เมียนมาหลังออกจจากสถานะประเทศที FATF เฝ้ าระวังด้านการฟอกเงิ น
โดยฝา่ ยวิจยั ธุรกิจ ธนาคารเพือการส่

งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
เมือวันที 24 มิ ถนุ ายน 2559 คณะทํางานเฉพาะกิ จเพือดําเนิ นมาตรการทางการเงิ นเกี ยวกับ
การฟอกเงิ น (Financial
Financial Action Task Force on Money Laundering : FATF) ประกาศถอดเมียนมาออกจาก
บัญชี รายชือประเทศทีที มีความบกพร่องเชิ งยุทธศาสตร์ด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิ นแก่การก่อการร้าย (Anti-Money
Money Laundering/Counter Financing
of Terrorism : AML/CFT) เนื องจากเมียนมามีพฒ
ั นาการในการดําเนิ นการที
การที มีประสิ ทธิ ภาพมากขึNน
เพือแก้ไขปัญหาด้านการฟอกเงิ นและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิ นแก่การก่อการร้าย หลังจากในช่วงทีผ" ่านมา
เมียนมาปฏิบตั ติ ามนโยบายและขัน ตอนการดําเนินงานของ FATF อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเมียนมา
ยังไม่หลุดออกจากบับัญชีรายชือ" ประเทศที
ประเท ม" คี วามเสีย" งสูงในการฟอกเงินของ FATF อย่างเต็มรูปแบบ จนกว่าเมียนมา
จะดําเนินการปราบปรามการฟอกเงิ
การฟอกเงินได้อย่างสมบูรณ์ตามกรอบเวลาที" FATF กําหนด แต่กเ็ ป็ นสัญญาณที ดีที
สะท้ อนให้เห็นว่าเมียนมาเป็ นที ยอมรับของนานาชาติ มากขึNน อันจะช่ วยสนับสนุนให้นักลงทุนมีความมันใจ

ในการเข้าไปดําเนิ นธุธุรกิ จในเมี ยนมามากขึ
นมา
Nน ตลอดจนช่ วยลดอุปสรรคและขัขันN ตอนการทํ
ตอน
าธุรกรรม
ทางการเงิ นกับธนาคารในเมียนมา
เมียนมามีรายชื"ออยู่ในบัญชีทม"ี คี วามบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ดา้ น AML/CFT ตัง แต่ปี 2553 เนื"องจาก
ชาวเมีย นมาส่ส่ว นใหญ่ นิย มซือสิน ค้า ด้วยเงินสดเป็
สด นหลัก แม้กระทังการซื
"
อสินค้าที"ม ีราคาสู
าคา งก็ต าม ส่งผลให้
การติดตามและตรวจสอบเส้
เส้นทางการเงินในเมียนมาเป็ นไปอย่างยากลําบาก อีกทัง ภาคธนาคารของเมียนมายัง
ขาดระบบการตรวจสอบธุ
ระบบการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและมาตรการที
และ
ม" ปี ระสิทธิภาพในการปป้องกันความเสีย" งจากการฟอกเงิน
ซึ"งรัฐบาลเมียนมาตระหนักถึงปญั หาดังกล่าว และใช้ความพยายามในการปิ ดช่องทางการฟอกเงินในประเทศ
มาโดยตลอด สะท้อนได้จากการออกกฎหมายและข้
ากการออก
อบังคับหลายฉบับทีเ" กีย" วข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน อาทิ Anti-Money
Money Laundering Law 2014, Directive for the Customer Due Diligence Measures 2015
และ Anti-Money
Money Laundering Guidelines 2015 เป็ นต้น ซึง" FATF ได้ทาํ การประเมินขัน ตอนการดําเนินงานต่างๆ
ของเมี ย นมาตามกรอบเวลาที
ตามกรอบเวลาที" กํ า หนด ก่ อ นที" จ ะพิ จ ารณาถอดเมี ย นมาออกจากบั
ออกจากบั ญ ชี ด ั ง กล่ า วในที" สุ ด
ทัง นี FATF แบ่งกลุ่มประเทศทีม" คี วามบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ดา้ น AML/CFT เป็ น 3 ระดับ ดังนี
1
ประเทศทีม" คี วามบกพร่อง
อย่างร้ายแรง

ได้แก่ เกาหลีเหนือ

2
ประเทศที" ม ี ค วามบกพร่ องและกํ
อง
าลั ง ปรั บ ปรุ ง
การปฏิบ ัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT โดย
FATF ติดตามการปฏิบตั อิ ย่างใกล้ชดิ ซึ"งต้องดําเนินการ
ตามแผนปฏิบตั กิ ารให้แล้วเสร็จภายในเวลาทีก" าํ หนด

3
ป ร ะ เ ท ศ ที" ไ ม่ อ ยู่ ใ น
กระบวนการติ ด ตามความ
คืบหน้าของ FATF อีกต่อไป

อาทิ อิรกั ซีเรีย และ สปป.
สปป ลาว

อาทิ เมียนมา และปาปวั นิวกินี

อ อ ก จ า ก บั ญ ชี
รายชื อประเทศที
มี ค วามเสี ยงใน
การฟอกเงิ นสู ง
ของ FATF อย่าง
เต็มรูปแบบ

-2ข้อปฏิ บตั ิ ของธนาคาร/สถาบันการเงิ นในเมียนมา

เมีย นมาได้ ออกกฎระเบี ย บที"เ กี"ยวข้องกับ การป้ องกัน การฟอกเงิน หลายฉบับ เพื"อสร้ างมาตรฐาน
การตรวจสอบเส้นทางการเงินในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ หนึ"งในเครื"องมือสําคัญทีจ" ะบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว
คือ การจัดทํา Directive for the Customer Due Diligence Measures 2015 ของธนาคารกลางเมียนมา ซึง" กําหนดให้
ธนาคาร/สถาบันการเงิน (FIs) ในประเทศ มีหน้าทีต" รวจสอบและรายงานธุรกรรมทางการเงินทีผ" ดิ ปกติหรือต้องสงสัยว่า
เป็ นการฟอกเงินต่อ Financial Intelligence Unit (FIU) ซึง" มีหน้าทีก" าํ กับดูแลและควบคุมให้ FIs ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดทีน" ่าสนใจ ดังนี
1) ข้อปฏิ บตั ิ ระหว่างธนาคารกลางเมียนมา-ธนาคาร/สถาบันการเงิ น
กฎระเบียบและมาตรการป้องกันการฟอกเงินต่างๆ ทีเ" กีย" วข้อง มีผลบังคับใช้กบั
สาขาของธนาคารทัง ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง ธนาคารในเครือทุกแห่ง
FIs ต้องทบทวนขัน ตอนการดําเนินงานและมาตรการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน
เป็ นประจํา และปรับปรุงให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
FIs ต้องรายงานข้อมูลเกีย" วกับกฎระเบียบ และขัน ตอนการปฏิบตั งิ านให้แก่
ธนาคารกลางเมียนมาตามกําหนด

•
•
•

2) ข้อปฏิ บตั ิ ระหว่างธนาคาร-ธนาคาร
•

•
•
•

ตรวจสอบข้อมูล/ประวัตขิ องธนาคาร และขอเอกสารทีเ" กีย" วข้องให้ครบถ้วนก่อนทีจ" ะ
เปิ ดความสัมพันธ์ในลักษณะธนาคารตัวแทน (Correspondent Bank) และประเมิน
ความเสีย" งด้านการฟอกเงินของธนาคารนัน ๆ ตามกฎระเบียบและขัน ตอนทีก" าํ หนด
การเปิ ดความสัมพันธ์กบั ธนาคารใดๆ ต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากคณะผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของธนาคารเท่านัน
ห้ามแลกเปลี"ยนความสัมพันธ์กบั ธนาคารทีไ" ม่มตี วั ตน (Shell Banks) หรือ
ไม่มใี บอนุญาตดําเนินกิจการธนาคาร (Banking License)
ห้ามเปิ ดบัญชีและทําธุรกรรมใดๆ กับ Shell Banks

3) ข้อปฏิ บตั ิ ระหว่างธนาคาร-ลูกค้า
•

•
•

ตรวจสอบข้อมูลส่ว นตัวและประวัติเ จ้า ของบัญ ชี และแหล่งที"มาของรายได้
เจ้า ของบัญ ชี หรือลักษณะของธุ ร กิจ และขนาดสินทรัพย์ (กรณี เป็ น บริษัท)
อย่างละเอียด
ห้ามเปิ ด/รักษาบัญชีทไ"ี ม่สามารถระบุตวั ตนเจ้าของบัญชี
จับตาธุรกรรมทางการเงินทีผ" ดิ ปกติและมีมลู ค่าสูง ตลอดจนประเมินความเสีย" งลูกค้า
เป็ นประจํา (หากพบธุรกรรมผิดปกติ ต้องทําการปิ ดบัญชีและรายงานต่อ FIU ทันที)

-3กลุ่มลูกค้าที ต้อง
จับตาเป็ นพิ เศษ

บุคคล
- มีแหล่งรายได้ไม่ชดั เจน
- ไม่ใช่บุคคลท้องถิน"
- มีความสัมพันธ์กบั นักการเมือง
- สั "งจ่ายเงินไปยังบุคคลทีไ" ม่มตี วั ตน

บริษทั
- มี Nominee เป็ นผูถ้ อื หุน้
- บริษทั มีสนิ ทรัพย์ขนาดใหญ่
- ใช้เงินสดในการทําธุรกิจเป็ นหลัก

ทัง นี ธนาคาร/สถาบันการเงินในเมียนมามีหน้าทีต" ้องรายงานต่อ FIU เมือตรวจพบการทํา
ธุรกรรมที ผิดปกติ ภายใน 24 ชัวโมงสํ

าหรับพืNนที เขตเมือง และไม่เกิ น 3 วันทําการสําหรับพืNนที
นอกเขตเมือง นอกจากนี ธนาคาร/สถาบันการเงินแต่ละแห่งต้องตรวจสอบข้อมูลเงินเข้า-ออก และ
รายงานธุรกรรมการโอนเงินทีเ" ข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ทก"ี าํ หนด โดยมีรายละเอียด ดังนี
ธุรกรรม
การโอนเงิ นในประเทศ
การโอนเงิ นระหว่างประเทศ
การโอนเงิ นที ข้อมูลผู้โอนเงิ นไม่สมบูรณ์

รายละเอียด
มูลค่าสูงกว่า 100 ล้านจ๊าต (ราว 3 ล้านบาท)
มูลค่าสูงกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว
350,000 บาท)
ชื"อ-นามสกุลจริง เลขทีบ" ญ
ั ชี เลขทีบ" ตั รประชาชน
วันเกิดหรือสถานทีเ" กิด

ธนาคาร/สถาบันการเงิ นที ม ี ส่วนเกี ย วข้องกับการฟอกเงิ นจะถูกปรับไม่เกิ น 500 ล้ านจ๊าต
(ราว 15 ล้านบาท) ขณะที ผ ้บู ริ หารและ/หรือผู้ถือหุ้นจะถูกจําคุกไม่เกิ น 7 ปี
นับจากนี การทําธุรกรรมกับธนาคารในเมียนมาจะมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึน เป็ นลําดับ
เนื"องจากการทําธุรกรรมกับประเทศที"มคี วามบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT อย่างเมียนมา
ในช่วงที"ผ่านมา มักถูกตรวจสอบอย่างละเอียดและขอเอกสารเฉพาะเป็ นกรณีพเิ ศษ ซึ"งทําให้ใช้เวลา
ค่ อ นข้า งมากในการทํ า ธุ ร กรรมแต่ ล ะรายการ ดัง นั น การออกจากบัญ ชี ร ายชื อ ประเทศที มี
ความบกพร่องเชิ งยุทธศาสตร์ฯ ของเมียนมาในครังN นีN นับเป็ นก้ าวย่างสําคัญไปสู่การออกจาก
บัญชี รายชื อประเทศที มีความเสี ยงสูงในการฟอกเงิ นของ FATF อย่างเต็มรูปแบบในระยะถัดไป
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชวี ดั ภาพลักษณ์คอร์รปั ชันโลก (Corruption Perceptions Index) ของ
องค์ ก รเพื"อ ความโปร่ ง ใสนานาชาติ (Transparency
International) ซึ"ง จัด อัน ดับ เมีย นมาดีขึน
อย่างต่อเนื"อง โดยปจั จุบนั เมียนมาอยูอ่ นั ดับที" 147 (เทียบกับไทยอันดับที" 76 จากทัง หมด 168 ประเทศ)
จากเดิมเมื"อปี 2553 อยู่อนั ดับที" 176 (จากทัง หมด 178 ประเทศ) สะท้อนให้เห็นว่าภาพลักษณ์ และ
ความน่ า เชื"อ ถื อ ของเมีย นมาในเวทีโ ลกกํ า ลัง พัฒ นาไปในทิศ ทางที"ดีขึน ซึ"ง จะมีส่ ว นช่ ว ยดึง ดู ด
การลงทุนจากต่างประเทศได้อย่างมีนยั สําคัญ
Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ทีป รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ วัตถุประสงค์ใน
การให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ สี  นใจเท่านัน3 โดยธนาคารเพือ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีอ าจ
เกิดขึ3นจากการทีม บี ุคคลนําข้อมูลนี3ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด

