
การปรับปรุงการปฏิบัติตามข�อกําหนดด�าน AML/CFT ของประเทศท่ีอยู$ระหว$างกระบวนการดําเนินงาน 
ประกาศเม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2561 

กรุงปารีส, ฝรั่งเศส, 29 มิถุนายน 2561 – ส�วนหนึ่งของกระบวนการทบทวนการปฏิบัติตาม
มาตรฐานด(าน AML/CFT FATF ได(ระบุประเทศดังต�อไปนี้ มีข(อบกพร�องเชิงยุทธศาสตร5ด(าน AML/CFT โดยท่ี
ประเทศเหล�านี้ ได(จัดทําแผนปฏิบัติการร�วมกับ FATF แม(ว�าสถานการณ5ท่ีแตกต�างกันในแต�ละประเทศ 
ซ่ึงแต�ละประเทศก็ได(แสดงความมุ�งม่ันทางการเมืองระดับสูงไว(อย�างเปCนลายลักษณ5อักษรในการแก(ไข
ข(อบกพร�องท่ีระบุ ซ่ึง FATF มีความยินดีท่ีได(รับทราบคําม่ันเหล�านี้  

มีอีกหลายประเทศท่ียังไม�ได(รับการทบทวนการประเมินโดย FATF ซ่ึง FATF จะระบุประเทศอ่ืน ๆ 
ท่ีก�อให(เกิดความเสี่ยงต�อระบบการเงินระหว�างประเทศเพ่ิมเติมอย�างต�อเนื่อง 

FATF และองค5กรเครือข�ายระดับภูมิภาค (FATF-style regional bodies: FSRBs) จะดําเนินการ
อย�างต�อเนื่องร�วมกับประเทศตามรายชื่อท่ีระบุไว(ด(านล�างและรายงานความคืบหน(าในการแก(ไขข(อบกพร�อง 
ท่ีถูกระบุ FATF เรียกร(องให(ประเทศเหล�านี้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการอย�างเร�งด�วนตามกําหนดเวลา 
ตามท่ีเสนอ โดย FATF จะติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเหล�านี้อย�างใกล(ชิดและขอให(ประเทศ
สมาชิกพิจารณาข(อมูลท่ีระบุไว(ด(านล�าง 

ประเทศท่ีมีข(อบกพร�องเชิงยุทธศาสตร5 

ประเทศท่ีพ(นจากกระบวนการติดตาม 
ความคืบหน(าในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
ด(าน AML/CFT ของ FATF 

เอธิโอเป[ย อิรัก 
วานูอาตู ปากีสถาน 

เซอร5เบีย 
ศรีลังกา 
ซีเรีย 
ตรินิแดดและโตเบโก 
ตูนิเซีย 
เยเมน 

 

เอธิโอเป/ย 

ต้ังแต�เดือนกุมภาพันธ5 2560 เม่ือเอธิโอเป[ยได(ให(ความมุ�งม่ันทางการเมืองระดับสูงท่ีจะทํางานร�วมกับ 
FATF และ ESAAMLG เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและแก(ไขข(อบกพร�องด(านกรอบกฎหมายท่ีเก่ียวข(อง เอธิโอเป[ย 
ได(ดําเนินการปรับปรุงระบบ AML/CFT รวมถึงการพัฒนาคู�มือการกํากับดูแลตามความเสี่ยงสําหรับ DNFBPs 
และเริ่มดําเนินการกํากับดูแล DNFBPs และองค5กรไม�แสวงกําไร (NPOs) ท่ีมีความเสี่ยงสูง โดยเอธิโอเป[ย 
ต(องดําเนินการตามแผนปฏิบัติการต�อไปเพ่ือแก(ไขข(อบกพร�อง ซ่ึงรวมถึง 
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(1) การนําผลการประเมินความเสี่ยงแห�งชาติมาใช(อย�างเต็มท่ี  
(2) กําหนดให( DNFBPs ต(องดําเนินการด(าน AML/CFT 
(3) ดําเนินการริบทรัพย5สินและเครื่องมือท่ีใช(ในการก�ออาชญากรรม  
(4) ใช(มาตรการลงโทษทางการเงินกับบุคคลท่ีถูกกําหนดท่ีเก่ียวข(องกับการก�อการร(ายอย�างสมํ่าเสมอ

และกํากับดูแลองค5กรไม�แสวงกําไรให(เหมาะสมกับความเสี่ยง และ  
(5) กําหนดมาตรการและปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางการเงินกับผู(ท่ีถูกกําหนดเก่ียวกับอาวุธ 

ท่ีมีอานุภาพทําลายล(างสูง 
 

ปากีสถาน 

ในเดือนมิถุนายน 2561 ปากีสถานได(ให(ความมุ�งม่ันทางการเมืองระดับสูงท่ีจะทํางานร�วมกับ FATF 
และ APG ในการเสริมสร(างระบบ AML/CFT และแก(ไขข(อบกพร�องด(านการสนับสนุนทางการเ งิน 
แก�การก�อการร(าย ปากีสถานจะดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือให(บรรลุวัตถุประสงค5ต�อไปนี้ รวมถึง  

(1) แสดงให(เห็นว�ามีการระบุและประเมินความเสี่ยงและกํากับดูแลตามความเสี่ยงด(านการสนับสนุน
ทางการเงินแก�การก�อการร(าย  

(2) แสดงให(เห็นว�ามีการดําเนินมาตรการแก(ไขและการลงโทษต�อความผิดเก่ียวกับ AML/CFT 
และส�งผลให(มีการปฏิบัติตามกฎหมายด(าน AML/CFT ของสถาบันการเงินท่ีดีข้ึน  

(3) แสดงให(เห็นว�าหน�วยงานต�าง ๆ ร�วมมือกันและดําเนินการเพ่ือระบุและบังคับใช(กฎหมาย 
กับผู(ให(บริการโอนเงินหรือมูลค�า (MVTS) ท่ีไม�ได(รับอนุญาต  

(4) แสดงให(เห็นว�าหน�วยงานระบุและบังคับใช(กฎหมายเพ่ือควบคุมการขนเงินสดและมีความเข(าใจ 
ในความเสี่ยงเก่ียวกับการขนเงินสดในการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร(าย  

(5) ปรับปรุงการประสานงานระหว�างหน�วยงานรวมถึงระหว�างหน�วยงานส�วนภูมิภาคและส�วนกลาง
เก่ียวกับการต�อต(านการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร(าย  

(6) แสดงให( เห็นว�าหน�วยงานบังคับใช(กฎหมาย (LEA) ระบุและสืบสวนได(ในทุกกิจกรรม 
ท่ีเปCนการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร(าย และในการสืบสวนและดําเนินคดีมุ�งเน(นไปท่ีบุคคล 
หรือกลุ�มบุคคลท่ีถูกกําหนดและบุคคลและกลุ�มบุคคลท่ีทําการแทนหรือตามคําสั่งของบุคคลหรือกลุ�มบุคคล 
ท่ีถูกกําหนด  

(7) แสดงให(เห็นว�าการดําเนินคดีสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร(ายส�งผลให(เกิดการลงโทษ 
ท่ีมีประสิทธิผล ได(สัดส�วนและสามารถปkองปรามการกระทําผิดได( และเพ่ิมขีดความสามารถและให(การ
สนับสนุน แก�อัยการและศาล 

(8) แสดงให(เห็นถึงประสิทธิผลของมาตรการลงโทษทางการเงิน (โดยการกําหนดหน(าท่ีตามกฎหมาย
อย�างครอบคลุม) ต�อผู(ก�อการร(ายท่ีมีรายชื่อตามข(อมติ UNSC ท่ี 1267 และข(อมติ UNSC ท่ี 1373 
และผู(ท่ีกระทําการแทนหรือในนามของบุคคลเหล�านั้น รวมถึงการปkองกันการระดมทุนและการโยกย(ายเงินทุน 
การระบุและอายัดทรัพย5สิน (ท้ังสังหาริมทรัพย5และอสังหาริมทรัพย5) และการห(ามการเข(าถึงเงินทุนและบริการ
ทางการเงิน  

(9) แสดงให(เห็นถึงการบังคับใช(กฎหมายในด(านการลงโทษทางการเงิน รวมถึงการลงโทษทางปกครอง
และทางอาญา และเจ(าหน(าท่ีระดับภูมิภาคและส�วนกลางให(ความร�วมมือในการบังคับใช(กฎหมาย  
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(10) แสดงให(เห็นว�าได(ดําเนินการยึดทรัพยากรและสิทธิการใช(ทรัพยากรในกิจการ และบริการ 
ของบุคคลท่ีถูกกําหนดหรือถูกควบคุมโดยบุคคลท่ีถูกกําหนด 

 
เซอร<เบีย 

ต้ังแต�เดือนกุมภาพันธ5 2561 เซอร5เบียได(ให(ความมุ�งม่ันทางการเมืองระดับสูงท่ีจะทํางานร�วมกับ 
FATF และ MONEYVAL เพ่ือเสริมสร(างประสิทธิผลด(าน AML/CFT และแก(ไขข(อบกพร�องของกรอบกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข(อง เซอร5เบียได(ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการในการปรับปรุงระบบ AML/CFT รวมถึงการแก(ไข
กฎหมายด(าน AML/CFT, การจัดต้ังสํานักทะเบียนกลาง, การแก(ไขกฎหมายด(านการอายัดทรัพย5สิน, ทบทวน
การประเมินความเสี่ยงระดับชาติ และเริ่มดําเนินการกํากับดูแลตามความเสี่ยง เซอร5เบียต(องปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการเพ่ือแก(ไขข(อบกพร�องต�อไป รวมถึง  

(1) เผยแพร�ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติฉบับทบทวนให(กับผู(ท่ีเก่ียวข(อง และแสดงให(เห็นว�า 
ผู(มีหน(าท่ีรายงานได(ดําเนินการเพ่ือบรรเทาความเสี่ยงได(อย�างเพียงพอ  

(2) กําหนดให(ทนายความอยู�ภายใต(การกํากับดูแลด(าน AML/CFT ในทางปฏิบัติ นําผลการประเมินความเสี่ยง 
ในระดับกิจการมาพิจารณาร�วมในการกํากับ และแสดงให(เห็นถึงการลงโทษอย�างไม�ชักช(าและมีประสิทธิผล  

(3) แสดงให(เห็นถึงการดําเนินการตามข(อกําหนดใหม� ๆ ด(านการตรวจสอบเพ่ือทราบข(อเท็จจริง
เก่ียวกับลูกค(า บุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง และธุรกิจโอนเงิน  

(4) แสดงให(เห็นว�าหน�วยงานท่ีมีอํานาจมีความสามารถเข(าถึงข(อมูลของผู(ได(รับผลประโยชน5ท่ีแท(จริง 
ของนิติบุคคลท่ีถูกต(อง เพียงพอและเปCนปqจจุบันได(อย�างทันท�วงที  

(5) มีการสืบสวนสอบสวนและดําเนินคดีในความผิดฐานฟอกเ งินท้ังในกรณีท่ีกระทําเอง 
และโดยบุคคลท่ีสาม อย�างเพียงพอและมีประสิทธิผล  

(6) แสดงให(เห็นว�ามีการดําเนินมาตรการลงโทษทางการเงินท่ีเก่ียวข(องกับการสนับสนุนทางการเงิน
แก�การร(ายโดยไม�ชักช(าและให(แนวทางปฏิบัติแก�ผู(มีหน(าท่ีรายงานและดําเนินการกับองค5กรไม�แสวงหากําไร
อย�างเหมาะสมความเสี่ยง และ  

(7) แสดงให(เห็นว�าดําเนินมาตรการลงโทษทางการเงินกับการสนับสนุนทางการเงินแก�การแพร�ขยายอาวุธ
โดยไม�ชักช(า 

 
ศรีลังกา 

ต้ังแต�เดือนพฤศจิกายน 2560 เม่ือศรีลังกาได(ให(ความมุ�งม่ันทางการเมืองระดับสูงท่ีจะทํางานร�วมกับ 
FATF และ APG ในการเสริมสร(างประสิทธิผลของระบบ AML/CFT และแก(ไขข(อบกพร�องด(านกรอบกฎหมาย
ต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข(อง ศรีลังกาได(ดําเนินการปรับปรุงระบบ AML/CFT รวมถึงการออกแนวปฏิบัติด(าน AML/CFT 
เฉพาะสําหรับภาค DNFBP การแก(ไขกฎหมายเก่ียวกับทรัสต5 เพ่ือจัดต้ังสํานักทะเบียนกลางสําหรับทรัสต5 
และออกเผยแพร�ในภาค DNFBP ซ่ึงมีความเสี่ยงสูง ศรีลังกาควรดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือแก(ไข
ข(อบกพร�องเชิงยุทธศาสตร5 ซ่ึงรวมถึง  

(1) แก(ไขกฎหมายความร�วมมือทางอาญา (MACMA) เพ่ือให(การให(ความร�วมมือซ่ึงกันและกัน 
ในทางอาญาสามารถทําได(ในลักษณะต�างตอบแทน  

(2) เพ่ิมการกํากับดูแลตามความเสี่ยงและเผยแพร�ในกลุ�มสถาบันการเงินและ DNFBP ท่ีมีความเสี่ยงสูง
รวมถึงการบังคับใช(กฎหมายและลงโทษอย�างเหมาะสมโดยไม�ชักช(า  
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(3) เผยแพร�คดีตัวอย�างและสถิติเพ่ือแสดงให(เห็นว�าหน�วยงานผู(มีอํานาจสามารถเรียกข(อมูล 
ผู(ได(รับผลประโยชน5ท่ีแท(จริงของนิติบุคคลได(โดยไม�ชักช(า  

(4) แสดงให(เห็นว�ามีการดําเนินการของสํานักทะเบียนกลางของทรัสต5 และ  
(5) ออกมาตรการลงโทษทางการเงินเพ่ือดําเนินการตามมติของ UNSC ท่ีเก่ียวข(องกับอิหร�าน 

และแสดงให(เห็นถึงการดําเนินการอย�างมีประสิทธิผลในเรื่องนี้และถึงข(อกําหนดของสหประชาชาติท่ีเก่ียวข(อง
กับ DPRK 

 
ซีเรีย 

ต้ังแต�เดือนกุมภาพันธ5 2553 เม่ือซีเรียได(ให(ความมุ�งม่ันทางการเมืองระดับสูงในการทํางานร�วมกับ 
FATF และ MENAFATF เพ่ือเสริมสร(างประสิทธิผลด(าน AML/CFT ซีเรียได(ดําเนินการเพ่ือปรับปรุงระบบ 
AML/CFT ในเดือนมิถุนายน 2557 FATF เห็นว�าซีเรียได(ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือแก(ไขข(อบกพร�อง
ในส�วนของกรอบกฎหมายด(าน AML/CFT ได(อย�างมีนัยสําคัญ รวมถึงการกําหนดให(การสนับสนุนทางการเงิน
แก�การก�อการร(ายเปCนความผิดอาญา และกําหนดกระบวนการในการอายัดทรัพย5สินของผู(ก�อการร(าย แม(ว�า 
FATF จะเห็นว�าซีเรียได(ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการแล(วเสร็จ แต�เนื่องจากสถานการณ5ด(านความปลอดภัย 
FATF จึงไม�ได(ดําเนินการตรวจสอบ ณ สถานท่ีเพ่ือยืนยันว�ามีการดําเนินการเพ่ือปฏิรูปท่ีจําเปCน และมีการ
ดําเนินการอย�างยั่งยืนหรือไม� FATF จะติดตามสถานการณ5ต�อไปและดําเนินการตรวจเยี่ยม ณ สถานท่ี 
โดยเร็วท่ีสุด 

 

ตรินิแดดและโตเบโก 

ต้ังแต�เดือนพฤศจิกายน 2560 เม่ือตรินิแดดและโตเบโกได(ให(ความมุ�งม่ันทางการเมืองระดับสูง 
ในการทํางานร�วมกับ FATF และ CFATF เพ่ือเสริมสร(างประสิทธิผลด(าน AML/CFT และแก(ไขข(อบกพร�อง 
ในกรอบกฎหมายท่ีเก่ียวข(องต�าง ๆ ตรินิแดดและโตเบโกได(ดําเนินการปรับปรุงระบบ AML/CFT รวมถึง 
การแก(ไขกฎหมายเพ่ือปรับปรุงมาตรการสําหรับความร�วมมือระหว�างประเทศในความผิดเก่ียวกับภาษี 
และการออกกฎหมายเพ่ือปฏิรูประบบความยุติธรรมทางอาญา ตรินิแดดและโตเบโกต(องดําเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการต�อไปเพ่ือแก(ไขข(อบกพร�องเชิงยุทธศาสตร5 รวมท้ัง  

(1) ออกและปฏิบัติตามมาตรการต�าง ๆ เพ่ือเสริมสร(างความร�วมมือระหว�างประเทศ  
(2) ปรับปรุงในเรื่องความโปร�งใสและข(อมูลผู(ได(รับผลประโยชน5ท่ีแท(จริง  
(3) ออกกฎหมายให(แล(วเสร็จ เพ่ือเพ่ิมการดําเนินการในคดีฟอกเงินท่ีอยู�ระหว�างกระบวนการของศาล  
(4) เพ่ิมมาตรการในการติดตามและยึดอายัดทรัพย5ในคดีอาญา  
(5) ให(ความสําคัญและดําเนินคดีสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร(ายเม่ือมีคดีเกิดข้ึน  
(6) แก(ไขบทบัญญัติท่ีจําเปCนเก่ียวกับมาตรการลงโทษทางการเงิน และดําเนินมาตรการในการเฝkาระวัง

องค5กรไม�แสวงผลกําไรตามความเสี่ยง และ  
(7) จัดทํา รับเอา และปฏิบัติตามกรอบกฎหมายเพ่ือต�อต(านการสนับสนุนทางการเงินแก�การแพร�ขยายอาวุธ 

ท่ีมีอานุภาพทําลายล(างสูง 
 



-๕- 
 

แปลและเรียบเรยีงโดย ส$วนพัฒนานโยบายการกํากับ กองกํากับและตรวจสอบ โทร 02 219 3600 ต$อ 5069 (ภัททิรา) 

ตูนิเซีย 

ต้ังแต�เดือนพฤศจิกายน 2560 เม่ือตูนิเซียได(ให(ความมุ�งม่ันทางการเมืองระดับสูงในการทํางาน
ร�วมกับ FATF และ MENAFATF ในการเสริมสร(างประสิทธิผลด(าน AML/CFT และแก(ไขข(อบกพร�อง 
ของกรอบกฎหมายท่ีเก่ียวข(อง ตูนีเซียได(ดําเนินการปรับปรุงระบบ AML/CFT รวมถึงการออกคู�มือการกํากับ
ดูแลด(าน AML/CFT และเริ่มการกํากับดูแลตามความเสี่ยงในภาคหลักทรัพย5และประกันภัย การจัดทํา
ข(อกําหนดสําหรับ DNFBPs และดําเนินการวิเคราะห5 STR ตามความเสี่ยง ตูนิเซียต(องดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการอย�างต�อเนื่อง เพ่ือแก(ไขข(อบกพร�องเชิงยุทธศาสตร5 รวมท้ัง  

(1) กําหนดให(กลุ�ม DNFBP อยู�ภายใต(ระบบ AML/CFT อย�างเต็มรูปแบบ  
(2) จัดเก็บและปรับปรุงทะเบียนการค(าท่ีครบถ(วนและเปCนปqจจุบัน และเสริมสร(างระบบการลงโทษ

สําหรับผู(ฝwาฝxนข(อกําหนดเรื่องความโปร�งใส  
(3) แสดงให(เห็นถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการวิเคราะห5 STR อย�างต�อเนื่อง  
(4) แสดงให( เห็นว�ามาตรการลงโทษทางการเ งิน ท่ี เ ก่ียวกับการก�อการร( ายดําเนินการได( 

อย�างเต็มรูปแบบและมีการเฝkาระวังภาคสมาคมอย�างเหมาะสม และ  
(5) จัดทําและดําเนินมาตรการลงโทษทางการเงินท่ีเก่ียวข(องกับ WMD 
 

เยเมน 

ต้ังแต�เดือนกุมภาพันธ5 2553 เม่ือเยเมนได(ให(ความมุ�งม่ันทางการเมืองระดับสูงท่ีจะทํางานร�วมกับ 
FATF และ MENAFATF เพ่ือแก(ไขข(อบกพร�องเชิงยุทธศาสตร5ด(าน AML/CFT เยเมนมีความคืบหน(าในการ
ปรับปรุงระบบ AML/CFT ในเดือนมิถุนายน 2557 FATF เห็นว�าเยเมนได(ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
ในด(านกรอบกฎหมายอย�างมีนัยสําคัญ รวมถึง  

(1) การกําหนดให(การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร(ายเปCนความผิดอาญา
อย�างเหมาะสม  

(2) กําหนดข้ันตอนการดําเนินงานในการระบุและอายัดทรัพย5สินของผู(ก�อการร(าย  
(3) ปรับปรุงข(อกําหนดด(านการตรวจสอบเพ่ือทราบข(อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค(าและการรายงาน STR  
(4) ออกแนวปฏิบัติ  
(5) พัฒนาขีดความสามารถในการเฝkาระวังและกํากับดูแลของหน�วยงานกํากับดูแลภาคการเงิน 

และหน�วยข�าวกรองการเงิน และ  
(6) จัดต้ังหน�วยข�าวกรองทางการเงินท่ีดําเนินงานได(อย�างสมบูรณ5และมีประสิทธิภาพ  
แม(ว� า  FATF จะเห็นว�า เยเมนได( ดําเนินการตามแผนปฏิ บั ติแล(ว เสร็จ แต�จากสถานการณ5 

ด(านความปลอดภัย FATF จึงไม�ได(ดําเนินการตรวจสอบ ณ สถานท่ีเพ่ือยืนยันว�ามีการดําเนินการเพ่ือปฏิรูป 
ท่ีจําเปCน และมีการดําเนินการอย�างยั่งยืนหรือไม� FATF จะติดตามสถานการณ5ต�อไปและดําเนินการตรวจเยี่ยม 
ณ สถานท่ีโดยเร็วท่ีสุด 

 
 
 
 



-๖- 
 

แปลและเรียบเรยีงโดย ส$วนพัฒนานโยบายการกํากับ กองกํากับและตรวจสอบ โทร 02 219 3600 ต$อ 5069 (ภัททิรา) 

ประเทศท่ีพ�นจากกระบวนการติดตามความคืบหน�าในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด�าน AML/CFT ของ FATF 

อิรัก 

FATF มีความยินดีสําหรับความคืบหน(าอย�างมีนัยสําคัญของอิรักในการปรับปรุงระบบ AML/CFT 
และเห็นว�าอิรักได(ออกกฎหมายและมีกรอบการดําเนินการท่ีสอดคล(องกับแผนปฏิบัติการในการแก(ไข
ข(อบกพร�องเชิงยุทธศาสตร5 FATF จึงได(ประกาศแล(วเม่ือเดือนตุลาคม 2556 อิรักจึงไม�ต(องอยู�ภายใต(
กระบวนการติดตามของ FATF ภายใต(กระบวนการติดตามความคืบหน(าในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
ด(าน AML/CFT ของ FATF อิรักจะทํางานร�วมกับ MENAFATF เพ่ือปรับปรุงระบบ AML/CFT ต�อไป 

 

วานูอาตู 

FATF มีความยินดีสําหรับความคืบหน(าอย�างมีนัยสําคัญของวานูอาตูในการปรับปรุงระบบ AML/CFT 
และเห็นว�าวานูอาตูได(ออกกฎหมายและมีกรอบการดําเนินการท่ีสอดคล(องกับแผนปฏิบัติการในการแก(ไข
ข(อบกพร�องเชิงยุทธศาสตร5 FATF จึงได(ประกาศแล(วเม่ือเดือนกุมภาพันธ5 2559 วานูอาตูจึงไม�ต(องอยู�ภายใต(
กระบวนการติดตามของ FATF ภายใต(กระบวนการติดตามความคืบหน(าในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
ด(าน AML/CFT ของ FATF วานูอาตูจะทํางานร�วมกับ APG เพ่ือปรับปรุงระบบ AML/CFT ต�อไป 

 

 

ท่ีมา:  http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-june-2018.html 

 

 

 

 

 


