำรเพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรใช้นิติบุคคลและบุคคลท่ีมีกำรตกลงกันทำงกฎหมำย 
	 เพื่อกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยได้ดีเพียงใด
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a)  Examples of Information that could support conclusion on Core Issues  

level of 
sanctions imposed for breach of the information requirements; where and how basic and 
beneficial ownership information (including information on the settlor, trustee(s), protector and 
beneficiaries) is obtained; information used in supporting investigation

frequency 
with which criminal investigations find evidence of the country’s legal persons and 
arrangements being used for ML/TF; legal persons misused for illegal activities dismantled or 
struck-off).

types of  public information 
available to financial institutions and DNFBPs; types of  information held in the company 
registry or by the company

Information on the role played by “gatekeepers” ( company service providers, accountants, 
legal professionals

information on existence of legal arrangements; responses (positive 
and negative) to  requests for basic or beneficial ownership information received from other 
countries; information on the monitoring of quality of assistance

b)  Examples of Specific Factors that could support the conclusions on Core Issues  
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5.4		 หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่สำมำรถขอรับข้อมูลพื้นฐำนและข้อมูลเจ้ำของผู้รับประโยชน์ของนิติบุคคล 
	 ทุกประเภทที่จัดตั้งในประเทศที่เพียงพอ	ถูกต้อง	และเป็นปัจจุบันได้รวดเร็วเพียงใด

5.5		 หน่วยงำนท่ีมีอ�ำนำจหน้ำที่สำมำรถขอรับข้อมูลเจ้ำของผู้รับประโยชน์ของบุคคลที่มีกำรตกลงกัน 
	 ตำมกฎหมำยที่เพียงพอ	ถูกต้อง	และเป็นปัจจุบันได้รวดเร็วเพียงใด

5.6		 มีกำรน�ำบทลงโทษท่ีมีประสิทธิผล	 เหมำะสม	 และมีผลเป็นกำรยับยั้งมำใช้ต่อบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตำม 
	 ข้อก�ำหนดด้ำนข้อมูลมำกน้อยเพียงใด

a) ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�าคัญ (Core Issues)

1.		 ข้อมูลทำงบริบทเกี่ยวกับประเภท	รูปแบบ	และลักษณะพื้นฐำนของนิติบุคคลและบุคคลที่มีกำรตกลงกัน 
	 ทำงกฎหมำยในประเทศ

2.		 ประสบกำรณ์ของหน่วยบงัคบัใช้กฎหมำยและหน่วยงำนอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	(เช่น	ระดับของโทษทีก่�ำหนดกรณี 
	 ละเมิดข้อก�ำหนดด้ำนข้อมูล	 สถำนที่และวิธีในกำรขอรับข้อมูลพื้นฐำนและข้อมูลเจ้ำของผู้รับประโยชน	์ 
	 (รวมถึงข้อมูลผู้ก่อตั้ง	ผู้ท�ำกำรบริหำรทรัสต์	ผู้คุ้มครอง	และผู้รับประโยชน์)	ตลอดจนข้อมูลที่ใช้สนับสนุน 
	 กำรสืบสวน)

3.		 รูปแบบและตัวอย่ำงของกำรใช้นิติบุคคลและบุคคลที่มีกำรตกลงกันทำงกฎหมำยเพื่อกระท�ำควำมผิด	 
	 (เช่น	 ควำมถี่ในกำรสืบสวนคดีอำญำที่พบหลักฐำนว่ำมีกำรใช้นิติบุคคลและบุคคลที่มีกำรตกลงกัน 
	 ทำงกฎหมำยในประเทศเพ่ือกำรฟอกเงนิและกำรสนบุสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย	กำรถอนหรอืระงบั 
	 ใบอนุญำตนิติบุคคลที่กระท�ำควำมผิด)

4.		 แหล่งข้อมลูพืน้ฐำนและข้อมูลเจ้ำของผูร้บัประโยชน์	 (เช่น	ประเภทข้อมลูสำธำรณะทีมี่ไว้ให้สถำบนักำรเงนิ	 
	 และ	DNFBPs	ประเภทข้อมูลที่เก็บในบริษัทรับจดทะเบียน)

5.		 ข้อมลูเกีย่วกบับทบำทของ	gatekeepers	(เช่น	บรษัิทผูใ้ห้บรกิำร	นกับญัช	ีผู้ประกอบวชิำชพีทำงกฎหมำย)	 
	 ในกำรก่อตั้งและบริหำรจัดกำรนิติบุคคลและบุคคลที่มีกำรตกลงกันทำงกฎหมำย

6.		 ข้อมูลอื่น	ๆ	 (เช่น	สถำนะของบุคคลที่มีกำรตกลงกันทำงกฎหมำย	กำรตอบสนอง	 (เชิงบวกและเชิงลบ)	 
	 ต่อค�ำขอข้อมลูพืน้ฐำนและข้อมลูเจ้ำของผูป้ระโยชน์ทีไ่ด้รบัจำกต่ำงประเทศ	ข้อมลูกำรตดิตำมตรวจสอบ 
	 คุณภำพของควำมช่วยเหลือ)

b) ตัวอย่างของปัจจัยเฉพาะที่สามารถน�ามาสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�าคัญ (Core Issues)

7.		 มำตรกำรใดที่ใช้เพ่ือยกระดับควำมโปร่งใสของนิติบุคคล	 (รวมถึงมำตรกำรที่ด�ำเนินกำรกับหุ้นผู้ถือและ 
	 ใบรับรองหุ้น	ผู้ถือหุ้นแทน	และผู้บริหำร)	และบุคคลที่มีกำรตกลงกันทำงกฎหมำย

8.		 หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องสร้ำงหลกัประกนัว่ำข้อมลูพืน้ฐำนและข้อมลูเจ้ำของผู้รบัประโยชน์ได้รบักำรเกบ็รกัษำ 
	 ให้มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบันอย่ำงไร	ข้อมูลที่มีอยู่นั้นได้รับกำรตรวจสอบ	ทดสอบ	รับรอง/พิสูจน์ว่ำ 
	 มีควำมถูกต้องหรือไม่

9.		 นิติบุคคลใช้เวลำมำกน้อยเพียงใดในกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลพื้นฐำนและข้อมูลเจ้ำของผู้รับ 
	 ประโยชน์ทีก่�ำหนดไว้	เพ่ือสร้ำงหลกัประกันว่ำข้อมลูมคีวำมถูกต้องและเป็นปัจจบุนั	และในกรณทีีส่ำมำรถ 
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	 น�ำไปใช้กับบุคคลท่ีมีกำรตกลงกันทำงกฎหมำย	 ได้มีกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่คล้ำยคลึงกัน 
	 ในบุคคลที่มีกำรตกลงกันทำงกฎหมำยได้รวดเร็วเพียงใด

10.		 สถำบันกำรเงิน	 และ	 DNFBPs	 ขอรับข้อมูลพื้นฐำนและข้อมูลเจ้ำของผู้รับประโยชน์ของนิติบุคคลและ 
	 บุคคลที่มีกำรตกลงกันทำงกฎหมำยที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมำกน้อยเพียงใด	 และข้อมูลที่ผู้ท�ำกำร 
	 บริหำรทรัสต์เปิดเผยแก่สถำบันกำรเงิน	และ	DNFBPs	มีมำกน้อยเพียงใด

11.		 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีทรัพยำกรที่เพียงพอเพื่อน�ำมำตรกำรไปปฏิบัติอย่ำงเพียงพอหรือไม่
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EFFECTIVENESS ASSESSMENT  113  

Immediate Outcome 6 Financial intelligence and all other relevant information are 
appropriately used by competent authorities for money laundering 
and terrorist financing investigations. 

Characteristics of an effective system 

Note to Assessors:  

Core Issues to be considered in determining if the Outcome is being achieved 

                                                     

95

95
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ลกัษณะของระบบท่ีมีประสทิธิผล

	 หน่วยงำนท่ีมีอ�ำนำจหน้ำที่เก็บและใช้ข่ำวกรองทำงกำรเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องให้มำกที่สุด	 
เพือ่สบืสวนกำรฟอกเงนิ	 ควำมผิดมลูฐำนท่ีเกีย่วข้อง	 และกำรสนับสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรก่อกำรร้ำย	
ท�ำให้หน่วยงำนทีม่อี�ำนำจหน้ำทีไ่ด้ข้อมลูทีน่่ำเชือ่ถอื	 ถกูต้อง	 เป็นปัจจุบัน	 หน่วยงำนมทีรพัยำกรและทกัษะ 
ในกำรใช้ข้อมลูเพือ่วเิครำะห์และสืบสวนทำงกำรเงนิเพ่ือบ่งชีแ้ละติดตำมร่องรอยของทรพัย์สนิ	ตลอดจนด�ำเนนิกำร
วเิครำะห์เชิงปฏิบัตกิำร

ผลลัพธ์นี้เกี่ยวข้องกับข้อแนะน�ำที่	29	ถึง	32	และองค์ประกอบของข้อแนะน�ำที่	1,	2,	4,	8,	9,	34	และ	40

หน่วยงำนท่ีมีอ�ำนำจหน้ำท่ีใช้ข่ำวกรองทำงกำรเงินและข้อมูลอื่น 
ทีเ่กีย่วข้องอย่ำงเหมำะสมเพือ่สบืสวนกำรฟอกเงนิและกำรสนบัสนนุ
ทำงกำรเงินแก่	กำรก่อกำรร้ำย

ผลลัพธ์ระยะส้ันด้ำนท่ี 6

ข้อความถึงคณะผู้ประเมิน

1)		 ผลลพัธ์นีป้ระกอบด้วยกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องหน่วยข่ำวกรองทำงกำรเงนิเพือ่วิเครำะห์รำยงำนธรุกรรมสงสยั 
	 และข้อมูลอื่น	 กำรใช้ข้อมูลหรือผลกำรวิเครำะห์ของหน่วยข่ำวกรองทำงกำรเงิน	 ข่ำวกรองทำงกำรเงิน 
	 ประเภทอื่นๆ	และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่

2)		 คณะผูป้ระเมินควรพิจำรณำผลกำรวเิครำะห์ของตนเกีย่วกบัระดบัควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศทีห่น่วยงำน 
	 ทีม่อี�ำนำจหน้ำทีม่ส่ีวนร่วมเมือ่ท�ำกำรประเมนิ	IO	ด้ำนนี	้และอำจพจิำรณำว่ำหน่วยข่ำวกรองทำงกำรเงนิ 
	 และหน่วยบงัคบัใช้กฎหมำยสำมำรถขอข่ำวกรองทำงกำรเงนิและข้อมลูด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำยตลอดจน 
	 ข้อมูลอื่นจำกหน่วยงำนคู่เจรจำต่ำงประเทศได้มำกน้อยเพียงใด

ประเด็นส�ำคัญ (Core Issues) ที่ควรค�ำนึงถึงในกำรพิจำรณำผลลัพธ์

6.1		 มีกำรเข้ำถึงและใช้ข่ำวกรองทำงกำรเงิน	 และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในกำรสืบสวนเพื่อพิสูจน์หลักฐำนและ 
	 ติดตำมร่องรอยของรำยได้ทีม่ำจำกกำรฟอกเงิน	 ควำมผดิมลูฐำนท่ีเกีย่วข้อง	 และกำรสนบัสนนุทำงกำรเงิน 
	 แก่กำรก่อกำรร้ำยมำกน้อยเพียงใด
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a)  Examples of Information that could support the conclusions on Core Issues 

types of financial 
intelligence and other information available; frequency with which they are used as 
investigative tools).  

statistics of financial intelligence disseminated/exchanged; cases 
where financial intelligence was used in investigation and prosecution of ML/TF and associated 
predicate offences, or in identifying and tracing assets  

number of STRs/cases analysed; perception of quality of information 
disclosed in STRs; frequency with which competent authorities come across examples of 
unreported suspicious transactions; cases of tipping-off; see also Immediate Outcome 4 for 
information on STR reporting).  

( number of currency and 
bearer negotiable instruments reports received, and analysed; types of information that law 
enforcement and other competent authorities receive or obtain/access from other authorities, 
financial institutions and DNFBPs). 

guidance on the use and reporting of STRs and other financial 
intelligence; typologies produced using financial intelligence  

b)  Examples of Specific Factors that could support the conclusions on Core Issues  
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6.2		 รำยงำนกำรรบัหรอืกำรขอข้อมลู	(เช่น	รำยงำนธรุกรรมสงสยั	รำยงำนเกีย่วกบัเงนิตรำและตรำสำรท่ีเปลีย่นมอืได้)  
	 มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและถูกต้องซึ่งช่วยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำนมำกน้อยเพียงใด

6.3		 หน่วยข่ำวกรองทำงกำรเงินวิเครำะห์และส่งต่อผลกำรวิเครำะห์เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรที่จ�ำเป็น 
	 ของหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่มำกน้อยเพียงใด

6.4		 หน่วยข่ำวกรองทำงกำรเงินและหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำท่ีได้ร่วมมือและแลกเปล่ียนข้อมูลรวมถึง 
	 ข่ำวกรองทำงกำรเงินมำกน้อยเพียงใด	มีกำรรักษำควำมลับของข้อมูลที่ท�ำกำรแลกเปลี่ยนหรือใช้อย่ำงไร

a) ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�าคัญ (Core Issues)

1.		 ประสบกำรณ์ของหน่วยบงัคบัใช้กฎหมำยและหน่วยงำนอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	(เช่น	ข่ำวกรองทำงกำรเงนิและ 
	 ข้อมูลอื่นที่มี	ควำมถี่ในกำรใช้ข่ำวกรองเป็นเครื่องมือในกำรสืบสวน)

2.		 ตัวอย่ำงควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยข่ำวกรองทำงกำรเงินและหน่วยงำนอื่น	และตัวอย่ำงกำรใช้ข่ำวกรอง 
	 ทำงกำรเงิน	 (เช่น	 สถิติของกำรส่งต่อ/แลกเปลี่ยนข่ำวกรองทำงกำรเงิน	 คดีที่ใช้ข่ำวกรองทำงกำรเงิน 
	 ในกำรสบืสวนและด�ำเนนิคด	ีML/FT	และควำมผดิมลูฐำนทีเ่กีย่วข้อง	หรอืกำรบ่งชีแ้ละตดิตำมทรพัย์สนิ)

3.		 ข้อมูลรำยงำนธุรกรรมสงสัย	 (เช่น	จ�ำนวนรำยงำนธุรกรรมสงสัย/คดีที่ท�ำกำรวิเครำะห์	 รำยงำนธุรกรรม 
	 สงสยัมข้ีอมลูทีม่คีณุภำพเพยีงใด	ควำมถ่ีทีห่น่วยงำนพบโดยบังเอญิว่ำไม่รำยงำนธรุกรรมสงสยั	กำรท�ำให้ 
	 ลูกค้ำรู้ตัว	โปรดดู	IO	ด้ำนที่	4	ว่ำด้วยข้อมูลกำรรำยงำนธุรกรรมสงสัย)

4.		 ข้อมูลข่ำวกรองทำงกำรเงินและข้อมูลอื่น	 (เช่น	 จ�ำนวนรำยงำนเงินตรำและและตรำสำรท่ีเปล่ียนมือ 
	 ได้ทีไ่ด้รบั	และทีไ่ด้วเิครำะห์	ประเภทของข้อมลูทีห่น่วยบงัคบัใช้กฎหมำยและหน่วยงำนอืน่ได้รบัจำก	หรอื 
	 ขอรับจำกหน่วยงำน	สถำบันกำรเงิน	และ	DNFBPs)

5.		 เอกสำรอื่น	 (เช่น	 แนวปฏิบัติว่ำด้วยกำรใช้และกำรรำยงำนธุรกรรมสงสัย	 และข่ำวกรองทำงกำรเงิน	 
	 รูปแบบกำรใช้ข่ำวกรองทำงกำรเงินที่จัดท�ำขึ้น)

b) ตัวอย่างของปัจจัยเฉพาะที่สามารถน�ามาสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�าคัญ (Core Issues)

6.		 หน่วยข่ำวกรองทำงกำรเงินเข้ำถึงและใช้ข้อมลูเพิม่เตมิเพือ่วเิครำะห์และเพ่ิมมลูค่ำให้กับรำยงำนธรุกรรม 
	 สงสัยได้ดีเพียงใด	และสร้ำงหลักประกันในควำมเคร่งครัดของกำรประเมินเชิงวิเครำะห์

7.		 หน่วยงำนทีม่อี�ำนำจหน้ำทีใ่ช้ข้อมลูในธรุกรรมสงสยัและข่ำวกรองทำงกำรเงนิเพือ่วเิครำะห์เชงิปฏบิตักิำร 
	 ได้ดีเพียงใด

8.		 หน่วยข่ำวกรองทำงกำรเงินได้เก็บรวบรวมควำมเห็นจำกหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่	รูปแบบวิธีกำร	และ 
	 ประสบกำรณ์กำรปฏิบัติกำรไว้ในภำรกิจมำกน้อยเพียงใด

9.		 กลไกใดทีใ่ช้เพือ่สร้ำงหลกัประกนัว่ำมคีวำมร่วมมอืระหว่ำงหน่วยงำนทีม่อี�ำนำจหน้ำที	่ และกบัสถำบนักำรเงนิ	 
	 และ	DNFBPs	อย่ำงเต็มที่และรวดเร็ว	ผู้มีหน้ำที่รำยงำนมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	และมีอุปสรรคในกำรเข้ำถึง 
	 ข้อมูลหรือไม่
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10.		 รำยงำนธุรกรรมสงสัยมีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์	ถูกต้อง	และเพียงพอมำกน้อยเพียงใด

11.		 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทบทวนและมีส่วนร่วม	 (รวมถึงกำรประสำนงำนผ่ำนหน่วยข่ำวกรองทำงกำรเงิน)	 
	 กับผู้มีหน้ำที่รำยงำนเพื่อปรับปรุงกำรรำยงำนข่ำวกรองทำงกำรเงินมำกน้อยเพียงใด

12.		 หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องมทีรพัยำกรทีเ่พยีงพอ	(เครือ่งมอื	IT	เพือ่ดงึข้อมลูจำกฐำนข้อมลูมำประมวลผล	และ 
	 วิเครำะห์ข่ำวกรองทำงกำรเงิน	ตลอดจนรักษำควำมลับของข้อมูล)	เพื่อปฏิบัติภำรกิจหรือไม่

13.		 มำตรกำรใดที่น�ำมำปฏิบัติเพื่อสร้ำงหลักประกันว่ำหน่วยข่ำวกรองทำงกำรเงินมีควำมเป็นอิสระ 
	 ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อไม่ให้อยู่ภำยใต้อิทธิพลที่เกินขอบเขตในเรื่องที่เกี่ยวกับ	AML/CFT	
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116 EFFECTIVENESS ASSESSMENT  

Immediate Outcome 7 Money laundering offences and activities are investigated and 
offenders are prosecuted and subject to effective, proportionate 
and dissuasive sanctions. 

 

Characteristics of an effective system 

 

Note to Assessors:  

Core Issues to be considered in determining if the Outcome is being achieved  

the country’s threats and risk profile and national AML/CFT policies? 
e.g.,

                                                     
Third party money laundering

Self-laundering
Stand-alone (or autonomous) money laundering

96

96
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ลกัษณะของระบบท่ีมีประสทิธิผล

	 มกีำรสบืสวนกำรฟอกเงนิโดยเฉพำะทรพัย์ทีม่มีลูค่ำมำกซึง่มำจำกกำรระท�ำควำมผดิ	 มกีำรฟ้องร้อง
ด�ำเนินคดีผู้กระท�ำควำมผิด	 และศำลใช้มำตรกำรลงโทษที่มีประสิทธิผล	 เหมำะสม	 และมีผลเป็นกำรยับยั้ง 
ต่อผู้กระท�ำควำมผิดซึ่งได้รับกำรกำรพิพำกษำว่ำมีควำมผิด	 รวมถึงกำรสืบสวนทำงกำรเงินคู่ขนำนไปกับคดี 
ซึ่งเป็นควำมผิดมูลฐำนที่เกิดขึ้นนอกประเทศ	 และกำรสืบสวนและกำรด�ำเนินคดีควำมผิดฐำนฟอกเงิน 
เพยีงอย่ำงเดยีว	องค์ประกอบของระบบ	(กำรสบืสวน	กำรด�ำเนนิคดี	กำรพพิำกษำว่ำมคีวำมผดิ	และกำรลงโทษ)	
ท�ำงำนได้อย่ำงสอดคล้องเพือ่ลดควำมเสีย่งด้ำนกำรฟอกเงนิ	 ส่งผลให้กำรตรวจพบ	กำรพพิำกษำว่ำมคีวำมผดิ	
และกำรลงโทษช่วยยบัยัง้ไม่ให้อำชญำกรสร้ำงรำยได้จำกอำชญำกรรมและกำรฟอกเงนิ

ผลลัพธ์นี้เกี่ยวข้องกับข้อแนะน�ำที่	3,	30	และ	31	และองค์ประกอบของข้อแนะน�ำที่	1,	2,	15,	32,	37,	39,	
และ	40

มกีำรสบืสวนควำมผดิฐำนฟอกเงนิ	และผู้กระท�ำควำมผดิถกูด�ำเนนิคดี
และได้รับกำรลงโทษทีม่ปีระสทิธผิล	เหมำะสม	และมผีลเป็นกำรยบัยัง้ผลลัพธ์ระยะส้ันด้ำนท่ี 7

ข้อความถึงคณะผู้ประเมิน

	 คณะผูป้ระเมนิควรพิจำรณำผลกำรวเิครำะห์ของตนเก่ียวกบัระดบัควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศทีห่น่วยงำน 
ที่มีอ�ำนำจหน้ำที่มีส่วนร่วมเมื่อท�ำกำรประเมิน	 IO	 ด้ำนนี้	 และอำจพิจำรณำว่ำหน่วยบังคับใช้กฎหมำย 
ขอควำมช่วยเหลือที่เหมำะสมจำกหน่วยงำนคู่เจรจำต่ำงประเทศในคดีฟอกเงินข้ำมประเทศมำกน้อยเพียงใด

ประเด็นส�ำคัญ (Core Issues) ที่ควรค�ำนึงถึงในกำรพิจำรณำผลลัพธ์

7.1		 โอกำสทีจ่ะตรวจพบและสบืสวนคดฟีอกเงิน	(รวมถึงกำรสืบสวนทำงกำรเงนิแบบคูข่นำน)	มมีำกน้อยเพยีงใด	 
	 และในสภำพกำรณ์ใด

7.2		 มีกำรสืบสวนและด�ำเนินคดีฟอกเงินรูปแบบต่ำงๆ	 โดยสอดคล้องกับภัยคุกคำม	 ประวัติควำมเสี่ยง	 
	 และนโยบำย	AML/CFT	ของประเทศมำกน้อยเพียงใด

7.3		 มีกำรด�ำเนินคดีฟอกเงินรูปแบบต่ำงๆ	 (เช่น	 ควำมผิดมูลฐำนต่ำงประเทศ	 กำรฟอกเงินโดยบุคคลที่สำม	 
	 ควำมผิดในตัวเอง)	และพิพำกษำว่ำมีควำมผิดมำกน้อยเพียงใด

7.4		 บทลงโทษทีใ่ช้กบับคุคลธรรมดำหรอืนิตบิคุคลทีก่ระท�ำควำมผดิฐำนฟอกเงนิมปีระสทิธผิล	เหมำะสม	และ 
	 มีผลเป็นกำรยับยั้งมำกน้อยเพียงใด
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a)  Examples of Information that could support the conclusions on Core Issues  

( examples of 
cases rejected due to insufficient  investigative evidence; what are the significant or complex ML 
cases that the country has investigated and prosecuted; examples of successful cases against 
domestic and transnational organised crime; cases where other criminal sanctions or measures 
are pursued instead of ML convictions). 

number of  
investigations and prosecutions for ML activity; proportion of cases leading to prosecution or 
brought to court;  number or proportion of ML convictions relating to  third party laundering,  
stand-alone offence, self-laundering, and foreign predicate offences; types of predicate crimes 
involved;  level of sanctions imposed for ML offences; sanctions imposed for ML compared with 
those for other predicate offences). 

b)  Examples of Specific Factors that could support the conclusions on Core Issues  

e.g.,

e.g.,
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7.4		 บทลงโทษทีใ่ช้กบับคุคลธรรมดำหรอืนิตบิคุคลทีก่ระท�ำควำมผดิฐำนฟอกเงนิมปีระสทิธผิล	เหมำะสม	และ 
	 มีผลเป็นกำรยับยั้งมำกน้อยเพียงใด

7.5		 ประเทศใช้มำตรกำรเกี่ยวกับควำมยุติธรรมทำงอำญำอื่น	 ๆ	 ในกรณีที่มีกำรสืบสวนกำรฟอกเงิน 
	 แต่ไม่สำมำรถรับประกันกำรพิพำกษำว่ำมีควำมผิดฐำนฟอกเงินได้มำกน้อยเพียงใด	มำตรกำรทำงเลือก 
	 ดังกล่ำวไม่ควรไปลดควำมส�ำคัญของ/หรือใช้แทนกำรฟ้องร้องด�ำเนินคดีและกำรพิพำกษำว่ำมีควำมผิด 
	 ฐำนฟอกเงิน

a) ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�าคัญ (Core Issues)

1.		 ประสบกำรณ์และตัวอย่ำงของกำรสืบสวน	 กำรฟ้องร้องด�ำเนินคดี	 และกำรพิพำกษำว่ำมีควำมผิด	 
	 (เช่น	 ตัวอย่ำงของคดีท่ีไม่ได้ด�ำเนินกำรต่อเนื่องจำกหลักฐำนไม่เพียงพอ	 ควำมส�ำคัญหรือควำมซับซ้อน 
	 ของคดีฟอกเงินที่ประเทศได้ด�ำเนินกำรสืบสวนและฟ้องร้องด�ำเนินคดี	 ตัวอย่ำงคดีเกี่ยวกับองค์กร 
	 อำชญำกรรมภำยในประเทศและองค์กรอำชญำกรรมข้ำมชำตทิีด่�ำเนนิกำรเป็นผลส�ำเรจ็	คดีทีใ่ช้กำรลงโทษ 
	 ทำงอำญำหรือมำตรกำรอื่น	ๆ	แทนกำรพิพำกษำว่ำมีควำมผิดฐำนฟอกเงิน)

2.		 ข้อมูลกำรสืบสวน	กำรฟ้องร้องด�ำเนินคดี	และกำรพิพำกษำว่ำมีควำมผิดฐำนฟอกเงิน	(เช่น	จ�ำนวนของ 
	 กำรสบืสวนและกำรฟ้องร้องด�ำเนนิคดฟีอกเงนิ	สดัส่วนของคดทีีน่�ำไปสูก่ำรฟ้องร้องด�ำเนนิคดหีรือพจิำรณำ 
	 ในชัน้ศำล	จ�ำนวนหรอืสดัส่วนของพพิำกษำว่ำมคีวำมผดิฐำนฐำนฟอกเงนิโดยบคุคลทีส่ำม	ควำมผิดในตัวเอง	 
	 กำรฟอกเงินด้วยตัวเอง	ควำมผิดมูลฐำนต่ำงประเทศ	ประเภทของอำชญำกรรมมูลฐำน	ระดับบทลงโทษ 
	 ส�ำหรับควำมผิดฐำนฟอกเงิน	บทลงโทษส�ำหรับควำมผิดฐำนฟอกเงินเทียบกับควำมผิดมูลฐำนอื่นๆ)

b) ตัวอย่างของปัจจัยเฉพาะที่สามารถน�ามาสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�าคัญ (Core Issues)

3.		 มำตรกำรใดที่ใช้เพ่ือบ่งชี้	 ริเริ่ม	 และจัดล�ำดับควำมส�ำคัญในคดีฟอกเงิน	 (อย่ำงน้อยที่สุดก็เกี่ยวข้องกับ 
	 ควำมผิดที่สร้ำงรำยได้จ�ำนวนมำก)	 เพื่อกำรสืบสวน	 (เช่น	 ให้ควำมส�ำคัญระหว่ำงคดีที่เล็กและใหญ่กว่ำ 
	 หรือคดีที่มีควำมซับซ้อน	หรือระหว่ำงควำมผิดในประเทศและต่ำงประเทศ	เป็นต้น)

4.		 หน่วยงำนทีม่อี�ำนำจหน้ำทีส่ำมำรถขอรบัและเข้ำถึงข่ำวกรองทำงกำรเงนิทีเ่ก่ียวข้องและข้อมลูอืน่ทีจ่�ำเป็น 
	 เพื่อสืบสวนกำรฟอกเงินมำกน้อยเพียงใด	และรวดเร็วเพียงใด

5.		 มกีำรสบืสวนร่วมหรือมีควำมร่วมมอืในกำรสบืสวน	และเทคนคิในกำรสบืสวน	(เช่น	เลือ่นหรอืระงบักำรจบักมุ	 
	 หรือเลื่อนกำรยึดเงินออกไปก่อนเพื่อหำตัวผู้กระท�ำควำมผิด)	 มำกน้อยเพียงใดในควำมผิดที่สร้ำงรำยได้ 
	 จ�ำนวนมำก

6.		 คดีฟอกเงินได้รับกำรเตรียมกำรเพื่อฟ้องร้องด�ำเนินคดีหรือยื่นฟ้องต่อศำลได้อย่ำงรวดเร็วอย่ำงไร

7.		 สภำพกำรณ์ใดทีน่�ำมำตดัสนิใจทีจ่ะไม่ฟ้องร้องด�ำเนนิคดใีนกรณทีีมี่หลกัฐำนชีว่้ำเป็นควำมผดิฐำนฟอกเงนิ

8.		 กำรฟ้องร้องด�ำเนินคดีฟอกเงิน	 (i)	 เชื่อมโยงกับกำรฟ้องร้องด�ำเนินคดีควำมผิดมูลฐำน	 (รวมถึงควำมผิด 
	 มูลฐำนต่ำงประเทศ)	 มำกน้อยเพียงใด	 หรือ	 (ii)	 ได้รับกำรด�ำเนินกำรเนื่องจำกเป็นควำมผิดในตัวเอง	 
	 มำกน้อยเพียงใด

9.		 หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องมวีธิกีำรอย่ำงไรในกำรพจิำรณำระบบกฎหมำย	ตดิต่อกบัหน่วยงำนอืน่ตลอดทัง้วงจร 
	 ของคดฟีอกเงิน	ตัง้แต่เริม่ต้นสบืสวนจนถึงกำรเกบ็รวบรวมหลกัฐำน	กำรยืน่เรือ่งต่อพนกังำนอยักำร	และ 
	 กำรพิจำรณำยื่นฟ้องต่อศำล	
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10.		 มีกระบวนกำรสืบสวน	 กำรฟ้องร้องด�ำเนินคดี	 หรือกระบวนกำรพิจำรณำคดีในแง่มุมใดที่ขัดขวำงหรือ 
	 เป็นอุปสรรคต่อกำรฟ้องร้องด�ำเนินคดีและกำรลงโทษควำมผิดฐำนฟอกเงินหรือไม่

11.		 หน่วยงำนทีม่อี�ำนำจหน้ำทีม่ทีรพัยำกรทีเ่พียงพอ	(รวมถงึเครือ่งมอืในกำรสืบสวนทำงกำรเงนิ)	เพือ่บริหำร 
	 จัดกำรภำรกิจหรือควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงินอย่ำงเพียงพอหรือไม่

12.		 มเีจ้ำหน้ำทีห่รอืหน่วยทีไ่ด้รบัมอบหมำยให้สบืสวนกำรฟอกเงนิหรือไม่	มกีำรแบ่งปันทรพัยำกรไว้ท่ีใด	และ 
	 มีกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญในกำรสืบสวนกำรฟอกเงินอย่ำงไร
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Immediate Outcome 8 Proceeds and instrumentalities of crime are confiscated. 

Characteristics of an effective system 

 

Note to Assessors:  

Core Issues to be considered in determining if the Outcome is being achieved 

                                                     

97
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ลกัษณะของระบบท่ีมีประสทิธิผล

	 มีกำรริบ	 (โดยมำตรกำรชั่วครำวและมำตรกำรริบทรัพย์ที่รวดเร็ว)	 ทรัพย์และเครื่องมือของ
อำชญำกรทีใ่ช้ในกำรก่ออำชญำกรรม	(ทัง้ในและต่ำงประเทศ)	หรอืทรัพย์สนิทีม่มีลูค่ำเท่ำกนั	กำรรบิทรพัย์
นั้นรวมถึงรำยได้ที่ได้รับกลับคืนมำโดยกระบวนกำรทำงอำญำ	ทำงแพ่ง	 และทำงปกครอง	 กำรริบทรัพย ์
ที่เกิดจำกกำรเปิดเผยหรือส�ำแดงข้ำมประเทศท่ีไม่ถูกต้อง	 และกำรชดใช้ผู้เสียหำย	 (ผ่ำนกระบวนกำร 
ทำงศำล)	 ประเทศบริหำรจัดกำรทรัพย์ที่ยึดหรือริบมำได้	 และส่งกลับคืนหรือแบ่งปันทรัพย์สินที่ริบมำได้ 
กับประเทศอื่น	 ๆ	 ส่งผลให้อำชญำกรรู้สึกถึงว่ำไม่คุ้มค่ำที่จะก่ออำชญำกรรม	 อำชญำกรรมมูลฐำนและ 
กำรฟอกเงินลดลง

ผลลัพธ์นี้เกี่ยวข้องกับข้อแนะน�ำที่	1,	4	และ	32	และองค์ประกอบของข้อแนะน�ำที่	15,	30,	31,	37,	38,	
และ	40

กำรริบทรัพย์และเครื่องมือที่ได้มำจำก/ใช้เพื่อก่ออำชญำกรรมผลลัพธ์ระยะส้ันด้ำนท่ี 8

ข้อความถึงคณะผู้ประเมิน

	 คณะผูป้ระเมนิควรพิจำรณำผลกำรวเิครำะห์ของตนเก่ียวกบัระดบัควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศทีห่น่วยงำน
ที่มีอ�ำนำจหน้ำที่มีส่วนร่วมเมื่อท�ำกำรประเมิน	IO	ด้ำนนี้	และพิจำรณำว่ำหน่วยบังคับใช้กฎหมำยและส�ำนักงำน
อยักำรขอควำมช่วยเหลอืทีเ่หมำะสมจำกหน่วยงำนคู่เจรจำต่ำงประเทศในเร่ืองรำยได้หรอืเครือ่งมอืทีม่ำจำก/ทีใ่ช้
ก่ออำชญำกรรมข้ำมประเทศมำกน้อยเพียงใด

ประเด็นส�ำคัญ (Core Issues) ที่ควรค�ำนึงถึงในกำรพิจำรณำผลลัพธ์

8.1		 มีกำรริบทรัพย์	 เครื่องมือ	 และทรัพย์สินที่มูลค่ำเท่ำกันที่ได้มำจำกกำรก่ออำชญำกรรมตำมวัตถุประสงค ์
	 ของนโยบำยมำกน้อยเพียงใด

8.2		 หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ด�ำเนินกำรริบ	(รวมถึงกำรส่งคืน	แบ่งปัน	และกำรชดใช้)	ทรัพย์และเครื่องมือ 
	 ที่มำจำกหรือใช้ก่ออำชญำกรรม	 และทรัพย์สินที่มีมูลค่ำเท่ำกันที่เก่ียวข้องกับควำมผิดมูลฐำนทั้งในและ 
	 ต่ำงประเทศ	และทรัพย์ที่เคลื่อนย้ำยไปยังต่ำงประเทศได้ดีเพียงใด

8.3		 มกีำรใช้มำตรกำรริบทรพัย์มำกน้อยเพยีงใดในกรณีกำรส�ำแดงหรอืกำรเปิดเผยข้อเท็จจรงิทีไ่ม่ถกูต้อง	หรือ 
	 ไม่ส�ำแดงหรือเปิดเผยเกีย่วกับกำรขนเงนิตรำหรอืตรำสำรทีเ่ปลีย่นมอืได้	และส�ำนกังำนตรวจคนเข้ำเมอืง	 
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120 EFFECTIVENESS ASSESSMENT  

a)  Examples of Information that could support the conclusions on Core Issues  

the most significant  cases in the 
past; types of confiscation orders obtained by the country; trends indicating changes in methods 
by which proceeds of crime is being laundered). 

number of criminal cases where confiscation is pursued; type 
of cases which involve confiscation; value of proceeds of crimes, instrumentalities or property of 
equivalent value confiscated, broken down by foreign or domestic offences, whether through 
criminal or civil procedures (including non-conviction-based confiscation); value of falsely / not 
declared or disclosed cross-border currency and bearer negotiable instruments confiscated; 
value or proportion of seized or  frozen proceeds that is subject to confiscation; value or 
proportion of confiscation orders realised

e.g. value of criminal assets seized / frozen amount of proceeds of 
crime restituted to victims, shared or repatriated).

b)  Examples of Specific Factors that could support the conclusions on Core Issues  

e.g.,
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	 กรมศลุกำกร	และหน่วยงำนอืน่ทีเ่กีย่วข้องใช้บทลงโทษทีม่ปีระสทิธผิล	เหมำะสม	และมผีลเป็นกำรยบัยัง้ 
	 มำกน้อยเพียงใด

8.4		 ผลของกำรริบทรัพย์สะท้อนให้เห็นถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำน	 ML/FT	 นโยบำยและกำรจัดล�ำดับ 
	 ควำมส�ำคัญของของนโยบำยด้ำน	AML/CFT	ระดับชำติได้ดีเพียงใด

a) ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�าคัญ (Core Issues)

1.		 ประสบกำรณ์และตัวอย่ำงกำรด�ำเนินกำรริบทรัพย์	 (เช่น	 คดีที่มีควำมส�ำคัญมำกที่สุดในอดีตท่ีผ่ำนมำ	 
	 กำรขอค�ำสัง่รบิทรพัย์	แนวโน้มทีแ่สดงให้เห็นถึงกำรเปลีย่นแปลงของรปูแบบกำรฟอกเงนิหรอืรำยได้ทีม่ำ 
	 จำกกำรก่ออำชญำกรรม)

2.		 ข้อมูลกำรริบทรัพย์	 (เช่น	 จ�ำนวนคดีอำญำที่ต้องด�ำเนินกำรริบทรัพย์	 ประเภทของคดีที่เกี่ยวข้องกับ 
	 กำรริบทรัพย์	 มูลค่ำของรำยได้ที่ได้มำจำกกำรก่ออำชญำกรรม	 เครื่องมือหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่ำเท่ำกัน 
	 ที่ถูกริบ	 กำรจ�ำแนกควำมผิดในต่ำงประเทศหรือควำมผิดในประเทศไม่ว่ำจะโดยกระบวนกำรทำงอำญำ 
	 หรือทำงแพ่ง	(รวมถงึกำรริบทรัพย์โดยไม่ต้องพพิำกษำว่ำมคีวำมผดิ)	มลูค่ำทีร่บิได้จำกเงินตรำหรอืตรำสำร 
	 ทีเ่ปลีย่นมอืได้ข้ำมประเทศทีไ่ม่ส�ำแดงหรอืไม่เปิดเผย	หรอืส�ำแดงหรอืเปิดเผยไม่ถกูต้อง	มลูค่ำหรอืสดัส่วน 
	 ของรำยได้ที่ถูกยึดหรือถูกระงับที่อยู่ภำยใต้กำรริบ	สัดส่วนของค�ำสั่งริบทรัพย์ที่บรรลุผล)

3.		 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	 (เช่น	 มูลค่ำกำรยึด/ระงับกำรด�ำเนินกำรกับทรัพย์สิน	 จ�ำนวนของรำยได้ที่มำจำก 
	 กำรก่ออำชญำกรรมที่น�ำไปชดใช้	แบ่งปัน	หรือส่งคืนแก่ผู้เสียหำย)

b) ตัวอย่างของปัจจัยเฉพาะที่สามารถน�ามาสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�าคัญ (Core Issues)

4.		 หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ใช้มำตรกำรและวิธีกำรใดเพื่อบ่งชี้เป้ำหมำยรำยได้และเครื่องมือที่ได้มำจำก 
	 หรือใช้เพื่อก่ออำชญำกรรม	 (รวมถึงอำชญำกรรมที่ก่อให้เกิดรำยได้จ�ำนวนมำก	 และรำยได้นั้นไม่ได้เกิด 
	 ภำยในประเทศ	หรือไหลออกไปต่ำงประเทศ)

5.	 หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจเริ่มกำรสืบสวนทำงอำญำ	 และสืบสวนทำงกำรเงินเพื่อด�ำเนินกำร 
	 ริบทรัพย์อย่ำงไร

6.		 หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่บ่งชี้และติดตำมร่องรอยของทรัพย์และเครื่องมือที่ได้มำจำกหรือใช้เพื่อ 
	 ก่ออำชญำกรรม	 หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่ำเท่ำกันได้ดีเพียงใด	 และใช้มำตรกำรชั่วครำว	 (เช่น	 กำรระงับ 
	 กำรด�ำเนินกำรกับทรัพย์สินหรือกำรยึด)	 เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรเคลื่อนย้ำยทรัพย์ไปต่ำงประเทศ	 หรือ 
	 ไม่ให้มีกำรเปลี่ยนสภำพทรัพย์

7.		 วิธีกำรใดที่ประเทศน�ำมำใช้เพื่อตรวจพบและริบเงินตรำหรือตรำสำรที่เปลี่ยนมือได้ข้ำมประเทศ 
	 ทีต้่องสงสยัว่ำเกีย่วข้องกับ	ML/FT	และควำมผิดมลูฐำนทีเ่กีย่วข้อง	หรอืกำรไม่ส�ำแดงหรอืไม่เปิดเผย	หรอื 
	 กำรส�ำแดงหรือเปิดเผยที่ไม่ถูกต้อง

8.		 มำตรกำรใดที่น�ำมำใช้เพื่อเก็บและบริหำรจัดกำรมูลค่ำของทรัพย์สินที่ถูกยึด/ริบ

9.		 มีกระบวนกำรสืบสวน	กำรฟ้องร้องด�ำเนินคดี	หรือกระบวนกำรพิจำรณำคดีในแง่มุมใดที่สนับสนุน	หรือ 
	 เป็นอุปสรรคต่อกำรบ่งชี้	 กำรติดตำมร่องรอย	 และกำรริบทรัพย์และเครื่องมือที่ได้มำจำกหรือใช้เพื่อ 
	 ก่ออำชญำกรรม	หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่ำเท่ำกันหรือไม่

10.		 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีทรัพยำกรที่เพียงพอเพื่อปฏิบัติภำรกิจอย่ำงเพียงพอหรือไม่	
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EFFECTIVENESS ASSESSMENT  121  

Immediate Outcome 9 Terrorist financing offences and activities are investigated and 
persons who finance terrorism are prosecuted and subject to 
effective, proportionate and dissuasive sanctions. 

Characteristics of an effective system 

Note to Assessors:  

e.g.,

Core Issues to be considered in determining if the Outcome is being achieved  

e.g.,

country’s TF risk profile?

e.g.,
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ลกัษณะของระบบท่ีมีประสทิธิผล

	 มีกำรสืบสวนกำรกระท�ำควำมผิดฐำนสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	 ผู้กระท�ำควำมผิด 
ถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดี	 และศำลใช้มำตรกำรลงโทษที่มีประสิทธิผล	 เหมำะสม	 และมีผลเป็นกำรยับยั้งต่อ 
ผู้กระท�ำควำมผิด	 มีกำรประสำนระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเหมำะสมในกำรติดตำมกำรสนับสนุน
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	 และมีกำรสืบสวนทำงกำรเงินเพื่อสนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย	 
องค์ประกอบของระบบ	 (กำรสืบสวน	กำรฟ้องร้องด�ำเนินคดี	 กำรพิพำกษำว่ำมีควำมผิด	 และกำรลงโทษ)	
ด�ำเนนิกำรอย่ำงสอดคล้องเพือ่ลดควำมเสีย่งด้ำนกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย	กำรตรวจพบ	
กำรพิพำกษำว่ำมีควำมผิด	และกำรลงโทษช่วยยับยั้งกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย

ผลลัพธ์นี้เกี่ยวข้องกับข้อแนะน�ำที่	5,	30	และ	31	และองค์ประกอบของข้อแนะน�ำที่	1,	2,	15,	32,	37,	
และ	40

มกีำรสบืสวนควำมผดิฐำนกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย	และ
บคุคลทีส่นบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำยถกูฟ้องร้องด�ำเนนิคด	ีและ
ได้รับกำรลงโทษที่มีประสิทธิผล	เหมำะสม	และมีผลเป็นกำรยับยั้ง

ผลลัพธ์ระยะส้ันด้ำนท่ี 9

ข้อความถึงคณะผู้ประเมิน

	 1)		 คณะผูป้ระเมนิควรตระหนกัถงึองค์ประกอบในบำงข้อของผลลพัธ์ด้ำนนีท้ีอ่ำจเกีย่วข้องกบัประเดน็ 
	 	 ที่มีลักษณะอ่อนไหว	 (เช่น	 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ด้ำนควำมมั่นคงของประเทศ)	 
	 	 ซ่ึงประเทศอำจไม่ม	ีหรอืไม่สำมำรถมไีว้ให้คณะผูป้ระเมนิได้

	 2)		 คณะผู้ประเมินควรพิจำรณำผลกำรวิเครำะห์ของตนเกี่ยวกับระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
  ท่ีหน่วยงำนทีมี่อ�ำนำจหน้ำทีม่ส่ีวนร่วมเมือ่ท�ำกำรประเมนิ	 IO	 ด้ำนนี	้ และอำจพจิำรณำว่ำหน่วยบังคบัใช้ 
  กฎหมำยและส�ำนักงำนอัยกำรขอควำมช่วยเหลือท่ีเหมำะสมจำกหน่วยงำนคู่เจรจำต่ำงประเทศ 
	 	 ในคดสีนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำยข้ำมประเทศมำกน้อยเพยีงใด

ประเด็นส�ำคัญ (Core Issues) ที่ควรค�ำนึงถึงในกำรพิจำรณำผลลัพธ์

9.1		 กำรกระท�ำควำมผิดฐำนสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	(เช่น	กำรรวบรวม	กำรเคลื่อนย้ำย	และ 
	 กำรใช้เงนิหรอืสนิทรัพย์อืน่ๆ)	ได้รบักำรฟ้องร้องด�ำเนนิคด	ีและผูก้ระท�ำผดิได้รบักำรพพิำกษำว่ำมคีวำมผดิ 
	 มำกน้อยเพียงใด	 กำรด�ำเนินกำรสอดคล้องกับประวัติควำมเสี่ยงด้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำร 
	 ก่อกำรร้ำยของประเทศหรือไม่

9.2		 มีกำรบ่งชี้และสืบสวนคดีสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยได้ดีเพียงใด	 กำรสืบสวนได้บ่งชี ้
	 บทบำทเฉพำะของผู้จัดหำเงินให้แก่ผู้ก่อกำรร้ำยได้เพียงใด

9.3		 กำรสบืสวนกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำยถกูรวมเข้ำไว้ในยทุธศำสตร์ต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย 
	 ของประเทศ	และใช้เพื่อสนับสนุนยุทธศำสตร์ดังกล่ำว	(เช่น	กำรบ่งชี้และกำรก�ำหนดรำยชื่อผู้ก่อกำรร้ำย	 
	 องค์กรก่อกำรร้ำย	และเครือข่ำยสนับสนุนกำรก่อกำรร้ำย)	มำกน้อยเพียงใด

9.4		 มกีำรใช้บทลงโทษหรือมำตรกำรต่ำง	ๆ 	ทีม่ปีระสทิธผิล	เหมำะสม	และมผีลเป็นกำรยบัยัง้ต่อบคุคลธรรมดำ 
	 และนติบิคุคลทีไ่ด้รบักำรพิพำกษำว่ำมคีวำมผิดฐำนสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยมำกน้อยเพยีงใด
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122 EFFECTIVENESS ASSESSMENT  

a)  Examples of Information that could support the conclusions on Core Issues  

cases where TF 
investigations are used to support  counter-terrorism investigations and prosecutions; 
significant cases where (foreign or domestic) terrorists and terrorist groups are targeted, 
prosecuted or disrupted; observed trends in TF levels and techniques; cases where other 
criminal sanctions or measures are pursued instead of TF convictions).

number of TF 
investigations and prosecutions; proportion of cases leading to TF prosecution, type of TF 
prosecutions and convictions ( distinct offences, foreign or domestic terrorists, financing of 
the travel of foreign terrorist fighters);  level of sanctions imposed for TF offences; sanctions 
imposed for TF compared with those for other criminal activity; types and level of disruptive 
measures applied

b)  Examples of Specific Factors that could support the conclusions on Core Issues  
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9.5		 เพ่ือให้ผลลพัธ์บรรลวุตัถุประสงค์	มกีำรใช้ควำมยตุธิรรมทำงอำญำ	มำตรกำรก�ำกับดูแล	และมำตรกำรอืน่ 
	 มำกน้อยเพยีงใด	เพือ่ระงบัยบัยัง้กำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำยในกรณทีีไ่ม่สำมำรถพพิำกษำ 
	 ว่ำมีควำมผิดได้

a) ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�าคัญ (Core Issues)

1.		 ประสบกำรณ์และตวัอย่ำงของกำรสบืสวนและกำรฟ้องร้องด�ำเนนิคดีสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย	 
	 (เช่น	คดทีีใ่ช้กำรสบืสวนกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำยเพือ่สนบัสนนุกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย	 
	 คดสี�ำคญั	(ทัง้ในและต่ำงประเทศ)	ทีผู่ก่้อกำรร้ำยหรอืกลุม่ก่อกำรร้ำยตกเป็นเป้ำหมำย	ถกูฟ้องร้องด�ำเนนิคดี	 
	 หรือถูกขัดขวำงกำรด�ำเนินกำร	 กำรศึกษำแนวโน้มของระดับและเทคนิคในกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 
	 แก่กำรก่อกำรร้ำย	 คดีที่ใช้บทลงโทษทำงอำญำหรือมำตรกำรอื่นแทนกำรพิพำกษำว่ำมีควำมผิดฐำน 
	 สนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย)

2.		 ข้อมูลกำรสืบสวน	 กำรฟ้องร้องด�ำเนินคดี	 กำรพิพำกษำว่ำมีควำมผิดฐำนสนับสนุนทำงกำรเงิน 
 แก่กำรก่อกำรร้ำย	(เช่น	จ�ำนวนกำรสืบสวนและกำรฟ้องร้องด�ำเนนิคดีฐำนสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	
	 สดัส่วนของคดทีีน่�ำไปสูก่ำรฟ้องร้องด�ำเนนิคดี	รปูแบบกำรฟ้องร้องด�ำเนนิคดีและกำรพพิำกษำว่ำมคีวำมผดิ 
	 ฐำนสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย	(เช่น	ควำมแตกต่ำงของฐำนควำมผิด	ผู้ก่อกำรร้ำยในประเทศ 
	 และต่ำงประเทศ)	 ระดบับทลงโทษทีก่�ำหนดไว้ส�ำหรบัควำมผดิฐำนสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย	 
	 บทลงโทษทีก่�ำหนดไว้ส�ำหรบักำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำยเปรยีบเทยีบกับบทลงโทษส�ำหรบั 
	 อำชญำกรรมอื่น	ๆ	ประเภทและระดับของมำตรกำรระงับยับยั้งที่น�ำมำใช้)

b) ตัวอย่างของปัจจัยเฉพาะที่สามารถน�ามาสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�าคัญ (Core Issues)

3.		 มำตรกำรใดทีน่�ำมำใช้เพือ่บ่งชี	้ริเร่ิม	และจดัล�ำดบัควำมส�ำคญัของคดสีนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย  
	 เพ่ือสร้ำงหลกัประกนัว่ำสำมำรถสบืสวนและด�ำเนนิกำรต่อภยัคุกคำมร้ำยแรงได้ทนัท	ีและยบัยัง้ภัยคกุคำม 
	 นั้นในระดับสูงสุด

4.		 หน่วยงำนทีม่อี�ำนำจหน้ำทีส่ำมำรถขอรบัและเข้ำถงึข่ำวกรองทำงกำรเงนิและข้อมลูอืน่ทีจ่�ำเป็นเพือ่สืบสวน 
	 และฟ้องร้องด�ำเนินคดีสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยมำกน้อยเพียงใด	และรวดเร็วเพียงใด

5.		 ข้อพจิำรณำเพือ่ใช้ตดัสนิใจทีจ่ะไม่ฟ้องร้องด�ำเนนิคดคีวำมผดิฐำนกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย

6.		 หน่วยงำนทีม่อี�ำนำจหน้ำทีใ่ช้แผนปฏบัิตกิำรหรอืยทุธศำสตร์เฉพำะด้ำนเพือ่จดักำรภยัคกุคำมโดยเฉพำะ 
	 อย่ำงยิ่งภัยคุกคำมด้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยมำกน้อยเพียงใด	และสอดคล้องกับ 
	 นโยบำย	ยุทธศำสตร์	และควำมเสี่ยงด้ำน	ML/FT	ของประเทศหรือไม่

7.		 หน่วยบังคับใช้กฎหมำย	หน่วยข่ำวกรองทำงกำรเงิน	หน่วยต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย	หน่วยควำมมั่นคงและ 
	 หน่วยข่ำวกรองของประเทศ	ได้ร่วมมือและประสำนในแต่ละภำรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์นี้ได้ดีเพียงใด

8.		 มีกระบวนกำรสืบสวน	 กำรฟ้องร้องด�ำเนินคดี	 หรือกระบวนกำรพิจำรณำคดีในแง่มุมใดที่ขัดขวำงหรือ 
	 เป็นอุปสรรคต่อกำรฟ้องร้องด�ำเนินคดี	กำรลงโทษ	และกำรระงับยับยั้งกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำร 
	 ก่อกำรร้ำยหรือไม่

9.		 หน่วยงำนทีม่อี�ำนำจหน้ำทีม่ทีรพัยำกรทีเ่พยีงพอ	(รวมถงึเครือ่งมอืสบืสวนทำงกำรเงนิ)	เพือ่บรหิำรจดักำร 
	 ภำรกิจหรือจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยอย่ำงเพียงพอหรือไม่

10.		 มเีจ้ำหน้ำทีห่รอืหน่วยทีพ่ร้อมใช้เพือ่สบืสวนกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำยหรอืไม่	มกีำรแบ่งปัน 
	 ทรัพยำกรไว้ที่ใด	มีกำรจัดล�ำดับกำรสืบสวนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยอย่ำงไร	
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EFFECTIVENESS ASSESSMENT  123  

Immediate Outcome 10 Terrorists, terrorist organisations and terrorist financiers are 
prevented from raising, moving and using funds, and from abusing 
the NPO sector. 

 

Characteristics of an effective system  

 

Note to Assessors:  

Core Issues to be considered in determining if the Outcome is being achieved  

vel, whether on the country’s own motion or after examination, to give effect to the 

a)  Examples of Information that could support the conclusions on Core Issues  

trends indicating 
that terrorist financiers are researching alternative methods for raising / transmitting funds; 
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ลกัษณะของระบบท่ีมีประสทิธิผล

	 มกีำรบ่งชีผู้ก่้อกำรร้ำย	องค์กรก่อกำรร้ำย	และเครอืข่ำยสนบัสนนุกำรก่อกำรร้ำย	และยดึทรพัยำกร
และเคร่ืองมอืทีใ่ช้เพ่ือสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำยและองค์กรก่อกำรร้ำย	รวมถงึกำรใช้มำตรกำร
ทำงกำรเงินต่อบุคคลหรอืองค์กรทีถ่กูก�ำหนดโดย	UNSCRS	อย่ำงเหมำะสม	และอยูภ่ำยใต้ระบบกำรลงโทษ 
ที่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ของภูมิภำคหรือของประเทศ	 ประเทศยังต้องมีควำมเข้ำใจควำมเสี่ยงด้ำน 
กำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำยเป็นอย่ำงด	ีรวมถงึมำตรกำรเพือ่ป้องกนักำรจดัหำและเคลือ่นย้ำยเงนิ 
ผ่ำนหน่วยงำนหรือช่องทำงต่ำง	 ๆ	 ที่มีควำมเสี่ยงสูงท่ีจะถูกผู้ก่อกำรร้ำยใช้เพื่อกระท�ำควำมผิด	 ส่งผลให้
กระแสของเงินที่ใช้สนับสนุนกำรก่อกำรร้ำยลดลง	และป้องกันกำรกระท�ำที่เป็นกำรก่อกำรร้ำย

ผลลัพธ์นี้เกี่ยวข้องกับข้อแนะน�ำที่	1,	4,	6	และ	8	และองค์ประกอบของข้อแนะน�ำที่	14,	15,	16,	30	ถึง	
32,	37,	38	และ	40

กำรป้องกนัไม่ให้ผูก่้อกำรร้ำย	องค์กรก่อกำรร้ำย	และผูจั้ดหำเงนิให้แก่
ผูก่้อกำรร้ำยจัดหำ	โยกย้ำย	ใช้เงนิ	และใช้	NPO	เพือ่กระท�ำควำมผดิผลลัพธ์ระยะส้ันด้ำนท่ี 10

ข้อความถึงคณะผู้ประเมิน

	 คณะผูป้ระเมนิควรพจิำรณำผลกำรวิเครำะห์เก่ียวกบัระดบัของควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศซึง่หน่วยงำนที่
มอี�ำนำจหน้ำทีม่ส่ีวนร่วมเมือ่ท�ำกำรประเมนิ	IO	ข้อน้ี

ประเด็นส�ำคัญ (Core Issues) ที่ควรค�ำนึงถึงในกำรพิจำรณำผลลัพธ์

10.1		 มีกำรใช้มำตรกำรทำงกำรเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดตำม	 (i)	 ข้อมติ	 UNSCRS	ที่	 1267	 และ 
	 ข้อมติที่สืบเนื่องจำกข้อมติดังกล่ำว	และ	(ii)	ข้อมติ	UNSCRS	ที่	1373	(ในระดับเหนือชำติ	หรือระดับชำติ	 
	 ไม่ว่ำจะโดยประเทศตนหรือตำมค�ำขอต่ำงประเทศหลงัจำกตรวจสอบค�ำขอของต่ำงประเทศ)	ได้ดเีพยีงใด

10.2		 ประเทศผูรั้บกำรประเมินได้ใช้มำตรกำรทีเ่หมำะสมอย่ำงมเีป้ำหมำยกบั	NPOs	ทีพ่บว่ำมคีวำมเปรำะบำง 
	 ต่อกำรถูกใช้ในทำงที่ผิดในกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยตำมแนวทำงกำรด�ำเนินกำร 
	 ตำมควำมเสี่ยงเพียงใด?	โดยไม่เป็นอุปสรรคหรือขัดขวำงกิจกรรมของ	NPOs	ที่ด�ำเนินงำนโดยชอบด้วย 
	 กฎหมำย

10.3		 มีกำรยึด	 (ไม่ว่ำจะโดยกระบวนกำรทำงอำญำ	 ทำงแพ่ง	 หรือทำงปกครอง)	 ทรัพย์สินและเครื่องมือ 
 ท่ีเกีย่วข้องกบักำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยของผูก่้อกำรร้ำย	องค์กรก่อกำรร้ำย	และผูจ้ดัหำเงนิ 
 ให้แก่ผู้ก่อกำรร้ำยมำกน้อยเพียงใด

10.4		 มำตรกำรต่ำง	ๆ	ข้ำงต้นสอดคล้องกับประวัติควำมเสี่ยงโดยรวมมำกน้อยเพียงใด

a) ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�าคัญ (Core Issues)

1.		 ประสบกำรณ์ของหน่วยบังคับใช้กฎหมำย	หน่วยข่ำวกรองทำงกำรเงิน	และหน่วยต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย	 
	 (เช่น	 แนวโน้มที่แสดงให้เห็นว่ำผู้จัดหำเงินให้แก่ผู้ก่อกำรร้ำยหำวิธีกำรอื่นๆ	 เพ่ือจัดหำหรือโอนเงิน	 
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124 EFFECTIVENESS ASSESSMENT  

intelligence/source reporting indicating that terrorist organisations are having difficulty 
raising funds in the country

significant cases where terrorists, terrorist 
organisations or terrorist financiers are prevented from raising, moving and using funds or their 
assets seized / confiscated; investigations and interventions in NPOs misused by terrorists). 

 persons and accounts subject to targeted 
financial sanctions under UNSC or other designations; designations made (relating to 
UNSCR1373); assets frozen; transactions rejected; time taken to designate individuals; time 
taken to implement asset freeze following designation

e.g. frequency 
of review and monitoring of such NPOs (including risk assessments); frequency of engagement 
and outreach (including guidance) to NPOs regarding CFT measures and trends; remedial 
measures and sanctions taken against NPOs

b)  Examples of Specific Factors that could support the conclusions on Core Issues  

e.g.,

e.g.,
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	 มีข่ำวกรอง/แหล่งข่ำวที่แสดงให้เห็นว่ำองค์กรก่อกำรร้ำยก�ำลังประสบควำมยำกล�ำบำกในกำรระดมเงิน 
	 ในประเทศ)
2.		 ตัวอย่ำงของกำรแทรกแซงและกำรริบทรัพย์	 (เช่น	 คดีส�ำคัญที่มีกำรป้องกันไม่ให้ผู้ก่อกำรร้ำย	 องค์กร 
	 ก่อกำรร้ำย	หรือผู้จัดหำเงินให้แก่ผู้ก่อกำรร้ำยได้จัดหำเงิน	โยกย้ำย	และใช้เงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด/ริบ	 
	 กำรสืบสวนและกำรแทรกแซง	NPOs	ที่ถูกผู้ก่อกำรร้ำยใช้เพื่อกระท�ำควำมผิด)
3.		 ข้อมูลเกี่ยวกับมำตรกำรทำงกำรเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนด	 (เช่น	 บุคคลและบัญชีที่อยู่ภำยใต้ 
	 มำตรกำรทำงกำรเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดโดย	UNSCRS	 หรือหน่วยงำนท่ีมีหน้ำที่ในกำร 
	 ก�ำหนดรำยชื่อ	กำรก�ำหนดรำยชื่อ	 (ตำมข้อมติ	UNSCRS	ที่	 1373)	ทรัพย์สินที่ถูกระงับกำรด�ำเนินกำร	 
	 ธุรกรรมที่ถูกปฏิเสธ	 เวลำที่ใช้ในกำรก�ำหนดรำยชื่อ	 เวลำที่ใช้ในกำรระงับกำรด�ำเนินกำรกับทรัพย์สิน 
	 หลังตำมรำยชื่อที่ถูกก�ำหนด
4.		 ข้อมูลเกี่ยวกับควำมต่อเนื่องของกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้	 และกำรก�ำกับดูแลและกำรติดตำมตรวจสอบ	 
	 NPOs	 ซึ่งประเทศผู้รับกำรประเมินระบุว่ำเป็น	 NPOs	 ที่เสี่ยงต่อกำรถูกใช้ในทำงที่ผิดในกำรสนับสนุน 
	 ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
b) ตัวอย่างของปัจจัยเฉพาะที่สามารถน�ามาสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�าคัญ (Core Issues)
5.		 มำตรกำรใดที่สร้ำงหลักประกันว่ำมีกำรใช้มำตรกำรทำงกำรเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดอย่ำง 
	 เหมำะสม	โดยไม่ชกัช้ำ	มวีธีิกำรแจ้งรำยชือ่บุคคลทีถู่กก�ำหนดและพันธกรณไีปยงัสถำบนักำรเงนิ	DNFBPs,	 
	 VASPs	และสำธำรณชนทั่วไปโดยไม่ชักช้ำอย่ำงไร
6.		 มีกำรน�ำขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนและกลไกไปปฏิบัติอย่ำงไรเพื่อ	 (i)	 บ่งชี้เป้ำหมำยเพื่อก�ำหนดรำยชื่อ/ 
	 ขึน้บัญชรีำยชือ่	(ii)	กำรระงบักำรด�ำเนนิกำรกบัทรัพย์สนิ/กำรยกเลิกกำรระงบักำรด�ำเนินกำรกับทรพัย์สิน	 
	 (iii)	กำรถอดรำยชื่อจำกบัญชี	และ	(iv)	กำรให้ข้อยกเว้น	(granting	exemption)	และมีกำรจัดเก็บข้อมูล 
	 ที่เกี่ยวข้องได้ดีเพียงใด
7.		 ประเทศใช้ประโยชน์จำกกลไกทีก่�ำหนดขึน้ตำมข้อมต	ิUNSCRS	ที	่1267	และ	1373	เพือ่ระงบักำรด�ำเนนิกำร 
	 กับทรัพย์สิน	และป้องกันกระแสทำงกำรเงินของผู้ก่อกำรร้ำยมำกน้อยเพียงใด
8.		 มีระบบที่อนุมัติหรือออกใบอนุญำตให้หน่วยงำนที่ถูกก�ำหนดใช้ทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่ก�ำหนด 
	 ไว้ในข้อมติ	UNSCRS	ที่เกี่ยวข้อง	(เช่น	ข้อมติ	UNSCRS	ที่	1452	และข้อมติที่สืบเนื่องจำกข้อมติดังกล่ำว)	 
	 ได้ดีเพียงใด
9.		 หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำท่ีใช้วิธีกำรใดเพื่อก�ำหนดทรัพย์สินของผู้ก่อกำรร้ำย	 มีกำรติดตำมร่องรอย 
	 ของทรัพย์สนิ	กำรสบืสวนทำงกำรเงนิ	และใช้มำตรกำรชัว่ครำว	(เช่น	กำรระงบักำรด�ำเนนิกำรกบัทรพัย์สนิ 
	 และกำรยึด)	เป็นวิธีกำรเสริมมำกน้อยเพียงใด
10.		 มีกำรใช้องค์ประกอบทัง้	 4	 ข้อดงัต่อไปนีเ้พือ่ระบ	ุ ป้องกนั	 และต่อต้ำนกำรใช้องค์กรไม่แสวงหำก�ำไรในกำร 
	 สนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยเพยีงใด	ได้แก่	(a)	กจิกรรมเผยแพร่ควำมรูอ้ย่ำงต่อเน่ือง	(b)	กำรก�ำกบั 
	 ดแูลหรอืกำรติดตำมตรวจสอบตำมควำมเสีย่ง	(c)	กำรรวบรวมข้อมลูและกำรสบืสวนทีมี่ประสทิธผิล	และ	(d)	 
	 กลไกควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่มีประสิทธิผล	 มีกำรด�ำเนินมำตรกำรอย่ำงมีเป้ำหมำยและเหมำะสม 
	 ตำมแนวทำงกำรด�ำเนนิกำรตำมควำมเสีย่งทีช่่วยป้องกนั	NPOs	จำกกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	 
	 และไม่เป็นอุปสรรคหรือขัดขวำงกจิกรรมทำงกำรกศุลทีถ่กูต้องตำมกฎหมำยเพยีงใด
11.		 มกีำรสบืสวนสอบสวน	กำรด�ำเนนิกำรทำงอำญำ	แพ่ง	และปกครอง	กลไกควำมร่วมมอืและกำรประสำนงำนในกรณ ี
 สงสยัว่ำ	NPOs	ถกูใช้ประโยชน์ในทำงผดิหรือสนบัสนนุกำรก่อกำรร้ำยหรอืองค์กรก่อกำรร้ำยมำกน้อยเพยีงใด  
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	 หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องมทีรพัยำกรเพยีงพอในกำรด�ำเนนิกจิกรรมเชงิรกุ/	กำรก�ำกบัดแูล/	กำรตดิตำมตรวจสอบ/	 
	 กำรสบืสวนอย่ำงมปีระสทิธิผลหรอืไม่

12.		 NPOs	เข้ำใจจดุเปรำะบำง	และปฏิบตัติำมมำตรกำรเพ่ือป้องกนัตนเองไม่ให้ถกูใช้เพือ่กำรก่อกำรร้ำยได้ดีเพยีงใด

13.		 มีกระบวนกำรสืบสวน	 กำรฟ้องร้องด�ำเนินคดี	 หรือกระบวนกำรพิจำรณำคดีในแง่มุมใดที่สนับสนุนหรือ 
	 เป็นอุปสรรคต่อกำรระบุตัวตน	 กำรติดตำมร่องรอย	 และกำรยึดทรัพย์สินและเครื่องมือที่เก่ียวข้องกับ 
	 ผู้ก่อกำรร้ำย	องค์กรก่อกำรร้ำย	และผู้จัดหำเงินให้แก่ผู้ก่อกำรร้ำยหรือไม่

14.		 หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำท่ีมีทรัพยำกรที่เพียงพอเพื่อบริหำรจัดกำรภำรกิจหรือจัดกำรควำมเส่ียงด้ำน 
	 กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยอย่ำงเพียงพอหรือไม่

15.		 ในกรณทีีม่กีำรแบ่งปันทรัพยำกร	มกีำรจดัล�ำดบัควำมส�ำคญัของกำรด�ำเนนิงำนทีเ่กีย่วข้องกบักำรต่อต้ำน 
	 กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยอย่ำงไร	
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126 EFFECTIVENESS ASSESSMENT  

Immediate Outcome 11 Persons and entities involved in the proliferation of weapons of 
mass destruction are prevented from raising, moving and using 
funds, consistent with the relevant UNSCRs. 

Characteristics of an effective system 

Core Issues to be considered in determining if the Outcome is being achieved  

a)  Examples of Information that could support the conclusions on Core Issues  

investigations into breaches of sanctions; significant cases in which country has taken 
enforcement actions (  freezing or seizures) or provided assistance). 

accounts of individuals and entities subject to targeted financial sanctions; value of frozen assets 
and property; time taken to designate persons and entities; time taken to freeze assets and 
property of individuals and entities following their designation by the UNSC
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ลกัษณะของระบบท่ีมีประสทิธิผล

	 มีกำรบ่งช้ี	 ยึดทรัพยำกร	 และป้องกันไม่ให้บุคคลและองค์กรที่ถูกก�ำหนดโดยข้อมติ	 UNSCRS	 
เกี่ยวกับกำรแพร่ขยำย	WMD	 ด�ำเนินกำรจัดหำ	 โยกย้ำย	 และใช้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกำรสนับสนุน
ทำงกำรเงินแก่กำรแพร่ขยำย	WMD	 ด�ำเนินมำตรกำรทำงกำรเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนด 
อย่ำงครบถ้วนและเหมำะสมโดยไม่ชกัช้ำ	ตดิตำมตรวจสอบกำรปฏบิติัตำม	มคีวำมร่วมมอืและกำรประสำน
ที่เพียงพอระหว่ำงหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพื่อป้องกันกำรหลบเลี่ยงกำรถูกลงโทษ	 ตลอดจนก�ำหนดและ 
น�ำนโยบำยไปปฏิบัติเพื่อต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรแพร่ขยำย	WMD

ผลลัพธ์นี้เกี่ยวข้องกับข้อแนะน�ำที่	7	และองค์ประกอบของข้อแนะน�ำที่	2

มีกำรป้องกันไม่ให้บุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรแพร่ขยำย	
WMD	ด�ำเนินกำรจัดหำ	โยกย้ำย	และใช้เงิน	โดยสอดคล้องกับข้อมติ	
UNSCRS	ที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์ระยะส้ันด้ำนท่ี 11

ประเด็นส�ำคัญ (Core Issues) ที่ควรค�ำนึงถึงในกำรพิจำรณำผลลัพธ์

11.1		 ประเทศได้ใช้มำตรกำรทำงกำรเงินต่อบุคคลหรือองค์กรท่ีถูกก�ำหนดอย่ำงรวดเร็ว	 โดยค�ำนึงถึงข้อมติ	 
	 UNSCRS	ที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรแพร่ขยำย	WMD	ได้ดีเพียงเพียงใด

11.2		 มีกำรบ่งชี้เงินและทรัพย์สินอื่นของบุคคลและองค์กรท่ีถูกก�ำหนด	 (และบุคคลและองค์กรที่กระท�ำกำร 
	 ในนำมหรือด�ำเนินกำรตำมค�ำสั่งของบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนด)	และป้องกันไม่ให้บุคคลและองค์กร 
	 ดังกล่ำวปฏิบัติกำรหรือท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับกำรแพร่ขยำย	WMD	มำกน้อยเพียงใด

11.3		 สถำบันกำรเงิน	 และ	 DNFBPs	 ปฏิบัติตำมและเข้ำใจพันธกรณีด้ำนมำตรกำรทำงกำรเงินต่อบุคคลหรือ 
	 องค์กรที่ถูกก�ำหนดที่เกี่ยวกับกำรแพร่ขยำย	WMD	มำกน้อยเพียงใด

11.4		 หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ติดตำมตรวจสอบและสร้ำงหลักประกันว่ำสถำบันกำรเงิน	 และ	 DNFBPs	 
 ปฏบิตัติำมพนัธกรณีด้ำนมำตรกำรทำงกำรเงนิต่อบุคคลหรือองค์กรทีถ่กูก�ำหนดทีเ่กีย่วกบักำรแพร่ขยำย	WMD	
	 ได้ดีเพียงใด

a) ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับ Core issues

1.		 ประสบกำรณ์กำรสืบสวนและกำรแทรกแซงกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรแพร่ขยำย	 WMD	 
	 (เช่น	 กำรสืบสวนเกี่ยวกับกำรละเมิดบทลงโทษ	 คดีส�ำคัญที่ประเทศด�ำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำย	 (เช่น	 
	 กำรระงับกำรด�ำเนินกำรกับทรัพย์สิน	และกำรยึด)	หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือ)

2.		 ข้อมูลเกี่ยวกับมำตรกำรทำงกำรเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดที่เก่ียวกับกำรแพร่ขยำย	 WMD	 
	 (เช่น	บญัชขีองบคุคลและองค์กรทีอ่ยูภ่ำยใต้มำตรกำรทำงกำรเงนิต่อบคุคลหรอืองค์กรทีถ่กูก�ำหนดมลูค่ำ 
	 ของทรพัย์สนิทีร่ะงบักำรด�ำเนนิกำร	เวลำทีใ่ช้ในกำรก�ำหนดรำยชือ่บคุคลและองค์กร	เวลำทีใ่ช้ในกำรระงบั 
	 กำรด�ำเนินกำรกับทรัพย์สินของบุคคลและองค์กรที่ก�ำหนดโดย	UNSCRS)
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EFFECTIVENESS ASSESSMENT  127  

e.g.,
frequency of review and monitoring of financial institutions, DNFBPs and VASPs for compliance 
with targeted financial sanctions; frequency of engagement and outreach; guidance documents; 
level of sanctions applied on financial institutions, DNFBPs for breaches

b)  Examples of Specific Factors that could support the conclusions on Core Issues  

e.g.,
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3.		 กำรติดตำมตรวจสอบ	 และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรแพร่ขยำย	 WMD	 
	 (เช่น	 ควำมถี่ของกำรทบทวนและติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรทำงกำรเงินต่อบุคคลหรือ 
	 องค์กรที่ถูกก�ำหนดโดยสถำบันกำรเงิน	 และ	 DNFBPs	 ควำมถี่ของกำรเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องและ 
	 กำรประสำนกบัภำคส่วนต่ำง	ๆ 	เอกสำรแนวปฏบัิต	ิระดบับทลงโทษทีใ่ช้กับสถำบนักำรเงนิ	และ	DNFBPs	 
	 กรณีที่มีกำรละเมิด)

b) ตัวอย่างของปัจจัยเฉพาะที่สามารถน�ามาสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�าคัญ (Core Issues)

4.		 มีมำตรกำรใดที่สร้ำงหลักประกันว่ำมีกำรใช้มำตรกำรทำงกำรเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนด 
	 อย่ำงเหมำะสม	โดยไม่ชกัช้ำ	มวีธิกีำรแจ้งรำยชือ่บุคคลทีถู่กก�ำหนดและพนัธกรณไีปยงัภำคส่วนทีเ่กีย่วข้อง 
	 โดยไม่ชักช้ำอย่ำงไร

5.		 ในกรณีที่เกี่ยวข้อง	 มีกำรน�ำขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนไปปฏิบัติอย่ำงไรเพื่อ	 (i)	 ก�ำหนด/ข้ึนบัญชีรำยชื่อ	 
	 (ii)	 ระงับกำรด�ำเนินกำรกับทรัพย์สิน/กำรยกเลิกกำรระงับกำรด�ำเนินกำรกับทรัพย์สิน	 (iii)	 ถอดรำยชื่อ 
	 จำกบัญชี	และ	(iv)	ให้ข้อยกเว้น	และปฏิบัติตำมข้อมติ	UNSCRS	มำกน้อยเพียงใด

6.		 ระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่ถูกระงับ	 และกำรออกใบอนุญำตให้บุคคลและองค์กร 
	 ที่ถูกก�ำหนดใช้ทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่ได้รับอนุญำต	 หรือเพื่อกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 และ 
	 กำรป้องกันกำรใช้เงินเพื่อกระท�ำควำมผิดได้ดีเพียงใด

7.		 มีกำรใช้กลไกใดบ้ำงเพื่อป้องกันกำรหลีกเลี่ยงกำรลงโทษ	 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดท�ำแนวปฏิบัติหรือ 
	 ควำมเห็นอื่นเป็นกำรเฉพำะแก่สถำบันกำรเงิน	และ	DNFBPs	หรือไม่

8.		 หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่สำมำรถขอรับข้อมูลพื้นฐำนและข้อมูลเจ้ำของผู้รับประโยชน์ของนิติบุคคล 
	 ที่มีควำมถูกต้อง	 (เช่น	 บริษัทบังหน้ำ)	 เมื่อด�ำเนินกำรสืบสวนควำมผิดหรือกำรละเมิดข้อมติ	 UNSCRS	 
	 ที่เกี่ยวข้องกับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรแพร่ขยำย	WMD	มำกน้อยเพียงใด

9.		 หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่แลกเปลี่ยนข่ำวกรองและข้อมูลอื่นเพื่อสืบสวนกรณีมีกำรฝ่ำฝืนหรือละเมิด 
 มำตรกำรทำงกำรเงินต่อบคุคลหรือองค์กรทีถ่กูก�ำหนดทีเ่กีย่วข้องกับกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรแพร่ขยำย  
	 WMD	ตำมข้อมติ	UNSCRSs	ที่เกี่ยวข้องมำกน้อยเพียงใด

10.		 หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำท่ีมีทรัพยำกรที่เพียงพอเพื่อบริหำรจัดกำรภำรกิจหรือจัดกำรควำมเส่ียงด้ำน 
	 กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรแพร่ขยำย	WMD	อย่ำงเพียงพอหรือไม่	
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หมำยเหตุเกี่ยวกับฐำนทำงกฎหมำยของข้อก�ำหนดส�ำหรับสถำบันกำรเงิน
และธุรกิจที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน

1.		 ข้อก�ำหนดทัง้หมดส�ำหรบัสถำบันกำรเงนิหรอื	DNFBPs	ควรก�ำหนดไว้	(a)	ในกฎหมำย	(โปรดดขู้อก�ำหนด 
	 เฉพำะเจำะจงในข้อแนะน�ำที	่10,11	และ	20	เกีย่วกบัเรือ่งนี)้	หรอื	(b)	ส�ำหรบักรณีอืน่ทัง้หมด	ควรก�ำหนด 
	 ไว้ในกฎหมำย	หรือข้อบังคับ	(ให้แต่ละประเทศใช้ดุลยพินิจได้)

2.		 ในข้อแนะน�ำที่	 10,11	 และ	 20	 นั้น	 ค�ำว่ำ	 “กฎหมำย”	หมำยถึง	 นิติบัญญัติใดๆ	ที่ตรำขึ้นหรืออนุมัต ิ
	 โดยผ่ำนกระบวนกำรทำงรัฐสภำหรอืวธิกีำรอืน่ทีเ่ท่ำเทยีมกนัตำมทีก่�ำหนดไว้ภำยในกรอบของรฐัธรรมนญู 
	 ของประเทศ	ซึง่ประกำศใช้เป็นข้อก�ำหนดภำคบงัคบัซึง่ต้องปฏบิตัติำมโดยมมีำตรกำรลงโทษหำกไม่ปฏบิตัติำม	 
	 มำตรกำรลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตำมควรเป็นมำตรกำรที่มีประสิทธิผล	 พอเหมำะ	 และมีผลยับยั้ง	 (โปรดด ู
	 ข้อแนะน�ำที	่35)	แนวคดิของกฎหมำยยงัครอบคลมุถึงค�ำพพิำกษำของฝ่ำยตุลำกำรทีป่ระกำศใช้ข้อก�ำหนด 
	 ที่เกี่ยวข้องและมีผลผูกพันและมีอ�ำนำจบังคับใช้กับทุกส่วนของประเทศ

3.		 ค�ำว่ำ	 “วิธีกำรที่ใช้บังคับได้”	หมำยถึง	 ระเบียบข้อบังคับ	 แนวทำงในกำรปฏิบัติ	 ค�ำสั่ง	 หรือเอกสำรอื่น	 
	 หรือกลไก	ที่ก�ำหนดให้มำตรกำร	AML/CFT	ที่มีผลใช้บังคับได้	โดยใช้บทบัญญัติที่ก�ำหนดเป็นกำรบังคับ 
	 ให้ต้องปฏิบัติตำม	 พร้อมกับก�ำหนดมำตรกำรลงโทษส�ำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตำม	 และตรำข้ึนหรือได้รับ 
	 กำรอนุมัติจำกโดยหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจมำตรกำรลงโทษส�ำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตำมควรเป็นมำตรกำรที่ได้ผล	 
	 พอเหมำะ	และมีผลยับยั้ง	(โปรดดูข้อแนะน�ำที่	35)

4.		 ในกำรพิจำรณำว่ำเอกสำรหรือกลไกมีข้อก�ำหนดที่เทียบเท่ำกับ	วิธีกำรที่ใช้บังคับได้	หรือไม่นั้น	ควรค�ำนึง 
	 ถึงปัจจัยต่อไปนี้

	 (a)		 ต้องมีเอกสำรหรอืกลไกทีก่�ำหนดหรอืย�ำ้ประเดน็ต่ำงๆ	ในข้อแนะน�ำ	FATF	และออกเป็นข้อก�ำหนด 
	 	 ที่ชัดเจนจนเป็นที่เข้ำใจ	ยกตัวอย่ำงเช่น

	 	 (i)		 ถ้ำมำตรกำรเฉพำะ	ใช้ค�ำว่ำ	จะต้อง	หรือ	ต้อง	ข้อนี้ควรถือว่ำเป็นกำรบังคับให้ต้องท�ำตำม

	 	 (ii)	 ถ้ำมำตรกำรใช้ค�ำว่ำ	 ควร	 ข้อนี้อำจเป็นกำรบังคับ	 หำกท้ังผู้ก�ำกับดูแลและสถำบันที่อยู่ใต้ 
	 	 	 	 กำรก�ำกับดูแล	 แสดงให้เห็นว่ำเป็นส่ิงที่ถูกก�ำหนดทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อมให้ต้องด�ำเนินกำร	 
	 	 	 	 และก�ำลังด�ำเนินกำรอยู่	 ภำษำที่ใช้	 เช่น	ค�ำว่ำ	มำตรกำรได้รับกำรสนับสนุน	หรือ	มำตรกำร 
	 	 	 	 ได้รับกำรแนะน�ำ	 หรือสถำบันทั้งหลำยควรพิจำรณำ	 ค�ำต่ำงๆ	 เหล่ำนี้ไม่ถือว่ำเป็นกำรบังคับ	 
	 	 	 	 อย่ำงไรก็ตำม	 ในกรณีที่มีกำรใช้ภำษำที่อ่อนกว่ำ	 ก็มีข้อสันนิษฐำนอยู่ว่ำ	 ภำษำที่ใช้นั้น 
	 	 	 	 ไม่เป็นกำรบังคับ	(เว้นเสียแต่ว่ำประเทศจะแสดงให้เห็นเป็นอย่ำงอื่น)

	 (b)		 เอกสำร/กลไกต้องตรำขึ้นหรือได้รับกำรอนุมัติจำกหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจ

	 (c)		 ต้องมมีำตรกำรลงโทษส�ำหรบัผูไ้ม่ปฏบัิตติำม	(มำตรกำรลงโทษไม่จ�ำเป็นต้องอยูใ่นเอกสำรเดียวกัน 
	 	 กบัเอกสำรทีเ่ป็นข้อก�ำหนด	โดยแยกเป็นเอกสำรอกีฉบบัหนึง่ก็ได้	โดยมเีงือ่นไขว่ำต้องมกีำรเชือ่มโยงกัน 
	 	 อย่ำงชัดเจนระหว่ำงข้อก�ำหนดและมำตรกำรลงโทษท่ีมีอยู่)	 ซึ่งควรเป็นมำตรกำรที่มีประสิทธิผล	 
	 	 พอเหมำะ	และมีผลเป็นกำรยับยั้ง	ข้อนี้เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำประเด็นต่อไปนี้
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	 	 (i)		 ควรมีมำตรกำรลงโทษที่มีประสิทธิผล,	พอเหมำะ	และมีผลเป็นกำรยับยั้งมำกเพียงพอถ้ำหำก 
	 	 	 	 บุคคลใดไม่ปฏิบัติตำมหน้ำที่

	 	 (ii)	 มำตรกำรลงโทษทั้งหลำยควรใช้ได้โดยตรงหรือโดยทำงอ้อมกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด 
	 	 	 	 ในด้ำน	 AML/CFT	 ในกรณีที่ไม่มีมำตรกำรลงโทษโดยตรงส�ำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำร	 
	 	 	 	 AML/CFT	 หน่วยงำนสำมำรถใช้มำตรกำรลงโทษอย่ำงอื่นแทนได้	 เช่น	 กำรลงโทษเนื่องจำก 
	 	 	 	 ไม่มีระบบและมำตรกำรควบคุมที่เหมำะสม	 หรือไม่ด�ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมรัดกุม	 เป็นต้น	 
	 	 	 	 แต่ทัง้นีก้ำรไม่สำมำรถปฏบัิตติำมข้อก�ำหนดเกีย่วกับ	AML/CFT	ข้อหนึง่ข้อใด	ควรต้องรบัโทษ 
	 	 	 	 อย่ำงเพียงพอ	 โดยไม่จ�ำเป็นต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงกำรไม่ปฏิบัติตำมในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับ 
	 	 	 	 ด้ำน	AML/CFT	และ

	 	 (iii)	 มหีลกัฐำนยนืยนัเป็นทีน่่ำพอใจหรอืไม่ว่ำในทำงปฏบัิตไิด้มกีำรใช้มำตรกำรลงโทษทีม่ปีระสทิธผิล	 
	 	 	 	 พอเหมำะและมีผลเป็นกำรยับยั้ง

5.		 ควรชัดเจนในทุกกรณีว่ำสถำบันกำรเงินทั้งหลำยและธุรกิจท่ีไม่ใช่สถำบันกำรเงินมีควำมเข้ำใจว่ำ 
	 ถ้ำไม่ปฏิบัติตำม	ก็จะมีกำรใช้มำตรกำรลงโทษ	และต้องเข้ำใจด้วยว่ำมำตรกำรดังกล่ำวคือมำตรกำรอะไร
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TERM DEFINITION

References to “accounts” should be read as including other similar business 
relationships between financial institutions and their customers.

For the purposes of Recommendations 14 and 16, agent means any nat-
ural or legal person providing MVTS on behalf of an MVTS provider wheth-
er by contract with or under direction of the MVTS provider

Bearer shares refers to negotiable instruments that accord ownership in a 
legal person to the person who possesses the bearer share certificate.

Bearer negotiable instruments (BNIs) includes monetary instruments in 
bearer form such as. traveller’s cheques-negotiable instruments (including 
cheques, promissory notes and money orders) that are either in bearer 
form, endorsed without restriction, made out to a fictitious payee, or  
otherwise in such form that title thereto passes upon delivery; incomplete  
instruments (including cheques, promissory notes and money orders) 
signed, but with the payee’s name omitted.

Beneficial owner refers to the natural person(s) who ultimately owns or 
controls a customer and/or the natural person on whose behalf a transaction 
is being conducted. It also includes those persons who exercise ultimate 
effective control over a legal person or arrangement.

The meaning of the term beneficiary in the FATF Recommendations depends 
on the context:

-  In trust law, a beneficiary is the person or persons who are entitled to 
the benefit of any trust arrangement. A beneficiary can be a natural or legal 

Please refer to the IN to Recommendation 16.

Please refer to the IN to Recommendation 8.

Please refer to the IN to Recommendation 8.

Please refer to the IN to Recommendation 16.

Accounts

Agent

Bearer shares

Bearer negotiable 
instruments

Beneficial owner

Beneficiaries

Beneficiary

Accurate

Appropriate authorities

Associate NPOs

Batch transfer

Please refer to the IN to Recommendation 8.
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คําศัพท์ คําจํากัดความ

บัญชี

ตัวแทน

หุ้นของผู้ถือ

ตรำสำรที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ที่เปลี่ยนมือได้

เจ้ำของผู้รับผลประโยชน์

ผู้รับผลประโยชน์

ผู้รับผลประโยชน์

ถูกต้อง

หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจ
ที่เกี่ยวข้อง

องค์กำรไม่แสวงหำก�ำไร
ในเครือข่ำย

กำรโอนหลำยรำยกำร
รวมกันเป็นชุด

ค�ำว่ำ	“บัญชี”	ควรมีควำมหมำยรวมถึงควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจอื่นระหว่ำงสถำบัน
กำรเงินกับลูกค้ำของสถำบันนั้นๆ

เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของข้อแนะน�ำที่	 14	 และ	 16	 ค�ำว่ำ	ตัวแทน	 หมำยถึง
บุคคลธรรมดำ	หรือนิติบุคคลที่ให้บริกำรในกำรโอนเงินหรือมูลค่ำเงิน	(MVTS)	ในนำม
ของผู้ให้บริกำร	MVTS	 ไม่ว่ำจะกระท�ำโดยมีสัญญำกับผู้ให้บริกำรในกำรโอนเงินและ
มูลค่ำเงินหรือเป็นกำรโอนตำมค�ำสั่งของผู้ให้บริกำร	MVTS

หุน้ผูถ้อื	หมำยถงึตรำสำรเปลีย่นมอื	ทีใ่ห้กรรมสทิธใินกำรเป็นเจ้ำของนิตบิคุคล	แก่บคุคล
ผู้ซึ่งมีใบหุ้นผู้ทรงอยู่ในครอบครอง

ค�ำว่ำ	ตราสารทีอ่อกให้แก่ผูถ้อืทีเ่ปลีย่นมอืได้ (BNIs) รวมถงึตราสารทางการเงินท่ีอยูใ่นรปู
ของผู้ทรงหรือผู้ถือ	เช่น	เช็คเดินทำง	ตรำสำรที่เปลี่ยนมือได้	(รวมถึงเช็ค	ตั๋วสัญญำและ
ธนำณัติ)	 ที่อำจอยู่ในรูปของตรำสำรผู้ทรง	 ที่สลักหลังโดยไม่มีข้อจ�ำกัดใดๆ	 ที่ออกให้ 
แก่ผูร้บัทีม่นีำมสมมตุ	ิ หรอืมฉิะนัน้กอ็ยูใ่นรปูแบบท่ีกรรมสทิธิเปลีย่นมือเม่ือมีกำรส่งมอบ	
หรือหมำยถึง	 ตรำสำรที่ไม่สมบูรณ์	 (รวมถึง	 เช็ค	 ตั๋วสัญญำ	 และธนำณัติ)	 ที่เซ็นแล้ว 
แต่ละเว้นชื่อผู้รับไว้

เจ้าของผูร้บัผลประโยชน์ หมำยถงึบคุคลธรรมดำท่ีในท่ีสดุเม่ือถงึขัน้สดุท้ำยแล้วเป็นเจ้ำของ
หรือมีอ�ำนำจควบคุมลูกค้ำและ/หรือหมำยถึงบุคคลธรรมดำที่มีผู้อื่นท�ำธุรกรรมแทน	
นอกจำกนีย้งัรวมถงึบคุคลท้ังหลำยท่ีใช้อ�ำนำจควบคมุนติบิคุคลหรอืบคุคลทีม่กีำรตกลงกนั
ทำงกฎหมำยอย่ำงแท้จรงิ

ควำมหมำยของค�ำว่ำ	ผูร้บัผลประโยชน์ ในข้อแนะน�ำ	FATF	ต่ำงๆ	นัน้ข้ึนอยูกั่บแต่ละบริบท	
กล่ำวคอื

-		 ในกฎหมำยว่ำด้วยทรสัต์	ผูร้บัผลประโยชน์	คอื	บคุคลคนหนึง่หรือหลำยคนท่ีมีสทิธิ
ที่จะได้รับประโยชน์จำกทรัสต์ใดๆ	 ผู้รับผลประโยชน์อำจจะเป็นบุคคลธรรมดำ	 หรือ

โปรดอ้ำงอิงถึงค�ำอธิบำยเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่	16

โปรดดูค�ำอธิบำยเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่	8

โปรดดูค�ำอธิบำยเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่	8

โปรดดูค�ำอธิบำยเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่	16

โปรดดูค�ำอธิบำยเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่	8
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TERM DEFINITION

person or arrangement. All trusts (other than charitable or statutory permitted 
non-charitable trusts) are required to have ascertainable beneficiaries. While 
trusts must always have some ultimately ascertainable beneficiary, trusts 
may have no defined existing beneficiaries but only objects of a power 
until some person becomes entitled as beneficiary to income or capital on 
the expiry of a defined period, known as the accumulation period. This 
period is normally coextensive with the trust perpetuity period which is 
usually referred to in the trust deed as the trust period.

- In the context of life insurance or another investment linked insurance 
policy, a beneficiary is the natural or legal person, or a legal arrangement, 
or category of persons, who will be paid the policy proceeds when/if an 
insured event occurs, which is covered by the policy.

Please also refer to the Interpretive Notes to Recommendations 10 and 16.  

Please refer to the IN to Recommendation 16.Beneficiary Financial 
Institution

Competent authorities refers to all public authorities with designated re-
sponsibilities for combating money laundering and/or terrorist financing. In 
particular, this includes the FIU; the authorities that have the function of 
investigating and/or prosecuting money laundering, associated predicate 
offences and terrorist financing, and seizing/freezing and confiscating 
criminal assets; authorities receiving reports on cross-border transportation 
of currency & BNIs; and authorities that have AML/CFT supervisory or 
monitoring responsibilities aimed at ensuring compliance by financial insti-
tutions and DNFBPs with AML/CFT requirements. SRBs are not to be re-
garded as a competent authorities.

The term confiscation, which includes forfeiture where applicable, means 
the permanent deprivation of funds or other assets by order of a competent 
authority or a court. Confiscation or forfeiture takes place through a judicial 
or administrative procedure that transfers the ownership of specified funds 
or other assets to be transferred to the State. In this case, the person(s) or 
entity(ies) that held an interest in the specified funds or other assets at the 
time of the confiscation or forfeiture loses all rights, in principle, to the 
confiscated or forfeited funds or other assets. Confiscation or forfeiture 
orders are usually linked to a criminal conviction or a court decision where-
by the confiscated or forfeited property is determined to have been derived 
from or intended for use in a violation of the law.

Competent authorities

Confiscation
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นติบิคุคล	หรอืบคุคลทีม่กีำรตกลงกันทำงกฎหมำยกไ็ด้	ทรสัต์ทัง้หมด	(นอกเหนอืจำกทรสัต์
ทีไ่ม่แสวงหำผลก�ำไร	หรอืทรสัต์ทีแ่สวงหำผลก�ำไรแต่ได้รับอนญุำตตำมกฎหมำย)	 ต้องม ี
ผูร้บัผลประโยชน์ทีส่ำมำรถยนืยนัได้แน่นอน	 ในขณะทีท่รสัต์จะต้องมผีูร้บัผลประโยชน์ 
ท่ีแท้จรงิท่ีสำมำรถยนืยนัได้แน่นอน	แต่ทรสัต์อำจไม่มผีูร้บัผลประโยชน์ท่ีก�ำหนดไว้แน่นอน	
แต่มเีครือ่งมอืของอ�ำนำจจนกว่ำจะมีใครสักคนมสีทิธเิป็นผูร้บัผลประโยชน์จำกรำยได้หรอื 
จำกทนุเมือ่ระยะเวลำทีก่�ำหนดไว้จบสิน้ลง	 ระยะเวลำดงักล่ำวนีเ้รียกว่ำระยะเวลำสะสม	
ระยะเวลำสะสมนี้ตำมปกติแล้วจะเกิดขึ้นและเท่ำเทียมกับ	 กับระยะเวลำที่ทรัสต์มีอยู่	
ซึ่งปกติแล้วจะอ้ำงถึงไว้ในเอกสำรมอบอ�ำนำจให้ผู้จัดกำรทรัสต์ว่ำหมำยถึงระยะเวลำ 
ทีท่รัสต์มอียู	่หรอืระยะเวลำแห่งทรสัต์

-		 ในบริบทของประกันชีวิตหรือกำรลงทุนอีกประเภทหนึ่งที่เชื่อมโยงกับกรมธรรม์
ประกนัภัย	ผูร้บัผลประโยชน์	คอืบคุคลธรรมดำ	หรอืนติบิคุคล	หรอืบคุคลท่ีมีกำรตกลงกนั
ทำงกฎหมำย	หรอืประเภทของบคุคล	ซึง่จะได้รบัค่ำสนิไหมทดแทนจำกกรมธรรม์	เม่ือใด
กต็ำม/หรอืถ้ำเหตกุำรณ์ทีเ่อำประกนัภยัไว้เกดิข้ึนจรงิ	ซึง่กรมธรรม์ดงักล่ำวคุม้ครองอยู	่

โปรดดูค�ำอธบิำยเพิม่เตมิข้อแนะน�ำท่ี	10	และ	16	ด้วย	

สถำบันกำรเงิน
ผู้รับผลประโยชน์

โปรดดูค�ำอธิบำยเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่	16

หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจ

กำรริบทรัพย์

หน่วยงานทีม่อี�านาจ	 หมำยถงึ	 หน่วยงำนของรัฐท้ังหมด	 ท่ีรับผิดชอบในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำม	ML	และ	TF	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ข้อนีร้วมถงึ	FIU	ด้วย;	หมำยถึง	หน่วยงำน 
ทีม่หีน้ำทีส่บืสวนสอบสวนหรือด�ำเนนิคดกีบับคุคลผูก้ระท�ำผดิฐำนฟอกเงิน	หรอืควำมผดิ
มลูฐำนอืน่ทีเ่กีย่วข้องและควำมผดิด้ำนกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย	 และ
มีหน้ำท่ีในกำรยดึ	 อำยดั	 และริบทรัพย์สนิของอำชญำกร;	 และหมำยถงึหน่วยงำนทีร่บั
รำยงำนเกีย่วกับกำรขนส่งเงนิตรำและ	BNIs	ข้ำมแดน;	อกีท้ังหมำยถึงหน่วยงำนผู้มีหน้ำท่ี
รบัผดิชอบในกำรควบคมุดูแลและตดิตำมตรวจสอบกำรปฏิบัตติำมข้อก�ำหนด	AML/CFT	
เพื่อมุ่งจะท�ำให้มั่นใจว่ำสถำบันกำรเงินทั้งหลำยและ	 DNFBPs	 ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด	 
AML/CFT	SRBs	ไม่ถอืว่ำเป็นหน่วยงำนทีม่อี�ำนำจ

การริบทรพัย์	หมำยควำมถงึ	กำรรดิรอนเงินหรอืทรพัย์สนิอืน่เป็นกำรถำวรด้วยค�ำสัง่ของ
หน่วยงำนท่ีมีอ�ำนำจ	หรอืค�ำสัง่ของศำล	กำรรบิทรพัย์หรอืรดิรอนทรพัย์	 นัน้เกดิขึน้จำก
กระบวนพิจำรณำทำงตุลำกำรหรอืทำงปกครองทีเ่ป็นกำรโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิจ�ำนวนหนึง่
จ�ำนวนใดหรอื	ทรัพย์สนิอืน่ให้เป็นของรฐั	ในกรณนีี	้บคุคลคนหนึง่หรอืหลำยคนหรอืหน่วย
งำนหนึ่งหรือหลำยหน่วยงำนที่มีผลประโยชน์อยู่ในเงินอันหนึ่งอันใดโดยเฉพำะหรือใน
ทรพัย์สนิอืน่	ณ	 เวลำทีม่กีำรรบิทรพัย์หรอืรดิรอนทรพัย์นัน้	 โดยหลกักำรแล้วจะสญูเสยี
สทิธทิัง้หมดในเงนิหรอืทรพัย์สนิท่ีถกูรบิหรือรดิรอนน้ัน	ค�ำสัง่รบิหรอืริดรอนนัน้	ปกตแิล้ว
จะเกี่ยวโยงกับค�ำพิพำกษำของศำลว่ำมีควำมผิดทำงอำญำ	หรือค�ำพิพำกษำของศำลท่ี
ตดัสนิว่ำทรพัย์สนิทีถู่กรบิหรอืยึดนัน้เป็นทรพัย์สินท่ีได้มำจำกหรอืเป็นทรัพย์สนิท่ีตัง้ใจจะ
น�ำไปใช้ในกำรละเมดิกฎหมำย
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Correspondent banking is the provision of banking services by one bank 
(the “correspondent bank”) to another bank (the “respondent bank”). Large 
international banks typically act as correspondents for thousands of other 
banks around the world. Respondent banks may be provided with a wide 
range of services, including cash management (e.g. interest-bearing  
accounts in a variety of currencies), international wire transfers cheque 
clearing, payable-through accounts and foreign exchange services.

Correspondent Banking

All references in the FATF Recommendations to country or countries apply 
equally to territories or jurisdictions.

Please refer to the IN to Recommendation 16.

Country

Cross-border Wire 
Transfer

Please refer to the IN. to Recommendation 16.Cover Payment

Criminal activity refers to: (a) all criminal acts that would constitute a pred-
icate offence for money laundering in the country; or (b) at a minimum to 
those offences that would constitute a predicate offence as required by 
Recommendation 3.

Criminal activity

Core Principles refers to the Core Principles for Effective Banking Supervision 
issued by the Basel Committee on Banking Supervision, the Objectives  
and Principles for Securities Regulation issued by the International  
Organization of Securities Commissions, and the Insurance Supervisory 
Principles issued by the International Association of Insurance Supervisors.

Core Principles
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กำรธนำคำรตัวแทน การธนาคารตวัแทน	คอืกำรทีธ่นำคำรแห่งหนึง่	(ซึง่เรยีกว่ำ	“ธนำคำรตวัแทน”)	ให้บรกิำร
ด้ำนกำรธนำคำรแก่ธนำคำรอกีแห่งหนึง่	(ซึง่เรยีกว่ำ	“ธนำคำรต้นทำง”)	ธนำคำรระหว่ำง
ประเทศขนำดใหญ่เป็นจ�ำนวนมำกโดยปกติแล้วให้บรกิำรเป็นธนำคำรตวัแทนให้แก่ธนำคำรอืน่ 
อีกจ�ำนวนเป็นพันๆ	 แห่งท่ัวโลก	 ธนำคำรต้นทำงท้ังหลำยอำจได้รับบริกำรมำกมำย 
หลำยประเภท	 รวมถงึกำรบรหิำรจดักำรเงินสด	 (บญัชท่ีีได้ดอกเบีย้โดยฝำกเป็นเงินตรำ 
ของประเทศต่ำงๆ)	และรวมถงึกำรจ่ำยเงนิตำมเช็คให้แก่กำรโอนเงินระหว่ำงประเทศ	รวมถงึ 
กำรให้บรกิำร	เปิดบญัชสี�ำหรบักำรช�ำระผ่ำน	และบริกำรแลกเปลีย่นเงินตรำต่ำงประเทศ

ประเทศ

กำรโอนเงนิทำงอเิลก็ทรอนกิส์
ระหว่ำงประเทศ

ข้ออ้ำงอิงทั้งหมดในข้อแนะน�ำ	FATF	ที่พูดถึงประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศ	ให้ใช้กับ	
ดินแดนหรือเขตอ�ำนำจต่ำงๆ	ด้วย

โปรดดูค�ำอธิบำยเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่	16

แบบสรุปของค�ำสั่งจ่ำย โปรดดูค�ำอธบิำยเพิม่เตมิข้อแนะน�ำท่ี	16

กิจกรรมที่เป็นอำชญำกรรม กจิกรรมทีเ่ป็นอาชญากรรม	หมำยถงึ	(a)	กำรกระท�ำทีเ่ป็นอำชญำกรรมทัง้หมดท่ีประกอบ
เข้ำเป็นควำมผิดมลูฐำนส�ำหรบั	ML	ในประเทศ	หรอื	(b)	อย่ำงน้อยกเ็ป็นควำมผดิท่ีน่ำจะ
ประกอบเข้ำเป็นควำมผดิมลูฐำน	ตำมข้อก�ำหนดในข้อแนะน�ำท่ี	3

หลักกำรส�ำคัญ หลกัการส�าคญั หมำยถงึ	หลกักำรส�ำคญัในกำรควบคมุดแูลกำรธนำคำรอย่ำงมปีระสทิธผิล	
ซึ่งเป็นหลักกำรท่ีออกโดยคณะกรรมกำรเบเซลว่ำด้วยกำรควบคุมดูแลกำรธนำคำร	 
วัตถุประสงค์และหลักกำรส�ำหรับกำรก�ำกับดูแลกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ออกโดย 
คณะกรรมำธกิำรตลำดหลกัทรพัย์ระหว่ำงประเทศ	 และหลกักำรว่ำด้วยกำรควบคมุดูแล
กำรประกนัภยั	ทีอ่อกโดยสมำคมระหว่ำงประเทศของผูค้วบคมุดแูลกำรประกันภัย
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Designated categories of offences means:

-  participation in an organised criminal group and racketeering;

-  terrorism, including terrorist financing;

-  trafficking in human beings and migrant smuggling;

-  sexual exploitation, including sexual exploitation of children;

-  illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances;

-  illicit arms trafficking;

-  illicit trafficking in stolen and other goods;

-  corruption and bribery;

-  fraud;

-  counterfeiting currency;

-  counterfeiting and piracy of products;

-  environmental crime;

-  murder, grievous bodily injury;

-  kidnapping, illegal restraint and hostage-taking;

-  robbery or theft;

-  smuggling; (including in relation to customs and excise duties and taxes);

-  tax crimes (related to direct taxes and indirect taxes);

-  extortion;

-  forgery;

-  piracy; and

-  insider trading and market manipulation.

When deciding on the range of offences to be covered as predicate offences 
under each of the categories listed above, each country may decide, in 
accordance with its domestic law, how it will define those offences and the 
nature of any particular elements of those offences that make them serious 
offences. 

Designated categories of 
offences

Currency refers to banknotes and coins that are in circulation as a medium 
of exchange.

Currency
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ประเภทของควำมผิด
ที่ก�ำหนดไว้

ประเภทของความผดิทีก่�าหนดไว้	หมำยถงึ

-		 กำรเข้ำร่วมในกลุม่องค์กรอำชญำกรรมและอ้ังยี่

-		 กำรก่อกำรร้ำย	รวมถงึ	กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย

-		 กำรค้ำมนษุย์	และกำรลกัลอบขนผูย้้ำยถ่ินฐำน

-		 กำรแสวงหำประโยชน์ทำงเพศ	รวมถึงกำรแสวงหำประโยชน์ทำงเพศจำกเดก็

-		 กำรลักลอบค้ำยำเสพตดิและสำรทีอ่อกฤทธ์ิต่อจิตประสำท

-		 กำรลักลอบค้ำอำวธุ

-		 กำรลักลอบค้ำของโจรและสินค้ำอืน่ๆ

-		 กำรฉ้อรำษฎร์บังหลวง	และกำรให้สนิบน

-		 กำรฉ้อโกง

-		 กำรปลอมแปลงเงินตรำ

-		 กำรปลอมผลติภณัฑ์และกำรละเมดิลขิสทิธ์ิผลติภัณฑ์

-		 อำชญำกรรมเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม

-		 ฆำตกรรม,	กำรประทษุร้ำยร่ำงกำยจนได้รบับำดเจบ็สำหสั

-		 กำรลักพำตวั	กำรกกัขังหน่วงเหนีย่วโดยผดิกฎหมำยและกำรจบัเป็นตวัประกนั

-		 กำรปล้นหรอืลกัทรพัย์

-		 กำรลักลอบขน	(รวมถงึในแง่ทีเ่ก่ียวกบัศลุกำกร	และภำษสีรรพสำมิต	และภำษท่ัีวไป)

-		 อำชญำกรรมเก่ียวกบัภำษี	(เกีย่วกบัภำษีโดยตรงและทำงอ้อม)

-		 กำรข่มขูก่รรโชก

-		 กำรปลอมแปลง

-		 กำรกระท�ำอนัเป็นโจรสลดั

-		 กำรซ้ือขำยหุน้ด้วยข้อมลูภำยในและกำรป่ันหุน้

เมือ่พิจำรณำเกีย่วกบัควำมผดิประเภทต่ำงๆ	ท่ีจะน�ำมำรวมไว้เป็นควำมผดิมูลฐำนภำยใต้
หวัข้อแต่ละหวัข้อข้ำงต้นนัน้	 แต่ละประเทศอำจจะพจิำรณำจำกกฎหมำยภำยในประเทศ
ของตนว่ำจะก�ำหนดหรือนิยำมกำรกระท�ำควำมผิดเหล่ำนั้นอย่ำงไร	 และลักษณะของ 
องค์ประกอบควำมผิดแต่ละอย่ำงนั้นจะเป็นอย่ำงไรจึงจะท�ำให้ควำมผิดเหล่ำนั้นเป็น 
ควำมผดิร้ำยแรง	

เงินตรำ เงินตรา	หมำยถึง	พันธบัตรและเหรียญที่ใช้หมุนเวียนเป็นสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยน
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TERM DEFINITION

Designated non-financial businesses and professions means:

a)  Casinos

b)  Real estate agents.

c)  Dealers in precious metals.

d)  Dealers in precious stones.

e)  Lawyers, notaries, other independent legal professionals and  
 accountants – this refers to sole practitioners, partners or employed  
 professionals within professional firms. It is not meant to refer to  
 ‘internal’ professionals that are employees of other types of businesses,  
 nor to professionals working for government agencies, who may already  
 be subject to AML/CFT measures.

f)  Trust and Company Service Providers refers to all persons or businesses  
 that are not covered elsewhere under these Recommendations, and  
 which as a business, provide any of the following services to third  
 parties:

-  acting as a formation agent of legal persons;

-  acting as (or arranging for another person to act as) a director or  
 secretary of a company, a partner of a partnership, or a similar position  
 in relation to other legal persons;

-  providing a registered office; business address or accommodation,  
 correspondence or administrative address for a company, a partnership  
 or any other legal person or arrangement;

-  acting as (or arranging for another person to act as) a trustee of  
 an express trust or performing the equivalent function for another form  
 of legal arrangement;

-  acting as (or arranging for another person to act as) a nominee  
 shareholder for another person. 

Designated non-financial 
businesses and 
professions

The term designated person or entity refers to:

(i)  individual, groups, undertakings and entities designated by the  
 Committee of the Security Council established pursuant to resolution  
 1267 (1999) (the 1267 Committee), as being individuals associated with  
 Al-Qaida, or entities and other groups and undertakings associated with  
 Al-Qaida;

Designated person 
or entity
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คําศัพท์ คําจํากัดความ

ธุรกิจและผู้ประกอบวิชำชีพ
ที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน	

ธุรกิจและผู้ประกอบวิชำชีพที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน	หมำยถึง

a)		คำสิโน

b)		ตัวแทนซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์

c)		ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขำยโลหะมีค่ำ

d)		ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขำยอัญมณี

e)		ทนำยควำม	ผูท้�ำค�ำรบัรองลำยมือชือ่และเอกสำรผูป้ระกอบวชิำชพีทำงกฎหมำยอสิระ 
	 อื่นๆ	 และนักบัญชี	 ข้อน้ีหมำยถึงผู้ประกอบวิชำชีพอิสระเท่ำนั้น	 ตลอดจนหุ้นส่วน 
	 หรือผู้ประกอบวิชำชีพที่เป็นลูกจ้ำงภำยในบริษัทที่ประกอบวิชำชีพ	 ไม่ได้หมำยถึง 
	 ผูป้ระกอบวชิำชพีท่ีเป็นบคุคล	‘ภำยใน’	ซึง่เป็นพนกังำนของธรุกจิประเภทอืน่ๆ	และ 
	 ไม่ได้หมำยถงึผูป้ระกอบวชิำชพีทีท่�ำงำนให้แก่หน่วยงำนรฐับำล	ซึง่อำจจะต้องปฏบิตั ิ
	 ตำมมำตรกำร	AML/CFT	อยู่แล้ว

f)		 ทรัสต์และผู้จัดหำบริกำรให้แก่บริษัท	 หมำยถึงบุคคลหรือธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ภำยใต้ 
	 ข้อแนะน�ำ	FATF	ซึ่งในฐำนะที่เป็นบริษัทธุรกิจ	ก็จะเป็นบริษัทที่จัดหำบริกำรต่ำงๆ 
	 ดังต่อไปนี้ให้แก่บุคคลที่สำม

-		 ด�ำเนินกำรเป็นตัวแทนจัดตั้งนิติบุคคล

-		 ท�ำหน้ำที่	 (หรือท�ำควำมตกลงให้บุคคลอ่ืนท�ำหน้ำที่)	 เป็นกรรมกำรบริหำรหรือ 
	 เลขำนกุำรของบรษิทั	หรอืเป็นหุน้ส่วนของหุน้ส่วนสำมัญ	หรอืต�ำแหน่งท่ีคล้ำยคลงึกัน 
	 ที่เกี่ยวกับนิติบุคคลอื่น

-		 จัดหำส�ำนักงำนจดทะเบียนให้	หรือที่อยู่ทำงธุรกิจ	หรือที่พักอำศัย	หรือที่อยู่ส�ำหรับ 
	 กำรติดต่อสื่อสำรหรือส�ำหรับด�ำเนินงำนธุรกำรของบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนหรือ 
	 นิติบุคคลอย่ำงอื่น	หรือบุคคลที่มีกำรตกลงกันทำงกฎหมำย

-		 ท�ำหน้ำท่ีเป็น	 (หรือจัดกำรให้บุคคลอ่ืนท�ำหน้ำที่เป็น)	 ผู้จัดกำรทรัสต์ของทรัสต ์
	 โดยแจ้งชัดหรือท�ำหน้ำท่ีท่ีเท่ำเทียมกันให้แก่บุคคลที่มีกำรตกลงกันทำงกฎหมำย 
	 รูปแบบอื่น

-		 ท�ำหน้ำที่	(หรือจัดกำรให้ผู้อื่นท�ำหน้ำที่)	เป็นผู้ถือหุ้นแทนอีกคนหนึ่ง	

บุคคลที่ถูกก�ำหนดหรือ
หน่วยงำนที่ถูกก�ำหนด

ค�ำว่ำ	หน่วยงานหรือบุคคลที่ถูกก�าหนด หมำยถึง

(i)		บคุคล	กลุม่กิจกำร	และหน่วยงำนต่ำงๆ	ทีค่ณะกรรมกำรของคณะมนตรคีวำมมัน่คง 
	 แห่งสหประชำชำติที่จัดตั้งขึ้นตำมมติ	1267	(ค.ศ.	1999)	(ซึ่งเรียกว่ำคณะกรรมกำร	 
	 1267)	 ก�ำหนดให้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอัลกออิดะ	หรือหน่วยงำนและกลุ่ม	 
	 และกิจกำรอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับอัลกออิดะ
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TERM DEFINITION

The term designation refers to the identification of a person or entity that 
is subject to targeted financial sanctions pursuant to:

-  United Nations Security Council resolution 1267 (1999) and its successor  
 resolutions;

- Security Council resolution 1373 (2001), including the determination that  
 the relevant sanctions will be applied to the person or entity and the  
 public communication of that determination;

- Security Council resolution1718 (2006) and its successor resolutions;

- Security Council resolution 2231 (2015) and any future successor  
 resolutions; and

- any future Security Council resolutions which impose targeted financial  
 sanctions in the context of the financing of proliferation of weapons of  
 mass destruction.

As far as Security Council resolution 2231 (2015) and any future successor 
resolutions are concerned, references to “designations” apply equally to 
“listing”.

Designation

(ii)  individuals, groups, undertakings and entities designated by the  
 Committee of the Security Council established pursuant to resolution  
 1988 (2011) (the 1988 Committee), as being associated with the Taliban  
 in constituting a threat to the peace, stability and security of Afghanistan,  
 or entities and other groups and undertakings associated with the  
 Taliban;

(iii)  any natural or legal person or entity designated by jurisdictions or  
 a supra-national jurisdiction pursuant to Security Council resolution  
 1373 (2001);

(iv) any natural or legal person or entity designated for the application of  
 targeted financial sanctions pursuant to Security Council resolution 1718  
 (2006) and its successor resolutions by the Security Council in annexes  
 to the relevant resolutions, or by the Security Council Committee  
 established pursuant to resolution 1718 (2006) (the 1718 Sanctions  
 Committee) pursuant to Security Council resolution 1718 (2006); and

(v) any natural or legal person or entity designated for the application  
 of targeted financial sanctions pursuant to Security Council resolution  
 2231 (2015) and any future successor resolutions by the Security  
 Council.  
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คําศัพท์ คําจํากัดความ

กำรก�ำหนด ค�ำว่ำ	การก�าหนด	หมำยถึงกำรระบุทรำบตัวตนบุคคล	หรือหน่วยงำนที่ตกเป็นเป้ำที่จะ
ถูกลงโทษทำงกำรเงิน	ตำมมติต่อไปนี้

-		 มติ	 1267	 (ค.ศ.	 1999)	 ของคณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติและมติอื่น 
	 ที่สืบต่อจำกมติดังกล่ำว

-		 มติ	1373	(ค.ศ.	2001)	ของคณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติ	ซึ่งจะรวมถึง 
	 กำรตัดสินว่ำมำตรกำรลงโทษท่ีเกี่ยวข้องนั้นจะใช้กับบุคคลหรือจะใช้กับหน่วยงำน 
	 และรวมถึงกำรสื่อสำรให้สำธำรณชนทรำบถึงกำรตัดสินดังกล่ำวด้วย

-		 มติ	1718	(ค.ศ.	2006)	ของคณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติและมติอื่นๆ	 
	 ที่สืบต่อมติดังกล่ำว

-		 มติ	2231	(ค.ศ.	2015)	ของคณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติ	และมติอื่นๆ	 
	 ที่สืบต่อมติดังกล่ำว	และ

-	 มติของคณะมนตรีควำมมั่นคงใดๆที่จะออกมำในอนำคต	ที่ก�ำหนดให้ใช้กำรลงโทษ 
 ทำงกำรเงนิแก่ผูท่ี้ถกูก�ำหนดในด้ำนท่ีเกีย่วกับกำรให้เงนิสนบัสนนุแก่กำรแพร่ขยำยอำวธุ 
 ที่มีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูง

ในส่วนของมติ	2231	(ค.ศ.	2015)	ของคณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติ	และ
มตอิืน่ๆ	ทีส่บืต่อมตดิงักล่ำว	กำรกล่ำวถึง	“กำรก�ำหนด”	มีควำมหมำยเท่ำกบั	“รำยชือ่”

(ii)		บุคคล	 กลุ่ม	 และหน่วยงำนต่ำงๆ	 ที่คณะกรรมกำรของคณะมนตรีควำมม่ันคง 
	 แห่งสหประชำชำติท่ีต้ังขึน้ตำมมติ	1988	(ค.ศ.	2011)	(ซึง่เรยีกว่ำคณะกรรมกำร	1988)	 
	 ก�ำหนดว่ำเป็นผูท้ีเ่ก่ียวข้องกบักลุม่ตำลบีนั	อันเป็นภัยคุกคำมต่อสนัตภิำพ	เสถยีรภำพ	 
	 และควำมมัน่คงของอฟักำนสิถำน	หรือหน่วยงำนและกลุม่	และกจิกำรอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วโยง 
	 กับกลุ่มตำลีบัน

(iii)	บุคคลธรรมดำ	 หรือนิติบุคคล	 หรือหน่วยงำน	 ใดๆ	 ที่เขตอ�ำนำจหรือประเทศอื่นๆ	 
	 ตำมมติ	1373	(ค.ศ.	2011)	ของคณะมนตรีควำมมั่นคงเป็นผู้ก�ำหนด

(iv)	หมำยถึงบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล	หรือหน่วยงำนที่ถูกก�ำหนดเพื่อใช้กำรลงโทษ 
	 ทำงกำรเงินตำมท่ีก�ำหนดเป้ำหมำยเอำไว้	 โดยเป็นไปตำมมติ	 1718	 (ค.ศ.	 2006)	 
	 ของคณะมนตรีควำมม่ันคงและมติอื่นๆ	 ที่สืบต่อจำกมตินั้นที่ออกโดยคณะมนตรี 
	 ควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติในภำคผนวกของมติท่ีเกี่ยวข้อง	 หรือถูกก�ำหนดโดย 
	 คณะกรรมกำรของคณะมนตรีควำมมั่นคงที่จัดตั้งขึ้นตำมมติ	 1718	 (ค.ศ.	 2006)	 
	 (ทีเ่รยีกว่ำคณะกรรมกำรลงโทษตำมมต	ิ1718)	โดยเป็นไปตำมมต	ิ1737	(ค.ศ.	2006)	 
	 ของคณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติ	และ

(v)	หมำยถึงบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลหรือหน่วยงำนที่ถูกก�ำหนดเพ่ือใช้มำตรกำร 
	 ลงโทษทำงกำรเงินตำมท่ีก�ำหนดเป้ำหมำยเอำไว้	 โดยเป็นไปตำมมติ	 2231	 
	 (ค.ศ.	2015)	ของคณะมนตรีควำมมั่นคง	และมติอื่นๆ	ที่สืบต่อจำกมติดังกล่ำว		
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Please refer to the IN to Recommendation 16.Domestic Wire Transfer

The term ex parte means proceeding without prior notification and partic-
ipation of the affected party.

Please refer to the IN to Recommendation 32.

Please refer to the IN to Recommendation 32.

Express trust refers to a trust clearly created by the settlor, usually in the 
form of a document e.g. a written deed of trust. They are to be contrasted 
with trusts which come into being through the operation of the law and 
which do not result from the clear intent or decision of a settlor to create a 
trust or similar legal arrangements (e.g. constructive trust).

Financial group means a group that consists of a parent company or of any 
other type of legal person exercising control and coordinating functions 
over the rest of the group for the application of group supervision under 
the Core Principles, together with branches and/or subsidiaries that are 
subject to AML/CFT policies and procedures at the group level.

Financial institution means any natural or legal person who conducts as a 
business one or more of the following activities or operations for or on 
behalf of a customer:

1.  Acceptance of deposits and other repayable funds from the public.

2.  Lending.

3.  Financial leasing.

4.  Money or value transfer services.

5.  Issuing and managing means of payment (e.g. credit and debit cards,  
 cheques, traveller’s cheques, money orders and bankers’ drafts,  
 electronic money).

6.  Financial guarantees and commitments.

7.  Trading in:

 (a) money market instruments (cheques, bills, certificates of deposit,  
  derivatives etc.);

 (b) foreign exchange;

 (c) exchange, interest rate and index instruments;

 (d) transferable securities; 

Ex Parte

False Declaration

False disclosure

Express Trust

Financial group

Financial institution
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กำรโอนเงนิทำงอเิลก็ทรอนกิส์
ภำยในประเทศ

โปรดดูค�ำอธิบำยเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่	16

โดยฝ่ำยเดียว

กำรส�ำแดงอันเป็นเท็จ

กำรเปิดเผยอันเป็นเท็จ

ทรัสต์โดยแจ้งชัด

กลุ่มทำงกำรเงิน

สถำบันกำรเงิน

ค�ำว่ำ	โดยฝ่ายเดยีว	หมำยถงึกระบวนพจิำรณำท่ีฝ่ำยท่ีได้รับผลกระทบไม่ได้เข้ำร่วมด้วย
และโดยไม่มีกำรแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

โปรดดูค�ำอธิบำยเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่	32

โปรดดูค�ำอธิบำยเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่	32

ทรัสต์โดยแจ้งชัด	หมำยถึงทรัสต์ที่จัดตั้งขึ้นอย่ำงชัดเจนโดยผู้ก่อตั้งทรัสต์	โดยปกติแล้ว
จะมีรูปแบบเป็นเอกสำร	เช่น	เอกสำรเป็นลำยลักษณ์อักษรมอบกรรมสิทธิในทรัพย์สิน
ให้แก่ผู ้เป็นทรัสตี	 แตกต่ำงจำกทรัสต์อื่นๆที่เกิดขึ้นเพรำะผลบังคับแห่งกฎหมำย	 
ไม่ได้เกิดจำกเจตนำที่ชัดเจนที่จะก่อตั้งทรัสต์หรือไม่ได้เกิดจำกกำรตัดสินใจของผู้ก่อตั้ง	
ที่จะก่อตั้งทรัสต์	 หรือจำกบุคคลที่มีกำรตกลงกันทำงกฎหมำยท่ีมีลักษณะคล้ำยๆ	 กัน	
(เช่น	ทรัสต์ที่ศำลตั้งขึ้นเพื่อรักษำผลประโยชน์ของเจ้ำของที่แท้จริง)

กลุ่มทางการเงิน	 หมำยถึงกลุ่มท่ีประกอบด้วยบริษัทแม่	 หรือประกอบด้วยนิติบุคคล
ประเภทอื่นที่ใช้อ�ำนำจควบคุมและประสำนงำนกับส่วนต่ำงๆในกลุ่มเพื่อใช้มำตรกำร
ควบคุมดูแลทั้งกลุ่มตำม	หลักกำรส�ำคัญ	พร้อมด้วยสำขำหรือบริษัทในเครือที่อยู่ภำยใต้
นโยบำยและขั้นตอนในด้ำน	AML/CFT	ในระดับกลุ่ม

ค�ำว่ำ	 สถาบันการเงิน หมำยถึงบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลใดก็ตำมที่ด�ำเนินธุรกิจ 
ดังต่อไปนี้เพียงหนึ่งอย่ำงหรือ	มำกกว่ำนั้นให้แก่ลูกค้ำหรือในนำมของลูกค้ำ	คือ

1.	 รับฝำกเงินจำกประชำชนและรับฝำกเงินอื่นๆ	ที่ต้องจ่ำยคืนแก่ประชำชน

2.	 ให้กู้เงิน

3.	 กำรเช่ำซื้อทำงกำรเงิน

4.	 บริกำรในกำรโอนเงินหรือมูลค่ำเงิน

5.	 ออกหรอืบรหิำรจัดกำรวธิกีำรช�ำระเงิน	(เช่น	บตัรเครดติ	และบตัรเดบติ	เชค็ส่วนบคุคล	 
	 เช็คเดินทำง	ธนำณัติและดรำฟท์ของธนำคำร	เงินอิเล็กทรอนิกส์)

6.	 กำรค�้ำประกันทำงกำรเงินและพันธะทำงกำรเงิน

7.	 กำรซื้อขำยในสิ่งต่อไปนี้คือ

	 (a)	 ตรำสำรตลำดกำรเงิน	(เช่น	เช็ค	ตั๋ว	ใบฝำกประจ�ำ	และอนุพันธ์	เป็นต้น)

	 (b)	 กำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

	 (c)	 ตรำสำรในกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำ	ดอกเบี้ยและตรำสำรดัชนี

	 (d)	 หลักทรัพย์โอนได้	
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 (e)  commodity futures trading.

8.  Participation in securities issues and the provision of financial services  
 related to such issues.

9. Individual and collective portfolio management.

10. Safekeeping and administration of cash or liquid securities on behalf  
 of other persons.

11. Otherwise investing, administering or managing funds or money on  
 behalf of other persons.

12. Underwriting and placement of life insurance and other investment  
 related insurance.

13. Money and currency changing. 

Foreign counterparts refers to foreign competent authorities that exercise 
similar responsibilities and functions in relation to the cooperation which is 
sought, even where such foreign competent authorities have a different 
nature or status (e.g. depending on the country, AML/CFT supervision of 
certain financial sectors may be performed by a supervisor that also has 
prudential supervisory responsibilities or by a supervisory unit of the FIU).

In the context of confiscation and provisional measures (e.g., Recommen-
dations 4, 32 and 38), the term freeze means to prohibit the transfer, 
conversion, disposition or movement of any property, equipment or other 
instrumentalities on the basis of, and for the duration of the validity of, an 
action initiated by a competent authority or a court under a freezing mech-
anism, or until a forfeiture or confiscation determination is made by a 
competent authority.

For the purposes of Recommendations 6 and 7 on the implementation of 
targeted financial sanctions, the term freeze means to prohibit the transfer, 
conversion, disposition or movement of any funds or other assets that are 
owned or controlled by designated persons or entities on the basis of, and 
for the duration of the validity of, an action initiated by the United Nations 
Security Council or in accordance with applicable Security Council resolu-
tions by a competent authority or a court.

In all cases, the frozen property, equipment, instrumentalities, funds or 
other assets remain the property of the natural or legal person(s) that held 
an interest in them at the time of the freezing and may continue to be ad-
ministered by third parties, or through other arrangements established by 
such natural or legal person(s) prior to the initiation of an action under a 
freezing mechanism, or in accordance with other national provisions. As 
part of the implementation of a freeze, countries may decide to take control 
of the property, equipment, instrumentalities, or funds or other assets as a 
means to protect against flight.

Foreign counterparts

Freeze
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	 (e)		 กำรซื้อขำยสินค้ำโภคภัณฑ์ล่วงหน้ำ

8.	 กำรเข้ำร่วมในกำรออกหลักทรัพย์	 และกำรให้บริกำรทำงกำรเงินที่เกี่ยวกับ 
	 กำรออกหลักทรัพย์ดังกล่ำว

9.	 กำรบริหำรจัดกำรพอร์ตให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือให้กลุ่มบุคคล

10.	 กำรเก็บรักษำและกำรบริหำรเงินสดหรือหลักทรัพย์ที่มีสภำพคล่อง	 ในนำม 
	 ของบุคคลอื่น

11.	 ลงทุน	บริหำรหรือจัดกำรกองทุนหรือเงินในนำมของบุคคลอื่น

12.	 รับรองหรอืเป็นผูห้ำประกนัชวีติให้และท�ำธุรกจิประกนัภัยอ่ืนๆ	ท่ีเกีย่วกบักำรลงทุน

13.	 กำรแลกเปลี่ยนเงินและกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำ	

หน่วยงำนต่ำงประเทศ
ที่มีลักษณะเดียวกัน

กำรอำยัด

หน่วยงานต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน	 หมำยถึง	หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจต่ำงประเทศ
ท่ีมีควำมรับผิดชอบและหน้ำท่ีคล้ำยคลึงกันในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรขอควำมร่วมมือ 
ซึ่งกันและกัน	แม้ในกรณีที่หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจต่ำงประเทศดังกล่ำว	จะมีลักษณะหรือ
สถำนะต่ำงกัน	 (เช่น	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ	 กำรควบคุมดูแลด้ำน	 AML/CFT	 
ของภำคกำรเงินบำงส่วนอำจจะเป็นหน้ำที่ของผู้ควบคุมดูแล	 ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบ 
ในกำรก�ำกับดูแลข้อมูลด้ำนเสถียรภำพ	หรือโดยหน่วยควบคุมดูแลของ	FIU

ในแง่ของกำรริบ	และกำรใช้มำตรกำรชั่วครำว	(เช่น	ข้อแนะน�ำที่	4,	32	และ	38)	ค�ำว่ำ	
อายดั หมำยถงึ	กำรห้ำมมใิห้โอน	แปรสภำพ	จ�ำหน่ำย	หรือ	โยกย้ำยทรัพย์สนิใดๆ	อุปกรณ์	
หรือ	ตรำสำรอื่นๆ	ซึ่งเป็นไปตำมค�ำสั่งของหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจ	หรือ	ศำล	ภำยใต้กลไก
กำรอำยดั	ตำมระยะเวลำท่ีมผีลบงัคบัตำมกฎหมำย	หรอืจนกว่ำหน่วยงำนทีม่อี�ำนำจจะ
พิจำรณำเกี่ยวกับกำรริบทรัพย์ดังกล่ำว

เพือ่ให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ของข้อแนะน�ำที	่6	และ	7	ว่ำด้วยกำรใช้มำตรกำรลงโทษ
กับผู้ท่ีถูกก�ำหนดของกำรลงโทษทำงกำรเงิน	 ค�ำว่ำ	 อำยัด	 หมำยถึง	 กำรห้ำมโอน 
ห้ำมดดัแปลง	ห้ำมจ�ำหน่ำย	หรอื	โยกย้ำยเงนิใดๆ	หรอื	ทรพัย์สนิอ่ืนทีบ่คุคลหรอืหน่วยงำน 
ท่ีถูกก�ำหนดเป็นเจ้ำของ	 หรือมีอ�ำนำจควบคุม	 ซึ่งเป็นไปตำมมติของคณะมนตร ี
ควำมมัน่คงแห่งสหประชำชำต	ิหรอืเป็นกำรด�ำเนนิกำรของหน่วยงำนทีม่อี�ำนำจหรอืศำล
ตำมมติของคณะมนตรีควำมมั่นคงภำยในระยะเวลำที่มีผลบังคับตำมกฎหมำย

ในทุกกรณี	ทรัพย์สินที่ถูกอำยัด	อุปกรณ์	ตรำสำรต่ำงๆ	เงิน	หรือ	ทรัพย์สินอื่น	จะยังคง
เป็นทรัพย์สินของบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลท่ีมีผลประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่ำว	ณ	
เวลำที่มีกำรอำยัดและยังคงมีกำรบริหำรโดยบุคคลที่สำมต่อไปหรือโดยผ่ำนกำรตกลง
กนัอย่ำงอืน่ทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยบคุคลธรรมดำหรอืนติบิคุคลนัน้	ก่อนกำรด�ำเนนิกำรตำมกลไก
กำรอำยดั	หรอืเป็นไปตำมบทบญัญตัแิห่งชำตอิืน่ๆในกำรอำยดัทรัพย์	แต่ละประเทศอำจ
พิจำรณำเข้ำควบคุมทรัพย์สิน	อุปกรณ์	ตรำสำรต่ำงๆ	หรือ	เงิน	หรือทรัพย์สินอื่น	เพื่อ
ป้องกันกำรหลบหนี
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This refers to the basic legal principles upon which national legal systems 
are based and which provide a framework within which national laws are 
made and powers are exercised. These fundamental principles are normal-
ly contained or expressed within a national Constitution or similar document, 
or through decisions of the highest level of court having the power to make 
binding interpretations or determinations of national law. Although it will 
vary from country to country, some examples of such fundamental principles 
include rights of due process, the presumption of innocence, and a person’s 
right to effective protection by the courts.

The term funds or other assets means any assets, including, but not limited 
to, financial assets, economic resources (including oil and other natural 
resources), property of every kind, whether tangible or intangible, movable 
or immovable, however acquired, and legal documents or instruments in 
any form, including electronic or digital, evidencing title to, or interest in, 
such funds or other assets, including, but not limited to, bank credits, 
travellers cheques, bank cheques, money orders, shares, securities, bonds, 
drafts, or letters of credit, and any interest, dividends or other income on 
or value accruing from or generated by such funds or other assets, and 
any other assets which potentially may be used to obtain funds, goods or 
services.

International organisations are entities established by formal political  
agreements between their member States that have the status of international 
treaties; their existence is recognised by law in their member countries; and 
they are not treated as resident institutional units of the countries in which they 
are located. Examples of international organisations include the United Nations 
and affiliated international organisations such as the International Maritime 
Organisation; regional international organisations such as the Council of Europe, 
institutions of the European Union, the Organization for Security and Cooperation 
in Europe and the Organization of American States; military international  
organisations such as the North Atlantic Treaty Organization, and economic 
organisations such as the World Trade Organisation or the Association of 
Southeast Asian Nations, etc.

The term funds refers to assets of every kind, whether corporeal or incor-
poreal, tangible or intangible, movable or immovable, however acquired, 
and legal documents or instruments in any form, including electronic or 
digital, evidencing title to, or interest in, such assets.

The term identification data refers to reliable, independent source docu-
ments, data or information.

Please refer to the IN to Recommendation 16.

Fundamental principles 
of domestic law

Funds or other assets

International 
organizations

Funds

Identification data

Intermediary financial 
institution
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หลักกำรขั้นพื้นฐำน
ของกฎหมำยภำยในประเทศ

เงินหรือทรัพย์สินอื่น

องค์กำรระหว่ำงประเทศ

เงิน

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรระบุตัวตน

สถำบันกำรเงินที่ท�ำหน้ำที่
เป็นตัวกลำง

ข้อนี้หมำยถึงหลักกำรขั้นพื้นฐำนของกฎหมำยท่ีเป็นหลักกำรในกำรก�ำหนดระบบ
กฎหมำยของชำติและเป็นกรอบของกำรบัญญัติกฎหมำยและกำรใช้อ�ำนำจของชำต	ิ 
หลักกำรข้ันพื้นฐำนเหล่ำนี้โดยปกติแล้วจะมีอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งชำติหรือเอกสำรที ่
คล้ำยคลงึกนัหรอืโดยผ่ำนกำรวนิจิฉยัของศำลสงูสุดท่ีมีอ�ำนำจในกำรตคีวำมท่ีมีผลผกูพัน	
หรือกำรวินิจฉัยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเกี่ยวกับกฎหมำยแห่งชำติ	 ถึงแม้ว่ำจะมีข้อแตกต่ำง
กันในแต่ละประเทศ	ตัวอย่ำงของหลักกำรขั้นพื้นฐำนดังกล่ำวจะรวมถึงสิทธิที่จะเข้ำถึง
กระบวนกำรพิจำรณำตำมกฎหมำย	 ตลอดจนกำรสันนิษฐำนว่ำเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนศำล
ตัดสิน	และรวมถึงสิทธิของบุคคลที่จะได้รับกำรคุ้มครองจำกศำลอย่ำงมีประสิทธิผล

ค�ำว่ำ	เงินหรือทรัพย์สินอื่น	หมำยถึง	ทรัพย์สินใดๆ	ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงทรัพย์สิน
ทำงกำรเงิน	 ทรัพยำกรทำงเศรษฐกิจ	 (รวมถึงน�้ำมันและทรัพยำกรธรรมชำติอื่นๆ)	
ทรพัย์สนิทกุประเภท	 ไม่ว่ำจะจบัต้องได้	หรือจบัต้องไม่ได้	 เคล่ือนท่ีได้หรือเคลือ่นท่ีไม่ได้	 
ไม่ว่ำจะได้มำด้วยวีธีใด	 ไม่ว่ำจะเป็นเอกสำรทำงกฎหมำยหรือตรำสำรในรูปแบบใด	 
รวมถึงทรัพย์สินท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิตอล	 หรือเป็นหลักฐำนของกรรมสิทธ์ิ 
ผลประโยชน์ในเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ	 รวมถึงแต่ไม่ได้จ�ำกัดเพียงสินเช่ือธนำคำร	 
เช็คเดินทำง	เช็คธนำคำร	ธนำณัติ	หุ้น	หลักทรัพย์	พันธบัตร	ดรำฟท์	หรือ	เล็ตเตอร์ออฟ
เครดิต	และ	ดอกเบี้ย	เงินปันผล	หรือ	รำยได้อื่นหรือมูลค่ำที่สะสมจำกหรือเกิดจำกเงิน
ดงักล่ำวหรอืทรพัย์สนิอืน่	และทรพัย์สนิทีม่เีป็นไปได้ว่ำจะถูกใช้เพือ่รบัเงนิ	สนิค้ำหรอืบรกิำร

องค์การระหว่างประเทศ	 หมำยถึง	 หน่วยงำนท่ีจัดตั้งขึ้นตำมข้อตกลงทำงกำรเมือง 
อย่ำงเป็นทำงกำรระหว่ำงประเทศสมำชิกที่มีสถำนะเป็นสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศ	
องค์กำรระหว่งประเทศเหล่ำนีไ้ด้รับกำรรับรองจำกกฎหมำยของประเทศสมำชกิ	องค์กร
ระหว่ำงประเทศเหล่ำนี้ไม่ถือว่ำเป็นสถำบันของประเทศท่ีองค์กำรตั้งอยู่	 ตัวอย่ำงของ
องค์กรระหว่ำงประเทศ	 ได้แก่	 องค์กำรสหประชำชำติและองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
ในเครือสหประชำชำติ	เช่น	องค์กำรเดินเรือระหว่ำงประเทศ	องค์กำรระหว่ำงประเทศ
ระดบัภมูภิำค	เช่น	สภำแห่งยโุรป	สถำบนัต่ำงๆ	ของสหภำพยโุรป	องค์กำรเพ่ือควำมม่ันคง
และกำรร่วมมือในยโุรป	และองค์กำรรัฐอเมรกินั	องค์กำรระหว่ำงประเทศทำงทหำร	เช่น	
องค์กำรสนธิสัญญำแอตแลนติคเหนือ	 องค์กำรทำงเศรษฐกิจ	 เช่น	 องค์กำรกำรค้ำโลก	
หรือสมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ค�ำว่ำ	เงิน	หมำยถึง	ทรัพย์สินทุกประเภท	ไม่ว่ำจะเป็นทรัพย์สินมีรูปร่ำงหรือไม่มีรูปร่ำง	
มีตัวตนหรือไม่มีตัวตน	เคลื่อนที่ได้หรือเคลื่อนที่ไม่ได้	ไม่ว่ำจะได้มำด้วยวิธีใดก็ตำม	และ
เอกสำรทำงกฎหมำยหรอืตรำสำรในรปูแบบใดก็ตำม	รวมถงึรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์หรอื
ดิจิตอล	เป็นหลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่ำว

ค�ำว่ำ	ข้อมลูระบตุวัตน	หมำยถงึ	เอกสำร	ข้อมูลหรอืข่ำวสำรจำกแหล่งอิสระ	ท่ีเชือ่ถอืได้

โปรดดูค�ำอธบิำยเพิม่เตมิข้อแนะน�ำท่ี	16
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TERM DEFINITION

Please refer to the Note on the Legal Basis of requirements on Financial 
Institutions and DNFBPs.

Please refer to the IN to Recommendation 16.

Please refer to the IN to Recommendation 16.

Please refer to the IN to Recommendation 13.

Please refer to the IN to Recommendation 8.

Please refer to the IN. to Recommendation 32.

Law

Originator

Ordering financial 
institution

Payable-through 
accounts

Non-profit organizations

Physical cross-border

Legal arrangements refers to express trusts or other similar legal arrangements. 
Examples of other similar arrangements (for AML/CFT purposes) include 
fiducie, treuhand and fideicomiso.

References (except in Recommendation 3) to a money laundering offence 
refer not only to the primary offence or offences, but also to ancillary  
offences.

Non-conviction based confiscation means confiscation through judicial 
procedures related to a criminal offence for which a criminal conviction is 
not required.

Legal persons refers to any entities other than natural persons that can 
establish a permanent customer relationship with a financial institution or 
otherwise own property. This can include companies, bodies corporate, 
foundations, anstalt, partnerships, or associations and other relevantly 
similar entities.

Money or value transfer services (MVTS) refers to financial services that 
involve the acceptance of cash, cheques, other monetary instruments or 
other stores of value and the payment of a corresponding sum in cash or 
other form to a beneficiary by means of a communication, message, transfer, 
or through a clearing network to which the MVTS provider belongs.  
Transactions performed by such services can involve one or more  
intermediaries and a final payment to a third party, and may include any 
new payment methods. Sometimes these services have ties to particular 
geographic regions and are described using a variety of specific terms, 
including hawala, hundi, and fei-chen.

Legal arrangements

Money laundering 
offence

Non-conviction based 
confiscation

Legal person

Money or value transfer 
service
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คําศัพท์ คําจํากัดความ

กฎหมำย

ผู้ส่งเงินจำกต้นทำง

สถำบันกำรเงิน
ที่ออกค�ำสั่งโอนเงิน

กำรช�ำระเงินผ่ำนบัญชี
โดยตรง

องค์กำรไม่แสวงหำก�ำไร

กำรขนส่งระหว่ำงประเทศ

โปรดดหูมำยเหตุเกีย่วกบัฐำนกฎหมำยของข้อก�ำหนดว่ำด้วยสถำบนักำรเงนิ	และ	DNFBPs

โปรดดูค�ำอธบิำยเพิม่เตมิข้อแนะน�ำท่ี	16

โปรดดูค�ำอธบิำยเพิม่เตมิข้อแนะน�ำท่ี	16

โปรดดูค�ำอธบิำยเพิม่เตมิข้อแนะน�ำท่ี	13

โปรดดูค�ำอธบิำยเพิม่เตมิข้อแนะน�ำท่ี	8

โปรดดูค�ำอธบิำยเพิม่เตมิข้อแนะน�ำท่ี	32

บุคคลที่มีกำรตกลงกันทำง
กฎหมำย

ควำมผิดฐำนฟอกเงิน

กำรริบทรัพย์ทำงแพ่ง

นิติบุคคล

บริกำรในกำรโอนเงิน
หรือมูลค่ำเงิน

บคุคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย หมำยถงึ	ทรสัต์โดยแจ้งชดั	หรอืบคุคลทีม่กีำรตกลง
กันทำงกฎหมำยอื่นที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน	 ตัวอย่ำงของบุคคลท่ีมีกำรตกลงกันทำง
กฎหมำยอื่นที่คล้ำยคลึงกัน	(ในเรื่องของ	AML/CFT)	นั้น	รวมถึง	หน่วยงำนที่น่ำเชื่อถือ
และไว้วำงใจ	คือ	fiducie	treuhand	และ	fideicomiso

กำรอ้ำงถึง	 (ยกเว้น	 เฉพำะในข้อแนะน�ำที่	 3)	 ความผิดฐานฟอกเงิน	 ไม่ได้หมำยถึง 
แต่เฉพำะควำมผิดหลักอย่ำงเดียว	หรือหลำยควำมผิด	แต่หมำยถึงควำมผิดเสริมด้วย

การริบทรัพย์ทางแพ่ง หมำยถงึ	กำรริบทรัพย์โดยผ่ำนกระบวนพจิำรณำของฝ่ำยตลุำกำร
ที่เกี่ยวกับควำมผิดทำงอำญำ	ซึ่งไม่จ�ำเป็นจะต้องมีค�ำพิพำกษำว่ำมีควำมผิดทำงอำญำ

นิติบุคคล	หมำยถึง	หน่วยงำนใดๆที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดำ	แต่สำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์
ถำวรในฐำนะเป็นลูกค้ำกับสถำบันกำรเงิน	 หรือ	 ไม่ก็สำมำรถเป็นเจ้ำของทรัพย์สินได้	
นิติบุคคลดังกล่ำวนี้จะรวมถึงบริษัท	บรรษัท	มูลนิธิ	สถำบัน	ห้ำงหุ้นส่วน	หรือ	สมำคม
และหน่วยงำนอื่นๆ	ที่คล้ำยคลึงและเกี่ยวข้อง

บรกิารในการโอนเงนิหรอืมูลค่าเงนิ (MVTS)	หมำยถงึ	บรกิำรทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วข้องกบั
กำรรบัเงนิสด	เชค็	ตรำสำรกำรเงนิอืน่ๆ	หรอืสิง่ท่ีเกบ็มูลค่ำเงิน	และกำรช�ำระเป็นเงินสด
ในจ�ำนวนที่ตรงกันหรือในรูปแบบอ่ืนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ด้วยวิธีกำรสื่อสำร	 ใช้
ข้อควำม	โอน	หรือผ่ำน	เครือข่ำยกำรช�ำระบัญชีที่ผู้ให้บริกำร	MVTS	เป็นส่วนหนึ่งของ
เครือข่ำยดังกล่ำว	 ธุรกรรมที่ด�ำเนินกำรโดยบริกำรดังกล่ำวอำจจะเก่ียวกับคนกลำง 
หนึง่คนหรอืมำกกว่ำหนึง่ขึน้ไป	และกำรช�ำระเงนิขัน้สดุท้ำยให้แก่บคุคลทีส่ำม	และอำจจะ 
รวมถึงวิธีกำรช�ำระเงินวิธีใหม่ด้วย	 บำงครั้งบริกำรเหล่ำนี้มีควำมสัมพันธ์โยงอยู่กับ 
เขตภูมศิำสตร์แห่งหนึง่แห่งใดโดยเฉพำะและมีค�ำอธิบำยโดยใช้ศพัท์เฉพำะต่ำง	ๆ	รวมถงึ
ค�ำว่ำ	hawala,	hundi	และ	fei-chen
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TERM DEFINITION

Foreign PEPs are individuals who are or have been entrusted with prominent 
public functions by a foreign country, for example Heads of State or of 
government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, 
senior executives of state owned corporations, important political party 
officials.

Domestic PEPs are individuals who are or have been entrusted domesti-
cally with prominent public functions, for example Heads of State or of 
government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, 
senior executives of state owned corporations, important political party 
officials.

Persons who are or have been entrusted with a prominent function by an 
international organisation refers to members of senior management,  
i.e. directors, deputy directors and members of the board or equivalent 
functions.

The definition of PEPs is not intended to cover middle ranking or more 
junior individuals in the foregoing categories. 

Property means assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, 
moveable or immoveable, tangible or intangible, and legal documents or 
instruments evidencing title to, or interest in such assets.

The term Reasonable Measures means: appropriate measures which are 
commensurate with the money laundering or terrorist financing risks.

All references to risk refer to the risk of money laundering and/or terrorist 
financing. This term should be read in conjunction with the Interpretive Note 
to Recommendation 1.

Please refer to the IN to Recommendation 16.

Politically Exposed 
persons (PEPs)

Property

Reasonable measures

Risk

Required

Proceeds refers to any property derived from or obtained, directly or indi-
rectly, through the commission of an offence.

Please refer to the IN to Recommendation 16.

Please refer to the IN. to Recommendation 32.

Proceeds

Qualifying wire transfers

Related to terrorist 
financing or money 
laundering
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คําศัพท์ คําจํากัดความ

บุคคลที่มีสถำนภำพ
ทำงกำรเมือง-PEPs

ทรัพย์สิน

มำตรกำรที่สมควรแก่เหตุ

ควำมเสี่ยง

ก�ำหนด	ให้มี/ท�ำตำม

PEP ต่างประเทศ	 คือบุคคลท่ีได้รับหรือเคยได้รับมอบหมำยให้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงในต่ำง
ประเทศ	 เช่น	 ประมุขแห่งรัฐ	 หรือ	 หัวหน้ำคณะรัฐบำล	 นักกำรเมืองอำวุโส	 หรือ	
ข้ำรำชกำรอำวุโส	เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยตุลำกำร	หรือฝ่ำยทหำรระดับอำวุโส	ผู้บริหำรระดับสูง
ของรัฐวิสำหกิจและเจ้ำหน้ำที่ที่ส�ำคัญของพรรคกำรเมือง

PEP ภายในประเทศ หมำยถึง	 บุคคลที่มอบหมำยหรือเคยได้รับมอบหมำย	 ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งระดบัสงูในประเทศ	เช่น	ประมขุของประเทศ	หวัหน้ำคณะรฐับำล	นกักำรเมอืง
อำวุโส	ข้ำรำชกำรอำวุโส	 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยตุลำกำร	หรือฝ่ำยทหำรระดับอำวุโส	ผู้บริหำร
ระดับสูงของรัฐวิสำหกิจ	เจ้ำหน้ำที่ที่ส�ำคัญของพรรคกำรเมือง

บคุคลผูซ้ึง่ได้รบัมอบหมายหรอืเคยได้รบัมอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งระดบัสงูในองค์การ
ระหว่างประเทศ	หมำยถงึ	สมำชกิของเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยบรหิำรชัน้สงู	เช่น	กรรมกำรบรหิำร	
รองกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรในคณะกรรมกำรบรหิำร	หรอื	ผูท้ีม่ตี�ำแหน่งเท่ำเทยีม
กับระดับดังกล่ำว

ค�ำจ�ำกัดควำมของ	 PEPs	 ไม่ได้มีเจตนำท่ีจะให้หมำยถึงเจ้ำหน้ำที่ระดับกลำง	 หรือ 
เจ้ำหน้ำที่ผู้น้อยในประเภทต่ำงๆ	ของบุคคลที่กล่ำวถึงมำแล้วข้ำงต้น	

ทรัพย์สิน	หมำยถึง	ทรัพย์สินทุกประเภท	ไม่ว่ำจะเป็นทรัพย์สินมีรูปร่ำงหรือไม่มีรูปร่ำง	
มีตัวตนหรือไม่มีตัวตน	เคลือ่นท่ีได้หรือเคลือ่นทีไ่ม่ได้	และหมำยถงึเอกสำรทำงกฎหมำย
หรอืตรำสำรรปูแบบใดกต็ำมทีเ่ป็นหลกัฐำนแสดงกรรมสทิธ์ิหรือผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ
ดังกล่ำว

มาตรการที่สมควรแก่เหตุ	หมำยถึงมำตรกำรที่เหมำะสมซึ่งเท่ำเทียมกับควำมเสี่ยงของ	
ML	หรือควำมเสี่ยงของกำรให้	กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย

ข้ออ้ำงอิงถึง	ความเสี่ยง	 หมำยถึง	 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ	ML	และ/หรือ	 เกี่ยวกับกำรให้ 
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	 ศัพท์นี้ควรจะอ่ำนควบคู่ไปกับค�ำอธิบำย
เพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่	1

โปรดดูค�ำอธิบำยเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่	16

รำยได้

กำรโอนเงนิทำงอิเลก็ทรอนกิส์
ที่มีคุณสมบัติ

กี่ยวข้องกับ	TF	หรือ	ML

รายได้	 หมำยถึงทรัพย์สินใดๆ	 ท่ีได้จำก	 หรือรับมำจำกกำรกระท�ำควำมผิดไม่ว่ำโดย 
ทำงตรงหรือทำงอ้อม

โปรดดูค�ำอธิบำยเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่	16

โปรดดูค�ำอธิบำยเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่	32
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ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS

TERM DEFINITION

The term seize means to prohibit the transfer, conversion, disposition or 
movement of property on the basis of an action initiated by a competent 
authority or a court under a freezing mechanism. However, unlike a freezing 
action, a seizure is effected by a mechanism that allows the competent  
authority or court to take control of specified property. The seized property 
remains the property of the natural or legal person(s) that holds an interest in 
the specified property at the time of the seizure, although the competent 
authority or court will often take over possession, administration or management 
of the seized property.

Seize

Where reference is made to a financial institution being satisfied as to a 
matter, that institution must be able to justify its assessment to competent 
authorities.

A SRB is a body that represents a profession (e.g. lawyers, notaries, other 
independent legal professionals or accountants), and which is made up of 
members from the profession, has a role in regulating the persons that are 
qualified to enter and who practise in the profession, and also performs 
certain supervisory or monitoring type functions. Such bodies should enforce 
rules to ensure that high ethical and moral standards are maintained  
by those practicing the profession.

Shell bank means a bank that has no physical presence in the country in 
which it is incorporated and licensed, and which is unaffiliated with  
a regulated financial group that is subject to effective consolidated  
supervision.

Physical presence means meaningful mind and management located 
within a country. The existence simply of a local agent or low level staff does 
not constitute physical presence.

Settlors are natural or legal persons who transfer ownership of their assets 
to trustees by means of a trust deed or similar arrangement.

For the purposes of assessing compliance with the FATF Recommendations, 
the word should has the same meaning as must.

Satisfied

Self-regulatory body 
(SRB)

Shell bank

Settlor

Should

Please refer to the IN. to Recommendation 16.

Please refer to the IN. to Recommendation 16.

Serial Payment

Straight-through 
proce-ssing
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คําศัพท์ คําจํากัดความ

ยึด ค�ำว่ำ	ยึด	แปลว่ำ	ห้ำมกำรโอน	กำรดัดแปลง	กำรจ�ำหน่ำย	หรือกำรโยกย้ำยทรัพย์สิน	 
โดยอำศัยกำรกระท�ำท่ีหน่วยงำนท่ีมีอ�ำนำจหรือศำลเป็นผู ้ริเริ่มในกำรด�ำเนินกำร 
ตำมกลไกในกำรอำยัด	 อย่ำงไรก็ตำม	 กำรยึดซึ่งไม่เหมือนกำรอำยัดน้ัน	 ด�ำเนินกำร 
โดยใช้กลไกท่ีเอื้อให้หน่วยงำนท่ีมีอ�ำนำจ	 หรือ	 ศำล	 เข้ำควบคุมทรัพย์สินที่ระบ ุ
เป็นกำรเฉพำะน้ัน	 ทรัพย์สินท่ีถูกยึดจะยังคงเป็นทรัพย์สินของบุคคลธรรมดำหรือ
นิติบุคคลที่มีผลประโยชน์อยู่ในทรัพย์สินที่ระบุนั้น	ณ	เวลำที่ถูกยึด	ถึงแม้ว่ำหน่วยงำน
ทีม่อี�ำนำจหรอืศำล	มกัจะเข้ำไปครอบครอง	บรหิำรหรอืจดักำรทรัพย์สนิทีถ่กูยดึดังกล่ำวนัน้

พอใจ

หน่วยงำนก�ำกับดูแลตนเอง

ธนำคำรบังหน้ำ

ผู้ก่อตั้ง	ทรัสต์

ควร

ในกรณีที่มีกำรอ้ำงถึงว่ำ	 สถำบันกำรเงินมีควำม	พอใจ	 เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น	
หมำยควำมว่ำ	 สถำบันดังกล่ำว	 จะต้องสำมำรถแสดงให้เห็นถึงกำรประเมินของตน 
ต่อหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจได้

หน่วยงำนก�ำกับดูแลตนเอง	 คือ	 หน่วยงำนที่ท�ำหน้ำที่เป็นตัวแทนวิชำชีพ	 (เช่น	
ทนำยควำม	 ผู้ท�ำค�ำรับรองลำยมือชื่อและเอกสำร	 ตลอดจนผู้ประกอบวิชำชีพอิสระ 
ทำงกฎหมำยอื่นๆ	หรือนักบัญชี)	ซึ่งประกอบด้วยสมำชิกจำกสำขำวิชำชีพของตน	และ
มบีทบำทในกำรก�ำกบัดแูลบคุคลทีม่คีณุสมบตัทิีจ่ะเข้ำมำสูว่ชิำชพีและประกอบวชิำชพี
ด้วยควำมรูใ้นสำขำวชิำนัน้	และท�ำหน้ำทีบ่ำงอย่ำงในกำรควบคมุดแูลหรือตดิตำมตรวจสอบ 
หน่วยงำนดงักล่ำวนีค้วรบงัคบัใช้กฎข้อบังคบัเพือ่ให้มัน่ใจว่ำผูท้ีเ่ข้ำมำอยูใ่นสำขำวชิำชพีนี ้ 
มีกำรรักษำมำตรฐำนจริยธรรมและศีลธรรมไว้ในระดับสูง

ธนาคารบังหน้า	หมำยถึง	ธนำคำรที่ไม่มีสถำนประกอบกำรจริงอยู่ในประเทศที่ธนำคำร
ดังกล่ำวจดทะเบียนจัดตั้งและได้รับใบอนุญำต	และเป็นธนำคำรที่ไม่มีควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มสถำบันกำรเงินที่ถูกก�ำกับดูแล	 และอยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลที่เป็นปึกแผ่นและมี
ประสิทธิผล

ค�ำว่ำ	มสีถำนประกอบกำรจรงิหมำยควำมว่ำ	มทีมีบรหิำรจดักำรทีม่กีำรเอำใจใส่ดแูล	ที่
ตั้งอยู่ในประเทศนั้น	แต่กำรมีตัวแทนที่เป็นคนในประเทศนั้นหรือมีเจ้ำหน้ำที่ระดับล่ำง
อยู่ในประเทศนั้น	ไม่ถือว่ำเป็นสถำนประกอบกำรจริง

ผู้ก่อตั้งทรัสต์	 คือบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลผู้ซึ่งโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินของตน 
ไปให้แก่ผู้จัดกำรทรัสต์	 โดยกำรท�ำเป็นเอกสำรมอบอ�ำนำจให้แก่ทรัสตี	 หรือบุคคลท่ีมี
กำรตกลงกันทำงกฎหมำยที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน

เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมข้อแนะน�ำ	 FATF	 นั้น	 
ค�ำว่ำ	ควร	มีควำมหมำยเท่ำกับค�ำว่ำ	ต้อง

ค�ำสั่งจ่ำยเงินแบบชุด

ธุรกรรมกำรช�ำระเงินทำง
อิเล็กทรอนิกส์โดยตรง

โปรดดูค�ำอธิบำยเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่	16

โปรดดูค�ำอธิบำยเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่	16



244 TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT
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ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS

TERM DEFINITION

Supervisors refers to the designated competent authorities or non-public 
bodies with responsibilities aimed at ensuring compliance by financial  
institutions (“financial supervisors”) and/or DNFBPs with requirements to 
combat money laundering and terrorist financing. Non-public bodies (which 
could include certain types of SRBs) should have the power to supervise 
and sanction financial institutions or DNFBPs in relation to the AML/CFT 
requirements. These nonpublic bodies should also be empowered by law 
to exercise the functions they perform, and be supervised by a competent 
authority in relation to such functions.

The term targeted financial sanctions means both asset freezing and  
prohibitions to prevent funds or other assets from being made available, 
directly or indirectly, for the benefit of designated persons and entities.

The term terrorist refers to any natural person who: (i) commits, or attempts 
to commit, terrorist acts by any means, directly or indirectly, unlawfully and 
wilfully; (ii) participates as an accomplice in terrorist acts ; (iii) organises or 
directs others to commit terrorist acts ; or (iv) contributes to the commission 
of terrorist acts by a group of persons acting with a common purpose where 
the contribution is made intentionally and with the aim of furthering the 
terrorist act or with the knowledge of the intention of the group to commit 
a terrorist act.

A terrorist act includes:

(a) an act which constitutes an offence within the scope of, and as defined 
in one of the following treaties: (i) Convention for the Suppression of Un-
lawful Seizure of Aircraft (1970); (ii) Convention for the Suppression of 
Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (1971); (iii) Convention on 
the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected 
Persons, including Diplomatic Agents (1973); (iv) International Convention 
against the Taking of Hostages (1979); (v) Convention on the Physical 
Protection of Nuclear Material (1980); (vi) Protocol for the Suppression of 
Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, 
supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts 
against the Safety of Civil Aviation (1988); (vii) Convention for the Suppres-
sion of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation (2005); (viii) 
Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed 
Platforms located on the Continental Shelf (2005); (ix) International Con-
vention for the Suppression of Terrorist Bombings (1997); and (x) Interna-
tional Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999). 

Supervisors

Targeted financial 
sanctions

Terrorist

Terrorist act
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คําศัพท์ คําจํากัดความ

ผู้ควบคุมดูแล

กำรลงโทษทำงกำรเงิน
ที่มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำย

ผู้ก่อกำรร้ำย

กำรกระท�ำอันเป็นกำร
ก่อกำรร้ำย

ผู้ควบคุมดูแล	หมำยถึง	หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจที่ได้รับมอบหมำย	หรือ	หน่วยงำนที่ไม่ใช่
หน่วยงำนรัฐท่ีมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรก�ำกับตรวจสอบกำรปฏิบัติของสถำบันกำรเงิน	
(ผู้ควบคุมดูแลทำงกำรเงิน)	และ/หรือ	DNFBPs	ตำมข้อก�ำหนดว่ำด้วยกำรต่อต้ำน	ML	
และ	TF	หน่วยงำนท่ีไม่ใช่หน่วยงำนรัฐ	(ซึง่อำจจะรวมถงึหน่วยงำนหรือหน่วยงำนก�ำกบั
ดูแลตนเองบำงประเภท)	 ควรมีอ�ำนำจควบคุมดูแลและลงโทษสถำบันกำรเงิน	 หรือ	
DNFBPs	 ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับข้อก�ำหนดด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม	ML	 และ 
กำรต่อต้ำน	 TF	 หน่วยงำนท่ีไม่ใช่หน่วยงำนรัฐเหล่ำนี้ควรมีอ�ำนำจทำงกฎหมำย 
ท่ีจะปฏิบัติหน้ำท่ีของตน	 และอยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจ 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว

ค�ำว่ำ	การลงโทษทางการเงนิทีม่กีารก�าหนดเป้าหมาย	หมำยถงึ	กำรอำยดัทรพัย์สนิและ
ข้อห้ำมท้ังหลำยท่ีจะป้องกันมิให้มีเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลและหน่วยงำน 
ที่ถูกก�ำหนด	ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม

ค�ำว่ำ	ผู้ก่อการร้าย	หมำยถึง	บุคคลธรรมดำใดๆ	ผู้ซึ่ง	(i)	กระท�ำหรือพยำยำมกระท�ำกำร
อันเป็นกำรก่อกำรร้ำยด้วยวิธีใดๆ	 ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมโดยมิชอบด้วยกฎหมำย
และโดยเจตนำ;	 (ii)	 เข้ำร่วมในฐำนะผู้ร่วมกระท�ำควำมผิด	 ในกำรกระท�ำอันเป็นกำร
ก่อกำรร้ำย;	(iii)	ก่อกำรหรือสั่งกำรให้ผู้อื่นกระท�ำกำรอันเป็นกำรก่อกำรร้ำย;	หรือ	(iv)	
มีส่วนสมทบในกำรกระท�ำอันเป็นกำรก่อกำรร้ำย	 โดยกลุ่มบุคคลท่ีด�ำเนินกำรโดยมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันโดยกำรมีส่วนสมทบดังกล่ำวน้ันกระท�ำโดยเจตนำและด้วย 
จดุมุง่หมำยทีจ่ะส่งเสรมิกำรกระท�ำอนัเป็นกำรก่อกำรร้ำยให้ลุล่วงไป	หรือโดยท่ีรู้ถงึควำมตัง้ใจ
ของกลุ่มที่จะกระท�ำกำรอันเป็นกำรก่อกำรร้ำย

การกระท�าอันเป็นการก่อการร้าย	มีควำมหมำยรวมถึงกำรกระท�ำดังต่อไปนี้

(a)	 กำรกระท�ำซึ่งประกอบเป็นควำมผิดภำยในขอบข่ำยและค�ำจ�ำกัดควำมของสนธิ
สัญญำฉบับหนึ่งฉบับใดในบรรดำสนธิสัญญำท้ังหลำย	 ดังต่อไปนี้	 (i)	 อนุสัญญำว่ำด้วย
กำรปรำบปรำมกำรยึดอำกำศยำนโดยมิชอบด้วยกฎหมำย	 (ค.ศ.1970);	 (ii)	 อนุสัญญำ
ว่ำด้วยกำรปรำบปรำมกำรกระท�ำโดยมชิอบด้วยกฎหมำยต่อควำมปลอดภัยของกำรบนิ
พลเรือน	(ค.ศ.1971);	(iii)	อนุสัญญำว่ำด้วยกำรป้องกันและกำรลงโทษแก่อำชญำกรรม
ทีก่ระท�ำต่อบคุคลผูไ้ด้รบักำรคุม้ครองระหว่ำงประเทศ	รวมถงึตวัแทนทำงกำรฑตู	(ค.ศ.
1973);	 (iv)	 อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรจับบุคคลเป็นตัวประกัน	
(ค.ศ.	1979):	(v)	อนุสัญญำว่ำด้วยกำรป้องกันวัตถุนิวเคลียร์ทำงกำยภำพ	(ค.ศ.1980);	
(vi)	 พิธีสำรว่ำด้วยกำรปรำบปรำมกำรกระท�ำท่ีใช้ควำมรุนแรงโดยมิชอบด้วยกฎหมำย	
ณ	 ท่ำอำกำศยำนท่ีให้บริกำรแก่กำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ	 ซึ่งเป็นพิธีสำรเสริม
อนุสัญญำว่ำด้วยกำรปรำบปรำมกำรกระท�ำโดยมิชอบด้วยกฎหมำยต่อควำมปลอดภัย
ของกำรบินพลเรือน	 (ค.ศ.	 1988);	 (vii)	 อนุสัญญำว่ำด้วยกำรปรำบปรำมกำรกระท�ำ 
อันมิชอบด้วยกฎหมำยต่อควำมปลอดภัยของกำรเดินเรือทำงทะเล	(ค.ศ.	2005);	 (viii)	 
พิธีสำรว่ำด้วยกำรปรำบปรำมกำรกระท�ำอันมิชอบด้วยกฎหมำยต่อควำมปลอดภัยของ
แท่นที่ติดตั้งอยู่กับ	ที่บนไหล่ทวีป	(ค.ศ.	2005);	(ix)	อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วย
กำรปรำบปรำมกำรวำงระเบดิของผูก่้อกำรร้ำย	(ค.ศ.	1997);	และ	(x)	อนสุญัญำระหว่ำง
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TERM DEFINITION

(b) any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civil-
ian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a 
situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or 
context, is to intimidate a population, or to compel a Government or an 
international organisation to do or to abstain from doing any act. 

Terrorist financing is the financing of terrorist acts, and of terrorists and 
terrorist organisations.

References (except in Recommendation 4) to a terrorist financing  
offence refer not only to the primary offence or offences, but also to  
ancillary offences.

For the purposes of Recommendations 6 and 7, the term third parties  
includes, but is not limited to, financial institutions and DNFBPs.

Please also refer to the IN to Recommendation 17.

Please refer to the IN to Recommendation 8.

Terrorist financing

Terrorist financing offence

Third parties

Terrorist financing abuse

The term terrorist organisation refers to any group of terrorists that: (i) 
commits, or attempts to commit, terrorist acts by any means, directly or 
indirectly, unlawfully and wilfully; (ii) participates as an accomplice in terror-
ist acts; (iii) organises or directs others to commit terrorist acts; or (iv) 
contributes to the commission of terrorist acts by a group of persons 
acting with a common purpose where the contribution is made intention-
ally and with the aim of furthering the terrorist act or with the knowledge of 
the intention of the group to commit a terrorist act.

The terms trust and trustee should be understood as described in and 
consistent with Article 2 of the Hague Convention on the law applicable to 
trusts and their recognition.

Trustees may be professional (e.g. depending on the jurisdiction, a lawyer 
or trust company) if they are paid to act as a trustee in the course of their 
business, or non-professional (e.g. a person acting without reward on 
behalf of family).

Terrorist organization

Trustee
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คําศัพท์ คําจํากัดความ

กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่
กำรก่อกำรร้ำย

ควำมผิดฐำนกำรสนับสนุน
ทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย

บุคคลทีส่ำม

กำรถูกใช้ในกำรสนบัสนนุ
ทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย

ประเทศว่ำด้วยกำรปรำบปรำมกำรให้กำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย	(ค.ศ.
1999)

(b)	กำรกระท�ำอืน่ใดท่ีมีเจตนำท่ีจะก่อให้เกิดกำรเสยีชวีติหรอืบำดเจบ็ทำงร่ำงกำยอย่ำง
ร้ำยแรงต่อพลเรือนหรือต่อบุคคลอื่นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมอย่ำงจริงจังในกำรท�ำสงครำมใน
สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งท่ีมีกำรใช้อำวุธ	 เมื่อวัตถุประสงค์ของกำรกระท�ำดังกล่ำวทั้ง
ลักษณะและบริบทของกำรกระท�ำก็เพื่อข่มขู่ประชำกร	 หรือเพื่อบังคับให้รัฐบำลหรือ
องค์กรระหว่ำงประเทศให้กระท�ำหรือละเว้นจำกกำรกระท�ำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด	

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	 หมำยถึง	 กำรให้เงินสนับสนุนกำรกระท�ำ
อันเป็นกำรก่อกำรร้ำย	และกำรให้เงินสนับสนุนผู้ก่อกำรร้ำยและองค์กรก่อกำรร้ำย

กำรอ้ำงอิง	(ยกเว้นในข้อแนะน�ำที่	4)	ถึงความผิดฐานการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายไม่ได้หมำยถึงเฉพำะควำมผิดหลักอย่ำงหนึ่งหรือควำมผิดหลักหลำยอย่ำง	 
แต่หมำยถึงควำมผิดเสริมด้วย

เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของข้อแนะน�ำที่	 6	 และ	 7	 ค�ำว่ำ	 บุคคลที่สาม  
ให้หมำยควำมรวมถึงแต่มิได้จ�ำกัดอยู่เฉพำะสถำบันกำรเงินทั้งหลำย	และ	DNFBPs
โปรดดูค�ำอธิบำยเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่	17	ด้วย

โปรดดูค�ำอธิบำยเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่	8

องค์กรก่อกำรร้ำย

ทรัสตี

ค�ำว่ำ	องค์กรก่อการร้าย	หมำยถงึ	กลุม่ผูก่้อกำรร้ำยใดๆ	ที	่(i)	กระท�ำหรอืพยำยำมกระท�ำ
กำรอนัเป็นกำรก่อกำรร้ำยด้วยวิธใีดๆ	ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อมโดยมชิอบด้วยกฎหมำย
และโดยเจตนำ;	 (ii)	 เข้ำร่วมในฐำนะผู้ร่วมกระท�ำควำมผิด	 ในกำรกระท�ำอันเป็นกำร
ก่อกำรร้ำย;	(iii)	ก่อกำรหรือสั่งกำรให้ผู้อื่นกระท�ำกำรอันเป็นกำรก่อกำรร้ำย;	หรือ	(iv)	
มีส่วนสมทบในกำรกระท�ำอันเป็นกำรก่อกำรร้ำย	 โดยกลุ่มบุคคลท่ีด�ำเนินกำรโดยมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันโดยกำรมีส่วนสมทบดังกล่ำวนั้นกระท�ำโดยเจตนำและด้วยจุดมุ่ง
หมำยทีจ่ะส่งเสรมิกำรกระท�ำอนัเป็นกำรก่อกำรร้ำยให้ลลุ่วงไป	หรอืโดยทีรู่ถ้งึควำมตัง้ใจ
ของกลุ่มที่จะกระท�ำกำรอันเป็นกำรก่อกำรร้ำย

ค�ำว่ำ	ทรัสต์ และทรัสตี ควรเข้ำใจตำมท่ีอธบิำยและสอดคล้องกบัมำตรำ	2	ของอนสุญัญำ
กรุงเฮกว่ำด้วยกฎหมำยท่ีใช้กบั	ทรัสต์และกำรยอมรบัทรสัต์ดงักล่ำว	ผูจ้ดักำรทรสัต์	อำจ
จะเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ	 (เช่น	 ขึ้นอยู่กับประเทศ	 ทนำยควำม	 หรือ	 บริษัททรัสต์)	 
ถ้ำผูจ้ดักำรทรสัต์เหล่ำนัน้ได้รับค่ำจ้ำงให้ท�ำหน้ำท่ีเป็นผูจ้ดักำรทรสัต์ซึง่เป็นกำรท�ำธุรกจิ
ของพวกเขำ	 หรืออำจจะไม่ใช่ผู ้ประกอบวิชำชีพ	 (เช่น	 บุคคลที่กระท�ำกำรในนำม 
ของครอบครัวโดยไม่มีสิ่งตอบแทน)
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A virtual asset is a digital representation of value that can be digitally trad-
ed, or transferred, and can be used for payment or investment purposes. 
Virtual assets do not include digital representations of fiat currencies, se-
curities and other financial assets that are already covered elsewhere in the 
FATF Recommendations.

Please refer to the IN. to Recommendation 16.

Virtual Asset

Unique transaction 
reference number

Virtual asset service provider means any natural or legal person who is not 
covered elsewhere under the Recommendations, and as a business con-
ducts one

or more of the following activities or operations for or on behalf of another

natural or legal person:

i.  exchange between virtual assets and fiat currencies;

ii.  exchange between one or more forms of virtual assets;

iii.  transfer66 of virtual assets;

iv.  safekeeping and/or administration of virtual assets or instruments  
 enabling control over virtual assets; and

v.  participation in and provision of financial services related to an issuer’s  
 offer and/or sale of a virtual asset.

The phrase without delay means, ideally, within a matter of hours of  
a designation by the United Nations Security Council or its relevant Sanctions 
Committee (e.g. the 1267 Committee, the 1988 Committee, the 1718 
Sanctions Committee). For the purposes of S/RES/1373(2001), the phrase 
without delay means upon having reasonable grounds, or a reasonable 
basis, to suspect or believe that a person or entity is a terrorist, one who 
finances terrorism or a terrorist organisation. In both cases, the phrase 
without delay should be interpreted in the context of the need to prevent 
the flight or dissipation of funds or other assets which are linked to terrorists, 
terrorist organisations, those who finance terrorism, and to the financing of 
proliferation of weapons of mass destruction, and the need for global, 
concerted action to interdict and disrupt their flow swiftly.

Virtual Asset Service 
Providers

Without delay
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สนิทรัพย์เสมอืน

หมำยเลขอ้ำงอิงเฉพำะ
ส�ำหรับธรุกรรม

สนิทรพัย์เสมอืนเป็นตวัแทนมลูค่ำเป็นดจิทัิลท่ีอำจซือ้ขำยหรือโอนทำงอิเล็กทรอนกิส์ได้	
และใช้ในกำรช�ำระเงนิและกำรลงทนุได้	สนิทรพัย์เสมอืนไม่รวมถึงตวัแทนทำงดจิทิลัของ
เงินธนบัตร	 หลักทรัพย์	 และสินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่นๆ	 ที่ก�ำหนดอยู่ในข้อแนะน�ำของ	
FATF	อยู่แล้ว

โปรดดูค�ำอธิบำยเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่	16

ผู้ให้บริกำรสินทรัพย์สมือน

โดยมิชักช้ำ

ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน	 หมำยถึงบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลที่ไม่อยู่ในข้อแนะน�ำ	
FATF	 และเป็นธุรกิจท่ีท�ำกิจกรรมหรือด�ำเนินกิจกำรให้หรือแทนบุคคลธรรมดำหรือ
นิติบุคคลอื่น	ดังต่อไปนี้

i.		 กำรแลกเปลี่ยนหรือซื้อขำยระหว่ำงสินทรัพย์เสมือนกับเงินธนบัตร

ii.		กำรแลกเปลี่ยนหรือซื้อขำยระหว่ำงสินทรัพย์เสมือน

iii.		กำรโอนสินทรัพย์เสมือน

iv.		กำรรับฝำกและ/หรอืบริหำรสนิทรัพย์เสมอืนหรอืตรำสำรทีท่�ำให้ควบคมุสนิทรพัย์เสมอืน 
 ได้

v.		กำรมีส่วนร่วมและกำรให้บริกำรทำงกำรเงินท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยของผู้ท่ีจะ 
	 ออกสินทรัพย์เสมือน	และ/หรือกำรขำยสินทรัพย์เสมือน

วลีที่ว่ำ โดยมิชักช้า	 หมำยควำมว่ำ	 ภำยในไม่กี่ชั่วโมงของกำรประกำศก�ำหนด	 โดย 
คณะมนตรีควำมม่ันคงแห่งสหประชำชำติหรือคณะกรรมกำรลงโทษที่เกี่ยวข้อง	 (เช่น	
คณะกรรมกำรตำมมติ	1267	คณะกรรมกำรตำมมติ	1988	คณะกรรมกำรลงโทษตำม
มติ	 1718)	 และเพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของมติคณะมนตรีควำมม่ันคงท่ี	 1373	 
(ค.ศ.	2001)	วลีที่ว่ำ	โดยมิชักช้ำ	หมำยถึง	เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือเชื่อว่ำ	บุคคลหรือ
หน่วยงำนน้ันเป็นผู ้ก่อกำรร้ำย	 และเป็นบุคคลผู ้ให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ 
กำรก่อกำรร้ำย	 หรือเป็นองค์กรก่อกำรร้ำย	 ในท้ังสองกรณี	 วลีท่ีว่ำ	 โดยมิชักช้ำ	 
ควรตีควำมในบริบทที่มีควำมต้องกำรจะป้องกันกำร	ไหลออกหรือกำรค่อย	ๆ	สูญหำย
ไปของเงิน	หรือทรัพย์สินอื่นที่เชื่อมโยงกับผู้ก่อกำรร้ำย	กับองค์กรก่อกำรร้ำย	กับบุคคล
ผู้ให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	 และกับกำรให้เงินสนับสนุนกำร 
แพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูง	 และควรตีควำมในบริบทของควำมจ�ำเป็น 
ทีจ่ะต้องมกีำรกระท�ำอนัเป็นกำรรวมพลังทัว่โลกเพ่ือสกดักัน้และระงับยบัยัง้กระแสของ
เงินหรือทรัพย์สินอย่ำงรวดเร็ว
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