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สถาบัั น วิิ จัั ย เพื่่� อ การพัั ฒ นาประเทศไทย
(ทีีดีอี าร์์ไอ) ได้้เผยแพร่่ “รายงานทีีดีอี าร์์ไอ”
(ชื่่�อเดิิมว่่า “สมุุดปกขาวทีีดีีอาร์์ ไอ”) มา
ตั้้� ง แต่่ เ ดืื อ นสิิ ง หาคม 2536 โดยคัั ด สรร
กลั่่�นกรองงานวิิจััยต่่างๆ มานำำ�เสนออย่่าง
เรีียบง่่ายเพื่่�อจุุดประกายให้้เกิิดการวิิพากษ์์
วิิจารณ์์
“รายงานทีี ดีีอ าร์์ ไ อ” มีี โ อกาสรัั บ ใช้้
สัังคมไทยมาตลอด ทั้้�งเป็็นรายสะดวก และ
ปรัับมาเป็็นรายเดืือนในระยะต่่อมา อย่่างไร
ก็็ตาม ตั้ง้� แต่่ฉบัับที่่� 118 เป็็นต้้นไป “รายงาน
ทีีดีีอาร์์ ไอ” จะมาพบผู้้�อ่่านเป็็นรายเดืือน
พร้้อมทั้้�งยัังคงนำำ�เสนอเรื่่�องราวต่่างๆ อย่่าง
เรีียบง่่ายแบบเป็็นมิิตรต่่อความสนใจใคร่่รู้้�
ของผู้้�อ่่านทั่่�วไปเช่่นเดิิม
ที่่�มา: บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร รายงานเรื่่�อง
แนวโน้้มการฟอกเงิินในประเทศไทย: ศึึกษา
เฉพาะกรณีี การฟอกเงิินผ่่านนิิติิบุุคคลและ
ธุุรกิิจบัังหน้้า ทนายความและนัักบััญชีี บริิษัทั
นำำ�เที่่�ยว ทรััสต์์ต่่างประเทศที่่�ดำำ�เนิินการใน
ประเทศไทย การเล่่นแชร์์ที่่�มีีการฉ้้อโกง และ
การฟอกเงิิ น ผ่่ า นองค์์ ก รไม่่ แ สวงหากำำ� ไร
โดย นิิพนธ์์ พััวพงศกร และคณะ เสนอต่่อ
สำำ�นัั ก งานป้้ อ งกัั น และปราบปรามการ
ฟอกเงิิน เมื่่�อเดืือนพฤษภาคม 2564
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แนวโน้้มการฟอกเงิินใน
ประเทศไทย: ศึึกษาเฉพาะ
กรณีีการฟอกเงิินผ่่าน
นิิติิบุุคคลและธุุรกิิจบัังหน้้า
ทนายความและนัักบััญชีี
บริิษััทนำำ�เที่่�ยว ทรััสต์์
ต่่างประเทศที่่�ดำำ�เนิินการใน
ประเทศไทย การเล่่นแชร์์ที่่�มีี
การฉ้้อโกง และการฟอกเงิิน
ผ่่านองค์์กรไม่่แสวงหากำำ�ไร
ปััญหาการฟอกเงิินในประเทศไทยยัังคงมีีอยู่่�
อย่่างต่่ อ เนื่่� อ ง เห็็ น ได้้ จ ากสถิิ ติิ คำำ�สั่่� งยึึ ด หรืืออายัั ด
ทรัั พ ย์์ สิิ น ตามกฎหมายว่่ า ด้้ ว ยการป้้ อ งกัั น และปราบ
ปรามการฟอกเงิินตั้้�งแต่่ปีี 2556-2561 พบจำำ�นวนคำำ�
สั่่�งยึึดหรืืออายััดทรััพย์์สิินเพิ่่�มขึ้้�นโดยเฉลี่่�ยร้้อยละ 14
ต่่อปีี กล่่าวคืือ ในปีี 2556 มีีจำำ�นวนคำำ�สั่่�งยึึดหรืืออายััด
ทรััพย์์สิินเพีียง 108 คำำ�สั่่�ง เป็็นมููลค่่าทรััพย์์สิินจากการ
กระทำำ�ความผิิด 5,943 ล้้านบาท แต่่ในปีี 2561 จำำ�นวน
คำำ�สั่่งยึ
� ดึ อายััดทรััพย์์สินิ เพิ่่�มสููงขึ้น้� เกืือบเท่่าตััวเป็็นจำำ�นวน
204 คำำ�สั่่�ง และเป็็นมููลค่่าทรััพย์์สิินจากการกระทำำ�ความ
ผิิดกว่่า 13,000 ล้้านบาท
แนวโน้้มปััญหาการฟอกเงิินดัังกล่่าวเกิิดจาก
ความท้้าทาย 3 ประการ ได้้แก่่ ประการแรก เนื่่�องจาก
การเปลี่่�ยนแปลงของสัังคม เศรษฐกิิจ การเมืือง และ
เทคโนโลยีี ส่่งผลให้้จำำ�นวนอาชญากรรมมีีแนวโน้้มเพิ่่�ม
มากขึ้้�น จึึงเป็็นเหตุุจููงใจสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้อาชญากรต้้องหา
วิิธีีการอำำ�พรางรายได้้ที่่�มาจากการกระทำำ�ผิิดเหล่่านี้้�ให้้
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กลัับเข้้าสู่่ร� ะบบเพื่่อ� ให้้กลายเป็็นเงิินที่่�ได้้มาโดยชอบด้้วย
กฎหมาย
ประการที่่�สอง การฟอกเงิิ น มีี วิิ วัั ฒ นาการที่่�
เปลี่่�ยนไปจากเดิิม มีีรููปแบบใหม่่ๆ และมีีความซัับซ้้อน
ขึ้้�น ทำำ�ให้้ยากต่่อการปราบปราม เช่่น การใช้้ช่่องทาง
อิิ น เทอร์์ เ น็็ ต และเครืือข่่ายสื่่� อ สัั ง คมออนไลน์์ การใช้้
สิินทรััพย์์ดิิจิิทััล (digital asset) คริิปโทเคอร์์เรนซีีและโท
เคนดิิจิทัิ ลั การจััดตั้้ง� บริิษัทั และธุุรกิิจบัังหน้้า การฟอกเงิิน
ผ่่านบริิษััทนำำ�เที่่�ยว การฟอกเงิินผ่่านมููลนิิธิิหรืือองค์์กร
ไม่่แสวงหากำำ�ไร หรืือแม้้แต่่การใช้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
ทนายความและนัักบััญชีีเป็็นช่่องทางหรืือให้้ความช่่วย
เหลืือในการฟอกเงิิน ทำำ�ให้้การปราบปรามและการตััด
วงจรของเงิินผิิดกฎหมายเหล่่านั้้�นเป็็นไปได้้ยาก
ประการสุุดท้้าย ประเทศไทยยัังมีีข้้อจำำ�กััดบาง
ประการในการป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน ทั้้�งนี้้�
จากรายงานการประเมิินการปฏิิบััติิตามมาตรฐานสากล
ด้้านการป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิินและการ
ต่่อต้้านการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้ายของ
ประเทศไทย ปีี พ.ศ. 2560 (Anti-money laundering
and counter-terrorist financing measures: Thailand
Mutual Evaluation Report December 2017) พบว่่า
ประเทศไทยยัังขาดการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านการฟอก
เงิินของอาชญากรรมแต่่ละประเภทที่่�มีคี วามเสี่่ย� งสููง รวม
ทั้้�งขาดการวิิเคราะห์์เชิิงยุทุ ธศาสตร์์โดยเฉพาะการศึึกษา
แนวโน้้ม สถานการณ์์และวิิธีีการฟอกเงิินใหม่่ๆ ส่่งผล
ให้้การป้้องกัันและการปราบปรามในประเทศไทยยัังไม่่มีี
การกำำ�หนดนโยบายและมาตรการใน “เชิิงป้้องกััน” เกี่่�ยว
กัับการป้้องกัันการฟอกเงิิน
การศึึกษานี้้�จึึงเป็็นการศึึกษาสถานการณ์์ แนว
โน้้ม และความเสี่่�ยงของการฟอกเงิินผ่่านนิิติิบุุคคลและ
ธุุรกิิจบัังหน้้า ทนายความและนัักบััญชีี บริิษััทนำำ�เที่่�ยว
ทรััสต์์ต่่างประเทศที่่�ดำำ�เนิินการในประเทศไทย การเล่่น
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แชร์์ที่่�มีีการฉ้้อโกง การฟอกเงิินผ่่านองค์์กรไม่่แสวงหา
กำำ�ไร และการฟอกเงิินผ่่านวััด เพื่่�อหาแนวทางในการ
ป้้องกัันและปราบปรามที่่�เหมาะสมกัับประเทศไทย

ผลการศึึกษา
1. สถานการณ์ แนวโน้ม และรูปแบบการฟอกเงินผ่าน
นิติบุคคล 7 รูปแบบ
จากการรวบรวมข้้อมููลคดีีและคำำ�สั่่�งการยึึดหรืือ
อายััดทรััพย์์สิินตามพระราชบััญญััติิป้้องกัันและปราบ
ปรามการฟอกเงิิน พ.ศ. 2542 เพื่่�อวิิเคราะห์์สถานการณ์์
และแนวโน้้มการฟอกเงิินผ่่านนิิติิบุุคคลทั้้�ง 7 รููปแบบ
พบหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ว่่า รููปแบบการฟอกเงิินที่่�เกิิด
ขึ้้�นในประเทศไทยช่่วง 5 ปีีที่่�ผ่่านมา มัักดำำ�เนิินการผ่่าน
นิิติิบุุคคล 2 รููปแบบมากที่่�สุุด คืือ นิิติิบุุคคลบัังหน้้าและ
ธุุรกิิจบัังหน้้า และการเล่่นแชร์์ที่่�มีีการฉ้้อโกงประชาชน
และยัังมีีแนวโน้้มที่่ค� าดว่า่ จะเพิ่่�มขึ้น้� หากยัังไม่่มีีมาตรการ
ในการป้้องกัันที่่�เหมาะสม
ขณะที่่�การฟอกเงิินผ่่านนิิติิบุุคคลรููปแบบอื่่�นๆ
ได้้แก่่ ทนายความและนัักบััญชีี บริิษััทนำำ�เที่่�ยว ทรััสต์์
ต่่างประเทศที่่�เข้้ามาดำำ�เนิินการในประเทศไทย องค์์กร
ไม่่แสวงหากำำ�ไร และวััด ยัังไม่่พบข้้อมููลการดำำ�เนิินคดีี
และการดำำ�เนิินการยึึดอายััดทรััพย์์ที่่�มากพอจะสามารถ
ระบุุแนวโน้้มการฟอกเงิินผ่่านนิิติิบุุคคลทั้้�ง 5 รููปแบบว่่า
จะเพิ่่�มขึ้้�นหรืือลดลง
ทั้้�งนี้้� หากวิิเคราะห์์สถานการณ์์ สามารถสรุุปแนว
โน้้มรููปแบบการฟอกเงิินผ่่านนิิติิบุุคคลทั้้�ง 7 รููปแบบ ได้้
ดัังนี้้�
1) การฟอกเงิินผ่่านนิิติิบุุคคลบัังหน้้าและธุุรกิิจบัังหน้้า
จากการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลคำำ�สั่่งยึ
� ดึ และอายััดทรััพย์์
ในช่่วงปีี 2555–2562 ของสำำ�นัักงานป้้องกัันและปราบ
ปรามการฟอกเงิิน (สำำ�นัักงาน ปปง.) จำำ�นวน 1,383 คำำ�
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สั่่�ง พบนิิติิบุุคคลเข้้ามาเกี่่�ยวข้้องในความผิิดมููลฐานมาก
ถึึง 201 แห่่ง ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องในคดีีความผิิดมููลฐานฉ้้อโกง
มากที่่�สุุด1 กล่่าวคืือ มีีจำำ�นวนบริิษััทมากถึึง 130 แห่่งที่่�
ถููกตั้้�งขึ้้น� มาบัังหน้้าเพื่่อ� ใช้้ฉ้อ้ โกงภาษีี ฉ้้อโกงสถาบัันการ
เงิิน รวมถึึงเปิิดบริิษััทบัังหน้้าเพื่่�อหลอกลวงและฉ้้อโกง
ประชาชน รองลงมาคืือนิิติิบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับคดีีทุุจริิต
ต่่อหน้้าที่่�2มีีจำำ�นวน 36 แห่่ง และนิิติิบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องใน
คดีียาเสพติิด3มีีจำำ�นวน 14 แห่่ง โดยนิิติิบุุคคลเหล่่านี้้�ถููก
จััดตั้้�งขึ้้�นมาบัังหน้้าเพื่่�อใช้้ในการรัับเงิินโอนที่่�ได้้จากการ
กระทำำ� ความผิิ ด ในคดีี ทุุ จ ริิ ต และคดีี ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ
ยาเสพติิด
ทั้้� งนี้้� หากวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มููลจากการดำำ� เนิิ น คดีี
มููลฐานความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด การฉ้้อโกงประชาชน
และคดีีการทุุจริิตของเจ้้าหน้้าที่่�เฉพาะในปีี 2561 ของ
1

พระราชบััญญััติิป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน พ.ศ. 2542
และที่่� แ ก้้ ไ ขเพิ่่� ม เติิ ม มาตรา 3 ในพระราชบัั ญ ญัั ติิ นี้้� “ความผิิ ด
มููลฐาน”หมายความว่่า
(3) ความผิิ ด เกี่่� ย วกัั บ การฉ้้ อ โกงประชาชนตามประมวลกฎหมาย
อาญาหรืือความผิิดตามกฎหมายว่่าด้้วยการกู้้�ยืืมเงิินที่่�เป็็นการฉ้้อโกง
ประชาชน
(18) ความผิิดเกี่่�ยวกัับการลัักทรััพย์์ กรรโชก รีีดเอาทรััพย์์ ชิิงทรััพย์์
ปล้้นทรััพย์์ ฉ้้อโกง หรืือยัักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญา อัันมีี
ลัักษณะเป็็นปกติิธุุระ
2

พระราชบััญญััติิป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน พ.ศ. 2542
และที่่� แ ก้้ ไ ขเพิ่่� ม เติิ ม มาตรา 3 ในพระราชบัั ญ ญัั ติิ นี้้� “ความผิิ ด
มููลฐาน”หมายความว่่า
(5) ความผิิดต่อ่ ตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ราชการ หรืือความผิิดต่อ่ ตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�
ในการยุุติิธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิิดตามกฎหมายว่่า
ด้้วยความผิิดของพนัักงานในองค์์การหรืือหน่่วยงานของรััฐ หรืือความ
ผิิดต่่อตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�หรืือทุุจริิตต่่อหน้้าที่่�ตามกฎหมายอื่่�น
3

พระราชบััญญััติิป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน พ.ศ. 2542
และที่่� แ ก้้ ไ ขเพิ่่� ม เติิ ม มาตรา 3 ในพระราชบัั ญ ญัั ติิ นี้้� “ความผิิ ด
มููลฐาน”หมายความว่่า
(1) ความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดตามกฎหมายว่่าด้้วยการป้้องกัันและ
ปราบปรามยาเสพติิดหรืือกฎหมายว่่าด้้วยมาตรการ ในการปราบปราม
ผู้้�กระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด
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สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ กรมสอบสวนคดีีพิิเศษ กอง
บัั งคัั บ การปราบปรามการกระทำำ� ความผิิ ด เกี่่� ย วกัั บ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิิจ (บก.ปอศ.) และสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ
(สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.) พบคดีีความผิิดยาเสพติิดมากถึึง
25,422 คดีี คดีีฉ้อ้ โกงประชาชน 12 คดีี และคดีีที่่เ� กี่่�ยวข้้อง
กัับการทุุจริิตของเจ้้าพนัักงานของรััฐ/เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ
อีีก 408 คดีี แม้้ว่่าคดีีเหล่่านี้้�อาจไม่่ได้้เกี่่�ยวกัับการฟอก
เงิินทุุกคดีีแต่่ถืือเป็็นภััยคุุกคามสำำ�คััญที่่�จะทำำ�ให้้แนวโน้้ม
การฟอกเงิินมากขึ้้�นได้้ และอาจมีีการใช้้นิิติิบุุคคลเข้้ามา
บัังหน้้าเพื่่�อใช้้เป็็นอีีกหนึ่่�งเครื่่�องมืือในการฟอกเงิินหาก
กระบวนการตรวจสอบผู้้�รัับประโยชน์์ที่่�แท้้จริิงและการ
กำำ�กัับดููแลการจััดตั้้�งบริิษััทยัังไม่่เข้้มงวดมากพอ
ขณะที่่�รายงานการวิิเคราะห์์คดีีที่่�เคยเกิิดขึ้้�นทั่่�ว
โลกจำำ�นวน 106 คดีีของกลุ่่ม� ความร่่วมมืือของ หน่่วยข่่าว
กรองทางการเงิินสากล (The Egmont Group)4 พบว่่า
นิิติิบุุคคลและบุุคคลที่่�มีีการตกลงกัันทางกฎหมายหรืือผู้้�
ประกอบวิิชาชีีพ เช่่น ทนายความ นัักบััญชีี เป็็นต้้น เป็็น
สื่่�อกลางในการช่่วยอาชญากรปกปิิดทรััพย์์สิินที่่�ได้้มา
โดยผิิดกฎหมาย โดยอาศััยการดำำ�เนิินการผ่่านการจััด
ตั้้�งนิิติิบุุคคลขึ้้�นมาบัังหน้้า ไม่่ว่่าจะเป็็นการเปิิดบริิษััทที่่�
ไม่่ได้้มีีการประกอบกิิจการจริิง (shell company) ซึ่่�งเป็็น
รููปแบบของนิิติิบุุคคลที่่�ผู้้�กระทำำ�ความผิิดใช้้เพื่่�ออำำ�พราง
ความเป็็นเจ้้าของมากที่่�สุดุ ขณะที่่�บริิษัทั ที่่�มีกี ารประกอบ
ธุุรกิิจจริิง (front company) และการใช้้หุ้้�นแบบไม่่ระบุุชื่่�อ
ผู้้�ถืือหุ้้�น (bearer shares) จะถููกเลืือกใช้้เพื่่�อการฟอกเงิิน
รองลงมา
นอกจากนี้้�สำำ�นักั งานป้้องกัันและปราบปรามการ
4

Financial Action Task Force (FATF) and Egmont Group.
(July 2018). Concealment of Beneficial Ownership. สืืบค้้น
จาก https://egmontgroup.org/en/document-library/11. เมื่่�อ
วัันที่่� 2 มกราคม 2563.

5

ตั้้�งบริิษััทจำำ�กััดในประเทศไทยสามารถทำำ�ได้้ง่่าย รวมถึึง
ยัังมีีการใช้้หุ้้�นชนิิดไม่่ระบุุชื่่�อผู้้�ถืือ อาจทำำ�ให้้เป็็นจุุดอ่่อน
สำำ�คััญที่่�จะถููกใช้้เป็็นช่่องทางในการจััดตั้้�งบริิษััทบัังหน้้า
เพื่่�อฟอกเงิินได้้

ฟอกเงิินของสหรััฐอเมริิกา (FinCEN)5 ยัังระบุุว่่า การจััด
ตั้้�งบริิษััทจำำ�กััดเป็็นจุุดเปราะบางที่่�ถููกใช้้บัังหน้้าเพื่่�อการ
ฟอกเงิินได้้ง่่ายกว่า่ บริิษัทั มหาชนจำำ�กัดั เนื่่อ� งจากการจััด
ตั้้�งบริิษััทจำำ�กััดสามารถดำำ�เนิินการได้้ง่่ายกว่่าการจััดตั้้�ง
บริิษััทมหาชนจำำ�กััด และหน่่วยงานภาครััฐขาดข้้อมููลใน
การตรวจสอบความโปร่่งใสของผู้้�รัับผลประโยชน์์ที่่แ� ท้้จริิง
(beneficial ownership) ของบริิษัทั จำำ�กัดั ทำำ�ให้้ถููกนำำ�มาใช้้
เป็็นเครื่่อ� งมืือในการฟอกเงิินได้้ง่่าย ซึ่่�งการจดทะเบีียนจััด
5

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). (2006).
The Role of domestic shell companies in financial crime
and money laundering: Limited liability companies. สืบค้น
จาก https://www.FinCEN.gov/sites/default/files/shared/
LLCAssessment_FINAL.pdf. เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563.
6

2) การฟอกเงิินผ่่านทนายความและนัักบััญชีี
จากการสุ่่� มศึึ ก ษาคำำ�พิิ พ ากษาและคำำ�สั่่� ง คณะ
กรรมการธุุ ร กรรมเรื่่� อ งอายัั ด ทรัั พย์์ สิิ นที่่� เ กี่่� ยวกัั บ การ
กระทำำ� ความผิิ ด ไว้้ ชั่่� ว คราว พบผู้้�ประกอบวิิ ช าชีี พ
กฎหมายและนัั ก บัั ญ ชีี เ ข้้ า ไปเกี่่� ย วข้้ อ งในขบวนการ
ฟอกเงิินหลายคดีี เช่่น
• ในปีี 2546 พบทนายความให้้ความช่่วยเหลืือ
ผู้้�ฟอกเงิิ น ในทรัั พ ย์์ อัั น ได้้ ม าจากความผิิ ด
มููลฐานฉ้้อโกงประชาชน โดยนำำ�เงิินจากการ
ฉ้้อโกงประชาชนไปซื้้�อหุ้้�นในบริิษัทั พีี.เอส.เค.
ซััพพลาย 2001 จำำ�กัดั ซื้้�อที่่�ดินิ ทำำ�สัญ
ั ญากู้้�ยืืม
เงิินและจำำ�นองที่่�ดิิน เพื่่�ออำำ�พรางการยัักย้้าย
เงิิน6 โดยทรััพย์์สิินในคดีีนี้้�มีีมููลค่่า 9,537,040
บาท (เฉพาะส่่วนที่่�พนัักงานอััยการยื่่�นขอให้้
ทรััพย์์ตกเป็็นของแผ่่นดิิน)
• ในปีี 2560 พบผู้้�ประกอบวิิชาชีีพกฎหมายมีี
บทบาทในการช่่วยเหลืือเพื่่�อทำำ�สััญญากู้้�ยืืม
เงิินปลอม ดำำ�เนิินการฟ้้องบัังคัับชำำ�ระหนี้้�ตาม
สััญญากู้้�ยืืมเงิินและฟ้้องบัังคับั จำำ�นองทรััพย์์สินิ
นำำ�ยึึ ด ทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� จำำ� นองตามกระบวนการ
บัังคัับคดีี และจดทะเบีียนเพิ่่�มทุุนให้้แก่่บริิษััท
ที่่�ใช้้ในการฟอกเงิินในคดีีฟอกเงิินจากโครงการ
6

คำำ�พิิพากษาหมายเลขแดงที่่� ฟ. 26/2555 คดีีขอให้้ศาลสั่่�งให้้ทรััพย์์ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการกระทำำ�ความผิิดตกเป็็นของแผ่่นดิิน ระหว่่างพนัักงาน
อััยการ สำำ�นัักงานอััยการพิิเศษฝ่่ายคดีีพิิเศษ 3 (ผู้้�ร้้อง) และนางสาวสิิริิ
พร หรืือธิิติิยาภรณ์์ ชวาลรััตนา (ผู้้�คััดค้้าน 1) และผู้้�คััดค้้านอื่่�นรวม 15
คน ศาลแพ่่งลงวัันที่่� 26 เดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2555.

รายงานทีดีอาร์ ไอ

รัับจำำ�นำำ�ข้้าว7 มููลค่่าทรััพย์์สิินประเมิินทรััพย์์
รวมทั้้�งสิ้้�น 1,386,114,982.10 บาท ในคดีี
เดีียวกัันนี้้�พบว่่าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีช่่วย
ทำำ�งบดุุลและงบการเงิินการประกอบกิิจการ
ขณะที่่�ผู้้�สอบบััญชีีทำำ�หน้้าที่่�ตรวจรัับรองงบดุุล
และงบการเงิินและจััดทำำ�รายงานผู้้�สอบบััญชีี
ให้้แก่่บริิษััทที่่�ใช้้ในการฟอกเงิิน
ดัั งนั้้� น จึึ ง อาจกล่่าวได้้ ว่่ า ผู้้�ประกอบวิิ ช าชีี พ
กฎหมายโดยเฉพาะกลุ่่�มอาชีีพ “ที่่�ปรึึกษากฎหมาย” ที่่�
ให้้บริิการการจััดตั้้�งและบริิหารบริิษััท และให้้บริิการร่่าง
สััญญาหรืือจััดเตรีียมเอกสารหลัักฐานทางกฎหมายน่่า
จะมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในขบวนการฟอกเงิินอยู่่�ไม่่น้้อย ขณะ
ที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีมีีส่่วนช่่วยเหลืือในขบวนการ
ฟอกเงิินเช่่นกัันแต่่โอกาสเกิิดขึ้้�นน้้อยกว่่ากลุ่่�มวิิชาชีีพ
กฎหมาย กล่่าวคืือ ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีจะช่่วยเพีียง
การทำำ�งบดุุลและงบการเงิินการประกอบกิิจการ และผู้้�
สอบบััญชีีจะทำำ�หน้้าที่่�เพีียงตรวจรัับรองงบดุุลและงบการ
เงิินและจััดทำำ�รายงานผู้้�สอบบััญชีีให้้แก่่บริิษััทที่่�ใช้้ในการ
ฟอกเงิินเท่่านั้้�น
อย่่างไรก็็ ดีี จากการสืืบค้้ น ข้้ อ มููลการจัั ดตั้้� ง
นิิติบุิ คุ คลของกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้าที่่�ให้้บริิการกิิจกรรม
ทางกฎหมาย พบว่่า มีีจำำ�นวนนิิติิบุุคคลที่่�ให้้บริิการทาง
กฎหมายอยู่่�มากกว่่า 5,000 แห่่ง ขณะที่่�นิิติิบุุคคลที่่�
ประกอบกิิจการการทำำ�บััญชีี การตรวจสอบบััญชีี และ
7

คำำ�พิิพากษาหมายเลขแดงที่่� ฟ. 62/2561 คดีีเรื่่�องพระราชบััญญััติิ
ป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน ระหว่่างพนัักงานอััยการ สำำ�นักั งาน
อััยการสููงสุุด (ผู้้�ร้้อง) กัับบริิษััท ทีีเอช พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด (ผู้้�คััดค้้าน
ที่่� 1) และพลเอกวสัันต์์ สุุริิยมงคล (ผู้้�คััดค้้านที่่� 2) ศาลแพ่่งลงวัันที่่�
21 เดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2561 และคำำ�พิิพากษาหมายเลขแดงที่่� พ.
6103/2560 คดีีเรื่่�องผิิดสััญญา บัังคัับจำำ�นอง ระหว่่างบริิษััท เวลเนส
อิินเวสเม้้นท์์ จำำ�กััด (Wellness Investments Inc.,) (โจทก์์) และ
บริิษััท ทีีเอช พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด (จำำ�เลย) ศาลแพ่่งลงวัันที่่� 27 เดืือน
ธัันวาคม พ.ศ. 2560.
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การให้้คำำ�ปรึกึ ษาด้้านภาษีี มีีจำำ�นวนกว่า่ 8,600 แห่่ง รวม
ทั้้�งประเทศไทยยัังไม่่มีีแนวนโยบายในการปรัับปรุุงแก้้ไข
การกำำ�กับั ดููแลกลุ่่มผู้้�ป
� ระกอบวิิชาชีีพกฎหมายโดยเฉพาะ
ที่่�ปรึกึ ษากฎหมายและบััญชีีในกลุ่่ม� บริิการที่่�มีคี วามเสี่่ย� ง
สููงที่่�จะให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ผู้้�กระทำำ�ความผิิดในความผิิด
มููลฐานต่่างๆ ดัังนั้้�นจึึงอาจเป็็นความเสี่่�ยงที่่�จะทำำ�ให้้แนว
โน้้มของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพกฎหมายและบััญชีีให้้ความ
ช่่วยเหลืือแก่่ผู้้�กระทำำ�ความผิิดและหลีีกเลี่่�ยงกฎหมาย
เพื่่�อฟอกเงิินได้้มากขึ้้�น
ในต่่ า งประเทศรููปแบบการฟอกเงิิ น ผ่่าน
ทนายความและนัักบััญชีีก็็ไม่่ปรากฏหลัักฐานที่่�ชััดเจน
มากเช่่นกััน เนื่่�องจากกิิจกรรมหรืือบริิการที่่�ทนายความ
หรืือนัักบััญชีีให้้บริิการแก่่ลููกค้้าอาจถููกใช้้เป็็นเครื่่�องมืือ
ประกอบอาชญากรรมฟอกเงิินนั้้�นไม่่ได้้แตกต่่างไปจาก
การให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป จากรายงานการศึึกษาบทบาท
ของนัักกฎหมายต่่อการฟอกเงิินของ FATF (2013)8 ซึ่่�ง
จััดทำำ�แบบสอบถามเพื่่อ� การสำำ�รวจข้้อมููลธุุรกรรมที่่�มีเี หตุุ
อัันควรสงสััย (Suspicious Transaction Report: STR)
จากหน่่วยข่่าวกรองทางการเงิิน (Financial Intelligence
Unit: FIU) ใน 38 ประเทศ ได้้รัับรายงานพบกรณีีการให้้
บริิการของทนายความและนัักบััญชีีเข้้าไปพััวพัันกัับผู้้�
ฟอกเงิินเพีียงร้้อยละ 3 ของธุุรกรรมที่่�มีีเหตุุอัันควรสงสััย
และรููปแบบการฟอกเงิินผ่่านทนายความและนัักบััญชีี
ไม่่ได้้มีีความแตกต่่างจากประเทศไทยมากนััก กล่่าวคืือ
ทนายความและนัักบััญชีีมีีส่่วนช่่วยเหลืืออาชญากรใน
การฟอกเงิิน เช่่น
•	สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิแคนาดา (Royal
8

Financial Action Task Force (FATF). June 2013. FATF Report
Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities
of Legal Professionals. สืืบค้้นจาก https://www.fatf-gafi.
org/media/fatf/documents/reports/ml%20and%20tf%20
vulnerabilities%20legal%20professionals.pdf. เมื่่�อวัันที่่� 26
มิิถุุนายน 2563
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Canadian Mounted Police: RCMP) ดำำ�เนิิน
คดีีกัับที่่�ปรึึกษาด้้านกฎหมายในมลรััฐควิิเบค
(Quebec) ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�เป็็นตััวแทนฝากเงิิน
และโอนเงิินข้้ามประเทศให้้เครืือข่่ายค้้ายาเสพ
ติิดข้้ามชาติิโคลััมเบีีย Cali Cartel9
•	สำำ�นัักงาน ปปง. สหรััฐอเมริิกา (FinCEN)
ดำำ�เนิินคดีีกับั ที่่�ปรึกึ ษาด้้านกฎหมายในปีี ค.ศ.
2004 ซึ่่�งเป็็นตััวการในการวางเครืือข่่ายฉ้้อโกง
บริิษััทการเงิินในสหรััฐฯ ผ่่านบริิษััทบัังหน้้า10

ทว่่า กฎหมายป้้องกัันและปราบปรามการฟอก
เงิินของประเทศไทยยัังไม่่กำำ�หนดให้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
กฎหมายและวิิชาชีีพบััญชีีมีีหน้้าที่่�ตรวจสอบเพื่่�อทราบ
ข้้อเท็็จจริิงของลููกค้้าและรายงานธุุรกรรมที่่�มีีเหตุุอัันควร
สงสััย รวมถึึงยัังไม่่มีีหน่่วยงานหรืือระบบในการกำำ�กัับ
ดููแลวิิชาชีีพดัังกล่่าวในมิิติิของการฟอกเงิิน จึึงจำำ�เป็็น
ต้้องหามาตรการที่่�เหมาะสมเพื่่�อกำำ�กัับดููแลผู้้�ประกอบ
วิิชาชีีพกฎหมายและผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีไม่่ให้้ถููกใช้้
เป็็นเครื่่�องมืือในขบวนการฟอกเงิิน

อนึ่่�ง FATF พบว่่าขบวนการฟอกเงิินมีีเทคนิิค
หลีีกเลี่่�ยงกฎหมายผ่่านการใช้้บริิการผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
กฎหมายและบัั ญ ชีี ที่่� ใ ห้้ คำำ� แนะนำำ� และให้้ ค วามช่่วย
เหลืือขบวนการฟอกเงิิน อาทิิ ช่่วยจััดตั้้�งและบริิหาร
นิิติบุิ คุ คลอำำ�พรางเพื่่�อถืือครองทรััพย์์ที่่ไ� ด้้จากการกระทำำ�
ผิิดกฎหมาย FATF จึึงแนะนำำ�ให้้ประเทศสมาชิิกออก
มาตรการกำำ�กับั ดููแลผู้้�ประกอบวิิชาชีีพกฎหมายและบััญชีี
ให้้ต้้องมีีหน้้าที่่�ตรวจสอบเพื่่�อทราบข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับ
ลููกค้้า (Customer Due Diligence: CDD) เก็็บบัันทึึก
หลัักฐาน (record keeping) และรายงานธุุรกรรมที่่�มีี
เหตุุอัันควรสงสััย (STR) ในลัักษณะเดีียวกัับสถาบัันการ
เงิินและธุุรกิิจที่่�ไม่่ใช่่สถาบัันการเงิิน อาทิิ ตััวแทนขาย
อสัังหาริิมทรััพย์์ ร้้านค้้าอััญมณีีและทองคำำ� และทรััสต์์11
เป็็นต้้น

3) การฟอกเงิินผ่่านบริิษััทนำำ�เที่่�ยว
จากการรวบรวมสถานการณ์์และแนวโน้้มการ
ฟอกเงิินผ่่านธุุรกิิจนำำ�เที่่�ยวในต่่างประเทศ จะเห็็นได้้ว่่า
มีีการใช้้บริิษััทตััวแทนการนำำ�เที่่�ยว (travel agencies)12
บัังหน้้าเพื่่อ� การฟอกเงิินโดยจะมีีรููปแบบและขั้้�นตอนการ
ฟอกเงิินที่่�หลากหลายและมีีความเกี่่�ยวโยงกัับการโอน
เงิิน การขนเงิินสดหรืือขนทรััพย์์สิินข้้ามประเทศ เช่่น ใน
สหราชอาณาจัักรจะให้้บริิษััทตััวแทนนำำ�เที่่�ยวขนเงิินสด
โดยใช้้เรืือเฟอร์์รี่่�นำำ�เงิินข้้ามมายัังเกาะประเทศอัังกฤษ
เพื่่� อ กระจายฝากเงิิ น เข้้ า ไปยัั งบัั ญ ชีี เ งิิ น ฝากทั้้� งข อง
บริิษััทและบััญชีีส่่วนบุุคคล ก่่อนจะแปลงเป็็นเงิินตรา
ต่่างประเทศและทำำ�การโอนเงิินข้้ามประเทศ โดยอ้้างว่่า
เป็็นการชำำ�ระค่่าสิินค้้าหรืือบริิการนำำ�เที่่�ยว ขณะที่่�คดีีที่่�
เกิิดขึ้้น� ในประเทศฝรั่่ง� เศสพบอาชญากรใช้้บริิษัทั ตััวแทน
นำำ�เที่่�ยวให้้การช่่วยเหลืือในการออกตั๋๋�วเครื่่อ� งบิินเดิินทาง
9
Stephen Schneider. March 2004. Money Laundering in และสร้้างหลัักฐานอัันเป็็นเท็็จเกี่่�ยวกัับการซื้้�อขายทองคำำ�
Canada: An Analysis of RCMP Cases. สืืบค้้นจาก www.csd.
เพื่่�อนำำ�เข้้าทองคำำ�จากยุุโรปไปยัังประเทศปลายทาง
bg/fileSrc.php%3Fid%3D560+&cd=3&hl=th&ct=clnk&gl=th.
สำำ�หรัับรููปแบบการฟอกเงิินผ่่านบริิษััทนำำ�เที่่�ยว
เมื่่�อวัันที่่� 26 มิิถุุนายน 2563.
10

The Role of Domestic Shell Companies in Financial Crime
and Money Laundering: Limited Liability Companies, Financial Crimes Enforcement Network, November 2006. สืบค้น
จาก https://www.FinCEN.gov/sites/default/files/shared/
LLCAssessment_FINAL.pdf. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563.
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Barton, Anissa. (March 18, 2018). Chapter 2 The changing
typologies and emerging trends of money laundering practices. สืืบค้้นจาก https://silo.tips/download/chapter-2-thechanging-typologies-and-emerging-trends-of-moneylaundering-practi. เมื่่�อวัันที่่� 29 มิิถุุนายน 2563
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รายงานทีดีอาร์ ไอ

ในไทยนั้้�นแตกต่า่ งไปจากรููปแบบการฟอกเงิินผ่่านบริิษัทั
ทััวร์์ในต่่างประเทศ กล่่าวคืือ มีีการใช้้บริิษััททััวร์์บัังหน้้า
เพื่่�อกระทำำ�ความผิิดมููลฐานอื่่�นๆ เช่่น
• การเปิิดบริิษััททััวร์์โดยอาศััยคนไทยเป็็นนอ
มิินีี เพื่่�อเลี่่�ยงกฎหมายการประกอบธุุรกิิจคน
ต่่างด้้าว รวมทั้้�งเพื่่�อเลี่่�ยงการเสีียภาษีี โดย
เห็็ น ได้้ จ ากกรณีี ก ารจัั บ กุุ ม บริิ ษัั ท ทรานลี่่�
ทราเวิิล จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทนำำ�เที่่�ยวที่่�มีีใบ
อนุุญาตจากกรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อนำำ�นัักท่่อง
เที่่�ยวจากสาธารณรััฐประชาชนจีีนเข้้ามาใน
ประเทศไทย ซึ่่�งสำำ�นัักงาน ปปง. และตำำ�รวจ
ท่่องเที่่�ยวและกองบััญชาการตำำ�รวจท่่องเที่่�ยว
จัังหวััดภููเก็็ต ได้้จัับกุุมเครืือข่่ายบริิษััท ทราน
ลี่่�ฯ และดำำ�เนิินการยึึดทรััพย์์สิินบริิษััทมููลค่่า
ประเมิิน 489 ล้้านบาท ด้้วยความผิิดฐานอั้้�งยี่่�
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 209 อััน
เป็็นความผิิดมููลฐานตามมาตรา 3(10) แห่่ง
พระราชบััญญััติิป้้องกัันและปราบปรามการ
ฟอกเงิิน พ.ศ. 2542 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
• การจัั ดตั้้� ง บริิ ษัั ท ทัั วร์์ บัั ง หน้้ า เพื่่� อ ฉ้้ อ โกง
ประชาชน ซึ่่�งเห็็นได้้จากคดีี “ทััวร์์ อีีแอลซีี”
ซึ่่�งมีีผู้้�เสีียหายที่่�ไม่่สามารถเดิินทางได้้หลััง
จากซื้้�อรายการนำำ�เที่่�ยวจำำ�นวน 960 คน มููลค่่า
ความเสีียหายประมาณ 300 ล้้านบาท เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� จากการสััมภาษณ์์นัักพนัันรายใหญ่่
พบว่่า มีีการจััดตั้้�งบริิษััททััวร์์เพื่่�อพานัักพนัันคนไทยเดิิน
ทางไปเล่่นการพนัันยัังประเทศที่่�มีคี าสิิโนถููกกฎหมาย ซึ่่�ง
สามารถแบ่่งออกได้้เป็็น 2 กลุ่่�มตามฐานะทางเศรษฐกิิจ
ของนัักพนััน โดยกลุ่่�มแรก คืือ นัักพนัันทั่่�วไปที่่�เดิินทาง
ไปกัับรถโดยสารไม่่ประจำำ�ทาง (รถตู้้�หรืือรถทััวร์์ปรัับ
อากาศ) ที่่�บริิษััทนำำ�เที่่�ยวคาสิิโนจััดให้้บริิการฟรีีแก่่นััก
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พนัันพาไปเล่่นคาสิิโนในประเทศเพื่่�อนบ้้าน ได้้แก่่ คาสิิ
โนในประเทศกััมพููชา เมีียนมาร์์ และ สปป. ลาว ทั้้�งนี้้�
การเคลื่่�อนย้้ายเงิินสำำ�หรัับนัักพนัันกลุ่่�มดัังกล่่าวมีีการ
ใช้้เงิินสดแลกชิิพมากกว่่าการโอนเงิินเข้้าบััญชีีคาสิิโน
โดยตรง และมีีการนำำ�เงิินสดออกนอกประเทศอย่่างน้้อย
3 รููปแบบ ได้้แก่่ การลัักลอบขนเงิินสดข้้ามด่่านศุุลกากร
การใช้้บริิการโพยก๊๊วน หรืือฮาวาลา (hawala) และการ
ถอนเงิินสดจากบััตรเอทีีเอ็็ม หรืือแลกชิิพด้้วยบััตรเครดิิต
ในต่า่ งประเทศ ทั้้�งนี้้� หากเล่่นพนัันแล้้วได้้เงิิน นัักพนัันจะ
นำำ�เงิินกลัับมาประเทศไทยผ่่านช่่องทางเดิิมที่่นำ� ำ�เงิินออก
ไป และโดยส่่วนใหญ่่นัักพนัันจะใช้้วิิธีีการนำำ�เงิินสดกลัับ
ประเทศโดยสำำ�แดงต่่อเจ้้าหน้้าที่่�กรมศุุลกากรว่่าเป็็นเงิิน
ที่่�ได้้จากคาสิิโน
นอกจากการฟอกเงิินของนัักพนัันทั่่�วไปกลุ่่ม� แรก
แล้้ว ข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกยัังพบว่่ามีีกลุ่่�มนััก
พนัันระดัับ VIP อาทิิ ข้้าราชการชั้้�นผู้้�ใหญ่่ นัักการเมืือง
และนัักธุุรกิิจ ซึ่่�งนัักพนัันกลุ่่�มนี้้�มัักจะเดิินทางไปเล่่นการ
พนัันในคาสิิโนต่่างประเทศโดยอาจใช้้บริิการบริิษััทนำำ�
เที่่�ยวคาสิิโนในต่่างประเทศ เช่่น ในมาเก๊๊าจะเรีียกผู้้�ให้้
บริิการลัักษณะนี้้�ว่่าเป็็นธุุรกิิจ Junket โดยธุุรกิิจ Junket
จะให้้บริิการตั้้�งแต่่การเดิินทางโดยเรืือเฟอร์์รี่่�ข้้ามฟากไป
ยัังมาเก๊๊า การจองที่่�พักั การอำำ�นวยความสะดวกด้้านการ
เดิินทาง การจองห้้องพนัันแบบ VIP การอำำ�นวยความ
สะดวกในการเคลื่่อ� นย้้ายเงิินสำำ�หรัับการพนัันที่่�คาสิิโนไป
จนถึึงการตามเก็็บหนี้้�พนััน โดยที่่�นัักพนัันไม่่จำำ�เป็็นต้้อง
พกเงิินสดหรืือนำำ�เงิินสดกลัับมาด้้วยตนเองแต่อ่ ย่่างใด ซึ่่�ง
ผู้้�ประกอบธุุรกิิจ Junket ในมาเก๊๊าจะต้้องได้้รับั ใบอนุุญาต
(license) จากหน่่วยงานของภาครััฐอย่่างถููกกฎหมายจึึง
จะสามารถให้้บริิการแก่่ลููกค้้าได้้
อย่่างไรก็็ดีี ประเทศไทยยัังไม่่พบหลัักฐานเชิิง
ประจัักษ์์ การดำำ�เนิินคดีีกัับบริิษััททััวร์์ที่่�มีีการขนเงิินข้้าม
แดน การโอนเงิินระหว่่างประเทศ รวมถึึงการพาคนไป
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เล่่นพนัันในต่่างประเทศ จึึงไม่่สามารถจะระบุุได้้ว่่ามีีการ
ใช้้บริิษััททััวร์์เพื่่�อฟอกเงิินตามรููปแบบดัังกล่่าวเพิ่่�มขึ้้�น
หรืือลดลงแต่่อย่่างใด แต่่อาจกล่่าวได้้ว่่ามีีการใช้้บริิษััท
ทััวร์์บัังหน้้าเพื่่�อฉ้้อโกงประชาชนและเพื่่�อกระทำำ�ความ
ผิิดในกฎหมายอื่่�นๆ เพิ่่�มมากขึ้้�น เช่่น การหลีีกเลี่่�ยงการ
ปฏิิบััติิตามพระราชบััญญััติิการประกอบธุุรกิิจของคน
ต่่างด้้าว พ.ศ. 2542
แม้้ว่่าที่่�ผ่่านมาประเทศไทยยัังไม่่พบกรณีีบริิษััท
นำำ�เที่่�ยวมีีส่่วนพััวพัันกัับขบวนการฟอกเงิินที่่�มีีรููปแบบ
เช่่นต่่างประเทศก็็ตาม แต่่ประเทศไทยก็็เป็็นประเทศอััน
ดัับต้้นๆ ของโลกที่่�มีีนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิเดิินทางเข้้า
มาเป็็นจำำ�นวนมากถึึงประมาณ 38 ล้้านคนต่่อปีี กอปร
กัับไทยเป็็นประเทศที่่�มีชี ายแดนติิดกับั ประเทศเพื่่อ� นบ้้าน
4 ประเทศ อัันได้้แก่่ ประเทศกััมพููชา สปป.ลาว ประเทศ
เมีียนมาร์์ และประเทศมาเลเซีีย และมีีช่่องทางผ่่านแดน
ระหว่่างประเทศไทยกัับประเทศเพื่่อ� นบ้้านมากถึึง 97 ช่่อง
ทาง เป็็นช่่องทางในการเคลื่่�อนย้้ายทั้้�งประชาชน สิินค้้า
นัักท่่องเที่่�ยว นัักพนััน และเงิินสด อาจเป็็นอีีกหนึ่่�งปััจจััย
เสี่่�ยงที่่�จะทำำ�ให้้ธุุรกิิจนำำ�เที่่�ยวถููกใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการ
ฟอกเงิินได้้ง่่าย
4) การฟอกเงิินผ่่านทรััสต์์ต่่างประเทศที่่�เข้้ามาดำำ�เนิิน
การในประเทศ
การฟอกเงิินโดยอาศััยทรััสต์์เริ่่�มเป็็นประเด็็นที่่�
ได้้รัับความสนใจอย่่างจริิงจัังจากรััฐบาลหลายประเทศ
ภายหลัังการเกิิดเหตุุการณ์์ 9/11 ของกลุ่่�มผู้้�ก่่อการร้้าย
ที่่�โจมตีีอาคารเวิิลด์์เทรดเซ็็นเตอร์์ในสหรััฐอเมริิกา เมื่่�อ
เดืือนกัันยายนปีี ค.ศ. 2001 เหตุุการณ์์ดัังกล่่าวทำำ�ให้้
รััฐบาลประเทศต่่างๆ ร่่วมมืือกัันเพื่่�อหามาตรการในการ
ควบคุุมเส้้นทางการเงิินที่่�สนัับสนุุนกลุ่่�มก่่อการร้้าย โดย
ทรััสต์์จััดอยู่่�ในกลุ่่�มมีีความเสี่่�ยงสููงเนื่่�องจากทรััสต์์มีีจุุด
เด่่นคืือสามารถปกปิิดเจ้้าของที่่�แท้้จริิงของทรััพย์์สิินและ
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รายงานทีดีอาร์ ไอ

ผู้้�รัับประโยชน์์ที่่แ� ท้้จริิงจากทรััสต์์ได้้ซึ่่ง� มีีลักั ษณะใกล้้เคีียง
กัับการฟอกเงิินผ่่านนิิติิบุุคคลบัังหน้้า13
ดัังนั้้�น FATF จึึงมีีข้้อแนะนำำ�ให้้ทุุกประเทศควร
มีีมาตรการกำำ�กัับดููแลผู้้�ประกอบธุุรกิิจทรััสต์์ โดยเฉพาะ
การตรวจสอบการเข้้าถึึงผู้้�รับั ผลประโยชน์์ที่่แ� ท้้จริิง แม้้ว่า่
ประเทศที่่�มีีกฎหมายทรััสต์์ (trust law countries) หรืือ
ไม่่มีีกฎหมายทรััสต์์ (non-trust law countries) ในระบบ
กฎหมายของประเทศก็็ตาม ควรมีีมาตรการเข้้าถึึงผู้้�รัับ
ผลประโยชน์์ของกองทรััสต์์เนื่่�องจากมีีความเป็็นไปได้้ที่่�
ผู้้�ฟอกเงิินจะตั้้�งทรััสต์์ในต่า่ งประเทศแล้้วนำำ�เข้้าไปจััดการ
ในประเทศที่่�ไม่่มีีกฎหมายทรััสต์์14
อย่่างไรก็็ ต าม เนื่่� อ งจากประเทศไทยไม่่มีี
กฎหมายทรัั ส ต์์ ทำำ� ให้้ ไ ม่่มีี แ หล่่งข้้ อ มููลของราชการที่่�
รวบรวมข้้อมููลทรััสต์์ทั้้�งหมดไว้้ โดยมีีเพีียงข้้อมููลทรััสต์์
เพื่่� อ การระดมทุุ น ในตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ เ ท่่านั้้� น คณะผู้้�
วิิจััยจึึงใช้้ข้้อมููลจากแหล่่งอื่่�นๆ ที่่�น่่าเชื่่�อถืือ ได้้แก่่ การ
สััมภาษณ์์เชิิงลึึกผู้้�บริิหารระดัับสููงของธนาคารพาณิิชย์์
แห่่งหนึ่่�งของประเทศไทยที่่�ให้้บริิการลููกค้้าที่่�สนใจจััดตั้้�ง
บริิษััทหรืือทรััสต์์ในต่่างประเทศ พบว่่า คนไทยที่่�ไปจด
ทะเบีียนในต่่างประเทศ (offshore entities) ไม่่ว่่าจะเป็็น
นิิติบุิ คุ คลหรืือทรััสต์์เกืือบทั้้�งหมดจดทะเบีียนต่่างประเทศ
ด้้วยเหตุุผลเรื่่�องการลงทุุน เนื่่�องจากกฎหมายเกี่่�ยวกัับ
บริิษััทหรืือทรััสต์์ของต่่างประเทศมีีความยืืดหยุ่่�นต่่อการ
ดำำ�เนิินการมากกว่่าประเทศไทย15 กล่่าวคืือ
1. กรณีีจดทะเบีียนบริิษััทต่่างประเทศ การจด
ทะเบีียนบริิษัทั ในต่า่ งประเทศนั้้�นผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถกำำ�หนด

ข้้อตกลงการขายหุ้้�นและราคาการขายหุ้้�นล่่วงหน้้าได้้ เช่่น
ตกลงว่่าหากมีีผู้้�ถืือหุ้้�นคนใดต้้องการขายหุ้้�น ต้้องขาย
หุ้้�นให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมเท่่านั้้�น เป็็นต้้น การตกลงดัังกล่่าว
เพื่่�อไม่่ให้้อำำ�นาจการบริิหารตกไปอยู่่�ในมืือของบุุคคลที่่�ผู้้�
ถืือหุ้้�นเดิิมไม่่ต้้องการ โดยข้้อตกลงดัังกล่่าวจะมีีผลทาง
กฎหมายโดยอััตโนมััติิเมื่่�อมีีการขายหุ้้�น แตกต่่างจาก
กฎหมายบริิษัทั ของประเทศไทยที่่�หากต้้องการบัังคับั การ
ตามข้้อตกลงต้้องฟ้้องร้้องต่่อศาลเท่่านั้้�น
2. กรณีี จ ดจัั ดตั้้� ง กองทรัั ส ต์์ เนี่่� อ งจากระบบ
กฎหมายของประเทศไทยไม่่รัับรองการจดทะเบีียนทรััสต์์
คนไทยที่่�ต้อ้ งการจััดการมรดกโดยอาศััยระบบทรััสต์์จึงึ ไป
จดทะเบีียนทรััสต์์เพื่่�อครอบครััวในต่่างประเทศ
กรณีีข้้อกัังวลของคณะผู้้�ประเมิินจาก the Asia/
Pacific Group on Money Laundering (APG) ที่่�มีีต่่อ
ทรััสต์์ต่่างประเทศที่่�มาดำำ�เนิินการในประเทศไทย โดย
เฉพาะคนไทยที่่�ไปจััดตั้้�งทรััสต์์ในต่่างประเทศแล้้วนำำ�
ทรััสต์์นั้้�นกลัับเข้้ามาลงทุุนในประเทศไทยโดยมีีเจตนา
ในการฟอกเงิินนั้้�น ผู้้�ให้้สัมั ภาษณ์์เห็็นว่า่ โอกาสเกิิดขึ้้น� ได้้
ค่่อนข้้างน้้อย เนื่่อ� งจากอาชญากรที่่�จงใจทำำ�เพื่่อ� การฟอก
เงิินไม่่จำำ�เป็็นต้้องจััดตั้้งนิ
� ติิ บุิ คุ คลในรููปแบบทรััสต์์ซึ่่ง� มีีค่่า
ใช้้จ่่ายสููง ในกรณีีดัังกล่่าวอาชญากรสามารถจััดตั้้�งในรููป
แบบบริิษััททั่่�วไปในต่่างประเทศ (offshore company) ก็็
เพีียงพอแล้้ว
นอกจากนี้้� คณะผู้้�วิิจััยยัังตรวจสอบข้้อมููลเพิ่่�ม
เติิมจากฐานข้้อมููล offshore leaks ซึ่่�งรวบรวมโดยกลุ่่�ม
ผู้้�สื่่�อข่่าวแนวสืืบสวนนานาชาติิ (The International
Consortium of Investigative Journalists หรืือ ICIJ)16
13
Dirty Money. (November, 2013). The Economist สืืบค้้นจาก
ั หรืือองค์์กร
https://www.businessinsider.com/criminals-laundering- พบว่า่ มีีรายการของบุุคคล คณะบุุคคล บริิษัท
money-in-fake-trusts-2013-11 เมื่่�อวัันที่่� 30 สิิงหาคม 2563
ที่่�จดทะเบีียนต่า่ งประเทศ (offshore entities) ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
14

FATF. (October 2014). FATF Guidance. Transparency and
Beneficial Ownership. (p. 31).
15

ข้้ อ มููลจากการสัั ม ภาษณ์์ ผู้้�บริิ ห ารระดัั บสูู งของสถาบัั น การเงิิ น .
สััมภาษณ์์เมื่่�อวัันที่่� 20 สิิงหาคม 2563.

ฉบับที่ 181 ตุลาคม 2564

16

OFFSHORE LEAKS DATABASE. The International Consortium of Investigative Journalists สืืบค้้นจาก https://offshoreleaks.icij.org/search?c=THA&cat=1. เมื่่�อวัันที่่� 2 กัันยายน 2563.
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ตารางที่่� 1 บริิษััทหรืือองค์์กรที่่�จดทะเบีียนต่่างประเทศ (offshore entities) ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับประเทศไทย

ที่่�มา: รวบรวมโดยคณะผู้้�วิิจััย (สิิงหาคม 2563)
กัับประเทศไทยจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 1,027 แห่่ง เมื่่�อคััดเฉพาะ
ฐานข้้อมููลจากเอกสารปานามา (Panama Papers) ซึ่่�ง
เป็็นเอกสารที่่�มีีการใช้้กล่่าวอ้้างอย่่างกว้้างขวางทั่่�วโลก
พบว่่า มีีบริิษััทที่่�จดทะเบีียนในต่่างประเทศและเกี่่�ยวโยง
กัับประเทศไทยทั้้�งสิ้้�น 962 บริิษััท ทั้้�งนี้้� ในจำำ�นวนดััง
กล่่าวมีีบริิษััทที่่�ดำำ�เนิินการอยู่่� (active) 405 บริิษััท ตาม
รายละเอีียดในตารางที่่� 1
อนึ่่�ง จากฐานข้้อมููลบริิษัทั ที่่�ยังดำ
ั ำ�เนิินการอยู่่� (active) ตามตารางที่่� 1 ไม่่พบว่่ามีีรายการใดที่่�จดทะเบีียน
เป็็นทรััสต์์ สำำ�หรัับการพิิจารณาว่่าทรััสต์์ใดในฐานข้้อมููล
ดัังกล่่าวมีีการเข้้ามาดำำ�เนิินการในไทยหรืือไม่่นั้้�นอาจ
ทำำ�ได้้ด้ว้ ยการจัับคู่่� (match) รายชื่่อ� offshore entities เข้้า
กัับรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นในบริิษััทที่่�จดทะเบีียนในประเทศไทย
โดยคณะผู้้�วิิ จัั ย ได้้ รัั บ ความอนุุ เ คราะห์์ จ ากสำำ�นัั ก งาน
กำำ�กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ (สำำ�นัั ก งาน
ก.ล.ต.) ในส่่วนของการจัับคู่่�รายชื่่�อบริิษััทดัังกล่่าวกัับ
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นในบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทยแล้้วไม่่พบว่่ามีี offshore entities ตาม
รายการดัังกล่่าวที่่�ตรงกัับรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นในบริิษััทที่่�จด
ทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยแต่่อย่่างใด
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ดัังนั้้�นอาจกล่่าวได้้ว่่าปััจจุุบัันยัังไม่่พบหลัักฐานที่่�ทำำ�ให้้
เชื่่�อได้้ว่่ามีีทรััสต์์ที่่�จดทะเบีียนในต่่างประเทศ รวมถึึง
offshore entities ที่่�เข้้ามาดำำ�เนิินการในประเทศไทยผ่่าน
ทางตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
5) การเล่่นแชร์์ที่่�มีีการฉ้้อโกงประชาชน
การเล่่นแชร์์ที่่�มีีการฉ้้อโกงประชาชนมีีแนวโน้้ม
เพิ่่�มมากขึ้น้� และอาจนำำ�ไปสู่่ข� บวนการฟอกเงิินตามมาด้้วย
เช่่นกััน ทั้้�งนี้้� เห็็นได้้จากจำำ�นวนคดีีที่่�เกิิดขึ้้�นภายใต้้การ
ดำำ�เนิินคดีีของกองบัังคับั การปราบปรามการกระทำำ�ความ
ผิิดเกี่่�ยวกัับอาชญากรรมทางเศรษฐกิิจ (บก.ปอศ.) และ
กรมสอบสวนคดีีพิิเศษ ตั้้�งแต่่ปีี 2558-2562 ตามรููปที่่� 1
พบว่า่ คดีีการเล่่นแชร์์ที่่มี� กี ารฉ้้อโกงประชาชนในแต่่ละปีี
มีีจำำ�นวนไม่่ต่ำำ��กว่่าปีีละ 15 คดีี มีีมููลค่่าความเสีียหายเกิิน
กว่่าปีีละ 150 ล้้านบาท ขณะที่่�ในปีี 2562 มีีจำำ�นวนคดีีมาก
ถึึง 34 คดีี และมููลค่่าความเสีียหายสููงกว่า่ 5,000 ล้้านบาท
ทั้้� งนี้้� ผู้้�กระทำำ� ความผิิ ด ในคดีี ดัั ง กล่่าวจะมีี ทั้้�ง
เป็็นกลุ่่�มบุุคคลธรรมดาและนิิติิบุุคคล แต่่แนวโน้้มในช่่วง
ระหว่่างปีี 2559-2562 จะมีีนิติิ บุิ คุ คลเข้้ามาเกี่่�ยวข้้องมาก
ขึ้้�น โดยเป็็นการจััดตั้้�งบริิษััทเพื่่�อสร้้างภาพลัักษณ์์ของผู้้�
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รููปที่่� 1 จำำ�นวนคดีีฉ้้อโกงประชาชน ปีี พ.ศ. 2558–2562

กระทำำ�ผิิดและทำำ�ให้้มีคี วามน่่าเชื่่อ� ถืือมากกว่่าการที่่�บุคุ คล
ธรรมดาหรืือกลุ่่�มบุุคคลที่่�จะเข้้าไปชัักชวนประชาชนให้้
มาเข้้าร่่วมลงทุุน ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษััทผู้้�กระทำำ�ความผิิดเหล่่านี้้�
มัักแอบแฝงมาในรููปแบบของการประกอบธุุรกิิจขายตรง
การประกอบธุุรกิิจแฟรนไชส์์ หรืือการประกอบธุุรกิิจซื้้�อ
ขายสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล (digital asset exchange) ฯลฯ ดััง
จะเห็็นได้้จากคดีีที่่�เกิิดขึ้้�น เช่่น
•	ปีี 2559 คดีีบริิษััท ดิิจิิตอล คราวน์์ โฮลดิ้้�ง
จำำ�กัดั (DCHL) หรืือคดีีแชร์์ตะเกีียงน้ำำ��มันั หอม
ระเหย มีีพฤติิการณ์์หลอกลวงให้้ประชาชนมา
ลงทุุนในธุุรกิิจตะเกีียงน้ำำ��มันั หอมระเหย โดยมีี
ผู้้�เสีียหายทั่่�วทั้้�งประเทศจำำ�นวนมากกว่่าหนึ่่�ง
พัันราย17
•	ปีี 2559 คดีี บ ริิ ษัั ท ยููฟัั น (คดีี แ ชร์์ ยููฟัั น )
สำำ�นัั ก งานคณะกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิ โ ภค
17

DSI แถลงข่่าวกรณีี บริิษัทั ดิิจิติ อล คราวน์์ โฮลดิ้้�ง จำำ�กัดั (DCHL) คดีี
พิิเศษที่่� 1/2556. (9 ตุุลาคม 2558). กรมสอบสวนคดีีพิิเศษ

ฉบับที่ 181 ตุลาคม 2564

(สคบ.) ได้้มีีการร้้องทุุกข์์เพื่่�อดำำ�เนิินคดีี โดย
ผู้้�กระทำำ� ผิิ ด มีี พ ฤติิ ก ารณ์์ ร่่วมกัั น ใช้้ แ ละก่่อ
ตั้้�งธนาคาร United Development Bank of
Pacific Limited (UDBP BANK) หรืือธนาคาร
ยููดีีบีีพีี โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตจากธนาคารแห่่ง
ประเทศไทย (ธปท.) ซึ่่�งสร้้างความเข้้าใจผิิด
ให้้ประชาชนทั่่�วไปว่่าเป็็นธนาคารพาณิิชย์์ที่่�
เป็็นสาขาของธนาคารในต่่างประเทศ จาก
พฤติิการณ์์ของบริิษัทั ยููฟัันได้้ทำำ�การหลอกลวง
ชัักชวนให้้บุคุ คลจำำ�นวนมากสมััครเป็็นสมาชิิก
เข้้าร่่วมลงทุุนฝากเงิิน หรืือลงทุุนซื้้�อหุ้้�นกัับ
บริิษััทเป็็นจำำ�นวนมาก18
•	ปีี 2560 บริิษััท ดิิจิิตอล คราวน์์ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
18

ผู้้�จััดการออนไลน์์. (22 มีีนาคม 2560). คุุกคนละกว่่า 12,200 ปีี
22 จำำ�เลยแชร์์ลููกโซ่่ยููฟััน “เกย์์นทีี” โดนด้้วย. สืืบค้้นจาก https://
mgronline.com/crime/detail/9600000029283 เมื่่�อวัันที่่� 10
สิิงหาคม 2563.
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กัับพวกดำำ�เนิินการระดมทุุนในลัักษณะแชร์์
ลููกโซ่่ อัันเป็็นการกระทำำ�ความผิิดตามพระ
ราชกำำ� หนดการกู้้�ยืืมเงิิ น ที่่� เ ป็็ น การฉ้้ อ โกง
ประชาชน พ.ศ. 2527 และพระราชบััญญััติิ
ป้้ อ งกัั น และปราบปรามการฟอกเงิิ น พ.ศ.
2542 มีีจำำ�นวนผู้้�เสีียหายทั้้�งสิ้้�น 7,043 ราย
มููลค่่าความเสีียหาย 219.4 ล้้านบาท
•	ปีี 2560 กรณีีบริิษััท เดอะซิิสเต็็ม ปลั๊๊�ก แอนด์์
เพลย์์ จำำ�กััด และบริิษััท อิินโนวิิชั่่�น โฮลดิ้้�ง
จำำ�กััด ชัักชวนให้้ประชาชนลงทุุน มีีจำำ�นวนผู้้�
เสีียหายทั้้�งสิ้้�น 2,678 ราย มีีมููลค่่าความเสีีย
หาย 574 ล้้านบาท
จากข้้อมููลคดีีที่่ก� ล่่าวมาข้้างต้้นเป็็นเพีียงตััวอย่่าง
คดีีที่่�เกิิดขึ้้�นบางส่่วนเท่่านั้้�น ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่าแนวโน้้มของ
การเปิิดบริิษััทบัังหน้้าเพื่่�อฉ้้อโกงประชาชนให้้ระดมทุุน
หรืือลงทุุนในสิินทรััพย์์ประเภทต่่างๆ เริ่่�มมีีจำำ�นวนมาก
ขึ้้�น และอาจนำำ�ไปสู่่�แนวโน้้มของปััญหาการฟอกเงิินตาม
มาอีีกจำำ�นวนไม่่น้้อย เนื่่�องจากผู้้�กระทำำ�ความผิิดมัักจะ
หาวิิธีีในการหลบหลีีกการตรวจจัับจากเจ้้าหน้้าที่่�และมััก
จะนำำ�เงิินที่่�ได้้จากการฉ้้อโกงประชาชนไปซื้้�อสิินทรััพย์์
ดิิจิิทััลซึ่่�งทำำ�ให้้ยากต่่อการติิดตามและยึึดอายััดทรััพย์์ได้้
6) การฟอกเงิินผ่่านองค์์กรไม่่แสวงหากำำ�ไร
องค์์กรไม่่แสวงหากำำ�ไร (Non Profits Organizations: NPOs) เป็็นนิิติิบุคุ คลที่่�มีคี วามเสี่่ย� งที่่�จะถููกใช้้เป็็น
ช่่องทางในการฟอกเงิิน เนื่่�องจากเป็็นแหล่่งที่่�มีีกระแส
เงิินสดไหลเข้้าออกจำำ�นวนมากและตรวจสอบได้้ยาก บาง
กรณีีไม่่สามารถระบุุแหล่่งที่่�มาของเงิินได้้ เช่่น การบริิจาค
เงิินแบบไม่่ประสงค์์ออกนาม จึึงเสี่่ย� งที่่�จะถููกใช้้เพื่่อ� ปกปิิด
หรืืออำำ�พรางการโอนถ่่ายเงิินที่่�ได้้จากการกระทำำ�ความผิิด
มููลฐาน หรืือการใช้้ NPOs สนัับสนุุนเงิินเพื่่�อใช้้กระทำำ�
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ความผิิด เช่่น เพื่่�อใช้้อำำ�พรางการสนัับสนุุนทางการเงิิน
เพื่่�อก่่อการร้้าย (terrorism financing) เป็็นต้้น
ขณะที่่�รายงานการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านการ
ฟอกเงิิน และการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้าย
ของประเทศไทย พ.ศ. 2559 ระบุุว่า่ NPOs เป็็นนิิติบุิ คุ คล
ที่่�มีีความเสี่่�ยงที่่�จะถููกใช้้เป็็นช่่องทางหนึ่่�งในการระดม
เงิินทุุนเพื่่�อสนัับสนุุนการก่่อการร้้าย ซึ่่�ง NPOs ถืือเป็็น
หน่่วยงานที่่�มีจุี ดุ เปราะบางและมีีความเสี่่ย� งสููงเป็็นลำำ�ดับั
ที่่� 4 ที่่�จะถููกใช้้เป็็นช่่องทางในการฟอกเงิิน รองจากธุุรกิิจ
ธนาคารพาณิิชย์์ อสัังหาริิมทรััพย์์ และกิิจการค้้าของเก่่า
พระเครื่่�อง วััตถุุมงคล19 แต่่ประเด็็นความเสี่่�ยงที่่� NPOs
จะถููกใช้้เป็็นช่่องทางการฟอกเงิินนั้้�น คณะผู้้�วิิจััยยัังไม่่
พบสถิิติิคดีีการฟอกเงิินผ่่าน NPOs แต่่พบตััวอย่่างคดีีที่่�
มีีลัักษณะเข้้าข่่ายเป็็นการฟอกเงิินผ่่าน NPOs เพีียงไม่่
กี่่�คดีี เช่่น คดีียัักยอกเงิินสหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่�ยนคลองจั่่�น
และนำำ�ไปบริิจาคให้้แก่่มููลนิิธิิมหารััตนอุุบาสิิกาจัันทร์์ขน
นกยููง เป็็นต้้น
อย่่างไรก็็ดีี จากข้้อสัังเกตเบื้้�องต้้นของคณะผู้้�
วิิจััยต่่อความเสี่่�ยงของ NPOs ด้้านการฟอกเงิินเห็็นว่่า
การที่่�ประเทศไทยมีี NPOs จำำ�นวนมาก ทั้้�งที่่�อยู่่�ในระบบ
ประมาณ 8 หมื่่�นกว่่าองค์์กร20 และที่่�อยู่่�นอกระบบซึ่่�งไม่่
สามารถรวบรวมข้้อมููลสถิิติิได้้ แต่่ระบบการกำำ�กัับดููแล
NPOs นั้้�นยัังมีีประสิิทธิิภาพไม่่เพีียงพอ ทำำ�ให้้ NPOs
หลายแห่่งมิิได้้ถููกตรวจสอบทำำ�ให้้เกิิดเป็็นความเสี่่�ยงและ
อาจมีีแนวโน้้มที่่จ� ะถููกใช้้เป็็นช่่องทางหนึ่่�งในการฟอกเงิิน
ได้้เพิ่่�มขึ้้�น
19

สำำ�นัักงานป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน. (2560). สรุุปรายงาน
การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านการฟอกเงิิน และการสนัับสนุุนทางการเงิิน
แก่่การก่่อการร้้ายของประเทศไทย พ.ศ. 2559. สืืบค้้นจาก http://
www.amlo.go.th/index.php/th/2016-05-04-04-48-38/201706-16-09-58-26/2017-06-20-08-04-41
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สำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ. (2562). การสำำ�รวจองค์์การเอกชนที่่�ไม่่
แสวงหากำำ�ไร พ.ศ. 2561. กรุุงเทพฯ: บริิษััท ดอกเบี้้�ย จำำ�กััด.
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7) การฟอกเงิินผ่่านวััด
นอกจากการฟอกเงิินผ่่านนิิติบุิ คุ คลทั้้�ง 6 รููปแบบ
แล้้ว ยัังมีีนิิติิบุุคคลอีีกหนึ่่�งรููปแบบที่่�ถููกใช้้เป็็นเครื่่�องมืือ
ในการฟอกเงิินหรืือถููกใช้้บัังหน้้าเพื่่�อการกระทำำ�ผิิดใน
ช่่วง 2-3 ปีีที่่�ผ่่านมาอีีกไม่่น้้อย คืือ “วััด” หรืือคดีีเงิินทอน
วััด โดยผู้้�กระทำำ�ผิิดเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�ของสำำ�นักั งานพระพุุทธ
ศาสนา (สำำ�นัักงาน พศ.) ที่่�ใช้้วััดเป็็นช่่องทางในการรัับ
โอนเงิินจากการทุุจริิตเงิินสนัับสนุุนวััด ทั้้�งนี้้� สำำ�นัักงาน
พศ. ได้้เริ่่มดำ
� ำ�เนิินการตรวจสอบทุุจริิตเงิินทอนวััดร่่วมกับั
กองบัังคับั การป้้องกัันปราบปรามการทุุจริิตและประพฤติิ
มิิชอบ (บก.ปปป.) พบเอกสารการทุุจริิตงบบููรณะและ
ปฏิิสัังขรณ์์วััดตั้้�งแต่่ปีี 2555–2559 เป็็นการเบิิกจ่่าย
เงิินอุุดหนุุนวััดจำำ�นวน 33 แห่่ง พบมููลค่่าความเสีียหาย
มากกว่่า 270 ล้้านบาท
แม้้ ว่่ า วัั ด จะเป็็ น แหล่่งรวมความศรัั ท ธาของ
พุุทธศาสนิิกชนก็็ตาม แต่่ด้้วยจำำ�นวนวััดในประเทศไทย
ที่่�มีีอยู่่�มากและกระจายไปในทุุกพื้้�นที่่�กว่่า 41,310 แห่่ง21
ความเสี่่�ยงที่่�วััดจะถููกใช้้เป็็นเครื่่�องมืือของการกระทำำ�
ความผิิดหรืือการฟอกเงิินที่่�ได้้จากการกระทำำ�ผิิดย่่อมมีี
มากตามไปด้้วย หากการกำำ�กับั ดููแลวััดไม่่ทั่่�วถึงก็
ึ อ็ าจเป็็น
ปััจจััยเสี่่ย� งสำำ�คัญ
ั ที่่�ทำำ�ให้้อาชญากรใช้้เป็็นเครื่่อ� งมืือในการ
ทำำ�ผิิดได้้ง่่ายด้้วยเช่่นกััน
2. ความเสี่ยงที่นิติบุคคลทั้ง 7 รูปแบบจะถูกใช้เป็น
เครื่องมือของการฟอกเงิน
จากการวิิเคราะห์์สถานการณ์์ แนวโน้้ม รวมถึึง
รููปแบบการฟอกเงิินผ่่านนิิติิบุุคคลทั้้�ง 7 รููปแบบ พบว่่า
ปััจจััยเสี่่ย� งที่่�นิติิ บุิ คุ คลเหล่่านี้้�อาจถููกใช้้เป็็นเครื่่อ� งมืือของ
21

สำำ�นัั ก งานพระพุุ ท ธศาสนาแห่่ ง ชาติิ . ข้้ อ มููลทะเบีี ย นวัั ด ณ
เดืื อ นมกราคม พ.ศ. 2562. สืื บค้้ น จาก http://www3.onab.
go.th/2019/02/12/wattotalsummaryreport31012562/ เมื่่�อวััน
ที่่� 17 สิิงหาคม 2563

ฉบับที่ 181 ตุลาคม 2564

การฟอกเงิินได้้ มาจากสาเหตุุสำำ�คััญ 3 ประการ ได้้แก่่
ประการแรก การจดทะเบีียนจััดตั้้งนิ
� ติิ บุิ คุ คลยัังมีีจุดอ่่
ุ อน
หรืือข้้อจำำ�กััดบางประการ โดยเฉพาะการตรวจสอบผู้้�รัับ
ผลประโยชน์์ที่่�แท้้จริิง กล่่าวคืือ
1) การจดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทในประเทศไทย
อยู่่� ภายใต้้ การกำำ�กัั บดููแลของกรมพัั ฒ นาธุุ ร กิิ จ การค้้ า
กระทรวงพาณิิชย์์ โดยที่่�กระทรวงพาณิิชย์์มีีนโยบาย
อำำ�นวยความสะดวกเพื่่�อให้้การจดทะเบีียนจััดตั้้�งธุุรกิิจ
สามารถทำำ�ได้้ง่่ายและมีีขั้้น� ตอนการตรวจสอบที่่�ไม่่ยุ่่�งยาก
ระยะเวลาการดำำ�เนิินการจดทะเบีียนบริิษััทโดยเฉลี่่�ยไม่่
เกิิน 6 วััน ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้เกิิดความไม่่รอบคอบในการตรวจ
สอบผู้้�รัับประโยชน์์ที่่�แท้้จริิงได้้ เช่่น
• การตรวจสอบที่่�อยู่่�ที่่�ถููกใช้้เป็็นสถานที่่�ในการ
จััดตั้้�งบริิษััทว่่าที่่�อยู่่�นั้้�นมีีลัักษณะที่่�เอื้้�ออำำ�นวย
ต่อ่ การประกอบธุุรกิิจหรืือไม่่ เห็็นได้้จากในคดีี
ฉ้้อโกงประชาชน ที่่�อยู่่�ที่่�ถููกใช้้ในการประกอบ
ธุุรกิิจบางแห่่งเป็็นบ้้านร้้าง หรืือเป็็นเพีียงห้้อง
เช่่าที่่�มีีขนาดเล็็ก
• การตรวจสอบบััตรประจำำ�ตััวประชาชนเพื่่�อ
ยืืนยัั น ตัั วต นที่่� แ ท้้ จ ริิ งข องผู้้�จดทะเบีี ย นจัั ด
ตั้้�งบริิษััท ซึ่่�งพบว่่าบางกรณีีมีีการสวมบััตร
ประชาชนบุุคคลที่่�เสีียชีีวิิตไปแล้้ว หรืือการนำำ�
บััตรประจำำ�ตััวผู้้�อื่่�นมาใช้้ในการจดทะเบีียน
จััดตั้้�งบริิษััท เช่่น กรณีีบริิษััททััวร์์มีีการใช้้
นอมิินีีในการจััดตั้้�งบริิษััทเป็็นเครืือข่่ายทััวร์์
ศููนย์์เหรีียญ เป็็นต้้น
• การรัั บ รองการลงลายมืือชื่่� อ ของกรรมการ
บริิ ษัั ท การที่่� ก รมพัั ฒ นาธุุ ร กิิ จ การค้้ า มอบ
อำำ�นาจให้้บุุคคลตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้มีี
อำำ�นาจรัับรองลายมืือชื่่�อและรัับรองเอกสาร
ประกอบการจดทะเบีี ย นตามใบคำำ�ข อจด
ทะเบีี ย นนิิ ติิ บุุ ค คลได้้ เพื่่� อ เป็็ น การอำำ� นวย
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ความสะดวกนั้้�น อาจเป็็นช่่องทางให้้เกิิดการ ประวััติิอาชญากรรมจากสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ
รัับรองเท็็จขึ้้น� ได้้ ซึ่่�งการดำำ�เนิินการในขั้้�นตอน
ประการที่่�สอง การกำำ�กัับดููแลนิิติิบุุคคลยัังมีีข้้อ
ดัังกล่่าวอาจกลัับกลายเป็็นช่่องทางสำำ�คััญที่่� จำำ�กัดั บางประการ ทำำ�ให้้ขาดกลไก “การป้้องกััน” การฟอก
ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพกฎหมายให้้การช่่วย เงิินที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งนี้้� เห็็นได้้จากกรณีีที่่�เกิิดขึ้้�นดัังนี้้�
เหลืือแก่่อาชญากรที่่�ต้้องการฟอกเงิินได้้
1) การติิดตามตรวจสอบบริิษััทที่่�มีีพฤติิกรรม
ว่่าเป็็นนอมิินีี บริิษััทที่่�มีีที่่�อยู่่�ผิิดปกติิ และบริิษััทที่่�มีีการ
นอกจากนี้้�แล้้ว กฎหมายของประเทศไทยยัังมีี รายงานงบการเงิินผิิดปกติิ ซึ่่�งบริิษััทเหล่่านี้้�อาจมีีความ
ช่่องโหว่่ให้้บริิษััทสามารถออกหุ้้�นไม่่ระบุุชื่่�อได้้ถ้้ามีีข้้อ เสี่่�ยงที่่�จะถููกตั้้�งขึ้้�นมาบัังหน้้าในการกระทำำ�ความผิิดได้้
บัังคัับของบริิษััทอนุุญาตไว้้ ซึ่่�งการออกหุ้้�นชนิิดไม่่ระบุุ แต่่ด้้วยข้้อจำำ�กััดของทรััพยากรบุุคคลและงบประมาณใน
ชื่่�อทำำ�ให้้ไม่่สามารถตรวจสอบได้้ว่่าใครคืือผู้้�รัับประโยชน์์ การดำำ�เนิินการของกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า อาจทำำ�ให้้
ที่่�แท้้จริิงเพราะหุ้้�นประเภทนี้้�จะออกให้้หลัังจากที่่�มีีการ การลงพื้้�นที่่�ตรวจสอบบริิษัทั ที่่�มีพี ฤติิกรรมต้้องสงสััยเป็็น
ชำำ� ระราคาค่่าหุ้้�นครบถ้้ ว นแล้้ ว จะไม่่มีี ก ารระบุุ ชื่่� อ ผู้้� ไปได้้ยาก
เป็็นเจ้้าของหุ้้�นลงในใบหุ้้�น ระบุุไว้้เพีียง “ใบหุ้้�นให้้แก่่
2) การกำำ�กัับดููแลการประกอบวิิชาชีีพกฎหมาย
ผู้้�ถืือ” เท่่านั้้�น และการโอนหุ้้�นชนิิดไม่่ระบุุชื่่�อยัังสามารถ ในประเทศไทยยัังไม่่ครอบคลุุมทุุกกลุ่่�ม โดยเฉพาะที่่�
ทำำ�ได้้ง่่ายเพีียงการส่่งมอบระหว่่างผู้้�โอนกัับผู้้�รัับโอนโดย ปรึึ ก ษากฎหมายที่่� ใ ห้้ บ ริิ ก ารจัั ดตั้้� ง และบริิ ห ารบริิ ษัั ท
ไม่่จำำ�เป็็นต้้องสลัักหลัังใบหุ้้�นหรืือทำำ�เป็็นหนัังสืือการโอน และบริิการร่่างสััญญาหรืือจััดเตรีียมเอกสารหลัักฐาน
หุ้้�น ถืือเป็็นการซื้้�อขายหุ้้�นได้้อย่่างสมบููรณ์์และการส่่ง ทางกฎหมาย ซึ่่�งที่่�ปรึึกษากฎหมายเหล่่านี้้�อาจเข้้าไป
มอบดัังกล่่าวไม่่จำำ�เป็็นต้้องแจ้้งให้้บริิษััทรัับทราบตาม เกี่่�ยวข้้องได้้ในทุุกๆ ขั้้�นตอนของการดำำ�เนิินกิิจการ ตั้้�งแต่่
ประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ มาตรา 113522 ซึ่่�ง การจััดหานอมิินีีในการเปิิดบริิษััทบัังหน้้า การร่่างสััญญา
อาจเป็็นอีีกหนึ่่�งช่่องทางที่่�ผู้้�กระทำำ�ความผิิดใช้้เป็็นเครื่่อ� ง ที่่�ไม่่ได้้มีกี ารดำำ�เนิินการกัับทรััพย์์สินิ จริิง รวมไปถึึงการให้้
มืือในการฟอกเงิินได้้
คำำ�แนะนำำ�ทางกฎหมายเพื่่�อเลี่่�ยงข้้อกำำ�หนดบางประการ
2) การจดทะเบีียนจััดตั้้งมูู
� ลนิิธิ/ิ สมาคมอยู่่ภ� ายใต้้
3) การกำำ�กัั บดููแลทรัั ส ต์์ ต่่ า งประเทศที่่� เ ข้้ ามา
การกำำ�กับั ดููแลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดำำ�เนิินการในประเทศไทย เนื่่�องจากการที่่�ประเทศไทย
ยัังมีีจุุดอ่่อนในการตรวจสอบข้้อมููลกรรมการ เนื่่�องจาก ไม่่มีี ก ฎหมายทรัั ส ต์์ ทำำ� ให้้ ไ ม่่มีี ก ารเก็็ บ ข้้ อ มููลเกี่่� ย วกัั บ
ปัั จ จุุ บัั น แบบรัั บ รองของบุุ ค คลผู้้�จะยื่่� น ขอแต่่งตั้้� ง เป็็ น ทรััสต์์ ซึ่่�งรวมถึึงทรััสต์์ต่่างประเทศที่่�เข้้ามาดำำ�เนิินการ
กรรมการของมููลนิิธิิจะกำำ�หนดให้้ระบุุข้้อมููล เช่่น รายได้้ ในประเทศไทยด้้วย ทำำ�ให้้การวิิเคราะห์์และประเมิินความ
เฉลี่่ย� ต่่อเดืือน ทรััพย์์สินิ ประวััติกิ ารทำำ�งานในองค์์กรการ เสี่่ย� งและการหามาตรการป้้องกัันการฟอกเงิินผ่่านทรััสต์์
กุุศล ประวััติิคดีีอาญาหรืือคดีีแพ่่งโดยศาลมีีคำำ�พิิพากษา ต่่างประเทศที่่�เข้้ามาดำำ�เนิินการในประเทศไทยเป็็นไป
ถึึงที่่�สุุดแล้้ว ซึ่่�งแบบรัับรองดัังกล่่าวเป็็นเอกสารรัับรอง ได้้ยาก
ตนเอง ไม่่ได้้มีีการแนบหนัังสืือรัับรองการตรวจสอบ
4) การบัังคัับใช้้กฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับการฉ้้อโกง
ประชาชน (แชร์์ลููกโซ่่) เป็็นจุุดเปราะบางสำำ�คััญ เพราะ
22
ประมวลกฎหมายแพ่่ ง และพาณิิ ชย์์ มาตรา 1135 หุ้้�นชนิิ ดที่่� มีี
หากวิิเคราะห์์ตามหลัักทางเศรษฐศาสตร์์กัับหลัักทาง
ใบหุ้้�นออกให้้แก่่ผู้้�ถืือนั้้�น ย่่อมโอนกัันได้้เพีียงด้้วยส่่งมอบใบหุ้้�นแก่่กััน
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รายงานทีดีอาร์ ไอ

กฎหมาย พบว่่าอััตราโทษไม่่ได้้สััดส่่วนกัับมููลค่่าความ
เสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นซึ่่�งอาจเป็็นสิ่่�งจููงใจให้้ผู้้�กระทำำ�ความผิิด
ตััดสิินใจที่่�จะทำำ�ความผิิดฐานฉ้้อโกงประชาชนได้้ง่่ายขึ้้�น
และส่่งผลให้้เกิิดปััญหาการฟอกเงิินตามมา เนื่่�องจากผู้้�
กระทำำ�ความผิิดมักั จะนำำ�เงิินที่่�ได้้จากการฉ้้อโกงประชาชน
แปรสภาพเพื่่�อหลบเลี่่�ยงการยึึดและอายััดทรััพย์์จากเจ้้า
หน้้าที่่�
5) การกำำ�กับั ดููแลองค์์กรไม่่แสวงหากำำ�ไร ไม่่ว่า่ จะ
เป็็นการตรวจสอบแหล่่งที่่�มาของเงิินบริิจาคที่่�ทำำ�ได้้ยาก
เนื่่อ� งจากกฎหมายยัังไม่่กำำ�หนดให้้ผู้้�บริิจาคต้้องแสดงตน
การขาดมาตรการควบคุุมภายในและการส่่งเสริิมความ
โปร่่งใสขององค์์กรไม่่แสวงหากำำ�ไร เช่่น การตรวจสอบ
ภายในองค์์กร (self-regulation) หรืือการเปิิดเผยข้้อมููล
ต่่อสาธารณชนขององค์์กรไม่่แสวงหากำำ�ไร
นอกจากนี้้� ยัังพบความเสี่่�ยงในการกำำ�กัับดููแล
องค์์กรไม่่แสวงหากำำ�ไรแต่่ละประเภท เช่่น
• กรณีี มูู ลนิิ ธิิ ขาดการวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มููลบัั ญ ชีี
รายรัั บ รายจ่่ายและงบดุุ ล ของมููลนิิ ธิิ การ
กำำ�หนดกรอบการประเมิินความเสี่่�ยงมููลนิิธิิใน
การลงพื้้�นที่่�ตรวจสอบ
• กรณีีสมาคม เนื่่อ� งจากกฎหมายมิิได้้ให้้อำำ�นาจ
นายทะเบีี ย นเพื่่� อ ติิ ดต ามตรวจสอบ และ
สมาคมไม่่ต้้ อ งรายงานผลการดำำ� เนิิ น งาน
ประจำำ�ปีี รายงานข้้ อ มููลทางการเงิิ น และ
รายงานการประชุุมของคณะกรรมการสมาคม
• กรณีีโรงเรีียนเอกชนไม่่แสวงหากำำ�ไร เช่่น การ
ตรวจสอบคณะผู้้�บริิหารโรงเรีียน รวมถึึงการ
เบิิกจ่่ายงบประมาณที่่�ได้้รัับการอุุดหนุุนจาก
ภาครััฐ ตลอดจนข้้อจำำ�กัดั ด้้านงบประมาณและ
จำำ�นวนเจ้้าหน้้าที่่�ของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�
ทำำ�ให้้ไม่่สามารถตรวจสอบองค์์กรไม่่แสวงหา
กำำ�ไรได้้ครบทุุกแห่่ง
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6) การกำำ�กัับดููแลวััด โดยเฉพาะการกำำ�กัับดููแล
การเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับบััญชีีรัับ–จ่่ายของวััดซึ่่�งยััง
ไม่่ได้้ระบุุไว้้ชััดเจน ทั้้�งนี้้� จากแนวทางปฏิิบััติิตามกฎ
กระทรวง ฉบัับที่่� 2 (พ.ศ. 2511) กำำ�หนดไว้้เพีียงให้้มีีการ
จััดทำำ�บัญ
ั ชีีของวััด 2 เล่่ม ได้้แก่่ สมุุดเงิินสด และบััญชีีแยก
ประเภท เมื่่อ� จััดทำำ�บัญ
ั ชีีทั้้�ง 2 เล่่มแล้้ว ให้้วััดเก็็บรัักษาไว้้
ที่่�วััดเพื่่�อประโยชน์์ในการตรวจสอบในการขอเครื่่�องราช
อิิสริิยาภรณ์์ ขอเป็็นวััดพััฒนา และเมื่่�อมีีชาวบ้้านร้้อง
เรีียนเท่่านั้้�น ไม่่ได้้กำำ�หนดให้้มีีการประกาศเผยแพร่่ตาม
ป้้ายต่่างๆ ในบริิเวณวััดให้้สาธารณชนได้้รัับทราบ แม้้ว่่า
จะกำำ�หนดให้้วััดนำำ�ตััวเลขรายละเอีียดของรายรัับแต่่ละ
ประเภทและรายจ่่ายแต่่ละประเภทในแต่่ละเดืือน จััดทำำ�
รายงานบััญชีีรายรัับรายจ่่ายของวััด เพื่่�อส่่งสำำ�นัักงาน
พศ. จัังหวััดในทุุก 1 เดืือนก็็ตาม แต่่ก็็ไม่่ได้้กำำ�หนดให้้
มีีการเผยแพร่่ให้้สาธารณชนรัับทราบเกี่่�ยวกัับยอดเงิิน
บริิจาคในแต่่ละเดืือน และค่่าใช้้จ่่ายที่่�ใช้้ไปซึ่่�งอาจทำำ�ให้้
เป็็ น จุุ ด เสี่่� ย งสำำ�คัั ญ ที่่� วัั ด จะถููกใช้้ เ ป็็ น เครื่่� อ งมืือในการ
กระทำำ�ความผิิดได้้
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ประการสุุดท้้าย ขาดการบููรณาการร่่วมกัั น
ระหว่่างหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลนิิติิบุคุ คลทั้้�ง 7 รููปแบบ และ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการป้้องกัันและปราบปรามการ
ฟอกเงิินที่่�อาจมีีความเสี่่ย� งทำำ�ให้้การจััดทำำ�มาตรการ “การ
ป้้องกััน” การฟอกเงิินไม่่มีีประสิิทธิิภาพที่่�ดีี ซึ่่�งเห็็นได้้จาก
กรณีีที่่�เกิิดขึ้้�น คืือ
1) ประเทศไทยยัังมีีปััญหาด้้านการเข้้าถึึงข้้อมููล
ของกลุ่่�มบุุคคลหรืือนิิติิบุุคคล เช่่น ข้้อมููลการเสีียภาษีี
ข้้อมููลผู้้�ถืือหุ้้�น การตรวจสอบสถานะการเป็็นกรรมการ
บริิษััท การตรวจสอบสถานะทางคดีีความต่่างๆ เป็็นต้้น
เนื่่�องจากข้้อมููลเหล่่านี้้�กระจััดกระจายอยู่่�ภายใต้้หน่่วย
งานหลายแห่่งซึ่่�งเป็็นอุุปสรรคต่่อการสืืบค้้นข้้อมููลเพื่่�อใช้้
ประกอบการประเมิินความเสี่่ย� งก่่อนรัับลููกค้้าของสถาบััน
การเงิิน รวมไปถึึงการสืืบค้้นข้้อมููลเพื่่�อตรวจสอบผู้้�รัับ
ผลประโยชน์์ที่่�แท้้จริิงในขั้้�นตอนของการรัับจดทะเบีียน
จััดตั้้�งบริิษััท การจััดตั้้�งมููลนิิธิิและการจััดตั้้�งสมาคม
2) การช่่วยเหลืือผู้้�เสีี ย หายจากการฉ้้ อ โกง
ประชาชน (แชร์์ลููกโซ่่) ยัังไม่่เชื่่อ� มโยงกัันชััดเจน เนื่่อ� งจาก
ปััจจุุบัันมีีหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการฉ้้อโกงประชาชน
หลายแห่่ง ไม่่ว่า่ จะเป็็นสำำ�นักั งานคณะกรรมการคุ้้�มครอง
ผู้้�บริิโภค สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง และกระทรวง
ยุุติิธรรม เป็็นหน่่วยงานที่่�มีีหน้้าที่่�รัับเรื่่�องร้้องเรีียนจาก
ผู้้�เสีียหาย และต้้องส่่งเรื่่�องต่่อไปยัังสำำ�นัักงานตำำ�รวจ
แห่่งชาติิ และกรมสอบสวนคดีีพิิเศษซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานที่่�
มีีอำำ�นาจสืืบสวนและสอบสวนตามพระราชกำำ�หนดการ
กู้้�ยืืมเงิินที่่�เป็็นการฉ้้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ขณะที่่�
สำำ�นัักงาน ปปง. เป็็นหน่่วยงานที่่�มีีหน้้าที่่�ในการยึึดและ
อายััดทรััพย์์สิินที่่�ได้้มาจากการกระทำำ�ความผิิด

เงิิน รวมถึึงการปรัับปรุุงการบัังคัับใช้้กฎหมายให้้มีีความ
เหมาะสมนั้้�นเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นที่่�ประเทศไทยต้้องเร่่งดำำ�เนิิน
การเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานด้้านการต่่อต้้านการฟอกเงิิน
สอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล
ทั้้�งนี้้� การปรัับปรุุงดัังกล่่าวอาจมีีหลายประเด็็น
ที่่�จะต้้องดำำ�เนิินการ หากควรจััดลำำ�ดัับตามสถานการณ์์ที่่�
ควรทำำ�ก่่อนหลััง เพื่่�อให้้ “การป้้องกััน” การฟอกเงิินผ่่าน
นิิติิบุุคคลทั้้�ง 7 รููปแบบมีีประสิิทธิิผลมากที่่�สุุด ข้้อเสนอ
แนะในส่่วนนี้้�จะจำำ�แนกออกเป็็น 2 ส่่วน ได้้แก่่
1. ข้้อเสนอแนะระยะเร่่งด่่วน ซึ่่�งเป็็นประเด็็นที่่�
ต้้องรีีบดำำ�เนิินการเพื่่�อมิิให้้ปััญหาการฟอกเงิินดัังกล่่าว
ลุุกลามและสร้้างความเสีียหายมากกว่่าเดิิม โดยเฉพาะ
ปััญหาการเล่่นแชร์์ที่่�มีีการฉ้้อโกงประชาชน และ
2. ข้้อเสนอแนะที่่�ไม่่เร่่งด่่วน แต่่ต้้องดำำ�เนิินการ
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการป้้องกัันและปราบปรามการ
ฟอกเงิินของไทย

1. ข้อเสนอแนะระยะเร่งด่วนที่ต้องรีบดำ�เนินการ
การเล่่นแชร์์ที่่�มีีการฉ้้อโกงประชาชนเป็็นปััญหา
ใหญ่่ที่่�เกิิดขึ้้�นในสัังคมไทย และมีีแนวโน้้มที่่�จะเพิ่่�มมาก
ขึ้้�นเรื่่�อยๆ เนื่่�องจากอาชญากรมัักจะหาช่่องทางและรููป
แบบการนำำ�เสนอใหม่่ๆ มาใช้้เพื่่�อหลอกลวงและชัักชวน
ประชาชนให้้ร่่วมลงทุุน ซึ่่�งจากสถิิติิจำำ�นวนคดีีและมููลค่่า
ความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�นมีีจำำ�นวนผู้้�เสีียหายรวมกัันไม่่
น้้อย รวมทั้้�งมีีมููลค่่าเสีียหายจากการฉ้้อโกงประชาชน
มากกว่่า 1,000 ล้้านบาท นอกจากนั้้�นความเสีียหายที่่�
เกิิดขึ้้�นดัังกล่่าวอาจจะนำำ�ไปสู่่�การยัักย้้ายถ่่ายเทเงิินที่่�ได้้
จากการกระทำำ�ผิิดไปสู่่�การฟอกเงิิน เพื่่�อหลบเลี่่�ยงการ
ตรวจจัับ ยึึดและอายััดทรััพย์์จากเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐได้้ ดััง
ข้้อเสนอแนะ
นั้้�นจึึงจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องเร่่งดำำ�เนิินการจััดทำำ�มาตรการเพื่่�อ
ป้้องกัันปััญหาดัังกล่่าวมิิให้้ลุุกลามและสร้้างความเสีีย
การปรัับปรุุงกลไกการ “ป้้องกััน” ปััญหาการฟอก หายมากกว่่าเดิิม
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รายงานทีดีอาร์ ไอ

1.1 ข้้อเสนอแนะในการแก้้ไขกฎหมาย
จากแนวคิิดเศรษฐศาสตร์์อาชญากรรมที่่�ว่า่ หาก
ต้้นทุุนของการกระทำำ�ความผิิดน้้อยกว่่าผลประโยชน์์ที่่�
ได้้รัับจากการกระทำำ�ความผิิด ย่่อมเป็็นจุุดเสี่่�ยงสำำ�คััญที่่�
ทำำ�ให้้อาชญากรไม่่เกรงกลััวต่่อกฎหมาย ทั้้�งเมื่่อ� วิิเคราะห์์
ต้้นทุุนของการกระทำำ�ความผิิด อัันได้้แก่่ โอกาสที่่�จะถููก
จัับดำำ�เนิินคดีี ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เสีียไปเพื่่อ� ทำำ�ให้้รููปแบบของแชร์์
ลููกโซ่่มีีความสลัับซัับซ้้อนยิ่่�งขึ้้�น และอััตราโทษที่่�จะได้้รัับ
คืือ ต้้นทุุนค่่าเสีียโอกาส (opportunity cost) ระยะเวลา
ที่่�ถููกจำำ�คุุกและรายได้้ที่่�หายไปในระหว่่างจำำ�คุุก เปรีียบ
เทีียบกัับผลประโยชน์์ที่่�อาชญากรได้้รัับจากการฉ้้อโกง
ประชาชน (แชร์์ลููกโซ่่) พบว่า่ ต้้นทุุนของการกระทำำ�ความ
ผิิดหรืือบทลงโทษที่่�อาชญากรจะได้้รับั น้้อยกว่า่ ทรััพย์์สินิ
ที่่�ได้้จากการหลอกลวงหรืือฉ้้อโกงประชาชน (แชร์์ลููกโซ่่)
ย่่อมเป็็ น จุุ ด เสี่่� ย งสำำ�คัั ญ ที่่� จ ะทำำ� ให้้ อ าชญากรตัั ดสิิ น ใจ
กระทำำ�ผิิดได้้ง่่าย ดัังนั้้�นการปรัับปรุุงอััตราโทษควรมีีการ
พิิจารณาปรัับเพิ่่�มให้้สอดคล้้องกัับความเสีียหายและ
ผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจเป็็นวงกว้้าง
1.1.1 แก้้ไขเพิ่่�มเติิมอััตราโทษจำำ�คุุก และโทษปรัับใน
มาตรา 12 แห่่งพระราชกำำ�หนดการกู้้�ยืืมเงิินที่่�เป็็นการ
ฉ้้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527
• ของเดิิม มาตรา 12 ผู้้�ใดกระทำำ�ความผิิดตาม
มาตรา 4 หรืือมาตรา 5 ต้้องระวางโทษจำำ�คุุก
ตั้้�งแต่่ห้้าปีีถึึงสิิบปีี และปรัับตั้้�งแต่่ห้้าแสนบาท
ถึึงหนึ่่�งล้า้ นบาท และปรัับอีีกไม่่เกิินวัันละหนึ่่�ง
หมื่่�นบาทตลอดเวลาที่่�ยัังฝ่่าฝืืนอยู่่�
• ข้้อเสนอของคณะผู้้�วิิจััย มาตรา 12
– เสนอให้้เพิ่่�มโทษจำำ�คุุกมากขึ้้�น เป็็น “ต้้อง
ระวางโทษจำำ�คุุกตั้้�งแต่่เจ็็ดปีีถึึงสิิบห้้าปีี”
– เสนอให้้เพิ่่�มโทษปรัับ โดยอาจแก้้ไขโทษ
ปรัับเป็็น “สองเท่่าของมููลค่่าความเสีียหายที่่�
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เกิิดขึ้น้� แต่่ทั้้งนี้้
� ต้� อ้ งไม่่ต่ำำ��กว่า่ 1,000,000 บาท”
อย่่างไรก็็ดีี การกำำ�หนดอััตราโทษจำำ�คุุกและโทษ
ปรัับนี้้�เป็็นเพีียงข้้อเสนอแนะเบื้้�องต้้นเท่่านั้้�น การกำำ�หนด
อััตราโทษจำำ�คุกุ และโทษปรัับที่่�เหมาะสมจำำ�เป็็นต้้องมีีการ
ศึึกษาในเชิิงลึกึ ต่อ่ ไปเพื่่อ� คำำ�นึงถึ
ึ งผ
ึ ลกระทบที่่�อาจจะเกิิด
ขึ้้�นด้้วย
1.1.2 บทบััญญััติิอายุุความในพระราชกำำ�หนดการกู้้�ยืืม
เงิินที่่�เป็็นการฉ้้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527
พระราชกำำ�หนดการกู้้�ยืืมเงิินที่่�เป็็นการฉ้้อโกง
ประชาชน พ.ศ. 2527 ไม่่ได้้มีบี ทบััญญััติเิ รื่่อ� งอายุุความไว้้
เป็็นการเฉพาะ แต่่คดีีฉ้้อโกงประชาชน (แชร์์ลููกโซ่่) เป็็น
คดีีที่่มี� โี ทษทางอาญา ดัังนั้้น� ในเรื่่อ� งการกำำ�หนดอายุุความ
ต้้องบัังคัับใช้้ตามกฎหมายทั่่�วไปโดยอนุุโลมตามมาตรา
95 และมาตรา 98 แห่่งประมวลกฎหมายอาญา
คณะผู้้�วิิ จัั ย เห็็ น ว่่ า ควรมีี ก ารบัั ญ ญัั ติิ ก ฎหมาย
เรื่่�องให้้อายุุความสะดุุดหยุุดลงไว้้เป็็นการเฉพาะในพระ
ราชกำำ�หนดการกู้้�ยืืมเงิินที่่�เป็็นการฉ้้อโกงประชาชน พ.ศ.
2527 เพื่่อ� ป้้องกัันคดีีหมดอายุุความ ทั้้�งนี้้� การกำำ�หนดอายุุ
ความให้้สะดุุดหยุุดลงอาจเทีียบเคีียงได้้ตามบทบััญญััติิ
ของกฎหมายในมาตรา 7 แห่่งพระราชบััญญััติิประกอบ
รััฐธรรมนููญว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต
พ.ศ. 2561 “มาตรา 7 ในการดำำ�เนิินคดีีอาญาตามพระ
ราชบัั ญ ญัั ติิ ป ระกอบรัั ฐ ธรรมนููญนี้้� ถ้้าผู้้�ถููกกล่่าวหา
หรืือจำำ�เลยหลบหนีีไปในระหว่่างถููกดำำ�เนิินคดีีหรืือ
ระหว่่างการพิิจารณาของศาล มิิให้้นัับระยะเวลาที่่�
ผู้้�ถููกกล่่าวหา หรืือจำำ�เลยหลบหนีีรวมเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของอายุุความ และเมื่่�อได้้มีีคำำ�พิิพากษาถึึงที่่�สุุดให้้
ลงโทษจำำ�เลย ถ้้าจำำ�เลยหลบหนีีไปในระหว่่างต้้อง
คำำ� พิิ พ ากษาถึึงที่่� สุุ ด ให้้ ล งโทษ มิิ ใ ห้้ นำำ� บทบัั ญ ญัั ติิ
แห่่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา 98 มาใช้้บัังคัับ”
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อย่่างไรก็็ตาม การแก้้ไขกฎหมายในระดัับพระ
ราชกำำ�หนดนั้้�นค่่อนข้้างมีีความยากลำำ�บาก จำำ�เป็็นต้้อง
พิิจารณาถึึงสาระสำำ�คััญและผลกระทบอย่่างรอบด้้าน ดััง
นั้้�น การพิิจารณาแก้้ไขกฎหมายดัังกล่่าวควรต้้องมีีการ
ศึึก ษาและพิิ จ ารณาเปรีีย บเทีีย บประกอบหลัักเกณฑ์์
เพิ่่�มเติิม ทั้้�งนี้้� พระราชบััญญััติิหลัักเกณฑ์์การจััดทำำ�ร่่าง
กฎหมายและการประเมิินผลสััมฤทธิ์์�ของกฎหมาย พ.ศ.
2562 มาตรา 5 มาตรา 21(8) และมาตรา 2823 กำำ�หนด
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พระราชบััญญััติิหลัักเกณฑ์์การจััดทำำ�ร่่างกฎหมายและการประเมิิน
ผลสััมฤทธิ์์�ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
มาตรา 5 หน่่วยงานของรััฐพึึงจััดให้้มีีกฎหมายเพีียงเท่่าที่่�จำำ�เป็็น
และยกเลิิกหรืือปรัับปรุุงกฎหมายที่่�หมดความจำำ�เป็็นหรืือไม่่สอดคล้้อง
กัับสภาพการณ์์ หรืือที่่�เป็็นอุุปสรรคต่่อการดำำ�รงชีีวิิตหรืือการประกอบ
อาชีีพ โดยไม่่ชัักช้้าเพื่่�อไม่่ให้้เป็็นภาระแก่่ประชาชน
ให้้หน่่วยงานของรััฐดำำ�เนิินการให้้ประชาชนเข้้าถึึงตััวบทกฎหมาย
ต่่างๆ ได้้โดยสะดวกและสามารถเข้้าใจกฎหมายได้้ง่่ายเพื่่�อปฏิิบััติิตาม
กฎหมายได้้อย่่างถููกต้้อง
	ก่่อนการตรากฎหมายทุุกฉบัับ หน่่วยงานของรััฐพึึงจััดให้้มีีการรัับ
ฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องและวิิเคราะห์์ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
จากกฎหมายอย่่างรอบด้้านและเป็็นระบบ รวมทั้้�งเปิิดเผยผลการรัับฟััง
ความคิิดเห็็นและการวิิเคราะห์์นั้้�นแก่่ประชาชน และนำำ�ผลนั้้�นมาประกอบ
การพิิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุุกขั้้�นตอน
ในการจััดทำำ�ร่่างกฎหมาย หน่่วยงานของรััฐพึึงใช้้ระบบอนุุญาตและ
ระบบคณะกรรมการเฉพาะกรณีีที่่จำ� ำ�เป็็น และพึึงกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การ
ใช้้ดุุลยพิินิิจของเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐและระยะเวลาในการดำำ�เนิินการตามขั้้�น
ตอนต่่างๆ ที่่�บัญ
ั ญััติไิ ว้้ในกฎหมายให้้ชัดั เจน รวมทั้้�งพึึงกำำ�หนดโทษทาง
อาญาเฉพาะความผิิดร้้ายแรง
มาตรา 21 หน่่วยงานของรััฐต้้องตรวจสอบและพิิจารณาจััดทำำ�ร่่าง
กฎหมายให้้สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์ ดัังต่่อไปนี้้�
(8) การกำำ�หนดโทษอาญาสำำ�หรัับการกระทำำ�ความผิิดใด ให้้คำำ�นึงึ ถึึง
หลัักเกณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้�
(ก) การกระทำำ�นั้้�นต้้องกระทบต่่อความมั่่�นคงหรืือความปลอดภััย
ของประเทศ ความสงบเรีียบร้้อยหรืือศีีลธรรมอัันดีีของประชาชนอย่่าง
ร้้ายแรง หรืือมีีผลกระทบต่่อส่่วนรวม
(ข) เป็็นกรณีีที่่�ไม่่สามารถใช้้มาตรการอื่่�นใดเพื่่�อบัังคัับใช้้กฎหมาย
อย่่างได้้ผลและมีีประสิิทธิิภาพเพีียงพอที่่�จะให้้ประชาชนปฏิิบััติิตาม
กฎหมายได้้
มาตรา 28 ในหมวดนี้้� กฎหมายให้้หมายความรวมถึึงพระราชกำำ�หนด
และประกาศหรืือคำำ�สั่่�งบรรดาที่่�มีีผลบัังคัับเช่่นเดีียวกัับกฎหมายด้้วย
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ให้้การจััดทำำ�ร่่างกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการให้้บุุคคลใด
ต้้องรัับโทษทางอาญา หรืือกำำ�หนดโทษทางอาญาให้้หนััก
ขึ้้�น จะต้้องคำำ�นึึงถึึงหลัักเกณฑ์์ 2 ประการ ได้้แก่่
(1) การกระทำำ�นั้้น� ต้้องกระทบต่่อความมั่่�นคงหรืือ
ความปลอดภััยของประเทศ ความสงบเรีียบร้้อย หรืือ
ศีี ล ธรรมอัั น ดีี ข องประชาชนอย่่างร้้ า ยแรง หรืือมีี ผ ล
กระทบต่่อส่่วนรวม
(2) ต้้องเป็็นกรณีีที่่�ไม่่สามารถใช้้มาตรการอื่่�น
ใดเพื่่�อบัังคัับใช้้กฎหมายอย่่างได้้ผลและมีีประสิิทธิิภาพ
เพีียงพอที่่�จะทำำ�ให้้ประชาชนปฏิิบััติิตามกฎหมายได้้
ดัังนั้้�น การแก้้ไขกฎหมายตามข้้อเสนอของคณะ
ผู้้�วิิจัยั จึึงจำำ�เป็็นต้้องพิิจารณาว่่าการฉ้้อโกงประชาชน (แชร์์
ลููกโซ่่) เข้้าเงื่่�อนไขตามที่่�กำำ�หนดไว้้ข้้างต้้นหรืือไม่่
1.2 ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย
(1) สำำ�นัักงาน ปปง. อาจร่่วมกัับหน่่วยงานดัังนี้้�
1) สำำ�นัักงานคณะกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค 2) กรม
ประชาสััมพัันธ์์และประชาสััมพัันธ์์จัังหวััด 3) สำำ�นัักงาน
เศรษฐกิิจการคลััง และ 4) องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
(เทศบาล อบจ. และอบต.) เร่่งดำำ�เนิินการให้้ความรู้้�และ
ประชาสััมพัันธ์์เกี่่�ยวกัับการฉ้้อโกงประชาชนในรููปแบบ
ต่า่ งๆ เพื่่อ� เสริิมสร้้างเกราะป้้องกัันเบื้้�องต้้นมิิให้้ประชาชน
ถููกหลอกลวงจากอาชญากรรมดัังกล่่าว
(2) สำำ�นักั งาน ปปง. ต้้องขอความร่่วมมืือสถาบััน
การเงิินทุุกแห่่งในการตรวจคััดกรองอย่่างเข้้มงวดกับั กลุ่่ม�
บุุคคลและนิิติิบุุคคลเพื่่�อป้้องกัันมิิให้้มีีการเปิิดบััญชีีผิิด
วััตถุุประสงค์์ โดยเฉพาะการรัับเงิินจากการกระทำำ�ความ
ผิิดฉ้้อโกงประชาชน นอกจากนี้้�ควรกำำ�กัับให้้สถาบัันการ
เงิินทุุกแห่่งตรวจสอบรายงานธุุรกรรมทางการเงิินที่่�ต้้อง
สงสััยเพื่่�อส่่งต่่อให้้สำำ�นัักงาน ปปง.
(3) สำำ�นัักงาน ปปง. จำำ�เป็็นต้้องเพิ่่�มบุุคลากรใน
การตรวจสอบธุุรกรรมทางการเงิินที่่�ต้้องสงสััย เพื่่�อช่่วย

รายงานทีดีอาร์ ไอ

ยัับยั้้�งและป้้องกัันมิิให้้เกิิดความเสีียหายจากการฉ้้อโกง
ประชาชนเป็็นวงกว้้าง เช่่นกรณีีที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศ
ไต้้หวััน หลัังจากที่่�ได้้รัับรายงานธุุรกรรมที่่�ต้้องสงสััย
จากสถาบัันการเงิินแล้้ว สำำ�นัักงาน ปปง. ไต้้หวััน ได้้เริ่่�ม
รวบรวมข้้อมููลของบริิษัทั และวิิเคราะห์์ธุรุ กรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้้� ง หมดเพื่่� อ เร่่งดำำ� เนิิ น การทางกฎหมายกัั บ บริิ ษัั ท ที่่�
ฉ้้อโกงประชาชน
(4) สำำ�นัั ก งานตำำ� รวจแห่่งชาติิ ค วรกำำ� หนดให้้
สถานีีตำำ�รวจทั่่�วประเทศเป็็นผู้้�รัับแจ้้งความร้้องทุุกข์์ให้้
กัับผู้้�เสีียหายจากการถููกฉ้้อโกง แม้้ว่่าสถานีีตำำ�รวจนั้้�น
จะไม่่มีีอำำ�นาจสอบสวนเนื่่�องจากไม่่ใช่่ท้้องที่่�ที่่�เกิิดเหตุุ
ก็็ตาม แต่่ต้้องมีีหน้้าที่่�รับั คำำ�ร้อ้ งทุุกข์์ของผู้้�เสีียหายและส่่ง
คำำ�ร้อ้ งทุุกข์์นั้้น� ไปยัังสถานีีตำำ�รวจท้้องที่่�ที่่เ� กิิดเหตุุ เพื่่อ� ให้้
พนัักงานสอบสวนผู้้�มีอำี ำ�นาจรวบรวมพยานหลัักฐานเพื่่อ�
ยื่่�นคำำ�ฟ้้องต่่อศาลต่่อไป
นอกจากนี้้� แ ล้้ ว เพื่่� อ เป็็ น การป้้ อ งกัั น มิิ ใ ห้้ เ กิิ ด
อาชญากรรมการฉ้้ อ โกงประชาชนเป็็ น จำำ� นวนมาก
สำำ�นักั งาน ปปง. อาจขอความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานบัังคับั
ใช้้กฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับการฉ้้อโกงประชาชน พิิจารณา
ปรัับปรุุงแก้้ไขพระราชกำำ�หนดการกู้้�ยืืมเงิินที่่�เป็็นการ
ฉ้้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 โดยเฉพาะการเพิ่่�มอััตรา
โทษให้้สอดคล้้องกัับความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�น
2. ข้อเสนอแนะที่ไม่เร่งด่วน แต่ต้องดำ�เนินการ
2.1 ข้้อเสนอแนะในการแก้้ไขกฎหมาย
ข้้อเสนอแนะในการแก้้ไขกฎหมายดัังกล่่าวนี้้�เป็็น
ข้้อเสนอแนะที่่�คณะผู้้�วิิจััยมองว่่าจะเป็็นเครื่่�องมืือในการ
ช่่วย “ป้้องกััน” มิิให้้เกิิดปััญหาการฟอกเงิินได้้ แต่่ประเด็็น
สำำ�คััญที่่�สุุด คืือ การบัังคัับใช้้กฎหมายดัังกล่่าวจะต้้องมีี
ประสิิทธิิภาพมากพอ มิิใช่่เป็็นเพีียงการแก้้ไขกฎหมาย
ให้้เป็็นไปตามมาตรฐานสากลเท่่านั้้�น แต่่ไม่่สามารถนำำ�
ไปบัังคัับใช้้เพื่่�อแก้้ปััญหาการฟอกเงิินได้้จริิง
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นอกจากนี้้� การแก้้ไขกฎหมายดัังกล่่าวจำำ�เป็็น
ต้้ อ งได้้ รัั บ ความร่่วมมืือจากหน่่วยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
เนื่่� อ งจากกฎหมายส่่วนใหญ่่มิิ ไ ด้้ อ ยู่่� ภ ายใต้้ ก ารกำำ�กัับ
ดููแลของสำำ�นัั ก งาน ปปง. ดัั งนั้้� น จึึ งจำำ� เป็็ น ต้้ อ งขอ
ความร่่วมมืือให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเร่่งดำำ�เนิินการ ดััง
ต่่อไปนี้้�
2.1.1 การกำำ�กัับดููแลเพื่่�อป้้องกัันการจััดตั้้�งธุุรกิิจบัังหน้้า
หรืือบริิษััทบัังหน้้าเพื่่�อฟอกเงิิน
ก. การกำำ�กับั ดููแลการรัับรองลายมืือชื่่อ�
เพื่่� อ ให้้ ก ารตรวจสอบผู้้�รัั บ ประโยชน์์ ที่่� แ ท้้ จ ริิ ง
(beneficial owner) ในการจดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทมีี
ประสิิทธิิภาพและเป็็นไปตามข้้อแนะนำำ�ของ FATF ข้้อ
24 ขั้้�นตอนการรัับรองลายมืือชื่่�อจึึงเป็็นประเด็็นสำำ�คััญ
หรืือเป็็นเครื่่�องมืือที่่�จะใช้้ในการตรวจสอบผู้้�รัับประโยชน์์
ที่่�แท้้จริิง
ทั้้�งนี้้� ภายใต้้กฎหมายว่่าด้้วยการจดทะเบีียน
ห้้างหุ้้�นส่่วนและบริิษััท พ.ศ. 2561 ข้้อ 48 กำำ�หนดให้้การ
ลงลายมืือชื่่� อ ในคำำ�ข อจดทะเบีี ยนสามารถดำำ� เนิิ น การ
ได้้หลายวิิธีี ไม่่ว่่าจะเป็็นการลงลายมืือชื่่�อต่่อหน้้านาย
ทะเบีียน พนัักงานฝ่่ายปกครอง เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ หรืือ
แม้้แต่่การลงลายมืือชื่่�อต่่อหน้้าบุุคคลที่่�กฎหมายกำำ�หนด
เช่่น ทนายความ เนติิบััณฑิิตไทย ผู้้�รัับอนุุญาตประกอบ
วิิชาชีีพบััญชีี เป็็นต้้น และสามารถมอบอำำ�นาจให้้บุุคคล
อื่่�นไปยื่่�นเอกสารกัับกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้าได้้โดยไม่่
จำำ�เป็็นต้้องลงลายมืือชื่่�อในใบคำำ�ขอจดทะเบีียนต่่อหน้้า
นายทะเบีียนกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้าอีีก เนื่่�องจากได้้ลง
ลายมืือชื่่�อไปกัับบุุคคลที่่�ได้้รัับการรัับรองเป็็นที่่�เรีียบร้้อย
แล้้ว
อย่่างไรก็็ ต าม กา รรัั บ รองลายมืือชื่่� อ ต่่ อ หน้้ า
บุุคคลอื่่�นที่่�มิิใช่่เจ้้าพนัักงานของรััฐอาจเป็็นช่่องทางให้้มีี
การใช้้ตััวแทนอำำ�พรางจััดตั้้�งบริิษััทบัังหน้้าเพื่่�อการฟอก
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เงิินได้้ แม้้ต่่อมาเอกสารที่่�ได้้รัับรองลายมืือชื่่�อนั้้�นจะต้้อง
ผ่่านการตรวจสอบจากเจ้้าหน้้าที่่�ของกรมพััฒนาธุุรกิิจ
การค้้าเองก็็ตาม แต่่การตรวจสอบนั้้�นก็็อาจเกิิดความ
หละหลวมในการตรวจสอบตััวตนที่่�แท้้จริิงได้้
ดัังนั้้น� การรัับรองการลงลายมืือชื่่อ� จึึงจำำ�เป็็นต้้อง
มีีการปรัับปรุุงการกำำ�กับั ดููแลเพื่่อ� ป้้องกัันมิิให้้เกิิดช่่องว่่าง
ของการนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในการจััดตั้้ง� บริิษัทั บัังหน้้าเพื่่อ�
ฟอกเงิินได้้ การปรัับปรุุงกฎหมายในระยะสั้้�นอาจดำำ�เนิิน
การได้้โดยแก้้ไขระเบีียบสำำ�นักั งานทะเบีียนหุ้้�นส่่วนบริิษัทั
กลาง ว่า่ ด้้วยการจดทะเบีียนห้้างหุ้้�นส่่วนและบริิษัทั พ.ศ.
2561 ข้้อ 48 (1.2) จากเดิิมเป็็น
(1.2) ลงลายมืือชื่่�อต่่อหน้้าพนัักงานฝ่่ายปกครอง
ตำำ� รวจชั้้� น ผู้้� ใ หญ่่ ซึ่่� ง ประจำำ� อยู่่�ในท้้ อ งที่่� ที่่� ผู้้�ข อ
จดทะเบีียนมีีภููมิิลำำ�เนาอยู่่� สามััญสมาชิิกหรืือ
สมาชิิ ก วิิ ส ามัั ญ แห่่ ง เนติิ บัั ณ ฑิิ ต ยสภา ผู้้� ส อบ
บัั ญ ชีี รัั บ อนุุ ญ าตตามกฎหมายว่่ า ด้้ ว ยวิิชาชีี พ
บััญชีี ซึ่่�งได้้ขึ้้�นทะเบีียนเป็็นผู้้�รัับรองลายมืือชื่่�อ
ไว้้กัับนายทะเบีียนตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการที่่�
นายทะเบีียนกำำ�หนด หรืือบุุคคลอื่่�นตามที่่�นาย
ทะเบีียนกลางประกาศกำำ�หนด

Transparency and Beneficial Ownership)24 ว่่าให้้มีี
การจัั ดทำำ�ม าตรการเพิ่่� ม เติิ ม ในการตรวจสอบความ
โปร่่งใสของบริิษััทจำำ�กััดเพื่่�อป้้องกัันมิิให้้ใช้้หุ้้�นผู้้�ถืือและ
หุ้้�นชนิิดไม่่ระบุุชื่่�อผู้้�ถืือ (bearer shares & bearer share
warrants) เป็็นช่่องทางในการฟอกเงิิน โดยแต่่ละประเทศ
ควรดำำ�เนิินการดัังนี้้�
•	ห้้ามให้้มีีการออกหุ้้�นทั้้�งสองชนิิด
• เปลี่่�ยนหุ้้�นทั้้�งสองชนิิดให้้เป็็นหุ้้�นระบุุชื่่�อ หรืือ
หุ้้�นจดทะเบีียน
• หากยกเลิิกไม่่ได้้ ให้้ออกหลัักเกณฑ์์ว่่าห้้ามมีี
การขาย หรืือโอนหุ้้�นทั้้�งสองชนิิด หรืือ
• ให้้ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายงานตนต่่ อ บริิ ษัั ท และทำำ� ให้้
ข้้อมููลเป็็นปััจจุุบัันตลอดเวลา
ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้มาตรการกำำ�กัับดููแลเกี่่�ยวกัับหุ้้�น
ชนิิดไม่่ระบุุชื่อ่� ดัังกล่่าวสอดคล้้องกัับมาตรฐานของ FATF
จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีการแก้้ไขกฎหมายเกี่่�ยวกัับการกำำ�กับั ดููแล
ผู้้�ถืือหุ้้�น โดยคณะผู้้�วิิจััยเห็็นว่่าควรยกเลิิกการออกหุ้้�น
ชนิิดไม่่ระบุุชื่่�อ โดยอาจเสนอให้้แก้้ไขประมวลกฎหมาย
แพ่่งและพาณิิชย์์ ดัังนี้้�
• ยกเลิิก มาตรา 1134 ใบหุ้้�นออกให้้แก่่ผู้้�ถืือ
นั้้�นจะออกได้้ก็็แต่่เมื่่�อมีีข้้อบัังคัับของบริิษััท
อนุุญาตไว้้และจะออกให้้ได้้แต่่เฉพาะเพื่่�อหุ้้�น
ซึ่่� ง ได้้ ใ ช้้ เ ต็็ มค่่ าแล้้ ว ในกรณีี เ ช่่นว่่ า นี้้� ผู้้� ทรง
ใบหุ้้�นชนิิดระบุุชื่่�อย่่อมมีีสิิทธิิจะได้้รัับใบหุ้้�น
ชนิิดออกให้้แก่่ผู้้�ถืือ เมื่่อ� เวนคืืนใบหุ้้�นชนิิดระบุุ
ชื่่�อนั้้�นให้้ขีีดฆ่่าเสีีย
• ยกเลิิก มาตรา 1135 หุ้้�นชนิิดที่่�มีีใบหุ้้�นออก

ในเรื่่�องผู้้�มีีอำำ�นาจรัับรองลายมืือชื่่�อจากสามััญ
สมาชิิกหรืือสมาชิิกวิิสามััญแห่่งเนติิบััณฑิิตยสภา ผู้้�สอบ
บััญชีีรับั อนุุญาตตามกฎหมายว่า่ ด้้วยวิิชาชีีพบััญชีี ผู้้�วิิจัยั
เห็็นว่่าควรที่่�จะมีีการขึ้้�นทะเบีียนเช่่นเดีียวกัันกัับการขึ้้�น
ทะเบีียนเป็็นผู้้�รัับรองลายมืือชื่่อ� จดทะเบีียนบริิษัทั มหาชน
จำำ�กััด
ข. การกำำ�กัับดููแลใบหุ้้�นชนิิดไม่่ระบุุชื่่�อผู้้�ถืือ
(bearer share)
24
Financial Action Task Force. (2012), FATF Guidance:
จากคู่่� มืื อการตรวจสอบความโปร่่งใสของ Transparency and Beneficial Ownership, FATF, Paris.
นิิ ติิ บุุ ค คลและการตรวจสอบผู้้�รัั บ ประโยชน์์ ที่่� แ ท้้ จ ริิ ง สืืบค้้นจาก http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/
ตามข้้อแนะนำำ�ของ FATF ข้้อ 24 (FATF Guidance reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf
เมื่่�อวัันที่่� 13 กุุมภาพัันธ์์ 2563
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รายงานทีดีอาร์ ไอ

และจำำ�นวนเงิินที่่�ได้้ใช้้แล้้ว หรืือที่่�ได้้
ตกลงกัันให้้ถืือว่่าเป็็นอัันได้้ใช้้แล้้วใน
หุ้้�นของผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งๆ
(2) 	วัั น เดืือนปีี ซึ่่� ง ได้้ ล งทะเบีี ย นบุุ ค คลผู้้�
หนึ่่�งๆ เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
(3) 	วัันเดืือนปีีซึ่่�งบุุคคลคนใดคนหนึ่่�งขาด
จากการเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
(4) เลขหมายใบหุ้้�นและวัันที่่�ลงในใบหุ้้�น
ชนิิดออกให้้แก่่ผู้้�ถืือ และเลขหมายของ
หุ้้�นซึ่่�งได้้ลงไว้้ในใบหุ้้�นนั้้�นๆ
(5) 	วัันที่่�ได้้ขีีดฆ่่าใบหุ้้�นชนิิดระบุุชื่่�อ หรืือ
ชนิิดออกให้้แก่่ผู้้�ถืือ
2.1.2 การกำำ�กับดูู
ั แลผู้้ป� ระกอบอาชีีพนัักกฎหมายและนััก
บััญชีีในการให้้ความช่่วยเหลืือแก่่อาชญากร
จากผลการศึึ ก ษาพบว่่ า ผู้้�ประกอบวิิ ช าชีี พ
กฎหมายโดยเฉพาะที่่�ปรึึกษากฎหมายที่่�ให้้บริิการการ
จััดตั้้�งและบริิหารบริิษััท และการให้้บริิการร่่างสััญญา
หรืือจััดเตรีียมเอกสารหลัักฐานทางกฎหมาย น่่าจะมีี
ส่่วนเกี่่�ยวข้้องในขบวนการฟอกเงิินอยู่่�ไม่่น้้อย ดัังนั้้�นผู้้�
ประกอบวิิชาชีีพในกลุ่่มดั
� งั กล่่าวจึึงจัดั เป็็นกลุ่่ม� เสี่่ย� งที่่�อาจ
จะถููกใช้้เป็็นช่่องทางให้้ความช่่วยเหลืือในการฟอกเงิินได้้
ทั้้�งนี้้� แนวทางการป้้องกัันปััญหาการฟอกเงิิน
ผ่่านที่่�ปรึึกษาในกลุ่่�มบริิการเสี่่�ยงดัังกล่่าว อาจต้้องคำำ�นึึง
ถึึงประเด็็นปััญหา 2 ประเด็็น คืือ
(1) ปัั จ จุุ บัั น การกำำ�กัั บ ดููแลวิิ ช าชีี พ กฎหมาย
ของประเทศไทยตามพระราชบััญญััติิทนายความ พ.ศ.
2528 จำำ�กััดไว้้เฉพาะ “ทนายความ”25 ซึ่่�งหมายถึึงผู้้�ที่่�

ให้้แก่่ผู้้�ถืือนั้้�นย่่อมโอนกัันได้้เพีียงด้้วยส่่งมอบ
ใบหุ้้�นแก่่กััน
• ยกเลิิก มาตรา 1136 ผู้้�ทรงใบหุ้้�นชนิิดออกให้้
แก่่ผู้้�ถืือย่่อมมีีสิิทธิิจะมาขอเปลี่่�ยนเอาใบหุ้้�น
ชนิิดระบุุชื่่�อได้้ เมื่่�อเวนคืืนใบหุ้้�นฉบัับออกให้้
แก่่ผู้้�ถืือนั้้�นให้้ขีีดฆ่่าเสีีย
• ยกเลิิก มาตรา 1137 ถ้้าข้้อบัังคัับของบริิษััทมีี
กำำ�หนดไว้้เป็็นองค์์คุณอั
ุ นั หนึ่่�งสำำ�หรัับผู้้�จะเป็็น
กรรมการว่่าจำำ�จะต้้องเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นจำำ�นวน
เท่่าหนึ่่�งเท่่าใดไซร้้หุ้้�นเช่่นนี้้�ท่่านว่่าต้้องเป็็นหุ้้�น
ชนิิดระบุุชื่่�อ
• แก้้ไข โดยยกเลิิกข้้อความที่่�ขีีดฆ่่าออก ดัังนี้้�
มาตรา 1138 บริิษััทจำำ�กััดต้้องมีีสมุุดทะเบีียน
ผู้้�ถืือหุ้้�น มีีรายการดัังต่่อไปนี้้�คืือ
25
พระราชบัั ญ ญัั ติิ ท นายความ พ.ศ. 2528 มาตรา ๔ ในพระ
(1) 	ชื่่�อและสำำ�นััก กัับอาชีีวะ ถ้้าว่่ามีี ของ
ราชบััญญััติินี้้�
ผู้้�ถืือหุ้้�น ข้้อแถลงเรื่่�องหุ้้�นของผู้้�ถืือหุ้้�น “ทนายความ” หมายความว่่า ผู้้�ที่่�สภาทนายความได้้รัับจดทะเบีียนและ
คนหนึ่่�งๆ แยกหุ้้�นออกตามเลขหมาย ออกใบอนุุญาตให้้เป็็นทนายความ
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สภาทนายความได้้รัับจดทะเบีียนและออกใบอนุุญาต
ให้้เป็็นทนายความ จึึงไม่่ครอบคลุุมถึึงอาชีีพที่่�ปรึึกษา
กฎหมาย ทำำ�ให้้ไม่่มีีการกำำ�กัับดููแลที่่�ปรึึกษากฎหมายที่่�
ให้้บริิการทั้้�ง 2 ประเภทนี้้�แต่่อย่่างใด
(2) ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพกฎหมาย ยัังไม่่ถููกกำำ�หนด
ให้้เป็็นผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�รายงานตามพระราชบััญญััติิป้้องกััน
และปราบปรามการฟอกเงิิน พ.ศ. 2542 และที่่�แก้้ไข
เพิ่่�มเติิม
ดัังนั้้�น ภาครััฐควรพิิจารณาให้้มีีการกำำ�กัับดููแล
“อาชีี พ ที่่� ปรึึ ก ษากฎหมาย” เนื่่� อ งจากเป็็ น วิิ ช าชีี พ ที่่� มีี
ความเสี่่�ยงที่่�จะเกี่่�ยวข้้องในขบวนการฟอกเงิิน และเพื่่�อ
ให้้สอดรัับกัับการเสนอแก้้ไขกฎหมายว่า่ ด้้วยการป้้องกััน
และปราบปรามการฟอกเงิินและเพื่่�อให้้เกิิดการบัังคัับ
ใช้้กฎหมายดัังกล่่าวแก่่อาชีีพที่่�ปรึึกษากฎหมายอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ อาจมีีแนวทางเบื้้�องต้้นดัังนี้้�
1. กำำ�หนดให้้มีีการกำำ�กัับดููแล “อาชีีพที่่�ปรึึกษา
กฎหมาย” โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งที่่�ปรึึกษากฎหมายที่่�ให้้
บริิการการจััดตั้้ง� และบริิหารบริิษััท และการให้้บริิการร่่าง
สััญญาหรืือจััดเตรีียมเอกสารหลัักฐานทางกฎหมาย โดย
มีีแนวทางดำำ�เนิินการ 2 วิิธีี คืือ
(1) 	พิิจารณาแก้้ไขพระราชบััญญััติทิ นายความ
พ.ศ. 2528 เพื่่�อขยายขอบเขตการกำำ�กัับ
ดููแลวิิชาชีีพกฎหมายจากเดิิมที่่กำ� ำ�กับั ดููแล
เพีียงทนายความ ให้้รวมถึึงการกำำ�กับั ดููแล
ผู้้�ประกอบอาชีีพที่่�ปรึึกษากฎหมายที่่�ให้้
บริิการการจััดตั้้�งและบริิหารบริิษััท และ
การให้้ บ ริิ ก ารร่่างสัั ญ ญาหรืือจัั ด เตรีี ย ม
เอกสารหลัักฐานทางกฎหมาย
(2)	พิิจารณาตรากฎหมายขึ้น้� ใหม่่เพื่่อ� กำำ�หนด
ให้้ ผู้้�ป ระกอบอาชีี พ ที่่� ปรึึ ก ษากฎหมาย
กำำ�กับั ดููแลตนเอง โดยอาจจััดตั้้ง� หน่่วยงาน
ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กับั ดููแลขึ้น้� มาใหม่่ แบบเดีียว
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กัับหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลตนเองของกลุ่่�ม
วิิชาชีีพอื่่�นๆ เช่่น แพทยสภา เป็็นต้้น
2. พิิจารณาแก้้ไขพระราชบััญญััติิป้้องกัันและ
ปราบปรามการฟอกเงิิ น พ.ศ. 2542 กำำ� หนดให้้ “ผู้้�
ประกอบอาชีีพที่่�ปรึกึ ษากฎหมาย” ที่่�มีกี ารกำำ�กับั ดููแลโดย
สภาวิิชาชีีพตามแนวทางที่่�เสนอในข้้อ 1 เป็็นผู้้�มีีหน้้าที่่�
รายงานตามพระราชบััญญััติิป้้องกัันและปราบปรามการ
ฟอกเงิิน พ.ศ. 2542 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
นอกจากนี้้�จากผลการศึึกษาพบว่่า นัักบััญชีีมีี
ส่่วนช่่วยเหลืือผู้้�ฟอกเงิินโดยการช่่วยทำำ�งบดุุลและงบ
การเงิินการประกอบกิิจการ ขณะที่่�ผู้้�ตรวจสอบบััญชีี
ช่่วยเหลืือในการตรวจรัับรองงบดุุลและงบการเงิิน รวม
ถึึงจััดทำำ�รายงานผู้้�สอบบััญชีีให้้แก่่บริิษััทที่่�ใช้้ในการฟอก
เงิิน ดัังนั้้�น อาจพิิจารณากำำ�หนดให้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
บััญชีีเป็็นผู้้�มีีหน้้าที่่�รายงานการทำำ�ธุุรกรรมตามพระราช
บััญญััติิป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน พ.ศ. 2542
และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม เช่่นเดีียวกัับการกำำ�หนดให้้ที่่ปรึ
� กึ ษา
กฎหมายเป็็นผู้้�มีีหน้้าที่่�รายงานตามกฎหมาย
การจะกำำ� หนดหน้้ า ที่่� ใ ห้้ ผู้้�ป ระกอบวิิ ช าชีี พ
กฎหมายและนัักบััญชีีมีีหน้้าที่่�ตามกฎหมายป้้องกัันและ
ปราบปรามการฟอกเงิินจะมีีประสิิทธิิผลได้้ ปััจจััยสำำ�คััญ
ที่่�ภาครััฐต้้องส่่งเสริิมคืือ การกำำ�กัับดููแลที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
และการเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�สมบููรณ์์และเป็็นปััจจุุบััน ซึ่่�งจะมีี
ส่่วนสำำ�คัญ
ั ที่่�ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของผู้้�
ประกอบวิิชาชีีพกฎหมายและผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี โดย
เฉพาะเรื่่อ� งการประเมิินความเสี่่ย� ง การรายงานธุุรกรรมที่่�
มีีเหตุุอัันควรสงสััย และการตรวจสอบเพื่่�อทราบข้้อเท็็จ
จริิงเกี่่�ยวกัับลููกค้้า
2.1.3 การกำำ�กัับดููแลเพื่่�อป้้องกัันการฟอกเงิินผ่่านทรััสต์์
ต่่างประเทศที่่�เข้้ามาดำำ�เนิินการในประเทศไทย
สำำ�นัั ก งาน ปปง. ควรเพิ่่� ม รายละเอีี ย ดในกฎ

รายงานทีดีอาร์ ไอ

ตารางที่่� 2 รายละเอีียดที่่�ควรเพิ่่�มเติิมในกฎกระทรวงในการจััดตั้้�งทรััสต์์ต่่างประเทศในประเทศไทย

กระทรวงเพื่่�อทราบข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับลููกค้้า พ.ศ. 2563
และควรกำำ�หนดให้้ชัดั เจนสำำ�หรัับกรณีีการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ลููกค้้า
ประเภททรััสต์์ (specific trust) เพื่่อ� ให้้ผู้้�มีหี น้้าที่่�ต้อ้ งปฏิิบัติั ิ
ตามกฎหมายสามารถนำำ�ไปใช้้อ้้างอิิงเพื่่�อขอข้้อมููลจาก
ลููกค้้าได้้ โดยรายละเอีียดที่่�ควรเพิ่่�มเติิมในกฎกระทรวง
ดัังตารางที่่� 2
นอกจากนี้้�แล้้ว สำำ�นัักงาน ปปง. ควรมีีกฎหมาย
กำำ� หนดให้้ ท รัั ส ตีี มีี ห น้้ า ที่่� ต้้ อ งแจ้้ ง ให้้ ธ นาคารหรืือผู้้�ให้้
บริิการที่่�ไม่่ใช่่สถาบัันการเงิินทราบด้้วยในกรณีีที่่�ดำำ�เนิิน
การในฐานะทรัั ส ตีี ตามกฎหมายว่่ า ด้้ ว ยการป้้ อ งกัั น
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และปราบปรามการฟอกเงิิน เช่่นเดีียวกัับกรณีีสหราช
อาณาจัักร
2.1.4 การกำำ�กับดูู
ั แลเพื่่�อป้้องกัันการฟอกเงิินผ่่านองค์์กร
ไม่่แสวงหากำำ�ไร
ข้้ อ เสนอเกี่่� ย วกัั บ การปรัั บ ปรุุ ง กฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้องในการกำำ�กัับดููแลองค์์กรไม่่แสวงหากำำ�ไร 2
เรื่่�อง ได้้แก่่
1) การทบทวนการกำำ� หนดบทลงโทษให้้ มีี
ประสิิทธิิผลในการยัับยั้้�งไม่่ให้้องค์์กรไม่่แสวงหากำำ�ไร
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กระทำำ�ความผิิด และการให้้อำำ�นาจแก่่หน่่วยงานกำำ�กัับ
ดููแลดำำ�เนิินการกรณีีองค์์กรไม่่แสวงหากำำ�ไรมีีพฤติิกรรม
ไม่่เหมาะสม เช่่น การลงโทษกรณีีมููลนิิธิไิ ม่่รายงานข้้อมููล
การดำำ�เนิินงานหรืืองบการเงิินประจำำ�ปีี เป็็นต้้น โดย
ทบทวนแก้้ไขบทบััญญััติิเกี่่�ยวกัับบทลงโทษของสมาคม
และมููลนิิธิิ ตามหมวด 2 ความผิิดเกี่่�ยวกัับสมาคมและ
มููลนิิธิิ แห่่งพระราชบััญญััติิกำำ�หนดความผิิดเกี่่�ยวกัับ
ห้้างหุ้้�นส่่วนจดทะเบีียน ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด บริิษััท
จำำ�กััด สมาคม และมููลนิิธิิ พ.ศ. 2499
2) การปรัับปรุุงกฎหมายของกรมสรรพากรเกี่่�ยว
กัับการเปิิดเผยข้้อมููลรายงานการเงิินของ NPOs ที่่�ขอขึ้้น�
ทะเบีียนเป็็นองค์์กรสาธารณกุุศล โดยกรมสรรพากรอาจ
พิิจารณาเปิิดเผยสรุุปรายงานทางการเงิินต่่อสาธารณะ
เพื่่�อให้้ผู้้�บริิจาคใช้้ประกอบการพิิจารณา เนื่่�องจากการ
เปิิดเผยข้้อมููลถืือเป็็นปััจจััยหลัักที่่�จะช่่วยลดความเสี่่�ยง
ที่่� NPOs จะถููกใช้้ เ ป็็ น ช่่องทางการฟอกเงิิ น ได้้ โดย
ปััจจุุบัันข้้อมููลดัังกล่่าวถืือเป็็นข้้อมููลที่่�กรมสรรพากรจะ
เปิิดเผยมิิได้้ ยกเว้้นบุุคคลหรืือหน่่วยงานดัังต่่อไปนี้้�เป็็น
ผู้้�ร้้องขอ ได้้แก่่ (1) เจ้้าของข้้อมููลข่่าวสาร (2) ศาล เพื่่�อ
ประโยชน์์ในการพิิจารณาวิินิิจฉััยคดีี และ (3) เจ้้าหน้้าที่่�
ของรััฐหรืือหน่่วยงานของรััฐหรืือบุุคคลที่่�มีีอำำ�นาจตาม
กฎหมาย ซึ่่�งการร้้องขอข้้อมููลจะต้้องร้้องขอโดยผู้้�มีอำี ำ�นาจ
ตามกฎหมายเพื่่�อประโยชน์์ในการปฏิิบััติิงานและเป็็น
ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อการปฏิิบััติิงานนั้้�น และต้้องระบุุข้้อ
กฎหมายที่่�ให้้อำำ�นาจขอข้้อมููลนั้้�นด้้วย ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ใน
ข้้อ 5 ของแนวทางปฏิิบัติั กิ รมสรรพากร ที่่� ลข. 1/2548
เรื่่�อง การพิิจารณาเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารของกรม
สรรพากร26
26

แนวทางปฏิิบััติิกรมสรรพากร ที่่� ลข. 1/2548 เรื่่�อง การพิิจารณาเปิิด
เผยข้้อมููลข่่าวสารของกรมสรรพากร. สืืบค้น้ จาก http://www.rd.go.
th/yala/fileadmin/user_upload/2557/information_servie/
law/6.pdf. เมื่่�อวัันที่่� 2 ตุุลาคม 2563.
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นอกจากนี้้� คณะผู้้�วิิจัยั ยัังมีีข้อ้ เสนอในการเพิ่่�มกฎ
ระเบีียบบางประการที่่�จะช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของการ
ป้้องกัันการฟอกเงิินผ่่าน NPOs ทั้้�งหมด 3 เรื่่�อง ได้้แก่่
1) การกำำ�หนดให้้ NPOs จะต้้องปฏิิบััติิตามหลััก
ปฏิิบััติิที่่�ดีี (good governance) เช่่น ข้้อกำำ�หนดอำำ�นาจ
การเบิิกจ่่ายของผู้้�บริิหาร การจััดตั้้�งกรรมการ เป็็นต้้น
โดยกำำ�หนดให้้การจััดทำำ�คู่่�มืือหรืือระเบีียบข้้อบัังคัับของ
องค์์กรต้้องสอดคล้้องกัับหลัักการดัังกล่่าว
2) การกำำ�หนดให้้ NPOs ทุุกประเภทควรเข้้า
สู่่�ระบบทั้้�งหมด ซึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์ในการกำำ�กัับดููแล
และติิดตามการดำำ�เนิินงาน หรืือการให้้ความช่่วยเหลืือ
ทั้้�งนี้้� กรณีี NPOs ขนาดเล็็กที่่�มีีทุุนไม่่เกิิน 5 แสนบาท27
หน่่วยกำำ�กัับดููแลอาจกำำ�หนดให้้ใช้้วิิธีีจดแจ้้งแทนการขึ้้�น
ทะเบีียนกัับหน่่วยงาน ซึ่่�งจะช่่วยลดขั้้�นตอนและภาระ
ต้้นทุุนแก่่ NPOs ขนาดเล็็ก
3) การกำำ�หนดให้้ NPOs ต้้องเปิิดเผยแหล่่งที่่�มา
ของเงิินบริิจาค หากมููลค่่าของเงิินบริิจาคนั้้�นเป็็นไปตาม
เกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด ซึ่่�งเกณฑ์์ดัังกล่่าวนี้้�หน่่วยกำำ�กัับดููแล
NPOs ควรมีีการศึึกษาความเหมาะสมของวงเงิินบริิจาคที่่�
NPOs จะต้้องรายงานหรืือเปิิดเผยแหล่่งที่่�มาของเงิิน โดย
ควรคำำ�นึึงถึึงความเหมาะสมกัับบริิบทของประเทศไทย
ตััวอย่่างเช่่น หากเงิินบริิจาคมีีมููลค่่าตั้้�งแต่่ 150,000 บาท

27

หนัังสืือของกระทรวงมหาดไทย ที่่� มท. 0402/1548 ลงวัันที่่� 19
กัันยายน 2534 กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การจััดตั้้�งมููลนิิธิิต้้องมีีกองทุุน
เป็็นเงิินสดไม่่น้้อยกว่่า 500,000 บาท ถ้้าเป็็นทรััพย์์สิินอย่่างอื่่�นต้้องมีี
เงิินสดไม่่น้้อยกว่่า 250,000 บาท และเมื่่�อรวมกัับทรััพย์์สิินอื่่�นแล้้วต้้อง
มีีมููลค่่าไม่่น้้อยกว่่า 500,000บาท แต่่ถ้้ามููลนิิธิิที่่�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อการ
สัังคมสงเคราะห์์ ส่่งเสริิมการศึึกษา การกีีฬา ศาสนา สาธารณภััย และ
เพื่่�อการบำำ�บััดรัักษา ค้้นคว้้า ป้้องกัันผู้้�ป่่วยจากยาเสพติิด เอดส์์ หรืือ
มููลนิิธิิที่่�ก่่อตั้้�งโดยหน่่วยงานของรััฐได้้รัับการผ่่อนผัันให้้มีีทรััพย์์สิินเป็็น
กองทุุนไม่่ต่ำำ��กว่่า 200,000บาท ถ้้าเป็็นทรััพย์สิ์ นิ อย่่างอื่่�นจะต้้องมีีเงิินสด
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 100,000 บาท และเมื่่�อรวมกัับทรััพย์สิ์ นิ อื่่�นแล้้วต้อ้ งมีีมููลค่า่
ไม่่น้้อยกว่่า 200,000 บาท
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ขึ้้�นไป28 NPOs จะต้้องแสดงรายชื่่�อของผู้้�บริิจาค เป็็นต้้น
นอกจากข้้อเสนอในการปรัับปรุุงและเพิ่่�มเติิม
กฎหมายแล้้ว ข้้อเสนอสำำ�คััญอีีกข้้อหนึ่่�งคืือการทบทวน
กฎหมายที่่�มีอี ยู่่� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการทบทวนกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวกัับ NPOs ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง ซึ่่�งก่่อนอื่่�นจะต้้อง
สามารถระบุุ NPOs ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงต่่อการฟอกเงิิน
ให้้ได้้ก่่อน จึึงจะสามารถระบุุกฎหมายหรืือกฎระเบีียบ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง จากนั้้�นจึึงจะทบทวนความมีีประสิิทธิิภาพ
ของกฎหมายในการป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน
ได้้อย่่างตรงจุุด
2.1.5 การกำำ�กัับดููแลเพื่่�อป้้องกัันการฟอกเงิินผ่่านวััด
จากแนวทางปฏิิบััติิตามกฎกระทรวงฉบัับที่่� 2
(พ.ศ. 2511) ออกตามความพระราชบััญญััติิคณะสงฆ์์
พ.ศ. 2505 กำำ�หนดให้้
• การจััดทำำ�บััญชีีวััด จะต้้องทำำ�บััญชีีเป็็นรอบ
ระยะเวลา 1 ปีีปฏิิทิิน โดยจะต้้องแยกเงิิน
ของวััดออกเป็็น 2 ประเภท คืือ
– เงิินผลประโยชน์์ ได้้แก่่ เงิินค่่าเช่่า เงิินค่่า
ขายสิ่่�งของ ฯลฯ
– เงิินการกุุศล ได้้แก่่ เงิินที่่�มีีผู้้�บริิจาค
• การรัับเงิินผลประโยชน์์และเงิินการกุุศล วััดจะ
ต้้องออกใบเสร็็จรัับเงิินทุุกครั้้�ง ทุุกรายการ
•	บััญชีีวััดที่่�ให้้จััดทำำ�นั้้�นมีี 2 เล่่ม ได้้แก่่ สมุุด
เงิิ น สด และบัั ญ ชีี แ ยกประเภท เมื่่� อ จัั ดทำำ�
บััญชีีทั้้�ง 2 เล่่มแล้้วให้้เก็็บรัักษาไว้้ที่่�วััด เพื่่�อ
ประโยชน์์ในการตรวจสอบในการขอเครื่่อ� งราช
อิิสริิยาภรณ์์ ขอเป็็นวััดพััฒนา และเมื่่�อมีีชาว
บ้้านร้้องเรีียน
• ให้้วััดนำำ�ตััวเลขรายละเอีียดของรายรัับแต่่ละ

ประเภทและรายจ่่ายแต่่ละประเภทในแต่่ละ
เดืือน มาจััดทำำ�รายงานบััญชีีรายรัับรายจ่่าย
ของวััด เพื่่�อส่่งสำำ�นัักงาน พศ. จัังหวััดทุุก 1
เดืือน
ควรมีีการเพิ่่�มเติิมแนวปฏิิบััติิตามกฎกระทรวง
ฉบัับที่่� 2 (พ.ศ. 2511) ในประเด็็นดัังต่่อไปนี้้�
•	กำำ�หนดให้้สำำ�นัักงาน พศ. แห่่งชาติิต้้องจััดทำำ�
แบบบัันทึึกบััญชีีรายรัับรายจ่่ายของวััดเพื่่อ� ใช้้
เป็็นรููปแบบรายงานบััญชีีให้้กัับวััดทุุกแห่่งให้้
เป็็นมาตรฐานเดีียวกััน
• หลัังจากที่่�วััดจััดทำำ�รายงานบััญชีีรายรัับราย
จ่่ายของวััดตามรููปแบบที่่�สำำ�นัักงาน พศ. แห่่ง
ชาติิกำำ�หนดแล้้ว วััดต้้องนำำ�ส่่งสำำ�นัักงาน พศ.
จัังหวััดทุุก 1 เดืือน และวััดต้้องติิดประกาศ
บััญชีีรายรัับรายจ่่ายของวััดในป้้ายประกาศ
บริิเ วณวััดที่่�พุุทธศาสนิิกชนสามารถเข้้าไป
ตรวจสอบได้้ชััดเจน
•	กำำ�หนดให้้สำำ�นัักงาน พศ. ในแต่่ละจัังหวััด
มีีหน้้าที่่�และอำำ�นาจที่่�ชััดเจนในการตรวจสอบ
ข้้ อ มููลรายงานบัั ญ ชีี ร ายรัั บ รายจ่่ายของทุุ ก
วััดในเขตพื้้�นที่่� ตลอดจนให้้คำำ�แนะนำำ�ที่่�เป็็น
ประโยชน์์ต่่อการบริิหารงานของวััด
ทั้้� งนี้้� การปิิ ดป ระกาศในบริิ เ วณวัั ดที่่� พุุ ท ธศาสนิิกชนสามารถเข้้าไปตรวจสอบได้้สะดวกนั้้�น อย่่าง
น้้อยก็็เพื่่�อป้้องกัันมิิให้้พุุทธศาสนิิกชนที่่�มาทำำ�บุุญเกิิด
ความคลางแคลงใจต่่อเงิินบริิจาคเพื่่�อการทำำ�บุุญ

2.2 ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย
หมายเหตุุ : เกณฑ์์ ตัั ว อย่่ า งนี้้� อ้้ า งอิิ ง จากการกำำ� หนดเกณฑ์์ 2.2.1 การตรวจสอบผู้้�รัับประโยชน์์ที่่�แท้้จริิง
ของสหรััฐอเมริิกาที่่�มีกี ารกำำ�หนดให้้องค์์กรไม่่แสวงหากำำ�ไรต้้องเปิิดเผย
การตรวจสอบ “นอมิิ นีี ” ไม่่ได้้ เ ป็็ น ประโยชน์์
28

ข้้อมููล ผู้้�บริจิ าค เมื่่�อมีีมููลค่า่ การบริิจาคตั้้ง� แต่่ 5,000 ดอลลาร์์สหรััฐขึ้้น� ไป

ฉบับที่ 181 ตุลาคม 2564
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ตารางที่่� 3 หลัักเกณฑ์์เบื้้�องต้้นในการตรวจสอบผู้้�รัับประโยชน์์ที่่�แท้้จริิง (Identify the beneficial owner)

ที่่�มา: คณะผู้้�วิิจััย (2563)

เพีียงช่่วยตรวจสอบการถืือหุ้้�นแทนบุุคคลต่่างด้้าวหรืือ
นิิติิบุุคคลต่่างด้้าวที่่�เข้้ามาประกอบธุุรกิิจในประเทศไทย
เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงกฎหมายการประกอบธุุรกิิจคนต่่างด้้าว
พ.ศ. 2542 เท่่านั้้�น แต่่ยัังเป็็นประโยชน์์ต่่อการป้้องกััน
อาชญากรรมการฟอกเงิินด้้วย
ทั้้�งนี้้� กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้าเป็็นหน่่วยงานหลััก
ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ในการจดทะเบีียนบริิษัทั สำำ�นักั งาน ปปง. ควร
เข้้าไปร่่วมมืือเพื่่�อให้้กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้าดำำ�เนิินการ
ตรวจสอบผู้้�รัับประโยชน์์ที่่�แท้้จริิงอย่่างเข้้มงวด โดยต้้อง
มีีการตรวจสอบผู้้�มีีอำำ�นาจในการควบคุุมบริิษััท ไม่่ว่่าจะ
เป็็นกรรมการที่่�มีอำี ำ�นาจลงลายมืือชื่่อ� แทนบริิษัทั ประเภท
ของผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญ (voting share) ผู้้�ก่่อตั้้�งบริิษััท ผู้้�ที่่�ได้้
รัับสิิทธิิประโยชน์์ของบริิษััท (เงิินปัันผล) และอาชีีพของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น รายละเอีียดตามที่่�แสดงไว้้ในตารางที่่� 3

28

นอกจากนี้้�แล้้ว ควรมีีมาตรการการตรวจสอบ
บริิษััทหลัังจากที่่�ได้้มีีการจดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทไปแล้้ว
ดัังนี้้�
ก. การตรวจสอบการส่่งงบการเงิิน
นิิติิบุุคคลที่่�จดทะเบีียนกัับกรมพััฒนาธุุรกิิจการ
ค้้าทุุกแห่่งมีีหน้้าที่่�ต้้องรายงานงบการเงิินอย่่างน้้อย 1
ครั้้ง� ในทุุกรอบ 12 เดืือน โดยต้้องเป็็นงบการเงิินที่่�มีผู้้�ี สอบ
บััญชีีรัับรองและยื่่�นต่่อกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้าภายใน 1
เดืือน นัับตั้้�งแต่่วัันอนุุมััติิงบการเงิิน ดัังนั้้�น หากบริิษััท
ใดไม่่รายงานงบการเงิินตั้้�งแต่่ปีีแรกของการเปิิดกิิจการ
อาจต้้องดำำ�เนิินการดัังนี้้�
1) ตรวจสอบการประกอบกิิจการของบริิษััทว่่ามีี
ความเคลื่่�อนไหวหรืือไม่่ หรืือเป็็นเพีียงบริิษััทที่่�จััดตั้้�งมา
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เพื่่�อบัังหน้้าแต่่ไม่่ได้้มีีการประกอบกิิจการจริิง
2) ตรวจสอบรายชื่่�อกรรมการของบริิษััทว่่ามีีชื่่�อ
ซ้ำำ��กัันในบริิษััทใดบ้้าง เพื่่�อสามารถเชื่่�อมโยงเครืือข่่าย
หากบริิษัทั ดัังกล่่าวจััดตั้้ง� ขึ้น้� เพื่่อ� วััตถุปุ ระสงค์์ในการฟอก
เงิิน
3) ตรวจสอบการยื่่�นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลและ
ภาษีีเงิินได้้บุคุ คลธรรมดาของกรรมการบริิษััทที่่�มีรี ายชื่่�อ
ซ้ำำ��กััน เพื่่�อตรวจสอบความผิิดปกติิของเส้้นทางการเงิิน
ข. การตรวจสอบการเสีียภาษีีของบริิษััท
กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้าอาจกำำ�หนดให้้บริิษััทลง
ทะเบีียนเพื่่�อรัับรหััสธุุรกิิจ (business number) และรหััส
ธุุรกิิจดัังกล่่าวจะต้้องเป็็นรหััสเดีียวกัับเลขทะเบีียนประจำำ�
ตััวผู้้�เสีียภาษีีอากรเช่่นที่่�ประเทศออสเตรเลีีย ซึ่่�งกำำ�หนด
ให้้การจััดตั้้�งบริิษััทจะต้้องลงทะเบีียนเพื่่�อรัับรหััสธุุรกิิจ
(Australia Business Number: ABN) กัับหน่่วยงาน
จดทะเบีียนธุุรกิิจ หรืือ Australian Business Register
(ABR) เพื่่�อการลงทะเบีียนเข้้าสู่่�ระบบการจ่่ายภาษีี ซึ่่�ง
จะช่่วยให้้การตรวจสอบว่่าบริิษััทนั้้�นยัังคงประกอบธุุรกิิจ
อยู่่�หรืือไม่่
ค. การตรวจสอบที่่�อยู่่�ของบริิษััท
- การแจ้้งที่่�อยู่่�ของบริิษััท
กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้าควรมอบอำำ�นาจให้้หน่่วย
งานส่่วนท้้องถิ่่�นลงพื้้�นที่่�ในการตรวจสอบการมีีอยู่่จ� ริิงของ
บริิษััท หากบริิษััทใดมีีการอ้้างที่่�อยู่่�ที่่�ไม่่ตรงตามที่่�อยู่่�ใน
การจดทะเบีียน กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้าต้้องมีีบทลงโทษ
ตามกฎหมายว่่าด้้วยการแจ้้งที่่�อยู่่�เท็็จ
- ตรวจสอบที่่�อยู่่�ของบริิษััท
กรณีีที่่�บริิษััทจััดตั้้�งขึ้้�นมาเพื่่�อบัังหน้้าหลายแห่่ง
จะใช้้ที่่�อยู่่�ที่่�เดีียวกััน แต่่หากมีีการตรวจสอบก็็จะทำำ�ให้้
ทราบว่่าบริิษััทนั้้�นดำำ�เนิินกิิจการจริิงหรืือไม่่ โดยกรม
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พััฒนาธุุรกิิจการค้้าอาจตรวจสอบได้้จากบิิลค่่าน้ำำ�� บิิลค่่า
ไฟ และจากสััญญาเช่่าสถานที่่�
ง. การตรวจสอบข้้อมููลพนัักงานของบริิษััท
กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้าอาจต้้องเชื่่�อมโยงข้้อมููล
กัับสำำ�นัักงานประกัันสัังคม เพื่่�อตรวจสอบการประกอบ
กิิจการของบริิษััทในทางอ้้อม โดยตรวจสอบจากการส่่ง
เงิินประกัันสัังคมให้้กัับลููกจ้้างในบริิษััท
นอกจากนี้้� แ ล้้ ว กรมพัั ฒ นาธุุ ร กิิ จ การค้้ า ยัั ง
สามารถตรวจสอบบริิษััทว่่ามีีการดำำ�เนิินงานอยู่่�จริิง โดย
ตรวจสอบใบเสร็็จค่่าน้ำำ�� ค่่าไฟ จากการประปาและการ
ไฟฟ้้าในแต่่ละท้้องที่่�ได้้
อย่่างไรก็็ตาม การดำำ�เนิินงานตรวจสอบข้้อมููล
ดัั ง กล่่าวจะต้้ อ งได้้ รัั บ ความร่่วมมืือจากหน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่ กรมสรรพากรซึ่่�งมีีหน้้าที่่�ตรวจสอบการ
เสีียภาษีีของบริิษัทั และการเสีียภาษีีของกรรมการบริิษัทั
สำำ�นัักงานประกัันสัังคมซึ่่�งมีีหน้้าที่่�ตรวจสอบการส่่งเงิิน
ประกัันสัังคมของลููกจ้้างในบริิษััท กระทรวงมหาดไทย
ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�ตรวจสอบที่่�อยู่่แ� ละเลขทะเบีียนที่่�ตั้้งข
� องบริิษัทั
รวมถึึงการประปา และการไฟฟ้้าในแต่่ละพื้้�นที่่�เพื่่�อขอ
ตรวจสอบข้้อมููลใบเสร็็จค่่าน้ำำ��ประปาและไฟฟ้้าของบริิษัทั
2.2.2 การจัั ด การระบบข้้ อ มูู ล เพื่่� อ อำำ� นวยความ
สะดวกต่่อการตรวจสอบข้้อมููลและการระบุุตััวตน
การจัั ด การระบบข้้ อ มููลที่่� ดีี แ ละมีี ร ะบบการ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลจะเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คััญหรืือ “ด่่านแรก”
ในการตรวจคััดกรองเบื้้�องต้้น “อาชญากร” ออกจาก
นิิติิบุุคคลที่่�ประกอบอาชีีพสุุจริิตได้้ ดัังนั้้�น สำำ�นัักงาน
ปปง. ควรพิิจารณาจััดสรรงบประมาณเพื่่�อจััดตั้้�ง “ศููนย์์
ข้้อมููลเพื่่�อต่่อต้้านการฟอกเงิินและการก่่อการร้้าย” โดย
เป็็นแหล่่งรวบรวมข้้อมููลจากทุุกหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้กัับหน่่วยงานรัับจดทะเบีียน
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นิิติบุิ คุ คล ได้้แก่่ กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กรมการปกครอง
รวมไปถึึงสถาบัันการเงิิน บริิษัทั ที่่�ปรึกึ ษากฎหมาย บริิษัทั
ที่่�ปรึกึ ษาบััญชีี ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�ในการตรวจสอบลููกค้้าที่่�เข้้ามา
ใช้้บริิการ
ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลภายใต้้ “ศููนย์์ข้้อมููลเพื่่�อต่่อต้้านการ
ฟอกเงิินและการก่่อการร้้าย” ควรประกอบไปด้้วยข้้อมููล
อย่่างน้้อยดัังนี้้�
1) 	ข้้ อ มููลประวัั ติิ ก ารก่่ออาชญากรรมหรืือคดีี
ความต่่างๆ ซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้สำำ�นัักงานตำำ�รวจ
แห่่งชาติิ
2) 	ข้้อมููลการเสีียภาษีีของบุุคคลธรรมดาและ
นิิติิบุุคคล อยู่่�ภายใต้้กรมสรรพากร เพื่่�อตรวจ
สอบความผิิดปกติิของรายได้้ของกรรมการ
ของบริิษััท/กรรมการขององค์์กรไม่่แสวงหา
กำำ�ไร
3) 	ข้้อมููลการจดทะเบีียนบริิษัทั เช่่น สถานะของ
กรรมการบริิษััท เพื่่�อตรวจสอบว่่ากรรมการ
1 คนเข้้าไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััททั้้�งหมด
กี่่� แ ห่่ง ข้้ อ มููลผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิ ษัั ท ข้้ อ มููล
การส่่งงบการเงิินของบริิษััท ข้้อมููลการแจ้้ง
เปลี่่�ยนชื่่�อกรรมการบริิษััท ข้้อมููลการแจ้้ง
เปลี่่�ยนแปลงที่่�อยู่่�ของบริิษััท เป็็นต้้น ซึ่่�งเป็็น
ข้้ อ มููลที่่� อ ยู่่� ภ ายใต้้ ก รมพัั ฒ นาธุุ ร กิิ จ การค้้ า
กระทรวงพาณิิชย์์
4) 	ข้้ อ มููลการส่่งเงิิ น ประกัั น สัั ง คมอยู่่� ภ ายใต้้
สำำ�นักั งานประกัันสัังคม ใช้้เพื่่อ� ตรวจสอบการ
ประกอบกิิจการของบริิษััททางอ้้อม
5) รายชื่่� อ บุุ ค คลที่่� มีี ค วามเสี่่� ย งด้้ า นการฟอก
เงิินและการก่่อการร้้าย ได้้แก่่ รายชื่่�อใน UN
Sanction list รายชื่่�อใน Thailand list
6) 	ข้้อมููลบุุคคลไทยที่่�มีีสถานภาพทางการเมืือง
(Politically Exposed Persons: PEPs) และ
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รายงานทีดีอาร์ ไอ

ข้้อมููลการเล่่นพนัันของ PEPs สััญชาติิไทย
ซึ่่�งสำำ�นัักงาน ปปง. จะต้้องทำำ�ความตกลง
แลกเปลี่่�ยนข้้อมููลการเล่่นพนัันของ PEPs
สััญชาติิไทยกัับหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลธุุรกิิจ
คาสิิโน (gambling regulators) ในประเทศที่่�
คนไทยนิิยมไปเล่่นคาสิิโนถููกกฎหมาย อาทิิ
เขตปกครองพิิเศษมาเก๊๊า สิิงคโปร์์ มาเลเซีีย
กััมพููชา สปป.ลาว เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� แ ล้้ ว อาจจำำ� เป็็ น ต้้ อ งจัั ด สรรงบ
ประมาณเพื่่� อ เพิ่่� มบุุ ค ลากรในการทำำ� หน้้ า ที่่� วิิ เ คราะห์์
ธุุรกรรมที่่�ต้้องสงสััยเพื่่�อให้้สามารถทำำ�งานในเชิิงรุุกได้้มีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
2.2.3 การกำำ�กัับดููแลตนเอง
องค์์ ก รไม่่แสวงหากำำ� ไรควรมีี ก ารกำำ�กัั บ ดููแล
ตนเอง (self-regulation) เพื่่�อ ลดความเสี่่�ย งที่่� จ ะถููก
ใช้้เป็็นช่่องทางการฟอกเงิินหรืือเข้้าไปพััวพัันกัับการ
กระทำำ�ความผิิดรููปแบบอื่่�นๆ เช่่น การกำำ�หนดอำำ�นาจ
หน้้าที่่�ของประธานและกรรมการขององค์์กรไม่่แสวงหา
กำำ�ไร การตรวจสอบแหล่่งที่่�มาของเงิินบริิจาค การจััด
ทำำ�ฐานข้้อมููลผู้้�บริิจาค เป็็นต้้น โดยมาตรการกำำ�กัับดููแล
ตนเองควรระบุุไว้้ในคู่่มืื� อหรืือข้้อบัังคับั ของหน่่วยงาน และ
ควรสอดคล้้องกัับแนวทางปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� ที่่ี เ� ป็็นสากล หรืือตาม
ที่่�หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลจััดทำำ�ขึ้้�น

กิิจกรรมของนิิติบุิ คุ คล สำำ�นักั งาน ปปง. อาจร่่วมกัับหน่่วย
งานกำำ�กัับดููแลนิิติิบุุคคลเพื่่�อส่่งเสริิมให้้นิิติิบุุคคลมีีการ
กำำ�กัับดููแลระหว่่างนิิติิบุุคคลด้้วยกัันเอง สภาทนายความ
และสภาวิิชาชีีพบััญชีีควรกำำ�หนดให้้การให้้ความร่่วมมืือ
ต่่อการป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิินเป็็นหนึ่่�งใน
จริิยธรรมวิิชาชีีพ และกำำ�หนดโทษทางปกครองกรณีีผู้้�
ประกอบวิิชาชีีพภายใต้้การดููแลของตนฝ่่าฝืืนไม่่ปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ตามกฎหมายว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปราม
การฟอกเงิิน
2.2.5 การเปิิดเผยข้้อมููล
1) องค์์กรไม่่แสวงหากำำ�ไรควรมีีหน้้าที่่�เปิิดเผย
แหล่่งที่่�มาของเงิินหรืือทรััพย์์สิินต่่อหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
สืืบเนื่่�องจากข้้อเสนอด้้านกฎหมายเกี่่�ยวกัับการกำำ�หนด
ให้้ NPOs ต้้องเปิิดเผยแหล่่งที่่�มาของเงิินหรืือทรััพย์์สิิน
ที่่�ได้้รัับบริิจาค โดยมีีการกำำ�หนดเกณฑ์์วงเงิินที่่�ต้้องระบุุ
ตััวตนของผู้้�บริิจาค เช่่น ตั้้�งแต่่ 150,000 บาทขึ้้�นไป29
NPOs ต้้องแสดงข้้อมููลของผู้้�บริิจาค เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� ใน
กระบวนการกำำ�หนดเกณฑ์์วงเงิินดัังกล่่าว ทาง NPOs
ควรเข้้ า ไปมีี ส่่ว นร่่วมในการให้้ ข้้ อ มููลที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์
เพื่่�อให้้การกำำ�หนดเกณฑ์์วงเงิินนั้้�นมีีความเหมาะสมและ
สอดคล้้องกัับสภาพความเป็็นจริิง เช่่น ข้้อมููลยอดการ
บริิจาคต่่อครั้้�ง หรืือค่่าเฉลี่่�ยมููลค่่าการบริิจาค เป็็นต้้น
2) วัั ดต้้ อ งมีี ก ารเปิิ ด เผยข้้ อ มููลต่่ อ สาธารณะ
โดยรายงานด้้ า นการเงิิ น ของวัั ดที่่� จัั ดส่่ง ให้้ สำำ�นัั ก งาน
พศ. จัั ง หวัั ด ควรต้้ อ งมีี ก ารเผยแพร่่บนเว็็ บ ไซต์์ ข อง
สำำ�นัักงาน พศ. รวมถึึงต้้องมีีการปิิดประกาศในบริิเวณ
วััดที่่�พุุทธศาสนิิกชนรวมถึึงคนในชุุมชนสามารถเข้้าไป
ตรวจสอบได้้ง่่าย

2.2.4 การกำำ�กัับดููแลกัันเอง
การบัังคัับใช้้กฎหมายเพื่่�อการป้้องกัันและปราบ
ปรามการฟอกเงิินกัับนิิติบุิ คุ คลอาจเป็็นการสร้้างภาระให้้
กัับภาคเอกชน เนื่่�องจากการออกกฎหมายเพื่่�อควบคุุม
นิิติิบุุคคลแบบ “เหวี่่�ยงแห” อาจทำำ�ให้้ผู้้�ที่่�ประกอบอาชีีพ
สุุจริิตได้้รัับผลกระทบตามไปด้้วย ดัังนั้้�น เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ 29 หมายเหตุุ: เกณฑ์์ตััวอย่่างนี้้�อ้้างอิิงจากการกำำ�หนดเกณฑ์์ของ
เกิิดธรรมาภิิบาลที่่�ดีีในการประกอบธุุรกิิจและการดำำ�เนิิน สหรััฐอเมริิกาที่่�มีีการกำำ�หนดให้้องค์์กรไม่่แสวงหากำำ�ไรต้้องเปิิดเผย
ข้้อมููล ผู้้�บริจิ าค เมื่่�อมีีมููลค่า่ การบริิจาคตั้ง้� แต่่ 5,000 ดอลลาร์์สหรััฐขึ้้น� ไป
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2.2.6 การแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลเพื่่�อกำำ�กัับดููแลบริิษััทนำำ�
เที่่�ยวคาสิิโน
ให้้สำำ�นัักงาน ปปง. แลกเปลี่่�ยนข้้อมููลการเล่่น
พนัันของ PEPs สััญชาติิไทยกัับหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
ธุุรกิิจคาสิิโนในประเทศที่่�คนไทยนิิยมไปเล่่นคาสิิโนถููก
กฎหมาย อาทิิ เขตปกครองพิิเศษมาเก๊๊า ประเทศสิิงคโปร์์
ประเทศมาเลเซีีย ประเทศกััมพููชา และสปป.ลาว
ทั้้�งนี้้� การขอข้้อมููลควรดำำ�เนิินการในรููปแบบการ
จััดทำำ�ข้อ้ ตกลงแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลระหว่่างสำำ�นักั งาน ปปง.
และหน่่วยงานกำำ�กับั ดููแลธุุรกิิจคาสิิโน (Regulatory Memorandum Of Understanding) ในลัักษณะเดีียวกัับการ
จััดทำำ�ข้อ้ ตกลงแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลระหว่่างสำำ�นักั งาน ปปง.
ประเทศออสเตรเลีีย (AUSTRAC) และสำำ�นัักงานคณะ
กรรมการกำำ�กับั ดููแลธุุรกิิจการพนัันของสหราชอาณาจัักร
(Gambling Commission)30
ข้้อตกลงแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลจะต้้องมีีการรายงาน
ข้้อมููลต่่อกัันโดยอััตโนมััติิ มิิใช่่การร้้องขอข้้อมููลเป็็นราย
กรณีี โดยสำำ�นักั งาน ปปง. ไทยจะต้้องได้้รับั ข้้อมููลการเล่่น
พนัันจากหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลธุุรกิิจคาสิิโนต่่างประเทศ
โดยอััตโนมััติิ โดยเฉพาะเมื่่�อมีีการรายงานธุุรกรรมที่่�มีี
เหตุุอันั ควรสงสััยจากต่่างประเทศ และให้้สำำ�นักั งาน ปปง.
ส่่งข้้อมููล PEPs ที่่�เป็็นปััจจุุบัันแก่่หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
ธุุรกิิจคาสิิโนต่่างประเทศทุุกปีีผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
เพื่่�อให้้เกิิดการตรวจสอบเพื่่�อทราบข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับ
ลููกค้้าของคาสิิโนในต่า่ งประเทศอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและ
รวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น
ข้้อมููลที่่�สำำ�นัักงาน ปปง. จะต้้องได้้รัับจากหน่่วย
งานกำำ�กัับดููแลธุุรกิิจคาสิิโนในต่่างประเทศมีีดัังนี้้�
30
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https://www.austrac.gov.au/about-us/internationalengagement/exchange-instruments-list เมื่่�อวัันที่่� 24 มิิถุนุ ายน
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•	ชื่่�อ–นามสกุุลผู้้�เล่่น
•	วัันที่่�เข้้าเล่่นการพนััน
•	มููลค่่าชิิพที่่�แลก และมููลค่่าเงิินที่่�แลกชิิพคืืน
•	ชื่่�อนายหน้้าคาสิิโนที่่�อำำ�นวยความสะดวกใน
การเล่่นคาสิิโน
นอกจากนี้้� ให้้สำำ�นัักงาน ป.ป.ช. จััดทำำ� ปรัับปรุุง
และแจ้้งรายงานรายชื่่�อ PEPs แก่่สำำ�นัักงาน ปปง. ทุุก
1 ปีีผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่�อให้้หน่่วยงานรััฐและ
เอกชนในประเทศและต่่างประเทศได้้ประเมิินความเสี่่�ยง
ของลููกค้้าอย่่างเป็็นระบบ โดยแสดงข้้อมููลตามมาตรฐาน
ของ The Wolfsberg Group31 และ FATF32 ดัังนี้้�
• เลขบััตรประจำำ�ตััวประชาชน 13 หลััก
•	ชื่่�อ-นามสกุุล
•	วัันเดืือนปีีเกิิด
•	ชื่่�อ-นามสกุุล คู่่�สมรส
•	ตำำ�แหน่่ง/หน้้าที่่� ย้้อนหลััง 5 ปีี
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