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บทน า 
 1. สินทรัพย์เสมือน (Virtual Asset: VA) และบริการที่เกี่ยวข้อง มีศักยภาพที่จะกระตุ้นการพัฒนาและประสิทธิภาพ

ทางการเงิน แต่คุณสมบัติที่แตกต่างของพวกมันยังสามารถสร้างโอกาสใหม่ส าหรับนักฟอกเงิน , ผู้สนับสนุนทางการเงิน 

แก่กาก่อการร้ายและอาชญากรอื่น ๆ ในการฟอกเงินที่ได้จาก หรือเพื่อใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของพวกเขา ความสามารถ  

ในการท าธุรกรรมข้ามพรมแดนอย่างรวดเร็วไม่เพียงแต่จะท าให้อาชญากรได้รับ, ย้าย, และจัดเก็บสินทรัพย์ด้วยวิธีดิจิทัล ซึ่งมักจะ

อยู่นอกระบบการเงินท่ีมีการก ากับดูแล แต่ยังท าให้สามารถปิดบังต้นก าเนิดหรือปลายทางของเงินทุนและสร้างความยากล าบากให้

ผู้มีหน้าที่รายงานในการระบุกิจกรรมที่น่าสงสัย ปัจจัยเหล่านี้จะเพิ่มอุปสรรคให้กับหน่วยงานในประเทศในการตรวจจับและสืบสวน

อาชญากรรม 

 2. ในเดือนตุลาคม 2561 คณะท างานเฉพาะกิจเพื่อด าเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action 

Task Force: FATF) ได้ปรับปรุงข้อแนะน าเพื่อสร้างความชัดเจนในการประยุกต์ใช้ข้อแนะน าของ FATF กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 

VA และผู้ให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์เสมือน (Virtual Asset Service Providers: VASPs) เพื่อสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในการ 

ลดความเสี่ยงในการฟอกเงิน (Money Laundering: ML) และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Terrorist Financing: 

TF) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม VA และป้องกันระบบทางการเงินในระดับโลก เป็นต้น ในเดือนมิถุนายน 2562 ที่ประชุม FATF ได้ให้

ความเห็นชอบต่อหมายเหตุการตีความของข้อแนะน าที่ 15 เพื่อเพิ่มความชัดเจนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ข้อแนะน าข อง FATF  

กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ หรือการด าเนินงานของ VA และ ต่อ VASPs รวมถึงการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 3. FATF ได้จัดท ารายงานสรุปในเรื่องข้อบ่งช้ีเกี่ยวกับ ML/TF ที่เกี่ยวข้องกับ VAs เพื่อสนับสนุนผู้มีหน้าที่รายงานรวมถึง

สถาบันการเงิน (Fls), ผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs) และ VASPs อย่างไรก็ตามข้อบ่งช้ีดังกล่าวได้ถูกจัด

หมวดหมู่แยกเป็นการระบุและการรายงานกิจกรรมที่อาจเป็น ML และ TF ที่เกี่ยวข้องกับ VAs รายงานนี้จะช่วยสนับสนุนผู้มีหนา้ที่

รายงานในด้านการด าเนินการตามความเสี่ยงภายใต้ข้อก าหนดเรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD)  

ซึ่งก าหนดให้ต้องระบุตัวลูกค้าและเจ้าของผู้รับประโยชน์ เข้าใจลักษณะและวัตถุประสงค์ของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และท าความ

เข้าใจแหล่งท่ีมาของเงินทุน 

 4. หน่วยงานปฏิบัติรวมถึงหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Units: FIUs), หน่วยงานบังคับใช้

กฎหมาย (Law Enforcement Authorities: LEAs), และอัยการอาจพบว่ารายงานนี้เป็นแหล่งอ้างอิงที่เป็นประโยชน์ส าหรับ 

การวิเคราะห์เพื่อรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Suspicious Transaction Reports: STRs) หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการตรวจจับ การสืบสวนและการริบ VAs ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด 

 5. หน่วยงานก ากับดูแลด้านการเงิน DNFBP และ VASP อาจพบว่าข้อบ่งช้ีวัดเหล่านี้มีประโยชน์ในการจัดท า STRs และ

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติของนิติบุคคลในเรื่องมาตรการควบคุมด้าน AML/CFT ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานพบข้อบ่งช้ี 

หนึ่งข้อหรือมากกว่าโดยไม่มีค าอธิบายที่สมเหตุผลทางธุรกิจ แต่ไม่รายงาน STR แม้ลูกค้าจะมีค าอธิบายที่ไม่สอดคล้องหรือไม่

พยายามขอค าช้ีแจงเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว หน่วยงานผู้มีอ านาจอาจพิจารณาติดตามสอบถามผู้มีหน้าที่รายงานโดยค านึงถึง 

โปรไฟล์ของธุรกิจ 
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ระเบียบวิธีและแหล่งของขอ้มูลในการจดัท ารายการขอ้บ่งช้ี 

 6. ข้อบ่งชี้ที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้จัดท าขึ้นจากกรณีศึกษากว่าหนึ่งร้อยกรณีศึกษาระหว่างปี 2560  

ถึง 2563 ที่ประเทศต่าง ๆ ร่วมน าเสนอ ผลการวิจัยในรายงานฉบับปกปิดของ FATF เกี่ยวกับการสืบสวน 

ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือน (มิถุนายน 2559) และรายงานของ FATF ซึ่งนิยามลักษณะของ 

เงินเสมือนและความเสี่ยงด้าน AML/CFT (มิถุนายน 2057) รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ VAs ในการกระท า

ความผิดที่เปิดเผยต่อสาธารณ 

 

แนวโน้มในการใช้ VA ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ML/TF 

 ส่วนใหญ่ของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ VA จะมุ่งเน้นไปท่ีความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน นอกจากนี้อาชญา

กรยังใช้ VA เพื่อหลบเลี่ยงการลงโทษทางการเงินและการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย 

 ประเภทความผิดที่รายงานเข้ามาโดยประเทศต่างๆ รวมถึง ML การขายสารควบคุม และของผิดกฎหมายอื่น ๆ (รวมถึง

อ า วุ ธ ปื น )  ก า ร ฉ้ อ โ ก ง  ก า ร ห ล บ เ ลี่ ย ง ภ า ษี  อ า ช ญ า ก ร ร ม ท า ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ( เ ช่ น  โ จ ม ตี ท า ง ไ ซ เ บ อ ร์  

ที่ เป็นผลให้ ได้ ไปซึ่ งทรัพย์ )  การค้ าประเวณี เด็ก  การค้ ามนุษย์  การหลบเลี่ ยงการลงโทษ และ TF โดยความผิด 

ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดคือการค้าขายสารควบคุม ทั้งการขายโดยใช้ VAs โดยตรง หรือการใช้ VAs เพื่อการฟอกเงิน ความผิดที่

เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ ป็ น ล า ดั บ ส อ ง คื อ ก า ร ฉ้ อ โ ก ง  ก า ร ห ล อก ล ว ง  ก า ร เ รี ย ก ค่ า ไ ถ่ ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม ค อม พิ ว เ ต อ ร์  แ ล ะ 

การกรรโชก เมื่อไม่นานมานี้ เครือข่ายนักฟอกเงิน ได้เริ่มใช้ VAs เป็นหนึ่งในวิธีการโอนย้าย เก็บ หรือปกปิดแหล่งท่ีมาของทรัพย์ที่

ได้จากการกระท าความผิด 

ที่มา: กรณีศึกษาระหว่างปี 2560 ถึง 2563 ที่น าส่งโดยประเทศต่างๆ 

 

ประเดน็ท่ีควรค านึงถึงในการอ่านรายงานฉบบัน้ี 

 7.  ข้อบ่งชี้เหล่านี้เป็นลักษณะเฉพาะของ VAs และกิจกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และยังอาจไม่ครบถ้วน 

กิจกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการใช้ VAs อาจมีลักษณะคล้ายๆ กับ ML/TF ในแง่การใช้เงินจริง หรือสินทรัพย์

ประเภทอ่ืน ๆ ดังนั้นผู้มีหน้าที่การรายงานควรพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และการด าเนินการ 

เช่นเดียวกับข้อบ่งชี้ความเสี่ยงตามปกติ โดยใช้ข้อบ่งชี้นี้พิจารณาร่วมด้วยเสมอ 

 8.  ข้อบ่งชี้ที่สามารถน ามาพิจารณาได้โดยล าพัง เช่นที่ระบุไว้ด้านล่างสามารถปรับปรุงหรือพิจารณา

รว่มกับข้อมูลจากหน่วยงานปฏิบัติซึ่งสามารถปรับปรุงต่อได้โดยความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและ



3 
 

ภาคเอกชน ตามรอบระยะเวลาเพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องค านึงถึงความเสี่ยงเฉพาะและบริบท 

ของประเทศ ประเภทของลูกค้า หรือตัวผู้มีหน้าที่รายงานเอง แม้จะมีกิจกรรมที่เข้าข้อบ่งชี้นี้ ก็ยังไม่สามารถสรุปได้

ทันทีว่าเป็นกรณีที่สงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับ ML/TF แต่ควรเริ่มการติดตามและตรวจสอบ ท้ายที่สุดแล้ว ลูกค้า 

อาจสามารถให้ค าอธิบายเพื่อสนับสนุนว่าวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือทางเศรษฐกิจของการท าธุรกรรมนั้นไม่เป็นไป

ตามข้อสันนิษฐานของข้อบ่งชี้ 

 9.  ในการประเมินกิจกรรมที่น่าสงสัย หน่วยงานผู้มีอ านาจ, FIs, DNFBPs และ VASPs ควรตระหนักว่า

บางข้อบ่งชี้อาจสังเกตได้ง่ายขึ้นระหว่างการตรวจสอบธุรกรรมตามปกติ ในขณะที่ข้อบ่งชี้อ่ืนๆ อาจสังเกตได้ง่าย

กว่าในระหว่างการตรวจสอบเฉพาะธุรกรรม การสังเกตข้อบ่งชี้ข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าขึ้นอยู่กับลักษณะของ

ธุรกิจ, ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ที่สถาบันการเงินหรือ VASP น าเสนอ และรวมถึงวิธีการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า 

เมื่อพบข้อบ่งชี้หนึ่งข้อหรือมากกว่า และไม่สามารถบ่งชี้ หรือบ่งชี้ได้ยากว่าเกิดจากวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจหรือ

ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย, ผู้มีหน้าที่รายงานอาจจะมีแนวโน้มสูงที่จะเกิดข้อสงสัยว่าเกิดการ ML หรือ TF1 

ข้อบ่งชี้เหล่านี้ไม่ควรเป็นสิ่งเดียวที่ท าให้ตัดสินใจรายงาน STR  ผู้มีหน้าที่รายงานควรพิจารณารายงาน STR เมื่อ

พบ หรือมีเหตุสงสัยตามสมควรว่ามีการกระท าผิด ML หรือ TF  

ขอ้บ่งช้ี 

 10. ในส่วนนี้จะกล่าวถึงข้อบ่งชี้ต่างๆ  ของกิจกรรม VA ที่น่าสงสัย หรือการพยายามหลบเลี่ยง 

การตรวจจับโดยหน่วยบังคับใช้กฎหมาย ตามที่รวบรวมได้ จากกว่า 100 กรณีศึกษา ตั้งแต่ปี 2560 ที่รวบรวมได้

จากเครือข่ายของ FATF, การวิเคราะห์วรรณกรรม และการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลเปิด ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้

ว่าข้อบ่งชี้เพียงหนึ่งข้อ ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม บ่อยครั้งกว่าที่การพบข้อบ่งชี้หลายข้อ 

ในธุรกรรมที่ไม่มีค าอธิบายทางธุรกิจที่สมเหตุสมผลท าให้เกิดความสงสัยถึงอาชญากรรม การพบข้อบ่งชี้ควรเป็น

จุดเริ่มต้นของ การติดตามตรวจสอบ และรายงานถ้าพบเหตุอันสมควร 

 

 

                                                           
1

 ในขณะท่ีตวับ่งชีจ้  ำนวนมำกสำมำรถน ำไปใชก้บัทัง้กรณีของ ML และ TF เช่น กิจกรรมกำรระดมทุน, กำรจัดหำเงินทุนของผูก้่อกำรรำ้ย
ตำ่งชำต ิ(Foreign Terrorist Fighters: FTFs) และกำรซือ้อำวธุ (เช่น ในเวบ็มืด) โดยใช ้VAs, ผูอ้ำ่นควรศกึษำเอกสำร the Confidential 

FATF Report on Detecting Terrorist Financing: Relevant Risk Indicators (20 มิถุนำยน 16) ควบคู่ไปด้วย (จ ำกัดกำรเข้ำถึง
เฉพำะสมำชิก FATF) 
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ตวับ่งช้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรม 

 11. ในขณะที่  VAs ยังคงไม่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยประชาชนทั่วไป แต่เริ่มมีการใช้มากขึ้น 

ในหมู่อาชญากร การใช้ VAs เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ ML เกิดขึ้นครั้งแรกกว่าสิบปีที่ผ่านมาแต่ VAs ก าลัง

กลายเป็นกระแสหลักมากขึ้นส าหรับอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ ชุดข้อบ่งชี้นี้แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่าง

ข้อบ่งชี้กับการท าธุรกรรมช าระเงินทั่วไป ยังคงสามารถใช้ตรวจจับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่อาจเกี่ยวข้องกับ VAs 

ขนาดและความถี่ของการท าธุรกรรม 

 การปกปิดแหล่งที่มาของเงินโดยใช้ธุรกรรม VAs (เช่น การแลกเปลี่ยนหรือการโอนเงิน) ในมูลค่าเล็กน้อย 

หรือมูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์การเก็บบันทึกหรือการรายงาน นั้นคล้ายกับการปกปิดแหล่งที่มาโดยใช้ธุรกรรม

เงินสด 

 การท าธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงหลายรายการ - 

- ในระยะเวลาสั้นๆ เช่น ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง 

- อย่างเป็นรูปแบบ  โดยไม่มีธุรกรรมอ่ืนๆ หลังจากนั้นเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นลักษณะปกติกรณี

เกี่ยวกับมัลแวร์เรียกค่าไถ่; หรือ 

- ไปยังบัญชีที่เพ่ิงสร้างใหม่ หรือบัญชีที่ไมม่ีการเคลื่อนไหวมาก่อน 

 การโอน VAs ไปยัง VASP หลายรายทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ VASP ที่ลงทะเบียนหรือด าเนินการ 

ในเขตต่างประเทศซึ่ง - 

- ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ท่ีลูกค้าอาศัยอยู่หรือด าเนินธุรกิจ; หรือ 

- กฎระเบียบของ AML/CFT ไม่มีหรือไม่เข้มแข็ง 

 การฝาก VAs กับผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน และมีการด าเนินการต่อไปนี้โดยทันที – 

- การถอน VAs โดยไม่มีการแลกเปลี่ยนใด ๆ ไปยัง VAs อ่ืน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นและมีค่าธรรมเนียม

ในการด าเนินการ; 

- การเปลี่ยนจาก VAs ประเภทหนึ่งเป็น VAs อีกหลายประเภท ซ่ึงมีค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมเพ่ิมเติม

เช่นข้างต้น แต่ไม่มีค าอธิบายเชิงธุรกิจที่สมเหตุสมผล (เช่น การกระจายพอร์ตการลงทุน); หรือ 

- การถอน VAs จาก VASP ไปยังกระเป๋าเงินส่วนตัวทันที ซึ่งจะเป็นการท าให้ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน 

หรือ VASP กลายเป็นผู้ฟอกเงินไปด้วย 
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 การยอมรับเงินโอนที่สงสัยว่าถูกขโมยหรือเป็นการฉ้อโกง – 

- การฝากจาก VA ที่ถูกระบุว่ามีการถือครองเงินที่ถูกขโมยหรือเป็น VA ที่เชื่อมโยงกับผู้ถือครองเงิน 

ที่ถูกขโมย 

 
กรณีศึกษาท่ี 1. การถ่ายโอน VAs จ านวนมากไปยัง VASP ในต่างประเทศทันที 

VASP ท้องถิ่นส่ง STR เนื่องจากสงสัยว่าการซื้อ VAs จ านวนมากโดยบุคคลต่าง ๆ และโอนไปยัง VASP หลายราย 

ในต่างประเทศทันที ในหลายกรณี บุคคลใช้ที่อยู่เดียวกัน และกมีการเข้าใช้ VA จากที่อยู่ IP เดียวกัน แสดงให้เห็นถึง

ความเป็นไปได้ในการใช้คนกลางเพื่อรับส่งเงินผิดกฎหมาย (“ม้า”) โดยนักฟอกเงิน 

นอกจากนี้ มีการใช้การท าธุรกรรมจ านวนมาเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินที่จะน ามาซื้อ VA โดย “ม้า” ในการปกปิด

แหล่งที่มาต้นทาง เงินสดจะถูกฝากเข้าบัญชีในสถาบันการเงินต่าง ๆ ทั่วประเทศ เงินเหล่านั้นจะถูกโอนไปยังบัญชีต่าง ๆ 

ที่ถืออยู่ในช่ือของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศนั้น มีการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัญชีในจ านวนเงินน้อย ๆ 

หลายครั้ง หลังจากนั้นเงินจะถูกโอนไปยังบัญชีกลุ่มอื่นก่อนที่จะไปถึงบัญชีของ “ม้า” ของ VASPs ท้องถิ่น จากนั้นจะซื้อ 

VA และโอนไปยัง VASP ในต่างประเทศทันที มีบุคคลมากกว่า 150 คนที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้ที่ท าหน้าที่ในการถ่ายโอน

จ านวน 108 352 900 ดอลล่าร์สหรัฐ (หรือ BTC 11,960) ไปยังบัญชี VA หลายบัญชีของ VASP ในต่างประเทศสองราย 

แหล่งที่มา: แอฟริกาใต้ 

 
 

กรณีศึกษาท่ี 2. VAs หลายสกุลและการโอนเงินหลายรายการไปยัง VASP ในต่างประเทศ 

 ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน VA ท้องถิ่น รายงานว่าเงินจ านวนประมาณ 400 ล้านวอน ( 301 170 ยูโร) ถูกขโมย

จากการหลอกลวงที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (phishing) และน าไปแลกเปลี่ยนเป็น VAs ในขั้นตอนการสร้างธุรกรรม 

เพื่อปกปิด (layering)  สิ่งทีก่ระตุ้นให้พิจารณา รายงานคือการท าธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงหลายรายการที่โอนไปยัง VASP ใน

ต่างประเทศเข้าไปยังกระเป๋าเดียว เงินจริงที่ขโมยไปในช้ันแรกถูกเปลี่ยนเป็น VA สามประเภท จากนั้นน าไปฝากไว้ใน

กระเป๋าเงิน VA ของผู้ต้องสงสัยที่มีกับ VASP ในท้องถิ่น ผู้ต้องสงสัยพยายามปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุน ด้วยการ 

โอนเงินอีก 55 ครั้งผ่าน 48 บัญชีที่มีกับ VASP ท้องถิ่น รายอื่น และจากนั้นโอนไปยังกระเป๋าเงิน VA ที่อยู่ต่างประเทศ 
แหล่งที่มา: เกาหลีใต้ 

 

ขอ้บ่งช้ีเก่ียวกบัรูปแบบการท าธุรกรรม 

 12. ในท านองเดียวกับส่วนข้างต้น ข้อบ่งชี้ด้านล่างแสดงให้เห็นถึงการใช้ VAs ในทางท่ีผิดเพื่อวัตถุประสงค์ 

ML/ TF สามารถระบุไดจ้ากความผิดปกติของรูปแบบการท าธุรกรรม 
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ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานใหม่ 

 การฝากเงินครั้งแรกจ านวนมากในการเริ่มความสัมพันธ์กับ VASP ในขณะที่จ านวนเงินนั้นไม่สอดคล้อง 

กับโปรไฟล์ของลูกค้า 

 ฝากเงินครั้งแรกจ านวนมากในการเริ่มความสัมพันธ์กับ VASP และฝากเงินจนครบจ านวนที่ต้องการ 

ในวันแรกที่เปิด และลูกค้าเริ่มท าการแลกเปลี่ยนด้วยจ านวนทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ในวันเดียวกัน หรือ 

วันถัดไป หรือหากลูกค้าถอนเงินทั้งหมดภายในวันถัดไป เนื่องจาก VAs ส่วนใหญ่มีการจ ากัดวงเงินในการ

ท าธุรกรรมฝาก ดังนั้นการฟอกเงินจ านวนมากอาจท าด้วยการซื้อขายแบบพบหน้าผ่านตัวแทน 

หรือนายหน้า (over-the-counter-trading)2 

 ผู้ใช้งานใหม่พยายามที่จะซื้อขายยอดคงเหลือทั้งหมดของ VAs หรือถอน VAs และพยายามที่จะน ายอด

คงเหลือทั้งหมดออกจากระบบ 

 
กรณีศึกษาท่ี 3. การฝากเงินคร้ังแรกที่ไม่สอดคล้องกับโปรไฟล์ของลูกค้า 

การพบข้อบ่งช้ีต่อไปนีท้ าให้ FI (ธนาคาร) ยื่น STR ต่อหน่วยงานท่ีมีอ านาจ และน าไปสู่การสืบสวน ML: 

 กา รท า ธุ ร กร รมที่ ไ ม่ สอดคล้ อ งกั บ โป ร ไฟล์ ขอ ง เ จ้ า ของบัญ ชี ใน ช่ ว งสอ งวั นแ รกหลั ง จ าก ที่ เ ปิ ดบัญ ชี 

ส่วนบุคคลของคนหนุ่ม/สาว และมีเงินฝากในเชิงพาณิชย์จากนิติบุคคลเป็นมูลค่าสูง 

 รูปแบบการท าธุรกรรม - เงินที่ฝากจะถูกโอนไปยังบัญชีของ VASP หลายรายทันที (ภายในหนึ่งวัน) ส าหรับการซื้อ VA 

(บิตคอยน)์; 

 โปรไฟล์ลูกค้า – หนึ่งในผู้สั่งซื้อเป็นผู้ทีธ่นาคารรู้ว่าเป็นผู้ตอ้งสงสัยในคดฉี้อโกง ธนาคารยังให้ท่ีอยู่ IP ที่ใช้ในการใช้บริการ

ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตแก่หน่วยงานผู้มีอ านาจ 

 จากการสืบสวน เจ้าของบัญชีส่วนบุคคลคือคนกลางท่ีว่าจ้างโดยอาชญากรทางสังคมออนไลน์ให้รบัเงินจากการคืนสนิคา้ที่

ขายออนไลน์ อย่างไรก็ตามเงินดังกล่าวดูเหมือนจะถูกฝากโดยบริษัทที่เป็นเหยื่อรายอื่น และไม่ใช่การช าระเงินค่าสินค้า เงินท่ี

ฝากไว้ได้ถูกโอนออกไปทันทีจากบัญชีส่วนบุคคลไปยังบัญชีอื่นหลายบัญชีที่ถือโดยบริษัทจ ากัดในสาธารณรัฐเช็กและถูก

แลกเปลี่ยนเป็น VA (บิตคอยน์) กับ VASP ในประเทศหลายราย หลังจากนั้น VA (คาดว่าต้นฉบับผิด) ได้ถูกถอนจากบัญชี

ทันท ีนอกเหนือจากการยื่น STR แล้วธนาคารยังระงับการโอนที่น่าสงสัยซึ่งท าให้ยึดเงินได้ในภายหลัง 

  

  

                                                           
2

 Over-the-counter trading หมำยถึง หลกัทรพัยท่ี์มีกำรซือ้ขำย ของบรษัิทท่ีไมไ่ดจ้ดทะเบียนในตลำดอย่ำงเป็นทำงกำรแตท่ ำกำรซือ้ขำย
ผำ่นเครอืขำ่ยตวัแทนหรอืนำยหนำ้ 
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ทาง  VASP ในประ เทศยั งสั ง เ กต เห็ น ถึ งความผิ ดปกติ ใน เ งินที่ ไ ด้ รั บ  และยั ง ไ ด้ ให้ ข้ อมู ลที่ เ ป็ นประ โยชน์ 

ในการสืบสวน ข้อมูลนี้ รวมถึ ง :  สถานการณ์ที่  VA ถูกซื้ อ , การท าธุ รกรรมและข้อมูล CDD อื่น  ๆ เ ช่น  ที่ อยู ่

ของกระเป๋าเงิน การใช้ส าเนาเอกสารประจ าตัวที่ไม่ถูกต้องส าหรับการซื้อ และช่ือของผู้ที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้ซื้อ ซึ่งท าให้

ห น่ ว ย ง า น เ ห ล่ า นี้ ส า ม า ร ถ ข อ ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม จ า ก ธ น า ค า ร ไ ด้  ( เ ช่ น  ร า ย ง า น ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว 

ทางบัญชธีนาคาร) 

 

แหล่งที่มา: สาธารณรัฐเช็ก 

 

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานทั่วไป 

 ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้  VAs หลายสกุล หรือหลายบัญชี โดยไม่สามารถอธิบายได้ 

ในเชิงธุรกิจ 

 การโอนจ านวนมากในระยะเวลาหนึ่ง (เช่น วัน , สัปดาห์ , เดือน และอ่ืน ๆ) ไปยังบัญชี  

VA เดียวกัน -  

- โดยบุคคลมากกว่าหนึ่งราย; 

- จากที่อยู่ IP เดียวกันโดยหนึ่งคนหรือมากกว่า; หรือ 

- เป็นจ านวนมาก 

 การโอนเข้ามาจากกระเป๋าเงินหลายกระเป๋าที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันในมูลค่าค่อนข้างน้อย 

(การรวบรวมเงิน) และโอนต่อไปยังกระเป๋าเงินอ่ืน ๆ หรือ แลกเปลี่ยนเป็นเงินจริงเต็มจ านวน 

การท าธุรกรรมด้วยบัญชีเพ่ือรวบรวมเงินดังกล่าวอาจเริ่มด้วยการใช้ VAs แทนเงินจริง 

 การแลกเปลี่ยนระหว่าง VA และเงินจริงด้วยความเสี่ยงที่จะขาดทุนสูง (เช่น เมื่อมูลค่าของ VA  

มีความผันผวนสูง หรือไม่สนใจว่าจะมีค่าธรรมเนียมสูงผิดปกติเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน  

ของธุรกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการท าธุรกรรมไม่สามารถอธิบายได้ในเชิงธุรกิจ  

 การแลกเปลี่ยนจากเงินจริงจ านวนมากเป็น VAs หรือ VA ประเภทหนึ่งเป็น VA อีกประเภทอ่ืนๆ 

โดยไม่มีค าอธิบายที่เป็นเหตุผลทางธุรกิจ 
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กรณีศึกษาท่ี 4. การโอนเงินที่เกิดขึ้นซ้ าในเวลาเดิม 

 FI ในประ เทศ  (บริ ษั ทหลั กทรั พย์ )  ยื่ น  STR เ กี่ ย วกั บการช า ระ เ งินที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บอนุ มั ติ ร ะหว่ า งบัญ ชี  VA  

หลายบัญชีของโบรกเกอร์และชาวต่างชาติรายหนึ่ง บริษัทหลักทรัพย์รายงานธุรกรรมหลังจากที่ได้พิจารณาแล้วว่า

ชาวต่างชาติมีเจตนาที่จะโอนเงินจ านวนรวม 4.8 ล้านเหรียญสหรัฐ (สองธุรกรรมห่างกัน 6 นาทีภายในวันเดียวกัน) และยื่น

ขอเปิดบัญชีซื้อขายต่อโบรกเกอร์ในวันท าการถัดไป กระเป๋าเงินดังกล่าวไม่ได้เป็นของโบรกเกอร์ในหมู่เกาะเคย์แมน จากการ

รายงาน STR น าไปสู่ข้อมูลการแลกเปลี่ยนกับ FIUs ต่างประเทศและสามารถน าเงินส่วนใหญ่คืนให้กับเหยื่อได้เนื่องจาก

แพลตฟอร์มออนไลน์ในต่างประเทศสามารถอายัดบัญชีของผู้ต้องสงสัยก่อนที่ความผิดนั้นจะเสร็จสมบูรณ์ 

 

แหล่งที่มา: หมู่เกาะเคย์แมน 

 

ขอ้บ่งช้ีท่ีเก่ียวกบัการไม่เปิดเผยตวัตน 

 13. ข้อบ่งชี้ชุดสรุปจากนี้มีลักษณะเฉพาะและจุดเปราะบางที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพ้ืนฐานของ VAs 

ความหลากหลายทางเทคโนโลยีด้านล่างนี้เพ่ิมระดับการปิดบังตัวตน และเพ่ิมอุปสรรคในการตรวจจับ

อาชญากรรมโดย LEAs ปัจจัยเหล่านี้ท าให้ VAs ได้รับความสนใจจากอาชญากรที่ต้องการปิดบังหรือจัดเก็บ

เงินของพวกเขา อย่างไรก็ตามการที่ธุรกรรมใดมีลักษณะเหล่านี้ก็ไม่ได้ท าให้เป็นธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย 

โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น การใช้หรือกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ หรือ กระดาษ (การเก็บที่อยู่ และกุญแจ 

ในกระดาษ) อาจเป็นวิธีการที่ถูกฎหมายในการป้องกัน VAs จากการโจรกรรม ทั้งนี้ข้อบ่งชี้ เหล่านี้ 

ควรจะพิจารณาในบริบทร่วมกับลักษณะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของูกค้า หรือค าอธิบายทางธุรกิจ 

ทีส่มเหตุสมผล 

 การท าธุรกรรมโดยลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับ VA มากกว่าหนึ่งประเภท แม้จะมีค่าธรรมเนียมการท า

ธุรกรรมเพ่ิมเติมและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง VAs ที่สามารถปิดบังตัวตนได้มากขึ้น เช่น anonymity-

enhanced cryptocurrency (AEC) หรือ privacy coins 

 การย้าย VA ที่อยู่บนเครือข่ายบล็อกเชนสาธารณะและมีความโปร่งใส เช่น Bitcoin ไปยัง 

การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ แล้วแลกเปลี่ยนเป็น AEC หรือ privacy coin ทันที 

 ลูกค้าที่ด าเนินการเป็น VASP ที่ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่ได้รับอนุญาต ผ่านเว็บไซต์ในลักษณะ  

peer-to-peer (P2P) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสงสัยว่าลูกค้าโอน VA จ านวนมากในนามของลูกค้าตน

และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนปกติจากลูกค้า การใช้บัญชีธนาคาร 

ในการท าธุรกรรมแบบ P2P 
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 การท าธุรกรรมที่ผิดปกติ (ระดับและปริมาณ) ของ VAs โดยการถอนเป็นเงินสดออกจากกระเป๋าเงิน 

P2P โดยไม่สามารถอธิบายได้ในเชิงธุรกิจ 

 การโอน VAs เข้าหรือออกจากกระเป๋าเงินที่เคยปรากฎรูปแบบของธุรกรรมว่าเกี่ยวข้องกับการใช้ 

VASP ที่ให้บริการ “ผสม”(เงินผิดกฎหมายและเงินถูกกฎหมาย) หรือบริการกับ P2P platforms 

 การท าธุรกรรมที่ใช้ประโยชน์จากบริการ “ผสม”  ซึ่งแสดงถึงเจตนาที่จะปิดบังเส้นทางของเงิน 

ผิดกฎหมายระหว่างที่อยู่ของกระเป๋าเงินและแหล่งซื้อขายสิ่งผิดกฎหมาย (darknet marketplaces) 

 ฝากเข้าหรือถอนเงินออกจากที่อยู่ VA หรือกระเป๋าเงิน ที่มีการเชื่อมโยงกันทั้งทางตรงและทางอ้อม 

กับแหล่งที่น่าสงสัย, รวมถึงแหล่งซื้อขายสิ่งผิดกฎหมาย, บริการ “ผสม” , เว็บการพนันที่น่าสงสัย, 

กิจกรรมผิดกฎหมาย (เช่น โปรแกรมเรียกค่าไถ่) และ/หรือ รายงานการโจรกรรม 

 การใช้ระบบกระจายศูนย์ / ไม่มีเจ้าของ , กระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ หรือกระดาษ เพ่ือขนส่ง VAs  

ข้ามประเทศ 

 ผู้ใช้ที่เข้าใช้แพลตฟอร์ม VASP ที่ลงทะเบียนโดเมนอินเทอร์เน็ตผ่านตัวกลาง หรือโดเมนที่ไม่แสดง

หรือปิดบังข้อมูลเจ้าของโดเมน 

 ผู้ใช้ที่เข้าใช้แพลตฟอร์ม VASP โดยใช้ที่อยู่ IP ที่เกี่ยวข้องกับ darknet หรือซอฟต์แวร์อ่ืน ๆ ที่มี

ความคล้ายคลึงกันซึ่งอนุญาตให้มีการสื่อสารแบบไม่เปิดเผยตัวตน รวมถึงอีเมล์เข้ารหัสและ VPNs 

แบบเข้ารหัส การท าธุรกรรมระหว่างคู่ค้าโดยใช้วิธีการสื่อสารที่เข้ารหัสแบบไม่ระบุตัวตนต่าง ๆ  

(เช่น ฟอรัม (ห้องสนทนา), แชท, แอปพลิเคชันมือถือ, เกมออนไลน์ ฯลฯ :) แทนที่จะผ่าน VASP 

 กระเป๋าเงิน VA หลายกระเป๋าที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้อง แต่ใช้งานจากที่อยู่ IP (หรือ MAC-address) 

เดียวกัน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้กระเป๋าเงินบังหน้าที่ลงทะเบียนโดยผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน 

เพ่ือปกปิดความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

 การใช้ VAs ที่ไม่ได้จัดท าเอกสารอย่างเพียงพอหรือเชื่อมโยงกับการฉ้อโกงหรือเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่มี

วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในกระบวนการฉ้อโกง เช่น แชร์ลูกโซ่ 

 การรับเงินมาหรือการส่งเงินไปยัง VASP ที่ไม่มี หรือมีกระบวนการ CDD หรือ กระบวนการ 

การรู้จักลูกค้า (KYC) ที่ไม่เข้มแข็ง 

 การใช้ ตู้เอทีเอ็ม /ตู้คีออส ของ VA 

- แม้จะมีค่าธรรมเนียมทีสู่งกว่าและรวมถึงที่ใช้โดย “ม้า” หรือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวง หรือ 

- ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่มีอาชญากรรมเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 
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การใช้ตู้เอทีเอ็ม / ตู้คีออส เพียงครั้งเดียวไม่เพียงพอและไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ในตัวเอง แต่ถ้าควบคู่ไปกับ

ข้อเท็จจริงที่เครื่องอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงหรือใช้ส าหรับธุรกรรมขนาดเล็กซ้ า ๆ (หรือปัจจัย

เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ) 

 
กรณีศึกษาท่ี 5. การใช้ที่อยู่ IP ที่มีความสัมพันธ์กับแหล่งซื้อขายสิ่งผิดกฎหมาย-อัลฟา เบย ์

 อัลฟา  เบย์ เป็นตลาดมืดออนไลน์ที่ ใหญ่ที่ สุ ดที่ ถู กปิด โดยหน่วยงานที่ มี อ านาจ ในปี  2560 และ 

ถูกใช้งานโดยคนหลายแสนคนเพื่อซื้อและขายยาเสพติด, เอกสารระบุตัวทีป่ลอม หรือถูกขโมย และอุปกรณ์ในการ

เข้าถึง, สินค้าลอกเลียนแบบ, มัลแวร์และเครื่องมือแฮ็คคอมพิวเตอร์, อาวุธปืน และสารเคมีที่เป็นพิษในช่วงสองปี 

เว็บไซต์ดังกล่าวให้บริการแบบลับบนเครือข่าย TOR เพื่อปกปิดต าแหน่งของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ รวมถึงข้อมูลตัวตนของ

ผู้ดูแลระบบ ผู้ควบคุม และผู้ใช้งาน ผู้ขายในอัลฟาเบย์ ใช้ VAs หลายประเภทและมีผู้ใช้งานประมาณ 200,000 

ราย มีผู้ขาย 40,000 ราย สินค้า 250,000 รายการ และให้บริการซื้อขายโดยใช้ VA เป็นมูลค่ามากกว่า 1 พัน

ล้านดอลล่าร์ในระหว่างปี 2558 ถึง 2560 

 ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2017 รัฐบาลสหรัฐฯ ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในต่างประเทศ  

ได้ปิดเซิร์ฟเวอร์ของตลาดอัลฟาเบย์ จับกุมผู้ดูแลระบบและ ยึดทรัพย์สินกายภาพและสินทรัพย์เสมือนที่ขายใน

ตลาด และทรัพย์สินทีไ่ด้มาจากการกระท าผิดกฎหมายโดยองค์กรอาชญากรรมในอัลฟาเบย์ ด้วยหมายยึดที่ออกใน

เขตแคลิฟอร์เนียตะวันออก เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางขอหมายค้นได้หลังจากสืบเส้นทางธุรกรรม VAs จากอัลฟาเบย์

ไปยังบัญชี VA อื่น ๆ และระบุบัญชีธนาคารและ สินทรัพย์ทางกายภาพอื่นๆ ที่ควบคุมโดยผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้ดูแล

ระบบ 

 

แหล่งที่มา: สหรัฐอเมริกา 

 

 
กรณีศึกษาท่ี 6. การใช้บริการ “ผสม” - เฮลิกซ์ 

 ผู้ให้บริการ VA ส าหรับเครือข่าย darknet เฮลิกซ์ให้บริการผสมธุรกรรม ซึ่งช่วยลูกค้าในการปกปิดแหล่งที่มา

หรือเจ้าของ VAs โดยมีค่าธรรมเนียมตลอดเวลาสามปี เฮลิกซ์ถูกกล่าวหาว่าโอนไปกว่า 350,000 บิทคอยน์ โดยมี

มูลค่าในขณะนั้นมากกว่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ ผู้ประกอบการโฆษณาบริการดังกล่าวว่าสามารถใช้เพื่อปกปิดการ

ท าธุรกรรมบน darknet จากหน่วยบังคับใช้กฎหมาย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563, บุคคลที่เป็นผู้ให้บริการเฮลิกซ์ถูก

ตั้งหลายข้อหารวมถึงการสมคบกันกระท า ML และการด าเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต  

เฮลิกซ์เป็นคู่ค้ากับตลาดมืดอัลฟาเบย์ จนกระทั่งอัลฟาเบย์ถูกหน่วยบังคับใช้กฎหมายยึดในป ี2560 

 

แหล่งที่มา: สหรัฐอเมริกา 
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กรณีศึกษาท่ี 7. การใช้กระเป๋าเงินแบบกระจายศนูย ์

 กรณีศึกษานี้แสดงถึงวิธีทีอ่าชญากรใช้ประโยชน์จากกระเป๋าเงินแบบกระจายศูนย์ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงิน

ที่ผิดกฎหมายที่ได้จากการค้ายาเสพติด ในกรณีศึกษานี้อาชญากรได้ขายยาเสพติดบนอินเทอร์เน็ตและขอให้ช าระ

เงินทั้งด้วยเงินจริง และด้วย VAs (Bitcoin, EX-codes, EXMO-cheques) 

เงินที่ผิดกฎหมายที่เป็นเงินจริงได้ถูกแปลงเป็น VA โดยการใช้บัญชีที่ไม่เปิดเผยช่ือบนแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน

บล็อกเชนออนไลน์ เงินดังกล่าวซึ่งอยู่ในรูปแบบของ VAs จะถูกเปลี่ยนกลับเป็นเงินจริงผ่านผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน 

ก่อนที่จะถูกโอนกลับไปยังบัญชีส่วนตัวของอาชญากร ส่วนเงินทีผ่ิดกฎหมายที่ได้รับในรูปแบบ VAs จะถูกโอนไปท่ี

กระเป๋าเงินบิตคอยน์แบบกระจายศูนย์ ที่เป็นของอาชญากรที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะถูกโอนต่อไปยังกระเป๋าเงิน 

บิตคอยน์อื่น ๆ ของผู้ให้บริการรายอื่นๆ ซึ่งท าให้การติดตามร่องรอยของเงินยากข้ึน และในท านองเดียวกัน เงินที่

ถูกฟอก (ใน VAs) จะถูกเปลี่ยนกลับไปเป็นเงินจริงก่อนท่ีจะเข้าบัญชีของอาชญากร อาชญากรดังกล่าวถูกพิพากษา

ว่ามีความผิดและต้องโทษจ าคุก 7 ปี และถูกปรับทางอาญา 

 

แหล่งที่มา: สหพันธรัฐรัสเซีย 

 

ขอ้บ่งช้ีเก่ียวกบัผูโ้อนหรือผูรั้บโอน 

 14. ข้อบ่งชี้เหล่านี้เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์และพฤติกรรมที่ผิดปกติของผู้ โอนหรือผู้รับโอนของธุรกรรม 

ที่ผิดกฎหมาย 

 ความผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่างการสร้างบัญชี 

 การสร้างบัญชีแยกจากกันโดยใช้ชื่อที่แตกต่างกัน เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อจ ากัดในการซื้อขายหรือวงเงินในการ

ถอนเงินที่ก าหนดโดย VASP 

 การท าธุรกรรมจากที่อยู่ IP ที่ไม่น่าเชื่อถือ, ที่อยู่ IP จากประเทศภายใต้มาตรการลงโทษ หรือที่อยู่ IP ทีอ่ยู่

ในข่ายต้องสงสัย 

 พยายามที่จะเปิดบัญชีบ่อยครั้งกับ VASP รายเดียวกัน จากที่อยู่ IP เดียวกัน 

 ส าหรับผู้ใช้งานประเภทผู้ค้า/หรือนิติบุคคล มีการจดทะเบียนโดเมนอินเตอร์เน็ตในประเทศที่ต่างจาก

ประเทศที่ตั้งบริษัท หรือในประเทศที่มีกระบวนการลงทะเบียน (การคัดกรอง) โดเมนที่ไม่เข้มแข็ง 

ความผิดปกติที่พบระหว่างกระบวนการ CDD 

 ข้อมูล KYC ไม่สมบูรณ์หรือไม่เพียงพอ หรือลูกค้าปฏิเสธการร้องขอเอกสาร KYC หรือการตอบค าถาม

เกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุน 
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 ผู้โอน/ผู้รับโอนขาดความรู้หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกรรม, แหล่งที่มาของเงิน หรือความสัมพันธ์

กับผู้ท าธุรกรรมอีกฝ่ายหนึ่ง 

 ลูกค้าได้ให้เอกสารปลอมหรือรูปถ่าย  และ/หรือเอกสารประจ าตัวที่ผ่านการตกแต่ง ที่ยื่นระหว่าง

กระบวนการรับลูกค้า  

 
กรณีศึกษาท่ี 8. ลูกค้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกบัแหล่งที่มาของเงิน 

 FI (ธนาคาร) แห่งหนึ่งได้ยื่น STR เกี่ยวกับบัญชีของบริษัทในประเทศที่ถือเงินที่ได้มาจากการขายคูปองที่

สามารถน าไปใช้ร่วมกับการซื้อสินค้าได้ (ในกรณีนี้คือพลาสติกชีวภาพ) เงินถูกฝากโดยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยมี

บางส่วนมาจาก VAs ถึงแม้ธนาคารจะสอบถามเพิ่มเติม, ตัวแทนของเจ้าของบัญชก็ีไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของเงินทุน 

ผลการวิเคราะห์ภายหลังของเจ้าหน้าที่พบว่าเงินที่ถูกส่งโดยบริษัทมีความเช่ือมโยงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

อาชญากรรม และเงินท่ีได้รับมาจากการฉ้อโกง 

 

แหล่งที่มา: อิตาลี 

 

โปรไฟล์ 

 ลูกค้าให้ข้อมูลระบุตัวตน หรือข้อมูลยืนยันตัวตนของบัญชี (เช่น ที่อยู่ IP เฉพาะ หรือแฟลชคุกกี้) ที่แชร์

กับบัญชีอ่ืน 

 ความแตกต่างระหว่างที่อยู่ IP ตามโปรไฟล์ของลูกค้า และท่ีอยู่ IP ทีใ่ช้ท าธุรกรรม 

 ที่อยู่ VA ของลูกค้าปรากฏในฟอรัมสาธารณะที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 

 ลูกค้าเป็นที่รู้จักในแหล่งข้อมูลสาธารณะ ซึ่งท าให้หน่วยบังคับใช้กฎหมายทราบว่าเกี่ยวข้องกับผู้เคยเป็น

อาชญากร 

 
กรณีศึกษาท่ี 9. โปรไฟล์ลูกค้าไม่สอดคล้องกับการซ้ือขาย VA ที่มมีูลค่าสูง 

 VASP (ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน) และ FI (สถาบันการช าระเงิน) ยื่น STRs กับ FIU เกี่ยวกับการซื้อขาย VA ที่มี

มูลค่าสูงที่เริ่มขึ้นเมื่อเปิดบัญชีกับผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน กล่าวคือ เจ้าของบัญชีได้ท าธุรกรรมซื้อขาย VA ที่หลายครั้ง 

มูลค่ามากกว่า EUR 180 000 - ซึ่งไม่สอดคล้องกับโปรไฟล์ของเจ้าของบัญชี (รวมถึงอาชีพและเงินเดือน) 

 จากการวิเคราะห์พบว่า VAs มีการน าไปใช้ในภายหลังส าหรับ ( i) การซื้อขายในตลาดมืด ; (ii) การพนัน

ออนไลน์; (iii) การท าธุรกรรมกับ VASPs ที่ไม่มีการมาตรการควบคุมด้าน AML/CFT ที่เพียงพอ หรืออยู่ระหว่างการ

สืบสวน ML ที่เกี่ยวข้องกับเงินหลายล้านดอลลาร์; (iv) การด าเนินการบนแพลตฟอร์มที่ให้บริการธุรกรรม Vas แบบเพียร์

ทูเพียร์ และ (v) ""การผสม" เจ้าของบัญชีได้ใช้ช่องทางที่หลากหลาย (เช่นการโอนเงิน , ธนาคารออนไลน์ และ 
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บัตรเติมเงิน) เพื่อย้ายเงินจ านวนหนึ่งออกจากบัญชีไปในช่วงเวลาเดียวกัน เงินที่ได้รับจากเจ้าของบัญชีดูเหมือนมาจาก

เครือข่ายของบุคคลที่ซื้อ VA (บิตคอยน์) เป็นเงินสดและมีที่ตั้งอยู่ต่างประเทศทั้งในเอเชียและยุโรป (รวมทั้งอิตาลี)  

ทั้งด้วยบริการโอนเงินและผ่านระบบธนาคาร เขาได้รับเงินเข้าในบัตรเติมเงินของเขาจากแอฟริกาและจากตะวันออก

กลาง ซึ่งได้รับเงินจากบุคคลสัญชาติเดียวกันที่อยู่ในอิตาลีและในต่างประเทศ เงินเหล่านี้ถูกใช้ในการโอนเงินข้ามประเทศ 

การพนันออนไลน์ และถูกถอนเป็นเงินสดจากตู้ ATM ในอิตาลี 

 

แหล่งที่มา: อิตาลี 

 

โปรไฟล์ของคนกลางท่ีรับขนเงินผิดกฎหมาย หรือเหยื่อการหลอกลวง 

 ผู้ส่งไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี VA หรือใช้กระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยตัวกลางออนไลน์ บุคคลดังกล่าวอาจเป็น

คนกลางที่รับขนเงินผิดกฎหมายที่ถูกว่าจ้างโดยนักฟอกเงินมืออาชีพ หรือเหยื่อการหลอกลวงให้กลายเป็น

คนขนเงินผิดกฎหมายโดยไม่ทราบที่มาของเงิน 

 ลูกค้าที่มีอายุมากกว่าอายุเฉลี่ยของผู้ใช้แพลตฟอร์มมากเปิดบัญชีและมีการท าธุรกรรมจ านวนมาก  

แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะท าหน้าที่เป็นคนขน  VA ผิดกฎหมาย หรือเหยื่อของการแสวงหา

ประโยชน์ทางการเงินจากผู้สูงอายุ 

 ลูกค้าท่ีเป็นบุคคลที่มีความเปราะบางทางการเงินมักจะถูกใช้โดยผู้ค้ายาเสพติดเพ่ือช่วยเหลือในธุรกิจค้ายา

ของพวกเขา 

 ลูกค้าซื้อ VA จ านวนมากอย่างไม่สอดคล้องกับฐานะหรือประวัติทางการเงิน ซึ่งอาจแสดงถึงการฟอกเงิน , 

คนกลางที่รับขนเงินผิดกฎหมาย หรือเหยื่อการหลอกลวง 

 
กรณีศึกษาท่ี 10. เหยื่อจากการหลอกลวงกลายเป็นคนขนเงนิผิดกฎหมาย 

 การหลอกลวงให้ลงทุนนี้ ชาวต่างชาติได้ติดต่อผู้รับบ านาญและผู้สูงอายุทั่วไปโดยจะติดต่อทางโทรศัพท์, อีเมลหรือผ่าน

โซเชียลมีเดียและน าเสนอโอกาสในการลงทุนในบิทคอยน์ หรือ VAs อื่น ๆ โดยสัญญาว่าจะสร้างก าไรมหาศาลเนื่องจากการ

เพิ่มขึ้นของความนิยม และราคา การลงทุนในครั้งแรกจะลงทุนในจ านวนเล็กน้อย (ในหลายกรณีไม่เกิน 250 ยูโร) จากเงินใน

บัญชีธนาคาร, หรือบัตรเครดิตของเหยื่อ หรือด้วยวิธีอื่น ๆ ผ่านบริการการช าระเงินต่าง ๆ ในที่สุดเงินจะตกไปอยู่ในมือของ

อาชญากร อีกทางหนึ่งคือเหยื่อจะได้รับค าสั่งให้แลกเปลี่ยนเงินจริงเป็นบิทคอยน์ โดยใช้ตู้ เอทีเอ็ม VA และส่งเงิน 

ไปยังท่ีอยู่ท่ีระบุโดยอาชญากร 

 ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะไม่มีความถนัดทางเทคโนโลยีและไม่ค่อยเข้าใจเทคโนโลยี VA หรือสิ่งที่พวกเขาลงทุนจริง ๆ 

อาชญากรจะขอให้เหยื่อติดตั้งแอปพลิเคชันควบคุมอุปกรณ์ระยะไกล (remote desktop) เพื่อให้อาชญากรสามารถช่วยโอน

เงินได้อย่างถูกต้องไปยังบัญชีที่แจ้งได้ สิ่งเหล่านีจ้ะท าให้อุปกรณ์ของเหยื่อมีช่องโหว่ และอาชญากรจะสามารถด าเนินการโอน
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เงินอย่างไม่ได้รับอนุญาตโดยที่เหยื่อไม่รู้ตัว จนกระทั่งสังเกตว่าเงินหายไปจากบัญชี ในบางกรณี อาชญากรจะสร้างเรื่องราว

อ้างว่า คนดัง หรือ นักธุรกิจที่ร่ ารวย หรือผู้ประกาศข่าว ช่วยโฆษณาการลงทุนใน VA ด้วยเหตุนี้ท าให้เหยื่อมีความเช่ือถือ 

และความชอบธรรมของ "การลงทุน" 

 

แหล่งที่มา: ฟินแลนด์ 

 

พฤติกรรมที่ผิดปกติอ่ืน ๆ 

 ลูกค้าเปลี่ยนแปลงข้อมูลการแสดงตนบ่อยครั้ง รวมทั้งที่อยู่ อีเมล์ ที่อยู่ IP หรือข้อมูลทางการเงิน  

ซ่ึงอาจแสดงให้เห็นว่าบัญชีลูกค้าถูกยึดครองโดยบุคคลอื่น 

 ลูกค้าพยายามจะเข้าสู่ระบบ VASP จากที่อยู่ IP ที่แตกต่างกันบ่อย ๆ ในวันเดียว 

 การใช้ภาษาในช่องข้อความ VA บ่งบอกถึงการท าธุรกรรมที่ด า เนินการเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม 

ที่ผิดกฎหมายหรือการซื้อสินค้าท่ีผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติดหรือข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกขโมยมา 

 ลูกค้าจะท าธุรกรรมซ้ า ๆ กับบุคคลในกลุ่ม และได้ก าไรหรือขาดทุนอย่างมีนัยส าคัญ สิ่งนี้อาจบ่งบอกถึง

การยึดครองบัญชีและการพยายามถอนยอดคงเหลือของเหยื่อผ่านการค้า หรือ กระบวนการ ML  

เพ่ือสร้างความสับสนการไหลเวียนของเงินผ่านระบบของ VASP 

ขอ้บ่งช้ีเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของเงินหรือความมัง่คัง่ 
15. จากกรณีที่น าส่งโดยประเทศต่าง ๆ, การใช้ VAs ในทางที่ผิดมักเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม เช่น การค้า

มนุษย์ ยาเสพติด การฉ้อโกง การโจรกรรมและการขู่กรรโชก (รวมถึงอาชญากรรมทางไซเบอร์) ในด้านล่างนี้ 

มีข้อบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับแหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สินที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมดังกล่าว: 

 การท าธุรกรรมด้วยที่อยู่ VA หรือบัตร ATM ที่มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการฉ้อโกง การขู่กรรโชก 

หรือการเรียกค่าไถ่ทางคอมพิวเตอร์ สถานที่ที่ต้องด าเนินมาตรการลงโทษ ตลาดมืด หรือเว็บไซต์ที่ผิด

กฎหมายอื่น ๆ 

 การท าธุรกรรม VA ที่มาจากหรือไปยังบริการพนันออนไลน์ 

 การใช้บัตรเครดิตและ/หรือบัตรเดบิตหลายใบที่เชื่อมโยงกับกระเป๋าเงิน VA เพ่ือถอนเงินจ านวนมาก

เป็นเงินจริง (crypto-to-plastic) หรือเงินส าหรับการซื้อ VA ได้มาจากเงินฝากเข้าบัญชีบัตรเครดิต 

 เงินฝากเข้าบัญชีหรือที่อยู่ VA ที่สูงกว่าปกติอย่างมีนัยส าคัญด้วยเงินที่ไม่รู้แหล่งที่มา ตามด้วยการ

แลกเปลี่ยนเป็นเงินจริง ซึ่งอาจบ่งบอกไดถ้ึงการโจรกรรม 
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 การขาดความโปร่งใสหรือข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับที่มาและเจ้าของเงิน เช่น คนที่เกี่ยวข้องกับการใช้

บริษัทบังหน้า หรือเงินที่น าไปซื้อ Initial Coin Offering (ICO) ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักลงทุน 

ไม่อาจทราบได้ หรือธุรกรรมที่เข้ามาจากระบบการช าระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต / บัตรเติมเงิน 

ตามด้วยการถอนเงินออกทันท ี

 เงินทุนของลูกค้าที่มาจากบริการ “ผสม” (mixing service  หรือ wallet tumblers) 

 แหล่งที่มาของทรัพย์สินจ านวนมากของลูกค้ามาจากการลงทุนใน VA, ICOs, หรือ  ICOs ปลอม และ 

อ่ืน ๆ  

 แหล่งที่มาของความมั่งค่ังของลูกค้ามาจาก VAs อย่างไม่ได้สัดส่วน และเป็น VA ที่มาจาก VASP อ่ืน ๆ 

ที่ขาดการควบคุม ด้าน AML / CFT 

 

กรณีศึกษาท่ี 11. การใช้บริษัทบังหน้า - Deep Dot Web 

 ในเดือนพฤษภาคม 2562 หน่วยบังคับใช้กฎหมายสหรัฐอเมริกาไดท้ าการยึดเว็บไซต์ Deep Dot Web (DDW) ตามค าสั่ง

ของศาล เจ้าของและผู้ดูแลของ DDW ถูกตั้งข้อกล่าวหาฐานสมคบคิดในการฟอกเงินสินบนหลายล้านดอลลาร์ที่ได้รับจากการ

แนะน าลูกค้าให้ใช้บริการตลาดมืดในเว็บไซต์ DDW จากเครือข่ายการแนะน าเจ้าของและผู้ดูแลของ DDW ได้รับเงินสินบน 

เป็นค่าคอมมิชช่ันจากการขายสินค้าผิดกฎหมาย เช่น ยาเฟนตานิล และเฮโรอีน ที่ผลิตโดยบุคคลที่ได้รับการแนะน าให้ใช้บริการ

ตลาดมืดของเว็บไซต์ DDW 

 การช าระเงินสินบนเหล่านี้ได้ท าโดย VA และจ่ายในกระเป๋าเงินบิทคอยน์ที่ควบคุมโดย DDW เพื่อปกปิดลักษณะและ

แหล่งทีม่าของเงินผิดกฎหมาย ซึ่งมีมูลค่ารวมถึงกว่า 15 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ เจ้าของและผู้ดูแลได้โอนเงินสินบนทีไ่ด้รับ จากกระเป๋า

เงินบิทคอยน์ของ DDW ไปยังกระเป๋าเงินบิทคอยน์อื่น ๆ และบัญชีธนาคารที่พวกเขามีอ านาจควบคุมในนามของบริษัทบังหน้า 

จ าเลยใช้บริษัทบังหน้าเหล่านี้เพื่อเคลื่อนย้ายรายได้ที่ผิดกฎหมายของพวกเขาและด าเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ DDW  

ในระยะเวลาห้าปี เว็บไซต์นี้ได้รับเงินสินบนประมาณ 8 155 บิทคอยน์  จากตลาดมืด มูลค่าประมาณ 8 ล้านดอลล่าร์ ซึ่งค านวน

จากมูลค่าการซื้อขายบิทคอยน์ในแต่ละครั้ง บิทคอยน์ถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินบิทคอยน์ของ DDW ซึ่งควบคุมโดยจ าเลยด้วยการ

ฝากมากกว่า 40,000 รายการ และต่อมาถูกถอนไปยังปลายทางต่าง ๆ ด้วยการท าธุรกรรมมากกว่า 2,700 รายการ มูลค่าของ 

บิทคอยนใ์นเวลาถอนเงินจากกระเป๋าเงินบิทคอยน์ของ DDW ประมาณ 15 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 

แหล่งที่มา: สหรัฐอเมริกา 
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กรณีศึกษาท่ี 12. การใช้ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน VA เอกสารแสดงตนปลอมส าหรับ CDD  

และบัตรเติมเงิน จ านวนมาก 

 จ าเลยในเรื่องนี้ถูกกล่าวหาว่าด าเนินแผนการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรไซเบอร์ที่แฮ็คระบบการแลกเปลี่ยน VA 

และขโมย VAs มูลค่า 250 ล้านเหรียญสหรัฐ จ าเลยทั้งสองถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินประมาณ 91 ล้านเหรียญสหรัฐ  ของ VAs  

ที่ถูกขโมยรวมถึง 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการโจรกรรมทางไซเบอร์อื่น ๆ  

 จากนั้น VAs ที่ถูกขโมยไปถูกส่งผ่านทางธุรกรรมการแลกเปลี่ยน VA ด้วยระบบอัตโนมัติหลายร้อยครั้งผ่านผู้ให้บริการ

แลกเปลี่ยนหลายราย อาชญากรใช้รูปถ่ายที่ผ่านการตกแต่ง และเอกสารการแสดงตัวปลอมในบางครั้งเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงขั้นตอน 

KYC ของผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน VA เงินจ านวนประมาณ 35 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายถูกโอนเข้าบัญชีธนาคาร

ต่างประเทศและยังใช้ในการซื้อบัตรเตมิเงิน ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเปน็ VAs ได้ จ าเลยด าเนินการผา่นบัญชแีละไม่ผูกกับผูใ้ห้บรกิาร

โอน VA เ ช่น การแลกเปลี่ยน VAs เป็นเ งินจริงแก่ลูกค้าโดยมีค่าธรรมเนียม  จ าเลยยังมีธุรกิจในสหรัฐด้วยแต่ไม่ ได้ 

จดทะเบียนกับเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐฯ (Financial Crime Enforcement Network: FinCEN) 

 

แหล่งที่มา: สหรัฐอเมริกา 

 

ขอ้บ่งช้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงทางภูมิศาสตร์ 

 16. ข้อบ่งชี้เหล่านี้เน้นย้ าถึงวิธีการที่อาชญากรย้ายเงินผิดกฎหมาย โดยอาศัยโอกาสจากระดับที่ต่างกัน
ของการบังคับใช้มาตรการตามมาตรฐาน FATF ของประเทศต่างๆ กับ VAs และ VASPs จากกรณีที่รายงาน 
โดยประเทศต่างๆ ว่าอาชญากรได้ใช้ช่องโหว่ในระบบ AML/CFT เกี่ยวกับ VAs และ VASPs3 โดยการย้ายเงิน 
ผิดกฎหมายไปยัง VASPs ที่อาศัยอยู่หรือที่ด าเนินการในประเทศที่มีการปฏิบัติตามน้อย หรือไม่มีกฎเกณฑ์  
ด้าน AML/CFT  ส าหรับ VASPs ในประเทศอาจไม่มีระบบการจดทะเบียน / ให้อนุญาตหรือไม่ได้ขยายข้อก าหนด
เรื่อง STR ให้ครอบคลุม VAs และ VASP หรืออาจไม่ได้ด าเนินมาตรการป้องกันอย่างเต็มรูปแบบตามมาตรฐาน
ของ FATF ในขณะที่รายงานนี้ไม่ได้มุ่งจะระบุรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง แต่ผู้มีหน้าที่รายงานควรพิจารณา 
ข้อบ่งชี้ต่อไปนี้เมื่อพิจารณาความเสี่ยงทางด้านภูมิศาสตร์ ความเสี่ยงเหล่านี้เชื่อมโยงกับแหล่งที่มา จุดหมาย และ
ทางผ่านของธุรกรรม อีกทั้งยังสามารถใช้ได้กับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องผู้โอนและผู้รับผลประโยชน์ของธุรกรรม 

                                                           
3

 ในเดือนกรกฎำคม 2020 FATF ไดเ้ผยแพร ่12-Month Review of The Revised FATF Standards on Virtual Assets and Virtual 

Asset Service Providers ส่วนท่ี 2 ของรำยงำนกล่ำวถึงควำมคืบหนำ้กำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนท่ีปรบัปรุงใหม่ตัง้แต่เดือนมิถุนำยน 
2562 
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ที่อาจเชื่อมโยงกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้อาจสามารถปรับใช้ได้กับสัญชาติ, ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่
ด าเนินธุรกิจของลูกค้าด้วย 

 เงินของลูกค้ามีต้นก าเนิดจาก, หรือจะถูกส่งไป, ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศ 

ทีลู่กค้าหรือผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนอยู่ 

 ลูกค้าใช้ประโยชน์จากผู้ ให้บริการแลกเปลี่ยน VA หรือ ผู้ ให้บริการด้านการโอนเงินหรือมูลค่า  

(Money and Value Transfer Services: MVTS) ที่ตั้งอยู่ต่างประเทศที่มีความเสี่ยงสูงจากการขาด  

หรือทราบว่ามีกฎระเบียบด้าน AML / CFT รวมถึงมาตรการ CDD หรือ KYC ทีไ่ม่เพียงพอ 

 ลูกค้าส่งเงินไปยัง VASPs ที่ด าเนินงานในประเทศที่ไม่มีกฎระเบียบ หรือไม่ได้ด าเนินมาตรการควบคุมด้าน 

AML / CFT ส าหรับ VA 

 ลูกค้าตั้งส านักงานในหรือย้ายส านักงานไปยังประเทศที่ไม่มีกฎระเบียบหรือไม่ได้ด า เนินการตาม

กฎระเบียบที่เกี่ยวกับ VAs หรือตั้งส านักงานใหม่ในประเทศที่ไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ทางธุรกิจที่ชัดเจน 

 
กรณีศึกษาท่ี 13. ผู้ค้าบิทคอยน์ท าธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต (ประเด็นข้ามพรมแดน) 

 ในเดือนเมษายน 2562 จ าเลยได้รับโทษจ าคุก 2 ปี ในการด าเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจาก

ขาย VA (Bitcoin) มูลค่าหลายแสนดอลลาร์ ให้กับลูกค้ากว่าพันรายในสหรัฐอเมริกา ศาลยังสั่งให้ยึดก าไรจ าเลยยังถูก

จ านวน 823 357 ดอลลาร์สหรัฐด้วย  

 จ าเลยได้โฆษณาบริการของเขาบนเว็บไซต์ส าหรับผู้ใช้ VA มีการพบลูกค้าเพื่อรับเงินสดเพื่อแลกเป็น VAs 

ลูกค้าคนอื่น ๆ จ่ายเงินผ่านตู้ ATM ทั่วประเทศหรือใช้บริการโอนเงิน จ าเลยได้รับ 5 เปอร์เซ็นต์จากก าไรอัตรา

แลกเปลี่ยนส าหรับการบริการของเขา เขาได้รับบิทคอยน์ครั้งแรกผ่านผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนในสหรัฐอเมริกา แต่เมื่อ

กิจกรรมของเขาท าให้เกิดความน่าสงสัยและบัญชีของเขาถูกปิด จ าเลยก็เปลี่ยนไปใช้ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนในเอเชียแทน 

จากการใช้ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนรายนั้น จ าเลยได้ซื้อบิทคอยน์มูลค่า 3.29 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการท าธุรกรรมหลาย

ร้อยรายการในระหว่างเดือนมีนาคม 2558 ถึง เดือนเมษายน 2560 จ าเลยยังยอมรับว่าเขาแลกเปลี่ยนเงินสดสกุลเหรยีญ

สหรัฐซึ่งเขาเก็บไว้ในประเทศอื่นกับผู้ค้าโลหะมีค่า และระหว่างปลายปี 2559 ถึงต้นปี 2561 เขาและคนอ่ืน ๆ ได้น าเข้า

มาในสหรัฐอเมริการวมมูลค่ากว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปริมาณต่อครั้งที่ต่ ากว่าวงเงินที่ต้องรายงาน 10,000  

เหรียญสหรัฐ 

 แหล่งที่มา: สหรัฐอเมริกา 
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VASP ย้ายการด าเนินงานไปยังประเทศท่ีมีกฎระเบียบด้าน AML / CFT ที่ไม่เพียงพอ 

  ก่อนที่จะด าเนินการตามนโยบายห้ามการด าเนินการของ VASP ในประเทศ A ในเอเชีย ในปี 2560, VASP  

(ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน) ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศ A ได้โอนการด าเนินงานไปยังประเทศ B ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน ต่อมา 

ในปี 2561 ประเทศ B ได้ยกระดับเกณฑ์ AML/CFT ส าหรับ VA หลังจากมีการแฮ็ค VASPs (ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน)  

ในเดือนมีนาคม 2561, VASP ดังกล่าวประกาศเจตนาที่จะย้ายส านักงานใหญ่ไปยังประเทศ C ในยุโรป (ประเทศ 

ที่ยังไม่ได้เริ่มใช้มาตรการด้าน AML / CFT อย่างเต็มรูปแบบกับ VAs และ VASP ในขณะนั้น) ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 

2561 ประเทศ C ได้เริ่มใช้กฎระเบียบบางประการกับ VASP และในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ยังยืนยันว่ายังไม่มีการ

อนุญาตให้ VASP ด าเนินการได้ และรายงานล่าสุดในปี 2563 ระบุว่า VASP รายนั้นได้ย้ายไปจดทะเบียนและไปตั้ง 

ในประเทศ D ในแอฟริกาแล้ว 

แหล่งที่มา: ข้อมูลสาธารณะ 
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บทสรุป 

 17. รายงานฉบับนี้จัดท าขึ้นจากข้อมูลที่ ได้รับจากประเทศสมาชิกเครือข่าย FATF ทั่วโลกและ 

มีจุดประสงค์ท่ีจะเป็นเครื่องมือในทางปฏิบัติให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการระบุ ตรวจจับ และป้องกันไม่ให้

เกิดอาชญากรรม การฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับ VA ได้ใน

ท้ายที่สุด 

 18. ข้อบ่งชี้ที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้กล่าวโดยเฉพาะถึงลักษณะและความเปราะบางที่เกี่ยวข้องกับ VA  

แต่ยังคงไม่ครบถ้วน และไม่สามารถปรับใช้ได้กับทุกสถานการณ์ ข้อบ่งชี้เหล่านี้ยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ประกอบ

เป็นภาพใหญ่ของความเสี่ยงที่จะเกิดการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงต้องระลึก

เสมอว่าข้อบ่งชี้ข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อไม่สามารถน ามาพิจารณาได้โดยล าพัง โดยจะต้องน ามาพิจารณา

ประกอบกับข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่มีอ านาจที่เก่ียวข้อง 

 19. การด าเนินการตามความเสี่ยงที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการสื่อสารสองทางอย่างยืดหยุ่น

ระหว่างภาครัฐและเอกชนจะช่วยเพ่ิมประสิทธิผลของรายงานฉบับนี้ หน่วยงานที่มีอ านาจควรจะต้องเผยแพร่

รายงานฉบับนี้และจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างเครือข่ายและสร้างความตระหนักให้กับผู้มีหน้าที่รายงาน เพ่ือให้เข้าใจ

ถึงรายงานฉบับนี้ 

 20. แม้ว่าข้อบ่งชี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อน ามาพิจารณาร่วมกับข้อมูลเชิงบริบทที่ได้รับจาก

หน่วยบังคับใช้กฎหมายในประเทศ และแหล่งข้อมูลสาธารณะก็จะมีประสิทธิผลดีที่สุด หน่วยงานที่มีอ านาจ

อาจเลือกให้ข้อบ่งชี้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศตนมากที่สุดกับภาคเอกชน ตัวอย่างเช่น การใช้ข้อมูล  

จากรายงานฉบับนี้เพ่ือจัดท าเป็นข้อแนะน าให้กับผู้มีหน้าที่รายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนี้  

ไม่ควรใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับและตรวจสอบการปฏิบัติ หรือเป็นรายการตรวจสอบในการก ากับดูแล

ภาคเอกชน เนื่องจากข้อบ่งชี้ทั้งหมดไม่สามารถใช้ได้กับทุกประเทศหรือผู้มีหน้าที่รายงานทุกราย 
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