คํ า นํ า
คณะท�ำงานเฉพาะกิจเพื่อด�ำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action
Task Force (FATF)) ได้จัดท�ำระเบียบวิธีการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำ
ของ FATF และประสิทธิผลของระบบการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and
Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)) เพื่อให้คณะผู้ประเมินและ
ประเทศต่างๆ ใช้ประกอบการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT
ในการนี้ ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�ำนักงาน ปปง.)
จึงได้จดั ท�ำค�ำแปลระเบียบวิธกี ารประเมินดังกล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ และ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำของ FATF และเป็น
การเตรียมความพร้อมหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

ส�ำนักงาน ปปง.
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สหประชาชาติ
มติของคณะมนตรีความมั่นคง
ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน
อนุสัญญาเวียนนา (อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การค้ายาเสพติดผิดกฎหมายและสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท)
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ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะนำ�ของ FATF
และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT
ส่วนน�ำ

เอกสารนีป้ ระกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ส่วนน�ำ โดยอธิบายคร่าว ๆ ถึงวิธกี ารประเมิน 2) เกณฑ์ประเมิน
การปฏิบัติตามข้อแนะน�ำของ FATF ในแต่ละข้อ และ 3) ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ข้อมูล และปัจจัยอื่นที่ใช้
เพื่อประเมินว่าได้น�ำข้อแนะน�ำของ FATF มาปรับใช้อย่างมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด
คณะท�ำงานเฉพาะกิจเพื่อด�ำเนินมาตรการทางการเงิน (FATF) ได้ก�ำหนดระเบียบวิธีการ
ประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำของ FATF และประสิทธิผลของระบบการป้องกันปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and
Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)) ประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่
▪ การประเมินการปฏิบัติตามเชิงเทคนิค (Technical Compliance Assessment) คือ
		
การประเมินความสอดคล้องกับข้อแนะน�ำของ FATF ในด้านกรอบกฎหมาย การบังคับ
ใช้กฎหมาย อ�ำนาจและกระบวนการท�ำงานของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจ
▪ การประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness Assessment) เป็นการประเมินว่าระบบ
		
AML/CFT บรรลุผลส�ำเร็จมากน้อยเพียงใดและต้องปรับปรุงอย่างไร

บริบทและความเสี่ยง

คณะผู้ประเมินต้องเข้าใจถึงบริบทและความเสี่ยงของประเทศที่เข้ารับการประเมิน ได้แก่
▪ ลักษณะและขอบเขตของความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
		
แก่การก่อการร้าย (Money Laundering and the Financing of Terrorism (ML/FT))
▪ สภาพการณ์ของประเทศที่เข้ารับการประเมิน
		
▪ องค์ประกอบทางโครงสร้างที่เป็นตัวสนับสนุนระบบ AML/CFT
		
▪ ปัจจัยด้านบริบทอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลต่อมาตรการด้าน AML/CFT ทีน่ ำ� มาใช้ และประสิทธิผล
		
ของการด�ำเนินมาตรการดังกล่าว
คณะผู้ประเมินควรใช้การประเมินความเสี่ยงของประเทศเป็นพื้นฐานในการท�ำความเข้าใจ
ความเสี่ยง แต่ไม่จ�ำเป็นต้องยอมรับว่าการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวนั้นถูกต้องทั้งหมดเสมอไป
ในกรณีที่คณะผู้ประเมินไม่สามารถสรุปได้ว่าการประเมินความเสี่ยงของประเทศสมเหตุสมผลหรือ
มีความเพียงพอหรือไม่ คณะผูป้ ระเมินควรปรึกษาหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจของประเทศอย่างใกล้ชดิ ภายใต้
ขอบเขตอ�ำนาจกฎหมายเพื่อให้ได้ความเข้าใจร่วมกันว่าอะไรคือความเสี่ยงหลักของประเทศนั้นๆ
หากตกลงกันไม่ได้ คณะผู้ประเมินควรอธิบายความเข้าใจที่แตกต่างกันนั้น พร้อมเหตุผลที่ชัดเจน
ไว้ในรายงานการประเมิน (MER) เพื่อเป็นพื้นฐานในการประเมินการด�ำเนินการอื่นๆ ตามความเสี่ยง
(เช่น การก�ำกับดูแลตามความเสี่ยง)
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คณะผู้ประเมินควรพิจาณาประเด็นส�ำคัญอื่น ๆ เช่น ความแตกต่างของภาคการเงิน และธุรกิจ
และผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs) ขนาด ประเภทของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
รวมถึงจ�ำนวนประชากร ระดับการพัฒนาของประเทศ ปัจจัยทางภูมศิ าสตร์ และความเชือ่ มโยงด้านการค้า
ระบบ AML/CFT ที่มีประสิทธิผลจ�ำเป็นต้องอาศัยปัจจัยด้านโครงสร้างที่มีความแน่นอน เช่น
เสถียรภาพทางการเมือง พันธกรณีระดับสูงในการจัดการปัญหาด้าน ML/FT สถาบันมีความมั่นคง
โปร่งใสตรวจสอบได้ ระบบยุติธรรมมีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ หากขาดหรือมีจุดอ่อน
ในองค์ประกอบดังกล่าว อาจเป็นอุปสรรคส�ำคัญที่ท�ำให้ระบบ AML/CFT ไม่มีประสิทธิผล ปัจจัยอื่นๆ
ที่มีผลอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงด้าน ML/FT และการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประสิทธิผลของมาตรการด้าน
AML/CFT เช่น การก�ำกับดูแล ระดับของการทุจริตและมาตรการในการปราบปรามการทุจริต
ปัจจัยด้านความเสีย่ ง โครงสร้าง และบริบท อาจน�ำมาใช้อธิบายในบางกรณีวา 
่ ประเทศปฏิบตั ติ าม
หรือไม่ปฏิบัติตามเพราะเหตุใด หรือเพราะเหตุใด ประเทศจึงมีประสิทธิผลในระดับสูงหรือต�่ำกว่า
ที่คาดหวังปัจจัยเหล่านี้มีความส�ำคัญต่อการอธิบายว่าประเทศมีการปฏิบัติที่ดีหรือไม่ และช่วยให้
คณะผู้ประเมินสามารถก�ำหนดข้อแนะน�ำในการปรับปรุงประสิทธิผล และไม่ควรจะน�ำปัจจัยที่เป็น
อุ ป สรรค เช่ น การขาดองค์ป ระกอบเชิงโครงสร้าง มาเป็นข้ อ อ้ า งถึ ง ข้ อ บกพร่ องในการปฏิ บัติ
ตามมาตรฐานสากลของ FATF ดังนั้น คณะผู้ประเมินควรบ่งชี้ใน MER ให้ชัดเจนว่า  ปัจจัยใดบ้าง
ที่น�ำมาพิจารณา  เหตุใดจึงใช้ปัจจัยเหล่านั้น และมีวิธีด�ำเนินการอย่างไร รวมถึงแหล่งข้อมูลที่ใช้
ในการพิจารณาปัจจัย

การปฏิบัติตามเชิงเทคนิค (Technical Compliance)

การปฏิบัติตามเชิงเทคนิค คือ การปฏิบัติตามข้อแนะน�ำของ FATF ในด้านกรอบกฎหมาย
การบังคับใช้กฎหมาย อ�ำนาจและกระบวนการของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจ แม้ข้อแนะน�ำของ FATF
จะเป็นมาตรฐานสากลทีใ่ ช้กบั ทุกประเทศ แต่คณะผูป้ ระเมินควรพิจารณาถึงกฎหมายและการก�ำกับดูแล
ด้าน AML/CFT ของแต่ละประเทศซึง่ มีความแตกต่างกัน แบ่งเกณฑ์คะแนนในการประเมินเป็น 4 ระดับดังนี้

เกณฑ์การปฏิบตั ติ ามข้อแนะน�ำมีอยู่ 4 ระดับ ได้แก่
Compliant (C)
Largely compliant (LC)
Partially compliant (PC)
Non-compliant (NC)
Not applicable (NA)

ไม่มีข้อบกพร่อง
มีข้อบกพร่องเล็กน้อย
มีข้อบกพร่องปานกลาง
มีข้อบกพร่องสูง
ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อแนะน�ำ เนื่องจากลักษณะทางโครงสร้างทางกฎหมาย
หรือทางขนบธรรมเนียมของประเทศ

ในกรณีทไี่ ม่มกี ารน�ำข้อแนะน�ำมาปรับใช้เนือ่ งจากปัญจัยด้านโครงสร้าง กฎหมาย หรือลักษณะ
ของสถาบันของประเทศนั้น ๆ จะอยู่ในเกณฑ์ Not applicable (NA) ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของประเทศ
ทีเ่ ข้ารับการประเมินทีจ่ ะต้องแสดงให้เห็นว่าระบบ AML/CFT ของประเทศเป็นไปตามข้อแนะน�ำของ FATF
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ประสิทธิผล (Effectiveness)
มีแนวทางที่แตกต่างจากการประเมินด้าน Technical Compliance เพราะไม่ได้ประเมินว่า
ประเทศได้ปฏิบตั ติ ามข้อแนะน�ำหรือไม่ แต่ประเมินว่าระบบ AML/CFT ของประเทศมีประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด และต้องปรับปรุงเพื่อให้บรรลุผลอย่างไร

กรอบการประเมินประสิทธิผล
กรอบการประเมินด้านประสิทธิผลแบ่งออกเป็น 3 กรอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายสูงสุดที่ว่า “ระบบ
การเงินและเศรษฐกิจโลกได้รบั การปกป้องจากภัยคุกคามด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธ โดยเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ภาคการเงิน” 2) ผลลัพธ์ระยะสั้น (Immediate Outcomes) ประกอบด้วย
11 ด้าน แต่ละด้าน จะมีเป้าหมายหลักที่ระบบ AML/CFT ควรจะบรรลุผล และ 3) ผลลัพธ์ระยะกลาง
(Intermediate Outcomes) เป็นเป้าหมายส�ำคัญของมาตรการด้าน AML/CFT

การประเมินด้านประสิทธิผล
		
▪ ผลลัพธ์บรรลุผลส�ำเร็จมากน้อยเพียงใด คณะผูป้ ระเมินควรประเมินประสิทธิผลจากผลลัพธ์
โดยใช้ขอ้ สรุปจากประเด็นส�ำคัญ (Core Issues) ทีค่ วรค�ำนึงถึงในการพิจารณาหากจะ
บรรลุผล ตัวอย่างข้อมูลทีส่ นับสนุนข้อสรุปเกีย่ วกับประเด็นส�ำคัญ และตัวอย่างปัจจัยเฉพาะ
ที่น�ำมาสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�ำคัญ เป็นฐานในการประเมิน
		
▪ ต้องปรับปรุงให้มปี ระสิทธิผลอย่างไร คณะผูป้ ระเมินควรเข้าใจเหตุผลทีป่ ระเทศไม่บรรลุ
ประสิทธิผลในระดับสูง หากเป็นไปได้ก็ควรก�ำหนดข้อแนะน�ำเพื่อให้บรรลุผล

เกณฑ์คะแนนในการประเมินด้านประสิทธิผล
เกณฑ์คะแนนในประเมินประสิทธิผลแบ่งออกเป็น 4 ระดับได้แก่
High level of effectiveness :

บรรลุผลในขอบเขตที่สูงมากและมีข้อที่ต้องปรับปรุงน้อย

Substantial level of effectiveness : บรรลุผลในขอบเขตที่สูงและมีข้อที่ต้องปรับปรุงปานกลาง
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Moderate level of effectiveness :

บรรลุผลในบางขอบเขตและมีข้อที่ต้องปรับปรุงมาก

Low level of effectiveness :

ไม่บรรลุผลหรือบรรลุในขอบเขตที่ไม่ส�ำคัญ ต้องปรับปรุง
ตั้งแต่พื้นฐาน
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ข้อแนะน�ำในการปรับปรุงระบบ AML/CFT
คณะผู้ประเมินควรก�ำหนดข้อแนะน�ำที่ประเทศควรน�ำไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงระบบ AML/CFT
คณะ ผู้ประเมินไม่ควรบ่งชี้แค่จุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง แต่ควรเพิ่มคุณค่าโดยการแจกแจงและจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของมาตรการที่ควรน�ำไปปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงหรือข้อบกพร่องที่ประเทศต้องเผชิญ
คณะผูป้ ระเมินควรพิจารณาสภาพการณ์ บริบท รวมถึงระบบกฎหมายและสถาบันของประเทศ
เมื่อก�ำหนดข้อแนะน�ำ เพราะวิธีการที่คณะผู้ประเมินคิดว่าดี อาจไม่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ที่เข้ารับการประเมินก็ได้
แม้ว่าประเทศที่เข้ารับการประเมินจะมีประสิทธิผลในระดับสูง แต่ก็ไม่ได้ความว่าจะไม่มีข้อ
ให้ปรับปรุง จึงอาจจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องด�ำเนินมาตรการเพือ่ คงระดับของประสิทธิผลไว้เมือ่ มีความเสีย่ งเกิดขึน้
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TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT
RECOMMENDATION 1

ASSESSING RISKS AND APPLYING A RISK-BASED APPROACH1

OBLIGATIONS AND DECISIONS FOR COUNTRIES
Risk assessment
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การประเมินการปฏิบัติตามเชิงเทคนิค
(Technical Compliance Assessment)

ข้อแนะนำ�ที่ 1

การประเมินความเสี่ยงและการนำ�การดำ�เนินการตามความเสี่ยงมาปรับใช้

พันธกรณีและการตัดสินใจส�ำหรับประเทศทีเ่ ข้ารับการประเมิน
การประเมินความเสี่ยง
1.1 ประเทศต้องระบุและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ ML/TF ของประเทศตน
1.2 ประเทศต้องก�ำหนดหน่วยงานหรือกลไกประสานงานในการประเมินความเสี่ยง
1.3 ประเทศต้องปรับปรุงการประเมินให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
1.4 ประเทศต้ อ งมี ก ลไกเพื่ อ ให้ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ความเสี่ ย งแก่ ห น่ ว ยงานที่ มี อ� ำ นาจ
หน่วยก�ำกับดูแลตนเอง (SRBs) สถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจและวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
(DNFBPs)
การลดความเสี่ยง
1.5 เมื่อเข้าใจความเสี่ยงแล้ว ประเทศต้องน�ำการด�ำเนินการตามความเสี่ยง (RBA) มาปรับใช้เพื่อจัดสรร
ทรัพยากรและด�ำเนินมาตรการเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงด้าน ML/FT
1.6 ประเทศที่ตัดสินใจไม่ด�ำเนินการตามข้อแนะน�ำของ FATF ในบางข้อ จ�ำเป็นต้องให้สถาบันการเงิน
และ DNFBPs ด�ำเนินการเพื่อแสดงให้เห็นว่า
a) มีความเสี่ยงด้าน ML/FT ต�่ำ
b) ธุ ร กรรมทางการเงิ น (นอกเหนื อ จากธุ ร กิ จ โอนเงิ น หรื อ มู ล ค่ า เงิ น ) ที่ ด� ำ เนิ น การโดย
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเป็นครั้งคราว หรืออยู่ในระดับที่จ�ำกัด จึงจะถือว่ามีความเสี่ยง
ด้าน ML/FT ต�่ำ
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OBLIGATIONS AND DECISIONS FOR FINANCIAL INSTITUTIONS AND DNFBPS
Risk assessment
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1.7

1.8
1.9

กรณีที่ประเทศบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงสูงมาก ต้องมั่นใจว่าระบบ AML/CFT สามารถจัดการความเสี่ยง
นั้ น ได้ รวมถึ ง (a) ก� ำ หนดให้ ส ถาบั น การเงิ น และ DNFBPs ด� ำ เนิ น มาตรการอย่ า งเข้ ม ข้ น
เพื่ อ บริ ห ารและลดความเสี่ ย ง หรื อ (b) ให้ ส ถาบั น การเงิ น และ DNFBPs ผนวกข้ อ มู ล นี้ ไ ว้
ในการประเมินความเสี่ยงของตน
อาจอนุโลมให้ใช้มาตรการผ่อนปรนในการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำ FATF บางข้อโดยการก�ำหนด
ให้สถาบันการเงิน และ DNFBPs ต้องด�ำเนินการบางอย่าง แต่ทั้งนี้ต้องเป็นกรณีที่มีความเสี่ยงต�่ำ
และสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยง ML/FT ระดับชาติ
หน่วยก�ำกับดูแล และ SRBs ต้องสร้างหลักประกันว่าสถาบันการเงิน และ DNFBPs ปฏิบัติตาม
พันธกรณีภายใต้ข้อแนะน�ำที่ 1

พันธกรณีและการตัดสินใจของสถาบันการเงิน และ DNFBPs

การประเมินความเสีย่ ง
1.10 ต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงิน และ DNFBPs บ่งชี้ ประเมิน และเข้าใจความเสี่ยงด้าน ML/FT
ของตนตามขั้นตอนที่เหมาะสมโดย
a) จัดท�ำเอกสารการประเมินความเสี่ยง
b) พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนที่จะก�ำหนดว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับใด
และจะลดความเสี่ยงอย่างไร
c) ปรับปรุงการประเมินเป็นให้ปัจจุบันอยู่เสมอ
d) มีกลไกทีเ่ หมาะสมในการให้ขอ้ มูลการประเมินความเสีย่ งแก่หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจและ SRBs
การลดความเสี่ยง
1.11 ต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงิน และ DNFBPs
a) มีนโยบาย การควบคุม และขั้นตอนการด�ำเนินการที่ได้รับอนุมัติโดยผู้บริหารระดับสูง
เพื่อบริหารและลดความเสี่ยงที่บ่งชี้โดยประเทศ (ความเสี่ยงระดับชาติ) สถาบันการเงิน
หรือ DNFBPs (ความเสี่ยงรายภาค)
b) ติดตามการด�ำเนินการควบคุม และปรับปรุงการด�ำเนินการดังกล่าวหากจ�ำเป็น

TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT

17

METHODOLOGY

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

ͳǤͳʹ

18

ȋ Ȍ              
Ǥ

  
ǡǡ ͳǤͻͳǤͳͳ
Ǥ Ȁ Ǥ

TECHNICAL
COMPLIANCE
ASSESSMENT
TECHNICAL
COMPLIANCE
ASSESSMENT

25

METHODOLOGY
ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

1.12

c) ด�ำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นเพื่อบริหารและลดความเสี่ยงเมื่อพบความเสี่ยงสูง
ในกรณีความเสีย่ งต�ำ่ ประเทศอาจให้สถาบันการเงิน และ DNFBPs ใช้มาตรการผ่อนปรนในการบริหาร
หรือลดความเสี่ยง แต่ไม่ต้องใช้มาตรการดังกล่าวในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยด้าน ML/FT
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ข้อแนะนำ�ที่ 2

ความร่วมมือและการประสานงานระดับชาติ

2.1

ประเทศต้องมีนโยบายระดับชาติในด้าน AML/CFT โดยอาศัยข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยง
ซึ่งนโยบายดังกล่าวต้องมีการทบทวนเป็นประจ�ำ

2.2

ประเทศต้องก�ำหนดหน่วยงาน หรือมีกลไกประสานงาน หรือกลไกอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบนโยบาย
ด้าน AML/CFT

2.3

ต้องมีกลไกที่ท�ำให้หน่วยก�ำหนดนโยบาย หน่วยข่าวกรองทางการเงิน หน่วยบังคับใช้กฎหมาย
หน่วยงานก�ำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมมือและประสานงานระหว่างกัน
อย่างเหมาะสมในการพัฒนาและการน�ำนโยบาย รวมถึงการด�ำเนินงานด้าน AML/CFT ไปปฏิบัติ
ซึ่งกลไกดังกล่าวต้องน�ำมาใช้กับทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ

2.4

หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจต้องมีความร่วมมือและกลไกประสานทีเ่ หมือนกันเพือ่ ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอ�ำนาจท�ำลายล้างสูง (Weapon of Mass Destruction: WMD)

2.5

ประเทศต่างๆ ต้องมีความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มาตรการ
ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายนัน้
สอดคล้องกับกฎหรือระเบียบด้านการคุม้ ครองและการรักษาความลับของข้อมูล รวมทัง้ บทบัญญัตอิ นื่ ๆ
ในท�ำนองเดียวกัน (เช่น ความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูล/การเก็บรักษาข้อมูลในประเทศ)
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are punished by a minimum penalty of more than six months’ imprisonment (for
 ȌǤ

 ǡǡ 
   Ǥ

         ǡ        
    Ǥ

     
ǡ    ǡ  
    Ǥ

    ǡ
  Ǥ

 
     Ǥ
    
Ǥ

7 
8 

   Ǥ

9 

   ȋȌ ǢȋȌ
   
  ȋ ȌǢȋ Ȍ  ǢȋȌ 
 Ǥ
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ข้อแนะนำ�ที่ 3
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

ความผิดฐานฟอกเงิน

ต้องก�ำหนดให้การฟอกเงินเป็นความผิดทางอาญาตามอนุสัญญา  Vienna Convention และ
Palermo Convention (ดูในมาตราที่ 3(1)(b)&(c) ตามอนุสญั ญา Vienna Convention และ มาตรา 6(1)
ตามอนุสัญญา Palermo Convention)
ความผิดฐานฟอกเงินต้องครอบคลุมความผิดร้ายแรงทั้งหมด โดยก�ำหนดความผิดมูลฐานให้มีขอบเขต
กว้างที่สุด หรืออย่างน้อย ความผิดมูลฐานต้องรวมถึงความผิดแต่ละประเภทที่ได้ก�ำหนดไว้
ในกรณี ที่ ป ระเทศก� ำ หนดความผิ ด มู ล ฐานตามอั ต ราโทษ (Threshold Approach) หรื อ วิ ธี
แบบผสมผสาน (Combined Approach) ซึ่งรวมถึง Threshold Approach ด้วย อย่างน้อยที่สุด
ความผิดมูลฐาน ต้องประกอบด้วยความผิดทั้งหมดที่
a) จัดอยู่ในประเภทความผิดร้ายแรงภายใต้กฎหมายภายในประเทศ หรือ
b) ก�ำหนดโทษสูงสุดเป็นโทษจ�ำคุกมากกว่า 1 ปี หรือ
c) ก� ำ หนดโทษขั้ น ต�่ ำ เป็ น โทษจ� ำ คุ ก มากกว่ า  6 เดื อ น (ส� ำ หรั บ ประเทศที่ ก� ำ หนดโทษ
ขั้นต�่ำไว้ในกฎหมาย)
ความผิ ด ฐานฟอกเงิ น ต้ อ งคลอบคลุ ม ถึ ง ทรั พ ย์ สิ น ประเภทใดๆ ที่ ไ ด้ ม าจากการกระท� ำ ความผิ ด
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม
ในการพิสูจน์ว่าทรัพย์สินที่ได้มาเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดหรือไม่นั้น ไม่จ�ำเป็นต้อง
พิพากษาว่าบุคคลนั้นกระท�ำความผิดมูลฐาน
ความผิดมูลฐานของการฟอกเงินต้องคลอบคลุมไปถึงการกระท�ำทีเ่ กิดขึน้ ในต่างประเทศและเป็นความผิด
ในประเทศนั้น และจะเป็นความผิดมูลฐานหากได้กระท�ำภายในประเทศ
ความผิดฐานฟอกเงินต้องน�ำมาใช้กับบุคคลที่กระท�ำความผิดมูลฐาน เว้นเสียแต่ว่าจะขัดกับหลักการ
ขั้นพื้นฐานของกฎหมายภายในประเทศ
เจตนาและความรู้ท่ีจ�ำเป็นที่จะใช้พิสูจน์ว่าเป็นความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่นั้นอาจสันนิษฐานจาก
สภาพการณ์ความเป็นจริง (Objective Factual Circumstances)
การลงโทษทางอาญาที่เหมาะสมและมีผลเป็นการยับยั้งต้องใช้กับบุคคลธรรมดาที่ได้รับการพิพากษา
ว่ามีความผิดฐานฟอกเงิน
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3.10

3.11

หากไม่สามารถใช้ความรับผิดและการลงโทษทางอาญาได้ (เนื่องจากหลักการขั้นพื้นฐานของกฎหมาย
ภายในประเทศ) ให้ใช้ความรับผิดและการลงโทษทางแพ่งหรือทางปกครองกับนิติบุคคล ซึ่งต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการด�ำเนินคดีทางอาญา  ทางแพ่ง หรือทางปกครองกับนิติบุคคล โดยเฉพาะประเทศที่มี
ความรั บ ผิ ด มากกว่ า รู ป แบบเดี ย ว มาตรการดั ง กล่ า วต้ อ งไม่ ก ระทบต่ อ ความรั บ ผิ ด ทางอาญา
ของบุคคลธรรมดา การลงโทษต้องเหมาะสมและมีผลเป็นการยับยั้ง
ต้องมีความผิดฐานอื่นๆ ประกอบกับความผิดฐานฟอกเงินด้วย เช่น การมีส่วนร่วม การมีส่วนเกี่ยวข้อง
การสมคบ การพยายามกระท�ำ การช่วยเหลือ การอ�ำนวยความสะดวก การให้ค�ำปรึกษาในการ
กระท�ำความผิด เว้นเสียแต่ว่าหลักการขั้นพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศไม่อนุญาตให้กระท�ำได้
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ข้อแนะนำ�ที่ 4
4.1

4.2

4.3
4.4

การริบทรัพย์และมาตรการชั่วคราว

ประเทศต้องมีมาตรการต่าง ๆ รวมถึงมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้สามารถริบทรัพย์ดังต่อไปนี้ได้
ไม่ว่าจะถือครองโดยผู้กระท�ำความผิดหรือบุคคลที่สาม
a) ทรัพย์สินที่ได้มาจากการฟอกเงิน
b) ทรัพย์สิน (รวมถึงรายได้หรือผลประโยชน์อื่นๆ) หรือเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ หรือมีเจตนา
จะใช้ในการฟอกเงินหรือกระท�ำความผิดมูลฐาน
c) ทรัพย์สินที่ได้ หรือที่ใช้ หรือมีเจตนาจะใช้ หรือจัดสรรเพื่อใช้ในการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย หรือการกระท�ำอันเป็นการก่อการร้าย หรือองค์กรก่อการร้าย
d) ทรัพย์สินที่มีมูลค่าเท่ากัน
ประเทศต้องมีมาตรการต่าง ๆ รวมถึงมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้หน่วยงานที่มีอ�ำนาจด�ำเนินการ
a) บ่งชี้ ติดตามร่องรอย และประเมินทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การริบ
b) ด�ำเนินมาตรการชั่วคราว เช่น อายัดหรือยึด เพื่อป้องกันการซื้อขาย โอน หรือจ�ำหน่าย
ทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การริบ
c) ป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่จะกระทบต่อการอายัด ยึด หรือติดตามทรัพย์สิน
ที่อยู่ภายใต้การริบกลับคืน
d) ด�ำเนินมาตรการสืบสวนที่เหมาะสม
กฎหมายและมาตรการต่างๆ ต้องก�ำหนดให้มีการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่สามที่สุจริต (bona fide)
ประเทศต้องมีกลไกส�ำหรับการบริหารจัดการและจ�ำหน่ายทรัพย์สินที่ถูกอายัด ยึด หรือริบหากจ�ำเป็น
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ข้อแนะนำ�ที่ 5
5.1
5.2

5.2

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

5.8

ความผิดฐานการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ประเทศต้องก�ำหนดให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (FT) เป็นความผิดทางอาญา
ตามอนุสัญญา Terrorist Financing Convention
ความผิดฐาน FT ต้องครอบคลุมบุคคลที่ตั้งใจจัดหาหรือเก็บรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินด้วยวิธีการใดๆ
โดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งมีเจตนากระท�ำผิดกฎหมายโดยน�ำเงินไปใช้หรือรู้ว่าเงินจะถูกน�ำไปใช้
เต็มจ�ำนวนหรือบางส่วนเพื่อ
a) ก่อการร้าย หรือ
b) โดยองค์กรก่อการร้าย หรือผูก้ อ่ การร้ายรายบุคคล (แม้วา่ จะไม่มกี ารเชือ่ มโยงกับการกระท�ำ
อันเป็นการก่อการร้ายครั้งหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือหลายครั้ง)
ทวิ ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต้องรวมถึงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ของบุคคลที่เดินทางไปยังอีกประเทศหนึ่งซึ่งไม่ใช่ประเทศที่บุคคลผู้นั้นเป็นพลเมืองหรือถือสัญชาติ
โดยมีจุดประสงค์เพื่อไปก่อการ วางแผน หรือเตรียมการ หรือไปเข้าร่วมในการก่อการร้าย หรือไปให้
หรือเข้ารับการฝึกก่อการร้าย
ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต้องครอบคลุมไปถึงเงินหรือทรัพย์สินใดๆ
ไม่ว่าจะมาจากแหล่งที่ถูกต้องชอบธรรม หรือแหล่งที่ผิดกฎหมายก็ตาม
ความผิดฐาน FT ต้องไม่ก�ำหนดว่าเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ นั้น
a) ถูกใช้ไปจริงเพื่อกระท�ำการหรือพยายามกระท�ำการอันเป็นการก่อการร้าย
b) เชื่อมโยงกับการก่อการร้ายครั้งหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือหลายครั้ง
เจตนาและความรู้ที่จ�ำเป็นที่จะน�ำมาพิสูจน์ว่าเป็นความผิดฐาน FT อาจสันนิษฐานจากสภาพการณ์
ความเป็นจริง
การลงโทษทางอาญาที่ เ หมาะสมและมี ผ ลเป็ น การยั บ ยั้ ง ต้ อ งน� ำ ไปใช้ กั บ บุ ค คลธรรมดาที่ ไ ด้ รั บ
การพิพากษาว่ามีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หากไม่สามารถใช้ความรับผิดและการลงโทษทางอาญาได้ (เนื่องจากหลักการขั้นพื้นฐานของกฎหมาย
ภายในประเทศ) ให้ใช้ความรับผิดและการลงโทษทางแพ่งหรือทางปกครองกับนิติบุคคล ซึ่งต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการด�ำเนินคดีทางอาญา  ทางแพ่ง หรือทางปกครองกับนิติบุคคล โดยเฉพาะประเทศ
ที่มีความรับผิดมากกว่ารูปแบบเดียว
ต้องเป็นความผิดฐาน FT หาก
a) พยายามกระท�ำผิดฐาน FT
b) มีส่วนร่วมในฐานะผู้สมคบหรือพยายามกระท�ำความผิดฐาน FT
c) จัดตั้งหรือสั่งให้ผู้อื่นกระท�ำหรือพยายามกระท�ำความผิดฐาน FT
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5.9
5.10

d) มีส่วนช่วยเหลือในการกระท�ำความผิดฐาน FT หรือพยายามกระท�ำความผิดโดยกลุ่มบุคคล
ที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน
ต้องก�ำหนดให้ความผิดฐาน FT เป็นความผิดมูลฐานของการฟอกเงิน
ความผิดฐาน FT ต้องน�ำมาใช้ โดยไม่ต้องค�ำนึงว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำผิดจะอยู่ในประเทศ
เดียวกันกับที่ผู้ก่อการร้าย หรือองค์กรก่อการร้ายตั้งอยู่ หรือการก่อการร้ายเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้น
หรือไม่ก็ตาม

TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT

31

METHODOLOGY

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

RECOMMENDATION 6

TARGETED FINANCIAL SANCTIONS RELATED TO TERRORISM AND
TERRORIST FINANCING

Identifying and designating
Ǥͳ

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

ȋȌ
ȋ Ȍ

           
ͳʹȀͳͻͺͻǢ
ͳͻͺͺǢ

 ȋȌǡ
  ȋȌǢ
apply an evidentiary standard of proof of “reasonable grounds” or “reasonable basis”
 Ǥ 
    Ǣ

ȋȌ  ȋ  Ȍ
ǡ      ȋ ͳʹȀͳͻͺͻ   ͳͻͺͺ
ȌǢ

ȋȌ

Ǥʹ

14 
15 
16

32

           14Ǣ 
  15              
16Ǣȋ ͳʹȀͳͻͺͻȌǡ 
Ǥ

ͳ͵͵ǡ ǣ

ȋȌ            
           ǡ    
UNSCR 1373; as put forward either on the country’s own motion or, after examining
 ǡǡ Ǥ
  ǡ               
ǡǡǡǡǡ
  

 ǡǡ 
  ȋͳʹȀͳͻͺͻͳͻͺͺȌǤ

 ǣ  
ǢǢ  Ǣ
   


32TECHNICAL

COMPLIANCE ASSESSMENT

TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT

METHODOLOGY
ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

ข้อแนะนำ�ที่ 6

มาตรการลงโทษทางการเงินบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำ�หนดที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

การบ่งชีแ้ ละการก�ำหนดรายชือ่
6.1 ตามข้อข้อมติคณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ (UNSCRS) ที่ 1267/1989 เกีย่ วกับการก�ำหนด
รายชื่อ (กลุ่ม Al Qaida) และเกณฑ์การลงโทษที่ 1988 ประเทศต้อง
a) ก�ำหนดหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหรือศาลให้มหี น้าทีใ่ นการเสนอบุคคลหรือองค์กรต่อคณะกรรมการ
ข้อมติที่ 1267/1989 และคณะกรรมการข้อมติที่ 1988 เพื่อก�ำหนดรายชื่อ
b) มีกลไกเพื่อบ่งชี้เป้าหมายส�ำหรับการก�ำหนดรายชื่อโดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
ในข้อมติ UNSCRS
c) ใช้มาตรฐานการพิสูจน์หลักฐานตาม “มูลเหตุอันควร” (reasonable grounds) หรือ
“พืน้ ฐานอันควร” (reasonable basis) ในการตัดสินใจว่าจะเสนอให้มกี ารก�ำหนดรายชือ่ หรือไม่
ในการก�ำหนดรายชือ่ ไม่ควรมีเงือ่ นไขว่าต้องมีการด�ำเนินคดีอาญาอยูจ่ งึ จะก�ำหนดรายชือ่ ได้
d) ด�ำเนินการตามขั้นตอนการด�ำเนินการ (ในกรณีของเกณฑ์การลงโทษของสหประชาชาติ)
และรูปแบบมาตรฐานส�ำหรับการขึน้ บัญชีรายชือ่ ตามทีค่ ณะกรรมการข้อข้อมติที่ 1267/1989
หรือ 1988 ให้การรับรอง
e) จัดหาข้อมูลให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้เกีย่ วกับรายชือ่ ทีถ่ กู เสนอ ส�ำนวนคดีทมี่ รี ายละเอียด
ทีม่ ากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้เกีย่ วกับการขึน้ บัญชีรายชือ่ และระบุวา่ สามารถเปิดเผยสถานะ
ของประเทศที่เป็นผู้ก�ำหนดรายชื่อได้หรือไม่
6.2 การก�ำหนดรายชื่อตามข้อมติ UNSCRS ที่ 1373 ประเทศต้อง
a) ก�ำหนดหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหรือศาลให้มหี น้าทีใ่ นการเสนอบุคคลหรือองค์กรตามหลักเกณฑ์
เฉพาะทีใ่ ช้ในการก�ำหนดรายชือ่ ตามข้อมติ UNSCRS ที่ 1373 โดยประเทศนัน้ เป็นผูก้ ำ� หนดเอง
หรือเป็นไปตามค�ำขอของต่างประเทศหลังจากตรวจสอบแล้วเห็นว่าเหมาะสม
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b) มีกลไกเพื่อบ่งชี้เป้าหมายส�ำหรับการก�ำหนดรายชื่อโดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
ในข้อมติ UNSCRS ที่ 1373
c) เมื่อได้รับค�ำขอ ต้องตัดสินใจได้ทันทีว่าค�ำขอนั้นมีมูลเหตุอันควรหรือพื้นฐานอันควรสงสัย
หรือเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกเสนอให้มีการก�ำหนดรายชื่อตามที่เสนอมาเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การก�ำหนดรายชื่อตามข้อมติที่ 1373 หรือไม่
d) ใช้มาตรฐานการพิสจู น์หลักฐานตาม “มูลเหตุอนั ควร” หรือ “พืน้ ฐานอันควร” ในการตัดสินใจ
ว่าจะเสนอให้มีการก�ำหนดรายชื่อหรือไม่ ในการก�ำหนดรายชื่อไม่ควรมีเงื่อนไขว่าต้องมี
การด�ำเนินคดีอาญาอยู่จึงจะการก�ำหนดรายชื่อได้
e) เมื่อร้องขอให้ต่างประเทศด�ำเนินการภายใต้กลไกการระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สิน
ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบ่งชี้และข้อมูลเฉพาะที่สนับสนุนการก�ำหนดรายชื่อให้มากที่สุด
6.3 หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ต้องได้รับอ�ำนาจทางกฎหมาย และขั้นตอนการด�ำเนินงาน หรือกลไกเพื่อ
a) เก็บรวบรวมหรือขอข้อมูลเพื่อบ่งชี้บุคคลหรือองค์กรโดยอาศัยมูลเหตุอันควร หรือพื้นฐาน
อันควรสงสัยหรือเชื่อได้ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ำหนดรายชื่อ
b) การด�ำเนินการฝ่ายเดียว (exparte) ในการบ่งชีบ้ คุ คลหรือองค์กร และเป็นบุคคลหรือองค์กร
ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้เป็นบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนด
การระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สนิ
6.4 ประเทศต้องมาตรการทางการเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดโดยไม่ชักช้า
6.5 ประเทศต้องมีอำ� นาจทางกฎหมายและก�ำหนดหน่วยงานภายในประเทศทีม่ หี น้าทีใ่ นการด�ำเนินการและ
บังคับใช้มาตรการทางการเงินต่อบุคคลหรือองค์กรทีถ่ กู ก�ำหนดให้สอดคล้องตามมาตรฐานและขัน้ ตอน
การด�ำเนินการดังนี้
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a) ประเทศต้องก�ำหนดให้บคุ คลธรรมดาและนิตบิ คุ คลภายในประเทศทัง้ หมดระงับการด�ำเนินการ
กับทรัพย์สินของบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดโดยไม่ชักช้าและไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
b) พันธกรณีในการระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินต้องครอบคลุม
I. เงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ ทัง้ หมดทีถ่ กู ครอบครองหรือควบคุมโดยบุคคลหรือองค์กรทีถ่ กู ก�ำหนด
และทรัพย์สินนั้นมีความเชื่อมโยงกับการกระท�ำอันเป็นการก่อการร้าย
II. เงินหรือทรัพย์สนิ นัน้ ถูกครอบครองหรือควบคุมโดยบุคคลหรือองค์กรทีถ่ กู ก�ำหนดทัง้ หมด
หรือบางส่วนโดยทางตรงหรือทางอ้อม
III. เงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ ทีไ่ ด้มาหรือเกิดจากเงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ ทีถ่ กู ครอบครองหรือควบคุม
โดยบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดโดยทางตรงหรือทางอ้อม
IV. เงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ ของบุคคลหรือองค์กรทีก่ ระท�ำการในนามหรือด�ำเนินการตามค�ำสัง่
ของบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนด
c) ประเทศต้องห้ามบุคคลสัญชาติตน หรือ บุคคลและองค์กรทีอ่ ยูภ่ ายใต้เขตอ�ำนาจตามกฎหมายตน
มิให้จัดหาเงินหรือทรัพย์สินอื่น ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ บริการทางการเงิน หรือบริการอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม เพือ่ ประโยชน์ของบุคคลหรือองค์กรทีถ่ กู ก�ำหนด องค์กร
ทีบ่ คุ คลหรือองค์กรทีถ่ กู ก�ำหนดเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจน
บุคคลหรือองค์กรที่กระท�ำการในนามหรือด�ำเนินการตามค�ำสั่งของบุคคลหรือองค์กร
ที่ถูกก�ำหนด เว้นแต่จะมีใบอนุญาต ได้รับมอบอ�ำนาจ หรือได้รับแจ้งตามข้อมติ UNSCRS
ที่เกี่ยวข้อง
d) ประเทศต้องมีกลไกส�ำหรับการแจ้งรายชือ่ บุคคลหรือองค์กรทีถ่ กู ก�ำหนดให้ภาคการเงินและ
DNFBPs ทราบในทันที และก�ำหนดแนวทางทีช่ ดั เจนเรือ่ งหน้าทีใ่ นการด�ำเนินการตามกลไก
การระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สนิ แก่สถาบันการเงิน บุคคล หรือองค์กรอืน่ รวมถึง DNFBPs
ที่อาจก�ำลังถือครองเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่เป็นเป้าหมาย
e) ประเทศต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงิน และ DNFBPs รายงานต่อหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าที่
เกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ ที่ถูกระงับการด�ำเนินการ หรือปฏิบัติตามข้อก�ำหนดตามข้อมติของ
UNSCRS รวมถึงความพยามในการท�ำธุรกรรม
f) ประเทศต้องมีมาตรการคุม้ ครองสิทธิของบุคคลทีส่ ามทีก่ ระท�ำการโดยสุจริตเมือ่ ด�ำเนินการ
ตามพันธกรณีภายใต้ข้อแนะน�ำที่ 6
		
การถอดถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ การยกเลิกการระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สิน และ
จัดให้มีการเข้าถึงเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ถูกระงับ
6.6 ประเทศต้องมีขั้นตอนที่เป็นที่เปิดเผยในการถอดถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ และการยกเลิก
การระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลหรือองค์กรที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ำหนด
รายชื่อ ขั้นตอนเหล่านี้ต้องรวมถึง
a) ขัน้ ตอนในการเสนอค�ำขอให้ถอดถอนรายชือ่ ต่อคณะกรรมการก�ำหนดโทษ (UN Sanctions
Committee) ในกรณีบคุ คลหรือองค์กรทีถ่ กู ก�ำหนดตามเกณฑ์การลงโทษของสหประชาชาติ
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6.7

ซึ่งประเทศเห็นว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ำหนดรายชื่อ ซึ่งขั้นตอนและหลักเกณฑ์
ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับขัน้ ตอนทีค่ ณะกรรมการข้อมติที่ 1267/1989 หรือคณะกรรมการ
ข้อมติที่ 1988 ให้การรับรอง
b) อ�ำนาจทางกฎหมาย ขั้นตอน หรือกลไกในการถอดถอนรายชื่อออกจากบัญชี การยกเลิก
การระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลหรือองค์กรที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การก�ำหนดรายชื่อ
c) การก�ำหนดรายชือ่ ตามข้อมติ UNSCRS ที่ 1373 ต้องมีขนั้ ตอนในการอนุญาตให้มกี ารทบทวน
เมื่อได้รับค�ำขอให้มีการทบทวนการตัดสินใจในการก�ำหนดรายชื่อก่อนยื่นต่อศาลหรือ
หน่วยงานอิสระอื่น
d) การก�ำหนดรายชื่อตามข้อมติ UNSCRS ที่ 1988 ต้องมีขั้นตอนเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ในการทบทวน โดยเป็ น ไปตามแนวทางหรื อ ขั้ น ตอนที่ ค ณะกรรมการข้ อ มติ ที่ 1988
ให้การรับรอง รวมถึงกลไกหลักที่ตั้งขึ้นภายใต้ข้อมติ UNSCRS ที่ 1730
e) ในการก�ำหนดรายชื่อเกี่ยวกับกลุ่ม Al-Qaida ต้องมีขั้นตอนในการแจ้งให้บุคคลหรือองค์กร
ที่ถูกก�ำหนดทราบว่ามีส�ำนักงานผู้ตรวจการแห่งสหประชาชาติ (UN Office of the
Ombudsperson) ตามข้อมติ UNSCRS ที่ 1904, 1989 และ 2083 ในการรับค�ำขอถอดถอน
รายชื่อออกจากบัญชี
f) ขั้นตอนที่เป็นที่เปิดเผยในการยกเลิกการระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลหรือ
องค์กรที่ มีชื่อเหมือนหรือคล้ายคลึงกับบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนด ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากกลไกการระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สนิ โดยไม่เจตนา (false positive) เมือ่ ตรวจสอบ
พบว่าบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ใช่บุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนด
g) กลไกส�ำหรับการแจ้งไปยังภาคการเงิน และ DNFBPs ทันทีทมี่ กี ารถอดถอนรายชือ่ ออกจาก
บัญชีและยกเลิกการระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สนิ และจัดให้มแี นวทางแก่สถาบันการเงิน
และบุคคลหรือ องค์กรอื่นรวมถึง DNFBPs ที่อาจจะก�ำลังถือครองเงินหรือทรัพย์สินที่เป็น
เป้าหมายตามพันธกรณีทจี่ ะต้องปฏิบตั ติ ามการถอดถอนรายชือ่ ออกจากบัญชี หรือการระงับ
การด�ำเนินการกับทรัพย์สิน
ประเทศต้องให้อำ� นาจในการเข้าถึงเงินหรือทรัพย์สนิ ทีถ่ กู ระงับการด�ำเนินการ เมือ่ พิจารณาแล้วเห็นว่ามี
ความจ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ ค่ า ใช้ จ ่ า ยพื้ น ฐาน หรื อ การจ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย มบางประเภท ค่ า ใช้ จ ่ า ยและ
ค่าบริการต่าง ๆ หรือค่าใช้จ่ายพิเศษโดยสอดคล้องกับขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้ในข้อมติ UNSCRS ที่ 1452
และข้อมติที่สืบเนื่องจากข้อมติดังกล่าว ในท�ำนองเดียวกัน ประเทศต้องให้อ�ำนาจในการเข้าถึงเงินหรือ
ทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�ำเนินการ หากใช้มาตรการระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินต่อบุคคล
หรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดโดยประเทศอื่น ๆ ตามข้อมติ UNSCRS ที่ 1373
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ข้อแนะนำ�ที่ 7
7.1

7.2

มาตรการลงโทษทางการเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำ�หนด
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธ

เพือ่ ปฏิบตั ติ ามข้อมติที่ UNSCRS ให้การรับรองภายใต้หมวดที่ 7 ของกฎบัตรสหประชาชาติซงึ่ เกีย่ วข้อง
กับการป้องกัน ปราบปราม และยับยั้งการแพร่ขยายอาวุธที่อ�ำนาจท�ำลายล้างสูง (WMD) และ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยาย WMD ประเทศต้องด�ำเนินมาตรการทางการเงินต่อบุคคล
หรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดโดยไม่ชักช้า
ประเทศต้องให้อ�ำนาจทางกฎหมาย และระบุหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
และบังคับใช้มาตรการทางการเงินต่อบุคคลหรือองค์กรทีถ่ กู ก�ำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานและขัน้ ตอนดังนี้
a) ประเทศต้องก�ำหนดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลภายในประเทศทั้งหมดระงับการด�ำเนินการ
กับทรัพย์สินของบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดโดยไม่ชักช้าและไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
b) พันธกรณีในการระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินต้องครอบคลุม
i. เงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ ทัง้ หมดทีถ่ กู ครอบครองหรือควบคุมโดยบุคคลหรือองค์กรทีถ่ กู ก�ำหนด
และทรัพย์สินนั้นมีความเชื่อมโยงกับการแพร่ขยายอาวุธ แผน หรือภัยคุกคามเกี่ยวกับ
การแพร่ขยายอาวุธ
ii. เงินหรือทรัพย์สินนั้นถูกครอบครองหรือควบคุมโดยบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดทั้งหมด
หรือบางส่วนโดยทางตรงหรือทางอ้อม
iii. เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้มาหรือเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ถูกครอบครองหรือควบคุม
โดยบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดโดยทางตรงหรือทางอ้อม
iv. เงินหรือทรัพย์สินอื่นของบุคคลหรือองค์กรที่กระท�ำการในนามหรือด�ำเนินการตามค�ำสั่ง
ของบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนด
c) ประเทศต้องสร้างหลักประกันว่าเงินหรือทรัพย์สินอื่นไม่ถูกน�ำไปใช้หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคล
หรือองค์กรทีถ่ กู ก�ำหนดโดยบุคคลสัญชาติตน หรือบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ทีอ่ ยูภ่ ายในประเทศตน
เว้นแต่จะมีใบอนุญาต ได้รับมอบอ�ำนาจ หรือได้รับแจ้งตามข้อมติ UNSCRS ที่เกี่ยวข้อง
d) ประเทศต้องมีกลไกส�ำหรับการแจ้งรายชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดให้ภาคการเงินและ
DNFBPs ทราบในทันที และก�ำหนดแนวทางที่ชัดเจนเรื่องหน้าที่ในการด�ำเนินการตามกลไก
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7.3

7.4

7.5

การระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินแก่สถาบันการเงิน บุคคล หรือองค์กรอื่นรวมถึง DNFBPs
ที่อาจก�ำลังถือครองเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่เป็นเป้าหมาย
e) ประเทศต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงิน และ DNFBPs รายงานต่อหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
ทรัพย์สินใด ๆ ที่ถูกระงับการด�ำเนินการ หรือปฏิบัติตามข้อก�ำหนดตามข้อมติของ UNSCRS
รวมถึงความพยามในการท�ำธุรกรรม
f) ประเทศต้องมีมาตรการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่สามที่กระท�ำการโดยสุจริตเมื่อด�ำเนินการ
ตามพันธกรณีภายใต้ข้อแนะน�ำที่ 7
ประเทศต้องใช้มาตรการในการติดตามและสร้างหลักประกันว่าสถาบันการเงิน และ DNFBPs ได้ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือวิธีการที่สามารถบังคับให้ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อแนะน�ำที่ 7
หากไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือวิธกี ารทีส่ ามารถบังคับได้ดงั กล่าว สถาบันการเงินต้องได้รบั โทษทางแพ่ง
ทางปกครอง หรือทางอาญา
ประเทศต้องมีขั้นตอนที่เป็นที่เปิดเผยในการถอดถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ และการยกเลิก
การระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลหรือองค์กรที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ำหนด
รายชื่อขั้นตอนเหล่านี้ต้องรวมถึง
a) ให้บุคคลหรือองค์กรที่ถูกขึ้นบัญชีรายชื่อสามารถยื่นค�ำขอต่อหน่วยประสานกลาง (focal point)
เพื่อถอดถอนรายชื่อออกจากบัญชี โดยเป็นไปตามข้อมติ UNSCRS ที่ 1730 หรือแจ้งให้บุคคล
หรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดยื่นค�ำขอต่อหน่วยประสานกลางโดยตรง
b) ขั้นตอนที่เป็นที่เปิดเผยในการยกเลิกการระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลหรือองค์กร
ที่มีชื่อเหมือนหรือคล้ายคลึงกับบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนด ซึ่งได้รับผลกระทบจากกลไก
การระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินโดยไม่เจตนา (false positive) เมื่อตรวจสอบพบว่าบุคคล
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ใช่บุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนด
c) ให้อำ� นาจในการเข้าถึงเงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ ในกรณีทปี่ ระเทศเห็นว่าเงือ่ นไขในการยกเว้นตามข้อมติ
UNSCRS ที่ 1718 และ 1737 ได้รับการปฏิบัติแล้วตามขั้นตอนที่ก�ำหนดในข้อมติเหล่านั้น
d) กลไกส�ำหรับการแจ้งไปยังภาคการเงิน และ DNFBPs ทันทีทมี่ กี ารถอดถอนรายชือ่ ออกจากบัญชี
และยกเลิกการระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สนิ และจัดให้มแี นวทางแก่สถาบันการเงินและบุคคล
หรือองค์กรอื่นรวมถึง DNFBPs ที่อาจจะก�ำลังถือครองเงินหรือทรัพย์สินที่เป็นเป้าหมายตาม
พันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามการถอดถอนรายชื่อออกจากบัญชี หรือการระงับการด�ำเนินการ
กับทรัพย์สิน
ในกรณีสญ
ั ญาความตกลงหรือพันธกรณีเกิดขึน้ ก่อนวันทีบ่ ญ
ั ชีรายชือ่ จะอยูภ่ ายใต้มาตรการทางการเงิน
ต่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดนั้น
a) ประเทศต้องอนุญาตให้มีการเพิ่มดอกเบี้ยหรือรายได้อื่นเข้าไปในบัญชีที่ถูกระงับตามข้อมติ
UNSCRS ที่ 1718 หรือ 1737 หรืออนุญาตให้ช�ำระเงินภายใต้สัญญา ความตกลง หรือพันธกรณี
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ทีเ่ กิดขึน้ ก่อนวันทีบ่ ญ
ั ชีรายชือ่ เหล่านัน้ จะอยูภ่ ายใต้ขอ้ บังคับของข้อมตินี้ โดยดอกเบีย้ ใด รายได้อนื่
และการช�ำระยังคงอยู่ภายใต้ข้อบังคับของข้อมตินี้และยังคงถูกระงับต่อไป
b) การระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินตามข้อมติ UNSCRS ที่ 1737 และระงับต่อโดยมติ 2231
หรือระงับโดยมติ 2231 ต้องไม่ห้ามบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดช�ำระเงินตามสัญญาที่ได้ท�ำขึ้น
ก่อนการขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวโดยมีเงื่อนไขว่า
i. ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณาแล้วว่าสัญญานัน้ ไม่เกีย่ วข้องกับรายการต้องห้าม วัตถุ อุปกรณ์
สินค้า  เทคโนโลยี ความช่วยเหลือ การฝึกอบรม ความช่วยเหลือทางการเงิน การลงทุน
การเป็นนายหน้า หรือบริการตามมติ 2231 และมติอื่นที่สืบต่อในภายหลัง
ii. ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณาแล้วว่าบุคคลหรือองค์กรทีถ่ กู ก�ำหนดตามวรรค 6 ของภาคผนวก B
ของข้อมติ 2231 ไม่ได้รับการช�ำระเงินไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
iii. ประเทศที่เกี่ยวข้องได้แจ้งล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อคณะมนตรีความมั่นคงให้ทราบถึงเจตนา
ที่ จ ะช� ำ ระหรื อ จะรั บ การช� ำ ระดั ง กล่ า ว หรื อ อนุ ญ าตให้ ย กเลิ ก การอายั ด เงิ น ดั ง กล่ า ว
ตลอดจนทรัพย์สนิ ทางการเงินอืน่ หรือ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจทีน่ ำ� มาใช้เพือ่ วัตถุประสงค์นี้
โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นหนังสือสิบวันท�ำการก่อนวันอนุญาต
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RECOMMENDATION 8

NON-PROFIT ORGANISATIONS (NPOS)

Taking a risk-based approach
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ข้อแนะนำ�ที่ 8

องค์กรไม่แสวงหากำ�ไร

การจัดการบนพืน้ ฐานความเสีย่ ง
8.1 แต่ละประเทศต้อง
(a) เพื่อให้ไม่เป็นการขัดกับข้อก�ำหนดในข้อแนะน�ำที่ 1 เนื่องจากทุกองค์กรไม่ได้มีความเสี่ยงสูง
(และบางองค์กรมีความเสีย่ งต�ำ่ หรือไม่มคี วามเสีย่ งเลย) (ประเทศต้อง) ระบุวา่ กลุม่ ย่อยใดบ้างทีเ่ ป็น
NPOs ตรงตามค�ำนิยามของ FATF และต้องใช้แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อระบุ
ลักษณะและประเภทของ NPOs ทั้งหลาย ซึ่งลักษณะของกิจกรรมและลักษณะพิเศษขององค์กร
เหล่านี้ ท�ำให้เป็นองค์กรที่เสี่ยงต่อการถูกใช้เพื่อสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(b) ระบุถึงลักษณะภัยคุกคามที่เกิดจากองค์กรก่อการร้ายต่อ NPOs ที่มีความเสี่ยงรวมทั้งต้องรู้ว่า
ผู้ก่อการร้ายใช้ NPOs เป็นเครื่องมืออย่างไรบ้าง
(c) ทบทวนความเพียงพอ เหมาะสมของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับกลุ่มย่อย
ของภาค NPOs ทีอ่ าจถูกใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพือ่ จะได้สามารถจัดการ
กับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
(d) ทบทวนการประเมินภาค NPOs เป็นระยะโดยทบทวนข้อมูลใหม่เพื่อระบุจุดอ่อนล่อแหลม
ต่อการก่อการร้ายเพื่อจะได้ออกมาตรการรองรับที่มีประสิทธิผล
กิจกรรมเชิงรุกทีต่ อ่ เนือ่ งในเรือ่ งเกีย่ วกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
8.2 ประเทศต่างๆ ต้อง
(a) มี น โยบายที่ ชั ด เจนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม น่ า เชื่ อ ถื อ ความโปร่ ง ใส และความเชื่ อ มั่ น ของประชาชน
ในการบริหารจัดการ NPOs ทั้งหมด
(b) ด� ำ เนิ น โครงการส่ ง เสริ ม ความรู ้ เพื่ อ สร้ า งและปลู ก ฝั ง ความตระหนั ก ในภาค NPOs และ
กลุ่มผู้บริจาคให้มากขึ้นเกี่ยวกับจุดอ่อนที่ล่อแหลมต่อการที่จะถูกใช้ หรือความเสี่ยงที่จะกระท�ำ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และมาตรการทั้งหลายที่ NPOs สามารถด�ำเนินการ
ได้เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกใช้ไปในทางที่ผิดดังกล่าว
(c) ด�ำเนินงานร่วมกับ NPOs เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อระบุและจัดการกับ
ความเสี่ยงและจุดอ่อนที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งจะช่วยป้องกัน
NPOs จากการถูกใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ
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(d) ส่ ง เสริ ม ให้ NPOs ท� ำ ธุ ร กรรมผ่ า นช่ อ งทางทางการเงิ น ที่ มี ก ารก� ำ กั บ ดู แ ล โดยค� ำ นึ ง ถึ ง
ขีดความสามารถของภาคส่วนทางการเงินทัง้ หลายทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละประเทศ และในพืน้ ทีต่ า่ งๆ
ที่มีความต้องการบริการด้านการกุศลและด้านมนุษยธรรม อย่างเร่งด่วน
การก�ำกับดูแลหรือการติดตาม NPOs บนฐานความเสีย่ ง
8.3 ประเทศต่างๆ ต้องด�ำเนินการเพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารควบคุมดูแลหรือการติดตามตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผล
โดยต้องแสดงให้เห็นได้วา่ สามารถใช้มาตรการตามความเสีย่ งกับ NPOs ทีเ่ สีย่ งต่อการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย
8.4 หน่วยงานที่มีอ�ำนาจที่เกี่ยวข้องต้อง
(a) ต้องติดตามผลการปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องกับข้อแนะน�ำข้อนีข้ อง NPO รวมทัง้ ใช้มาตรการตามความเสีย่ ง
กับ NPOs ตามเกณฑ์ 8.3 และ
(b) สามารถบังคับใช้บทลงโทษที่มีประสิทธิผล ได้สัดส่วน และมีผลเป็นการยับยั้งการกระท�ำผิดต่อ
NPOs หรือบุคคลที่กระท�ำการแทน NPOs ดังกล่าว
การรวบรวมข้อมูลและการสืบสวนอย่างมีประสิทธิผล
8.5 ประเทศต่างๆ ต้อง
(a) มีการร่วมมือ การประสานงาน และการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบหรือองค์กรต่างๆ
ในทุกระดับซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับ NPOs อย่างมีประสิทธิผล
(b) มีความเชีย่ วชาญในการสืบสวนสอบสวน และมีความสามารถในการตรวจสอบ NPOs ทีต่ อ้ งสงสัย
ว่าถูกใช้โดย หรือให้การสนับสนุนการก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย
(c) ด�ำเนินการให้มั่นใจว่าในระหว่างการสืบสวนสอบสวนนั้น ฝ่ายสืบสวนสอบสวนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกีย่ วกับการบริหารและการจัดการของ NPOs นัน้ ได้อย่างครบถ้วน (รวมถึงข้อมูลด้านการเงิน
และข้อมูลเกี่ยวกับแผนการด�ำเนินงาน) และ
(d) จัดตั้งกลไกที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่า  เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีมูลเหตุอันควรสงสัยว่า  NPOs ใด
(1) ถูกใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ/หรือเป็นองค์กรบังหน้าเพือ่ เรีย่ ไรเงิน
ให้แก่องค์กรก่อการร้าย (2) ถูกใช้ประโยชน์ให้เป็นช่องทางส�ำหรับการให้ การสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงมาตรการอายัดทรัพย์ หรือสนับสนุน
กลุ่มก่อการร้ายในรูปแบบอื่น (3) ปกปิดหรืออ�ำพรางยักยอกเงินที่มีวัตถุประสงค์อันชอบ
ด้วยกฎหมาย
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ไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องส่งให้
แก่หน่วยงานที่มีอ�ำนาจที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อด�ำเนินการป้องกันหรือสืบสวนสอบสวน
สมรรถนะในการตอบสนองค�ำร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างประเทศเกีย่ วกับ NPOs ทีม่ ปี ญ
ั หา
8.6 ประเทศต่างๆ ต้องระบุชอื่ ผูท้ ที่ ำ� หน้าทีป่ ระสานงานและมีกระบวนการเพือ่ ตอบสนองค�ำร้องขอระหว่าง
ประเทศที่ขอข้อมูลเกี่ยวกับ NPOs ที่ต้องสงสัยว่าให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
เกี่ยวข้องในการให้การสนับสนุนในรูปแบบอื่นแก่การก่อการร้าย
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RECOMMENDATION 9
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ข้อแนะนำ�ที่ 9
9.1

กฎหมายว่าด้วยการรักษาความลับของสถาบันการเงิน

กฎหมายว่าด้วยการรักษาความลับของสถาบันการเงินต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ติ ามข้อแนะน�ำ
ของ FATF
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ข้อแนะนำ�ที่ 10

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 

10.1
10.2

ห้ามไม่ให้สถาบันการเงินเปิดบัญชีทใี่ ช้นามแฝงหรือทีเ่ ห็นได้ชดั ว่าเป็นชือ่ ปลอม
สถาบันการเงินต้องด�ำเนินมาตรการ CDD เมือ่
a) สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
b) ท�ำธุรกรรมเป็นครัง้ คราวในวงเงินเกินทีก่ ำ� หนด (15,000 เหรียญสหรัฐ/ยูโร) ไม่วา่ จะท�ำธุรกรรม
เพียงครัง้ เดียวหรือหลายครัง้ ซึง่ ปรากฏถึงความเชือ่ มโยงกัน
c) ท�ำธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นครัง้ คราวตามข้อแนะน�ำที่ 16 และค�ำอธิบายเพิม่ เติม
d) มีเหตุสงสัยว่าเป็น ML/FT โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงข้อยกเว้นหรือวงเงินที่ถูกอ้างถึงภายใต้ข้อแนะน�ำ
ของ FATF
e) สถาบันการเงินมีขอ้ สงสัยว่าข้อมูลเกีย่ วกับลูกค้าทีไ่ ด้รบั มาก่อนหน้านัน้ มีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
มาตรการ CDD ส�ำหรับลูกค้าทุกราย
10.3 ก�ำหนดให้สถาบันการเงินต้องระบุตวั ตนลูกค้า (ไม่วา่ จะเป็นลูกค้าประจ�ำหรือลูกค้าจร และไม่วา่ จะเป็น
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย) และพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้าโดยใช้
เอกสาร ข้อมูล หรือข่าวสาร จากแหล่งที่เป็นอิสระและเชื่อถือได้
10.4 ก�ำหนดให้สถาบันการเงินว่าบุคคลที่อ้างว่ากระท�ำการในนามของลูกค้านั้นได้รับมอบอ�ำนาจจากลูกค้า 
และพิสูจน์ทราบตัวตนของบุคคลนั้นด้วย
10.5 ก�ำหนดให้สถาบันการเงินระบุตัวตนเจ้าของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (beneficiary owner) และด�ำเนิน
มาตรการที่สมเหตุสมผลเพื่อพิสูจน์ทราบตัวตนเจ้าของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง ใช้ข้อมูลหรือข่าวสาร
จากแหล่งที่น่าเชื่อถือจนสถาบันการเงินรู้ว่าใครคือเจ้าของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง
10.6 ก�ำหนดให้สถาบันการเงินท�ำความเข้าใจและขอรับข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และลักษณะของ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
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10.7

ก�ำหนดให้สถาบันการเงินด�ำเนินการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึง
a) ตรวจสอบข้อเท็จจริงของธุรกรรมที่ด�ำเนินไปตลอดช่วงเวลาที่มีความสัมพันธ์อย่างละเอียด
เพือ่ สร้างหลักประกันว่าธุรกรรมทีก่ ำ� ลังด�ำเนินมีความสอดคล้องกับข้อมูลลูกค้าของสถาบันการเงิน
ข้อมูลทางธุรกิจและประวัติความเสี่ยง รวมถึงแหล่งที่มาของเงินในกรณีจ�ำเป็น
b) สร้างหลักประกันว่าเอกสาร ข้อมูล หรือข่าวสารที่ถูกจัดเก็บภายใต้กระบวนการ CDD ได้รับ
การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะข้อมูลลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง
มาตรการ CDD ที่เฉพาะเจาะจงส�ำหรับนิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
10.8 ก�ำหนดให้สถาบันการเงินท�ำความเข้าใจลักษณะธุรกิจของลูกค้าทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คลหรือบุคคลทีม่ กี ารตกลงกัน
ทางกฎหมายโครงสร้างอ�ำนาจควบคุมและการเป็นเจ้าของบุคคลดังกล่าว
10.9 ก�ำหนดให้สถาบันการเงินระบุตัวตนลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
และพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้าตามข้อมูลดังต่อไปนี้
a) ชื่อ รูปแบบตามกฎหมาย และหลักฐานการมีอยู่จริง
b) อ�ำนาจทีบ่ งั คับและผูกพันนิตบิ คุ คลและบุคคลทีม่ กี ารตกลงกันทางกฎหมายตลอดจนชือ่ ของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องที่มีต�ำแหน่งบริหารระดับสูงในนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
c) ที่อยู่ของส�ำนักงานที่จดทะเบียนและสถานที่หลักที่ใช้ด�ำเนินธุรกิจ
10.10 ก�ำหนดให้สถาบันการเงินก�ำหนดระบุและน�ำมาตรการทีส่ มเหตุสมผลมาใช้เพือ่ พิสจู น์ทราบตัวตนเจ้าของ
ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงส�ำหรับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
a) หลักฐานการแสดงตนของบุคคลธรรมดา (ถ้ามี) ผูซ้ งึ่ ควบคุมผลประโยชน์หรือถือสิทธิเป็นเจ้าของ
รายสุดท้าย (ownership interest) ในนิติบุคคล
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b) ในกรณีที่มีข้อสงสัยตามข้อ (a) ว่าบุคคลที่ควบคุมผลประโยชน์หรือถือสิทธิเป็นเจ้าของเป็น
ผูร้ บั ประโยชน์ทแี่ ท้จริงหรือไม่ หรือในกรณีไม่มบี คุ คลธรรมดาทีใ่ ช้อำ� นาจควบคุมผลประโยชน์หรือ
ถือสิทธิเป็นเจ้าของ ให้ใช้หลักฐานการแสดงตนของบุคคลธรรมดา (ถ้ามี) ที่ควบคุมนิติบุคคลหรือ
บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายด้วยวิธีการอื่น
c) ในกรณีที่ไม่สามารถระบุตัวตนบุคคลธรรมดาตาม (a) หรือ (b) ได้ ให้ใช้หลักฐานการแสดงตน
ของบุคคลธรรมดาที่ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง
10.11 ก�ำหนดให้สถาบันการเงินด�ำเนินมาตรการทีส่ มเหตุสมผลในการพิสจู น์ทราบตัวตนเจ้าของผูร้ บั ประโยชน์
ที่แท้จริงส�ำหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
a) ส�ำหรับทรัสต์ (trusts) ให้ใช้หลักฐานการแสดงตนของผูก้ อ่ ตัง้ ทรัสตี ผูค้ มุ้ ครอง (ถ้ามี) ผูร้ บั ประโยชน์
หรื อ ประเภทผู ้ รั บ ประโยชน์ และบุ ค คลธรรมดาอื่ น ๆ ที่ ค วบคุ ม ทรั ส ต์ เ ป็ น รายสุ ด ท้ า ย
(รวมถึงควบคุมผ่านสายการควบคุม/การเป็นเจ้าของ)
b) ส�ำหรับบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายประเภทอื่นๆ ให้ใช้หลักฐานการแสดงตนของบุคคล
ที่อยู่ในต�ำแหน่งเท่ากันหรือคล้ายกัน
มาตรการ CDD ส�ำหรับผู้รับประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันชีวิต
10.12 นอกเหนือจากมาตรการ CDD ส�ำหรับลูกค้าและเจ้าของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงแล้ว สถาบันการเงิน
ต้องน�ำมาตรการ CDD มาใช้กับผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและการลงทุนอื่นที่เกี่ยวกับ
กรมธรรม์ประกันภัย ทันทีที่ผู้รับประโยชน์ที่ถูกบ่งชี้หรือถูกก�ำหนด
a) ส�ำหรับผู้รับประโยชน์ที่ถูกระบุตัวตนไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล หรือบุคคลที่มี
การตกลงกันทางกฎหมาย ให้คัดลอกชื่อของบุคคลนั้นไว้
b) ส�ำหรับผูร้ บั ประโยชน์ทถี่ กู ก�ำหนดโดยลักษณะ หรือโดยประเภท หรือโดยวิธกี ารอืน่ ๆ ให้ขอข้อมูล
เกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ที่เพียงพอ จนสถาบันการเงินแน่ใจว่าจะสามารถระบุตัวตนผู้รับประโยชน์
ได้เมื่อถึงเวลาที่จะต้องช�ำระเงินตามกรมธรรม์
c) ส�ำหรับทัง้ สองกรณีขา้ งต้น ต้องตรวจสอบหลักฐานการแสดงตนของผูร้ บั ประโยชน์ เมือ่ ถึงเวลาทีม่ ี
การช�ำระเงินตามกรมธรรม์
10.13 ก� ำ หนดให้ ส ถาบั น การเงิ น รวมผู ้ รั บ ประโยชน์ ข องกรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต เป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ส� ำ คั ญ
ในการพิจารณาว่าสมควรใช้มาตรการ CDD ที่เข้มขึ้นหรือไม่ หากสถาบันการเงินเห็นว่าผู้รับประโยชน์
ที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายมีความเสี่ยงสูง อาจก�ำหนดให้ใช้มาตรการ
ที่ เ ข้ ม ขึ้ น รวมถึ ง มาตรการที่ ส มเหตุ ส มผลในการระบุ ตั ว ตนและพิ สู จ น์ ท ราบตั ว ตนของเจ้ า ของ
ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงเมื่อถึงเวลาที่มีการช�ำระเงินตามกรมธรรม์
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กรอบเวลาของการพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า
10.14 ก�ำหนดให้สถาบันการเงินพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้าและเจ้าของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงก่อนหรือระหว่าง
การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�ำธุรกรรมส�ำหรับลูกค้าชั่วคราว หรือ (หากได้รับอนุญาต)
อาจตรวจสอบให้แล้วเสร็จหลังจากการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีเงื่อนไขว่า
a) ตรวจสอบให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
b) ไม่ท�ำให้ด�ำเนินธุรกิจที่เป็นปกติสะดุดหยุดลง
c) จัดการความเสี่ยงด้าน ML/FT อย่างมีประสิทธิผล
10.15 ก�ำหนดให้สถาบันการเงินเลือกใช้ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงโดยค�ำนึงถึงเงื่อนไขที่ว่าลูกค้าอาจใช้
ประโยชน์ความสัมพันธ์ทางธุรกิจก่อนที่จะมีการตรวจสอบ
ลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน
10.16 ก�ำหนดให้สถาบันการเงินด�ำเนินมาตรการ CDD กับลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยใช้ข้อมูลส�ำคัญและ
ความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน และด�ำเนินการตรวจสอบความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่ในเวลาที่เหมาะสม
โดยพิจารณาว่า  ได้มีการใช้มาตรการ CDD มาก่อนหน้านี้หรือไม่ ใช้เมื่อใด และข้อมูลที่ได้รับนั้น
เพียงพอหรือไม่
การด�ำเนินการตามความเสี่ยง (Risk-Based Approach)
10.17 ในกรณีที่มีความเสี่ยงด้าน ML/FT สูงมาก ให้สถาบันการเงินด�ำเนินมาตรการ CDD ที่เข้มขึ้น
10.18 สถาบันการเงินอาจได้รับอนุญาตให้ใช้มาตรการ CDD ที่ผ่อนปรนในกรณีที่มีความเสี่ยงต�่ำ โดยประเทศ
หรือสถาบันการเงินได้วิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างเพียงพอ ซึ่งมาตรการผ่อนปรนนี้ควรได้สัดส่วน
กับความเสีย่ งต�ำ่ แต่ตอ้ งไม่ใช้มาตรการดังกล่าวเมือ่ มีเหตุอนั ควรสงสัยเกีย่ วกับ ML/FT หรือความเสีย่ งสูง
การไม่ปฏิบัติตามมาตรการ CDD
10.19 ในกรณีที่สถาบันการเงินไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ CDD ได้
a) ไม่ให้มีการเปิดบัญชี สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือด�ำเนินธุรกรรม หรือให้ยุติความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ
b) พิจารณาจัดท�ำรายงานธุรกรรมสงสัยที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
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มาตรการ CDD และการท�ำให้รู้ตัว (Tipping – off)
10.20 ในกรณีที่สถาบันการเงินสงสัยเกี่ยวกับ MLFT และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการด�ำเนินกระบวนการ CDD
จะท�ำให้ลูกค้ารู้ตัวว่าก�ำลังถูกตรวจสอบ สถาบันการเงินอาจได้รับอนุญาตให้ไม่ต้องด�ำเนินการ
ตามกระบวนการ CDD แต่ให้สถาบันการเงินส่งรายงานธุรกรรมสงสัยแทน
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ข้อแนะนำ�ที่ 11
11.1
11.2
11.3
11.4

การเก็บรักษาหลักฐาน

ก�ำหนดให้สถาบันการเงินรักษาหลักฐานทีจ่ ำ� เป็นทัง้ หมดเกีย่ วกับการท�ำธุรกรรม ทัง้ ภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศอย่างน้อย 5 ปี หลังจากที่การท�ำธุรกรรมเสร็จสิ้น
ก�ำหนดให้สถาบันการเงินเก็บหลักฐานทั้งหมดที่ได้รับมาจากมาตรการ CDD เอกสารด้านบัญชี และ
หนังสือติดต่อทางธุรกิจ ตลอดจนผลของการวิเคราะห์อย่างน้อย 5 ปี หลังจากที่มีการยุติความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือหลังจากวันที่มีการท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานการท� ำ ธุ ร กรรมที่ เ พี ย งพอเพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น คดี ใ นข้ อ หา
กระท�ำอาชญากรรมได้หากจ�ำเป็น
สถาบันการเงินต้องสร้างหลักประกันว่ามีขอ้ มูลทัง้ หมดเกีย่ วกับ CDD และหลักฐานการท�ำธุรกรรมไว้ให้
แก่หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ได้ทันที
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ข้อแนะนำ�ที่ 12
12.1

12.2

12.3
12.4

บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

ส�ำหรับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างชาติ นอกเหนือจากมาตรการ CDD ที่ก�ำหนดภายใต้
ข้อแนะน�ำที่ 10 แล้ว ก�ำหนดให้สถาบันการเงิน
a) มีระบบการจัดการความเสีย่ งเพือ่ พิจารณาว่าลูกค้าหรือเจ้าของผูร้ บั ประโยชน์ทแี่ ท้จริงเป็นบุคคล
ที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่
b) ขอรับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงก่อนการสร้าง (หรือด�ำเนินการต่อส�ำหรับลูกค้าปัจจุบัน)
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจนั้น
c) ด�ำเนินมาตรการที่สมเหตุสมผลในการแสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สินของลูกค้า
และเจ้าของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงที่ถูกบ่งชี้ว่าเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
d) ติดตามความสัมพันธ์นั้นอย่างต่อเนื่อง
ส� ำ หรั บ บุ ค คลที่ มี ส ถานภาพทางการเมื อ งภายในประเทศหรื อ บุ ค คลที่ เ คยได้ รั บ มอบหมาย
จากองค์การระหว่างประเทศ นอกเหนือจากมาตรการ CDD ทีก่ ำ� หนดภายใต้ขอ้ แนะน�ำที่ 10 แล้วก�ำหนดให้
สถาบันการเงิน
a) ด�ำเนินมาตรการทีส่ มเหตุสมผลเพือ่ พิจารณาว่าลูกค้าหรือเจ้าของผูร้ บั ประโยชน์ทแี่ ท้จริงเป็นบุคคล
เช่นว่าหรือไม่
b) ในกรณีที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเช่นว่ามีความเสี่ยงสูง ให้ด�ำเนินมาตรการตามเกณฑ์
12.1 (b) และ (d)
ก�ำหนดให้สถาบันการเงินใช้มาตรการตามเกณฑ์ 12.1 และ 12.2 กับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชดิ
ของผู้มีสถานภาพทางการเมืองทุกประเภท
ก�ำหนดให้สถาบันการเงินด�ำเนินมาตรการทีส่ มเหตุสมผลในการพิจารณาว่าผูร้ บั ประโยชน์ของกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือ เจ้าของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลที่มีสถานภาพ
ทางการเมืองหรือไม่ การพิจารณานีต้ อ้ งเกิดขึน้ อย่างช้าทีส่ ดุ ในเวลาทีม่ กี ารช�ำระเงิน ในกรณีทมี่ คี วามเสีย่ งสูง
ก�ำหนดให้สถาบันการเงินแจ้งไปยังผู้บริหารระดับสูงก่อนที่จะมีการช�ำระเงิน ตรวจสอบความสัมพันธ์
ทางธุรกิจทั้งหมดอย่างละเอียดกับผู้เอาประกัน และพิจารณาจัดท�ำรายงานธุรกรรมสงสัย
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ข้อแนะนำ�ที่ 13
13.1

13.2

13.3

ธนาคารตัวแทน

ก�ำหนดให้สถาบันการเงิน ด�ำเนินมาตรการต่อไปนีก้ บั ธนาคารตัวแทนระหว่างประเทศและความสัมพันธ์
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
a) เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันที่เป็นตัวแทนให้เพียงพอเพื่อท�ำความเข้าใจลักษณะธุรกิจ
ของธนาคารตัวแทนอย่างถ่องแท้ และพิจารณาข้อมูลสาธารณะในด้านชื่อเสียงของสถาบันและ
คุณภาพในการก�ำกับดูแล รวมถึงพิจารณาว่าธนาคารตัวแทนอยู่ภายใต้การสืบสวนด้าน ML/FT
หรือการก�ำกับดูแลหรือไม่
b) ประเมินการควบคุมด้าน AML/CFT ของสถาบันตัวแทน
c) ขอรับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงก่อนเริ่มความสัมพันธ์กับธนาคารตัวแทนรายใหม่
d) ท�ำความเข้าใจในหน้าที่รับผิดชอบด้าน AML/CFT ของแต่ละสถาบันให้ชัดเจน
ในด้านการช�ำระเงินผ่านบัญชีโดยตรง (payable-through accounts) ก�ำหนดให้สถาบันการเงิน
ด�ำเนินการจนแน่ใจว่าธนาคารตัวแทน
a) ท�ำ CDD กับลูกค้าที่มีการเข้าถึงบัญชีของธนาคารตัวแทนโดยตรง
b) มีข้อมูลเกี่ยวกับ CDD เมื่อมีการร้องขอไปยังธนาคารตัวแทน
ห้ามสถาบันการเงินเริม่ หรือด�ำเนินความสัมพันธ์แบบธนาคารตัวแทนกับธนาคารบังหน้า (shell bank)
และก�ำหนดให้สถาบันการเงินด�ำเนินการจนเป็นที่แน่ใจว่าบัญชีของสถาบันการเงินตัวแทนไม่ถูก
ธนาคารบังหน้าน�ำไปใช้
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ข้อแนะนำ�ที่ 14
14.1
14.2
14.3
14.4

14.5

บริการโอนเงินหรือมูลค่าเงิน

ก� ำ หนดให้ บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ใ ห้ บ ริ ก ารโอนเงิ น หรื อ มู ล ค่ า เงิ น มี ใ บอนุ ญ าตหรื อ ได้ รั บ
การจดทะเบียน
ประเทศต้องด�ำเนินมาตรการลงโทษทีเ่ หมาะสมและมีผลเป็นการยับยัง้ กับบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คล
ผู้ให้บริการโอนเงินหรือมูลค่าเงินที่ไม่มีใบอนุญาตหรือไม่ได้รับการจดทะเบียน
ผู้ให้บริการโอนเงินหรือมูลค่าเงินต้องอยู่ภายใต้การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามด้าน AML/CFT
ก�ำหนดให้ตวั แทนผูใ้ ห้บริการโอนเงินหรือมูลค่าเงินมีใบอนุญาตหรือได้รบั การจดทะเบียนโดยหน่วยงาน
ที่มีอ�ำนาจหน้าที่ หรือให้ผู้ให้บริการฯ เก็บรักษารายชื่อตัวแทนผู้ให้บริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน และให้
หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีใ่ นประเทศทีซ่ งึ่ ผูใ้ ห้บริการฯ และตัวแทนผูใ้ ห้บริการฯ ด�ำเนินการอยูส่ ามารถ
เข้าถึงรายชื่อได้
ก�ำหนดให้ผใู้ ห้บริการฯ ทีใ่ ช้ตวั แทน ด�ำเนินการรวมตัวแทนเข้าไว้ในแผนงานด้าน AML/CFT และติดตาม
ตรวจสอบตัวแทนในการปฏิบัติตามแผนงานดังกล่าว
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ข้อแนะนำ�ที่ 15

เทคโนโลยีใหม่

ข้อสังเกตถึงผู้ประเมิน
ในการปรับใช้ขอ้ แนะน�ำของ FATF ขอให้ประเทศต่างๆ พิจารณาว่าสินทรัพย์เสมือนเป็น “ทรัพย์สนิ ”
“รายได้” “เงิน” “เงินหรือสินทรัพย์อนื่ ๆ” หรือ สิง่ อืน่ “ทีม่ ลู ค่าเท่ากัน” เมือ่ ท�ำการประเมินตามข้อแนะน�ำข้อ
ต่างๆ ที่ใช้ค�ำเหล่านี้ ค�ำว่า “สินทรัพย์เสมือน” ไม่จ�ำเป็นต้องปรากฏหรือรวมอยู่ในกฎหมายอย่างชัดแจ้งเมื่อ
อ้างถึงหรือเมื่ออธิบายค�ำเหล่านี้
ผูป้ ระเมินต้องตรวจสอบจนเชือ่ ว่าประเทศผูร้ บั การประเมินได้แสดงให้เห็นว่าในตัวบทกฎหมาย หรือ
แนวฎีกาไม่มี หรือไม่จัดให้สินทรัพย์เสมือนให้อยู่ภายใต้ค�ำนิยามต่างๆ ข้างต้น เมื่อค�ำต่างๆ เหล่านี้
ไม่หมายความรวมถึงสินทรัพย์เสมือน ผู้ประเมินต้องบันทึกข้อบกพร่องไว้ในบทประเมินของข้อแนะน�ำต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ประเมินต้องตรวจสอบจนเชื่อว่า ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASPs) อาจถือว่าเป็นแหล่งข้อมูล
เจ้าของผู้รับผลประโยชน์ส�ำหรับจุดประสงค์ของเกณฑ์ 24.6(c)(i) และ 25.5; และมีอ�ำนาจเรียกข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องจากทรัสตีส�ำหรับจุดประสงค์ในเกณฑ์ 25.3 และ 25.4
ย่อหน้าที่ 1 ของค�ำอธิบายเพิ่มเติมส�ำหรับข้อแนะน�ำที่ 15 ยังได้ก�ำหนดให้ประเทศต่างๆ ใช้มาตรการที่
เกี่ยวข้องตามข้อแนะน�ำ FATF กับสินทรัพย์เสมือนและ VASPs เมื่อ:
a) ในกรณีที่เป็นมาตรการป้องกันตามข้อแนะน�ำที่ 10 ถึง 21 และการด�ำเนินมาตรการลงโทษ
ทางการเงินกับบุคคลทีถ่ กู ก�ำหนดตามข้อแนะน�ำที่ 6 (เกณฑ์ยอ่ ย 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))
ต้ อ งประเมิ น การปรั บ ใช้ กั บ VASPs ภายใต้ ข ้ อ แนะน� ำ ที่ 15 และต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของข้อแนะน�ำที่ 1, 26, 27, 34, 35 และ 37 ถึง 40
b) ในกรณีที่เป็นมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสินทรัพย์เสมือนและ VASPs ภายใต้
ข้อแนะน�ำที่ 2 ถึง 5, ข้อแนะน�ำที่ 6 (เกณฑ์ยอ่ ย 6.5 (a) ถึง (c), 6.6 (a) ถึง (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 ต้องประเมินการปรับใช้มาตรการเกี่ยวกับสินทรัพย์
เสมือนและ VASPs ภายใต้ข้อแนะน�ำดังกล่าวนั้นด้วย (ไม่ใช่ตามข้อแนะน�ำที่ 15)
ให้ผปู้ ระเมินต้องพิจารณาตามย่อหน้าที่ 15 ของส่วนค�ำน�ำของเอกสาร Methodology เป็นแนวทาง
ในการประเมินมาตรฐาน FATF เกี่ยวกับสินทรัพย์เสมือนและ VASPs
เทคโนโลยีใหม่
15.1 ประเทศและสถาบันการเงินต้องระบุและประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และแนวทางการประกอบธุรกิจแบบใหม่ รวมถึงช่องทางการให้บริการใหม่ๆ
TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT

73

METHODOLOGY

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

ͳͷǤʹ

 ǡ 
Ǧ Ǥ
 ǣ

ȋȌ    ǡ  
 Ǣ
ȋȌ Ǥ

Virtual assets and virtual asset service providers40
ͳͷǤ͵

   ͳǡ ǣ
ȋȌ

ȋȌ
ȋ Ȍ
ͳͷǤͶ

 
  
Ǣ

      ǡ   Ǧ
          
         
Ǣ
ǡǡ
        ǡ 
 ͳǤͳͲͳǤͳͳǤ

ǣ

ȋȌ  4142ǣ
ȋȌ

40
41
42

43

74

ǡ ȋȌ
 43Ǣ

ǣ 
ͳͷǤͳǡͳͷǤʹǡͳͷǤ͵ȋȌͳͷǤ͵ȋȌǡͳͷǤͷͳͷǤͳͳǡ   
Ǥ
   
          ȋ     
 Ȍ   ǡ  ǡ       ǡ   
    
  Ǥ

          Ȁ     ǡ   
ǡ   Ǥ

      
Ǥ ǡ ͳͷǤͶȋȌȋȌ  
   ǡ   
  Ǥ

TECHNICAL
COMPLIANCE
ASSESSMENT
TECHNICAL
COMPLIANCE
ASSESSMENT

53

METHODOLOGY
ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

15.2

และการใช้ หรือการพัฒนาเทคโนโลยีส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ก่อนและผลิตภัณฑ์ใหม่
สถาบันการเงินต้อง
a) ประเมินความเสี่ยงก่อนเปิดตัวหรือใช้ผลิตภัณฑ์ วิธีปฏิบัติ และเทคโนโลยีนั้น
b) ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อบริหารและลดความเสี่ยง

สินทรัพย์เสมือนและ VASPs
15.3 ตามข้อแนะน�ำที่ 1 ประเทศต่างๆ ต้อง
(a) ระบุและประเมินความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์เสมือน และกิจกรรมหรือการด�ำเนินการของ VASPs
(b) จากการเข้าใจความเสีย่ งของตนเอง ต้องใช้การด�ำเนินการตามความเสีย่ งเพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามาตรการ
เพื่อป้องกันหรือลดการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายนั้นเหมาะสม
กับความเสี่ยงที่ประเมินไว้
(c) ก�ำหนดให้ VASPs ระบุ ประเมิน และด�ำเนินการเพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิผลตามที่ก�ำหนดในเกณฑ์ 1.10 และ 1.11
15.4 ประเทศต่างๆ ต้อง
(a) ก�ำหนดให้ VASPs โดยอย่างน้อยที่สุดต้องขึ้นทะเบียนหรือมีใบอนุญาต
(i) กรณี VASPs ที่เป็นนิติบุคคล ให้ด�ำเนินการดังกล่าวในประเทศที่จัดตั้งธุรกิจ และ
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15.5
15.6

15.7
15.8

15.9

(ii) กรณี VASPs ที่เป็นบุคคลธรรมดา ให้ด�ำเนินการในประเทศที่ด�ำเนินธุรกิจ และ
(b) หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจต้องด�ำเนินมาตรการตามกฎหมายและระเบียบทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ป้องกันอาชญากร
หรือเครือข่ายเป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์อย่างมีนัยส�ำคัญ
หรือมีอ�ำนาจควบคุม หรือมีหน้าที่บริหารกิจการ VASPs
ประเทศต่างๆ ต้องระบุบุคคลหรือนิติบุคคลที่ให้บริการด้านสินทรัพย์เสมือนโดยไม่ได้รับอนุญาต
หรือไม่จดทะเบียน และต้องมีการลงโทษที่เหมาะสม
ตามข้อก�ำหนดต่างๆ ในข้อแนะน�ำที่ 26 – 27 ประเทศต่างๆ ต้อง
(a) VASPs ต้ อ งอยู ่ ภ ายใต้ ก ารก� ำ กั บ ตรวจสอบและการก� ำ กั บ ดู แ ลบนฐานความเสี่ ย งหรื อ
ติดตามประเมินของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจรวมทั้งมีระบบที่มีประสิทธิผลที่ท�ำให้มั่นใจได้ว่า VASPs
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายของประเทศ
(b) หน่วยงานก�ำกับดูแล ต้องมีอำ� นาจเพียงพอส�ำหรับการควบคุมดูแลหรือการติดตามตรวจสอบ และ
ด�ำเนินการให้มั่นใจว่า  VASPs ต่างๆ ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในด้าน AML/CFT รวมถึงอ�ำนาจ
ในการตรวจสอบ เรี ย กข้ อ มู ล ใดๆ และใช้ ม าตรการลงโทษทางปกครองและทางการเงิ น
รวมถึงอ�ำนาจในการเพิกถอน จ�ำกัด หรือระงับใบอนุญาตหรือทะเบียนของ VASPs ตามแต่กรณี
ตามข้อแนะน�ำที่ 34 หน่วยงานที่มีอ�ำนาจและหน่วยงานก�ำกับดูแลต้องจัดท�ำแนวทางปฏิบัติ และ
ให้ผลตอบรับ ซึง่ จะช่วย VASPs สามารถใช้มาตรการระดับชาติเพือ่ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และต่อต้านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตรวจพบและรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยได้
ตามข้อแนะน�ำที่ 35 ประเทศต่างๆ ต้อง
(a) มีมาตรการที่หลากหลาย ที่จะลงโทษได้อย่างเหมาะสมและเป็นการยับยั้ง ไม่ว่าจะเป็นมาตรการ
ทางอาญา ทางแพ่ง หรือทางปกครอง กับ VASPs ซึ่งบกพร่องไม่ปฏิบัติตามมาตรการ AML/CFT
(b) มาตรการลงโทษดังกล่าว ไม่เพียงแต่จะน�ำมาใช้กับ VASPs เท่านั้น แต่ต้องใช้กับกรรมการบริหาร
และเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของ VASPs ดังกล่าวด้วย
ในด้านมาตรการป้องกัน ให้ใช้ข้อแนะน�ำที่ 10 ถึง 21 กับ VASPs ในลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้:
(a) ข้อแนะน�ำที่ 10 – ธุรกรรมเป็นครั้งคราว VASPs ต้องท�ำ CDD หากเป็นธุรกรรมมูลค่าตั้งแต่
1,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือยูโร
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(b) ข้อแนะน�ำที่ 16 – ในการโอนสินทรัพย์เสมือน : ประเทศต่างๆ ต้องด�ำเนินการให้มั่นใจว่าให้
(i) VASPs ต้นทางเรียกและเก็บข้อมูลผู้โอน และข้อมูลผู้รับโอนสินทรัพย์เสมือนอย่างถูกต้อง
พร้อมทั้งส่งข้อมูลดังกล่าวไปยัง VASPs ฝ่ายผู้รับหรือสถาบันการเงิน (หากมี) ในทันทีและ
อย่างปลอดภัย รวมทั้งให้ข้อมูลนี้เมื่อหน่วยงานที่มีอ�ำนาจที่เกี่ยวข้องร้องขอ
(ii) VASPs ฝ่ายผู้รับโอนเรียกและจัดเก็บข้อมูลผู้โอนและข้อมูลผู้รับโอนสินทรัพย์เสมือน
อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้ข้อมูลเมื่อหน่วยงานที่มีอ�ำนาจที่เกี่ยวข้องร้องขอ
(iii) ข้อก�ำหนดอื่นๆ ตามข้อแนะน�ำที่ 16 (รวมทั้งการติดตามข้อมูล การอายัด และการห้าม
ท�ำธุรกรรมกับบุคคลและองค์กรที่ถูกก�ำหนด) ให้ปฏิบัติตามพื้นฐานเดียวกันกับที่ก�ำหนด
ในข้อแนะน�ำที่ 16 และ
(iv) มาตรการเดียวกันนี้ให้ใช้กับสถาบันการเงินที่ส่งหรือรับโอนสินทรัพย์เสมือนแทนลูกค้า
15.10 ในด้านมาตรการลงโทษทางการเงินกับผูท้ ถี่ กู ก�ำหนด ประเทศต่างๆ ต้องน�ำกลไกการสือ่ สาร ข้อก�ำหนด
ในการรายงานและการติดตามประเมินตามเกณฑ์ 6.5 (d), 6.5 (e), 6.6 (g), 7.2(d), 7.2(e), 7.3
และ 7.4 (d) มาใช้กับ VASPs ด้วย
15.11 ประเทศต่างๆ ต้องให้ความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ดว้ ยความรวดเร็ว
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ความผิดมูลฐาน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ทีเ่ กีย่ วกับสินทรัพย์เสมือนตามหลักการในข้อแนะน�ำที่ 37 ถึง 40 โดยเฉพาะอย่างยิง่ หน่วยงานก�ำกับดูแล
VASPs ต้องมีอำ� นาจตามกฎหมายในการแลกเปลีย่ นข้อมูลกับหน่วยงานประเภทเดียวกันในต่างประเทศ
ได้โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงลักษณะหรือสถานะของหน่วยงานก�ำกับ และความแตกต่างในการเรียกชื่อ
หรือสถานะของ VASPs
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RECOMMENDATION 16
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ข้อแนะนำ�ที่ 16

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการเงินผูโ้ อน
16.1 สถาบันการเงินต้องสร้างหลักประกันว่าการโอนเงินระหว่างประเทศจ�ำนวนไม่ตำ�่ กว่า 1,000 USD/EUR
ต้องประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
a) ข้อมูลผู้โอนเงินที่ถูกต้องตามที่ก�ำหนด
i. ชื่อผู้โอน
ii. หมายเลขเลขบัญชีผู้โอนซึ่งเป็นบัญชีที่ใช้ในการท�ำธุรกรรม หรือหมายเลขอ้างอิงธุรกรรม
ที่มีหนึ่งเดียวที่ใช้ติดตามร่องรอยธุรกรรมนั้นได้ในกรณีที่ไม่มีบัญชี
iii. ที่อยู่ หรือหมายเลขประจ�ำตัวประชาชน หรือหมายเลขระบุตัวตนลูกค้า  หรือวันเกิดและ
สถานที่เกิดของผู้โอน
b) ข้อมูลของผู้รับโอน
i. ชื่อผู้รับโอน
ii. หมายเลขบัญชีผู้รับโอนซึ่งเป็นบัญชีที่ใช้ในการท�ำธุรกรรม หรือหมายเลขอ้างอิงธุรกรรม
ที่มีหนึ่งเดียวที่ใช้ติดตามร่องรอยธุรกรรมนั้นได้ในกรณีที่ไม่มีบัญชี
16.2 กรณีที่การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศหลายรายการจากผู้โอนรายเดียวโอนไปยัง
ผู้รับโอนหลายคน รายการโอนเงินต้องประกอบด้วยข้อมูลผู้โอนถูกต้องตามที่ก�ำหนด ข้อมูลผู้รับโอน
ที่ครบถ้วนที่สามารถใช้ติดตามร่องรอยภายในประเทศของผู้รับโอนได้ และก�ำหนดให้สถาบันการเงิน
เก็บรวบรวมหมายเลขบัญชีหรือหมายเลขอ้างอิงธุรกรรมที่มีหนึ่งเดียวของผู้โอน
16.3 หากประเทศใช้วิธีก�ำหนดวงเงินให้เป็นจ�ำนวนน้อยที่สุด (de minimis threshold) ตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดในเกณฑ์ 16.1 สถาบันการเงินต้องสร้างหลักประกันว่าการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง
ประเทศทั้งหมดที่มีจ�ำนวนน้อยกว่าวงเงินที่ก�ำหนด (ไม่เกิน 1,000 USD/EUR) ต้องประกอบด้วย
a) ข้อมูลผู้โอนตามที่ก�ำหนดไว้
i. ชื่อผู้โอน
ii. หมายเลขเลขบัญชีผู้โอนซึ่งเป็นบัญชีที่ใช้ในการท�ำธุรกรรม หรือหมายเลขอ้างอิงธุรกรรม
ที่มีหนึ่งเดียวที่ใช้ติดตามร่องรอยธุรกรรมนั้นได้ในกรณีที่ไม่มีบัญชี
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b) ข้อมูลผู้รับโอนตามที่ก�ำหนดไว้
i. ชื่อผู้รับโอน
ii. หมายเลขบัญชีผู้รับโอนซึ่งเป็นบัญชีที่ใช้ในการท�ำธุรกรรม หรือหมายเลขอ้างอิงธุรกรรม
ที่มีหนึ่งเดียวที่ใช้ติดตามร่องรอยธุรกรรมนั้นได้ในกรณีที่ไม่มีบัญชี
16.4 ข้อมูลตามเกณฑ์ 16.3 ไม่จำ� เป็นต้องได้รบั การตรวจสอบเพือ่ ความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงิน
ต้องตรวจสอบข้อมูลลูกค้า ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น ML/FT
16.5 ส�ำหรับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ สถาบันการเงินผู้โอนต้องสร้างหลักประกันว่า 
ข้อมูลที่ส่งไปกับการโอนเงินประกอบด้วยข้อมูลผู้โอน เช่นเดียวกับกรณีการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างประเทศ เว้นเสียแต่ว่าจะสามารถส่งข้อมูลนี้ให้แก่สถาบันการเงินผู้รับโอน และหน่วยงาน
ที่เหมาะสมได้ด้วยวิธีอื่น
16.6 ในกรณีที่สามารถส่งข้อมูลให้แก่สถาบันการเงินผู้รับโอน และหน่วยงานที่เหมาะสมได้ด้วยวิธีอื่น
สถาบันการเงินผู้โอนจ�ำเป็นที่จะต้องรวมหมายเลขบัญชีหรือหมายเลขอ้างอิงธุรกรรมที่มีหนึ่งเดียว
โดยหมายเลขนีเ้ ป็นหมายเลขทีใ่ ช้ตดิ ตามร่องรอยการท�ำธุรกรรมย้อนกลับไปยังผูโ้ อนเงินหรือผูร้ บั โอนได้
สถาบันการเงินผู้โอนต้องส่งข้อมูลให้แก่สถาบันการเงินผู้รับโอน หรือหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่
ภายใน 3 วันท�ำการเมือ่ ได้รบั ค�ำขอ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องมีอำ� นาจบังคับให้สง่ ข้อมูลนัน้ ได้ในทันที
16.7 ก�ำหนดให้สถาบันการเงินผู้โอนเก็บรักษาข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอนตามข้อแนะน�ำที่ 11
16.8 ห้ามไม่ให้สถาบันการเงินผู้โอนด�ำเนินการโอนเงิน หากไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ 16.1 – 16.7
สถาบันการเงินคนกลาง
16.9 ส�ำหรับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศ สถาบันการเงินคนกลางต้องสร้างหลักประกัน
ว่าได้เก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดของผู้โอนและผู้รับโอนที่ถูกส่งไปพร้อมกับการโอนนั้น
16.10 ในกรณีที่ข้อจ�ำกัดทางเทคนิคเป็นเหตุขัดขวางไม่ให้มีการส่งข้อมูลผู้โอนหรือข้อมูลผู้รับโอนไปพร้อมกับ
การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ขา้ มประเทศจากทีค่ งไว้ในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ
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ต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงินคนกลางเก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากสถาบันการเงินผู้โอนหรือ
สถาบันการเงินคนกลางอีกรายหนึ่งเป็นเวลาอย่างน้อยที่สุดห้าปี
16.11 ก�ำหนดให้สถาบันการเงินที่เป็นตัวกลางด�ำเนินมาตรการที่สมเหตุสมผลที่สอดคล้องกับการด�ำเนินการ
แบบผ่านตลอด (straight-through) โดยไม่มีการแทรกแซง เพื่อบ่งชี้การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างประเทศที่ไม่มีข้อมูลผู้โอนหรือผู้รับโอนตามที่ก�ำหนด
16.12 ก�ำหนดให้สถาบันการเงินที่เป็นตัวกลางมีนโยบายการด�ำเนินการตามความเสี่ยงเพื่อพิจารณา
(a) ด�ำเนินการ ปฏิเสธ หรือระงับการโอนเงินที่ไม่มีข้อมูลผู้โอนหรือผู้รับโอนเป็นการชั่วคราวเมื่อใด
และ (b) มาตรการติดตามการด�ำเนินการที่เหมาะสม
สถาบันการเงินผูร้ บั โอน
16.13 ก�ำหนดให้สถาบันการเงินผู้รับโอนด�ำเนินมาตรการที่สมเหตุสมผลซึ่งอาจรวมถึงการติดตามตรวจสอบ
หลังหรือระหว่างการโอนเงินในกรณีทกี่ ระท�ำได้ เพือ่ บ่งชีก้ ารโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ
ที่ไม่มีข้อมูลผู้โอนเงินหรือผู้รับโอนตามที่ก�ำหนด
16.14 ส�ำหรับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จำ� นวน 1,000 USD/EUR หรือมากกว่าก�ำหนดให้สถาบันการเงิน
ผู ้ รั บ โอนพิ สู จ น์ ท ราบตั ว ตนผู ้ รั บ โอนหากไม่ เ คยพิ สู จ น์ ท ราบมาก่ อ น และให้ เ ก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล นี้
ตามข้อแนะน�ำที่ 11
16.15 ก�ำหนดให้สถาบันการการเงินผูร้ บั โอนมีนโยบายการด�ำเนินการตามความเสีย่ งเพือ่ พิจารณา (a) ด�ำเนินการ
ปฏิเสธ หรือระงับการโอนเงินที่ไม่มีข้อมูลผู้โอนหรือผู้รับโอนเป็นการชั่วคราวเมื่อใด และ (b) มาตรการ
ติดตามการด�ำเนินการที่เหมาะสม
ผูใ้ ห้บริการโอนเงินหรือมูลค่าเงิน
16.16 ก�ำหนดให้ผู้ให้บริการโอนเงินหรือมูลค่าเงินปฏิบัติตามข้อแนะน�ำที่ 16 ในประเทศที่ผู้ให้บริการฯ
ด�ำเนินการ ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านตัวแทนผู้ให้บริการฯ
16.17 ในกรณีที่ผู้ให้บริการโอนเงินหรือมูลค่าเงินที่ควบคุมการโอนทั้งฝ่ายผู้โอนและฝ่ายผู้รับโอน ก�ำหนดให้
ผู้ให้บริการโอนเงินหรือมูลค่าเงิน
a)

ตรวจสอบข้อมูลของทั้งสองฝ่ายเพื่อพิจารณาว่าต้องยื่นรายงานธุรกรรมสงสัยหรือไม่

b) ยื่นรายงานธุรกรรมสงสัยในประเทศใดที่ได้รับผลกระทบจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ต้องสงสัย และมีข้อมูลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องไว้ให้หน่วยข่าวกรองทางการเงิน
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มาตรการทางการเงินต่อบุคคลหรือองค์กรทีถ่ กู ก�ำหนด
16.18 ประเทศต้องสร้างหลักประกันว่าในบริบทของการด�ำเนินการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นนั้ สถาบันการเงิน
ได้ระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สิน และปฏิบัติตามข้อห้ามในการด�ำเนินธุรกรรมกับบุคคลหรือองค์กร
ที่ถูกก�ำหนดตามพันธกรณีที่ก�ำหนดไว้ในข้อมติ UNSCRS ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น ข้อมติ UNSCRS ที่ 1267
และ 1373 และข้อมติที่สืบเนื่องจากข้อมติดังกล่าว
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ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

ข้อแนะนำ�ที่ 17
17.1

การพึ่งพาบุคคลที่สาม

หากสถาบันการเงินได้รับอนุญาตให้พึ่งพาบุคคลที่สามที่เป็นสถาบันการเงิน และ DNFBPs เพื่อปฏิบัติ
ตามองค์ประกอบข้อ (a) - (c) ของมาตรการ CDD ที่ก�ำหนดไว้ในข้อแนะน�ำที่ 10 หรือเพื่อแนะน�ำธุรกิจ
ก�ำหนดให้สถาบันการเงินที่พึ่งพาบุคคลที่สามมีหน้าที่รับผิดชอบในการด�ำเนินมาตรการ CDD ดังนี้
a)

ขอรับข้อมูลที่จ�ำเป็นตามองค์ประกอบข้อ (a) - (c) ของมาตรการ CDD ที่ก�ำหนดไว้ใน
ข้อแนะน�ำที่ 10 ในทันที

b) ด�ำเนินการตามขั้นตอนจนเป็นที่แน่ใจว่าบุคคลที่สามมีส�ำเนาข้อมูลการแสดงตนและเอกสารอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับข้อก�ำหนด CDD ไว้ให้เมื่อร้องขอโดยไม่ชักช้า
c)

ด� ำ เนิ น การจนแน่ ใ จว่ า มี ก ารก� ำ หนดกฎเกณฑ์ การก� ำ กั บ ดู แ ลและติ ด ตาม และมาตรการ
ในการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด CDD ตลอดจนการเก็บรักษาหลักฐานตามข้อแนะน�ำที่ 10 และ 11
ส�ำหรับบุคคลที่สาม

17.2

เมื่อมีการพิจารณาว่าประเทศใดที่บุคคลที่สามที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสามารถมีถิ่นฐานอยู่ประเทศ
ต้องค�ำนึงถึงข้อมูลที่มีเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของประเทศนั้น

17.3

ส�ำหรับสถาบันการเงินที่พึ่งพาบุคคลที่สามที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทางการเงินกลุ่มเดียวกัน หน่วยงาน
ที่มีอ�ำนาจหน้าที่อาจพิจารณาว่ามีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดข้างต้นเป็นไปตามสภาพการณ์ต่อไปนี้
a)

กลุ่มทางการเงินใช้มาตรการ CDD และการเก็บรักษาหลักฐานตามข้อแนะน�ำที่ 10 และ 11 และ
แผนงานด้าน AML/CFT ที่สอดคล้องกับข้อแนะน�ำที่ 18

b) การปฏิบัติตามมาตรการ CDD และการเก็บรักษาหลักฐาน และแผนงานด้าน AML/CFT
อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลในระดับกลุ่มโดยหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่
c)

นโยบายด้าน AML/CFT ของกลุม่ การเงินสามารถลดความเสีย่ งระดับสูงของประเทศได้อย่างเพียงพอ
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ข้อแนะนำ�ที่ 18
18.1

18.2

18.3

การควบคุมภายใน และสาขาต่างประเทศ และบริษัทในเครือ

สถาบันการเงินต้องปฏิบัติตามแผนงานต่อต้าน ML/FT โดยค�ำนึงถึงความเสี่ยงด้าน ML/FT และ
ขนาดของธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย กระบวนการ และการควบคุมภายในดังต่อไปนี้
a) การแต่งตั้งผู้บริหารด้านการก�ำกับการปฏิบัติ (รวมถึงการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับบริหารท�ำหน้าที่
ในการก�ำกับการปฏิบัติ)
b) ขั้นตอนการคัดเลือกที่มีมาตรฐานสูงเมื่อจ้างพนักงาน
c) จัดโครงการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง
d) มีผู้ตรวจสอบการท�ำงานที่เป็นอิสระเพื่อทดสอบระบบ
ก�ำหนดให้กลุ่มทางการเงินปฏิบัติตามแผนงานต่อต้าน ML/FT ซึ่งใช้กับทุกสาขาและบริษัทในเครือ
ที่กลุ่มการเงินเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (majority-owned) รวมถึงมาตรการที่ก�ำหนดในเกณฑ์ 18.1 และ
a) นโยบายและขั้นตอนการด�ำเนินงานในการแบ่งปันข้อมูลที่จ�ำเป็นส�ำหรับการท�ำ CDD และ
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ML/FT
b) การให้ข้อมูล เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลบัญชี และข้อมูลการท�ำธุรกรรม แก่หน่วยงานในระดับกลุ่ม
อันได้แก่ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติ ฝ่ายตรวจสอบ และ/หรือฝ่ายปฏิบัติงานด้าน AML/CFT โดยสาขา
และบริษัทในเครือเมื่อจ�ำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับ AML/CFT ซึ่งรวมถึงข้อมูล
และการวิเคราะห์ธุรกรรมหรือกิจกรรมที่ดูผิดปกติวิสัย (ถ้าได้วิเคราะห์) และในท�ำนองเดียวกัน
สาขาและบริษัทในเครือต้องได้รับข้อมูลดังกล่าวในระดับกลุ่มเท่าที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม
ต่อการบริหารความเสี่ยง
c) ต้องมีมาตรการที่เพียงพอในการเก็บรักษาความลับและการใช้ข้อมูลที่แบ่งปันกัน รวมทั้งป้องกัน
การแจ้งให้ลูกค้ารู้ตัว
สถาบันการเงินต้องก�ำหนดให้สาขาในต่างประเทศและบริษทั ในเครือทีส่ ถาบันการเงินเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ได้ด�ำเนินมาตรการ AML/CFT ที่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของประเทศตน ในกรณีที่ข้อก�ำหนดด้าน
AML/CFT ของต่างประเทศมีความเข้มงวดน้อยกว่าประเทศตน ให้ท�ำเท่าที่กฎหมายและข้อบังคับ
ของต่างประเทศจะอนุญาตให้กระท�ำได้
หากต่างประเทศไม่อนุญาตให้ด�ำเนินมาตรการด้าน AML/CFT ที่สอดคล้องกับข้อก�ำหนด
ของประเทศตน สถาบันการเงินต้องด�ำเนินมาตรการเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงด้าน
ML/FT และแจ้งไปยังผู้ที่มีหน้าที่ก�ำกับดูแลของประเทศตน
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ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

ข้อแนะนำ�ที่ 19

ประเทศที่มีความเสี่ยงสูง

19.1

ก�ำหนดให้สถาบันการเงินด�ำเนินการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงในระดับทีเ่ ข้มข้นทีส่ ดุ และได้สดั ส่วน
กับความเสีย่ ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการท�ำธุรกรรมกับบุคคลธรรมดาและนิตบิ คุ คล (รวมถึงสถาบันการเงิน)
จากประเทศที่ FATF ก�ำหนดว่ามีความเสี่ยงสูง

19.2

ประเทศต้องสามารถด�ำเนินมาตรการตอบโต้ที่ได้สัดส่วนกับความเสี่ยง (a) ตามที่ FATF เรียกร้อง
ให้ด�ำเนินการ และ (b) อย่างอิสระนอกจากที่ FATF ร้องขอ

19.3

ประเทศต้องมีมาตรการที่ให้หลักประกันว่าสถาบันการเงินได้รับค�ำแนะน�ำถึงข้อกังวลเกี่ยวกับจุดอ่อน
ของระบบ AML/CFT ของต่างประเทศ
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METHODOLOGY
ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

ข้อแนะนำ�ที่ 20

การรายงานธุรกรรมสงสัย

20.1

หากสถาบันการเงินสงสัยหรือมีมลู เหตุอนั ควรสงสัยว่าเงินนัน้ เป็นเงินทีไ่ ด้มาจากการกระท�ำผิดทางอาญา
หรือเกีย่ วกับ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องรายงานธุรกรรมสงสัยต่อหน่วยข่าวกรอง
ทางการเงินทันที

20.2

ก�ำหนดให้สถาบันการเงินรายงานธุรกรรมสงสัยทัง้ หมดรวมถึงการพยายามท�ำธุรกรรมโดยไม่ตอ้ งค�ำนึงถึง
จ�ำนวนเงินที่ใช้ท�ำธุรกรรม
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RECOMMENDATION 21
ʹͳǤͳ

ʹͳǤʹ

96

TIPPING-OFF AND CONFIDENTIALITY

  ǡ  
                 
        ǡ   
ǡ  Ǥ 
   ǡ
   Ǥ
  ǡ 
                 
   Ǥ
 ͳͺǤ

TECHNICAL
COMPLIANCE
ASSESSMENT
TECHNICAL
COMPLIANCE
ASSESSMENT

65

METHODOLOGY
ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

ข้อแนะนำ�ที่ 21

การทำ�ให้รู้ตัว และการเก็บรักษาความลับ

21.1

สถาบันการเงิน และกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานต้องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
จากความรับผิดทางอาญาและทางแพ่งในการละเมิดข้อห้ามเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลทีบ่ งั คับโดยสัญญา
หรือข้อบทกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบททางปกครอง หากรายงานต่อหน่วยข่าวกรองทางการเงิน
โดยสุจริต และต้องได้รับความคุ้มครองแม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะไม่ทราบแน่ชัดว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ใน
การก่ออาชญากรรมคืออะไร และไม่ต้องค�ำนึงว่าการกระท�ำผิดกฎหมายได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่

21.2

ห้ามไม่ให้สถาบันการเงิน และกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานเปิดเผยข้อเท็จจริงว่า
รายงานธุรกรรมสงสัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้องก�ำลังถูกส่งไปยังหน่วยข่าวกรองทางการเงิน ข้อแนะน�ำ
ข้อนี้ไม่มีเจตนาห้ามการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามข้อแนะน�ำที่ 18
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RECOMMENDATION 22
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METHODOLOGY
ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

ข้อแนะนำ�ที่ 22
22.1

ธุรกิจและวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน: การตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

ก�ำหนดให้ DNFBPs ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด CDD ทีระบุไว้ในข้อแนะน�ำที่ 10 ในสภาพการณ์ดังต่อไปนี้
a)

คาสิโน - เมื่อลูกค้าท�ำธุรกรรมทางการเงินเป็นจ�ำนวนเท่ากับหรือเกินกว่า 3,000 USD/EUR

b) ตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ - เมื่อท�ำธุรกรรมซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ลูกค้า
c)

ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายโลหะและหินมีค่า - เมื่อท�ำธุรกรรมเงินสดกับลูกค้าเป็นจ�ำนวนเงินเท่ากับ
หรือเกินกว่า 15,000 USD/EUR

d) ทนายความ ทนายความผู้ท�ำค�ำรับรองและลายมือชื่อและเอกสาร ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย
อิสระอื่น ๆ และนักบัญชี เมื่อเตรียมการ หรือท�ำธุรกรรมให้แก่ลูกค้าในการด�ำเนินการต่อไปนี้

e)

▪

การซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์

▪

การจัดการเงิน หลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นของลูกค้า

▪

การจัดการบัญชีธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีหลักทรัพย์

▪

การจัดระบบให้ความช่วยเหลือเพื่อการจัดตั้ง การด�ำเนินการ หรือบริหารจัดการของบริษัท

▪

การจัดตัง้ ด�ำเนินการ หรือการจัดการนิตบิ คุ คลหรือบุคคลทีม่ กี ารตกลงกันทางกฎหมาย และ
การซื้อขายหน่วยงานทางธุรกิจ

ทรัสต์และบริษัทผู้ให้บริการ เมื่อเตรียมการหรือท�ำธุรกรรมให้แก่ลูกค้าในการด�ำเนินการต่อไปนี้
▪

ด�ำเนินการเป็นตัวแทนจัดตั้งนิติบุคคล

▪

ด�ำเนินการเป็น (หรือจัดการให้อีกบุคคลด�ำเนินการเป็น) ผู้บริหารหรือเลขานุการของ
บริษัท หุ้นส่วน หรือต�ำแหน่งที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวกับนิติบุคคลอื่นๆ

▪

จัดหาส�ำนักงานทีไ่ ด้รบั การจดทะเบียน ทีอ่ ยูข่ องธุรกิจหรือการอ�ำนวยความสะดวก ทีอ่ ยูเ่ พือ่
ใช้ในการติดต่อหรืองานบริหารของบริษทั หุน้ ส่วน หรือนิตบิ คุ คล หรือบุคคลทีม่ กี ารตกลงกัน
ทางกฎหมายอื่น ๆ
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▪

ด�ำเนินการเป็น (หรือจัดการให้อกี บุคคลด�ำเนินการเป็น) ผูท้ ำ� การบริหารทรัสต์ของทรัสต์ทชี่ ดั แจ้ง
หรือท�ำหน้าที่เท่ากันให้แก่บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายรูปแบบอื่น

▪

ด�ำเนินการเป็น (หรือจัดการให้อกี บุคคลด�ำเนินการเป็น) ตัวแทนในการถือครองหุน้ ให้แก่บคุ คลอืน่

22.2

ในสถานการณ์ที่ระบุในเกณฑ์ 22.1 ก�ำหนดให้ DNFBPs ปฏิบัติตามข้อแนะน�ำที่ 11

22.3

ในสถานการณ์ที่ระบุในเกณฑ์ 22.1 ก�ำหนดให้ DNFBPs ปฏิบัติตามข้อแนะน�ำที่ 12

22.4

ในสถานการณ์ที่ระบุในเกณฑ์ 22.1 ก�ำหนดให้ DNFBPs ปฏิบัติตามข้อแนะน�ำที่ 15

22.5

ในสถานการณ์ที่ระบุในเกณฑ์ 22.1 ก�ำหนดให้ DNFBPs ปฏิบัติตามข้อแนะน�ำที่ 17
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ข้อแนะนำ�ที่ 23
23.1

มาตรการอื่น ๆ สำ�หรับ DNFBPs

ต้องน�ำข้อก�ำหนดในการรายงานธุรกรรมสงสัยที่ก�ำหนดไว้ในข้อแนะน�ำที่ 20 มาใช้กับ DNFBPs
ทุกประเภทตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้
a)

ทนายความ ทนายความผูท้ ำ� ค�ำรับรองและลายมือชือ่ และเอกสารผูป้ ระกอบวิชาชีพกฎหมายอิสระ
อืน่ ๆ และนักบัญชี เมือ่ ท�ำธุรกรรมทางการเงินทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินการทีอ่ ธิบายไว้ในเกณฑ์ 22.1
(4) ซึ่งกระท�ำในนามหรือให้แก่ลูกค้า

b) ผูป้ ระกอบธุรกิจซือ้ ขายโลหะและหินมีคา 
่ เมือ่ ท�ำธุรกรรมเงินสดกับลูกค้าในจ�ำนวนเงินเท่ากับหรือ
เกินกว่า 15,000 USD/EUR
c)

ทรัสต์และบริษัทผู้ให้บริการ เมื่อท�ำธุรกรรมเกี่ยวกับการด�ำเนินการที่อธิบายไว้ในเกณฑ์ 22.1 (5)

23.2

ในสถานการณ์ที่ระบุในเกณฑ์ 23.1 ก�ำหนดให้ DNFBPs ปฏิบัติตามข้อแนะน�ำที่ 18

23.3

ในสถานการณ์ที่ระบุในเกณฑ์ 23.1 ก�ำหนดให้ DNFBPs ปฏิบัติตามข้อแนะน�ำที่ 19

23.4

ในสถานการณ์ที่ระบุในเกณฑ์ 23.1 ก�ำหนดให้ DNFBPs ปฏิบัติตามข้อแนะน�ำที่ 21
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ข้อแนะนำ�ที่ 24
24.1

ความโปร่งใสและเจ้าของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคล

ประเทศต้องมีกลไกในการบ่งชีแ้ ละอธิบาย (a) ความแตกต่างของประเภท รูปแบบ และลักษณะพืน้ ฐาน
ของนิติบุคคลในประเทศ และ (b) กระบวนการจัดตั้งนิติบุคคลดังกล่าว การขอรับและบันทึกข้อมูล
พื้นฐานและข้อมูลเจ้าของผู้รับประโยชน์ โดยข้อมูลต้องเปิดเผยเป็นการทั่วไป

24.2 ประเทศต้องประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลทุกประเภทที่จัดตั้งในประเทศ
ข้อมูลพืน้ ฐาน
24.3

ประเทศต้องก�ำหนดให้บริษัททั้งหมดที่จัดตั้งในประเทศด�ำเนินการจดทะเบียนกับบริษัทรับจดทะเบียน
(company registry) ซึง่ ต้องบันทึกชือ่ บริษทั หลักฐานการจัดตัง้ บริษทั รูปแบบและสถานะทางกฎหมาย
ที่อยู่ของบริษัท อ�ำนาจในการก�ำหนดกฎเกณฑ์พื้นฐาน และรายชื่อกรรมการบริหาร โดยข้อมูล
ต้องเปิดเผยเป็นการทั่วไป

24.4

ก�ำหนดให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลตามที่ก�ำหนดไว้ในเกณฑ์ 24.3 และเก็บทะเบียนผู้ถือครองหุ้นหรือ
สมาชิกของบริษทั ซึง่ ประกอบด้วยจ�ำนวนหุน้ ของผูถ้ อื ครองแต่ละคน และประเภทของหุน้ (รวมถึงลักษณะ
ของสิทธิในการลงคะแนนเสียงที่เกี่ยวข้อง) ต้องเก็บข้อมูลนี้ไว้ในประเทศ ณ สถานที่ตามที่ได้แจ้งไปยัง
บริษัทรับจดทะเบียน

24.5

ประเทศต้องมีกลไกที่ให้หลักประกันว่าข้อมูลที่อ้างถึงเกณฑ์ 24.3 และ 24.4 ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
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ข้อมูลเจ้าของผูร้ บั ประโยชน์ทแี่ ท้จริง
24.6

ประเทศต้องใช้กลไกหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้ ในการสร้างหลักประกันว่าบริษัทมีข้อมูลเจ้าของ
ผู้รับประโยชน์และมีไว้ในสถานที่เป็นการเฉพาะในประเทศ หรือสามารถให้หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่
พิจารณาได้ทันที
a)

ก�ำหนดให้บริษัทหรือบริษัทรับจดทะเบียนขอรับและเก็บข้อมูลเจ้าของผู้รับประโยชน์ของบริษัท
ที่เป็นปัจจุบัน

b) ก�ำหนดให้บริษัทด�ำเนินมาตรการที่สมเหตุสมผลเพื่อขอรับและเก็บข้อมูลเจ้าของผู้รับประโยชน์
ของบริษัทที่เป็นปัจจุบัน
c)

ใช้ข้อมูลที่มีอยู่รวมถึง
i. ข้อมูลที่ได้รับมาจากสถาบันการเงินและ/หรือ DNFBPs ที่สอดคล้องกับข้อแนะน�ำที่ 10
และ 22
ii. ข้อมูลที่เก็บโดยหน่วยงานอื่นที่มีอ�ำนาจหน้าที่ทางกฎหมาย และเจ้าของผู้รับประโยชน์
ของบริษัท
iii. ข้อมูลที่เก็บโดยบริษัทที่ได้ก�ำหนดไว้ในเกณฑ์ 24.3 ข้างต้น
iv. ข้ อ มู ล บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ในกรณี ที่ ก� ำ หนดให้ เ ปิ ด เผยเพื่ อ สร้ า ง
หลักประกันความโปร่งใสของเจ้าของผู้รับประโยชน์อย่างเพียงพอ

24.7

ประเทศต้องก�ำหนดให้ข้อมูลเจ้าของผู้รับประโยชน์มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเท่าที่จะเป็นไปได้

24.8

ประเทศต้องสร้างหลักประกันว่าบริษทั ร่วมมือกับหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีอ่ ย่างเต็มทีเ่ ท่าทีจ่ ะเป็นไปได้
ในการพิจารณาเจ้าของผู้รับประโยชน์ โดย
a)

24.9

ก�ำหนดให้บุคคลธรรมดาหนึ่งคนหรือมากกว่าที่มีถิ่นพ�ำนักอยู่ในประเทศได้รับอ�ำนาจจากบริษัท
ให้ ส ามารถรายงานต่ อ หน่ ว ยงานที่ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ส� ำ หรั บ การจั ด หาข้ อ มู ล พื้ น ฐานทั้ ง หมด
และข้อมูลเจ้าของผูร้ บั ประโยชน์ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเพิม่ เติมแก่หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าที่
และ/หรือ
b) ก�ำหนดให้ DNFBPs ในประเทศได้รบั มอบอ�ำนาจจากบริษทั และสามารถรายงานต่อหน่วยงาน
ที่มีอ�ำนาจหน้าที่ส�ำหรับการจัดหาข้อมูลพื้นฐานทั้งหมด และข้อมูลเจ้าของผู้รับประโยชน์
ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ และ/หรือ
c) ด�ำเนินมาตรการอื่นที่เท่าเทียมกันที่ประเทศได้ก�ำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ

ก�ำหนดให้บุคคล หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่และหน่วยงานที่กล่าวถึงข้างต้น และบริษัท (หรือผู้บริหาร
ผูช้ ำ� ระบัญชี หรือบุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องในการยุบบริษทั ) เก็บรักษาข้อมูลและหลักฐานทีอ่ า้ งถึงอย่างน้อย
5 ปี ห ลั ง จากวั น ที่ บ ริ ษั ท ถู ก ยุ บ หรื อ สิ้ น สุ ด หรื อ 5 ปี ห ลั ง จากวั น ที่ บ ริ ษั ท สิ้ น สุ ด ความเป็ น ลู ก ค้ า
ของผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นคนกลางหรือสถาบันการเงิน
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ข้อก�ำหนดอืน่ ๆ
24.10 หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีแ่ ละโดยเฉพาะอย่างยิง่ หน่วยบังคับใช้กฎหมายต้องมีอำ� นาจทัง้ หมดทีจ่ ำ� เป็น
ในการเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเจ้าของผู้รับประโยชน์ที่เก็บโดยผู้ที่เกี่ยวข้องได้
24.11 ประเทศที่ มี นิ ติบุค คลที่ ส ามารถออกหุ ้ น ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หรื อ ออกใบรั บ รองหุ ้ น ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ ต้ อ งด� ำ เนิ น
มาตรการหนึ่ง มาตรการหรือมากกว่าดังต่อไปนี้ เพื่อสร้างหลักประกันว่านิติบุคคลนั้นจะไม่ถูกใช้
เพื่อกระท�ำความผิดฐาน ML/FT
a) ห้ามมิให้ออกหุ้นแก่ผู้ถือและใบรับรองหุ้นแก่ผู้ถือ หรือ
b) แปลงหุ้นผู้ถือและใบรับรองไปเป็นหุ้นหรือใบรับรองหุ้นที่จดทะเบียน หรือ
c) มิให้เคลื่อนย้ายหุ้นผู้ถือหรือใบรับรองหุ้นโดยก�ำหนดนิติบุคคลนั้นอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแล
ของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นคนกลาง หรือ
d) ก�ำหนดให้ผถู้ อื หุน้ ทีค่ วบคุมผลประโยชน์หรือถือสิทธิเป็นเจ้าของแจ้งไปยังบริษทั เพือ่ บันทึกหลักฐาน
การแสดงตนของผู้ถือหุ้น
e) ใช้กลไกอื่นที่ประเทศก�ำหนด
24.12 ประเทศทีม่ นี ติ บิ คุ คลทีส่ ามารถมีตวั แทนในการถือหุน้ และตัวแทนผูบ้ ริหาร ต้องใช้กลไกหนึง่ หรือมากกว่า
ดังต่อไปนี้ เพื่อสร้างหลักประกันว่าตัวแทนจะไม่ถูกใช้เพื่อกระท�ำความผิด
a) ก�ำหนดให้ตวั แทนผูถ้ อื หุน้ และตัวแทนผูบ้ ริหารเปิดเผยหลักฐานการแสดงตนของผูแ้ ต่งตัง้ ตัวแทน
ต่อบริษัทและบริษัทรับจดทะเบียน และเพื่อรวมข้อมูลนี้ไว้ในทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
b) ก�ำหนดให้ตัวแทนผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้บริหารมีใบอนุญาตเพื่อบันทึกสถานะตัวแทนไว้ในบริษัท
รับจดทะเบียน รวมถึงเก็บรักษาข้อมูลที่บ่งชี้ถึงผู้แต่งตั้งตัวแทน และมีข้อมูลไว้ให้หน่วยงาน
ที่มีอ�ำนาจหน้าที่เมื่อได้รับการร้องขอ
c) ใช้กลไกอื่นที่ประเทศก�ำหนด
24.13 ต้องมีความรับผิด และบทลงโทษที่เหมาะสมและมีผลเป็นการยับยั้งแก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
24.14 ประเทศต้องมีร่วมมือระหว่างประเทศด้านข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเจ้าของผู้รับประโยชน์โดยเร็ว
ตามพื้นฐานที่ก�ำหนดไว้ในข้อแนะน�ำที่ 37 และ 40 และต้องด�ำเนินการดังนี้
a) การอ�ำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานต่างประเทศเพื่อเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานที่เก็บโดยบริษัท
รับจดทะเบียน
b) การแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ถือหุ้น
c) การใช้อำ� นาจในการสืบสวนของหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีเ่ พือ่ ขอรับข้อมูลเจ้าของผูร้ บั ประโยชน์
ที่แท้จริงในนามหน่วยงานคู่เจรจาต่างประเทศ
24.15 ประเทศต้องติดตามคุณภาพของความช่วยเหลือที่ได้รับจากต่างประเทศในการตอบสนองค�ำขอข้อมูล
พื้นฐานและข้อมูลเจ้าของผู้รับประโยชน์ หรือขอความช่วยเหลือในการหาแหล่งที่ตั้งของเจ้าของ
ผู้รับประโยชน์ที่อยู่ในต่างประเทศ
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ข้อแนะนำ�ที่ 25
25.1

ความโปร่งใสและเจ้าของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของบุคคล
ที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย

ประเทศต้องก�ำหนดให้
a)

ผูท้ ำ� การบริหารทรัสต์ของทรัสต์ทช่ี ดั แจ้งทีอ่ ยูภ่ ายใต้กฎหมายของประเทศขอรับและถือครองข้อมูล
ทีเ่ พียงพอ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบนั เกีย่ วกับหลักฐานการแสดงตนของผูก้ อ่ ตัง้ ผูท้ ำ� การบริหารทรัสต์
ผู้คุมครอง (หากมี) ผู้รับประโยชน์ หรือกลุ่มผู้รับประโยชน์ และบุคคลธรรมดาที่สามารถใช้
อ�ำนาจควบคุมอย่างมีประสิทธิผลเหนือทรัสต์

b) ผูท้ ำ� การบริหารทรัสต์ของทรัสต์ทอี่ ยูภ่ ายใต้กฎหมายของประเทศ ถือครองข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับ
ตั ว แทนและผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ ท รั ส ต์ รวมถึ ง ที่ ป รึ ก ษาหรื อ ผู ้ จั ด การการลงทุ น นั ก บั ญ ชี และ
ผู้ให้ค�ำปรึกษาด้านภาษี
c)

ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ท� ำ การบริ ห ารทรั ส ต์ เ ก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล อย่ า งน้ อ ย 5 ปี หลั ง จากที่ สิ้ น สุ ด
ความเกี่ยวข้องกับทรัสต์

25.2

ประเทศต้ อ งก� ำ หนดให้ มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ตามข้ อ แนะน� ำ นี้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและเป็ น ปั จ จุ บั น มากที่ สุ ด
เท่าที่จะเป็นไปได้

25.3

ทุกประเทศต้องด�ำเนินมาตรการเพื่อสร้างหลักประกันว่าผู้ท�ำการบริหารทรัสต์เปิดเผยสถานะของตน
ต่อสถาบันการเงิน และ DNFBPs เมื่อเริ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
ในจ�ำนวนเงินเกินที่ก�ำหนด

25.4

กฎหมายหรือวิธีการที่ใช้บังคับได้ต้องไม่ไปขัดขวางผู้ท�ำการบริหารทรัสต์ไม่ให้จัดหาข้อมูลทรัสต์
แก่หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ หรือจัดหาข้อมูลเจ้าของผู้รับประโยชน์ และทรัพย์สินของทรัสต์
ทีถ่ กู ถือครองหรือถูกจัดการภายใต้เงือ่ นไขของความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้แก่สถาบันการเงิน และ DNFBPs
เมื่อได้รับการร้องขอ
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25.5

หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีแ่ ละโดยเฉพาะอย่างยิง่ หน่วยบังคับใช้กฎหมายต้องมีอำ� นาจทัง้ หมดทีจ่ ำ� เป็น
ในการขอรับข้อมูลที่ถูกถือครองโดยผู้ท�ำการบริหารทรัสต์และบุคคลอื่น (โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล
ที่ถือครองโดยสถาบันการเงิน และ DNFBPs) ที่เกี่ยวข้องกับผู้ท�ำการบริหารทรัสต์ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ข้อมูลเจ้าของผู้รับประโยชน์และผู้มีอ�ำนาจในการควบคุม
ของทรัสต์ รวมถึง (a) การเป็นเจ้าของผู้รับประโยชน์ (b) ที่พ�ำนักอาศัยของผู้ท�ำการบริหารทรัสต์ และ
(c) ทรัพย์สินใด ๆ ที่ถูกถือครองหรือจัดการโดยสถาบันการเงินหรือ DNFBPs

25.6

ประเทศต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านข้อมูลเจ้าของผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวกับทรัสต์และ
บุคคลทีม่ กี ารตกลงกันทางกฎหมาย ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อแนะน�ำที่ 37 และ 40 ความร่วมมือนีต้ อ้ งรวมถึง
a)

การอ�ำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานที่ถือครอง
โดยบริษัทรับจดทะเบียนหรือหน่วยงานอื่นในประเทศ

b) การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับทรัสต์หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
c)

การใช้อ�ำนาจการสืบสวนของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่เพื่อขอรับข้อมูลเจ้าของผู้รับประโยชน์
ในนามหน่วยงานคู่เจรจาต่างประเทศ โดยเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศ

25.7

ประเทศต้องสร้างหลักประกันว่า ผูท้ ำ� การบริหารทรัสต์ (a) มีความรับผิดทางกฎหมายในกรณีทไ่ี ม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามพันธกรณี หรือ (b) ได้รับการลงโทษอย่างเหมาะสมและมีผลเป็นการยับยั้ง
ไม่ว่าจะเป็นทางอาญา ทางแพ่ง หรือทางปกครองเมื่อไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได้

25.8

ประเทศต้องสร้างหลักประกันว่ามีการลงโทษอย่างเหมาะสมและมีผลเป็นการยับยัง้ ไม่วา่ จะเป็นทางอาญา 
ทางแพ่ง หรือทางปกครอง ในกรณีทไี่ ม่ยนิ ยอมให้หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีเ่ ข้าถึงข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์
ที่ระบุไว้ในเกณฑ์ 25.1
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RECOMMENDATION 26
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assessments of the country’s compliance with these Core Principles, where available.
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ข้อแนะนำ�ที่ 26

กฎเกณฑ์และการกำ�กับดูแลสถาบันการเงิน

26.1

ประเทศต้องก�ำหนดให้มีผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการออกกฎเกณฑ์และก�ำกับดูแล (หรือติดตาม
ตรวจสอบ) การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้าน AML/CFT ของสถาบันการเงิน
การเข้าสูต่ ลาด (Market Entry)
26.2

สถาบันการเงินภายใต้หลักปฏิบตั ดิ า้ นการก�ำกับดูแล (เช่น Basel Committee on Banking Supervision)
ต้องมีใบอนุญาต สถาบันการเงินอืน่ รวมถึงผูใ้ ห้บริการโอนเงินหรือมูลค่าเงิน หรือผูใ้ ห้บริการแลกเปลีย่ นเงิน
หรือสกุลเงินต้องมีใบอนุญาตหรือได้รับการจดทะเบียน ประเทศต้องไม่อนุมัติการจัดตั้งธนาคารบังหน้า 
หรือให้ธนาคารบังหน้ามีการด�ำเนินการต่อไป

26.3

หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแลสถาบันการเงินต้องด�ำเนินมาตรการทางกฎหมาย
หรือกฎเกณฑ์ที่จ�ำเป็นเพื่อป้องกันมิให้อาชญากรหรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ถือครอง (หรือเป็นเจ้าของ
ผู้รับประโยชน์) ผลประโยชน์หรือถือสิทธิเป็นเจ้าของ หรือมีต�ำแหน่งบริหารจัดการในสถาบันการเงิน
การด�ำเนินการตามความเสีย่ งเพือ่ ก�ำกับดูแลและติดตามตรวจสอบ
26.4

ก�ำหนดให้สถาบันการเงินอยู่ภายใต้
a)

ส�ำหรับสถาบันการเงินภายใต้หลักปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแล – กฎเกณฑ์และการก�ำกับดูแล
ตามหลักปฏิบตั ดิ า้ นการก�ำกับดูแลรวมถึงการก�ำกับดูแลทัง้ กลุม่ เพือ่ วัตถุประสงค์ดา้ น AML/CFT
ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับ AML/CFT

b) ส�ำหรับสถาบันการเงินอื่นทั้งหมด – กฎเกณฑ์และการก�ำกับดูแล หรือการติดตามตรวจสอบ
โดยค�ำนึงถึงความเสี่ยงด้าน ML/FT รายภาค อย่างน้อยก็ให้ใช้กับสถาบันการเงินที่ให้บริการ
โอนเงินหรือมูลค่าเงิน หรือบริการแลกเปลี่ยนเงินหรือสกุลเงิน ระบบติดตามตรวจสอบและ
สร้างหลักประกันว่าสถาบันการเงินได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด AML/CFT ของประเทศ
26.5

ความถีแ่ ละความเข้มข้นของการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินหรือกลุม่ การเงินทัง้ on-site และ off-site นัน้
ต้องพิจารณาตามพื้นฐานของ
a)

ความเสี่ยงด้าน ML/FT และนโยบาย การควบคุมภายในและขั้นตอนการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันการเงินหรือกลุ่มการเงิน ตามที่ผู้ที่มีหน้าที่ก�ำกับดูแลได้ประเมินประวัติความเสี่ยง
ของสถาบันการเงินหรือกลุ่มการเงิน

b) ความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่มีปรากฎในประเทศ
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c)

26.6

ลักษณะเฉพาะของสถาบันการเงินหรือกลุ่มการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลายและ
จ�ำนวนของสถาบันการเงิน และระดับการใช้ดลุ ยพินจิ ทีอ่ นุญาตให้กระท�ำได้ภายใต้การด�ำเนินการ
ตามความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแลต้องทบทวนการประเมินประวัติความเสี่ยงด้าน ML/FT ของสถาบันการเงินหรือ
กลุ่มการเงิน (รวมถึงความเสี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด) เป็นระยะ และเมื่อมีเหตุการณ์หรือ
พัฒนาการที่ส�ำคัญในการจัดการหรือการด�ำเนินการของสถาบันการเงินหรือกลุ่มการเงิน
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POWERS OF SUPERVISORS
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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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TECHNICAL
COMPLIANCE
ASSESSMENT
TECHNICAL
COMPLIANCE
ASSESSMENT

77

METHODOLOGY
ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

ข้อแนะนำ�ที่ 27

อำ�นาจของผู้มีหน้าที่กำ�กับดูแล

27.1

ผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแลต้องมีอ�ำนาจในการก�ำกับดูแลหรือติดตามตรวจสอบ และสร้างหลักประกันว่า
สถาบันการเงินปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้าน AML/CFT

27.2

ผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแลต้องมีอ�ำนาจในการตรวจสอบสถาบันการเงิน

27.3

ผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแลต้องมีอ�ำนาจในการบังคับให้สถาบันการเงินส่งข้อมูลใดๆ เพื่อติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้าน AML/CFT

27.4

ผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแลต้องมีอ�ำนาจในการก�ำหนดบทลงโทษตามข้อแนะน�ำข้อข้อที่ 35 ในกรณีที่
สถาบันการเงินไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้าน AML/CFT อ�ำนาจนีต้ อ้ งรวมถึงการก�ำหนดขอบเขต
ของการลงโทษทางวินัยและการลงโทษทางการเงิน ตลอดจนอ�ำนาจในการถอน ห้าม หรือระงับ
ใบอนุญาตของสถาบันการเงิน
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RECOMMENDATION 28

REGULATION AND SUPERVISION OF DNFBPS
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ข้อแนะนำ�ที่ 28

กฎเกณฑ์และการกำ�กับดูแล DNFBPs

คาสิโน
ประเทศต้องสร้างหลักประกันว่าคาสิโนอยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์และการก�ำกับดูแลด้าน AML/CFT โดยทีอ่ ย่างน้อย
a) ประเทศต้องให้คาสิโนมีใบอนุญาต
b) หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ต้องด�ำเนินมาตรการทางกฎหมายหรือกฎเกณฑ์เพื่อป้องกันมิให้
อาชญากรหรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ถือครอง (หรือเป็นเจ้าของผู้รับประโยชน์) ผลประโยชน์หรือ
ถือสิทธิเป็นเจ้าของ หรือมีต�ำแหน่งหน้าที่ในการบริหารจัดการ หรือเป็นผู้ด�ำเนินกิจการคาสิโน
c) คาสิโนต้องได้รับการก�ำกับดูแลให้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้าน AML/CFT
DNFBPs อืน่ ๆ นอกจากคาสิโน

28.1

28.2

ต้องมีหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลตนเอง (SRB) เพื่อท�ำหน้าที่ในการติดตาม
ตรวจสอบและสร้างหลักประกันว่า DNFBPs ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้าน AML/CFT

28.3

ประเทศต้องสร้างหลักประกันว่า  DNFBPs ประเภทอื่น ๆ อยู่ภายใต้ระบบการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้าน AML/CFT

28.4

หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลตนเอง (SRB) ต้อง
a) มีอ�ำนาจเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจ รวมถึงอ�ำนาจในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
b) ด�ำเนินมาตรการที่จ�ำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้อาชญากรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ได้รับการรับรอง
ทางวิชาชีพ หรือถือครอง (หรือเป็นเจ้าของผู้รับประโยชน์) ผลประโยชน์หรือถือสิทธิเป็นเจ้าของ
หรือมีต�ำแหน่งหน้าที่ในการบริหารจัดการใน DNFBPs
c) มีบทลงโทษตามข้อแนะน�ำที่ 35 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตตามข้อก�ำหนดด้าน AML/CFT ได้
DNFBPs ทุกประเภท
28.5

การก�ำกับดูแล DNFBPs ต้องด�ำเนินการตามความเสี่ยง ประกอบด้วย
a) พิจารณาความถี่และความเข้มข้นในการก�ำกับดูแล DNFBPs บนพื้นฐานความเข้าใจความเสี่ยง
ด้าน ML/FT พิจารณาลักษณะเฉพาะของ DNFBPs โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลายและ
จ�ำนวนของ DNFBPs
b) พิจารณาประวัตคิ วามเสีย่ งด้าน ML/FT ของ DNFBPs และระดับของการการใช้ดลุ ยพินจิ ทีอ่ นุญาต
ให้กระท�ำได้ภายใต้การด�ำเนินการตามความเสีย่ ง เมือ่ ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน
นโยบาย และขั้นตอนการด�ำเนินงานของ DNFBPs
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ข้อแนะนำ�ที่ 29
29.1
29.2

29.3

29.4

29.5

หน่วยข่าวกรองทางการเงิน

ประเทศต้องจัดตั้งหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) เพื่อด�ำเนินการเป็นหน่วยงานกลางของประเทศ
ในการรับและวิเคราะห์รายงานธุรกรรมสงสัยและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ความผิดมูลฐาน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และส่งต่อผลวิเคราะห์นั้น
FIU ต้องท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการรับข้อมูลที่เปิดเผยได้จากผู้มีหน้าที่รายงาน รวมถึง
a) รายงานธุรกรรมสงสัยที่ส่งมาโดยผู้มีหน้าที่รายงานตามข้อแนะน�ำที่ 20 และ 23
b) ข้อมูลอืน่ ๆ ทีก่ ฎหมายก�ำหนด (เช่น รายงานธุรกรรมเงินสด รายงานธุกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
FIU ต้อง
a) ขอรับและใช้ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อด�ำเนินการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม
b) เข้าถึงข้อมูลด้านการเงิน การบริหารจัดการ และการบังคับใช้กฎหมายในขอบเขตที่กว้างที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างเหมาะสม
FIU ต้องด�ำเนินการ
a) วิเคราะห์เชิงปฏิบตั กิ ารโดยใช้และขอรับข้อมูลเพือ่ บ่งชีเ้ ป้าหมายเฉพาะ เพือ่ ตามรอยกิจกรรมหรือ
ธุรกรรมนั้น ๆ และเพื่อพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายและทรัพย์สินที่ได้มาจาก
การก่ออาชญากรรม การฟอกเงิน ความผิดมูลฐาน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
b) วิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์โดยใช้และขอรับข้อมูลข่าวสาร รวมถึงข้อมูลทีห่ น่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าที่
อาจส่งให้ เพือ่ บ่งชีก้ ารฟอกเงิน ความผิดมูลฐาน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
FIU ต้องสามารถส่งต่อข้อมูลข่าวสารและผลการวิเคราะห์ได้เองและเมื่อหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องร้องขอ และต้องใช้ช่องทางในการส่งข้อมูลที่มั่นคงปลอดภัย
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29.6

29.7

29.8

FIU ต้องคุ้มครองข้อมูลโดย
a) มีกฎเกณฑ์ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของข้อมูล รวมถึงขั้นตอนในการ
จัดการ จัดเก็บ ส่งต่อ และคุ้มครอง หรือเข้าถึงข้อมูล
b) การสร้างหลักประกันว่าเจ้าหน้าที่ FIU มีระดับในการรับรองความไว้วางใจ และมีความเข้าใจ
ในหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการและส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ละเอียดอ่อนและเป็นความลับ
c) การสร้างหลักประกันว่ามีการจ�ำกัดการเข้าถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและข้อมูล รวมถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
FIU ต้องด�ำเนินการอย่างเป็นอิสระและมีอ�ำนาจในการตัดสินใจโดย
a) มีอ�ำนาจและสมรรถนะในการปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นอิสระ รวมถึงอ�ำนาจในการตัดสินใจ
เพื่อวิเคราะห์ ขอ และ/หรือส่ง หรือส่งต่อข้อมูลใดเป็นการเฉพาะ
b) สามารถประสานหรือร่วมกับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ภายในประเทศหรือหน่วยงานคู่เจรจา
ต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างอิสระ
c) หาก FIU อยูใ่ นโครงสร้างขององค์กรอืน่ FIU ต้องมีหน้าทีห่ ลักโดยเฉพาะแยกจากหน้าทีข่ ององค์กรอืน่
d) สามารถขอรั บ และใช้ ท รั พ ยากรที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ โดยอิ ส ระจากอิ ท ธิ พ ลหรื อ
การแทรกแซงที่ ไ ม่ เ หมาะสมจากฝ่ า ยการเมื อ ง รั ฐ บาล หรื อ ธุ ร กิ จ ที่ อ าจสร้ า งผลเสี ย ต่ อ
การปฏิบัติการที่เป็นอิสระได้
หากมีการจัดตั้ง FIU ขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก Egmont Group FIU ดังกล่าวต้องสมัครเป็น
สมาชิกกลุ่ม โดยยื่นใบสมัครกับกลุ่ม Egmont Group อย่างไม่มีเงื่อนไข และเข้าร่วมในกระบวนการ
สมัครอย่างเต็มที่
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ข้อแนะนำ�ที่ 30
30.1
30.2
30.3
30.4
30.5

หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยบังคับใช้กฎหมายและหน่วยสืบสวน

ต้องมีหน่วยบังคับใช้กฎหมายทีถ่ กู ก�ำหนดให้มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการสร้างหลักประกันว่ามีการสืบสวน
อย่างเหมาะสมในความผิดฐานการฟอกเงิน ความผิดมูลฐานทีเ่ กีย่ วข้อง และความผิดฐานการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ภายในกรอบนโยบายด้าน AML/CFT ของประเทศ
นักสืบสวนความผิดมูลฐานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องมีอ�ำนาจในการสืบสวนความผิดฐาน
ML/FT ควบคูไ่ ปกับการสืบสวนทางการเงินหรือสามารถส่งคดีไปยังหน่วยงานอืน่ เพือ่ ติดตามการสืบสวน
ดังกล่าว โดยไม่ต้องค�ำนึงว่าความผิดมูลฐานได้เกิดขึ้นหรือไม่
ต้องมีหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการบ่งชี้ สืบหาร่องรอย ระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สิน และ
ยึดทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้ หรืออาจอยู่ภายใต้การริบทรัพย์ หรือสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจาก
การก่ออาญชากรรมโดยเร็ว
ประเทศต้องสร้างหลักประกันว่าได้น�ำข้อแนะน�ำที่ 30 ไปใช้กับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ที่ไม่ใช่
หน่วยบังคับใช้กฎหมาย แต่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสืบสวนทางการเงินที่เกี่ยวกับ
ความผิดมูลฐานถึงขั้นที่หน่วยงานเหล่านั้นก�ำลังปฏิบัติภารกิจภายใต้ข้อแนะน�ำนี้
หากหน่วยบังคับใช้กฎหมายด้านการต่อต้านการทุจริตได้รบั การก�ำหนดให้สบื สวนความผิดฐาน ML/FT
ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับความผิดฐานการทุจริตภายใต้ข้อแนะน�ำที่ 30 หน่วยบังคับใช้กฎหมาย
นัน้ ต้องมีอำ� นาจทีเ่ พียงพอในการบ่งชี้ สืบหาร่องรอย และระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สนิ หรือยึดทรัพย์
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ข้อแนะนำ�ที่ 31
31.1

31.2

31.3

31.4

อำ�นาจของหน่วยบังคับใช้กฎหมายและหน่วยสืบสวน

หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่สืบสวนการฟอกเงิน ความผิดมูลฐาน และการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายต้องสามารถเข้าถึงเอกสารและข้อมูลข่าวสารทีจ่ ำ� เป็นทัง้ หมดเพือ่ ใช้ในการสืบสวน ด�ำเนินคดี
และด�ำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอ�ำนาจในการใช้มาตรการบังคับเพื่อ
a) หาหลักฐานที่สถาบันการเงิน DNFBPs และบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นถือครองอยู่
b) ค้นหาบุคคลและหลักฐานสนับสนุน
c) บันทึกค�ำให้การพยาน
d) ยึดและขอรับพยานหลักฐาน
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่สืบสวนต้องมีความสามารถในการใช้เทคนิคการสืบสวนในขอบเขตที่กว้าง
เพื่อสืบสวนการฟอกเงิน ความผิดมูลฐาน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึง
a) ปฏิบัติการอ�ำพราง
b) การดักฟังการติดต่อสื่อสาร
c) การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์
d) การส่งมอบภายใต้การควบคุม
ประเทศต้องมีกลไกเพื่อ
a) บ่งชี้ได้เร็วพอว่าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลถือครองหรือควบคุมบัญชีหรือไม่
b) สร้างหลักประกันว่าหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่มีกระบวนการเพื่อบ่งชี้ทรัพย์สินโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้เจ้าของทราบล่วงหน้า
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่สืบสวนการฟอกเงิน ความผิดมูลฐาน และการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย ต้องสามารถขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ FIU ถือครอง
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ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

ข้อแนะนำ�ที่ 32

การขนเงินสด

32.1

ประเทศต้องใช้ระบบส�ำแดง (declaration system) หรือระบบการเปิดเผยข้อเท็จจริง (disclosure
system) ส�ำหรับการขนส่งเงินและตราสารที่เปลี่ยนมือ (bearer negotiable instruments)
ข้ามประเทศทีเ่ ข้าประเทศหรือออกนอกประเทศ ประเทศต้องสร้างหลักประกันว่าต้องมีการส�ำแดงหรือ
การเปิดเผยเมื่อมีการขนส่งข้ามประเทศทุกประเภท ไม่ว่าจะโดยนักท่องเที่ยว หรือผ่านระบบไปรษณีย์
และระบบขนส่งสินค้า แต่อาจใช้ระบบที่แตกต่างส�ำหรับการขนส่งในรูปแบบต่างๆ

32.2

ส�ำหรับระบบส�ำแดง ก�ำหนดให้บุคคลทุกคนที่ขนเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือข้ามประเทศที่มีมูลค่า
เกินกว่าที่ก�ำหนดไว้ คือ 15,000 USD/EUR ยื่นส�ำแดงต่อหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ ประเทศอาจเลือก
ประเภทของระบบการส�ำแดงจาก 3 ประเภทดังต่อไปนี้
a) ระบบการส�ำแดงเป็นลายลักษณ์อักษรส�ำหรับนักท่องเที่ยวทุกคน
b) ระบบการส�ำแดงเป็นลายลักษณ์อกั ษรส�ำหรับนักท่องเทีย่ วทุกคนทีข่ นเงินเกินทีก่ ำ� หนดและ/หรือ
c) ระบบการส�ำแดงด้วยวาจาส�ำหรับนักท่องเที่ยวทุกคน

32.3

ส�ำหรับระบบการเปิดเผยข้อเท็จจริง ก�ำหนดให้นกั ท่องเทีย่ วให้คำ� ตอบทีเ่ ป็นจริงและให้ขอ้ มูลทีเ่ หมาะสม
เมื่อเจ้าหน้าที่ร้องขอ แต่ไม่จ�ำเป็นต้องส�ำแดงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา

32.4

กรณีที่พบการส�ำแดงหรือการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จของเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือ หรือ
พบการไม่ส�ำแดงหรือไม่เปิดเผยข้อเท็จจริง หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ต้องมีอ�ำนาจในการขอและ
รับข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขนเงิน โดยค�ำนึงถึงต้นทางของเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือและความมุ่งหมาย
ในการใช้เงินหรือตราสารดังกล่าว

32.5

บุคคลทีส่ ำ� แดงหรือเปิดเผยข้อเท็จจริงทีเ่ ป็นเท็จต้องอยูใ่ นข่ายได้รบั การลงโทษอย่างเหมาะสมและมีผล
เป็นการยับยั้งไม่ว่าจะเป็นทางอาญา ทางแพ่ง หรือทางปกครอง

32.6

ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการส�ำแดงหรือการเปิดเผยข้อเท็จจริงต้องมีไว้ให้ FIU โดยผ่านทัง้ (a) ระบบทีแ่ จ้ง FIU
ว่ามีธรุ กรรมข้ามประเทศสงสัย หรือ (b) การจัดท�ำข้อมูลการส�ำแดงและเปิดเผยข้อเท็จจริงให้แก่ FIU โดยตรง

32.7

ในระดับภายในประเทศ ประเทศต้องสร้างหลักประกันว่ามีการประสานระหว่างหน่วยงานด้านศุลกากร
ตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อแนะน�ำที่ 32
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32.8

หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ต้องสามารถหยุดหรือยับยั้งเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือในระยะเวลา
ที่สมเหตุสมผลเพื่อสืบให้แน่ใจว่ามีการพบหลักฐานเกี่ยวกับ ML/FT หรือไม่ในกรณีที่
a) มีข้อสงสัยว่ามี ML/FT หรือความผิดมูลฐาน
b) มีการส�ำแดงหรือการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จ

32.9

ประเทศต้องสร้างหลักประกันว่าระบบการส�ำแดงและการเปิดเผยข้อเท็จจริงต้องเอื้อต่อความร่วมมือ
และการช่ ว ยเหลื อ ระหว่ า งประเทศตามข้ อ แนะน� ำ ที่ 36 ถึ ง 40 ทั้ ง นี้ เ พื่ อ อ� ำ นวยความสะดวก
แก่ความร่วมมือดังกล่าว ต้องเก็บข้อมูลไว้เมื่อ
a) การส�ำแดงหรือเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เกินกว่าวงเงินที่ก�ำหนด
b) การส�ำแดงหรือเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จ
c) สงสัยว่ามี ML/FT

32.10 ประเทศต้องสร้างหลักประกันว่ามีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้ข้อมูล
ผ่านระบบการส�ำแดงและเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างเหมาะสมโดยปราศจากข้อจ�ำกัดเรื่อง a) การช�ำระ
ค่าสินค้าและบริการระหว่างประเทศ b) การเคลื่อนย้ายเงินเงินอย่างเสรีด้วยวิธีใดๆ
32.11 บุคคลที่ขนเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ข้ามประเทศที่เกี่ยวข้องกับ ML/FT หรือความผิดมูลฐาน
ต้องอยู่ภายใต้ (a) การลงโทษที่เหมาะสมและมีผลเป็นการยับยั้งไม่ว่าทางอาญา  ทางแพ่ง หรือ
ทางปกครอง และ (b) มาตรการที่สอดคล้องกับข้อแนะน�ำที่ 4 ที่ท�ำให้สามารถริบเงินหรือตราสาร
ดังกล่าวได้
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ข้อแนะนำ�ที่ 33
33.1

สถิติ

ประเทศต้องเก็บรักษาสถิติเกี่ยวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบ AML/CFT ของตน
อย่างรอบด้าน รวมถึงสถิติด้าน
a) การรับและส่งต่อธุรกรรมสงสัย
b) การสืบสวน ฟ้องร้องด�ำเนินคดี และการพิพากษาว่ามีความผิดฐาน ML/FT
c) การระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สิน การยึด และริบทรัพย์สิน
d) ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา หรือการขอและรับความร่วมมือระหว่างประเทศ
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ข้อแนะนำ�ที่ 34
34.1

แนวปฏิบัติและความเห็น

หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล และหน่วยงานก�ำกับดูแลตนเอง ต้องจัดท�ำ
แนวปฏิบัติและความเห็น ซึ่งจะช่วยสถาบันการเงิน และ DNFBPs ในการด�ำเนินมาตรการด้าน
AML/CFT โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการตรวจพบและการรายงานธุรกรรมสงสัย
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ข้อแนะนำ�ที่ 35

บทลงโทษ

35.1

ประเทศต้องสร้างหลักประกันว่ามีบทลงโทษที่เหมาะสมและมีผลเป็นการยับยั้งไม่ว่าจะเป็นทางอาญา 
ทางแพ่ง หรือทางปกครองทีส่ ามารถใช้กบั บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด
ด้าน AML/CFT ของข้อแนะน�ำที่ 6 และ 8 จนถึงข้อที่ 23

35.2

บทลงโทษต้องไม่ใช้แค่เพียงสถาบันการเงิน และ DNFBPs เท่านั้น แต่ต้องรวมถึงผู้บริหารและผู้จัดการ
ระดับอาวุโสด้วย
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ข้อแนะนำ�ที่ 36

กรรมสารระหว่างประเทศ

36.1

ประเทศต้องเป็นภาคีอนุสัญญากรุงเวียนนา  อนุสัญญาพาเลอโม อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการทุจริต (อนุสัญญาเมอริดา) และอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย

36.2

ประเทศต้องปฏิบัติตามอนุสัญญากรุงเวียนนา  อนุสัญญาพาเลอโม อนุสัญญาเมอริดา  และอนุสัญญา
ว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างครบถ้วน
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ข้อแนะนำ�ที่ 37
37.1
37.2

37.3
37.4

37.5
37.6
37.7

37.8

ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา

ประเทศต้องมีฐานทางกฎหมายที่ก่อให้เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญาได้อย่างรวดเร็ว
ในขอบเขตที่กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในด้านการสืบสวน การฟ้องร้องด�ำเนินคดี และการด�ำเนินการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการฟอกเงิน ความผิดมูลฐานทีเ่ กีย่ วข้อง และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ประเทศต้องใช้หน่วยงานกลางหรือกลไกทางการที่จัดตั้งเพื่อส่งค�ำขอหรือด�ำเนินการตามค�ำขอ และ
ต้องมีกระบวนการทีช่ ดั เจนส�ำหรับการจัดล�ำดับความส�ำคัญและด�ำเนินการตามค�ำขอความความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันทางอาญาได้ทันเวลา  และต้องบ�ำรุงรักษาระบบการจัดการคดีเพื่อติดตามความก้าวหน้า
ของค�ำขอ
ไม่ควรห้ามไม่ให้มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา  หรือท�ำให้ความช่วยเหลือนั้นอยู่ในเงื่อนไข
ที่เข้มงวดหรือไม่สมเหตุสมผลจนเกินไป
ประเทศต้องไม่ปฏิเสธค�ำขอความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างกันโดยอ้างเหตุผลว่า
a) ความผิดนั้นเกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง
b) เป็นข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการรักษาความลับของสถาบันการเงิน และ DNFBPs ยกเว้นกรณี
ทีข่ อ้ มูลนัน้ ถูกถือครองโดยใช้เอกสิทธิวชิ าชีพทางกฎหมาย หรือความลับของวิชาชีพทางกฎหมาย
ต้องรักษาความลับของค�ำขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญาที่ประเทศได้รับ และเก็บข้อมูล
นั้นไว้กับตนเองโดยอยู่ภายใต้หลักการพื้นฐานของกฎหมายภายในประเทศ เพื่อคุ้มครองความถูกต้อง
สมบูรณ์ของการสืบสวน
ในกรณีที่ค�ำขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญาไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ก�ำลังบังคับ ประเทศ
ก็ไม่ต้องใช้หลักความผิดสองประเทศ (dual criminality) มาเป็นเงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือ
ในกรณีทกี่ ำ� หนดให้ตอ้ งเป็นความผิดสองประเทศจึงจะให้ความช่วยเหลือซึง่ กันและกันทางอาญาได้ ให้ถอื ว่า
ได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดแล้ว ไม่วา่ ทัง้ สองประเทศจะให้ความผิดนัน้ อยูใ่ นความผิดประเภทเดียวกัน หรือ
ตั้งชื่อความผิดโดยใช้ศัพท์เฉพาะทางเดียวกันหรือไม่ โดยมีเงื่อนไขว่าทั้งสองประเทศจะต้องก�ำหนด
ให้การกระท�ำความผิดนั้นเป็นความผิดอาญา
ก�ำหนดให้ใช้อ�ำนาจและเทคนิคการสืบสวนตามข้อแนะน�ำที่ 31 หรืออ�ำนาจและเทคนิคอื่นของ
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในประเทศ เพื่อตอบสนองค�ำขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา
รวมทัง้ การตอบสนองค�ำขอจากหน่วยบังคับใช้กฎหมายและศาลของต่างประเทศ อ�ำนาจและเทคนิคเหล่านี้
ต้องรวมถึง
a) อ�ำนาจเฉพาะทั้งหมดที่ก�ำหนดไว้ภายใต้ข้อแนะน�ำที่ 31 ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม สืบค้น
และยึดครองข้อมูลข่าวสาร เอกสาร หรือหลักฐาน (รวมถึงหลักฐานทางการเงิน) จากสถาบันการเงิน
หรือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น และบันทึกค�ำให้การของพยาน
b) อ�ำนาจและเทคนิคการสืบสวนอื่นในขอบเขตที่กว้าง
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ข้อแนะนำ�ที่ 38

ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา: การอายัดและริบทรัพย์

38.1

ประเทศต้องมีหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตอบสนองอย่งรวดเร็วต่อค�ำขอจากต่างประเทศให้บ่งชี้
ระงับ ยึด หรือริบทรัพย์
a) ทรัพย์สินที่ถูกฟอกจาก
b) ทรัพย์สินที่ได้มาจาก
c) เครื่องมือที่ใช้ใน
d) เครื่ อ งมื อ ที่ มุ ่ ง หมายใช้ เ พื่ อ การฟอกเงิ น ความผิ ด มู ล ฐาน หรื อ การสนั บ สนุ น ทางการเงิ น
แก่การก่อการร้าย
e) ทรัพย์สินที่มีมูลค่าเท่ากัน

38.2

ประเทศต้องมีอำ� นาจเพือ่ ให้ความช่วยเหลือต่อค�ำขอความร่วมมือทีเ่ กีย่ วกับการริบทรัพย์โดยไม่ตอ้ งได้รบั
การพิพากษาว่ามีความผิด (non-conviction based confiscation) และมาตรการชั่วคราวที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อยในสภาพการณ์ทไี่ ม่สามารถหาผูก้ ระท�ำความผิดได้ดว้ ยสาเหตุเสียชีวติ หลบหนีไปต่างประเทศ
สูญหาย หรือไม่ทราบผู้กระท�ำความผิด เว้นเสียแต่ว่าการด�ำเนินการนี้จะไม่สอดคล้องกับหลักการ
พื้นฐานของกฎหมายภายในประเทศ

38.3

ประเทศต้องมี (a) การเตรียมการส�ำหรับการประสานกับต่างประเทศในการยึดและริบทรัพย์ และ
(b) กลไกเพือ่ บริหารจัดการและขายทอดทรัพย์สนิ ทีถ่ กู ระงับการด�ำเนินการ ถูกยึด หรือถูกริบเมือ่ จ�ำเป็น

38.4

ประเทศต้องสามารถแบ่งปันทรัพย์สนิ ที่ถกู ริบกับประเทศอืน่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมือ่ การริบทรัพย์นนั้
เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมของการประสานบังคับใช้กฎหมาย
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ข้อแนะนำ�ที่ 39

การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

39.1

ประเทศต้องสามารถด�ำเนินการตามค�ำขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เกี่ยวข้องกับ ML/FT โดยไม่ชักช้า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศต้อง
a) สร้างหลักประกันว่า ML/FT เป็นความผิดที่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้
b) สร้างหลักประกันว่ามีระบบบริหารจัดการคดีและมีกระบวนการที่ชัดเจนส�ำหรับการด�ำเนินการ
ตามค�ำขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้เร็วพอ รวมถึงการจัดล�ำดับความส�ำคัญตามความเหมาะสม
c) ต้องไม่ก�ำหนดเงื่อนไขที่ไม่สมเหตุสมผลหรือเข้มงวดเกินไปในการด�ำเนินการตามค�ำขอให้ส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน

39.2

ประเทศต้อง
a) ส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เป็นคนชาติตน หรือ
b) ในกรณีทไี่ ม่สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดนด้วยเหตุผลเพียงเพราะเป็นคนชาติ เมือ่ ได้รบั ค�ำขอให้สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดน
ประเทศต้องส่งคดีต่อหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่โดยไม่ชักช้า  เพื่อด�ำเนินคดีความผิดที่ได้ระบุไว้
ในค�ำขอ

39.3

กรณีทกี่ ำ� หนดให้ใช้ความผิดสองประเทศส�ำหรับการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน ให้ถอื ว่าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดแล้ว
ไม่ ว ่ า ทั้ ง สองประเทศจะก� ำ หนดให้ ค วามผิ ด อยู ่ ใ นความผิ ด ประเภทเดี ย วกั น หรื อ ตั้ ง ชื่ อ ความผิ ด
โดยใช้ศพั ท์เฉพาะทางเดียวกันหรือไม่ โดยมีเงือ่ นไขว่าทัง้ สองประเทศจะต้องก�ำหนดให้การกระท�ำความผิด
นั้นเป็นความผิดอาญา

39.4

ประเทศต้องก�ำหนดให้มกี ลไกส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนทีผ่ อ่ นปรนซึง่ สอดคล้องกับหลักการพืน้ ฐานของกฎหมาย
ภายในประเทศ
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RECOMMENDATION 40

OTHER FORMS OF INTERNATIONAL CO-OPERATION

General Principles
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ข้อแนะนำ�ที่ 40

ความร่วมมือระหว่างประเทศรูปแบบอื่น ๆ

หลักการทัว่ ไป
40.1 ประเทศต้องสร้างหลักประกันว่าหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในประเทศสามารถให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในด้านการฟอกเงิน ความผิดมูลฐานที่เกี่ยวข้อง และการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายได้อย่างรวดเร็วในขอบเขตที่กว้างที่สุด การแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวต้องด�ำเนินการ
เมื่อมีค�ำขอและแจ้งไปเองได้โดยไม่ต้องมีค�ำขอ
40.2 หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ต้อง
a) มีฐานทางกฎหมายอย่างครบถ้วนในการให้ความร่วมมือ
b) มีอ�ำนาจในการใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อร่วมมือ
c) มีกลไก หรือช่องทางที่ชัดเจนและปลอดภัยที่จะอ�ำนวยความสะดวกและอนุญาตให้ส่งค�ำขอหรือ
ด�ำเนินการตามค�ำขอ
d) มีกระบวนการที่ชัดเจนส�ำหรับการจัดล�ำดับความส�ำคัญและด�ำเนินการตามค�ำขอได้ทันเวลา
e) มีกระบวนการที่ชัดเจนส�ำหรับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับ
40.3 ในกรณีหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้ความตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีเพือ่ ร่วมมือ ความตกลง
เหล่านี้ต้องได้รับการเจรจากับหน่วยงานคู่เจรจาต่างประเทศและลงนามได้เหมาะสมแก่เวลา
40.4 เมื่อได้รับค�ำขอ หน่วยงานที่ส่งค�ำขอต้องจัดให้มีความเห็นเกี่ยวกับการใช้และประโยชน์ของข้อมูล
ที่ได้รับกลับไปยังหน่วยงานที่ตนได้รับความช่วยเหลือโดยไม่ชักช้า
40.5 ประเทศต้องไม่ห้ามหรือก�ำหนดเงื่อนไขที่ไม่สมเหตุสมผลหรือเข้มงวดเกินไปเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพือ่ แลกเปลีย่ นหรือให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีต่ อ้ งไม่ปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือโดยอ้างเหตุผลว่า
a) ค�ำขอนั้นเกี่ยวกับการเงินการคลัง
b) กฎหมายก�ำหนดให้สถาบันการเงิน และ DNFBPs รักษาความลับ ยกเว้นกรณีที่ข้อมูลนั้น
ถูกถือครองโดยใช้เอกสิทธิวิชาชีพทางกฎหมาย หรือความลับของวิชาชีพทางกฎหมาย
c) มีการสอบสวน สืบสวน หรือการด�ำเนินการตามที่ประเทศร้องขอ เว้นเสียแต่ว่าความช่วยเหลือ
นั้นจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน สืบสวน หรือการด�ำเนินการนั้น
d) ลักษณะหรือสถานะ (ทางแพ่ง ทางปกครอง การบังคับใช้กฎหมาย ฯลฯ) ของหน่วยงานที่มี
อ�ำนาจหน้าที่ที่ร้องขอแตกต่างไปจากหน่วยงานคู่เจรจาต่างประเทศ
40.6 ประเทศต้องมีการควบคุมหรือการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างหลักประกันว่าข้อมูลที่แลกเปลี่ยน
ระหว่างหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ร้องขอหรือจัดหาให้เท่านั้น และใช้โดย
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ได้รับการร้องขอก่อน
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40.7

หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ต้องรักษาความลับส�ำหรับค�ำขอความร่วมมือใด ๆ และข้อมูลที่แลกเปลี่ยน
โดยสอดคล้องกับพันธกรณีของทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล
อย่างน้อยหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ต้องคุ้มครองข้อมูลที่ได้แลกเปลี่ยนในลักษณะเดียวกันกับ
การคุ้มครองข้อมูลที่คล้ายคลึงซึ่งได้รับจากแหล่งข้อมูลในประเทศ หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่
ต้องสามารถปฏิเสธการให้ขอ้ มูล หากหน่วยงานทีร่ อ้ งขอไม่สามารถคุม้ ครองข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

40.8

หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีต่ อ้ งสามารถด�ำเนินการสอบสวนในนามของหน่วยงานคูเ่ จรจาต่างประเทศได้
และแลกเปลีย่ นข้อมูลทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั กับหน่วยงานคูเ่ จรจาต่างประเทศ หากมีการสืบสวนภายในประเทศ
การแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่าง FIU
40.9

FIU ต้องมีฐานทางกฎหมายอย่างเพียงพอส�ำหรับการให้ความร่วมมือด้านการฟอกเงิน ความผิดมูลฐาน
ที่เกี่ยวข้อง และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

40.10 FIU ต้องมีแจ้งความเห็นกลับไปยังหน่วยงานคู่เจรจาต่างประเทศเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ได้รับ ตลอดจน
ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากข้อมูลดังกล่าว
40.11 FIU ต้องมีอ�ำนาจในการแลกเปลี่ยน
a) ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ FIU สามารถเข้าถึงและขอรับได้โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะข้อมูลภายใต้
ข้อแนะน�ำที่ 29
b) ข้อมูลอื่นใดที่ FIU มีอ�ำนาจขอรับหรือเข้าถึงโดยตรงหรือโดยอ้อมในระดับภายในประเทศ
โดยอยู่ภายใต้หลักการต่างตอบแทน
การแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างผูม้ หี น้าทีก่ ำ� กับดูแลทางการเงิน
40.12 ผูม้ หี น้าทีก่ ำ� กับดูแลทางการเงินต้องมีฐานทางกฎหมายส�ำหรับการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานคูเ่ จรจา
ต่างประเทศ (โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงลักษณะหรือสถานะ) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศด้าน
การก�ำกับดูแล โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแลกเปลีย่ นข้อมูลการก�ำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้องกับวัตถุประสงค์ AML/CFT
40.13 ผูม้ หี น้าทีก่ ำ� กับดูแลทางการเงินต้องสามารถแลกเปลีย่ นข้อมูลภายในประเทศรวมถึงข้อมูลทีส่ ถาบันการเงิน
ถือครองกับหน่วยงานคู่เจรจาต่างประเทศได้ในลักษณะที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละฝ่าย
40.14 ผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแลทางการเงินต้องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเภทต่อไปนี้ได้เมื่อเกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ AML/CFT โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแลทางการเงินอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ร่วมกันในการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินที่ด�ำเนินการอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
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a)

ข้อมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ เช่น ข้อมูลระบบการออกกฎเกณฑ์ภายใน และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ภาคการเงิน
b) ข้อมูลเกีย่ วกับผูม้ หี น้าทีก่ ำ� กับดูแลโดยเฉพาะอย่างยิง่ ส�ำหรับผูม้ หี น้าทีก่ ำ� กับดูแลภายใต้หลักปฏิบตั ิ
ด้านการก�ำกับดูแล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินการทางธุรกิจของสถาบันการเงิน เจ้าของ
ผู้รับประโยชน์ การบริหารจัดการ และความถูกต้องเหมาะสม
c) ข้ อ มู ล ด้ า น AML/CFT เช่ น ขั้ น ตอนการด� ำ เนิ น งานและนโยบายภายในด้ า น AML/CFT
ของสถาบันการเงิน ข้อมูลการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงลูกค้า  ข้อมูลลูกค้า  ตัวอย่างบัญชี
และข้อมูลการท�ำธุรกรรม
40.15 ผู ้ มี ห น้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลทางการเงิ น ต้ อ งสามารถด� ำ เนิ น การสอบสวนในนามของหน่ ว ยงานคู ่ เ จรจา
ต่างประเทศได้ และสามารถมอบอ�ำนาจหรืออ�ำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมแก่หน่วยงาน
หน่ ว ยงานคู ่ เ จรจาต่ า งประเทศให้ ด� ำ เนิ น การสอบสวนในประเทศได้ เพื่ อ อ� ำ นวยการก� ำ กั บ ดู แ ล
ในระดับกลุ่มอย่างมีประสิทธิผล
40.16 ผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแลทางการเงินต้องสร้างหลักประกันว่าได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากผู้มีหน้าที่
ก�ำกับดูแลทางการเงินที่ได้รับค�ำขอส�ำหรับการส่งต่อข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยน หรือใช้ข้อมูลเพื่อ
วัตถุประสงค์การก�ำกับดูแลหรือวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อการก�ำกับดูแล เว้นแต่ผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแล
ทางการเงินที่ด�ำเนินการร้องขออยู่ภายใต้พันธกรณีทางกฎหมายที่ต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อมูล
ในกรณีเช่นนั้น อย่างน้อยผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแลทางการเงินที่ด�ำเนินการร้องขอต้องแจ้งผู้มีหน้าที่
ก�ำกับดูแลทางการเงินที่ได้รับค�ำขอทราบถึงพันธกรณีทันที
การแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างหน่วยบังคับใช้กฎหมาย
40.17 หน่วยบังคับใช้กฎหมายต้องสามารถแลกเปลีย่ นข้อมูลภายในประเทศกับหน่วยงานคูเ่ จรจาต่างประเทศได้
เพือ่ วัตถุประสงค์ดา้ นข่าวกรองทางการเงินหรือเพือ่ การสืบสวนการฟอกเงิน ความผิดมูลฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการบ่งชี้และติดตามร่องรอยของรายได้และ
เครื่องมือที่ใช้ในการกระท�ำความผิด
40.18 หน่วยบังคับใช้กฎหมายต้องสามารถใช้อ�ำนาจ รวมถึงเทคนิคการสืบสวนใดๆ ที่มีอยู่ตามกฎหมาย
ภายในประเทศ เพื่อด�ำเนินการสอบสวนและหาข้อมูลในนามของหน่วยงานคู่เจรจาต่างประเทศ
กฎเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติในการให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยบังคับใช้กฏหมาย เช่น ข้อตกลงระหว่าง
ต�ำรวจสากลหรือต�ำรวจสากลยุโรป หรือฝ่ายยุตธิ รรมสากลยุโรป และแต่ละประเทศต้องก�ำหนดข้อห้าม
เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลตามที่หน่วยบังคับใช้กฎหมายที่รับค�ำขอก�ำหนด
40.19 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องตัง้ คณะสืบสวนร่วม เพือ่ ด�ำเนินความร่วมมือในด้านสืบสวน และหากจ�ำเป็น
อาจจัดท�ำข้อตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีเพื่อให้สามารถด�ำเนินการสืบสวนร่วมได้
การแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างหน่วยงานอืน่ ทีไ่ ม่ใช่หน่วยงานคูเ่ จรจา
40.20 ประเทศต้องอนุญาตให้หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อมูลโดยอ้อมกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่
หน่วยงานคู่เจรจาโดยใช้หลักการที่เกี่ยวข้องข้างต้น ประเทศต้องสร้างหลักประกันว่า  หน่วยงานที่มี
อ�ำนาจหน้าที่ที่ร้องขอข้อมูลโดยอ้อมต้องแจ้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและต้องแจ้งด้วยว่าด�ำเนินการ
ขอข้อมูลในนามหน่วยงานใด
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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
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Core Issues to be considered in determining if the Outcome is being achieved
ͳǤͳǤ

ͳǤʹǤ

 Ȁ ǫ

     Ȁ      Ȁ    
 ǫ

154 96 TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT

EFFECTIVENESS ASSESSMENT

METHODOLOGY
ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Assessment)
เข้าใจความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ

ผลลัพธ์ระยะสัน้ ด้านที่ 1 ก่อการร้าย และด�ำเนินการประสานภายในประเทศเพือ่ ต่อต้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธ

ลักษณะของระบบทีม่ ปี ระสิทธิผล
ประเทศบ่งชี้ ประเมิน และเข้าใจความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายอย่างเหมาะสม และประสานภายในประเทศเพื่อด�ำเนินการลดความเสี่ยงเหล่านั้น
รวมถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การใช้แหล่งข้อมูล
ทีน่ า่ เชือ่ ถือในขอบเขตทีก่ ว้าง การใช้ผลการประเมินความเสีย่ งเป็นฐานในการก�ำหนดและจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของนโยบายและการด�ำเนินงานด้าน AML/CFT การติดต่อสื่อสารตลอดจนน�ำนโยบายไปปฏิบัติด้วยวิธี
ประสานผ่านช่องทางที่เหมาะสม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังต้องร่วมมือและประสานโยบายเพื่อต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธ ส่งผลให้ความเสีย่ งด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายลดลงเป็นอย่างมาก
ผลลัพธ์นเี้ กีย่ วข้องกับข้อแนะน�ำที่ 1, 2, 33 และ 34 และยังเป็นส่วนเสริมของข้อแนะน�ำที่ 15
ข้อความถึงคณะผู้ประเมิน
1) คณะผู้ประเมินไม่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการทบทวนความเสี่ยงหรือประเมินการประเมินความเสี่ยงในเชิงลึก
แต่ควรพิจารณาว่าหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีไ่ ด้นำ� ความเสีย่ งดังกล่าวไปก�ำหนดนโยบายและด�ำเนินการ
เพื่อลดความเสี่ยงได้ดีเพียงใด
2) คณะผู้ประเมินควรค�ำนึงถึงผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์ระยะสั้น (Immediate Outcome : IO) ด้านที่ 1 นี้
ในการประเมิน IO ด้านอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม คณะผู้ประเมินควรให้ผลวิเคราะห์ในด้านความร่วมมือและ
การประสานมาตรการเพือ่ ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธมีผลกับแค่การประเมิน
IO ด้านที่ 11 เท่านั้น และไม่ควรมีผลกับ IO ด้านอื่น ๆ (คือด้านที่ 2 ถึงด้านที่ 10) ที่เป็นเรื่องการต่อต้าน
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ประเด็นส�ำคัญ (Core Issues) ที่ควรค�ำนึงถึงในการพิจารณาผลลัพธ์
1.1 ประเทศเข้าใจความเสี่ยงด้าน ML/FT ของประเทศตนได้ดีเพียงใด
1.2 นโยบายและการด�ำเนินงานด้าน AML/CFT ของประเทศสามารถจัดการความเสี่ยงด้าน ML/FT
ที่มีการบ่งชี้ได้ดีเพียงใด
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a)

Examples of Information that could support the conclusions on Core Issues
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The country’s assessment(s) of its ML/TF risks (e.g., types of assessment(s) produced; types of
assessment(s) published / communicatedȌǤ

͵Ǥ

   ȋǤǤǡbriefings 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 productsȌǤ

b)

Examples of Specific Factors that could support the conclusions on Core Issues
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Ȁ      ȋǤǤǡ AML/CFT policies, strategies and statements
communicated/published; engagement and commitment at the senior officials and political
levelȌǤ
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authorities, Core Issue 1.5 does not prejudge a country’s choice for a particular form and applies equally
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1.3 ได้น�ำผลการประเมินความเสี่ยงมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่ออ้างเหตุผลที่จะยกเว้นและสนับสนุน
การใช้มาตรการเข้มข้นส�ำหรับความเสี่ยงสูงหรือมาตรการที่ผ่อนปรนส�ำหรับความเสี่ยงต�่ำได้ดีเพียงใด
1.4 วัตถุประสงค์และการด�ำเนินการของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่และหน่วยงานก�ำกับดูแลตนเอง (SRBs)
มีความสอดคล้องกับนโยบายของประเทศด้าน AML/CFT และความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่บ่งชี้มากน้อย
เพียงใด
1.5 หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีแ่ ละ SRBs ร่วมมือและประสานในการก�ำหนดนโยบายและน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ
เพื่อต่อต้าน ML/FT และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธ WMD มากน้อยเพียงใด
1.6 ประเทศได้สร้างหลักประกันว่าสถาบันการเงิน DNFBPs และภาคส่วนอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งน�ำมาตรฐานของ FATF
มาปรับใช้ ให้ตระหนักถึงผลการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT ของประเทศ มากน้อยเพียงใด
a) ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�ำคัญ (Core Issues)
1. การประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT ของประเทศ (เช่น รูปแบบของการประเมินที่จัดท�ำขึ้น รูปแบบของ
การประเมินที่ตีพิมพ์/เผยแพร่)
2. นโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT (เช่น นโยบาย ยุทธศาสตร์ และค�ำแถลงด้าน AML/CFT
ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ การมีส่วนร่วมและข้อผูกพันในระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูงและระดับการเมือง)
3. การส่งเสริมและประสานงานกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น การสรุปและจัดท�ำสรุปผล
การประเมินความเสี่ยง ความถี่ของการให้ค�ำปรึกษาด้านนโยบายและบทบัญญัติกฎหมาย เพื่อเป็นข้อมูล
ในการประเมินความเสี่ยงและผลของนโยบายอื่น ๆ)
b) ตัวอย่างของปัจจัยเฉพาะที่สามารถน�ำมาสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�ำคัญ (Core Issues)
4. วิธกี าร เครือ่ งมือ และข้อมูลข่าวสารทีใ่ ช้เพือ่ จัดท�ำ ทบทวน และประเมินผลการประเมินความเสีย่ งข้อมูล
ข่าวสารและข้อมูลที่ใช้มีความครบถ้วนสมบูรณ์เพียงใด
5. น�ำข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ รูปแบบการกระท�ำความผิด และแนวปฏิบัติไปใช้
ประโยชน์อย่างไร
6. หน่วยงานใดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบุคคลใด (รวมถึงสถาบันการเงิน และ DNFBPs) ที่มีส่วนร่วม
กับการประเมินความเสีย่ ง หน่วยงานและบุคคลเหล่านัน้ ให้ขอ้ มูลเพือ่ จัดท�ำการประเมินความเสีย่ งระดับชาติ
อย่างไร และในขั้นตอนใด
7. มีการปรับปรุงผลการประเมินความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน มีการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ และตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์หรือการพัฒนาที่ส�ำคัญ (รวมถึงภัยคุกคามและแนวโน้มใหม่ๆ) หรือไม่
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8.

การประเมินความเสี่ยงสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับภัยคุกคาม จุดเปราะบาง และสภาพจ�ำเพาะด้าน
ML/FT ที่ประเทศเผชิญอยู่มากน้อยเพียงใด และได้พิจารณาความเสี่ยงที่บ่งชี้โดยแหล่งข้อมูลอื่น
ที่น่าเชื่อถือหรือไม่
9. นโยบายของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่
10. หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีใ่ ช้กลไกหรือองค์กรใดเพือ่ สร้างหลักประกันว่ามีความร่วมมือ และการประสาน
ของกรอบการด�ำเนินงานระดับชาติเพือ่ ต่อต้าน ML/FT และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธ
WMD ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ และกลไกดังกล่าวครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
หรือไม่
11. การแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ทัง้ กรณีระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงานหรือระหว่างหลายหน่วยงาน
ตามความเหมาะสม เป็นไปภายในเวลาอันสมควรหรือไม่
12. มีทรัพยากรและความเชี่ยวชาญในการประเมินความเสี่ยง และด�ำเนินความร่วมมือ และการประสาน
ภายในประเทศที่เพียงพอหรือไม่
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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
    
Ǥǣ
   Ǣ

 ǡǡǡ  

ȋ  ǡ  ǡ 
Ȍǡ 
   Ǥ

     Ǧ      Ǥ
ǡ    ȋ Ȍ
ǡ ǡǤ
        ͵ Ǧ ͶͲ    
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Note to Assessors:

    
 Ǧ   
ȋ  Ǥ͵ǡ Ǥͷǡ ǤͳͲȌ   Ǧ
   Ǥ

Core Issues to be considered in determining if the Outcome is being achieved
ʹǤͳǤ
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ʹǤ͵Ǥ
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ความร่วมมือระหว่างประเทศน�ำมาซึ่งข้อมูล ข่าวกรองทางการเงิน

ผลลัพธ์ระยะสัน้ ด้านที่ 2 หลักฐาน และ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกในการต่อต้านอาชญากรรมและ
ทรัพย์สินของอาชญากร

ลักษณะของระบบทีม่ ปี ระสิทธิผล
ประเทศให้ขอ้ มูลหรือความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและสร้างสรรค์เมือ่ ได้รบั ค�ำขอจากต่างประเทศ
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ช่วยเหลือในค�ำขอนั้นโดย
▪ หาทีต่ งั้ และส่งตัวอาชญากรข้ามประเทศ
▪ บ่งชี้ ระงับการด�ำเนินการ ยึด ริบ และแบ่งปันทรัพย์สิน และให้ข้อมูล (รวมถึงหลักฐาน
ข่าวกรองทางการเงิน ข้อมูลด้านการก�ำกับดูแล และเจ้าของผูร้ บั ประโยชน์) ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือความผิดมูลฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ยังต้องขอความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อติดตามอาชญากรและ
ทรัพย์สินของอาชญากร ท�ำให้ประเทศไม่เป็นที่จูงใจให้อาชญากร (รวมถึงผู้ก่อการร้าย) ใช้เป็นที่ตั้ง
เพื่อปฏิบัติการ เก็บรักษารายได้ที่ผิดกฎหมาย หรือใช้เป็นที่หลบภัย
ผลลัพธ์นเี้ กีย่ วข้องกับข้อแนะน�ำที่ 36 – 40 และองค์ประกอบของข้อแนะน�ำที่ 9, 15, 24, 25 และ 32
ข้อความถึงคณะผู้ประเมิน
คณะผู้ประเมินควรพิจารณาผลกระทบของการขอและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ IO ด้านนี้
ต่อ IO ด้านอื่น ๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านที่ 3, 5, 6, ถึง 10) รวมถึงพิจารณาวิธีการที่ประเทศขอความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับคดีภายในประเทศ
ประเด็นส�ำคัญ (Core Issues) ที่ควรค�ำนึงถึงในการพิจารณาผลลัพธ์
2.1 ประเทศได้ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญาที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ และส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ตามค�ำขอความร่วมมือระหว่างประเทศมากน้อยเพียงใด และความช่วยเหลือที่ให้นั้นมีคุณภาพอย่างไร
2.2 ประเทศขอความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในลักษณะที่เหมาะสมและ
รวดเร็วเพื่อติดตามการฟอกเงินความผิดมูลฐานที่เกี่ยวข้อง และคดีด้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายในประเทศที่มีลักษณะข้ามชาติมากน้อยเพียงใด
2.3 หน่วยงานต่าง ๆ ได้ขอความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบอืน่ ๆ เพือ่ แลกเปลีย่ นข่าวกรองทางการเงิน
ข้อมูลด้านการก�ำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย หรือข้อมูลอื่นๆ กับหน่วยงานคู่เจรจาต่างประเทศ
ในลักษณะที่เหมาะสมและทันเวลา เพื่อวัตถุประสงค์ด้าน AML/CFT มากน้อยเพียงใด
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Examples of Information that could support the conclusions on Core Issues

ͳǤ

         Ǧ    
ǡ          Ǧ ȋe.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 / exchangeȌǤ
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    Ǧ    ȋ  
  ǡ ǡ Ǧ     ǡ   Ǧ
 ȌǤ

͵Ǥ

ǣȋȌǡȋȌ  Ǧ
ȋǤǤ, 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/TFȌǤ

ͶǤ

ǡ ǡ  Ȁ
ȋǤǤǡ number of ML/TF investigations/ prosecutions, number and value of assets frozen and
confiscated (including non-conviction-based confiscation) arising from international cooperation; value of assets repatriated or sharedȌǤ

b)

Examples of Specific Factors that could support the conclusions on Core Issues
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2.4 หน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบอืน่ ๆ เพือ่ แลกเปลีย่ นข่าวกรองทางการเงิน
ข้อมูลด้านการก�ำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย หรือข้อมูลอื่นๆ กับหน่วยงานคู่เจรจาต่างประเทศ
ในลักษณะที่เหมาะสมและทันเวลา เพื่อวัตถุประสงค์ด้าน AML/CFT มากน้อยเพียงใด
2.5 หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีม่ ขี อ้ มูลและตอบสนองค�ำขอจากต่างประเทศเพือ่ ความร่วมมือในการบ่งชีแ้ ละ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเจ้าของผู้รับประโยชน์ของนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมายได้ดีเพียงใด
a) ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�ำคัญ (Core Issues)
1. หลักฐานการบริหารจัดการและจัดท�ำค�ำขอความร่วมมือระหว่างประเทศเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ความช่วยเหลือซึง่ กันและกันทางอาญา และความร่วมมือระหว่างประเทศรูปแบบอืน่ ๆ (เช่น จ�ำนวนค�ำขอ
ที่ส่งไป จ�ำนวนค�ำขอที่ได้รับ จ�ำนวนค�ำขอที่มีการด�ำเนินการ จ�ำนวนค�ำขอที่ได้รับความช่วยเหลือ หรือ
จ�ำนวนค�ำขอที่ถูกปฏิเสธที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ (เช่น ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
หน่วยข่าวกรองทางการเงิน ผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแล และหน่วยบังคับใช้กฎหมาย) และประเภทของค�ำขอ
ระยะเวลาในการตอบสนองค�ำขอ รวมถึงการจัดล�ำดับความส�ำคัญของค�ำขอในกรณีที่หน่วยงานริเริ่ม
ส่งค�ำขอเองหรือจากการแลกเปลี่ยน)
2. ประเภทและจ�ำนวนของความร่วมมือระหว่างประเทศ (รวมถึงบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ทวิภาคี และพหุภาคี สนธิสญ
ั ญา ความร่วมมือทีอ่ งิ กับหลักการต่างตอบแทน หรือกลไกความร่วมมืออืน่ ๆ)
3. ตัวอย่างของ (a) การจัดท�ำค�ำขอ (b) การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ประสบความส�ำเร็จ
(เช่น การใช้ประโยชน์จากข่าวกรองทางการเงิน หลักฐานที่ส่งให้แก่หรือให้โดยประเทศ (แล้วแต่กรณี)
การสืบสวนในนามหรือร่วมกับหน่วยงานคู่เจรจาต่างประเทศ การส่งตัวผู้ต้องสงสัยหรืออาชญากร
ML/FT ข้ามแดน)
4. ข้อมูลด้านการสืบสวน การฟ้องร้องด�ำเนินคดี การริบ และการส่งคืน/แบ่งปันทรัพย์สิน (เช่น จ�ำนวน
การสืบสวน/การด�ำเนินคดีดา้ น ML/FT จ�ำนวนและมูลค่าของทรัพย์สนิ ทีถ่ กู ระงับและริบ (รวมถึงการริบทรัพย์
โดยไม่ตอ้ งได้รบั การพิพากษาว่ามีความผิด) ทีเ่ กิดขึน้ จากความร่วมมือระหว่างประเทศ มูลค่าของทรัพย์สนิ
ที่ส่งคืนหรือแบ่งปัน)
b) ตัวอย่างของปัจจัยเฉพาะที่สามารถน�ำมาสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�ำคัญ (Core Issues)
5. มาตรการเชิงปฏิบัติการใดที่น�ำมาใช้เพื่อสร้างหลักประกันว่ามีการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
ค�ำขอได้รบั การเก็บเป็นความลับเพือ่ คุม้ ครองความถูกต้องสมบูรณ์ของกระบวนการ (เช่น การสืบสวนสอบสวน)
และน�ำข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนกันมาใช้ตามวัตถุประสงค์
6. กลไกใด (รวมถึงระบบการบริหารจัดการคดี) ทีใ่ ช้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ รับ ประเมิน จัดล�ำดับความส�ำคัญ
และตอบสนองค�ำขอความช่วยเหลือ
7. เหตุผลในการปฏิเสธไม่ให้หรือไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ
8. กลไกใด (รวมถึงระบบการบริหารจัดการคดี) ทีใ่ ช้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ เลือก จัดล�ำดับความส�ำคัญ
และจัดท�ำค�ำขอความช่วยเหลือ
9. วิธดี ำ� เนินการของหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ สร้างหลักประกันว่าประเทศทีร่ บั ค�ำขอความช่วยเหลือได้รบั ข้อมูล
ที่ส�ำคัญและถูกต้อง เพื่อให้เข้าใจและประเมินค�ำขอนั้นได้
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10. ประเทศร่วมมือกับประเทศที่รับค�ำร้องขอหรือประเทศที่ส่งค�ำร้องขอเพื่อหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขข้อขัดแย้ง
ในเรื่องเขตอ�ำนาจหรือปัญหาซึ่งเกิดจากข้อมูลในค�ำร้องขอขาดคุณภาพได้ดีเพียงใด
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบใช้วิธีการใดในการท�ำให้ข้อมูลผู้ติดต่อและความต้องการในค�ำร้องขอความร่วมมือ
ระหว่างประเทศชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย
12. ประเทศด�ำเนินการกับบุคคลสัญชาติของตนอย่างไม่ชกั ช้าโดยไม่มเี หตุอนั ควรเมือ่ ไม่สามารถส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน
ตามกฎหมายได้เพียงใด
13. มีมาตรการและข้อตกลงใดในการบริหารและส่งคืนทรัพย์สินที่ถูกริบทรัพย์ตามค�ำร้องขอของประเทศอื่น
14. มีกระบวนการทางกฎหมาย ทางปฏิบัติหรือทางศาล (ตัวอย่างเช่น การยึดถือหลักความผิดทั้งสองรัฐ
อย่างเคร่งครัดเกินไป) ซึ่งขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือระหว่างประเทศหรือไม่
15. หน่วยงานที่รับผิดชอบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอ้อมกับประเทศที่ไม่ใช่คู่เจรจาในระดับใด
16. มีทรัพยากรอย่างเพียงพอส�ำหรับ (a) รับ บริหาร ประสานงานและตอบสนองต่อค�ำร้องความร่วมมือ
และ (b) จัดท�ำและประสานงานเพื่อร้องขอความช่วยเหลือทันเวลาหรือไม่
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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
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ผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแลได้ก�ำกับดูแล ติดตามตรวจสอบ และก�ำหนด
ผลลัพธ์ระยะสัน้ ด้านที่ 3 กฎเกณฑ์ให้กับสถาบันการเงิน และ DNFBPs เพื่อการปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนด AML/CFT ได้อย่างเหมาะสมกับความเสี่ยง
ลักษณะของระบบทีม่ ปี ระสิทธิผล
การก�ำกับดูแลและติดตามการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายในภาคการเงินและภาคส่วนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องโดย
▪ การป้องกันอาชญากรหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องสัมพันธ์ไม่ให้ถอื ครองหรือเป็นเจ้าของผูร้ บั ประโยชน์
			
ผูซ้ งึ่ ควบคุมผลประโยชน์หรือถือสิทธิเป็นเจ้าของ หรือมีตำ� แหน่งหน้าทีบ่ ริหารสถาบันการเงิน
			
หรือ DNFBPs หรือ VASPs และ
▪ การบ่งชี้ การแก้ไข และการลงโทษในทันทีทลี่ ะเมิดข้อก�ำหนดด้าน AML/CFT หรือไม่สามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ได้อย่างเหมาะสม
ผูม้ หี น้าทีก่ ำ� กับดูแลต้องจัดให้ความเห็นและแนวปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด AML/CFT ให้แก่สถาบันการเงิน
และ DNFBPs และ VASPs อย่างเพียงพอ การก�ำกับดูแลและติดตามตรวจสอบช่วยยกระดับการปฏิบตั ติ าม
ข้อก�ำหนดด้าน AML/CFT และความพยายามของอาชญากรในการใช้ภาคการเงินและ DNFBPs และ VASPs
เพือ่ กระท�ำความผิด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคส่วนทีล่ อ่ แหลมต่อความเสีย่ งด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ผลลัพธ์นเี้ กีย่ วข้องกับข้อแนะน�ำที่ 14, 15, 26 ถึง 28, 34 และ 35 และองค์ประกอบของข้อแนะน�ำที่ 1 และ 40
ข้อความถึงคณะผู้ประเมิน
1) ผู้ประเมินต้องพิจารณาชั่งน�้ำหนักว่าภาคการเงิน ธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และ
VASPs ภาคใดส�ำคัญมากทีส่ ดุ ส�ำคัญปานกลาง หรือส�ำคัญน้อย และให้ความเห็นไว้ในบทที่ 1 บทที่ 5 และ
บทที่ 6 ของรายงาน ในการประเมินประสิทธิผลในภาพรวมของ IO 3 นี้ ผู้ประเมินควรอธิบายว่าตน
ให้น�้ำหนักข้อบกพร่องที่พบนั้นอย่างไร และให้อธิบายด้วยว่าได้น�ำข้อบกพร่องดังกล่าวมาพิจารณา
กับแต่ละภาคธุรกิจตามน�้ำหนักที่ให้อย่างไร
2) ในการพิจารณาว่าจะให้นำ้� หนักภาคการเงิน ธุรกิจและผูป้ ระกอบวิชาชีพทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน และ VASPs ต่างๆ
อย่างไรผู้ประเมินควรพิจารณาความส�ำคัญในเชิงเปรียบเทียบระหว่างภาคธุรกิจเหล่านี้โดยพิจารณา
จากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
(a) ความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของแต่ละภาคธุรกิจ
โดยให้พิจารณาถึงสาระส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับแต่ละภาคธุรกิจ (เช่น ความส�ำคัญในเชิงเปรียบเทียบ
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ระหว่างแต่ละส่วนของภาคการเงิน ธุรกิจและวิชาชีพทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงินและ VASPs ในประเด็น
ของขนาด การรวมกันของกลุม่ ธุรกิจต่างๆ ทีป่ ระกอบกันเป็นภาคการเงิน ความส�ำคัญเชิงเปรียบเทียบ
		ของผลิตภัณฑ์หรือสถาบันการเงินประเภทต่างๆ จ�ำนวนของธุรกิจแยกเป็นธุรกิจในประเทศหรือต่างชาติ
ขนาดของเศรษฐกิจที่เป็นเงินสด และประมาณการณ์ของขนาดเศรษฐกิจนอกระบบ และ/หรือ
เศรษฐกิจใต้ดิน) และ
(b) ส่วนประกอบเชิงโครงสร้างและปัจจัยทางบริบทอื่นๆ (เช่น แต่ละภาคธุรกิจมีผู้ก�ำกับดูแลที่มี
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสหรือไม่ และความสมบูรณ์และความก้าวหน้า
ของระบบการควบคุมและก�ำกับดูแลแต่ละภาคธุรกิจ)
ให้ดูย่อหน้าที่ 5 – 12 ในเอกสาร Methodology เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ประเมินต้องท�ำ
ในการพิจารณาความเสี่ยง ความส�ำคัญ ส่วนประกอบเชิงโครงสร้าง และปัจจัยเชิงบริบทอื่นๆ ส�ำหรับ
แนวทางการเขียนความเห็นเรือ่ งความส�ำคัญเชิงเปรียบเทียบของภาคการเงิน ธุรกิจและผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงินและ VASPsในรายงาน ให้ดแู บบฟอร์มรายงานประเมินในภาคผนวก II ของเอกสาร
Methodology
3) เมื่อประเมิน IO ข้อนี้ผู้ประเมินต้องพิจารณาข้อค้นพบที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงในระดับกลุ่มการเงิน)
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งผู้ก�ำกับดูแลมีส่วนร่วม ด้วย
ประเด็นส�ำคัญ (Core Issues) ที่ควรค�ำนึงถึงในการพิจารณาผลลัพธ์
3.1 ผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแลหรือหน่วยงานอื่นได้ป้องกันไม่ให้อาชญากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ถือครองหรือ
เป็นเจ้าของผู้รับประโยชน์ผู้ซึ่งควบคุมผลประโยชน์หรือถือสิทธิเป็นเจ้าของ หรือมีต�ำแหน่งหน้าที่
ในการบริหารจัดการสถาบันการเงินหรือ DNFBPs หรือ VASPs โดยการออกใบอนุญาต การจดทะเบียน
หรือการควบคุมอื่น ๆ ได้ดีเพียงใด และมีการตรวจพบการละเมิดข้อก�ำหนดในการออกใบอนุญาตหรือ
การจดทะเบียนได้ดีเพียงใด
3.2 ผูม้ หี น้าทีก่ ำ� กับดูแลได้บง่ ชีแ้ ละยังคงรักษาความเข้าใจต่อเสีย่ งด้าน ML/FT ในภาคการเงินและภาคส่วนอืน่ ๆ
ในภาพรวม ความเสีย่ งระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ กับสถาบันประเภทต่าง ๆ และความเสีย่ งของสถาบันการเงิน
เองได้ดีเพียงใด
3.3 ผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแลได้ก�ำกับและติดตามสถาบันการเงิน และ DNFBPs และ VASPs ในการปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนด AML/CFT เพื่อลดความเสี่ยงโดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงได้ดีเพียงใด
3.4 มีการน�ำมาตรการแก้ไขและ/หรือการน�ำบทลงโทษที่มีประสิทธิผล เหมาะสม และมีผลเป็นการยับยั้ง
มาใช้ในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใด
3.5 ผูม้ หี น้าทีก่ ำ� กับดูแลสามารถพิสจู น์ให้เห็นว่าการด�ำเนินการของตนมีผลต่อการปฏิบตั ติ ามของสถาบันการเงิน
และ DNFBPs และ VASPs มากน้อยเพียงใด
3.6 ผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแลส่งเสริมให้สถาบันการเงิน และ DNFBPs มีความเข้าใจที่ชัดเจนต่อพันธกรณีด้าน
AML/CFT และความเสี่ยงด้าน ML/FT ได้ดีเพียงใด
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a)

Examples of Information that could support the conclusions on Core Issues

ͳǤ

 ǡ ǡ  ǡ 
         ȋǤǤǡ 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
sectorsȌǤ

ʹǤ

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

͵Ǥ

      ǡ     
Ȁ ȋǤǤǡproviding guidance and training, organising meetings or
promoting interactions with financial institutions, DNFBPs and VASPsȌǤ

ͶǤ

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

b)

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

ͷǤ

 
 ǫ

Ǥ

Ȁ  
Ȁǫ ǡ
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Ǥ

ͺǤ

ͻǤ

ͳͲǤ

To what extent are “fit and proper” tests or other similar measures used with regard to
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a) ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�ำคัญ (Core Issues)
1. ปัจจัยด้านบริบทโดยค�ำนึงถึงขนาด องค์ประกอบ และโครงสร้างของภาคการเงินและ DNFBPs และ
VASPs ต่าง ๆ และภาคส่วนที่ไม่เป็นทางการหรือไม่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแล (เช่น จ�ำนวน และประเภท
ของสภาบันการเงิน (รวมถึงผู้ให้บริการโอนเงินหรือมูลค่าเงิน) และ DNFPBs และ VASPs ที่มีใบอนุญาต
หรือได้รับการจดทะเบียนในแต่ละกลุ่ม ประเภทของธุรกรรมทางการเงิน (รวมถึงธุรกรรมทางการเงิน
ข้ามประเทศ) ขนาดสัมพัทธ์ ความส�ำคัญ และสิ่งที่เป็นสาระส�ำคัญของภาคส่วนต่างๆ)
2. ต้นแบบความเสี่ยง คู่มือ และแนวปฏิบัติด้าน AML/CFT ของผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแล (เช่น คู่มือปฏิบัติการ
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ก�ำกับดูแล การตีพิมพ์แผนการคร่าวๆ ของกระบวนการก�ำกับดูแลหรือการติดตาม
ตรวจสอบด้าน AML/CFT หนังสือเวียนหลักปฏิบัติที่ดีและด้อย การศึกษาเรื่องที่เป็นประเด็นส�ำคัญหรือ
ได้รับความสนใจ และรายงานประจ�ำปี)
3. ข้อมูลด้านการก�ำกับดูแลภาคธุรกิจ หน่วยข่าวกรองทางการเงิน และหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ด้าน
AML/CFT (เช่น การจัดท�ำแนวปฏิบัติและการฝึกอบรม การจัดประชุมหรือการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์กับ
สถาบันการเงิน และ DNFBPs และ VASPs)
4. การใช้ขอ้ มูลด้านการก�ำกับดูแล (เช่น ความถี่ ขอบเขต และลักษณะของการติดตามตรวจสอบ (ทัง้ on-site
และ off-site) ลักษณะของการละเมิดทีไ่ ด้รบั การบ่งชี้ การลงโทษและมาตรการแก้ไขอืน่ (เช่น การด�ำเนินการ
ให้ถูกต้อง การต�ำหนิ การปรับ) ตัวอย่างของคดีที่มีการลงโทษและมาตรการแก้ไขอื่นที่ช่วยปรับปรุง
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้าน AML/CFT)
b) ตัวอย่างของปัจจัยเฉพาะที่สามารถน�ำมาสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�ำคัญ (Core Issues)
5. มาตรการใดทีน่ ำ� มาปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันไม่ให้มกี ารจัดตัง้ ธนาคารบังหน้าในประเทศหรือไม่ให้ธนาคารบังหน้า
ด�ำเนินการต่อไป
6. มีการทดสอบความเหมาะสมหรือใช้มาตรการอืน่ ทีค่ ล้ายคลึงกันต่อบุคคลทีม่ ตี ำ� แหน่งหน้าทีบ่ ริหารจัดการ
ระดับสูง บุคคลผู้ซึ่งควบคุมผลประโยชน์หรือถือสิทธิเป็นเจ้าของ หรือได้รับการรับรองทางวิชาชีพ
ในสถาบันการเงินและ DNFPBs และ VASPs มากน้อยเพียงใด
7. ผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแลใช้มาตรการใดในการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT รายภาค และหน่วยงานที่อยู่
ภายใต้การก�ำกับดูแล/ติดตามตรวจสอบ มีการทบทวนประวัตคิ วามเสีย่ งบ่อยแค่ไหน และอะไรคือจุดเริม่ ต้น
ของความเสีย่ งนัน้ (เช่น ความเปลีย่ นแปลงในการบริหารจัดการ หรือความเปลีย่ นแปลงในการด�ำเนินการ
ทางธุรกิจ)
8. มาตรการและเครื่องมือในการก�ำกับดูแลใดบ้างที่ใช้เพื่อสร้างหลักประกันว่าสถาบันการเงิน (รวมถึง
กลุ่มการเงิน) และ DNFBPs และ VASPs ได้รับการก�ำกับดูแลและปฏิบัติตามพันธกรณีด้าน AML/CFT
(รวมถึง มาตรการทางการเงินต่อบุคลหรือองค์กรทีถ่ กู ก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อการร้าย และมาตรการ
ตอบโต้ที่ FATF เรียกร้องให้ด�ำเนินการ) มาตรการและเครื่องมือดังกล่าวได้ส่งเสริมการใช้ระบบการเงิน
ที่เป็นทางการมากน้อยเพียงใด
9. มีการก�ำหนดความถี่ ความเข้มข้น และขอบเขตของการตรวจสอบประวัติความเสี่ยงของสถาบันการเงิน
(รวมถึงกลุ่มการเงิน) และ DNFBPs และ VASPs ทั้ง on-site และ off-site มากน้อยเพียงใด
10. ความร่วมมือระหว่างผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแลและหน่วยงานอื่นในด้าน AML/CFT (รวมถึงการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งด้าน ML/FT ของกลุม่ การเงิน) อยูใ่ นระดับใด และสภาพการณ์ใดทีผ่ มู้ หี น้าทีก่ ำ� กับดูแลแบ่งปัน
หรือขอข้อมูลจากหน่วยงานอื่นโดยค�ำนึงถึงประเด็น AML/CFT (รวมถึงการเข้าสู่ตลาด)
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11. มาตรการใดทีน่ ำ� มาใช้เพือ่ บ่งชี้ ออกใบอนุญาตหรือจดทะเบียน ติดตามตรวจสอบ และลงโทษอย่างเหมาะสม
กับบุคคลที่ให้บริการโอนเงินหรือมูลค่า และบริการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์เสมือน
12. ผู ้ มี ห น้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลมี ท รั พ ยากรที่ เ พี ย งพอเพื่ อ ก� ำ กั บ ดู แ ลหรื อ ติ ด ตามตรวจสอบเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์
ด้าน AML/CFT หรือไม่ โดยพิจารณาถึงขนาด ความซับซ้อน และประวัติความเสี่ยงของภาคอยู่ภายใต้
การก�ำกับดูแลหรือติดตามตรวจสอบ
13. มาตรการใดที่น�ำมาปฏิบัติเพื่อสร้างหลักประกันว่าผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแลสถาบันการเงินมีความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อไม่ให้อยู่ภายใต้อิทธิพลที่เกินขอบเขตในเรื่องที่เกี่ยวกับ AML/CFT
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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
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สถาบันการเงิน และ DNFBPs ได้น�ำมาตรการเชิงป้องกันด้าน
ผลลัพธ์ระยะสัน้ ด้านที่ 4 AML/CFT มาปฏิบัติอย่างเพียงพอโดยสอดคล้องกับความเสี่ยง
และรายงานธุรกรรมสงสัย
ลักษณะของระบบทีม่ ปี ระสิทธิผล
สถาบันการเงินและ DNFBPs และ VASPs เข้าใจลักษณะและระดับความเสีย่ งด้านการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ก�ำหนดและด�ำเนินนโยบายด้าน AML/CFT (รวมถึงนโยบาย
แบบรวมกลุม่ ) การควบคุมภายใน และแผนงานการลดความเสีย่ งทีเ่ พียงพอ ใช้มาตรการ CDD อย่างเหมาะสม
เพือ่ บ่งชีแ้ ละตรวจสอบลูกค้า (รวมถึงเจ้าของผูร้ บั ประโยชน์) และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนือ่ ง ตรวจพบและ
รายงานธุรกรรมสงสัยอย่างเพียงพอ และปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้าน AML/CFT จนส่งผลให้การฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในหน่วยงานเหล่านีล้ ดลง
ผลลัพธ์นี้เกี่ยวข้องกับข้อแนะน�ำที่ 9 ถึง 23 และองค์ประกอบของข้อแนะน�ำที่ 1, 6 และ 29
ข้อความถึงคณะผู้ประเมิน
1) ผู้ประเมินต้องพิจารณาชั่งน�้ำหนักว่าภาคการเงิน ธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และ
VASPs ภาคใดส�ำคัญมากทีส่ ดุ ส�ำคัญปานกลาง หรือส�ำคัญน้อย และให้ความเห็นไว้ในบทที่ 1 บทที่ 5 และ
บทที่ 6 ของรายงาน ในการประเมินประสิทธิผลในภาพรวมของ IO 4 นี้ ผู้ประเมินควรอธิบายว่าตน
ให้น�้ำหนักข้อบกพร่องที่พบนั้นอย่างไร และให้อธิบายด้วยว่าได้น�ำข้อบกพร่องดังกล่าวมาพิจารณา
กับแต่ละภาคธุรกิจตามน�้ำหนักที่ให้อย่างไร
2) ในการพิจารณาว่าจะให้น�้ำหนักภาคการเงิน ธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และ
VASPsต่างๆ อย่างไรผู้ประเมินควรพิจารณาความส�ำคัญในเชิงเปรียบเทียบระหว่างภาคธุรกิจเหล่านี้โดย
พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
(a) ความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของแต่ละภาคธุรกิจ
โดยให้พิจารณาถึงสาระส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับแต่ละภาคธุรกิจ (เช่น ความส�ำคัญในเชิงเปรียบเทียบ
ระหว่างแต่ละส่วนของภาคการเงิน ธุรกิจและวิชาชีพทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงินและ VASPs ในประเด็น
ของขนาด การรวมกันของกลุม่ ธุรกิจต่างๆ ทีป่ ระกอบกันเป็นภาคการเงิน ความส�ำคัญเชิงเปรียบเทียบ
		ของผลิตภัณฑ์หรือสถาบันการเงินประเภทต่างๆ จ�ำนวนของธุรกิจแยกเป็นธุรกิจในประเทศหรือต่างชาติ
ขนาดของเศรษฐกิจที่เป็นเงินสด และประมาณการณ์ของขนาดเศรษฐกิจนอกระบบ และ/หรือ
เศรษฐกิจใต้ดิน) และ
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(b) ส่ ว นประกอบเชิ ง โครงสร้ า งและปั จ จั ย ทางบริ บ ทอื่ น ๆ (เช่ น แต่ ล ะภาคธุ ร กิ จ มี ผู ้ ก� ำ กั บ ดู แ ล
ที่มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสหรือไม่ และความสมบูรณ์และความก้าวหน้า
ของระบบการควบคุมและก�ำกับดูแลแต่ละภาคธุรกิจ)
ให้ดูย่อหน้าที่ 5 – 12 ในเอกสาร Methodology เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ประเมินต้องท�ำ
ในการพิจารณาความเสี่ยง ความส�ำคัญ ส่วนประกอบเชิงโครงสร้าง และปัจจัยเชิงบริบทอื่นๆ ส�ำหรับแนวทาง
การเขียนความเห็นเรื่องความส�ำคัญเชิงเปรียบเทียบของภาคการเงิน ธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงินและ VASPs ในรายงาน ให้ดูแบบฟอร์มรายงานประเมินในภาคผนวก II ของเอกสาร Methodology
3) ผูป้ ระเมินจะไม่ถกู คาดหวังว่าจะต้องท�ำการวิเคราะห์เชิงลึกเกีย่ วกับการท�ำธุรกิจของสถาบันการเงิน ธุรกิจ
และผูป้ ระกอบวิชาชีพทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน และ VASPs แต่ควรพิจารณาจากหลักฐานและการสัมภาษณ์
ผูก้ ำ� กับดูแล หน่วยข่าวกรองทางการเงิน สถาบันการเงิน ธุรกิจและผูป้ ระกอบวิชาชีพทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน
และ VASPs ว่าภาคธุรกิจดังกล่าวได้ประเมินและเข้าใจความเสีย่ งต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายของตนอย่างเพียงพอหรือไม่ และได้จัดท�ำหรือจัดการนโยบาย กระบวนการ และ
การควบคุมภายในของภาคธุรกิจค�ำนึงถึงความเสี่ยงเหล่านี้มากเพียงพอหรือไม่ รวมถึงมีการด�ำเนินการ
ตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย (รวมถึงการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย) ได้อย่างถูกต้องหรือไม่
ประเด็นส�ำคัญ (Core Issues) ที่ควรค�ำนึงถึงในการพิจารณาผลลัพธ์
4.1 สถาบันการเงินและ DNFPBs และ VASPs เข้าใจความเสี่ยงด้าน ML/FT และพันธกรณีด้าน AML/CFT
ได้ดีเพียงใด
4.2 สถาบันการเงินและ DNFPBs และ VASPs ใช้มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงโดยสอดคล้องกับความเสี่ยง
ได้ดีเพียงใด
4.3 สถาบันการเงินและ DNFPBs และ VASPs ใช้มาตรการ CDD และการเก็บรักษาหลักฐาน (รวมถึงข้อมูล
เจ้าของผู้รับประโยชน์และการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง) ได้ดีเพียงใด และภาคธุรกิจปฏิเสธ
ความสัมพันธ์หรือธุรกรรมมากน้อยเพียงใดเมื่อไม่สามารถด�ำเนินกระบวนการ CDD ให้แล้วเสร็จได้
4.4 สถาบันการเงิน และ DNFBPs และ VASPs ใช้มาตรการที่เข้มข้นหรือมาตรการเฉพาะต่อ (a) บุคคลที่มี
สถานภาพทางการเมือง (b) ธนาคารตัวแทน (c) เทคโนโลยีใหม่ๆ (d) กฎเกณฑ์การโอนเงินทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e) มาตรการทางการเงิ น ต่ อ บุ ค คลหรื อ องค์ ก รที่ ถู ก ก� ำ หนดที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง
กับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (f) ประเทศที่ FATF บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงสูง
4.5 สถาบันการเงิน และ DNFBPs และ VASPs ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการรายงานรายสงสัยที่มาจาก
การกระท�ำความผิด และเงินที่ใช้เพื่อการสนับสนุนการก่อการร้ายมากน้อยเพียงใด และใช้มาตรการ
เชิงปฏิบัติใดในการป้องกันมิให้ลูกค้ารู้ตัว
4.6 สถาบันการเงิน และ DNFBPs และ VASPs ใช้การควบคุมภายในและขั้นตอนการด�ำเนินงานต่างๆ
(ในระดับกลุ่มการเงิน) เพื่อสร้างหลักประกันว่าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้าน AML/CFT ได้ดีเพียงใด และ
มีข้อก�ำหนดทางกฎหมายหรือการก�ำกับดูแล (เช่น การรักษาความลับทางการเงิน) ที่เป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติมากน้อยเพียงใด
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a)

Examples of Information that could support the conclusions on Core Issues

ͳǤ

 ǡ ǡ  ǡ 
         ȋǤǤ, 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
sectorsȌǤ

ʹǤ

ȋ Ȍ  ȋǤǤǡ internal
AML/CFT policies, procedures and programmes, trends and typologies reportsȌǤ

͵Ǥ

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

ͷǤ

ȋǤǤǡ
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 STRȌǤ

b)

Examples of Specific Factors that could support the conclusions on Core Issues
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       ǡ     ȋǤǤǡ 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 informationȌǤ

ͶǤ

Ǥ

 Ȁ 
 ǡ  ǫ

ͻǤ

  
ǫ

ͺǤ

    Ȁ 
  Ȁǡǫ
    ǫ

ͳͲǤ

ͳͳǤ

178

108

 ǡ  
Ȁ    ǫ

   ǡ 
ǣȋȌ  ǡȋȌ
 ǡȋȌǦǫ 
ǡ   ǫ

TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT

EFFECTIVENESS ASSESSMENT

METHODOLOGY
ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

a) ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�ำคัญ (Core Issues)
1. ปัจจัยด้านบริบทโดยค�ำนึงถึงขนาด องค์ประกอบ และโครงสร้างของภาคการเงินและ DNFBPs และ VASP
และภาคส่วนทีไ่ ม่เป็นทางการหรือไม่อยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแล (เช่น จ�ำนวน และประเภทของสถาบันการเงิน
(รวมถึงผูใ้ ห้บริการโอนเงินหรือมูลค่าเงิน) และ DNFPBs และ VASPs ทีม่ ใี บอนุญาตหรือได้รบั การจดทะเบียน
ในแต่ละกลุ่ม ประเภทของธุรกรรมทางการเงิน (รวมถึงธุรกรรมทางการเงินข้ามประเทศ) ขนาดสัมพัทธ์
ความส�ำคัญ และสิ่ง ที่เป็นสาระส�ำคัญของภาคส่วนต่างๆ)
2. ข้อมูลข่าวสาร (รวมถึงแนวโน้ม) เกี่ยวกับความเสี่ยง และระดับของการปฏิบัติตาม (เช่น นโยบายภายใน
ด้าน AML/CFT ขั้นตอนการด�ำเนินงานและแผนงาน แนวโน้ม และรายงานรูปแบบการกระท�ำความผิด)
3. ตัวอย่างการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้าน AML/CFT (เช่น คดีที่ถูกยกเลิก รูปแบบของการใช้
สถาบันการเงิน และ DNFBPs และ VASPs เพื่อกระท�ำความผิด)
4. ข้อมูลการปฏิบตั ติ ามโดยสถาบันการเงิน และ DNFBPs และ VASPs (เช่น ความถีข่ องการทบทวนการปฏิบตั ิ
ตามข้อก�ำหนดด้าน AML/CFT เป็นการภายใน ลักษณะของการละเมิดหรือไม่ปฏิบตั ติ าม และมาตรการแก้ไข
หรือการใช้มาตรการลงโทษ ความถี่และคุณภาพของการฝึกอบรมด้าน AML/CFT ระยะเวลาที่ใช้ใน
การให้ข้อมูล CDD ที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่เพื่อวัตถุประสงค์ด้าน AML/CFT
การปฏิเสธการเปิดบัญชีหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจเนือ่ งจากข้อมูล CDD ไม่ครบถ้วน การปฏิเสธการโอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากข้อมูลที่จ�ำเป็นไม่เพียงพอ)
5. ข้อมูลการรายงานธุรกรรมสงสัยและข้อมูลอื่นตามที่กฎหมายประเทศก�ำหนด (เช่น จ�ำนวนรายงาน
ธุรกรรมสงสัยที่ส่ง มูลค่าของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ จ�ำนวนและสัดส่วนของรายงานธุรกรรมสงสัย
จากภาคส่วนต่างๆ ประเภท ลักษณะ และแนวโน้มในการรายงานธุรกรรมสงสัยที่ตรงกับความเสี่ยง
ด้าน ML/FT เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกรรมสงสัยก่อนรายงาน)
b) ตัวอย่างของปัจจัยเฉพาะที่สามารถน�ำมาสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�ำคัญ (Core Issues)
6. มาตรการใดที่ใช้เพื่อบ่งชี้และด�ำเนินการกับลูกค้า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ธุรกรรม ผลิตภัณฑ์ และประเทศ
ที่มีความเสี่ยงสูง (และความเสี่ยงต�่ำในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
7. การใช้มาตรการด้าน AML/CFT มีลกั ษณะขัดขวางการใช้ระบบการเงินทีเ่ ป็นทางการโดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ และมาตรการใดที่ส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการเงิน
8. มีการปรับเปลี่ยนมาตรการ CDD และมาตรการที่เข้มข้น หรือมาตรการเฉพาะให้สอดคล้องกับความเสี่ยง
ด้าน ML/FT ของภาคส่วนต่างๆ สถาบันการเงินประเภทต่างๆ และแต่ละสถาบันการเงินได้ดีเพียงใด
หากเปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่มทางการเงินระหว่างประเทศและสถาบันทางการเงินภายในประเทศ
กลุ่มใดมีระดับการปฏิบัติตามดีกว่ากัน
9. มีการพึ่งพาบุคคลที่สามเพื่อด�ำเนินมาตรการ CDD มากน้อยเพียงใด และใช้มาตรการควบคุมได้ดีเพียงใด
10. สถาบันการเงิน กลุ่มการเงิน และ DNFBPs และ VASPs สร้างหลักประกันได้ดีเพียงใดในการให้ฝ่ายก�ำกับ
การปฏิบัติด้าน AML/CFT เข้าถึงข้อมูลอย่างเพียงพอ
11. นโยบายและการควบคุมภายในของสถาบันการเงิน กลุ่มการเงิน และ DNFBPs และ VASPs ก�ำหนดให้มี
การทบทวนได้อย่างรวดเร็วในเรื่อง (a) ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนหรือผิดปกติ (b) ธุรกรรมสงสัยที่รายงาน
ต่อหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (c) การเข้าใจผิดหรือการทบทวนผิดในธุรกรรมสงสัยซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ และ
รายงานธุรกรรมสงสัยมีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง และเพียงพอมากน้อยเพียงใด
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12. มาตรการและเครือ่ งมือใดทีน่ ำ� มาประเมินความเสีย่ ง ก�ำหนด และทบทวนการตอบสนองเชิงนโยบาย และ
จัดตั้งระบบเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงด้าน ML/FT อย่างเหมาะสม
13. วิธกี ารสือ่ สารนโยบายและการควบคุมด้าน AML/CFT ไปยังผูบ้ ริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ สถาบันการเงิน
และ DNFBPs และ VASPs ใช้มาตรการแก้ไขและบทลงโทษใดเมื่อปรากฏสถาบันการเงินและ DNFBPs
ละเมิดพันธกรณีด้าน AML/CFT
14. สถาบันการเงิน และ DNFBPs และ VASPs จัดท�ำเอกสารการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT และ
ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ดีเพียงใด
15. สถาบันการเงิน และ DNFBPs และ VASPs มีทรัพยากรอย่างเพียงพอเพื่อด�ำเนินนโยบายและการควบคุม
ด้าน AML/CFT โดยเทียบกับขนาด ความซับซ้อน การด�ำเนินการทางธุรกิจ และประวัตคิ วามเสีย่ งหรือไม่
16. หน่วยงานจัดให้มีความเห็นเพื่อช่วยให้สถาบันการเงิน และ DNFBPs และ VASPs ตรวจพบและรายงาน
ธุรกรรมสงสัยได้ดีเพียงใด
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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:
 ǣ

  

Ǣ

  Ǣ
  ǦǦ  

Ǥ

      ǡ        
Ǥ   ǡ
   Ǥ           
 Ǥ
This outcome relates primarily to Recommendations 24 and 25, and also elements of Recommendations
1, 10, 37 and 40.
Note to Assessors:
              Ǧ
     Ǥ
   
  ȋ  
ȌǤ

Core Issues to be considered in determining if the Outcome is being achieved
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มีการป้องกันเพือ่ ไม่ให้นติ บิ คุ คลและบุคคลทีม่ กี ารตกลงกันทางกฎหมายถูกใช้
ผลลัพธ์ระยะสัน้ ด้านที่ 5 เพือ่ ฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และหน่วยงานทีม่ ี
อ�ำนาจสามารถเข้าถึงข้อมูลเกีย่ วกับเจ้าของผูร้ บั ประโยชน์โดยปราศจากอุปสรรค
ลักษณะของระบบทีม่ ปี ระสิทธิผล
มีมาตรการต่าง ๆ ที่พร้อมใช้เพื่อ
▪ ป้องกันไม่ให้มีการใช้นิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายเป็นเครื่องมือ
ในการกระท�ำความผิด
▪ ท�ำให้นิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายมีความโปร่งใสอย่างเพียงพอ
▪ สร้างหลักประกันว่ามีข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเจ้าของผู้รับประโยชน์ที่มีความถูกต้องและ
เป็นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ
เปิดเผยข้อมูลพืน้ ฐานเป็นการทัว่ ไป และมีขอ้ มูลเจ้าของผูร้ บั ประโยชน์ให้แก่หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าที่
บุคคลทีล่ ะเมิดมาตรการเหล่านีต้ อ้ งอยูภ่ ายใต้การลงโทษทีม่ ปี ระสิทธิผล เหมาะสม และมีผลเป็นการยับยัง้ ท�ำให้
อาชญากรไม่มีแรงจูงใจในการใช้นิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายไปเพื่อการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ผลลัพธ์นี้เกี่ยวข้องกับข้อแนะน�ำที่ 24 และ 25 และองค์ประกอบของข้อแนะน�ำที่ 1, 10, 37 และ 40
ข้อความถึงคณะผู้ประเมิน
คณะผู้ประเมินควรพิจารณาผลการวิเคราะห์ของตนที่เกี่ยวข้องกับระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่มีส่วนร่วมเมื่อท�ำการประเมิน IO ด้านนี้ และอาจพิจารณาว่าหน่วยงานที่มี
อ�ำนาจหน้าที่ขอและให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมในการบ่งชี้และการแลกเปลี่ยนข้อมูล (รวมถึงข้อมูล
เจ้าของผู้รับประโยชน์) นิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายมากน้อยเพียงใด
ประเด็นส�ำคัญ (Core Issues) ที่ควรค�ำนึงถึงในการพิจารณาผลลัพธ์
5.1 มีการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการจัดตัง้ และประเภทของนิตบิ คุ คลและบุคคลทีม่ กี ารตกลงกันทางกฎหมาย
ในประเทศมากน้อยเพียงใด
5.2 หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องบ่งชี้ ประเมิน และเข้าใจจุดเปราะบางได้ดเี พียงใด นิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้
ในประเทศ อาจถูกใช้หรือก�ำลังถูกใช้เพื่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
เพียงใด
5.3 ประเทศปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้นิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
เพื่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้ดีเพียงใด
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Examples of Information that could support conclusion on Core Issues

ͳǤ

    ǡ         
 Ǥ

͵Ǥ

           ȋǤǤǡ 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).

ͶǤ

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

ͷǤ

Information on the role played by “gatekeepers” (ǤǤǡcompany service providers, accountants,
legal professionalsȌǤ

b)

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

Ǥ

  ȋ 
     ǡ      Ȍ 
ǫ

ʹǤ

Ǥ

ͺǤ
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           ȋǤǤǡ 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 investigationȌǤ

ȋǤǤǡinformation 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 assistanceȌǤ
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5.4 หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่สามารถขอรับข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเจ้าของผู้รับประโยชน์ของนิติบุคคล
ทุกประเภทที่จัดตั้งในประเทศที่เพียงพอ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันได้รวดเร็วเพียงใด
5.5 หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่สามารถขอรับข้อมูลเจ้าของผู้รับประโยชน์ของบุคคลที่มีการตกลงกัน
ตามกฎหมายที่เพียงพอ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันได้รวดเร็วเพียงใด
5.6 มีการน�ำบทลงโทษที่มีประสิทธิผล เหมาะสม และมีผลเป็นการยับยั้งมาใช้ต่อบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดด้านข้อมูลมากน้อยเพียงใด
a) ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�ำคัญ (Core Issues)
1. ข้อมูลทางบริบทเกี่ยวกับประเภท รูปแบบ และลักษณะพื้นฐานของนิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมายในประเทศ
2. ประสบการณ์ของหน่วยบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง (เช่น ระดับของโทษทีก่ ำ� หนดกรณี
ละเมิดข้อก�ำหนดด้านข้อมูล สถานที่และวิธีในการขอรับข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเจ้าของผู้รับประโยชน์
(รวมถึงข้อมูลผู้ก่อตั้ง ผู้ท�ำการบริหารทรัสต์ ผู้คุ้มครอง และผู้รับประโยชน์) ตลอดจนข้อมูลที่ใช้สนับสนุน
การสืบสวน)
3. รูปแบบและตัวอย่างของการใช้นิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายเพื่อกระท�ำความผิด
(เช่น ความถี่ในการสืบสวนคดีอาญาที่พบหลักฐานว่ามีการใช้นิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมายในประเทศเพือ่ การฟอกเงินและการสนุบสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การถอนหรือระงับ
ใบอนุญาตนิติบุคคลที่กระท�ำความผิด)
4. แหล่งข้อมูลพืน้ ฐานและข้อมูลเจ้าของผูร้ บั ประโยชน์ (เช่น ประเภทข้อมูลสาธารณะทีม่ ไี ว้ให้สถาบันการเงิน
และ DNFBPs ประเภทข้อมูลที่เก็บในบริษัทรับจดทะเบียน)
5. ข้อมูลเกีย่ วกับบทบาทของ gatekeepers (เช่น บริษทั ผูใ้ ห้บริการ นักบัญชี ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางกฎหมาย)
ในการก่อตั้งและบริหารจัดการนิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
6. ข้อมูลอื่น ๆ (เช่น สถานะของบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย การตอบสนอง (เชิงบวกและเชิงลบ)
ต่อค�ำขอข้อมูลพืน้ ฐานและข้อมูลเจ้าของผูป้ ระโยชน์ทไี่ ด้รบั จากต่างประเทศ ข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพของความช่วยเหลือ)
b) ตัวอย่างของปัจจัยเฉพาะที่สามารถน�ำมาสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�ำคัญ (Core Issues)
7. มาตรการใดที่ใช้เพื่อยกระดับความโปร่งใสของนิติบุคคล (รวมถึงมาตรการที่ด�ำเนินการกับหุ้นผู้ถือและ
ใบรับรองหุ้น ผู้ถือหุ้นแทน และผู้บริหาร) และบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
8. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสร้างหลักประกันว่าข้อมูลพืน้ ฐานและข้อมูลเจ้าของผูร้ บั ประโยชน์ได้รบั การเก็บรักษา
ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันอย่างไร ข้อมูลที่มีอยู่นั้นได้รับการตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง/พิสูจน์ว่า
มีความถูกต้องหรือไม่
9. นิติบุคคลใช้เวลามากน้อยเพียงใดในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเจ้าของผู้รับ
ประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้ เพือ่ สร้างหลักประกันว่าข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบนั และในกรณีทสี่ ามารถ
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น�ำไปใช้กับบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน
ในบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายได้รวดเร็วเพียงใด
10. สถาบันการเงิน และ DNFBPs ขอรับข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเจ้าของผู้รับประโยชน์ของนิติบุคคลและ
บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากน้อยเพียงใด และข้อมูลที่ผู้ท�ำการ
บริหารทรัสต์เปิดเผยแก่สถาบันการเงิน และ DNFBPs มีมากน้อยเพียงใด
11. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อน�ำมาตรการไปปฏิบัติอย่างเพียงพอหรือไม่
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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
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Core Issues to be considered in determining if the Outcome is being achieved
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หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ใช้ข่าวกรองทางการเงินและข้อมูลอื่น
ผลลัพธ์ระยะสัน้ ด้านที่ 6 ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเหมาะสมเพือ่ สืบสวนการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย
ลักษณะของระบบทีม่ ปี ระสิทธิผล
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่เก็บและใช้ข่าวกรองทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด
เพือ่ สืบสวนการฟอกเงิน ความผิดมูลฐานทีเ่ กีย่ วข้อง และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการก่อการร้าย
ท�ำให้หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีไ่ ด้ขอ้ มูลทีน่ า่ เชือ่ ถือ ถูกต้อง เป็นปัจจุบนั หน่วยงานมีทรัพยากรและทักษะ
ในการใช้ขอ้ มูลเพือ่ วิเคราะห์และสืบสวนทางการเงินเพือ่ บ่งชีแ้ ละติดตามร่องรอยของทรัพย์สนิ ตลอดจนด�ำเนินการ
วิเคราะห์เชิงปฏิบตั กิ าร
ผลลัพธ์นี้เกี่ยวข้องกับข้อแนะน�ำที่ 29 ถึง 32 และองค์ประกอบของข้อแนะน�ำที่ 1, 2, 4, 8, 9, 34 และ 40
ข้อความถึงคณะผู้ประเมิน
1) ผลลัพธ์นปี้ ระกอบด้วยการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องหน่วยข่าวกรองทางการเงินเพือ่ วิเคราะห์รายงานธุรกรรมสงสัย
และข้อมูลอื่น การใช้ข้อมูลหรือผลการวิเคราะห์ของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน ข่าวกรองทางการเงิน
ประเภทอื่นๆ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่
2) คณะผูป้ ระเมินควรพิจารณาผลการวิเคราะห์ของตนเกีย่ วกับระดับความร่วมมือระหว่างประเทศทีห่ น่วยงาน
ทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีม่ สี ว่ นร่วมเมือ่ ท�ำการประเมิน IO ด้านนี้ และอาจพิจารณาว่าหน่วยข่าวกรองทางการเงิน
และหน่วยบังคับใช้กฎหมายสามารถขอข่าวกรองทางการเงินและข้อมูลด้านการบังคับใช้กฎหมายตลอดจน
ข้อมูลอื่นจากหน่วยงานคู่เจรจาต่างประเทศได้มากน้อยเพียงใด
ประเด็นส�ำคัญ (Core Issues) ที่ควรค�ำนึงถึงในการพิจารณาผลลัพธ์
6.1 มีการเข้าถึงและใช้ข่าวกรองทางการเงิน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในการสืบสวนเพื่อพิสูจน์หลักฐานและ
ติดตามร่องรอยของรายได้ทมี่ าจากการฟอกเงิน ความผิดมูลฐานทีเ่ กีย่ วข้อง และการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายมากน้อยเพียงใด
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ǫ

          Ǧ   
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Examples of Information that could support the conclusions on Core Issues

ͳǤ

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

ʹǤ

   Ǧ         
    ȋǤǤǡ 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 assetsȌǤ

͵Ǥ

ȋǤǤǡnumber 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). 

ͶǤ

         (ǤǤǡ 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).

ͷǤ

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

b)

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

Ǥ
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6.2 รายงานการรับหรือการขอข้อมูล (เช่น รายงานธุรกรรมสงสัย รายงานเกีย่ วกับเงินตราและตราสารทีเ่ ปลีย่ นมือได้)
มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและถูกต้องซึ่งช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานมากน้อยเพียงใด
6.3 หน่วยข่าวกรองทางการเงินวิเคราะห์และส่งต่อผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการที่จ�ำเป็น
ของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่มากน้อยเพียงใด
6.4 หน่วยข่าวกรองทางการเงินและหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ได้ร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึง
ข่าวกรองทางการเงินมากน้อยเพียงใด มีการรักษาความลับของข้อมูลที่ท�ำการแลกเปลี่ยนหรือใช้อย่างไร
a) ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�ำคัญ (Core Issues)
1.

ประสบการณ์ของหน่วยบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (เช่น ข่าวกรองทางการเงินและ
ข้อมูลอื่นที่มี ความถี่ในการใช้ข่าวกรองเป็นเครื่องมือในการสืบสวน)

2.

ตัวอย่างความร่วมมือระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงินและหน่วยงานอื่น และตัวอย่างการใช้ข่าวกรอง
ทางการเงิน (เช่น สถิติของการส่งต่อ/แลกเปลี่ยนข่าวกรองทางการเงิน คดีที่ใช้ข่าวกรองทางการเงิน
ในการสืบสวนและด�ำเนินคดี ML/FT และความผิดมูลฐานทีเ่ กีย่ วข้อง หรือการบ่งชีแ้ ละติดตามทรัพย์สนิ )

3.

ข้อมูลรายงานธุรกรรมสงสัย (เช่น จ�ำนวนรายงานธุรกรรมสงสัย/คดีที่ท�ำการวิเคราะห์ รายงานธุรกรรม
สงสัยมีขอ้ มูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพียงใด ความถีท่ หี่ น่วยงานพบโดยบังเอิญว่าไม่รายงานธุรกรรมสงสัย การท�ำให้
ลูกค้ารู้ตัว โปรดดู IO ด้านที่ 4 ว่าด้วยข้อมูลการรายงานธุรกรรมสงสัย)

4.

ข้อมูลข่าวกรองทางการเงินและข้อมูลอื่น (เช่น จ�ำนวนรายงานเงินตราและและตราสารที่เปลี่ยนมือ
ได้ทไี่ ด้รบั และทีไ่ ด้วเิ คราะห์ ประเภทของข้อมูลทีห่ น่วยบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานอืน่ ได้รบั จาก หรือ
ขอรับจากหน่วยงาน สถาบันการเงิน และ DNFBPs)

5.

เอกสารอื่น (เช่น แนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้และการรายงานธุรกรรมสงสัย และข่าวกรองทางการเงิน
รูปแบบการใช้ข่าวกรองทางการเงินที่จัดท�ำขึ้น)

b) ตัวอย่างของปัจจัยเฉพาะที่สามารถน�ำมาสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�ำคัญ (Core Issues)
6.

หน่วยข่าวกรองทางการเงินเข้าถึงและใช้ขอ้ มูลเพิม่ เติมเพือ่ วิเคราะห์และเพิม่ มูลค่าให้กบั รายงานธุรกรรม
สงสัยได้ดีเพียงใด และสร้างหลักประกันในความเคร่งครัดของการประเมินเชิงวิเคราะห์

7.

หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีใ่ ช้ขอ้ มูลในธุรกรรมสงสัยและข่าวกรองทางการเงินเพือ่ วิเคราะห์เชิงปฏิบตั กิ าร
ได้ดีเพียงใด

8.

หน่วยข่าวกรองทางการเงินได้เก็บรวบรวมความเห็นจากหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ รูปแบบวิธีการ และ
ประสบการณ์การปฏิบัติการไว้ในภารกิจมากน้อยเพียงใด

9.

กลไกใดทีใ่ ช้เพือ่ สร้างหลักประกันว่ามีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าที่ และกับสถาบันการเงิน
และ DNFBPs อย่างเต็มที่และรวดเร็ว ผู้มีหน้าที่รายงานมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีอุปสรรคในการเข้าถึง
ข้อมูลหรือไม่
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10. รายงานธุรกรรมสงสัยมีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง และเพียงพอมากน้อยเพียงใด
11. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนและมีส่วนร่วม (รวมถึงการประสานงานผ่านหน่วยข่าวกรองทางการเงิน)
กับผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อปรับปรุงการรายงานข่าวกรองทางการเงินมากน้อยเพียงใด
12. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีทรัพยากรทีเ่ พียงพอ (เครือ่ งมือ IT เพือ่ ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาประมวลผล และ
วิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน ตลอดจนรักษาความลับของข้อมูล) เพื่อปฏิบัติภารกิจหรือไม่
13. มาตรการใดที่ น� ำ มาปฏิ บั ติ เ พื่ อ สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า หน่ ว ยข่ า วกรองทางการเงิ น มี ค วามเป็ น อิ ส ระ
ในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้อยู่ภายใต้อิทธิพลที่เกินขอบเขตในเรื่องที่เกี่ยวกับ AML/CFT
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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
 ǡ  Ǧ ǡǢ
  Ǣ  ǡ
     Ǥ          
            ǡ   
  Ǧ    Ǥ      
ȋǡ  ǡ  ǡ   Ȍ      
  Ǥ ǡ      ǡ  ǡ  
    Ǥ
        ͵ǡ ͵Ͳ  ͵ͳǡ    
 ͳǡʹǡͳͷǡ͵ʹǡ͵ǡ͵ͻͶͲǤ

Note to Assessors:

  Ǧ 
           Ǥ  
     
  Ǧ Ǥ

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

ǡ    
ȋ  Ȍǫ

Ǥ͵Ǥ

           ȋe.g.,     ǡ
ǦǡǦ  96  ǤȌ  ǫ

ǤʹǤ

96

   
the country’s threats and risk profile and national AML/CFT policies? 

Third party money laundering 
  ǤSelf-laundering 
   ǤStand-alone (or autonomous) money laundering
         ǡ       
  Ǥ  Ȍ  
     ǢȌ
    Ǥ 
ȋǦȌȋȌǤ
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มีการสืบสวนความผิดฐานฟอกเงิน และผูก้ ระท�ำความผิดถูกด�ำเนินคดี

ผลลัพธ์ระยะสัน้ ด้านที่ 7 และได้รบั การลงโทษทีม่ ปี ระสิทธิผล เหมาะสม และมีผลเป็นการยับยัง้
ลักษณะของระบบทีม่ ปี ระสิทธิผล
มีการสืบสวนการฟอกเงินโดยเฉพาะทรัพย์ทมี่ มี ลู ค่ามากซึง่ มาจากการระท�ำความผิด มีการฟ้องร้อง
ด�ำเนินคดีผู้กระท�ำความผิด และศาลใช้มาตรการลงโทษที่มีประสิทธิผล เหมาะสม และมีผลเป็นการยับยั้ง
ต่อผู้กระท�ำความผิดซึ่งได้รับการการพิพากษาว่ามีความผิด รวมถึงการสืบสวนทางการเงินคู่ขนานไปกับคดี
ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานที่เกิดขึ้นนอกประเทศ และการสืบสวนและการด�ำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงิน
เพียงอย่างเดียว องค์ประกอบของระบบ (การสืบสวน การด�ำเนินคดี การพิพากษาว่ามีความผิด และการลงโทษ)
ท�ำงานได้อย่างสอดคล้องเพือ่ ลดความเสีย่ งด้านการฟอกเงิน ส่งผลให้การตรวจพบ การพิพากษาว่ามีความผิด
และการลงโทษช่วยยับยัง้ ไม่ให้อาชญากรสร้างรายได้จากอาชญากรรมและการฟอกเงิน
ผลลัพธ์นี้เกี่ยวข้องกับข้อแนะน�ำที่ 3, 30 และ 31 และองค์ประกอบของข้อแนะน�ำที่ 1, 2, 15, 32, 37, 39,
และ 40

ข้อความถึงคณะผู้ประเมิน
คณะผูป้ ระเมินควรพิจารณาผลการวิเคราะห์ของตนเกีย่ วกับระดับความร่วมมือระหว่างประเทศทีห่ น่วยงาน
ที่มีอ�ำนาจหน้าที่มีส่วนร่วมเมื่อท�ำการประเมิน IO ด้านนี้ และอาจพิจารณาว่าหน่วยบังคับใช้กฎหมาย
ขอความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากหน่วยงานคู่เจรจาต่างประเทศในคดีฟอกเงินข้ามประเทศมากน้อยเพียงใด
ประเด็นส�ำคัญ (Core Issues) ที่ควรค�ำนึงถึงในการพิจารณาผลลัพธ์
7.1 โอกาสทีจ่ ะตรวจพบและสืบสวนคดีฟอกเงิน (รวมถึงการสืบสวนทางการเงินแบบคูข่ นาน) มีมากน้อยเพียงใด
และในสภาพการณ์ใด
7.2 มีการสืบสวนและด�ำเนินคดีฟอกเงินรูปแบบต่างๆ โดยสอดคล้องกับภัยคุกคาม ประวัติความเสี่ยง
และนโยบาย AML/CFT ของประเทศมากน้อยเพียงใด
7.3 มีการด�ำเนินคดีฟอกเงินรูปแบบต่างๆ (เช่น ความผิดมูลฐานต่างประเทศ การฟอกเงินโดยบุคคลที่สาม
ความผิดในตัวเอง) และพิพากษาว่ามีความผิดมากน้อยเพียงใด
7.4 บทลงโทษทีใ่ ช้กบั บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลทีก่ ระท�ำความผิดฐานฟอกเงินมีประสิทธิผล เหมาะสม และ
มีผลเป็นการยับยั้งมากน้อยเพียงใด
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a)

Examples of Information that could support the conclusions on Core Issues

ͳǤ

 ǡ   ( ǤǤǡexamples 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). 
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͵Ǥ
ͶǤ

ͷǤ

Ǥ

               
ǡǡ 
  ǫ  ǡ
ǡ    Ǥ

   ǡ      ȋǤǤǡ 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). 

Examples of Specific Factors that could support the conclusions on Core Issues
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7.4 บทลงโทษทีใ่ ช้กบั บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลทีก่ ระท�ำความผิดฐานฟอกเงินมีประสิทธิผล เหมาะสม และ
มีผลเป็นการยับยั้งมากน้อยเพียงใด
7.5 ประเทศใช้ ม าตรการเกี่ ย วกั บ ความยุ ติ ธ รรมทางอาญาอื่ น ๆ ในกรณี ที่ มี ก ารสื บ สวนการฟอกเงิ น
แต่ไม่สามารถรับประกันการพิพากษาว่ามีความผิดฐานฟอกเงินได้มากน้อยเพียงใด มาตรการทางเลือก
ดังกล่าวไม่ควรไปลดความส�ำคัญของ/หรือใช้แทนการฟ้องร้องด�ำเนินคดีและการพิพากษาว่ามีความผิด
ฐานฟอกเงิน
a) ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�ำคัญ (Core Issues)
1. ประสบการณ์และตัวอย่างของการสืบสวน การฟ้องร้องด�ำเนินคดี และการพิพากษาว่ามีความผิด
(เช่น ตัวอย่างของคดีที่ไม่ได้ด�ำเนินการต่อเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอ ความส�ำคัญหรือความซับซ้อน
ของคดีฟอกเงินที่ประเทศได้ด�ำเนินการสืบสวนและฟ้องร้องด�ำเนินคดี ตัวอย่างคดีเกี่ยวกับองค์กร
อาชญากรรมภายในประเทศและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทดี่ ำ� เนินการเป็นผลส�ำเร็จ คดีทใี่ ช้การลงโทษ
ทางอาญาหรือมาตรการอื่น ๆ แทนการพิพากษาว่ามีความผิดฐานฟอกเงิน)
2. ข้อมูลการสืบสวน การฟ้องร้องด�ำเนินคดี และการพิพากษาว่ามีความผิดฐานฟอกเงิน (เช่น จ�ำนวนของ
การสืบสวนและการฟ้องร้องด�ำเนินคดีฟอกเงิน สัดส่วนของคดีทนี่ ำ� ไปสูก่ ารฟ้องร้องด�ำเนินคดีหรือพิจารณา
ในชัน้ ศาล จ�ำนวนหรือสัดส่วนของพิพากษาว่ามีความผิดฐานฐานฟอกเงินโดยบุคคลทีส่ าม ความผิดในตัวเอง
การฟอกเงินด้วยตัวเอง ความผิดมูลฐานต่างประเทศ ประเภทของอาชญากรรมมูลฐาน ระดับบทลงโทษ
ส�ำหรับความผิดฐานฟอกเงิน บทลงโทษส�ำหรับความผิดฐานฟอกเงินเทียบกับความผิดมูลฐานอื่นๆ)
b) ตัวอย่างของปัจจัยเฉพาะที่สามารถน�ำมาสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�ำคัญ (Core Issues)
3. มาตรการใดที่ใช้เพื่อบ่งชี้ ริเริ่ม และจัดล�ำดับความส�ำคัญในคดีฟอกเงิน (อย่างน้อยที่สุดก็เกี่ยวข้องกับ
ความผิดที่สร้างรายได้จ�ำนวนมาก) เพื่อการสืบสวน (เช่น ให้ความส�ำคัญระหว่างคดีที่เล็กและใหญ่กว่า
หรือคดีที่มีความซับซ้อน หรือระหว่างความผิดในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น)
4. หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีส่ ามารถขอรับและเข้าถึงข่าวกรองทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องและข้อมูลอืน่ ทีจ่ ำ� เป็น
เพื่อสืบสวนการฟอกเงินมากน้อยเพียงใด และรวดเร็วเพียงใด
5. มีการสืบสวนร่วมหรือมีความร่วมมือในการสืบสวน และเทคนิคในการสืบสวน (เช่น เลือ่ นหรือระงับการจับกุม
หรือเลื่อนการยึดเงินออกไปก่อนเพื่อหาตัวผู้กระท�ำความผิด) มากน้อยเพียงใดในความผิดที่สร้างรายได้
จ�ำนวนมาก
6. คดีฟอกเงินได้รับการเตรียมการเพื่อฟ้องร้องด�ำเนินคดีหรือยื่นฟ้องต่อศาลได้อย่างรวดเร็วอย่างไร
7. สภาพการณ์ใดทีน่ ำ� มาตัดสินใจทีจ่ ะไม่ฟอ้ งร้องด�ำเนินคดีในกรณีทมี่ หี ลักฐานชีว้ า่ เป็นความผิดฐานฟอกเงิน
8. การฟ้องร้องด�ำเนินคดีฟอกเงิน (i) เชื่อมโยงกับการฟ้องร้องด�ำเนินคดีความผิดมูลฐาน (รวมถึงความผิด
มูลฐานต่างประเทศ) มากน้อยเพียงใด หรือ (ii) ได้รับการด�ำเนินการเนื่องจากเป็นความผิดในตัวเอง
มากน้อยเพียงใด
9. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีวธิ กี ารอย่างไรในการพิจารณาระบบกฎหมาย ติดต่อกับหน่วยงานอืน่ ตลอดทัง้ วงจร
ของคดีฟอกเงิน ตัง้ แต่เริม่ ต้นสืบสวนจนถึงการเก็บรวบรวมหลักฐาน การยืน่ เรือ่ งต่อพนักงานอัยการ และ
การพิจารณายื่นฟ้องต่อศาล
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10. มีกระบวนการสืบสวน การฟ้องร้องด�ำเนินคดี หรือกระบวนการพิจารณาคดีในแง่มุมใดที่ขัดขวางหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการฟ้องร้องด�ำเนินคดีและการลงโทษความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่
11. หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีม่ ที รัพยากรทีเ่ พียงพอ (รวมถึงเครือ่ งมือในการสืบสวนทางการเงิน) เพือ่ บริหาร
จัดการภารกิจหรือความเสี่ยงด้านการฟอกเงินอย่างเพียงพอหรือไม่
12. มีเจ้าหน้าทีห่ รือหน่วยทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้สบื สวนการฟอกเงินหรือไม่ มีการแบ่งปันทรัพยากรไว้ทใี่ ด และ
มีการจัดล�ำดับความส�ำคัญในการสืบสวนการฟอกเงินอย่างไร
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Immediate Outcome 8

Proceeds and instrumentalities of crime are confiscated.

Characteristics of an effective system
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Core Issues to be considered in determining if the Outcome is being achieved
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ผลลัพธ์ระยะสัน้ ด้านที่ 8 การริบทรัพย์และเครื่องมือที่ได้มาจาก/ใช้เพื่อก่ออาชญากรรม
ลักษณะของระบบทีม่ ปี ระสิทธิผล
มีการริบ (โดยมาตรการชั่วคราวและมาตรการริบทรัพย์ที่รวดเร็ว) ทรัพย์และเครื่องมือของ
อาชญากรทีใ่ ช้ในการก่ออาชญากรรม (ทัง้ ในและต่างประเทศ) หรือทรัพย์สนิ ทีม่ มี ลู ค่าเท่ากัน การริบทรัพย์
นั้นรวมถึงรายได้ที่ได้รับกลับคืนมาโดยกระบวนการทางอาญา  ทางแพ่ง และทางปกครอง การริบทรัพย์
ที่เกิดจากการเปิดเผยหรือส�ำแดงข้ามประเทศที่ไม่ถูกต้อง และการชดใช้ผู้เสียหาย (ผ่านกระบวนการ
ทางศาล) ประเทศบริหารจัดการทรัพย์ท่ียึดหรือริบมาได้ และส่งกลับคืนหรือแบ่งปันทรัพย์สินที่ริบมาได้
กับประเทศอื่น ๆ ส่งผลให้อาชญากรรู้สึกถึงว่าไม่คุ้มค่าที่จะก่ออาชญากรรม อาชญากรรมมูลฐานและ
การฟอกเงินลดลง
ผลลัพธ์นี้เกี่ยวข้องกับข้อแนะน�ำที่ 1, 4 และ 32 และองค์ประกอบของข้อแนะน�ำที่ 15, 30, 31, 37, 38,
และ 40
ข้อความถึงคณะผู้ประเมิน
คณะผูป้ ระเมินควรพิจารณาผลการวิเคราะห์ของตนเกีย่ วกับระดับความร่วมมือระหว่างประเทศทีห่ น่วยงาน
ที่มีอ�ำนาจหน้าที่มีส่วนร่วมเมื่อท�ำการประเมิน IO ด้านนี้ และพิจารณาว่าหน่วยบังคับใช้กฎหมายและส�ำนักงาน
อัยการขอความช่วยเหลือทีเ่ หมาะสมจากหน่วยงานคูเ่ จรจาต่างประเทศในเรือ่ งรายได้หรือเครือ่ งมือทีม่ าจาก/ทีใ่ ช้
ก่ออาชญากรรมข้ามประเทศมากน้อยเพียงใด
ประเด็นส�ำคัญ (Core Issues) ที่ควรค�ำนึงถึงในการพิจารณาผลลัพธ์
8.1 มีการริบทรัพย์ เครื่องมือ และทรัพย์สินที่มูลค่าเท่ากันที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรมตามวัตถุประสงค์
ของนโยบายมากน้อยเพียงใด
8.2 หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินการริบ (รวมถึงการส่งคืน แบ่งปัน และการชดใช้) ทรัพย์และเครื่องมือ
ที่มาจากหรือใช้ก่ออาชญากรรม และทรัพย์สินที่มีมูลค่าเท่ากันที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานทั้งในและ
ต่างประเทศ และทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายไปยังต่างประเทศได้ดีเพียงใด
8.3 มีการใช้มาตรการริบทรัพย์มากน้อยเพียงใดในกรณีการส�ำแดงหรือการเปิดเผยข้อเท็จจริงทีไ่ ม่ถกู ต้อง หรือ
ไม่สำ� แดงหรือเปิดเผยเกีย่ วกับการขนเงินตราหรือตราสารทีเ่ ปลีย่ นมือได้ และส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
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a)

Examples of Information that could support the conclusions on Core Issues

ͳǤ

    ȋǤǤǡthe 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). 

ʹǤ

  ȋǤǤǡnumber 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 realisedȌǤ

͵Ǥ

ȋe.g.value of criminal assets seized / frozenǢamount of proceeds of
crime restituted to victims, shared or repatriated).

b)

Examples of Specific Factors that could support the conclusions on Core Issues
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กรมศุลกากร และหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องใช้บทลงโทษทีม่ ปี ระสิทธิผล เหมาะสม และมีผลเป็นการยับยัง้
มากน้อยเพียงใด
8.4 ผลของการริบทรัพย์สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT นโยบายและการจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของของนโยบายด้าน AML/CFT ระดับชาติได้ดีเพียงใด
a) ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�ำคัญ (Core Issues)
1. ประสบการณ์และตัวอย่างการด�ำเนินการริบทรัพย์ (เช่น คดีที่มีความส�ำคัญมากที่สุดในอดีตที่ผ่านมา 
การขอค�ำสัง่ ริบทรัพย์ แนวโน้มทีแ่ สดงให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงของรูปแบบการฟอกเงินหรือรายได้ทมี่ า
จากการก่ออาชญากรรม)
2. ข้อมูลการริบทรัพย์ (เช่น จ�ำนวนคดีอาญาที่ต้องด�ำเนินการริบทรัพย์ ประเภทของคดีที่เกี่ยวข้องกับ
การริบทรัพย์ มูลค่าของรายได้ที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม เครื่องมือหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าเท่ากัน
ที่ถูกริบ การจ�ำแนกความผิดในต่างประเทศหรือความผิดในประเทศไม่ว่าจะโดยกระบวนการทางอาญา
หรือทางแพ่ง (รวมถึงการริบทรัพย์โดยไม่ตอ้ งพิพากษาว่ามีความผิด) มูลค่าทีร่ บิ ได้จากเงินตราหรือตราสาร
ทีเ่ ปลีย่ นมือได้ขา้ มประเทศทีไ่ ม่สำ� แดงหรือไม่เปิดเผย หรือส�ำแดงหรือเปิดเผยไม่ถกู ต้อง มูลค่าหรือสัดส่วน
ของรายได้ที่ถูกยึดหรือถูกระงับที่อยู่ภายใต้การริบ สัดส่วนของค�ำสั่งริบทรัพย์ที่บรรลุผล)
3. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น มูลค่าการยึด/ระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สิน จ�ำนวนของรายได้ที่มาจาก
การก่ออาชญากรรมที่น�ำไปชดใช้ แบ่งปัน หรือส่งคืนแก่ผู้เสียหาย)
b) ตัวอย่างของปัจจัยเฉพาะที่สามารถน�ำมาสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�ำคัญ (Core Issues)
4. หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ใช้มาตรการและวิธีการใดเพื่อบ่งชี้เป้าหมายรายได้และเครื่องมือที่ได้มาจาก
หรือใช้เพื่อก่ออาชญากรรม (รวมถึงอาชญากรรมที่ก่อให้เกิดรายได้จ�ำนวนมาก และรายได้นั้นไม่ได้เกิด
ภายในประเทศ หรือไหลออกไปต่างประเทศ)
5. หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ตัดสินใจเริ่มการสืบสวนทางอาญา  และสืบสวนทางการเงินเพื่อด�ำเนินการ
ริบทรัพย์อย่างไร
6. หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่บ่งชี้และติดตามร่องรอยของทรัพย์และเครื่องมือที่ได้มาจากหรือใช้เพื่อ
ก่ออาชญากรรม หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าเท่ากันได้ดีเพียงใด และใช้มาตรการชั่วคราว (เช่น การระงับ
การด�ำเนินการกับทรัพย์สินหรือการยึด) เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายทรัพย์ไปต่างประเทศ หรือ
ไม่ให้มีการเปลี่ยนสภาพทรัพย์
7. วิ ธี ก ารใดที่ ป ระเทศน� ำ มาใช้ เ พื่ อ ตรวจพบและริ บ เงิ น ตราหรื อ ตราสารที่ เ ปลี่ ย นมื อ ได้ ข ้า มประเทศ
ทีต่ อ้ งสงสัยว่าเกีย่ วข้องกับ ML/FT และความผิดมูลฐานทีเ่ กีย่ วข้อง หรือการไม่สำ� แดงหรือไม่เปิดเผย หรือ
การส�ำแดงหรือเปิดเผยที่ไม่ถูกต้อง
8. มาตรการใดที่น�ำมาใช้เพื่อเก็บและบริหารจัดการมูลค่าของทรัพย์สินที่ถูกยึด/ริบ
9. มีกระบวนการสืบสวน การฟ้องร้องด�ำเนินคดี หรือกระบวนการพิจารณาคดีในแง่มุมใดที่สนับสนุน หรือ
เป็นอุปสรรคต่อการบ่งชี้ การติดตามร่องรอย และการริบทรัพย์และเครื่องมือที่ได้มาจากหรือใช้เพื่อ
ก่ออาชญากรรม หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าเท่ากันหรือไม่
10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างเพียงพอหรือไม่
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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
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Core Issues to be considered in determining if the Outcome is being achieved
ͻǤͳǤ
ͻǤʹǤ

ͻǤ͵Ǥ
ͻǤͶǤ

  ȋe.g.,  ǡ
   Ȍ      ǫ     
country’s TF risk profile?
  ǡǫ
   ǫ

          ǡ    ǡ 
Ǧ    ȋe.g.,     
ǡȌǫ
              
    ǡǫ

ASSESSMENT ASSESSMENT
TECHNICAL COMPLIANCE
204 EFFECTIVENESS

121

METHODOLOGY
ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

มีการสืบสวนความผิดฐานการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ
ผลลัพธ์ระยะสัน้ ด้านที่ 9 บุคคลทีส่ นับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดี และ
ได้รับการลงโทษที่มีประสิทธิผล เหมาะสม และมีผลเป็นการยับยั้ง
ลักษณะของระบบทีม่ ปี ระสิทธิผล
มีการสืบสวนการกระท�ำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ผู้กระท�ำความผิด
ถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดี และศาลใช้มาตรการลงโทษที่มีประสิทธิผล เหมาะสม และมีผลเป็นการยับยั้งต่อ
ผู้กระท�ำความผิด มีการประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการติดตามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และมีการสืบสวนทางการเงินเพื่อสนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้าย
องค์ประกอบของระบบ (การสืบสวน การฟ้องร้องด�ำเนินคดี การพิพากษาว่ามีความผิด และการลงโทษ)
ด�ำเนินการอย่างสอดคล้องเพือ่ ลดความเสีย่ งด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การตรวจพบ
การพิพากษาว่ามีความผิด และการลงโทษช่วยยับยั้งการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ผลลัพธ์นี้เกี่ยวข้องกับข้อแนะน�ำที่ 5, 30 และ 31 และองค์ประกอบของข้อแนะน�ำที่ 1, 2, 15, 32, 37,
และ 40
ข้อความถึงคณะผู้ประเมิน
1) คณะผูป้ ระเมินควรตระหนักถึงองค์ประกอบในบางข้อของผลลัพธ์ดา้ นนีท้ อี่ าจเกีย่ วข้องกับประเด็น
ที่มีลักษณะอ่อนไหว (เช่น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของประเทศ)
ซึง่ ประเทศอาจไม่มี หรือไม่สามารถมีไว้ให้คณะผูป้ ระเมินได้
2) คณะผู้ประเมินควรพิจารณาผลการวิเคราะห์ของตนเกี่ยวกับระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
		ทีห่ น่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีม่ สี ว่ นร่วมเมือ่ ท�ำการประเมิน IO ด้านนี้ และอาจพิจารณาว่าหน่วยบังคับใช้
		กฎหมายและส�ำนักงานอัยการขอความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากหน่วยงานคู่เจรจาต่างประเทศ
ในคดีสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายข้ามประเทศมากน้อยเพียงใด
ประเด็นส�ำคัญ (Core Issues) ที่ควรค�ำนึงถึงในการพิจารณาผลลัพธ์
9.1 การกระท�ำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (เช่น การรวบรวม การเคลื่อนย้าย และ
การใช้เงินหรือสินทรัพย์อนื่ ๆ) ได้รบั การฟ้องร้องด�ำเนินคดี และผูก้ ระท�ำผิดได้รบั การพิพากษาว่ามีความผิด
มากน้อยเพียงใด การด�ำเนินการสอดคล้องกับประวัติความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายของประเทศหรือไม่
9.2 มีการบ่งชี้และสืบสวนคดีสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้ดีเพียงใด การสืบสวนได้บ่งชี้
บทบาทเฉพาะของผู้จัดหาเงินให้แก่ผู้ก่อการร้ายได้เพียงใด
9.3 การสืบสวนการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายถูกรวมเข้าไว้ในยุทธศาสตร์ตอ่ ต้านการก่อการร้าย
ของประเทศ และใช้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ดังกล่าว (เช่น การบ่งชี้และการก�ำหนดรายชื่อผู้ก่อการร้าย
องค์กรก่อการร้าย และเครือข่ายสนับสนุนการก่อการร้าย) มากน้อยเพียงใด
9.4 มีการใช้บทลงโทษหรือมาตรการต่าง ๆ ทีม่ ปี ระสิทธิผล เหมาะสม และมีผลเป็นการยับยัง้ ต่อบุคคลธรรมดา
และนิตบิ คุ คลทีไ่ ด้รบั การพิพากษาว่ามีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมากน้อยเพียงใด
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ͻǤͷǤ

a)

Examples of Information that could support the conclusions on Core Issues

ͳǤ

           ȋǤǤǡ 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).

ʹǤ

    ǡ      ȋǤǤǡ number of TF
investigations and prosecutions; proportion of cases leading to TF prosecution, type of TF
prosecutions and convictions (ǤǤǡdistinct 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 appliedȌǤ

b)

Examples of Specific Factors that could support the conclusions on Core Issues
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9.5 เพือ่ ให้ผลลัพธ์บรรลุวตั ถุประสงค์ มีการใช้ความยุตธิ รรมทางอาญา มาตรการก�ำกับดูแล และมาตรการอืน่
มากน้อยเพียงใด เพือ่ ระงับยับยัง้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในกรณีทไี่ ม่สามารถพิพากษา
ว่ามีความผิดได้
a) ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�ำคัญ (Core Issues)
1. ประสบการณ์และตัวอย่างของการสืบสวนและการฟ้องร้องด�ำเนินคดีสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(เช่น คดีทใี่ ช้การสืบสวนการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพือ่ สนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้าย
คดีสำ� คัญ (ทัง้ ในและต่างประเทศ) ทีผ่ กู้ อ่ การร้ายหรือกลุม่ ก่อการร้ายตกเป็นเป้าหมาย ถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดี
หรือถูกขัดขวางการด�ำเนินการ การศึกษาแนวโน้มของระดับและเทคนิคในการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย คดีที่ใช้บทลงโทษทางอาญาหรือมาตรการอื่นแทนการพิพากษาว่ามีความผิดฐาน
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย)
2. ข้ อ มู ล การสื บ สวน การฟ้ อ งร้ อ งด� ำ เนิ น คดี การพิ พ ากษาว่ า มี ค วามผิ ด ฐานสนั บ สนุ น ทางการเงิ น
แก่การก่อการร้าย (เช่น จ�ำนวนการสืบสวนและการฟ้องร้องด�ำเนินคดีฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
สัดส่วนของคดีทนี่ ำ� ไปสูก่ ารฟ้องร้องด�ำเนินคดี รูปแบบการฟ้องร้องด�ำเนินคดีและการพิพากษาว่ามีความผิด
ฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (เช่น ความแตกต่างของฐานความผิด ผูก้ อ่ การร้ายในประเทศ
และต่างประเทศ) ระดับบทลงโทษทีก่ ำ� หนดไว้สำ� หรับความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
บทลงโทษทีก่ ำ� หนดไว้สำ� หรับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเปรียบเทียบกับบทลงโทษส�ำหรับ
อาชญากรรมอื่น ๆ ประเภทและระดับของมาตรการระงับยับยั้งที่น�ำมาใช้)
b) ตัวอย่างของปัจจัยเฉพาะที่สามารถน�ำมาสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�ำคัญ (Core Issues)
3. มาตรการใดทีน่ ำ� มาใช้เพือ่ บ่งชี้ ริเริม่ และจัดล�ำดับความส�ำคัญของคดีสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
เพือ่ สร้างหลักประกันว่าสามารถสืบสวนและด�ำเนินการต่อภัยคุกคามร้ายแรงได้ทนั ที และยับยัง้ ภัยคุกคาม
นั้นในระดับสูงสุด
4. หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีส่ ามารถขอรับและเข้าถึงข่าวกรองทางการเงินและข้อมูลอืน่ ทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ สืบสวน
และฟ้องร้องด�ำเนินคดีสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมากน้อยเพียงใด และรวดเร็วเพียงใด
5. ข้อพิจารณาเพือ่ ใช้ตดั สินใจทีจ่ ะไม่ฟอ้ งร้องด�ำเนินคดีความผิดฐานการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
6. หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีใ่ ช้แผนปฏิบตั กิ ารหรือยุทธศาสตร์เฉพาะด้านเพือ่ จัดการภัยคุกคามโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภัยคุกคามด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมากน้อยเพียงใด และสอดคล้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และความเสี่ยงด้าน ML/FT ของประเทศหรือไม่
7. หน่วยบังคับใช้กฎหมาย หน่วยข่าวกรองทางการเงิน หน่วยต่อต้านการก่อการร้าย หน่วยความมั่นคงและ
หน่วยข่าวกรองของประเทศ ได้ร่วมมือและประสานในแต่ละภารกิจที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์นี้ได้ดีเพียงใด
8. มีกระบวนการสืบสวน การฟ้องร้องด�ำเนินคดี หรือกระบวนการพิจารณาคดีในแง่มุมใดที่ขัดขวางหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการฟ้องร้องด�ำเนินคดี การลงโทษ และการระงับยับยั้งการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายหรือไม่
9. หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีม่ ที รัพยากรทีเ่ พียงพอ (รวมถึงเครือ่ งมือสืบสวนทางการเงิน) เพือ่ บริหารจัดการ
ภารกิจหรือจัดการความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเพียงพอหรือไม่
10. มีเจ้าหน้าทีห่ รือหน่วยทีพ่ ร้อมใช้เพือ่ สืบสวนการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือไม่ มีการแบ่งปัน
ทรัพยากรไว้ที่ใด มีการจัดล�ำดับการสืบสวนการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างไร
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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
ǡ
             Ǥ   
  
    Ǥ
  
 ǡ 
                
Ǥǡ  ǡ  Ǥ
        ͳǡ Ͷǡ   ͺǡ    
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Note to Assessors:

  Ǧ 
   Ǥ

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

Examples of Information that could support the conclusions on Core Issues
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  ǡ  ȋǤǤǡtrends indicating
that terrorist financiers are researching alternative methods for raising / transmitting funds;
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องกันไม่ให้ผกู้ อ่ การร้าย องค์กรก่อการร้าย และผูจ้ ดั หาเงินให้แก่
ผลลัพธ์ระยะสัน้ ด้านที่ 10 ผูการป้
ก้ อ่ การร้ายจัดหา โยกย้าย ใช้เงิน และใช้ NPO เพือ่ กระท�ำความผิด
ลักษณะของระบบทีม่ ปี ระสิทธิผล
มีการบ่งชีผ้ กู้ อ่ การร้าย องค์กรก่อการร้าย และเครือข่ายสนับสนุนการก่อการร้าย และยึดทรัพยากร
และเครือ่ งมือทีใ่ ช้เพือ่ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและองค์กรก่อการร้าย รวมถึงการใช้มาตรการ
ทางการเงินต่อบุคคลหรือองค์กรทีถ่ กู ก�ำหนดโดย UNSCRS อย่างเหมาะสม และอยูภ่ ายใต้ระบบการลงโทษ
ที่สามารถด�ำเนินการได้ของภูมิภาคหรือของประเทศ ประเทศยังต้องมีความเข้าใจความเสี่ยงด้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นอย่างดี รวมถึงมาตรการเพือ่ ป้องกันการจัดหาและเคลือ่ นย้ายเงิน
ผ่านหน่วยงานหรือช่องทางต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกผู้ก่อการร้ายใช้เพื่อกระท�ำความผิด ส่งผลให้
กระแสของเงินที่ใช้สนับสนุนการก่อการร้ายลดลง และป้องกันการกระท�ำที่เป็นการก่อการร้าย
ผลลัพธ์นี้เกี่ยวข้องกับข้อแนะน�ำที่ 1, 4, 6 และ 8 และองค์ประกอบของข้อแนะน�ำที่ 14, 15, 16, 30 ถึง
32, 37, 38 และ 40
ข้อความถึงคณะผู้ประเมิน
คณะผูป้ ระเมินควรพิจารณาผลการวิเคราะห์เกีย่ วกับระดับของความร่วมมือระหว่างประเทศซึง่ หน่วยงานที่
มีอำ� นาจหน้าทีม่ สี ว่ นร่วมเมือ่ ท�ำการประเมิน IO ข้อนี้
ประเด็นส�ำคัญ (Core Issues) ที่ควรค�ำนึงถึงในการพิจารณาผลลัพธ์
10.1 มีการใช้มาตรการทางการเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดตาม (i) ข้อมติ UNSCRS ที่ 1267 และ
ข้อมติที่สืบเนื่องจากข้อมติดังกล่าว และ (ii) ข้อมติ UNSCRS ที่ 1373 (ในระดับเหนือชาติ หรือระดับชาติ
ไม่วา่ จะโดยประเทศตนหรือตามค�ำขอต่างประเทศหลังจากตรวจสอบค�ำขอของต่างประเทศ) ได้ดเี พียงใด
10.2 ประเทศผูร้ บั การประเมินได้ใช้มาตรการทีเ่ หมาะสมอย่างมีเป้าหมายกับ NPOs ทีพ่ บว่ามีความเปราะบาง
ต่อการถูกใช้ในทางที่ผิดในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามแนวทางการด�ำเนินการ
ตามความเสี่ยงเพียงใด? โดยไม่เป็นอุปสรรคหรือขัดขวางกิจกรรมของ NPOs ที่ด�ำเนินงานโดยชอบด้วย
กฎหมาย
10.3 มีการยึด (ไม่ว่าจะโดยกระบวนการทางอาญา  ทางแพ่ง หรือทางปกครอง) ทรัพย์สินและเครื่องมือ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของผูก้ อ่ การร้าย องค์กรก่อการร้าย และผูจ้ ดั หาเงิน
ให้แก่ผู้ก่อการร้ายมากน้อยเพียงใด
10.4 มาตรการต่าง ๆ ข้างต้นสอดคล้องกับประวัติความเสี่ยงโดยรวมมากน้อยเพียงใด
a) ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�ำคัญ (Core Issues)
1. ประสบการณ์ของหน่วยบังคับใช้กฎหมาย หน่วยข่าวกรองทางการเงิน และหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย
(เช่น แนวโน้มที่แสดงให้เห็นว่าผู้จัดหาเงินให้แก่ผู้ก่อการร้ายหาวิธีการอื่นๆ เพื่อจัดหาหรือโอนเงิน
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intelligence/source reporting indicating that terrorist organisations are having difficulty
raising funds in the countryȌǤ
  ȋǤǤǡsignificant 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). 

ʹǤ
͵Ǥ

       ȋǤǤǡ 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 designationȌǤ

ͶǤ

       Ǧ    
  ȋe.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 NPOsȌǤ

b)

Examples of Specific Factors that could support the conclusions on Core Issues
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มีข่าวกรอง/แหล่งข่าวที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรก่อการร้ายก�ำลังประสบความยากล�ำบากในการระดมเงิน
ในประเทศ)
2. ตัวอย่างของการแทรกแซงและการริบทรัพย์ (เช่น คดีส�ำคัญที่มีการป้องกันไม่ให้ผู้ก่อการร้าย องค์กร
ก่อการร้าย หรือผู้จัดหาเงินให้แก่ผู้ก่อการร้ายได้จัดหาเงิน โยกย้าย และใช้เงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด/ริบ
การสืบสวนและการแทรกแซง NPOs ที่ถูกผู้ก่อการร้ายใช้เพื่อกระท�ำความผิด)
3. ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการทางการเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนด (เช่น บุคคลและบัญชีท่ีอยู่ภายใต้
มาตรการทางการเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดโดย UNSCRS หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ
ก�ำหนดรายชื่อ การก�ำหนดรายชื่อ (ตามข้อมติ UNSCRS ที่ 1373) ทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�ำเนินการ
ธุรกรรมที่ถูกปฏิเสธ เวลาที่ใช้ในการก�ำหนดรายชื่อ เวลาที่ใช้ในการระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สิน
หลังตามรายชื่อที่ถูกก�ำหนด
4. ข้อมูลเกี่ยวกับความต่อเนื่องของกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ และการก�ำกับดูแลและการติดตามตรวจสอบ
NPOs ซึ่งประเทศผู้รับการประเมินระบุว่าเป็น NPOs ที่เสี่ยงต่อการถูกใช้ในทางที่ผิดในการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
b) ตัวอย่างของปัจจัยเฉพาะที่สามารถน�ำมาสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�ำคัญ (Core Issues)
5. มาตรการใดที่สร้างหลักประกันว่ามีการใช้มาตรการทางการเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดอย่าง
เหมาะสม โดยไม่ชกั ช้า มีวธิ กี ารแจ้งรายชือ่ บุคคลทีถ่ กู ก�ำหนดและพันธกรณีไปยังสถาบันการเงิน DNFBPs,
VASPs และสาธารณชนทั่วไปโดยไม่ชักช้าอย่างไร
6. มีการน�ำขั้นตอนการด�ำเนินงานและกลไกไปปฏิบัติอย่างไรเพื่อ (i) บ่งชี้เป้าหมายเพื่อก�ำหนดรายชื่อ/
ขึน้ บัญชีรายชือ่ (ii) การระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สนิ /การยกเลิกการระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สนิ
(iii) การถอดรายชื่อจากบัญชี และ (iv) การให้ข้อยกเว้น (granting exemption) และมีการจัดเก็บข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องได้ดีเพียงใด
7. ประเทศใช้ประโยชน์จากกลไกทีก่ ำ� หนดขึน้ ตามข้อมติ UNSCRS ที่ 1267 และ 1373 เพือ่ ระงับการด�ำเนินการ
กับทรัพย์สิน และป้องกันกระแสทางการเงินของผู้ก่อการร้ายมากน้อยเพียงใด
8. มีระบบที่อนุมัติหรือออกใบอนุญาตให้หน่วยงานที่ถูกก�ำหนดใช้ทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ก�ำหนด
ไว้ในข้อมติ UNSCRS ที่เกี่ยวข้อง (เช่น ข้อมติ UNSCRS ที่ 1452 และข้อมติที่สืบเนื่องจากข้อมติดังกล่าว)
ได้ดีเพียงใด
9. หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ใช้วิธีการใดเพื่อก�ำหนดทรัพย์สินของผู้ก่อการร้าย มีการติดตามร่องรอย
ของทรัพย์สนิ การสืบสวนทางการเงิน และใช้มาตรการชัว่ คราว (เช่น การระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สนิ
และการยึด) เป็นวิธีการเสริมมากน้อยเพียงใด
10. มีการใช้องค์ประกอบทัง้ 4 ข้อดังต่อไปนีเ้ พือ่ ระบุ ป้องกัน และต่อต้านการใช้องค์กรไม่แสวงหาก�ำไรในการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพียงใด ได้แก่ (a) กิจกรรมเผยแพร่ความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง (b) การก�ำกับ
ดูแลหรือการติดตามตรวจสอบตามความเสีย่ ง (c) การรวบรวมข้อมูลและการสืบสวนทีม่ ปี ระสิทธิผล และ (d)
กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีประสิทธิผล มีการด�ำเนินมาตรการอย่างมีเป้าหมายและเหมาะสม
ตามแนวทางการด�ำเนินการตามความเสีย่ งทีช่ ว่ ยป้องกัน NPOs จากการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และไม่เป็นอุปสรรคหรือขัดขวางกิจกรรมทางการกุศลทีถ่ กู ต้องตามกฎหมายเพียงใด
11. มีการสืบสวนสอบสวน การด�ำเนินการทางอาญา แพ่ง และปกครอง กลไกความร่วมมือและการประสานงานในกรณี
สงสัยว่า NPOs ถูกใช้ประโยชน์ในทางผิดหรือสนับสนุนการก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายมากน้อยเพียงใด
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12.
13.
14.
15.

หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีทรัพยากรเพียงพอในการด�ำเนินกิจกรรมเชิงรุก/ การก�ำกับดูแล/ การติดตามตรวจสอบ/
การสืบสวนอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่
NPOs เข้าใจจุดเปราะบาง และปฏิบตั ติ ามมาตรการเพือ่ ป้องกันตนเองไม่ให้ถกู ใช้เพือ่ การก่อการร้ายได้ดเี พียงใด
มีกระบวนการสืบสวน การฟ้องร้องด�ำเนินคดี หรือกระบวนการพิจารณาคดีในแง่มุมใดที่สนับสนุนหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการระบุตัวตน การติดตามร่องรอย และการยึดทรัพย์สินและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ก่อการร้าย องค์กรก่อการร้าย และผู้จัดหาเงินให้แก่ผู้ก่อการร้ายหรือไม่
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่มีทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อบริหารจัดการภารกิจหรือจัดการความเสี่ยงด้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเพียงพอหรือไม่
ในกรณีทมี่ กี ารแบ่งปันทรัพยากร มีการจัดล�ำดับความส�ำคัญของการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างไร
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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
  ȋȌ
       ȋȌ  ǡ    ǡ 
ǡǡ Ǥ
           Ǣ  
  Ǧ Ǧ
 ǡ   
 Ǥ
   ʹͳͷǤ

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

Examples of Information that could support the conclusions on Core Issues

ͳͳǤͶǤ

ͳǤ
ʹǤ

           
 ǡ  
  ǫ

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

ผลลัพธ์ระยะสัน้ ด้านที่ 11 WMD ด�ำเนินการจัดหา โยกย้าย และใช้เงิน โดยสอดคล้องกับข้อมติ
UNSCRS ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะของระบบทีม่ ปี ระสิทธิผล
มีการบ่งชี้ ยึดทรัพยากร และป้องกันไม่ให้บุคคลและองค์กรที่ถูกก�ำหนดโดยข้อมติ UNSCRS
เกี่ยวกับการแพร่ขยาย WMD ด�ำเนินการจัดหา  โยกย้าย และใช้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การแพร่ขยาย WMD ด�ำเนินมาตรการทางการเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนด
อย่างครบถ้วนและเหมาะสมโดยไม่ชกั ช้า ติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ติ าม มีความร่วมมือและการประสาน
ที่เพียงพอระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงการถูกลงโทษ ตลอดจนก�ำหนดและ
น�ำนโยบายไปปฏิบัติเพื่อต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยาย WMD
ผลลัพธ์นี้เกี่ยวข้องกับข้อแนะน�ำที่ 7 และองค์ประกอบของข้อแนะน�ำที่ 2
ประเด็นส�ำคัญ (Core Issues) ที่ควรค�ำนึงถึงในการพิจารณาผลลัพธ์
11.1 ประเทศได้ใช้มาตรการทางการเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดอย่างรวดเร็ว โดยค�ำนึงถึงข้อมติ
UNSCRS ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยาย WMD ได้ดีเพียงเพียงใด
11.2 มีการบ่งชี้เงินและทรัพย์สินอื่นของบุคคลและองค์กรที่ถูกก�ำหนด (และบุคคลและองค์กรที่กระท�ำการ
ในนามหรือด�ำเนินการตามค�ำสั่งของบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนด) และป้องกันไม่ให้บุคคลและองค์กร
ดังกล่าวปฏิบัติการหรือท�ำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย WMD มากน้อยเพียงใด
11.3 สถาบันการเงิน และ DNFBPs ปฏิบัติตามและเข้าใจพันธกรณีด้านมาตรการทางการเงินต่อบุคคลหรือ
องค์กรที่ถูกก�ำหนดที่เกี่ยวกับการแพร่ขยาย WMD มากน้อยเพียงใด
11.4 หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ติดตามตรวจสอบและสร้างหลักประกันว่าสถาบันการเงิน และ DNFBPs
ปฏิบตั ติ ามพันธกรณีดา้ นมาตรการทางการเงินต่อบุคคลหรือองค์กรทีถ่ กู ก�ำหนดทีเ่ กีย่ วกับการแพร่ขยาย WMD
ได้ดีเพียงใด
a) ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับ Core issues
1. ประสบการณ์ ก ารสื บ สวนและการแทรกแซงการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารแพร่ ข ยาย WMD
(เช่น การสืบสวนเกี่ยวกับการละเมิดบทลงโทษ คดีส�ำคัญที่ประเทศด�ำเนินการบังคับใช้กฎหมาย (เช่น
การระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สิน และการยึด) หรือการให้ความช่วยเหลือ)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการทางการเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนดที่เกี่ยวกับการแพร่ขยาย WMD
(เช่น บัญชีของบุคคลและองค์กรทีอ่ ยูภ่ ายใต้มาตรการทางการเงินต่อบุคคลหรือองค์กรทีถ่ กู ก�ำหนดมูลค่า
ของทรัพย์สนิ ทีร่ ะงับการด�ำเนินการ เวลาทีใ่ ช้ในการก�ำหนดรายชือ่ บุคคลและองค์กร เวลาทีใ่ ช้ในการระงับ
การด�ำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลและองค์กรที่ก�ำหนดโดย UNSCRS)
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           ȋe.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 breachesȌǤ

Examples of Specific Factors that could support the conclusions on Core Issues
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3.

การติดตามตรวจสอบ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยาย WMD
(เช่น ความถี่ของการทบทวนและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการทางการเงินต่อบุคคลหรือ
องค์กรที่ถูกก�ำหนดโดยสถาบันการเงิน และ DNFBPs ความถี่ของการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและ
การประสานกับภาคส่วนต่าง ๆ เอกสารแนวปฏิบตั ิ ระดับบทลงโทษทีใ่ ช้กบั สถาบันการเงิน และ DNFBPs
กรณีที่มีการละเมิด)
b) ตัวอย่างของปัจจัยเฉพาะที่สามารถน�ำมาสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นส�ำคัญ (Core Issues)
4. มีมาตรการใดที่สร้างหลักประกันว่ามีการใช้มาตรการทางการเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก�ำหนด
อย่างเหมาะสม โดยไม่ชกั ช้า มีวธิ กี ารแจ้งรายชือ่ บุคคลทีถ่ กู ก�ำหนดและพันธกรณีไปยังภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยไม่ชักช้าอย่างไร
5. ในกรณีที่เกี่ยวข้อง มีการน�ำขั้นตอนการด�ำเนินงานไปปฏิบัติอย่างไรเพื่อ (i) ก�ำหนด/ขึ้นบัญชีรายชื่อ
(ii) ระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สิน/การยกเลิกการระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สิน (iii) ถอดรายชื่อ
จากบัญชี และ (iv) ให้ข้อยกเว้น และปฏิบัติตามข้อมติ UNSCRS มากน้อยเพียงใด
6. ระบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับ และการออกใบอนุญาตให้บุคคลและองค์กร
ที่ถูกก�ำหนดใช้ทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับอนุญาต หรือเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ
การป้องกันการใช้เงินเพื่อกระท�ำความผิดได้ดีเพียงใด
7. มีการใช้กลไกใดบ้างเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงการลงโทษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท�ำแนวปฏิบัติหรือ
ความเห็นอื่นเป็นการเฉพาะแก่สถาบันการเงิน และ DNFBPs หรือไม่
8. หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่สามารถขอรับข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเจ้าของผู้รับประโยชน์ของนิติบุคคล
ที่มีความถูกต้อง (เช่น บริษัทบังหน้า) เมื่อด�ำเนินการสืบสวนความผิดหรือการละเมิดข้อมติ UNSCRS
ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยาย WMD มากน้อยเพียงใด
9. หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่แลกเปลี่ยนข่าวกรองและข้อมูลอื่นเพื่อสืบสวนกรณีมีการฝ่าฝืนหรือละเมิด
มาตรการทางการเงินต่อบุคคลหรือองค์กรทีถ่ กู ก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยาย
WMD ตามข้อมติ UNSCRSs ที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด
10. หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่มีทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อบริหารจัดการภารกิจหรือจัดการความเสี่ยงด้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยาย WMD อย่างเพียงพอหรือไม่
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หมายเหตุเกี่ยวกับฐานทางกฎหมายของข้อกำ�หนดสำ�หรับสถาบันการเงิน
และธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
1.
2.

3.

4.
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ข้อก�ำหนดทัง้ หมดส�ำหรับสถาบันการเงินหรือ DNFBPs ควรก�ำหนดไว้ (a) ในกฎหมาย (โปรดดูขอ้ ก�ำหนด
เฉพาะเจาะจงในข้อแนะน�ำที่ 10,11 และ 20 เกีย่ วกับเรือ่ งนี)้ หรือ (b) ส�ำหรับกรณีอนื่ ทัง้ หมด ควรก�ำหนด
ไว้ในกฎหมาย หรือข้อบังคับ (ให้แต่ละประเทศใช้ดุลยพินิจได้)
ในข้อแนะน�ำที่ 10,11 และ 20 นั้น ค�ำว่า  “กฎหมาย” หมายถึง นิติบัญญัติใดๆ ที่ตราขึ้นหรืออนุมัติ
โดยผ่านกระบวนการทางรัฐสภาหรือวิธกี ารอืน่ ทีเ่ ท่าเทียมกันตามทีก่ ำ� หนดไว้ภายในกรอบของรัฐธรรมนูญ
ของประเทศ ซึง่ ประกาศใช้เป็นข้อก�ำหนดภาคบังคับซึง่ ต้องปฏิบตั ติ ามโดยมีมาตรการลงโทษหากไม่ปฏิบตั ติ าม
มาตรการลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามควรเป็นมาตรการที่มีประสิทธิผล พอเหมาะ และมีผลยับยั้ง (โปรดดู
ข้อแนะน�ำที่ 35) แนวคิดของกฎหมายยังครอบคลุมถึงค�ำพิพากษาของฝ่ายตุลาการทีป่ ระกาศใช้ขอ้ ก�ำหนด
ที่เกี่ยวข้องและมีผลผูกพันและมีอ�ำนาจบังคับใช้กับทุกส่วนของประเทศ
ค�ำว่า  “วิธีการที่ใช้บังคับได้” หมายถึง ระเบียบข้อบังคับ แนวทางในการปฏิบัติ ค�ำสั่ง หรือเอกสารอื่น
หรือกลไก ที่ก�ำหนดให้มาตรการ AML/CFT ที่มีผลใช้บังคับได้ โดยใช้บทบัญญัติที่ก�ำหนดเป็นการบังคับ
ให้ต้องปฏิบัติตาม พร้อมกับก�ำหนดมาตรการลงโทษส�ำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตาม และตราขึ้นหรือได้รับ
การอนุมัติจากโดยหน่วยงานที่มีอ�ำนาจมาตรการลงโทษส�ำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามควรเป็นมาตรการที่ได้ผล
พอเหมาะ และมีผลยับยั้ง (โปรดดูข้อแนะน�ำที่ 35)
ในการพิจารณาว่าเอกสารหรือกลไกมีข้อก�ำหนดที่เทียบเท่ากับ วิธีการที่ใช้บังคับได้ หรือไม่นั้น ควรค�ำนึง
ถึงปัจจัยต่อไปนี้
(a) ต้องมีเอกสารหรือกลไกทีก่ ำ� หนดหรือย�ำ้ ประเด็นต่างๆ ในข้อแนะน�ำ FATF และออกเป็นข้อก�ำหนด
ที่ชัดเจนจนเป็นที่เข้าใจ ยกตัวอย่างเช่น
(i) ถ้ามาตรการเฉพาะ ใช้ค�ำว่า จะต้อง หรือ ต้อง ข้อนี้ควรถือว่าเป็นการบังคับให้ต้องท�ำตาม
(ii) ถ้ามาตรการใช้ค�ำว่า  ควร ข้อนี้อาจเป็นการบังคับ หากทั้งผู้ก�ำกับดูแลและสถาบันที่อยู่ใต้
การก�ำกับดูแล แสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกก�ำหนดทั้งทางตรงหรือทางอ้อมให้ต้องด�ำเนินการ
และก�ำลังด�ำเนินการอยู่ ภาษาที่ใช้ เช่น ค�ำว่า  มาตรการได้รับการสนับสนุน หรือ มาตรการ
ได้รับการแนะน�ำ หรือสถาบันทั้งหลายควรพิจารณา  ค�ำต่างๆ เหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นการบังคับ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการใช้ภาษาที่อ่อนกว่า  ก็มีข้อสันนิษฐานอยู่ว่า  ภาษาที่ใช้นั้น
ไม่เป็นการบังคับ (เว้นเสียแต่ว่าประเทศจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น)
(b) เอกสาร/กลไกต้องตราขึ้นหรือได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่มีอ�ำนาจ
(c) ต้องมีมาตรการลงโทษส�ำหรับผูไ้ ม่ปฏิบตั ติ าม (มาตรการลงโทษไม่จำ� เป็นต้องอยูใ่ นเอกสารเดียวกัน
กับเอกสารทีเ่ ป็นข้อก�ำหนด โดยแยกเป็นเอกสารอีกฉบับหนึง่ ก็ได้ โดยมีเงือ่ นไขว่าต้องมีการเชือ่ มโยงกัน
อย่างชัดเจนระหว่างข้อก�ำหนดและมาตรการลงโทษที่มีอยู่) ซึ่งควรเป็นมาตรการที่มีประสิทธิผล
พอเหมาะ และมีผลเป็นการยับยั้ง ข้อนี้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาประเด็นต่อไปนี้
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5.

(i) ควรมีมาตรการลงโทษที่มีประสิทธิผล, พอเหมาะ และมีผลเป็นการยับยั้งมากเพียงพอถ้าหาก
บุคคลใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
(ii) มาตรการลงโทษทั้งหลายควรใช้ได้โดยตรงหรือโดยทางอ้อมกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ในด้าน AML/CFT ในกรณีที่ไม่มีมาตรการลงโทษโดยตรงส�ำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
AML/CFT หน่วยงานสามารถใช้มาตรการลงโทษอย่างอื่นแทนได้ เช่น การลงโทษเนื่องจาก
ไม่มีระบบและมาตรการควบคุมที่เหมาะสม หรือไม่ด�ำเนินการอย่างเหมาะสมรัดกุม เป็นต้น
แต่ทงั้ นีก้ ารไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับ AML/CFT ข้อหนึง่ ข้อใด ควรต้องรับโทษ
อย่างเพียงพอ โดยไม่จ�ำเป็นต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงการไม่ปฏิบัติตามในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับ
ด้าน AML/CFT และ
(iii) มีหลักฐานยืนยันเป็นทีน่ า่ พอใจหรือไม่วา่ ในทางปฏิบตั ไิ ด้มกี ารใช้มาตรการลงโทษทีม่ ปี ระสิทธิผล
พอเหมาะและมีผลเป็นการยับยั้ง
ควรชัดเจนในทุกกรณีว่าสถาบันการเงินทั้งหลายและธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินมีความเข้าใจว่า
ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ก็จะมีการใช้มาตรการลงโทษ และต้องเข้าใจด้วยว่ามาตรการดังกล่าวคือมาตรการอะไร
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TERM

DEFINITION

Accounts

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

Accurate

Please refer to the IN to Recommendation 16.

Agent

For the purposes of Recommendations 14 and 16, agent means any natural or legal person providing MVTS on behalf of an MVTS provider whether by contract with or under direction of the MVTS provider

Appropriate authorities

Please refer to the IN to Recommendation 8.

Associate NPOs

Please refer to the IN to Recommendation 8.

Batch transfer

Please refer to the IN to Recommendation 16.

Bearer negotiable
instruments

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.

Bearer shares

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

Beneficial owner

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.

Beneficiaries

Please refer to the IN to Recommendation 8.

Beneficiary

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
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ค�ำศัพท์

ค�ำจ�ำกัดความ

บัญชี

ค�ำว่า “บัญชี” ควรมีความหมายรวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นระหว่างสถาบัน
การเงินกับลูกค้าของสถาบันนั้นๆ

ถูกต้อง

โปรดอ้างอิงถึงค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 16

ตัวแทน

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อแนะน�ำที่ 14 และ 16 ค�ำว่า  ตัวแทน หมายถึง
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ให้บริการในการโอนเงินหรือมูลค่าเงิน (MVTS) ในนาม
ของผู้ให้บริการ MVTS ไม่ว่าจะกระท�ำโดยมีสัญญากับผู้ให้บริการในการโอนเงินและ
มูลค่าเงินหรือเป็นการโอนตามค�ำสั่งของผู้ให้บริการ MVTS

หน่วยงานที่มีอ�ำนาจ
ที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 8

องค์การไม่แสวงหาก�ำไร
ในเครือข่าย

โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 8

การโอนหลายรายการ
รวมกันเป็นชุด

โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 16

ตราสารที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ที่เปลี่ยนมือได้

ค�ำว่า ตราสารทีอ่ อกให้แก่ผถู้ อื ทีเ่ ปลีย่ นมือได้ (BNIs) รวมถึงตราสารทางการเงินทีอ่ ยูใ่ นรูป
ของผู้ทรงหรือผู้ถือ เช่น เช็คเดินทาง ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ (รวมถึงเช็ค ตั๋วสัญญาและ
ธนาณัติ) ที่อาจอยู่ในรูปของตราสารผู้ทรง ที่สลักหลังโดยไม่มีข้อจ�ำกัดใดๆ ที่ออกให้
แก่ผรู้ บั ทีม่ นี ามสมมุติ หรือมิฉะนัน้ ก็อยูใ่ นรูปแบบทีก่ รรมสิทธิเปลีย่ นมือเมือ่ มีการส่งมอบ
หรือหมายถึง ตราสารที่ไม่สมบูรณ์ (รวมถึง เช็ค ตั๋วสัญญา  และธนาณัติ) ที่เซ็นแล้ว
แต่ละเว้นชื่อผู้รับไว้

หุ้นของผู้ถือ

หุน้ ผูถ้ อื หมายถึงตราสารเปลีย่ นมือ ทีใ่ ห้กรรมสิทธิในการเป็นเจ้าของนิตบิ คุ คล แก่บคุ คล
ผู้ซึ่งมีใบหุ้นผู้ทรงอยู่ในครอบครอง

เจ้าของผู้รับผลประโยชน์

เจ้าของผูร้ บั ผลประโยชน์ หมายถึงบุคคลธรรมดาทีใ่ นทีส่ ดุ เมือ่ ถึงขัน้ สุดท้ายแล้วเป็นเจ้าของ
หรือมีอ�ำนาจควบคุมลูกค้าและ/หรือหมายถึงบุคคลธรรมดาที่มีผู้อื่นท�ำธุรกรรมแทน
นอกจากนีย้ งั รวมถึงบุคคลทัง้ หลายทีใ่ ช้อำ� นาจควบคุมนิตบิ คุ คลหรือบุคคลทีม่ กี ารตกลงกัน
ทางกฎหมายอย่างแท้จริง

ผู้รับผลประโยชน์

โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 8

ผู้รับผลประโยชน์

ความหมายของค�ำว่า ผูร้ บั ผลประโยชน์ ในข้อแนะน�ำ FATF ต่างๆ นัน้ ขึน้ อยูก่ บั แต่ละบริบท
กล่าวคือ
- ในกฎหมายว่าด้วยทรัสต์ ผูร้ บั ผลประโยชน์ คือ บุคคลคนหนึง่ หรือหลายคนทีม่ สี ทิ ธิ
ที่จะได้รับประโยชน์จากทรัสต์ใดๆ ผู้รับผลประโยชน์อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา  หรือ
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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.
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Beneficiary Financial
Institution

Please refer to the IN to Recommendation 16.

Competent authorities

Competent authorities refers to all public authorities with designated responsibilities 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 institutions and DNFBPs with AML/CFT requirements. SRBs are not to be regarded as a competent authorities.

Confiscation

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 whereby the confiscated or forfeited property is determined to have been derived
from or intended for use in a violation of the law.
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ค�ำศัพท์

ค�ำจ�ำกัดความ
นิตบิ คุ คล หรือบุคคลทีม่ กี ารตกลงกันทางกฎหมายก็ได้ ทรัสต์ทงั้ หมด (นอกเหนือจากทรัสต์
ทีไ่ ม่แสวงหาผลก�ำไร หรือทรัสต์ทแี่ สวงหาผลก�ำไรแต่ได้รบั อนุญาตตามกฎหมาย) ต้องมี
ผูร้ บั ผลประโยชน์ทสี่ ามารถยืนยันได้แน่นอน ในขณะทีท่ รัสต์จะต้องมีผรู้ บั ผลประโยชน์
ทีแ่ ท้จริงทีส่ ามารถยืนยันได้แน่นอน แต่ทรัสต์อาจไม่มผี รู้ บั ผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้แน่นอน
แต่มเี ครือ่ งมือของอ�ำนาจจนกว่าจะมีใครสักคนมีสทิ ธิเป็นผูร้ บั ผลประโยชน์จากรายได้หรือ
จากทุนเมือ่ ระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้จบสิน้ ลง ระยะเวลาดังกล่าวนีเ้ รียกว่าระยะเวลาสะสม
ระยะเวลาสะสมนี้ตามปกติแล้วจะเกิดขึ้นและเท่าเทียมกับ กับระยะเวลาที่ทรัสต์มีอยู่
ซึ่งปกติแล้วจะอ้างถึงไว้ในเอกสารมอบอ�ำนาจให้ผู้จัดการทรัสต์ว่าหมายถึงระยะเวลา
ทีท่ รัสต์มอี ยู่ หรือระยะเวลาแห่งทรัสต์
- ในบริบทของประกันชีวิตหรือการลงทุนอีกประเภทหนึ่งที่เชื่อมโยงกับกรมธรรม์
ประกันภัย ผูร้ บั ผลประโยชน์ คือบุคคลธรรมดา หรือนิตบิ คุ คล หรือบุคคลทีม่ กี ารตกลงกัน
ทางกฎหมาย หรือประเภทของบุคคล ซึง่ จะได้รบั ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ เมือ่ ใด
ก็ตาม/หรือถ้าเหตุการณ์ทเี่ อาประกันภัยไว้เกิดขึน้ จริง ซึง่ กรมธรรม์ดงั กล่าวคุม้ ครองอยู่
โปรดดูคำ� อธิบายเพิม่ เติมข้อแนะน�ำที่ 10 และ 16 ด้วย

สถาบันการเงิน
ผู้รับผลประโยชน์

โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 16

หน่วยงานที่มีอ�ำนาจ

หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจ หมายถึง หน่วยงานของรัฐทัง้ หมด ทีร่ บั ผิดชอบในการป้องกันและ
ปราบปราม ML และ TF โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อนีร้ วมถึง FIU ด้วย; หมายถึง หน่วยงาน
ทีม่ หี น้าทีส่ บื สวนสอบสวนหรือด�ำเนินคดีกบั บุคคลผูก้ ระท�ำผิดฐานฟอกเงิน หรือความผิด
มูลฐานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องและความผิดด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ
มีหน้าทีใ่ นการยึด อายัด และริบทรัพย์สนิ ของอาชญากร; และหมายถึงหน่วยงานทีร่ บั
รายงานเกีย่ วกับการขนส่งเงินตราและ BNIs ข้ามแดน; อีกทัง้ หมายถึงหน่วยงานผูม้ หี น้าที่
รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด AML/CFT
เพื่อมุ่งจะท�ำให้มั่นใจว่าสถาบันการเงินทั้งหลายและ DNFBPs ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
AML/CFT SRBs ไม่ถอื ว่าเป็นหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจ

การริบทรัพย์

การริบทรัพย์ หมายความถึง การริดรอนเงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ เป็นการถาวรด้วยค�ำสัง่ ของ
หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจ หรือค�ำสัง่ ของศาล การริบทรัพย์หรือริดรอนทรัพย์ นัน้ เกิดขึน้ จาก
กระบวนพิจารณาทางตุลาการหรือทางปกครองทีเ่ ป็นการโอนกรรมสิทธิใ์ นเงินจ�ำนวนหนึง่
จ�ำนวนใดหรือ ทรัพย์สนิ อืน่ ให้เป็นของรัฐ ในกรณีนี้ บุคคลคนหนึง่ หรือหลายคนหรือหน่วย
งานหนึ่งหรือหลายหน่วยงานที่มีผลประโยชน์อยู่ในเงินอันหนึ่งอันใดโดยเฉพาะหรือใน
ทรัพย์สนิ อืน่ ณ เวลาทีม่ กี ารริบทรัพย์หรือริดรอนทรัพย์นนั้ โดยหลักการแล้วจะสูญเสีย
สิทธิทงั้ หมดในเงินหรือทรัพย์สนิ ทีถ่ กู ริบหรือริดรอนนัน้ ค�ำสัง่ ริบหรือริดรอนนัน้ ปกติแล้ว
จะเกี่ยวโยงกับค�ำพิพากษาของศาลว่ามีความผิดทางอาญา หรือค�ำพิพากษาของศาลที่
ตัดสินว่าทรัพย์สนิ ทีถ่ กู ริบหรือยึดนัน้ เป็นทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาจากหรือเป็นทรัพย์สนิ ทีต่ งั้ ใจจะ
น�ำไปใช้ในการละเมิดกฎหมาย
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DEFINITION

Core Principles

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.

Correspondent Banking

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.

Country

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

Cover Payment

Please refer to the IN. to Recommendation 16.

Criminal activity

Criminal activity refers to: (a) all criminal acts that would constitute a predicate 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.

Cross-border Wire
Transfer

Please refer to the IN to Recommendation 16.
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ค�ำศัพท์

ค�ำจ�ำกัดความ

หลักการส�ำคัญ

หลักการส�ำคัญ หมายถึง หลักการส�ำคัญในการควบคุมดูแลการธนาคารอย่างมีประสิทธิผล
ซึ่งเป็นหลักการที่ออกโดยคณะกรรมการเบเซลว่าด้วยการควบคุมดูแลการธนาคาร
วัตถุประสงค์และหลักการส�ำหรับการก�ำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย
คณะกรรมาธิการตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ และหลักการว่าด้วยการควบคุมดูแล
การประกันภัย ทีอ่ อกโดยสมาคมระหว่างประเทศของผูค้ วบคุมดูแลการประกันภัย

การธนาคารตัวแทน

การธนาคารตัวแทน คือการทีธ่ นาคารแห่งหนึง่ (ซึง่ เรียกว่า “ธนาคารตัวแทน”) ให้บริการ
ด้านการธนาคารแก่ธนาคารอีกแห่งหนึง่ (ซึง่ เรียกว่า “ธนาคารต้นทาง”) ธนาคารระหว่าง
ประเทศขนาดใหญ่เป็นจ�ำนวนมากโดยปกติแล้วให้บริการเป็นธนาคารตัวแทนให้แก่ธนาคารอืน่
อีกจ�ำนวนเป็นพันๆ แห่งทั่วโลก ธนาคารต้นทางทั้งหลายอาจได้รับบริการมากมาย
หลายประเภท รวมถึงการบริหารจัดการเงินสด (บัญชีทไี่ ด้ดอกเบีย้ โดยฝากเป็นเงินตรา
ของประเทศต่างๆ) และรวมถึงการจ่ายเงินตามเช็คให้แก่การโอนเงินระหว่างประเทศ รวมถึง
การให้บริการ เปิดบัญชีสำ� หรับการช�ำระผ่าน และบริการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ

ประเทศ

ข้ออ้างอิงทั้งหมดในข้อแนะน�ำ FATF ที่พูดถึงประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศ ให้ใช้กับ
ดินแดนหรือเขตอ�ำนาจต่างๆ ด้วย

แบบสรุปของค�ำสั่งจ่าย

โปรดดูคำ� อธิบายเพิม่ เติมข้อแนะน�ำที่ 16

กิจกรรมที่เป็นอาชญากรรม กิจกรรมทีเ่ ป็นอาชญากรรม หมายถึง (a) การกระท�ำทีเ่ ป็นอาชญากรรมทัง้ หมดทีป่ ระกอบ
เข้าเป็นความผิดมูลฐานส�ำหรับ ML ในประเทศ หรือ (b) อย่างน้อยก็เป็นความผิดทีน่ า่ จะ
ประกอบเข้าเป็นความผิดมูลฐาน ตามข้อก�ำหนดในข้อแนะน�ำที่ 3

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 16
ระหว่างประเทศ
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Currency

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

Designated categories of
offences

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.
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เงินตรา

เงินตรา หมายถึง พันธบัตรและเหรียญที่ใช้หมุนเวียนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน

ประเภทของความผิด
ที่ก�ำหนดไว้

ประเภทของความผิดทีก่ ำ� หนดไว้ หมายถึง
- การเข้าร่วมในกลุม่ องค์กรอาชญากรรมและอัง้ ยี่
- การก่อการร้าย รวมถึง การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- การค้ามนุษย์ และการลักลอบขนผูย้ า้ ยถิน่ ฐาน
- การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ รวมถึงการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
- การลักลอบค้ายาเสพติดและสารทีอ่ อกฤทธิต์ อ่ จิตประสาท
- การลักลอบค้าอาวุธ
- การลักลอบค้าของโจรและสินค้าอืน่ ๆ
- การฉ้อราษฎร์บงั หลวง และการให้สนิ บน
- การฉ้อโกง
- การปลอมแปลงเงินตรา
- การปลอมผลิตภัณฑ์และการละเมิดลิขสิทธิผ์ ลิตภัณฑ์
- อาชญากรรมเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
- ฆาตกรรม, การประทุษร้ายร่างกายจนได้รบั บาดเจ็บสาหัส
- การลักพาตัว การกักขังหน่วงเหนีย่ วโดยผิดกฎหมายและการจับเป็นตัวประกัน
- การปล้นหรือลักทรัพย์
- การลักลอบขน (รวมถึงในแง่ทเี่ กีย่ วกับศุลกากร และภาษีสรรพสามิต และภาษีทวั่ ไป)
- อาชญากรรมเกีย่ วกับภาษี (เกีย่ วกับภาษีโดยตรงและทางอ้อม)
- การข่มขูก่ รรโชก
- การปลอมแปลง
- การกระท�ำอันเป็นโจรสลัด
- การซือ้ ขายหุน้ ด้วยข้อมูลภายในและการปัน่ หุน้
เมือ่ พิจารณาเกีย่ วกับความผิดประเภทต่างๆ ทีจ่ ะน�ำมารวมไว้เป็นความผิดมูลฐานภายใต้
หัวข้อแต่ละหัวข้อข้างต้นนัน้ แต่ละประเทศอาจจะพิจารณาจากกฎหมายภายในประเทศ
ของตนว่าจะก�ำหนดหรือนิยามการกระท�ำความผิดเหล่านั้นอย่างไร และลักษณะของ
องค์ประกอบความผิดแต่ละอย่างนั้นจะเป็นอย่างไรจึงจะท�ำให้ความผิดเหล่านั้นเป็น
ความผิดร้ายแรง
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Designated non-financial
businesses and
professions

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:

Designated person
or entity
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-

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.

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;
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ธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพ ธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หมายถึง
ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
a) คาสิโน
b) ตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
c) ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายโลหะมีค่า
d) ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายอัญมณี
e) ทนายความ ผูท้ ำ� ค�ำรับรองลายมือชือ่ และเอกสารผูป้ ระกอบวิชาชีพทางกฎหมายอิสระ
อื่นๆ และนักบัญชี ข้อนี้หมายถึงผู้ประกอบวิชาชีพอิสระเท่านั้น ตลอดจนหุ้นส่วน
หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นลูกจ้างภายในบริษัทที่ประกอบวิชาชีพ ไม่ได้หมายถึง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทีเ่ ป็นบุคคล ‘ภายใน’ ซึง่ เป็นพนักงานของธุรกิจประเภทอืน่ ๆ และ
ไม่ได้หมายถึงผูป้ ระกอบวิชาชีพทีท่ ำ� งานให้แก่หน่วยงานรัฐบาล ซึง่ อาจจะต้องปฏิบตั ิ
ตามมาตรการ AML/CFT อยู่แล้ว
f) ทรัสต์และผู้จัดหาบริการให้แก่บริษัท หมายถึงบุคคลหรือธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ภายใต้
ข้อแนะน�ำ FATF ซึ่งในฐานะที่เป็นบริษัทธุรกิจ ก็จะเป็นบริษัทที่จัดหาบริการต่างๆ
ดังต่อไปนี้ให้แก่บุคคลที่สาม
- ด�ำเนินการเป็นตัวแทนจัดตั้งนิติบุคคล
- ท�ำหน้าที่ (หรือท�ำความตกลงให้บุคคลอื่นท�ำหน้าที่) เป็นกรรมการบริหารหรือ
เลขานุการของบริษทั หรือเป็นหุน้ ส่วนของหุน้ ส่วนสามัญ หรือต�ำแหน่งทีค่ ล้ายคลึงกัน
ที่เกี่ยวกับนิติบุคคลอื่น
- จัดหาส�ำนักงานจดทะเบียนให้ หรือที่อยู่ทางธุรกิจ หรือที่พักอาศัย หรือที่อยู่ส�ำหรับ
การติดต่อสื่อสารหรือส�ำหรับด�ำเนินงานธุรการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือ
นิติบุคคลอย่างอื่น หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
- ท�ำหน้าที่เป็น (หรือจัดการให้บุคคลอื่นท�ำหน้าที่เป็น) ผู้จัดการทรัสต์ของทรัสต์
โดยแจ้งชัดหรือท�ำหน้าที่ที่เท่าเทียมกันให้แก่บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
รูปแบบอื่น
- ท�ำหน้าที่ (หรือจัดการให้ผู้อื่นท�ำหน้าที่) เป็นผู้ถือหุ้นแทนอีกคนหนึ่ง

บุคคลที่ถูกก�ำหนดหรือ
หน่วยงานที่ถูกก�ำหนด

ค�ำว่า หน่วยงานหรือบุคคลที่ถูกก�ำหนด หมายถึง
(i) บุคคล กลุม่ กิจการ และหน่วยงานต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการของคณะมนตรีความมัน่ คง
แห่งสหประชาชาติที่จัดตั้งขึ้นตามมติ 1267 (ค.ศ. 1999) (ซึ่งเรียกว่าคณะกรรมการ
1267) ก�ำหนดให้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอัลกออิดะ หรือหน่วยงานและกลุ่ม
และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัลกออิดะ
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(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.

Designation

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”.
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(ii) บุคคล กลุ่ม และหน่วยงานต่างๆ ที่คณะกรรมการของคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติทตี่ งั้ ขึน้ ตามมติ 1988 (ค.ศ. 2011) (ซึง่ เรียกว่าคณะกรรมการ 1988)
ก�ำหนดว่าเป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับกลุม่ ตาลีบนั อันเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพ เสถียรภาพ
และความมัน่ คงของอัฟกานิสถาน หรือหน่วยงานและกลุม่ และกิจการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วโยง
กับกลุ่มตาลีบัน
(iii) บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล หรือหน่วยงาน ใดๆ ที่เขตอ�ำนาจหรือประเทศอื่นๆ
ตามมติ 1373 (ค.ศ. 2011) ของคณะมนตรีความมั่นคงเป็นผู้ก�ำหนด
(iv) หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานที่ถูกก�ำหนดเพื่อใช้การลงโทษ
ทางการเงินตามที่ก�ำหนดเป้าหมายเอาไว้ โดยเป็นไปตามมติ 1718 (ค.ศ. 2006)
ของคณะมนตรีความมั่นคงและมติอื่นๆ ที่สืบต่อจากมตินั้นที่ออกโดยคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในภาคผนวกของมติที่เกี่ยวข้อง หรือถูกก�ำหนดโดย
คณะกรรมการของคณะมนตรีความมั่นคงที่จัดตั้งขึ้นตามมติ 1718 (ค.ศ. 2006)
(ทีเ่ รียกว่าคณะกรรมการลงโทษตามมติ 1718) โดยเป็นไปตามมติ 1737 (ค.ศ. 2006)
ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และ
(v) หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกก�ำหนดเพื่อใช้มาตรการ
ลงโทษทางการเงิ น ตามที่ ก� ำ หนดเป้ า หมายเอาไว้ โดยเป็ น ไปตามมติ 2231
(ค.ศ. 2015) ของคณะมนตรีความมั่นคง และมติอื่นๆ ที่สืบต่อจากมติดังกล่าว  

การก�ำหนด

ค�ำว่า การก�ำหนด หมายถึงการระบุทราบตัวตนบุคคล หรือหน่วยงานที่ตกเป็นเป้าที่จะ
ถูกลงโทษทางการเงิน ตามมติต่อไปนี้
- มติ 1267 (ค.ศ. 1999) ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและมติอื่น
ที่สืบต่อจากมติดังกล่าว
- มติ 1373 (ค.ศ. 2001) ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งจะรวมถึง
การตัดสินว่ามาตรการลงโทษที่เกี่ยวข้องนั้นจะใช้กับบุคคลหรือจะใช้กับหน่วยงาน
และรวมถึงการสื่อสารให้สาธารณชนทราบถึงการตัดสินดังกล่าวด้วย
- มติ 1718 (ค.ศ. 2006) ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและมติอื่นๆ
ที่สืบต่อมติดังกล่าว
- มติ 2231 (ค.ศ. 2015) ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และมติอื่นๆ
ที่สืบต่อมติดังกล่าว และ
- มติของคณะมนตรีความมั่นคงใดๆที่จะออกมาในอนาคต ที่ก�ำหนดให้ใช้การลงโทษ
ทางการเงินแก่ผทู้ ถี่ กู ก�ำหนดในด้านทีเ่ กีย่ วกับการให้เงินสนับสนุนแก่การแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
ในส่วนของมติ 2231 (ค.ศ. 2015) ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และ
มติอนื่ ๆ ทีส่ บื ต่อมติดงั กล่าว การกล่าวถึง “การก�ำหนด” มีความหมายเท่ากับ “รายชือ่ ”
TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT

231

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

TERM

DEFINITION

Domestic Wire Transfer

Please refer to the IN to Recommendation 16.

Ex Parte

The term ex parte means proceeding without prior notification and participation of the affected party.

Express Trust

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).

False Declaration

Please refer to the IN to Recommendation 32.

False disclosure

Please refer to the IN to Recommendation 32.

Financial group

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

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;
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การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 16
ภายในประเทศ
โดยฝ่ายเดียว

ค�ำว่า โดยฝ่ายเดียว หมายถึงกระบวนพิจารณาทีฝ่ า่ ยทีไ่ ด้รบั ผลกระทบไม่ได้เข้าร่วมด้วย
และโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทรัสต์โดยแจ้งชัด

ทรัสต์โดยแจ้งชัด หมายถึงทรัสต์ที่จัดตั้งขึ้นอย่างชัดเจนโดยผู้ก่อตั้งทรัสต์ โดยปกติแล้ว
จะมีรูปแบบเป็นเอกสาร เช่น เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรมอบกรรมสิทธิในทรัพย์สิน
ให้แก่ผู้เป็นทรัสตี แตกต่างจากทรัสต์อื่นๆที่เกิดขึ้นเพราะผลบังคับแห่งกฎหมาย
ไม่ได้เกิดจากเจตนาที่ชัดเจนที่จะก่อตั้งทรัสต์หรือไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจของผู้ก่อตั้ง
ที่จะก่อตั้งทรัสต์ หรือจากบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายที่มีลักษณะคล้ายๆ กัน
(เช่น ทรัสต์ที่ศาลตั้งขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเจ้าของที่แท้จริง)

การส�ำแดงอันเป็นเท็จ

โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 32

การเปิดเผยอันเป็นเท็จ

โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 32

กลุ่มทางการเงิน

กลุ่มทางการเงิน หมายถึงกลุ่มที่ประกอบด้วยบริษัทแม่ หรือประกอบด้วยนิติบุคคล
ประเภทอื่นที่ใช้อ�ำนาจควบคุมและประสานงานกับส่วนต่างๆในกลุ่มเพื่อใช้มาตรการ
ควบคุมดูแลทั้งกลุ่มตาม หลักการส�ำคัญ พร้อมด้วยสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้
นโยบายและขั้นตอนในด้าน AML/CFT ในระดับกลุ่ม

สถาบันการเงิน

ค�ำว่า  สถาบันการเงิน หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดก็ตามที่ด�ำเนินธุรกิจ
ดังต่อไปนี้เพียงหนึ่งอย่างหรือ มากกว่านั้นให้แก่ลูกค้าหรือในนามของลูกค้า คือ
1. รับฝากเงินจากประชาชนและรับฝากเงินอื่นๆ ที่ต้องจ่ายคืนแก่ประชาชน
2. ให้กู้เงิน
3. การเช่าซื้อทางการเงิน
4. บริการในการโอนเงินหรือมูลค่าเงิน
5. ออกหรือบริหารจัดการวิธกี ารช�ำระเงิน (เช่น บัตรเครดิต และบัตรเดบิต เช็คส่วนบุคคล
เช็คเดินทาง ธนาณัติและดราฟท์ของธนาคาร เงินอิเล็กทรอนิกส์)
6. การคํ้าประกันทางการเงินและพันธะทางการเงิน
7. การซื้อขายในสิ่งต่อไปนี้คือ
(a) ตราสารตลาดการเงิน (เช่น เช็ค ตั๋ว ใบฝากประจ�ำ และอนุพันธ์ เป็นต้น)
(b) การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(c) ตราสารในการแลกเปลี่ยนเงินตรา ดอกเบี้ยและตราสารดัชนี
(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

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).

Freeze

In the context of confiscation and provisional measures (e.g., Recommendations 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 mechanism, 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 resolutions 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 administered 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.
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(e) การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
8. การเข้าร่วมในการออกหลักทรัพย์ และการให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวกับ
การออกหลักทรัพย์ดังกล่าว
9. การบริหารจัดการพอร์ตให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือให้กลุ่มบุคคล
10. การเก็บรักษาและการบริหารเงินสดหรื อ หลั กทรั พ ย์ ที่ มีสภาพคล่ อ ง ในนาม
ของบุคคลอื่น
11. ลงทุน บริหารหรือจัดการกองทุนหรือเงินในนามของบุคคลอื่น
12. รับรองหรือเป็นผูห้ าประกันชีวติ ให้และท�ำธุรกิจประกันภัยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการลงทุน
13. การแลกเปลี่ยนเงินและการแลกเปลี่ยนเงินตรา 

หน่วยงานต่างประเทศ
ที่มีลักษณะเดียวกัน

หน่วยงานต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน หมายถึง หน่วยงานที่มีอ�ำนาจต่างประเทศ
ที่มีความรับผิดชอบและหน้าที่คล้ายคลึงกันในเรื่องที่เกี่ยวกับการขอความร่วมมือ
ซึ่งกันและกัน แม้ในกรณีที่หน่วยงานที่มีอ�ำนาจต่างประเทศดังกล่าว จะมีลักษณะหรือ
สถานะต่างกัน (เช่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ การควบคุมดูแลด้าน AML/CFT
ของภาคการเงินบางส่วนอาจจะเป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมดูแล ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการก�ำกับดูแลข้อมูลด้านเสถียรภาพ หรือโดยหน่วยควบคุมดูแลของ FIU

การอายัด

ในแง่ของการริบ และการใช้มาตรการชั่วคราว (เช่น ข้อแนะน�ำที่ 4, 32 และ 38) ค�ำว่า 
อายัด หมายถึง การห้ามมิให้โอน แปรสภาพ จ�ำหน่าย หรือ โยกย้ายทรัพย์สนิ ใดๆ อุปกรณ์
หรือ ตราสารอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามค�ำสั่งของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจ หรือ ศาล ภายใต้กลไก
การอายัด ตามระยะเวลาทีม่ ผี ลบังคับตามกฎหมาย หรือจนกว่าหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจจะ
พิจารณาเกี่ยวกับการริบทรัพย์ดังกล่าว
เพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อแนะน�ำที่ 6 และ 7 ว่าด้วยการใช้มาตรการลงโทษ
กับผู้ที่ถูกก�ำหนดของการลงโทษทางการเงิน ค�ำว่า  อายัด หมายถึง การห้ามโอน
ห้ามดัดแปลง ห้ามจ�ำหน่าย หรือ โยกย้ายเงินใดๆ หรือ ทรัพย์สนิ อืน่ ทีบ่ คุ คลหรือหน่วยงาน
ที่ถูกก�ำหนดเป็นเจ้าของ หรือมีอ�ำนาจควบคุ ม ซึ่ ง เป็ น ไปตามมติ ข องคณะมนตรี
ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ หรือเป็นการด�ำเนินการของหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหรือศาล
ตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงภายในระยะเวลาที่มีผลบังคับตามกฎหมาย
ในทุกกรณี ทรัพย์สินที่ถูกอายัด อุปกรณ์ ตราสารต่างๆ เงิน หรือ ทรัพย์สินอื่น จะยังคง
เป็นทรัพย์สินของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าว ณ
เวลาที่มีการอายัดและยังคงมีการบริหารโดยบุคคลที่สามต่อไปหรือโดยผ่านการตกลง
กันอย่างอืน่ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลนัน้ ก่อนการด�ำเนินการตามกลไก
การอายัด หรือเป็นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งชาติอนื่ ๆในการอายัดทรัพย์ แต่ละประเทศอาจ
พิจารณาเข้าควบคุมทรัพย์สิน อุปกรณ์ ตราสารต่างๆ หรือ เงิน หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อ
ป้องกันการหลบหนี
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Fundamental principles
of domestic law

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 normally 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.

Funds

The term funds refers to assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, 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.

Funds or other assets

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.

Identification data

The term identification data refers to reliable, independent source documents, data or information.

Intermediary financial
institution

Please refer to the IN to Recommendation 16.

International
organizations

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.
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ข้อนี้หมายถึงหลักการขั้นพื้นฐานของกฎหมายที่เป็นหลักการในการก�ำหนดระบบ
หลักการขั้นพื้นฐาน
ของกฎหมายภายในประเทศ กฎหมายของชาติและเป็นกรอบของการบัญญัติกฎหมายและการใช้อ�ำนาจของชาติ
หลักการขั้นพื้นฐานเหล่านี้โดยปกติแล้วจะมีอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งชาติหรือเอกสารที่
คล้ายคลึงกันหรือโดยผ่านการวินจิ ฉัยของศาลสูงสุดทีม่ อี ำ� นาจในการตีความทีม่ ผี ลผูกพัน
หรือการวินิจฉัยอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับกฎหมายแห่งชาติ ถึงแม้ว่าจะมีข้อแตกต่าง
กันในแต่ละประเทศ ตัวอย่างของหลักการขั้นพื้นฐานดังกล่าวจะรวมถึงสิทธิที่จะเข้าถึง
กระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย ตลอดจนการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนศาล
ตัดสิน และรวมถึงสิทธิของบุคคลที่จะได้รับการคุ้มครองจากศาลอย่างมีประสิทธิผล

เงิน

ค�ำว่า เงิน หมายถึง ทรัพย์สินทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง
มีตัวตนหรือไม่มีตัวตน เคลื่อนที่ได้หรือเคลื่อนที่ไม่ได้ ไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีใดก็ตาม และ
เอกสารทางกฎหมายหรือตราสารในรูปแบบใดก็ตาม รวมถึงรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ดิจิตอล เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าว

เงินหรือทรัพย์สินอื่น

ค�ำว่า เงินหรือทรัพย์สินอื่น หมายถึง ทรัพย์สินใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงทรัพย์สิน
ทางการเงิน ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ (รวมถึงนํ้ามันและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ)
ทรัพย์สนิ ทุกประเภท ไม่วา่ จะจับต้องได้ หรือจับต้องไม่ได้ เคลือ่ นทีไ่ ด้หรือเคลือ่ นทีไ่ ม่ได้
ไม่ว่าจะได้มาด้วยวีธีใด ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางกฎหมายหรือตราสารในรูปแบบใด
รวมถึงทรัพย์สินที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิตอล หรือเป็นหลักฐานของกรรมสิทธิ์
ผลประโยชน์ในเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่ได้จ�ำกัดเพียงสินเชื่อธนาคาร
เช็คเดินทาง เช็คธนาคาร ธนาณัติ หุ้น หลักทรัพย์ พันธบัตร ดราฟท์ หรือ เล็ตเตอร์ออฟ
เครดิต และ ดอกเบี้ย เงินปันผล หรือ รายได้อื่นหรือมูลค่าที่สะสมจากหรือเกิดจากเงิน
ดังกล่าวหรือทรัพย์สนิ อืน่ และทรัพย์สนิ ทีม่ เี ป็นไปได้วา่ จะถูกใช้เพือ่ รับเงิน สินค้าหรือบริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการระบุตัวตน ค�ำว่า ข้อมูลระบุตวั ตน หมายถึง เอกสาร ข้อมูลหรือข่าวสารจากแหล่งอิสระ ทีเ่ ชือ่ ถือได้
สถาบันการเงินที่ท�ำหน้าที่
เป็นตัวกลาง

โปรดดูคำ� อธิบายเพิม่ เติมข้อแนะน�ำที่ 16

องค์การระหว่างประเทศ

องค์การระหว่างประเทศ หมายถึง หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงทางการเมือง
อย่างเป็นทางการระหว่างประเทศสมาชิกที่มีสถานะเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
องค์การระหว่งประเทศเหล่านีไ้ ด้รบั การรับรองจากกฎหมายของประเทศสมาชิก องค์กร
ระหว่างประเทศเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นสถาบันของประเทศที่องค์การตั้งอยู่ ตัวอย่างของ
องค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ องค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศ
ในเครือสหประชาชาติ เช่น องค์การเดินเรือระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ
ระดับภูมภิ าค เช่น สภาแห่งยุโรป สถาบันต่างๆ ของสหภาพยุโรป องค์การเพือ่ ความมัน่ คง
และการร่วมมือในยุโรป และองค์การรัฐอเมริกนั องค์การระหว่างประเทศทางทหาร เช่น
องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ องค์การทางเศรษฐกิจ เช่น องค์การการค้าโลก
หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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Law

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

Legal arrangements

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.

Legal person

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 laundering
offence

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

Money or value transfer
service

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.

Non-conviction based
confiscation

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

Non-profit organizations

Please refer to the IN to Recommendation 8.

Originator

Please refer to the IN to Recommendation 16.

Ordering financial
institution

Please refer to the IN to Recommendation 16.

Payable-through
accounts

Please refer to the IN to Recommendation 13.

Physical cross-border

Please refer to the IN. to Recommendation 32.
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กฎหมาย

โปรดดูหมายเหตุเกีย่ วกับฐานกฎหมายของข้อก�ำหนดว่าด้วยสถาบันการเงิน และ DNFBPs

บุคคลที่มีการตกลงกันทาง
กฎหมาย

บุคคลทีม่ กี ารตกลงกันทางกฎหมาย หมายถึง ทรัสต์โดยแจ้งชัด หรือบุคคลทีม่ กี ารตกลง
กันทางกฎหมายอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ตัวอย่างของบุคคลที่มีการตกลงกันทาง
กฎหมายอื่นที่คล้ายคลึงกัน (ในเรื่องของ AML/CFT) นั้น รวมถึง หน่วยงานที่น่าเชื่อถือ
และไว้วางใจ คือ fiducie treuhand และ fideicomiso

นิติบุคคล

นิติบุคคล หมายถึง หน่วยงานใดๆที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา แต่สามารถสร้างความสัมพันธ์
ถาวรในฐานะเป็นลูกค้ากับสถาบันการเงิน หรือ ไม่ก็สามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้
นิติบุคคลดังกล่าวนี้จะรวมถึงบริษัท บรรษัท มูลนิธิ สถาบัน ห้างหุ้นส่วน หรือ สมาคม
และหน่วยงานอื่นๆ ที่คล้ายคลึงและเกี่ยวข้อง

ความผิดฐานฟอกเงิน

การอ้างถึง (ยกเว้น เฉพาะในข้อแนะน�ำที่ 3) ความผิดฐานฟอกเงิน ไม่ได้หมายถึง
แต่เฉพาะความผิดหลักอย่างเดียว หรือหลายความผิด แต่หมายถึงความผิดเสริมด้วย

บริการในการโอนเงิน
หรือมูลค่าเงิน

บริการในการโอนเงินหรือมูลค่าเงิน (MVTS) หมายถึง บริการทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การรับเงินสด เช็ค ตราสารการเงินอืน่ ๆ หรือสิง่ ทีเ่ ก็บมูลค่าเงิน และการช�ำระเป็นเงินสด
ในจ�ำนวนที่ตรงกันหรือในรูปแบบอื่นให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ด้วยวิธีการสื่อสาร ใช้
ข้อความ โอน หรือผ่าน เครือข่ายการช�ำระบัญชีที่ผู้ให้บริการ MVTS เป็นส่วนหนึ่งของ
เครือข่ายดังกล่าว ธุรกรรมที่ด�ำเนินการโดยบริการดังกล่าวอาจจะเกี่ยวกับคนกลาง
หนึง่ คนหรือมากกว่าหนึง่ ขึน้ ไป และการช�ำระเงินขัน้ สุดท้ายให้แก่บคุ คลทีส่ าม และอาจจะ
รวมถึงวิธีการช�ำระเงินวิธีใหม่ด้วย บางครั้งบริการเหล่านี้มีความสัมพันธ์โยงอยู่กับ
เขตภูมศิ าสตร์แห่งหนึง่ แห่งใดโดยเฉพาะและมีคำ� อธิบายโดยใช้ศพั ท์เฉพาะต่าง ๆ รวมถึง
ค�ำว่า hawala, hundi และ fei-chen

การริบทรัพย์ทางแพ่ง

การริบทรัพย์ทางแพ่ง หมายถึง การริบทรัพย์โดยผ่านกระบวนพิจารณาของฝ่ายตุลาการ
ที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญา ซึ่งไม่จ�ำเป็นจะต้องมีค�ำพิพากษาว่ามีความผิดทางอาญา

องค์การไม่แสวงหาก�ำไร

โปรดดูคำ� อธิบายเพิม่ เติมข้อแนะน�ำที่ 8

ผู้ส่งเงินจากต้นทาง

โปรดดูคำ� อธิบายเพิม่ เติมข้อแนะน�ำที่ 16

สถาบันการเงิน
ที่ออกค�ำสั่งโอนเงิน

โปรดดูคำ� อธิบายเพิม่ เติมข้อแนะน�ำที่ 16

การช�ำระเงินผ่านบัญชี
โดยตรง

โปรดดูคำ� อธิบายเพิม่ เติมข้อแนะน�ำที่ 13

การขนส่งระหว่างประเทศ

โปรดดูคำ� อธิบายเพิม่ เติมข้อแนะน�ำที่ 32
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TERM
Politically Exposed
persons (PEPs)

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 domestically 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.
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Proceeds

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

Property

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.

Qualifying wire transfers

Please refer to the IN to Recommendation 16.

Reasonable measures

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

Related to terrorist
financing or money
laundering

Please refer to the IN. to Recommendation 32.

Required

Please refer to the IN to Recommendation 16.

Risk

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.
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บุคคลที่มีสถานภาพ
ทางการเมือง-PEPs

PEP ต่างประเทศ คือบุคคลที่ได้รับหรือเคยได้รับมอบหมายให้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงในต่าง
ประเทศ เช่น ประมุขแห่งรัฐ หรือ หัวหน้าคณะรัฐบาล นักการเมืองอาวุโส หรือ
ข้าราชการอาวุโส เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการ หรือฝ่ายทหารระดับอาวุโส ผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ที่ส�ำคัญของพรรคการเมือง
PEP ภายในประเทศ หมายถึง บุคคลที่มอบหมายหรือเคยได้รับมอบหมาย ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งระดับสูงในประเทศ เช่น ประมุขของประเทศ หัวหน้าคณะรัฐบาล นักการเมือง
อาวุโส ข้าราชการอาวุโส เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการ หรือฝ่ายทหารระดับอาวุโส ผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ที่ส�ำคัญของพรรคการเมือง
บุคคลผูซ้ งึ่ ได้รบั มอบหมายหรือเคยได้รบั มอบหมายให้ดำ� รงต�ำแหน่งระดับสูงในองค์การ
ระหว่างประเทศ หมายถึง สมาชิกของเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบริหารชัน้ สูง เช่น กรรมการบริหาร
รองกรรมการบริหารและกรรมการในคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูท้ มี่ ตี ำ� แหน่งเท่าเทียม
กับระดับดังกล่าว
ค�ำจ�ำกัดความของ PEPs ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้หมายถึงเจ้าหน้าที่ระดับกลาง หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้น้อยในประเภทต่างๆ ของบุคคลที่กล่าวถึงมาแล้วข้างต้น

รายได้

รายได้ หมายถึงทรัพย์สินใดๆ ที่ได้จาก หรือรับมาจากการกระท�ำความผิดไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์สินทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง
มีตวั ตนหรือไม่มตี วั ตน เคลือ่ นทีไ่ ด้หรือเคลือ่ นทีไ่ ม่ได้ และหมายถึงเอกสารทางกฎหมาย
หรือตราสารรูปแบบใดก็ตามทีเ่ ป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิห์ รือผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ
ดังกล่าว

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 16
ที่มีคุณสมบัติ
มาตรการที่สมควรแก่เหตุ

มาตรการที่สมควรแก่เหตุ หมายถึงมาตรการที่เหมาะสมซึ่งเท่าเทียมกับความเสี่ยงของ
ML หรือความเสี่ยงของการให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

กี่ยวข้องกับ TF หรือ ML

โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 32

ก�ำหนด ให้มี/ท�ำตาม

โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 16

ความเสี่ยง

ข้ออ้างอิงถึง ความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ML และ/หรือ เกี่ยวกับการให้
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ศัพท์นี้ควรจะอ่านควบคู่ไปกับค�ำอธิบาย
เพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 1
TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT
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ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS

TERM

DEFINITION

Satisfied

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.

Seize

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.

Self-regulatory body
(SRB)

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.

Serial Payment

Please refer to the IN. to Recommendation 16.

Settlor

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

Shell bank

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.
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Should

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

Straight-through
proce-ssing

Please refer to the IN. to Recommendation 16.
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พอใจ

ในกรณีท่ีมีการอ้างถึงว่า  สถาบันการเงินมีความ พอใจ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น
หมายความว่า  สถาบันดังกล่าว จะต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงการประเมินของตน
ต่อหน่วยงานที่มีอ�ำนาจได้

ยึด

ค�ำว่า  ยึด แปลว่า  ห้ามการโอน การดัดแปลง การจ�ำหน่าย หรือการโยกย้ายทรัพย์สิน
โดยอาศัยการกระท�ำที่หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหรือศาลเป็นผู้ริเริ่มในการด�ำเนินการ
ตามกลไกในการอายัด อย่างไรก็ตาม การยึดซึ่งไม่เหมือนการอายัดนั้น ด�ำเนินการ
โดยใช้กลไกที่เอื้อให้หน่วยงานที่มีอ�ำนาจ หรือ ศาล เข้าควบคุมทรัพย์สินที่ระบุ
เป็นการเฉพาะนั้น ทรัพย์สินที่ถูกยึดจะยังคงเป็นทรัพย์สินของบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลที่มีผลประโยชน์อยู่ในทรัพย์สินที่ระบุนั้น ณ เวลาที่ถูกยึด ถึงแม้ว่าหน่วยงาน
ทีม่ อี ำ� นาจหรือศาล มักจะเข้าไปครอบครอง บริหารหรือจัดการทรัพย์สนิ ทีถ่ กู ยึดดังกล่าวนัน้

หน่วยงานก�ำกับดูแลตนเอง หน่วยงานก�ำกับดูแลตนเอง คือ หน่วยงานที่ท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนวิชาชีพ (เช่น
ทนายความ ผู้ท�ำค�ำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
ทางกฎหมายอื่นๆ หรือนักบัญชี) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากสาขาวิชาชีพของตน และ
มีบทบาทในการก�ำกับดูแลบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ จี่ ะเข้ามาสูว่ ชิ าชีพและประกอบวิชาชีพ
ด้วยความรูใ้ นสาขาวิชานัน้ และท�ำหน้าทีบ่ างอย่างในการควบคุมดูแลหรือติดตามตรวจสอบ
หน่วยงานดังกล่าวนีค้ วรบังคับใช้กฎข้อบังคับเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูท้ เี่ ข้ามาอยูใ่ นสาขาวิชาชีพนี้
มีการรักษามาตรฐานจริยธรรมและศีลธรรมไว้ในระดับสูง
ค�ำสั่งจ่ายเงินแบบชุด

โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 16

ผู้ก่อตั้ง ทรัสต์

ผู้ก่อตั้งทรัสต์ คือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้ซึ่งโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของตน
ไปให้แก่ผู้จัดการทรัสต์ โดยการท�ำเป็นเอกสารมอบอ�ำนาจให้แก่ทรัสตี หรือบุคคลที่มี
การตกลงกันทางกฎหมายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ธนาคารบังหน้า

ธนาคารบังหน้า หมายถึง ธนาคารที่ไม่มีสถานประกอบการจริงอยู่ในประเทศที่ธนาคาร
ดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้งและได้รับใบอนุญาต และเป็นธนาคารที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
กลุ่มสถาบันการเงินที่ถูกก�ำกับดูแล และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลที่เป็นปึกแผ่นและมี
ประสิทธิผล
ค�ำว่า มีสถานประกอบการจริงหมายความว่า มีทมี บริหารจัดการทีม่ กี ารเอาใจใส่ดแู ล ที่
ตั้งอยู่ในประเทศนั้น แต่การมีตัวแทนที่เป็นคนในประเทศนั้นหรือมีเจ้าหน้าที่ระดับล่าง
อยู่ในประเทศนั้น ไม่ถือว่าเป็นสถานประกอบการจริง

ควร

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำ FATF นั้น
ค�ำว่า ควร มีความหมายเท่ากับค�ำว่า ต้อง

ธุรกรรมการช�ำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยตรง

โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 16
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Supervisors

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.

Targeted financial
sanctions

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.

Terrorist

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.

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 Unlawful 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 Suppression 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 Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (1997); and (x) International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999).
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ค�ำศัพท์

ค�ำจ�ำกัดความ

ผู้ควบคุมดูแล

ผู้ควบคุมดูแล หมายถึง หน่วยงานที่มีอ�ำนาจที่ได้รับมอบหมาย หรือ หน่วยงานที่ไม่ใช่
หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำกับตรวจสอบการปฏิบัติของสถาบันการเงิน
(ผู้ควบคุมดูแลทางการเงิน) และ/หรือ DNFBPs ตามข้อก�ำหนดว่าด้วยการต่อต้าน ML
และ TF หน่วยงานทีไ่ ม่ใช่หน่วยงานรัฐ (ซึง่ อาจจะรวมถึงหน่วยงานหรือหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลตนเองบางประเภท) ควรมีอ�ำนาจควบคุมดูแลและลงโทษสถาบันการเงิน หรือ
DNFBPs ในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อก�ำหนดด้านการป้องกันและปราบปราม ML และ
การต่อต้าน TF หน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐเหล่านี้ควรมีอ�ำนาจทางกฎหมาย
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

การลงโทษทางการเงิน
ที่มีการก�ำหนดเป้าหมาย

ค�ำว่า การลงโทษทางการเงินทีม่ กี ารก�ำหนดเป้าหมาย หมายถึง การอายัดทรัพย์สนิ และ
ข้อห้ามทั้งหลายที่จะป้องกันมิให้มีเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลและหน่วยงาน
ที่ถูกก�ำหนด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ผู้ก่อการร้าย

ค�ำว่า ผู้ก่อการร้าย หมายถึง บุคคลธรรมดาใดๆ ผู้ซึ่ง (i) กระท�ำหรือพยายามกระท�ำการ
อันเป็นการก่อการร้ายด้วยวิธีใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
และโดยเจตนา; (ii) เข้าร่วมในฐานะผู้ร่วมกระท�ำความผิด ในการกระท�ำอันเป็นการ
ก่อการร้าย; (iii) ก่อการหรือสั่งการให้ผู้อื่นกระท�ำการอันเป็นการก่อการร้าย; หรือ (iv)
มีส่วนสมทบในการกระท�ำอันเป็นการก่อการร้าย โดยกลุ่มบุคคลที่ด�ำเนินการโดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ร ่ ว มกั น โดยการมี ส ่ ว นสมทบดั ง กล่ า วนั้ น กระท� ำ โดยเจตนาและด้ ว ย
จุดมุง่ หมายทีจ่ ะส่งเสริมการกระท�ำอันเป็นการก่อการร้ายให้ลลุ ว่ งไป หรือโดยทีร่ ถู้ งึ ความตัง้ ใจ
ของกลุ่มที่จะกระท�ำการอันเป็นการก่อการร้าย

การกระท�ำอันเป็นการ
ก่อการร้าย

การกระท�ำอันเป็นการก่อการร้าย มีความหมายรวมถึงการกระท�ำดังต่อไปนี้
(a) การกระท�ำซึ่งประกอบเป็นความผิดภายในขอบข่ายและค�ำจ�ำกัดความของสนธิ
สัญญาฉบับหนึ่งฉบับใดในบรรดาสนธิสัญญาทั้งหลาย ดังต่อไปนี้ (i) อนุสัญญาว่าด้วย
การปราบปรามการยึดอากาศยานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (ค.ศ.1970); (ii) อนุสัญญา
ว่าด้วยการปราบปรามการกระท�ำโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยของการบิน
พลเรือน (ค.ศ.1971); (iii) อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและการลงโทษแก่อาชญากรรม
ทีก่ ระท�ำต่อบุคคลผูไ้ ด้รบั การคุม้ ครองระหว่างประเทศ รวมถึงตัวแทนทางการฑูต (ค.ศ.
1973); (iv) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการจับบุคคลเป็นตัวประกัน
(ค.ศ. 1979): (v) อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันวัตถุนิวเคลียร์ทางกายภาพ (ค.ศ.1980);
(vi) พิธีสารว่าด้วยการปราบปรามการกระท�ำที่ใช้ความรุนแรงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ณ ท่าอากาศยานที่ให้บริการแก่การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นพิธีสารเสริม
อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการกระท�ำโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัย
ของการบินพลเรือน (ค.ศ. 1988); (vii) อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการกระท�ำ
อันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยของการเดินเรือทางทะเล (ค.ศ. 2005); (viii)
พิธีสารว่าด้วยการปราบปรามการกระท�ำอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยของ
แท่นที่ติดตั้งอยู่กับ ที่บนไหล่ทวีป (ค.ศ. 2005); (ix) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
การปราบปรามการวางระเบิดของผูก้ อ่ การร้าย (ค.ศ. 1997); และ (x) อนุสญ
ั ญาระหว่าง
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(b) any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, 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

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

Terrorist financing abuse

Please refer to the IN to Recommendation 8.

Terrorist financing offence

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

Terrorist organization

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 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.

Third parties

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.

Trustee

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).
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ค�ำศัพท์

ค�ำจ�ำกัดความ
ประเทศว่าด้วยการปราบปรามการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ค.ศ.
1999)
(b) การกระท�ำอืน่ ใดทีม่ เี จตนาทีจ่ ะก่อให้เกิดการเสียชีวติ หรือบาดเจ็บทางร่างกายอย่าง
ร้ายแรงต่อพลเรือนหรือต่อบุคคลอื่นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการท�ำสงครามใน
สถานการณ์ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ เมื่อวัตถุประสงค์ของการกระท�ำดังกล่าวทั้ง
ลักษณะและบริบทของการกระท�ำก็เพื่อข่มขู่ประชากร หรือเพื่อบังคับให้รัฐบาลหรือ
องค์กรระหว่างประเทศให้กระท�ำหรือละเว้นจากการกระท�ำอย่างหนึ่งอย่างใด

การสนับสนุนทางการเงินแก่ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หมายถึง การให้เงินสนับสนุนการกระท�ำ
อันเป็นการก่อการร้าย และการให้เงินสนับสนุนผู้ก่อการร้ายและองค์กรก่อการร้าย
การก่อการร้าย
โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 8
การถูกใช้ในการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ความผิดฐานการสนับสนุน การอ้างอิง (ยกเว้นในข้อแนะน�ำที่ 4) ถึงความผิดฐานการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ก่อการร้ายไม่ได้หมายถึงเฉพาะความผิดหลักอย่างหนึ่งหรือความผิดหลักหลายอย่าง
แต่หมายถึงความผิดเสริมด้วย
องค์กรก่อการร้าย

ค�ำว่า องค์กรก่อการร้าย หมายถึง กลุม่ ผูก้ อ่ การร้ายใดๆ ที่ (i) กระท�ำหรือพยายามกระท�ำ
การอันเป็นการก่อการร้ายด้วยวิธใี ดๆ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
และโดยเจตนา; (ii) เข้าร่วมในฐานะผู้ร่วมกระท�ำความผิด ในการกระท�ำอันเป็นการ
ก่อการร้าย; (iii) ก่อการหรือสั่งการให้ผู้อื่นกระท�ำการอันเป็นการก่อการร้าย; หรือ (iv)
มีส่วนสมทบในการกระท�ำอันเป็นการก่อการร้าย โดยกลุ่มบุคคลที่ด�ำเนินการโดยมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันโดยการมีส่วนสมทบดังกล่าวนั้นกระท�ำโดยเจตนาและด้วยจุดมุ่ง
หมายทีจ่ ะส่งเสริมการกระท�ำอันเป็นการก่อการร้ายให้ลลุ ว่ งไป หรือโดยทีร่ ถู้ งึ ความตัง้ ใจ
ของกลุ่มที่จะกระท�ำการอันเป็นการก่อการร้าย

บุคคลทีส่ าม

เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องข้ อ แนะน� ำ ที่ 6 และ 7 ค� ำ ว่ า  บุ ค คลที่ ส าม
ให้หมายความรวมถึงแต่มิได้จ�ำกัดอยู่เฉพาะสถาบันการเงินทั้งหลาย และ DNFBPs
โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 17 ด้วย

ทรัสตี

ค�ำว่า ทรัสต์ และทรัสตี ควรเข้าใจตามทีอ่ ธิบายและสอดคล้องกับมาตรา 2 ของอนุสญ
ั ญา
กรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายทีใ่ ช้กบั ทรัสต์และการยอมรับทรัสต์ดงั กล่าว ผูจ้ ดั การทรัสต์ อาจ
จะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (เช่น ขึ้นอยู่กับประเทศ ทนายความ หรือ บริษัททรัสต์)
ถ้าผูจ้ ดั การทรัสต์เหล่านัน้ ได้รบั ค่าจ้างให้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นผูจ้ ดั การทรัสต์ซงึ่ เป็นการท�ำธุรกิจ
ของพวกเขา  หรืออาจจะไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพ (เช่น บุคคลที่กระท�ำการในนาม
ของครอบครัวโดยไม่มีสิ่งตอบแทน)
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Unique transaction
reference number

Please refer to the IN. to Recommendation 16.

Virtual Asset

A virtual asset is a digital representation of value that can be digitally traded, or transferred, and can be used for payment or investment purposes.
Virtual assets do not include digital representations of fiat currencies, securities and other financial assets that are already covered elsewhere in the
FATF Recommendations.

Virtual Asset Service
Providers

Virtual asset service provider means any natural or legal person who is not
covered elsewhere under the Recommendations, and as a business conducts 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.

Without delay
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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.
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METHODOLOGY
ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

ค�ำศัพท์

ค�ำจ�ำกัดความ

หมายเลขอ้างอิงเฉพาะ
ส�ำหรับธุรกรรม

โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 16

สินทรัพย์เสมือน

สินทรัพย์เสมือนเป็นตัวแทนมูลค่าเป็นดิจทิ ลั ทีอ่ าจซือ้ ขายหรือโอนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
และใช้ในการช�ำระเงินและการลงทุนได้ สินทรัพย์เสมือนไม่รวมถึงตัวแทนทางดิจทิ ลั ของ
เงินธนบัตร หลักทรัพย์ และสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่ก�ำหนดอยู่ในข้อแนะน�ำของ
FATF อยู่แล้ว

ผู้ให้บริการสินทรัพย์สมือน

ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่อยู่ในข้อแนะน�ำ
FATF และเป็นธุรกิจที่ท�ำกิจกรรมหรือด�ำเนินกิจการให้หรือแทนบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลอื่น ดังต่อไปนี้
i. การแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายระหว่างสินทรัพย์เสมือนกับเงินธนบัตร
ii. การแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายระหว่างสินทรัพย์เสมือน
iii. การโอนสินทรัพย์เสมือน
iv. การรับฝากและ/หรือบริหารสินทรัพย์เสมือนหรือตราสารทีท่ ำ� ให้ควบคุมสินทรัพย์เสมือน
ได้
v. การมีส่วนร่วมและการให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายของผู้ที่จะ
ออกสินทรัพย์เสมือน และ/หรือการขายสินทรัพย์เสมือน

โดยมิชักช้า

วลีที่ว่า โดยมิชักช้า หมายความว่า  ภายในไม่กี่ชั่วโมงของการประกาศก�ำหนด โดย
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือคณะกรรมการลงโทษที่เกี่ยวข้อง (เช่น
คณะกรรมการตามมติ 1267 คณะกรรมการตามมติ 1988 คณะกรรมการลงโทษตาม
มติ 1718) และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมติคณะมนตรีความมั่นคงที่ 1373
(ค.ศ. 2001) วลีที่ว่า โดยมิชักช้า หมายถึง เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือเชื่อว่า บุคคลหรือ
หน่ ว ยงานนั้ น เป็ น ผู ้ ก ่ อ การร้ าย และเป็ น บุ ค คลผู ้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่
การก่อการร้าย หรือเป็นองค์กรก่อการร้าย ในทั้งสองกรณี วลีที่ว่า  โดยมิชักช้า 
ควรตีความในบริบทที่มีความต้องการจะป้องกันการ ไหลออกหรือการค่อย ๆ สูญหาย
ไปของเงิน หรือทรัพย์สินอื่นที่เชื่อมโยงกับผู้ก่อการร้าย กับองค์กรก่อการร้าย กับบุคคล
ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกับการให้เงินสนับสนุนการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง และควรตีความในบริบทของความจ�ำเป็น
ทีจ่ ะต้องมีการกระท�ำอันเป็นการรวมพลังทัว่ โลกเพือ่ สกัดกัน้ และระงับยับยัง้ กระแสของ
เงินหรือทรัพย์สินอย่างรวดเร็ว
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ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
Anti-Money Laundering Office (AMLO)
เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2219 3600  โทรสาร : 0 2219 3622
อีเมล์ : mail@amlo.go.th  เว็ปไซต์ : www.amlo.go.th

