
“FATF และผลกระทบจากการ
มขีอบกพรองในเชงิยทุธศาสตร 

ดาน AML/CFT”

ปราณี เกาเอี้ยน
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

28 มิถุนายน 2555



หัวขอการบรรยาย

• บทบาทของ FATF
• กระบวนการ ICRG ของ FATF

– ความเปนมา
– สถานะปจจุบัน
– ผลกระทบ

• การดําเนินการของไทยเพื่อปรับปรุงขอบกพรอง

• มาตรฐานสากล FATF ใหม



บทบาทของ FATF
• กําหนดมาตรฐานสากลเพือ่ปองกันและปราบปราม

การฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการราย

• ประเมินการปฏิบัตติามมาตรฐานสากลในประเทศ

ตางๆ

• มาตรฐานกําหนดไวในเอกสารเรียกวา “ขอแนะนํา
ของ FATF”



เหตุผลที่ประเทศไทยตองปฏบิัติ
ตามมาตรฐานสากล
คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติไดมีมติที ่
1617 (ป 2548) กําหนดใหประเทศที่เปนภาคีสมาชิก
ขององคการสหประชาชาติจัดใหมีมาตรการในการ

ปองกันปราบปรามและตอตานการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการราย รวมทั้งการนําแนวทางปฏิบัติ
ตามขอแนะนําของ FATF มาประยุกตใชอยางเต็ม
รปูแบบ



กฎบัตรแหงสหประชาชาติขอ 25 
ระบุวาสมาชิกของสหประชาชาติ
ตกลงยอมรับและปฏบิัติตามคํา
วินิจฉยัของคณะมนตรีความมั่นคง
แหงสหประชาชาติ

เหตุผลที่ประเทศไทยตองปฏิบัติ

ตามมาตรฐานสากล



ผลการประเมนิการปฏิบัตติาม
มาตรฐานสากล (40+9 ขอ)
ของประเทศไทย (ป 2550) โดย IMF 
• ปฏิบัตติามมาตรฐานครบถวน: 2 ขอ
• ปฏิบัตติามมาตรฐานคอนขางมาก: 4 ขอ
• ปฏิบัตติามเพียงบางสวน: 29 ขอ
• ไมเปนไปตามมาตรฐาน: 13 ขอ
• ไมเกีย่วกับสภาพการณของประเทศไทย:1 ขอ



ผลการประเมินการปฏบิตัิตาม
มาตรฐานสากลตามขอแนะนาํหลัก 
6 ขอ 
1. ความผิดฐานฟอกเงิน PC
5. การพิสูจนทราบขอเท็จจริงของลกูคา (CDD) NC
10. การจัดเก็บบันทึก PC
13. รายงานธุรกรรมนาสงสัย PC
SRII ทําใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายเปนความผิด
ทางอาญา

PC

SR IV รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการกอการราย PC



ผลการประเมินการปฏิบตัิตาม
มาตรฐานสากลตามขอแนะนํา
สําคัญ 10 ขอ 
3. การริบทรัพยหรือมาตรการชั่วคราว LC
4. กฎหมายการรักษาความลับที่สอดคลองกับขอแนะนาํ C
23. การควบคุมกํากับดูแลและติดตาม PC
26. หนวยขาวกรองทางการเงนิ (FIU) PC
35. อนุสัญญา PC
36. ความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทางกฎหมาย (MLA) PC
40. ความรวมมือในรูปแบบอื่น LC
SR I ดําเนินการตามกรรมสาร UN PC
SR III อายัด และริบทรัพยของผูกอการราย PC
SR IV ความรวมมือระหวางประเทศ PC



กระบวนการ ICRG ของ FATF
• FATF ติดตามการปฏิบตัิตามมาตรฐานสากลของ
ประเทศตางๆ โดยตั้งคณะทํางาน International 
Cooperation Review Group 
(ICRG) ขึ้นในป 2550

• ป 2551 เกิดวิกฤติการเงินสหรัฐฯ 
• ป 2552 ที่ประชุม G20 หวงใยเรื่องความโปรงใสทาง
การเงิน และขอให FATF ประกาศรายชื่อประเทศที่มี
ความเสี่ยงดานการฟอกเงินและกอการรายภายในเดือน

กุมภาพันธ 2552 (ออก Public Statement) 9



FATF Public Statement 
(กุมภาพันธ 2555)

• กลุมแรก/ ตองตอบโต: เรียกรองใหทุกประเทศมีมาตรการตอบ

โต เชนเกาหลีเหนอื และอิหราน
• กลุมสอง/ ใหเฝาระวัง: เรียกรองสมาชิก FATF ใหเฝาระวัง
ความเสี่ยงที่เกดิจากขอบกพรองของประเทศในบัญชีรายชื่อ คือ 
Bolivia, Cuba, Ethiopia, Ghana,
Indonesia, Kenya, Myanmar, Nigeria,
Pakistan, São Tomé and Príncipe,
Sri Lanka, Syria, Tanzania, Thailand 
and Turkey.



กระบวนการ ICRG เกี่ยวกับประเทศไทย 
• ตุลาคม 2552:

– รายงาน prima facie ของ FATF ระบุวาประเทศ
ไทยอาจเขาสูกระบวนการติดตามของ ICRG

• ธันวาคม 2552:
– รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมีหนังสือแจงยืนยันที่จะ
ปรับปรุงในประเด็นสําคัญที่กําหนดภายใน 31 ตุลาคม 2554 
ไดแก 
• มีการกํากับดูแลภาคการเงินในดาน AML/CFT อยางเพียงพอ
• แกไขกฎหมายเพื่อแกไขขอบกพรองในขอบัญญัติทางอาญาเกี่ยวกับการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

• จัดตั้งและดําเนินการกลไกทางกฎหมายเพื่อยึดอายัดเงินทุนของผูกอการราย



กระบวนการ ICRG เกี่ยวกับประเทศไทย
• กุมภาพันธ 2553:

– ประเทศไทยถูกระบุวาเปนประเทศที่มีขอบกพรองเชิงยุทธศาสตรโดยเฉพาะ
อยางยิ่งใน 3 ประเด็น ไดแก การกํากับดูแลผูมีหนาที่รายงาน กฎหมายการ
ตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการดําเนินมาตรการ
ทางกฎหมายตอเรื่องดังกลาว

– ไทยตองรายงานความคืบหนาในการดําเนินแผนปฏิบัติการอยางตอเนื่อง

• กุมภาพันธ 2555:
– FATF ประกาศ Public Statement จัดใหไทยอยูในกลุม
ประเทศที่มีความบกพรองเชิงยุทธศาสตรและไมมีความคืบหนาอยาง
เพียงพอหรือไมยอมรับแผนปฏิบัติการที่จัดทํารวมกับ FATF เพื่อแกไข
ขอบกพรองเหลานั้น และใหประเทศตางๆ เฝาระวังความเสี่ยงในการทํา
ธุรกรรมกับไทย 12



กระบวนการ ICRG เกี่ยวกับประเทศไทย
• ผลกระทบของการถูกประกาศรายชื่อใน Public Statement

– เสียภาพลักษณ

– ประเทศอื่น/สถาบันการเงินระหวางประเทศ อาจมีมาตรการจํากัดมิ
ใหสถาบันการเงินของไทยเขาถึงระบบการเงินระหวางประเทศ เชน 
การเพิ่มการตรวจสอบธุรกรรม

• สงผลใหการทําธุรกิจมีคาใชจาย และใชเวลาดําเนินการเพิ่มขึ้น
• ประชาชนและธนาคารไดรับความไมสะดวก

• ตัวอยาง: FinCEN แจงสถาบันการเงินของสหรัฐถึงพันธกรณี
ที่เพิ่มขึ้นตามมาตรา 312 ของ USA PATRIOT ACT โดย
ใหสถาบันการเงินของสหรัฐเพิ่มการตรวจสอบเมื่อมกีารทํา
ธุรกรรมกับสถาบันการเงินของไทย

13



คาดการณผลกระทบตอสถาบันการเงิน

เมื่อประเทศไทยถูกจัดเปนประเทศเสีย่ง

ดานการฟอกเงิน
• สถาบันการเงินตองทํา Due Diligence ลูกคา โดยขอขอมูลลูกคา 

และขอมูลเกี่ยวกับธุรกรรมนั้นๆ เพิ่มมากขึ้น
• สถาบันการเงินตองลงทุนในการจัดทําระบบ IT เพื่อจัดเก็บขอมูลลูกคา

รวมถึงการเก็บขอมูลในรูปแบบเอกสารเพิ่มขึ้น

• สถาบันการเงินไทยจะถูกประเมินในเชิงลึก โดยการทํา Enhanced 
Due Diligence และธนาคารในตางประเทศ จะตองตรวจสอบ 
สัมภาษณ หรือการประชุมทางโทรศัพท ซึ่งคาใชจายจากกําลังคน และ
เวลาที่เพิ่มขึ้นจะคํานวณออกมาเปนตนทุนของการรับทําธุรกรรมใหกับ

ลูกคา 14



คาดการณผลกระทบตอสถาบันการเงิน

เมื่อประเทศไทยถูกจัดเปนประเทศเสีย่ง

ดานการฟอกเงิน

15

• การที่สถาบันการเงินจะไปกูเงินจากสถาบันการเงินในตางประเทศ 
จะมีคาใชจายสูงขึ้น ดอกเบี้ยแพงขึ้น (เพราะความเสี่ยงสูงขึ้น) หรือ
อาจจะไมไดรับการพิจารณาอนุมตัเิงินกู หรือมีขั้นตอนในการ
ตรวจสอบสถาบันการเงินมากขึ้น และคาใชจายในการตรวจสอบจะ
ถูกผลักเปนตนทนุในการปลอยกูเชนกนั

• การจัดตั้งบริษัทลูก สํานักงานผูแทน และการเปดสาขาของสถาบัน
การเงินไทยในตางประเทศ จะยากขึ้นเนือ่งจากโดนตรวจสอบใน
เชิงลึก หรืออาจทําไมไดเลย



มาตรฐานสากลใหม
• ในเดือนกุมภาพันธ 2555 FATF ออกมาตรฐาน 

AML/CFT ฉบบัใหม ซึ่งมีประเด็นหลกั สรุปไดดังนี้
• การประเมินความเสี่ยง 
มาตรฐานเดิมเพียงระบุวา ประเทศตางๆ ควรบงชี้ ประเมิน 
และเขาใจความเสี่ยง และดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยง
เหลานั้น  มาตรฐานใหมกาํหนดใหสถาบันการเงิน และ
ธรุกิจและวชิาชีพที่มิใชสถาบนัการเงินตามที่กําหนดตอง
ประเมินและลดความเสี่ยงดาน AML/CFT ดวย โดยมี
มาตรการที่เขมขนในกรณีที่มีความเสี่ยงสูง และอาจใช
มาตรการอยางงายในกรณีที่ความเสี่ยงต่ํา  แนวทาง
ดังกลาวกาํหนดขึ้นเพื่อชวยใหประเทศตางๆ และสถาบัน
การเงินสามารถจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น



มาตรฐานสากลใหม (ตอ)
• ความโปรงใส
ความไมโปรงใสเกี่ยวกบักรรมสิทธิ์และอาํนาจควบคุมนิติ
บุคคลและขอตกลงตามกฎหมาย หรือเกี่ยวกบัคูกรณีในการ
โอนเงินทางอิเลกทรอนิกส ทาํใหตราสารเหลานัน้มีความ
เสี่ยงที่จะถกูอาชญากรและผูกอการรายใชไปในทางที่ผิด  
FATF จึงไดปรับขอกําหนดเกี่ยวกบัความโปรงใสในเรื่อง
เหลานี้  ใหมีขอมูลที่เชื่อถือไดเกี่ยวกบัเจาของผูรับ
ประโยชน และผูมีอํานาจควบคุมบริษทั ทรสัต และนติิบุคคล
หรือขอตกลงตามกฎหมายอื่นๆ และยงัมีขอกําหนดเขมงวด
ยิ่งขึ้นเกี่ยวกบัขอมูลที่ตองสงพรอมการโอนเงินทางอิเลก
ทรอนิกส  ซึ่งจะทําใหอาชญากรและผูกอการรายจะปดบงั
กิจกรรมยากขึน้



มาตรฐานสากลใหม (ตอ)
• ผูมีความเกี่ยวของกบัการเมอืง (Politically Exposed 

Persons (PEP)) รวมผูมีสวนเกี่ยวของกับการเมืองทั้ง
ในและตางประเทศ

• บรกิารโอนมูลคาเงิน
ประเทศตางๆ ตองจดทะเบียนผูใหบรกิารโอนมูลคาเงิน 
ตลอดจนลงโทษบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่
ใหบรกิารโอนเงินหรือมูลคาโดยไมมีใบอนุญาตหรือไม
จดทะเบียน



มาตรฐานสากลใหม (ตอ)
• หนวยขาวกรองทางการเงิน  (FIU)

– ใหมีความชัดเจนเกี่ยวกบับทบาทหนาที่ของหนวยปฏิบัติ
ตางๆ ที่รบัผิดชอบ AML/CFT  และใหมีเทคนิคการ
สืบสวน และอํานาจในการรองขอและวเิคราะหขอมูล
การเงินเกี่ยวกบับญัชีและธรุกรรมที่สงสัยวาเปนของ
อาชญากร

– ใหประเทศตางๆ จัดตั้ง FIU ที่ทําหนาที่เปนหนวยงาน
กลางของประเทศในการรบัและวิเคราะห (ก) รายงาน
ธรุกรรมสงสัย และ (ข) ขอมูลอื่นที่เกี่ยวกบัความผิดมูล
ฐาน การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการราย และสงผลการวิเคราะหใหหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการตอไป  นอกจากนี้ FIU ตองสามารถ
รองขอขอมลูเพิ่มเติมจากผูมีหนาที่รายงาน และเขาถึง
ขอมูลอื่นๆ ที่จาํเปนตองใชในการปฏบิตัิหนาที่อยาง
เหมาะสม และรวดเร็ว



มาตรฐานสากลใหม (ตอ)
• ความรวมมอืระหวางประเทศ

- กาํหนดใหมีการแลกเปลี่ยนขอมลูอยางมีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้นเพื่อการสืบสวน กาํกับดูแล และดาํเนินคดี  ซึ่งยังจะ
เปนประโยชนตอการสืบคน อายัด และริบทรัพยที่ผิด
กฎหมาย  โดยเนนความรวมมือระหวางประเทศมากขึน้ใน
การแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อ AML/CFT โดยยังคงหลกัการ
สําคญัคือตองมีมาตรการรกัษาความลบัขอมลู    
นอกจากนี้ FATF ยังเพิ่มขอกาํหนดเรื่องการสนบัสนุน
ทางการเงินแกการแพรกระจายอาวุธทีม่ีอํานาจทําลาย
ลางสูง (นิวเคลยีร เคม ีชีวภาพ) การทจุริตกบัผูมีความ
เสี่ยงทางการเมือง และความผิดเกี่ยวกบัภาษี



สิ่งที่ตองดําเนินการ
ดําเนินการออกกฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวของตาม
ความใน พ.ร.บ. ปปง. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552 ที่มีหลกัการ
ตามมาตรฐานสากลใหมีผลบังคับใชอยางสมบูรณ 
ประเมินความเสี่ยงภาคการเงินดาน AML/CFT
กาํหนดความรบัผิดชอบที่ชัดเจนของหนวยงานกาํกบั
ดูแลในเรือ่ง AML/CFT
เพิ่มการใหความรวมมือกับตางประเทศ (FIU, MLAT)



สิ่งที่ตองดําเนินการ (ตอ)
แกไข/ปรบัปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ เชนประมวลกฎหมาย
อาญา เรื่องการกอการราย ตองครบถวนตามอนุสัญญา 
และความผิดมูลฐานตองครบถวนตามมาตรฐานสากล 
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของรวมกนัผลกัดันการดาํเนินการ 
หรือการออก/แกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับขอแนะนําของ 
FATF
เพิ่มความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของดาน 
AML/CFT อยางเปนรูปธรรม ผานกลไกคณะทํางานดาน
ตางๆ เชน กฎหมาย การกาํกับดูแลผูมีหนาที่รายงาน และ
การบังคับใชกฎหมาย
เก็บรวบรวมสถิติดาน AML/CFT เพื่อใชในการประเมินผล
การดําเนินงาน
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