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Old Number

		

A - AML/CFT POLICIES AND COORDINATION

1
2

Assessing risks & applying a risk-based approach
National cooperation and coordination

R.31

		

B - MONEY LAUNDERING AND CONFISCATION

3
4

Money laundering offence
Confiscation and provisional measures

R.1 & R.2
R.3

		

C - TERRORIST FINANCING AND FINANCING OF PROLIFERATION

5
6
7
8

Terrorist financing offence
Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing
Targeted financial sanctions related to proliferation
Non-profit organisations

SR II
SR III
SR VIII

		

D - PREVENTIVE MEASURES

9
R.4
		
10
R.5
11
R.10
		
12
R.6
13
R.7
14
SR.VI
15
R.8
16
SR.VII
		
17
R.9
18
R.15 & R.22
19
R.21
		
20
R.13 & SR.VI
21
R.14
		

Financial institution secrecy laws
Customer due diligence and record keeping
Customer due diligence
Record keeping
Additional measures for specific customers and activities
Politically exposed persons
Correspondent banking
Money or value transfer services
New technologies
Wire transfers
Reliance, Controls and Financial Groups
Reliance on third parties
Internal controls and foreign branches and subsidiaries
Higher-risk countries
Reporting of suspicious transactions
Reporting of suspicious transactions
Tipping-off and confidentiality
Designated non-financial Businesses and Professions (DNFBPs)
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1
2

R.31

3
4

R.1 & R.2
R.3

5
6

SR II
SR III

7
8

SR VIII

9

R.4

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

A - นโยบาย AML/CFT และการประสานงาน

การประเมินความเสี่ยงและการใช้กระบวนการบริหารจัดการตามความเสี่ยง*
การร่วมมือและการประสานงานระดับชาติ

B – การฟอกเงินและการริบทรัพย์
ความผิดฐานฟอกเงิน*
การริบทรัพย์และมาตรการชั่วคราว*

C – การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธ

ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย*
บทลงโทษทางการเงินแก่ผู้ถูกระบุชื่อเกี่ยวกับการก่อการร้ายและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย*
บทลงโทษทางการเงินแก่ผู้ถูกระบุชื่อเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธ*
องค์กรไม่แสวงหาก�ำไร*

D - มาตรการป้องกัน

กฎหมายว่าด้วยการรักษาความลับของสถาบันการเงิน
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและการเก็บรักษาหลักฐาน
R.5
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า*
R.10
การเก็บรักษาหลักฐาน
มาตรการเพิ่มเติม เฉพาะลูกค้าและธุรกรรมบางประเภท
R.6
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง*
R.7
ธนาคารตัวแทน*
SR.VI
บริการการโอนเงินหรือการโอนมูลค่าเงิน*
R.8
เทคโนโลยีใหม่
SR.VII
การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์*
การพึ่งพา, มาตรการควบคุม, และกลุ่มการเงิน
R.9
การพึ่งพาบุคคลที่สาม*
R.15 & R.22 มาตรการควบคุมภายในและสาขาต่างประเทศกับบริษัทในเครือ*
R.21
ประเทศที่มีความเสี่ยงสูง*
การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
R.13 & SR.VI การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย*
R.14
การบอกใบ้และการเก็บรักษาความลับ
ธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs)
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22
23

THE FATF RECOMMENDATIONS

Old Number
R.12
DNFBPs: Customer due diligence
R.16
DNFBPs: Other measures
		 E - TRANSPARENCY AND BENEFICIAL OWNERSHIP OF LEGAL
		 PERSONS AND ARRANGEMENTS
24
R.33
Transparency and beneficial ownership of legal persons
25
R.34
Transparency and beneficial ownership of legal arrangements
		
F-POWERS AND RESPONSIBILITIES OF COMPETENT AUTHORITIES,
		 AND OTHER INSTITUTIONAL MEASURES
		
REGULATION AND SUPERVISION
26
R.23
Regulation and supervision of financial institutions
27
R.29
Powers of supervisors
28
R.24
Regulation and supervision of DNFBPs
		
OPERATIONAL AND LAW ENFORCEMENT
29
R.26
Financial intelligence units*
30
R.27
Responsibilities of law enforcement and investigative authorities*
31
R.28
Powers of law enforcement and investigative authorities
32
SR IX
Cash couriers*
		
General Requirements
33
R.32
Statistics
34
R.25
Guidance and feedback
		
Sanctions
35
R.17
Sanctions
		
G – INTERNATIONAL COOPERATION
36
R.35 & SR I International instruments
37
R.36 & SR.V Mutual legal assistance
38
R.38
Mutual legal assistance: freezing and confiscation*
39
R.39
Extradition
40
R.40
Other forms of international cooperation*
1. The ‘old number’ column refers to the corresponding 2003 FATF Recommendation.
* Recommendations marked with an asterisk have interpretive notes, which should be read in
conjunction with the Recommendation.
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22
23

R.12
R.16

24
25

R.33
R.34

DNFBPs : การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า*
DNFBPs : มาตรการอื่น*

E - ความโปร่งใสและการเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ของนิติบุคคล
และผู้ที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย

ความโปร่งใสและการเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ของนิติบุคคล
ความโปร่งใสและเจ้าของผูร้ บั ผลประโยชน์ของบุคคลทีม่ กี ารตกลงกันทางกฎหมาย

F - อ�ำนาจและหน้าทีร่ บั ผิดชอบของหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจและมาตรการอืน่
ของสถาบัน

29
R.26
30
R.27
31
R.28
32
SR IX
		
33
R.32
34
R.25
		
35
R.17

การก�ำกับดูแลและการควบคุมดูแล
การก�ำกับดูแลและการควบคุมสถาบันการเงิน*
อ�ำนาจของหน่วยงานก�ำกับดูแล
การก�ำกับดูแลและการควบคุมธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
การบังคับใช้กฎหมายและด้านปฏิบัติการ
หน่วยข่าวกรองทางการเงิน*
หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานสืบสวนสอบสวน*
อ�ำนาจของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานสืบสวนสอบสวน
การขนเงิน*
ข้อก�ำหนดทั่วไป
สถิติ
การจัดท�ำแนวทางและผลตอบรับ (Feedback)
บทลงโทษ
บทลงโทษ

36
37
38
39
40

กรรมสารระหว่างประเทศ
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างกัน
การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา : การอายัดและการริบ*
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
รูปแบบอื่นของการร่วมมือระหว่างประเทศ*

26
27
28

R.23
R.29
R.24

R.35 & SR I
R.36 & SR.V
R.38
R.39
R.40

G-การร่วมมือระหว่างประเทศ

1. “ข้อแนะน�ำเดิม” หมายถึงมาตรฐานสากล ปี 2546
*ข้อแนะน�ำที่มีเครื่องหมายเหตุอธิบายเพิ่มเติม
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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INTRODUCTION
The Financial Action Task Force (FATF) is an inter-governmental body established in
1989 by the Ministers of its Member jurisdictions. The mandate of the FATF is to set standards
and to promote effective implementation of legal, regulatory and operational measures for
combating money laundering, terrorist financing and the financing of proliferation, and other
related threats to the integrity of the international financial system. In collaboration with
other international stakeholders, the FATF also works to identify national-level vulnerabilities
with the aim of protecting the international financial system from misuse.
The FATF Recommendations set out a comprehensive and consistent framework of
measures which countries should implement in order to combat money laundering and
terrorist financing, as well as the financing of proliferation of weapons of mass destruction.
Countries have diverse legal, administrative and operational frameworks and different financial
systems, and so cannot all take identical measures to counter these threats. The FATF
Recommendations, therefore, set an international standard, which countries should implement
through measures adapted to their particular circumstances. The FATF Recommendations
set out the essential measures that countries should have in place to:
• Identify the risks, and develop policies and domestic coordination;
• Pursue money laundering, terrorist financing and the financing of proliferation;
• Apply preventive measures for the financial sector and other designated sectors;
• Establish powers and responsibilities for the competent authorities (e.g.,
		 investigative, law enforcement and supervisory authorities) and other institutional
		measures;
• Enhance the transparency and availability of beneficial ownership information
		 of legal persons and arrangements; and
• Facilitate international cooperation.
The original FATF Forty Recommendations were drawn up in 1990 as an initiative to
combat the misuse of financial systems by persons laundering drug money. In 1996 the
Recommendations were revised for the first time to reflect evolving money laundering trends
and techniques, and to broaden their scope well beyond drug-money laundering. In October
2001 the FATF expanded its mandate to deal with the issue of the funding of terrorist acts
and terrorist organisations, and took the important step of creating the Eight (later expanded
to Nine) Special Recommendations on Terrorist Financing. The FATF Recommendations
were revised a second time in 2003, and these, together with the Special Recommendations,
have been endorsed by over 180 countries, and are universally recognised as the
international standard for anti-money laundering and countering the financing of terrorism
(AML/CFT).
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บทนำ�
คณะท�ำงานเฉพาะกิจเพื่อด�ำเนินมาตราการทางการเงิน (FATF) เป็นองค์การระหว่างรัฐบาล
ที่บรรดารัฐมนตรีของประเทศสมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 อาณัติของ FATF คือการจัดตั้ง
มาตรฐานด้านต่างๆ และส่งเสริมให้มีการใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการด้านการก�ำกับดูแล
และมาตรการด้านปฏิบัติการ อย่างบังเกิดผลในการต่อต้านการฟอกเงิน (ML) การสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย (TF) และการแพร่ขยายอาวุธ ตลอดจนภัยอืน่ ๆ ทีจ่ ะกระทบต่อ ของระบบการเงินระหว่าง
ประเทศ นอกจากนี้ FATF ยังร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุจุดอ่อน
ด้านต่างๆในระดับชาติ โดยมีเป้าหมายเพือ่ คุม้ ครองมิให้มกี ารน�ำระบบการเงินระหว่างประเทศไปใช้กระท�ำ
ความผิด
ข้อแนะน�ำของ FATF ก�ำหนดรายละเอียดของมาตรการต่างๆ อย่างครอบคลุม ครบถ้วนและ
สอดคล้องกัน ซึง่ ประเทศต่างๆ ต้องจะน�ำไปปฏิบตั เิ พือ่ ต่อต้าน ML และ TF ตลอดจนการให้การสนับสนุน
ทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอ�ำนาจท�ำลายล้างสูง แต่ละประเทศมีกรอบทางกฎหมาย
ทางการบริหาร และทางการปฏิบตั กิ ารต่างๆทีห่ ลากหลาย และมีระบบการเงินทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ แต่ละ
ประเทศจึงไม่สามารถใช้มาตรการอย่างเดียวกันในการตอบโต้ภัยคุกคามเหล่านี้ ข้อแนะน�ำ  FATF
จึงก�ำหนดมาตรฐานสากลขึน้ มา ซึง่ แต่ละประเทศต้องน�ำไปใช้ โดยปรับให้สอดคล้องกับสภาพการณ์เฉพาะ
ของแต่ละประเทศ ข้อแนะน�ำ FATF ก�ำหนดรายละเอียดของมาตรการต่างๆ ที่จ�ำเป็น ซึ่งแต่ละประเทศ
ต้องมีพร้อมใช้อยู่แล้วเพื่อ :
• ระบุความเสี่ยงต่างๆ และจัดท�ำนโยบายและการประสานงานภายในประเทศ
• ติดตามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธ
• ใช้มาตรการป้องกันในภาคส่วนการเงิน และภาคส่วนอื่นๆตามที่ก�ำหนด
• ก�ำหนดอ�ำนาจและความรับผิดชอบของหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจ (เช่น หน่วยงานสืบสวนสอบสวน,
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานก�ำกับดูแล) และมาตรการอื่นๆของสถาบัน
• ส่งเสริมความโปร่งใสและส่งเสริมการมีข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ของ
นิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย และ
• อ�ำนวยความสะดวกในการร่วมมือระหว่างประเทศ
ข้อแนะน�ำ  FATF ชุดเดิม 40 ข้อจัดท�ำขึ้นในปี พ.ศ. 2533 นับเป็นการริเริ่มการต่อต้านการใช้
ระบบการเงินของประเทศต่างๆไปเพื่อการฟอกเงินจากการค้ายาเสพติด ในปี พ.ศ. 2539 ข้อแนะน�ำ
ของ FATF ดังกล่าวได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งแรก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มและเทคนิค
ในการฟอกเงินใหม่ๆ และเพื่อขยายขอบเขตของข้อแนะน�ำเพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก การฟอกเงินที่ได้
จากยาเสพติด ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2544 FATF ได้เพิม่ ประเด็น TF และองค์กรก่อการร้าย โดยการจัดท�ำ
ข้อแนะน�ำพิเศษ 8 ข้อ ว่าด้วยการต่อต้าน TF (ต่อมาขยายเป็น 9 ข้อ) ข้อแนะน�ำ FATF ได้รับการแก้ไข
เปลีย่ นแปลงอีกเป็นครัง้ ทีส่ องในปี พ.ศ. 2546 ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากประเทศต่างๆ มากกว่า 180 ประเทศ
และเป็นทีย่ อมรับว่าเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศในการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย (AML/CFT)
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน

11

INTERNATIONAL STANDARDS
ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING
OF TERRORISM & PROLIFERATION

Following the conclusion of the third round of mutual evaluations of its members, the FATF
has reviewed and updated the FATF Recommendations, in close co-operation with the
FATF-Style Regional Bodies (FSRBs) and the observer organisations, including the International
Monetary Fund, the World Bank and the United Nations. The revisions address new and
emerging threats, clarify and strengthen many of the existing obligations, while maintaining the
necessary stability and rigour in the Recommendations.
The FATF Standards have also been revised to strengthen the requirements for higher
risk situations, and to allow countries to take a more focused approach in areas where high risks
remain or implementation could be enhanced. Countries should first identify, assess and
understand the risks of money laundering and terrorist finance that they face, and then adopt
appropriate measures to mitigate the risk. The risk-based approach allows countries, within the
framework of the FATF requirements, to adopt a more flexible set of measures, in order to target
their resources more effectively and apply preventive measures that are commensurate to the
nature of risks, in order to focus their efforts in the most effective way.
Combating terrorist financing is a very significant challenge. An effective AML/CFT system,
in general, is important for addressing terrorist financing, and most measures previously focused
on terrorist financing are now integrated throughout the Recommendations, therefore obviating
the need for the Special Recommendations. However, there are some Recommendations that
are unique to terrorist financing, which are set out in Section C of the FATF Recommendations.
These are: Recommendation 5 (the criminalisation of terrorist financing); Recommendation 6
(targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing); and Recommendation 8
(measures to prevent the misuse of non-profit organisations). The proliferation of weapons of
mass destruction is also a significant security concern, and in 2008 the FATF’s mandate was
expanded to include dealing with the financing of proliferation of weapons of mass destruction.
To combat this threat, the FATF has adopted a new Recommendation (Recommendation 7) aimed
at ensuring consistent and effective implementation of targeted financial sanctions when these
are called for by the UN Security Council.
The FATF Standards comprise the Recommendations themselves and their Interpretive
Notes, together with the applicable definitions in the Glossary. The measures set out in the FATF
Standards should be implemented by all members of the FATF and the FSRBs, and their
implementation is assessed rigorously through Mutual Evaluation processes, and through the
assessment processes of the International Monetary Fund and the World Bank – on the basis of
the FATF’s common assessment methodology. Some Interpretive Notes and definitions in the
glossary include examples which illustrate how the requirements could be applied. These
examples are not mandatory elements of the FATF Standards, and are included for guidance
only. The examples are not intended to be comprehensive, and although they are considered to
be helpful indicators, they may not be relevant in all circumstances.
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หลังจากการประเมินการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสากลรอบที่ 3 จบสิน้ ลง FATF ได้ทบทวนตรวจสอบ
และปรับปรุงข้อแนะน�ำให้ทนั สมัยขึน้ โดยการร่วมมืออย่างใกล้ชดิ กับองค์การในระดับภูมภิ าค (FSRBs)
และองค์การสังเกตการณ์ ซึ่งรวมถึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก และสหประชาชาติ
ในการปรับปรุงข้อแนะน�ำดังกล่าวได้พจิ ารณาแก้ปญ
ั หาภัยคุกคามใหม่ทกี่ ำ� ลังเกิดขึน้ เสริมสร้างพันธกรณี
ต่างๆ ทีม่ อี ยูเ่ ดิมให้ชดั เจนและเข้มแข็งยิง่ ขึน้ และในขณะเดียวกันก็ตอ้ งคงความเทีย่ งตรงและความเข้มงวด
ไว้ในข้อแนะน�ำด้วย
มาตรฐานของ FATF ยังได้รับการแก้ไขเพื่อเพิ่มมาตรการในกรณีสถานการณ์ความเสี่ยงสูงและ
เพือ่ ให้แต่ละประเทศเน้นในด้านทีย่ งั มีความเสีย่ งสูง หรือด้านทีต่ อ้ งด�ำเนินการเพิม่ ขึน้ ในล�ำดับแรกแต่ละ
ประเทศต้องระบุ ประเมิน และท�ำความเข้าใจความเสีย่ งเกีย่ วกับ ML และ TF หลังจากนัน้ จึงน�ำมาตรการ
ที่เหมาะสมมาบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว กระบวนการบริหารจัดการตามความเสี่ยง (RBA) เปิดโอกาส
ให้ประเทศต่างๆน�ำมาตรการที่มีความยืดหยุ่นมาใช้ได้ภายในกรอบข้อก�ำหนดของ FATF ซึ่งจะช่วยให้
สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล และสอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยงของประเทศ
การต่อต้าน TF เป็นปัญหาท้าทายที่มีความส�ำคัญมาก ระบบ AML/CFT ที่มีประสิทธิผล
โดยทั่วไปจึงมีความส�ำคัญในการแก้ไขปัญหา TF โดยมาตรฐานสากลฉบับใหม่นี้ไม่ได้แยก TF เป็นเรื่อง
เฉพาะด้าน อย่างไรก็ตามยังมีข้อแนะน�ำบางข้อที่เป็นเรื่องการต่อต้าน TF โดยตรงซึ่งมีรายละเอียดอยู่ใน
หมวด C ข้อแนะน�ำดังกล่าวนีไ้ ด้แก่ ข้อแนะน�ำที่ 5 (การก�ำหนดให้ TF เป็นความผิดทางอาญา); ข้อแนะน�ำที่ 6
(มาตรการลงโทษทางการเงินที่มีการก�ำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายและ TF ) และข้อแนะน�ำ
ที่ 8 (มาตรการป้องกันการใช้ NPOsไปในทางทีผ่ ดิ ) การแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูง (WMD)
ก็เป็นปัญหาด้านความมัน่ คงทีม่ คี วามส�ำคัญ และในปี พ.ศ. 2551 FATF ก็ได้ขยายอ�ำนาจหน้าทีค่ รอบคลุม
ถึงเรือ่ งการจัดการกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธและเพือ่ เป็นการต่อต้านภัยคุกคาม
ดังกล่าวนี้ FATF ได้ออกข้อแนะน�ำใหม่ (คือข้อแนะน�ำที่ 7) มุ่งหมายเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามบทลงโทษ
ทางการเงินทีส่ อดคล้องและมีประสิทธิภาพตามข้อเรียกร้องของคณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ
มาตรฐาน FATF ประกอบด้วยข้อแนะน�ำและ ค�ำอธิบายเพิม่ เติม พร้อมด้วยค�ำจ�ำกัดความในภาค
อภิธานศัพท์ สมาชิกของ FATF และของ FSRBs ทุกประเทศ ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ดังกล่าว
และจะได้รับการประเมินอย่างเข้มงวดตามขั้นตอนการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและ
ขั้นตอนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และธนาคารโลก บนพื้นฐานของวิธีการประเมินของ FATF
ในค�ำอธิบายเพิม่ เติมบางข้อและค�ำนิยามในอภิธานศัพท์มตี วั อย่างแสดงให้เห็นถึงวิธที จี่ ะน�ำข้อก�ำหนดไปใช้
ทัง้ นีต้ วั อย่างเหล่านีเ้ ป็นแนวทางเท่านัน้ และไม่ได้ตงั้ ใจจะให้มรี ายละเอียดครบถ้วน ถึงแม้วา่ ตัวอย่างทีว่ า่
นี้จะเป็นดัชนีชี้วัดที่ช่วยเราในการประเมินได้ แต่อาจไม่ตรงประเด็นกับทุกสภาพการณ์

ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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The FATF also produces Guidance, Best Practice Papers, and other advice to assist
countries with the implementation of the FATF standards. These other documents are not
mandatory for assessing compliance with the Standards, but countries may find it valuable to
have regard to them when considering how best to implement the FATF Standards. A list
of current FATF Guidance and Best Practice Papers, which are available on the FATF website,
is included as an annex to the Recommendations.
The FATF is committed to maintaining a close and constructive dialogue with the private
sector, civil society and other interested parties, as important partners in ensuring the integrity
of the financial system. The revision of the Recommendations has involved extensive consultation,
and has benefited from comments and suggestions from these stakeholders. Going forward and
in accordance with its mandate, the FATF will continue to consider changes to the standards, as
appropriate, in light of new information regarding emerging threats and vulnerabilities to the
global financial system.
The FATF calls upon all countries to implement effective measures to bring their national
systems for combating money laundering, terrorist financing and the financing of proliferation
into compliance with the revised FATF Recommendations.
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นอกจากนี้ FATF ยังได้จัดท�ำคู่มือ, เอกสารว่าด้วยหลักปฏิบัติที่ดี และค�ำแนะน�ำอื่นๆ เพื่อช่วย
แต่ละประเทศในการน�ำมาตรฐานของ FATF ไปปฏิบัติให้บรรลุผล เอกสารดังกล่าวนี้ไม่ได้น�ำมาใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม เอกสารเหล่านีจ้ ะเป็นประโยชน์ในการอ้างอิงเพือ่
การปฏิบัติตามมาตรฐานของ FATF ให้เกิดผลดีที่สุด เอกสารคู่มือ และเอกสารว่าด้วยหลักปฏิบัติที่ดี
ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซด์ของ FATF ก็รวมไว้ในภาคผนวกต่อท้ายข้อแนะน�ำ FATF ด้วย
FATF จะติดต่อประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ กับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และฝ่ายอืน่ ๆ
ทีม่ ผี ลประโยชน์เกีย่ วข้องต่อไป โดยถือว่าหน่วยงานเหล่านีเ้ ป็นหุน้ ส่วนทีส่ ำ� คัญในการช่วยกันรักษาระบบ
การเงิน ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อแนะน�ำ  FAFT นั้นได้มีการปรึกษาหารืออย่างกว้างขวางและ
ได้ประโยชน์มากมายจากข้อคิด ความเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานทีม่ สี ว่ นได้เสียเหล่านี้ และ FATF
จะยังคงพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรฐานสากลตามความเหมาะสมเมื่อได้รับข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่ และจุดอ่อนต่างๆของระบบการเงินโลก ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
FATF ขอเรียกร้องให้ทุกประเทศน�ำมาตรการเหล่านี้ไปปฏิบัติเพื่อให้ระบบ AML/CFT และ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธของแต่ละประเทศเป็นไปตามข้อแนะน�ำที่แก้ไขใหม่นี้

ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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THE FATF RECOMMENDATIONS
A. AML/CFT POLICIES AND COORDINATION
1. Assessing risks and applying a risk-based approach *
Countries should identify, assess, and understand the money laundering and terrorist
financing risks for the country, and should take action, including designating an authority or
mechanism to coordinate actions to assess risks, and apply resources, aimed at ensuring
the risks are mitigated effectively. Based on that assessment, countries should apply a
risk-based approach (RBA) to ensure that measures to prevent or mitigate money laundering
and terrorist financing are commensurate with the risks identified. This approach should be
an essential foundation to efficient allocation of resources across the anti-money laundering
and countering the financing of terrorism (AML/CFT) regime and the implementation of
risk-based measures throughout the FATF Recommendations. Where countries identify
higher risks, they should ensure that their AML/CFT regime adequately addresses such risks.
Where countries identify lower risks, they may decide to allow simplified measures for some
of the FATF Recommendations under certain conditions.
Countries should require financial institutions and designated non-financial businesses
and professions (DNFBPs) to identify, assess and take effective action to mitigate their money
laundering and terrorist financing risks.

2. National cooperation and coordination
Countries should have national AML/CFT policies, informed by the risks identified,
which should be regularly reviewed, and should designate an authority or have a coordination
or other mechanism that is responsible for such policies.
Countries should ensure that policy-makers, the financial intelligence unit (FIU), law
enforcement authorities, supervisors and other relevant competent authorities, at the
policymaking and operational levels, have effective mechanisms in place which enable them
to cooperate, and, where appropriate, coordinate and exchange information domestically
with each other concerning the development and implementation of policies and activities
to combat money laundering, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons
of mass destruction. This should include cooperation and coordination between relevant
authorities to ensure the compatibility of AML/CFT requirements with Data Protection and
Privacy rules and other similar provisions (e.g. data security/localisation).

B. MONEY LAUNDERING AND CONFISCATION
3. Money laundering offence *
Countries should criminalise money laundering on the basis of the Vienna Convention
and the Palermo Convention. Countries should apply the crime of money laundering to all
serious offences, with a view to including the widest range of predicate offences.
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ข้อแนะนำ�ของ FATF

A. นโยบาย AML/CFT และการประสานงาน

1. การประเมินความเสี่ยงและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง *
แต่ละประเทศต้องระบุ ประเมินและท�ำความเข้าใจความเสีย่ งเกีย่ วกับ ML และ TF ของประเทศตน
และด�ำเนินการเพือ่ ลดความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ รวมถึงการก�ำหนดหน่วยงานหรือกลไกประสานงาน
ในการประเมินความเสี่ยง จากผลการประเมิน แต่ละประเทศต้องใช้กระบวนการบริหารจัดการตาม
ความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการป้องกันหรือบรรเทา ML และTF นั้นเหมาะกับความเสี่ยงที่ระบุไว้
กระบวนการดังกล่าวนี้ต้องถือเป็นพื้นฐานที่จ�ำเป็นส�ำหรับการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ ระบบ AML/CFT และเพือ่ ด�ำเนินมาตรการบริหารจัดการความเสีย่ งทีส่ อดคล้องกับข้อแนะน�ำของ FAFT
ทุกข้อ ในกรณีทปี่ ระเทศต่างๆ ระบุวา่ มีความเสีย่ งสูง ประเทศเหล่านัน้ ก็ตอ้ งมัน่ ใจว่า ระบบ AML/CFT
ของประเทศตนมีวิธีแก้ปัญหาความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ ในกรณีที่ประเทศใดระบุว่าตนมี
ความเสีย่ งตาํ่ ประเทศนัน้ อาจตัดสินใจอนุญาตให้ใช้มาตรการทีไ่ ม่ซบั ซ้อนในการปฏิบตั ติ ามข้อแนะน�ำ FATF
บางข้อได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการ
แต่ละประเทศต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงินและธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงิน (DNFBPs) ระบุความเสีย่ งด้าน ML และ TF และประเมินความเสีย่ งดังกล่าว แล้วด�ำเนินการบรรเทา
ความเสี่ยงนั้นอย่างมีประสิทธิผล

2. การร่วมมือและการประสานงานระดับชาติ
แต่ละประเทศต้องมีนโยบายระดับชาติในด้าน AML/CFT โดยอาศัยข้อมูลจากการประเมิน
ความเสี่ยงซึ่งนโยบายดังกล่าวต้องมีการทบทวนเป็นประจ�ำ  และต้องก�ำหนดหน่วยงาน หรือมีกลไก
ประสานงาน หรือกลไกอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบนโยบายดังกล่าว
แต่ละประเทศต้องด�ำเนินการให้มั่นใจว่า ผู้วางนโยบาย หน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน (FIU)
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานก�ำกับดูแล และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับนโยบาย
และในระดับปฏิบัติการนั้น มีกลไกที่มีประสิทธิผลในการร่วมมือ และประสานงานในประเทศระหว่าง
กันรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการจัดท�ำนโยบายและด�ำเนินกิจกรรมเพื่อต่อต้าน ML TF และ PF
ซึง่ รวมถึงความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามาตรการด้าน
การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายนั้น
สอดคล้องกับกฎหรือระเบียบด้านการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว รวมทั้งบทบัญญัติอื่นๆ
ที่คล้ายคลึงกัน (เช่น ความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูล/การเก็บรักษาข้อมูลในประเทศ)

B. การฟอกเงินและการริบทรัพย์
3. ความผิดฐานฟอกเงิน *

แต่ละประเทศต้องก�ำหนดให้ ML เป็นความผิดทางอาญา ตามอนุสญ
ั ญาเวียนนา และอนุสญ
ั ญา
พาเลอโม และต้องก�ำหนดให้ความผิดร้ายแรงทุกประเภทเป็นความผิดฐานฟอกเงิน โดยมีเจตนาเพื่อ
ก�ำหนดความผิดมูลฐานให้ครอบคลุมขอบเขตกว้างขวางที่สุด
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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4. Confiscation and provisional measures *
Countries should adopt measures similar to those set forth in the Vienna Convention,
the Palermo Convention, and the Terrorist Financing Convention, including legislative
measures, to enable their competent authorities to freeze or seize and confiscate the following,
without prejudicing the rights of bona fide third parties: (a) property laundered, (b) proceeds
from, or instrumentalities used in or intended for use in money laundering or predicate
offences, (c) property that is the proceeds of, or used in, or intended or allocated for use in,
the financing of terrorism, terrorist acts or terrorist organisations, or (d) property of
corresponding value.
Such measures should include the authority to: (a) identify, trace and evaluate property
that is subject to confiscation; (b) carry out provisional measures, such as freezing and seizing,
to prevent any dealing, transfer or disposal of such property; (c) take steps that will prevent or
void actions that prejudice the country’s ability to freeze or seize or recover property that is
subject to confiscation; and (d) take any appropriate investigative measures.
Countries should consider adopting measures that allow such proceeds or
instrumentalities to be confiscated without requiring a criminal conviction (non-conviction
based confiscation), or which require an offender to demonstrate the lawful origin of the
property alleged to be liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent
with the principles of their domestic law.

C. TERRORIST FINANCING AND FINANCING OF PROLIFERATION
5. Terrorist financing offence *
Countries should criminalise terrorist financing on the basis of the Terrorist Financing
Convention, and should criminalise not only the financing of terrorist acts but also the financing
of terrorist organisations and individual terrorists even in the absence of a link to a specific
terrorist act or acts. Countries should ensure that such offences are designated as money
laundering predicate offences.

6. Targeted financial sanctions related to terrorism and terrorist financing *
Countries should implement targeted financial sanctions regimes to comply with
United Nations Security Council resolutions relating to the prevention and suppression of
terrorism and terrorist financing. The resolutions require countries to freeze without delay the
funds or other assets of, and to ensure that no funds or other assets are made available,
directly or indirectly, to or for the benefit of, any person or entity either (i) designated by, or
under the authority of, the United Nations Security Council under Chapter VII of the Charter
of the United Nations, including in accordance with resolution 1267 (1999) and its successor
resolutions; or (ii) designated by that country pursuant to resolution 1373 (2001).
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และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง

4. การริบทรัพย์และมาตรการชั่วคราว *
แต่ละประเทศต้องใช้มาตรการทีค่ ล้ายคลึงกับมาตรการทัง้ หลายทีก่ ำ� หนดไว้ในอนุสญ
ั ญาเวียนนา
อนุสญ
ั ญาพาเลอโม และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายรวมถึงมาตรการทาง
นิตบิ ญ
ั ญัติ เพือ่ ให้หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจของตนสามารถอายัดหรือยึดและริบสิง่ ต่อไปนีไ้ ด้ โดยไม่ทำ� ให้สทิ ธิ
โดยสุจริตของบุคคลทีส่ ามเสียหาย คือ (a) ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาจาก ML (b) รายได้จาก ML หรือความผิด
มูลฐานหรือตราสารต่างๆ ทีใ่ ช้หรือมีเจตนาจะใช้ใน ML หรือความผิดมูลฐาน (c) ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้หรือทีใ่ ช้
หรือมีเจตนาจะใช้ หรือจัดสรรเพือ่ ใช้ใน TF หรือการกระท�ำอันเป็นการก่อการร้าย หรือองค์กรก่อการร้าย
หรือ (d) ทรัพย์สนิ ทีม่ มี ลู ค่าเท่ากัน
มาตรการเช่นว่าต้องรวมถึงอ�ำนาจที่จะ (a) ระบุ ติดตามร่องรอย และประเมินทรัพย์สินที่
ตกอยูใ่ นข่ายจะถูกริบ (b) ใช้มาตรการชัว่ คราว เช่น ยึดและอายัด เพือ่ ป้องกันการซือ้ ขาย การโอน หรือ
การจ�ำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวออกไป (c) ด�ำเนินการป้องกันหรือยกเลิกการกระท�ำที่จะเป็นอุปสรรค
ในอันที่จะยึด หรืออายัด หรือกอบกู้ทรัพย์สินที่ตกอยู่ในข่ายจะถูกริบนั้นกลับคืนมาและ (d) มาตรการ
สืบสวนสอบสวนที่เหมาะสม
แต่ละประเทศต้องพิจารณาใช้มาตรการที่อนุญาตให้ริบรายได้หรือตราสารต่างๆ โดยไม่ต้อง
ก�ำหนดให้มคี ำ� พิพากษาว่ามีความผิดทางอาญาก่อน (คือเป็นการริบทางแพ่ง) หรือใช้มาตรการทีก่ ำ� หนด
ให้จ�ำเลยมีหน้าที่พิสูจน์ว่าทรัพย์สินที่จะถูกริบนั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ตราบเท่าที่
ข้อก�ำหนดดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับหลักการของกฎหมายภายในประเทศ

C. การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
5. ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย *

แต่ละประเทศต้องก�ำหนดให้ TF เป็นความผิดทางอาญาโดยอาศัยอนุสัญญาว่าด้วย TF
เป็นพืน้ ฐาน และไม่เพียงแต่จะก�ำหนดให้ TF เป็นความผิดทางอาญาเท่านัน้ แต่ตอ้ งก�ำหนดให้การสนับสนุน
ทางการเงินแก่องค์กรก่อการร้ายและผู้ก่อการร้ายรายบุคคล เป็นความผิดทางอาญาด้วย แม้ในกรณี
ที่ไม่มีความเชื่อมโยงกันเลยกับการก่อการร้ายครั้งหนึ่งครั้งใดเป็นการเฉพาะหรือหลายครั้งก็ตาม
แต่ละประเทศต้องมั่นใจว่าได้ก�ำหนดให้ความผิดเช่นว่านั้นเป็นความผิดมูลฐานของ ML

6. การลงโทษทางการเงินที่มีการก�ำหนดเป้าหมาย เกี่ยวกับการก่อการร้าย
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย *
แต่ละประเทศต้องใช้ระบบการลงโทษทางการเงินที่มีการก�ำหนดเป้าหมายเพื่อปฏิบัติตามมติ
ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายและ
TF มติเหล่านี้ก�ำหนดให้แต่ละประเทศด�ำเนินการอายัดเงินหรือทรัพย์สินอื่น โดยมิชักช้าและให้ด�ำเนิน
การให้มนั่ ใจว่าไม่มกี ารจัดให้มเี งินหรือทรัพย์สนิ อืน่ ใด โดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้แก่หรือเพือ่ ประโยชน์
ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใด ที่ (i) ถูกก�ำหนดโดยคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติ หรือภายใต้อำ� นาจของคณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ ตามหมวด 7 ของ
กฎบัตรแห่งสหประชาชาติ รวมทั้งเป็นไป ตามมติ 1267 (ค.ศ. 1999) และมติอื่นที่สืบเนื่องต่อจากมติ
ดังกล่าว หรือ (ii) ถูกก�ำหนดโดยประเทศนั้นตามข้อมติ 1373 (ค.ศ. 2001)
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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7. Targeted financial sanctions related to proliferation *
Countries should implement targeted financial sanctions to comply with United Nations
Security Council resolutions relating to the prevention, suppression and disruption of
proliferation of weapons of mass destruction and its financing. These resolutions require countries
to freeze without delay the funds or other assets of, and to ensure that no funds and other
assets are made available, directly or indirectly, to or for the benefit of, any person or entity
designated by, or under the authority of, the United Nations Security Council under Chapter
VII of the Charter of the United Nations.

8. Non-profit organisations *
Countries should review the adequacy of laws and regulations that relate to non-profit
organisations which the country has identified as being vulnerable to terrorist financing abuse.
Countries should apply focused and proportionate measures, in line with the riskbased
approach, to such non-profit organisations to protect them from terrorist financing abuse,
including:
(a) by terrorist organisations posing as legitimate entities;
(b) to exploit legitimate entities as conduits for terrorist financing, including for the
		 purpose of escaping asset-freezing measures; and
(c) to conceal or obscure the clandestine diversion of funds intended for legitimate
		 purposes to terrorist organisations.

D. PREVENTIVE MEASURES
9. Financial institution secrecy laws
Countries should ensure that financial institution secrecy laws do not inhibit
implementation of the FATF Recommendations.

CUSTOMER DUE DILIGENCE AND RECORD-KEEPING
10. Customer due diligence *
Financial institutions should be prohibited from keeping anonymous accounts or
accounts in obviously fictitious names.
Financial institutions should be required to undertake customer due diligence (CDD)
measures when:
(i) Establishing business relations;
(ii) Carrying out occasional transactions: (i) above the applicable designated threshold
		 (USD/EUR 15,000); or (ii) that are wire transfers in the circumstances covered by
		 the Interpretive Note to Recommendation 16;
(iii) There is a suspicion of money laundering or terrorist financing; or
(iv) The financial institution has doubts about the veracity or adequacy of previously
		 obtained customer identification data.
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มาตรฐานสากล
ด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง

7. บทลงโทษทางการเงินที่มีการก�ำหนดเป้าหมาย เกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธ *
แต่ละประเทศต้องใช้บทลงโทษทางการเงินที่มีการก�ำหนดเป้าหมาย เพื่อปฏิบัติตามมติของ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม และสกัดกั้นการแพร่ขยาย
อาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูง และการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธ มติดงั กล่าว
ก�ำหนดให้แต่ละประเทศด�ำเนินการโดยมิชักช้าในการอายัดเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด และให้ด�ำเนินการให้มั่นใจว่าไม่มีการจัดให้มีเงินและทรัพย์สินอย่างอื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม ให้แก่หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดที่ถูก
ก�ำหนดโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือภายใต้อ�ำนาจของคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติ ตามหมวด 7 ของกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ

8. องค์กรไม่แสวงหาก�ำไร *
แต่ละประเทศต้องทบทวนความเพียงพอเหมาะสมของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้กบั
องค์ ก รไม่ แ สวงหาก� ำ ไรซึ่ ง เห็ น ว่ า มี โ อกาสถู ก ใช้ ใ นการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ย
และใช้มาตรการอย่างเฉพาะเจาะจงและได้สดั ส่วนกับความเสีย่ งต่อองค์กรไม่แสวงหาก�ำไรเพือ่ ป้องกัน
มิให้ถูกใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งรวมถึง
(a) โดยองค์กรก่อการร้ายที่แอบแฝงในรูปขององค์กรที่ถูกกฎหมาย
(b) เพื่อใช้หน่วยงานที่มีความชอบธรรมตามกฎหมายเป็นช่องทางในการให้ TF รวมทั้งเพื่อ
หลีกเลี่ยงมาตรการอายัดทรัพย์สิน และ
(c) เพื่อปกปิดหรือซ่อนเร้นการน�ำเงินที่มีวัตถุประสงค์ในทางที่ชอบด้วยกฎหมายไปให้องค์กร
ก่อการร้าย

D. มาตรการป้องกัน

9. กฎหมายว่าด้วยการรักษาความลับของสถาบันการเงิน
แต่ละประเทศต้องด�ำเนินการให้มั่นใจว่า กฎหมายว่าด้วยการรักษาความลับของสถาบันการ
เงินต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำ FATF

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและการเก็บรักษาหลักฐาน
10. การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า*

ห้ามสถาบันการเงินเก็บรักษาบัญชีที่ใช้นามแฝง หรือบัญชีที่เห็นได้ชัดว่าใช้ชื่อปลอม
ก�ำหนดให้สถาบันการเงินตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) เมื่อ:
(i) เริ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
(ii) ท�ำธุรกรรมเป็นบางครั้งบางคราว (i) ในจ�ำนวนที่เกินกว่าวงเงินที่ก�ำหนด (15,000 เหรียญ
สหรัฐ/ยูโร) หรือ (ii) ท�ำธุรกรรมทีเ่ ป็นการโอนเงินตามทีก่ ล่าวไว้ในค�ำอธิบายเพิม่ เติมส�ำหรับ
ข้อแนะน�ำที่ 16
(iii) มีข้อสงสัยว่าเป็น ML หรือ TF
(iv) สถาบันการเงินมีข้อสงสัยว่าข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้าที่ได้รับมาก่อนหน้านั้นมี
ความถูกต้อง เพียงพอ หรือไม่
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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The principle that financial institutions should conduct CDD should be set out in law.
Each country may determine how it imposes specific CDD obligations, either through law or
enforceable means.
The CDD measures to be taken are as follows:
(a) Identifying the customer and verifying that customer’s identity using reliable,
		 independent source documents, data or information.
(b) Identifying the beneficial owner, and taking reasonable measures to verify the
		 identity of the beneficial owner, such that the financial institution is satisfied that it
		 knows who the beneficial owner is. For legal persons and arrangements this should
		 include financial institutions understanding the ownership and control structure of
		 the customer.
(c) Understanding and, as appropriate, obtaining information on the purpose and
		 intended nature of the business relationship.
(d) Conducting ongoing due diligence on the business relationship and scrutiny of
		 transactions undertaken throughout the course of that relationship to ensure that
		 the transactions being conducted are consistent with the institution’s knowledge
		 of the customer, their business and risk profile, including, where necessary,
		 the source of funds.
Financial institutions should be required to apply each of the CDD measures under
(a) to (d) above, but should determine the extent of such measures using a risk-based
approach (RBA) in accordance with the Interpretive Notes to this Recommendation and to
Recommendation 1.
Financial institutions should be required to verify the identity of the customer and
beneficial owner before or during the course of establishing a business relationship or
conducting transactions for occasional customers. Countries may permit financial institutions
to complete the verification as soon as reasonably practicable following the establishment
of the relationship, where the money laundering and terrorist financing risks are effectively
managed and where this is essential not to interrupt the normal conduct of business.
Where the financial institution is unable to comply with the applicable requirements
under paragraphs (a) to (d) above (subject to appropriate modification of the extent of the
measures on a risk-based approach), it should be required not to open the account,
commence business relations or perform the transaction; or should be required to terminate
the business relationship; and should consider making a suspicious transactions report in
relation to the customer.
These requirements should apply to all new customers, although financial institutions
should also apply this Recommendation to existing customers on the basis of materiality and
risk, and should conduct due diligence on such existing relationships at appropriate times.
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หลักการที่ก�ำหนดให้สถาบันการเงินท�ำ  CDD ต้องก�ำหนดไว้ในกฎหมาย แต่ละประเทศอาจ
พิจารณาว่าควรบังคับใช้หลักเกณฑ์ในการ CDD อย่างไรไม่วา่ ออกเป็นกฎหมาย หรือใช้วธิ กี ารทีส่ ามารถ
บังคับใช้ได้
มาตรการในการท�ำ CDD มีดังนี้:
(a) ระบุตวั ตนลูกค้า และตรวจสอบยืนยันหลักฐานการแสดงตนของลูกค้า โดยใช้เอกสาร ข้อมูล
หรือข่าวสาร จากแหล่งอิสระที่เชื่อถือได้
(b) ระบุตัวตนเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ และใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบยืนยัน
ตัวตนของเจ้าของผูร้ บั ผลประโยชน์ ถึงขัน้ ทีส่ ถาบันการเงินมัน่ ใจว่าเจ้าของผูร้ บั ผลประโยชน์
คือใคร ส�ำหรับนิติบุคคล และบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้น การระบุตัวตน
ดังกล่าวนี้ ต้องรวมถึงการที่สถาบันการเงินมีความเข้าใจโครงสร้างการเป็นเจ้าของและ
อ�ำนาจควบคุมของลูกค้า
(c) ท�ำความเข้าใจ และในกรณีที่เหมาะสม ก็ขอรับข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และลักษณะ
ของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
(d) ตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้าอย่างต่อเนือ่ งและ
ตรวจสอบการท�ำธุรกรรมที่ด�ำเนินไปตลอดช่วงเวลาที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อให้มั่นใจว่า
ธุรกรรมที่ลูกค้าท�ำไปนั้นสอดคล้องกับข้อมูลลูกค้าที่สถาบันการเงินมีอยู่ ซึ่งรวมถึงธุรกิจ
และประวัติความเสี่ยงของลูกค้า และในกรณีที่จ�ำเป็นก็ให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของเงิน
ของลูกค้าด้วย
ต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงินใช้มาตรการในการท�ำ CDD ทุกข้อตามข้อ (a) ถึงข้อ (d) ข้างต้น
แต่ต้องก�ำหนดขอบเขตของมาตรการดังกล่าว โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการตามความเสี่ยง (RBA)
ตามค�ำอธิบายเพิ่มเติม ส�ำหรับข้อแนะน�ำข้อนี้และข้อแนะน�ำที่ 1
ต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงินตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้า และเจ้าของผู้รับผลประโยชน์
ก่อนหรือระหว่างกระบวนการเริ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน หรือ ในระหว่างการท�ำธุรกรรมให้แก่
ลูกค้าจร แต่ละประเทศอาจอนุญาตให้สถาบันการเงินท�ำการตรวจสอบยืนยันให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
เท่าที่จะสามารถด�ำเนินการได้หลังจากการจัดตั้งความสัมพันธ์ต่อกันในกรณีที่สามารถบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ML และ TF ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล และจะต้องไม่ท�ำให้การด�ำเนินธุรกิจตามปกติของ
ลูกค้าหยุดชะงัก
ในกรณีที่สถาบันการเงินไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในข้อ (a) ถึง (d) ดังข้างต้นได้ (ทั้งนี้
เป็นไปตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม) ก็ต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงินดังกล่าว
งดเว้นการเปิดบัญชี ไม่เริม่ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือไม่ทำ� ธุรกรรมให้ หรือต้องก�ำหนดให้ยตุ คิ วามสัมพันธ์
ทางธุรกิจและให้พิจารณาจัดท�ำรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับลูกค้ารายดังกล่าว
ข้อก�ำหนดทัง้ หมดนีต้ อ้ งใช้กบั ลูกค้าใหม่ทกุ ราย แต่สถาบันการเงินต้องใช้ขอ้ แนะน�ำนีก้ บั ลูกค้า
ที่มีอยู่ปัจจุบัน โดยอาศัยระดับความส�ำคัญและระดับความเสี่ยงเป็นหลัก และต้องท�ำการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมนั้นในจังหวะเวลาที่เหมาะสม
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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11. Record-keeping
Financial institutions should be required to maintain, for at least five years, all necessary
records on transactions, both domestic and international, to enable them to comply swiftly
with information requests from the competent authorities. Such records must be sufficient
to permit reconstruction of individual transactions (including the amounts and types of
currency involved, if any) so as to provide, if necessary, evidence for prosecution of criminal
activity.
Financial institutions should be required to keep all records obtained through CDD
measures (e.g. copies or records of official identification documents like passports, identity
cards, driving licences or similar documents), account files and business correspondence,
including the results of any analysis undertaken (e.g. inquiries to establish the background
and purpose of complex, unusual large transactions), for at least five years after the business
relationship is ended, or after the date of the occasional transaction.
Financial institutions should be required by law to maintain records on transactions
and information obtained through the CDD measures.
The CDD information and the transaction records should be available to domestic
competent authorities upon appropriate authority.

ADDITIONAL MEASURES FOR SPECIFIC CUSTOMERS AND ACTIVITIES
12. Politically exposed persons *
Financial institutions should be required, in relation to foreign politically exposed
persons (PEPs) (whether as customer or beneficial owner), in addition to performing normal
customer due diligence measures, to:
(a) Have appropriate risk-management systems to determine whether the customer
		 or the beneficial owner is a politically exposed person;
(b) Obtain senior management approval for establishing (or continuing, for existing
		 customers) such business relationships;
(c) Take reasonable measures to establish the source of wealth and source of funds; and
(d) Conduct enhanced ongoing monitoring of the business relationship.
Financial institutions should be required to take reasonable measures to determine
whether a customer or beneficial owner is a domestic PEP or a person who is or has been
entrusted with a prominent function by an international organisation. In cases of a higher risk
business relationship with such persons, financial institutions should be required to apply the
measures referred to in paragraphs (b), (c) and (d).
The requirements for all types of PEP should also apply to family members or close
associates of such PEPs.
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11. การเก็บรักษาหลักฐาน
ต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงินเก็บรักษาเอกสารที่จ�ำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรม
ทัง้ ธุรกรรมภายในประเทศและธุรกรรมระหว่างประเทศไว้อย่างน้อย 5 ปี ทัง้ นีเ้ พือ่ ท�ำให้สถาบันการเงิน
สามารถปฏิบัติตามค�ำร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานที่มีอ�ำนาจได้อย่างรวดเร็ว เอกสารดังกล่าวต้อง
เพียงพอจนสามารถท�ำให้นำ� มาประมวลขึน้ เป็นธุรกรรมแต่ละรายการได้อกี (รวมถึงจ�ำนวนและประเภท
ของเงินตราที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี) ทั้งนี้เพื่อให้สามารถจัดหาหลักฐานเพื่อการด�ำเนินคดีในข้อหากระท�ำ
อาชญากรรมได้
ต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงินเก็บรักษาหลักฐานทั้งหมดที่ได้มาจากการท�ำ CDD (เช่น ส�ำเนา
หรือหลักฐานอันเป็นเอกสารทางการในการระบุตวั ตน เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจ�ำตัว ใบขับขี่ หรือ
เอกสารในลักษณะเดียวกัน) ตลอดจนข้อมูลการเดินบัญชี และการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ รวมถึงผล
การวิเคราะห์ทสี่ ถาบันการเงิน (เช่น การสอบถามเพือ่ ทราบภูมหิ ลังและวัตถุประสงค์ของธุรกรรมขนาด
ใหญ่ทสี่ ลับซับซ้อนผิดปกติ) ต้องให้เก็บไว้อย่างน้อย 5 ปี หลังจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจสิน้ สุดลง หรือ
หลังจากวันที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
ต้องมีกฎหมายก�ำหนดให้สถาบันการเงินเก็บรักษาหลักฐานเกีย่ วกับการท�ำธุรกรรมและข้อมูล
ที่ได้จากการใช้มาตรการ CDD
ข้อมูลจากการท�ำ  CDD และหลักฐานการท�ำธุรกรรม ต้องจัดหาให้แก่หน่วยงานที่มีอ�ำนาจ
ภายในประเทศ

มาตรการเพิ่มเติมเฉพาะลูกค้าและธุรกรรมบางประเภท
12. บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง *

เกี่ยวกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างชาติ (PEPs) (ไม่ว่าในฐานะลูกค้าหรือในฐานะ
เจ้าของผู้รับผลประโยชน์ก็ตาม) นอกจากก�ำหนดให้สถาบันการเงินด�ำเนินการ CDD ตามปกติแล้ว
ต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงิน:
(a) มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาว่าลูกค้าหรือเจ้าของผู้รับ
ผลประโยชน์เป็น PEPs หรือไม่
(b) ขออนุมตั จิ ากฝ่ายบริหารระดับสูงในการเริม่ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจนัน้ (หรือถ้าเป็นลูกค้า
ปัจจุบัน ก็ขออนุมัติที่จะด�ำเนินความสัมพันธ์ดังกล่าวต่อไป)
(c) ใช้มาตรการที่สมเหตุผลในการยืนยันให้แน่นอนถึงแหล่งที่มาของเงินและสินทรัพย์
(d) ติดตามเฝ้าดูความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและในเชิงลึก
ต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงินใช้มาตรการที่สมเหตุผลในการพิจารณาว่าลูกค้าหรือเจ้าของ
ผูร้ บั ผลประโยชน์นนั้ เป็นผูม้ สี ถานภาพทางการเมืองภายในประเทศหรือไม่ หรือเป็นบุคคลทีข่ ณะนีห้ รือ
ในอดีตเคยได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่ระดับสูงขององค์การระหว่างประเทศหรือไม่ ในกรณีที่
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเช่นว่านั้นมีความเสี่ยงสูง ต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงินใช้มาตรการ
ทั้งหลายที่อ้างถึงในย่อหน้า (b), (c) และ (d)
ข้อก�ำหนดที่ใช้กับ PEPs ทุกประเภท ต้องใช้กับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลผู้ใกล้ชิดของ
ผู้มีสถานภาพทางการเมืองดังกล่าวด้วย
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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13. Correspondent banking *
Financial institutions should be required, in relation to cross-border correspondent
banking and other similar relationships, in addition to performing normal customer due
diligence measures, to:
(a) Gather sufficient information about a respondent institution to understand fully the
		 nature of the respondent’s business and to determine from publicly available
		 information the reputation of the institution and the quality of supervision, including
		 whether it has been subject to a money laundering or terrorist financing
		 investigation or regulatory action;
(b) Assess the respondent institution’s AML/CFT controls
(c) Obtain approval from senior management before establishing new correspondent
		relationships;
(d) Clearly understand the respective responsibilities of each institution; and
(e) With respect to “payable-through accounts”, be satisfied that the respondent bank
		 has conducted CDD on the customers having direct access to accounts of the
		 correspondent bank, and that it is able to provide relevant CDD information upon
		 request to the correspondent bank.
Financial institutions should be prohibited from entering into, or continuing, a
correspondent banking relationship with shell banks. Financial institutions should be required
to satisfy themselves that respondent institutions do not permit their accounts to be used by
shell banks.

14. Money or value transfer services *
Countries should take measures to ensure that natural or legal persons that provide
money or value transfer services (MVTS) are licensed or registered, and subject to effective
systems for monitoring and ensuring compliance with the relevant measures called for in the
FATF Recommendations. Countries should take action to identify natural or legal persons
that carry out MVTS without a license or registration, and to apply appropriate sanctions.
Any natural or legal person working as an agent should also be licensed or registered
by a competent authority, or the MVTS provider should maintain a current list of its agents
accessible by competent authorities in the countries in which the MVTS provider and its
agents operate. Countries should take measures to ensure that MVTS providers that use
agents include them in their AML/CFT programmes and monitor them for compliance with
these programmes.

15. New technologies
Countries and financial institutions should identify and assess the money
laundering or terrorist financing risks that may arise in relation to (a) the development of
new products and new business practices, including new delivery mechanisms,
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13. ธนาคารตัวแทน *
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเป็นธนาคารตัวแทนระหว่างประเทศและความสัมพันธ์อื่นที่คล้ายคลึง
กันนั้น นอกเหนือจากการก�ำหนดให้สถาบันการเงินใช้มาตรการ CDD ตามปกติแล้ว ต้องก�ำหนดให้
สถาบันการเงิน:
(a) รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับสถาบันตัวแทนให้เพียงพอเพือ่ ท�ำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถงึ ลักษณะ
ของธุรกิจของตัวแทนดังกล่าว และพิจารณาจากข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งสาธารณะในด้าน
ชื่อเสียงของสถาบันและคุณภาพของการก�ำกับดูแลของสถาบันนั้น รวมถึงเพื่อทราบว่า
สถาบันดังกล่าวถูกด�ำเนินการสืบสวนสอบสวนด้าน ML หรือ TF หรือถูกด�ำเนินการ
ด้านการก�ำกับดูแลหรือไม่
(b) ประเมินมาตรการควบคุมด้าน AML/CFT ของสถาบันตัวแทน
(c) ขออนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงก่อนเริ่มความสัมพันธ์เป็นธนาคารตัวแทนระหว่างกัน
(d) ท�ำความเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละสถาบันให้ชัดเจน
(e) ในด้านที่เกี่ยวกับ “การช�ำระเงินผ่านบัญชีโดยตรง” ธนาคารตัวแทนต้องตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) ที่สามารถใช้บัญชีของธนาคารตัวแทนได้โดยตรง
และธนาคารตัวแทนต้องจัดหาข้อมูล CDD ที่เกี่ยวข้องให้แก่ธนาคารตัวแทนอีกฝ่ายหนึ่ง
ได้เมื่อได้รับการร้องขอ
ห้ า มสถาบั น การเงิ น เริ่ ม ความสั ม พั น ธ์ หรื อ ด� ำ เนิ น ความสั ม พั น ธ์ แ บบธนาคารตั ว แทน
กับธนาคารบังหน้า ต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงินด�ำเนินการให้เป็นที่พอใจว่าสถาบันตัวแทนต้องไม่ให้
บริการแก่ ธนาคารบังหน้า

14. บริการโอนเงินหรือการโอนมูลค่าเงิน *
แต่ละประเทศต้องใช้มาตรการให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ให้บริการการโอนเงินหรือ
การโอนมูลค่าเงิน (MVTS) ต้องมีใบอนุญาตหรือจดทะเบียน และต้องอยู่ภายใต้การติดตามตรวจสอบ
และต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการทีเ่ กีย่ วข้องตามทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อแนะน�ำ  FATF แต่ละประเทศต้องระบุและใช้
มาตรการลงโทษที่เหมาะสมกับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ให้บริการ MVTS ที่ไม่มีใบอนุญาตหรือ
ไม่จดทะเบียน
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่เป็นตัวแทน ต้องมีใบอนุญาตหรือจดทะเบียนกับหน่วยงาน
ที่มีอ�ำนาจ หรือมิฉะนั้นผู้ให้บริการ MVTS ต้องเก็บรักษาบัญชีรายชื่อตัวแทนปัจจุบันของตนและ
พร้อมให้หน่วยงานที่มีอ�ำนาจของประเทศที่ผู้ให้บริการ MVTS และตัวแทนด�ำเนินธุรกิจอยู่สามารถ
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อดังกล่าวได้ นอกจากนี้ผู้ให้บริการ MVTS ที่มีตัวแทน ต้องด�ำเนินการให้ตัวแทน
อยูใ่ นกรอบแผนงาน AML/CFT และต้องคอยก�ำกับดูแลให้ตวั แทนดังกล่าวปฏิบตั ติ ามแผนงานดังกล่าว

15. เทคโนโลยีใหม่
แต่ละประเทศและสถาบันการเงินต้องระบุและประเมินความเสี่ยงด้าน ML และ TF ที่อาจ
เกิดขึ้นจาก (a) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และหลักปฏิบัติทางธุรกิจใหม่ รวมถึงวิธีการในการส่งใหม่ๆ
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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and (b) the use of new or developing technologies for both new and pre-existing products.
In the case of financial institutions, such a risk assessment should take place prior to the
launch of the new products, business practices or the use of new or developing technologies.
They should take appropriate measures to manage and mitigate those risks.
To manage and mitigate the risks emerging from virtual assets, countries should
ensure that virtual asset service providers are regulated for AML/CFT purposes, and licensed
or registered and subject to effective systems for monitoring and ensuring compliance with
the relevant measures called for in the FATF Recommendations.

16. Wire transfers *
Countries should ensure that financial institutions include required and accurate
originator information, and required beneficiary information, on wire transfers and related
messages, and that the information remains with the wire transfer or related message
throughout the payment chain.
Countries should ensure that financial institutions monitor wire transfers for the purpose
of detecting those which lack required originator and/or beneficiary information, and take
appropriate measures.
Countries should ensure that, in the context of processing wire transfers, financial
institutions take freezing action and should prohibit conducting transactions with designated
persons and entities, as per the obligations set out in the relevant United Nations Security
Council resolutions, such as resolution 1267 (1999) and its successor resolutions, and
resolution 1373(2001), relating to the prevention and suppression of terrorism and terrorist
financing.

RELIANCE, CONTROLS AND FINANCIAL GROUPS
17. Reliance on third parties *
Countries may permit financial institutions to rely on third parties to perform elements
(a)-(c) of the CDD measures set out in Recommendation 10 or to introduce business,
provided that the criteria set out below are met. Where such reliance is permitted, the ultimate
responsibility for CDD measures remains with the financial institution relying on the third party.
The criteria that should be met are as follows:
(a) A financial institution relying upon a third party should immediately obtain the
		 necessary information concerning elements (a)-(c) of the CDD measures set out
		 in Recommendation 10.
(b) Financial institutions should take adequate steps to satisfy themselves that copies
		 of identification data and other relevant documentation relating to the CDD
		 requirements will be made available from the third party upon request without delay.
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และ (b) การใช้เทคโนโลยีใหม่หรือเทคโนโลยีทกี่ ำ� ลังพัฒนา ส�ำหรับทัง้ ผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์ทมี่ ี
อยู่ก่อนแล้ว ในกรณีของสถาบันการเงิน การประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ต้องด�ำเนินการให้มีขึ้นก่อน
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือหลักปฏิบัติทางธุรกิจใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ หรือเทคโนโลยี
ที่ก�ำลังพัฒนา สถาบันการเงินต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการและบรรเทาความเสี่ยง
ดังกล่าว
ในการบริหารจัดการและบรรเทาความเสี่ยงที่เกิดจากสินทรัพย์เสมือน แต่ละประเทศต้องมี
การก�ำกับดูแลด้าน AML/CFT กับผูใ้ ห้บริการสินทรัพย์เสมือนรวมทัง้ ต้องได้รบั อนุญาตหรือจดทะเบียน
และจะต้องมีระบบการติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิผล ตลอดจนการด�ำเนินการที่สอดคล้องกับ
ข้อแนะน�ำของ FATF

16. การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ *
แต่ละประเทศต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงินรวมข้อมูลที่กำ� หนดให้มีและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับผู้โอน และผู้รับโอนไว้ในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อความที่เกี่ยวข้อง และต้องคง
ข้อมูลดังกล่าวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อความที่เกี่ยวข้องนั้น ตลอดสายการช�ำระเงิน
แต่ละประเทศต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงินติดตามเฝ้าดูการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อตรวจหาการโอนเงินซึ่งขาดข้อมูลผู้โอนและ/หรือผู้รับโอน ที่ก�ำหนดให้มี แล้วให้ด�ำเนินการใช้
มาตรการที่เหมาะสม
แต่ละประเทศต้องด�ำเนินการให้มั่นใจว่า ในกระบวนการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น
สถาบันการเงินใช้มาตรการอายัดและห้ามการท�ำธุรกรรมกับบุคคลและหน่วยงานที่ถูกขึ้นบัญชีรายชื่อ
ตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง เช่นมติ 1267 (ค.ศ. 1999) และมติ
ที่สืบเนื่องต่อจากมติดงั กล่าว ตลอดจนมติ 1373 (ค.ศ. 2001) ทีเ่ กีย่ วกับการป้องกันและปราบปราม
การก่อการร้ายและ TF

การพึ่งพาบุคคลที่สาม, มาตรการควบคุม, และกลุ่มการเงิน
17. การพึ่งบุคคลที่สาม *

แต่ละประเทศอาจอนุญาตให้สถาบันการเงินพึง่ พาบุคคลทีส่ ามในการปฏิบตั ติ ามองค์ประกอบ
ข้อ (a) – (c) ของมาตรการ CDD ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อแนะน�ำที่ 10 หรือพึ่งพาเพื่อให้แนะน�ำธุรกิจให้
โดยมีเงือ่ นไขว่าต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทมี่ รี ายละเอียดข้างล่างนี้ หากอนุญาต สถาบันการเงินทีพ่ งึ่ พา
บุคคลที่สามนั้นต้องรับผิดชอบในการด�ำเนินมาตรการ CDD
หลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามมีดังต่อไปนี้
(a) สถาบั น การเงิ น ที่ พึ่ ง พาบุ ค คลที่ ส ามต้ อ งด� ำ เนิ น การขอรั บ ข้ อ มู ล ที่ จ� ำ เป็ น เกี่ ย วกั บ
องค์ประกอบตามข้อ (a) – (c) ของมาตรการ CDD ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อแนะน�ำที่ 10 ทันที
(b) สถาบันการเงินต้องด�ำเนินการตามขัน้ ตอนทัง้ หลายอย่างครบถ้วนเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบุคคลทีส่ าม
สามารถมอบส�ำเนาข้อมูลเกี่ยวกับการระบุทราบตัวตนและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อก�ำหนดตามมาตรการ CDD ให้ได้ทันที เมื่อมีการร้องขอ
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน

29

INTERNATIONAL STANDARDS
ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING
OF TERRORISM & PROLIFERATION

(c) The financial institution should satisfy itself that the third party is regulated,
		 supervised or monitored for, and has measures in place for compliance with, CDD
		 and record-keeping requirements in line with Recommendations 10 and 11.
(d) When determining in which countries the third party that meets the conditions can
		 be based, countries should have regard to information available on the level
		 of country risk.
When a financial institution relies on a third party that is part of the same financial
group, and (i) that group applies CDD and record-keeping requirements, in line with
Recommendations 10, 11 and 12, and programmes against money laundering and terrorist
financing, in accordance with Recommendation 18; and (ii) where the effective implementation
of those CDD and record-keeping requirements and AML/CFT programmes is supervised
at a group level by a competent authority, then relevant competent authorities may consider
that the financial institution applies measures under (b) and (c) above through its group
programme, and may decide that (d) is not a necessary precondition to reliance when higher
country risk is adequately mitigated by the group AML/CFT policies.

18. Internal controls and foreign branches and subsidiaries *
Financial institutions should be required to implement programmes against money
laundering and terrorist financing. Financial groups should be required to implement
group-wide programmes against money laundering and terrorist financing, including policies
and procedures for sharing information within the group for AML/CFT purposes.
Financial institutions should be required to ensure that their foreign branches and
majority-owned subsidiaries apply AML/CFT measures consistent with the home country
requirements implementing the FATF Recommendations through the financial groups’
programmes against money laundering and terrorist financing.

19. Higher-risk countries *
Financial institutions should be required to apply enhanced due diligence measures
to business relationships and transactions with natural and legal persons, and financial
institutions, from countries for which this is called for by the FATF. The type of enhanced due
diligence measures applied should be effective and proportionate to the risks.
Countries should be able to apply appropriate countermeasures when called upon
to do so by the FATF. Countries should also be able to apply countermeasures independently
of any call by the FATF to do so. Such countermeasures should be effective and proportionate
to the risks.

REPORTING OF SUSPICIOUS TRANSACTIONS
20. Reporting of suspicious transactions

If a financial institution suspects or has reasonable grounds to suspect that funds are
the proceeds of a criminal activity, or are related to terrorist financing, it should be required,
by law, to report promptly its suspicions to the financial intelligence unit (FIU).
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(c) สถาบันการเงินต้องมั่นใจว่า บุคคลที่สามอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแล การควบคุมดูแล หรือ
การติดตามตรวจสอบ ว่ามีมาตรการและปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับมาตรการ CDD และ
ข้อก�ำหนดให้เก็บรักษาหลักฐาน ตามข้อแนะน�ำที่ 10 และ 11
(d) เมื่อมีการพิจารณาว่าบุคคลที่สามที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขได้นั้นสามารถมีฐานปฏิบัติการ
อยู่ในประเทศใดได้ แต่ละประเทศก็ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของประเทศนั้น
เมื่อสถาบันการเงินพึ่งพาบุคคลที่สามที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการเงินกลุ่มเดียวกันและ
(i) กลุ่มดังกล่าวนี้ใช้ข้อก�ำหนดของมาตรการ CDD และข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเก็บรักษาหลักฐาน
ตามข้อแนะน�ำที่ 10, 11 และ 12 และใช้แผนปฏิบัติการ AML/CFT ตามข้อแนะน�ำที่ 18; และ (ii)
ในกรณี ที่ ก ารปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ CDD และข้ อ ก� ำ หนดในการเก็ บ รั ก ษาหลั ก ฐาน ตลอดจน
แผนปฏิบัติการ AML/CFT อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานที่มีอำ� นาจในระดับกลุ่ม ในกรณี
เช่นนั้นหน่วยงานที่มีอ�ำนาจที่เกี่ยวข้องจะถือว่าสถาบันการเงินนั้นได้ใช้มาตรการตามข้อ (b) และ (c)
ดังข้างต้น โดยผ่านแผนปฏิบัติการของกลุ่ม ก็ได้ และอาจพิจารณาว่าข้อ (d) ไม่ใช่เงื่อนไขจ�ำเป็นที่ต้อง
ท�ำให้ส�ำเร็จ ก่อนพึ่งพาบุคคลที่สาม เนื่องจากมีการป้องกันความเสี่ยงของประเทศที่อยู่ในระดับสูง
อย่างเพียงพอจากนโยบาย AML/CFT ของกลุ่มแล้ว

18. มาตรการควบคุมภายในและสาขาต่างประเทศและบริษัทในเครือ*
ก�ำหนดให้สถาบันการเงินด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการ AML/CFT สถาบันการเงินที่มีสาขา
ต่างประเทศและบริษัทในเครือ ต้องปฏิบัติตามแผนงานด้าน AML/CFT รวมทั้งนโยบายและขั้นตอน
การด�ำเนินงาน เพื่อแบ่งปันข้อมูลภายในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ML และ TF
สถาบันการเงินต้องด�ำเนินการให้มนั่ ใจว่าสาขาต่างประเทศและบริษทั ในเครือ ทีต่ นถือหุน้ เสียง
ข้างมาก ใช้มาตรการ AML/CFT ให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของประเทศแม่ ทีด่ ำ� เนินการตามข้อแนะน�ำ 
FATF โดยผ่านแผนงาน AML/CFTของกลุ่ม

19. ประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
สถาบันการเงินต้องด�ำเนินน�ำมาตรการ CDD เชิงลึกกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการท�ำ
ธุรกรรมกับบุคคลธรรมดา นิตบิ คุ คล และสถาบันการเงิน จากประเทศที่ FATF ระบุวา่ เป็นประเทศเสีย่ ง
มาตรการ CDD เชิงลึกเช่นว่านั้นต้องมีประสิทธิผลและพอเหมาะกับความเสี่ยง
แต่ละประเทศต้องด�ำเนินมาตรการตอบโต้ที่เหมาะสมตามที่ FATF เรียกร้อง นอกจากนี้
แต่ละประเทศต้องมีความสามารถที่จะใช้มาตรการตอบโต้ได้อย่างเป็นอิสระนอกเหนือจากที่ FATF
ร้องขอมาตรการดังกล่าวต้องมีประสิทธิผลและพอเหมาะกับความเสี่ยง

การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
20. การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ถ้าสถาบันการเงินสงสัยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเงินนั้นเป็นรายได้จากการก่ออาชญากรรม
หรือเกี่ยวข้องกับ TF ก็ต้องมีกฎหมายก�ำหนดให้สถาบันการเงินนั้นรายงานข้อสงสัยต่อ FIU ทันที
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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21. Tipping-off and confidentiality
Financial institutions, their directors, officers and employees should be:
(a) Protected by law from criminal and civil liability for breach of any restriction on
		 disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or
		 administrative provision, if they report their suspicions in good faith to the FIU, even
		 if they did not know precisely what the underlying criminal activity was, and
		 regardless of whether illegal activity actually occurred; and
(b) Prohibited by law from disclosing (“tipping-off”) the fact that a suspicious
		 transaction report (STR) or related information is being filed with the FIU. These
provisions are not intended to inhibit information sharing under Recommendation 18.
		

DESIGNATED NON-FINANCIAL BUSINESSES AND PROFESSIONS
22. DNFBPs: customer due diligence *
The customer due diligence and record-keeping requirements set out in
Recommendations 10, 11, 12, 15, and 17, apply to designated non-financial businesses and
professions (DNFBPs) in the following situations:
(a) Casinos – when customers engage in financial transactions equal to or above
		 the applicable designated threshold.
(b) Real estate agents – when they are involved in transactions for their client
		 concerning the buying and selling of real estate.
(c) Dealers in precious metals and dealers in precious stones – when they engage in
		 any cash transaction with a customer equal to or above the applicable designated
		threshold.
(d) Lawyers, notaries, other independent legal professionals and accountants – when
		 they prepare for or carry out transactions for their client concerning the following
		activities:
		 • Buying and selling of real estate;
		 • Managing of client money, securities or other assets;
		 • Management of bank, savings or securities accounts;
		 • Organisation of contributions for the creation, operation or management
			 of companies;
		 • Creation, operation or management of legal persons or arrangements,
			 and buying and selling of business entities.
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21. การบอกใบ้โดยไม่เจตนาและการเก็บเป็นความลับ
สถาบันการเงิน กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร และพนักงาน ของสถาบันการเงิน
ดังกล่าว ต้อง
(a) ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย โดยไม่ต้องรับผิดทางอาญาและทางแพ่งในข้อหาละเมิด
ข้อห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่บังคับใช้ตามสัญญา หรือ ตามบทบัญญัติของกฎหมาย หรือ
บทบัญญัตเิ กีย่ วกับการก�ำกับดูแล หรือบทบัญญัตทิ างการบริหาร ถ้าบุคคลเหล่านัน้ รายงาน
ข้อสงสัยของตนต่อหน่วยข่าวกรองทางการเงินด้วยความสุจริต แม้ว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นจะ
ไม่ทราบแน่นอนว่า กิจกรรมที่แฝงอยู่เบื้องลึกของการก่ออาชญากรรมนั้นคืออะไร และ
ไม่ว่ากิจกรรมผิดกฎหมายดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็ตาม และ
(b) อยู่ภายใต้กฎหมายห้ามมิให้เปิดเผย (“การท�ำให้รู้ตัว”) ข้อเท็จจริงว่าก�ำลังมีการส่งรายงาน
เกีย่ วกับธุรกรรมทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัยหรือข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องให้แก่หน่วยข่าวกรองทางการเงิน
ซึ่งข้อแนะน�ำข้อนี้ไม่มีเจตนาห้ามการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามข้อแนะน�ำข้อที่ 18 แต่อย่างใด

ธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs)
22. DNFBPs: การท�ำ CDD *

ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการท�ำ  CDD และการเก็บรักษาหลักฐานตามข้อแนะน�ำที่ 10,11,12,15
และ 17 นั้น ให้ใช้กับ DNFBPs ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้
(a) คาสิโน – เมื่อลูกค้าท�ำธุรกรรมทางการเงินที่มีจ�ำนวนเท่ากับหรือสูงกว่าวงเงินที่ก�ำหนด
(b) ตัวแทนในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ – เมื่อบุคคลเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการท�ำธุรกรรม
ให้แก่ลูกค้าในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
(c) ผูป้ ระกอบธุรกิจซือ้ ขายโลหะมีคา่ และซือ้ ขายอัญมณี – เมือ่ บุคคลเหล่านีท้ ำ� ธุรกรรมเงินสด
กับลูกค้าในจ�ำนวนที่เท่ากับหรือสูงกว่าวงเงินที่ก�ำหนดไว้
(d) ทนายความ, ผู้ท�ำค�ำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร, ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายอิสระอื่นๆ
และนักบัญชี – เมื่อบุคคลเหล่านี้เตรียมการเพื่อท�ำหรือท�ำธุรกรรมให้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่อไปนี้:
• ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์
• บริหารจัดการเงิน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นของลูกค้า
• การบริหารจัดการธนาคาร บัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
• การจัดรูปแบบของส่วนที่ลงหุ้น เพื่อการจัดตั้ง เพื่อการปฏิบัติการ หรือการบริหาร
จัดการบริษัท
• การจัดตั้ง ด�ำเนินการ หรือบริหารจัดการนิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทาง
กฎหมาย และการซื้อขายหน่วยงานธุรกิจ
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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(e) Trust and company service providers – when they prepare for or carry out
		 transactions for a client concerning the following activities:
		 • 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.

23. DNFBPs: Other measures *
The requirements set out in Recommendations 18 to 21 apply to all designated
non-financial businesses and professions, subject to the following qualifications:
(a) Lawyers, notaries, other independent legal professionals and accountants should
		 be required to report suspicious transactions when, on behalf of or for a client,
		 they engage in a financial transaction in relation to the activities described in
		 paragraph (d) of Recommendation 22. Countries are strongly encouraged to extend
		 the reporting requirement to the rest of the professional activities of accountants,
		 including auditing.
(b) Dealers in precious metals and dealers in precious stones should be required to
		 report suspicious transactions when they engage in any cash transaction with
		 a customer equal to or above the applicable designated threshold.
(c) Trust and company service providers should be required to report suspicious
		 transactions for a client when, on behalf of or for a client, they engage
		 in a transaction in relation to the activities referred to in paragraph of
		 Recommendation 22.

E. TRANSPARENCY AND BENEFICIAL OWNERSHIP OF LEGAL
PERSONS AND ARRANGEMENTS
24. Transparency and beneficial ownership of legal persons*
Countries should take measures to prevent the misuse of legal persons for money
laundering or terrorist financing. Countries should ensure that there is adequate, accurate
and timely information on the beneficial ownership and control of legal persons that can be
obtained or accessed in a timely fashion by competent authorities. In particular, countries
that have legal persons that are able to issue bearer shares or bearer share warrants, or which
allow nominee shareholders or nominee directors, should take effective measures to ensure
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(e) ผู้ให้บริการแก่ทรัสต์และบริษัท – เมื่อเตรียมการเพื่อจะท�ำหรือท�ำธุรกรรมให้แก่ลูกค้า
เกี่ยวกับกิจกรรมต่อไปนี้
• ท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดตั้งนิติบุคคล
• เป็น (หรือจัดการให้คนอื่นเป็น) กรรมการบริหาร หรือเลขานุการบริษัท เป็นหุ้นส่วน
ของหุ้นส่วนสามัญ หรือต�ำแหน่งที่คล้ายกันในเรื่องที่เกี่ยวกับนิติบุคคลอื่น
• จัดหาส�ำนักงานเพื่อจดทะเบียนให้ จัดหาที่อยู่ของธุรกิจหรือที่พักอาศัย จัดหาที่อยู่เพื่อ
ใช้ในการท�ำหนังสือตอบโต้หรือเพื่องานธุรการให้แก่บริษัท ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล
หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายย
• ท�ำหน้าที่เป็น (หรือจัดการให้คนอื่นท�ำหน้าที่เป็น) ทรัสตีของทรัสต์โดยแจ้งชัดหรือ
ท�ำหน้าที่ที่เท่าเทียมกันให้แก่บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายในรูปแบบอื่น
• ท�ำหน้าที่เป็น (หรือจัดการให้ผู้อื่นท�ำหน้าที่เป็น) ตัวแทนในการถือหุ้นแทนผู้อื่น

23. DNFBPs: มาตรการอื่นๆ *
ข้อก�ำหนดซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในข้อแนะน�ำที่ 18 ถึง 21 ให้ใช้กับธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพ
ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยต้องเป็นไปตามคุณสมบัติต่อไปนี้:
(a) ทนายความ, ผู้ท�ำค�ำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร, ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายอิสระอื่นๆ
และนักบัญชี ต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเมื่อท�ำธุรกรรมทางการเงินให้แก่
หรือในนามของลูกค้าในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรมทัง้ หลายทีอ่ ธิบายไว้ในข้อ (d) ของข้อแนะน�ำ
ที่ 22 แต่ละประเทศต้องขยายข้อก�ำหนดในการรายงานไปใช้กับกิจกรรมด้านวิชาชีพอื่นๆ
ของนักบัญชี รวมถึงการตรวจสอบบัญชีด้วย
(b) ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายโลหะมีค่าและซื้อขายอัญมณีต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัยเมื่อบุคคลเหล่านี้ท�ำธุรกรรมเงินสดกับลูกค้าในจ�ำนวนเท่ากับหรือสูงกว่าวงเงิน
ที่ก�ำหนดไว้
(c) ผู้ให้บริการแก่ทรัสต์และบริษัทต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยแทนลูกค้าเมื่อ
ผู้ให้บริการดังกล่าวท�ำธุรกรรมให้แก่ หรือในนามของลูกค้า เกี่ยวกับกิจกรรมที่อ้างถึง
ในย่อหน้า ตามข้อแนะน�ำที่ 22

E. ความโปร่งใสและการเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ของนิติบุคคลและบุคคล
ที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
24. ความโปร่งใสและการเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคล *

แต่ละประเทศต้องใช้มาตรการเพื่อป้องกันการใช้นิติบุคคลไปเพื่อ ML และ TF แต่ละประเทศ
ต้องด�ำเนินการให้มั่นใจว่ามีข้อมูลเพียงพอ, ถูกต้อง, และทันต่อเวลา เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของผู้รับผล
ประโยชน์และเกี่ยวกับการควบคุมนิติบุคคล โดยเป็นข้อมูลที่หน่วยงานที่มีอ�ำนาจสามารถขอรับหรือ
เข้าถึงได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศที่มีนิติบุคคลซึ่งสามารถออกหุ้นให้แก่ผู้ถือ หรือ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิในหุน้ ทีอ่ อกให้แก่ผถู้ อื ได้ หรือเป็นนิตบิ คุ คลซึง่ อนุญาตให้มตี วั แทนในการถือหุน้ หรือ
ตัวแทนกรรมการบริหารนัน้ ต้องใช้มาตรการต่างๆ ทีม่ ปี ระสิทธิผลมาด�ำเนินการ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าจะไม่มี
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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that they are not misused for money laundering or terrorist financing. Countries should
consider measures to facilitate access to beneficial ownership and control information by
financial institutions and DNFBPs undertaking the requirements set out in Recommendations
10 and 22.

25. Transparency and beneficial ownership of legal arrangements *
Countries should take measures to prevent the misuse of legal arrangements for
money laundering or terrorist financing. In particular, countries should ensure that there
is adequate, accurate and timely information on express trusts, including information on the
settlor, trustee and beneficiaries, that can be obtained or accessed in a timely fashion
by competent authorities. Countries should consider measures to facilitate access to
beneficial ownership and control information by financial institutions and DNFBPs undertaking
the requirements set out in Recommendations 10 and 22.

F. POWERS AND RESPONSIBILITIES OF COMPETENT AUTHORITIES,
AND OTHER INSTITUTIONAL MEASURES
REGULATION AND SUPERVISION
26. Regulation and supervision of financial institutions *
Countries should ensure that financial institutions are subject to adequate
regulation and supervision and are effectively implementing the FATF Recommendations.
Competent authorities or financial supervisors should take the necessary legal or regulatory
measures to prevent criminals or their associates from holding, or being the beneficial
owner of, a significant or controlling interest, or holding a management function in, a financial
institution. Countries should not approve the establishment, or continued operation,
of shell banks.
For financial institutions subject to the Core Principles, the regulatory and supervisory
measures that apply for prudential purposes, and which are also relevant to money
laundering and terrorist financing, should apply in a similar manner for AML/CFT purposes.
This should include applying consolidated group supervision for AML/CFT purposes.
Other financial institutions should be licensed or registered and adequately regulated,
and subject to supervision or monitoring for AML/CFT purposes, having regard to the risk of
money laundering or terrorist financing in that sector. At a minimum, where financial
institutions provide a service of money or value transfer, or of money or currency changing,
they should be licensed or registered, and subject to effective systems for monitoring
and ensuring compliance with national AML/CFT requirements.
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การน�ำบุคคลหรือตราสารเหล่านี้ไปใช้เพื่อ ML หรือเพื่อ TF แต่ละประเทศต้องพิจารณาใช้มาตรการ
ต่างๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้สถาบันการเงิน และ DNFBPs ที่ต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดที่มี
รายละเอียดอยู่ในข้อแนะน�ำที่ 10 และ 22 นั้น สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของผู้รับ
ผลประโยชน์ และข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมได้

25. ความโปร่งใสและการเป็นเจ้าของผูร้ บั ผลประโยชน์ของบุคคลทีม่ กี ารตกลงกันทางกฎหมาย *
แต่ละประเทศต้องใช้มาตรการป้องกันการใช้บคุ คลทีม่ กี ารตกลงกันทางกฎหมาย ไปในทางทีผ่ ดิ
เพือ่ ML หรือให้ TF โดยเฉพาะอย่างยิง่ แต่ละประเทศต้องด�ำเนินการให้มนั่ ใจว่ามีขอ้ มูลข่าวสารเพียงพอ,
ถูกต้อง, และทันต่อเวลา เกี่ยวกับทรัสต์ที่ก่อตั้งขึ้น รวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้จัดตั้งทรัสต์,
ทรัสตี และผูร้ บั ผลประโยชน์ทหี่ น่วยงานทีม่ อี ำ� นาจสามารถขอรับหรือเข้าถึงข่าวสารนัน้ ได้ แต่ละประเทศ
ต้องพิจารณาใช้มาตรการเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้สถาบันการเงินและ DNFBPs ที่ก�ำลังปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในข้อแนะน�ำที่ 10 และ 22 นั้น สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
การเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์และข้อมูลในการควบคุมได้

F. อ�ำนาจและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจ และมาตรการ
ทางสถาบันอื่นๆ
การก�ำกับดูแล และการควบคุมดูแล
26. การก�ำกับดูแลและการควบคุมดูแลสถาบันการเงิน *

แต่ละประเทศต้องด�ำเนินการให้มั่นใจว่าสถาบันการเงินต้องอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแล และ
อยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแล อย่างเพียงพอ และน�ำข้อแนะน�ำ FATF ไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผล หน่วยงาน
ที่มีอ�ำนาจหรือหน่วยงานก�ำกับดูแลด้านการเงิน ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการก�ำกับดูแล
ที่จ�ำเป็น เพื่อป้องกันอาชญากรหรือพรรคพวกไม่ให้เป็นผู้ถือหุ้นของสถาบันการเงินในจ�ำนวนที่มี
ความส�ำคัญหรือที่มีอ�ำนาจควบคุมสถาบันการเงิน หรือเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ หรือมีต�ำแหน่ง
หน้าทีใ่ นการบริหารจัดการสถาบันการเงินนัน้ แต่ละประเทศต้องไม่อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ หรือให้ดำ� เนินธนาคาร
บังหน้าต่อไป
ส�ำหรับสถาบันการเงินที่ต้องปฏิบัติตามหลักการส�ำคัญนั้น มาตรการก�ำกับดูแลและมาตรการ
ควบคุมดูแลทีน่ ำ� มาใช้โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ใช้ความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นมาตรการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ ML/FT นัน้ ต้องน�ำมาใช้ในลักษณะเดียวกันกับวัตถุประสงค์ในด้าน AML/CFT การด�ำเนินการดังกล่าว
นี้ต้องรวมถึงการควบคุมดูแลทั้งกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในด้าน AML/CFT
สถาบันการเงินอืน่ ๆ ต้องมีใบอนุญาตและจดทะเบียนและอยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลอย่างเพียงพอ
อีกทัง้ ต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลหรือการติดตามตรวจสอบเพือ่ จุดประสงค์ดา้ น AML/CFT โดยค�ำนึงถึง
ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิด ML และ TF ในภาคส่วนนัน้ อย่างน้อยในกรณีทสี่ ถาบันการเงินให้บริการการโอนเงิน
หรือการโอนมูลค่าเงิน หรือให้บริการการแลกเปลีย่ นเงินหรือเงินตรา สถาบันการเงินเหล่านัน้ ต้องมีใบอนุญาต
และจดทะเบียน และต้องอยูภ่ ายใต้ระบบการติดตามตรวจสอบทีม่ ปี ระสิทธิผลและต้องปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด
ของประเทศว่าด้วย AML/CFT
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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27. Powers of supervisors
Supervisors should have adequate powers to supervise or monitor, and ensure
compliance by, financial institutions with requirements to combat money laundering and
terrorist financing, including the authority to conduct inspections. They should be authorised
to compel production of any information from financial institutions that is relevant to monitoring
such compliance, and to impose sanctions, in line with Recommendation 35, for failure to
comply with such requirements. Supervisors should have powers to impose a range of
disciplinary and financial sanctions, including the power to withdraw, restrict or suspend the
financial institution’s license, where applicable.

28. Regulation and supervision of DNFBPs *
Designated non-financial businesses and professions should be subject to regulatory
and supervisory measures as set out below.
(a) Casinos should be subject to a comprehensive regulatory and supervisory regime
		 that ensures that they have effectively implemented the necessary AML/CFT
		 measures. At a minimum:
		 • Casinos should be licensed;
		 • Competent authorities should take the necessary legal or regulatory measures
			 to prevent criminals or their associates from holding, or being the beneficial
			 owner of, a significant or controlling interest, holding a management function
			 in, or being an operator of, a casino; and
		 • Competent authorities should ensure that casinos are effectively supervised for
			 compliance with AML/CFT requirements.
(b) Countries should ensure that the other categories of DNFBPs are subject to
		 effective systems for monitoring and ensuring compliance with AML/CFT
		 requirements. This should be performed on a risk-sensitive basis. This may be
		 performed by (a) a supervisor or (b) by an appropriate self-regulatory body (SRB),
		 provided that such a body can ensure that its members comply with their
		 obligations to combat money laundering and terrorist financing.
The supervisor or SRB should also (a) take the necessary measures to prevent
criminals or their associates from being professionally accredited, or holding or being the
beneficial owner of a significant or controlling interest or holding a management function,
e.g. through evaluating persons on the basis of a “fit and proper” test-and (b) have effective,
proportionate, and dissuasive sanctions in line with Recommendation 35 available to deal
with failure to comply with AML/CFT requirements.
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27. อ�ำนาจของหน่วยงานก�ำกับดูแล
หน่วยงานก�ำกับดูแล ต้องมีอ�ำนาจเพียงพอส�ำหรับการควบคุมดูแลหรือการติดตามตรวจสอบ
และด�ำเนินการให้มั่นใจว่าสถาบันการเงินต่างๆ ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในด้าน AML/CFT รวมถึงอ�ำนาจ
ในการตรวจสอบ หน่วยงานก�ำกับดูแลต้องมีอ�ำนาจเรียกข้อมูลใดๆ จากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นอ�ำนาจ
ที่เกี่ยวข้องตรงประเด็นกับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดดังกล่าว และต้องมีอ�ำนาจ
ในการใช้มาตรการลงโทษ ให้สอดคล้องกับข้อแนะน�ำที่ 35 ถ้าหากสถาบันการเงินเหล่านั้นไม่ปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดดังกล่าว หน่วยงานก�ำกับดูแลต้องมีอ�ำนาจใช้มาตรการลงโทษทางวินัยและทางการเงิน
รวมถึงอ�ำนาจในการถอน หรือห้าม หรือสั่งพักใบอนุญาตของสถาบันการเงินในกรณีที่เห็นเหมาะสม

28. การก�ำกับดูแลและการควบคุมดูแลธุรกิจและผูป้ ระกอบวิชาชีพทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน*
DNFBPs ต้องอยูภ่ ายใต้มาตรการก�ำกับดูแลและมาตรการควบคุมดูแลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
(a) คาสิโนต้องอยู่ภายใต้ระบบก�ำกับดูแลและควบคุมดูแลที่ครอบคลุมครบถ้วน โดยด�ำเนิน
มาตรการ AML/CFT อย่างมีประสิทธิผล โดยอย่างน้อย:
• คาสิโน ต้องมีใบอนุญาต
• หน่วยงานที่มีอ�ำนาจต้องใช้มาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการก�ำกับดูแลที่จ�ำเป็น
เพือ่ ป้องกันอาชญากรหรือพรรคพวกของอาชญากรไม่ให้เป็นเจ้าของ หรือเป็นเจ้าของผูร้ บั
ผลประโยชน์ หรือมีต�ำแหน่งผู้บริหาร หรือเป็นผู้ด�ำเนินการคาสิโน และ
• หน่วยงานที่มีอ�ำนาจต้องด�ำเนินการให้มั่นใจว่า คาสิโนนั้น อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลอย่าง
มีประสิทธิผล เพื่อให้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้าน AML/CFT
(b) แต่ละประเทศต้องมีระบบติดตามตรวจสอบ DNFBPs ประเภทอืน่ มีประสิทธิผล และด�ำเนินการ
ให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ AML/CFT โดยให้พิจารณาพื้นฐานของ
ความเสี่ยงเป็นหลัก ซึ่งอาจท�ำได้โดย (a) หน่วยงานก�ำกับดูแล หรือ (b) โดยองค์กรหรือ
หน่วยงานก�ำกับดูแลตนเอง (SRB) ทีเ่ หมาะสม โดยมีเงือ่ นไขว่าองค์กรหรือหน่วยงานดังกล่าว
สามารถด�ำเนินการให้มั่นใจได้ว่าสมาชิกของตนได้ปฏิบัติตามพันธกรณีในการต่อต้าน
ML และ TF
หน่วยงานก�ำกับดูแล หรือ SRB ต้อง (a) ใช้มาตรการที่จ�ำเป็นเพื่อป้องกันอาชญากรหรือ
พรรคพวกของอาชญากรไม่ให้ได้รับการรับรองวิทยฐานะทางวิชาชีพ หรือไม่ให้เป็นเจ้าของ หรือ
เป็นเจ้าของผูร้ บั ผลประโยชน์หรือมีอำ� นาจควบคุมหรือมีตำ� แหน่งหน้าทีใ่ นฝ่ายบริหาร เช่น โดยการผ่านบุคคล
ผู้ท�ำหน้าที่ประเมินด้วยวิธีการทดสอบความ “เหมาะสมและถูกต้อง” และ (b) ต้องมีมาตรการลงโทษ
ทีไ่ ด้ผล พอเหมาะ และเป็นการยับยัง้ ซึง่ สอดคล้องกับข้อแนะน�ำที่ 35 เพือ่ จัดการกับผูท้ ไี่ ม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามมาตรการด้าน AML/CFT

ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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OPERATIONAL AND LAW ENFORCEMENT
29. Financial intelligence units *
Countries should establish a financial intelligence unit (FIU) that serves as a national
centre for the receipt and analysis of: (a) suspicious transaction reports; and (b) other
information relevant to money laundering, associated predicate offences and terrorist financing,
and for the dissemination of the results of that analysis. The FIU should be able to obtain
additional information from reporting entities, and should have access on a timely basis to
the financial, administrative and law enforcement information that it requires to undertake
its functions properly.

30. Responsibilities of law enforcement and investigative authorities *
Countries should ensure that designated law enforcement authorities have
responsibility for money laundering and terrorist financing investigations within the framework
of national AML/CFT policies. At least in all cases related to major proceeds-generating
offences, these designated law enforcement authorities should develop a pro-active parallel
financial investigation when pursuing money laundering, associated predicate offences and
terrorist financing. This should include cases where the associated predicate offence occurs
outside their jurisdictions. Countries should ensure that competent authorities have
responsibility for expeditiously identifying, tracing and initiating actions to freeze and seize
property that is, or may become, subject to confiscation, or is suspected of being proceeds
of crime. Countries should also make use, when necessary, of permanent or temporary
multi-disciplinary groups specialised in financial or asset investigations. Countries should
ensure that, when necessary, cooperative investigations with appropriate competent
authorities in other countries take place.

31. Powers of law enforcement and investigative authorities
When conducting investigations of money laundering, associated predicate offences
and terrorist financing, competent authorities should be able to obtain access to all necessary
documents and information for use in those investigations, and in prosecutions and related
actions. This should include powers to use compulsory measures for the production of records
held by financial institutions, DNFBPs and other natural or legal persons, for the search of
persons and premises, for taking witness statements, and for the seizure and obtaining of
evidence.
Countries should ensure that competent authorities conducting investigations are
able to use a wide range of investigative techniques suitable for the investigation of money
laundering, associated predicate offences and terrorist financing. These investigative techniques
include: undercover operations, intercepting communications, accessing computer systems
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การบังคับใช้กฎหมายและด้านปฏิบัติการ
29. หน่วยข่าวกรองทางการเงิน *
แต่ละประเทศต้องจัดตั้งหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางแห่งชาติ
ในการรับและวิเคราะห์: (a) รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และ (b) ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ML
และความผิดมูลฐานทั้งหลายที่เกี่ยวโยงกับ ML และ TF และเพื่อส่งผลของการวิเคราะห์ดังกล่าว
ไปยังผู้ใช้ หน่วยข่าวกรองทางการเงินต้องสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รายงาน
และสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน ทางการบริหาร และการบังคับใช้กฎหมาย ได้อย่างทันท่วงที
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

30. หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานสืบสวนสอบสวน*
แต่ละประเทศต้องด�ำเนินการให้มั่นใจว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ได้รับมอบหมายต้อง
รับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับ ML และ TF โดยอยู่ภายในกรอบของนโยบาย AML/CFT
แห่งชาติ อย่างน้อย ในทุกคดีที่เกี่ยวกับความผิดที่สร้างรายได้จ�ำนวนมาก หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
เหล่านี้ต้องท�ำการสืบสวนสอบสวนทางการเงินเชิงรุกควบคู่ไปด้วยเมื่อติดตามท�ำคดีเรื่อง ML ความผิด
มูลฐานที่เกี่ยวโยงกับ ML และ TF การสอบสวนดังกล่าวนี้ต้องรวมคดีที่ความผิดมูลฐานที่เกี่ยวข้องนั้น
เกิดขึ้นนอกเขตอ�ำนาจของตน แต่ละประเทศต้องด�ำเนินการให้มั่นใจว่าหน่วยงานที่มีอ�ำนาจของตน
มีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุถึงเบาะแส ตลอดจนติดตามร่องรอยและริเริ่มกระท�ำการยึดและอายัด
ทรัพย์สินซึ่งก�ำลังจะ หรือตกอยู่ในข่ายจะถูกริบ หรือต้องสงสัยว่าเป็นรายได้จากการก่ออาชญากรรม
หากจ�ำเป็นแต่ละประเทศอาจใช้กลุม่ สหวิชาชีพ เฉพาะกิจ หรือกลุม่ ทีต่ งั้ ขึน้ เป็นทางการทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ในการสืบสวนสอบสวนทางการเงินหรือทรัพย์สนิ แต่ละประเทศต้องด�ำเนินการให้มนั่ ใจว่า เมือ่ ถึงเวลาจ�ำเป็น
ต้องด�ำเนินการสืบสวนสอบสวนโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจของต่างประเทศได้

31. อ�ำนาจของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานสืบสวนสอบสวน
เมื่อด�ำเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับ ML ตลอดจนความผิดมูลฐานที่เกี่ยวข้องและ TF นั้น
หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจต้องสามารถขอรับและเข้าถึงเอกสารและข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นทัง้ หมดเพือ่ ใช้ในการสืบสวน
สอบสวนดังกล่าว และเพื่อใช้ในการด�ำเนินคดีและเพื่อกระท�ำการอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง การด�ำเนินการ
ดังกล่าว ต้องรวมถึงอ�ำนาจในการใช้มาตรการบังคับให้รวบรวมหลักฐานที่ สถาบันการเงิน DNFBPs
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมีอยู่ ตลอดจนอ�ำนาจในการตรวจค้นตัวบุคคลและสถานที่, อ�ำนาจในการ
จดบันทึกค�ำให้การของพยาน และอ�ำนาจในการยึดและขอรับหลักฐาน
แต่ละประเทศต้องด�ำเนินการให้มั่นใจว่าหน่วยงานที่มีอ�ำนาจที่ท�ำหน้าที่สืบสวนสอบสวนนั้น
สามารถใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างๆที่เหมาะสมในการสืบสวนสอบสวน ML ความผิดมูลฐานที่เกี่ยวข้อง
กับ ML และ TF เทคนิคในการสืบสวนสอบสวนเหล่านี้รวมถึงปฏิบัติการลับ การดักฟังการสื่อสาร
การเข้าถึงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ และการควบคุมการส่งของโดยมีการติดตามเฝ้าดู นอกจากนีแ้ ต่ละ
ประเทศต้องมีกลไกพร้อมเพื่อระบุให้ทันต่อเวลาว่าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมีบัญชีหรือควบคุมบัญชี
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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and controlled delivery. In addition, countries should have effective mechanisms in place to
identify, in a timely manner, whether natural or legal persons hold or control accounts. They
should also have mechanisms to ensure that competent authorities have a process to identify
assets without prior notification to the owner. When conducting investigations of money
laundering, associated predicate offences and terrorist financing, competent authorities
should be able to ask for all relevant information held by the FIU.

32. Cash couriers *

Countries should have measures in place to detect the physical cross-border
transportation of currency and bearer negotiable instruments, including through a declaration
system and/or disclosure system.
Countries should ensure that their competent authorities have the legal authority
to stop or restrain currency or bearer negotiable instruments that are suspected to be related
to terrorist financing, money laundering or predicate offences, or that are falsely declared
or disclosed.
Countries should ensure that effective, proportionate and dissuasive sanctions are
available to deal with persons who make false declaration(s) or disclosure(s). In cases where
the currency or bearer negotiable instruments are related to terrorist financing, money
laundering or predicate offences, countries should also adopt measures, including legislative
ones consistent with Recommendation 4, which would enable the confiscation of such
currency or instruments.

GENERAL REQUIREMENTS
33. Statistics

Countries should maintain comprehensive statistics on matters relevant to the
effectiveness and efficiency of their AML/CFT systems. This should include statistics on the
STRs received and disseminated; on money laundering and terrorist financing investigations,
prosecutions and convictions; on property frozen, seized and confiscated; and on mutual
legal assistance or other international requests for cooperation.

34. Guidance and feedback
The competent authorities, supervisors and SRBs should establish guidelines, and
provide feedback, which will assist financial institutions and designated non-financial
businesses and professions in applying national measures to combat money laundering and
terrorist financing, and, in particular, in detecting and reporting suspicious transactions.

SANCTIONS
35. Sanctions

Countries should ensure that there is a range of effective, proportionate and
dissuasive sanctions, whether criminal, civil or administrative, available to deal with natural
or legal persons covered by Recommendations 6, and 8 to 23, that fail to comply with
AML/CFT requirements. Sanctions should be applicable not only to financial institutions and
DNFBPs, but also to their directors and senior management.
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หรือไม่ นอกจากนี้ แต่ละประเทศ ต้องมีกลไกทีจ่ ะด�ำเนินการให้มนั่ ใจว่าหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจมีกระบวนการ
ในการที่จะระบุทราบทรัพย์สินโดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของทราบล่วงหน้า เมื่อท�ำการสืบสวนสอบสวน
คดีฟอกเงิน คดีความผิดมูลฐานที่เกี่ยวข้อง และคดี TF นั้น หน่วยงานที่มีอ�ำนาจต้องมีอ�ำนาจขอข้อมูล
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องที่ FIU มีอยู่

32. การขนเงิน *
แต่ละประเทศต้องมีมาตรการ เพือ่ ตรวจค้นการขนส่งเงินตราและตราสารเปลีย่ นมือผูถ้ อื ระหว่าง
ประเทศ รวมถึงการใช้ระบบการส�ำแดง และ/หรือ ระบบการเปิดเผย
แต่ละประเทศต้องด�ำเนินการให้มนั่ ใจว่าหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจมีอำ� นาจตามกฎหมายในการระงับ
ยับยั้งเงินตรา หรือตราสารเปลี่ยนมือ ที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับ TF, ML หรือความผิดมูลฐาน หรือ
ต้องสงสัยว่ามีการส�ำแดงผิดหรือเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้อง
แต่ละประเทศต้องด�ำเนินการให้มั่นใจว่ามีมาตรการลงโทษที่มีประสิทธิผล ได้สัดส่วน และ
มีผลเป็นการยับยัง้ เพือ่ ใช้กบั บุคคลทีส่ ำ� แดงผิด หรือเปิดเผยข้อมูลไม่ถกู ต้อง ในกรณีทเี่ งินตราหรือตราสาร
เปลี่ยนมือเกี่ยวข้องกับ TF, ML หรือความผิดมูลฐาน ประเทศเหล่านั้นต้องน�ำมาตรการต่างๆมาใช้
ซึ่งรวมถึงมาตรการทางกฎหมายที่เป็นไปตามข้อแนะน�ำที่ 4 ซึ่งจะท�ำให้สามารถริบ เงินตราหรือตราสาร
ดังกล่าวได้

ข้อก�ำหนดทั่วไป
33. สถิติ

แต่ ล ะประเทศต้ อ งเก็ บ รั ก ษาสถิ ติ ใ นด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น งาน
AML/CFT การเก็บสถิตินี้ต้องรวมถึงการรับ STRs และรายงานดังกล่าวที่ส่งต่อ การสืบสวนสอบสวนคดี
ML และคดี TF, การด�ำเนินคดีและการพิพากษาของศาลว่ามีความผิด ทรัพย์สินที่ถูก อายัด ยึด และริบ
และความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างกัน หรือค�ำร้องขอความร่วมมือระหว่างประเทศ

34. การจัดท�ำแนวทางและผลตอบรับ (Feedback)

หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจ หน่วยงานก�ำกับดูแล และ SRBs ต้องจัดท�ำแนวทางปฏิบตั ิ และผลตอบรับ
ซึง่ จะช่วยสถาบันการเงินและ DNFBPs ในการใช้มาตรการระดับชาติเพือ่ ป้องกันและปราบปราม ML และ
ต่อต้าน TF และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการตรวจสอบและรายงานธุรกรรมทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัย

บทลงโทษ
35. บทลงโทษ

แต่ละประเทศต้องมีมาตรการลงโทษทีไ่ ด้ผล พอเหมาะ และเป็นการยับยัง้ ไม่วา่ จะเป็นมาตรการ
ทางอาญา ทางแพ่ง หรือทางการบริหาร ที่พร้อมจะน�ำมาใช้ด�ำเนินการกับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ที่กล่าวถึงในข้อแนะน�ำที่ 6 และข้อ 8 ถึงข้อ 23 ซึ่งบกพร่องไม่ปฏิบัติตามมาตรการ AML/CFT มาตรการ
ลงโทษดั ง กล่ า ว ไม่ เ พี ย งแต่ จ ะน� ำ มาใช้ กั บ สถาบั น การเงิ น และ DNFBPs เท่ า นั้ น แต่ ต ้ อ งใช้ กั บ
กรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินและธุรกิจดังกล่าวด้วย
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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G. INTERNATIONAL COOPERATION
36. International instruments
Countries should take immediate steps to become party to and implement fully the
Vienna Convention, 1988; the Palermo Convention, 2000; the United Nations Convention
against Corruption, 2003; and the Terrorist Financing Convention, 1999. Where applicable,
countries are also encouraged to ratify and implement other relevant international conventions,
such as the Council of Europe Convention on Cybercrime, 2001; the Inter-American
Convention against Terrorism, 2002; and the Council of Europe Convention on Laundering,
Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of
Terrorism, 2005.

37. Mutual legal assistance
Countries should rapidly, constructively and effectively provide the widest possible
range of mutual legal assistance in relation to money laundering, associated predicate
offences and terrorist financing investigations, prosecutions, and related proceedings.
Countries should have an adequate legal basis for providing assistance and, where
appropriate, should have in place treaties, arrangements or other mechanisms to enhance
cooperation. In particular, countries should:
(a) Not prohibit, or place unreasonable or unduly restrictive conditions on, the
		 provision of mutual legal assistance.
(b) Ensure that they have clear and efficient processes for the timely prioritisation and
		 execution of mutual legal assistance requests. Countries should use a central
		 authority, or another established official mechanism, for effective transmission and
		 execution of requests. To monitor progress on requests, a case management
		 system should be maintained.
(c) Not refuse to execute a request for mutual legal assistance on the sole ground
		 that the offence is also considered to involve fiscal matters.
(d) Not refuse to execute a request for mutual legal assistance on the grounds that
		 laws require financial institutions or DNFBPs to maintain secrecy or confidentiality
		 (except where the relevant information that is sought is held in circumstances
		 where legal professional privilege or legal professional secrecy applies).
(e) Maintain the confidentiality of mutual legal assistance requests they receive and
		 the information contained in them, subject to fundamental principles of domestic
		 law, in order to protect the integrity of the investigation or inquiry. If the requested
		 country cannot comply with the requirement of confidentiality, it should promptly
		 inform the requesting country.
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G. การร่วมมือระหว่างประเทศ
36. กรรมสารระหว่างประเทศ

แต่ ล ะประเทศต้ อ งด� ำ เนิ น การตามขั้ น ตอนโดยเร็ ว เพื่ อ เข้า เป็นภาคีอ นุสัญ ญากรุง เวีย นนา
ค.ศ. 1988, อนุสัญญาพาเลอโม ค.ศ. 2000, อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
ค.ศ. 2003, และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อร้าย ค.ศ. 1999 และให้นำ� อนุสญ
ั ญา
ดังกล่าวไปปฏิบัติให้ครบถ้วน ในกรณีที่ปฏิบัติได้ ต้องสนับสนุนให้แต่ละประเทศให้สัตยาบันอนุสัญญา
ระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและให้น�ำอนุสัญญาเหล่านั้นไปปฏิบัติให้บรรลุผล เช่น อนุสัญญา
แห่งสภายุโรปว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ค.ศ. 2001, อนุสัญญารัฐอเมริกันว่าด้วยการต่อต้าน
การก่อการร้าย ค.ศ. 2002, และอนุสัญญาแห่งสภายุโรปว่าด้วย ML การตรวจค้น การยึดและ
การริบทรัพย์ที่ได้จากอาชญากรรมและว่าด้วย TF ค.ศ. 2005

37. การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างกัน

แต่ละประเทศต้องให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างกันในขอบเขตที่กว้างขวางที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ ด้วยความรวดเร็ว เป็นไปในทางสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพเกีย่ วกับการสืบสวนสอบสวน
การด�ำเนินคดี และการพิจารณาคดีเกี่ยวกับ ML และความผิดมูลฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง TF ด้วย
แต่ละประเทศต้องมีฐานกฎหมายอย่างเพียงพอเพื่อเป็นพื้นฐานในการให้ความช่วยเหลือ และในกรณีที่
เหมาะสม ต้องมีสนธิสัญญาและการท�ำความตกลงด้านต่างๆ ตลอดจนกลไกอื่นๆ พร้อมใช้บังคับ
เพื่อเสริมสร้างการร่วมมือให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ละประเทศ ต้องด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้ :(a) ไม่หา้ มการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างกัน หรือไม่กำ� หนดเงือ่ นไขอันเป็นข้อจ�ำกัด
ที่ไม่สมเหตุผล หรือเกินขอบเขต ในเรื่องดังกล่าว
(b) ด�ำเนินการให้มั่นใจว่าประเทศของตนมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและชัดเจนในการ
จัดล�ำดับความส�ำคัญและปฏิบตั ติ ามค�ำร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างกันดังกล่าว
ให้ทันต่อเวลา แต่ละประเทศต้องใช้หน่วยงานกลาง หรือกลไกที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ
ในการส่งค�ำร้องขอและปฏิบตั ติ ามค�ำร้องขอ แต่ละประเทศต้องมีระบบในการบริหารจัดการคดี
เพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับค�ำร้องขอนั้น
(c) ต้ อ งไม่ ป ฏิ เ สธที่ จ ะด� ำ เนิ น การตามค� ำ ร้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายระหว่ า งกั น
ด้วยเหตุผลเพียงเพราะว่า ความผิดนั้นถือเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับการคลังด้วย
(d) ต้ อ งไม่ ป ฏิ เ สธที่ จ ะด� ำ เนิ น การตามค� ำ ร้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายระหว่ า งกั น
โดยการอ้างเหตุผลว่ากฎหมายก�ำหนดให้สถาบันการเงินหรือ DNFBPs ต้องรักษาความลับ
(ยกเว้นกรณีของข้อมูลที่ขอนั้นเป็นข้อมูลที่อยู่ภายใต้สิทธิพิเศษทางวิชาชีพกฎหมายหรือ
เป็นความลับทางวิชาชีพกฎหมาย)
(e) รักษาความลับเกีย่ วกับค�ำร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างกันทีแ่ ต่ละประเทศได้รบั
และข้อมูลทีม่ อี ยูใ่ นค�ำร้องขอดังกล่าว ทัง้ นีจ้ ะต้องอยูภ่ ายใต้หลักการขัน้ พืน้ ฐานของกฎหมาย
ภายในประเทศ เพือ่ ความถูกต้องสมบูรณ์ของการสืบสวนสอบสวนหรือการไต่สวน ถ้าประเทศ
ผู้รับค�ำร้องขอไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก�ำหนดให้รักษาความลับได้ ประเทศผู้รับค�ำร้องขอ
ต้องแจ้งให้ประเทศผู้ร้องขอทราบทันที
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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Countries should render mutual legal assistance, notwithstanding the absence of dual
criminality, if the assistance does not involve coercive actions. Countries should consider
adopting such measures as may be necessary to enable them to provide a wide scope of
assistance in the absence of dual criminality.
Where dual criminality is required for mutual legal assistance, that requirement should
be deemed to be satisfied regardless of whether both countries place the offence within the
same category of offence, or denominate the offence by the same terminology, provided that
both countries criminalise the conduct underlying the offence.
Countries should ensure that, of the powers and investigative techniques required
under Recommendation 31, and any other powers and investigative techniques available to
their competent authorities:
(a) All those relating to the production, search and seizure of information, documents
		 or evidence (including financial records) from financial institutions or other persons,
		 and the taking of witness statements; and
(b) A broad range of other powers and investigative techniques; are also available for
		 use in response to requests for mutual legal assistance, and, if consistent with
		 their domestic framework, in response to direct requests from foreign judicial or
		 law enforcement authorities to domestic counterparts.
To avoid conflicts of jurisdiction, consideration should be given to devising and
applying mechanisms for determining the best venue for prosecution of defendants in the
interests of justice in cases that are subject to prosecution in more than one country.
Countries should, when making mutual legal assistance requests, make best efforts
to provide complete factual and legal information that will allow for timely and efficient
execution of requests, including any need for urgency, and should send requests using
expeditious means. Countries should, before sending requests, make best efforts to ascertain
the legal requirements and formalities to obtain assistance.
The authorities responsible for mutual legal assistance (e.g. a Central Authority) should
be provided with adequate financial, human and technical resources. Countries should have
in place processes to ensure that the staff of such authorities maintain high professional
standards, including standards concerning confidentiality, and should be of high integrity
and be appropriately skilled.

38. Mutual legal assistance: freezing and confiscation *
Countries should ensure that they have the authority to take expeditious action in
response to requests by foreign countries to identify, freeze, seize and confiscate property
laundered; proceeds from money laundering, predicate offences and terrorist financing;
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แต่ละประเทศต้องให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างกัน แม้ไม่มีหลักการการเป็นความผิด
เดียวกันของทั้งสองรัฐ ใช้บังคับระหว่างกันอยู่ก็ตาม ถ้าความช่วยเหลือดังกล่าวไม่เกี่ยวกับการใช้
ก�ำลังบังคับ แต่ละประเทศต้องพิจารณาน�ำมาตรการต่างๆมาใช้ตามความจ�ำเป็น เพื่อให้ตนสามารถให้
ความช่วยเหลือในขอบข่ายทีก่ ว้างขวางแม้ในกรณีไม่มหี ลักการการเป็นความผิดเดียวกันของทัง้ สองรัฐ ก็ตาม
ในกรณีทมี่ ขี อ้ ก�ำหนดให้ตอ้ งเป็นความผิดเดียวกันของทัง้ สองรัฐจึงจะให้สามารถให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายระหว่างกันได้ ให้ถือว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดดังกล่าวแล้ว ไม่ว่าทั้งสองประเทศ
จะก�ำหนดให้ความผิดดังกล่าวอยู่ในประเภทของความผิดเดียวกันหรือก�ำหนดชื่อความผิดโดยใช้ศัพท์
เดียวกันหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่าทั้งสองประเทศจะต้องก�ำหนดให้การกระท�ำความผิดนั้นเป็น
ความผิดอาญา
แต่ละประเทศต้องด�ำเนินการให้มนั่ ใจว่าสามารถใช้อำ� นาจและวิธกี ารหรือเทคนิคในการสืบสวน
สอบสวนที่ก�ำหนดไว้ในข้อแนะน�ำที่ 31 และอ�ำนาจและวิธีการสืบสวนสอบสวนอื่นใดที่มีไว้ให้หน่วยงาน
ที่มีอ�ำนาจ กล่าวคือ
(a) อ�ำนาจและวิธีการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดที่เกี่ยวกับการรวบรวม การค้นหา และการยึด
ข้อมูลข่าวสาร เอกสารหรือหลักฐาน (รวมถึงหลักฐานทางการเงิน) จากสถาบันการเงิน
ทั้งหลาย หรือจากบุคคลอื่น และการบันทึกค�ำให้การของพยาน และ
(b) มีอ�ำนาจและวิธีการสืบสวนสอบสวนอื่นอย่างกว้างขวาง; ในการปฏิบัติตามค�ำร้องขอ
ความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างกัน และถ้าหากสอดคล้องกับกรอบกฎหมายภายใน
ประเทศของตน ก็ให้นำ� มาใช้ในการสนองตอบต่อค�ำร้องขอโดยตรงจากหน่วยงานด้านตุลาการ
หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของต่างประเทศ ทีส่ ง่ ถึงหน่วยงานภายในประเทศทีม่ ลี กั ษณะ
เดียวกัน
เพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเขตอ�ำนาจ จึงต้องพิจารณาคิดหารูปแบบกลไกและใช้กลไก
เหล่านัน้ ในการเลือกช่องทางทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ในการฟ้องร้องจ�ำเลยเพือ่ ให้เกิดความยุตธิ รรมส�ำหรับคดีทอี่ ยูใ่ น
ข่ายที่สามารถด�ำเนินการฟ้องร้องได้ในพื้นที่เกินกว่า 1 ประเทศขึ้นไป
เมื่อร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างกัน แต่ละประเทศต้องใช้ความพยายามสูงสุด
ในการจัดหาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและถูกต้องตามกฎหมายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งจะท�ำให้สามารถ
ด�ำเนินการตามค�ำร้องขอได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ รวมถึงกรณีที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วน และต้องส่ง
ค�ำร้องขอด้วยวิธีการที่เร่งด่วน ก่อนส่งค�ำร้องขอ แต่ละประเทศต้องใช้ความพยายามสูงสุดเพื่อให้มั่นใจ
ในข้อก�ำหนดทางกฎหมายและพิธีการทั้งหลายในการขอรับความช่วยเหลือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างกัน (เช่น หน่วยงานกลาง)
ต้องได้รบั จัดสรรงบประมาณ บุคลากร และเทคนิคอย่างเพียงพอ แต่ละประเทศต้องมีกระบวนการควบคุม
ให้เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานกลางดังกล่าวสามารถรักษามาตรฐานวิชาชีพให้อยูใ่ นระดับสูง รวมถึงมาตรฐาน
เกี่ยวกับการรักษาความลับ และต้องจะมีความซื่อสัตย์สุจริตสูง และได้รับการฝึกทักษะมาอย่างถูกต้อง
เหมาะสม

38. การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา: การอายัดและการริบ *

แต่ละประเทศต้องด�ำเนินการให้มนั่ ใจว่าประเทศของตนมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการด�ำเนินการได้ทนั ที
อย่างมีประสิทธิภาพในการตอบสนองค�ำร้องขอจากต่างประเทศทีร่ อ้ งขอให้ ระบุ อายัด ยึด และริบทรัพย์สนิ
ที่ได้จาก ML , ตลอดจนทรัพย์สินที่ได้จาก ML และจากความผิดมูลฐาน รวมทั้ง TF , ตราสารที่ใช้หรือ
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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instrumentalities used in, or intended for use in, the commission of these offences; or
property of corresponding value. This authority should include being able to respond to
requests made on the basis of non-conviction-based confiscation proceedings and related
provisional measures, unless this is inconsistent with fundamental principles of their domestic
law. Countries should also have effective mechanisms for managing such property,
instrumentalities or property of corresponding value, and arrangements for coordinating
seizure and confiscation proceedings, which should include the sharing of confiscated assets.

39. Extradition
Countries should constructively and effectively execute extradition requests in relation
to money laundering and terrorist financing, without undue delay. Countries should also take
all possible measures to ensure that they do not provide safe havens for individuals charged
with the financing of terrorism, terrorist acts or terrorist organisations. In particular, countries
should:
(a) Ensure money laundering and terrorist financing are extraditable offences;
(b) Ensure that they have clear and efficient processes for the timely execution of
		 extradition requests including prioritisation where appropriate. To monitor progress
		 of requests a case management system should be maintained;
(c) Not place unreasonable or unduly restrictive conditions on the execution of requests; and
(d) Ensure they have an adequate legal framework for extradition.
Each country should either extradite its own nationals, or, where a country does not
do so solely on the grounds of nationality, that country should, at the request of the country
seeking extradition, submit the case, without undue delay, to its competent authorities for
the purpose of prosecution of the offences set forth in the request. Those authorities should
take their decision and conduct their proceedings in the same manner as in the case of any
other offence of a serious nature under the domestic law of that country. The countries
concerned should cooperate with each other, in particular on procedural and evidentiary
aspects, to ensure the efficiency of such prosecutions.
Where dual criminality is required for extradition, that requirement should be deemed
to be satisfied regardless of whether both countries place the offence within the same
category of offence, or denominate the offence by the same terminology, provided that both
countries criminalise the conduct underlying the offence.
Consistent with fundamental principles of domestic law, countries should have
simplified extradition mechanisms, such as allowing direct transmission of requests for
provisional arrests between appropriate authorities, extraditing persons based only on
warrants of arrests or judgments, or introducing a simplified extradition of consenting persons
who waive formal extradition proceedings. The authorities responsible for extradition should
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ตั้งใจจะน�ำมาใช้ในการกระท�ำความผิดเหล่านี้ หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าเท่ากัน อ�ำนาจหน้าที่ดังกล่าวนี้
ต้องจะรวมถึงความสามารถในการตอบสนองต่อค�ำร้องขอทีส่ ง่ มาโดยอาศัยกระบวนพิจารณาคดีเพือ่ ริบทรัพย์
ทางแพ่ง และมาตรการชัว่ คราวทีเ่ กีย่ วข้องเป็นหลัก เว้นเสียแต่วา่ การกระท�ำดังกล่าวนีจ้ ะไม่สอดคล้องกับ
หลักการขัน้ พืน้ ฐานของกฎหมายภายในประเทศของตน แต่ละประเทศต้องมีกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าว ตลอดจนตราสารหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าเท่ากัน และการจัดการตกลงกัน
ให้มีการประสานงานด้านการพิจารณาคดีเพื่อการยึดและริบทรัพย์ ซึ่งต้องรวมถึงการประสานงานเพื่อ
การแบ่งปันทรัพย์สินที่ถูกริบด้วย

39. การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
แต่ละประเทศต้องด�ำเนินการเป็นไปในทางสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบตั ติ ามค�ำร้อง
ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนในเรื่องที่เกี่ยวกับ ML และ TF โดยไม่ล่าช้าเกินความจ�ำเป็น แต่ละประเทศต้องใช้
มาตรการทั้งหมดที่เป็นไปได้เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศของตนไม่กลายเป็นที่พักพิงของผู้ที่ถูกตั้งข้อหาว่า
ให้ TF หรือการกระท�ำอันเป็นการก่อการร้าย หรือองค์กรการก่อการร้าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ แต่ละประเทศต้อง:
(a) ด�ำเนินการให้มั่นใจว่า ML และ TF เป็นความผิดที่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้
(b) ด�ำเนินการให้มนั่ ใจว่า แต่ละประเทศมีกระบวนการทีช่ ดั เจนและมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
ตามค�ำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้ทันท่วงที รวมถึงการจัดล�ำดับความส�ำคัญด้วยในกรณี
ทีเ่ ห็นสมควร ในการติดตามความคืบหน้าของการปฏิบตั ติ ามค�ำร้องขอนัน้ ต้องน�ำระบบบริหาร
จัดการคดี มาด�ำเนินการ
(c) ไม่ต้องก�ำหนดเงื่อนไขอันเป็นข้อห้ามที่เกินความจ�ำเป็นและไม่สมเหตุผลส�ำหรับการปฏิบัติ
ตามค�ำร้องขอ และ
(d) ด�ำเนินการให้มนั่ ใจว่าแต่ละประเทศดังกล่าวนัน้ มีกรอบกฎหมายครบถ้วนเพียงพอส�ำหรับการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
แต่ละประเทศต้องส่งคนสัญชาติของตนเป็นผู้ร้ายข้ามแดน หรือมิฉะนั้น ในกรณีที่ประเทศหนึ่ง
ประเทศใดจะไม่ส่งพลเมืองของตนเป็นผู้ร้ายข้ามแดน โดยอ้างเหตุผลของความเป็นคนสัญชาติของตน
แต่เพียงประการเดียว ประเทศนัน้ เมือ่ ได้รบั ค�ำร้องขอจากประเทศผูร้ อ้ งขอให้สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดน ต้องยืน่ คดี
ต่อหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจโดยมิชกั ช้าเพือ่ ให้ดำ� เนินคดีตามความผิดทีอ่ ธิบายไว้ในค�ำร้องขอ หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจ
เหล่านั้นต้องพิจารณาและด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีในลักษณะเดียวกันกับการพิจารณาคดีความผิดอื่น
ทีเ่ ป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายภายในของประเทศนัน้ แต่ละประเทศทีเ่ กีย่ วข้องต้องร่วมมือระหว่างกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีและการพิจารณาหลักฐาน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจใน
ประสิทธิภาพของการด�ำเนินคดีดังกล่าว
ในกรณีทมี่ ขี อ้ ก�ำหนดให้ใช้หลักการการเป็นความผิดเดียวกันของทัง้ สองรัฐ เพือ่ ให้สามารถส่งผูร้ า้ ย
ข้ามแดนระหว่างกันได้นั้น ให้ถือว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดดังกล่าวแล้ว ไม่ว่าทั้งสองประเทศ
จะก�ำหนดให้ความผิดดังกล่าวอยู่ในประเภทของความผิดเดียวกัน หรือก�ำหนดชื่อความผิดโดยใช้ศัพท์
เดียวกันหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่าทั้งสองประเทศจะต้องก�ำหนดให้การกระท�ำความผิด นั้นเป็น
ความผิดอาญา
แต่ละประเทศต้องมีกลไกที่ไม่ซับซ้อนและชัดเจนในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดยให้สอดคล้องกับ
หลักการขัน้ พืน้ ฐานของกฎหมายภายในประเทศ เช่น อนุญาตให้สง่ ค�ำร้องขอระหว่างหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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be provided with adequate financial, human and technical resources. Countries should have
in place processes to ensure that the staff of such authorities maintain high professional
standards, including standards concerning confidentiality, and should be of high integrity
and be appropriately skilled.

40. Other forms of international cooperation *
Countries should ensure that their competent authorities can rapidly, constructively
and effectively provide the widest range of international cooperation in relation to money
laundering, associated predicate offences and terrorist financing. Countries should do so
both spontaneously and upon request, and there should be a lawful basis for providing
cooperation. Countries should authorise their competent authorities to use the most efficient
means to cooperate. Should a competent authority need bilateral or multilateral agreements
or arrangements, such as a Memorandum of Understanding (MOU), these should be
negotiated and signed in a timely way with the widest range of foreign counterparts.
Competent authorities should use clear channels or mechanisms for the effective
transmission and execution of requests for information or other types of assistance.
Competent authorities should have clear and efficient processes for the prioritisation and
timely execution of requests, and for safeguarding the information received.
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ได้โดยตรงเพื่อให้มีการจับกุมชั่วคราว หรืออนุญาตให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้โดยอาศัยแต่เพียงหมายจับหรือ
ค�ำพิพากษาของศาล หรือน�ำวิธกี ารส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนแบบไม่ซบั ซ้อนมาใช้โดยอาศัยความยินยอมของบุคคล
ทีส่ ละสิทธิไ์ ม่เข้าสูก่ ระบวนการพิจารณาส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนอย่างเป็นทางการ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนต้องได้รับจัดสรรงบประมาณ บุคลากรและเทคนิคอย่างเพียงพอ แต่ละประเทศต้องมี
กระบวนการเพื่อด�ำเนินการให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเหล่านั้นรักษามาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพไว้ในระดับสูง รวมถึงมาตรฐานเกี่ยวกับการรักษาความลับ และต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตสูง และ
มีทักษะที่ได้รับการฝึกมาอย่างถูกต้องเหมาะสม

40. รูปแบบอื่นของการร่วมมือระหว่างประเทศ *
แต่ละประเทศต้องด�ำเนินการให้มั่นใจว่าหน่วยงานที่มีอ�ำนาจของตนสามารถให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางได้อย่างรวดเร็ว เป็นไปในทางสร้างสรรค์และมีประสิทธิผลในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับ ML ความผิดมูลฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ TF แต่ละประเทศต้องด�ำเนินการดังกล่าวทันทีเมื่อมี
ค�ำร้องขอและต้องมีกฎหมายรองรับในการให้ความร่วมมือดังกล่าว แต่ละประเทศต้องมอบอ�ำนาจให้หน่วยงาน
ทีม่ อี ำ� นาจของตนใช้วธิ กี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุดในการร่วมมือ หากหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจจ�ำเป็นต้องอาศัย
ข้อตกลงทวิภาคี หรือข้อตกลงพหุภาคี หรือการท�ำข้อตกลงอืน่ เช่น บันทึกความเข้าใจ สิง่ เหล่านีต้ อ้ งมีการ
เจรจาตกลงกับหน่วยงานต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกันในวงกว้างที่สุด และมีการลงนามโดยเร็ว
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจต้องใช้ช่องทางหรือกลไกที่ชัดเจนในการส่งค�ำร้องขอและปฏิบัติตามค�ำร้อง
ขอข้อมูลหรือความช่วยเหลืออืน่ ๆ อย่างมีประสิทธิผล หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจต้องมีกระบวนการทีช่ ดั เจนและ
มีประสิทธิภาพในการจัดล�ำดับความส�ำคัญของค�ำร้องขอและส�ำหรับการปฏิบตั ติ ามค�ำร้องขอให้ทนั ท่วงที
ตลอดจนต้องมีกระบวนการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับด้วย  

ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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INTERPRETIVE NOTES TO THE FATF RECOMMENDATIONS
INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 1
(ASSESSING RISKS AND APPLYING A RISK-BASED APPROACH)
1. The risk-based approach (RBA) is an effective way to combat money laundering and
terrorist financing. In determining how the RBA should be implemented in a sector, countries
should consider the capacity and anti-money laundering/countering the financing of terrorism
(AML/CFT) experience of the relevant sector. Countries should understand that the discretion
afforded, and responsibility imposed on, financial institutions and designated non-financial
bodies and professions (DNFBPs) by the RBA is more appropriate in sectors with greater
AML/CFT capacity and experience. This should not exempt financial institutions and DNFBPs
from the requirement to apply enhanced measures when they identify higher risk scenarios.
By adopting a risk-based approach, competent authorities, financial institutions and DNFBPs
should be able to ensure that measures to prevent or mitigate money laundering and terrorist
financing are commensurate with the risks identified, and would enable them to make
decisions on how to allocate their own resources in the most effective way.
2. In implementing a RBA, financial institutions and DNFBPs should have in place processes
to identify, assess, monitor, manage and mitigate money laundering and terrorist financing
risks. The general principle of a RBA is that, where there are higher risks, countries should
require financial institutions and DNFBPs to take enhanced measures to manage and mitigate
those risks; and that, correspondingly, where the risks are lower, simplified measures may
be permitted. Simplified measures should not be permitted whenever there is a suspicion of
money laundering or terrorist financing. Specific Recommendations set out more precisely
how this general principle applies to particular requirements. Countries may also, in strictly
limited circumstances and where there is a proven low risk of money laundering and terrorist
financing, decide not to apply certain Recommendations to a particular type of financial
institution or activity, or DNFBP (see below). Equally, if countries determine through their risk
assessments that there are types of institutions, activities, businesses or professions that are
at risk of abuse from money laundering and terrorist financing, and which do not fall under
the definition of financial institution or DNFBP, they should consider applying AML/CFT
requirements to such sectors.

A. Obligations and decisions for countries

3. Assessing risk –Countries1 should take appropriate steps to identify and assess the
money laundering and terrorist financing risks for the country, on an ongoing basis and in
order to:
1 Where appropriate, AML/CFT risk assessments at a supra-national level should be taken into account when
considering whether this obligation is satisfied.
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คำ�อธิบายเพิ่มเติมข้อแนะนำ� FATF
ค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 1
(การประเมินความเสี่ยงและการใช้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง)
1. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (RBA) เป็นวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิผลส�ำหรับด�ำเนินงานด้าน
AML/CFT ในการตัดสินว่าจะใช้ RBA ในแต่ละภาคส่วนอย่างไรนั้น แต่ละประเทศต้องพิจารณา
ขีดความสามารถและประสบการณ์ดา้ น AML/CFT ของภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง แต่ละประเทศต้องเข้าใจด้วยว่า
สถาบันการเงินและ DNFBPs ในภาคส่วนทีม่ ขี ดี ความสามารถและประสบการณ์ในด้าน AML/CFT มากกว่า
ควรมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงมากกว่า แต่ก็ไม่เป็นการยกเว้นมาตรการอย่างเข้ม
ส�ำหรับสถาบันการเงินและ DNFBPs เมื่อพบว่ามีความเสี่ยงสูง ในการน�ำกระบวนการ RBA มาใช้นั้น
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจ สถาบันการเงินและ DNFBPs ต้องมั่นใจว่ามาตรการทั้งหลายที่จะใช้ในการป้องกัน
และบรรเทา ML/FT นัน้ เหมาะสมกับความเสีย่ งทีร่ ะบุไว้ และช่วยให้สถาบันการเงินและ DNFBPs สามารถ
พิจารณาจัดสรรทรัพยากรเพื่อใช้ให้ได้ผลที่สุด
2. ในการใช้ RBA นั้น สถาบันการเงินและ DNFBPs ต้องมีกระบวนการพร้อมใช้อยู่แล้วในการที่จะระบุ
ประเมิน ติดตาม บริหารจัดการ และลดความเสี่ยงเกี่ยวกับ AML/CFT หลักการทั่วไปของ RBA ก็คือ
ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูง แต่ละประเทศต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงินและ DNFBPs ใช้มาตรการอย่างเข้ม
ในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงเหล่านั้น และในท�ำนองเดียวกัน ในกรณีที่มีความเสี่ยงตํ่าก็อาจจะ
อนุญาตให้ใช้มาตรการอย่างง่ายได้ แต่ต้องไม่ใช้มาตรการอย่างง่ายเมื่อมีข้อสงสัยว่ามี ML และ TF
ข้อแนะน�ำเฉพาะของ FATF อธิบายรายละเอียดไว้เจาะจงยิ่งขึ้นว่าหลักการทั่วไปดังกล่าวใช้กับข้อก�ำหนด
เฉพาะบางข้ออย่างไร นอกจากนี้ ในสภาวการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมาก และ
มีการพิสจู น์แล้วว่าความเสีย่ งทีจ่ ะเกิด ML และ TF มีนอ้ ย แต่ละประเทศอาจตัดสินใจไม่ใช้ขอ้ แนะน�ำ FATF
บางข้อกับสถาบันการเงินประเภทหนึ่งประเภทใดโดยเฉพาะ หรือกิจกรรมทางการเงินอย่างหนึ่งอย่างใด
โดยเฉพาะ หรือ DNFBPs (โปรดดูข้างล่าง) ในลักษณะเดียวกัน ถ้าหากแต่ละประเทศพิจารณาจากการ
ประเมินความเสี่ยงของตนว่ามีสถาบันบางประเภทและกิจกรรมบางประเภท ตลอดจนมีธุรกิจหรือ
การประกอบวิชาชีพบางประเภทที่ตกอยู่ในความเสี่ยงที่อาจจะกลายเป็นเครื่องมือใน ML และ TF และ
ยังเป็นสถาบัน กิจกรรม ธุรกิจหรือการประกอบวิชาชีพที่ไม่อยู่ในกรอบค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่าสถาบัน
การเงินหรือ DNFBPs ด้วยประเทศเหล่านั้นก็ต้องพิจารณาใช้ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ AML/CFT กับภาคส่วน
เหล่านั้นด้วย

A. พันธกรณีและการตัดสินใจส�ำหรับแต่ละประเทศ

3. การประเมินความเสีย่ ง แต่ละประเทศ1  ต้องด�ำเนินการตามขัน้ ตอนทีเ่ หมาะสมเพือ่ ระบุและประเมิน
ความเสี่ยงที่จะเกิด ML และ TF ในประเทศของตน โดยต้องด�ำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเพื่อ
1 ในกรณีที่เห็นเหมาะสม ควรพิจารณาใช้การประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปราม ML และต่อต้าน TF ในระดับ

ที่สูงกว่าระดับประเทศ เพื่อพิจารณาว่าได้ปฏิบัติตามพันธกรณีข้อนี้จนเป็นที่พอใจหรือไม่
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(i) Inform potential changes to the country’s AML/CFT regime, including changes to laws,
regulations and other measures; (ii) assist in the allocation and prioritisation of AML/CFT
resources by competent authorities; and (iii) make information available for AML/CFT risk
assessments conducted by financial institutions and DNFBPs. Countries should keep the
assessments up-to-date, and should have mechanisms to provide appropriate information
on the results to all relevant competent authorities and self-regulatory bodies (SRBs),
financial institutions and DNFBPs.
4. Higher risk -Where countries identify higher risks, they should ensure that their
AML/CFT regime addresses these higher risks, and, without prejudice to any other measures
taken by countries to mitigate these higher risks, either prescribe that financial institutions
and DNFBPs take enhanced measures to manage and mitigate the risks, or ensure that this
information is incorporated into risk assessments carried out by financial institutions and
DNFBPs, in order to manage and mitigate risks appropriately. Where the FATF
Recommendations identify higher risk activities for which enhanced or specific measures
are required, all such measures must be applied, although the extent of such measures may
vary according to the specific level of risk.
5. Lower risk -Countries may decide to allow simplified measures for some of the FATF
Recommendations requiring financial institutions or DNFBPs to take certain actions, provided
that a lower risk has been identified, and this is consistent with the country’s assessment of
its money laundering and terrorist financing risks, as referred to in paragraph 3.
		 Independent of any decision to specify certain lower risk categories in line with the
previous paragraph, countries may also allow financial institutions and DNFBPs to apply
simplified customer due diligence (CDD) measures, provided that the requirements set out
in section B below (“Obligations and decisions for financial institutions and DNFBPs”), and
in paragraph 7 below, are met.
6. Exemptions -Countries may decide not to apply some of the FATF Recommendations
requiring financial institutions or DNFBPs to take certain actions, provided:
		 (a) There is a proven low risk of money laundering and terrorist financing; this occurs
			 in strictly limited and justified circumstances; and it relates to a particular type of
			 financial institution or activity, or DNFBP; or
		 (b) A financial activity (other than the transferring of money or value) is carried out
			 by a natural or legal person on an occasional or very limited basis (having regard
			 to quantitative and absolute criteria), such that there is low risk of money laundering
			 and terrorist financing.
		 While the information gathered may vary according to the level of risk, the requirements
of Recommendation 11 to retain information should apply to whatever information is gathered.
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(i) แจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้าน AML/CFT ที่อาจจะมีขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ และมาตรการอืน่ ๆ (ii) เพือ่ ช่วยหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจในการจัดสรรและจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของทรัพยากรด้าน AML/CFT (iii) จัดให้มขี อ้ มูลส�ำหรับการประเมินความเสีย่ งด้าน AML/CFT ทีด่ ำ� เนินการ
โดยสถาบันการเงินและ DNFBPs แต่ละประเทศต้องปรับปรุงการประเมินความเสีย่ งอยูเ่ สมอ และต้องมีกลไก
ในการแจ้งผลการประเมินให้แก่หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจและหน่วยงานก�ำกับดูแลตนเอง (SRBs) สถาบันการเงิน
และ DNFBPs ที่เกี่ยวข้อง
4. ความเสี่ยงสูง ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูง ประเทศนั้นต้องหาวิธีแก้ปัญหาความเสี่ยงที่สูงขึ้นดังกล่าว
และก�ำหนดให้สถาบันการเงินและ DNFBPs ใช้มาตรการเข้มในการบริหารจัดการและบรรเทาความเสี่ยง
โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมาตรการอื่นที่แต่ละประเทศได้ด�ำเนินการไปเพื่อบรรเทาความเสี่ยง
ที่ สู ง ขึ้ น ดั ง กล่ า ว หรื อ มิ ฉ ะนั้ น ก็ ต ้ อ งประมวลข้ อ มู ล นี้ ไ ว้ ใ นการประเมิ น ความเสี่ ย งที่ ด� ำ เนิ น การโดย
สถาบันการเงินและ DNFBPs เพือ่ บริหารจัดการและบรรเทาความเสีย่ งอย่างเหมาะสม ในกรณีทขี่ อ้ แนะน�ำ FATF
ระบุให้ทราบว่ามีกจิ กรรมทีม่ คี วามเสีย่ งสูงขึน้ ซึง่ จ�ำเป็นต้องใช้มาตรการเข้มหรือมาตรการเฉพาะ มาแก้ไขนัน้
ก็ตอ้ งน�ำมาตรการเช่นว่านัน้ ทัง้ หมดมาใช้ ถึงแม้วา่ มาตรการอาจจะมากน้อยตามระดับของความเสีย่ งก็ตาม
5. ความเสี่ยงต�่ำ - แต่ละประเทศอาจใช้มาตรการอย่างง่ายส�ำหรับข้อแนะน�ำ FATF บางข้อที่ก�ำหนดให้
สถาบันการเงินและ DNFBPs ด�ำเนินการโดยเฉพาะ โดยมีข้อแม้ว่าต้องเป็นกรณีที่มีความเสี่ยงตํ่า และ
สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT ที่ประเทศนั้นได้ด�ำเนินการแล้ว ตามที่อ้างถึง
ในข้อ 3 ข้างต้น
นอกเหนือจากการพิจารณาระบุประเภทความเสี่ยงที่ถือว่าเป็นความเสี่ยงตํ่าตามย่อหน้าแรก
แล้วแต่ละประเทศอาจอนุญาตให้สถาบันการเงินและ DNFBPs น�ำมาตรการ CDD ปกติมาใช้ได้ โดยมีเงือ่ นไข
ว่าต้องมีการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดในหมวด B (“หน้าทีแ่ ละการตัดสินใจของสถาบันการเงินและ DNFBPs”)
และข้อ 7 ดังมีรายละเอียดด้านล่าง
6. ข้อยกเว้น – แต่ละประเทศอาจงดเว้นไม่ปฏิบัติตามข้อแนะน�ำ  FATF บางข้อ ซึ่งก�ำหนดให้
สถาบันการเงินหรือ DNFBPs ด�ำเนินการในบางเรื่องถ้าหากว่า:(a) มีการพิสูจน์แล้วว่ามีความเสี่ยงตํ่าที่จะเกิด ML และ TF ซึ่งต้องเป็นสภาพการณ์ที่เกิดได้
อย่ า งจ� ำ กั ด และมีเ หตุผลรองรับ เกี่ย วข้องกับ สถาบัน การเงิน ประเภทหนึ่งประเภทใด
โดยเฉพาะหรือกิจกรรมทางการเงินอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ หรือ DNFBPs, หรือ
(b) กิจกรรมทางการเงิน (นอกเหนือจากการโอนเงินหรือสิ่งมีมูลค่า) นั้น ด�ำเนินการโดย
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเป็นบางครั้งบางคราว หรือในขอบเขตจ�ำกัด (ในแง่ปริมาณ
และหลักเกณฑ์ตายตัว) ในระดับที่มีความเสี่ยงน้อยที่จะเกิด ML และ TF
ในขณะที่ ข ้ อ มู ล ที่ ร วบรวมมานั้ น อาจจะผั น แปรและแตกต่ า งไปตามระดั บ ของความเสี่ ย ง
แต่ข้อก�ำหนดตามข้อแนะน�ำที่ 11 ซึ่งก�ำหนดให้เก็บรักษาข้อมูลไว้ ต้องน�ำมาใช้กับข้อมูลใดๆ ก็ตาม
ที่รวบรวมมา
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7. Supervision and monitoring of risk -Supervisors (or SRBs for relevant DNFBPs
sectors) should ensure that financial institutions and DNFBPs are effectively implementing
the obligations set out below. When carrying out this function, supervisors and SRBs should,
as and when required in accordance with the Interpretive Notes to Recommendations
26 and 28, review the money laundering and terrorist financing risk profiles and risk
assessments prepared by financial institutions and DNFBPs, and take the result of this review
into consideration.

B. Obligations and decisions for financial institutions and DNFBPs
8. Assessing risk -Financial institutions and DNFBPs should be required to take
appropriate steps to identify and assess their money laundering and terrorist financing risks
(for customers, countries or geographic areas; and products, services, transactions or
delivery channels). They should document those assessments in order to be able to
demonstrate their basis, keep these assessments up to date, and have appropriate
mechanisms to provide risk assessment information to competent authorities and SRBs. The
nature and extent of any assessment of money laundering and terrorist financing risks should
be appropriate to the nature and size of the business. Financial institutions and DNFBPs
should always understand their money laundering and terrorist financing risks, but competent
authorities or SRBs may determine that individual documented risk assessments are not
required, if the specific risks inherent to the sector are clearly identified and understood.
9. Risk management and mitigation -Financial institutions and DNFBPs should be
required to have policies, controls and procedures that enable them to manage and mitigate
effectively the risks that have been identified (either by the country or by the financial
institution or DNFBP). They should be required to monitor the implementation of those
controls and to enhance them, if necessary. The policies, controls and procedures should
be approved by senior management, and the measures taken to manage and mitigate the
risks (whether higher or lower) should be consistent with national requirements and with
guidance from competent authorities and SRBs.
10. Higher risk -Where higher risks are identified financial institutions and DNFBPs should
be required to take enhanced measures to manage and mitigate the risks.
11. Lower risk -Where lower risks are identified, countries may allow financial institutions
and DNFBPs to take simplified measures to manage and mitigate those risks
12. When assessing risk, financial institutions and DNFBPs should consider all the relevant
risk factors before determining what is the level of overall risk and the appropriate level of
mitigation to be applied. Financial institutions and DNFBPs may differentiate the extent of
measures, depending on the type and level of risk for the various risk factors (e.g. in a particular
situation, they could apply normal CDD for customer acceptance measures, but
enhanced CDD for ongoing monitoring, or vice versa).
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7. การก�ำกับดูแลและการติดตามความเสี่ยง - ผู้ก�ำกับดูแล (หรือ SRBs ในภาค DNFBPs) ต้องมั่นใจว่า
สถาบันการเงินและ DNFBPs ปฏิบัติตามพันธกรณีที่อธิบายไว้ข้างล่างนี้อย่างมีประสิทธิผล ในการปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวนั้น ผู้ก�ำกับดูแลและ SRBs ต้องทบทวนตรวจสอบภาพประวัติความเสี่ยงด้าน ML และ TF
โดยรวม และการประเมินความเสีย่ งทีส่ ถาบันการเงินและ DNFBPs จัดท�ำขึน้ แล้วให้นำ� ผลของการทบทวน
ตรวจสอบนัน้ มาพิจารณา ทัง้ นีเ้ มือ่ มีการก�ำหนดให้ดำ� เนินตามค�ำอธิบายเพิม่ เติมของข้อแนะน�ำที่ 26 และ 28

B. หน้าที่และการตัดสินใจของสถาบันการเงินและ DNFBPs
8. การประเมินความเสีย่ ง – ต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงินและ DNFBPs ใช้ขนั้ ตอนทีเ่ หมาะสมเพือ่ ระบุ
ให้ทราบถึงความเสี่ยงของตนในด้าน ML และ TF แล้วประเมินความเสี่ยงดังกล่าว (ส�ำหรับลูกค้า ประเทศ
ต่างๆ หรือดินแดนทางภูมศิ าสตร์ และส�ำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ ธุรกรรมหรือช่องทางในการบริการ) สถาบัน
การเงินและ DNFBPs ต้องบันทึกการประเมินทั้งหลายเอาไว้ เพื่อให้สามารถแสดงถึงเหตุผลขั้นพื้นฐาน
ในการประเมินนัน้ ได้ ต้องปรับปรุงการประเมินนัน้ ให้เป็นปัจจุบนั และต้องมีกลไกทีเ่ หมาะสมในการให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงแก่หน่วยงานที่มีอ�ำนาจและ SRBs ลักษณะและขนาดของการประเมิน
ความเสีย่ งด้าน ML และ TF ใดๆ ก็ตาม ต้องเหมาะสมกับลักษณะและขนาดของธุรกิจ สถาบันการเงินและ
DNFBPs ต้องเข้าใจความเสี่ยงด้าน ML และ TF ของตนอยู่เสมอ แต่หน่วยงานที่มีอำ� นาจ หรือ SRBs
อาจพิจารณาไม่ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานก็ได้หากมีการระบุและเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง
9. การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งและการบรรเทาความเสี่ ย ง – สถาบั น การเงิ น และ DNFBPs
ต้องมีนโยบาย มาตรการควบคุม และขัน้ ตอนการด�ำเนินงานทีท่ ำ� ให้สถาบันการเงินและ DNFBPs สามารถ
บริหารจัดการและบรรเทาความเสี่ยงที่ระบุทราบ (ไม่ว่าจะโดยประเทศนั้น หรือโดยสถาบันการเงิน หรือ
DNFBPs) อย่างมีประสิทธิผล ต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงินและ DNFBPs คอยติดตามการใช้มาตรการควบคุม
ดังกล่าวและให้ปรับปรุงมาตรการดังกล่าวให้ดีขึ้นเท่าที่จ�ำเป็น นโยบาย มาตรการควบคุม และขั้นตอน
ส� ำ หรั บ การปฏิ บั ติ ต ้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากฝ่ า ยบริ ห ารระดั บ สู ง และมาตรการที่ น� ำ มาใช้ เ พื่ อ
บริหารจัดการและบรรเทาความเสี่ยง (ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงสูงหรือตํ่า) ต้องสอดคล้องกับข้อก�ำหนด
ระดับชาติพร้อมทั้งได้รับแนวทางจากหน่วยงานที่มีอ�ำนาจและ SRBs
10. ความเสี่ยงสูง - ในกรณีที่ระบุว่ามีความเสี่ยงสูง สถาบันการเงินและ DNFBPs ต้องใช้มาตรการเข้ม
เพื่อบริหารจัดการและบรรเทาความเสี่ยง
11. ความเสี่ยงต�่ำ – ในกรณีที่มีความเสี่ยงตํ่า แต่ละประเทศอาจอนุญาตให้สถาบันการเงินและ DNFBPs
ใช้มาตรการอย่างง่ายมาบริหารจัดการและบรรเทาความเสี่ยงเหล่านั้นได้
12. เมือ่ ท�ำการประเมินความเสีย่ ง สถาบันการเงินและ DNFBPs ต้องพิจารณาปัจจัยความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งหมดก่อนตัดสินว่าความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับใด เพื่อพิจารณาแนวทางการบรรเทาความเสี่ยง
ในระดับเหมาะสม สถาบันการเงินและ DNFBPs อาจแยกแยะให้เห็นถึงข้อแตกต่างของระดับของมาตรการ
ต่างๆ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ประเภทและระดับความเสีย่ งของปัจจัยทีเ่ ป็นความเสีย่ งทัง้ หลาย (เช่น ในสถานการณ์
เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใด สถาบันการเงินและ DNFBPs อาจใช้วิธีการ CDD แบบธรรมดาในการรับลูกค้า
แต่อาจใช้วิธีการ CDD แบบเข้มข้นส�ำหรับการติดตามตรวจสอบต่อเนื่อง)
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INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 3
(MONEY LAUNDERING OFFENCE)
1. Countries should criminalise money laundering on the basis of the United Nations
Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988
(the Vienna Convention) and the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime, 2000 (the Palermo Convention).
2. Countries should apply the crime of money laundering to all serious offences, with a view
to including the widest range of predicate offences. Predicate offences may be described
by reference to all offences; or to a threshold linked either to a category of serious offences;
or to the penalty of imprisonment applicable to the predicate offence (threshold approach);
or to a list of predicate offences; or a combination of these approaches.
3. Where countries apply a threshold approach, predicate offences should, at a minimum,
comprise all offences that fall within the category of serious offences under their national law,
or should include offences that are punishable by a maximum penalty of more than one year’s
imprisonment, or, for those countries that have a minimum threshold for offences in their
legal system, predicate offences should comprise all offences that are punished by a minimum
penalty of more than six months imprisonment.
4. Whichever approach is adopted, each country should, at a minimum, include a range of
offences within each of the designated categories of offences. The offence of money
laundering should extend to any type of property, regardless of its value, that directly or
indirectly represents the proceeds of crime. When proving that property is the proceeds of
crime, it should not be necessary that a person be convicted of a predicate offence.
5. Predicate offences for money laundering should extend to conduct that occurred in
another country, which constitutes an offence in that country, and which would have
constituted a predicate offence had it occurred domestically. Countries may provide that the
only prerequisite is that the conduct would have constituted a predicate offence, had it
occurred domestically.
6. Countries may provide that the offence of money laundering does not apply to persons
who committed the predicate offence, where this is required by fundamental principles of
their domestic law.
7. Countries should ensure that:
		 (a) The intent and knowledge required to prove the offence of money laundering may
			 be inferred from objective factual circumstances.
		 (b) Effective, proportionate and dissuasive criminal sanctions should apply to natural
			 persons convicted of money laundering.
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ค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 3
(ความผิดฐานฟอกเงิน)
1. แต่ละประเทศต้องก�ำหนดให้ ML เป็นความผิดทางอาญาโดยอาศัยพืน้ ฐานของอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ปี ค.ศ. 1988 (หรือ อนุสัญญา
เวียนนา) และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ค.ศ. 2000
(หรือ อนุสัญญาพาเลอโม)
2. แต่ละประเทศต้องน�ำความผิดฐานฟอกเงินมาใช้กับความผิดร้ายแรงทั้งหมดโดยต้องมุ่งก�ำหนด
ความผิดมูลฐานให้ครอบคลุมขอบเขตกว้างขวางที่สุด ความผิดมูลฐานอาจอ้างถึงความผิดทั้งหมด หรือ
ตามการก�ำหนดโทษในการกระท�ำความผิดร้ายแรงประเภทหนึ่ง หรือโทษจ�ำคุกที่ใช้กับความผิดมูลฐาน
(เกณฑ์โทษ) หรือก�ำหนดตามประเภทความผิดมูลฐานต่างๆ หรือทุกวิธีรวมกัน
3. ในกรณีทแี่ ต่ละประเทศใช้วธิ กี ำ� หนดเกณฑ์ความผิดมูลฐานทัง้ หลาย อย่างน้อยทีส่ ดุ ต้องประกอบด้วย
ความผิดทั้งหมดที่อยู่ภายในกรอบของความผิดร้ายแรงตามกฎหมายในประเทศ หรือต้องจะรวมความผิด
ที่ก�ำหนดโทษสูงสุดคือโทษจ�ำคุกมากกว่า 1 ปีขึ้นไป หรือส�ำหรับประเทศที่ก�ำหนดเกณฑ์ความผิดขั้นตํ่า
ในกฎหมาย ความผิดมูลฐานต้องประกอบด้วยความผิดทั้งหมดที่มีบทลงโทษจ�ำคุกอย่างน้อยมากกว่า
6 เดือนขึ้นไป
4. ไม่ว่าจะน�ำวิธีใดมาใช้ อย่างน้อยที่สุดแต่ละประเทศต้องก�ำหนดความผิดตามประเภทของความผิด
ที่ FATF ก�ำหนดไว้ ความผิดฐานฟอกเงินต้องครอบคลุมถึงทรัพย์สนิ ทุกประเภททีไ่ ด้จากอาชญากรรมไม่วา่
จะโดยทางตรง หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด ในการพิสูจน์ว่าทรัพย์สินได้จากอาชญากรรม
หรือไม่นั้น ไม่จ�ำเป็นต้องมีค�ำพิพากษาว่าบุคคลนั้นเป็นผู้กระท�ำความผิดมูลฐาน
5. ความผิดมูลฐานส�ำหรับ ML ต้องครอบคลุมถึงการกระท�ำทีเ่ กิดขึน้ ในอีกประเทศหนึง่ ซึง่ เป็นความผิด
ในประเทศนั้น และจะเป็นความผิดมูลฐานหากการกระท�ำเกิดขึ้นในประเทศ แต่ละประเทศอาจก�ำหนด
ไว้ว่าเงื่อนไขเพียงประการเดียวที่ต้องเกิดขึ้นก่อน ก็คือการกระท�ำดังกล่าวจะเป็นความผิดมูลฐานหาก
ความผิดเกิดขึ้นภายในประเทศ
6. แต่ละประเทศอาจก�ำหนดว่าความผิดฐานฟอกเงินไม่น�ำมาใช้กับบุคคลผู้ซึ่งกระท�ำความผิดมูลฐาน
หากเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของกฎหมายภายในประเทศ
7. แต่ละประเทศต้องมั่นใจว่า
(a) เจตนาและความรู้ที่จ�ำเป็น ซึ่งจะน�ำมาพิสูจน์ว่าเป็นความผิดฐานฟอกเงิน อาจอนุมาน
เอาจากสภาพการณ์ของความเป็นจริงที่เป็นกลางอย่างแท้จริง
(b) ต้องใช้มาตรการลงโทษทางอาญาที่มีประสิทธิผลและเหมาะสม อีกทั้งมีผลเป็นการยับยั้ง
ด้วยกับบุคคลธรรมดาที่ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดฐานฟอกเงิน
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		 (c) Criminal liability and sanctions, and, where that is not possible (due to fundamental
			 principles of domestic law), civil or administrative liability and sanctions, should apply
			 to legal persons. This should not preclude parallel criminal, civil or administrative
			 proceedings with respect to legal persons in countries in which more than one form
			 of liability is available. Such measures should be without prejudice to the criminal
			 liability of natural persons. All sanctions should be effective, proportionate and
			dissuasive.
		 (d) There should be appropriate ancillary offences to the offence of money laundering,
			 including participation in, association with or conspiracy to commit, attempt,
			 aiding and abetting, facilitating, and counselling the commission, unless this is not
			 permitted by fundamental principles of domestic law.

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATIONS 4 AND 38
(CONFISCATION AND PROVISIONAL MEASURES)
		 Countries should establish mechanisms that will enable their competent authorities
to effectively manage and, when necessary, dispose of, property that is frozen or seized, or
has been confiscated. These mechanisms should be applicable both in the context of
domestic proceedings, and pursuant to requests by foreign countries.

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 5
(TERRORIST FINANCING OFFENCE)

A. Objectives
1. Recommendation 5 was developed with the objective of ensuring that countries have
the legal capacity to prosecute and apply criminal sanctions to persons that finance terrorism.
Given the close connection between international terrorism and, inter alia, money laundering,
another objective of Recommendation 5 is to emphasise this link by obligating countries to
include terrorist financing offences as predicate offences for money laundering.

B. Characteristics of the terrorist financing offence
2. Terrorist financing offences should extend to any person who wilfully provides or collects
funds by any means, directly or indirectly, with the unlawful intention that they should be used,
or in the knowledge that they are to be used, in full or in part: (a) to carry out a terrorist act(s);
(b) by a terrorist organisation; or (c) by an individual terrorist.
3. Terrorist financing includes financing the travel of individuals who travel to a State other
than their States of residence or nationality for the purpose of the perpetration, planning, or
preparation of, or participation in, terrorist acts or the providing or receiving of terrorist training.
4. Criminalising terrorist financing solely on the basis of aiding and abetting, attempt, or
conspiracy is not sufficient to comply with this Recommendation.
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(c) ความรับผิดทางอาญาและมาตรการลงโทษทางอาญา ซึ่งถ้าใช้ไม่ได้ (เพราะหลักการ
ขั้นพื้นฐานของกฎหมายภายในประเทศไม่เอื้อ) ก็ให้ใช้ความรับผิดและมาตรการลงโทษ
ทางแพ่ ง หรื อ ทางปกครองกั บ นิ ติ บุ ค คล การกระท� ำ ดั ง กล่ า วนี้ ต ้ อ งไม่ เ ป็ น อุ ป สรรค
ต่อการด�ำเนินคดีทางอาญา ทางแพ่ง หรือทางปกครองกับนิตบิ คุ คลไปพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะ
ในประเทศที่มีความรับผิดมากกว่ารูปแบบเดียว มาตรการทั้งหลายดังกล่าวต้องไม่มีอคติ
ต่ อ ความรับ ผิดทางอาญาของบุค คลธรรมดา การลงโทษทั้งหมดต้อ งเป็น การลงโทษ
ที่สัมฤทธิผล เหมาะสมและมีผลเป็นการยับยั้ง
(d) ต้องมีความผิดอันดับรอง ต่อเนื่องจากความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วม
การมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือการสมคบคิดที่จะกระท�ำ พยายามจะกระท�ำ ช่วยเหลือสนับสนุน
อ�ำนวยความสะดวกให้ และให้ค�ำปรึกษาในการกระท�ำความผิด เว้นเสียแต่ว่าหลักการ
ขั้นพื้นฐานของกฎหมายภายในประเทศไม่อนุญาตให้กระท�ำได้

ค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 4 และ 38
(การริบและมาตรการชั่วคราว)

แต่ละประเทศต้องสร้างกลไกให้หน่วยงานที่มีอ�ำนาจของตนสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทีถ่ กู อายัดหรือถูกยึด หรือถูกริบนัน้ ได้อย่างมีประสิทธิผล และเมือ่ จ�ำเป็นก็ให้สามารถจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ออกไปได้ กลไกเหล่านี้ต้องใช้ได้ทั้งในบริบทของการด�ำเนินคดีภายในประเทศ และในการตอบสนอง
ค�ำร้องขอจากต่างประเทศ

ค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 5
(ความผิดฐานให้ TF )
A. วัตถุประสงค์

1. ข้อแนะน�ำที่ 5 จัดท�ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละประเทศมีขีดความสามารถทางกฎหมาย
ทีจ่ ะด�ำเนินคดีและลงโทษทางอาญาแก่บคุ คลทีใ่ ห้ TF เนือ่ งจากมีความเชือ่ มโยงระหว่างการก่อการร้ายระหว่าง
ประเทศและ ML อย่างใกล้ชิด วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งของข้อแนะน�ำที่ 5 คือการเน้นให้เห็นถึง
การเชื่อมโยงดังกล่าวโดยการผูกมัดให้แต่ละประเทศต้องบัญญัติให้ TF เป็นความผิดมูลฐานประการหนึ่ง
ของความผิดใน ML

B. ลักษณะเฉพาะของความผิดฐาน TF

2. ความผิดฐาน TF ต้องครอบคลุมบุคคลทุกคนทีจ่ ดั หาให้หรือรวบรวมเงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ ๆ ให้ดว้ ยวิธี
ใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีเจตนาละเมิดกฎหมายที่จะให้น�ำเงินนั้นไปใช้ หรือโดยทราบ
ว่าเงินดังกล่าวจะน�ำไปใช้ ไม่ว่าเต็มจ�ำนวนหรือบางส่วนเพื่อ (a) กระท�ำการอันเป็นการก่อการร้าย
(b) ให้น�ำไปใช้โดยองค์กรก่อการร้าย หรือ (c) โดยผู้ก่อการร้าย
3. TF รวมถึงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการเดินทางของบุคคลทีเ่ ดินทางไปยังอีกประเทศหนึง่ ซึง่ ไม่ใช่ประเทศ
ที่บุคคลผู้นั้นเป็นพลเมืองหรือถือสัญชาติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อไปก่อการ วางแผน หรือเตรียมการ หรือ
ไปเข้าร่วมในการก่อการร้าย หรือไปให้หรือเข้ารับการฝึกก่อการร้าย
4. การก�ำหนดให้ TF เป็นความผิดทางอาญาโดยอาศัยแต่เพียงการช่วยเหลือและส่งเสริม พยายาม หรือ
การสมคบคิด แต่เพียงอย่างเดียวเป็นพื้นฐานนั้น ไม่เพียงพอที่จะถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำ 
FATF ข้อนี้
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5. Terrorist financing offences should extend to any funds, whether from a legitimate or
illegitimate source.
6. Terrorist financing offences should not require that the funds: (a) were actually used to
carry out or attempt a terrorist act(s); or (b) be linked to a specific terrorist act(s).
7. Countries should ensure that the intent and knowledge required to prove the offence of
terrorist financing may be inferred from objective factual circumstances.
8. Effective, proportionate and dissuasive criminal sanctions should apply to natural persons
convicted of terrorist financing.
9. Criminal liability and sanctions, and, where that is not possible (due to fundamental
principles of domestic law), civil or administrative liability and sanctions, should apply to legal
persons. This should not preclude parallel criminal, civil or administrative proceedings with
respect to legal persons in countries in which more than one forms of liability is available.
Such measures should be without prejudice to the criminal liability of natural persons. All
sanctions should be effective, proportionate and dissuasive.
10. It should also be an offence to attempt to commit the offence of terrorist financing.
11. It should also be an offence to engage in any of the following types of conduct
		 (a) Participating as an accomplice in an offence, as set forth in paragraphs 2 or 9 of
			 this Interpretive Note;
		 (b) Organising or directing others to commit an offence, as set forth in paragraphs
			 2 or 9 of this Interpretive Note;
		 (c) Contributing to the commission of one or more offence(s), as set forth in paragraphs
			 2 or 9 of this Interpretive Note, by a group of persons acting with a common
			purpose.
		 Such contribution shall be intentional and shall either: (i) be made with the aim of
furthering the criminal activity or criminal purpose of the group, where such activity or purpose
involves the commission of a terrorist financing offence; or (ii) be made in the knowledge of
the intention of the group to commit a terrorist financing offence.
12. Terrorist financing offences should apply, regardless of whether the person alleged to
have committed the offence(s) is in the same country or a different country from the one in
which the terrorist(s)/terrorist organisation(s) is located or the terrorist act(s) occurred/will
occur.
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5. ความผิดฐาน TF ต้องครอบคลุมไปถึงเงินหรือทรัพย์สนิ ใดๆ ทีส่ นับสนุนการก่อการร้าย ไม่วา่ จะมาจาก
แหล่งที่ถูกต้องชอบธรรม หรือแหล่งที่ผิดกฎหมายก็ตาม
6. ความผิดฐาน TF ต้องไม่กำ� หนดว่าเงินหรือทรัพย์สนิ ดังกล่าว (a) ต้องน�ำมาใช้จา่ ยจริงในการก่อการร้าย
หรือใช้จ่ายจริงเพื่อพยายามก่อการร้าย หรือ (b) ต้องเป็นเงินที่เกี่ยวโยงกับการก่อการร้ายครั้งหนึ่งครั้งใด
เป็นการเฉพาะหรือหลายครั้ง
7. แต่ละประเทศต้องมั่นใจว่าเจตนาและความรู้ที่จ�ำเป็นซึ่งจะน�ำมาพิสูจน์ว่าเป็นความผิดฐาน TF
อาจอนุมานเอาจากสภาพการณ์ของความเป็นจริงที่เป็นกลางอย่างแท้จริงก็ได้
8. ต้องใช้มาตรการลงโทษทางอาญาที่มีประสิทธิผลและเหมาะสม อีกทั้งมีผลเป็นการยับยั้งด้วยกับ
บุคคลธรรมดาที่ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดฐาน TF
9. ความรับผิดทางอาญาและมาตรการลงโทษทางอาญา ซึ่งถ้าใช้ไม่ได้ (เพราะหลักการขั้นพื้นฐาน
ของกฎหมายภายในประเทศไม่เอื้อ) ก็ให้ใช้ความรับผิดและมาตรการลงโทษทางแพ่งหรือทางปกครอง
กับนิตบิ คุ คล การกระท�ำดังกล่าวนีต้ อ้ งไม่เป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินคดีทางอาญา ทางแพ่ง หรือทางปกครอง
กับนิติบุคคลไปพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะในประเทศที่มีความรับผิดมากกว่ารูปแบบเดียว มาตรการทั้งหลาย
ดังกล่าวต้องไม่มีอคติต่อความรับผิดทางอาญาของบุคคลธรรมดา การลงโทษทั้งหมดต้องเป็นการลงโทษ
ที่สัมฤทธิผล เหมาะสมและมีผลเป็นการยับยั้ง
10. ต้องก�ำหนดให้การพยายามกระท�ำความผิด TF เป็นความผิดด้วย
11. ต้องก�ำหนดให้การด�ำเนินการใดๆ ดังต่อไปนี้เป็นความผิดด้วย คือ
(a) การมีสว่ นร่วมในฐานะผูส้ มรูร้ ว่ มคิดในการกระท�ำความผิด ตามทีก่ ล่าวไว้ในวรรค 2 หรือ วรรค 9
ของค�ำอธิบายเพิม่ เติมนี้
(b) การจัดตั้งคนอื่นหรือสั่งให้ผู้อื่นกระท�ำความผิดตามที่กล่าวไว้ในวรรค 2 หรือวรรค 9
ของค�ำอธิบายเพิ่มเติมนี้
(c) การมีส่วนร่วมในการกระท�ำความผิดประเภทหนึ่ง หรือมากกว่านั้น โดยกลุ่มบุคคล
ทีก่ ระท�ำการด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน ตามทีก่ ล่าวไว้ในวรรค 2 หรือ วรรค 9 ของค�ำอธิบาย
เพิ่มเติมนี้
การมีส่วนร่วมเช่นนั้นให้ถือว่าเป็นการกระท�ำโดยเจตนาและ (i) ให้ถือว่ากระท�ำโดยมีเป้าประสงค์
จะด�ำเนินการให้กิจกรรมอันเป็นอาชญากรรม หรือ วัตถุประสงค์ในการก่ออาชญากรรมของกลุ่มบรรลุผล
ในกรณีที่กิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดฐาน TF หรือ (ii) ให้ถือว่า
เป็นการกระท�ำที่ทราบถึงเจตนาของกลุ่มที่จะกระท�ำความผิดฐาน TF
12. ต้องน�ำความผิดทั้งหลายที่เกี่ยวกับ TF มาใช้บังคับ ไม่ว่าบุคคลผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิด
ดังกล่าว อยูใ่ นประเทศเดียวกันกับประเทศทีผ่ กู้ อ่ การร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายตัง้ อยูห่ รือไม่กต็ าม หรือไม่
ว่าการก่อการร้ายได้เกิดขึ้นหือจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม

ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 6

(TARGETED FINANCIAL SANCTIONS RELATED TO TERRORISM AND TERRORIST FINANCING)

A. OBJECTIVE
1. Recommendation 6 requires each country to implement targeted financial sanctions to
comply with the United Nations Security Council resolutions that require countries to freeze,
without delay, the funds or other assets, and to ensure that no funds and other assets are
made available to or for the benefit of: (i) any person2 or entity designated by the United
Nations Security Council (the Security Council) under Chapter VII of the Charter of the United
Nations, as required by Security Council resolution 1267 (1999) and its successor resolutions 3; or
(ii) any person or entity designated by that country pursuant to Security Council resolution
1373 (2001)
2. It should be stressed that none of the obligations in Recommendation 6 is intended
to replace other measures or obligations that may already be in place for dealing with funds
or other assets in the context of a criminal, civil or administrative investigation or proceeding,
as is required by Recommendation 4 (confiscation and provisional measures)4. Measures
under Recommendation 6 may complement criminal proceedings against a designated
person or entity, and be adopted by a competent authority or a court, but are not conditional
upon the existence of such proceedings. Instead, the focus of Recommendation 6 is on the
preventive measures that are necessary and unique in the context of stopping the flow
of funds or other assets to terrorist groups; and the use of funds or other assets by terrorist
groups. In determining the limits of, or fostering widespread support for, an effective
counter-terrorist financing regime, countries must also respect human rights, respect the
rule of law, and recognise the rights of innocent third parties.
2 Natural or legal person.
3 Recommendation 6 is applicable to all current and future successor resolutions to resolution 1267(1999) and
any future UNSCRs which impose targeted financial sanctions in the terrorist financing context. At the time of
issuance of this Interpretive Note, (February 2012), the successor resolutions to resolution 1267 (1999) are
resolutions: 1333 (2000), 1363 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1730
(2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011), and 1989 (2011).
4 Based on requirements set, for instance, in the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs

and Psychotropic Substances (1988)(the Vienna Convention) and the United Nations Convention against
Transnational Organised Crime (2000) (the Palermo Convention), which contain obligations regarding freezing,
seizure and confiscation in the context of combating transnational crime. Additionally, the International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999) (the Terrorist Financing Convention) contains obligations

regarding freezing, seizure and confiscation in the context of combating terrorist financing. Those obligations
exist separately and apart from the obligations set forth in Recommendation 6 and the United Nations Security
Council Resolutions related to terrorist financing.
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ค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 6
(การลงโทษทางการเงินทีม่ กี ารก�ำหนดเป้าหมายในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการก่อการร้ายและ TF )
A. วัตถุประสงค์
1. ข้อแนะน�ำที่ 6 ก�ำหนดให้แต่ละประเทศด�ำเนินการลงโทษทางการเงินทีม่ เี ป้าหมาย เพือ่ ปฏิบตั ติ ามมติ
ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ก�ำหนดให้แต่ละประเทศอายัดเงิน หรือทรัพย์สินอื่น
โดยมิชกั ช้า และให้ดำ� เนินการให้มนั่ ใจว่าจะต้องไม่จดั ให้มเี งินหรือทรัพย์สนิ อืน่ ใดให้แก่หรือเพือ่ ประโยชน์ของ
(i) บุคคลหนึ่งบุคคลใด2 หรือหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใด ที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
(ต่อไปเรียกว่า คณะมนตรีความมั่นคง) ก�ำหนดชื่อไว้ ภายใต้หมวดที่ 7 ของกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ
ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดของมติ 1267 (ค.ศ. 1999) ของคณะมนตรีความมั่นคงและมติอื่นที่สืบต่อจากมติ
ดังกล่าว3 หรือ (ii) บุคคลใดหรือหน่วยงานใดที่ถูกก�ำหนดชื่อโดยประเทศนั้นๆ ตามมติ 1373 (ค.ศ. 2001)
ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
2. ต้องเน้นยํ้าว่าไม่มีเจตนาใดๆที่จะน�ำข้อก�ำหนดทั้งหลายที่มีอยู่ในข้อแนะน�ำที่ 6 มาใช้แทนมาตรการ
อื่น หรือพันธกรณีอื่น ที่อาจมีใช้อยู่แล้วในการจัดการกับเงิน หรือทรัพย์สินอื่นในบริบทที่เกี่ยวกับ
การสืบสวนสอบสวนหรือกระบวนพิจารณาคดีอาญาหรือคดีแพ่ง หรือคดีทางปกครอง ตามที่ก�ำหนดไว้ใน
ข้อแนะน�ำที่ 4 (การริบและมาตรการชัว่ คราว)4 มาตรการทัง้ หลายภายใต้ขอ้ แนะน�ำที่ 6 อาจเป็นมาตรการ
เสริมการด�ำเนินคดีอาญากับบุคคลหรือหน่วยงานทีถ่ กู ก�ำหนดชือ่ และเป็นมาตรการทีห่ น่วยงานทีม่ อี ำ� นาจ
หรือศาล อาจรับไปปฏิบัติ แต่ไม่ใช่มาตรการที่มีเงื่อนไขว่าจะน�ำมาใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการด�ำเนินคดีดังกล่าว
อยูต่ รงกันข้าม จุดเน้นของข้อแนะน�ำที่ 6 คือมาตรการป้องกันทีจ่ ำ� เป็นเฉพาะในบริบททีเ่ กีย่ วกับการสกัดกัน้
กระแสเงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ ทีจ่ ะส่งให้กลุม่ ผูก้ อ่ การร้าย และการใช้เงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ โดยกลุม่ ผูก้ อ่ การร้าย
ในการก�ำหนดขอบเขตหรือการส่งเสริมมาตรการต่อต้าน TF ที่ได้ผลนั้น แต่ละประเทศต้องเคารพ
สิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม และยอมรับสิทธิของบุคคลที่สามผู้บริสุทธิ์

2 หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
3 ข้อแนะน�ำที่ 6 ให้ใช้กบั มติของคณะมนตรีความมัน่ คงทัง้ หมดทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั และมติทงั้ หลายทีส่ บื ต่อจากมติ 1267 (ค.ศ. 1999)

ในเวลาต่อมา รวมทั้งมติของคณะมนตรีความมั่นคงในอนาคตที่ก�ำหนดให้มีการลงโทษทางการเงินโดยมีการก�ำหนดเป้าหมายใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการให้ TF ในช่วงที่มีการออกค�ำอธิบายเพิ่มเติมฉบับนี้ (กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012-พ.ศ. 2555) มติทั้งหลายที่สืบต่อ
จากมติ 1267 (ค.ศ. 1999) ได้แก่มติต่อไปนี้คือ มติ 1333 (ค.ศ. 2000), มติ 1363 (ค.ศ.2001), มติ 1390 (ค.ศ. 2002), มติ 1452
(ค.ศ. 2002), มติ 1455 (ค.ศ. 2003), มติ 1526 (ค.ศ. 2004), มติ 1617 (ค.ศ. 2005), มติ 1730 (ค.ศ. 2006), มติ 1735
(ค.ศ. 2006), มติ 1822 (ค.ศ. 2008), มติ 1904 (ค.ศ. 2009), มติ 1988 (ค.ศ. 2011), และ มติ 1989 (ค.ศ. 2011)
4 อาศัยข้อก�ำหนดที่มีอยู่อนุสัญญาต่างๆ เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาท (ค.ศ. 1988) (หรือเรียกว่า อนุสญ
ั ญาเวียนนา) และอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติ (ค.ศ. 2000) (อนุสัญญาพาเลอโม) ซึ่งกล่าวถึงพันธกรณีเกี่ยวกับการอายัด การยึด และการริบ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ นอกจากนี้ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามการให้ TF (ค.ศ. 1999)
(เรียกย่อว่า อนุสัญญาว่าด้วย TF ) ซึ่งมีพันธกรณีต่างๆเกี่ยวกับการอายัด การยึด และการริบในเรื่องที่เกี่ยวกับการต่อต้าน TF
พันธกรณีทั้งหลายเหล่านั้น แยกจากและเป็นคนละเรื่องกันกับพันธกรณีที่ก�ำหนดไว้ในข้อแนะน�ำที่ 6 และข้อมติของคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวกับการให้ TF
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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B. IDENTIFYING AND DESIGNATING PERSONS AND ENTITIES FINANCING
OR SUPPORTING TERRORIST ACTIVITIES
3. For resolution 1267 (1999) and its successor resolutions, designations relating to
Al-Qaida are made by the 1267 Committee, and designations pertaining to the Taliban and
related threats to Afghanistan are made by the 1988 Committee, with both Committees
acting under the authority of Chapter VII of the Charter of the United Nations. For resolution
1373 (2001), designations are made, at the national or supranational level, by a country or
countries acting on their own motion, or at the request of another country, if the country
receiving the request is satisfied, according to applicable legal principles, that a requested
designation is supported by reasonable grounds, or a reasonable basis, to suspect or believe
that the proposed designee meets the criteria for designation in resolution 1373 (2001), as
set forth in Section E.
4. Countries need to have the authority, and effective procedures or mechanisms, to
identify and initiate proposals for designations of persons and entities targeted by resolution
1267 (1999) and its successor resolutions, consistent with the obligations set out in those
Security Council resolutions5. Such authority and procedures or mechanisms are essential
to propose persons and entities to the Security Council for designation in accordance with
Security Council list-based programmes, pursuant to those Security Council resolutions.
Countries also need to have the authority and effective procedures or mechanisms to
identify and initiate designations of persons and entities pursuant to S/RES/1373 (2001),
consistent with the obligations set out in that Security Council resolution. Such authority and
procedures or mechanisms are essential to identify persons and entities who meet the
criteria identified in resolution 1373 (2001), described in Section E/ A country’s regime to
implement resolution 1267 (1999) and its successor resolutions, and resolution 1373 (2001),
should include the following necessary elements:
		 (a) Countries should identify a competent authority or a court as having responsibility for:
			 (i) Proposing to the 1267 Committee, for designation as appropriate, persons or
				 entities that meet the specific criteria for designation, as set forth in Security
				 Council resolution 1989 (2011) (on Al-Qaida) and related resolutions, if that
				 authority decides to do so and believes that it has sufficient evidence to support
				 the designation criteria;
			 (ii) Proposing to the 1988 Committee, for designation as appropriate, persons or
				 entities that meet the specific criteria for designation, as set forth in Security
				 Council resolution 1988 (2011) (on the Taliban and those associated with the
				 Taliban in constituting a threat to the peace, stability and security of Afghanistan)
				 and related resolutions, if that authority decides to do so and believes that it has
				 sufficient evidence to support the designation criteria; and
5 The relevant Security Council resolutions do not require countries to identify persons or entities and submit
these to the relevant United Nations Committees, but to have the authority and effective procedures and
mechanisms in place to be able to do so.
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B. การระบุและการก�ำหนดรายชื่อบุคคลและหน่วยงานที่ให้ TF หรือสนับสนุนกิจกรรม
ก่อการร้าย

3. ส�ำหรับมติ 1267 (ค.ศ. 1999) และมติอื่นที่สืบต่อมติดังกล่าว การเกี่ยวกับกลุ่มอัลไคด้า กระท�ำโดย
คณะกรรมการตามมติ 1267 และการก�ำหนดเกีย่ วกับกลุม่ ตาลีบนั และภัยคุกคามต่ออัฟกานิสถานกระท�ำ
โดยคณะกรรมการตามมติ 1988 โดยคณะกรรมการทั้งสองชุดนี้กระท�ำการตามอ�ำนาจภายใต้หมวดที่ 7
แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ ส�ำหรับมติ1373 (ค.ศ. 2001) นั้น การก�ำหนดรายชื่อด�ำเนินการในระดับชาติ
หรือนานาชาติ โดยประเทศหนึ่งประเทศใดหรือหลายประเทศจะด�ำเนินการไปตามข้อเสนอของตนหรือ
ตามค�ำร้องขอของอีกประเทศหนึ่ง ถ้าหากประเทศผู้รับค�ำร้องขอเห็นว่าเป็นไปตามหลักการทางกฎหมาย
ที่ใช้บังคับอยู่ ว่าการขอให้ก�ำหนดชื่อผู้ก่อการร้ายนั้นมีเหตุอันควรเชื่อหรือฐานเหตุผลอันควรเชื่อหรือ
ควรสงสัย หรือเชือ่ ได้วา่ การก�ำหนดชือ่ ดังกล่าวสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ตามทีร่ ะบุไว้ในมติ 1373 (ค.ศ. 2001)
ดังที่อธิบายไว้ในหมวด E
4. แต่ละประเทศ จ�ำเป็นต้องมีอ�ำนาจหน้าที่และขั้นตอนในการด�ำเนินงานหรือกลไก ที่มีประสิทธิผล
เพื่อระบุและริเริ่มข้อเสนอให้มีการก�ำหนดบุคคลและหน่วยงานเป้าหมายตามมติ 1267 (ค.ศ. 1999) และ
มติอื่นที่สืบต่อมติดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามพันธกรณีที่ก�ำหนดไว้ในมติคณะมนตรีความมั่นคงดังกล่าว5
อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละขัน้ ตอนหรือกลไกดังกล่าวจ�ำเป็นต่อการเสนอชือ่ บุคคลหรือหน่วยงาน ต่อคณะมนตรีความมัน่ คง
เพื่อให้ประกาศก�ำหนดตามแผนการด�ำเนินงานของคณะมนตรีความมั่นคงที่อาศัยบัญชีรายชื่อเป็นหลัก
ทั้งนี้เป็นไปตามมติต่างๆของคณะมนตรีความมั่นคง แต่ละประเทศจ�ำเป็นต้องมีอ�ำนาจหน้าที่และขั้นตอน
หรือกลไกทีม่ ปี ระสิทธิผล เพือ่ ระบุและริเริม่ การก�ำหนดบุคคลและหน่วยงาน ตามมติ 1373 ของคณะมนตรี
ความมั่นคง (ค.ศ. 2001) โดยเป็นไปตามพันธกรณีที่ก�ำหนดไว้ในมติคณะมนตรีความมั่นคงดังกล่าว
อ�ำนาจหน้าที่และขั้นตอนหรือกลไกดังกล่าวจ�ำเป็นส�ำหรับการระบุบุคคลและหน่วยงานตามหลักเกณฑ์
ตามที่ระบุไว้ในมติ 1373 (ค.ศ. 2001) และอธิบายไว้ในหมวด E ระบบของแต่ละประเทศที่จะน�ำมาเป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติตามมติ 1267 (ค.ศ. 1999) และมติอื่นที่สืบต่อมติดังกล่าว ตลอดจนมติ 1373
(ค.ศ. 2001) ต้องรวมองค์ประกอบที่จ�ำเป็นดังต่อไปนี้
(a) แต่ละประเทศ ต้องก�ำหนดหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหรือศาลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
(i) เสนอรายชื่ อ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานตามหลั ก เกณฑ์ เ ฉพาะที่ ใ ช้ ใ นการก� ำ หนดชื่ อ
ต่อคณะกรรมการมติ 1267 เพือ่ ให้ดำ� เนินการก�ำหนดตามทีเ่ ห็นเหมาะสม ตามทีก่ ำ� หนด
ไว้ในมติ 1989 (ค.ศ. 2011) ของคณะมนตรีความมั่นคง (เกี่ยวกับกลุ่มอัลไคด้า) และ
มติ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งถ้ า หน่ ว ยงานที่ มี อ� ำ นาจดั ง กล่ า วเห็ น ควรและเชื่ อ ว่ า มี ห ลั ก ฐาน
เพียงพอที่จะน�ำมาสนับสนุนหลักเกณฑ์ในการก�ำหนด
(ii) เสนอรายชื่อบุคคลหรือหน่วยงานตามหลักเกณฑ์เฉพาะที่ใช้ในการก�ำหนดรายชื่อ
ต่อคณะกรรมการมติ 1988 เพือ่ ให้ดำ� เนินการก�ำหนดตามทีเ่ ห็นเหมาะสม ตามทีก่ ำ� หนด
ไว้ในมติ 1988 (ค.ศ. 2011) ของคณะมนตรีความมั่นคง (เกี่ยวกับกลุ่มตาลีบัน และ
				บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกับกลุม่ ตาลีบนั ในการก่อภัยคุกคามต่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความมัน่ คง
ของอัฟกานิสถาน) และมติอื่นที่เกี่ยวข้องถ้าหน่วยงานที่มีอ�ำนาจดังกล่าวเห็นควรและ
เชื่อว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะน�ำมาสนับสนุนหลักเกณฑ์ในการก�ำหนด และ

5 มติต่างๆของคณะมนตรีความมั่นคงที่เกี่ยวข้องมิได้ก�ำหนดให้แต่ละประเทศ ต้องระบุชื่อบุคคลหรือหน่วยงาน และยื่นชื่อ

ของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการของสหประชาชาติชดุ ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง แต่ให้มอี ำ� นาจและขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน
และกลไกที่มีประสิทธิผลที่พร้อมน�ำมาใช้ได้ เพื่อให้สามารถด�ำเนินการดังกล่าวได้
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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			 (iii) Designating persons or entities that meet the specific criteria for designation,
				 as set forth in resolution 1373 (2001), as put forward either on the country’s own
				 motion or, after examining and giving effect to, if appropriate, the request of
				 another country, if the country receiving the request is satisfied, according to
				 applicable legal principles, that a requested designation is supported by
				 reasonable grounds, or a reasonable basis, to suspect or believe that the
				 proposed designee meets the criteria for designation in resolution 1373 (2001),
				 as set forth in Section E
		 (b) Countries should have a mechanism(s) for identifying targets for designation, based
			 on the designation criteria set out in resolution 1988 (2011) and resolution 1989
			 (2011) and related resolutions, and resolution 1373 (2001) (see Section E for the
			 specific designation criteria of relevant Security Council resolutions). This includes
			 having authority and effective procedures or mechanisms to examine and give
			 effect to, if appropriate, the actions initiated under the freezing mechanisms of
			 other countries pursuant to resolution 1373 (2001). To ensure that effective
			 cooperation is developed among countries, countries should ensure that, when
			 receiving a request, they make a prompt determination whether they are satisfied,
			 according to applicable (supra-) national principles, that the request is supported
			 by reasonable grounds, or a reasonable basis, to suspect or believe that the
			 proposed designee meets the criteria for designation in resolution 1373 (2011),
			 as set forth in Section E.
		 (c) The competent authority(ies) should have appropriate legal authorities and
			 procedures or mechanisms to collect or solicit as much information as possible
			 from all relevant sources to identify persons and entities that, based on reasonable
			 grounds, or a reasonable basis to suspect or believe, meet the criteria for
			 designation in the relevant Security Council resolutions.
		 (d) When deciding whether or not to make a (proposal for) designation, countries
			 should apply an evidentiary standard of proof of “reasonable grounds” or
			 “reasonable basis”. For designations under resolutions 1373 (2001), the competent
			 authority of each country will apply the legal standard of its own legal system
			 regarding the kind and quantum of evidence for the determination that “reasonable
			 grounds” or “reasonable basis” exist for a decision to designate a person or
			 entity, and thus initiate an action under a freezing mechanism. This is the case
			 irrespective of whether the proposed designation is being put forward on the
			 relevant country’s own motion or at the request of another country. Such
			 (proposals for) designations should not be conditional upon the existence of
			 a criminal proceeding.
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(iii) ก�ำหนดรายชื่อบุคคลหรือหน่วยงานตามหลักเกณฑ์เฉพาะของมติ 1373 (ค.ศ. 2001)
โดยประเทศนั้นๆ ก�ำหนดเองหรือเป็นไปตามค�ำร้องขอของอีกประเทศหนึ่ง ตามที่
เห็นเหมาะสมเมือ่ ได้ตรวจสอบค�ำร้องขอของประเทศนัน้ ตามหลักการทางกฎหมายแล้ว
เห็นว่าการก�ำหนดรายชือ่ ดังทีร่ อ้ งขอมานัน้ มีมลู เหตุอนั สมควร หรือมีฐานเหตุผลอันควรสงสัย
หรือควรเชือ่ ได้วา่ ผูถ้ กู ก�ำหนดรายชือ่ นัน้ มีลกั ษณะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการก�ำหนด
ตามมติ 1373 (ค.ศ. 2001) จริง ดังที่อธิบายไว้ในหมวด E
(b) แต่ละประเทศต้องมีกลไกส�ำหรับการระบุทราบเป้าหมายที่จะก�ำหนดรายชื่อโดยอาศัย
หลักเกณฑ์การก�ำหนดตามทีก่ ำ� หนดไว้ในมติ 1988 (ค.ศ. 2011) และมติ 1989 (ค.ศ. 2011)
ตลอดจนมติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมติ 1373 (ค.ศ. 2001) (โปรดดูหมวด E ส�ำหรับ
หลักเกณฑ์เฉพาะในการก�ำหนดรายชื่อของมติคณะมนตรีความมั่นคงต่างๆที่เกี่ยวข้อง)
ข้อนี้รวมถึงการมีอ�ำนาจหน้าที่และขั้นตอนหรือกลไกที่มีประสิทธิผลที่จะตรวจสอบและ
ด�ำเนินการถ้าเห็นเหมาะสมให้การกระท�ำทั้งหลายที่ริเริ่มขึ้นภายใต้กลไกในการอายัด
ของประเทศอืน่ มีผลใช้ได้ ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามมติ 1373 (ค.ศ. 2001) เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าได้มกี ารพัฒนา
ความร่วมมือที่มีประสิทธิผลในหมู่ประเทศต่างๆ แต่ละประเทศจึงต้องมั่นใจว่าเมื่อได้รับ
ค�ำร้องขอ ประเทศเหล่านั้นจะต้องสามารถตัดสินได้ทันทีว่า ตามหลักการสากลหรือ
หลักการระดับชาติคำ� ร้องขอดังกล่าวมีหลักฐานสนับสนุนจากมูลเหตุอนั สมควรหรือพืน้ ฐาน
เหตุผลอันควรสงสัยหรือควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกก�ำหนดรายชื่อตามที่เสนอมานั้นมีลักษณะ
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ตามมติ 1373 (ค.ศ. 2011) ดังที่อธิบายไว้ในหมวด E หรือไม่
(c) หน่วยงานที่มีอ�ำนาจต้องมีหน่วยที่รับผิดชอบด้านกฎหมายและกระบวนการหรือกลไก
ในการรวบรวมหรือขอข้อมูลจากแหล่งที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อระบุ
ทราบตัวตนของบุคคลและหน่วยงาน เมื่ออาศัยมูลเหตุอันสมควรหรือพื้นฐานอันมีเหตุผล
ทีค่ วรสงสัยหรือควรเชือ่ ได้วา่ มีลกั ษณะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการก�ำหนด ตามทีก่ ำ� หนด
ในมติของคณะมนตรีความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง
(d) เมื่อพิจารณาว่าควรหรือไม่ที่จะ (ยื่นเสนอ) ให้มีการก�ำหนดรายชื่อแต่ละประเทศต้องใช้
มาตรฐานการพิสจู น์หลักฐานตามหลักการว่าด้วย “มูลเหตุอนั สมควร” หรือ “พืน้ ฐานเหตุผล
อันสมควร” ส�ำหรับการก�ำหนดรายชือ่ ตามมติ 1373 (ค.ศ. 2001) นัน้ หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจ
ของแต่ละประเทศต้องใช้มาตรฐานกฎหมายของระบบกฎหมายของประเทศตนในแง่ที่
เกีย่ วกับประเภทและจ�ำนวนหลักฐานทีจ่ ะน�ำมาใช้ในการพิจารณาว่า “มูลเหตุอนั สมควร” หรือ
“พื้นฐานเหตุผลอันสมควร” นั้นมีอยู่จริงส�ำหรับการตัดสินใจที่จะก�ำหนดตัวบุคคลหรือ
หน่วยงาน แล้วจึงริเริ่มด�ำเนินการตามกลไกการอายัดทรัพย์สิน การด�ำเนินการต้องเป็น
เช่นนี้ ไม่ว่าการก�ำหนดตามที่เสนอนั้นเป็นไปตามข้อเสนอของประเทศที่เกี่ยวข้องนั่นเอง
หรือเป็นไปตามค�ำร้องขอของอีกประเทศหนึ่ง (ข้อเสนอให้มี) การก�ำหนดเช่นว่านั้น
ต้องไม่มีเงื่อนไขว่าต้องมีการด�ำเนินคดีอาญาอยู่แล้วจึงจะด�ำเนินการก�ำหนดรายชื่อได้
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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		 (e) When proposing names to the 1267 Committee for inclusion on the Al-Qaida
			 Sanctions List, pursuant to resolution 1267 (1999) and its successor resolutions,
			countries should:
			 (i) follow the procedures and standard forms for listing, as adopted by the 1267
				Committee;
			 (ii) provide as much relevant information as possible on the proposed name, in
				 particular, sufficient identifying information to allow for the accurate and positive
				 identification of individuals, groups, undertakings, and entities, and to the extent
				 possible, the information required by Interpol to issue a Special Notice;
			 (iii) provide a statement of case which contains as much detail as possible on the
				 basis for the listing, including: specific information supporting a determination
				 that the person or entity meets the relevant criteria for designation (see Section
				 E for the specific designation criteria of relevant Security Council resolutions);
				 the nature of the information; supporting information or documents that can be
				 provided; and details of any connection between the proposed designee and
				 any currently designated person or entity. This statement of case should
				 be releasable, upon request, except for the parts a Member State identifies as
				 being confidential to the 1267 Committee; and
			 (iv)specify whether their status as a designating state may be made known.
		 (f) When proposing names to the 1988 Committee for inclusion on the Taliban
			 Sanctions List, pursuant to resolution 1988 (2011) and its successor resolutions,
			countries should:
			 (i) follow the procedures for listing, as adopted by the 1988 Committee;
			 (ii) provide as much relevant information as possible on the proposed name, in
				 particular, sufficient identifying information to allow for the accurate and positive
				 identification of individuals, groups, undertakings, and entities, and to the extent
				 possible, the information required by Interpol to issue a Special Notice; and
			 (iii) provide a statement of case which contains as much detail as possible on the
				 basis for the listing, including: specific information supporting a determination
				 that the person or entity meets the relevant designation (see Section E for the
				 specific designation criteria of relevant Security Council resolutions); the nature
				 of the information; supporting information or documents that can be provided;
				 and details of any connection between the proposed designee and any
				 currently designated person or entity. This statement of case should be
				 releasable, upon request, except for the parts a Member State identifies as
				 being confidential to the 1988 Committee.

70

THE FATF RECOMMENDATIONS

มาตรฐานสากล
ด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง

(e) เมื่อมีการเสนอชื่อต่อคณะกรรมการมติ 1267 เพื่อให้รวมชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อการลงโทษ
กลุม่ อัลไคด้า ตามมติ 1267 (ค.ศ. 1999) และมติอนื่ ทีส่ บื ต่อมติดงั กล่าว แต่ละประเทศต้อง:
(i) ด� ำ เนิ น การตามขั้ น ตอนและรู ป แบบมาตรฐาน ส� ำ หรั บ การขึ้ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ตามที่
คณะกรรมการมติ 1267 ลงมติเห็นชอบ
(ii) จัดหาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้เกีย่ วกับชือ่ ทีเ่ สนอ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ข้อมูลทีเ่ พียงพอแก่การระบุชอื่ เพือ่ ให้การระบุบคุ คล กลุม่ บุคคล กิจการและหน่วยงานต่างๆ
ถูกต้องและแน่นอน รวมทัง้ ข้อมูลทีต่ ำ� รวจสากลต้องการเพือ่ ออกประกาศพิเศษ
(iii) จัดหาส�ำนวนของคดีให้ซึ่งเป็นส�ำนวนที่มีรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เกี่ยวกับเหตุผลในการขึ้นบัญชีรายชื่อ รวมถึงสิ่งต่อไปนี้คือ ข้อมูลเฉพาะที่จะน�ำมา
สนับสนุนการตัดสินว่าบุคคลหรือหน่วยงานนัน้ มีลกั ษณะตรงตามหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง
ส�ำหรับการก�ำหนดรายชือ่ หรือไม่ (โปรดดูหมวด E ส�ำหรับหลักเกณฑ์เฉพาะในการก�ำหนด
				รายชือ่ ของมติทเี่ กีย่ วข้องของคณะมนตรีความมัน่ คง) ลักษณะของข้อมูล ข้อมูลสนับสนุนหรือ
เอกสารทีส่ ามารถจะจัดหาให้ได้ และรายละเอียดของความเชือ่ มโยงระหว่างบุคคลทีจ่ ะ
ถูกก�ำหนดกับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ทีถ่ กู ก�ำหนดอยูใ่ นบัญชีรายชือ่ อยูแ่ ล้วในปัจจุบนั
ส�ำนวนของคดีดงั กล่าวนีต้ อ้ งสามารถเปิดเผยแจกจ่ายได้ เมือ่ ร้องขอ ยกเว้นเฉพาะส่วน
ที่ประเทศสมาชิกระบุให้เป็นความลับเฉพาะส�ำหรับคณะกรรมการมติ 1267 และ
(iv) ระบุให้ชัดเจนว่าสถานะของประเทศในฐานะเป็นรัฐที่ผู้ออกประกาศก�ำหนดรายชื่อนั้น
เปิดเผยได้หรือไม่
(f) เมื่อมีการเสนอชื่อต่อคณะกรรมการมติ 1988 เพื่อให้รวมชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตาลีบัน
ตามมติ 1988 (ค.ศ. 2011) และมติอื่นๆ ที่สืบต่อมติดังกล่าวนั้น แต่ละประเทศต้อง:
(i) ด�ำเนินการตามขั้นตอนขึ้นบัญชีรายชื่อ ตามที่คณะกรรมการมติ 1988 ลงมติเห็นชอบ
(ii) จัดหาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้เกีย่ วกับชือ่ ทีเ่ สนอ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ข้อมูลที่เพียงพอในการระบุทราบตัวตน เพื่อให้การระบุบุคคล กลุ่มบุคคล กิจการและ
หน่วยงาน ถูกต้องและแน่นอน และข้อมูลทีต่ ำ� รวจสากล ต้องการก็ตอ้ งจัดให้เท่าทีจ่ ะให้ได้
เพือ่ น�ำไปใช้ในการออกประกาศพิเศษ และ
(iii) จัดหาส�ำนวนของคดีให้ซงึ่ เป็นส�ำนวนทีม่ รี ายละเอียดมากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้เกีย่ วกับ
เหตุผลอันเป็นพื้นฐานในการขึ้นบัญชีรายชื่อ รวมถึง ข้อมูลเฉพาะที่จะน�ำมาสนับสนุน
การพิจารณาว่าบุคคลหรือหน่วยงานนัน้ มีลกั ษณะตรงตามหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องส�ำหรับ
การก�ำหนดรายชื่อหรือไม่ (โปรดดูหมวด E ส�ำหรับหลักเกณฑ์เฉพาะในการก�ำหนด
รายชือ่ ของมติทเี่ กีย่ วข้องของคณะมนตรีความมัน่ คง) ลักษณะของข้อมูล ข้อมูลสนับสนุน
หรือเอกสารทีส่ ามารถจะจัดหาให้ได้ และรายละเอียดของความเชือ่ มโยงระหว่างบุคคล
ที่จะถูกก�ำหนดกับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่ถูกก�ำหนดอยู่ในบัญชีรายชื่ออยู่แล้ว
ในปัจจุบัน ส�ำนวนของคดีดังกล่าวนี้ต้องสามารถเปิดเผยแจกจ่ายได้เมื่อร้องขอยกเว้น
เฉพาะส่วนทีป่ ระเทศสมาชิกระบุให้เป็นความลับเฉพาะส�ำหรับคณะกรรมการมติ 1988
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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		 (g) When requesting another country to give effect to the actions initiated under the
			 freezing mechanisms that have been implemented pursuant to resolution 1373
			 (2001), the initiating country should provide as much detail as possible on: the
			 proposed name, in particular, sufficient identifying information to allow for the
			 accurate and positive identification of persons and entities; and specific
			 information supporting a determination that the person or entity meets the relevant
			 criteria for designation (see Section E for the specific designation criteria of relevant
			 Security Council resolutions).
		 (h) Countries should have procedures to be able to operate ex parte against a person
			 or entity who has been identified and whose (proposal for) designation is being
			considered.

C. FREEZING AND PROHIBITING DEALING IN FUNDS OR OTHER
ASSETS OF DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES

5. There is an obligation for countries to implement targeted financial sanctions without
delay against persons and entities designated by the 1267 Committee and 1988 Committee
(in the case of resolution 1267 (1999) and its successor resolutions), when these Committees
are acting under the authority of Chapter VII of the Charter of the United Nations. For
resolution 1373 (2001), the obligation for countries to take freezing action and prohibit the
dealing in funds or other assets of designated persons and entities, without delay, is triggered
by a designation at the (supra-)national level, as put forward either on the country’s own
motion or at the request of another country, if the country receiving the request is satisfied,
according to applicable legal principles, that a requested designation is supported by
reasonable grounds, or a reasonable basis, to suspect or believe that the proposed designee
meets the criteria for designation in resolution 1373 (2001), as set forth in Section E.
6. Countries should establish the necessary legal authority and identify domestic competent
authorities responsible for implementing and enforcing targeted financial sanctions, in
accordance with the following standards and procedures:
		 (a) Countries6 should require all natural and legal persons within the country to
			 freeze, without delay and without prior notice, the funds or other assets of
			 designated persons and entities. This obligation should extend to: all funds or
			 other assets that are owned or controlled by the designated person or entity, and
			 not just those that can be tied to a particular terrorist act, plot or threat; those funds
			 or other assets that are wholly or jointly owned or controlled, directly or indirectly,
			 by designated persons or entities; and the funds or other assets derived or
			 generated from funds or other assets owned or controlled directly or indirectly by
			 designated persons or entities, as well as funds or other assets of persons and
			 entities acting on behalf of, or at the direction of, designated persons or entities.
6 In the case of the European Union (EU), which is a supra-national jurisdiction under Recommendation 6, the
EU law applies as follows. The assets of designated persons and entities are frozen by the EU regulations and
their amendments. EU member states may have to take additional measures to implement the freeze, and all
natural and legal persons within the EU have to respect the freeze and not make funds available to designated
persons and entities.
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(g) เมื่อร้องขอให้อีกประเทศหนึ่งด�ำเนินการที่ริเริ่มขึ้นภายใต้กลไกการอายัดตามมติ 1373
(ค.ศ. 2001) ประเทศผู้ร้องขอต้องให้รายละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับ
ชือ่ ทีเ่ สนอมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลทีเ่ พียงพอเพือ่ ให้การระบุบคุ คลและหน่วยงานถูกต้อง
แน่นอน และข้อมูลเจาะจงที่สนับสนุนการตัดสินว่าบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวมีลักษณะ
ตรงตามหลักเกณฑ์สำ� หรับการก�ำหนดรายชือ่ (โปรดดูหมวด E ส�ำหรับรายละเอียดเกีย่ วกับ
หลักเกณฑ์เฉพาะทีใ่ ช้ในการก�ำหนดรายชือ่ ของมติคณะมนตรีความมัน่ คงต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง)
(h) แต่ละประเทศควรมีขนั้ ตอนทีส่ ามารถด�ำเนินการฝ่ายเดียวกับบุคคล หรือหน่วยงานทีถ่ กู ระบุ
รายชื่อแล้วและเป็นบุคคลที่ตกอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนด

C. การอายัดและการห้ามด�ำเนินการใดๆกับเงินหรือทรัพย์สินอื่นของบุคคลและ
หน่วยงานที่ถูกก�ำหนด

5. แต่ละประเทศมีพนั ธะผูกพันต้องน�ำการลงโทษทางการเงินทีม่ เี ป้าหมายไปใช้โดยมิชกั ช้ากับบุคคลและ
หน่วยงานที่ถูกคณะกรรมการมติ 1267 และคณะกรรมการมติ 1988 ก�ำหนด (ในกรณีของมติ 1267
ค.ศ. 1999 และมติอื่นๆ ที่สืบต่อจากมติดังกล่าว) เมื่อคณะกรรมการเหล่านี้กระท�ำการตามอ�ำนาจของ
หมวด 7 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ ในกรณีของมติ 1373 (ค.ศ. 2001) นั้น พันธะผูกพันส�ำหรับแต่ละ
ประเทศที่จะต้องด�ำเนินการโดยมิชักช้า เพื่ออายัดและห้ามด�ำเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินอื่นของบุคคล
และหน่วยงานที่ถูกก�ำหนดจะเริ่มจากการก�ำหนดใน (เหนือ) ระดับชาติ ตามที่ประเทศนั้นริเริ่มเสนอเอง
หรือตามค�ำร้องขอของอีกประเทศหนึ่ง ถ้าประเทศผู้รับค�ำร้องขอเห็นว่าสอดคล้องตามหลักกฎหมายที่ใช้
อยู่คือ การก�ำหนดรายชื่อตามที่ร้องขอนั้นมีหลักฐานสนับสนุนจากมูลเหตุอันสมควรหรือพื้นฐานเหตุผล
อันควรสงสัยหรือเชื่อได้ว่าผู้ที่จะถูกก�ำหนดมีลักษณะตรงตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการก�ำหนดตามมติ 1373
(ค.ศ. 2011) ดังที่อธิบายไว้ในหมวด E
6. แต่ละประเทศต้องจัดตั้งหน่วยงานทางกฎหมายที่จ�ำเป็นและมอบหมายหน่วยงานที่มีอ�ำนาจภายใน
ประเทศที่ ท� ำ หน้ า ที่ รั บ ผิดชอบในการด�ำ เนินการและบัง คับ ใช้การลงโทษทางการเงิน ที่มีเป้าหมาย
โดยเป็นไปตามมาตรฐานและขั้นตอนดังต่อไปนี้
(a) แต่ละประเทศ6 ต้องก�ำหนดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งหมดที่อยู่ภายในประเทศ
ด�ำเนินการโดยมิชักช้าและโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าในการอายัดเงินหรือทรัพย์สินอื่นของ
บุ ค คลและหน่วยงานที่ถูก ก�ำ หนด พันธะผูก พัน ข้อ นี้ต้อ งครอบคลุมถึงสิ่งต่อ ไปนี้คือ :
เงินทัง้ หมดหรือทรัพย์สนิ อืน่ ทัง้ หมดทีบ่ คุ คลหรือหน่วยงานทีถ่ กู ก�ำหนดนัน้ เป็นเจ้าของหรือ
มีอำ� นาจควบคุม และไม่ใช่เพียงเฉพาะเงินหรือทรัพย์สนิ ทีส่ ามารถโยงเข้ากับการก่อการร้าย
แผน หรือภัยคุกคาม อย่างหนึ่งอย่างใดเท่านั้น,และเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลหรือ
หน่วยงานทีถ่ กู ก�ำหนดนัน้ เป็นเจ้าของหรือมีอำ� นาจควบคุมทัง้ หมด หรือร่วมกันเป็นเจ้าของ
หรือมีอำ� นาจควบคุมร่วมกัน ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม, ตลอดจนเงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ ทีไ่ ด้มา
หรือเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกก�ำหนดเป็นเจ้าของ หรือ
มีอ�ำนาจควบคุมโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนเงินหรือทรัพย์สินอื่นของบุคคลและ
หน่ ว ยงาน ที่ ก ระท� ำ การในนามหรื อ ด� ำ เนิ น การตามค� ำ สั่ ง ของบุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่ถูกก�ำหนดชื่อ
6 ในกรณีของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นองค์การที่มีอ�ำนาจเหนือรัฐตามข้อแนะน�ำที่ 6 กฎหมายของสหภาพยุโรป (EU) ใช้บังคับกับ

สิ่งต่อไปนี้คือ ทรัพย์สินของบุคคลและหน่วยงานที่ถูกก�ำหนด ต้องอายัดตามระเบียบข้อบังคับของ EU และบทแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ
ข้อบังคับดังกล่าว รัฐซึง่ เป็นสมาชิกของ EU อาจต้องใช้มาตรการเพิม่ เติมเพือ่ ให้สามารถอายัด และบุคคลธรรมดาและนิตบิ คุ คลภายใน
EU ทั้งหมดต้องปฏิบัติตามมาตรการอายัดและต้องไม่จัดหาเงินให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่ถูกก�ำหนด
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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		 (b) Countries should prohibit their nationals, or any persons and entities within their
			 jurisdiction, from making any funds or other assets, economic resources, or
			 financial or other related services, available, directly or indirectly, wholly or jointly,
			 for the benefit of designated persons and entities; entities owned or controlled,
			 directly or indirectly, by designated persons or entities; and persons and entities
			 acting on behalf of, or at the direction of, designated persons or entities, unless
			 licensed, authorised or otherwise notified in accordance with the relevant
			 Security Council resolutions (see Section E below).
		 (c) Countries should have mechanisms for communicating designations to the
			 financial sector and the DNFBPs immediately upon taking such action, and
			 providing clear guidance, particularly to financial institutions and other persons or
			 entities, including DNFBPs, that may be holding targeted funds or other assets,
			 on their obligations in taking action under freezing mechanisms.
		 (d) Countries should require financial institutions and DNFBPs 7 to report to
			 competent authorities any assets frozen or actions taken in compliance with the
			 prohibition requirements of the relevant Security Council resolutions, including
			 attempted transactions, and ensure that such information is effectively utilised by
			 the competent authorities.
		 (e) Countries should adopt effective measures which protect the rights of bona fide
			 third parties acting in good faith when implementing the obligations under
			Recommendation 6.

D. DE-LISTING, UNFREEZING AND PROVIDING ACCESS TO FROZEN
FUNDS OR OTHER ASSETS
7. Countries should develop and implement publicly known procedures to submit de-listing
requests to the Security Council in the case of persons and entities designated pursuant to
resolution 1267(1999) and its successor resolutions that, in the view of the country, do not
or no longer meet the criteria for designation. In the event that the 1267 Committee or 1988
Committee has de-listed a person or entity, the obligation to freeze no longer exists. In the
case of de-listing requests related to Al-Qaida, such procedures and criteria should be in
accordance with procedures adopted by the 1267 Committee under Security Council
resolutions 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1989 (2011), and any
successor resolutions. In the case of de-listing requests related to the Taliban and related
threats to the peace, security and stability of Afghanistan, such procedures and criteria should
be in accordance with procedures adopted by the 1988 Committee under Security Council
resolutions 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011), and any
successor resolutions.
7 Security Council resolutions apply to all natural and legal persons within the country.
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(b) แต่ละประเทศควรห้ามคนสัญชาติของตน หรือบุคคลและหน่วยงานใดๆ ทีอ่ ยูใ่ นเขตอ�ำนาจ
			ของตน ไม่ให้จดั หาเงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ ใด หรือทรัพยากรทางเศรษฐกิจ หรือบริการทางการเงิน
			หรื อ บริ ก ารอย่ า งอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม ทั้ ง หมดหรื อ ร่ ว มกั น
เพื่อประโยชน์ของบุคคลและหน่วยงานที่ถูกก�ำหนด, ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานที่
กระท�ำการในนามหรือตามค�ำบัญชาของบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกก�ำหนด ยกเว้นแต่จะมี
ใบอนุญาต ได้รับมอบอ�ำนาจ หรือมิฉะนั้นก็ได้รับแจ้งตามมติของคณะมนตรีความมั่นคง
ที่เกี่ยวข้อง (โปรดดูหมวด E ข้างล่าง)
(c) แต่ ล ะประเทศต้ อ งมี ก ลไกในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารเพื่ อ แจ้ ง รายชื่ อ ผู ้ ที่ ถู ก ก� ำ หนดไปให้
ภาคการเงินและภาค DNFBPs ทราบโดยทันทีเมือ่ ได้กระท�ำการก�ำหนดเช่นว่านัน้ และก�ำหนด
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับสถาบันการเงินและบุคคล หรือ
หน่วยงานอื่น ซึ่งรวมถึง DNFPBs ที่อาจจะถือครองเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ตกเป็น
เป้าหมาย เพือ่ ให้ทราบถึงหน้าทีข่ องบุคคลและสถาบันดังกล่าวทีจ่ ะต้องด�ำเนินการตามกลไก
การอายัดทรัพย์สิน
(d) แต่ละประเทศต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงินและ DNFBPs7 รายงานต่อหน่วยงานที่มี
อ�ำนาจให้ทราบถึงทรัพย์สินใดๆ ที่ถูกอายัดหรือการด�ำเนินการใดๆ ที่กระท�ำไปเพื่อปฏิบัติ
ตามข้อห้ามที่ก�ำหนดไว้ในมติของคณะมนตรีความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความพยายาม
ทีจ่ ะท�ำธุรกรรม และต้องด�ำเนินการให้มนั่ ใจว่าหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจได้นำ� ข้อมูลดังกล่าวนัน้
ไปใช้อย่างมีประสิทธิผล
(e) แต่ละประเทศต้องใช้มาตรการทีม่ ปี ระสิทธิผลในการคุม้ ครองสิทธิของบุคคลทีส่ าม ซึง่ กระท�ำ
การด้วยความสุจริตในการปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้ข้อแนะน�ำที่ 6

D. การปลดชื่อออกจากบัญชี การยกเลิกการอายัด และการจัดให้เข้าถึงเงินหรือ
ทรัพย์สินอื่นที่ถูกอายัด
7. แต่ละประเทศต้องพัฒนาและด�ำเนินการตามขัน้ ตอนทีเ่ ปิดเผยในการยืน่ ค�ำร้องขอให้ปลดชือ่ ออกจาก
บัญชีต่อคณะมนตรีความมั่นคงในกรณีของบุคคลและหน่วยงานที่ถูกก�ำหนด ตามมติ 1267 (ค.ศ. 1999)
และมติอื่นที่สืบต่อจากมติดังกล่าว ซึ่งเป็นมติที่แต่ละประเทศมีความเห็นว่าไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ใน
การก� ำ หนดรายชื่ อ หรื อ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการก� ำ หนดรายชื่ อ อี ก ต่ อ ไป ในกรณี ที่
คณะกรรมการมติ 1267 หรือคณะกรรมการมติ 1988 ได้ปลดชือ่ บุคคลหรือหน่วยงานออกจากบัญชีรายชือ่
แล้ว ให้ถือว่าหน้าที่ในการอายัดไม่มีอยู่อีกต่อไป ในกรณีที่ค�ำร้องขอให้ปลดรายชื่อออกจากบัญชี
(de-listing requests) ซึ่งเกี่ยวกับกลุ่มอัลไคด้า ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่
คณะกรรมการมติ 1267 ลงมติรับตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงคือ มติ 1730 (ค.ศ. 2006), มติ 1735
(ค.ศ. 2006) มติ 1822 (ค.ศ. 2008) มติ 1904 (ค.ศ. 2009) มติ 1989 (ค.ศ. 2011) และมติใดๆ ที่สืบต่อ
มติเหล่านั้น ในกรณีของค�ำร้องขอปลดชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกลุ่มตาลีบันและ
เกีย่ วข้องกับภัยคุกคามต่อสันติภาพ ความมัน่ คงและเสถียรภาพของอัฟกานิสถาน ขัน้ ตอนและหลักเกณฑ์
เช่นว่านัน้ ต้องเป็นไปตามขัน้ ตอนทีค่ ณะกรรมการมติ 1988 ลงมติรบั ตามมติคณะมนตรีความมัน่ คงคือ มติ 1730
(ค.ศ. 2006) มติ 1735 (ค.ศ. 2006) มติ 1822 (ค.ศ. 2008) มติ 1904 (ค.ศ. 2009) มติ 1988 (ค.ศ. 2011)
และมติใดๆ ที่สืบต่อมติเหล่านั้น
7 ให้ใช้มติของคณะมนตรีความมั่นคงกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งหมดที่อยู่ภายในประเทศ
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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8. For persons and entities designated pursuant to resolution 1373 (2001), countries should
have appropriate legal authorities and procedures or mechanisms to delist and unfreeze the
funds or other assets of persons and entities that no longer meet the criteria for designation.
Countries should also have procedures in place to allow, upon request, review of the
designation decision before a court or other independent competent authority.
9. For persons or entities with the same or similar name as designated persons or entities,
who are inadvertently affected by a freezing mechanism (i.e. a false positive), countries should
develop and implement publicly known procedures to unfreeze the funds or other assets of
such persons or entities in a timely manner, upon verification that the person or entity involved
is not a designated person or entity.
10. Where countries have determined that funds or other assets of persons and entities
designated by the Security Council, or one of its relevant sanctions committees, are necessary
for basic expenses, for the payment of certain types of fees, expenses and service charges,
or for extraordinary expenses, countries should authorise access to such funds or other
assets in accordance with the procedures set out in Security Council resolution 1452 (2002)
and any successor resolutions. On the same grounds, countries should authorise access to
funds or other assets, if freezing measures are applied to persons and entities designated
by a (supra-) national country pursuant to resolution 1373 (2001) and as set out in resolution
1963 (2010).
11. Countries should provide for a mechanism through which a designated person or entity
can challenge their designation, with a view to having it reviewed by a competent authority
or a court. With respect to designations on the Al-Qaida Sanctions List, countries should
inform designated persons and entities of the availability of the United Nations Office of the
Ombudsperson, pursuant to resolution 1904 (2009), to accept de-listing petitions.
12. Countries should have mechanisms for communicating de-listings and unfreezings to
the financial sector and the DNFBPs immediately upon taking such action, and providing
adequate guidance, particularly to financial institutions and other persons or entities,
including DNFBPs, that may be holding targeted funds or other assets, on their obligations
to respect a de-listing or unfreezing action.

E. UNITED NATIONS DESIGNATION CRITERIA
13. The criteria for designation as specified in the relevant United Nations Security Council
resolutions are:
		(a) Security Council resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and their successor
			resolutions8
8 Recommendation 6 is applicable to all current and future successor resolutions to resolution 1267(1999).
At the time of issuance of this Interpretive Note, (February 2012) , the successor resolutions to resolution 1267
(1999) are: resolutions 1333 (2000), 1367 (2001), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735
(2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011), and 1989 (2011).
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8. ส�ำหรับบุคคลและหน่วยงานที่ถูกก�ำหนดรายชื่อตามมติ 1373 (ค.ศ. 2001) แต่ละประเทศต้องมี
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบด้านกฎหมาย และขัน้ ตอนหรือกลไกในการปลดชือ่ ออกจากบัญชีและยกเลิกการอายัดเงิน
หรือทรัพย์สินอื่นของบุคคลและหน่วยงานที่ไม่มีลักษณะตรงตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการก�ำหนดรายชื่อ
อีกต่อไป แต่ละประเทศต้องมีกระบวนการเพือ่ ทบทวนตรวจสอบเมือ่ ได้รบั ค�ำร้องขอให้ทบทวนตรวจสอบ
การตัดสินใจในการก�ำหนดรายชื่อโดยยื่นต่อศาลหรือหน่วยงานอิสระที่มีอ�ำนาจหน่วยงานอื่น
9. ส�ำหรับบุคคลหรือหน่วยงานทีม่ ชี อื่ เดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับบุคคลหรือหน่วยงานทีถ่ กู ก�ำหนดรายชือ่
ซึ่งได้รับผลกระทบจากกลไกการอายัดโดยบังเอิญ (false positive) แต่ละประเทศต้องพัฒนาและ
ด�ำเนินการตามกระบวนการอย่างเปิดเผยเพื่อยกเลิกการอายัดเงินหรือทรัพย์สินของบุคคลหรือหน่วยงาน
เช่นว่านั้นโดยเร็วเมื่อได้ตรวจสอบพิสูจน์แล้วว่าบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นไม่ใช่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่ถูกก�ำหนดรายชื่อ
10. ในกรณีที่แต่ละประเทศได้พิจารณาเห็นว่าเงินหรือทรัพย์สินอื่น ของบุคคลและหน่วยงานที่ถูกก�ำหนด
รายชื่อโดยคณะมนตรีความมั่นคงหรือโดยคณะกรรมการว่าด้วยการลงโทษคณะใดคณะหนึ่งที่เกี่ยวข้อง
นัน้ มีความจ�ำเป็นส�ำหรับค่าใช้จา่ ยพืน้ ฐาน หรือส�ำหรับจ่ายค่าธรรมเนียมบางประเภท หรือค่าใช้จา่ ยต่างๆ
ตลอดจนค่าบริการหรือค่าใช้จา่ ยส�ำหรับรายจ่ายพิเศษ แต่ละประเทศต้องมอบอ�ำนาจให้สามารถเข้าถึงเงิน
หรือทรัพย์สินดังกล่าวได้ โดยเป็นไปตามขั้นตอนที่กล่าวไว้ในมติ 1452 (ค.ศ. 2002) ของคณะมนตรี
ความมัน่ คงและมติใดๆ ทีส่ บื ต่อมติดงั กล่าว ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ แต่ละประเทศต้องมอบอ�ำนาจให้เข้าถึง
เงินหรือทรัพย์สินอื่น ถ้ามีการน�ำมาตรการอายัดมาใช้กับบุคคลและหน่วยงานที่ถูกก�ำหนดรายชื่อโดย
ประเทศอื่นตามมติ 1373 (ค.ศ. 2001) และตามที่ก�ำหนดในมติ 1963 (ค.ศ. 2010)
11. แต่ละประเทศต้องก�ำหนดให้มีกลไกที่บุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกก�ำหนดรายชื่อสามารถใช้เป็น
ช่องทางในการโต้แย้งการทีต่ นตกเป็นผูท้ ถี่ กู ก�ำหนด โดยมีเจตนาทีจ่ ะให้หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหรือศาลได้ทบทวน
ตรวจสอบการก�ำหนดดังกล่าว เกี่ยวกับการก�ำหนดในบัญชีรายชื่อกลุ่มอัลไคด้า แต่ละประเทศต้องแจ้งให้
บุคคลและหน่วยงานที่ถูกก�ำหนด ได้ทราบว่ามีส�ำนักงานผู้ตรวจการสหประชาชาติ ตามมติ 1904
(ค.ศ. 2009) ที่จะคอยรับค�ำร้องเพื่อขอปลดชื่อออกจากบัญชีรายชื่อดังกล่าว
12. แต่ละประเทศต้องมีกลไกในการแจ้งเรื่องการปลดชื่อออกจากบัญชี และการยกเลิกการอายัดไปยัง
ภาคส่วนทางการเงินและ DNFBPs โดยทันทีเมื่อได้ด�ำเนินการปลดรายชื่อและยกเลิกการอายัดดังกล่าว
และต้องมีแนวทางในการปฏิบตั อิ ย่างเพียงพอให้แก่สถาบันการเงิน และบุคคลหรือหน่วยงานอืน่ ๆ รวมถึง
DNFBPs ที่อาจจะก�ำลังถือครองเงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นเป้าหมาย เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ของสถาบัน
และบุคคลเหล่านั้นที่จะต้องปฏิบัติตามการปลดชื่อออกจากบัญชีหรือการยกเลิกการอายัดทรัพย์

E. หลักเกณฑ์ในการก�ำหนดรายชื่อของสหประชาชาติ
13. หลักเกณฑ์ในการก�ำหนดรายชื่อตามที่กำ� หนดไว้ในมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ที่เกี่ยวข้องได้แก่
(a) มติคณะมนตรีความมั่นคงที่ 1267 (ค.ศ. 1999) และมติที่ 1989 (ค.ศ. 2011) และมติ
ที่สืบต่อมติเหล่านี8้
8 ให้ใช้ข้อแนะน�ำที่ 6 กับมติในปัจจุบันและมติในเวลาต่อมาทั้งหมดที่สืบต่อจากมติ 1267 (ค.ศ. 1999) ในช่วงที่มีการออกบันทึกการ

ตีความฉบับนี้ (เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012) มติทั้งหลายที่สืบต่อมติ 1267 (ค.ศ.1999) คือ มติดังต่อไปนี้ มติ 1333 (ค.ศ. 2000),
มติ1367 (ค.ศ. 2001), มติ 1390 (ค.ศ. 2002), มติ 1455 (ค.ศ. 2003), มติ 1526 (ค.ศ. 2004), มติ 1617 (ค.ศ. 2005), มติ 1735
(ค.ศ. 2006), มติ 1822 (ค.ศ. 2008), มติ 1904 (ค.ศ. 2009), มติ 1988 (ค.ศ. 2011),และมติ 1989 (ค.ศ. 2011)
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน

77

INTERNATIONAL STANDARDS
ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING
OF TERRORISM & PROLIFERATION

			 (i) Any person or entity participating in the financing, planning, facilitating, preparing,
				 or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on
				 behalf of, or in support of; supplying, selling or transferring arms and related
				 materiel to; recruiting for; or otherwise supporting acts or activities of Al-Qaida, or
				 any cell, affiliate, splinter group or derivative thereof9; or
			 (ii) Any undertaking owned or controlled, directly or indirectly, by any person or
				 entity designated under subsection 13(a)(i), or by persons acting on their behalf
				 or at their direction.
		(b) Security Council resolutions 1267 (1999), 1988 (2011) and their successor
			resolutions:
			 (i) Any person or entity participating in the financing, planning, facilitating, preparing,
				 or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of,
				 on behalf of, or in support of; supplying, selling or transferring arms and related
				 materiel to; recruiting for; or otherwise supporting acts or activities of those
				 designated and other individuals, groups, undertakings and entities associated
				 with the Taliban in constituting a threat to the peace, stability and security of
				Afghanistan; or
			 (ii) Any undertaking owned or controlled, directly or indirectly, by any person or
				 entity designated under subsection 13(b) (i) of this subparagraph, or by persons
				 acting on their behalf or at their direction.
		(c) Security Council resolution 1373 (2001):
			 (i) Any person or entity who commits or attempts to commit terrorist acts, or who
				 participates in or facilitates the commission of terrorist acts;
			 (ii) Any entity owned or controlled, directly or indirectly, by any person or entity
				 designated under subsection 13(c) (i) of this subparagraph; or
			 (iii) Any person or entity acting on behalf of, or at the direction of, any person or
				 entity designated under subsection 13(c) (i) of this subparagraph.

9 OP2 of resolution 1617 (2005) further defines the criteria for being “associated with” Al-Qaida or
Usama bin Laden.
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(i) บุคคลใดหรือหน่วยงานใดทีเ่ ข้าร่วมในการให้เงินสนับสนุน วางแผน อ�ำนวยความสะดวก
เตรียมการ หรือกระท�ำการ หรือกิจกรรมโดยร่วมมือกันภายใต้ชื่อ หรือในนาม หรือ
เป็นการสนับสนุน หรือจัดหาเสบียงให้ ขายหรือโอนอาวุธและสรรพาวุธที่เกี่ยวข้อง
ให้ เ กณฑ์ ผู ้ ค นให้ หรื อ มิ ฉ ะนั้ น ก็ เ ป็ น การสนั บ สนุ น การกระท� ำ หรื อ กิ จ กรรมของ
กลุ่มอัลไคด้า หรือกลุ่มย่อยใด กลุ่มในเครือ กลุ่มที่แยกออกมา หรือกลุ่มที่เป็นอนุพันธ์
มาจากกลุ่มทั้งหลายเหล่านั้น9 หรือ
(ii) กิจการใดๆ ที่บุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่ถูกก�ำหนดภายใต้หมวดย่อย 13 (a) (i) หรือ
ผู้กระท�ำการในนามหรือตามค�ำบัญชาของบุคคลเหล่านั้นเป็นเจ้าของ หรือมีอ�ำนาจ
ควบคุมไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม
(b) มติ 1267 (ค.ศ. 1999) ของคณะมนตรีความมั่นคง มติ 1988 (ค.ศ. 2011) และมติ
ที่สืบต่อมติดังกล่าว
(i) บุคคลใดหรือหน่วยงานใดเข้าร่วมในการให้เงินสนับสนุน การวางแผน การอ�ำนวย
ความสะดวก การเตรียมการ หรือกระท�ำการหรือกิจกรรมทัง้ หลายโดยเป็นการเชือ่ มโยงกับ
หรือภายใต้ชอื่ ของ หรือในนามของ หรือเป็นการสนับสนุน เข้าร่วมในการจัดหาเสบียงให้
หรือขาย หรือโอนอาวุธและสรรพาวุธที่เกี่ยวข้องให้ หรือเข้าร่วมในการเกณฑ์ผู้คนให้
หรือมิฉะนัน้ ก็เข้าร่วมในการสนับสนุนการกระท�ำหรือกิจกรรมของผูท้ ถี่ กู ก�ำหนดรายชือ่
และบุคคลอืน่ กลุม่ อืน่ การด�ำเนินการอืน่ และหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วโยงกับกลุม่ ตาลีบาน
ในการก่อภัยคุกคามต่อสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงของอัฟกานิสถาน หรือ
(ii) การด�ำเนินการใดๆ ที่เป็นของหรือมีอ�ำนาจควบคุมในทางตรงหรือทางอ้อมโดยบุคคล
หรือหน่วยงานใดที่ถูกก�ำหนดตามหมวดย่อย ข้อ 13 (b) (i) ของวรรคย่อยนี้หรือ
โดยบุคคลผู้กระท�ำการในนามหรือตามค�ำสั่งของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว
		(c) มติ 1373 (ค.ศ. 2001) ของคณะมนตรีความมั่นคง คือ
(i) บุคคลหรือหน่วยงานใดทีก่ ระท�ำหรือพยายามจะกระท�ำการก่อการร้าย หรือผูซ้ งึ่ เข้าร่วม
หรืออ�ำนวยความสะดวกให้แก่การก่อการร้าย
(ii) หน่วยงานใดทีบ่ คุ คลหรือหน่วยงานทีถ่ กู ก�ำหนดภายใต้หมวดย่อย (subsection) ข้อ 13
(c) (i) ของวรรคย่อยเป็นเจ้าของหรือมีอ�ำนาจควบคุม โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือ
(iii) บุคคลใดหรือหน่วยงานใดทีก่ ระท�ำการในนามหรือตามค�ำสัง่ ของบุคคลหรือหน่วยงานใด
ที่ถูกก�ำหนดตัวภายใต้หมวดย่อยที่ 13 (c) (i) ของวรรคย่อยนี้

9 OP2 ของมติ 1617 (ค.ศ. 2005) ให้ ค� ำ นิ ย ามเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ ว ่ า ด้ ว ย “การเชื่ อ มโยงกั บ ” อั ล ไคด้ า หรื อ

อูซามา บิลลาเดน
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INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 7
(TARGETED FINANCIAL SANCTIONS RELATED TO PROLIFERATION)
A. OBJECTIVE
1. Recommendation 7 requires countries to implement targeted financial sanctions10
to comply with United Nations Security Council resolutions that require countries to freeze,
without delay, the funds or other assets of, and to ensure that no funds and other assets are
made available to, and for the benefit of, any person11 or entity designated by the United
Nations Security Council under Chapter VII of the Charter of the United Nations, pursuant to
Security Council resolutions that relate to the prevention and disruption of the financing of
proliferation of weapons of mass destruction12
2. It should be stressed that none of the requirements in Recommendation 7 is intended to
replace other measures or obligations that may already be in place for dealing with funds or
other assets in the context of a criminal, civil or administrative investigation or proceeding, as is
required by international treaties or Security Council resolutions relating to weapons of mass

10 Recommendation 7 is focused on targeted financial sanctions. These include the specific restrictions set
out in Security Council resolution 2231 (2015) (see Annex B paragraphs 6(c) and (d)). However, it should be
noted that the relevant United Nations Security Council Resolutions are much broader and prescribe other
types of sanctions (such as travel bans) and other types of financial provisions (such as activitybased financial
prohibitions, category-based sanctions and vigilance measures). With respect to targeted financial sanctions
related to the financing of proliferation of weapons of mass destruction and other types of financial provisions,
the FATF has issued non-binding guidance, which jurisdictions are encouraged to consider in their
implementation of the relevant UNSCRs.
11 Natural or legal person.
12 Recommendation 7 is applicable to all current Security Council resolutions applying targeted financial
sanctions relating to the financing of proliferation of weapons of mass destruction, 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. At the time of issuance of this Interpretive
Note (June 2017), the Security Council resolutions applying targeted financial sanctions relating to the financing
of proliferation of weapons of mass destruction are: resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094
(2013), 2270 (2016), 2321 (2016) and 2356 (2017). Resolution 2231 (2015), endorsing the Joint Comprehensive
Plan of Action, terminated all provisions of resolutions relating to Iran and proliferation financing, including 1737
(2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and 1929 (2010), but established specific restrictions including targeted
financial sanctions. This lifts sanctions as part of a step by step approach with reciprocal commitments endorsed
by the Security Council. Implementation day of the JCPOA was on 16 January 2016.
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ค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 7
(บทลงโทษทางการเงินที่มีเป้าหมายเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธ)
A. วัตถุประสงค์

1. ข้อแนะน�ำที่ 7 ก�ำหนดให้แต่ละประเทศด�ำเนินการลงโทษทางการเงินแก่ผทู้ ถี่ กู ก�ำหนดเป็นเป้าหมาย10
เพื่อปฏิบัติตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งก�ำหนดให้แต่ละประเทศต้องด�ำเนิน
การโดยมิชักช้าเพื่ออายัดเงิน หรือทรัพย์สินอื่นของบุคคล หรือหน่วยงานใดๆที่คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติกำ� หนดรายชือ่ ไว้ ตามหมวด 7 ของกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ นอกจากนีย้ งั ก�ำหนดให้แต่ละ
ประเทศใช้บทลงโทษทางการเงินดังกล่าวเพื่อด�ำเนินการให้มั่นใจว่าไม่มีเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่จัดหาไว้
ให้เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด11 หรือหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดที่คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติก�ำหนดภายใต้หมวด 7 ของกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ โดยเป็นไปตามมติของ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการป้องกันและยับยั้งการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง12
2. ต้องเน้นยาํ้ ว่าไม่มเี จตนาใดๆทีจ่ ะน�ำข้อก�ำหนดทัง้ หลายทีม่ อี ยูใ่ นข้อแนะน�ำที่ 7 มาใช้แทนมาตรการอืน่
หรือพันธะผูกพันอืน่ ทีอ่ าจมีใช้อยูแ่ ล้วในการจัดการกับเงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ ในบริบททีเ่ กีย่ วกับการสืบสวน
สอบสวนหรือกระบวนพิจารณาคดีอาญาหรือคดีแพ่ง หรือคดีทางปกครอง โดยที่มาตรการอื่นหรือพันธะ
ผูกพันอืน่ ดังกล่าวทีเ่ ป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ในสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศหรือมติของคณะมนตรีความมัน่ คง
10 ข้อแนะน�ำที่ 7 เน้นไปที่มาตรการลงโทษทางการเงินที่มีการก�ำหนดเป้าหมาย รวมถึงข้อจ�ำกัดเฉพาะซึ่งก�ำหนดไว้ในมติ 2231

(ค.ศ. 2015) (ดูทภี่ าคผนวก B ย่อหน้า 6 (c) และ (d)) อย่างไรก็ตาม ควรตัง้ ข้อสังเกตว่ามติของคณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องนั้นกินความกว้างกว่าและก�ำหนดโทษประเภทต่างๆ (เช่น การห้ามการเดินทาง) และข้อก�ำหนดที่เป็น
บทบัญญัตทิ างการเงินอืน่ ๆ (เช่น บทบัญญัตวิ า่ ด้วยข้อห้ามทางการเงินทีพ่ จิ ารณากิจกรรมและบทบัญญัตวิ า่ ด้วยการเฝ้าระวังทางการ
เงิน) ในเรื่องที่เกี่ยวกับบทบัญญัติทางการเงินประเภทอื่นๆนั้น FATFได้ออกคู่มือที่ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย ซึ่งประเทศต่างๆ
ควรพิจารณาน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการน�ำมติของคณะมนตรีความมัน่ คงทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งนัน้ ๆไปด�ำเนินการให้บรรลุผล ในเรือ่ งที่
เกี่ยวกับการลงโทษทางการเงินโดยมีการก�ำหนดเป้าหมาย ซึ่งเกี่ยวโยงกับการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�ำลายล้างสูง (WMD) นัน้ FATF ได้ออกคูม่ อื ทีไ่ ม่มผี ลผูกพันทางกฎหมาย ซึง่ ประเทศต่างๆ ควรพิจารณาน�ำไปใช้เมือ่ ประเทศ
เหล่านั้นน�ำมติที่เกี่ยวข้องของคณะมนตรีความมั่นคงไปด�ำเนินการให้บรรลุผล
11 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

12 ให้ใช้ข้อแนะน�ำที่ 7 กับมติทั้งหมดของคณะมนตรีความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ใช้วิธีการลงโทษทางการเงินโดยการก�ำหนด

เป้าหมายในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการให้เงินสนับสนุนแก่การแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพในการท�ำลายล้างสูง และมติอนื่ ใดทีส่ บื ต่อมติเหล่านัน้
ในอนาคต ตลอดจนมติใดๆของคณะมนตรีความมั่นคง ที่จะออกมาในอนาคต ซึ่งจะใช้วิธีการลงโทษทางการเงินโดยการก�ำหนด
เป้าหมาย ในเรื่องที่เกี่ยวกับการให้การสนับสนุนทางการเงินให้แก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง ในช่วงที่มีการ
ออกค�ำอธิบายเพิม่ เติมนี้ (มิถนุ ายน ค.ศ. 2017) มติของคณะมนตรีความมัน่ คงทีใ่ ช้วธิ กี ารลงโทษทางการเงินโดยการก�ำหนดเป้าหมาย
ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการให้การสนับสนุนทางการเงินให้แก่การแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูงนัน้ ได้แก่ มติ 1718 (ค.ศ. 2006),
มติ 1874 (ค.ศ. 2009), มติ 2087 (ค.ศ. 2013), มติ 2094 (ค.ศ. 2013), มติ 2270 (ค.ศ. 2016), มติ 2321 (ค.ศ. 2016), และ มติ
2356 (ค.ศ. 2017) มติ 2231 (ค.ศ. 2015) ให้การรับรองแผนปฏิบัติร่วมที่ยกเลิกข้อก�ำหนดทุกข้อของมติที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธ รวมถึงมติ 1737 (ค.ศ. 2006) มติ 1747 (ค.ศ. 2007) มติ 1803 (ค.ศ. 2008) และ
มติ 1929 (ค.ศ. 2010) แต่ได้ก�ำหนดข้อจ�ำกัดเฉพาะรวมถึงมาตรการลงโทษทางการเงินอย่างก�ำหนดเป้าหมาย แผนปฏิบัติการร่วม
นี้ยกเลิกบทลงโทษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปในการตอบสนองต่อข้อตกลงที่คณะมนตรีความมั่นคง
รับรอง วันที่เริ่มแผนปฏิบัติการร่วมคือวันที่ 16 มกราคม ค.ศ. 2016
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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destruction non-proliferation.13 The focus of Recommendation 7 is on preventive measures
that are necessary and unique in the context of stopping the flow of funds or other assets to
proliferators or proliferation; and the use of funds or other assets by proliferators or proliferation,
as required by the United Nations Security Council (the Security Council).

B. DESIGNATIONS
3. Designations are made by the Security Council in annexes to the relevant resolutions, or
by the Security Council Committees established pursuant to these resolutions. There is no
specific obligation upon United Nations Member States to submit proposals for designations
to the Security Council or the relevant Security Council Committee(s). However, in practice,
the Security Council or the relevant Committee(s) primarily depends upon requests for
designation by Member States. Security Council resolution 1718 (2006) provides that the
relevant Committee shall promulgate guidelines as may be necessary to facilitate the
implementation of the measures imposed by this resolution and its successor resolutions.
Resolution 2231 (2015) provides that the Security Council shall make the necessary practical
arrangements to undertake directly tasks related to the implementation of the resolution.
4. Countries could consider establishing the authority and effective procedures or
mechanisms to propose persons and entities to the Security Council for designation in
accordance with relevant Security Council resolutions which impose targeted financial
sanctions in the context of the financing of proliferation of weapons of mass destruction. In
this regard, countries could consider the following elements:
		 (a) Identifying a competent authority(ies), either executive or judicial, as having
			responsibility for:
			 (i) Proposing to the 1718 Sanctions Committee, for designation as appropriate,
				 persons or entities that meet the specific criteria for designation as set forth in
				 resolution 1718 (2006) and its successor resolutions14, if that authority decides
				 to do so and believes that it has sufficient evidence to support the designation
				 criteria (see Section E for the specific designation criteria associated with
				 relevant Security Council resolutions); and
13 Based on requirements set, for instance, in the Nuclear Non-Proliferation Treaty, the Biological and Toxin
Weapons Convention, the Chemical Weapons Convention, and Security Council resolution 1540 (2004) and 2235
(2016). Those obligations exist separately and apart from the obligations set forth in Recommendation 7 and its
interpretive note.
14 Recommendation 7 is applicable to all current and future successor resolutions to resolution1718 (2006).
At the time of issuance of this Interpretive Note, (June 2017), the successor resolutions to resolution 1718 (2006)
are: resolution 1874 (2009), resolution 2087 (2013), resolution 2094 (2013), resolution 2270 (2016), resolution 2321
(2016) and resolution 2356 (2017).
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แห่ ง สหประชาชาติ ใ นเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การไม่ แ พร่ ข ยายอาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพท�ำ ลายล้ า งสู ง 13 จุ ด เน้ น
ของข้อแนะน�ำที่ 7 คือการมีมาตรการป้องกันที่จ�ำเป็นเฉพาะในบริบทของการสกัดกั้นกระแสเงินหรือ
ทรัพย์สินอื่นที่ส่งให้แก่ผู้ท�ำการแพร่ขยายอาวุธ หรือเพื่อการแพร่ขยายอาวุธ และการใช้เงินหรือทรัพย์สิน
อืน่ โดยผูแ้ พร่ขยายอาวุธ หรือเพือ่ การแพร่ขยายอาวุธตามทีค่ ณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติกำ� หนด
(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าคณะมนตรีความมั่นคง)

B. การก�ำหนด

3. คณะมนตรีความมั่นคงมีอ�ำนาจในการก�ำหนดรายชื่อโดยระบุไว้ในภาคผนวกต่อท้ายมติท่ีเกี่ยวข้อง
หรือคณะกรรมการของคณะมนตรีความมัน่ คงทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามมติเหล่านี้ รัฐทีเ่ ป็นสมาชิกของสหประชาชาติ
ไม่มพี นั ธกรณีทกี่ ำ� หนดให้ตอ้ งยืน่ เสนอให้กำ� หนดรายชือ่ ต่อคณะมนตรีความมัน่ คงหรือคณะกรรมการของ
คณะมนตรีความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ ในเบื้องต้นคณะมนตรีความมั่นคงหรือ
คณะกรรมการของคณะมนตรีความมั่นคงจะพิจารณาค�ำร้องขอจากประเทศสมาชิกในการก�ำหนดรายชื่อ
มติ 1718 (ค.ศ.2006) และมติ 1737 (ค.ศ. 2006) ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก�ำหนด
ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต้องประกาศก�ำหนดแนวทางตามที่เห็นว่าจ�ำเป็นเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้
มาตรการทั้งหลายที่ก�ำหนดไว้ในมตินี้และมติอื่นๆ ที่สืบต่อ ส่วนมติ 2231 (ค.ศ. 2015) ก�ำหนดให้
คณะมนตรีความมัน่ คงจัดท�ำข้อตกลงในทางปฏิบตั ทิ จี่ ำ� เป็นเพือ่ ด�ำเนินงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินการ
ตามข้อมติได้โดยตรง
4. แต่ละประเทศต้องพิจารณาจัดตัง้ หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีแ่ ละกระบวนการหรือกลไกในการด�ำเนิน
งานที่มีประสิทธิผล เพื่อเสนอชื่อบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
เพื่อให้ก�ำหนดรายชื่อตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นมติที่ก�ำหนดให้ใช้มาตรการ
ลงโทษทางการเงินแก่ผู้ที่ถูกก�ำหนดเป็นเป้าหมายฐานให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง ในแง่นี้แต่ละประเทศอาจพิจารณาองค์ประกอบต่อไปนี้
(a) ก�ำหนดหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจซึง่ อาจเป็นฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตุลาการก็ได้ ให้มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
(i) เสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยการลงโทษตามมติ 1718 เพื่อให้ก�ำหนดบุคคลหรือ
หน่วยงานตามที่เห็นสมควร ที่มีลักษณะตรงกับหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในมติ 1718
(ค.ศ.2006) และมติอื่นๆที่สืบต่อมติดังกล่าว14 หากหน่วยงานดังกล่าวตัดสินใจ
จะก�ำหนดรายชือ่ และเชือ่ ว่ามีหลักฐานเพียงพอในการสนับสนุนหลักเกณฑ์การก�ำหนด
ดังกล่าว (โปรดดูหมวด E เกีย่ วกับหลักเกณฑ์เฉพาะในการก�ำหนดรายชือ่ ซึง่ เชือ่ มโยง
กับมติทเี่ กีย่ วข้องของคณะมนตรีความมัน่ คง) และ
13 จากข้อก�ำหนดที่ระบุไว้ เช่น ข้อก�ำหนดในสนธิสัญญาป้องกันการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ อนุสัญญาว่าด้วยอาวุธชีวภาพและ

สารพิษ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยอาวุธเคมี มติ 1540 (ค.ศ. 2004) และมติ 2235 (ค.ศ. 2016) ของคณะมนตรีความมัน่ คง พันธะผูกพันเหล่านี้
แยกจากพันธะผูกพันที่ก�ำหนดไว้ในข้อแนะน�ำที่ 7 และบันทึกการตีความส�ำหรับข้อแนะน�ำดังกล่าวนี้

14 ให้ใช้ข้อแนะน�ำที่ 7 กับมติปัจจุบันของคณะมนตรีความมั่นคงและมติในอนาคตที่สืบต่อจากมติ 1718 (ค.ศ. 2006) ในช่วงที่มี

การออกค�ำอธิบายเพิ่มเติมฉบับนี้ (มิถุนายน ค.ศ. 2017) มติที่สืบต่อจากมติ 1718 (คศ. 2006) ได้แก่ มติ 1874 (ค.ศ. 2009)
มติ 2087 (ค.ศ. 2013), มติ 2094 (ค.ศ. 2013), มติ 2270 (ค.ศ. 2016), มติ 2321 (ค.ศ. 2016) และ มติ 2356 (ค.ศ. 2017)
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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			 (ii) Proposing to the Security Council, for designation as appropriate, persons or
				 entities that meet the criteria for designation as set forth in resolution 2231 (2015)
				 and any future successor resolutions, if that authority decides to do so and
				 believes that it has sufficient evidence to support the designation criteria
				 (see Section E for the specific designation criteria associated with relevant
				 Security Council resolutions).
		 (b) Having a mechanism(s) for identifying targets for designation, based on the
			 designation criteria set out in resolutions 1718 (2006), 2231 (2015), and their
			 successor resolutions (see Section E for the specific designation criteria of relevant
			 Security Council resolutions). Such procedures should ensure the determination,
			 according to applicable (supra-) national principles, whether reasonable grounds
			 or a reasonable basis exists to propose a designation.
		 (c) Having appropriate legal authority, and procedures or mechanisms, to collect or
			 solicit as much information as possible from all relevant sources to identify persons
			 and entities that, based on reasonable grounds, or a reasonable basis to suspect
			 or believe, meet the criteria for designation in the relevant Security Council
			resolutions.
		 (d) When deciding whether or not to propose a designation, taking into account the
			 criteria in Section E of this interpretive note. For proposals of designations, the
			 competent authority of each country will apply the legal standard of its own legal
			 system, taking into consideration human rights, respect for the rule of law, and in
			 recognition of the rights of innocent third parties.
		 (e) When proposing names to the 1718 Sanctions Committee, pursuant to resolution
			 1718 (2006) and its successor resolutions, or to the Security Council, pursuant to
			 resolution 2231 (2015) and any future successor resolutions, providing as much
			 detail as possible on:
			 (i) The proposed name, in particular, sufficient identifying information to allow for
				 the accurate and positive identification of persons and entities; and
			 (ii) Specific information supporting a determination that the person or entity meets
				 the relevant criteria for designation (see Section E for the specific designation
				 criteria of relevant Security Council resolutions).
		 (f) Having procedures to be able, where necessary, to operate ex parte against
			 a person or entity who has been identified and whose proposal for designation is
			being considered.
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(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(ii) เสนอต่อคณะมนตรีความมั่นคง เพื่อให้ก�ำหนดบุคคลหรือหน่วยงานตามที่เห็นสมควร
ที่มีลักษณะตรงตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการก�ำหนดรายชื่อดังที่ก�ำหนดไว้ในมติ 2231
(ค.ศ. 2015) และมติ อื่ น ๆ ที่ สื บ ต่ อ ในภายหลั ง ถ้ า หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วตั ด สิ น ใจ
จะก�ำหนดรายชื่อ และเชื่อว่ามีหลักฐานเพียงพอในการสนับสนุนตามหลักเกณฑ์
การก�ำหนดดังกล่าว (โปรดดูหมวด E เกี่ยวกับหลักเกณฑ์เฉพาะในการก�ำหนดรายชื่อ
ซึ่งเชื่อมโยงกับมติของคณะมนตรีความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง)
มีกลไกส�ำหรับการระบุทราบเป้าหมายที่จะก�ำหนดรายชื่อ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามที่
ก�ำหนดไว้ในมติ 1718 (ค.ศ. 2006) มติ 2231 (ค.ศ. 2015) และมติอื่นที่สืบต่อมติดังกล่าว
(โปรดดูหมวด E เกี่ยวกับหลักเกณฑ์เฉพาะในการก�ำหนดรายชื่อซึ่งเป็นมติของคณะมนตรี
ความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง) ขั้นตอนในการด�ำเนินการเช่นว่านั้น ต้องประกันให้มีการพิจารณา
ตามหลักการแห่งชาติหรือหลักการสากลว่ามีมลู เหตุอนั สมควรหรือพืน้ ฐานเหตุผลอันสมควร
ที่จะเสนอให้มีการก�ำหนดรายชื่อหรือไม่ก็
มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านกฎหมายและมีขั้นตอนในการด�ำเนินงานหรือมีกลไกในการ
รวบรวมหรื อ ขอข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะเป็ น ไปได้
เพือ่ ระบุทราบตัวตนของบุคคลและหน่วยงาน ซึง่ ตามมูลเหตุอนั สมควรเชือ่ หรือพืน้ ฐานเหตุผล
อันสมควรสงสัยหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นบุคคลและหน่วยงานที่มีลักษณะตรงตามหลักเกณฑ์
การก�ำหนดรายชื่อตามที่ก�ำหนดในมติของคณะมนตรีความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง
เมื่อพิจารณาว่าควรเสนอให้มีการก�ำหนดรายชื่อหรือไม่ โดยค�ำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ
ในหมวด E ของค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อนี้ส�ำหรับการเสนอให้มีการก�ำหนดชื่อนั้น หน่วยงาน
ที่มีอ�ำนาจของแต่ละประเทศจะใช้มาตรฐานกฎหมายของระบบกฎหมายของประเทศตน
โดยค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน การเคารพหลักนิติธรรมและการยอมรับสิทธิของบุคคลที่สาม
ผู้บริสุทธิ์
เมื่อเสนอชื่อต่อคณะกรรมการว่าด้วยการลงโทษตามมติ 1718 ซึ่งเป็นไปตามมติ 1718
ปี ค.ศ. 2006 และมติ อื่ น ที่ สื บ ต่ อ จากมติ ดั ง กล่ า ว หรื อ ต่ อ คณะมนตรี ค วามมั่ น คง
ซึ่งเป็นไปตามมติ 2231 (ค.ศ. 2015) และมติอื่นที่สืบต่อในภายหลัง โดยให้รายละเอียด
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนี้
(i) ชื่อที่เสนอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลระบุตัวตนบุคคลและหน่วยงานอย่างเพียงพอ
เพื่อให้มีความถูกต้องที่สุด
(ii) ข้อมูลเฉพาะที่จะสนับสนุนการพิจารณาว่าบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวนั้นมีลักษณะ
ตรงกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการก�ำหนดรายชื่อ (โปรดดูหมวด E ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เฉพาะในการก�ำหนดตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง)
มีขั้นตอนการด�ำเนินงานที่สามารถด�ำเนินการฝ่ายเดียวกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกระบุ
รายชื่อได้ และเป็นผู้ที่ตกอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนด
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C. FREEZING AND PROHIBITING DEALING IN FUNDS
OR OTHER ASSETS OF DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES
5. There is an obligation for countries to implement targeted financial sanctions without
delay against persons and entities designated:
		 (a) In the case of resolution 1718 (2006) and its successor resolutions, by the Security
			 Council in annexes to the relevant resolutions, or by the 1718 Sanctions Committee
			 of the Security Council15 ; and
		 (b) In the case of resolution 2231 (2015) and any future successor resolutions by the
			 Security Council, when acting under the authority of Chapter VII of the Charter of the
			United Nations.
6. Countries should establish the necessary legal authority and identify competent domestic
authorities responsible for implementing and enforcing targeted financial sanctions, in
accordance with the following standards and procedures:
		 (a) Countries16 should require all natural and legal persons within the country to
			 freeze, without delay and without prior notice, the funds or other assets of
			 designated persons and entities. This obligation should extend to: all funds or
			 other assets that are owned or controlled by the designated person or entity, and
			 not just those that can be tied to a particular act, plot or threat of proliferation; those
			 funds or other assets that are wholly or jointly owned or controlled, directly or
			 indirectly, by designated persons or entities; and the funds or other assets derived
			 or generated from funds or other assets owned or controlled directly or indirectly
			 by designated persons or entities, as well as funds or other assets of persons and
			 entities acting on behalf of, or at the direction of designated persons or entities.
		 (b) Countries should ensure that any funds or other assets are prevented from being
			 made available by their nationals or by any persons or entities within their territories,
			 to or for the benefit of designated persons or entities unless licensed, authorised
			 or otherwise notified in accordance with the relevant Security Council resolutions
			 (see Section E below).
15 As noted in resolution 2270 (2016) (OP32) this also applies to entities of the Government of the Democratic People’s
Republic of Korea or the Worker’s Party of Korea that countries determine are associated with the DPRK’s nuclear or ballistic
missile programmes or other activities prohibited by resolution 1718 (2006) and successor resolutions.
16 In the case of the European Union (EU), which is considered a supra-national jurisdiction under Recommendation 7 by the
FATF, the assets of designated persons and entities are frozen under EU Common Foreign and Security Policy (CFSP) Council
decisions and Council regulations (as amended). EU member states may have to take additional measures to implement the
freeze, and all natural and legal persons within the EU have to respect the freeze and not make funds available to designated
persons and entities.
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C. การอายัดและการห้ามการด�ำเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินอื่นของบุคคล
และหน่วยงานที่ถูกก�ำหนด
5. แต่ละประเทศมีพนั ธกรณีจะต้องด�ำเนินการโดยมิชกั ช้าในการใช้มาตรการลงโทษทางการเงินทีก่ ำ� หนด
เป้าหมายกับบุคคลและหน่วยงานที่ถูกก�ำหนดดังนี้
(a) ในกรณีของมติ 1718 (ค.ศ. 2006) และมติอนื่ ทีส่ บื ต่อมติดงั กล่าวโดยคณะมนตรีความมัน่ คง
ในภาคผนวกต่อท้ายมติทเี่ กีย่ วข้อง หรือโดยคณะกรรมการว่าด้วยการลงโทษตามมติ 1718
ของคณะมนตรีความมั่นคง15 และ
(b) ในกรณีของมติ 2231 (ค.ศ. 2015) และมติอื่นที่สืบต่อมติในภายหลัง โดยคณะมนตรี
ความมั่นคง เมื่อปฏิบัติหน้าที่ตามอ�ำนาจในหมวด 7 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ
6. แต่ละประเทศต้องจัดตั้งหน่วยงานด้านกฎหมาย และระบุหน่วยงานภายในประเทศที่รับผิดชอบ
การปฏิบตั ติ ามและการบังคับใช้มาตรการลงโทษทางการเงินทีก่ ำ� หนดเป้าหมายให้บรรลุผล ตามมาตรฐาน
และขั้นตอนในการด�ำเนินงานต่อไปนี้
(a) แต่ละประเทศ16 ต้องก�ำหนดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งหมดที่อยู่ในประเทศ
ด�ำเนินการโดยมิชักช้าและโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าในการอายัดเงินหรือทรัพย์สินอื่น
ของบุคคลและหน่วยงานที่ถูกก�ำหนดพันธะผูกพันดังกล่าวนี้ต้องครอบคลุมถึงสิ่งต่อไปนี้
คือ: เงินทัง้ หมดหรือทรัพย์สนิ อืน่ ทัง้ หมดทีบ่ คุ คลหรือหน่วยงานทีถ่ กู ก�ำหนดเป็นเจ้าของหรือ
มีอ�ำนาจควบคุมและไม่ใช่เพียงเฉพาะเงินหรือทรัพย์สินที่สามารถโยงเข้ากับการกระท�ำ
เฉพาะเจาะจงอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด หรื อ แผน หรื อ ภั ย คุ ก คามจากการแพร่ ข ยายอาวุ ธ
ตลอดจนเงินหรือทรัพย์สินอื่นทั้งหลายซึ่งบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกก�ำหนดเป็นเจ้าของ
ทั้งหมด หรือเป็นเจ้าของร่วม หรือมีอ�ำนาจควบคุมทั้งหมดโดยทางตรงหรือทางอ้อม
และเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ ไ ด้ ม าจากหรื อ เกิ ด จากเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ บุ ค คลหรื อ
หน่วยงานที่ถูกก�ำหนดนั้นเป็นเจ้าของ หรือมีอ�ำนาจควบคุมโดยตรงหรือโดยทางอ้อม
ตลอดจนเงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ ของบุคคลและหน่วยงานทีก่ ระท�ำการในนามหรือด�ำเนินการ
ตามค�ำบัญชาของบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกก�ำหนดชื่อ
(b) แต่ละประเทศ จะต้องป้องกันไม่ให้พลเมืองของตนหรือบุคคลหนึง่ บุคคลใดหรือหน่วยงานหนึง่
หน่วยงานใดทีอ่ ยูใ่ นประเทศของตน สามารถน�ำเงิน หรือทรัพย์สนิ อืน่ นัน้ ไปใช้ได้ หรือ จัดหาให้
เพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกก�ำหนด ยกเว้นแต่จะมีใบอนุญาต หรือ
ได้รับมอบอ�ำนาจ หรือมิฉะนั้นก็ได้รับแจ้งตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง
(โปรดดูหมวด E ข้างล่าง)
15 ตามที่ระบุไว้ในมติ 2270 (ค.ศ. 2016) (OP32) จะน�ำมาปรับใช้กับหน่วยงานของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

เกาหลีหรือพรรคแรงงานของเกาหลีซงึ่ ประเทศต่างๆ ระบุวา่ เกีย่ วข้องกับโครงการนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลีหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ถูกห้ามตามมติ 1718 (ค.ศ. 2006) และมติที่สืบต่อ
16 ในกรณีของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งถือว่าเป็นองค์การที่มีเขตอ�ำนาจเหนือรัฐตามข้อแนะน�ำที่ 7 นั้น ให้อายัดทรัพย์สินของบุคคล

และหน่วยงานที่ถูกก�ำหนด ตามระเบียบข้อบังคับของ EU ด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงร่วม (CFSP) มติคณะมนตรีและ
ระเบียบคณะมนตรี (ตามแก้ไขเพิม่ เติม) รัฐทีเ่ ป็นสมาชิกของ EU อาจต้องใช้มาตรการเพิม่ เติมเพือ่ ด�ำเนินการอายัด และบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคลทั้งหมดใน EU ต้องปฏิบัติตามมาตรการอายัด และต้องไม่จัดหาเงินให้มีไว้ส�ำหรับบุคคลและหน่วยงานที่ถูกก�ำหนด
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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		 (c) Countries should have mechanisms for communicating designations to financial
			 institutions and DNFBPs immediately upon taking such action, and providing clear
			 guidance, particularly to financial institutions and other persons or entities,
			 including DNFBPs, that may be holding targeted funds or other assets, on their
			 obligations in taking action under freezing mechanisms.
		 (d) Countries should require financial institutions and DNFBPs17 to report to
			 competent authorities any assets frozen or actions taken in compliance with the
			 prohibition requirements of the relevant Security Council resolutions, including
			 attempted transactions, and ensure that such information is effectively utilised by
			competent authorities.
		 (e) Countries should adopt effective measures which protect the rights of bona fide
			third parties acting in good faith when implementing the obligations under
			Recommendation 7.
		 (f) Countries should adopt appropriate measures for monitoring, and ensuring
			 compliance by, financial institutions and DNFBPs with the relevant laws or
			 enforceable means governing the obligations under Recommendation 7. Failure
			 to comply with such laws, or enforceable means should be subject to civil,
			 administrative or criminal sanctions.

D. DE-LISTING, UNFREEZING AND PROVIDING ACCESS TO FROZEN
FUNDS OR OTHER ASSETS
7. Countries should develop and implement publicly known procedures to submit de-listing
requests to the Security Council in the case of designated persons and entities, that, in the
view of the country, do not or no longer meet the criteria for designation. Once the Security
Council or the relevant Sanctions Committee has de-listed the person or entity, the obligation
to freeze no longer exists. In the case of resolution 1718 (2006) and its successor resolutions,
such procedures and criteria should be in accordance with any applicable guidelines or
procedures adopted by the Security Council pursuant to resolution 1730 (2006) and any
successor resolutions, including those of the Focal Point mechanism established under that
resolution. Countries should enable listed persons and entities to petition a request for
delisting at the Focal Point for de-listing established pursuant to resolution 1730 (2006), or
should inform designated persons or entities to petition the Focal Point directly.

17 Security Council resolutions apply to all natural and legal persons within the country.
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(c) แต่ละประเทศต้องมีกลไกในการติดต่อสือ่ สารเพือ่ แจ้งรายชือ่ ผูท้ ถี่ กู ก�ำหนดไปให้สถาบันการเงิน
และ DNFBPs ได้ทราบทันทีและก�ำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ให้แก่สถาบันการเงินและบุคคลอืน่ หรือหน่วยงานอืน่ รวมถึง DNFBPs ทีอ่ าจจะถือครองเงิน
หรือทรัพย์สินอื่นที่เป็นเป้าหมาย ให้ได้ทราบถึงหน้าที่ของตนในการด�ำเนินการตามกลไก
ในการอายัดทรัพย์สิน
(d) แต่ละประเทศต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงินและ DNFBPs17 ต้องรายงานต่อหน่วยงานที่
มีอ�ำนาจให้ทราบถึงเรื่องทรัพย์สินใดๆ ที่ถูกอายัด หรือการด�ำเนินการใดๆ ที่กระท�ำไปเพื่อ
ปฏิบัติตามข้อห้ามตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงความพยายาม
ที่จะท�ำธุรกรรมด้วย และแต่ละประเทศต้องด�ำเนินการให้มั่นใจว่าหน่วยงานที่มีอ�ำนาจ
ได้น�ำข้อมูลดังกล่าวนั้นไปใช้อย่างมีประสิทธิผล
(e) แต่ละประเทศต้องใช้มาตรการทีม่ ปี ระสิทธิผลในการคุม้ ครองสิทธิของบุคคลทีส่ ามซึง่ กระท�ำการ
ด้วยความสุจริตในการปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้ข้อแนะน�ำที่ 7
(f) แต่ละประเทศต้องน�ำมาตรการที่เหมาะสมมาใช้ในการติดตามตรวจสอบและด�ำเนินการ
ให้มั่นใจว่าสถาบันการเงินและ DNFBPs ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือวิธีการ
ทีอ่ าจบังคับได้ซงึ่ น�ำมาก�ำกับควบคุมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามพันธะผูกพันในข้อแนะน�ำที่ 7 ถ้าหาก
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือวิธีการที่อาจบังคับได้ดังกล่าว สถาบันการเงินและ DNFBPs
ต้องอยู่ในข่ายที่จะถูกลงโทษทางแพ่ง ทางปกครอง หรือ ทางอาญา

D. การปลดชื่อออกจากบัญชี การยกเลิกอายัด และการจัดหาวิธีให้เข้าถึงเงินหรือ
ทรัพย์สินอื่นที่ถูกอายัด
7. แต่ละประเทศต้องพัฒนาและด�ำเนินการตามขั้นตอนที่เปิดเผยในการยื่นค�ำร้องขอให้ปลดชื่อออก
จากบัญชีตอ่ คณะมนตรีความมัน่ คงในกรณีทบี่ คุ คลและหน่วยงานทีถ่ กู ก�ำหนด ซึง่ ในความเห็นของประเทศนัน้
เห็นว่าไม่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ในการก�ำหนด หรือไม่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดอีกต่อไป
เมื่อคณะมนตรีความมั่นคงหรือคณะกรรมการลงโทษที่เกี่ยวข้องได้ปลดชื่อบุคคลหรือหน่วยงานออกจาก
บัญชีแล้ว หน้าที่ในการอายัดจะไม่มีอีกต่อไป ในกรณีของมติ 1718 (ค.ศ. 2006) และมติที่สืบต่อนั้น
ขั้นตอนการด�ำเนินงานและหลักเกณฑ์เช่นว่านั้นต้องเป็นไปตามแนวทางหรือขั้นตอนที่ซึ่งคณะมนตรี
ความมั่นคงได้ลงมติรับตามมติ 1730 (ค.ศ. 2006) และมติอื่นใดที่สืบต่อมติดังกล่าว รวมถึงมติของกลไก
ประสานงานกลาง ที่จัดตั้งขึ้นตามมติดังกล่าวนั้น แต่ละประเทศต้องด�ำเนินการให้บุคคลและหน่วยงาน
ที่ถูกก�ำหนดให้สามารถยื่นค�ำร้องได้ที่หน่วยประสานงานกลาง เพื่อขอให้ปลดชื่อออกจากบัญชี โดยที่
การปลดชื่อออกจากบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามมติ 1730 (ค.ศ. 2006) หรือมิฉะนั้นก็ต้องแจ้งให้บุคคลหรือ
หน่วยงานที่ถูกก�ำหนดให้ยื่นค�ำร้องต่อหน่วยประสานงานกลาง โดยตรง

17 ให้ใช้มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศ
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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8. For persons or entities with the same or similar name as designated persons or entities,
who are inadvertently affected by a freezing mechanism (i.e., a false positive), countries should
develop and implement publicly known procedures to unfreeze the funds or other assets of
such persons or entities in a timely manner, upon verification that the person or entity involved
is not a designated person or entity.
9. Where countries have determined that the exemption conditions set out in resolution
1718 (2006) and resolution 1737 (2006) are met, countries should authorise access to funds
or other assets in accordance with the procedures set out therein.
10. Countries should permit the addition to the accounts frozen pursuant to resolution 1718
(2006) or resolution 1737 (2006) of interests or other earnings due on those accounts or
payments due under contracts, agreements or obligations that arose prior to the date on
which those accounts became subject to the provisions of this resolution, provided that any
such interest, other earnings and payments continue to be subject to these provisions and
are frozen.
11. Freezing action taken pursuant to resolution 1737 (2006) shall not prevent a designated
person or entity from making any payment due under a contract entered into prior to the
listing of such person or entity, provided that:
		 (a) The relevant countries have determined that the contract is not related to any
			 of the prohibited items, materials, equipment, goods, technologies, assistance,
			 training, financial assistance, investment, brokering or services referred to in the
			 relevant Security Council resolution;
		 (b) The relevant countries have determined that the payment is not directly or indirectly
			 received by a person or entity designated pursuant to resolution 1737 (2006); and
		 (c) The relevant countries have submitted prior notification to the 1737 Sanctions
			 Committee of the intention to make or receive such payments or to authorise,
			 where appropriate, the unfreezing of funds, other financial assets or economic
			 resources for this purpose, ten working days prior to such authorization.18
12. Countries should have mechanisms for communicating de-listings and unfreezings to
the financial sector and the DNFBPs immediately upon taking such action, and providing
adequate guidance, particularly to financial institutions and other persons or entities,
including DNFBPs, that may be holding targeted funds or other assets, on their obligations
to respect a de-listing or unfreezing action.
18 In cases where the designated person or entity is a financial institution, jurisdictions should consider the FATF guidance
issued as an annex to The Implementation of Financial Provisions of United Nations Security Council Resolutions to Counter
the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, adopted in September 2007.
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8. ส�ำหรับบุคคลหรือหน่วยงานที่มีชื่อเดียวกัน หรือมีชื่อคล้ายกันกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกก�ำหนด
ซึ่งได้รับผลกระทบโดยบังเอิญจากกลไกการอายัด (false positive) นั้น แต่ละประเทศควรพัฒนาจัดท�ำ
ขั้นตอนอย่างเปิดเผยเพื่อยกเลิกการอายัดเงินหรือทรัพย์สินอื่นของบุคคลหรือหน่วยงานเช่นว่านั้นโดยเร็ว
ทั้งนี้หลังจากที่ได้ตรวจสอบยืนยันแล้วว่าบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนั้น ไม่ใช่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่ถูกก�ำหนดรายชื่อ
9. ในกรณีทแี่ ต่ละประเทศพิจารณาเห็นว่าเงือ่ นไขในการยกเว้นตามมติ 1718 (ค.ศ. 2006) และมติ 1713
(ค.ศ. 2006) นัน้ ได้รบั การปฏิบตั ติ ามแล้ว แต่ละประเทศควรมอบอ�ำนาจให้สามารถเข้าถึงเงิน หรือทรัพย์สนิ อืน่
ตามขั้นตอนการด�ำเนินงานที่ก�ำหนดไว้ในมติเหล่านั้น
10. ส�ำหรับบัญชีที่ถูกอายัดตามมติ 1718 (ค.ศ. 2006) หรือมติ 1737 (ค.ศ. 2006) นั้น แต่ละประเทศ
ควรอนุ ญ าตให้ มี ก ารเพิ่ ม ดอกเบี้ ย หรื อ รายได้ อื่ น เข้ า ไปในบั ญ ชี ดั ง กล่ า ว หรื อ อนุ ญ าตให้ ช� ำ ระเงิ น
ตามข้อก�ำหนดในสัญญา หรือข้อตกลงหรือพันธะผูกพันที่เกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีเหล่านั้นจะตกอยู่ใต้บังคับ
ของบทบัญญัตแิ ห่งมตินี้ โดยมีเงือ่ นไขว่าดอกเบีย้ ใดๆ ดังกล่าว ตลอดจนรายได้อนื่ และการช�ำระเงินทัง้ หลาย
นั้นยังคงตกอยู่ใต้บังคับของบทบัญญัติต่างๆ ดังกล่าว และยังคงถูกอายัดต่อไป
11. การอายัดที่กระท�ำไปตามมติ 1737 (ค.ศ. 2006) ต้องไม่ท�ำให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกก�ำหนด
พ้นจากพันธะในการช�ำระเงินตามสัญญาที่กระท�ำขึ้นก่อนการระบุชื่อบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวไว้ใน
บัญชีรายชื่อ โดยมีเงื่อนไขว่า
(a) แต่ละประเทศที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาแล้วว่าสัญญานั้นไม่ได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับรายการ
ที่ต้องห้ามตลอดจน วัตถุ, อุปกรณ์, สินค้า, เทคโนโลยี, ความช่วยเหลือ, การฝึกอบรม,
ความช่วยเหลือทางการเงิน, การลงทุน, การเป็นคนกลาง หรือบริการต่างๆ ที่อ้างถึงในมติ
ที่เกี่ยวข้องของคณะมนตรีความมั่นคง
(b) แต่ละประเทศทีเ่ กีย่ วข้องได้พจิ ารณาแล้วว่าบุคคลหรือหน่วยงานทีถ่ กู ก�ำหนดตามมติ 1737
(ค.ศ. 2006) ไม่ได้รับการช�ำระเงินนั้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และ
(c) แต่ละประเทศที่เกี่ยวข้องได้ยื่นหนังสือแจ้งล่วงหน้าต่อคณะกรรมการก�ำหนดโทษตามมติ
ที่ 1737 ให้ทราบถึงเจตนาทีจ่ ะช�ำระ หรือจะรับการช�ำระดังกล่าว หรือเจตนาทีจ่ ะมอบอ�ำนาจ
ในกรณีที่เหมาะสมเพื่อให้ยกเลิกการอายัดเงินดังกล่าว ตลอดจนทรัพย์สินทางการเงินอื่น
หรือทรัพยากรทางเศรษฐกิจทีน่ ำ� มาใช้เพือ่ วัตถุประสงค์นี้ โดยจะต้องยืน่ หนังสือแจ้งล่วงหน้า
ดังกล่าวสิบวันท�ำการก่อนวันมอบอ�ำนาจ18
12. แต่ละประเทศควรมีกลไกในการแจ้งเรื่องการปลดชื่อออกจากบัญชี และการยกเลิกการอายัด
ให้ภาคการเงิน ตลอดจนธุรกิจและผูป้ ระกอบวิชาชีพทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงินได้ทราบทันทีเมือ่ ได้ดำ� เนินการ
ปลดชื่อและยกเลิกการอายัดดังกล่าว และควรมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส�ำหรับสถาบันการเงินและบุคคลหรือหน่วยงานอื่น รวมถึงธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการ
เงินที่อาจจะก�ำลังถือครองเงิน หรือทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นเป้าหมายอยู่ เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ของตนที่จะ
ต้องปฏิบัติตามการปลดชื่อออกจากบัญชีหรือการยกเลิกการอายัดทรัพย์
18 ในกรณีที่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกก�ำหนดนั้นเป็นสถาบันการเงิน แต่ละประเทศควรพิจารณาใช้คู่มือของ FATF ที่ออกมาเป็น

ภาคผนวกต่อท้ายเอกสารว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติทางการเงินของมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เพื่อตอบโต้
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง, ตามที่ได้ลงมติรับเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2007
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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E. UNITED NATIONS DESIGNATION CRITERIA
13. The criteria for designation as specified in the relevant United Nations Security Council
resolution are:
		(a) Resolution 1718 (2006), 2087 (2013), 2094 (2013) and 2270 (2016):
			 (i) Any person or entity engaged in the Democratic People’s Republic of Korea
				 (DPRK)’s nuclear-related, other WMD-related and ballistic missile-related
				 programs;
			 (ii) Any person or entity providing support for DPRK’s nuclear-related, other
				 WMD-related and ballistic missile-related programs, including through
				 illicit means;
			 (iii) Any person or entity acting on behalf of or at the direction of any person or
				 entity designated under subsection 13(a)(i) or subsection 13(a)(ii)19;
			 (iv) Any legal person or entity owned or controlled, directly or indirectly, by any
				 person or entity designated under subsection 13(a)(i) or subsection 13(a)(ii)20
			 (v) Any person or entity that has assisted in the evasion of sanctions or in violating
				 the provisions of resolutions 1718 (2006) and 1874 (2009);
			 (vi) Any person or entity that has contributed to DPRK’s prohibited programmes,
				 activities prohibited by the DPRK-related resolutions, or to the evasion of
				 provisions; or
			 (vii) Any entity of the Government of the DPRK or the Worker’s Party of Korea, or
				 person or entity acting on their behalf or at their direction, or by any entity
				 owned or controlled by them, that countries determine are associated with the
				 DPRK’s nuclear or ballistic missile programmes or other activities prohibited
				 by resolution 1718 (2006) and successor resolutions.
		(b) On Iran – Resolution 2231 (2015):
			 (i) Any person or entity having engaged in, directly associated with or provided
				 support for Iran’s proliferation sensitive nuclear activities contrary to Iran’s
				 commitments in the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) or the
				 development of nuclear weapon delivery systems, including through the
				 involvement in procurement of prohibited items, goods, equipment, materials
				 and technology specified in Annex B to resolution 2231 (2015);

19 The funds or assets of these persons or entities are frozen regardless of whether they are specifically identified by
the Committee.
20 Ibid.
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E. หลักเกณฑ์ในการก�ำหนดรายชื่อของสหประชาชาติ
13. หลั ก เกณฑ์ ใ นการก� ำ หนดรายชื่ อ ตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นมติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของคณะมนตรี ค วามมั่ น คง
แห่งสหประชาชาติ ได้แก่
		(a) มติ 1718 (ค.ศ. 2006) มติ 2087 (ค.ศ. 2013) มติ 2094 (ค.ศ. 2013) และ มติ 2270 (ค.ศ. 2016):
(i) บุคคลใดหรือหน่วยงานใดก็ตาม ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์และ
ขีปนาวุธของสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยแห่งเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ตลอดจน
โครงการอื่นที่เกี่ยวกับอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง และ ;
(ii) บุคคลใดหรือหน่วยงานใด ที่ให้การสนับสนุนแก่โครงการนิวเคลียร์ ตลอดจนโครงการ
อืน่ ทีเ่ กีย่ วกับอาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูง และโครงการขีปนาวุธทิง้ ตัวของสาธารณรัฐ
ประชาชนประชาธิปไตยแห่งเกาหลี (เกาหลีเหนือ) โดยรวมถึงการให้การสนับสนุน
ผ่านวิธีการที่ผิดกฎหมายด้วย;
(iii) บุคคลใดหรือหน่วยงานใดที่กระท�ำการในนามหรือตามค�ำบัญชาการของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดหรือหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดที่ถูกก�ำหนดภายใต้หมวดย่อย 13 (a) (i) หรือ
หมวดย่อย 13 (a) (ii)19;
(iv) นิตบิ คุ คลใดหรือหน่วยงานใด ทีเ่ ป็นของหรืออยูภ่ ายใต้การควบคุมไม่วา่ โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมของบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกก�ำหนดตามหมวดย่อยที่ 13 (a) (i) หรือ
หมวดย่อยที่ 13 (a) (ii)20
(v) บุคคลใดหรือหน่วยงานใดที่ช่วยเหลือในการหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษหรือละเมิด
ข้อก�ำหนดของมติ 1718 (ค.ศ. 2006) และ 1874 (ค.ศ. 2009)
(vi) บุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ทีใ่ ห้การสนับสนุนโครงการต้องห้ามของสาธารณรัฐประชาชน
ประชาธิปไตยแห่งเกาหลี (เกาหลีเหนือ) กิจกรรมต้องห้ามต่างๆ ภายใต้มติที่เกี่ยวข้อง
กับเกาหลีเหนือ หรือช่วยในการหลบเลี่ยงข้อก�ำหนดต่างๆ หรือ
(vii)หน่ ว ยงานใดของสาธารณรั ฐ ประชาชนประชาธิ ป ไตยแห่ ง เกาหลี (เกาหลี เ หนื อ )
หรือพรรคแรงงานของเกาหลี หรือบุคคลใดหรือหน่วยงานใดที่กระท�ำการในนามหรือ
ตามค�ำบัญชาการ หรือโดยหน่วยงานทีเ่ ป็นของหรืออยูภ่ ายใต้การควบคุมของสาธารณรัฐ
ประชาชนประชาธิปไตยแห่งเกาหลี (เกาหลีเหนือ) หรือพรรคแรงงานของเกาหลี
ซึง่ ประเทศต่างๆ ระบุวา่ เกีย่ วข้องกับนิวเคลียร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี ห รื อ โครงการขี ป นาวุ ธ ทิ้ ง ตั ว หรื อ กิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ ถู ก ห้ า มตามมติ 1718
(ค.ศ. 2006) และมติที่สืบต่อ
		(b) เกี่ยวกับอิหร่าน - มติ 2231 (ค.ศ. 2015):
(i) บุคคลใดหรือหน่วยงานใดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีความสัมพันธ์โดยตรง หรือให้
การสนับสนุนกิจกรรมด้านการแพร่ขยายนิวเคลียร์ที่อ่อนไหวให้แก่อิหร่านอันเป็น
การขัดกับค�ำมัน่ ของอิหร่านทีใ่ ห้ไว้ตามแผนปฏิบตั กิ ารร่วม หรือการพัฒนาระบบส่งอาวุธ
นิวเคลียร์ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดหาสิ่งของต้องห้าม สินค้า อุปกรณ์ วัสดุ
และเทคโนโลยีตามที่ระบุในภาคผนวก B ของมติ 2231 (ค.ศ. 2015)
19 เงินหรือทรัพย์สนิ ของบุคคลหรือหน่วยงานเหล่านีจ้ ะต้องอายัดไว้ ไม่วา่ คณะกรรมการของคณะมนตรีความมัน่ คง จะระบุชอื่ บุคคล

หรือนิติบุคคลเหล่านี้เป็นการเฉพาะหรือไม่ก็ตาม
20 Ibid.(โปรดดูเชิงอรรถก่อนหน้านี้)

ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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			 (ii)
				
			 (iii)
				
				

Any person or entity assisting designated persons or entities in evading or
acting inconsistently with the JCPOA or resolution 2231 (2015); and
Any person or entity acting on behalf or at a direction of any person or entity
in subsection 13(b)(i), subsection 13(b)(ii) and/or subsection 13(b)(iii), or by any
entities owned or controlled by them.

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 8
(NON-PROFIT ORGANISATIONS)
A. INTRODUCTION
1. Given the variety of legal forms that non-profit organisations (NPOs) can have, depending
on the country, the FATF has adopted a functional definition of NPO. This definition is based
on those activities and characteristics of an organisation which put it at risk of terrorist financing
abuse, rather than on the simple fact that it is operating on a non-profit basis. For the
purposes of this Recommendation, NPO refers to a legal person or arrangement or
organisation that primarily engages in raising or disbursing funds for purposes such as
charitable, religious, cultural, educational, social or fraternal purposes, or for the carrying out
of other types of “good works”. Without prejudice to Recommendation 1, this Recommendation
only applies to those NPOs which fall within the FATF definition of an NPO. It does not apply
to the entire universe of NPOs.
2. NPOs play a vital role in the world economy and in many national economies and social
systems. Their efforts complement the activity of the governmental and business sectors in
providing essential services, comfort and hope to those in need around the world. The FATF
recognises the vital importance of NPOs in providing these important charitable services, as
well as the difficulty of providing assistance to those in need, often in high risk areas and
conflict zones, and applauds the efforts of NPOs to meet such needs. The FATF also
recognises the intent and efforts to date of NPOs to promote transparency within their
operations and to prevent terrorist financing abuse, including through the development of
programmes aimed at discouraging radicalisation and violent extremism. The ongoing
international campaign against terrorist financing has identified cases in which terrorists and
terrorist organisations exploit some NPOs in the sector to raise and move funds, provide
logistical support, encourage terrorist recruitment, or otherwise support terrorist organisations
and operations. As well, there have been cases where terrorists create sham charities or
engage in fraudulent fundraising for these purposes. This misuse not only facilitates terrorist
activity, but also undermines donor confidence and jeopardises the very integrity of NPOs.
Therefore, protecting NPOs from terrorist financing abuse is both a critical component of the
global fight against terrorism and a necessary step to preserve the integrity of NPOs and the
donor community. Measures to protect NPOs from potential terrorist financing abuse should
be targeted and in line with the risk-based approach. It is also important for such measures
to be implemented in a manner which respects countries’ obligations under the Charter of
the United Nations and international human rights law.
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(ii) บุคคลใดหรือหน่วยงานใด ที่ช่วยเหลือบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกก�ำหนดในการละเมิด
หรือกระท�ำการที่ขัดกับแผนปฏิบัติการร่วมหรือมติ 2231 (2015) และ
(iii) บุ ค คลใดหรื อ หน่ ว ยงานใดที่ ก ระท� ำ การในนามหรื อ ตามค� ำ บั ญ ชาของบุ ค คลหนึ่ ง
บุคคลใดหรือหน่วยงานใดในหมวดย่อย 13 (b) (i) หมวดย่อย 13 (b) (ii) และ/หรือ
หมวดย่อย 13 (b) (iii) หรือโดยหน่วยงานอืน่ ทีบ่ คุ คลเหล่านัน้ เป็นเจ้าของหรือมีอำ� นาจควบคุม

ค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 8
(องค์กรไม่แสวงหาก�ำไร)
A. บทน�ำ
1. เนื่องจากรูปแบบตามกฎหมายขององค์กรไม่แสวงหาก�ำไร (non-profit organisations (NPOs))
ในแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน FATF จึงได้กำ� หนดนิยามของ NPO ในเชิงภารกิจ โดยพิจารณาจากพืน้ ฐาน
ของกิจกรรมและลักษณะขององค์กรซึ่งท�ำให้องค์กรเสี่ยงต่อการถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย มากกว่าจะพิจารณาข้อเท็จจริงเพียงว่าองค์กรนีด้ ำ� เนินงานแบบไม่แสวงหาก�ำไร
เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อแนะน�ำข้อที่ 8 นี้ NPO หมายถึงนิติบุคคลหรือการตกลงกันทางกฎหมายหรือ
องค์กรทีม่ คี วามเกีย่ วข้องส่วนใหญ่กบั การระดมเงินหรือจ่ายเงินเพือ่ วัตถุประสงค์ตา่ งๆ เช่น การกุศล ศาสนา
วัฒนธรรม การศึกษา สังคม หรือภราดรภาพ หรือเพือ่ ด�ำเนิน “งานทีเ่ กีย่ วกับการท�ำความดี” ประเภทอืน่ ๆ
ข้อแนะน�ำข้อนี้จะไม่กระทบกับข้อแนะน�ำข้อที่ 1 และจะใช้กับ NPOs ในบริบทตามค�ำนิยามของ FATF
เท่านั้น โดยจะไม่ครอบคลุมถึงภาค NPOs ทั้งหมด
2. องค์กรไม่แสวงหาก�ำไร (NPOs) มีบทบาทส�ำคัญในเศรษฐกิจโลกและในระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของหลายประเทศ ความเพียรพยายามขององค์กรไม่แสวงหาก�ำไร เป็นการเสริมกิจกรรมของภาครัฐบาลและ
ภาคธุรกิจในการให้บริการทีจ่ ำ� เป็นตลอดจนให้ความผาสุกและความหวังแก่ผทู้ มี่ คี วามต้องการทัว่ โลก FATF
ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ของ NPOs ในการให้ บ ริ ก ารทางการกุ ศ ลที่ ส� ำ คั ญ ต่ า งๆ รวมทั้ ง
ความยากล�ำบากในการให้ความช่วยเหลือแก่ผทู้ ตี่ อ้ งการ ซึง่ มักอยูใ่ นพืน้ ทีข่ ดั แย้งหรือมีความเสีย่ งสูง และ FATF
ยกย่องความพยายามของ NPOs ในเรือ่ งดังกล่าว นอกจากนี้ FATF ตระหนักถึงเจตจ�ำนงและความพยายาม
ในปัจจุบนั ของ NPOs ทีจ่ ะเสริมสร้างความโปร่งใสในการด�ำเนินการและป้องกันการถูกใช้ในการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตลอดจนมีการจัดท�ำแผนงานที่มีเป้าหมายเพื่อยับยั้งความรุนแรง และ
ความรุนแรงสุดโต่ง การรณรงค์ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องในการต่อต้าน TF พบกรณีที่ผู้ก่อการร้าย
และองค์กรก่อการร้ายได้ใช้ NPOs ในการระดมเงิน และโยกย้ายเงิน จัดหาการสนับสนุนด้านการขนส่ง
และจัดการ ส่งเสริมให้มีการเกณฑ์ผู้คนไปเป็นผู้ก่อการร้าย หรือสนับสนุนองค์กรก่อการร้ายและปฏิบัติ
การก่อการร้าย อีกทั้งยังมีกรณีที่ผู้ก่อการร้ายตั้งองค์กรการกุศลบังหน้าหรือหลอกระดมเงินทุนเพื่อใช้ใน
การก่อการร้าย การใช้องค์กรทัง้ หลายดังกล่าวไปในทางทีผ่ ดิ เช่นนี้ ไม่เพียงแต่จะสนับสนุนการก่อการร้าย
เท่านัน้ แต่ยงั เป็นการบัน่ ทอนความเชือ่ มัน่ ของประเทศผูบ้ ริจาคเงินเพือ่ สาธารณะประโยชน์และก่อผลเสีย
ต่อ NPOs ทั้งหลาย ดังนั้น การคุ้มครอง NPOs จากการถูกผู้ก่อการร้ายใช้ไปในทางที่ผิด จึงเป็น
องค์ประกอบที่มีความส�ำคัญของการต่อสู้กับการก่อการร้ายในระดับโลก และยังเป็นมาตรการที่จ�ำเป็นใน
การรักษาไว้ซึ่งความโปร่งใสของ NPOs และกลุ่มผู้บริจาค มาตรการป้องกัน NPOs มิให้ถูกใช้ใน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต้องต้องท�ำอย่างมีเป้าหมายและมีการด�ำเนินการตามความเสีย่ ง
และสิ่งที่ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งคือจะต้องด�ำเนินมาตรการต่างๆ ในลักษณะที่เคารพต่อพันธกรณีของ
ประเทศต่างๆ ภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
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3. Some NPOs may be vulnerable to terrorist financing abuse by terrorists for a variety of
reasons. NPOs enjoy the public trust, have access to considerable sources of funds, and are
often cash-intensive. Furthermore, some NPOs have a global presence that provides a
framework for national and international operations and financial transactions, often within
or near those areas that are most exposed to terrorist activity. In some cases, terrorist
organisations have taken advantage of these and other characteristics to infiltrate some NPOs
and misuse funds and operations to cover for, or support, terrorist activity.

B. OBJECTIVES AND GENERAL PRINCIPLES
4. The objective of Recommendation 8 is to ensure that NPOs are not misused by terrorist
organisations: (i) to pose as legitimate entities; (ii) to exploit legitimate entities as conduits for
terrorist financing, including for the purpose of escaping asset freezing measures; or (iii) to
conceal or obscure the clandestine diversion of funds intended for legitimate purposes, but
diverted for terrorist purposes. In this Interpretive Note, the approach taken to achieve this
objective is based on the following general principles:
		 (a) A risk-based approach applying focused measures in dealing with identified threats
			 of terrorist financing abuse to NPOs is essential given the diversity within individual
			 national sectors, the differing degrees to which parts of each sector may be
			 vulnerable to terrorist financing abuse, the need to ensure that legitimate
			 charitable activity continues to flourish, and the limited resources and authorities
			 available to combat terrorist financing in each country.
		 (b) Flexibility in developing a national response to terrorist financing abuse of NPOs
			 is essential, in order to allow it to evolve over time as it faces the changing nature
			 of the terrorist financing threat.
		 (c) Past and ongoing terrorist financing abuse of NPOs requires countries to adopt
			 effective and proportionate measures, which should be commensurate to the risks
			 identified through a risk-based approach.
		 (d) Focused measures adopted by countries to protect NPOs from terrorist financing
			 abuse should not disrupt or discourage legitimate charitable activities. Rather,
			 such measures should promote accountability and engender greater confidence
			 among NPOs, across the donor community and with the general public, that
			 charitable funds and services reach intended legitimate beneficiaries. Systems
			 that promote achieving a high degree of accountability, integrity and public
			 confidence in the management and functioning of NPOs are integral to ensuring
			 they cannot be abused for terrorist financing.
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3. NPOs อาจมี จุ ด อ่ อ นที่ ล ่ อ แหลมต่ อ การที่ จ ะถู ก ผู ้ ก ่ อ การร้ า ยใช้ ใ นการก่ อ การร้ า ยด้ ว ยเหตุ ผ ล
หลายประการ NPOs ได้รบั ความไว้วางใจจากประชาชน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้เป็นจ�ำนวนมาก และมักจะ
เป็นองค์กรทีม่ เี งินสดมาก ยิง่ ไปกว่านี้ NPOs บางแห่งมีหน่วยงานด�ำเนินการอยูท่ วั่ โลกทีม่ พี นื้ ทีด่ ำ� เนินงาน
ทัง้ ในระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ และอาจท�ำธุรกรรมทางการเงิน ภายในหรือใกล้พนื้ ทีท่ ลี่ อ่ แหลม
ต่อก่อการร้ายมากทีส่ ดุ ในบางกรณีองค์กรก่อการร้ายใช้ลกั ษณะพิเศษขององค์กรไม่แสวงหาก�ำไรดังกล่าว
นี้ เพื่อแทรกซึม และใช้เงินและการด�ำเนินงานของ NPOs บังหน้าเพื่อปกปิดหรือสนับสนุนการก่อการร้าย

B. วัตถุประสงค์และหลักการทั่วไป
4. วัตถุประสงค์ของข้อแนะน�ำที่ 8 เพือ่ ด�ำเนินการให้มนั่ ใจว่า NPOs ไม่ตกเป็นเครือ่ งมือให้องค์กรก่อการร้าย
ใช้ไปในทางทีผ่ ดิ กล่าวคือ (i) ใช้เพือ่ ปลอมเป็นหน่วยงานทีม่ คี วามชอบธรรม (ii) เพือ่ ใช้องค์กรอันชอบด้วย
กฎหมายเป็นช่องทางในการให้ TF รวมถึงเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการอายัดทรัพย์สิน หรือ (iii) เพื่อปกปิดหรือ
อ�ำพรางการผันเงิน ที่ตั้งใจจะน�ำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ในการก่อการร้าย ในค�ำอธิบายเพิม่ เติมข้อนี้ วิธกี ารทีน่ ำ� มาใช้เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว อาศัยหลักการ
ทั่วไปดังต่อไปนี้
(a) การด�ำเนินการตามความเสี่ยงโดยใช้มาตรการเฉพาะในการจัดการภัยคุกคามที่ใช้ NPOs
ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งอันเนื่องจากมี
			ความหลากหลายภายในประเทศ ระดับความแตกต่างของแต่ละส่วนของภาคอาจจะล่อแหลม
ต่อการถูกใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ความจ�ำเป็นต้องส่งเสริมกิจกรรม
การกุศลให้ด�ำเนินต่อไป และข้อจ�ำกัดด้านทรัพยากรและหน่วยงานในการต่อต้าน TF
ในแต่ละประเทศ
(b) การพัฒนาจัดท�ำวิธีการที่ประเทศจะใช้ในการจัดการกับการใช้ NPOs ในการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย มีความจ�ำเป็นต้องมีความยืดหยุ่น ทั้งนี้ก็เพื่อให้ภาคส่วน
ดังกล่าวมีโอกาสได้พัฒนาตามล�ำดับ เมื่อภาคส่วนดังกล่าวเผชิญกับภัยคุกคามจากการให้
TF ที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง
(c) การใช้ NPOs ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งในอดีตและที่ก�ำลังด�ำเนิน
การอยู่อย่างต่อเนื่องนั้น ท�ำให้แต่ละประเทศ จ�ำเป็นต้องมีมาตรการที่มีประสิทธิผลและ
เหมาะสมซึ่งต้องรับกับความเสี่ยงที่ระบุได้จากการด�ำเนินการตามความเสี่ยง
(d) มาตรการเฉพาะที่แต่ละประเทศน�ำมาใช้เพื่อป้องกันภาคส่วนของ NPOs ให้ปลอด
จากการละเมิดของผู้ก่อการร้ายนั้นต้องไม่ขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมการกุศล
ที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่มาตรการทั้งหลายเหล่านั้นต้องส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบ และ
สร้างความเชื่อมั่นในภาคส่วน NPOs ให้มากขึ้นในกลุ่มผู้บริจาคและประชาชนทั่วไป
ว่ า เงิ น ที่ บ ริ จ าคเพื่ อ การกุ ศ ลนั้ น ตกไปถึ ง ผู ้ รั บ ประโยชน์ โ ดยชอบธรรมตามที่ ตั้ ง ใจไว้
ระบบทัง้ หลายทีส่ ง่ เสริมให้มคี วามรับผิดชอบ ความซือ่ สัตย์และความเชือ่ มัน่ ของประชาชน
ในการบริหารจัดการและการด�ำเนินงานของ NPOs ทัง้ หมดนัน้ ถือเป็นส่วนหนึง่ ในการป้องกัน
ไม่ให้ภาคส่วนดังกล่าวนี้ถูกใช้เพื่อ TF
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		 (e) Countries are required to identify and take effective and proportionate action
			 against NPOs that either are exploited by, or knowingly supporting, terrorists or
			 terrorist organisations taking into account the specifics of the case. Countries
			 should aim to prevent and prosecute, as appropriate, terrorist financing and
			 other forms of terrorist support. Where NPOs suspected of, or implicated in,
			 terrorist financing or other forms of terrorist support are identified, the first priority
			 of countries must be to investigate and halt such terrorist financing or support.
			 Actions taken for this purpose should, to the extent reasonably possible, minimise
			 negative impact on innocent and legitimate beneficiaries of charitable activity.
			 However, this interest cannot excuse the need to undertake immediate and
			 effective actions to advance the immediate interest of halting terrorist financing or
			 other forms of terrorist support provided by NPOs.
		 (f) Developing cooperative relationships among the public and private sectors and
			 with NPOs is critical to understanding NPOs’ risks and risk mitigation strategies,
			 raising awareness, increasing effectiveness and fostering capabilities to combat
			 terrorist financing abuse within NPOs. Countries should encourage the development
			 of academic research on, and information-sharing in, NPOs to address terrorist
			 financing related issues.

C. MEASURES

5. Without prejudice to the requirements of Recommendation 1, since not all NPOs are
inherently high risk (and some may represent little or no risk at all), countries should identify
which subset of organisations fall within the FATF definition of NPO. In undertaking this
exercise, countries should use all relevant sources of information in order to identify features
and types of NPOs, which, by virtue of their activities or characteristics, are likely to be at risk
of terrorist financing abuse. 21 It is also crucial to identify the nature of threats posed by
terrorist entities to the NPOs which are at risk as well as how terrorist actors abuse those
NPOs. Countries should review the adequacy of measures, including laws and regulations,
that relate to the subset of the NPO sector that may be abused for terrorism financing support
in order to be able to take proportionate and effective actions to address the risks identified.
These exercises could take a variety of forms and may or may not be a written product.
Countries should also periodically reassess the sector by reviewing new information on the
sector’s potential vulnerabilities to terrorist activities to ensure effective implementation
of measures.
6. There is a diverse range of approaches in identifying, preventing and combating
terrorist misuse of NPOs. An effective approach, however, is one that involves all four of the
following elements: (a) outreach to the sector, (b) supervision or monitoring, (c) effective
investigation and information gathering and (d) effective mechanisms for international
cooperation. The following measures represent specific actions that countries should take
with respect to each of these elements, in order to protect their NPO sector from terrorist
financing abuse.
21 For example, such information could be provided by regulators, tax authorities, FIUs, donor organisations or law
enforcement and intelligence authorities.
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(e) แต่ละประเทศต้องทราบและต้องด�ำเนินการกับ NPOs ทีถ่ กู ใช้เป็นเครือ่ งมือในการกระท�ำผิด
หรือให้การสนับสนุนผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยพิจารณาเฉพาะแต่ละกรณีไป
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและเหมาะสม โดยมุ ่ ง ที่ จ ะป้ อ งกั น และด� ำ เนิ น คดี กั บ การให้ TF
			และรูปแบบอืน่ ของการสนับสนุนการก่อการร้าย ในกรณีทที่ ราบหรือสงสัยว่า NPOs มีสว่ นพัวพัน
ในการให้ TF หรือให้ TF ในรูปแบบอื่น การด�ำเนินการที่ส�ำคัญอันดับแรกคือต้องสืบสวน
สอบสวนและยับยั้ง TF หรือการสนับสนุนดังกล่าว แต่ต้องลดผลกระทบในทางลบ
ต่อผูร้ บั ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริงทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ละชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตามต้องไม่ใช้เหตุผล
เรื่ อ งสาธารณกุ ศ ลเป็ น ข้ อ อ้ า งที่ จ ะไม่ ล งมื อ ด� ำ เนิ น การทั น ที แ ละอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
เพือ่ ประโยชน์ในการสกัดกัน้ TF หรือการสนับสนุนการก่อการร้ายในรูปแบบอืน่ ของ NPOs
(f) การสร้างความสัมพันธ์ในการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาค NPOs
เป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
มาตรการลดความเสีย่ งของ NPOs ความตืน่ ตัว เพิม่ ประสิทธิผลและเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านต่างๆ ในการป้องกันการใช้ NPOs สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แต่ละประเทศ
ต้องส่งเสริมการพัฒนาการวิจยั ทางวิชาการ และการแบ่งปันข้อมูลเกีย่ วกับภาคส่วน NPOs
เพื่อหาทางแก้ไขประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการให้ TF

C. มาตรการต่างๆ
5. เพือ่ ให้ไม่เป็นการขัดกับข้อก�ำหนดในข้อแนะน�ำข้อที่ 1 และเนือ่ งจาก NPOs ทัง้ หมดไม่ได้มคี วามเสีย่ งสูง
(โดยบางองค์กรมีความเสี่ยงตํ่าหรือไม่มีความเสี่ยงเลย) ดังนั้น ประเทศต่างๆ ต้องระบุกลุ่มย่อยใดบ้าง
ที่เป็น NPOs ตรงตามค�ำนิยามของ FATF ในการด�ำเนินการดังกล่าวนี้ แต่ละประเทศต้องใช้แหล่งข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดทีม่ อี ยูเ่ พือ่ ระบุทราบลักษณะและประเภทของ NPOs ทัง้ หลาย ซึง่ ลักษณะของกิจกรรม
และลักษณะพิเศษขององค์กรเหล่านี้ ท�ำให้เป็นองค์กรที่เสี่ยงต่อการถูกใช้เพื่อสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย21 นอกจากนี้ สิง่ ทีส่ ำ� คัญอีกอย่างหนึง่ คือการระบุถงึ ลักษณะภัยคุกคามทีเ่ กิดจากองค์กร
ก่อการร้ายต่อ NPOs ที่มีความเสี่ยง รวมทั้งต้องรู้ว่าผู้ก่อการร้ายใช้ NPOs เป็นเครื่องมืออย่างไรบ้าง
ประเทศต่างๆ ต้องทบทวนความเพียงพอ เหมาะสมของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
กลุ่มย่อยของภาค NPOs ที่อาจถูกใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อจะได้สามารถ
จัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยอาจท�ำได้ในหลายรูปแบบและอาจเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ นอกจากนี้ แต่ละประเทศต้องทบทวนการประเมินภาค NPOs เป็นระยะ
โดยทบทวนข้อมูลใหม่เพื่อระบุจุดอ่อนล่อแหลมต่อการก่อการร้ายเพื่อจะได้ออกมาตรการรองรับ
ที่มีประสิทธิผล
6. มีวธิ กี ารอยูอ่ ย่างหลากหลายในการระบุทราบตัวตน การป้องกัน และการปราบปรามมิให้ผกู้ อ่ การร้าย
ใช้ NPOs ไปในทางที่ผิด อย่างไรก็ตามวิธีการที่สัมฤทธิผลคือวิธีที่น�ำองค์ประกอบทั้ง 4 ประการ ต่อไปนี้
มาใช้ คือ (a) การส่งเสริมและประสานงานอย่างต่อเนื่อง (b) การควบคุมดูแล หรือการติดตามตรวจสอบ
ตามความเสี่ยง (c) การสืบสวนสอบสวนและเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล และ (d) มีกลไกที่มีประสิทธิผล
ในการร่วมมือระหว่างประเทศ มาตรการต่อไปนีค้ อื ตัวอย่างของการด�ำเนินการเฉพาะด้านซึง่ แต่ละประเทศ
ต้องใช้กับองค์ประกอบแต่ละส่วนดังกล่าวเพื่อคุ้มครองภาค NPOs ของประเทศตนให้ปลอดจากการ
ถูกใช้เพื่อ TF
21 ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอาจจัดหาให้โดยผู้ก�ำกับดูแล กรมสรรพากร FIUs องค์กรผู้บริจาค หรือ เจ้าหน้าที่บังคับใช้

กฎหมายและหน่วยงานด้านข่าวกรอง

ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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		 (a) Sustained outreach concerning terrorist financing issues
			 (i) Countries should have clear policies to promote accountability, integrity and
				 public confidence in the administration and management of NPOs.
			 (ii) Countries should encourage and undertake outreach and educational
				 programmes to raise and deepen awareness among NPOs as well as the
				 donor community about the potential vulnerabilities of NPOs to terrorist financing
				 abuse and terrorist financing risks, and the measures that NPOs can take to
				 protect themselves against such abuse.
			 (iii) Countries should work with the NPOs to develop and refine best practices to
				 address terrorist financing risks and vulnerabilities and thus protect them from
				 terrorist financing abuse.
			 (iv) Countries should encourage NPOs to conduct transactions via regulated
				 financial channels, wherever feasible, keeping in mind the varying capacities
				 of financial sectors in different countries and in different areas of urgent
				 charitable and humanitarian concerns.
		 (b) Targeted risk-based supervision or monitoring of NPOs Countries should take
			 steps to promote effective supervision or monitoring. A “onesize-fits-all” approach
			 would be inconsistent with the proper implementation of a riskbased approach as
			 stipulated under Recommendation 1 of the FATF Standards. In practice, countries
			 should be able to demonstrate that risk-based measures apply to NPOs at risk of
			 terrorist financing abuse. It is also possible that existing regulatory or other
			 measures may already sufficiently address the current terrorist financing risk to
			 the NPOs in a jurisdiction, although terrorist financing risks to the sector should
			 be periodically reviewed. Appropriate authorities should monitor the compliance
			 of NPOs with the requirements of this Recommendation, including the risk-based
			 measures being applied to them.22 Appropriate authorities should be able to
			 apply effective, proportionate and dissuasive sanctions for violations by NPOs or
			 persons acting on behalf of these NPOs.23 The following are some examples of
			 measures that could be applied to NPOs, in whole or in part, depending on
			 the risks identified:

22 In this context, rules and regulations may include rules and standards applied by self-regulatory organisations and
accrediting institutions.
23 The range of such sanctions might include freezing of accounts, removal of trustees, fines, de-certification, delicensing and
de-registration. This should not preclude parallel civil, administrative or criminal proceedings with respect to NPOs or persons
acting on their behalf where appropriate.
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(a) การส่งเสริมและประสานงานอย่างต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหา TF
(i) แต่ละประเทศต้องมีนโยบายทีช่ ดั เจนเพือ่ ส่งเสริมน่าเชือ่ ถือ ความโปร่งใส และความเชือ่
มั่นของประชาชนในการบริหารจัดการ NPOs ทั้งหมด
(ii) แต่ละประเทศต้องส่งเสริมและด�ำเนินโครงการส่งเสริมและประสานงานรวมถึงให้ความรู้
เพื่อสร้างความตื่นตัวในภาคส่วน NPOs และกลุ่มผู้บริจาคให้มากขึ้นเกี่ยวกับจุดอ่อน
ที่ล่อแหลมต่อการที่จะถูกผู้ก่อการร้ายใช้ไปในทางที่ผิด และต่อความเสี่ยงที่จะเกิด
การให้ TF และมาตรการทั้งหลายที่ NPOs สามารถด�ำเนินการได้เพื่อป้องกันไม่ให้
ถูกใช้ไปในทางที่ผิดดังกล่าว
(iii) แต่ละประเทศต้องด�ำเนินงานร่วมกับ NPOs เพื่อพัฒนาและกลั่นกรองปรับปรุง
หลักปฏิบัติที่ดี เพื่อน�ำมาใช้หาทางแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดจากการให้ TF และ
จุดอ่อนที่ล่อแหลม ซึ่งจะเป็นการป้องกัน NPOs จากการถูกใช้ในการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(iv) แต่ละประเทศต้องส่งเสริมให้ NPOs ท�ำธุรกรรมผ่านช่องทางทางการเงินทีม่ กี ารก�ำกับดูแล
โดยค�ำนึงถึงขีดความสามารถของภาคส่วนทางการเงินทั้งหลายที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ และในพื้นที่ต่างๆ ที่มีความต้องการบริการด้านการกุศลและด้านมนุษยธรรม
อย่างเร่งด่วน
(b) การควบคุมดูแลหรือการติดตามตรวจสอบตามความเสี่ยงขององค์กรไม่แสวงหาก�ำไร
แต่ละประเทศต้องด�ำเนินการตามขั้นตอนเพื่อส่งเสริมให้การควบคุมดูแลหรือการติดตาม
ตรวจสอบ การด�ำเนินการแบบ “ครอบจักรวาล” ย่อมไม่สอดคล้องกับหลักการด�ำเนินการ
ตามความเสีย่ งตามทีก่ ำ� หนดในข้อแนะน�ำข้อที่ 1 ของมาตรฐาน FATF ในทางปฏิบตั ปิ ระเทศต่างๆ
ต้ อ งจะแสดงให้ เ ห็ น ได้ ว ่ า สามารถใช้ ม าตรการตามความเสี่ ย งกั บ NPOs ที่ เ สี่ ย งต่ อ
			การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และเป็นไปได้อกี ด้วยว่ากฎระเบียบหรือมาตรการอืน่ ๆ
ของประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นเพียงพอที่จะป้องกันความเสี่ยงที่เป็นอยู่ของ NPOs
จากการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้ดีอยู่แล้ว แต่ก็ต้องทบทวนความเสี่ยง
ต่อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของภาค NPOs เป็นระยะ หน่วยงานที่มี
อ�ำนาจที่เกี่ยวข้องต้องติดตามผลว่า NPOs ปฏิบัติสอดคล้องกับข้อแนะน�ำข้อนี้หรือไม่
รวมทั้ ง ประเมิ น มาตรการตามความเสี่ ย งที่ ใ ช้ กั บ NPOs นอกจากนี้ หน่ ว ยงานฯ 22
จะต้องสามารถบังคับใช้บทลงโทษที่มีประสิทธิผล ได้สัดส่วน และมีผลเป็นการยับยั้ง
การกระท�ำผิดของ NPOs หรือบุคคลที่กระท�ำการแทน NPOs23 ตัวอย่างมาตรการ
ที่อาจใช้บังคับกับ NPOs ทั้งหมดหรือเป็นบางส่วนตามความเสี่ยง มีดังต่อไปนี้:

22 ในบริบทนี้ กฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับอาจรวมกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่ใช้โดยองค์กรก�ำกับดูแลตัวเองและสถาบันทั้งหลาย

ที่มีคุณสมบัติในการให้การรับรองวิทยฐานะ

23 การลงโทษหลายระดับดังกล่าวอาจรวมถึงการอายัดบัญชี การปลดเจ้าหน้าที่ทรัสตี การปรับ การยกเลิกใบรับรอง การถอน

ใบอนุญาต และการยกเลิกการจดทะเบียน การกระท�ำทั้งหมดนี้ไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาคดีแพ่ง คดีฝ่ายปกครอง หรือ
คดีอาญาคู่ขนานกันไปในกรณีที่เกี่ยวกับ NPOs หรือบุคคลที่กระท�ำการในนามของ NPOs ถ้าเห็นว่าเหมาะสม
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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			 (i) NPOs could be required to license or register. This information should be
				 available to competent authorities and encouraged to be available to
				 the public.24
			 (ii) NPOs could be required to maintain information on: (1) the purpose and
				 objectives of their stated activities; and (2) the identity of the person(s) who
				 own, control or direct their activities, including senior officers, board members
				 and trustees. This information could be publicly available either directly from
				 the NPO or through appropriate authorities.
			 (iii) NPOs could be required to issue annual financial statements that provide
				 detailed breakdowns of incomes and expenditures.
			 (iv) NPOs could be required to have appropriate controls in place to ensure that
				 all funds are fully accounted for, and are spent in a manner that is consistent
				 with the purpose and objectives of the NPO’s stated activities
			 (v) NPOs could be required to take reasonable measures to confirm the identity,
				 credentials and good standing of beneficiaries25 and associate NPOs and that
				 they are not involved with and/or using the charitable funds to support
				 terrorists or terrorist organisations26. However, NPOs should not be required
				 to conduct customer due diligence. NPOs could be required to take reasonable
				 measures to document the identity of their significant donors and to respect
				 donor confidentiality. The ultimate objective of this requirement is to prevent
				 charitable funds from being used to finance and support terrorists and
				 terrorist organisations.
			 (vi) NPOs could be required to maintain, for a period of at least five years, records
				 of domestic and international transactions that are sufficiently detailed to
				 verify that funds have been spent in a manner consistent with the purpose and
				 objectives of the organisation, and should make these available to competent
				 authorities upon appropriate authority. This also applies to information
				 mentioned in paragraphs (i) and (ii) above. Where appropriate, records of
				 charitable activities and financial operations by NPOs could also be made
				 available to the public
24 Specific licensing or registration requirements for counter terrorist financing purposes are not necessary. For example,
in some countries, NPOs are already registered with tax authorities and monitored in the context of qualifying for favourable
tax treatment (such as tax credits or tax exemptions).
25 The term beneficiaries refers to those natural persons, or groups of natural persons who receive charitable, humanitarian
or other types of assistance through the services of the NPO.
26 This does not mean that NPOs are expected to identify each specific individual, as such a requirement would not always
be possible and would, in some instances, impede the ability of NPOs to provide much-needed services
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(i) NPOs ต้องขอรับอนุญาตหรือจดทะเบียน และเปิดเผยข้อมูลนีใ้ ห้กบั หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจ
รวมทั้งต้องส่งเสริมให้สาธารณชนเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยเช่นกัน24
(ii) NPOs ต้องเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับ (1) เป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ทัง้ หลายขององค์กรตามทีร่ ะบุไว้ และ (2) ชือ่ ของบุคคลทีเ่ ป็นเจ้าของ มีอำ� นาจควบคุม
หรื อ มี อ� ำ นาจอ� ำ นวยการกิ จ กรรมต่ า งๆของ NPOs ซึ่ ง รวมถึ ง เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ ส
คณะกรรมการบริ ห ารและทรั ส ตี ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วนี้ ต ้ อ งเปิ ด เผยเป็ น การทั่ ว ไป
โดย NPOs เอง หรือโดยผ่านหน่วยงานที่มีอ�ำนาจที่เกี่ยวข้อง
(iii) NPOs ต้องจัดท�ำงบการเงินประจ�ำปีที่แยกรายละเอียดของรายรับและรายจ่าย
(iv) NPOs ต้องมีมาตรการควบคุมทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเงินทัง้ หมดนัน้ มีบญ
ั ชีควบคุม
ครบถ้วน และใช้ไปในลักษณะทีส่ อดคล้องกับเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ของ NPOs ตามที่ระบุไว้
(v) อาจก�ำหนดให้ NPOs มีมาตรการทีเ่ หมาะสมในการยืนยันตัวตน การรับรอง และประวัติ
ที่ดีของผู้รับประโยชน์25และ NPOs ที่เกี่ยวข้อง ว่าไม่เกี่ยวข้องใดๆ หรือใช้เงินบริจาค
ไปสนับสนุนการก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย26 แต่ไม่ตอ้ งก�ำหนดให้ NPOs ด�ำเนิน
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (customer due diligence)
และควรก�ำหนดให้ NPOs ด�ำเนินมาตรการที่เหมาะสมจัดเก็บเอกสารแสดงตน
ของผู้บริจาครายส�ำคัญโดยต้องเคารพความเป็นส่วนตัวผู้บริจาคด้วย เป้าหมายสูงสุด
ของข้อก�ำหนดนีค้ อื เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการยักย้ายเงินการกุศลไปสนับสนุนผูก้ อ่ การร้าย
และองค์กรก่อการร้าย
(vi) NPOs ต้องเก็บรักษารายการธุรกรรมภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทีม่ รี ายละเอียด
อย่างเพียงพอ เพื่อพิสูจน์ยืนยันว่า ได้ใช้เงินไปในลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์
และวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างน้อย 5 ปี และต้องให้ขอ้ มูลดังกล่าวนีแ้ ก่หน่วยงาน
ที่มีอ�ำนาจได้ ข้อนี้ให้ใช้กับข้อมูลที่กล่าวถึงไว้ในข้อ (i) และ (ii) ข้างต้นด้วย และ
อาจเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมการกุศลและข้อมูลการเงินของ NPOs ให้ประชาชนทั่วไป
ทราบด้วยตามความเหมาะสม

24 ข้อก�ำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตหรือการจดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการให้ TF นั้นไม่จ�ำเป็นต้องมี

ยกตัวอย่าง เช่น ในบางประเทศ องค์กรไม่แสวงหาก�ำไรนั้นจดทะเบียนไว้กับกรมสรรพากร และมีการติดตามผลการด�ำเนินงาน
ในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติที่จะได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษในด้านภาษี (เช่น การลดภาษีหรือการยกเว้นภาษี) หรือไม่
25 ผู้รับผลประโยชน์ หมายถึงบุคคลธรรมดา หรือกลุ่มบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้รับความช่วยเหลืออันเป็นการกุศล ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมหรือความช่วยเหลือประเภทอื่น โดยผ่านบริการของ NPOs
26 ไม่ได้หมายความว่า NPOs จะต้องระบุถึงบุคคลแต่ละบุคคล ความต้องการนั้นอาจเป็นไปไม่ได้และในบางกรณีอาจขัดขวาง
ความสามารถในการให้บริการของ NPOs
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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		 (c) Effective information gathering and investigation
			(i) Countries should ensure effective cooperation, coordination and information-sharing
				 to the extent possible among all levels of appropriate authorities or organisations
				 that hold relevant information on NPOs.
			 (ii) Countries should have investigative expertise and capability to examine those
				 NPOs suspected of either being exploited by, or actively supporting, terrorist
				 activity or terrorist organisations.
			 (iii) Countries should ensure that full access to information on the administration
				 and management of a particular NPO (including financial and programmatic
				 information) may be obtained during the course of an investigation.
			 (iv) Countries should establish appropriate mechanisms to ensure that, when there
				 is suspicion or reasonable grounds to suspect that a particular NPO: (1) is
				 involved in terrorist financing abuse and/or is a front for fundraising by
				 a terrorist organisation; (2) is being exploited as a conduit for terrorist financing,
				 including for the purpose of escaping asset freezing measures, or other forms of
				 terrorist support; or (3) is concealing or obscuring the clandestine diversion
				 of funds intended for legitimate purposes, but redirected for the benefit of
				 terrorists or terrorist organisations, that this information is promptly shared with
				 relevant competent authorities, in order to take preventive or investigative
				 action.
		 (d) Effective capacity to respond to international requests for information about
			 an NPO of concern. Consistent with Recommendations on international
			 cooperation, countries should identify appropriate points of contact and procedures
			 to respond to international requests for information regarding particular NPOs
			 suspected of terrorist financing or other forms of terrorist support.

D. RESOURCES FOR SUPERVISION, MONITORING, AND INVESTIGATION
7. Countries should provide their appropriate authorities responsible for supervision,
monitoring and investigation of their NPO sector with adequate financial, human and
technical resources.

Glossary of specific terms used in this Recommendation
Appropriate authorities refers to competent authorities, including regulators, tax authorities,
FIUs, law enforcement, intelligence authorities, accrediting institutions, and potentially
self-regulatory organisations in some jurisdictions.
Associate NPOs includes foreign branches of international NPOs, and NPOs with which
partnerships have been arranged.
Beneficiaries refers to those natural persons, or groups of natural persons who receive
charitable, humanitarian or other types of assistance through the services of the NPO.
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(c) การรวบรวมข้อมูลและการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิผล
(i) แต่ละประเทศต้องมีการร่วมมือ การประสานงาน และการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบหรือองค์กรต่างๆ ในทุกระดับซึง่ มีขอ้ มูลเกีย่ วกับ NPOs อย่างมีประสิทธิผล
(ii) แต่ละประเทศต้องมีความเชี่ยวชาญในการสืบสวนสอบสวน และมีความสามารถ
ในการตรวจสอบ NPOs ที่ต้องสงสัยว่า ถูกผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย
ใช้ประโยชน์ หรือต้องสงสัยว่าให้การสนับสนุนการก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย
อยู่อย่างจริงจัง
(iv) แต่ละประเทศต้องด�ำเนินการให้มนั่ ใจว่าในระหว่างการสืบสวนสอบสวนนัน้ ฝ่ายสืบสวน
สอบสวนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกีย่ วกับการบริหารและการจัดการ NPOs แห่งหนึง่ แห่งใด
โดยเฉพาะได้อย่างครบถ้วน (รวมถึงข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลเกีย่ วกับแผนการด�ำเนินงาน)
(iv) แต่ละประเทศ ต้องจัดตัง้ กลไกทีเ่ หมาะสมเพือ่ ด�ำเนินการให้มนั่ ใจว่า เมือ่ มีขอ้ สงสัยหรือ
มีมูลเหตุอันควรสงสัยว่า NPOs แห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ (1) ถูกใช้ในการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ/หรือเป็นองค์กรบังหน้าเพื่อเรี่ยไรเงินให้แก่องค์กร
ก่อการร้าย (2) ถูกใช้ประโยชน์ให้เป็นช่องทางส�ำหรับการให้ TF รวมถึงเพือ่ วัตถุประสงค์
ในการหลีกเลี่ยงมาตรการอายัดทรัพย์ หรือสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในรูปแบบอื่น (3)
ปกปิดหรืออ�ำพรางยักยอกเงินทีม่ วี ตั ถุประสงค์อนั ชอบด้วยกฎหมาย ไปใช้เพือ่ ประโยชน์
ของผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องส่งให้แก่หน่วยงานที่มี
อ�ำนาจที่เกี่ยวข้องทันที ทั้งนี้เพื่อด�ำเนินการป้องกันหรือสืบสวนสอบสวน
(d) ขีดความสามารถในการสนองตอบต่อค�ำร้องขอระหว่างประเทศที่ขอข้อมูลเกี่ยวกับ NPO
อย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะน�ำ  FATF ที่เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ แต่ละประเทศต้องระบุชื่อผู้ที่ท�ำหน้าที่ประสานงานและมีกระบวนการเพื่อ
ตอบสนองค�ำร้องขอระหว่างประเทศที่ขอข้อมูลเกี่ยวกับ NPOs ใดโดยเฉพาะ ซึ่งต้องสงสัย
ว่าให้ TF หรือให้การสนับสนุนในรูปแบบอื่นแก่การก่อการร้าย

D. ทรัพยากรส�ำหรับการควบคุมดูแล การติดตามตรวจสอบ และการสืบสวนสอบสวน
7. แต่ละประเทศต้องจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน บุคลากร และทางวิชาการ อย่างเพียงพอให้แก่
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจของตนที่รับผิดชอบการควบคุมดูแล การติดตามตรวจสอบและการสืบสวนสอบสวน
ภาคส่วน NPO

อภิธานศัพท์เฉพาะที่ใช้ในข้อแนะน�ำ FATF ข้อนี้
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจที่เกี่ยวข้อง หมายถึงหน่วยงานที่มีอ�ำนาจ รวมถึงหน่วยงานก�ำกับดูแล สรรพากร
หน่วยข่าวกรองทางการเงิน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานข่าวกรอง สถาบันรับรอง และองค์กร
ก�ำกับดูแลตนเองในบางประเทศ
NPO ในเครือ รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ NPO ระหว่างประเทศและ NPOs ทีม่ ขี อ้ ตกลงเป็นพันธมิตรกัน
ผู้รับผลประโยชน์ หมายถึงบุคคลธรรมดา หรือกลุ่มบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้รับความช่วยเหลืออันเป็น
การกุศล ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหรือความช่วยเหลือประเภทอื่น โดยผ่านบริการของ NPOs
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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Non-profit organisation refers to a legal person or arrangement or organisation that primarily
engages in raising or disbursing funds for purposes such as charitable, religious, cultural,
educational, social or fraternal purposes, or for the carrying out of other types of “good works”
Terrorist financing abuse refers to the exploitation by terrorists and terrorist organisations of
NPOs to raise or move funds, provide logistical support, encourage or facilitate terrorist recruitment, or otherwise support terrorists or terrorist organisations and operations.

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 10
(CUSTOMER DUE DILIGENCE)
A. CUSTOMER DUE DILIGENCE AND TIPPING-OFF
1. If, during the establishment or course of the customer relationship, or when conducting
occasional transactions, a financial institution suspects that transactions relate to money
laundering or terrorist financing, then the institution should:
		 (a) normally seek to identify and verify the identity27 of the customer and the beneficial
			 owner, whether permanent or occasional, and irrespective of any exemption or any
			 designated threshold that might otherwise apply; and
		 (b) make a suspicious transaction report (STR) to the financial intelligence unit (FIU),
			 in accordance with Recommendation 20.
2. Recommendation 21 prohibits financial institutions, their directors, officers and employees
from disclosing the fact that an STR or related information is being reported to the FIU. A risk
exists that customers could be unintentionally tipped off when the financial institution is
seeking to perform its customer due diligence (CDD) obligations in these circumstances. The
customer’s awareness of a possible STR or investigation could compromise future efforts to
investigate the suspected money laundering or terrorist financing operation.
3. Therefore, if financial institutions form a suspicion that transactions relate to money
laundering or terrorist financing, they should take into account the risk of tipping-off when
performing the CDD process. If the institution reasonably believes that performing the CDD
process will tip-off the customer or potential customer, it may choose not to pursue that
process, and should file an STR. Institutions should ensure that their employees are aware
of, and sensitive to, these issues when conducting CDD.

B. CDD – PERSONS ACTING ON BEHALF OF A CUSTOMER
4. When performing elements (a) and (b) of the CDD measures specified under
Recommendation 10, financial institutions should also be required to verify that any person
purporting to act on behalf of the customer is so authorised, and should identify and verify
the identity of that person.
27 Reliable, independent source documents, data or information will hereafter be referred to as “identification data”
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องค์กรไม่แสวงหาก�ำไร (NPOs) หมายถึง นิตบิ คุ คลหรือบุคคลทีม่ กี ารตกลงกันทางกฎหมายทีด่ ำ� เนินการ
ระดมเงินหรือมอบเงินเป็นหลัก เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อการกุศล เพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนา
วัฒนธรรม การศึกษา สังคม หรือวัตถุประสงค์เพือ่ ภราดรภาพ หรือเพือ่ ท�ำงานประเภทอืน่ ทีเ่ รียกว่า “งานกุศล”
การถูกใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หมายถึง การทีผ่ กู้ อ่ การร้ายและองค์กรก่อการร้าย
แสวงประโยชน์จาก NPOs ในการระดมเงินและถ่ายโอนเงิน ให้การสนับสนุนด้านระบบจัดการ ส่งเสริม
การระดมพลผูก้ อ่ การร้าย หรือให้การสนับสนุนต่อผูก้ อ่ การร้าย องค์กรก่อการร้าย และปฏิบตั กิ ารก่อการร้าย

ค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 10
(การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า: CDD)
A. การ CDD และการเตือนให้รู้ตัว
1. ในระหว่างการเริ่มความสัมพันธ์ หรือ ในขณะที่มีความสัมพันธ์อยู่ หรือ เมื่อมีการท�ำธุรกรรม
เป็นครั้งคราวกับลูกค้าจร ถ้าสถาบันการเงินสงสัยว่าธุรกรรมต่างๆ นั้นเกี่ยวข้องกับ ML หรือ TF
สถาบันการเงินต้อง
(a) จัดให้ลกู ค้าแสดงตนและตรวจสอบพิสจู น์ขอ้ มูลและหลักฐานการแสดงตน27 ของลูกค้าและ
เจ้าของผูร้ บั ผลประโยชน์ ไม่วา่ จะเป็นลูกค้าหรือลูกค้าจรก็ตาม และไม่วา่ จะมีขอ้ ยกเว้นหรือ
มีการก�ำหนดเกณฑ์ไว้หรือไม่ก็ตาม และ
(b) จัดท�ำรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ส่งให้ FIU ตามข้อแนะน�ำที่ 20
2. ข้อแนะน�ำที่ 21 ห้ามสถาบันการเงิน กรรมการบริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงาน ไม่ให้
เปิดเผยข้อเท็จจริงทีว่ า่ ทางสถาบันการเงินก�ำลังรายงานธุรกรรมทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัยหรือข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ไปยัง FIU และมีความเสี่ยงอยู่ว่าลูกค้าอาจได้รับข้อมูลเป็นการเตือนให้ทราบถึงการรายงานดังกล่าวโดย
ไม่เจตนา เมื่อสถาบันการเงินแสวงหาทาง CDD ตามหน้าที่ของตนในสภาวการณ์เหล่านี้ การที่ลูกค้า
ตระหนักว่าอาจจะมีการรายงาน STR หรือมีการสืบสวนสอบสวนนัน้ จะเป็นผลเสียต่อการสืบสวนสอบสวน
ตามข้อสงสัยว่าอาจจะเกิด ML หรือ TF
3. ดังนั้น ถ้าสถาบันการเงินสงสัยว่ามีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ML หรือ TF สถาบันการเงินต้องค�ำนึงถึง
ความเสี่ยงที่อาจจะเป็นการเตือนให้ลูกค้ารู้ตัวโดยไม่เจตนาได้ ในขณะด�ำเนินขั้นตอน CDD หากสถาบัน
การเงินมีเหตุให้เชื่อได้ว่าการใช้กระบวนการ CDD จะเป็นการเตือนให้ลูกค้าหรือผู้ที่จะมาเป็นลูกค้าทราบ
สถาบันการเงินก็อาจเลือกทีจ่ ะไม่ดำ� เนินการตามกระบวนการดังกล่าว และต้องรายงานเป็นธุรกรรมสงสัย
สถาบันการเงินต้องมั่นใจว่าพนักงานตระหนักรู้และระมัดระวังต่อประเด็นต่างๆ เหล่านี้ เมื่อท�ำการ CDD

B. การท�ำ CDD –บุคคลที่กระท�ำการในนามของลูกค้า
4. เมื่อมีการด�ำเนินการตามองค์ประกอบในข้อ (a) และ ข้อ (b) ของมาตรการ CDD ตามที่ก�ำหนดไว้ใน
ข้อแนะน�ำที่ 10 นัน้ ต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงินตรวจสอบยืนยัน ด้วยว่าบุคคลใดก็ตามทีอ่ า้ งว่าตนกระท�ำ
การแทนลูกค้านั้นได้รับการมอบหมายจากลูกค้าจริง และสถาบันการเงินต้องระบุและพิสูจน์ทราบตัวตน
ของบุคคลนั้นด้วย
27 เอกสารที่เชื่อถือได้จากแหล่งอิสระ ตลอดจนข้อมูลหรือข่าวสารที่มาจากแหล่งอิสระที่เชื่อถือได้ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลในการ

ระบุทราบตัวตน”
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C. CDD FOR LEGAL PERSONS AND ARRANGEMENTS
5. When performing CDD measures in relation to customers that are legal persons or legal
arrangements28, financial institutions should be required to identify and verify the customer,
and understand the nature of its business, and its ownership and control structure. The
purpose of the requirements set out in (a) and (b) below, regarding the identification and
verification of the customer and the beneficial owner, is twofold: first, to prevent the unlawful
use of legal persons and arrangements, by gaining a sufficient understanding of the customer
to be able to properly assess the potential money laundering and terrorist financing risks
associated with the business relationship; and, second, to take appropriate steps to mitigate
the risks. As two aspects of one process, these requirements are likely to interact and
complement each other naturally. In this context, financial institutions should be required to:
		 (a) Identify the customer and verify its identity. The type of information that would
			 normally be needed to perform this function would be:
			 (i) Name, legal form and proof of existence – verification could be obtained, for
				 example, through a certificate of incorporation, a certificate of good standing,
				 a partnership agreement, a deed of trust, or other documentation from
				 a reliable independent source proving the name, form and current existence
				 of the customer.
			 (ii) The powers that regulate and bind the legal person or arrangement (e.g. the
				 memorandum and articles of association of a company), as well as the names
				 of the relevant persons having a senior management position in the legal
				 person or arrangement (e.g. senior managing directors in a company, trustee(s)
				 of a trust).
			 (iii) The address of the registered office, and, if different, a principal place of
				 business.
		 (b) Identify the beneficial owners of the customer and take reasonable measures29
			 to verify the identity of such persons, through the following information:

28 In these Recommendations references to legal arrangements such as trusts (or other similar arrangements) being
the customer of a financial institution or DNFBP or carrying out a transaction, refers to situations where a natural or legal
person that is the trustee establishes the business relationship or carries out the transaction on the behalf of the beneficiaries or according to the terms of the trust. The normal CDD requirements for customers that are natural or legal
persons would continue to apply, including paragraph 4 of INR.10, but the additional requirements regarding the trust
and the beneficial owners of the trust (as defined) would also apply.
29 In determining the reasonableness of the identity verification measures, regard should be had to the money
laundering and terrorist financing risks posed by the customer and the business relationship.
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C. การท�ำ CDD นิติบุคคลและผู้ที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
5. เมื่อด�ำเนินการ CDD นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย28 ต้องก�ำหนดให้สถาบัน
การเงินระบุ และพิสูจน์ทราบตัวตน และท�ำความเข้าใจลักษณะธุรกิจของลูกค้า ตลอดจนโครงสร้างของ
การเป็นเจ้าของ และอ�ำนาจควบคุมธุรกิจนั้น วัตถุประสงค์ของข้อก�ำหนดที่ระบุไว้ในข้อ a และ ข้อ b
ข้างล่างนี้ เกี่ยวกับการระบุและพิสูจน์ทราบลูกค้าและเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งมีอยู่ 2 ประการ คือ
ประการทีห่ นึง่ เพือ่ ป้องกันการใช้นติ บิ คุ คลและบุคคลทีม่ กี ารตกลงกันทางกฎหมายไปในทางทีผ่ ดิ กฎหมาย
ซึ่งการป้องกันดังกล่าวนี้ท�ำได้โดยการท�ำความเข้าใจลูกค้าอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถประเมินได้อย่าง
ถูกต้องถึงความเสี่ยงอันอาจเกิด ML และ TF ในความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวนั้น และ ประการที่สอง
ด�ำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งข้อก�ำหนดทั้งสองประการนี้
จะเกี่ยวข้องและใช้เสริมซึ่งกันและกัน ในบริบทดังกล่าวนี้ต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงินด�ำเนินการดังนี้
(a) จัดให้ลูกค้าแสดงตน และตรวจสอบพิสูจน์ข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนของลูกค้า
ประเภทของหลักฐานข้อมูลที่ต้องน�ำมาใช้ ได้แก่
(i) ชือ่ รูปแบบตามกฎหมายและหลักฐานพิสจู น์การมีอยูจ่ ริง ซึง่ การพิสจู น์ทราบอาจได้มาจาก
ใบรับรองการจัดตัง้ บริษทั ใบรับรองการเป็นบริษทั ทีม่ สี ถานะดี ข้อตกลงการเป็นหุน้ ส่วน
เอกสารการจัดตั้งทรัสต์ หรือเอกสารอื่นจากแหล่งอิสระที่เชื่อถือได้ ซึ่งสามารถพิสูจน์
ชื่อ รูปแบบและการมีอยู่จริงในปัจจุบันของลูกค้า
(ii) อ�ำนาจทีใ่ ช้ในการก�ำกับดูแลและผูกพันนิตบิ คุ คลหรือบุคคลทีม่ กี ารตกลงกันทางกฎหมาย
(เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ และระเบียบข้อบังคับของบริษัท) ตลอดจนชื่อของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องที่มีต�ำแหน่งบริหารระดับสูงในนิติบุคคลนั้นหรือในทรัสต์แห่งนั้น (เช่น
เป็นกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโสในบริษทั เป็นทรัสตีของทรัสต์)
(iii) ทีอ่ ยูข่ องส�ำนักงานตามทีจ่ ดทะเบียนไว้ และถ้าแตกต่างไปจากนัน้ ให้ใช้ทอี่ ยูข่ องสถานที่
หลักทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
(b) จัดให้มีหลักฐานการแสดงตนของเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ของลูกค้า และใช้มาตรการ
อันสมควร29 เพื่อตรวจสอบพิสูจน์ข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนของบุคคลเหล่านั้น
โดยใช้ข้อมูล ดังต่อไปนี้

28 ในข้อแนะน�ำ FATF เหล่านี้ การอ้างอิงถึงบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย เช่น ทรัสต์ต่างๆ (หรือการตกลงในการจัดการอื่นๆ

ที่คล้ายกัน) ที่เป็นลูกค้าของสถาบันการเงินหรือ DNFBPs หรือเป็นลูกค้าที่ท�ำธุรกรรม ให้หมายถึงสถานการณ์ ที่บุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลซึ่งเป็นทรัสตีได้จัดตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�ำธุรกรรมในนามของผู้รับประโยชน์หรือท�ำธุรกรรมนั้นให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขข้อตกลงของทรัสต์ ข้อก�ำหนดให้ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต้องท�ำ  CDD ตามปกติธรรมดายังคงมีผลใช้ต่อไป
รวมถึงข้อก�ำหนดในข้อ 4 ของค�ำอธิบายเพิ่มเติมของข้อแนะน�ำที่ 10 แต่ข้อก�ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัสต์ และเจ้าของผู้รับประโยชน์
ของทรัสต์นั้น (ตามที่นิยามไว้) ก็ให้น�ำมาใช้ด้วย
29 ในการพิจารณาความเหมาะสมกับเหตุผลของมาตรการในการพิสูจน์ทราบตัวตนนั้น ควรค�ำนึงถึงความเสี่ยงด้าน ML และ TF

ที่จะเกิดจากลูกค้าและจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย
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			 (i) For legal persons 30:
				 (i.i) The identity of the natural persons (if any – as ownership interests can be
					 so diversified that there are no natural persons (whether acting alone or
					 together) exercising control of the legal person or arrangement through
					 ownership) who ultimately have a controlling ownership interest31 in
					 a legal person; and
				 (i.ii) to the extent that there is doubt under (i.i) as to whether the person(s) with
					 the controlling ownership interest are the beneficial owner(s) or where no
					 natural person exerts control through ownership interests, the identity of
					 the natural persons (if any) exercising control of the legal person or
					 arrangement through other means.
				 (i.iii) Where no natural person is identified under (i.i) or (i.ii) above, financial
					 institutions should identify and take reasonable measures to verify the
					 identity of the relevant natural person who holds the position of senior
					 managing official.
			 (ii) For legal arrangements:
				 (ii.i) Trusts – the identity of the settlor, the trustee(s), the protector (if any), the
					 beneficiaries or class of beneficiaries32, and any other natural person
					 exercising ultimate effective control over the trust (including through
					 a chain of control/ownership);
				 (ii.ii) Other types of legal arrangements – the identity of persons in equivalent
					 or similar positions.
		 Where the customer or the owner of the controlling interest is a company listed on a
stock exchange and subject to disclosure requirements (either by stock exchange rules or
through law or enforceable means) which impose requirements to ensure adequate
transparency of beneficial ownership, or is a majority-owned subsidiary of such a company,
it is not necessary to identify and verify the identity of any shareholder or beneficial owner of
such companies.
		 The relevant identification data may be obtained from a public register, from the
customer or from other reliable sources.
30 Measures (i.i) to (i.iii) are not alternative options, but are cascading measures, with each to be used where the
previous measure has been applied and has not identified a beneficial owner.
31 A controlling ownership interest depends on the ownership structure of the company. It may be based on
a threshold, e.g. any person owning more than a certain percentage of the company (e.g. 25%).
32 For beneficiary(ies) of trusts that are designated by characteristics or by class, financial institutions should obtain
sufficient information concerning the beneficiary to satisfy the financial institution that it will be able to establish the
identity of the beneficiary at the time of the payout or when the beneficiary intends to exercise vested rights.
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(i) ส�ำหรับลูกค้านิติบุคคล30
(i.i) ขอหลักฐานการแสดงตนของลูกค้าบุคคลธรรมดาซึง่ มีผลประโยชน์ในการเป็นเจ้าของ
ที่มีอ�ำนาจควบคุม31 นิติบุคคลนั้น (ถ้ามี-- เนื่องจาก การมีผลประโยชน์โดยเป็น
เจ้าของนั้นมีความหลากหลายมากจนกระทั่งไม่มีบุคคลธรรมดา (ไม่ว่าจะกระท�ำ
การล�ำพังคนเดียวหรือร่วมกันกับผู้อื่นกระท�ำการ) สามารถใช้อ�ำนาจควบคุม
นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย โดยผ่านการเป็นเจ้าของ) และ
(i.ii) ในกรณีทมี่ ขี อ้ สงสัยตามข้อ (i.i) ว่าบุคคลทีม่ อี ำ� นาจควบคุมนัน้ เป็นเจ้าของผูร้ บั ผล
ประโยชน์ หรือในกรณีทไี่ ม่มบี คุ คลธรรมดาใช้อำ� นาจควบคุมจากการมีผลประโยชน์
เพราะเป็นเจ้าของ ให้ระบุตัวตนของบุคคลธรรมดา (ถ้ามี) ที่ใช้อ�ำนาจควบคุม
นิติบุคคลหรือทรัสต์ดังกล่าวด้วยวิธีอื่น
(i.iii) ในกรณีทไี่ ม่สามารถระบุชอื่ บุคคลธรรมดาได้ตาม (i.i) หรือ (i.ii) ข้างต้นนัน้ สถาบัน
การเงินต้องระบุชอื่ และใช้มาตรการทีส่ มเหตุผลในการทีจ่ ะตรวจสอบพิสจู น์ขอ้ มูล
และหลักฐานการแสดงตนของบุคคลธรรมดาที่มีต�ำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหาร
ระดับสูง
(ii) ส�ำหรับบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
(ii.i) ทรัสต์ - ให้ระบุตวั ตนของผูก้ อ่ ตัง้ กองทุน ทรัสตี ผูค้ มุ้ ครอง(ถ้ามี) ผูร้ บั ผลประโยชน์
หรือประเภทของผูร้ บั ผลประโยชน์32 และบุคคลธรรมดาอืน่ ใดทีใ่ ช้อำ� นาจควบคุม
สูงสุดเหนือทรัสต์ (ซึ่งรวมถึงสายการควบคุม หรือสายการเป็นเจ้าของ)
(ii.ii) ประเภทอื่นๆของบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย - ให้ระบุตัวตนของบุคคลที่
อยู่ในต�ำแหน่งเท่าเทียมกันหรืออยู่ในต�ำแหน่งคล้ายกัน
ในกรณีทลี่ กู ค้าหรือเจ้าของผูม้ อี ำ� นาจควบคุมนัน้ เป็นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ
อยู่ภายใต้ข้อก�ำหนดที่จะต้องเปิดเผยข้อมูล (ซึ่งอาจจะเป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์หรือ
เพราะกฎหมายก�ำหนดหรือด้วยวิธีบังคับอื่นๆ) ซึ่งใช้ข้อก�ำหนดต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการเป็นเจ้าของผู้รับ
ผลประโยชน์มีความโปร่งใสอย่างเพียงพอ หรือเป็นบริษัทในเครือที่บริษัทดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่
จึงไม่จ�ำเป็นที่จะต้องขอหลักฐานการแสดงตนและการตรวจสอบพิสูจน์ข้อมูลและหลักฐานการแสดงตน
ของผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดหรือเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ของบริษัทดังกล่าว
ข้อมูลเกีย่ วกับการแสดงตนทีเ่ กีย่ วข้องอาจขอรับจากหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีจ่ ดทะเบียน จากลูกค้าเอง
หรือจากแหล่งอื่นที่เชื่อถือได้
30 มาตรการต่างๆในข้อ (i.i) ถึง (i.iii) ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นมาตรการต่อเนื่องเป็นขั้นๆ โดยให้น�ำแต่ละมาตรการมาใช้ต่อเนื่องไปเมื่อ
มาตรการก่อนหน้านั้นน�ำมาใช้แล้วแต่ไม่ได้ระบุทราบตัวตนเจ้าของผู้รับผลประโยชน์
31 ผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าของผู้มีอ�ำนาจควบคุมขึ้นอยู่กับโครงสร้างของการเป็นเจ้าของบริษัท อาจขึ้นอยู่กับยอดสูงสุด เช่น
บุคคลใดก็ตามที่เป็นเจ้าของบริษัทเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมากกว่าจ�ำนวนหนึ่งที่ก�ำหนดไว้ (เช่น 25% เป็นต้น)
32 ส�ำหรับผู้รับผลประโยชน์ (หนึ่งคนหรือหลายคน) ของทรัสต์ที่มีการก�ำหนดตัวตามลักษณะเฉพาะ หรือตามการจ�ำแนกประเภท
สถาบันการเงินต่างๆ ควรขอรับข้อมูลให้เพียงพอเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์เพื่อให้สถาบันการเงินได้รับข้อมูลเพียงพอจนเป็นที่พอใจ
ว่าสถาบันการเงินแห่งนั้นจะสามารถระบุทราบตัวตนของผู้รับผลประโยชน์ได้แน่นอนเมื่อถึงเวลาการจ่ายผลประโยชน์ออกไป หรือ
เมื่อผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงตั้งใจจะใช้สิทธิ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ตนมีอยู่
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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D. CDD FOR BENEFICIARIES OF LIFE INSURANCE POLICIES
6. For life or other investment-related insurance business, financial institutions should, in
addition to the CDD measures required for the customer and the beneficial owner, conduct
the following CDD measures on the beneficiary(ies) of life insurance and other investment
related insurance policies, as soon as the beneficiary(ies) are identified/designated:
		 (a) For beneficiary(ies) that are identified as specifically named natural or legal persons
			 or legal arrangements – taking the name of the person;
		 (b) For beneficiary(ies) that are designated by characteristics or by class (e.g. spouse
			 or children at the time that the insured event occurs) or by other means (e.g. under
			 a will) – obtaining sufficient information concerning the beneficiary to satisfy the
			 financial institution that it will be able to establish the identity of the beneficiary
			 at the time of the payout.
		 The information collected under (a) and/or (b) should be recorded and maintained in
accordance with the provisions of Recommendation 11.
7. For both the cases referred to in 6(a) and (b) above, the verification of the identity of the
beneficiary(ies) should occur at the time of the payout.
8. The beneficiary of a life insurance policy should be included as a relevant risk factor by
the financial institution in determining whether enhanced CDD measures are applicable.
If the financial institution determines that a beneficiary who is a legal person or a legal
arrangement presents a higher risk, then the enhanced CDD measures should include
reasonable measures to identify and verify the identity of the beneficial owner of the
beneficiary, at the time of payout.
9. Where a financial institution is unable to comply with paragraphs 6 to 8 above, it should
consider making a suspicious transaction report.

E. RELIANCE ON IDENTIFICATION AND VERIFICATION ALREADY
PERFORMED
10. The CDD measures set out in Recommendation 10 do not imply that financial institutions
have to repeatedly identify and verify the identity of each customer every time that a customer
conducts a transaction. An institution is entitled to rely on the identification and verification
steps that it has already undertaken, unless it has doubts about the veracity of that information.
Examples of situations that might lead an institution to have such doubts could be where
there is a suspicion of money laundering in relation to that customer, or where there is
a material change in the way that the customer’s account is operated, which is not consistent
with the customer’s business profile.
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D. การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้ายของ
กรมธรรม์ประกันชีวิต

6. ส�ำหรับธุรกิจประกันชีวิตหรือธุรกิจประกันภัยอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนั้น นอกเหนือจากใช้
มาตรการ CDD ที่ก�ำหนดให้น�ำมาใช้กับลูกค้า และเจ้าของผู้รับผลประโยชน์แล้ว สถาบันการเงินต้องใช้
มาตรการ CDD กับผูร้ บั ผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวติ และจากกรมธรรม์ประเภท อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการลงทุน ทันทีหรือโดยเร็วที่สุดที่มีการระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ หรือบุคคลผู้ถูกก�ำหนดให้เป็นผู้รับ
ผลประโยชน์
(a) ส�ำหรับผู้รับผลประโยชน์คนหนึ่งหรือหลายคนที่ระบุช่ือไว้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย - ก็ให้รวบรวมชื่อของบุคคลดังกล่าวไว้
(b) ส�ำหรับผู้รับผลประโยชน์หนึ่งคนหรือหลายคนที่ถูกก�ำหนดชื่อ โดยลักษณะพิเศษ หรือโดย
การจัดประเภท (เช่นการก�ำหนดตัวว่าเป็น คู่ครองหรือบุตร ณ เวลาที่ท�ำการประกัน) หรือ
ด้วยวิธีอื่น (เช่น การท�ำพินัยกรรม) – ก็ให้ขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ให้มากพอ
เพือ่ ให้สถาบันการเงินได้ขอ้ มูลจนเป็นทีพ่ อใจว่า จะสามารถระบุตวั ตนของผูร้ บั ผลประโยชน์
ได้เมื่อถึงเวลาที่จะต้องจ่ายสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์นั้น
ข้อมูลที่รวบรวมมาตามข้อ (a) และ/หรือข้อ (b) นั้น ต้องจะบันทึกและเก็บรักษาไว้ตามที่ระบุใน
ข้อแนะน�ำที่ 11
7. ส�ำหรับทั้งกรณีที่อ้างถึงในข้อ 6 (a)และ(b) ข้างต้นนั้น การตรวจสอบพิสูจน์ข้อมูลและหลักฐานการ
แสดงตนของผู้รับผลประโยชน์ ต้องจะกระท�ำ ณ เวลาที่มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์
8. สถาบันการเงินต้องรวมผูร้ บั ผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันชีวติ เข้าเป็นส่วนหนึง่ ของปัจจัยเสีย่ งที่
เกี่ยวข้องเมื่อพิจารณาว่าสมต้องใช้มาตรการ CDD อย่างเข้ม หรือไม่ หากสถาบันการเงินเห็นว่าผู้รับผล
ประโยชน์ทเี่ ป็นนิตบิ คุ คลหรือเป็นบุคคลทีม่ กี ารตกลงกันทางกฎหมาย นัน้ มีความเสีย่ งสูง ต้องใช้มาตรการ
CDD อย่างเข้มเพื่อระบุและตรวจสอบพิสูจน์ข้อมูลการแสดงตนเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ ณ เวลาที่มีการ
จ่ายค่าสินไหมทดแทน
9. ในกรณีที่สถาบันการเงินไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามข้อแนะน�ำที่ 6 ถึง 8 ข้างต้น สถาบันการเงินต้อง
พิจารณาจัดท�ำและรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

E. การใช้ข้อมูลการแสดงตนและการตรวจสอบพิสูจน์ข้อมูลและหลักฐานการแสดงตน
ที่ได้จัดท�ำไว้ก่อนแล้ว
10. มาตรการ CDD ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อแนะน�ำที่ 10 มิได้หมายความว่าสถาบันการเงินต้องจัดให้ลูกค้า
แสดงตนและตรวจสอบพิสูจน์ข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนทุกครั้งที่ลูกค้าคนเดียวกันนั้นท�ำธุรกรรม
สถาบันมีสิทธิที่จะใช้ข้อมูลการแสดงตนและการตรวจสอบพิสูจน์ข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนที่ได้จัด
ท�ำไว้แล้ว ยกเว้นเสียแต่ว่าสถาบันมีความสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างของ
สถานการณ์ทอี่ าจจะน�ำไปสูก่ ารสงสัยได้แก่ กรณีทมี่ ขี อ้ สงสัยว่าเกิด ML ทีเ่ กีย่ วกับลูกค้ารายดังกล่าว หรือ
ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับวิธกี ารเดินบัญชีของลูกค้ารายนัน้ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญ
นั้นไม่สอดคล้องกับลักษณะการท�ำธุรกิจของลูกค้า
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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F. TIMING OF VERIFICATION
11. Examples of the types of circumstances (in addition to those referred to above for
beneficiaries of life insurance policies) where it would be permissible for verification to be
completed after the establishment of the business relationship, because it would be essential
not to interrupt the normal conduct of business, include:
		 • Non face-to-face business.
		 • Securities transactions. In the securities industry, companies and intermediaries
			 may be required to perform transactions very rapidly, according to the market
			 conditions at the time the customer is contacting them, and the performance of
			 the transaction may be required before verification of identity is completed.
12. Financial institutions will also need to adopt risk management procedures with respect
to the conditions under which a customer may utilise the business relationship prior to
verification. These procedures should include a set of measures, such as a limitation of the
number, types and/or amount of transactions that can be performed and the monitoring of
large or complex transactions being carried out outside the expected norms for that type of
relationship.

G. EXISTING CUSTOMERS
13. Financial institutions should be required to apply CDD measures to existing customers33on
the basis of materiality and risk, and to conduct due diligence on such existing relationships
at appropriate times, taking into account whether and when CDD measures have previously
been undertaken and the adequacy of data obtained.

H. RISK BASED APPROACH34
14. The examples below are not mandatory elements of the FATF Standards, and are included
for guidance only. The examples are not intended to be comprehensive, and although they
are considered to be helpful indicators, they may not be relevant in all circumstances.

Higher risks
15. There are circumstances where the risk of money laundering or terrorist financing is
higher, and enhanced CDD measures have to be taken. When assessing the money
laundering and terrorist financing risks relating to types of customers, countries or geographic
areas, and particular products, services, transactions or delivery channels, examples of
potentially higher-risk situations (in addition to those set out in Recommendations 12 to 16)
include the following:
33 Existing customers as at the date that the national requirements are brought into force.
34 The RBA does not apply to the circumstances when CDD should be required but may be used to determine the
extent of such measures.
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F. จังหวะเวลาของการตรวจสอบยืนยัน

11. ตัวอย่างของประเภทสภาวการณ์ (นอกเหนือจากทีอ่ า้ งถึงข้างต้นส�ำหรับผูร้ บั ผลประโยชน์จากกรมธรรม์
ประกันชีวิต) ที่อนุญาตให้ท�ำการตรวจสอบพิสูจน์ข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนของลูกค้าหลังจาก
ที่ได้มีการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจแล้ว เพื่อที่จะไม่ให้การด�ำเนินธุรกิจปกติต้องหยุดชะงัก ซึ่งรวมถึง
สิ่งต่อไปนี้
• ลูกค้าที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ หรือท�ำธุรกรรมต่อหน้า
• ธุรกรรมการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ในธุรกิจหลักทรัพย์นนั้ บริษทั หลักทรัพย์ และบริษทั ทีท่ ำ� หน้าที่
เป็นคนกลาง ต้องท�ำธุรกรรมอย่างรวดเร็วตามสภาวะตลาด ณ เวลาที่ลูกค้าติดต่อกับ
บริษทั คนกลางและการท�ำธุรกรรมก็อาจจ�ำเป็นจะต้องกระท�ำก่อนการตรวจสอบพิสจู น์ขอ้ มูล
และหลักฐานการแสดงตนของลูกค้าจะเสร็จสมบูรณ์
12. สถาบันการเงิน อาจจะจ�ำเป็นต้องใช้ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่ลูกค้าอาจจะต้อง
ใช้บริการทางธุรกิจก่อนทีจ่ ะมีการตรวจสอบพิสจู น์ขอ้ มูลและหลักฐานการแสดงตนของลูกค้า ขัน้ ตอนต่างๆ
เหล่านี้ต้องรวมถึงมาตรการต่างๆ เช่น การจ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง ประเภท และ/หรือ จ�ำนวนเงินของการท�ำ
ธุรกรรมที่สามารถจะท�ำได้ และมีการติดตามตรวจสอบการท�ำธุรกรรมขนาดใหญ่หรือ ธุรกรรมที่มีความ
สลับซับซ้อนผิดแผกจากการท�ำธุรกรรมประเภทดังกล่าวตามปกติ

G. ลูกค้าปัจจุบัน

13. ต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงิน ใช้มาตรการ CDD กับลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน33 โดยอาศัยความส�ำคัญ
และระดับความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน และต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงินใช้มาตรการ CDD กับความสัมพันธ์
ที่มีอยู่ในปัจจุบันในห้วงเวลาที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงข้อที่ว่า ได้มีการใช้มาตรการ CDD แล้วหรือไม่
ท�ำครั้งสุดท้ายเมื่อใด และข้อมูลที่ได้รับมานั้นเพียงพอหรือไม่

H. กระบวนการบริหารความเสี่ยง34

14. ตัวอย่างต่างๆต่อไปนี้ไม่ได้เป็นส่วนที่จ�ำเป็นในมาตรฐานของ FATF และรวบรวมไว้ในที่นี้เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติเท่านั้น ไม่มีเจตนาที่จัดท�ำอย่างครอบคลุมครบถ้วน และถึงแม้ว่าตัวอย่างเหล่านี้จะ
ถือว่าเป็นข้อบ่งชี้ที่เป็นประโยชน์ แต่อาจจะไม่ตรงกับสภาพการณ์ทั้งหมดเสมอไป

ความเสี่ยงสูง

15. มีสภาพการณ์ทคี่ วามเสีย่ งทีจ่ ะเกิด ML หรือ TF นัน้ มีอยูใ่ นระดับสูงและจ�ำเป็นต้องใช้มาตรการ CDD
อย่างเข้ม เมื่อท�ำการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ ML และ TF ที่เกี่ยวกับประเภทของลูกค้า ประเทศ หรือ
เขตแดนทางภูมศิ าสตร์ และผลิตภัณฑ์เฉพาะบางประเภท ตลอดจนบริการ การท�ำธุรกรรม หรือช่องทางการ
ให้บริการ ตัวอย่างของสถานการณ์ที่เป็นไปได้ว่าจะเกิดความเสี่ยงสูง (นอกเหนือจากที่ได้อธิบายไว้ใน
ข้อแนะน�ำที่ 12 ถึง 16) ซึ่งจะรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

33 ลูกค้าปัจจุบัน ณ วันที่กฎระเบียบของประเทศมีผลใช้บังคับ
34 RBA ไม่น�ำมาใช้กับสภาวการณ์ ที่ควรก�ำหนดให้ท�ำ  CDD แต่อาจจะน�ำมาใช้เพื่อพิจารณาว่าควรใช้ในขอบเขตมากหรือน้อย

เพียงใด
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		 (a) Customer risk factors:
			 • The business relationship is conducted in unusual circumstances (e.g. significant
				 unexplained geographic distance between the financial institution and the
				customer).
			• Non-resident customers.
			 • Legal persons or arrangements that are personal asset-holding vehicles.
			 • Companies that have nominee shareholders or shares in bearer form.
			 • Business that are cash-intensive.
			 • The ownership structure of the company appears unusual or excessively
				 complex given the nature of the company’s business.
		 (b) Country or geographic risk factors:35
			 • Countries identified by credible sources, such as mutual evaluation or detailed
				 assessment reports or published follow-up reports, as not having adequate
				AML/CFT systems.
			 • Countries subject to sanctions, embargos or similar measures issued by, for
				 example, the United Nations.
			 • Countries identified by credible sources as having significant levels of
				 corruption or other criminal activity.
			 • Countries or geographic areas identified by credible sources as providing
				 funding or support for terrorist activities, or that have designated terrorist
				 organisations operating within their country.
		 (c) Product, service, transaction or delivery channel risk factors:
			• Private banking.
			 • Anonymous transactions (which may include cash).
			 • Non-face-to-face business relationships or transactions.
			 • Payment received from unknown or un-associated third parties

Lower risks
16. There are circumstances where the risk of money laundering or terrorist financing may
be lower. In such circumstances, and provided there has been an adequate analysis of the
risk by the country or by the financial institution, it could be reasonable for a country to allow
its financial institutions to apply simplified CDD measures.
17. When assessing the money laundering and terrorist financing risks relating to types of
customers, countries or geographic areas, and particular products, services, transactions or
delivery channels, examples of potentially lower risk situations include the following:
35 Under Recommendation 19 it is mandatory for countries to require financial institutions to apply enhanced due diligence
when the FATF calls for such measures to be introduced.
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(a) ปัจจัยเสี่ยงของลูกค้า
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในสภาวการณ์ทผี่ ดิ ปกติ (เช่น ระยะทางระหว่างสถาบันการเงิน
กับตัวลูกค้าอยูห่ า่ งไกลกันทีไ่ ม่สามารถอธิบายได้)
• ลูกค้าที่ไม่ได้อยู่อาศัยในประเทศ
• เป็นนิตบิ คุ คลหรือบุคคลทีม่ กี ารตกลงกันทางกฎหมาย ทีใ่ ช้เป็นเครือ่ งมือในการถือครอง
ทรัพย์สินส่วนตัว
• เป็นบริษัท ที่มีผู้ถือหุ้นแทน หรือหุ้นที่ออกในรูปแบบหุ้นที่ไม่ระบุชื่อผู้ทรงหรือผู้ถือ
• ธุรกิจที่ใช้เงินสดเป็นหลัก
• โครงสร้างของการเป็นเจ้าของของบริษัทนั้นปรากฏให้เห็นว่าผิดปกติหรือสลับซับซ้อน
เกินไปเมื่อพิจารณาลักษณะธุรกิจของบริษัท
(b) ปัจจัยความเสี่ยงของประเทศหรือของดินแดนทางภูมิศาสตร์35
• ประเทศทีถ่ กู ประเมินจากแหล่งทีน่ า่ เชือ่ ถือ เช่น รายงานการประเมินซึง่ กันและกัน หรือ
รายงานการประเมินอย่างละเอียด หรือรายงานการติดตามผลที่ตีพิมพ์ออกมาโดยระบุ
ว่าเป็นประเทศที่ไม่มีระบบ AML/CFT ที่ดีพอ
• ประเทศที่ถูกก�ำหนดมาตรการลงโทษหรือการควํ่าบาตรหรือมาตรการที่คล้ายคลึง เช่น
โดยองค์การสหประชาชาติ
• ประเทศทีถ่ กู ประเมินจากแหล่งทีน่ า่ เชือ่ ถือ ว่ามีระดับการทุจริตคอรัปชัน่ หรืออาชญากรรม
อื่นในระดับสูง
• ประเทศ หรือดินแดนทางภูมศิ าสตร์ทแี่ หล่งทีเ่ ชือ่ ถือได้ระบุวา่ ให้เงินหรือให้เงินสนับสนุน
แก่กจิ กรรมการก่อการร้าย หรือมีองค์กรการก่อการร้ายทีถ่ กู ก�ำหนด ปฏิบตั กิ ารอยูภ่ ายใน
ประเทศ
(c) ปัจจัยเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ บริการ การท�ำธุรกรรม หรือช่องทางการให้บริการ
• การธนาคารส่วนบุคคล
• การท�ำธุรกรรมที่ไม่เปิดเผยชื่อ (ซึ่งอาจรวมถึงเงินสด)
• ลูกค้าที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ หรือท�ำธุรกรรมต่อหน้า
• การรับเงินโอนจากบุคคลที่ไม่รู้จักหรือบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงต�่ำ

16. ในกรณีที่ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ML หรือ TF อาจจะอยู่ในระดับตํ่า ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่า ได้มีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงอย่างเพียงพอโดยประเทศหรือโดยสถาบันการเงินแล้ว ก็อาจจะเป็นเหตุผลเพียงพอที่ประเทศ
จะอนุญาตให้สถาบันการเงินใช้มาตรการ CDD แบบง่าย
17. ในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ ML และ TF ที่เกี่ยวกับประเภทของลูกค้า ประเทศหรือดินแดน
ทางภูมิศาสตร์ และเฉพาะผลิตภัณฑ์บางประเภท บริการ การท�ำธุรกรรม หรือช่องทางการให้บริการ
ตัวอย่างของสถานการณ์ที่เป็นไปได้ว่าจะมีความเสี่ยงตํ่ารวมถึงสิ่งต่อไปนี้
35 ภายใต้ข้อแนะน�ำที่ 19 นั้น มีข้อก�ำหนดบังคับให้แต่ละประเทศต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงินต้องใช้การ CDD อย่างเข้มเมื่อ FATF

เรียกร้องให้ใช้มาตรการดังกล่าว
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		 (a) Customer risk factors:
			 • Financial institutions and DNFBPs – where they are subject to requirements to
				 combat money laundering and terrorist financing consistent with the FATF
				 Recommendations, have effectively implemented those requirements, and are
				 effectively supervised or monitored in accordance with the Recommendations
				 to ensure compliance with those requirements.
			 • Public companies listed on a stock exchange and subject to disclosure
				 requirements (either by stock exchange rules or through law or enforceable
				 means), which impose requirements to ensure adequate transparency of
				beneficial ownership.
			 • Public administrations or enterprises.
		 (b) Product, service, transaction or delivery channel risk factors:
			 • Life insurance policies where the premium is low (e.g. an annual premium of
				 less than USD/EUR 1,000 or a single premium of less than USD/EUR 2,500).
			 • Insurance policies for pension schemes if there is no early surrender option
				 and the policy cannot be used as collateral.
			 • A pension, superannuation or similar scheme that provides retirement benefits
				 to employees, where contributions are made by way of deduction from wages,
				 and the scheme rules do not permit the assignment of a member’s interest
				 under the scheme
			 • Financial products or services that provide appropriately defined and limited
				 services to certain types of customers, so as to increase access for financial
				inclusion purposes.
		 (c) Country risk factors:
			 • Countries identified by credible sources, such as mutual evaluation or detailed
				 assessment reports, as having effective AML/CFT systems.
			 • Countries identified by credible sources as having a low level of corruption or
				 other criminal activity.
		 In making a risk assessment, countries or financial institutions could, when appropriate,
also take into account possible variations in money laundering and terrorist financing risk between
different regions or areas within a country.
18. Having a lower money laundering and terrorist financing risk for identification and
verification purposes does not automatically mean that the same customer is lower risk for
all types of CDD measures, in particular for ongoing monitoring of transactions.
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(a) ปัจจัยเสี่ยงของลูกค้า
• สถาบันการเงินต่างๆ และ DNFBP – จะมีความเสี่ยงตํ่าในกรณีที่อยู่ภายใต้ข้อก�ำหนด
ด้าน AML/CFT โดยปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับข้อแนะน�ำต่างๆ ของ FATF อย่างมีประสิทธิผล
และต้องได้รบั การควบคุมดูแล หรือติดตามตรวจสอบอย่างได้ผล เพือ่ เป็นการประกันให้
มีการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำต่างๆ ของ FATF
• บริษทั มหาชนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และถูกก�ำหนดให้เปิดเผยข้อมูล (ตามกฎ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายหรือวิธีบังคับอื่นๆ) ซึ่งเป็นข้อก�ำหนด
เพื่อให้มั่นใจว่าการเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์นั้นมีความโปร่งใสอย่างเพียงพอ
• หน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
(b) ปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ธุรกรรมหรือช่องทางการให้บริการ
• กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ค่าเบี้ยประกันตํ่า (เช่น มีค่าเบี้ยประกันประจ�ำปีตํ่ากว่า 1,000
ดอลลาร์สหรัฐหรือ 1,000 ยูโร หรือมีการช�ำระเบี้ยประกันครั้งเดียวในอัตราที่ตํ่ากว่า
2,500 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 2,500 ยูโร)
• กรมธรรม์ประกันภัยส�ำหรับโครงการบ�ำเหน็จบ�ำนาญ ที่ไม่ไถ่ถอนก่อนก�ำหนด และเป็น
กรมธรรม์ที่ใช้เป็นหลักประกันไม่ได้
• โครงการบ�ำเหน็จ บ�ำนาญหรือกองทุนเพื่อการปลดเกษียณ หรือโครงการที่คล้ายๆ กัน
ที่ให้ประโยชน์ส�ำหรับการเกษียนอายุของพนักงาน ซึ่งการจ่ายเงินสมทบจากพนักงาน
กระท�ำโดยการหักจากเงินเดือน ค่าแรงและไม่อนุญาตให้สมาชิกโอนผลประโยชน์
ให้แก่ผู้อื่น
• ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน ที่มีการก�ำหนดการให้บริการไว้อย่างเหมาะสมและ
อยู่ในขอบเขตจ�ำกัดเฉพาะลูกค้าบางประเภท เพื่อวัตถุประสงค์ให้สามารถเข้าถึงบริการ
ทางการเงินได้มากขึ้น
(c) ปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับประเทศ
• ประเทศที่ถูกประเมินจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น ระบุไว้ในรายงานการประเมินผล
ซึง่ กันและกัน หรือรายงานการประเมินอย่างละเอียดว่ามีระบบ AML/CFT ทีม่ ปี ระสิทธิผล
• ประเทศที่ถูกประเมินจากแหล่งที่น่าเชื่อถือว่ามีระดับการทุจริตคอร์รัปชั่นตํ่า หรือ
อาชญากรรมอื่นๆ อยู่ในระดับตํ่า
ในการประเมินความเสี่ยง หากแต่ละประเทศ หรือสถาบันการเงินเห็นเหมาะสม ก็สามารถที่จะ
พิจารณาการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิด ML และ TF ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ระหว่างภูมิภาคหรือพื้นที่
ต่างๆ ภายในประเทศเดียวกัน
18. การมีความเสีย่ งตาํ่ ด้าน ML และ TF เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงตนและการตรวจสอบพิสจู น์ขอ้ มูล
และหลักฐานการแสดงตน ไม่ได้หมายความโดยอัตโนมัตวิ า่ ลูกค้ารายเดียวกันนัน้ จะมีความเสีย่ งตํา่ ส�ำหรับ
มาตรการทุกประเภทที่ใช้ในการ CDD โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส�ำหรับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทั้งหลาย
อย่างต่อเนื่อง
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Risk variables
19. When assessing the money laundering and terrorist financing risks relating to types of
customers, countries or geographic areas, and particular products, services, transactions or
delivery channels risk, a financial institution should take into account risk variables relating
to those risk categories. These variables, either singly or in combination, may increase or
decrease the potential risk posed, thus impacting the appropriate level of CDD measures.
Examples of such variables include:
		 • The purpose of an account or relationship.
		 • The level of assets to be deposited by a customer or the size of transactions
			undertaken.
		 • The regularity or duration of the business relationship.

Enhanced CDD measures
20. Financial institutions should examine, as far as reasonably possible, the background and
purpose of all complex, unusual large transactions, and all unusual patterns of transactions,
which have no apparent economic or lawful purpose. Where the risks of money laundering
or terrorist financing are higher, financial institutions should be required to conduct enhanced
CDD measures, consistent with the risks identified. In particular, they should increase the
degree and nature of monitoring of the business relationship, in order to determine whether
those transactions or activities appear unusual or suspicious. Examples of enhanced CDD
measures that could be applied for higher-risk business relationships include:
		 • Obtaining additional information on the customer (e.g. occupation, volume of
			 assets, information available through public databases, internet, etc.), and
			 updating more regularly the identification data of customer and beneficial owner.
		 • Obtaining additional information on the intended nature of the business relationship.
		 • Obtaining information on the source of funds or source of wealth of the customer.
		 • Obtaining information on the reasons for intended or performed transactions.
		 • Obtaining the approval of senior management to commence or continue the
			business relationship.
		 • Conducting enhanced monitoring of the business relationship, by increasing the
			 number and timing of controls applied, and selecting patterns of transactions that
			 need further examination.
		 • Requiring the first payment to be carried out through an account in the customer’s
			 name with a bank subject to similar CDD standards.

Simplified CDD measures
21. Where the risks of money laundering or terrorist financing are lower, financial institutions
could be allowed to conduct simplified CDD measures, which should take into account the
nature of the lower risk. The simplified measures should be commensurate with the lower
risk factors (e.g. the simplified measures could relate only to customer acceptance measures
or to aspects of ongoing monitoring). Examples of possible measures are:
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ตัวแปรของความเสี่ยง

19. ในการประเมินความเสี่ยงด้าน ML และ TF ที่เกี่ยวกับประเภทของลูกค้า ประเทศ หรือพื้นที่
ทางภูมศิ าสตร์ และเฉพาะผลิตภัณฑ์ บริการ ธุรกรรม และช่องทางการให้บริการ สถาบันการเงินต้องพิจารณา
ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับความเสีย่ งประเภทต่างๆ ตัวแปรเหล่านีอ้ าจจะเป็นเพียงตัวแปรเดียวหรือหลายๆ ตัว
รวมกัน ที่เป็นไปได้ว่าจะเป็นการเพิ่มหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อระดับที่เหมาะสมของ
มาตรการการ CDD ตัวอย่างของตัวแปรต่างๆ รวมถึงสิ่งต่อไปนี้
• วัตถุประสงค์ของการเปิดบัญชีหรือการสร้างความสัมพันธ์
• ระดับของทรัพย์สินที่ลูกค้าจะน�ำฝาก หรือขนาดของธุรกรรมที่ด�ำเนินไปแล้ว
• ความเสมอต้นเสมอปลายหรือระยะเวลาของการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

มาตรการ CDD อย่างเข้ม

20. สถาบันการเงิน ต้องตรวจสอบภูมิหลังและวัตถุประสงค์ของธุรกรรมที่สลับซับซ้อนและมีขนาดใหญ่
ผิดปกติให้มากที่สุดเท่าที่สมควรแก่เหตุผล และต้องตรวจสอบการท�ำธุรกรรมที่มีลักษณะผิดปกติทั้งหมด
โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ หรือทางกฎหมายที่ชัดเจน ในกรณีที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับ ML หรือ TF
สูงนัน้ ต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงินใช้มาตรการ CDD อย่างเข้ม โดยให้สอดคล้องกับระดับของความเสีย่ ง
ที่ระบุนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการเงินต้องจะเพิ่มความถี่และลักษณะของการติดตามเฝ้าดูความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะตัดสินว่า ธุรกรรมต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น ผิดปกติหรือ
ต้องสงสัยหรือไม่ ตัวอย่างของมาตรการ CDD อย่างเข้มที่อาจจะน�ำมาใช้ส�ำหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงสิ่งต่อไปนี้
• การขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า (เช่น อาชีพ ขนาดหรือปริมาณของทรัพย์สิน ข้อมูลที่ได้
จากฐานข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลทีไ่ ด้จากอินเทอร์เน็ต เป็นต้น) และมีการปรับข้อมูลเกีย่ วกับการระบุทราบ
ตัวตนของลูกค้า ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ให้ทันสมัยอยู่เป็นประจ�ำและบ่อยขึ้น
• ขอข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเจตนาหรือวัตถุประสงค์ของการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจนั้นๆ
• ขอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินหรือความมั่งคั่งของลูกค้า
• ขอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลส�ำหรับการท�ำธุรกรรมที่ต้องการ หรือธุรกรรมที่ได้ท�ำไปแล้ว
• ขออนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง เพื่อที่จะเริ่มต้นหรือด�ำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อไป
• ด�ำเนินการตรวจสอบความสัมพันธ์ทางธุรกิจในเชิงลึก โดยการเพิม่ จ�ำนวนและจังหวะเวลาของ
มาตรการควบคุมที่น�ำมาใช้และเลือกลักษณะธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำซึ่งจ�ำเป็นจะต้องมี
การตรวจสอบเพิ่มเติม
• ก�ำหนดให้การโอนเงินครั้งแรกเป็นการโอนไปผ่านบัญชีของลูกค้าที่มีกับธนาคารอื่นซึ่งมี
มาตรฐาน CDD เดียวกัน

มาตรการ CDD อย่างง่าย

21. ในกรณีที่ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ML และ TF อยู่ในระดับตํ่า สถาบันการเงินควรได้รับอนุญาตให้ใช้
มาตรการ CDD อย่างง่าย ได้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวต้องพิจารณาถึงลักษณะของความเสี่ยงตํ่าดังกล่าวด้วย
มาตรการอย่างง่าย นี้ต้องเหมาะสมตามปัจจัยความเสี่ยงตํ่านั้นด้วย (เช่น มาตรการอย่างง่ายนั้นอาจจะ
เกี่ยวโยงถึงเฉพาะมาตรการในการรับลูกค้าเท่านั้น หรืออาจจะเกี่ยวโยงกับด้านต่างๆ ของการติดตาม
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง) ตัวอย่างของมาตรการที่น่าจะเป็นไปได้คือ
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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		 • Verifying the identity of the customer and the beneficial owner after the establishment
			 of the business relationship (e.g. if account transactions rise above a defined
			monetary threshold).
		 • Reducing the frequency of customer identification updates.
		 • Reducing the degree of on-going monitoring and scrutinising transactions, based
			 on a reasonable monetary threshold.
		 • Not collecting specific information or carrying out specific measures to understand
			 the purpose and intended nature of the business relationship, but inferring the
			 purpose and nature from the type of transactions or business relationship
			established.
		 Simplified CDD measures are not acceptable whenever there is a suspicion of money
laundering or terrorist financing, or where specific higher-risk scenarios apply.

Thresholds
22. The designated threshold for occasional transactions under Recommendation 10 is USD/
EUR 15,000. Financial transactions above the designated threshold include situations where
the transaction is carried out in a single operation or in several operations that appear to be
linked.

Ongoing due diligence
23. Financial institutions should be required to ensure that documents, data or information
collected under the CDD process is kept up-to-date and relevant by undertaking reviews
of existing records, particularly for higher-risk categories of customers

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 12
(POLITICALLY EXPOSED PERSONS)
		 Financial institutions should take reasonable measures to determine whether the
beneficiaries of a life insurance policy and/or, where required, the beneficial owner of the
beneficiary are politically exposed persons. This should occur at the latest at the time of the
payout. Where there are higher risks identified, in addition to performing normal CDD
measures, financial institutions should be required to:
		 a) inform senior management before the payout of the policy proceeds; and
		 b) conduct enhanced scrutiny on the whole business relationship with the
			 policyholder, and consider making a suspicious transaction report.
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• ตรวจสอบพิสูจน์ข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนของลูกค้าและเจ้าของผู้รับผลประโยชน์
หลังจากมีการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น ถ้าการเดินบัญชีมจี ำ� นวนเงินเพิม่ ขึน้ เกินเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้)
• ลดความถี่ของการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการระบุทราบตัวตนของลูกค้าให้น้อยลง
• ลดระดับของการติดตามตรวจสอบการท�ำธุรกรรมอย่างต่อเนื่องลง และท�ำการตรวจสอบโดย
ก�ำหนดเกณฑ์การท�ำธุรกรรมที่เหมาะสม
• ไม่รวบรวมข้อมูลเฉพาะหรือไม่ด�ำเนินการใช้มาตรการเฉพาะเพื่อท�ำความเข้าใจวัตถุประสงค์
และเจตนาของธุรกิจ แต่จะอนุมานวัตถุประสงค์และลักษณะของความสัมพันธ์ดังกล่าว
จากประเภทของการท�ำธุรกรรมหรือจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่สร้างขึ้น
มาตรการ CDD อย่างง่ายนี้ จะไม่สามารถใช้ได้ หากเกิดมีข้อสงสัยว่ามี ML หรือ TF หรือในกรณี
ที่มีเหตุการณ์เฉพาะที่ท�ำให้เห็นว่ามีความเสี่ยงสูงขึ้น

เกณฑ์
22. วงเงินที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับการท�ำธุรกรรมของลูกค้าจรตามข้อแนะน�ำที่ 10 คือ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ
หรือ 15,000 ยูโร ธุรกรรมดังกล่าว รวมถึงการท�ำธุรกรรมที่มียอดเงินเกินกว่าที่ก�ำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นการ
ท�ำธุรกรรมเพียงครั้งเดียว หรือหลายครั้งที่มีร่องรอยต่อเนื่องกัน

การ CDD อย่างต่อเนื่อง
23. ต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงินด�ำเนินการให้มั่นใจว่า เอกสารต่างๆ ข้อมูลและข่าวสารที่รวบรวม
มาตามกระบวนการ CDD นัน้ จะต้องรักษาไว้ให้ทนั สมัยและตรงประเด็น โดยการท�ำการทบทวนตรวจสอบ
หลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับลูกค้าประเภทที่มีความเสี่ยงสูง

ค�ำอธิบายเพิ่มเติมส�ำหรับข้อแนะน�ำที่ 12
(บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง)
สถาบันการเงินต้องใช้มาตรการอันสมควรเพือ่ พิจารณาว่าผูร้ บั ผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันชีวติ
และ/หรือ ในกรณีที่มีข้อก�ำหนดไว้ว่าเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมือง
การพิจารณาดังกล่าวนีต้ อ้ งเกิดขึน้ อย่างช้าทีส่ ดุ ณ ขณะทีม่ กี ารจ่ายค่าสินไหมทดแทน ในกรณีทที่ ราบว่า
มีความเสีย่ งสูง สถาบันการเงินนอกจากจะต้องใช้มาตรการ CDD ตามปกติแล้ว ยังต้องด�ำเนินการต่อไปนี้
a) แจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงทราบก่อนการช�ำระค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ และ
b) ท�ำการตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจทั้งหมดที่มีอยู่กับผู้ถือกรมธรรม์และ
ต้องพิจารณาส่งรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 13
(CORRESPONDENT BANKING)
		 The similar relationships to which financial institutions should apply criteria (a) to (e)
include, for example those established for securities transactions or funds transfers,
whether for the cross-border financial institution as principal or for its customers.
		 The term payable-through accounts refers to correspondent accounts that are used
directly by third parties to transact business on their own behalf.

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 14
(MONEY OR VALUE TRANSFER SERVICES)
		 A country need not impose a separate licensing or registration system with respect
to natural or legal persons already licensed or registered as financial institutions (as defined
by the FATF Recommendations) within that country, which, under such license or registration,
are permitted to perform money or value transfer services, and which are already subject to
the full range of applicable obligations under the FATF Recommendations.

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 15
1. For the purposes of applying the FATF Recommendations, countries should consider
virtual assets as “property,” “proceeds,” “funds,” “funds or other assets,” or other “
corresponding value.” Countries should apply the relevant measures under the FATF
Recommendations to virtual assets and virtual asset service providers (VASPs)
2. In accordance with Recommendation 1, countries should identify, assess, and understand
the money laundering and terrorist financing risks emerging from virtual asset activities and
the activities or operations of VASPs. Based on that assessment, countries should apply a
risk-based approach to ensure that measures to prevent or mitigate money laundering and
terrorist financing are commensurate with the risks identified. Countries should require VASPs
to identify, assess, and take effective action to mitigate their money laundering and terrorist
financing risks.
3. VASPs should be required to be licensed or registered. At a minimum, VASPs should be
required to be licensed or registered in the jurisdiction(s) where they are created36. In cases
where the VASP is a natural person, they should be required to be licensed or registered in the
jurisdiction where their place of business is located. Jurisdictions may also require VASPs that
offer products and/or services to customers in, or conduct operations from, their jurisdiction to
be licensed or registered in this jurisdiction. Competent authorities should take the necessary
legal or regulatory measures to prevent criminals or their associates from holding, or being the
beneficial owner of, a significant or controlling interest, or holding a management function in,
a VASP. Countries should take action to identify natural or legal persons that carry out VASP
activities without the requisite license or registration, and apply appropriate sanctions.
36 References to creating a legal person include incorporation of companies or any other mechanism that is used.
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ค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 13
(ธนาคารตัวแทน)
ความสัมพันธ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่สถาบันการเงินต้องใช้หลักเกณฑ์
ในข้อ (a) ถึงข้อ (e) รวมถึงความสัมพันธ์ทงั้ หลายทีม่ ขี นึ้ เพือ่ ท�ำธุรกรรมซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือเพือ่ การโอน
เงินไม่ว่าสถาบันการเงินที่ท�ำธุรกรรมระหว่างประเทศนั้นจะเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์เอง หรือท�ำในนาม
ของลูกค้าของตน
ค�ำว่า การช�ำระเงินโดยผ่านบัญชีโดยตรง หมายถึง บัญชีธนาคารตัวแทนที่ลูกค้าของธนาคาร
ตัวแทนใช้ในการท�ำธุรกรรมผ่านบัญชีโดยตรงในนามของธนาคารตัวแทน

ค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 14
(บริการโอนเงินหรือการโอนมูลค่าเงิน)
แต่ละประเทศไม่จำ� เป็นต้องแยกการออกใบอนุญาตหรือจดทะเบียนบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คล
ซึ่งได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินในประเทศ (ตามค�ำจ�ำกัดความของข้อแนะน�ำของ
FATF) ซึง่ ตามใบอนุญาตหรือการจดทะเบียนดังกล่าว สถาบันการเงินได้รบั อนุญาตให้ดำ� เนินการให้บริการ
โอนเงินหรือการโอนมูลค่าเงิน ซึ่งต้องด�ำเนินการตามข้อแนะน�ำ FATF ข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว

ค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 15
1. เพือ่ ปฏิบตั ติ ามข้อแนะน�ำของ FATF ขอให้ประเทศต่างๆ พิจารณาว่าสินทรัพย์เสมือนเป็น “ทรัพย์สนิ ”
“รายได้” “เงิน” “เงินหรือสินทรัพย์อื่นๆ” หรือ “สิ่งอื่นที่มูลค่าเท่ากัน” ประเทศต่างๆ ต้องน�ำมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องที่ก�ำหนดในข้อแนะน�ำของ FATF มาใช้กับสินทรัพย์เสมือนและผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน
(virtual asset service providers (VASPs))
2. ตามข้อแนะน�ำข้อที่ 1 ประเทศต่างๆ ต้องระบุ ประเมิน และเข้าใจความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทีเ่ กิดจากกิจกรรมต่างๆ เกีย่ วกับสินทรัพย์เสมือน และกิจกรรม
หรือการด�ำเนินการของผู้ให้บริการฯ จากผลการประเมินความเสี่ยง ประเทศต่างๆ ต้องใช้การด�ำเนินการ
ตามความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามาตรการเพื่อป้องกันหรือลดการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายนั้นเหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ ประเทศต่างๆ ต้องก�ำหนดให้ผู้ให้บริการฯ ระบุ
ประเมิน และด�ำเนินการเพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
อย่างมีประสิทธิผล
3. ต้องก�ำหนดให้ผใู้ ห้บริการฯ จดทะเบียนหรือมีใบอนุญาต โดยอย่างน้อยทีส่ ดุ ต้องก�ำหนดให้ผใู้ ห้บริการฯ
จดทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตจากประเทศที่จัดตั้งธุรกิจ36 ในกรณีที่ผู้ให้บริการฯ เป็นบุคคลธรรมดา
ต้องจดทะเบียนหรือมีใบอนุญาตจากประเทศที่ด�ำเนินธุรกิจ ประเทศต่างๆ อาจจะก�ำหนดให้ผู้ให้บริการฯ
ที่เสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้ลูกค้าในประเทศตนหรือท�ำธุรกิจจากประเทศตนต้องจดทะเบียนหรือขอ
ใบอนุญาตจากประเทศนี้ หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจต้องด�ำเนินมาตรการตามกฎหมายและระเบียบทีจ่ ำ� เป็นเพือ่
ป้องกันอาชญากรหรือเครือข่ายเป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ มีผลประโยชน์อย่างมีนัย
ส�ำคัญหรือมีอ�ำนาจควบคุม หรือมีหน้าที่บริหารกิจการผู้ให้บริการฯ ประเทศต่างๆ ต้องระบุบุคคลหรือ
นิติบุคคลที่เปิดธุรกิจให้บริการฯ โดยไม่มีใบอนุญาตหรือไม่จดทะเบียน และต้องมีการลงโทษที่เหมาะสม
36 การจัดตั้งนิติบุคคลรวมถึงการตั้งบริษัทหรือกลไกอื่นใดที่ใช้ได้
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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4. A country need not impose a separate licensing or registration system with respect to
natural or legal persons already licensed or registered as financial institutions (as defined by
the FATF Recommendations) within that country, which, under such license or registration,
are permitted to perform VASP activities and which are already subject to the full range of
applicable obligations under the FATF Recommendations.
5. Countries should ensure that VASPs are subject to adequate regulation and supervision
or monitoring for AML/CFT and are effectively implementing the relevant FATF Recommendations,
to mitigate money laundering and terrorist financing risks emerging from virtual assets. VASPs
should be subject to effective systems for monitoring and ensuring compliance with national
AML/CFT requirements. VASPs should be supervised or monitored by a competent authority
(not a SRB), which should conduct risk- based supervision or monitoring. Supervisors should
have adequate powers to supervise or monitor and ensure compliance by VASPs with
requirements to combat money laundering and terrorist financing including the authority to
conduct inspections, compel the production of information, and impose sanctions. Supervisors
should have powers to impose a range of disciplinary and financial sanctions, including the
power to withdraw, restrict or suspend the VASP’s license or registration, where applicable.
6. Countries should ensure that there is a range of effective, proportionate and dissuasive
sanctions, whether criminal, civil or administrative, available to deal with VASPs that fail to
comply with AML/CFT requirements, in line with Recommendation 35. Sanctions should be
applicable not only to VASPs, but also to their directors and senior management.
7. With respect to the preventive measures, the requirements set out in Recommendations
10 to 21 apply to VASPs, subject to the following qualifications:
		 (a) R. 10 – The occasional transactions designated threshold above which VASPs are
			 required to conduct CDD is USD/EUR 1 000
		 (b) R. 16 – Countries should ensure that originating VASPs obtain and hold required
			 and accurate originator information and required beneficiary information37 on
			 virtual asset transfers, submit38 the above information to the beneficiary VASP or
			 financial institution (if any) immediately and securely, and make it available on
			 request to appropriate authorities. Countries should ensure that beneficiary VASPs
			 obtain and hold required originator information and required and accurate
			 beneficiary information on virtual asset transfers and make it available on request
			 to appropriate authorities. Other requirements of R. 16 (including monitoring of
			 the availability of information, and taking freezing action and prohibiting transactions
			 with designated persons and entities) apply on the same basis as set out in R. 16.
			 The same obligations apply to financial institutions when sending or receiving
			 virtual asset transfers on behalf of a customer.
37 As defined in INR. 16, paragraph 6, or the equivalent information in a virtual asset context.
38 The information can be submitted either directly or indirectly. It is not necessary for this information to be attached
directly to the virtual asset transfers.
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4. ในกรณีที่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนหรือมีใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นสถาบันการเงิน
(ตามค�ำนิยามในข้อแนะน�ำ) อยู่แล้ว ก็ไม่จ�ำเป็นต้องก�ำหนดให้จดทะเบียนหรือขอใบอนุญาตแยกต่างหาก
ในประเทศนั้นอีก ถ้าการจดทะเบียนหรือให้ใบอนุญาตดังกล่าวได้อนุญาตให้ประกอบกิจการผู้ให้บริการ
เงินเสมือนรวมอยู่แล้ว และมีหน้าที่ต่างๆ ครบถ้วนตามที่ก�ำหนดในข้อแนะน�ำ FATF
5. ประเทศต่างๆ ต้องมีการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้ให้บริการฯ อย่างเพียงพอหรือ
มีการติดตามประเมินการปฏิบัติด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย และด�ำเนินการตามข้อแนะน�ำ  FATF ต่างๆ อย่างมีประสิทธิผลเพื่อลดความเสี่ยงต่อ
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทีเ่ กิดจากสินทรัพย์เสมือน ผูใ้ ห้บริการฯ ต้องอยู่
ในระบบติ ด ตามประเมิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ด ้ า นการป้ อ งกั น ปราบปราม
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศ หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจ (ไม่ใช่ SRBs)
ซึ่งต้องก�ำกับหรือติดตามประเมินผู้ให้บริการฯ ตามความเสี่ยง หน่วยงานก�ำกับดูแลต้องมีอ�ำนาจอย่าง
เพียงพอในการก�ำกับหรือติดตามประเมิน และควบคุมให้ผู้ให้บริการฯ ปฏิบัติตามหน้าที่ด้านการป้องกัน
ปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงอ�ำนาจในการตรวจสอบ
เรียกเอกสาร และลงโทษ หน่วยงานก�ำกับดูแลต้องมีอำ� นาจลงโทษอย่างหลากหลายทัง้ ทางวินยั และทางการเงิน
รวมทั้งอ�ำนาจเพิกถอน จ�ำกัด หรือระงับใบอนุญาตหรือทะเบียนของผู้ให้บริการฯ ตามแต่กรณี
6. ประเทศต่างๆ ต้องมั่นใจว่ามีบทก�ำหนดโทษทั้งทางอาญา ทางแพ่ง หรือทางปกครองที่มีประสิทธิผล
เหมาะสมตามความผิด และมีผลยับยั้งการกระท�ำผิดของผู้ให้บริการฯ ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้าน
การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามข้อแนะน�ำข้อที่ 35
นอกจากจะลงโทษผู้ให้บริการฯ แล้วยังต้องลงโทษกรรมการและผู้บริหารของกิจการด้วย
7. ในด้านมาตรการป้องกัน ให้ใช้ข้อแนะน�ำข้อที่ 10 - 21 กับผู้ให้บริการฯ ในลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้
(a) ข้อแนะน�ำข้อที่ 10 – ธุรกรรมเป็นครั้งคราว ผู้ให้บริการฯ ต้องท�ำ  CDD หากเป็นธุรกรรม
มูลค่าตั้งแต่ 1,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือยูโร
(b)ข้อแนะน�ำข้อที่ 16 – ประเทศต่างๆ ต้องก�ำหนดให้ผู้ให้บริการฯ ต้นทางเรียกและเก็บข้อมูล
ผู้โอน และข้อมูลผู้รับโอนสินทรัพย์เสมือนอย่างถูกต้อง37 พร้อมทั้งส่ง38 ข้อมูลดังกล่าวไป
ยังผู้ให้บริการฯ ฝ่ายผู้รับหรือสถาบันการเงิน (หากมี) ในทันทีและอย่างปลอดภัย รวมทั้งให้
ข้อมูลนี้เมื่อหน่วยงานที่มีอ�ำนาจที่เกี่ยวข้องร้องขอ ประเทศต่างๆ ต้องมั่นใจว่าผู้ให้บริการฯ
ฝ่ายผู้รับโอนเรียกและจัดเก็บข้อมูลผู้โอนและข้อมูลผู้รับโอนสินทรัพย์เสมือนอย่างถูกต้อง
รวมทั้งให้ข้อมูลเมื่อหน่วยงานที่มีอ�ำนาจที่เกี่ยวข้องร้องขอ ข้อก�ำหนดอื่นๆ ตามข้อแนะน�ำ
ข้อที่ 16 (รวมทั้งการติดตามข้อมูล การอายัด และการห้ามท�ำธุรกรรมกับบุคคลและองค์กร
ทีถ่ กู ก�ำหนด) ให้ปฏิบตั ติ ามพืน้ ฐานเดียวกันกับทีก่ ำ� หนดในข้อแนะน�ำข้อที่ 16 ทัง้ นี้ มาตรการ
เดียวกันนี้ให้ใช้กับสถาบันการเงินที่ส่งหรือรับโอนสินทรัพย์เสมือนแทนลูกค้าด้วย
37 ตามที่ให้ค�ำนิยามในค�ำอธิบายเพิ่มเติมของข้อแนะน�ำข้อที่ 16 วรรค 6 หรือข้อมูลเดียวกันในบริบทของสินทรัพย์เสมือน
38 การส่งส่งข้อมูลนี้สามารถส่งได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือไม่จ�ำเป็นที่จะต้องแนบข้อมูลนี้ไปกับการโอนสินทรัพย์เสมือน
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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8. Countries should rapidly, constructively, and effectively provide the widest possible range
of international cooperation in relation to money laundering, predicate offences, and terrorist
financing relating to virtual assets, on the basis set out in Recommendations 37 to 40. In
particular, supervisors of VASPs should exchange information promptly and constructively
with their foreign counterparts, regardless of the supervisors’ nature or status and differences
in the nomenclature or status of VASPs.

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 16
(WIRE TRANSFERS)
A. OBJECTIVE
1. Recommendation 16 was developed with the objective of preventing terrorists and
other criminals from having unfettered access to wire transfers for moving their funds, and
for detecting such misuse when it occurs. Specifically, it aims to ensure that basic information
on the originator and beneficiary of wire transfers is immediately available:
		 (a) to appropriate law enforcement and/or prosecutorial authorities to assist them in
			 detecting, investigating, and prosecuting terrorists or other criminals, and tracing
			their assets;
		 (b) to financial intelligence units for analysing suspicious or unusual activity, and
			 disseminating it as necessary, and
		 (c) to ordering, intermediary and beneficiary financial institutions to facilitate the
			 identification and reporting of suspicious transactions, and to implement the
			 requirements to take freezing action and comply with prohibitions from conducting
			 transactions with designated persons and entities, as per the obligations set out
			 in the relevant United Nations Security Council resolutions, such as resolution
			 1267 (1999) and its successor resolutions, and resolution 1373 (2001) relating to
			 the prevention and suppression of terrorism and terrorist financing.
2. To accomplish these objectives, countries should have the ability to trace all wire
transfers. Due to the potential terrorist financing threat posed by small wire transfers,
countries should minimise thresholds taking into account the risk of driving transactions
underground and the importance of financial inclusion. It is not the intention of the FATF to
impose rigid standards or to mandate a single operating process that would negatively affect
the payment system.
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8. ประเทศต่างๆ ต้องให้ความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ดว้ ยความรวดเร็ว
เป็นไปในทางสร้างสรรค์ และมีประสิทธิผลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ความผิดมูลฐาน และ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทีเ่ กีย่ วกับสินทรัพย์เสมือนตามหลักการในข้อแนะน�ำข้อที่ 37 – 40
โดยเฉพาะอย่างยิง่ หน่วยงานก�ำกับดูแลผูใ้ ห้บริการฯ ต้องแลกเปลีย่ นข้อมูลกับหน่วยงานประเภทเดียวกัน
ในต่างประเทศได้รวดเร็วและเป็นไปในทางสร้างสรรค์โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงลักษณะหรือสถานะของ
หน่วยงานก�ำกับ และความแตกต่างในการเรียกชื่อหรือสถานะของผู้ให้บริการฯ

ค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 16
(การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์)
A. วัตถุประสงค์
1. ข้อแนะน�ำที่ 16 จัดท�ำขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ป้องกันผูก้ อ่ การร้ายและอาชญากรอืน่ ไม่ให้ใช้บริการ
การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างอิสระเสรีเพือ่ โยกย้ายเงินของตน และเพือ่ สืบค้นเมือ่ มีการใช้การโอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปในทางที่ผิดเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อแนะน�ำที่ 16 นี้มุ่งจะสร้างความมั่นใจว่า
สามารถหาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้โอนเงินจากต้นทาง และผู้รับโอนเงินนั้นได้ทันที
(a) ให้แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและ/หรือหน่วยงานอัยการเพื่อช่วยหน่วยงานดังกล่าว
ในการสืบค้น หรือในการสืบสวนสอบสวน หรือในการด�ำเนินคดีผกู้ อ่ การร้าย หรืออาชญากรอืน่
และเพื่อช่วยหน่วยงานดังกล่าวในการสืบเสาะหาทรัพย์สินของอาชญากรเหล่านั้น
(b) ให้แก่ FIU เพื่อใช้ในการวิเคราะห์กิจกรรมที่ต้องสงสัยหรือกิจกรรมที่ผิดปกติ แล้วส่งต่อ
ข่าวกรองดังกล่าวออกไปตามความจ�ำเป็นและ
(c) ให้แก่สถาบันการเงินทีเ่ ป็นผูส้ งั่ หรือสถาบันการเงินทีเ่ ป็นคนกลาง หรือสถาบันการเงินทีเ่ ป็นผูร้ บั
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการระบุทราบตัวตนและในการรายงานธุรกรรมทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัย
อีกทัง้ เพือ่ ด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดให้อายัดทรัพย์และเพือ่ ปฏิบตั ติ ามข้อห้ามไม่ให้ทำ� ธุรกรรม
กับบุคคลและหน่วยงานที่ถูกก�ำหนด ตามพันธกรณีท่ีก�ำหนดไว้ในมติของคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ เช่น มติ 1267 (ค.ศ. 1999) และมติอื่น
ทีส่ บื ต่อมติดงั กล่าว และรวมถึงมติ 1373 (ค.ศ. 2001) ทีเ่ กีย่ วกับการป้องกันและปราบปราม
การก่อการร้ายและ TF
2. เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์เหล่านี้ แต่ละประเทศต้องมีความสามารถในการติดตามร่องรอยการโอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั้ หมดให้พบ เนือ่ งจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์รายย่อยทีเ่ ป็นไปได้วา่ จะเป็นภัย
TF ได้ แต่ละประเทศต้องลดเกณฑ์ที่ต้องรายงาน โดยในขณะเดียวกันต้องค�ำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิด
จากการหันไปท�ำธุรกรรมใต้ดินแทน และต้องค�ำนึงถึงความส�ำคัญของการเข้าถึงบริการทางการเงิน FATF
ไม่มเี จตนาทีจ่ ะบังคับใช้มาตรฐานเข้มงวดหรือบังคับให้ทกุ ฝ่ายใช้กระบวนการเดียวกันทัง้ หมดในการด�ำเนินงาน
ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อระบบการช�ำระเงินได้

ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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B. SCOPE
3. Recommendation 16 applies to cross-border wire transfers and domestic wire transfers,
including serial payments, and cover payments.
4. Recommendation 16 is not intended to cover the following types of payments:
		 (a) Any transfer that flows from a transaction carried out using a credit or debit or
			 prepaid card for the purchase of goods or services, so long as the credit or
			 debit or prepaid card number accompanies all transfers flowing from the
			 transaction. However, when a credit or debit or prepaid card is used as a payment
			 system to effect a person-to-person wire transfer, the transaction is covered
			 by Recommendation 16, and the necessary information should be included in
			the message.
		 (b) Financial institution-to-financial institution transfers and settlements, where both
			 the originator person and the beneficiary person are financial institutions acting
			 on their own behalf.
5. Countries may adopt a de minimis threshold for cross-border wire transfers (no higher
than USD/EUR 1,000), below which the following requirements should apply:
		 (a) Countries should ensure that financial institutions include with such transfers:
			 (i) the name of the originator; (ii) the name of the beneficiary; and (iii) an account
			 number for each, or a unique transaction reference number. Such information
			 need not be verified for accuracy, unless there is a suspicion of money laundering
			 or terrorist financing, in which case, the financial institution should verify the
			 information pertaining to its customer.
		 (b) Countries may, nevertheless, require that incoming cross-border wire transfers
			 below the threshold contain required and accurate originator information.

C. CROSS-BORDER QUALIFYING WIRE TRANSFERS

6. Information accompanying all qualifying wire transfers should always contain:
		 (a) the name of the originator;
		 (b) the originator account number where such an account is used to process the
			transaction;
		 (c) the originator’s address, or national identity number, or customer identification
			number39, or date and place of birth;
		 (d) the name of the beneficiary; and
		 (e) the beneficiary account number where such an account is used to process
			 the transaction.
39 The customer identification number refers to a number which uniquely identifies the originator to the originating financial
institution and is a different number from the unique transaction reference number referred to in paragraph 7. The customer
identification number must refer to a record held by the originating financial institution which contains at least one of the
following: the customer address, a national identity number, or a date and place of birth.
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B. ขอบข่าย
3. ข้อแนะน�ำที่ 16 ใช้กบั การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศและการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ภายในประเทศ รวมถึงค�ำสั่งจ่ายเงินแบบชุด และแบบสรุปของค�ำสั่งจ่าย
4. ข้อแนะน�ำที่ 16 ไม่มีเจตนาที่จะครอบคลุมไปถึงการช�ำระเงินประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้
(a) การโอนเงินใดๆทีเ่ กิดจากธุรกรรมทีใ่ ช้บตั รเครดิต หรือบัตรหักเงินจากบัญชี หรือบัตรเติมเงิน
เพื่อซื้อสินค้าหรือบริการตราบใดที่มีการส่งหมายเลขบัตรเครดิต หรือบัตรหักเงินจากบัญชี
หรือบัตรเติมเงินไปพร้อมกับการโอนเงินทั้งหมดที่เกิดจากการท�ำธุรกรรมดังกล่าว อย่างไร
ก็ตามเมื่อใดที่มีการใช้บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรเติมเงินในการช�ำระเงินเพื่อให้
สามารถโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบุคคลหนึง่ ไปยังอีกบุคคลหนึง่ การท�ำธุรกรรมดังกล่าว
จะอยู่ใต้บังคับของข้อแนะน�ำที่ 16 และข้อมูลที่จ�ำเป็นทั้งหลายต้องรวมไว้ในข้อความ
เกี่ยวกับการโอนเงินนั้น
(b) การโอนเงินและการช�ำระเงิน ระหว่างสถาบันการเงินกับสถาบันการเงินด้วยกันโดยที่
ทั้งผู้โอนเงิน และผู้รับต่างก็ด�ำเนินการในนามของตนเอง
5. แต่ละประเทศ อาจใช้วิธีการก�ำหนดเกณฑ์ขั้นตํ่า ส�ำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ (ไม่เกิน 1,000
ดอลลาร์สหรัฐ/1000 ยูโร) ซึ่งถ้าตํ่ากว่านั้น ต้องใช้ข้อก�ำหนดต่อไปนี้
(a) แต่ละประเทศต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงินมีข้อมูลต่อไปนี้ในค�ำสั่งโอน คือ (i) ชื่อผู้โอนเงิน
(ii) ชือ่ ผูร้ บั โอน และ (iii) เลขบัญชีของแต่ละฝ่ายหรือหมายเลขอ้างอิงเฉพาะส�ำหรับธุรกรรมนัน้
ข้อมูลเช่นว่านัน้ ไม่จำ� เป็นต้องตรวจสอบยืนยันเพือ่ ความถูกต้อง เว้นแต่วา่ มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า
เป็น ML หรือเป็น TF ซึ่งในกรณีเช่นนั้น สถาบันการเงินต้องตรวจสอบยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับ
ลูกค้าของตน
(b) อย่างไรก็ตาม แต่ละประเทศ อาจก�ำหนดให้การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ
ที่ เ ข้ า มาในประเทศ ในจ� ำ นวนที่ ตํ่ า กว่ า เกณฑ์ นั้ น ต้ อ งมี ข ้ อ มู ล ของผู ้ โ อนเงิ น ที่ ถู ก ต้ อ ง
ตามข้อก�ำหนด

C. การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศที่มีข้อมูลครบถ้วน
6. ข้อมูลที่ส่งไปพร้อมกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบถ้วน ต้องประกอบด้วย:
(a) ชื่อของผู้โอนเงิน
(b) เลขบัญชีของผู้โอนเงินในกรณีที่ใช้บัญชีดังกล่าวในการท�ำธุรกรรม
(c) ที่อยู่ของผู้โอนเงิน หรือหมายเลขบัตรประชาชนของผู้โอนเงิน หรือหมายเลขประจ�ำตัว
ของลูกค้า39 หรือวัน เดือน ปีและสถานที่เกิด
(d) ชื่อของผู้รับโอน และ
(e) หมายเลขบัญชีของผู้รับโอน ในกรณีที่ใช้บัญชีดังกล่าวในการท�ำธุรกรรม
39 หมายเลขประจ�ำตัวลูกค้า หมายถึงเลขทีเ่ ป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวทีร่ ะบุทราบตัวตนผูโ้ อนเงินให้สถาบันการเงินทีส่ ง่ เงินจากต้นทาง

ทราบ และเป็นเลขทีแ่ ตกต่างจากหมายเลขอ้างอิงเฉพาะส�ำหรับธุรกรรม ดังทีอ่ า้ งถึงในข้อ 7 เลขประจ�ำตัวลูกค้า จะต้องอ้างถึงบันทึก
หลักฐานที่สถาบันการเงินที่ส่งเงินจากต้นทางเก็บรักษาไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้คือ ที่อยู่ของลูกค้า เลขประจ�ำตัว
ประชาชน หรือ วัน เดือน ปี เกิดของลูกค้า
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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7. In the absence of an account, a unique transaction reference number should be included
which permits traceability of the transaction.
8. Where several individual cross-border wire transfers from a single originator are bundled
in a batch file for transmission to beneficiaries, they may be exempted from the requirements
of paragraph 6 in respect of originator information, provided that they include the originator’s
account number or unique transaction reference number (as described in paragraph 7 above),
and the batch file contains required and accurate originator information, and full beneficiary
information, that is fully traceable within the beneficiary country.

D. DOMESTIC WIRE TRANSFERS
9. Information accompanying domestic wire transfers should also include originator information as indicated for cross-border wire transfers, unless this information can be made
available to the beneficiary financial institution and appropriate authorities by other means.
In this latter case, the ordering financial institution need only include the account number or
a unique transaction reference number, provided that this number or identifier will permit the
transaction to be traced back to the originator or the beneficiary.
10. The information should be made available by the ordering financial institution within three
business days of receiving the request either from the beneficiary financial institution or from
appropriate competent authorities. Law enforcement authorities should be able to compel
immediate production of such information.

E. RESPONSIBILITIES OF ORDERING, INTERMEDIARY
AND BENEFICIARY FINANCIAL INSTITUTIONS
Ordering financial institution
11. The ordering financial institution should ensure that qualifying wire transfers contain
required and accurate originator information, and required beneficiary information.
12. The ordering financial institution should ensure that cross-border wire transfers below
any applicable threshold contain the name of the originator and the name of the beneficiary
and an account number for each, or a unique transaction reference number.
13. The ordering financial institution should maintain all originator and beneficiary information
collected, in accordance with Recommendation 11.
14. The ordering financial institution should not be allowed to execute the wire transfer if
it does not comply with the requirements specified above.
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7. ในกรณีที่ไม่มีบัญชี ต้องรวมหมายเลขอ้างอิงเฉพาะส�ำหรับธุรกรรมดังกล่าวไว้ด้วย ซึ่งจะอ�ำนวย
ให้สามารถติดตามร่องรอยการท�ำธุรกรรมดังกล่าวนั้นได้
8. ในกรณีทมี่ กี ารรวมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศหลายรายการจากผูโ้ อนเงินรายเดียว
เข้าเป็นชุดเดียวกัน เพื่อส่งไปยังผู้รับโอนหลายคน การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวอาจได้รับการ
ยกเว้นจากข้อก�ำหนดตามข้อ 6 ในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลของผู้โอนเงินจากต้นทาง แต่มีเงื่อนไขว่าการ
โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวนัน้ ต้องรวมเลขบัญชีหรือหมายเลขอ้างอิงเฉพาะส�ำหรับการธุรกรรมนัน้
(ตามที่อธิบายไว้ในข้อ 7 ดังข้างบน) และการท�ำธุรกรรมรวมเป็นชุดดังกล่าวต้องบรรจุข้อมูลที่ถูกต้อง
เกีย่ วกับผูโ้ อนเงินจากต้นทางตามทีก่ ำ� หนดไว้ อีกทัง้ ต้องมีขอ้ มูลเกีย่ วกับผูร้ บั โอนอย่างครบถ้วนจนสามารถ
ติดตามร่องรอยภายในประเทศของผู้รับโอนได้

D. การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ
9. ข้อมูลทีส่ ง่ ไปพร้อมกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศต้องรวมข้อมูลของผูโ้ อนเงินด้วย
ดังเช่นข้อมูลทีร่ ะบุไว้สำ� หรับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ เว้นเสียแต่วา่ ข้อมูลนีจ้ ะจัดให้
แก่สถาบันการเงินผูร้ บั โอนและหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจทีเ่ กีย่ วข้องได้ดว้ ยวิธอี นื่ ในกรณีหลังนี้ สถาบันการเงิน
ผู้ออกค�ำสั่ง เพียงแต่รวมหมายเลขบัญชีหรือหมายเลขอ้างอิงเฉพาะส�ำหรับธุรกรรมเท่านั้น โดยมีข้อแม้ว่า
หมายเลขนี้ หรือหมายเลขระบุตัวตนดังกล่าว จะต้องอ�ำนวยให้สามารถติดตามร่องรอยการท�ำธุรกรรม
ย้อนกลับไปถึงผู้โอนเงินหรือผู้รับ
10. สถาบันการเงินผู้ออกค�ำสั่ง ต้องจัดหาข้อมูลดังกล่าวนั้น ให้แก่สถาบันการเงินผู้รับหรือหน่วยงานที่มี
อ�ำนาจทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใน 3 วันท�ำการ หลังจากได้รบั ค�ำร้องขอจากสถาบันการเงินหรือหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจ
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องมีอ�ำนาจบังคับให้จัดหาข้อมูลดังกล่าวให้ได้ทันที

E. ความรับผิดชอบของสถาบันการเงินที่ส่งค�ำสั่ง สถาบันการเงินที่เป็นตัวกลาง และ
สถาบันการเงินที่เป็นผู้รับ
สถาบันการเงินที่ส่งค�ำสั่ง
11. สถาบันการเงินที่ส่งค�ำสั่งต้องด�ำเนินการให้มั่นใจว่าการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบถ้วนนั้น
ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องของผู้โอนเงินและผู้รับโอน
12. สถาบันการเงินที่เป็นผู้ออกค�ำสั่งต้องด�ำเนินการให้มั่นใจว่าการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง
ประเทศในจ�ำนวนที่ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดต้องมีชื่อของผู้โอนเงินและชื่อของผู้รับและหมายเลขบัญชีของ
แต่ละสถาบันดังกล่าว หรือหมายเลขอ้างอิงเฉพาะส�ำหรับธุรกรรมนั้น
13. สถาบันการเงินผูอ้ อกค�ำสัง่ ต้องเก็บรักษาข้อมูลเกีย่ วกับผูโ้ อนเงินและข้อมูลเกีย่ วกับผูร้ บั ทีร่ วบรวมไว้
ตามข้อแนะน�ำที่ 11
14. ไม่ตอ้ งอนุญาตให้สถาบันการเงินทีอ่ อกค�ำสัง่ ด�ำเนินการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าสถาบันการเงิน
ดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดดังที่ระบุไว้ดังข้างต้น
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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Intermediary financial institution
15. For cross-border wire transfers, financial institutions processing an intermediary element
of such chains of wire transfers should ensure that all originator and beneficiary information
that accompanies a wire transfer is retained with it
16. Where technical limitations prevent the required originator or beneficiary information
accompanying a cross-border wire transfer from remaining with a related domestic wire
transfer, a record should be kept, for at least five years, by the receiving intermediary
financial institution of all the information received from the ordering financial institution or
another intermediary financial institution.
17. An intermediary financial institution should take reasonable measures to identify cross-border
wire transfers that lack required originator information or required beneficiary information. Such
measures should be consistent with straight-through processing.
18. An intermediary financial institution should have effective risk-based policies and
procedures for determining: (i) when to execute, reject, or suspend a wire transfer lacking
required originator or required beneficiary information; and (ii) the appropriate follow-up
action.

Beneficiary financial institution
19. A beneficiary financial institution should take reasonable measures to identify cross-border
wire transfers that lack required originator or required beneficiary information. Such measures
may include post-event monitoring or real-time monitoring where feasible.
20. For qualifying wire transfers, a beneficiary financial institution should verify the identity of
the beneficiary, if the identity has not been previously verified, and maintain this information
in accordance with Recommendation 11.
21. A beneficiary financial institution should have effective risk-based policies and procedures
for determining: (i) when to execute, reject, or suspend a wire transfer lacking required
originator or required beneficiary information; and (ii) the appropriate follow-up action.

F. MONEY OR VALUE TRANSFER SERVICE OPERATORS
22. Money or value transfer service (MVTS) providers should be required to comply with all
of the relevant requirements of Recommendation 16 in the countries in which they operate,
directly or through their agents. In the case of a MVTS provider that controls both the ordering and the beneficiary side of a wire transfer, the MVTS provider:
		 (a) should take into account all the information from both the ordering and beneficiary
			 sides in order to determine whether an STR has to be filed; and
		 (b) should file an STR in any country affected by the suspicious wire transfer, and
			 make relevant transaction information available to the Financial Intelligence Unit.
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สถาบันการเงินที่เป็นตัวกลาง

15. ส�ำหรับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศนั้น สถาบันการเงินที่ด�ำเนินการเป็นตัวกลาง
ในสายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวต้องมั่นใจว่าข้อมูลของผู้โอนเงินและข้อมูลของผู้รับที่ใช้ใน
การโอนเงินนั้นจะต้องมีการเก็บรักษาข้อมูลและแนบไปพร้อมการโอน
16. ในกรณีที่ข้อจ�ำกัดทางเทคนิค เป็นอุปสรรคป้องกันไม่ให้ข้อมูลของผู้โอนเงิน หรือของผู้รับ ที่ส่งไปกับ
การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศนัน้ แนบอยูก่ บั การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ ต้องมีการเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากสถาบันการเงินผู้ออกค�ำสั่งหรือจาก
สถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่งที่ท�ำหน้าที่เป็นตัวกลาง เอาไว้อย่างน้อย 5 ปี
17. สถาบันการเงินที่ท�ำหน้าที่เป็นตัวกลาง ต้องใช้มาตรการอันสมควรเพื่อระบุให้ทราบถึงการโอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้โอนเงินหรือข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับตามที่ก�ำหนดไว้
มาตรการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับธุรกรรมการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง
18. สถาบันการเงินทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นตัวกลาง ต้องมีนโยบายและขัน้ ตอนในการด�ำเนินงานทีใ่ ช้กระบวนการ
บริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิผล มาใช้ในการพิจารณาว่า (i) เมือ่ ใดต้องด�ำเนินการโอนเงินซึง่ ไม่มขี อ้ มูล
ของผู้โอนเงิน หรือข้อมูลของผู้รับ ตามที่ก�ำหนดไว้ หรือเมื่อใดต้องปฏิเสธ หรือสั่งพักการโอนเงินดังกล่าว
ไว้ก่อน และ (ii) เพื่อก�ำหนดมาตรการในการติดตามข้อมูลอย่างเหมาะสม

สถาบันการเงินผู้รับ

19. สถาบันการเงินผู้รับต้องใช้มาตรการอันสมควรเพื่อระบุให้ทราบถึงการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างประเทศที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้โอนเงินหรือข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับตามที่กำ� หนดไว้ มาตรการดังกล่าว
อาจรวมถึงการติดตามตรวจสอบภายหลังการโอน หรือการติดตามตรวจสอบในระหว่างการโอน เมือ่ เป็นไปได้
20. ส�ำหรับให้การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีข้อมูลครบถ้วนหากไม่เคยตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้รับเงิน
มาก่อน สถาบันการเงินผู้รับต้องตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้รับเงิน และต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวนี้
ไว้ตามข้อแนะน�ำที่ 11
21. สถาบันการเงินผู้รับต้องมีนโยบายและขั้นตอนในการด�ำเนินงานที่ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิผล มาใช้ในการพิจารณาว่า (i) เมื่อใดต้องด�ำเนินการโอนเงินซึ่งไม่มีข้อมูลของผู้โอนเงิน
หรือข้อมูลของผู้รับตามที่ก�ำหนดไว้ หรือเมื่อใดต้องปฏิเสธ หรือสั่งพักการโอนเงินดังกล่าวไว้ก่อน และ (ii)
เพื่อก�ำหนดมาตรการในการติดตามข้อมูลอย่างเหมาะสม

F. ผู้ให้บริการการโอนเงินหรือการโอนมูลค่าเงิน

22. ต้องก�ำหนดให้ผใู้ ห้บริการการโอนเงินหรือผูใ้ ห้บริการการโอนมูลค่าเงิน (MVTS) ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในข้อแนะน�ำที่ 16 ในประเทศที่ผู้ให้บริการดังกล่าวนั้นด�ำเนินกิจการอยู่ ไม่ว่าโดยตรง
หรือผ่านตัวแทนก็ตาม ในกรณีที่ MVTS มีอำ� นาจควบคุมการโอนเงินและฝ่ายทีเ่ ป็นผูร้ บั ผูใ้ ห้บริการ MVTS
ต้องท�ำดังนี้
(a) พิจารณาข้อมูลทั้งหมดจากทั้งฝ่ายที่เป็นผู้ออกค�ำสั่งโอนและฝ่ายที่รับโอนเพื่อพิจารณาว่า
จ�ำเป็นต้องยื่น STR หรือไม่ และ
(b) ยื่น STR ในประเทศใดๆ ก็ตามที่ได้รับผลกระทบจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
เหตุอันควรสงสัย และข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นให้แก่ FIU
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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Glossary of specific terms used in this Recommendation
Accurate is used to describe information that has been verified for accuracy.
Batch transfer is a transfer comprised of a number of individual wire transfers that are being
sent to the same financial institutions, but may/may not be ultimately intended for
different persons.
Beneficiary refers to the natural or legal person or legal arrangement who is identified by the
originator as the receiver of the requested wire transfer.
Beneficiary Financial refers to the financial institution which receives the wire transfer from
Institution the ordering financial institution directly or through an intermediary financial
institution and makes the funds available to the beneficiary.
Cover Payment refers to a wire transfer that combines a payment message sent directly by
the ordering financial institution to the beneficiary financial institution with the routing of the
funding instruction (the cover) from the ordering financial institution to the beneficiary
financial institution through one or more intermediary financial institutions.
Cross-border wire transfer refers to any wire transfer where the ordering financial institution
and beneficiary financial institution are located in different countries. This term also refers to
any chain of wire transfer in which at least one of the financial institutions involved is located
in a different country.
Domestic wire transfers refers to any wire transfer where the ordering financial institution
and beneficiary financial institution are located in the same country. This term therefore refers
to any chain of wire transfer that takes place entirely within the borders of a single country,
even though the system used to transfer the payment message may be located in another
country. The term also refers to any chain of wire transfer that takes place entirely within the
borders of the European Economic Area (EEA)40.
Intermediary financial institution refers to a financial institution in a serial or cover payment
chain that receives and transmits a wire transfer on behalf of the ordering financial institution
and the beneficiary financial institution, or another intermediary financial institution.
Ordering financial refers to the financial institution which initiates the wire transfer and
institution transfers the funds upon receiving the request for an wire transfer on behalf of the
originator.
Originator refers to the account holder who allows the wire transfer from that account, or
where there is no account, the natural or legal person that places the order with the ordering
financial institution to perform the wire transfer.
40 An entity may petition the FATF to be designated as a supra-national jurisdiction for the purposes of and limited to
an assessment of Recommendation 16 compliance.
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อภิธานศัพท์เฉพาะที่ใช้ในข้อแนะน�ำ FATF ข้อนี้
ถูกต้อง ใช้อธิบายข้อมูลที่ได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องแล้ว
การโอนเป็นชุด/การโอนเป็นกลุ่ม คือการโอนที่ประกอบด้วยการโอนทางอิเล็กทรอนิกส์หลายรายการ
รวมกันเป็นชุด หรือเป็นกลุม่ ทีส่ ง่ ไปยังสถาบันการเงินเดียวกัน แต่อาจจะมี/หรือไม่มี เจตนา ส่งให้บคุ คลหลายคน
ผูร้ บั หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คล หรือบุคคลทีม่ กี ารตกลงกันทางกฎหมายทีผ่ โู้ อนเงินระบุวา่ เป็น
ผู้รับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ร้องขอ
สถาบันการเงินผู้รับ หมายถึงสถาบันการเงินที่รับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากสถาบันการเงิน
ผู้ออกค�ำสั่งโอนโดยตรงหรือผ่านสถาบันการเงินที่ท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ
แบบสรุปของค�ำสัง่ จ่าย หมายถึง การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทรี่ วมข้อความการสัง่ จ่ายเงินทีส่ ง่ โดยตรง
จากสถาบันการเงินผู้ออกค�ำสั่งโอนไปยังสถาบันการเงินผู้รับ พร้อมกับค�ำสั่งในการก�ำหนดเส้นทางของ
การส่งเงิน (หนังสือน�ำ) จากสถาบันการเงินผูอ้ อกค�ำสัง่ โอนไปยังสถาบันการเงินผูร้ บั โดยผ่านสถาบันการเงิน
ที่ท�ำหน้าที่เป็นตัวกลาง 1 แห่ง หรือมากกว่านั้น
การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ หมายถึงการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ก็ตามทีส่ ถาบัน
การเงินผู้ออกค�ำสั่งโอนและสถาบันการเงินผู้รับ ตั้งอยู่คนละประเทศ ศัพท์นี้ยังหมายถึงสายการโอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทมี่ สี ถาบันการเงินทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้องในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 1 สถาบัน
ที่ตั้งอยู่ในคนละประเทศ
การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ หมายถึงการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ก็ตามทีส่ ถาบัน
การเงินผูอ้ อกค�ำสัง่ โอนและสถาบันการเงินผูร้ บั ตัง้ อยูใ่ นประเทศเดียวกัน ค�ำศัพท์ดงั กล่าวนีจ้ งึ หมายถึงสาย
การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทเี่ กิดขึน้ ภายในประเทศเดียว แม้วา่ ระบบทีใ่ ช้ในการโอนข้อความสัง่ จ่ายเงิน
อาจจะอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง นอกจากนี้ยังหมายถึงสายของการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขึ้นภายใน
พรมแดนของกลุ่มประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)40
สถาบันการเงินที่ท�ำหน้าที่เป็นตัวกลาง หมายถึงสถาบันการเงินที่อยู่ในค�ำสั่งจ่ายเงินแบบชุดหรือแบบ
สรุปของค�ำสัง่ จ่ายไปด้วย หรือแบบทีไ่ ม่มหี นังสือน�ำแนบไปด้วย ซึง่ เป็นผูร้ บั และโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ในนามของสถาบันการเงินผู้ออกค�ำสั่งโอน และสถาบันการเงินผู้รับ หรือสถาบันการเงินที่ท�ำหน้าที่เป็น
ตัวกลางอีกแห่งหนึ่ง
สถาบันการเงินผูอ้ อกค�ำสัง่ โอน หมายถึงสถาบันการเงินทีร่ เิ ริม่ การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และโอนเงิน
เมื่อได้รับค�ำร้องขอให้มีการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในนามของผู้โอนเงิน
ผูโ้ อนเงิน หมายถึงเจ้าของบัญชีทอี่ นุญาตให้มกี ารโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัญชีดงั กล่าวของตน หรือ
ในกรณีที่ไม่มีบัญชี บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีค�ำสั่งให้สถาบันการเงินผู้ออกค�ำสั่งโอนท�ำการโอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์
40 หน่วยงานหนึง่ หน่วยงานใดอาจยืน่ ค�ำร้องต่อ FATF ให้กำ� หนดตัวเองว่าเป็นหน่วยงานทีม่ เี ขตอ�ำนาจสูงกว่าระดับรัฐ เพือ่ วัตถุประสงค์

ในการประเมินว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำที่ 16 หรือไม่ และให้มีเขตอ�ำนาจดังกล่าวเฉพาะส�ำหรับการประเมินตามข้อแนะน�ำ
ที่ 16 นี้เท่านั้น
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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Qualifying wire transfers means a cross-border wire transfer above any applicable threshold
as described in paragraph 5 of the Interpretive Note to Recommendation 16.
Required is use to describe a situation which all elements of required information are
present. Subparagraph 6(a), 6(b) and 6(c) set out the required originator information.
Subparagraphs 6(d) and 6(e) set out the required beneficiary information.
Serial Payment refers to a direct sequential chain of payment where the wire transfer and
accompanying payment message travel together from the ordering financial institution to the
beneficiary financial institution directly or through one or more intermediary financial
institutions (e.g. correspondent banks)
Straight-through processing refers to payment transactions that are conducted
electronically without the need for manual intervention.
Unique transaction reference number refers to a combination of letters, numbers or symbols,
determined by the payment service provider, in accordance with the protocols of the payment
and settlement system or messaging system used for the wire transfer.
Wire transfer refers to any transaction carried out on behalf of an originator through a financial
institution by electronic means with a view to making an amount of funds available to
a beneficiary person at a beneficiary financial institution, irrespective of whether the originator
and the beneficiary are the same person.41

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 17
(RELIANCE ON THIRD PARTIES)
1. This Recommendation does not apply to outsourcing or agency relationships. In
a third-party reliance scenario, the third party should be subject to CDD and record-keeping
requirements in line with Recommendations 10 and 11, and be regulated, supervised or
monitored. The third party will usually have an existing business relationship with the
customer, which is independent from the relationship to be formed by the customer with the
relying institution, and would apply its own procedures to perform the CDD measures. This
can be contrasted with an outsourcing/agency scenario, in which the outsourced entity
applies the CDD measures on behalf of the delegating financial institution, in accordance
with its procedures, and is subject to the delegating financial institution’s control of the
effective implementation of those procedures by the outsourced entity.
2. For the purposes of Recommendation 17, the term relevant competent authorities means
(i) the home authority, that should be involved for the understanding of group policies and
controls at group-wide level, and (ii) the host authorities, that should be involved for the
branches/subsidiaries.
41 It is understood that the settlement of wire transfers may happen under a net settlement arrangement. This
interpretive note refers to information which must be included in instructions sent from an originating financial institution
to a beneficiary financial institution, including through any intermediary financial institution, to enable disbursement of
the funds to the recipient. Any net settlement between the financial institutions may be exempt under paragraph 4(b)..
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การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทมี่ ขี อ้ มูลครบถ้วน หมายถึงการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ
ในจ�ำนวนที่เกินกว่าเกณฑ์ตามที่อธิบายไว้ในข้อ 5 ของ ค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 16
ก�ำหนดให้ตอ้ งมีหรือต้องปฏิบตั ติ าม ศัพท์นใี้ ช้เพือ่ อธิบายถึงสถานการณ์ทอี่ งค์ประกอบทัง้ หมดของข้อมูล
ที่ก�ำหนดให้มีนั้นมีอยู่จริง ข้อย่อย 6(a), 6(b) และ 6 (c) อธิบายถึงข้อมูลของผู้โอนเงินที่ก�ำหนดให้ต้องมี
ข้อย่อย 6(d) และ 6(e) อธิบายถึงข้อมูลของผู้รับที่ก�ำหนดให้ต้องมี
ค�ำสัง่ จ่ายเงินแบบชุด หมายถึงค�ำสัง่ จ่ายเงินโดยตรงแบบชุด ทีข่ อ้ ความก�ำกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
กับข้อความสัง่ จ่ายเงินแนบไปพร้อมกันจากสถาบันการเงินผูอ้ อกค�ำสัง่ โอนไปยังสถาบันการเงินผูร้ บั โดยตรง
หรือโดยผ่านสถาบันการเงินทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นตัวกลาง 1 แห่ง หรือมากกว่านัน้ (เช่น โดยผ่านธนาคารตัวแทน)
ธุรกรรมการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง หมายถึง ธุรกรรมการช�ำระเงินทีก่ ระท�ำทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีคนหรือสถาบันเข้ามาแทรกแซงตรงกลางระหว่างทาง
หมายเลขอ้างอิงเฉพาะส�ำหรับธุรกรรม หมายถึงการทีผ่ ใู้ ห้บริการในการจ่ายเงินใช้ ตัวอักษร ตัวเลข หรือ
สัญลักษณ์ ผสมกันเป็นหมายเลขอ้างอิงโดยเป็นไปตามพิธกี ารของระบบการจ่ายเงินและการช�ำระหนี้ หรือ
ระบบการส่งข้อความที่ใช้ในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การท�ำธุรกรรมใดๆ ที่กระท�ำในนามของผู้โอนเงินผ่านสถาบัน
การเงินโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดส่งเงินให้แก่ผู้รับ ณ สถาบันการเงินผู้รับโอน
โดยไม่ค�ำนึงว่า ผู้โอนเงินและผู้รับจะเป็นคนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม41

ค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 17
(การพึ่งพาบุคคลที่ 3)

1. ข้อแนะน�ำ FATF ข้อนีไ้ ม่ใช้กบั การจัดจ้างคนภายนอก หรือกับความสัมพันธ์กบั ตัวแทน ในสถานการณ์
ที่มีการพึ่งพาบุคคลที่สามบุคคลที่สามนั้นต้องอยู่ภายใต้ข้อก�ำหนดว่าด้วย CDD และข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ
การเก็บรักษาหลักฐาน ซึ่งเป็นไปตามข้อแนะน�ำที่ 10 และ 11 และต้องอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแล การ
ควบคุมดูแล หรือการติดตามตรวจสอบปกติ แล้วบุคคลที่สามจะมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าใน
ปัจจุบันอยู่แล้ว ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นอิสระจากความสัมพันธ์ที่ลูกค้าจะมีกับสถาบันที่ต้องพึ่งความ
สัมพันธ์ดังกล่าว และบุคคลที่สามนั้นจะใช้ขั้นตอนการด�ำเนินงานของตนเองในการท�ำ  CDD ซึ่งแตกต่าง
จากสถานการณ์ที่มีการจัดจ้างองค์กรภายนอก และ/ความสัมพันธ์กับตัวแทน ซึ่งองค์กรภายนอกที่เป็น
ฝ่ายรับจ้าง จะใช้มาตรการ CDD แทนสถาบันการเงินทีเ่ ป็นผูม้ อบอ�ำนาจ โดยเป็นไปตามขัน้ ตอนการด�ำเนิน
งานของสถาบันการเงินผูม้ อบอ�ำนาจและการปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนเหล่านัน้ อย่างมีประสิทธิผลโดยผูท้ รี่ บั จ้าง
ก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของสถาบันการเงินผู้มอบอ�ำนาจ
2. เพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อแนะน�ำที่ 17 ค�ำว่า หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจทีเ่ กีย่ วข้อง หมายความ
ว่า (i) หน่วยงานของประเทศเจ้าบ้าน ซึ่งต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความเข้าใจนโยบายของกลุ่มและ
การควบคุมในระดับกลุ่ม และ (ii) หมายถึงหน่วยงานของประเทศเจ้าภาพ ซึ่งต้องเข้าไปมีส่วนร่วมแทน
สาขา/บริษัทในเครือ
41 เป็นที่เข้าใจกันว่าการช�ำระเงินตามการโอนเงินทางอิเล็คทรอนิกส์ อาจจะเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงในการช�ำระสุทธิ ค�ำอธิบาย

เพิม่ เติมข้อนีอ้ า้ งถึงข้อมูล ซึง่ จะต้องรวมไว้ในค�ำสัง่ ทีส่ ง่ จากสถาบันการเงินทีส่ ง่ เงินจากต้นทางไปยังสถาบันการเงินผูร้ บั รวมถึงข้อมูล
ทีส่ ง่ ผ่านสถาบันการเงินทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นตัวกลาง ทัง้ นี้ เพือ่ ให้สามารถจ่ายเงินให้แก่ผรู้ บั ได้ การช�ำระสุทธิระหว่างสถาบันการเงินต่างๆ
นั้น อาจได้รับการยกเว้นภายใต้ข้อ 4 (b)
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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3. The term third parties means financial institutions or DNFBPs that are supervised or
monitored and that meet the requirements under Recommendation 17.

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 18
(INTERNAL CONTROLS AND FOREIGN BRANCHES AND SUBSIDIARIES)
1. Financial institutions’ programmes against money laundering and terrorist financing
should include:
		 (a) the development of internal policies, procedures and controls, including
			 appropriate compliance management arrangements, and adequate screening
			 procedures to ensure high standards when hiring employees;
		 (b) an ongoing employee training programme; and
		 (c) an independent audit function to test the system.
2. The type and extent of measures to be taken should be appropriate having regard to the
risk of money laundering and terrorist financing and the size of the business.
3. Compliance management arrangements should include the appointment of a compliance
officer at the management level.
4. Financial groups’ programmes against money laundering and terrorist financing should
be applicable to all branches and majority-owned subsidiaries of the financial group. These
programmes should include measures under (a) to (c) above, and should be appropriate to
the business of the branches and majority-owned subsidiaries. Such programmes should
be implemented effectively at the level of branches and majority-owned subsidiaries. These
programmes should include policies and procedures for sharing information required for the
purposes of CDD and money laundering and terrorist financing risk management. Group-level
compliance, audit, and/or AML/CFT functions should be provided with customer, account,
and transaction information from branches and subsidiaries when necessary for AML/CFT
purposes. This should include information and analysis of transactions or activities which
appear unusual (if such analysis was done); and could include an STR, its underlying
information, or the fact that an STR has been submitted. Similarly, branches and subsidiaries
should receive such information from these group-level functions when relevant and
appropriate to risk management. Adequate safeguards on the confidentiality and use of
information exchanged should be in place, including to prevent tipping-off. Countries may
determine the scope and extent of this information sharing, based on the sensitivity of the
information, and its relevance to AML/CFT risk management.
5. In the case of their foreign operations, where the minimum AML/CFT requirements of the
host country are less strict than those of the home country, financial institutions should be
required to ensure that their branches and majority-owned subsidiaries in host countries
implement the requirements of the home country, to the extent that host country laws and
regulations permit. If the host country does not permit the proper implementation of the
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3. ค�ำว่า บุคคลที่สาม หมายถึงสถาบันการเงิน หรือ DNFBPs ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรืออยู่
ภายใต้การติดตามตรวจสอบและเป็นสถาบันการเงินหรือ DNFBPs ที่ปฏิบัติตามข้อแนะน�ำที่ 17

ค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 18
(มาตรการควบคุมภายในและสาขาต่างประเทศ และบริษัทในเครือ)

1. แผนปฏิบัติการ AML/CFT ของสถาบันการเงินต้องรวมสิ่งต่อไปนี้
(a) การพัฒนานโยบายภายใน ขั้นตอนการด�ำเนินงานภายใน และมาตรการควบคุมภายใน
รวมถึงการบริหารจัดการการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเหมาะสม และขั้นตอนที่เพียงพอในการคัดกรอง
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้มาตรฐานในระดับสูงเมื่อมีการว่าจ้างพนักงาน
(b) มีโครงการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง และ
(c) มีฝ่ายท�ำหน้าที่ตรวจสอบที่เป็นอิสระ เพื่อทดสอบระบบการด�ำเนินงานทั้งหมด
2. ประเภทและขนาดของมาตรการทีจ่ ะด�ำเนินการต้องมีความเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงความเสีย่ งทีจ่ ะเกิด
ML และ TF และต้องค�ำนึงถึงขนาดของธุรกิจด้วย
3. การบริหารจัดการการปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องรวมถึงการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายก�ำกับดูแลในระดับ
ผู้บริหาร
4. แผนปฏิบัติการ AML/CFT ของกลุ่มทางการเงินต้องใช้กับทุกสาขาและทุกบริษัทในเครือที่กลุ่ม
ทางการเงินเป็นเจ้าของด้วยเสียงข้างมาก แผนปฏิบตั กิ ารเหล่านีต้ อ้ งรวมถึงมาตรการภายใต้ขอ้ (a) ถึง ข้อ (c)
ข้างต้น และต้องเหมาะสมกับธุรกิจของสาขาและของบริษทั ในเครือทีก่ ลุม่ ธุรกิจทางการเงินนัน้ เป็นเจ้าของ
ด้วยเสียงข้างมาก แผนปฏิบตั กิ ารดังกล่าวต้องน�ำไปปฏิบตั ใิ ห้บรรลุผลในระดับสาขาและระดับบริษทั ในเครือ
ที่กลุ่มทางการเงินเป็นเจ้าของด้วยเสียงข้างมาก แผนปฏิบัติการเหล่านี้ต้องรวมนโยบายและขั้นตอน
การด�ำเนินงานเพือ่ แบ่งปันข้อมูล ทีจ่ ำ� เป็นในการท�ำ CDD และการบริหารจัดการความเสีย่ งด้าน AML/CFT
หน่วยงานในระดับกลุ่ม อันได้แก่ฝ่ายก�ำกับดูแล ฝ่ายตรวจสอบบัญชี และ/หรือฝ่ายปฏิบัติงานด้าน
AML/CFT ต้องได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับลูกค้า หมายเลขบัญชี และการท�ำธุรกรรมจากสาขาและบริษทั ในเครือ
เมือ่ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องใช้เพือ่ วัตถุประสงค์ทเี่ กีย่ วกับ AML/CFT ต้องรวมถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ธรุ กรรมหรือ
กิจกรรมทีด่ ผู ดิ ปกติวสิ ยั (ถ้าได้วเิ คราะห์) และต้องรวมการรายงานธุรกรรมทีม่ เี หตุอนั สงสัย ข้อมูลแวดล้อม
หรือข้อเท็จจริงว่าได้มีการส่งรายงานธุรกรรมสงสัย สาขาและบริษัทในเครือต้องได้รับข้อมูลดังกล่าวใน
ระดับกลุ่มเท่าที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมต่อการบริหารความเสี่ยง ต้องมีมาตรการเกี่ยวกับการเก็บรักษา
ความลับและการใช้ข้อมูลที่แบ่งปันกัน รวมทั้งป้องกันการแจ้งให้ลูกค้ารู้ตัว ประเทศต่างๆ อาจพิจารณา
ขอบเขตการแบ่งปันข้อมูลว่าจะท�ำได้มากน้อยเพียงใดโดยขึ้นกับความอ่อนไหวของข้อมูลและความ
เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย
5. ในกรณีที่สถาบันทางการเงินมีกิจการการด�ำเนินงานในต่างประเทศที่ข้อก�ำหนดขั้นตํ่าในด้าน AML/
CFT ของต่างประเทศ เข้มงวดน้อยกว่ามาตรการในประเทศ ต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงินด�ำเนินการให้
มัน่ ใจว่าสาขาของตนและบริษทั ในเครือทีส่ ถาบันการเงินถือหุน้ ใหญ่ทตี่ งั้ ในต่างประเทศนัน้ ต้องปฏิบตั ติ าม
ข้อก�ำหนดของประเทศตนเองตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศจะเอื้อให้กระท�ำได้
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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measures above, financial groups should apply appropriate additional measures to manage
the money laundering and terrorist financing risks, and inform their home supervisors.
		 If the additional measures are not sufficient, competent authorities in the home country
should consider additional supervisory actions, including placing additional controls on the
financial group, including, as appropriate, requesting the financial group to close down its
operations in the host country.

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 19
(HIGHER-RISK COUNTRIES)
1. The enhanced due diligence measures that could be undertaken by financial institutions
include those measures set out in paragraph 20 of the Interpretive Note to Recommendation
10, and any other measures that have a similar effect in mitigating risks.
2. Examples of the countermeasures that could be undertaken by countries include the
following, and any other measures that have a similar effect in mitigating risks:
		 (a) Requiring financial institutions to apply specific elements of enhanced due diligence.
		 (b) Introducing enhanced relevant reporting mechanisms or systematic reporting
			 of financial transactions.
		 (c) Refusing the establishment of subsidiaries or branches or representative offices
			 of financial institutions from the country concerned, or otherwise taking into account
			 the fact that the relevant financial institution is from a country that does not have
			 adequate AML/CFT systems.
		 (d) Prohibiting financial institutions from establishing branches or representative
			 offices in the country concerned, or otherwise taking into account the fact that the
			 relevant branch or representative office would be in a country that does not have
			 adequate AML/CFT systems.
		 (e) Limiting business relationships or financial transactions with the identified country
			 or persons in that country.
		 (f) Prohibiting financial institutions from relying on third parties located in the country
			 concerned to conduct elements of the CDD process.
		 (g) Requiring financial institutions to review and amend, or if necessary terminate,
			 correspondent relationships with financial institutions in the country concerned.
		 (h) Requiring increased supervisory examination and/or external audit requirements
			 for branches and subsidiaries of financial institutions based in the country
			concerned.
		 (i) Requiring increased external audit requirements for financial groups with respect
			 to any of their branches and subsidiaries located in the country concerned.
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ถ้าต่างประเทศดังกล่าวไม่อนุญาตให้ใช้มาตรการดังที่กล่าวข้างต้นได้อย่างถูกต้อง กลุ่มทางการเงินต้องใช้
มาตรการเพิ่มเติมที่เหมาะสมในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน AML/CFT และแจ้งให้หน่วยก�ำกับดูแล
ในประเทศตนทราบ
ถ้ามาตรการเพิ่มเติมยังไม่เพียงพอ หน่วยงานที่มีอ�ำนาจในประเทศต้องพิจารณาใช้มาตรการ
ควบคุมดูแลเพิ่มเติม รวมถึงการใช้มาตรการควบคุม

ค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 19
(ประเทศที่มีความเสี่ยงสูง)
1. มาตรการตรวจสอบอย่างเข้มเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ที่สถาบันการเงินอาจด�ำเนินการได้
รวมถึงมาตรการตามที่อธิบายไว้ในข้อ 20 ของค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 10 และมาตรการอื่นใดที่มี
ผลใกล้เคียงกันในการบรรเทาความเสี่ยง
2. ตัวอย่างของมาตรการแก้ไข ที่แต่ละประเทศสามารถด�ำเนินการได้รวมทั้งมาตรการอื่นใดที่มีผล
ใกล้เคียงกันในการบรรเทาความเสี่ยง มีดังนี้
(a) การก�ำหนดให้สถาบันการเงินด�ำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าเฉพาะเรื่อง
(b) การใช้กลไกเชิงลึกในการรายงาน หรือการรายงานธุรกรรมทางการเงินอย่างเป็นระบบ
(c) การปฏิเสธไม่ให้จัดตั้งบริษัทในเครือ หรือสาขา หรือส�ำนักงานตัวแทนของสถาบันการเงิน
จากประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง หรือมิฉะนัน้ ก็ให้คำ� นึงถึงข้อทีว่ า่ สถาบันการเงินทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ มาจาก
ประเทศที่ไม่มีระบบ AML/CFT ที่ดีพอ
(d) การห้ามสถาบันการเงินไม่ให้จดั ตัง้ สาขาหรือส�ำนักงานตัวแทนในประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง หรือไม่
เช่นนัน้ ก็ให้คำ� นึงถึงข้อทีว่ า่ สาขาหรือส�ำนักงานตัวแทนทีเ่ กีย่ วข้องอาจจะอยูใ่ นประเทศทีไ่ ม่มี
ระบบ AML/CFT ที่ดีพอ
(e) การจ�ำกัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือจ�ำกัดการท�ำธุรกรรมทางการเงินกับประเทศหรือบุคคล
ในประเทศที่ถูกระบุชื่อ
(f) การห้ามสถาบันการเงินมิให้พึ่งพาบุคคลที่สามที่ตั้งอยู่ในประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการ
ตามกระบวนการ CDD
(g) การก�ำหนดให้สถาบันการเงินทบทวนแก้ไข หรือ ถ้าหากจ�ำเป็นก็ยกเลิกความสัมพันธ์
การเป็นธนาคารตัวแทนกับสถาบันการเงินในประเทศที่เกี่ยวข้องนั้น
(h) การก�ำหนดให้มกี ารตรวจสอบในเชิงควบคุมดูแลเพิม่ ขึน้ และ/หรือก�ำหนดให้มกี ารตรวจสอบบัญชี
โดยบุคคลภายนอกส�ำหรับสาขาและบริษัทในเครือของสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ในประเทศ
ที่เกี่ยวข้องนั้น
(i) การเพิ่มข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีโดยบุคคลภายนอกส�ำหรับกลุ่มการเงินที่มี
สาขาหรือบริษัทในเครือตั้งอยู่ในประเทศที่เกี่ยวข้องนั้น
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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There should be effective measures in place to ensure that financial institutions are
advised of concerns about weaknesses in the AML/CFT systems of other countries

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 20
(REPORTING OF SUSPICIOUS TRANSACTIONS)
1. The reference to criminal activity in Recommendation 20 refers to all criminal acts that
would constitute a predicate offence for money laundering or, at a minimum, to those offences that would constitute a predicate offence, as required by Recommendation 3. Countries
are strongly encouraged to adopt the first of these alternatives.
2. The reference to terrorist financing in Recommendation 20 refers to: the financing of
terrorist acts and also terrorist organisations or individual terrorists, even in the absence of
a link to a specific terrorist act or acts.
3. All suspicious transactions, including attempted transactions, should be reported
regardless of the amount of the transaction.
4. The reporting requirement should be a direct mandatory obligation, and any indirect or
implicit obligation to report suspicious transactions, whether by reason of possible prosecution
for a money laundering or terrorist financing offence or otherwise (so called “indirect reporting”),
is not acceptable.

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATIONS 22 AND 23
(DNFBPS)
1. The designated thresholds for transactions are as follows:
		 • Casinos (under Recommendation 22) -USD/EUR 3,000
		 • For dealers in precious metals and dealers in precious stones when engaged
			 in any cash transaction (under Recommendations 22 and 23) - USD/EUR 15,000.
Financial transactions above a designated threshold include situations where the transaction
is carried out in a single operation or in several operations that appear to be linked.
2. The Interpretive Notes that apply to financial institutions are also relevant to DNFBPs,
where applicable. To comply with Recommendations 22 and 23, countries do not need to
issue laws or enforceable means that relate exclusively to lawyers, notaries, accountants and
the other designated non-financial businesses and professions, so long as these businesses or
professions are included in laws or enforceable means covering the underlying activities.

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 22
(DNFBPS – CUSTOMER DUE DILIGENCE)
1. Real estate agents should comply with the requirements of Recommendation 10 with
respect to both the purchasers and vendors of the property.
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ต้องมีมาตรการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าสถาบันการเงินทั้งหลายนั้นได้รับแจ้งให้ทราบถึง
จุดอ่อนของระบบ AML/CFT ของประเทศอื่น

ค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 20
(การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย)
1. การกระท�ำอันเป็นอาชญากรรมที่ระบุในข้อแนะน�ำที่ 20 นั้น หมายถึง การกระท�ำทั้งหมดที่เป็น
อาชญากรรมทีจ่ ะประกอบเป็นความผิดมูลฐาน ML หรืออย่างน้อยก็หมายถึงความผิดทัง้ หลายทีจ่ ะประกอบ
เป็นความผิดมูลฐาน ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อแนะน�ำที่ 3 และแต่ละประเทศด�ำเนินการก�ำหนดความผิดตาม
ส่วนแรกของข้อแนะน�ำดังกล่าว
2. การให้ TF ที่ระบุในข้อแนะน�ำที่ 20 หมายถึง การให้ TF และองค์กรก่อการร้าย หรือผู้ก่อการร้าย
รายบุคคลด้วย ถึงแม้จะไม่เชื่อมโยงกับการก่อการร้ายครั้งหนึ่งครั้งใดเป็นการเฉพาะหรือหลายครั้งก็ตาม
3. ให้รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยทั้งหมดรวมทั้งการพยายามที่จะท�ำธุรกรรมด้วย โดยไม่ต้อง
ค�ำนึงถึงจ�ำนวนเงินในการท�ำธุรกรรม
4. ก�ำหนดให้การรายงานธุรกรรมเป็นหน้าที่โดยตรง ทั้งนี้ห้ามก�ำหนดว่าการรายงานธุรกรรมที่มี
เหตุอนั ควรสงสัยเป็นเพียงหน้าทีท่ างอ้อม (หรือ “การรายงานทางอ้อม”) ไม่วา่ จะเป็นเพราะเหตุผลทีอ่ าจจะ
มีการด�ำเนินคดี ในข้อหากระท�ำความผิดฐานฟอกเงินหรือฐานให้ TF หรือสิ่งอื่นใด

ค�ำอธิบายเพิ่มเติมส�ำหรับข้อแนะน�ำที่ 22 และ 23
(DNFBPS)

1. การก�ำหนดเกณฑ์ส�ำหรับการท�ำธุรกรรมมีดังต่อไปนี้คือ
• ส�ำหรับคาสิโน (ตามข้อแนะน�ำที่ 22) เท่ากับ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร
• ส�ำหรับผู้ประกอบธุรกิจค้าโลหะมีค่าและอัญมณีเมื่อท�ำธุรกรรมเงินสด (ตามข้อแนะน�ำที่ 22
และ 23) ในจ�ำนวนเท่ากับ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ ยูโร
การท�ำธุรกรรมทางการเงินทีเ่ กินกว่าเกณฑ์ทรี่ ะบุไว้นนั้ รวมถึงการท�ำธุรกรรมครัง้ เดียวหรือหลายครัง้
ที่มีความเชื่อมโยงกัน
2. ค�ำอธิบายเพิ่มเติมที่ใช้กับสถาบันการเงินนั้นให้บังคับใช้ กับ DNFBPs ด้วยเพื่อปฏิบัติตามข้อแนะน�ำ
ที่ 22 และ 23 แต่ละประเทศไม่จ�ำเป็นต้องออกกฎหมายหรือใช้วิธีการบังคับ เฉพาะกับ ทนายความ
ผู้มีอ�ำนาจในการรับรองลายมือชื่อ นักบัญชี และธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินอื่นๆ
ตราบใดทีธ่ รุ กิจหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพเหล่านีอ้ ยูภ่ ายใต้กฎหมายหรือมาตรการบังคับครอบคลุมกิจกรรมอยูแ่ ล้ว

ค�ำอธิบายเพิ่มเติมส�ำหรับข้อแนะน�ำที่ 22
DNFBPS – CDD

1. ตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในข้อแนะน�ำที่ 10 ทั้งในส่วนของผู้ซื้อและ
ผู้ขายทรัพย์สิน

ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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2. Casinos should implement Recommendation 10, including identifying and verifying the
identity of customers, when their customers engage in financial transactions equal to or above
USD/EUR 3,000. Conducting customer identification at the entry to a casino could be, but is
not necessarily, sufficient. Countries must require casinos to ensure that they are able to link
customer due diligence information for a particular customer to the transactions that the
customer conducts in the casino.

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 23
(DNFBPS – OTHER MEASURES)
1. Lawyers, notaries, other independent legal professionals, and accountants acting as
independent legal professionals, are not required to report suspicious transactions if the
relevant information was obtained in circumstances where they are subject to professional
secrecy or legal professional privilege.
2. It is for each country to determine the matters that would fall under legal professional
privilege or professional secrecy. This would normally cover information lawyers, notaries or
other independent legal professionals receive from or obtain through one of their clients: (a)
in the course of ascertaining the legal position of their client, or (b) in performing their task of
defending or representing that client in, or concerning judicial, administrative, arbitration or
mediation proceedings.
3. Countries may allow lawyers, notaries, other independent legal professionals and
accountants to send their STR to their appropriate self-regulatory organisations, provided
that there are appropriate forms of cooperation between these organisations and the FIU.
4. Where lawyers, notaries, other independent legal professionals and accountants acting
as independent legal professionals seek to dissuade a client from engaging in illegal activity,
this does not amount to tipping-off.

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 24
(TRANSPARENCY AND BENEFICIAL OWNERSHIP OF LEGAL PERSONS)
1. Competent authorities should be able to obtain, or have access in a timely fashion to,
adequate, accurate and current information on the beneficial ownership and control of
companies and other legal persons (beneficial ownership information42) that are created43
in the country. Countries may choose the mechanisms they rely on to achieve this objective,
although they should also comply with the minimum requirements set out below. It is also
very likely that countries will need to utilise a combination of mechanisms to achieve the
objective.
42 Beneficial ownership information for legal persons is the information referred to in the interpretive note to Recommendation
10, paragraph 5(b)(i). Controlling shareholders as referred to in, paragraph 5(b)(i) of the interpretive note to Recommendation
10 may be based on a threshold, e.g. any persons owning more than a certain percentage of the company (e.g. 25%).
43 References to creating a legal person, include incorporation of companies or any other mechanism that is used.
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2. คาสิโนต้องปฏิบตั ติ ามข้อแนะน�ำที่ 10 รวมถึงการระบุตวั ตนและพิสจู น์ทราบข้อมูลหลักฐานการแสดงตน
ของลูกค้าเมื่อลูกค้าท�ำธุรกรรมทางการเงินที่มีจ�ำนวนเท่ากับหรือมากกว่า 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร
การขอข้อมูลแสดงตนของลูกค้า เมื่อมีการเข้าใช้บริการที่คาสิโนอาจเป็นการเพียงพอ แต่ไม่จ�ำเป็น
ว่าจะเป็นเช่นนั้นเสมอไป แต่ละประเทศต้องก�ำหนดให้คาสิโนมั่นใจว่าสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ากับการท�ำธุรกรรมที่ลูกค้าด�ำเนินการในคาสิโน

ค�ำอธิบายเพิ่มเติมส�ำหรับข้อแนะน�ำที่ 23
DNFBPS – OTHER MEASURES
1. ทนายความ เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจท�ำค�ำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร และผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย
อิสระอืน่ ๆ และนักบัญชีทที่ ำ� หน้าทีใ่ นฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพกฎหมายอิสระ ไม่จำ� เป็นต้องรายงานธุรกรรม
ที่ต้องสงสัย (STR) ถ้าหากข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นได้รับมาในสภาพการณ์ที่บุคคลเหล่านั้นอยู่ในข่ายที่จะได้
รับเอกสิทธิ์ ในการรักษาความลับตามสาขาวิชาชีพ หรือเอกสิทธิ์ส�ำหรับวิชาชีพด้านกฎหมาย
2. แต่ละประเทศต้องตัดสินเองว่าเรื่องใดจะตกอยู่ในข่ายของเอกสิทธิ์ของผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้าน
กฎหมายหรือการรักษาความลับในสาขาวิชาชีพของตน เรื่องดังกล่าวนี้ปกติจะครอบคลุมถึงข้อมูลที่
ทนายความ เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจท�ำค�ำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
อิสระอื่นๆ ได้รับหรือขอรับผ่านลูกความของตนคนใดคนหนึ่ง (a) ในช่วงที่ด�ำเนินการเกี่ยวกับสถานะทาง
กฎหมายของลูกความ หรือ (b) ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในการว่าความหรือเป็นตัวแทนลูกความนั้น
ในเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาทางตุลาการ ปกครอง อนุญาโตตุลาการ หรือการไกล่เกลี่ย
3. แต่ละประเทศ อาจอนุญาตให้ทนายความ เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจท�ำค�ำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร
ผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายอิสระอื่นๆ และ นักบัญชี รายงาน STR ไปยังองค์กรก�ำกับดูแลตนเองที่
เหมาะสม โดยมีเงื่อนไขว่า มีรูปแบบที่เหมาะสมในการร่วมมือกันระหว่างองค์กรเหล่านี้กับ FIU
4. ในกรณีที่ทนายความ เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจท�ำค�ำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ผู้ประกอบวิชาชีพ
กฎหมายอิสระอื่นๆ และนักบัญชี ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายอิสระ แสวงหาทาง
ทีจ่ ะยับยัง้ ลูกความไม่ให้เข้าไปเกีย่ วข้องกับกิจกรรมทีผ่ ดิ กฎหมาย การกระท�ำดังกล่าวนีไ้ ม่ถอื ว่าเป็นการชี้
ช่องให้กับลูกความ

ค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 24
(ความโปร่งใสและการเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ของนิติบุคคล)
1. หน่วยงานที่มีอ�ำนาจต้องสามารถขอรับหรือมีช่องทางเข้าถึงข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยเป็นข้อมูลที่มี
จ�ำนวนเพียงพอ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์และอ�ำนาจควบคุม
บริษทั และนิตบิ คุ คลอืน่ ๆ (ข้อมูลเกีย่ วกับการเป็นเจ้าของผูร้ บั ผลประโยชน์42) ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ 43 ภายในประเทศ
แต่ละประเทศอาจเลือกกลไกที่ตนพึ่งพาได้เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์นี้ ถึงแม้ว่าประเทศต่างๆ เหล่านั้น
ต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดขั้นตํ่าที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ นอกจากนี้ ยังมีท่าทีเป็นไปได้มากว่า แต่ละประเทศ
จะมีความจ�ำเป็นต้องใช้กลไกหลายอย่างร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

42 ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ของนิติบุคคลคือข้อมูลที่อ้างถึงในข้อ 5(b)(i) ของค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำ

ที่ 10 ผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุม ที่อ้างถึงในข้อ 5(b)(i) ของค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 10 อาจจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ก�ำหนด เช่น
บุคคลใดก็ตามที่ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมีจ�ำนวนเกินกว่าจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ (เช่น 25%)
43 ข้ออ้างอิงต่างๆที่อ้างถึงการก่อตั้งนิติบุคคล รวมถึงการจัดตั้งบริษัท หรือกลไกอื่นที่น�ำมาใช้
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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2. As part of the process of ensuring that there is adequate transparency regarding legal
persons, countries should have mechanisms that:
		 (a) identify and describe the different types, forms and basic features of legal persons
			 in the country.
		 (b) identify and describe the processes for: (i) the creation of those legal persons; and
			 (ii) the obtaining and recording of basic and beneficial ownership information
		 (c) make the above information publicly available; and
		 (d) assess the money laundering and terrorist financing risks associated with different
			 types of legal persons created in the country.

A. BASIC INFORMATION
3. In order to determine who the beneficial owners of a company are, competent authorities
will require certain basic information about the company, which, at a minimum, would include
information about the legal ownership and control structure of the company. This would
include information about the status and powers of the company, its shareholders and its
directors.
4. All companies created in a country should be registered in a company registry.44 Whichever
combination of mechanisms is used to obtain and record beneficial ownership information
(see section B), there is a set of basic information on a company that needs to be obtained
and recorded by the company45 as a necessary prerequisite. The minimum basic information
to be obtained and recorded by a company should be:
		 (a) company name, proof of incorporation, legal form and status, the address of the
			 registered office, basic regulating powers (e.g. memorandum & articles of
			 association), a list of directors; and
		 (b) a register of its shareholders or members, containing the names of the shareholders
			 and members and number of shares held by each shareholder46 and categories
			 of shares (including the nature of the associated voting rights).
5. The company registry should record all the basic information set out in paragraph 4(a) above.

44 “Company registry” refers to a register in the country of companies incorporated or licensed in that country
and normally maintained by or for the incorporating authority. It does not refer to information held by or for
the company itself.
45 The information can be recorded by the company itself or by a third person under the company’s responsibility
46 This is applicable to the nominal owner of all registered shares.
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2. ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จะด�ำเนินการให้มั่นใจว่ามีความโปร่งใสอย่างเพียงพอ
เกี่ยวกับนิติบุคคล แต่ละประเทศต้องมีกลไกที่จะ
(a) ระบุชื่อและอธิบายประเภท รูปแบบ และลักษณะพื้นฐานทั้งหลายของนิติบุคคลในประเทศ
ของตน
(b) ระบุชื่อและอธิบายกระบวนการต่างๆ ที่ใช้ส�ำหรับ (i) จัดตั้งนิติบุคคลเหล่านั้น (ii) เพื่อขอรับ
และบันทึกข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์
(c) จัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ให้แก่สาธารณชน และ
(d) ประเมินความเสี่ยงด้าน ML และ TF ที่เกี่ยวโยงกับนิติบุคคลประเภทต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

A. ข้อมูลพื้นฐาน

3. ในการที่จะพิจารณาว่าใครเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ของบริษัท หน่วยงานที่มีอ�ำนาจผู้รับผิดชอบ
จ�ำเป็นจะต้องได้รับข้อมูลพื้นฐานบางประการเกี่ยวกับบริษัทดังกล่าว ซึ่งอย่างน้อยจะต้องรวมข้อมูล
เกีย่ วกับการเป็นเจ้าของตามกฎหมายและข้อมูลเกีย่ วกับโครงสร้างอ�ำนาจการควบคุมบริษทั ข้อมูลดังกล่าวนี้
จะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะและอ�ำนาจของบริษัท ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริหารของบริษัท
4. บริษทั ทัง้ หมดทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศหนึง่ ประเทศใด ต้องมีการจดทะเบียนไว้กบั หน่วยงานรับจดทะเบียนบริษทั 44
ไม่วา่ จะใช้การผสมผสานกลไกใดๆ ในการขอรับและบันทึกข้อมูลเกีย่ วกับการเป็นเจ้าของผูร้ บั ผลประโยชน์
(โปรดดู ข้อ b) จะมีข้อมูลขั้นพื้นฐานชุดหนึ่งเกี่ยวกับบริษัทที่บริษัทจ�ำเป็นต้องขอรับมาและบันทึกไว้45
โดยถือเป็นเงือ่ นไขทีจ่ ำ� เป็น ข้อมูลขัน้ พืน้ ฐานขัน้ ตาํ่ ทีบ่ ริษทั จะขอรับและบันทึกไว้ คือ
(a) ชือ่ บริษทั หลักฐานในการจัดตัง้ รูปแบบตามกฎหมายและสถานะ ทีอ่ ยูข่ องส�ำนักงานบริษทั
ตามที่จดทะเบียนไว้ อ�ำนาจในการก�ำกับดูแล (เช่น หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของ
บริษัท) บัญชีรายชื่อกรรมการบริหาร และ
(b) ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือกรรมการซึ่งบรรจุรายชื่อผู้ถือหุ้นและกรรมการ และจ�ำนวน
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือครอง46 และประเภทของหุ้น (รวมถึงลักษณะของสิทธิในการ
ออกเสียงที่เกี่ยวกับหุ้นดังกล่าว)
5. หน่วยงานรับจดทะเบียนบริษัทต้องบันทึกข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดที่อธิบายไว้ในย่อหน้า 4 (a) ข้างต้น

44 “หน่วยงานรับจดทะเบียนบริษัท” หมายถึงหน่วยงานรับจดทะเบียนของบรรดาบริษัทในประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่

จัดตั้งขึ้นหรือได้รับใบอนุญาตในประเทศนั้น และโดยปกติแล้วหน่วยงานที่มีอ�ำนาจด้านการก่อตั้งบริษัทจะเก็บรักษาไว้ หรือเป็น
ทะเบียนที่เก็บไว้ให้แก่หน่วยงานที่มีอ�ำนาจด้านการก่อตั้งบริษัท ไม่ได้หมายถึงข้อมูลที่บริษัทเก็บรักษาไว้เองหรือข้อมูลที่เก็บรักษา
ไว้ให้บริษัท
45 ข้อมูลนี้ บริษัทสามารถบันทึกไว้เองได้ หรือบันทึกโดยบุคคลที่สามโดยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัท
46 ข้อนี้ใช้กับผู้ที่เป็นเจ้าของหุ้นจดทะเบียนแต่ในนาม
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน

149

INTERNATIONAL STANDARDS
ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING
OF TERRORISM & PROLIFERATION

6. The company should maintain the basic information set out in paragraph 4(b) within the
country, either at its registered office or at another location notified to the company registry.
However, if the company or company registry holds beneficial ownership information within
the country, then the register of shareholders need not be in the country, provided that the
company can provide this information promptly on request.

B. BENEFICIAL OWNERSHIP INFORMATION
7. Countries should ensure that either: (a) information on the beneficial ownership of
a company is obtained by that company and available at a specified location in their country;
or (b) there are mechanisms in place so that the beneficial ownership of a company can be
determined in a timely manner by a competent authority.
8. In order to meet the requirements in paragraph 7, countries should use one or more of
the following mechanisms:
		 (a) Requiring companies or company registries to obtain and hold up-to-date
			 information on the companies’ beneficial ownership;
		 (b) Requiring companies to take reasonable measures47 to obtain and hold up-to-date
			 information on the companies’ beneficial ownership
		 (c) Using existing information, including: (i) information obtained by financial institutions
			 and/or DNFBPs, in accordance with Recommendations 10 and 2248; (ii) information
			 held by other competent authorities on the legal and beneficial ownership of
			 companies (e.g. company registries, tax authorities or financial or other regulators);
			 (iii) information held by the company as required above in Section A; and (iv)
			 available information on companies listed on a stock exchange, where disclosure
			 requirements (either by stock exchange rules or through law or enforceable means)
			 impose requirements to ensure adequate transparency of beneficial ownership.
9. Regardless of which of the above mechanisms are used, countries should ensure that
companies cooperate with competent authorities to the fullest extent possible in determining
the beneficial owner. This should include:
		 (a) Requiring that one or more natural persons resident in the country is authorised
			 by the company49, and accountable to competent authorities, for providing
			 all basic information and available beneficial ownership information, and giving
			 further assistance to the authorities; and/or

47 Measures taken should be proportionate to the level of risk or complexity induced by the ownership structure of
the company or the nature of the controlling shareholders.
48 Countries should be able to determine in a timely manner whether a company has an account with a financial
institution within the country.
49 Members of the company’s board or senior management may not require specific authorisation by the company
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6. บริษทั ต้องเก็บรักษาข้อมูลพืน้ ฐานตามทีก่ ำ� หนดใน ข้อ 4(b) ไว้ในประเทศ อาจจะเป็นทีส่ ำ� นักงานตาม
ทีจ่ ดทะเบียนไว้ หรือ ณ ทีต่ งั้ อีกแห่งหนึง่ ตามทีไ่ ด้แจ้งให้หน่วยงานรับจดทะเบียนบริษทั ได้รบั ทราบ อย่างไร
ก็ตาม ถ้าบริษทั หรือหน่วยงานรับจดทะเบียนบริษทั มีขอ้ มูลเกีย่ วกับการเป็นเจ้าของผูร้ บั ผลประโยชน์ภายใน
ประเทศอยู่แล้ว ก็ไม่จ�ำเป็นต้องมีบัญชีผู้ถือหุ้นอยู่ในประเทศอีก แต่มีเงื่อนไขว่าบริษัทจะต้องจัดหาข้อมูล
ดังกล่าวนี้ให้ทันทีเมื่อร้องขอ

B. ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของผู้รับผลประโยชน์
7. แต่ ล ะประเทศ ต้ อ งด� ำ เนิ น การให้ มั่ น ใจว่ า (a) บริ ษั ท ต้ อ งมี ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเป็ น เจ้ า ของ
ผู้รับผลประโยชน์ของบริษัทนั้น และจัดให้มีไว้ ณ สถานที่เฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่ง หรือ (b) ต้องมีกลไก
เพือ่ ให้หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจสามารถพิจารณาได้ทนั ทีวา่ การเป็นเจ้าของผูร้ บั ผลประโยชน์ของบริษทั คือใคร
8. เพื่อปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในข้อ 7 ข้างต้นแต่ละประเทศต้องใช้กลไกต่างๆ ดังต่อไปนี้
(a) ก�ำหนดให้บริษัทหรือฝ่ายทะเบียนบริษัท ไปขอรับและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของ
ผู้รับผลประโยชน์ของบริษัทและปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
(b) ก�ำหนดให้แต่ละบริษัทใช้มาตรการที่สมเหตุผล47 ในการขอรับและเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับ
การเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของบริษัทและปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
(c) ให้ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึง (i) ข้อมูลที่ขอรับมาโดยสถาบันการเงิน และ/หรือ
DNFBPs ซึ่งเป็นไปตามข้อแนะน�ำที่ 10 และ 2248 (ii) ข้อมูลที่หน่วยงานที่มีอ�ำนาจอื่นมีอยู่
ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของตามกฎหมายและการเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์
ของบริษัท (เช่น ฝ่ายทะเบียนบริษัท สรรพากร หรือ หน่วยงานก�ำกับดูแลทางการเงิน หรือ
หน่วยงานที่ก�ำกับดูแลอื่นๆ) (iii) ข้อมูลที่บริษัทมีอยู่ตามที่ก�ำหนดไว้ข้างต้นในหมวด A และ
(iv) ข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั ต่างๆ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ข้อก�ำหนดในการเปิดเผย
ข้อมูล (อาจจะโดยกฎเกณฑ์ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตามกฎหมาย หรือ
ข้อบังคับอื่นๆ ประกาศใช้ข้อก�ำหนดเพื่อให้มั่นใจว่า การเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์นั้นมี
ความโปร่งใส
9. ไม่วา่ จะใช้กลไกอย่างหนึง่ อย่างใดตามทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ละประเทศต้องด�ำเนินการให้มนั่ ใจว่า
บริษัททั้งหลาย จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจอย่างเต็มที่เพื่อพิจารณาว่าใครเป็นเจ้าของผู้รับผล
ประโยชน์ การกระท�ำดังกล่าวนี้ ต้องรวมสิ่งต่อไปนี้ คือ
(a) ก�ำหนดว่าบุคคลธรรมดาหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น ที่พ�ำนักอยู่ในประเทศนั้นต้องได้รับมอบ
อ�ำนาจจากบริษัท49 และรายงานตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจัดหาข้อมูลขั้นพื้นฐาน
ทั้งหมดและข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ และให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม
แก่เจ้าหน้าที่ทางการ และ/หรือ
47 มาตรการทีใ่ ช้ควรพอเหมาะกับระดับความเสีย่ งหรือความสลับซับซ้อนทีเ่ กิดขึน้ จากโครงสร้างของการเป็นเจ้าของของบริษทั หรือ

จากลักษณะของผู้ถือหุ้นในระดับที่มี
48 แต่ละประเทศควรสามารถพิจารณาได้ตามเวลาทีเ่ หมาะสมว่าบริษทั หนึง่ บริษทั ใดมีบญ
ั ชีอยูก่ บั สถาบันการเงินภายในประเทศหรือไม่
49 คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของบริษัท ไม่ต้องขอรับการมอบอ�ำนาจเจาะจงจากบริษัท
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		 (b) Requiring that a DNFBP in the country is authorised by the company, and
			 accountable to competent authorities, for providing all basic information and
			 available beneficial ownership information, and giving further assistance to the
			authorities; and/or
		 (c) Other comparable measures, specifically identified by the country, which can
			 effectively ensure cooperation.
10. All the persons, authorities and entities mentioned above, and the company itself (or its
administrators, liquidators or other persons involved in the dissolution of the company), should
maintain the information and records referred to for at least five years after the date on which
the company is dissolved or otherwise ceases to exist, or five years after the date on which
the company ceases to be a customer of the professional intermediary or the financial
institution.

C. TIMELY ACCESS TO CURRENT AND ACCURATE INFORMATION

11. Countries should have mechanisms that ensure that basic information, including
information provided to the company registry, is accurate and updated on a timely basis.
Countries should require that any available information referred to in paragraph 7 is accurate
and is kept as current and up-to-date as possible, and the information should be updated
within a reasonable period following any change.
12. Competent authorities, and in particular law enforcement authorities, should have all the
powers necessary to be able to obtain timely access to the basic and beneficial ownership
information held by the relevant parties.
13. Countries should require their company registry to facilitate timely access by financial
institutions, DNFBPs and other countries’ competent authorities to the public information
they hold, and, at a minimum to the information referred to in paragraph 4(a) above. Countries
should also consider facilitating timely access by financial institutions and DNFBPs to
information referred to in paragraph 4(b) above.

D. OBSTACLES TO TRANSPARENCY

14. Countries should take measures to prevent the misuse of bearer shares and bearer share
warrants, for example by applying one or more of the following mechanisms: (a) prohibiting
them; (b) converting them into registered shares or share warrants (for example through
dematerialisation); (c) immobilising them by requiring them to be held with a regulated financial
institution or professional intermediary; or (d) requiring shareholders with a controlling interest
to notify the company, and the company to record their identity.
15. Countries should take measures to prevent the misuse of nominee shares and nominee
directors, for example by applying one or more of the following mechanisms: (a) requiring
nominee shareholders and directors to disclose the identity of their nominator to the company
and to any relevant registry, and for this information to be included in the relevant register;
or (b) requiring nominee shareholders and directors to be licensed, for their nominee status
to be recorded in company registries, and for them to maintain information identifying their
nominator, and make this information available to the competent authorities upon request.
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(b) ก�ำหนดให้ DNFBP ในประเทศต้องได้รบั มอบอ�ำนาจจากบริษทั และรายงานตรงต่อพนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ ใ นการจั ด หาข้ อ มู ล ขั้ น พื้ น ฐานทั้ ง หมด และข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเป็ น เจ้ า ของ
ผู้รับผลประโยชน์ ให้มีไว้และให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ และ/หรือ
(c) มาตรการอื่น ที่เท่าเทียมกันตามที่ประเทศจะก�ำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อการร่วมมือ
ที่มีประสิทธิภาพ
10. บุคคล และหน่วยงานทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้น และบริษัทเอง (หรือผู้บริหารของบริษัท เจ้าหน้าที่
ผู้ช�ำระบัญชีของบริษัท หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการเลิกบริษัท) ต้องเก็บรักษาข้อมูลและหลักฐาน
ทั้งหลายที่อ้างถึงนั้นไว้อย่างน้อย 5 ปีหลังจากวันที่เลิกบริษัท หรือวันที่สิ้นสุดความเป็นบริษัท หรือ 5 ปี
หลังจากวันที่บริษัทยุติการเป็นลูกค้าของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบวิชาชีพคนกลาง

C. การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทันอย่างทันท่วงที

11. แต่ละประเทศต้องมีกลไกที่จะท�ำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ส่งให้แก่หน่วยงาน
รับจดทะเบียนบริษัทนั้นถูกต้องและมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยเร็ว แต่ละประเทศต้องก�ำหนด
ให้ข้อมูลใดๆ ดังที่อ้างถึง ในข้อ 7 จะต้องถูกต้องและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยมากที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ และข้อมูลดังกล่าวต้องจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควรหลังจาก
มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม
12. หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจและโดยเฉพาะอย่างยิง่ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ต้องมีอำ� นาจทุกอย่างทีจ่ ำ� เป็น
เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในครอบครองของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ข้อมูลพืน้ ฐานและข้อมูลเกีย่ วกับการเป็น
เจ้าของผู้รับผลประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว
13. แต่ละประเทศ ต้องก�ำหนดให้หน่วยงานรับจดทะเบียนบริษัทของตนอ�ำนวยความสะดวกให้สถาบัน
การเงิน DNFBP และหน่วยงานที่มีอ�ำนาจของประเทศอื่นเข้าถึงข้อมูลสาธารณะที่บุคคลเหล่านั้นมีอยู่ ได้
โดยเร็วและอย่างน้อยต้องให้เข้าถึงข้อมูลทีอ่ า้ งถึงใน ข้อ 4(a) ข้างต้น นอกจากนีแ้ ต่ละประเทศต้องพิจารณา
อ�ำนวยความสะดวกให้สถาบันการเงินและ DNFBPs เข้าถึงข้อมูลที่อ้างถึงใน ข้อ 4(b) ข้างต้นได้โดยเร็ว

D. สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความโปร่งใส

14. แต่ละประเทศต้องใช้มาตรการป้องกันการใช้หนุ้ ผูถ้ อื และเอกสารแสดงสิทธิในหุน้ ของผูถ้ อื ในทางทีผ่ ดิ
เช่น โดยใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ (a) ห้ามการใช้ตราสารดังกล่าวเ (b) เปลี่ยนแปลงตราสาร
ดังกล่าวให้เป็นหุ้นจดทะเบียนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหุ้นที่จดทะเบียน (เช่นการแปลงหุ้นที่มีอยู่จริงเป็น
จ�ำนวนหุน้ เทียบเท่าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัญชีของนักลงทุน (c) ห้ามโยกย้ายหุน้ เหล่านีโ้ ดยก�ำหนด
ให้เก็บไว้กบั สถาบันการเงินทีอ่ ยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพเป็นคนกลาง หรือ (d) ก�ำหนด
ให้ผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุมให้แจ้งให้บริษัททราบ และแจ้งให้บริษัทบันทึกชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว
15. แต่ละประเทศต้องใช้มาตรการป้องกันการใช้หนุ้ ในนามของตัวแทนและกรรมการบริหารทีเ่ ป็นตัวแทน
ไปในทางผิด เช่น โดยการใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (a) ก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นแทนและกรรมการ
บริหารเปิดเผยชื่อตัวแทนของตนต่อบริษัทและต่อหน่วยงานรับจดทะเบียนบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อบันทึก
ข้อมูลดังกล่าวนี้ไว้ในทะเบียนที่เกี่ยวข้อง หรือ (b) ก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นแทนหรือตัวแทนกรรมการบริหาร
ต้องมีใบอนุญาตและให้บนั ทึกสถานะการเป็นตัวแทนของพวกเขาไว้ในทะเบียนบริษทั และก�ำหนดให้พวกเขา
เก็บรักษาข้อมูลที่ระบุถึงผู้ถูกเสนอชื่อเป็นตัวแทน และให้จัดข้อมูลนี้ให้แก่หน่วยงานที่มีอ�ำนาจเมื่อมี
การร้องขอ
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E. OTHER LEGAL PERSONS
16. In relation to foundations, Anstalt, and limited liability partnerships, countries should take
similar measures and impose similar requirements, as those required for companies, taking
into account their different forms and structures.
17. As regards other types of legal persons, countries should take into account the different
forms and structures of those other legal persons, and the levels of money laundering and
terrorist financing risks associated with each type of legal person, with a view to achieving
appropriate levels of transparency. At a minimum, countries should ensure that similar types
of basic information should be recorded and kept accurate and current by such legal persons,
and that such information is accessible in a timely way by competent authorities. Countries
should review the money laundering and terrorist financing risks associated with such other
legal persons, and, based on the level of risk, determine the measures that should be taken
to ensure that competent authorities have timely access to adequate, accurate and current
beneficial ownership information for such legal persons.

F. LIABILITY AND SANCTIONS
18. There should be a clearly stated responsibility to comply with the requirements in this
Interpretive Note, as well as liability and effective, proportionate and dissuasive sanctions,
as appropriate for any legal or natural person that fails to properly comply with the requirements.

G. INTERNATIONAL COOPERATION
19. Countries should rapidly, constructively and effectively provide international cooperation in
relation to basic and beneficial ownership information, on the basis set out in Recommendations
37 and 40. This should include (a) facilitating access by foreign competent authorities to basic
information held by company registries; (b) exchanging information on shareholders; and (c)
using their powers, in accordance with their domestic law, to obtain beneficial ownership
information on behalf of foreign counterparts. Countries should monitor the quality of assistance
they receive from other countries in response to requests for basic and beneficial ownership
information or requests for assistance in locating beneficial owners residing abroad.

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 25

(TRANSPARENCY AND BENEFICIAL OWNERSHIP OF LEGAL ARRANGEMENTS)
1. Countries should require trustees of any express trust governed under their law to obtain
and hold adequate, accurate, and current beneficial ownership information regarding the
trust. This should include information on the identity of the settlor, the trustee(s), the protector
(if any), the beneficiaries or class of beneficiaries, and any other natural person exercising
ultimate effective control over the trust. Countries should also require trustees of any trust
governed under their law to hold basic information on other regulated agents of, and service
providers to, the trust, including investment advisors or managers, accountants, and tax advisors.
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E. นิติบุคคลอื่นๆ
16. ในกรณีทเี่ กีย่ วกับมูลนิธิ Anstalt และ ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด แต่ละประเทศต้องใช้มาตรการทีค่ ล้ายคลึงกัน
และใช้ข้อก�ำหนดคล้ายคลึงกันกับข้อก�ำหนดที่ใช้กับบริษัททั้งหลาย โดยค�ำนึงถึงรูปแบบและโครงสร้าง
ที่แตกต่างกันของหน่วยงาน
17. เกี่ยวกับนิติบุคคลประเภทอื่นๆ นั้น แต่ละประเทศต้องค�ำนึงถึงรูปแบบและโครงสร้างต่างๆ ของ
นิติบุคคลอื่นๆ ดังกล่าว และระดับของความเสี่ยงด้าน ML และ TF ที่เกี่ยวโยงกับนิติบุคคลแต่ละประเภท
โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้บรรลุถึงความโปร่งใสในระดับที่เหมาะสม อย่างน้อยแต่ละประเทศต้องมั่นใจว่า
การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลพืน้ ฐานประเภทเดียวกันนัน้ ถูกต้องและเป็นปัจจุบนั โดยนิตบิ คุ คลนัน้ ๆ และ
ข้อมูลดังกล่าวต้องจัดให้หน่วยงานที่มีอ�ำนาจเข้าถึงได้โดยเร็ว แต่ละประเทศต้องทบทวนความเสี่ยง
เกี่ยวกับ ML และ TF ที่เกี่ยวโยงกับนิติบุคคลโดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงในการก�ำหนดมาตรการ
ทีต่ อ้ งน�ำมาใช้เพือ่ ประกันว่าหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจสามารถเข้าถึงข้อมูลเกีย่ วกับการเป็นเจ้าของผูร้ บั ผลประโยชน์
ส�ำหรับนิติบุคคลดังกล่าว ที่เพียงพอ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

F. ความรับผิดและมาตรการลงโทษ
18. ต้องระบุความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อนี้ ตลอดจน
ความรับผิดและมาตรการลงโทษที่มีประสิทธิผล พอเหมาะ และมีผลเป็นการยับยั้งตามที่เหมาะสม
แก่นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดต่างๆ อย่างถูกต้อง

G. การร่วมมือระหว่างประเทศ  
19. แต่ละประเทศต้องให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับข้อมูลขัน้ พืน้ ฐานและข้อมูลเกีย่ วกับ
การเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ อย่างรวดเร็ว เป็นไปในทางสร้างสรรค์ มีประสิทธิผลตามพื้นฐาน
ดังก�ำหนดไว้ในข้อแนะน�ำที่ 37 และ 40 ความร่วมมือดังกล่าวนี้ ต้องจะรวม (a) การอ�ำนวยความสะดวก
ให้หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจต่างประเทศเข้าถึงข้อมูลขัน้ พืน้ ฐานทีม่ อี ยูใ่ นฝ่ายทะเบียนของบริษทั (b) การแลกเปลีย่ น
ข้อมูลเกีย่ วกับผูถ้ อื หุน้ และ (c) ให้ใช้อำ� นาจของตนตามกฎหมายภายในประเทศในการขอรับข้อมูลเกีย่ วกับ
การเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ในนามของหน่วยงานต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน แต่ละประเทศ
ต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพของความช่วยเหลือที่ตนได้รับจากประเทศอื่นในการตอบค�ำร้องขอข้อมูล
ขัน้ พืน้ ฐานและข้อมูลเกีย่ วกับการเป็นเจ้าของผูร้ บั ผลประโยชน์ หรือค�ำร้องขอความช่วยเหลือในการติดตาม
หาเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

ค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 25
(ความโปร่งใสและการเป็นเจ้าของผูร้ บั ผลประโยชน์ของบุคคลทีม่ กี ารตกลงกันทางกฎหมาย)
1. แต่ละประเทศต้องก�ำหนดให้ทรัสตี ของทรัสต์โดยแจ้งชัด ที่อยู่ภายใต้กฎหมายของตนให้ขอรับและ
รักษาไว้ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ ที่เพียงพอ ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับ
ทรัสต์ดังกล่าว ข้อมูลนี้ต้องรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี ผู้คุ้มครอง (ถ้ามี)
ตลอดจนผู ้ รั บ ผลประโยชน์ ห รื อ กลุ ่ ม ผู ้ รั บ ผลประโยชน์ และบุ ค คลธรรมดาอื่ น ใดที่ ใ ช้ อ� ำ นาจสู ง สุ ด
ในการควบคุมอย่างมีประสิทธิผลเหนือทรัสต์ดงั กล่าว นอกจากนีแ้ ต่ละประเทศต้องก�ำหนดให้ทรัสต์ของทรัสต์
ที่อยู่ภายใต้กฎหมายของตนให้เก็บข้อมูลขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับตัวแทนควบคุมและผู้ให้บริการแก่ทรัสต์
ซึง่ รวมถึงที่ปรึกษาด้านการลงทุนหรือผู้จัดการด้านการลงทุน นักบัญชีและที่ปรึกษาด้านภาษี
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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2. All countries should take measures to ensure that trustees disclose their status to
financial institutions and DNFBPs when, as a trustee, forming a business relationship or
carrying out an occasional transaction above the threshold. Trustees should not be prevented
by law or enforceable means from providing competent authorities with any information
relating to the trust50; or from providing financial institutions and DNFBPs, upon request, with
information on the beneficial ownership and the assets of the trust to be held or managed
under the terms of the business relationship.
3. Countries are encouraged to ensure that other relevant authorities, persons and entities
hold information on all trusts with which they have a relationship. Potential sources of
information on trusts, trustees, and trust assets are:
		 (a) Registries (e.g. a central registry of trusts or trust assets), or asset registries for
			 land, property, vehicles, shares or other assets.
		 (b) Other competent authorities that hold information on trusts and trustees (e.g. tax
			 authorities which collect information on assets and income relating to trusts).
		 (c) Other agents and service providers to the trust, including investment advisors or
			 managers, lawyers, or trust and company service providers.
4. Competent authorities, and in particular law enforcement authorities, should have all the
powers necessary to obtain timely access to the information held by trustees and other
parties, in particular information held by financial institutions and DNFBPs on: (a) the beneficial
ownership; (b) the residence of the trustee; and (c) any assets held or managed by the financial
institution or DNFBP, in relation to any trustees with which they have a business relationship,
or for which they undertake an occasional transaction.
5. Professional trustees should be required to maintain the information referred to in paragraph
1 for at least five years after their involvement with the trust ceases. Countries are encouraged
to require non-professional trustees and the other authorities, persons and entities mentioned
in paragraph 3 above to maintain the information for at least five years.
6. Countries should require that any information held pursuant to paragraph 1 above should
be kept accurate and be as current and up-to-date as possible, and the information should
be updated within a reasonable period following any change.
7. Countries should consider measures to facilitate access to any information on trusts
that is held by the other authorities, persons and entities referred to in paragraph 3, by
financial institutions and DNFBPs undertaking the requirements set out in Recommendations
10 and 22
50 Domestic competent authorities or the relevant competent authorities of another country pursuant to an
appropriate international cooperation request.
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2. แต่ละประเทศต้องใช้มาตรการต่างๆ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าทรัสตีตอ้ งเปิดเผยสถานะของตนต่อสถาบันการเงิน
และต่อ DNFBPs ในฐานะที่เป็นทรัสตีเมื่อเริ่มมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�ำธุรกรรมบางครั้งบางคราว
ในระดับที่เกินกว่าเพดานที่ก�ำหนดไว้ กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ต้องเอื้อให้ทรัสตีปฏิเสธการจัดหาข้อมูล
ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัสต์50 ให้แก่หน่วยงานที่มีอ�ำนาจ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์
และเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ของทรัสต์ทจี่ ะอยูภ่ ายใต้การดูแลหรือภายใต้การบริหารจัดการตามเงือ่ นไขข้อตกลง
ของความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้แก่สถาบันการเงินและ DNFBPs
3. แต่ละประเทศต้องแน่ใจว่าหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานเก็บรักษาข้อมูล
เกี่ยวกับ ทรัสต์ที่หน่วยงานและบุคคลเหล่านั้นมีความสัมพันธ์ด้วย แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับทรัสต์ ทรัสตี และ
ทรัพย์สินของทรัสต์ได้แก่
(a) ทะเบียนต่างๆ (เช่น ทะเบียนกลางเกี่ยวกับทรัสต์หรือทรัพย์สินของทรัสต์) หรือ ทะเบียน
ทรัพย์สินเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ยานพาหนะ หุ้น หรือทรัพย์สินอื่น
(b) หน่วยงานที่มีอ�ำนาจอื่นที่เก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับ ทรัสต์และทรัสตี (เช่น สรรพากร
ซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินและรายได้ที่เกี่ยวกับทรัสต์)
(c) ตัวแทน และผูใ้ ห้บริการอืน่ ทีใ่ ห้บริการแก่ทรัสต์ รวมถึงทีป่ รึกษาในการลงทุน หรือ ผูจ้ ดั การ
การลงทุน ทนายความ หรือผู้ให้บริการแก่ทรัสต์และบริษัท
4. หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจและโดยเฉพาะอย่างยิง่ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ต้องมีอำ� นาจทัง้ ปวงทีจ่ ำ� เป็น
เพือ่ เข้าถึงข้อมูลทีท่ รัสตีและบุคคลอืน่ เก็บรักษาไว้ได้โดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือข้อมูลทีส่ ถาบันการเงิน
และ DNFBPs เก็บรักษาไว้ในเรื่องที่เกี่ยวกับ (a) การเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ (b) ที่อยู่ของทรัสตี (c)
ทรัพย์สินที่รักษาไว้ หรือบริหารจัดการโดยสถาบันการเงินหรือ DNFBP ที่เกี่ยวกับผู้จัดการทรัสต์ใดๆ
ทีส่ ถาบันการเงินหรือ DNFBPs มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย หรือเป็นบุคคลทีส่ ถาบันการเงินหรือ DNFBPs
ดังกล่าวท�ำธุรกรรมแทนเป็นบางครั้งบางคราว
5. ต้องก�ำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้จัดการทรัสต์ เก็บรักษาข้อมูลตามที่ระบุในข้อ 1 ไว้เป็นเวลา
อย่างน้อย 5 ปี หลังจากการที่พวกเขายุติความเกี่ยวข้องกับทรัสต์ แต่ละประเทศควรก�ำหนดให้ทรัสตีที่
มิได้ท�ำหน้าที่เป็น ทรัสตีโดยอาชีพ และหน่วยงาน บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่กล่าวถึงใน ข้อ 3 ข้างต้นนั้น
ควรเก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อยห้าปี
6. แต่ละประเทศต้องก�ำหนดว่าข้อมูลใดๆ ที่เก็บรักษาไว้ตาม ข้อที่ 1 ข้างต้นต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบนั และปรับปรุงให้ทนั สมัยมากทีส่ ดุ ภายในระยะเวลาอันสมควรหลังจากการเปลีย่ นแปลงใดๆ
เกิดขึ้น
7. แต่ละประเทศต้องพิจารณาใช้มาตรการอ�ำนวยความสะดวกในการให้สถาบันการเงินและ DNFBPs ที่
ด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดในข้อแนะน�ำที่ 10 และ 22 เข้าถึงข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับทรัสต์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่
หน่วยงานอื่น บุคคลอื่น และหน่วยงานอื่น ตามที่ระบุในข้อ 3 เป็นผู้เก็บรักษาไว้
50 หมายถึงหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจภายในประเทศ หรือหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจทีเ่ กีย่ วข้องของอีกประเทศหนึง่ ทีเ่ ป็นไปตามค�ำร้องขอความ
ร่วมมือระหว่างประเทศที่เหมาะสม
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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8. In the context of this Recommendation, countries are not required to give legal recognition
to trusts. Countries need not include the requirements of paragraphs 1, 2 and 6 in legislation,
provided that appropriate obligations to such effect exist for trustees (e.g. through common
law or case law).

Other Legal Arrangements
9. As regards other types of legal arrangement with a similar structure or function, countries
should take similar measures to those required for trusts, with a view to achieving similar
levels of transparency. At a minimum, countries should ensure that information similar to that
specified above in respect of trusts should be recorded and kept accurate and current, and
that such information is accessible in a timely way by competent authorities.

International Cooperation
10. Countries should rapidly, constructively and effectively provide international cooperation
in relation to information, including beneficial ownership information, on trusts and other
legal arrangements on the basis set out in Recommendations 37 and 40. This should include
(a) facilitating access by foreign competent authorities to any information held by registries
or other domestic authorities; (b) exchanging domestically available information on the trusts
or other legal arrangement-and (c) using their competent authorities’ powers, in accordance
with domestic law, in order to obtain beneficial ownership information on behalf of foreign
counterparts.

Liability and Sanctions
11. Countries should ensure that there are clear responsibilities to comply with the
requirements in this Interpretive Note; and that trustees are either legally liable for any failure
to perform the duties relevant to meeting the obligations in paragraphs 1, 2, 6 and (where
applicable) 5; or that there are effective, proportionate and dissuasive sanctions, whether
criminal, civil or administrative, for failing to comply.51 Countries should ensure that there are
effective, proportionate and dissuasive sanctions, whether criminal, civil or administrative,
for failing to grant to competent authorities timely access to information regarding the trust
referred to in paragraphs 1 and 5.

51 This does not affect the requirements for effective, proportionate, and dissuasive sanctions for failure to comply
with requirements elsewhere in the Recommendations.
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8. ในบริบทที่เกี่ยวกับข้อแนะน�ำ  FATF ข้อนี้ ไม่มีข้อก�ำหนดใดๆที่ก�ำหนดให้แต่ละประเทศต้องให้
การรับรองทางกฎหมายแก่ทรัสต์ แต่ละประเทศไม่จ�ำเป็นต้องรวมข้อก�ำหนดในข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 6
ไว้ในกฎหมาย โดยมีเงื่อนไขว่ามีพันธะผูกพันที่เหมาะสมที่จะท�ำให้เกิดผลดังกล่าวส�ำหรับผู้จัดการทรัสต์
อยู่แล้ว (เช่น โดยใช้กฎหมายจารีตประเพณี หรือ กฎหมายที่ใช้ค�ำพิพากษาของแต่ละคดีเป็นบรรทัดฐาน)

บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายอื่นๆ
9. เกี่ยวกับประเภทอื่นๆ ของบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายที่มีโครงสร้างหรือหน้าที่คล้ายคลึงกัน
แต่ละประเทศต้องใช้มาตรการที่คล้ายคลึงกันกับมาตรการที่ก�ำหนดให้ใช้ส�ำหรับทรัสต์ โดยมีเจตนาที่จะ
ให้เกิดความโปร่งใสในระดับที่คล้ายคลึงกัน อย่างน้อยแต่ละประเทศต้องด�ำเนินการให้มั่นใจว่าข้อมูลที่
คล้ายคลึงกันกับข้อมูลที่ระบุไว้ดังข้างต้น ในแง่ที่เกี่ยวกับทรัสต์ทั้งหลายต้องมีการบันทึกและเก็บรักษาไว้
ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หน่วยงานที่มีอ�ำนาจจะต้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ภายในเวลา
อันสมควร

ความร่วมมือระหว่างประเทศ
10. แต่ละประเทศต้องให้ความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว เป็นไปในทางสร้างสรรค์และอย่างมี
ประสิทธิผลในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลว่าด้วยทรัสต์ และบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายอื่น ซึ่งรวมถึง
ข้อมูลเกีย่ วกับการเป็นเจ้าของผูร้ บั ผลประโยชน์ ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามพืน้ ฐานทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อแนะน�ำที่ 37 และ
40 การให้ความร่วมมือดังกล่าวนี้ ต้องรวมถึง (a) การอ�ำนวยความสะดวกให้หน่วยงานที่มีอ�ำนาจต่าง
ประเทศเข้าถึงข้อมูลใดๆ ที่หน่วยงานรับจดทะเบียน หรือหน่วยงานอื่นๆ ภายในประเทศ เก็บรักษาไว้ (b)
การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีอยู่ภายในประเทศ เกี่ยวกับทรัสต์ หรือ บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย (c)
การใช้อำ� นาจของหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจตามกฎหมายภายในประเทศเพือ่ ขอรับข้อมูลเกีย่ วกับการเป็นเจ้าของ
ผู้รับผลประโยชน์แทนหน่วยงานต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน

ความรับผิดและการลงโทษ
11. แต่ละประเทศต้องด�ำเนินการให้มั่นใจว่าประเทศของตนมีหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนที่จะต้องปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดในค�ำอธิบายเพิม่ เติมข้อนี้ และด�ำเนินการให้มนั่ ใจว่าทรัสตีทงั้ หลายต้องมีรบั ผิดตามกฎหมาย
ถ้าหากไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามพันธะผูกพันใน ข้อ1,2 และ 6 และ ข้อ 5 (ในกรณีที่น�ำมาปรับใช้ได้)
หรือด�ำเนินการให้มั่นใจว่าจะมีการลงโทษไม่ว่าทางอาญา ทางแพ่ง หรือทางปกครอง ที่มีประสิทธิผล
พอเหมาะ และมีผลเป็นการยับยั้ง หากไม่ปฏิบัติตาม51 แต่ละประเทศต้องท�ำให้มั่นใจว่าจะมีการลงโทษ
ที่มีประสิทธิผล พอเหมาะ และมีผลเป็นการยับยั้งไม่ว่าในทางอาญา ในทางแพ่ง หรือทางปกครอง
หากไม่อนุญาตให้หน่วยงานที่มีอ�ำนาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับทรัสต์ที่ระบุในข้อ 1 และ ข้อ 5 ภายในเวลา
อันสมควร

51 ข้อนี้ไม่มีผลกระทบต่อข้อก�ำหนดให้มีการลงโทษที่มีประสิทธิผล พอเหมาะ และเป็นการยับยั้งกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดใน

ข้อแนะน�ำ FATF อื่นๆ

ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 26
(REGULATION AND SUPERVISION OF FINANCIAL INSTITUTIONS)
Risk-based approach to Supervision
1. Risk-based approach to supervision refers to: (a) the general process by which
a supervisor, according to its understanding of risks, allocates its resources to AML/CFT
supervision; and (b) the specific process of supervising institutions that apply an AML/CFT
risk-based approach.
2. Adopting a risk-based approach to supervising financial institutions’ AML/CFT systems
and controls allows supervisory authorities to shift resources to those areas that are perceived
to present higher risk. As a result, supervisory authorities can use their resources more
effectively. This means that supervisors: (a) should have a clear understanding of the money
laundering and terrorist financing risks present in a country; and (b) should have on-site and
off-site access to all relevant information on the specific domestic and international risks
associated with customers, products and services of the supervised institutions, including
the quality of the compliance function of the financial institution or group (or groups, when
applicable for Core Principles institutions). The frequency and intensity of on-site and off-site
AML/CFT supervision of financial institutions/groups should be based on the money
laundering and terrorist financing risks, and the policies, internal controls and procedures
associated with the institution/group, as identified by the supervisor’s assessment of the
institution/group’s risk profile, and on the money laundering and terrorist financing risks
present in the country.
3. The assessment of the money laundering and terrorist financing risk profile of a financial
institution/group, including the risks of non-compliance, should be reviewed both
periodically and when there are major events or developments in the management and
operations of the financial institution/group, in accordance with the country’s established
practices for ongoing supervision. This assessment should not be static: it will change
depending on how circumstances develop and how threats evolve.
4. AML/CFT supervision of financial institutions/groups that apply a risk-based approach
should take into account the degree of discretion allowed under the RBA to the financial
institution/group, and encompass, in an appropriate manner, a review of the risk assessments
underlying this discretion, and of the adequacy and implementation of its policies, internal
controls and procedures.
5. These principles should apply to all financial institutions/groups. To ensure effective
AML/CFT supervision, supervisors should take into consideration the characteristics of the
financial institutions/groups, in particular the diversity and number of financial institutions,
and the degree of discretion allowed to them under the RBA.
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ค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 26
(การก�ำกับดูแลและการควบคุมดูแลสถาบันการเงิน)
วิธีการควบคุมดูแลโดยอาศัยการประเมินความเสี่ยงก่อนเป็นหลัก
1. กระบวนการบริหารจัดการตามความเสี่ยงที่นำ� มาใช้ในการควบคุมดูแล หมายถึง (a) กระบวนการ
ทั่วไปซึ่งผู้ควบคุมดูแล จัดสรรทรัพยากรของตนให้แก่การควบคุมดูแล AML/CFT ตามที่ตนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเสี่ยง และ (b) กระบวนการเฉพาะที่ใช้ในการควบคุมดูแลสถาบันทั้งหลายที่น�ำกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้กับการ AML/CFT
2. การน�ำกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ งมาปรับใช้ในการควบคุมดูแลระบบและมาตรการควบคุม
AML/CFTของสถาบันการเงิน ท�ำให้หน่วยงานก�ำกับดูแล สามารถทีจ่ ะโยกย้ายทรัพยากรทัง้ หลายไปใช้ใน
ด้านทีเ่ ข้าใจว่ามีความเสีย่ งสูง ดังนัน้ หน่วยงานก�ำกับดูแลสามารถใช้ทรัพยากรของตนได้อย่างมีประสิทธิผล
กว่า ข้อนี้หมายความว่า ผู้ควบคุมดูแล (a) ต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน ML และ
TF ในประเทศ และ (b) ต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทั้งจากในและนอกสถานที่ท�ำการ
โดยเฉพาะข้อมูลเกีย่ วกับความเสีย่ งในประเทศและความเสีย่ งระหว่างประเทศ ทีเ่ กีย่ วข้องกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์
และบริการของสถาบันที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล รวมถึงคุณภาพของฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติของสถาบัน
การเงินหรือของกลุ่ม (หรือ หลายกลุ่ม ส�ำหรับสถาบันที่อยู่ภายใต้หลักการ Core Principles) ความถี่และ
ความเข้มข้น ในการควบคุมดูแลด้าน AML/CFT ของสถาบันการเงิน/กลุ่ม ทั้งการเข้าตรวจสอบทั้งใน
สถานทีท่ ำ� การและนอกสถานที่ ต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของความเสีย่ งด้าน ML และ TF และนโยบาย มาตรการ
ควบคุมภายใน และขั้นตอนการด�ำเนินงานที่เกี่ยวโยงกับสถาบัน/กลุ่ม นั้น ตามที่หน่วยงานควบคุมดูแล
ได้ประเมินรูปแบบความเสี่ยงของสถาบัน/กลุ่ม และบนพื้นฐานของความเสี่ยงด้าน ML และ TF ที่มีอยู่ใน
ประเทศ
3. การประเมินรูปแบบความเสี่ยงด้าน ML และ TF ของสถาบันการเงิน/กลุ่มการเงิน รวมถึงความเสี่ยง
ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับนั้น ต้องได้รับการทบทวนตรวจสอบ เป็นระยะๆ และเมื่อมี
เหตุการณ์ หรือ พัฒนาการส�ำคัญๆ ในการบริหารจัดการและปฏิบัติการของสถาบันการเงิน/กลุ่มการเงิน
โดยเป็นไปตามหลักปฏิบตั ขิ องประเทศทีใ่ ช้ในการควบคุมดูแลอย่างต่อเนือ่ ง การประเมินดังกล่าวนีต้ อ้ งไม่
อยูก่ บั ที่ กล่าวคือ การประเมินจะเปลีย่ นแปลงไปทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ว่าสภาวะแวดล้อมจะพัฒนาการไปอย่างไร
และภัยคุกคามจะวิวัฒนาการไปอย่างไร
4. การควบคุมดูแลด้าน AML/CFT ของสถาบันการเงิน/กลุ่มการเงิน ที่ใช้กระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ต้องพิจารณาถึงระดับของดุลพินิจที่จะอนุญาตให้ใช้ได้ภายใต้การด�ำเนินการตามความเสี่ยง ที่
น�ำมาใช้กับสถาบันการเงิน/กลุ่มการเงิน และต้องรวมการทบทวนตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงที่เป็น
พืน้ ฐานของดุลยพินจิ ไว้ในลักษณะทีเ่ หมาะสม และต้องพิจารณาถึงระดับของความเพียงพอ ตลอดจนการ
ใช้นโยบาย มาตรการควบคุมภายใน และขั้นตอนการด�ำเนินงาน ด้วย
5. หลักการเหล่านี้ต้องน�ำมาใช้กับสถาบันการเงิน/กลุ่มการเงินทั้งหมด เพื่อประกันให้มีการควบคุมดูแล
ด้าน AML/CFT อย่างมีประสิทธิผล หน่วยงานควบคุมดูแลต้องพิจารณาถึงลักษณะพิเศษ ของสถาบันการ
เงิน/กลุ่มการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลายและจ�ำนวนของสถาบันการเงิน และระดับของ
ดุลยพินิจที่ให้สถาบันและกลุ่มการเงินดังกล่าวใช้ได้ภายใต้การด�ำเนินการตามความเสี่ยง
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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Resources of supervisors
6. Countries should ensure that financial supervisors have adequate financial, human and
technical resources. These supervisors should have sufficient operational independence and
autonomy to ensure freedom from undue influence or interference. Countries should have
in place processes to ensure that the staff of these authorities maintain high professional
standards, including standards concerning confidentiality, and should be of high integrity
and be appropriately skilled.

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 28
(REGULATION AND SUPERVISION OF DNFBPS)
1. Risk-based approach to supervision refers to: (a) the general process by which a supervisor
or SRB, according to its understanding of risks, allocates its resources to AML/CFT supervision;
and (b) the specific process of supervising or monitoring DNFBPs that apply an AML/CFT
risk-based approach.
2. Supervisors or SRBs should determine the frequency and intensity of their supervisory
or monitoring actions on DNFBPs on the basis of their understanding of the money laundering
and terrorist financing risks, and taking into consideration the characteristics of the DNFBPs,
in particular their diversity and number, in order to ensure effective AML/CFT supervision or
monitoring. This means having a clear understanding of the money laundering and terrorist
financing risks: (a) present in the country; and (b) associated with the type of DNFBP and their
customers, products and services.
3. Supervisors or SRBs assessing the adequacy of the AML/CFT internal controls, policies
and procedures of DNFBPs should properly take into account the money laundering and
terrorist financing risk profile of those DNFBPs, and the degree of discretion allowed to them
under the RBA.
4. Supervisors or SRBs should have adequate powers to perform their functions (including
powers to monitor and sanction), and adequate financial, human and technical resources.
Countries should have in place processes to ensure that the staff of those authorities
maintain high professional standards, including standards concerning confidentiality, and
should be of high integrity and be appropriately skilled.
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ความพร้อมของหน่วยงานผู้ควบคุมดูแล
6. แต่ละประเทศต้องด�ำเนินการให้มั่นใจว่า หน่วยงานควบคุมดูแลทางการเงินมีทรัพยากรทางการเงิน
บุคลากร และความรูท้ างวิชาการอย่างเพียงพอ ผูก้ ำ� กับดูแลเหล่านีต้ อ้ งมีอสิ ระในการท�ำงานอย่างเพียงพอ
เพื่อประกันความเป็นอิสระจากอิทธิพลหรือการแทรกแซงเกินขอบเขต แต่ละประเทศต้องมีกระบวนการ
พร้อมอยู่แล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวจะรักษามาตรฐานทางวิชาชีพไว้ในระดับสูง
รวมถึงมาตรฐานเกี่ยวกับการรักษาความลับ และต้องมีความซื่อสัตย์สูงและได้รับการฝึกทักษะมาอย่าง
เหมาะสม

ค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 28
(การก�ำกับดูแลและการควบคุมดูแลธุรกิจและผูป้ ระกอบวิชาชีพทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน)
1. กระบวนการบริหารจัดการตามความเสี่ยงที่ใช้ในการควบคุมดูแล หมายถึง (a) กระบวนการทั่วไปที่
ผู้ควบคุมดูแล หรือ SRB จัดสรรทรัพยากรของตนให้แก่การควบคุมดูแลด้าน AML/CFT ตามที่ตนมีความ
เข้าใจเกีย่ วกับความเสีย่ ง และ (b) หมายถึงกระบวนการเฉพาะเจาะจงของการควบคุมดูแลหรือการติดตาม
ตรวจสอบ DNFBPs ที่ใช้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับ AML/CFT
2. หน่วยงานผู้ควบคุมดูแล หรือ SRBs ควรพิจารณาในเรื่องความถี่และความจริงจังกับการควบคุมดูแล
และการติดตามตรวจสอบ DNFBPs บนพื้นฐานของความเข้าใจของตนเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน ML และ
TF และโดยพิจารณาถึงลักษณะพิเศษของ DNFBPs โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลายและจ�ำนวนของ
DNFBPs เพื่อประกันให้มีการควบคุมดูแลหรือการติดตามตรวจสอบด้าน AML/CFT อย่างมีประสิทธิผล
นัน่ หมายความว่าจะต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกีย่ วกับความเสีย่ งด้าน ML และ TF (a) ทีม่ อี ยูใ่ นประเทศ
ของตน และ (b) ที่เชื่อมโยงกับ DNFBPs ประเภทนั้น และลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และ บริการของ DNFBPs
ดังกล่าว
3. หน่วยงานผู้ควบคุมดูแล หรือ SRB ที่ประเมินระดับความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน
ตลอดจนนโยบายและขั้นตอนการด�ำเนินงานด้าน AML/CFT ของ DNFBPs ควรพิจารณาอย่างเหมาะสม
ถึงรายละเอียดความเสี่ยง ด้าน AML/CFT ของ DNFBPs ดังกล่าว และระดับของดุลยพินิจที่ยอมให้
ภาคธุรกิจใช้ได้ภายใต้กระบวนการ RBA
4. หน่วยงานผู้ควบคุมดูแล หรือ SRBs ควรมีอ�ำนาจเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ของตน (รวมถึงอ�ำนาจ
ในการติดตามตรวจสอบและลงโทษ) และควรมีทรัพยากรทางการเงิน บุคลากร และความรู้ทางวิชาการ
อย่างเพียงพอ แต่ละประเทศควรมีกระบวนการทั้งหลาย เพื่อด�ำเนินการให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นจะ
รักษามาตรฐานทางวิชาชีพไว้ในระดับสูง รวมถึงมาตรฐานเกี่ยวกับการรักษาความลับ และควรมีความ
ซื่อสัตย์สูงและได้รับการฝึกทักษะมาอย่างเหมาะสม

ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 29
(FINANCIAL INTELLIGENCE UNITS)
A. GENERAL
1. This note explains the core mandate and functions of a financial intelligence unit (FIU)
and provides further clarity on the obligations contained in the standard. The FIU is part of,
and plays a central role in, a country’s AML/CFT operational network, and provides support
to the work of other competent authorities. Considering that there are different FIU models,
Recommendation 29 does not prejudge a country’s choice for a particular model, and applies
equally to all of them.

B. FUNCTIONS
(a) Receipt
2. The FIU serves as the central agency for the receipt of disclosures filed by reporting
entities. At a minimum, this information should include suspicious transaction reports, as
required by Recommendation 20 and 23, and it should include other information as required
by national legislation (such as cash transaction reports, wire transfers reports and other
threshold-based declarations/disclosures).

(b) Analysis
3. FIU analysis should add value to the information received and held by the FIU. While all
the information should be considered, the analysis may focus either on each single disclosure
received or on appropriate selected information, depending on the type and volume of the
disclosures received, and on the expected use after dissemination. FIUs should be
encouraged to use analytical software to process information more efficiently and assist in
establishing relevant links. However, such tools cannot fully replace the human judgement
element of analysis. FIUs should conduct the following types of analysis:
		 • Operational analysis uses available and obtainable information to identify specific
			 targets (e.g. persons, assets, criminal networks and associations), to follow the
			 trail of particular activities or transactions, and to determine links between those
			 targets and possible proceeds of crime, money laundering, predicate offences or
			terrorist financing.
		 • Strategic analysis uses available and obtainable information, including data that
			 may be provided by other competent authorities, to identify money laundering and
			 terrorist financing related trends and patterns. This information is then also used
			 by the FIU or other state entities in order to determine money laundering and
			 terrorist financing related threats and vulnerabilities. Strategic analysis may also
			 help establish policies and goals for the FIU, or more broadly for other entities
			 within the AML/CFT regime.
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ค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 29
(หน่วยข่าวกรองทางการเงิน: FIU)
A. บททั่วไป
1. ค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อนี้อธิบายถึงอาณัติและหน้าที่ที่เป็นแกนหลักของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน
(FIU) และให้ความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธะผูกพันที่มีอยู่ในมาตรฐานนี้ หน่วยข่าวกรองทางการเงิน
เป็นส่วนหนึง่ และมีบทบาทส�ำคัญในเครือข่ายของการปฏิบตั กิ ารด้าน AML/CFT ของประเทศ และให้การ
สนับสนุนแก่งานของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจอื่นด้วย เมื่อพิจารณาว่าหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินมีหลาย
รูปแบบ ข้อแนะน�ำ FATF ที่ 29 จึงมิได้แยกว่าต้องเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ แต่จะครอบคลุม FIU โดยรวม

B. หน้าที่ต่างๆ
(a) หน้าที่ในการรับรายงาน
2. หน่วยข่าวกรองทางการเงินท�ำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยงานกลางในการรับข้อมูลทีห่ น่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ ายงาน
ส่งเข้ามา อย่างน้อยข้อมูลดังกล่าวนี้ต้องรวมรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ
แนะน�ำ FATF ที่ 20 และ 23 และข้อมูลดังกล่าวนี้ต้องรวมข้อมูลอื่นตามที่กฎหมายของประเทศก�ำหนดไว้
(เช่น รายงานธุรกรรมเงินสด รายงานการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการส�ำแดง/การเปิดเผย
ตามเกณฑ์สูงสุดที่ก�ำหนด)

(b) การวิเคราะห์

3. การวิเคราะห์ของ FIU ต้องเป็นการเพิม่ มูลค่าให้แก่ขอ้ มูลที่ FIU ได้รบั และเก็บรักษาไว้ ในขณะทีข่ อ้ มูล
ข่าวสารทั้งหมดต้องน�ำมาพิจารณาในการวิเคราะห์ แต่การวิเคราะห์อาจจะเน้นไปที่รายงานแต่ละเรื่องที่
ได้รับ หรืออาจจะเน้นเลือกข้อมูลบางส่วนที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและจ�ำนวนรายงานที่ได้รับ
และขึ้นอยู่กับความคาดหมายในการใช้ข้อมูลหลังจากการส่งข้อมูลดังกล่าว ต้องสนับสนุนให้ FIU ใช้
โปรแกรมซอฟแวร์ในการวิเคราะห์ เพื่อประมวลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและช่วยในการระบุการ
เชื่อมโยง อย่างไรก็ตามเครื่องมือเช่นว่านั้น ไม่สามารถที่จะน�ำมาใช้แทนวิจารณญาณของมนุษย์ที่เป็น
องค์ประกอบส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ FIU ต้องด�ำเนินการวิเคราะห์ตามประเภทต่างๆ ต่อไปนี้
• การวิเคราะห์เชิงปฏิบตั กิ าร เป็นการวิเคราะห์ทใี่ ช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยูแ่ ละข้อมูลทีส่ ามารถขอรับได้
เพื่อระบุทราบเป้าหมายเฉพาะเจาะจง (เช่น บุคคล ทรัพย์สิน เครือข่ายอาชญากรรม และ
สมาคมต่างๆ) เพือ่ ติดตามร่องรอยของกิจกรรมหรือธุรกรรมอย่างหนึง่ อย่างใดเป็นการเฉพาะ
และเพื่อตัดสินว่ามีการเชื่อมโยงหรือไม่ระหว่างเป้าหมายเหล่านั้น กับ รายได้ที่อาจจะเป็น
รายได้จากอาชญากรรม ML ความผิดมูลฐาน หรือ TF
• การวิเคราะห์ในเชิงยุทธศาสตร์นั้นจะใช้ข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่หรือข้อมูลที่ขอรับได้ รวมถึง
ข้อมูลที่หน่วยงานที่มีอ�ำนาจ อาจจัดหาให้เพื่อระบุทราบแนวโน้มและลักษณะที่เกิดขึ้น
เป็นประจ�ำ  ที่เกี่ยวข้องกับ ML และ TF หลังจากนั้น FIU และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ
ก็จะน�ำข้อมูลนีไ้ ปใช้เพือ่ พิจารณาว่าภัยคุกคามและจุดอ่อนทีล่ อ่ แหลม เกีย่ วกับ ML และ TF
นั่นคืออะไร การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์อาจจะช่วยในการก�ำหนดนโยบายและเป้าหมาย
ให้แก่ FIU ได้ด้วย หรือ ถ้าเป็นในวงกว้างก็จะเป็นการก�ำหนดนโยบายและเป้าหมายให้แก่
หน่วยงานอื่นที่อยู่ในระบบ AML/CFT
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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(c) Dissemination
4. The FIU should be able to disseminate, spontaneously and upon request, information
and the results of its analysis to relevant competent authorities. Dedicated, secure and protected channels should be used for the dissemination.
		• Spontaneous dissemination: The FIU should be able to disseminate information
			 and the results of its analysis to competent authorities when there are grounds to
			 suspect money laundering, predicate offences or terrorist financing/ Based on the
			 FIU’s analysis, the dissemination of information should be selective and allow the
			 recipient authorities to focus on relevant cases/information.
		• Dissemination upon request: The FIU should be able to respond to information
			 requests from competent authorities pursuant to Recommendation 31. When the
			 FIU receives such a request from a competent authority, the decision on
			 conducting analysis and/or dissemination of information to the requesting
			 authority should remain with the FIU.

C. ACCESS TO INFORMATION

(a) Obtaining Additional Information from Reporting Entities
5. In addition to the information that entities report to the FIU (under the receipt function),
the FIU should be able to obtain and use additional information from reporting entities as
needed to perform its analysis properly. The information that the FIU should be permitted to
obtain could include information that reporting entities are required to maintain pursuant to
the relevant FATF Recommendations (Recommendations 10, 11 and 22).

(b) Access to Information from other sources
6. In order to conduct proper analysis, the FIU should have access to the widest possible
range of financial, administrative and law enforcement information. This should include
information from open or public sources, as well as relevant information collected and/or
maintained by, or on behalf of, other authorities and, where appropriate, commercially
held data.

D. INFORMATION SECURITY AND CONFIDENTIALITY

7. Information received, processed, held or disseminated by the FIU must be securely
protected, exchanged and used only in accordance with agreed procedures, policies and
applicable laws and regulations. An FIU must, therefore, have rules in place governing the
security and confidentiality of such information, including procedures for handling, storage,
dissemination, and protection of, as well as access to such information. The FIU should
ensure that its staff members have the necessary security clearance levels and understanding
of their responsibilities in handling and disseminating sensitive and confidential information.
The FIU should ensure that there is limited access to its facilities and information, including
information technology systems.
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(c) การเผยแพร่ข้อมูล
4. FIU ต้องสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลของการวิเคราะห์ของตนได้เองหรือเมื่อมีการร้องขอ
ให้แก่หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจทีเ่ กีย่ วข้อง ต้องใช้ชอ่ งทางในการเผยแพร่ขอ้ มูลทีป่ ลอดภัยและมีการป้องกันทีด่ ี
		• การแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารที่วิเคราะห์: FIU ต้องสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลของ
การวิเคราะห์ของตนให้แก่หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจ เมือ่ มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามี ML ความผิดมูลฐาน
หรือ TF FIU ต้องวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกหน่วยงานที่จะรับข้อมูลและจัดท�ำข้อมูลในรูปแบบ
เฉพาะส�ำหรับหน่วยงานนั้นๆ
		• การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเมื่อมีการร้องขอ: หน่วยข่าวกรองทางการเงินต้องสามารถ
ให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารตามค� ำ ร้ อ งขอจากหน่ ว ยงานที่ มี อ� ำ นาจได้ ต ามข้ อ แนะน� ำ ที่ 31 เมื่ อ
หน่วยข่าวกรองทางการเงินได้รบั ค�ำร้องขอดังกล่าวจากหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจแห่งหนึง่ แห่งใดแล้ว
การตัดสินใจที่จะท�ำการวิเคราะห์ และ/หรือ ส่งข้อมูลข่าวสารให้แก่หน่วยงานผู้ร้องขอ
ต้องเป็นอ�ำนาจตัดสินใจของ FIU นั้น

C. การเข้าถึงข้อมูล
(a) การขอรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรายงาน
5. นอกเหนือจากข้อมูลทีห่ น่วยงานต่างๆ รายงานต่อ FIU (ทีท่ ำ� หน้าทีร่ บั รายงาน) นัน้ แล้ว FIU ดังกล่าว
ต้องสามารถขอรับและใช้ขอ้ มูลเพิม่ เติมจากหน่วยงานทีม่ หี น้าทีใ่ นการรายงานตามทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้สามารถ
ท�ำการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลที่ FIU อาจขอรับได้นั้นควรรวมถึงข้อมูลที่ก�ำหนดให้หน่วยงานที่
มีหน้าที่ในการรายงานต้องเก็บรักษาไว้ตามข้อแนะน�ำ FATF ที่เกี่ยวข้อง (ข้อแนะน�ำ ข้อ 10, 11 และ 22)

(b) การเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ

6. เพือ่ ให้สามารถท�ำการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง FIU ต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน การบริหาร และการ
บังคับใช้กฎหมายในขอบเขตที่กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ข้อมูลดังกล่าวนี้ต้องจะรวมถึงข้อมูลจาก
แหล่งเปิดหรือแหล่งสาธารณะตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่รวบรวม และ/หรือ รักษาไว้โดย หรือในนาม
ของหน่วยงานอื่นๆ และในกรณีที่เหมาะสม เป็นข้อมูลที่เก็บไว้เพื่อการพาณิชย์

D. การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูล
7. ข้อมูลที่ได้รับมา และผ่านการประมวล เก็บรักษาไว้ หรือ เผยแพร่ออกไปโดย FIU นั้น จะต้องมีการ
ป้องกันรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และมีการแลกเปลี่ยนและใช้ตามขั้นตอน นโยบาย กฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับเท่านั้น ดังนั้น FIU ต้องมีกฎข้อบังคับในการควบคุมการรักษาความปลอดภัยและ
การรักษาความลับของข้อมูล รวมถึงต้องมีขั้นตอนในการจัดการ การเก็บ การเผยแพร่ และการป้องกัน
ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูล FIU ต้องแน่ใจว่าเจ้าหน้าทีม่ รี ะดับในการเข้าถึงชัน้ ความลับและได้รบั การอบรม
ให้มีความเข้าใจถึงหน้าที่รับผิดชอบของตนในการจัดการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ละเอียดอ่อนและ
เป็นความลับ FIU ต้องแน่ใจว่ามีการควบคุมและจ�ำกัดการเข้าถึงสิง่ อ�ำนวยความสะดวก และข้อมูลรวมทัง้
ระบบ IT
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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E. OPERATIONAL INDEPENDENCE
8. The FIU should be operationally independent and autonomous, meaning that the FIU
should have the authority and capacity to carry out its functions freely, including the
autonomous decision to analyse, request and/or disseminate specific information. In all
cases, this means that the FIU has the independent right to forward or disseminate information
to competent authorities.
9. An FIU may be established as part of an existing authority. When a FIU is located within
the existing structure of another authority, the FIU’s core functions should be distinct from
those of the other authority.
10. The FIU should be provided with adequate financial, human and technical resources, in
a manner that secures its autonomy and independence and allows it to conduct its mandate
effectively. Countries should have in place processes to ensure that the staff of the FIU
maintain high professional standards, including standards concerning confidentiality, and
should be of high integrity and be appropriately skilled.
11. The FIU should also be able to make arrangements or engage independently with other
domestic competent authorities or foreign counterparts on the exchange of information.

F. UNDUE INFLUENCE OR INTERFERENCE

12. The FIU should be able to obtain and deploy the resources needed to carry out its
functions, on an individual or routine basis, free from any undue political, government or
industry influence or interference, which might compromise its operational independence.

G. EGMONT GROUP

13. Countries should ensure that the FIU has regard to the Egmont Group Statement of
Purpose and its Principles for Information Exchange Between Financial Intelligence Units for
Money Laundering and Terrorism Financing Cases (these documents set out important
guidance concerning the role and functions of FIUs, and the mechanisms for exchanging
information between FIUs). The FIU should apply for membership in the Egmont Group.

H. LARGE CASH TRANSACTION REPORTING

14. Countries should consider the feasibility and utility of a system where financial institutions
and DNFBPs would report all domestic and international currency transactions above a fixed
amount.

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 30

(RESPONSIBILITIES OF LAW ENFORCEMENT AND INVESTIGATIVE AUTHORITIES)
1. There should be designated law enforcement authorities that have responsibility for
ensuring that money laundering, predicate offences and terrorist financing are properly
investigated through the conduct of a financial investigation. Countries should also designate
one or more competent authorities to identify, trace, and initiate freezing and seizing of
property that is, or may become, subject to confiscation.
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E. ความเป็นอิสระในการปฏิบัติการ
8. FIU ต้องมีอิสระและมีอ�ำนาจในการตัดสินใจเป็นของตนเองในการปฏิบัติการ หมายความว่า FIU นั้น
ต้องมีอ�ำนาจตามหน้าที่ และความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงไปอย่างเสรี รวมถึงมีอ�ำนาจในการ
ตัดสินใจด้วยตัวเอง ที่จะวิเคราะห์ ร้องขอ และ/หรือ เผยแพร่ข้อมูลเฉพาะ ในทุกกรณี นั่นหมายความว่า
หน่วย FIU นั้นมีสิทธิเป็นอิสระที่จะส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังหน่วยงานที่มีอ�ำนาจต่างๆ
9. FIU อาจจัดตั้งขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว เมื่อหน่วยงาน FIU เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ภายใน
องค์กรที่มีอยู่แล้วของหน่วยงานอื่น หน้าที่หลัก ของ FIU ต้องแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากหน้าที่ของอีก
หน่วยงานหนึ่ง ดังกล่าว
10. FIU ต้องได้รับทรัพยากรทางการเงิน บุคลากร และมีความรู้ทางวิชาการ อย่างเพียงพอในลักษณะที่
จะสามารถท�ำให้หน่วยข่าวกรองทางการเงินดังกล่าวนัน้ มีอำ� นาจในตัวเอง มีอสิ ระ และสามารถด�ำเนินการ
ตามหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิผล แต่ละประเทศต้องมีกระบวนต่างๆ พร้อมอยูแ่ ล้วทีจ่ ะด�ำเนินการให้มนั่ ใจว่า
เจ้าหน้าที่ของ FIU นั้นจะรักษามาตรฐานด้านวิชาชีพให้อยู่ในระดับสูง รวมถึงมาตรฐานเกี่ยวกับการรักษา
ความลับและต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตสูง และมีทักษะที่ได้รับการฝึกมาแล้วอย่างถูกต้องเหมาะสม
11. FIU ต้องสามารถท�ำการตกลงหรือติดต่อสัมพันธ์ได้อย่างเป็นอิสระกับหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจอืน่ ๆ ภายใน
ประเทศหรือหน่วยงานต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่อกันและกัน

F. อิทธิพลหรือการแทรกแซงจนเกินขอบเขต
12. FIU ต้องสามารถขอรับและใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือ การปฏิบัติหน้าที่
ตามกิจวัตรประจ�ำให้ลุล่วงไปโดยปราศจากอิทธิพลหรือการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง จากรัฐบาล หรือ
ภาคธุรกิจจนเกินขอบเขต ซึ่งอาจท�ำให้เกิดผลเสียแก่อิสรภาพในการปฏิบัติการของ FIU นั้นได้

G. กลุ่ม Egmont
13. แต่ละประเทศต้องมัน่ ใจว่า FIU ให้ความเคารพต่อค�ำแถลงวัตถุประสงค์ของกลุม่ Egmont และเอกสาร
ว่าด้วยหลักการส�ำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงินต่างๆ ในคดี ML
และ TF (เอกสารเหล่านี้ก�ำหนดแนวทางที่ส�ำคัญเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ FIU และกลไกส�ำหรับ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง FIUs ด้วยกัน) และ FIU ต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม Egmont

H. การรายงานธุรกรรมเงินสดที่มีมูลค่าสูง
14. แต่ละประเทศต้องพิจารณาความเป็นไปได้และประโยชน์ของระบบทีส่ ถาบันการเงินและ DNFBP จะ
รายงานธุรกรรมเงินสดภายในประเทศและระหว่างประเทศเกินกว่าจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้

ค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 30
(หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานสืบสวนสอบสวน)
1. ต้องจะมีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวน
ML ความผิดมูลฐาน และ TF อย่างถูกต้องด้วยวิธกี ารสืบสวนสอบสวนทางการเงิน นอกจากนีแ้ ต่ละประเทศ
ต้องมอบหมายหน่วยงานที่มีอ�ำนาจ 1 หน่วยงาน หรือมากกว่านั้น ให้ท�ำหน้าที่ระบุตัวตน ติดตามร่องรอย
และริเริ่มการอายัดและยึดทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายจะถูกริบ หรือก�ำลังตกอยู่ในข่ายจะถูกริบ
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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2. A ‘financial investigation’ means an enquiry into the financial affairs related to a criminal
activity, with a view to:
		 • identifying the extent of criminal networks and/or the scale of criminality;
		 • identifying and tracing the proceeds of crime, terrorist funds or any other assets
			 that are, or may become, subject to confiscation; and
		 • developing evidence which can be used in criminal proceedings
3. A ‘parallel financial investigation’ refers to conducting a financial investigation alongside,
or in the context of, a (traditional) criminal investigation into money laundering, terrorist
financing and/or predicate offence(s). Law enforcement investigators of predicate offences
should either be authorised to pursue the investigation of any related money laundering and
terrorist financing offences during a parallel investigation, or be able to refer the case to
another agency to follow up with such investigations.
4. Countries should consider taking measures, including legislative ones, at the national
level, to allow their competent authorities investigating money laundering and terrorist financing
cases to postpone or waive the arrest of suspected persons and/or the seizure of the
money, for the purpose of identifying persons involved in such activities or for evidence
gathering. Without such measures the use of procedures such as controlled deliveries and
undercover operations are precluded.
5. Recommendation 30 also applies to those competent authorities, which are not law
enforcement authorities, per se, but which have the responsibility for pursuing financial
investigations of predicate offences, to the extent that these competent authorities are
exercising functions covered under Recommendation 30.
6. Anti-corruption enforcement authorities with enforcement powers may be designated to
investigate money laundering and terrorist financing offences arising from, or related to,
corruption offences under Recommendation 30, and these authorities should also have
sufficient powers to identify, trace, and initiate freezing and seizing of assets.
7. The range of law enforcement agencies and other competent authorities mentioned
above should be taken into account when countries make use of multi-disciplinary groups
in financial investigations.
8. Law enforcement authorities and prosecutorial authorities should have adequate
financial, human and technical resources. Countries should have in place processes to
ensure that the staff of these authorities maintain high professional standards, including
standards concerning confidentiality, and should be of high integrity and be appropriately
skilled.
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2. “การสืบสวนทางการเงิน” หมายถึง การสืบสวนให้ทราบถึงความสัมพันธ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมที่เป็นอาชญากรรม โดยมีเจตนาที่จะด�ำเนินการ
• ระบุทราบถึงขอบเขตของเครือข่ายอาชญากรรมและ/หรือ ขนาดของอาชญากรรม
• ระบุทราบและติดตามร่องรอยของรายได้จากอาชญกรรม เงินของผูก้ อ่ การร้ายหรือทรัพย์สนิ อืน่
ที่ตกอยู่ในข่ายหรืออาจจะตกอยู่ในข่ายการถูกริบ และ
• พัฒนาหลักฐานที่สามารถน�ำไปใช้ในกระบวนพิจารณาคดีอาญา
3. “การสืบสวนสอบสวนทางการเงินคู่ขนานกันไป” หมายถึงการสืบสวนทางการเงินไปพร้อมๆ กันกับ
การสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม (แบบเดิม) เกีย่ วกับ ML TF และ/หรือ ความผิดมูลฐาน เจ้าหน้าทีส่ บื สวน
ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายที่สืบสวนสอบสวนความผิดมูลฐานต้องได้รับมอบหมายให้ติดตามการสืบสวน
สอบสวนความผิดทีเ่ กีย่ วกับ ML และ TF ใดๆ ในระหว่างทีม่ กี ารสืบสวนสอบสวนไปพร้อมกัน หรือสามารถ
ส่งต่อคดีไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งเพื่อให้มีการติดตามการสืบสวนสอบสวนดังกล่าว
4. แต่ละประเทศต้องพิจารณาทีจ่ ะใช้มาตรการซึง่ รวมถึงมาตรการทางนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นระดับชาติเพือ่ อนุญาต
ให้หน่วยงานที่มีอ�ำนาจ ที่ก�ำลังสืบสวนคดี ML และ TF สามารถเลื่อนหรือละเว้นในการจับกุมผู้ต้องสงสัย
และ/หรือ ละเว้นในการยึดเงิน ทัง้ นีเ้ พือ่ วัตถุประสงค์ในการระบุทราบบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในกิจกรรมเช่นว่านัน้
หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมหลักฐาน ถ้าปราศจากมาตรการดังกล่าวแล้วก็จะไม่สามารถใช้
กระบวนการในการด�ำเนินงาน เช่น การน�ำส่งสิ่งของภายใต้การควบคุมเฝ้าดู และปฏิบัติการลับได้
5. ข้อแนะน�ำที่ 30 ยังใช้กับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยตรงแต่เป็น
หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวนทางการเงินที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐานถึงขั้นที่ว่า
หน่วยงานเหล่านี้สามารถท�ำหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อแนะน�ำที่ 30
6. หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทีท่ ำ� หน้าทีต่ อ่ ต้านการทุจริตคอรัปชัน่ ซึง่ มีอำ� นาจในการบังคับใช้กฎหมาย
อาจได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่สืบสวนสอบสวนความผิดฐาน ML และความผิดฐาน TF ที่เกิดจากหรือ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความผิดฐานทุจริตคอรัปชั่นตามข้อแนะน�ำที่ 30 และหน่วยงานเหล่านี้ต้องมีอ�ำนาจ
อย่างเพียงพอด้วย เพื่อระบุทราบตัวตน ติดตามร่องรอยและริเริ่มการอายัดและยึดทรัพย์สิน
7. ต้องมีการพิจารณาถึงขอบข่ายของจ�ำนวนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่มีอ�ำนาจอื่นๆ
ที่กล่าวถึงข้างต้น เมื่อแต่ละประเทศใช้ประโยชน์จากกลุ่มสหวิชาชีพ ในการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน
8. หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานด้านอัยการต้องมีทรัพยากรทางการเงิน บุคลากร และความรู้
ทางวิชาการอย่างเพียงพอ แต่ละประเทศต้องมีกระบวนการต่างๆ เพื่อด�ำเนินการให้มั่นใจว่าหน่วยงาน
เหล่านี้จะรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพระดับสูงรวมถึงมาตรฐานเกี่ยวกับการรักษาความลับ และต้องมี
ความซื่อสัตย์สุจริตในระดับสูง อีกทั้งต้องมีทักษะที่ได้รับการฝึกมาแล้วอย่างถูกต้องเหมาะสม

ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 32
(CASH COURIERS)
A. OBJECTIVES
1. Recommendation 32 was developed with the objective of ensuring that terrorists and
other criminals cannot finance their activities or launder the proceeds of their crimes through
the physical cross-border transportation of currency and bearer negotiable instruments.
Specifically, it aims to ensure that countries have measures to: (a) detect the physical
cross-border transportation of currency and bearer negotiable instruments; (b) stop or restrain
currency and bearer negotiable instruments that are suspected to be related to terrorist
financing or money laundering; (c) stop or restrain currency or bearer negotiable instruments
that are falsely declared or disclosed; (d) apply appropriate sanctions for making a false
declaration or disclosure; and (e) enable confiscation of currency or bearer negotiable
instruments that are related to terrorist financing or money laundering.

B. THE TYPES OF SYSTEMS THAT MAY BE IMPLEMENTED TO
ADDRESS THE ISSUE OF CASH COURIERS
2. Countries may meet their obligations under Recommendation 32 and this Interpretive
Note by implementing one of the following types of systems. However, countries do not have
to use the same type of system for incoming and outgoing cross-border transportation of
currency or bearer negotiable instruments:

Declaration system
3. All persons making a physical cross-border transportation of currency or bearer negotiable
instruments (BNIs), which are of a value exceeding a pre-set, maximum threshold of USD/
EUR 15,000, are required to submit a truthful declaration to the designated competent
authorities. Countries may opt from among the following three different types of declaration
system: (i) a written declaration system for all travellers; (ii) a written declaration system for
those travellers carrying an amount of currency or BNIs above a threshold; and (iii) an oral
declaration system. These three systems are described below in their pure form. However,
it is not uncommon for countries to opt for a mixed system.
		 (a) Written declaration system for all travellers: In this system, all travellers are
			 required to complete a written declaration before entering the country. This would
			 include questions contained on common or customs declaration forms. In practice,
			 travellers have to make a declaration whether or not they are carrying currency or
			 BNIs (e.g. ticking a “yes” or “no” box).
		 (b) Written declaration system for travellers carrying amounts above a threshold:
			 In this system, all travellers carrying an amount of currency or BNIs above a pre-set
			 designated threshold are required to complete a written declaration form. In
			 practice, the traveller is not required to fill out any forms if they are not carrying
			 currency or BNIs over the designated threshold.
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ค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 32
(การขนเงินสด)
A. วัตถุประสงค์
1. ข้อแนะน�ำที่ 32 มีวัตถุประสงค์ที่จะท�ำให้มั่นใจว่าผู้ก่อการร้ายและอาชญากรอื่น ไม่สามารถหาเงิน
มาสนับสนุนกิจกรรมของตน หรือไม่สามารถฟอกเงินทีเ่ ป็นรายได้จากการก่ออาชญากรรม ด้วยวิธกี ารขนส่ง
เงินตราและตราสารทีอ่ อกให้แก่ผถู้ อื ทีเ่ ปลีย่ นมือได้ขา้ มพรมแดนประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อแนะน�ำนี้
ก�ำหนดให้แต่ละประเทศต้องมีมาตรการที่จะ (a) ตรวจหาการขนส่งเงินตราและตราสารที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ที่เปลี่ยนมือได้ข้ามแดน (b) สกัดกั้นหรือยับยั้งเงินตราและตราสารที่ออกให้แก่ผู้ถือที่เปลี่ยนมือได้ที่ต้อง
สงสัยว่าเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั การให้เงินสนับสนุนแก่การก่อการร้ายหรือ ML (c) สกัดกัน้ หรือยับยัง้ เงินตรา
หรือตราสารเปลีย่ นมือทีอ่ อกให้แก่ผถู้ อื ซึง่ ส�ำแดงหรือแจ้งผิด (d) ใช้บทลงโทษทีเ่ หมาะสมในข้อหาส�ำแดง
หรือแจ้งผิด และ (e) สามารถริบเงินตราหรือตราสารทีอ่ อกให้แก่ผถู้ อื ทีเ่ ปลีย่ นมือได้ทเี่ กีย่ วข้องสัมพันธ์กบั
TF หรือ ML

B. ประเภทของระบบที่อาจน�ำมาใช้เพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการขนเงินสด
2. แต่ละประเทศอาจปฏิบตั ติ ามพันธะผูกพันของตนตามข้อแนะน�ำ FATF ข้อ 32 และตามค�ำอธิบายเพิม่
เติมข้อนี้ โดยการน�ำระบบหนึง่ ระบบใดต่อไปนีม้ าปฏิบตั ใิ ห้บรรลุผล อย่างไรก็ตาม แต่ละประเทศไม่จำ� เป็น
ต้องใช้ระบบเดียวกันในการขนเงินตราหรือตราสารที่ออกให้แก่ผู้ถือที่เปลี่ยนมือได้ เข้าหรือออกระหว่าง
ประเทศ

ระบบในการส�ำแดง
3. บุคคลทุกคนที่ขนส่งเงินตราหรือตราสารที่ออกให้แก่ผู้ถือที่เปลี่ยนมือได้ข้ามแดนที่มีมูลค่าเกินกว่า
เกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ คือ ไม่เกิน 15,000 ดอลลาร์/ยูโร ต้องยื่นส�ำแดงข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานที่มีอ�ำนาจ
แต่ละประเทศอาจเลือกระบบในการส�ำแดงประเภทหนึ่งประเภทใดใน 3 ประเภทต่อไปนี้ คือ (i) ระบบ
การส�ำแดงเป็นลายลักษณ์อกั ษรส�ำหรับผูเ้ ดินทางทุกคน (ii) ระบบการส�ำแดงเป็นลายลักษณ์อกั ษรส�ำหรับ
ผู้เดินทางที่ถือเงินตราหรือตราสารเปลี่ยนมือที่ออกให้แก่ผู้ถือเกินกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด และ (iii) ระบบการ
ส�ำแดงด้วยวาจา ทัง้ สามระบบนีม้ คี ำ� อธิบายรูปแบบการด�ำเนินงานดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม ประเทศต่างๆ
อาจเลือกใช้ระบบที่มีการผสมผสานกันหลายระบบก็ได้
(a) ระบบการส�ำแดงเป็นลายลักษณ์อักษรส�ำหรับผู้เดินทาง : ในระบบนี้ผู้เดินทางทุกคนต้อง
กรอกแบบฟอร์มการส�ำแดงเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเดินทางเข้าประเทศ แบบฟอร์ม
ดังกล่าวนีจ้ ะรวมค�ำถามเกีย่ วกับแบบฟอร์มการส�ำแดงทัว่ ไปหรือการส�ำแดงศุลกากร ในทาง
ปฏิบัติผู้เดินทางต้องส�ำแดง ไม่ว่าจะถือเงินตราหรือตราสารเปลี่ยนมือที่ออกให้แก่ผู้ถือหรือ
ไม่ก็ตาม (เช่น ให้ท�ำเครื่องหมายหน้าค�ำว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”)
(b) ระบบการส�ำแดงเป็นลายลักษณ์อักษรส�ำหรับผู้ถือเงินที่เกินเกณฑ์ที่ก�ำหนด: กล่าวคือใน
ระบบนี้ ผูเ้ ดินทางทุกคนทีถ่ อื เงินตราหรือ BNI เกินกว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดจะต้องกรอกแบบฟอร์ม
การส�ำแดงให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ในทางปฏิบัติ ผู้เดินทางไม่จ�ำเป็นต้องกรอกฟอร์มใดๆ
ถ้าหากถือเงินตราหรือ BNI ไม่เกินเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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		 (c) Oral declaration system for all travellers: In this system, all travellers are required to
			 orally declare if they carry an amount of currency or BNIs above a prescribed
			 threshold. Usually, this is done at customs entry points by requiring travellers to
			 choose between the “red channel” (goods to declare) and the “green channel”
			 (nothing to declare). The choice of channel that the traveller makes is considered
			 to be the oral declaration. In practice, travellers do not declare in writing, but are
			 required to actively report to a customs official.

Disclosure system:

4. Countries may opt for a system whereby travellers are required to provide the authorities
with appropriate information upon request. In such systems, there is no requirement for
travellers to make an upfront written or oral declaration. In practice, travellers need to be
required to give a truthful answer to competent authorities upon request.

C. ADDITIONAL ELEMENTS APPLICABLE TO BOTH SYSTEMS

5. Whichever system is implemented, countries should ensure that their system incorporates
the following elements:
		 (a) The declaration/disclosure system should apply to both incoming and outgoing
			 transportation of currency and BNIs.
		 (b) Upon discovery of a false declaration/disclosure of currency or bearer negotiable
			 instruments or a failure to declare/disclose them, designated competent authorities
			 should have the authority to request and obtain further information from the carrier
			 with regard to the origin of the currency or BNIs and their intended use.
		 (c) Information obtained through the declaration/disclosure process should be available
			 to the FIU, either through a system whereby the FIU is notified about suspicious
			 cross-border transportation incidents, or by making the declaration/disclosure
			 information directly available to the FIU in some other way.
		 (d) At the domestic level, countries should ensure that there is adequate coordination
			 among customs, immigration and other related authorities on issues related to the
			 implementation of Recommendation 32.
		 (e) In the following two cases, competent authorities should be able to stop or restrain
			 cash or BNIs for a reasonable time, in order to ascertain whether evidence of money
			 laundering or terrorist financing may be found: (i) where there is a suspicion of
			 money laundering or terrorist financing; or (ii) where there is a false declaration or
			false disclosure.
		 (f) The declaration/disclosure system should allow for the greatest possible measure
			 of international cooperation and assistance in accordance with Recommendations
			 36 to 40. To facilitate such cooperation, in instances when: (i) a declaration or
			 disclosure which exceeds the maximum threshold of USD/EUR 15,000 is made; or
			 (ii) where there is a false declaration or false disclosure; or (iii) where there is
			 a suspicion of money laundering or terrorist financing, this information shall be
			 retained for use by competent authorities. At a minimum, this information will cover:
			 (i) the amount of currency or BNIs declared, disclosed or otherwise detected; and
			 (ii) the identification data of the bearer(s).
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(c) ระบบการส�ำแดงด้วยวาจาส�ำหรับผูเ้ ดินทางทุกคน : กล่าวคือในระบบนีผ้ เู้ ดินทางทุกคนต้อง
ส�ำแดงด้วยวาจาว่าตนถือเงินตราหรือตราสารเปลีย่ นมือ ทีอ่ อกให้แก่ผถู้ อื ในจ�ำนวนเกินกว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
ไว้หรือไม่ ตามปกติแล้ว การส�ำแดงดังกล่าวจะกระท�ำ  ณ จุดผ่านศุลกากรเข้าประเทศ โดยก�ำหนดให้
ผูเ้ ดินทางต้องเลือกช่องทางระหว่าง “ช่องสีแดง” (มีสนิ ค้าต้องส�ำแดง) และ “ช่องสีเขียว” (ไม่มสี นิ ค้าส�ำแดง)”
การเลือกช่องทางที่ผู้เดินทางเลือกนั้นถือว่าเป็นการส�ำแดงด้วยวาจา ในทางปฏิบัติ ผู้เดินทางจะไม่ส�ำแดง
เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ก�ำหนดให้ผู้เดินทางรายงานต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร

ระบบในการเปิดเผยข้อเท็จจริง
4. แต่ละประเทศอาจเลือกใช้ระบบที่ก�ำหนดให้ผู้เดินทางต้องแจ้งข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่หน่วยงาน
เมื่อมีการร้องขอ ในระบบเช่นว่านี้ จะไม่มีข้อก�ำหนดให้ผู้เดินทางต้องส�ำแดงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือ
ด้วยวาจาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ในทางปฏิบัติผู้เดินทางจ�ำเป็นต้องตอบข้อซักถามของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจ
ตามความจริงเมื่อเจ้าหน้าที่ร้องขอ

C. องค์ประกอบเพิ่มเติมที่ใช้กับทั้งสองระบบ
5. ไม่ว่าจะเลือกใช้ระบบใด แต่ละประเทศต้องมีองค์ประกอบต่างๆ ต่อไปนี้
(a) ระบบการส�ำแดง/เปิดเผย ต้องใช้กบั การน�ำเงินตราและ BNIs ทัง้ ทีน่ ำ� เข้าและน�ำออกประเทศ
(b) เมื่อพบว่ามีการส�ำแดง/เปิดเผย เป็นความเท็จเกี่ยวกับเงินตราหรือตราสารที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ที่เปลี่ยนมือได้ หรือไม่ส�ำแดง/เปิดเผย เงินตราหรือตราสารดังกล่าว หน่วยงานที่มีอ�ำนาจ
ต้องมีอำ� นาจร้องขอและขอรับข้อมูลเพิม่ เติมจากผูถ้ อื เงินตราและตราสารเหล่านัน้ ว่ามีตน้ ทาง
มาจากที่ใดและมีความตั้งใจจะใช้เพื่ออะไร
(c) ข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั ผ่านกระบวนการส�ำแดง/เปิดเผย ต้องมีไว้ให้หน่วยข่าวกรองทางการเงิน
(FIU)โดยผ่านระบบการแจ้งธุรกรรมสงสัยเกีย่ วกับการขนเงินตราระหว่างประเทศ หรือโดยการ
ส่งข้อมูลการส�ำแดง/เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ FIU โดยตรงด้วยวิธอี นื่
(d) ในระดับประเทศนั้น แต่ละประเทศต้องด�ำเนินการให้มั่นใจว่ามีการประสานงานกันอย่าง
เพียงพอระหว่างกรมศุลกากร ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินการตามข้อแนะน�ำที่ 32
(e) ในสองกรณีต่อไปนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสามารถสกัดกั้นหรือยับยั้งเงินสดหรือตราสาร
เปลี่ยนมือที่ออกให้แก่ผู้ถือ (BNIs) ไว้สักระยะหนึ่ง เพื่อยืนยันให้มั่นใจว่ามีหลักฐานเกี่ยวกับ
ML หรือการให้ TF หรือไม่ (i) ในกรณีทมี่ ขี อ้ สงสัยว่ามี ML หรือให้เงินสนับสนุนแก่การก่อการ
ร้าย หรือ (ii) ในกรณีที่มีการส�ำแดง/เปิดเผย เป็นความเท็จ
(f) ระบบส�ำแดง/เปิดเผยข้อเท็จจริง ต้องเปิดโอกาสให้มกี ารใช้มาตรการร่วมมือกันระหว่างประเทศ
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และการให้ความช่วยเหลือตามข้อแนะน�ำ  FATF ข้อ 36 ถึง
ข้อ 40 เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่การร่วมมือดังกล่าว ในกรณีที่ (i) การส�ำแดงหรือ
การเปิดเผยที่เกินกว่าเกณฑ์สูงสุดเป็นเงิน 15,000 ดอลลาร์/15,000 ยูโร หรือ (ii) ในกรณี
ที่มีการส�ำแดงอันเป็นเท็จหรือเปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ หรือ (iii) ในกรณีที่มีข้อสงสัย
เกี่ยวกับ ML หรือการให้ TF ข้อมูลดังกล่าวนี้จะต้องเก็บรักษาไว้ให้หน่วยงานที่มีอ�ำนาจ
น�ำไปใช้ อย่างน้อยข้อมูลดังกล่าวนีจ้ ะครอบคลุม : (i) จ�ำนวนเงินตราหรือ BNIs ทีส่ ำ� แดงเปิดเผย
หรือ มิฉะนั้นก็ถูกตรวจพบ และ (ii) ข้อมูลในการระบุทราบตัวตนของผู้ถือตราสารดังกล่าว
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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		 (g) Countries should implement Recommendation 32 subject to strict safeguards to
			 ensure proper use of information and without restricting either: (i) trade payments
			 between countries for goods and services; or (ii) the freedom of capital movements,
			 in any way.

D. SANCTIONS

6. Persons who make a false declaration or disclosure should be subject to effective,
proportionate and dissuasive sanctions, whether criminal civil or administrative. Persons who
are carrying out a physical cross-border transportation of currency or BNIs that is related to
terrorist financing, money laundering or predicate offences should also be subject to effective,
proportionate and dissuasive sanctions, whether criminal, civil or administrative, and should
be subject to measures, consistent with Recommendation 4, which would enable the
confiscation of such currency or BNIs.
7. Authorities responsible for implementation of Recommendation 32 should have adequate
financial, human and technical resources. Countries should have in place processes to ensure
that the staff of these authorities maintain high professional standards, including standards
concerning confidentiality, and should be of high integrity and be appropriately skilled.

E. GOLD, PRECIOUS METALS AND PRECIOUS STONES

8. For the purposes of Recommendation 32, gold, precious metals and precious stones are
not included, despite their high liquidity and use in certain situations as a means of exchange
or transmitting value. These items may be otherwise covered under customs laws and regulations. If a country discovers an unusual cross-border movement of gold, precious metals or
precious stones, it should consider notifying, as appropriate, the Customs Service or other
competent authorities of the countries from which these items originated and/or to which they
are destined, and should cooperate with a view toward establishing the source, destination,
and purpose of the movement of such items, and toward the taking of appropriate action.

Glossary of specific terms used in this Recommendation

False declaration refers to a misrepresentation of the value of currency or BNIs being
transported, or a misrepresentation of other relevant data which is required for submission
in the declaration or otherwise requested by the authorities. This includes failing to make a
declaration as required.
False disclosure refers to a misrepresentation of the value of currency or BNIs being
transported, or a misrepresentation of other relevant data which is asked for upon request
in the disclosure or otherwise requested by the authorities. This includes failing to make a
disclosure as required.
Physical cross-border transportation refers to any in-bound or out-bound physical
transportation of currency or BNIs from one country to another country. The term includes
the following modes of transportation: (1) physical transportation by a natural person, or in
that person’s accompanying luggage or vehicle; (2) shipment of currency or BNIs through
containerised cargo or (3) the mailing of currency or BNIs by a natural or legal person.
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(g) แต่ ล ะประเทศต้ อ งน� ำ ข้ อ แนะน� ำ ที่ 32 ไปปฏิ บั ติ ใ ห้ บ รรลุ ผ ลโดยอยู ่ ภ ายใต้ ก ารรั ก ษา
ความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องเหมาะสมและไม่เป็น
อุปสรรคต่อ (i) การช�ำระค่าสินค้าและการบริการระหว่างประเทศต่างๆ หรือ (ii) เสรีภาพ
ในการโยกย้ายเงินทุนด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม

D. การลงโทษ
6. บุคคลผูซ้ งึ่ ส�ำแดงหรือเปิดเผยข้อมูลเป็นความเท็จ ต้องได้รบั การลงโทษทีม่ ปี ระสิทธิผล พอเหมาะและ
เป็นการยับยัง้ ไม่วา่ จะเป็นในทางอาญา ทางแพ่ง หรือ ทางปกครอง บุคคลผูซ้ งึ่ ขนส่งเงินตราข้ามแดนหรือ
BNIs ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ TF, ML หรือความผิดมูลฐาน ต้องตกอยู่ในข่ายการลงโทษที่มีประสิทธิผล
พอเหมาะ และเป็นการยับยั้ง ไม่ว่าจะเป็นใน ทางอาญา ทางแพ่ง หรือ ทางปกครอง และต้องตกอยู่ในข่าย
ของการใช้มาตรการที่สอดคล้องกับข้อแนะน�ำที่ 4 ซึ่งจะท�ำให้สามารถริบเงินตราหรือ BNIs ดังกล่าว
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำที่ 32 ต้องมีทรัพยากรทางการเงิน บุคลากร และ
ความรู้ทางวิชาการอย่างเพียงพอ แต่ละประเทศต้องมีกระบวนการต่างๆ เพื่อด�ำเนินการให้มั่นใจว่า
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเหล่านี้ จะธ�ำรงรักษามาตรฐานวิชาชีพระดับสูงเอาไว้ รวมถึงมาตรฐานเกี่ยวกับ
การรักษาความลับ และ ต้องมีความซื่อสัตย์สูง และได้รับการฝึกทักษะมาอย่างถูกต้องเหมาะสม

E. ทองค�ำ โลหะมีค่า และอัญมณี
8. เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อแนะน�ำที่ 32 ทองค�ำ โลหะมีค่า และ อัญมณี ไม่รวมไว้ในข้อนี้
แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีสภาพคล่องสูงและใช้ในการแลกเปลี่ยน หรือในการโอนมูลค่าเงินได้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้
อาจอยูภ่ ายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับศุลกากร ถ้าหากประเทศหนึง่ ประเทศใดพบว่ามีการโยกย้าย
ทองค�ำ  โลหะมีค่า หรือ อัญมณี ข้ามแดนในลักษณะที่ผิดปกติ ประเทศดังกล่าวต้องพิจารณาที่จะแจ้งให้
ฝ่ายศุลกากร หรือหน่วยงานที่มีอ�ำนาจของประเทศที่เป็นต้นทางของรายการสิ่งของเหล่านี้ และ/หรือ
ประเทศที่จะส่งสิ่งของเหล่านี้ไปให้รับทราบ และต้องร่วมมือเพื่อจะได้ก�ำหนดแหล่งที่มา ปลายทาง และ
วัตถุประสงค์ของการโยกย้ายสิ่งของรายการต่างๆ ดังกล่าวและเพื่อด�ำเนินการที่เหมาะสม

อภิธานศัพท์ที่ใช้เฉพาะข้อแนะน�ำข้อนี้
การส�ำแดงเท็จ หมายถึง การแจ้งข้อความเท็จเกี่ยวกับมูลค่าของเงินตราหรือตราสารเปลี่ยนมือที่ออกให้
แก่ผถู้ อื ทีข่ นข้ามแดนหรือการแจ้งข้อความเท็จเกีย่ วกับข้อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องในใบส�ำแดง หรือ ตามทีห่ น่วย
งานร้องขอ รวมถึงการไม่ส�ำแดงตามที่ก�ำหนด
การเปิดเผยเท็จ หมายถึง การแสดงมูลค่าของเงินตราหรือตราสารเปลี่ยนมือที่ออกให้แก่ผู้ถืออันเป็นเท็จ
หรือ การแสดงเท็จเกีย่ วกับข้อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตามทีต่ อ้ งแจ้งในใบแจ้งรายการหรือตามทีห่ น่วยงานร้องขอ
ข้อนี้รวมถึงการไม่เปิดเผยตามที่ก�ำหนด
การขนส่งข้ามแดน หมายถึง การขนส่งเงินตราเข้าหรือออกหรือตราสารเปลี่ยนมือที่ออกให้แก่ผู้ถือจาก
ประเทศหนึง่ ไปยังอีกประเทศหนึง่ ศัพท์ดงั กล่าวนีร้ วมถึงวิธกี ารขนส่งดังต่อไปนีค้ อื (1) การขนส่งโดยบุคคล
ธรรมดา หรือ ขนส่งในสัมภาระหรือยานพาหนะของบุคคลดังกล่าว (2) การขนส่งเงินตราหรือ BNIs โดย
ผ่านตู้ขนส่งสินค้า หรือ (3) การส่งเงินตราหรือ BNIs ทางไปรษณีย์ โดยบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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Related to terrorist financing or money laundering when used to describe currency or
BNIs, refers to currency or BNIs that are: (i) the proceeds of, or used in, or intended or
allocated for use in, the financing of terrorism, terrorist acts or terrorist organisations; or (ii)
laundered, proceeds from money laundering or predicate offences, or instrumentalities used
in or intended for use in the commission of these offences.

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 38
(MUTUAL LEGAL ASSISTANCE: FREEZING AND CONFISCATION)
1. Countries should consider establishing an asset forfeiture fund into which all, or a portion
of, confiscated property will be deposited for law enforcement, health, education, or other
appropriate purposes. Countries should take such measures as may be necessary to enable
them to share among or between other countries confiscated property, in particular, when
confiscation is directly or indirectly a result of coordinated law enforcement actions.
2. With regard to requests for cooperation made on the basis of non-conviction based
confiscation proceedings, countries need not have the authority to act on the basis of all such
requests, but should be able to do so, at a minimum in circumstances when a perpetrator is
unavailable by reason of death, flight, absence, or the perpetrator is unknown.

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 40
(OTHER FORMS OF INTERNATIONAL COOPERATION)
A. PRINCIPLES APPLICABLE TO ALL FORMS OF INTERNATIONAL
COOPERATION
Obligations on requesting authorities
1. When making requests for cooperation, competent authorities should make their best
efforts to provide complete factual and, as appropriate, legal information, including indicating
any need for urgency, to enable a timely and efficient execution of the request, as well as the
foreseen use of the information requested. Upon request, requesting competent authorities
should provide feedback to the requested competent authority on the use and usefulness of
the information obtained.

Unduly restrictive measures
2. Countries should not prohibit or place unreasonable or unduly restrictive conditions on
the provision of exchange of information or assistance. In particular competent authorities
should not refuse a request for assistance on the grounds that:
		 (a) the request is also considered to involve fiscal matters; and/or
		 (b) laws require financial institutions or DNFBPs (except where the relevant
			 information that is sought is held in circumstances where legal privilege or legal
			 professional secrecy applies) to maintain secrecy or confidentiality; and/or
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เกี่ยวข้องกับ TF หรือ ML เมื่อใช้ในการอธิบายเงินตราหรือตราสารเปลี่ยนมือที่ออกให้แก่ผู้ถือหมายถึง
เงินตราหรือตราสารเปลีย่ นมือทีอ่ อกให้แก่ผถู้ อื (i) ทีเ่ ป็นดอกผลของ หรือทีใ่ ช้ใน หรือมีเจตนา หรือ จัดสรร
เพื่อใช้ใน TF การกระท�ำที่เป็นการก่อการร้าย หรือองค์กรก่อการร้าย หรือ (ii) ที่เป็นการฟอกดอกผลที่ได้
มาจาก ML หรือจากความผิดมูลฐาน หรือตราสารที่ใช้หรือที่มีเจตนาที่จะใช้ในการกระท�ำความผิดเหล่านี้

ค�ำอธิบายเพิ่มเติมค�ำแนะน�ำที่ 38
(การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างกัน ในเรื่อง การอายัด และการริบ)
1. แต่ละประเทศต้องพิจารณาจัดตั้ง กองทุนริบทรัพย์ และให้น�ำทรัพย์สินที่ริบมาทั้งหมด หรือบางส่วน
ไปฝากไว้กับกองทุนดังกล่าวเพื่อใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อสาธารณสุข เพื่อการศึกษา หรือเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นที่เหมาะสม แต่ละประเทศต้องใช้มาตรการดังกล่าวตามที่จ�ำเป็นเพื่อให้สามารถแบ่ง
ทรัพย์สินกับประเทศอื่นๆ ที่ร่วมกันริบทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการริบทรัพย์ดังกล่าวนั้นเป็นผล
โดยตรงหรือโดยทางอ้อมของการประสานงานในการบังคับใช้กฎหมาย
2. ในเรื่องที่เกี่ยวกับการขอความร่วมมือในการพิจารณาคดีเพื่อริบทรัพย์ทางแพ่ง นั้น แต่ละประเทศ
ไม่จ�ำเป็นต้องมีอ�ำนาจในการด�ำเนินการตามที่ร้องขอทั้งหมด แต่ต้องสามารถด�ำเนินการได้อย่างน้อย
ในกรณีที่ไม่มีตัวผู้กระท�ำความผิด เพราะการเสียชีวิต หลบหนี ไม่ปรากฏตัว หรือเพราะไม่ทราบตัวการ
ผู้กระท�ำความผิด

ค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 40
(รูปแบบอื่นของการร่วมมือระหว่างประเทศ)
A. หลักการที่ใช้กับการร่วมมือระหว่างประเทศทุกรูปแบบ
พันธกรณีของหน่วยงานที่ร้องขอ
1. เมื่อร้องขอความร่วมมือ หน่วยงานที่มีอ�ำนาจต้องใช้ความพยายามสูงสุดในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ และข้อมูลทางกฎหมายเท่าที่เหมาะสม รวมถึงระบุให้ทราบถึงความจ�ำเป็นเร่งด่วน เพื่อ
จะได้ปฏิบตั ติ ามค�ำร้องขออย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา ตลอดจนชีแ้ จงว่าคาดหวังจะใช้ขอ้ มูลเพือ่ อะไร
เมื่อได้รับค�ำร้องขอ หน่วยงานที่มีอ�ำนาจที่ร้องขอ ต้องสะท้อนความเห็นกลับไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจ
รับผิดชอบซึ่งได้รับค�ำร้องขอ ให้ทราบถึงการใช้ข้อมูลและประโยชน์ที่ได้รับจากข้อมูลดังกล่าว

มาตรการที่มีข้อห้ามจนเกินขอบเขต
2. แต่ละประเทศต้องไม่หา้ มหรือก�ำหนดเงือ่ นไขอันเป็นข้อห้ามทีไ่ ม่สมเหตุผลหรือมากเกินไปส�ำหรับการ
แลกเปลีย่ นข้อมูลหรือการแลกเปลีย่ นความช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจต้องไม่ปฏิเสธ
การร้องขอความช่วยเหลือด้วยเหตุผลที่ว่า
(a) ค�ำร้องขอดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องการคลังด้วย และ/หรือ
(b) กฎหมายก�ำหนดให้สถาบันการเงินหรือ DNFBPs (ยกเว้นในกรณีทขี่ อ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องและเป็น
ข้อมูลที่ต้องการนั้นเก็บรักษาไว้ในสภาวการณ์ที่เอกสิทธิ์ทางกฎหมาย หรือการเก็บรักษา
ความลับทางวิชาชีพตามกฎหมายยังใช้บงั คับอยู)่ เก็บรักษาเป็นความลับ และ/หรือเป็นข้อมูล
ที่ไม่เปิดเผย
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		(c) there is an inquiry, investigation or proceeding underway in the requested country,
			 unless the assistance would impede that inquiry, investigation or proceeding; and/or
		 (d) the nature or status (civil, administrative, law enforcement, etc.) of the requesting
			 counterpart authority is different from that of its foreign counterpart.

Safeguards on information exchanged
3. Exchanged information should be used only for the purpose for which the information
was sought or provided. Any dissemination of the information to other authorities or third
parties, or any use of this information for administrative, investigative, prosecutorial or judicial
purposes, beyond those originally approved, should be subject to prior authorisation by the
requested competent authority.
4. Competent authorities should maintain appropriate confidentiality for any request for
cooperation and the information exchanged, in order to protect the integrity of the investigation
or inquiry52, consistent with both parties’ obligations concerning privacy and data protection.
At a minimum, competent authorities should protect exchanged information in the same
manner as they would protect similar information received from domestic sources. Countries
should establish controls and safeguards to ensure that information exchanged by competent
authorities is used only in the manner authorised. Exchange of information should take place
in a secure way, and through reliable channels or mechanisms. Requested competent
authorities may, as appropriate, refuse to provide information if the requesting competent
authority cannot protect the information effectively.

Power to search for information
5. Competent authorities should be able to conduct inquiries on behalf of a foreign
counterpart, and exchange with their foreign counterparts all information that would be
obtainable by them if such inquiries were being carried out domestically.

B. PRINCIPLES APPLICABLE TO SPECIFIC FORMS
OF INTERNATIONAL COOPERATION
6. The general principles above should apply to all forms of exchange of information between
counterparts or non-counterparts, subject to the paragraphs set out below.

Exchange of information between FIUs
7. FIUs should exchange information with foreign FIUs, regardless of their respective status;
be it of an administrative, law enforcement, judicial or other nature. To this end, FIUs should
have an adequate legal basis for providing cooperation on money laundering, associated
predicate offences and terrorist financing.
52 Information may be disclosed if such disclosure is required to carry out the request for cooperation.
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(c) ก�ำลังมีการไต่สวน สืบสวนสอบสวนหรือการพิจารณาคดีก�ำลังด�ำเนินอยู่ในประเทศที่
ได้รับค�ำร้องขอ ยกเว้นแต่ว่าความช่วยเหลือดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคต่อการไต่สวน ต่อการ
สืบสวนหรือต่อกระบวนพิจารณาคดี และ/หรือ
(d) ลักษณะหรือสถานะ(ทางแพ่ง, ทางปกครอง, ทางการบังคับใช้กฎหมาย, ฯลฯ) ของหน่วยงาน
ผู้ร้องขอแตกต่างจากลักษณะหรือสถานะของหน่วยงานต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน
ผูไ้ ด้รบั ค�ำร้องขอ

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกัน
3. ข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนกันควรน�ำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ขอหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ให้เท่านั้น การ
เผยแพร่ขอ้ มูลไปยังหน่วยงานอืน่ หรือบุคคลทีส่ าม หรือการใช้ขอ้ มูลดังกล่าวนีเ้ พือ่ ใช้มาตรการทางปกครอง
การสืบสวนสอบสวน หรือการฟ้องร้องด�ำเนินคดีในชั้นศาล, อันนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิมที่ได้รับ
อนุมัติ ต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่มีอ�ำนาจที่ถูกร้องขอ
4. หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจรับผิดชอบต้องรักษาค�ำร้องขอความร่วมมือและข้อมูลทีแ่ ลกเปลีย่ นกันเป็นความลับ
ทัง้ นีเ้ พือ่ รักษาคุณธรรมในการสืบสวนสอบสวนหรือการไต่สวน52 ซึง่ เป็นไปตามพันธกรณีของทัง้ สองฝ่าย
เกีย่ วกับเรือ่ งความเป็นส่วนตัวและการคุม้ ครองข้อมูล อย่างน้อยหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจต้องป้องกันข้อมูลทีแ่ ลกเปลีย่ น
กันในลักษณะเดียวกันกับการป้องกันข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากแหล่งภายในประเทศ แต่ละประเทศต้องจัดตัง้ มาตรการ
ควบคุมและมาตรการรักษาความปลอดภัยเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าข้อมูลทีแ่ ลกเปลีย่ นกันระหว่างหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจ
นัน้ น�ำไปใช้อำ� นาจหน้าทีท่ สี่ มควรเท่านัน้ การแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างกันต้องมีการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
และผ่านช่องทางหรือกลไกทีเ่ ชือ่ ถือได้ เมือ่ เห็นสมควรหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจทีไ่ ด้รบั ค�ำร้องขออาจจะปฏิเสธที่
จะให้ข้อมูล ถ้าหน่วยงานที่มีอ�ำนาจที่ร้องขอไม่สามารถคุ้มครองให้ความปลอดภัยแก่ข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิผล

อ�ำนาจในการค้นหาข้อมูล
5. หน่วยงานที่มีอ�ำนาจต้องสามารถด�ำเนินการไต่สวนในนามหน่วยงานที่มีอ�ำนาจต่างประเทศได้
และต้องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศได้ด้วย ถ้าหากว่าการไต่สวนดังกล่าว
ภายในประเทศ

B. หลักการที่ใช้กับการร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบเฉพาะ
6. ต้องใช้หลักการทั่วไปที่กล่าวมาข้างต้นกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทุกรูปแบบระหว่างหน่วยงานที่เป็น
พันธมิตร หรือหน่วยงานอื่นๆ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง FIU
7. FIU ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ FIU ต่างประเทศ ไม่ว่า FIU นั้นจะมีสถานะใด คือ เป็น FIU แบบหน่วย
งานทางปกครอง FIU แบบหหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย FIU แบบหน่วยงานตุลาการ หรือลักษณะอื่น
เพือ่ ให้บรรลุผลดังกล่าวนี้ FIU ต้องมีฐานทางกฎหมายทีเ่ พียงพอแก่การให้ความร่วมมือกันในด้าน ML และ
ความผิดมูลฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความผิดที่เกี่ยวกับ TF
52 ข้อมูลอาจเปิดเผยได้ ถ้ามีความจ�ำเป็นต่อการที่จะปฏิบัติตามค�ำร้องขอความร่วมมือ
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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8. When making a request for cooperation, FIUs should make their best efforts to provide
complete factual, and, as appropriate, legal information, including the description of the case
being analysed and the potential link to the requested country. Upon request and whenever
possible, FIUs should provide feedback to their foreign counterparts on the use of the
information provided, as well as on the outcome of the analysis conducted, based on
the information provided.
9. FIUs should have the power to exchange
		 (a) all information required to be accessible or obtainable directly or indirectly by the
			 FIU under the FATF Recommendations, in particular under Recommendation 29; and
		 (b) any other information which they have the power to obtain or access, directly or
			 indirectly, at the domestic level, subject to the principle of reciprocity.

Exchange of information between financial supervisors 53
10. Financial supervisors should cooperate with their foreign counterparts, regardless of their
respective nature or status. Efficient cooperation between financial supervisors aims at
facilitating effective AML/CFT supervision of financial institutions. To this end, financial
supervisors should have an adequate legal basis for providing cooperation, consistent with
the applicable international standards for supervision, in particular with respect to the exchange
of supervisory information related to or relevant for AML/CFT purposes.
11. Financial supervisors should be able to exchange with foreign counterparts information
domestically available to them, including information held by financial institutions, and in a
manner proportionate to their respective needs. Financial supervisors should be able to
exchange the following types of information when relevant for AML/CFT purposes, in
particular with other relevant supervisors that have a shared responsibility for financial
institutions operating in the same group:
		 (a) Regulatory information, such as information on the domestic regulatory system,
			 and general information on the financial sectors.
		 (b) Prudential information, in particular for Core Principle Supervisors, such as
			 information on the financial institution’s business activities, beneficial ownership,
			 management, and fit and properness.

53 This refers to financial supervisors which are competent authorities.
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8. เมื่อมีการร้องขอความร่วมมือ FIU ต้องใช้ความพยายามสูงสุดในการจัดหาข้อมูลทางกฎหมายและ
ข้อมูลข้อเท็จจริงให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงค�ำอธิบายเกี่ยวกับคดีที่ก�ำลังมีการวิเคราะห์อยู่ และ
แนวโน้มทีค่ ดีดงั กล่าวอาจเชือ่ มโยงไปถึงประเทศผูร้ บั ค�ำร้องขอ เมือ่ มีการร้องขอและถ้าเป็นไปได้ FIU ต้องแจ้ง
ตอบกลับไปยัง FIU ต่างประเทศเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่จัดส่งไปให้ ตลอดจนเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการ
วิเคราะห์ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับดังกล่าว
9. FIU ต้องมีอ�ำนาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังต่อไปนี้
(a) ข้อมูลทัง้ หมดทีม่ ขี อ้ ก�ำหนดให้ FIU ภายใต้ขอ้ แนะน�ำ FATF เข้าถึงได้หรือขอรับได้ โดยทางตรง
หรือทางอ้อม โดยเฉพาะภายใต้ข้อแนะน�ำที่ 29, และ
(b) ข้อมูลอื่นใดซึ่ง FIU มีอ�ำนาจเข้าถึงหรือขอรับได้ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในระดับประเทศ
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักการต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน

การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานก�ำกับดูแลทางการเงิน53
10. หน่วยงานก�ำกับดูแลทางการเงินต้องร่วมมือกับหน่วยงานก�ำกับดูแลทางการเงินต่างประเทศ ไม่วา่ จะ
มีลักษณะหรือสถานะอย่างไรก็ตาม การร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างผู้ก�ำกับดูแลทางการเงิน
ด้วยกันนัน้ มุง่ จะอ�ำนวยความสะดวกให้แก่การก�ำกับดูแลสถาบันการเงินทัง้ หลายในด้าน AML/CFT อย่างมี
ประสิทธิผล เพือ่ ให้บรรลุถงึ วัตถุประสงค์ดงั กล่าวนี้ ผูก้ ำ� กับดูแลทางการเงินต้องมีฐานกฎหมายอย่างเพียงพอ
ในการให้ความร่วมมือ ทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการก�ำกับดูแล โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในแง่ที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับ AML/CFT
11. หน่วยงานผู้ก�ำกับดูแลทางการเงินต้องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ตนมีอยู่ภายในประเทศกับ
หน่วยงานก�ำกับดูแลต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลทีส่ ถาบันการเงินเก็บรักษาไว้และเป็นการแลกเปลีย่ นในลักษณะ
ที่พอเหมาะกับความต้องการของแต่ละฝ่าย หน่วยงานผู้ก�ำกับดูแลทางการเงินต้องสามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลประเภทต่อไปนีไ้ ด้ เมือ่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ AML/CFT โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแลกเปลีย่ น
กับผู้ก�ำกับดูแลทางการเงินอื่นที่มีความรับผิดชอบร่วมกันในการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินที่ด�ำเนินธุรกิจ
อยู่ในกลุ่มเดียวกัน คือ
(a) ข้อมูลเกี่ยวกับการก�ำกับดูแล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับระบบก�ำกับดูแลภายในประเทศและข้อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับภาคการเงิน
(b) ข้อมูลเกี่ยวกับเสถียรภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับผู้ก�ำกับดูแลตามหลักการส�ำคัญ เช่น
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมธุรกิจของสถาบันการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของผู้รับ
ผลประโยชน์ ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และข้อมูลว่าด้วยเรื่องความเหมาะสมและ
ความถูกต้อง

53 ข้อนี้หมายถึงผู้ควบคุมดูแลทางการเงินที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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		 (c) AML/CFT information, such as internal AML/CFT procedures and policies of
			 financial institutions, customer due diligence information, customer files, samples
			 of accounts and transaction information.
12. Financial supervisors should be able to conduct inquiries on behalf of foreign counterparts,
and, as appropriate, to authorise or facilitate the ability of foreign counterparts to conduct
inquiries themselves in the country, in order to facilitate effective group supervision.
13. Any dissemination of information exchanged or use of that information for supervisory
and non-supervisory purposes, should be subject to prior authorisation by the requested
financial supervisor, unless the requesting financial supervisor is under a legal obligation to
disclose or report the information. In such cases, at a minimum, the requesting financial
supervisor should promptly inform the requested authority of this obligation. The prior
authorisation includes any deemed prior authorisation under a Memorandum of Understanding
or the Multi-lateral Memorandum of Understanding issued by a core principles
standard-setter applied to information exchanged under a Memorandum of Understanding
or the Multi-lateral Memorandum of Understanding.

Exchange of information between law enforcement authorities
14. Law enforcement authorities should be able to exchange domestically available
information with foreign counterparts for intelligence or investigative purposes relating to
money laundering, associated predicate offences or terrorist financing, including the
identification and tracing of the proceeds and instrumentalities of crime.
15. Law enforcement authorities should also be able to use their powers, including any
investigative techniques available in accordance with their domestic law, to conduct inquiries
and obtain information on behalf of foreign counterparts. The regimes or practices in place
governing such law enforcement cooperation, such as the agreements between Interpol,
Europol or Eurojust and individual countries, should govern any restrictions on use imposed
by the requested law enforcement authority.
16. Law enforcement authorities should be able to form joint investigative teams to conduct
cooperative investigations, and, when necessary, countries should establish bilateral or
multilateral arrangements to enable such joint investigations. Countries are encouraged to
join and support existing AML/CFT law enforcement networks, and develop bi-lateral contacts
with foreign law enforcement agencies, including placing liaison officers abroad, in order to
facilitate timely and effective cooperation.
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(c) ข้อมูลเกี่ยวกับ AML/CFT เช่น เกี่ยวกับขั้นตอนและนโยบายภายในด้าน AML/CFT ของ
สถาบันการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำ  CDD ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ตัวอย่างของบัญชีและ
ข้อมูลธุรกรรม
12. หน่ ว ยงานผู ้ ก� ำ กั บ ดู แ ลทางการเงิ น ต้ อ งสามารถด� ำ เนิ น การไต่ ส วนแทนหน่ ว ยงานผู ้ ก� ำ กั บ ดู แ ล
ทางการเงินต่างประเทศ ถ้าเห็นเหมาะสมสามารถมอบอ�ำนาจหรืออ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ก�ำกับดูแล
ทางการเงินต่างประเทศเข้ามาด�ำเนินการไต่สวนเองในประเทศ ทั้งนี้เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่
การก�ำกับดูแลกลุ่มโดยรวมอย่างมีประสิทธิผล
13. การส่งต่อข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนกันในลักษณะใดๆ หรือการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์
ในการก�ำกับดูแล หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่การก�ำกับดูแล ต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากผู้ก�ำกับ
ดูแลทางการเงินที่ได้รับค�ำร้องขอ ยกเว้นเสียแต่ว่าผู้ก�ำกับดูแลทางการเงินฝ่ายที่ร้องขอนั้นมีพันธกรณี
ตามกฎหมาย ว่าจะต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อมูลดังกล่าว ถ้าเป็นกรณีเช่นนั้น อย่างน้อยหน่วยงาน
ก� ำ กั บ ดู แ ลทางการเงิ น ที่ เ ป็ น ฝ่ า ยร้ อ งขอต้ อ งแจ้ ง ให้ ห น่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ ค� ำ ร้ อ งขอทราบถึ ง พั น ธกรณี
ดังกล่าวโดยทันที การอนุญาตล่วงหน้าให้รวมถึงการอนุญาตล่วงหน้าใดๆ ทีจ่ ดั ท�ำภายใต้บนั ทึกความเข้าใจ
ฉบั บ หนึ่ ง ฉบั บ ใด หรื อ เป็ น ไปตามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจแบบพหุ ภ าคี ที่ อ อกตามผู ้ ว างมาตรฐานตาม
หลักการส�ำคัญ ซึ่งใช้บังคับกับข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันภายใต้บันทึกความเข้าใจ หรือบันทึกความเข้าใจ
แบบพหุภาคี

การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
14. หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีอยู่ภายในประเทศกับหน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมายต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข่าวกรองหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการสืบสวนสอบสวนที่เกี่ยวกับ ML
หรือความผิดมูลฐานที่เกี่ยวข้อง หรือ TF ซึ่งรวมถึงการระบุทราบและติดตามร่องรอยของรายได้หรือ
ตราสารต่างๆ ที่ใช้ก่ออาชญากรรม
15. หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องสามารถใช้อ�ำนาจ รวมถึงเทคนิคในการสืบสวนสอบสวนที่มีอยู่
ตามกฎหมายภายในประเทศของตน เพื่อด�ำเนินการไต่สวนและขอรับข้อมูลแทนหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายต่างประเทศ ระบบหรือหลักปฏิบัติที่ใช้อยู่ในการร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวนั้น
เช่น ข้อตกลงระหว่างต�ำรวจสากลหรือต�ำรวจสากลยุโรป หรือฝ่ายยุติธรรมสากลยุโรป กับแต่ละประเทศ
ต้ อ งใช้ ก� ำ กั บ ควบคุมข้อห้ามใดๆ เกี่ยวกับการใช้ (ข้อมูล) ตามที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เป็น
ฝ่ายรับค�ำร้องขอก�ำหนด
16. หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องสามารถจัดตัง้ คณะเจ้าหน้าทีส่ บื สวนสอบสวนร่วมเพือ่ ท�ำการสืบสวน
สอบสวนแบบร่วมมือกัน และเมื่อจ�ำเป็น แต่ประเทศต้องจัดท�ำข้อตกลงแบบทวิภาคีหรือแบบพหุภาคี
เพือ่ ให้สามารถท�ำการสืบสวนสอบสวนร่วมกันดังกล่าวได้ และต้องเข้าร่วมและสนับสนุนเครือข่ายการบังคับ
ใช้กฎหมายในAML/CFT ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั และให้พฒ
ั นาการความสัมพันธ์แบบทวิภาคีกบั หน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานไปประจ�ำในต่างประเทศ ทั้งนี้
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้เกิดการร่วมมือกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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Exchange of information between non-counterparts
17. Countries should permit their competent authorities to exchange information indirectly
with non-counterparts, applying the relevant principles above. Indirect exchange of
information refers to the requested information passing from the requested authority through
one or more domestic or foreign authorities before being received by the requesting
authority. Such an exchange of information and its use may be subject to the authorisation
of one or more competent authorities of the requested country. The competent authority that
requests the information should always make it clear for what purpose and on whose behalf
the request is made.
18. Countries are also encouraged to permit a prompt and constructive exchange of
information directly with non-counterparts.

186

THE FATF RECOMMENDATIONS

มาตรฐานสากล
ด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง

การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ
17. แต่ละประเทศต้องอนุญาตให้หน่วยงานที่มีอ�ำนาจของตนแลกเปลี่ยนข้อมูลได้โดยทางอ้อมกับ
หน่วยงานอืน่ ๆ โดยใช้หลักการทีเ่ กีย่ วข้องข้างต้น การแลกเปลีย่ นข้อมูลทางอ้อม หมายถึงข้อมูลทีร่ อ้ งขอนัน้
ส่งจากหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ค�ำร้องขอ ผ่านหน่วยงานภายในประเทศหรือต่างประเทศหนึง่ แห่งหรือมากกว่านัน้
ก่อนที่หน่วยงานที่ร้องขอจะได้รับข้อมูลดังกล่าว การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยวิธีดังกล่าวและการใช้ข้อมูลนี้
อาจต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอ�ำนาจของประเทศที่รับค�ำร้องขอหนึ่งหน่วยหรือมากกว่านั้น
หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจทีร่ อ้ งขอข้อมูลไปนัน้ ต้องชีแ้ จงให้ชดั เจนเสมอว่าค�ำร้องขอข้อมูลนัน้ มีวตั ถุประสงค์อย่างไร
และขอแทนผู้ใด
18. แต่ละประเทศต้องอนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยทันทีและเป็นไปในทางสร้างสรรค์กับ
หน่วยงานอื่นๆ

ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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NOTE ON THE LEGAL BASIS OF REQUIREMENTS
ON FINANCIAL INSTITUTIONS AND DNFBPS
1. All requirements for financial institutions or DNFBPs should be introduced either (a) in
law (see the specific requirements in Recommendations 10, 11 and 20 in this regard), or (b)
for all other cases, in law or enforceable means (the country has discretion).
2. In Recommendations 10, 11 and 20, the term “law” refers to any legislation issued or
approved through a Parliamentary process or other equivalent means provided for under the
country’s constitutional framework, which imposes mandatory requirements with sanctions
for non-compliance. The sanctions for non-compliance should be effective, proportionate
and dissuasive (see Recommendation 35). The notion of law also encompasses judicial
decisions that impose relevant requirements, and which are binding and authoritative in all
parts of the country.
3. The term “Enforceable means” refers to regulations, guidelines, instructions or other
documents or mechanisms that set out enforceable AML/CFT requirements in mandatory
language with sanctions for non-compliance, and which are issued or approved by a
competent authority. The sanctions for non-compliance should be effective, proportionate
and dissuasive (see Recommendation 35).
4. In considering whether a document or mechanism has requirements that amount to
enforceable means, the following factors should be taken into account:
		 (a) There must be a document or mechanism that sets out or underpins requirements
			 addressing the issues in the FATF Recommendations, and providing clearly
			 stated requirements which are understood as such. For example:
			 (i) If particular measures use the word shall or must, this should be considered
				mandatory;
			 (ii) If they use should, this could be mandatory if both the regulator and the
				 regulated institutions demonstrate that the actions are directly or indirectly
				 required and are being implemented; language such as measures are
				encouraged, are recommended or institutions should consider is less likely to
				 be regarded as mandatory. In any case where weaker language is used, there
				 is a presumption that the language is not mandatory (unless the country can
				demonstrate otherwise).
		 (b) The document/mechanism must be issued or approved by a competent authority.
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หมายเหตุเกี่ยวกับฐานทางกฎหมายของข้อกำ�หนดสำ�หรับ
สถาบันการเงิน และธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
1. ข้อก�ำหนดทั้งหมดส�ำหรับสถาบันการเงินหรือ DNFBPs ต้องก�ำหนดไว้ (a) ในกฎหมาย (โปรดดู
ข้อก�ำหนดเฉพาะเจาะจงในข้อแนะน�ำที่ 10,11 และ 20 เกี่ยวกับเรื่องนี้) หรือ (b) ส�ำหรับกรณีอื่นทั้งหมด
ต้องก�ำหนดไว้ในกฎหมาย หรือข้อบังคับ (ให้แต่ละประเทศใช้ดุลยพินิจได้)
2. 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
มาตรการลงโทษผู ้ ที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามต้ อ งเป็ น มาตรการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล พอเหมาะ และมี ผ ลยั บ ยั้ ง
(โปรดดูข้อแนะน�ำที่ 35) แนวคิดของกฎหมายยังครอบคลุมถึงค�ำพิพากษาของฝ่ายตุลาการที่ประกาศ
ใช้ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลผูกพันและมีอ�ำนาจบังคับใช้กับทุกส่วนของประเทศ
3. ค�ำว่า “วิธกี ารทีใ่ ช้บงั คับได้” หมายถึง ระเบียบข้อบังคับ แนวทางในการปฏิบตั ิ ค�ำสัง่ หรือเอกสารอืน่
หรือกลไก ที่ก�ำหนดให้มาตรการ AML/CFT ที่มีผลใช้บังคับได้ โดยใช้บทบัญญัติที่ก�ำหนดเป็นการบังคับ
ให้ตอ้ งปฏิบตั ติ าม พร้อมกับก�ำหนดมาตรการลงโทษส�ำหรับผูไ้ ม่ปฏิบตั ติ าม และตราขึน้ หรือได้รบั การอนุมตั ิ
จากโดยหน่วยงานที่มีอ�ำนาจมาตรการลงโทษส�ำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามต้องเป็นมาตรการที่ได้ผล พอเหมาะ
และมีผลยับยั้ง (โปรดดูข้อแนะน�ำที่ 35)
4. ในการพิจารณาว่าเอกสารหรือกลไกมีข้อก�ำหนดที่เทียบเท่ากับ วิธีการที่ใช้บังคับได้ หรือไม่นั้น
ต้องค�ำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้
(a) ต้องมีเอกสารหรือกลไกที่ก�ำหนดหรือยํ้าประเด็นต่างๆ ในข้อแนะน�ำ  FATF และออกเป็น
ข้อก�ำหนดที่ชัดเจนจนเป็นที่เข้าใจ ยกตัวอย่างเช่น
(i) ถ้ามาตรการเฉพาะ ใช้คำ� ว่า จะต้อง หรือ ต้อง ข้อนีต้ อ้ งถือว่าเป็นการบังคับให้ตอ้ งท�ำตาม
(ii) ถ้ามาตรการใช้คำ� ว่า ต้อง ข้อนีอ้ าจเป็นการบังคับ หากทัง้ ผูก้ ำ� กับดูแลและสถาบันทีอ่ ยูใ่ ต้
การก�ำกับดูแล แสดงให้เห็นว่าเป็นสิง่ ทีถ่ กู ก�ำหนดทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อมให้ตอ้ งด�ำเนินการ
และก�ำลังด�ำเนินการอยู่ ภาษาทีใ่ ช้ เช่น ค�ำว่า มาตรการได้รบั การสนับสนุน หรือ มาตรการ
ได้รบั การแนะน�ำ หรือสถาบันทัง้ หลายต้องพิจารณา ค�ำต่างๆ เหล่านีไ้ ม่ถอื ว่าเป็นการบังคับ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการใช้ภาษาที่อ่อนกว่าก็มีข้อสันนิษฐานอยู่ว่าภาษาที่ใช้นั้น
ไม่เป็นการบังคับ (เว้นเสียแต่วา่ ประเทศจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอืน่ )
(b) เอกสาร/กลไกต้องตราขึ้นหรือได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่มีอ�ำนาจ
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		 (c) There must be sanctions for non-compliance (sanctions need not be in the same
			 document that imposes or underpins the requirement, and can be in another
			 document, provided that there are clear links between the requirement and the
			 available sanctions), which should be effective, proportionate and dissuasive.
			 This involves consideration of the following issues:
			 (i) There should be an adequate range of effective, proportionate and dissuasive
				 sanctions available if persons fail to comply with their obligations;
			 (ii) The sanctions should be directly or indirectly applicable for a failure to comply
				 with an AML/CFT requirement. If non-compliance with an AML/CFT requirement
				 does not have a sanction directly attached to it, then the use of sanctions for
				 violation of broader requirements, such as not having proper systems and
				 controls or not operating in a safe and sound manner, is satisfactory provided
				 that, at a minimum, a failure to meet one or more AML/CFT requirements could
				 be (and has been as appropriate) adequately sanctioned without a need to
				 prove additional prudential failures unrelated to AML/CFT; and
			 (iii) Whether there is satisfactory evidence that effective, proportionate and
				 dissuasive sanctions have been applied in practice.
5. In all cases it should be apparent that financial institutions and DNFBPs understand that
sanctions would be applied for non-compliance and what those sanctions could be.
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(c) ต้องมีมาตรการลงโทษส�ำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตาม (มาตรการลงโทษไม่จ�ำเป็นต้องอยู่ในเอกสาร
เดียวกันกับเอกสารที่เป็นข้อก�ำหนด โดยแยกเป็นเอกสารอีกฉบับหนึ่งก็ได้ โดยมีเงื่อนไข
ว่าต้องมีการเชือ่ มโยงกันอย่างชัดเจนระหว่างข้อก�ำหนดและมาตรการลงโทษทีม่ อี ยู)่ ซึง่ ต้อง
เป็นมาตรการทีม่ ปี ระสิทธิผล พอเหมาะ และมีผลเป็นการยับยัง้ ข้อนีเ้ กีย่ วข้องกับการพิจารณา
ประเด็นต่อไปนี้
(i) ต้องมีมาตรการลงโทษที่มีประสิทธิผล, พอเหมาะ และมีผลเป็นการยับยั้งมากเพียงพอ
ถ้าหากบุคคลใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
(ii) มาตรการลงโทษทั้ง หลายต้องใช้ไ ด้โ ดยตรงหรือ โดยทางอ้อ มกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดในด้าน AML/CFT ในกรณีทไี่ ม่มมี าตรการลงโทษโดยตรงส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่ปฏิบตั ิ
ตามมาตรการ AML/CFT หน่วยงานสามารถใช้มาตรการลงโทษอย่างอื่นแทนได้
เช่น การลงโทษเนื่องจากไม่มีระบบและมาตรการควบคุมที่เหมาะสม หรือไม่ด�ำเนินการ
อย่างเหมาะสมรัดกุม เป็นต้น แต่ทั้งนี้การไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ
AML/CFT ข้อหนึ่งข้อใด ควรต้องรับโทษอย่างเพียงพอ โดยไม่จ�ำเป็นต้องพิสูจน์
ให้เห็นถึงการไม่ปฏิบัติตามในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับด้าน AML/CFT และ
(iii) มีหลักฐานยืนยันเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ว่าในทางปฏิบัติได้มีการใช้มาตรการลงโทษ
ที่มีประสิทธิผล พอเหมาะและมีผลเป็นการยับยั้ง
5. ต้องชัดเจนในทุกกรณีว่าสถาบันการเงินทั้งหลายและธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินมีความเข้าใจว่า
ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ก็จะมีการใช้มาตรการลงโทษ และต้องเข้าใจด้วยว่ามาตรการดังกล่าวคือมาตรการอะไร
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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.
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บัญชี

ค�ำว่า “บัญชี” ต้องมีความหมายรวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
อื่นระหว่างสถาบันการเงินกับลูกค้าของสถาบันนั้นๆ

ถูกต้อง

โปรดอ้างอิงถึงค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 16.

ตัวแทน

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อแนะน�ำที่ 14 และ 16
ค�ำว่า ตัวแทน หมายถึงบุคคลธรรมดา หรือนิตบิ คุ คลทีใ่ ห้บริการ
ในการโอนเงินหรือมูลค่าเงิน (MVTS) ในนามของผู้ให้บริการ
MVTS ไม่วา่ จะกระท�ำโดยมีสญ
ั ญากับผูใ้ ห้บริการในการโอนเงิน
และมูลค่าเงินหรือเป็นการโอนตามค�ำสัง่ ของผูใ้ ห้บริการ MVTS

หน่วยงานที่มีอ�ำนาจที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 8
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DEFINITION

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.
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องค์การไม่แสวงหาก�ำไรในเครือข่าย โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 8

การโอนหลายรายการรวมกันเป็นชุด โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 16

ตราสารที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ที่เปลี่ยนมือได้

ค�ำว่า ตราสารที่ออกให้แก่ผู้ถือที่เปลี่ยนมือได้ (BNIs) รวมถึง
ตราสารทางการเงินทีอ่ ยูใ่ นรูปของผูท้ รงหรือผูถ้ อื เช่น เช็คเดินทาง
ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ (รวมถึงเช็ค ตั๋วสัญญาและธนาณัติ)
ทีอ่ าจอยูใ่ นรูปของตราสารผูท้ รง ทีส่ ลักหลังโดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดใดๆ
ที่ออกให้แก่ผู้รับที่มีนามสมมุติ หรือมิฉะนั้นก็อยู่ในรูปแบบ
ที่กรรมสิทธิเปลี่ยนมือเมื่อมีการส่งมอบ หรือ หมายถึง ตราสาร
ที่ไม่สมบูรณ์ (รวมถึง เช็ค ตั๋วสัญญา และธนาณัติ) ที่เซ็นแล้ว
แต่ละเว้นชื่อผู้รับไว้

หุ้นผู้ถือ

หุ้นผู้ถือ หมายถึง ตราสารเปลี่ยนมือที่ให้กรรมสิทธิในการเป็น
เจ้าของนิติบุคคล แก่บุคคลผู้ซึ่งมีใบหุ้นผู้ทรงอยู่ในครอบครอง

ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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Beneficial owner

Beneficial owner refers to the natural person(s) who
ultimately54 owns or controls a customer55 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 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.

54 Reference to “ultimately owns or controls” and “ultimate effective control” refer to situations in which ownership/control
is exercised through a chain of ownership or by means of control other than direct control.
55 This definition should also apply to beneficial owner of a beneficiary under a life or other investment linked
insurance policy.
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เจ้าของผู้รับผลประโยชน์

เจ้าของผู้รับผลประโยชน์ หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ในที่สุด
เมือ่ ถึงขัน้ สุดท้ายแล้วเป็นเจ้าของ54 หรือมีอำ� นาจควบคุมลูกค้า55
และ/หรื อ หมายถึ ง บุ ค คลธรรมดาที่ มี ผู ้ อื่ น ท� ำ ธุ ร กรรมแทน
นอกจากนีย้ งั รวมถึงบุคคลทัง้ หลายทีใ่ ช้อำ� นาจควบคุมนิตบิ คุ คล
หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายอย่างแท้จริง

ผู้รับผลประโยชน์

โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 8

ผู้รับผลประโยชน์

ความหมายของค�ำว่า ผู้รับผลประโยชน์ ในข้อแนะน�ำ  FATF
ต่างๆ นั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบริบท กล่าวคือ
- ในกฎหมายว่าด้วยทรัสต์ ผู้รับผลประโยชน์ คือ บุคคล
คนหนึ่งหรือหลายคนที่มีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จาก
ทรัสต์ใดๆ ผู้รับผลประโยชน์อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
ก็ได้ ทรัสต์ทั้งหมด (นอกเหนือจากทรัสต์ที่ไม่แสวงหา
ผลก�ำไร หรือทรัสต์ที่แสวงหาผลก�ำไรแต่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย) ต้องมีผู้รับผลประโยชน์ที่สามารถยืนยัน
ได้แน่นอน ในขณะที่ทรัสต์จะต้องมีผู้รับผลประโยชน์
ที่แท้จริงที่สามารถยืนยันได้แน่นอน แต่ทรัสต์อาจไม่มี
ผูร้ บั ผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้แน่นอน แต่มเี ครือ่ งมือของ
อ�ำนาจจนกว่าจะมีใครสักคนมีสทิ ธิเป็นผูร้ บั ผลประโยชน์
จากรายได้หรือจากทุนเมือ่ ระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้จบสิน้ ลง
ระยะเวลาดังกล่าวนี้เรียกว่าระยะเวลาสะสม ระยะเวลา
สะสมนี้ตามปกติแล้วจะเกิดขึ้นและเท่าเทียมกับระยะ
เวลาที่ทรัสต์มีอยู่ ซึ่งปกติแล้วจะอ้างถึงไว้ในเอกสาร
มอบอ� ำ นาจให้ ผู ้ จั ด การทรั ส ต์ ว ่ า หมายถึ ง ระยะเวลา
ที่ทรัสต์มีอยู่ หรือระยะเวลาแห่งทรัสต์

54 ข้ออ้างอิงที่อ้างถึง “เป็นเจ้าของหรือควบคุมอย่างแท้จริง” และ”การควบคุมที่มีประสิทธิผลอย่างแท้จริง” หมายถึงสถานการณ์

ที่การเป็นเจ้าของ/การควบคุมกระท�ำโดยผ่านการเป็นเจ้าของหลายชั้นหรือด้วยวิธีการควบคุมแบบอื่นที่ไม่ใช่การควบคุมโดยตรง

55 ค�ำจ�ำกัดความข้อนี้ควรใช้ได้กับเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือกรมธรรม์

ประกันภัยอื่นที่โยงกับการลงทุนด้วย
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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.

Beneficiary Financial
Institution

Please refer to the IN to Recommendation 16.

Competent authorities

Competent authorities refers to all public authorities56

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.

56 This includes financial supervisors established as independent non-governmental authorities with

statutory powers.
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- ในบริบทของประกันชีวิตหรือการลงทุนอีกประเภทหนึ่ง
ที่เชื่อมโยงกับกรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ คือ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมาย หรือประเภทของบุคคล ซึง่ จะได้รบั ค่าสินไหม
ทดแทนจากกรมธรรม์ เมื่อใดก็ตาม/หรือถ้าเหตุการณ์ที่
เอาประกันภัยไว้เกิดขึน้ จริง ซึง่ กรมธรรม์ดงั กล่าวคุม้ ครองอยู่
โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 10 และ 16 ด้วย

สถาบันการเงินผูร้ บั ผลประโยชน์

โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 16.

หน่วยงานที่มีอ�ำนาจ

หน่วยงานที่มีอ�ำนาจ หมายถึง หน่วยงานของรัฐทั้งหมด56
ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการป้ อ งกั น และปราบปราม ML และ TF
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อนี้รวมถึง FIU ด้วย; หมายถึง หน่วยงาน
ที่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือด�ำเนินคดีกับบุคคลผู้กระท�ำผิด
ฐานฟอกเงิน หรือความผิดมูลฐานอื่นที่เกี่ยวข้องและความผิด
TF และมีหน้าทีใ่ นการยึด อายัด และริบทรัพย์สนิ ของอาชญากร;
และหมายถึงหน่วยงานที่รับรายงานเกี่ยวกับการขนส่งเงินตรา
และ BNIs ข้ า มแดน; อี ก ทั้ ง หมายถึ ง หน่ ว ยงานผู ้ มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนด AML/CFT เพือ่ มุง่ จะท�ำให้มนั่ ใจว่าสถาบันการเงิน
ทั้งหลายและ DNFBPs ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด AML/CFT SRBs
ไม่ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีอ�ำนาจ

56 ข้อนี้รวมถึงผู้ควบคุมทางการเงินที่จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานอิสระที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐบาลแต่มีอ�ำนาจตามกฎหมายจัดตั้ง
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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.

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.

THE FATF RECOMMENDATIONS

มาตรฐานสากล
ด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง

ค�ำศัพท์

ค�ำจ�ำกัดความ

การริบทรัพย์

การริบทรัพย์ หมายถึง การริดรอนเงินหรือทรัพย์สินอื่นเป็น
การถาวรด้วยค�ำสัง่ ของหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจ หรือค�ำสัง่ ของศาล
การริบทรัพย์หรือริดรอนทรัพย์ นัน้ เกิดขึน้ จากกระบวนพิจารณา
ทางตุลาการหรือทางปกครองที่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน
จ�ำนวนหนึ่งจ�ำนวนใดหรือทรัพย์สินอื่นให้เป็นของรัฐ ในกรณีนี้
บุ ค คลคนหนึ่ ง หรื อ หลายคนหรื อ หน่ ว ยงานหนึ่ ง หรื อ หลาย
หน่วยงานที่มีผลประโยชน์อยู่ในเงินอันหนึ่งอันใดโดยเฉพาะ
หรือในทรัพย์สนิ อืน่ ณ เวลาทีม่ กี ารริบทรัพย์หรือริดรอนทรัพย์นนั้
โดยหลักการแล้วจะสูญเสียสิทธิทงั้ หมดในเงินหรือทรัพย์สนิ ทีถ่ กู ริบ
หรือริดรอนนัน้ ค�ำสัง่ ริบหรือริดรอนนัน้ ปกติแล้วจะเกีย่ วโยงกับ
ค�ำพิพากษาของศาลว่ามีความผิดทางอาญา หรือค�ำพิพากษา
ของศาลที่ตัดสินว่าทรัพย์สินที่ถูกริบหรือยึดนั้นเป็นทรัพย์สิน
ที่ได้มาจากหรือเป็นทรัพย์สินที่ตั้งใจจะน�ำไปใช้ในการละเมิด
กฎหมาย

หลักการส�ำคัญ

หลักการส�ำคัญ หมายถึง หลักการส�ำคัญในการควบคุมดูแล
การธนาคารอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นหลักการที่ออกโดย
คณะกรรมการเบเซลว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม ดู แ ลการธนาคาร
วัตถุประสงค์และหลักการส�ำหรับการก�ำกับดูแลการซื้อขาย
หลักทรัพย์ทอี่ อกโดยคณะกรรมาธิการตลาดหลักทรัพย์ระหว่าง
ประเทศ และหลักการว่าด้วยการควบคุมดูแลการประกันภัยทีอ่ อก
โดยสมาคมระหว่างประเทศของผู้ควบคุมดูแลการประกันภัย
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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

THE FATF RECOMMENDATIONS

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.

มาตรฐานสากล
ด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง

ค�ำศัพท์

ค�ำจ�ำกัดความ

การธนาคารตัวแทน

การธนาคารตัวแทน คือการที่ธนาคารแห่งหนึ่ง (ซึ่งเรียกว่า
“ธนาคารตัวแทน”) ให้บริการด้านการธนาคารแก่ธนาคาร
อีกแห่งหนึ่ง (ซึ่งเรียกว่า “ธนาคารต้นทาง”) ธนาคารระหว่าง
ประเทศขนาดใหญ่เป็นจ�ำนวนมากโดยปกติแล้วให้บริการเป็น
ธนาคารตัวแทนให้แก่ธนาคารอืน่ อีกจ�ำนวนเป็นพันๆ แห่งทัว่ โลก
ธนาคารต้นทางทัง้ หลายอาจได้รบั บริการมากมายหลายประเภท
รวมถึงการบริหารจัดการเงินสด (บัญชีทไี่ ด้ดอกเบีย้ โดยฝากเป็น
เงินตราของประเทศต่างๆ) และรวมถึงการจ่ายเงินตามเช็ค
ให้แก่การโอนเงินระหว่างประเทศรวมถึงการให้บริการเปิดบัญชี
ส�ำหรับการช�ำระผ่าน และบริการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ

ประเทศ

ข้ออ้างอิงทั้งหมดในข้อแนะน�ำ  FATF ที่พูดถึงประเทศหนึ่ง
หรือหลายประเทศ ให้ใช้กับ ดินแดนหรือเขตอ�ำนาจต่างๆ ด้วย

การโอนเงินโดยมีหนังสือหรือ
ข้อความก�ำกับไปด้วย

โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 16

กิจกรรมที่เป็นอาชญากรรม

กิจกรรมที่เป็นอาชญากรรม หมายถึง (a) การกระท�ำที่เป็น
อาชญากรรมทั้งหมดที่ประกอบเข้าเป็นความผิดมูลฐานส�ำหรับ
ML ในประเทศ หรือ (b) อย่างน้อยก็เป็นความผิดที่น่าจะ
ประกอบเข้าเป็นความผิดมูลฐาน ตามข้อก�ำหนดในข้อแนะน�ำ
ที่ 3

ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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Cross-border Wire Transfer

Please refer to the IN. to Recommendation 16.

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:

THE FATF RECOMMENDATIONS

- 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;

มาตรฐานสากล
ด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง

ค�ำศัพท์

ค�ำจ�ำกัดความ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างประเทศ

โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 16

เงินตรา

เงินตรา หมายถึง พันธบัตรและเหรียญที่ใช้หมุนเวียน
เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน

ประเภทของความผิดที่ก�ำหนดไว้

ประเภทของความผิดที่ก�ำหนดไว้ หมายถึง
- การเข้าร่วมในกลุ่มองค์กรอาชญากรรมและอั้งยี่
- การก่อการร้าย รวมถึง TF
- การค้ามนุษย์ และการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐาน
- การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ รวมถึงการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
- การลักลอบค้ายาเสพติดและสารที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตประสาท
- การลักลอบค้าอาวุธ
- การลักลอบค้าของโจรและสินค้าอื่นๆ
- การฉ้อราษฎร์บังหลวง และการให้สินบน
- การฉ้อโกง
- การปลอมแปลงเงินตรา
- การปลอมผลิตภัณฑ์และการละเมิดลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์
- อาชญากรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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- murder, grievous bodily injury;
- kidnapping, illegal restraint and
		hostage-taking;
- robbery or theft;
- smuggling; (including in relation to customs
		 and excise duties and taxes);
- tax crimes (related to direct taxes and
		 indirect taxes);
- extortion;
- forgery;
- piracy; and
- insider trading and market manipulation.
When deciding on the range of offences to be
covered as predicate offences under each of the
categories listed above, each country may decide,
in accordance with its domestic law, how it will
define those offences and the nature of any particular
elements of those offences that make them serious
offences.

Designated non-financial
businesses and professions

Designated non-financial businesses and
professions means:

a) Casinos57
b) Real estate agents.
57 References to Casinos throughout the FATF Standards include internet-and ship-based casinos.
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มาตรฐานสากล
ด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง

ค�ำศัพท์

ค�ำจ�ำกัดความ
- ฆาตกรรม, การประทุษร้ายร่างกาย
จนได้รับบาดเจ็บสาหัส
- การลักพาตัว การกักขังหน่วงเหนี่ยวโดยผิดกฎหมาย
และการจับเป็นตัวประกัน
- การปล้นหรือลักทรัพย์
- การลักลอบขน (รวมถึงในแง่ที่เกี่ยวกับศุลกากร และ
ภาษีสรรพสามิต และภาษีทั่วไป)
- อาชญากรรมเกี่ยวกับภาษี (เกี่ยวกับภาษีโดยตรง
และทางอ้อม)
- การข่มขู่กรรโชก
- การปลอมแปลง
- การกระท�ำอันเป็นโจรสลัด
- การซื้อขายหุ้นด้วยข้อมูลภายในและการปั่นหุ้น
เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับความผิดประเภทต่างๆ ที่จะน�ำมา
รวมไว้เป็นความผิดมูลฐานภายใต้หัวข้อแต่ละหัวข้อข้างต้นนั้น
แต่ละประเทศอาจจะพิจารณาจากกฎหมายภายในประเทศ
ของตนว่าจะก�ำหนดหรือนิยามการกระท�ำความผิดเหล่านั้น
อย่างไร และลักษณะขององค์ประกอบความผิดแต่ละอย่างนั้น
จะเป็นอย่างไรจึงจะท�ำให้ความผิดเหล่านัน้ เป็นความผิดร้ายแรง

ธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่ ธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หมายถึง
สถาบันการเงิน
a) คาสิโน57
b) ตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
57 ค�ำว่าคาซิโนในข้อแนะน�ำมาตรฐานของ FATF รวมถึงคาสิโนทางอินเทอร์เน็ตและคาซิโนที่ตั้งอยู่ในเรือ
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c) Dealers in precious metals.
d) Dealers in precious stones.
e) Lawyers, notaries, other independent legal
		 professionals and accountants – this refers
		 to sole practitioners, partners or employed
		 professionals within professional firms. It is
		 not meant to refer to ‘internal’ professionals
		 that are employees of other types of businesses,
		 nor to professionals working for government
		 agencies, who may already be subject to
		 AML/CFT measures.
f) Trust and Company Service Providers refers to
		 all persons or businesses that are not covered
		 elsewhere under these Recommendations,
		 and which as a business, provide any of the
		 following services to third parties:
		 - acting as a formation agent of legal
			persons;
		 - acting as (or arranging for another person
			 to act as) a director or secretary of a
			 company, a partner of a partnership, or
			 a similar position in relation to other legal
			persons;
		 - providing a registered office; business
			address or accommodation, correspondence
			 or administrative address for a company,
			 a partnership or any other legal person or
			arrangement;
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มาตรฐานสากล
ด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง

ค�ำศัพท์

ค�ำจ�ำกัดความ
c) ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายโลหะมีค่า
d) ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายอัญมณี
e) ทนายความ ผู้ท�ำค�ำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางกฎหมายอิสระอืน่ ๆ และนักบัญชี
ข้อนี้หมายถึงผู้ประกอบวิชาชีพอิสระเท่านั้น ตลอดจน
หุ้นส่วนหรือผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นลูกจ้างภายใน
บริษัทที่ประกอบวิชาชีพ ไม่ได้หมายถึงผู้ประกอบ
วิชาชีพทีเ่ ป็นบุคคล ‘ภายใน’ ซึง่ เป็นพนักงานของธุรกิจ
ประเภทอื่นๆ และไม่ได้หมายถึงผู้ประกอบวิชาชีพ
ทีท่ ำ� งานให้แก่หน่วยงานรัฐบาล ซึง่ อาจจะต้องปฏิบตั ติ าม
มาตรการ AML/CFT อยู่แล้ว
f) ทรัสต์และผู้จัดหาบริการให้แก่บริษัท หมายถึง บุคคล
หรือธุรกิจทีไ่ ม่ได้อยูภ่ ายใต้ขอ้ แนะน�ำ FATF ซึง่ ในฐานะ
ที่เป็นบริษัทธุรกิจ ก็จะเป็นบริษัทที่จัดหาบริการต่างๆ
ดังต่อไปนี้ให้แก่บุคคลที่สาม
- ด�ำเนินการเป็นตัวแทนจัดตั้งนิติบุคคล
- ท�ำหน้าที่ (หรือท�ำความตกลงให้บคุ คลอืน่ ท�ำหน้าที)่
เป็นกรรมการบริหารหรือเลขานุการของบริษทั หรือ
เป็ น หุ ้ น ส่ ว นของหุ ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ ต� ำ แหน่ ง
ที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวกับนิติบุคคลอื่น
- จัดหาส�ำนักงานจดทะเบียนให้ หรือที่อยู่ทางธุรกิจ
หรือที่พักอาศัย หรือที่อยู่ส�ำหรับการติดต่อสื่อสาร
หรือส�ำหรับด�ำเนินงานธุรการของบริษัทหรือห้าง
หุ ้ น ส่ ว นหรื อ นิ ติ บุ ค คลอย่ า งอื่ น หรื อ บุ ค คลที่ มี
การตกลงกันทางกฎหมาย
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		 - acting as (or arranging for another person
			 to act as) a trustee of an express trust or
			 performing the equivalent function for
			 another form of legal arrangement;
		 - acting as (or arranging for another person
			 to act as) a nominee shareholder for
			another person.

Designated person or entity
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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;
(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);

มาตรฐานสากล
ด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง

ค�ำศัพท์

ค�ำจ�ำกัดความ
- ท�ำหน้าทีเ่ ป็น (หรือจัดการให้บคุ คลอืน่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็น)
ผู้จัดการทรัสต์ของทรัสต์โดยแจ้งชัดหรือท�ำหน้าที่
ที่ เ ท่ า เที ย มกั น ให้ แ ก่ บุ ค คลที่ มี ก ารตกลงกั น
ทางกฎหมายรูปแบบอื่น
- ท�ำหน้าที่ (หรือจัดการให้ผอู้ นื่ ท�ำหน้าที)่ เป็นผูถ้ อื หุน้
แทนอีกคนหนึ่ง

บุคคลที่ถูกก�ำหนดหรือหน่วยงาน
ที่ถูกก�ำหนด

ค�ำว่า บุคคลที่ถูกก�ำหนดหรือหน่วยงานที่ถูกก�ำหนด หมายถึง
(i) บุคคล กลุม่ กิจการ และหน่วยงานต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการ
ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่จัดตั้ง
ขึน้ ตามมติ 1267 (ค.ศ. 1999) (ซึง่ เรียกว่าคณะกรรมการ
1267) ก� ำ หนดให้ เ ป็ น บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กลุ ่ ม
อัลกออิดะ หรือหน่วยงานและกลุ่ม และกิจการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับอัลกออิดะ
(ii) บุคคล กลุ่ม และหน่วยงานต่างๆ ที่คณะกรรมการของ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ตั้งขึ้นตาม
มติ 1988 (ค.ศ. 2011) (ซึ่งเรียกว่าคณะกรรมการ
1988) ก�ำหนดว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตาลีบัน
อั น เป็ น ภั ย คุ ก คามต่ อ สั น ติ ภ าพ เสถี ย รภาพ และ
ความมั่นคงของอัฟกานิสถาน หรือหน่วยงานและกลุ่ม
และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวโยงกับกลุ่มตาลีบัน
(iii) บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือหน่วยงาน ใดๆ
		ทีเ่ ขตอ�ำนาจหรือประเทศอืน่ ๆ ตามมติ 1373 (ค.ศ. 2011)
ของคณะมนตรีความมั่นคงเป็นผู้ก�ำหนด

ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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(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

58 Natural or legal.
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The term designation refers to the identification of
a person58 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;

มาตรฐานสากล
ด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง

ค�ำศัพท์

ค�ำจ�ำกัดความ
(iv) หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงาน
ทีถ่ กู ก�ำหนดเพือ่ ใช้การลงโทษทางการเงินตามทีก่ ำ� หนด
เป้าหมายเอาไว้ โดยเป็นไปตามมติ 1718 (ค.ศ. 2006)
ของคณะมนตรี ค วามมั่ น คงและมติ อื่ น ๆ ที่ สื บ ต่ อ
จากมติ นั้ น ที่ อ อกโดยคณะมนตรี ค วามมั่ น คงแห่ ง
สหประชาชาติในภาคผนวกของมติที่เกี่ยวข้อง หรือ
ถูกก�ำหนดโดยคณะกรรมการของคณะมนตรีความมัน่ คง
ที่จัดตั้งขึ้นตามมติ 1718 (ค.ศ. 2006) (ที่เรียกว่าคณะ
กรรมการลงโทษตามมติ 1718) โดยเป็นไปตามมติ
1737 (ค.ศ. 2006) ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ และ
(v) หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่ ถู ก ก� ำ หนดเพื่ อ ใช้ ม าตรการลงโทษทางการเงิ น
ตามทีก่ ำ� หนดเป้าหมายเอาไว้ โดยเป็นไปตามมติ 2231
(ค.ศ. 2015) ของคณะมนตรีความมั่นคง และมติอื่นๆ
ที่สืบต่อจากมติดังกล่าว

การก�ำหนด

ค�ำว่า การก�ำหนด หมายถึง การระบุทราบตัวตนบุคคล58
หรือหน่วยงานที่ตกเป็นเป้าที่จะถูกลงโทษทางการเงินตามมติ
ต่อไปนี้
- มติ 1267 (ค.ศ. 1999) ของคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติและมติอื่นที่สืบต่อจากมติดังกล่าว
- มติ 1373 (ค.ศ. 2001) ของคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติ ซึง่ จะรวมถึงการตัดสินว่ามาตรการ
ลงโทษที่ เ กี่ ย วข้ อ งนั้ น จะใช้ กั บ บุ ค คลหรื อ จะใช้ กั บ
หน่วยงานและรวมถึงการสือ่ สารให้สาธารณชนทราบถึง
การตัดสินดังกล่าวด้วย

58 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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- 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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Domestic Wire Transfer

Please refer to the IN to Recommendation 16.

Enforceable means

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

THE FATF RECOMMENDATIONS

มาตรฐานสากล
ด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง

ค�ำศัพท์

ค�ำจ�ำกัดความ
- มติ 1718 (ค.ศ. 2006) ของคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติและมติอื่นๆ ที่สืบต่อมติดังกล่าว
- มติ 2231 (ค.ศ. 2015) ของคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติ และมติอนื่ ๆ ทีส่ บื ต่อมติดงั กล่าว และ
- มติ ข องคณะมนตรี ค วามมั่ น คงใดๆที่ จ ะออกมา
ในอนาคต ที่ ก� ำ หนดให้ ใ ช้ ก ารลงโทษทางการเงิ น
แก่ผทู้ ถี่ กู ก�ำหนดเป็นเป้าหมายในด้านทีเ่ กีย่ วกับการให้
เงิ น สนั บ สนุ น แก่ ก ารแพร่ ข ยายอาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพ
ท�ำลายล้างสูง
ในส่วนของมติ 2231 (ค.ศ. 2015) ของคณะมนตรีความมัน่ คง
แห่งสหประชาชาติ และมติอื่นๆ ที่สืบต่อมติดังกล่าว การกล่าว
ถึง “การก�ำหนด” มีความหมายเท่ากับ “รายชื่อ”

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ภายในประเทศ

โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 16

วิธีการที่ใช้บังคับได้

โปรดดูหมายเหตุเกี่ยวกับฐานกฎหมาย ในการออกข้อก�ำหนด
ส�ำหรับสถาบันการเงินและ DNFBPs
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DEFINITION

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

False Declaration

Please refer to the IN to Recommendation 32.

False disclosure

Please refer to the IN to Recommendation 32.
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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).

มาตรฐานสากล
ด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง

ค�ำศัพท์

ค�ำจ�ำกัดความ

โดยฝ่ายเดียว

ค�ำว่า โดยฝ่ายเดียว หมายถึง กระบวนพิจารณาทีฝ่ า่ ยทีไ่ ด้รบั ผล
กระทบไม่ได้เข้าร่วมด้วยและโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทรัสต์โดยแจ้งชัด

ทรั ส ต์ โ ดยแจ้ ง ชั ด หมายถึ ง ทรั ส ต์ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น อย่ า งชั ด เจน
โดยผู้ก่อตั้งทรัสต์ โดยปกติแล้วจะมีรูปแบบเป็นเอกสาร เช่น
เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรมอบกรรมสิทธิในทรัพย์สินให้แก่
ผู้เป็นทรัสตี แตกต่างจากทรัสต์อื่นๆที่เกิดขึ้นเพราะผลบังคับ
แห่งกฎหมาย ไม่ได้เกิดจากเจตนาทีช่ ดั เจนทีจ่ ะก่อตัง้ ทรัสต์หรือ
ไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจของผู้ก่อตั้ง ที่จะก่อตั้งทรัสต์ หรือ
จากบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายที่มีลักษณะคล้ายๆ กัน
(เช่น ทรัสต์ที่ศาลตั้งขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเจ้าของ
ที่แท้จริง)

การส�ำแดงอันเป็นเท็จ

โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 32

การเปิดเผยอันเป็นเท็จ

โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 32

ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน

217

INTERNATIONAL STANDARDS
ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING
OF TERRORISM & PROLIFERATION

TERM

DEFINITION

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 institutions 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.59
2. Lending.60
3. Financial leasing.61
4. Money or value transfer services.62
5. Issuing and managing means of payment
(e.g. credit and debit cards, cheques, traveller's
cheques, money orders and bankers' drafts,
electronic money).

59 This also captures private banking.
60 This includes inter alia: consumer credit; mortgage credit; factoring, with or without recourse; and finance of commercial transactions (including forfeiting).
61 This does not extend to financial leasing arrangements in relation to consumer products.
62 It does not apply to any natural or legal person that provides financial institutions solely with message or other support systems for transmitting funds. See the Interpretive Note to Recommendation 16.
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มาตรฐานสากล
ด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง

ค�ำศัพท์

ค�ำจ�ำกัดความ

กลุ่มทางการเงิน

กลุ่มทางการเงิน หมายถึง กลุ่มที่ประกอบด้วยบริษัทแม่ หรือ
ประกอบด้ ว ยนิ ติ บุ ค คลประเภทอื่นที่ใ ช้อ�ำนาจควบคุม และ
ประสานงานกับส่วนต่างๆในกลุ่มเพื่อใช้มาตรการควบคุมดูแล
ทั้งกลุ่มตาม หลักการส�ำคัญ พร้อมด้วยสาขาหรือบริษัทในเครือ
ทีอ่ ยูภ่ ายใต้นโยบายและขัน้ ตอนในด้าน AML/CFT ในระดับกลุม่

สถาบันการเงิน

ค�ำว่า สถาบันการเงิน หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใด
ก็ตามที่ด�ำเนินกิจกรมมทางธุรกิจดังต่อไปนี้เพียงหนึ่งอย่างหรือ
มากกว่านั้นให้แก่ลูกค้าหรือในนามของลูกค้า คือ
1. รับฝากเงินจากประชาชนและรับฝากเงินอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งจ่ายคืน
แก่ประชาชน59
2. ให้กู้เงิน60
3. การเช่าซื้อทางการเงิน61
4. บริการในการโอนเงินหรือสิ่งที่มีมูลค่า62
5. ออกหรือบริหารจัดการวิธีการช�ำระเงิน (เช่น บัตรเครดิต
และบัตรเดบิต เช็คส่วนบุคคล เช็คเดินทาง ธนาณัติและ
ดราฟท์ของธนาคาร เงินอิเล็กทรอนิกส์)

59 ข้อนี้รวมถึงการธนาคารส่วนบุคคลด้วย
60 ข้อนี้รวมถึง สินเชื่อส�ำหรับผู้บริโภค, สินเชื่อส�ำหรับที่อยู่อาศัย, การเป็นนายหน้าอิสระ โดยมีหรือไม่มีที่มา, และการจัดหาเงิน

สนับสนุนธุรกรรมเชิงพาณิชย์ (รวมถึงการริดรอนทรัพย์)

61ข้อนี้ไม่ได้ขยายไปครอบคลุมถึงการจัดการด้านการเช่าซื้อทางการเงินที่เกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภค
62 ข้อนี้ไม่ใช้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จัดหาเฉพาะระบบการส่งข้อความหรือระบบการสนับสนุนอื่นให้แก่สถาบันการเงินใน

การโอนเงิน โปรดดูบันทึกการตีความข้อแนะน�ำที่ 16
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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;
(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 insurance63.
13. Money and currency changing.

63 This applies both to insurance undertakings and to insurance intermediaries (agents and brokers).
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6. การค�้ำประกันทางการเงินและพันธะทางการเงิน
7. การซื้อขายในสิ่งต่อไปนี้คือ
(a) ตราสารตลาดการเงิน (เช่น เช็ค ตั๋ว ใบฝากประจ�ำ 
และอนุพันธ์ เป็นต้น)
(b) การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(c) ตราสารในการแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยและดัชนี
(d) หลักทรัพย์โอนได้
(e) การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
8. การเข้ า ร่ ว มในการออกหลั ก ทรั พ ย์ และการให้ บ ริ ก าร
ทางการเงินที่เกี่ยวกับการออกหลักทรัพย์ดังกล่าว
9. การบริหารจัดการพอร์ตให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือ
ให้กลุ่มบุคคล
10. การเก็บรักษาและการบริหารเงินสดหรือหลักทรัพย์ที่มี
สภาพคล่อง ในนามของบุคคลอื่น
11. ลงทุน บริหารหรือจัดการกองทุนหรือเงินในนามของบุคคลอืน่
12. รับรองหรือเป็นผู้หาประกันชีวิตให้และท�ำธุรกิจประกันภัย
อื่นๆที่เกี่ยวกับการลงทุน63
13. การแลกเปลี่ยนเงินและการแลกเปลี่ยนเงินตรา

63 ข้อนี้ใช้กับทั้งผู้ท�ำธุรกิจประกันภัย (insurance undertakings) และผู้เป็นคนกลาง (ตัวแทนและคนกลางในการซื้อขาย –agents

and brokers)
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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.
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หน่วยงานต่างประเทศ
ที่มีลักษณะเดียวกัน

หน่วยงานต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน หมายถึง หน่วยงาน
ทีม่ อี ำ� นาจต่างประเทศทีม่ คี วามรับผิดชอบและหน้าทีค่ ล้ายคลึง
กันในเรื่องที่เกี่ยวกับการขอความร่วมมือซึ่งกันและกัน แม้ใน
กรณีที่หน่วยงานที่มีอ�ำนาจต่างประเทศดังกล่าว จะมีลักษณะ
หรื อ สถานะต่ า งกั น (เช่ น ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู ่ กั บ แต่ ล ะประเทศ
การควบคุมดูแลด้าน AML/CFT ของภาคการเงินบางส่วน
อาจจะเป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมดูแล ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการก�ำกับดูแลข้อมูลด้านเสถียรภาพ หรือโดยหน่วยควบคุมดูแล
ของ FIU

การอายัด

ในแง่ของการริบ และการใช้มาตรการชัว่ คราว (เช่น ข้อแนะน�ำที่
4, 32 และ 38) ค�ำว่า อายัด หมายถึง การห้ามมิให้โอน
แปรสภาพ จ�ำหน่าย หรือ โยกย้ายทรัพย์สินใดๆ อุปกรณ์ หรือ
ตราสารอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามค�ำสั่งของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจ หรือ
ศาล ภายใต้กลไกการอายัด ตามระยะเวลาที่มีผลบังคับตาม
กฎหมาย หรือจนกว่าหน่วยงานที่มีอ�ำนาจจะพิจารณาเกี่ยวกับ
การริบทรัพย์ดังกล่าว
เพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อแนะน�ำที่ 6 และ 7 ว่าด้วย
การใช้มาตรการลงโทษกับผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายของการลงโทษ
ทางการเงิน ค�ำว่า อายัด หมายถึง การห้ามโอนห้ามดัดแปลง
ห้ามจ�ำหน่าย หรือ โยกย้ายเงินใดๆ หรือ ทรัพย์สินอื่นที่บุคคล
หรือหน่วยงานที่ถูกก�ำหนดเป็นเจ้าของ หรือมีอ�ำนาจควบคุม
ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
หรื อ เป็ น การด� ำ เนิ น การของหน่ ว ยงานที่ มี อ� ำ นาจหรื อ ศาล
ตามมติของคณะมนตรีความมัน่ คงภายในระยะเวลาทีม่ ผี ลบังคับ
ตามกฎหมาย
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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.

Fundamental principles of
domestic law
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This refers to the basic legal principles upon which
national legal systems are based and which provide
a framework within which national laws are made
and powers are exercised. These fundamental
principles are 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.
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ในทุกกรณี ทรัพย์สนิ ทีถ่ กู อายัด อุปกรณ์ ตราสารต่างๆ เงิน หรือ
ทรัพย์สินอื่น จะยังคงเป็นทรัพย์สินของบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าว ณ เวลาที่มี
การอายัดและยังคงมีการบริหารโดยบุคคลทีส่ ามต่อไปหรือโดยผ่าน
การตกลงกันอย่างอืน่ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คล
นั้น ก่อนการด�ำเนินการตามกลไกการอายัด หรือเป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งชาติอื่นๆในการอายัดทรัพย์ แต่ละประเทศอาจ
พิจารณาเข้าควบคุมทรัพย์สิน อุปกรณ์ ตราสารต่างๆ หรือ เงิน
หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อป้องกันการหลบหนี

หลั ก การขั้ น พื้ น ฐานของกฎหมาย ข้อนี้หมายถึงหลักการขั้นพื้นฐานของกฎหมายที่เป็นหลักการ
ภายในประเทศ
ในการก� ำ หนดระบบกฎหมายของชาติ แ ละเป็ น กรอบของ
การบัญญัตกิ ฎหมายและการใช้อำ� นาจของชาติ หลักการขัน้ พืน้ ฐาน
เหล่านี้โดยปกติแล้วจะมีอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งชาติหรือเอกสาร
ทีค่ ล้ายคลึงกันหรือโดยผ่านการวินจิ ฉัยของศาลสูงสุดทีม่ อี ำ� นาจ
ในการตีความที่มีผลผูกพัน หรือการวินิจฉัยอย่างใดอย่างหนึ่ง
เกี่ยวกับกฎหมายแห่งชาติ ถึงแม้ว่าจะมีข้อแตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ ตัวอย่างของหลักการขัน้ พืน้ ฐานดังกล่าวจะรวมถึงสิทธิ
ที่ จ ะเข้ า ถึ ง กระบวนการพิ จ ารณาตามกฎหมาย ตลอดจน
การสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนศาลตัดสิน และรวมถึงสิทธิ
ของบุคคลที่จะได้รับการคุ้มครองจากศาลอย่างมีประสิทธิผล
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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.
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เงิน

ค�ำว่า เงิน หมายถึง ทรัพย์สินทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน
มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง มีตัวตนหรือไม่มีตัวตน เคลื่อนที่ได้หรือ
เคลื่ อ นที่ ไ ม่ ไ ด้ ไม่ ว ่ า จะได้ม าด้ว ยวิธีใ ดก็ตาม และเอกสาร
ทางกฎหมายหรือตราสารในรูปแบบใดก็ตาม รวมถึงรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิตอล เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือ
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าว

เงินหรือทรัพย์สินอื่น

ค�ำว่า เงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ หมายถึง ทรัพย์สนิ ใดๆ ซึง่ รวมถึงแต่
ไม่จ�ำกัดเพียงทรัพย์สินทางการเงิน ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
(รวมถึ ง นํ้ า มั น และทรั พ ยากรธรรมชาติ อื่ น ๆ) ทรั พ ย์ สิ น
ทุกประเภท ไม่วา่ จะจับต้องได้ หรือจับต้องไม่ได้ เคลือ่ นทีไ่ ด้หรือ
เคลื่อนที่ไม่ได้ ไม่ว่าจะได้มาด้วยวีธีใด ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร
ทางกฎหมายหรือตราสารในรูปแบบใด รวมถึงทรัพย์สินที่เป็น
อิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิตอล หรือเป็นหลักฐานของกรรมสิทธิ์ผล
ประโยชน์ในเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่ได้จ�ำกัดเพียง
สินเชือ่ ธนาคาร เช็คเดินทาง เช็คธนาคาร ธนาณัติ หุน้ หลักทรัพย์
พันธบัตร ดราฟท์ หรือ เล็ตเตอร์ออฟเครดิต และ ดอกเบี้ย
เงินปันผล หรือ รายได้อนื่ หรือมูลค่าทีส่ ะสมจากหรือเกิดจากเงิน
ดังกล่าวหรือทรัพย์สนิ อืน่ และทรัพย์สนิ ทีอ่ าจถูกใช้เพือ่ ให้ได้มา
ซึ่งเงิน สินค้าหรือบริการ
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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.

THE FATF RECOMMENDATIONS

มาตรฐานสากล
ด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง

ค�ำศัพท์

ค�ำจ�ำกัดความ

ข้อมูลเกี่ยวกับการระบุทราบตัวตน ค�ำว่า ข้อมูลระบุตัวตน หมายถึง เอกสาร ข้อมูลหรือข่าวสาร
จากแหล่งอิสระ ที่เชื่อถือได้ได้

สถาบันการเงินที่ท�ำหน้าที่
เป็นตัวกลาง

โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 16

องค์การระหว่างประเทศ

องค์การระหว่างประเทศ หมายถึง หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม
ข้อตกลงทางการเมืองอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศสมาชิก
ที่มีสถานะเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ องค์การระหว่าง
ประเทศเหล่ า นี้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากกฎหมายของประเทศ
สมาชิก องค์กรระหว่างประเทศเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นสถาบัน
ของประเทศทีอ่ งค์การตัง้ อยู่ ตัวอย่างขององค์กรระหว่างประเทศ
ได้แก่ องค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศ
ในเครือสหประชาชาติ เช่น องค์การเดินเรือระหว่างประเทศ
องค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค เช่น สภาแห่งยุโรป
สถาบันต่างๆ ของสหภาพยุโรป องค์การเพื่อความมั่นคงและ
การร่วมมือในยุโรป และองค์การรัฐอเมริกัน องค์การระหว่าง
ประเทศทางทหาร เช่น องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ
องค์การทางเศรษฐกิจ เช่น องค์การการค้าโลก หรือสมาคม
ประชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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DEFINITION

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

Legal person

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.

THE FATF RECOMMENDATIONS

similar legal arrangements. Examples of other
similar arrangements (for AML/CFT purposes)
include fiducie, treuhand and fideicomiso.

Legal persons

มาตรฐานสากล
ด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง

ค�ำศัพท์
กฎหมาย

ค�ำจ�ำกัดความ
โปรดดูหมายเหตุเกี่ยวกับฐานกฎหมายของข้อก�ำหนดว่าด้วย
สถาบันการเงิน และ DNFBPs

บุคคลทีม่ กี ารตกลงกันทางกฎหมาย บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย หมายถึง ทรัสต์โดยแจ้งชัด
หรื อ บุ ค คลที่ มี ก ารตกลงกั น ทางกฎหมายอื่ น ที่ มี ลั ก ษณะ
คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างของบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
อื่ น ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น (ในเรื่ อ งของ AML/CFT) นั้ น รวมถึ ง
หน่วยงานทีน่ า่ เชือ่ ถือและไว้วางใจ คือ fiducie treuhand และ
fideicomiso

นิติบุคคล

นิ ติ บุ ค คล หมายถึ ง หน่ ว ยงานใดๆที่ ไ ม่ ใ ช่ บุ ค คลธรรมดา
แต่สามารถสร้างความสัมพันธ์ถาวรในฐานะเป็นลูกค้ากับสถาบัน
การเงิน หรือ ไม่ก็สามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ นิติบุคคล
ดังกล่าวนี้จะรวมถึงบริษัท บรรษัท มูลนิธิ สถาบัน ห้างหุ้นส่วน
หรือ สมาคมและหน่วยงานอื่นๆ ที่คล้ายคลึงและเกี่ยวข้อง

ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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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

(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.

service
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DEFINITION
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Money or value transfer services

มาตรฐานสากล
ด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง

ค�ำศัพท์

ค�ำจ�ำกัดความ

ความผิดฐานฟอกเงิน

การอ้างถึง (ยกเว้น เฉพาะในข้อแนะน�ำที่ 3) ความผิดฐานฟอกเงิน
ไม่ได้หมายถึงแต่เฉพาะความผิดหลักอย่างเดียว หรือหลายความผิด
แต่หมายถึงความผิดที่เป็นส่วนประกอบด้วย

การโอนเงินและการโอนมูลค่าเงิน

บริการในการโอนเงินหรือมูลค่าเงิน (MVTS) หมายถึง บริการ
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินสด เช็ค ตราสารการเงิน
อืน่ ๆ หรือสิ่งที่เก็บมูลค่าเงิน และการช�ำระเป็นเงินสดในจ�ำนวน
ที่ตรงกันหรือในรูปแบบอื่นให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ด้วยวิธีการ
สื่อสาร ใช้ข้อความ โอน หรือผ่านเครือข่ายการช�ำระบัญชีทผี่ ู้ให้
บริการ MVTS เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายดังกล่าว ธุรกรรมที่
ด�ำเนินการโดยบริการดังกล่าวอาจจะเกี่ยวกับคนกลางหนึ่งคน
หรือมากกว่าหนึง่ ขึน้ ไป และการช�ำระเงินขัน้ สุดท้ายให้แก่บคุ คลทีส่ าม
และอาจจะรวมถึงวิธีการช�ำระเงินวิธีใหม่ด้วย บางครั้งบริการ
เหล่านี้มีความสัมพันธ์โยงอยู่กับเขตภูมิศาสตร์แห่งหนึ่งแห่งใด
โดยเฉพาะและมีค�ำอธิบายโดยใช้ศัพท์เฉพาะต่าง ๆ รวมถึง
ค�ำว่า hawala, hundi และ fei-chen

ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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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.

transportation
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มาตรฐานสากล
ด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง

ค�ำศัพท์

ค�ำจ�ำกัดความ

การริบทรัพย์ทางแพ่ง

การริบทรัพย์ทางแพ่ง หมายถึง การริบทรัพย์โดยผ่านกระบวน
พิ จ ารณาของฝ่ า ยตุ ล าการที่ เ กี่ ย วกั บ ความผิ ด ทางอาญา
ซึ่งไม่จ�ำเป็นจะต้องมีค�ำพิพากษาว่ามีความผิดทางอาญา

องค์การไม่แสวงหาก�ำไร

โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 8

ผู้โอนเงิน

โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 16

สถาบันการเงินที่ออกค�ำสั่งโอนเงิน

โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 16

การช�ำระเงินผ่านบัญชีโดยตรง

โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 13

การขนส่งระหว่างประเทศ

โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 32

ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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DEFINITION

Politically Exposed persons

Foreign PEPs are individuals who are or have been

(PEPs)

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.

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

มาตรฐานสากล
ด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง

ค�ำศัพท์
บุคคลที่มีสถานภาพ
ทางการเมือง-PEPs

ค�ำจ�ำกัดความ
PEP ต่างประเทศ คือบุคคลที่ได้รับหรือเคยได้รับมอบหมายให้
ด�ำรงต�ำแหน่งสูงในต่างประเทศ เช่น ประมุขแห่งรัฐ หรือ หัวหน้า
คณะรัฐบาล นักการเมืองอาวุโส หรือ ข้าราชการอาวุโส เจ้าหน้าที่
ฝ่ายตุลาการ หรือฝ่ายทหารระดับอาวุโส ผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ที่ส�ำคัญของพรรคการเมือง
PEP ภายในประเทศ หมายถึง บุคคลที่มอบหมายหรือเคยได้รับ
มอบหมาย ให้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูงในประเทศ เช่น ประมุข
ของประเทศ หัวหน้าคณะรัฐบาล นักการเมืองอาวุโส ข้าราชการ
อาวุโส เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการ หรือฝ่ายทหารระดับอาวุโส
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ส� ำ คั ญ ของ
พรรคการเมือง
บุคคลผู้ซึ่งได้รับมอบหมายหรือเคยได้รับมอบหมายให้ด�ำรง
ต� ำ แหน่ ง ระดั บ สู ง ในองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ หมายถึ ง
สมาชิกของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารชั้นสูง เช่น กรรมการบริหาร
รองกรรมการบริหารและกรรมการในคณะกรรมการบริหาร หรือ
ผู้ที่มีต�ำแหน่งเท่าเทียมกับระดับดังกล่าว
ค�ำจ�ำกัดความของ PEPs ไม่ได้มเี จตนาทีจ่ ะให้หมายถึงเจ้าหน้าที่
ระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ผู้น้อยในประเภทต่างๆ ของบุคคล
ที่กล่าวถึงมาแล้วข้างต้น

รายได้

รายได้ หมายถึง ทรัพย์สินใดๆ ที่ได้จาก หรือรับมาจากการ
กระท�ำความผิดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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DEFINITION

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.
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มาตรฐานสากล
ด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง

ค�ำศัพท์

ค�ำจ�ำกัดความ

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สนิ หมายถึง ทรัพย์สนิ ทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็นทรัพย์สนิ มี
รูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง มีตัวตนหรือไม่มีตัวตน เคลื่อนที่ได้หรือ
เคลือ่ นทีไ่ ม่ได้ และหมายถึงเอกสารทางกฎหมายหรือตราสารรูป
แบบใดก็ตามทีเ่ ป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิห์ รือผลประโยชน์ใน
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีคุณสมบัติ

โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 16

มาตรการที่สมควรแก่เหตุ

มาตรการที่สมควรแก่เหตุ หมายถึง มาตรการที่เหมาะสมซึ่ง
เท่าเทียมกับความเสี่ยงของ ML หรือความเสี่ยงของการให้ TF

เกีย่ วข้องกับการสนับสนุนทางการเงิน โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 32
แก่การก่อการร้าย หรือการฟอกเงิน

ก�ำหนด ให้มี/ท�ำตาม

โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 16
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DEFINITION

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.

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.
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และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
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ความเสี่ยง

ข้ออ้างอิงถึง ความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ML
และ/หรือ เกีย่ วกับการให้ TF ศัพท์นตี้ อ้ งอ่านควบคูไ่ ปกับค�ำอธิบาย
เพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 1

พอใจ

ในกรณีที่มีการอ้างถึงว่า สถาบันการเงินมีความ พอใจ เกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น หมายความว่า สถาบันดังกล่าว จะต้อง
สามารถอ้างเหตุผลเกี่ยวกับการประเมินของตนต่อหน่วยงาน
ผู้มีอ�ำนาจได้

ยึด

ค�ำว่า ยึด แปลว่า ห้ามการโอน การดัดแปลง การจ�ำหน่าย
หรือการโยกย้ายทรัพย์สิน โดยอาศัยการกระท�ำที่หน่วยงาน
ผูม้ อี ำ� นาจหรือศาลเป็นผูร้ เิ ริม่ ในการด�ำเนินการตามกลไกในการอายัด
อย่างไรก็ตาม การยึดไม่เหมือนการอายัด เพราะด�ำเนินการโดยใช้
กลไกทีเ่ อือ้ ให้หน่วยงานผูม้ อี ำ� นาจ หรือ ศาล เข้าควบคุมทรัพย์สนิ
ทีร่ ะบุเป็นการเฉพาะนัน้ ทรัพย์สนิ ทีถ่ กู ยึดจะยังคงเป็นทรัพย์สนิ
ของบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลทีม่ ผี ลประโยชน์อยูใ่ นทรัพย์สนิ
ทีร่ ะบุนนั้ ณ เวลาทีถ่ กู ยึด ถึงแม้วา่ หน่วยงานผูม้ อี ำ� นาจหรือศาล
มักจะเข้าไปครอบครอง บริหารหรือจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึด
ดังกล่าวนัน้

ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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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

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

ค�ำจ�ำกัดความ

หน่วยงานก�ำกับดูแลตัวเอง

หน่วยงานก�ำกับดูแลตนเอง คือ หน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นตัวแทน
วิชาชีพ (เช่น ทนายความ ผู้ท�ำค�ำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร
ตลอดจนผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ อิ ส ระทางกฎหมายอื่ น ๆ หรื อ
นักบัญชี) ซึง่ ประกอบด้วยสมาชิกจากสาขาวิชาชีพของตน และมี
บทบาทในการก�ำกับดูแลบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ จี่ ะเข้ามาสูว่ ชิ าชีพ
และประกอบวิชาชีพด้วยความรู้ในสาขาวิชานั้น และท�ำหน้าที่
บางอย่างในการควบคุมดูแลหรือติดตามตรวจสอบ หน่วยงาน
ดังกล่าวนี้ต้องบังคับใช้กฎข้อบังคับเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่เข้ามาอยู่
ในสาขาวิชาชีพนี้ มีการรักษามาตรฐานจริยธรรมและศีลธรรม
ไว้ในระดับสูง

ค�ำสั่งจ่ายเงินแบบชุด

โปรดดูคำ� อธิบายเพิม่ เติมข้อแนะน�ำที่ 16

ผู้ก่อตั้งทรัสต์

ผูก้ อ่ ตัง้ ทรัสต์ คือบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลผูซ้ งึ่ โอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สนิ ของตนไปให้แก่ผจู้ ดั การทรัสต์ โดยการท�ำเป็นเอกสาร
มอบอ�ำนาจให้แก่ทรัสตี หรือ การตกลงทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน

ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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DEFINITION

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.

Should

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

Straight-through processing

Please refer to the IN. to Recommendation 16.
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ธนาคารบังหน้า

ธนาคารบังหน้า ธนาคารที่ไม่มีสถานประกอบการจริงอยู่ใน
ประเทศทีธ่ นาคารดังกล่าวจดทะเบียนจัดตัง้ และได้รบั ใบอนุญาต
และเป็นธนาคารทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์กบั กลุม่ สถาบันการเงินทีถ่ กู
ก�ำกับดูแล และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลที่เป็นปึกแผ่นและมี
ประสิทธิผล
ค�ำว่า มีสถานประกอบการจริง หมายความว่า มีทีมบริหาร
จัดการที่มีการเอาใจใส่ดูแล ที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้น แต่การมี
ตัวแทนที่เป็นคนในประเทศนั้นหรือมีเจ้าหน้าที่ระดับล่างอยู่ใน
ประเทศนัน้ ไม่ถือว่าเป็นสถานประกอบการจริง

ต้อง

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประเมินการปฏิบัติตาม
ข้อแนะน�ำ FATF นั้น ค�ำว่า ต้อง มีความหมายเท่ากับค�ำว่า ต้อง

ธุรกรรมการช�ำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยตรง

โปรดดูคำ� อธิบายเพิม่ เติมข้อแนะน�ำที่ 16
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Supervisors

refers to the designated competent
authorities or non-public bodies with responsibilities
aimed at ensuring compliance by financial institutions
(“financial supervisors”64) 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.

Supervisors

64 Including Core Principles supervisors who carry out supervisory functions that are related to the implementation of the FATF Recommendations.
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ผู้ควบคุมดูแล

ผู้ควบคุมดูแล หมายถึง หน่วยงานที่มีอ�ำนาจที่ได้รับมอบหมาย
หรือ หน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การก�ำกับตรวจสอบการปฏิบตั ขิ องสถาบันการเงิน (ผูค้ วบคุมดูแล
ทางการเงิน64 ) และ/หรือ DNFBPs ตามข้อก�ำหนดว่าด้วย
การต่อต้าน ML และ TF หน่วยงานทีไ่ ม่ใช่หน่วยงานรัฐ (ซึง่ อาจจะ
รวมถึงหน่วยงานหรือหน่วยงานก�ำกับดูแลตนเองบางประเภท)
ต้ อ งมี อ� ำ นาจควบคุ ม ดู แ ลและลงโทษสถาบั น การเงิ น หรื อ
DNFBPs ในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อก�ำหนดด้านการป้องกันและ
ปราบปราม ML และการต่อต้าน TF หน่วยงานทีไ่ ม่ใช่หน่วยงาน
รัฐเหล่านี้ต้องมีอ�ำนาจทางกฎหมายที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน
และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

การลงโทษทางการเงิน
ที่มีการก�ำหนดเป้าหมาย

ค�ำว่า การลงโทษทางการเงินที่มีการก�ำหนดเป้าหมาย หมายถึง
การอายัดทรัพย์สินและข้อห้ามทั้งหลายที่จะป้องกันมิให้มีเงิน
หรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่ถูกก�ำหนด ไม่ว่า
จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

64 รวมถึงผู้ควบคุมดูแลที่อยู่ภายใต้หลักการส�ำคัญ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลที่เกี่ยวโยงกับการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำ FATF
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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DEFINITION

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);
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ผู้ก่อการร้าย

ค�ำว่า ผู้ก่อการร้าย หมายถึง บุคคลธรรมดาใดๆ ผู้ซึ่ง (i) กระท�ำ
หรือพยายามกระท�ำการอันเป็นการก่อการร้ายด้วยวิธใี ดๆ ไม่วา่
ทางตรงหรือทางอ้อมโดยมิชอบด้วยกฎหมายและโดยเจตนา; (ii)
เข้าร่วมในฐานะผูร้ ว่ มกระท�ำความผิด ในการกระท�ำอันเป็นการ
ก่อการร้าย; (iii) ก่อการหรือสัง่ การให้ผอู้ นื่ กระท�ำการอันเป็นการ
ก่อการร้าย; หรือ (iv) มีส่วนสมทบในการกระท�ำอันเป็นการ
ก่อการร้าย โดยกลุ่มบุคคลที่ด�ำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์
ร่วมกันโดยการมีส่วนสมทบดังกล่าวนั้นกระท�ำโดยเจตนาและ
ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการกระท�ำอันเป็นการก่อการร้าย
ให้ลุล่วงไป หรือโดยที่รู้ถึงความตั้งใจของกลุ่มที่จะกระท�ำการ
อันเป็นการก่อการร้าย

การกระท�ำอันเป็นการก่อการร้าย

การกระท�ำอันเป็นการก่อการร้าย มีความหมายรวมถึงการกระท�ำ
ดังต่อไปนี้
(a) การกระท�ำซึ่งประกอบเป็นความผิดภายในขอบข่ายและ
ค� ำ จ� ำ กั ด ความของสนธิ สั ญ ญาฉบั บ หนึ่ ง ฉบั บ ใดในบรรดา
สนธิสญั ญาทัง้ หลาย ดังต่อไปนี้ (i) อนุสญั ญาว่าด้วยการปราบปราม
การยึดอากาศยานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (ค.ศ.1970); (ii)
อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการกระท�ำโดยมิชอบด้วย
กฎหมายต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน (ค.ศ.1971); (iii)
อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและการลงโทษแก่อาชญากรรม
ที่กระท�ำต่อบุคคลผู้ได้รับการคุ้มครองระหว่างประเทศ รวมถึง
ตัวแทนทางการฑูต (ค.ศ.1973); (iv) อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการต่อต้านการจับบุคคลเป็นตัวประกัน (ค.ศ. 1979): (v)
อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น วั ต ถุ นิ ว เคลี ย ร์ ท างกายภาพ
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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(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).
(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.
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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.
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ค�ำจ�ำกัดความ
(ค.ศ.1980); (vi) พิธีสารว่าด้วยการปราบปรามการกระท�ำที่ใช้
ความรุนแรงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ณ ท่าอากาศยานที่ให้
บริการแก่การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นพิธีสารเสริม
อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการกระท�ำโดยมิชอบด้วย
กฎหมายต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน (ค.ศ. 1988);
(vii) อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการกระท�ำอันมิชอบด้วย
กฎหมายต่ อ ความปลอดภั ย ของการเดิ น เรื อ ทางทะเล
(ค.ศ. 2005); (viii) พิธีสารว่าด้วยการปราบปรามการกระท�ำ
อันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยของแท่นทีต่ ดิ ตัง้ อยูก่ บั ที่
บนไหล่ทวีป (ค.ศ. 2005); (ix) อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วย
การปราบปรามการวางระเบิดของผู้ก่อการร้าย (ค.ศ. 1997);
และ (x) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปราม
การให้ TF (ค.ศ.1999) (b) การกระท�ำอื่นใดที่มีเจตนาที่จะ
ก่อให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทางร่างกายอย่างร้ายแรง
ต่อพลเรือนหรือต่อบุคคลอื่นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
ในการท�ำสงครามในสถานการณ์ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ
เมื่อวัตถุประสงค์ของการกระท�ำดังกล่าวทั้งลักษณะและบริบท
ของการกระท�ำก็เพื่อข่มขู่ประชากร หรือเพื่อบังคับให้รัฐบาล
หรือองค์กรระหว่างประเทศให้กระท�ำหรือละเว้นจากการกระท�ำ
อย่างหนึ่งอย่างใด

การสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หมายถึง การให้เงิน
สนับสนุนการกระท�ำอันเป็นการก่อการร้าย และการให้เงิน
สนับสนุนผู้ก่อการร้ายและองค์กรก่อการร้าย

การถูกใช้ในการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย

โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 8

ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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DEFINITION

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.
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ค�ำจ�ำกัดความ

ความผิดฐานการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย

การอ้ า งอิ ง (ยกเว้ น ในข้ อ แนะน� ำ ที่ 4) ถึ ง ความผิ ด ฐาน
การสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ยไม่ ไ ด้ ห มายถึ ง
เฉพาะความผิดหลักอย่างหนึ่งหรือความผิดหลักหลายอย่าง
แต่หมายถึงความผิดเสริมด้วย

องค์กรก่อการร้าย

ค�ำว่า องค์กรก่อการร้าย หมายถึง กลุ่มผู้ก่อการร้ายใดๆ ที่ (i)
กระท�ำหรือพยายามกระท�ำการอันเป็นการก่อการร้ายด้วยวิธี
ใดๆ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมโดยมิชอบด้วยกฎหมายและโดย
เจตนา; (ii) เข้าร่วมในฐานะผูร้ ว่ มกระท�ำความผิด ในการกระท�ำ
อันเป็นการก่อการร้าย; (iii) ก่อการหรือสัง่ การให้ผอู้ นื่ กระท�ำการ
อันเป็นการก่อการร้าย; หรือ (iv) มีส่วนสมทบในการกระท�ำอัน
เป็ น การก่ อ การร้ า ย โดยกลุ ่ ม บุ ค คลที่ ด� ำ เนิ น การโดยมี
วัตถุประสงค์รว่ มกันโดยการมีสว่ นสมทบดังกล่าวนัน้ กระท�ำโดย
เจตนาและด้วยจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการกระท�ำอันเป็นการ
ก่อการร้ายให้ลุล่วงไป หรือโดยที่รู้ถึงความตั้งใจของกลุ่มที่จะ
กระท�ำการอันเป็นการก่อการร้าย

บุคคลที่สาม

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อแนะน�ำที่ 6 และ 7 ค�ำว่า
บุคคลทีส่ าม ให้หมายความรวมถึงแต่มไิ ด้จำ� กัดอยูเ่ ฉพาะสถาบัน
การเงินทั้งหลาย และ DNFBPs
โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 17 ด้วย

ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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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 recognition65.

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).
Unique transaction
reference number

Please refer to the IN. to Recommendation 16.

65 Article 2 of the Hague Convention reads as follows:
For the purposes of this Convention, the term "trust" refers to the legal relationships created – inter-vivos or on
death - by a person, the settlor, when assets have been placed under the control of a trustee for the benefit of
a beneficiary or for a specified purpose.
A trust has the following characteristics a) the assets constitute a separate fund and are not a part of the trustee's own estate;
b) title to the trust assets stands in the name of the trustee or in the name of another person on behalf of
the trustee;
c) the trustee has the power and the duty, in respect of which he is accountable, to manage, employ or
dispose of the assets in accordance with the terms of the trust and the special duties imposed upon him
by law.
The reservation by the settlor of certain rights and powers, and the fact that the trustee may himself have rights
as a beneficiary, are not necessarily inconsistent with the existence of a trust.
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ทรัสตี

ค�ำว่า ทรัสต์ และทรัสตี ต้องเข้าใจตามที่อธิบายและสอดคล้อง
กับมาตรา 2 ของอนุสญ
ั ญากรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายทีใ่ ช้กบั ทรัสต์
และการยอมรับทรัสต์ดังกล่าว65 ผู้จัดการทรัสต์ อาจจะเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพ (เช่น ขึ้นอยู่กับประเทศ ทนายความ หรือ
บริษทั ทรัสต์) ถ้าผูจ้ ดั การทรัสต์เหล่านัน้ ได้รบั ค่าจ้างให้ทำ� หน้าที่
เป็นผู้จัดการทรัสต์ซึ่งเป็นการท�ำธุรกิจของพวกเขา หรืออาจจะ
ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพ (เช่น บุคคลที่กระท�ำการในนามของ
ครอบครัวโดยไม่มีสิ่งตอบแทน)

หมายเลขอ้างอิงเฉพาะ
ส�ำหรับธุรกรรม

โปรดดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะน�ำที่ 16

65 มาตรา 2 ของอนุสัญญากรุงเฮกมีใจความว่า:

เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรานี้ ค�ำว่า “ทรัสต์” หมายถึง ความสัมพันธ์ทางกฎหมายที่บุคคล หรือผู้ก่อตั้งทรัสต์ จัดตั้งขึ้นในระหว่าง
ทีม่ ชี วี ติ หรือเมือ่ เสียชีวติ และมีการด�ำเนินการให้ทรัพย์สนิ อยูภ่ ายใต้การควบคุมของทรัสตี เพือ่ ประโยชน์ของผูร้ บั ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริง
หรือเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ
ทรัสต์มีลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้
a) ทรัพย์สิน ประกอบเป็นเงินที่แยกต่างหาก และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกองมรดกของทรัสตีเอง
b) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของทรัสต์อยู่ในชื่อของทรัสตี หรือในชื่อของอีกบุคคลหนึ่งที่ด�ำเนินการในนามของทรัสตี
c) ทรัสตีมีอ�ำนาจและหน้าที่ ซึ่งเขาต้องรับผิดชอบในการจัดการ, ใช้ประโยชน์, หรือจ�ำหน่ายทรัพย์สินให้เป็นไปตามเงื่อนไข
    ข้อตกลงของทรัสต์และตามหน้าที่พิเศษที่ก�ำหนดตามกฎหมาย
การทีผ่ กู้ อ่ ตัง้ ทรัสต์ สงวนสิทธิและอ�ำนาจบางประการและการทีท่ รัสตีเองอาจมีสทิ ธิบางประการในฐานะทีเ่ ป็นผูร้ บั ผลประโยชน์ทแี่ ท้
จริงไม่จ�ำเป็นว่าจะต้องขัดต่อการมีทรัสต์
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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DEFINITION

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.
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สินทรัพย์เสมือน

สินทรัพย์เสมือนเป็นตัวแทนมูลค่าเป็นดิจิทัลที่อาจซื้อขายหรือ
โอนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ และใช้ในการช�ำระเงินและการลงทุน
ได้ สินทรัพย์เสมือนไม่รวมถึงตัวแทนทางดิจิทัลของเงินธนบัตร
หลักทรัพย์ และสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่ก�ำหนดอยู่ใน
ข้อแนะน�ำของ FATF อยู่แล้ว

ผู้ให้บริการสินทรัพย์สมือน

ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารสิ น ทรั พ ย์ เ สมื อ น หมายถึ ง บุ ค คลธรรมดาหรื อ
นิตบิ คุ คลทีไ่ ม่อยูใ่ นข้อแนะน�ำ FATF และเป็นธุรกิจทีท่ ำ� กิจกรรม
หรือด�ำเนินกิจการให้หรือแทนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น
ดังต่อไปนี้
i. การแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายระหว่างสินทรัพย์เสมือน
กับเงินธนบัตร
ii. การแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายระหว่างสินทรัพย์เสมือน
iii. การโอนสินทรัพย์เสมือน
iv. การรั บ ฝากและ/หรื อ บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ เ สมื อ นหรื อ
ตราสารที่ท�ำให้ควบคุมสินทรัพย์เสมือนได้
v. การมีสว่ นร่วมและการให้บริการทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเสนอขายของผูท้ จี่ ะออกสินทรัพย์เสมือน และ/
หรือการขายสินทรัพย์เสมือน

ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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DEFINITION
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.

มาตรฐานสากล
ด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง

ค�ำศัพท์
โดยมิชักช้า

ค�ำจ�ำกัดความ
วลีที่ว่า โดยมิชักช้า หมายความว่า ภายในไม่กี่ชั่วโมงของการ
ประกาศก�ำหนด โดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
หรือคณะกรรมการลงโทษที่เกี่ยวข้อง (เช่น คณะกรรมการตาม
มติ 1267 คณะกรรมการตามมติ 1988 คณะกรรมการลงโทษ
ตามมติ 1718) และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมติ
คณะมนตรีความมัน่ คงที่ 1373 (ค.ศ. 2001) วลีทวี่ า่ โดยมิชกั ช้า
หมายถึง เมือ่ มีเหตุอนั ควรสงสัยหรือเชือ่ ว่า บุคคลหรือหน่วยงาน
นั้นเป็นผู้ก่อการร้าย และเป็นบุคคลผู้ให้ TF หรือเป็นองค์กร
ก่อการร้าย ในทั้งสองกรณี วลีที่ว่า โดยมิชักช้า ต้องตีความใน
บริบทที่มีความต้องการจะป้องกันการไหลออกหรือการค่อยๆ
สูญหายไปของเงิน หรือทรัพย์สินอื่นที่เชื่อมโยงกับผู้ก่อการร้าย
กับองค์กรก่อการร้าย กับบุคคลผู้ให้ TF และกับการให้เงิน
สนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง และ
ต้องตีความในบริบทของความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการกระท�ำอัน
เป็นการรวมพลังทั่วโลกเพื่อสกัดกั้นและระงับยับยั้งกระแสของ
เงินหรือทรัพย์สินอย่างรวดเร็ว
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AML/CFT

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

BNI

Bearer-Negotiable Instrument

CDD

Customer Due Diligence

DNFBP

Designated Non-Financial Business or Profession

FATF

Financial Action Task Force

FIU

Financial Intelligence Unit

IN

Interpretive Note
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สารบัญชื่ออักษรย่อ
อักษรย่อ
AML/CFT

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย

BNI

ตราสารผู้ทรงเปลี่ยนมือได้/ตราสารที่ออกให้แก่ผู้ถือที่เปลี่ยนมือได้

CDD

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

DNFBP

ธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

FATF

คณะท�ำงานเฉพาะกิจเพื่อด�ำเนินมาตรการทางการเงิน

FIU

หน่วยข่าวกรองทางการเงิน

IN

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม
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ML

Money Laundering

MVTS

Money or Value Transfer Service (s)

NPO

Non-Profit Organization

Palermo Convention The United Nations Convention against Transnational
Organized Crime 2000
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PEP

Politically Exposed Person

R.

Recommendation

RBA

Risk-Based Approach
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สารบัญชื่ออักษรย่อ
อักษรย่อ
ML

การฟอกเงิน

MVTS

บริการการโอนเงินหรือการโอนมูลค่าเงิน

NPO

องค์กรไม่แสวงหาก�ำไร

Palermo Convention อนุสัญญาพาเลอโม (อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ ค.ศ.2000)
PEP

บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

R.

ข้อแนะน�ำ (หมายถึงข้อแนะน�ำ FATF)

RBA

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
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SR.

Special Recommendation

SRB

Self-Regulatory Bodies

STR

Suspicious Transaction Report

TCSP

Trust and Company Service Provider

Terrorist Financing
Convention

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

UN

United Nations

Vienna Convention

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

ข้อแนะน�ำพิเศษ

SRB

หน่วยงานก�ำกับดูแลตนเอง

STR

รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

TCSP

ผู้ให้บริการจัดตั้งทรัสต์และบริษัท

Terrorist Financing
Convention

อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายค.ศ. 1999

UN

สหประชาชาติ

Vienna Convention

อนุสัญญาเวียนนา (อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ายา
เสพติดผิดกฎหมายและสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท)
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ANNEX: FATF GUIDANCE DOCUMENTS
Best Practice Guidelines on Providing Feedback to Reporting Financial Institutions
and Other Persons (June 1998).
Guidance for Financial Institutions in Detecting Terrorist Financing (April 2002).
International Best Practices: Combating the Abuse of Non-Profit Organisations
(October 2002).
International Best Practices: Combating the Abuse of Alternative Remittance Systems
(June 2003).
The Implementation of Financial Provisions of United Nations Security Council
Resolutions to Counter the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (June 2007).
Guidance on the Risk-Based Approach (June 2007 - October 2009).
Nine documents including RBA Guidance for:
- the Financial Sector;
- Real Estate Agents;
- Accountants;
- TCSPs;
- Dealers in precious metals and stones;
- Casinos;
- Legal Professionals;
- Money Service Businesses; and
- the Life Insurance Sector.
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ภาคผนวก เอกสารแนวทางของ FATF
แนวทางส�ำหรับหลักปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการแสดงความเห็นต่อสถาบันการเงินที่มีหน้าที่ในการ
รายงานและบุคคลอื่นๆ (มิถุนายน 1998)
คูม่ อื ส�ำหรับสถาบันการเงินในการตรวจจับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (เมษายน 2002)
หลักปฏิบัติระหว่างประเทศที่ดีในการต่อต้านการใช้องค์กรไม่แสวงก�ำไรไปในทางที่ผิด
(ตุลาคม 2002)
หลักปฏิบัติสากลที่ดีในการต่อต้านการใช้ระบบการส่งเงินทางเลือกไปในทางที่ผิด
(มิถุนายน 2003)
การปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตทิ างการเงินของญัตคิ ณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติในการต่อต้าน
การแพร่ขยายของอาวุธที่มีพลังท�ำลายล้างสูง (มิถุนายน 2007)
คู่มือว่าด้วยวิธีการใช้การประเมินความเสี่ยง (มิถุนายน 2007- ตุลาคม 2009)
เอกสาร 9 ฉบับซึ่งรวมถึงคู่มือเกี่ยวกับ RBA ส�ำหรับภาคส่วนต่างๆ ต่อไปนี้
- ภาคส่วนการเงิน
- ตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
- นักบัญชี
- ผู้ให้บริการกองทุนทรัพย์และบริษัท
- ผู้ค้าโลหะมีค่าและอัญมณี
- คาสิโน
- ผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
- ธุรกิจการให้บริการทางการเงิน
- ภาคส่วนการประกันชีวิต
ข้อแนะนำ�ของคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงิน
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ANNEX: FATF GUIDANCE DOCUMENTS
The Implementation of Activity-Based Financial Prohibitions of United Nations
Security Council Resolution 1737 (October 2007).
Capacity Building for Mutual Evaluations and Implementation of the FATF Standards
within Low Capacity Countries (February 2008).
Best Practices Paper on Trade Based Money Laundering (June 2008).
The Implementation of Financial Provisions of UN Security Council Resolution 1803
(October 2008).
International Best Practices: Freezing of Terrorist Assets (June 2009).
Best Practices Paper: Confiscation (R.3 & 38) (February 2010).
International Best Practices: Detecting and Preventing the Illicit Cross-Border
Transportation of Cash and Bearer Negotiable Instruments (February 2010).
International Best Practices: Managing the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist
Financing Policy Implications of Voluntary Tax Compliance Programmes (October
2010).
FATF Guidance on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures and
Financial Inclusion (June 2011).
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ภาคผนวก เอกสารแนวทางของ FATF
เอกสารว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อห้ามทางการเงินที่อาศัยกิจกรรมเป็นหลักตามญัตติ 1737 ของ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (ตุลาคม 2007)
การสร้างขีดความสามารถในการประเมินซึง่ กันและกันและการใช้มาตรฐานของ FATF ภายในกลุม่
ประเทศที่มีขีดความสามารถต�่ำ (กุมภาพันธ์ 2008)
เอกสารว่าด้วยหลักปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการฟอกเงินผ่านการค้า (มิถุนายน 2008)
การใช้บทบัญญัติทางการเงินของญัตติ 1803 ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
(ตุลาคม 2008)
หลักปฏิบัติสากลที่ดีในการอายัดทรัพย์สินของผู้ก่อการร้าย (มิถุนายน 2009)
เอกสารว่าด้วยหลักปฏิบัติที่ดีในการริบ (ข้อแนะน�ำที่ 3 และ 38) (กุมภาพันธ์ 2010)
หลักปฏิบัติระหว่างประเทศที่ดีในการตรวจสอบและป้องกันการขนส่งเงินสดและตราสารผู้ถือที่
เปลี่ยนมือได้ข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย (กุมภาพันธ์ 2010)
หลักปฏิบัติสากลที่ดีในการจัดการกับแผนปฏิบัติตามกฎหมายภาษีด้วยความสมัครใจที่มีผลต่อ
นโยบายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ตุลาคม 2010)
คู่มือ FATF ว่าด้วยมาตรการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการเข้าถึงบริการทางการเงิน (มิถุนายน 2011)
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