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สถาบัันวิิจััยเพ่ื่�อการพัื่ฒนาประเทศไทย  
(ทดีีีอาร์ไอ) ได้ีเผยแพื่ร่ “รายงานทีดีีอาร์ไอ” 
(ชื่่�อเดีิมวิ่า “สมุดีปกขาวิทีดีีอาร์ไอ”) มา
ตั้ั�งแตั้่เดีือนสิงหาคม 2536 โดียคัดีสรร
กลั่ั�นกรองงานวิิจััยตั้่างๆ มานำาเสนออย่าง
เรียบัง่ายเพ่ื่�อจัุดีประกายให้เกิดีการวิิพื่ากษ์์
วิิจัารณ์์
 “รายงานทีดีีอาร์ไอ” มโีอกาสรับัใช้ื่สงัคม
ไทยมาตั้ลั่อดี ทั�งเปน็รายสะดีวิก แลั่ะปรบััมา
เป็นรายเดืีอนในระยะต่ั้อมา อย่างไรก็ตั้าม 
ตั้ั�งแตั้่ฉบัับัที� 118 เป็นต้ั้นไป “รายงานทีดีี 
อาร์ ไอ” จัะมาพื่บัผ้้อ่านเป็นรายสะดีวิก 
พื่ร้อมทั�งยังคงนำาเสนอเร่�องราวิตั้่างๆ อย่าง
เรียบัง่ายแบับัเป็นมิตั้รตั้่อควิามสนใจัใคร่ร้้
ของผ้้อ่านทั�วิไปเชื่่นเดีิม

บรรณาธิิการบริหาร
จิิรากร ยิ่่�งไพบููลยิ่์วงศ์์
กองบรรณาธิิการ
วัฒนา กาญจินาน่จิ
ผู้้�เขีียน
น่พนธ์์ พัวพงศ์กร
ออกแบบ
wrongdes ign

รายิ่งานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 181
ตุลาคม 2564

ที่มา: บูทสรุปสำาหรับูผูู้�บูริหาร รายิ่งานเร่�อง 
แนวโน�มการฟอกเงินในประเทศ์ไทยิ่: ศ์ึกษา
เฉพาะกรณีี การฟอกเงินผู้่านน่ติ่บูุคคลและ
ธ์รุกจ่ิบัูงหน�า ทนายิ่ความและนักบัูญชี ีบูรษิทั
นำาเที�ยิ่ว ทรัสต์ิติ่างประเทศ์ที�ดำำาเน่นการใน
ประเทศ์ไทยิ่ การเล่นแชีร์ที�มีการฉ�อโกง และ
การฟอกเงินผู้่านองค์กรไม่แสวงหากำาไร 
โดำยิ่ น่พนธ์์ พัวพงศ์กร และคณีะ เสนอติ่อ
สำานักงานป้องกันและปราบูปรามการฟอก
เงิน เม่�อเดำ่อนพฤษภาคม 2564
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แนวโน�มการฟอกเงินใน
ประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะ
กรณีการฟอกเงินผู้่าน
นิติบุคคลและธิุรกิจบังหน�า 
ทนายความและนักบัญชีี 
บริษัทนำาเที่ยว ทรัสต์
ต่างประเทศที่ดำาเนินการใน
ประเทศไทย การเล่นแชีร์ที่มี
การฉ�อโกง และการฟอกเงิน
ผู้่านองค์กรไม่แสวงหากำาไร

ปััญหาการฟอกเงิินในปัระเทศไทยยังิคงิมีีอย่�

อย�างิต่�อเน่�องิ เห็นได้้จากสถิิต่ิคำาสั�งิยึด้หร่ออายัด้

ทรัพย์สินต่ามีกฎหมีายว่�าด้้ว่ยการป้ัองิกันและปัราบ

ปัรามีการฟอกเงิินต่ั�งิแต่�ปัี 2556-2561 พบจำานว่นคำา

สั�งิยึด้หร่ออายัด้ทรัพย์สินเพิ�มีขึ้ึ�นโด้ยเฉลี�ยร้อยละ 14 

ต่�อปัี กล�าว่ค่อ ในปีั 2556 มีีจำานว่นคำาสั�งิยึด้หร่ออายัด้

ทรัพย์สินเพียงิ 108 คำาสั�งิ เปั็นม่ีลค�าทรัพย์สินจากการ 

กระทำาคว่ามีผิิด้ 5,943 ล้านบาท แต่�ในปัี 2561 จำานว่น

คำาสั�งิยดึ้อายัด้ทรัพย์สนิเพิ�มีสง่ิขึึ้�นเก่อบเท�าต่วั่เป็ันจำานว่น 

204 คำาสั�งิ และเปั็นมี่ลค�าทรัพย์สินจากการกระทำาคว่ามี

ผิิด้กว่�า 13,000 ล้านบาท 

แนว่โน้มีปััญหาการฟอกเงิินด้ังิกล�าว่เกิด้จาก

คว่ามีท้าทาย 3 ปัระการ ได้้แก� ประการแรก เน่�องิจาก

การเปัลี�ยนแปัลงิขึ้องิสังิคมี เศรษฐกิจ การเม่ีองิ และ

เทคโนโลยี ส�งิผิลให้จำานว่นอาชญากรรมีมีีแนว่โน้มีเพิ�มี

มีากขึึ้�น จึงิเป็ันเหตุ่จ่งิใจสำาคัญที�ทำาให้อาชญากรต้่องิหา

ว่ิธีีการอำาพรางิรายได้้ที�มีาจากการกระทำาผิิด้เหล�านี�ให้
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กลบัเขึ้า้ส่�ระบบเพ่�อใหก้ลายเปัน็เงินิที�ได้้มีาโด้ยชอบด้้ว่ย

กฎหมีาย 

ประการที่่�สอง การฟอกเงิินมีีว่ิว่ัฒนาการที�

เปัลี�ยนไปัจากเด้ิมี มีีร่ปัแบบใหมี�ๆ และมีีคว่ามีซัับซั้อน

ขึ้ึ�น ทำาให้ยากต่�อการปัราบปัรามี เช�น การใช้ช�องิทางิ

อินเทอร์เน็ต่และเคร่อขึ้�ายส่�อสังิคมีออนไลน์ การใช้

สินทรัพย์ด้ิจิทัล (digital asset) คริปัโทเคอร์เรนซัีและโท

เคนด้จิิทลั การจดั้ต่ั�งิบริษทัและธีรุกจิบงัิหนา้ การฟอกเงินิ 

ผิ�านบริษัทนำาเที�ยว่ การฟอกเงิินผิ�านม่ีลนิธีิหร่อองิค์กร

ไมี�แสว่งิหากำาไร หร่อแม้ีแต่�การใช้ผิ่้ปัระกอบวิ่ชาชีพ

ทนายคว่ามีและนักบัญชีเปั็นช�องิทางิหร่อให้คว่ามีช�ว่ย

เหล่อในการฟอกเงิิน ทำาให้การปัราบปัรามีและการตั่ด้

ว่งิจรขึ้องิเงิินผิิด้กฎหมีายเหล�านั�นเปั็นไปัได้้ยาก 

ประการสุดที่้าย ปัระเทศไทยยังิมีีขึ้้อจำากัด้บางิ

ปัระการในการปั้องิกันและปัราบปัรามีการฟอกเงิิน ทั�งินี� 

จากรายงิานการปัระเมีินการปัฏิิบัต่ิต่ามีมีาต่รฐานสากล

ด้้านการป้ัองิกันและปัราบปัรามีการฟอกเงิินและการ

ต่�อต่้านการสนับสนุนทางิการเงิินแก�การก�อการร้ายขึ้องิ

ปัระเทศไทย ปัี พ.ศ. 2560 (Anti-money laundering 

and counter-terrorist financing measures: Thailand 

Mutual Evaluation Report December 2017) พบว่�า 

ปัระเทศไทยยังิขึ้าด้การปัระเมิีนคว่ามีเสี�ยงิด้้านการฟอก

เงินิขึ้องิอาชญากรรมีแต่�ละปัระเภทที�มีีคว่ามีเสี�ยงิสง่ิ รว่มี

ทั�งิขึ้าด้การว่เิคราะหเ์ชงิิยุทธีศาสต่รโ์ด้ยเฉพาะการศกึษา

แนว่โน้มี สถิานการณ์์และว่ิธีีการฟอกเงิินใหมี�ๆ ส�งิผิล

ให้การป้ัองิกันและการปัราบปัรามีในปัระเทศไทยยังิไมี�มีี

การกำาหนด้นโยบายและมีาต่รการใน “เชิงิปั้องิกัน” เกี�ยว่

กับการปั้องิกันการฟอกเงิิน 

การศึกษานี�จึงิเปั็นการศึกษาสถิานการณ์์ แนว่

โน้มี และคว่ามีเสี�ยงิขึ้องิการฟอกเงิินผิ�านนิต่ิบุคคลและ

ธีุรกิจบังิหน้า ทนายคว่ามีและนักบัญชี บริษัทนำาเที�ยว่ 

ทรัสต์่ต่�างิปัระเทศที�ด้ำาเนินการในปัระเทศไทย การเล�น

แชร์ที�มีีการฉ้อโกงิ การฟอกเงิินผิ�านองิค์กรไมี�แสว่งิหา

กำาไร และการฟอกเงิินผิ�านว่ัด้ เพ่�อหาแนว่ทางิในการ

ปั้องิกันและปัราบปัรามีที�เหมีาะสมีกับปัระเทศไทย

ผู้ลการศึกษา 

1. สถานการณ์ แนวโน�ม และร้ปแบบการฟอกเงินผู้่าน
นิติบุคคล 7 ร้ปแบบ 

จากการรว่บรว่มีข้ึ้อม่ีลคดี้และคำาสั�งิการยึด้หร่อ

อายัด้ทรัพย์สินต่ามีพระราชบัญญัต่ิปั้องิกันและปัราบ

ปัรามีการฟอกเงิิน พ.ศ. 2542 เพ่�อว่ิเคราะห์สถิานการณ์์

และแนว่โน้มีการฟอกเงิินผิ�านนิต่ิบุคคลทั�งิ 7 ร่ปัแบบ 

พบหลักฐานเชิงิปัระจักษ์ว่�า ร่ปัแบบการฟอกเงิินที�เกิด้

ขึ้ึ�นในปัระเทศไทยช�ว่งิ 5 ปัีที�ผิ�านมีา มีักด้ำาเนินการผิ�าน

นิต่ิบุคคล 2 ร่ปัแบบมีากที�สุด้ ค่อ นิต่ิบุคคลบังิหน้าและ

ธีุรกิจบังิหน้า และการเล�นแชร์ที�มีีการฉ้อโกงิปัระชาชน 

และยงัิมีีแนว่โนม้ีที�คาด้ว่�าจะเพิ�มีขึ้ึ�นหากยงัิไมี�มีีมีาต่รการ

ในการปั้องิกันที�เหมีาะสมี 

ขึ้ณ์ะที�การฟอกเงิินผิ�านนิต่ิบุคคลร่ปัแบบอ่�นๆ 

ได้้แก� ทนายคว่ามีและนักบัญชี บริษัทนำาเที�ยว่ ทรัสต่์

ต่�างิปัระเทศที�เข้ึ้ามีาด้ำาเนินการในปัระเทศไทย องิค์กร

ไมี�แสว่งิหากำาไร และวั่ด้ ยังิไมี�พบข้ึ้อม่ีลการด้ำาเนินคดี้

และการด้ำาเนินการยึด้อายัด้ทรัพย์ที�มีากพอจะสามีารถิ

ระบุแนว่โน้มีการฟอกเงิินผิ�านนิต่ิบุคคลทั�งิ 5 ร่ปัแบบว่�า

จะเพิ�มีขึ้ึ�นหร่อลด้ลงิ 

ทั�งินี� หากว่เิคราะหส์ถิานการณ์ ์สามีารถิสรปุัแนว่

โน้มีร่ปัแบบการฟอกเงิินผิ�านนิต่ิบุคคลทั�งิ 7 ร่ปัแบบ ได้้

ด้ังินี� 

1) การฟอกเงิินผ่่านนิติิบุุคคลบุังิหน้าและธุุรกิจบุังิหน้า 

จากการว่เิคราะหข์ึ้อ้ม่ีลคำาสั�งิยึด้และอายดั้ทรพัย์

ในช�ว่งิปีั 2555–2562 ขึ้องิสำานักงิานปั้องิกันและปัราบ

ปัรามีการฟอกเงิิน (สำานักงิาน ปัปังิ.) จำานว่น 1,383 คำา
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สั�งิ พบนิต่ิบุคคลเขึ้้ามีาเกี�ยว่ขึ้้องิในคว่ามีผิิด้มี่ลฐานมีาก

ถิึงิ 201 แห�งิ ซัึ�งิเกี�ยว่ข้ึ้องิในคดี้คว่ามีผิิด้ม่ีลฐานฉ้อโกงิ

มีากที�สุด้1 กล�าว่ค่อ มีีจำานว่นบริษัทมีากถิึงิ 130 แห�งิที�

ถิก่ต่ั�งิขึึ้�นมีาบังิหน้าเพ่�อใช้ฉอ้โกงิภาษี ฉอ้โกงิสถิาบันการ

เงิิน รว่มีถึิงิเปัิด้บริษัทบังิหน้าเพ่�อหลอกลว่งิและฉ้อโกงิ

ปัระชาชน รองิลงิมีาค่อนิต่ิบุคคลที�เกี�ยว่ขึ้้องิกับคด้ีทุจริต่

ต่�อหน้าที�2มีีจำานว่น 36 แห�งิ และนิต่ิบุคคลที�เกี�ยว่ขึ้้องิใน

คด้ียาเสพต่ิด้3มีีจำานว่น 14 แห�งิ โด้ยนิต่ิบุคคลเหล�านี�ถิ่ก

จัด้ต่ั�งิขึ้ึ�นมีาบังิหน้าเพ่�อใช้ในการรับเงิินโอนที�ได้้จากการ 

กระทำาคว่ามีผิิด้ในคด้ีทุจริต่และคด้ีที� เกี�ยว่ขึ้้องิกับ 

ยาเสพต่ิด้ 

ทั�งินี� หากว่ิเคราะห์ขึ้้อม่ีลจากการด้ำาเนินคด้ี

ม่ีลฐานคว่ามีผิดิ้เกี�ยว่กับยาเสพติ่ด้ การฉอ้โกงิปัระชาชน 

และคด้ีการทุจริต่ขึ้องิเจ้าหน้าที�เฉพาะในปัี 2561 ขึ้องิ

1 พื่ระราชื่บััญญัตั้ิป้องกันแลั่ะปราบัปรามการฟอกเงิน พื่.ศ. 2542 
แลั่ะที�แก้ไขเพื่่�มเตั้ิม มาตั้รา 3 ในพื่ระราชื่บััญญัติั้นี� “ควิามผิดี
ม้ลั่ฐาน”หมายควิามวิ่า 
(3) ควิามผิดีเกี�ยวิกับัการฉ้อโกงประชื่าชื่นตั้ามประมวิลั่กฎหมาย
อาญาหร่อควิามผิดีตั้ามกฎหมายวิ่าดี้วิยการก้้ยืมเงินที�เป็นการฉ้อโกง
ประชื่าชื่น 
(18) ควิามผิดีเกี�ยวิกับัการลั่ักทรัพื่ย์ กรรโชื่ก รีดีเอาทรัพื่ย์ ชื่ิงทรัพื่ย์ 
ปลั่้นทรัพื่ย์ ฉ้อโกง หร่อยักยอก ตั้ามประมวิลั่กฎหมายอาญา อันมี
ลั่ักษ์ณ์ะเป็นปกตั้ิธุุระ 
2 พื่ระราชื่บััญญัตั้ิป้องกันแลั่ะปราบัปรามการฟอกเงิน พื่.ศ. 2542 
แลั่ะที�แก้ไขเพื่่�มเตั้ิม มาตั้รา 3 ในพื่ระราชื่บััญญัติั้นี� “ควิามผิดี
ม้ลั่ฐาน”หมายควิามวิ่า 
(5) ควิามผิดีตั้อ่ตั้ำาแหนง่หน้าที�ราชื่การ หรอ่ควิามผิดีตั้อ่ตั้ำาแหนง่หน้าที�
ในการยุตั้ิธุรรมตั้ามประมวิลั่กฎหมายอาญา ควิามผิดีตั้ามกฎหมายวิ่า
ดี้วิยควิามผิดีของพื่นักงานในองค์การหร่อหน่วิยงานของรัฐ หร่อควิาม
ผิดีตั้่อตั้ำาแหน่งหน้าที�หร่อทุจัริตั้ตั้่อหน้าที�ตั้ามกฎหมายอื�น 
3 พื่ระราชื่บััญญัตั้ิป้องกันแลั่ะปราบัปรามการฟอกเงิน พื่.ศ. 2542 
แลั่ะที�แก้ไขเพื่่�มเตั้ิม มาตั้รา 3 ในพื่ระราชื่บััญญัติั้นี� “ควิามผิดี
ม้ลั่ฐาน”หมายควิามวิ่า 
(1) ควิามผิดีเกี�ยวิกับัยาเสพื่ตั้ิดีตั้ามกฎหมายว่ิาดี้วิยการป้องกันแลั่ะ
ปราบัปรามยาเสพื่ติั้ดีหรอ่กฎหมายวิา่ดีว้ิยมาตั้รการ ในการปราบัปราม
ผ้้กระทำาควิามผิดีเกี�ยวิกับัยาเสพื่ตั้ิดี 

สำานักงิานต่ำารว่จแห�งิชาต่ิ กรมีสอบสว่นคด้ีพิเศษ กองิ

บังิคับการปัราบปัรามีการกระทำาคว่ามีผิิด้เกี�ยว่กับ

อาชญากรรมีทางิเศรษฐกิจ (บก.ปัอศ.) และสำานักงิาน

คณ์ะกรรมีการป้ัองิกนัและปัราบปัรามีการทุจรติ่แห�งิชาติ่ 

(สำานักงิาน ปั.ปั.ช.) พบคด้ีคว่ามีผิิด้ยาเสพต่ิด้มีากถิึงิ 

25,422 คดี้ คดี้ฉอ้โกงิปัระชาชน 12 คดี้ และคดี้ที�เกี�ยว่ข้ึ้องิ

กับการทุจริต่ขึ้องิเจ้าพนักงิานขึ้องิรัฐ/เจ้าหน้าที�ขึ้องิรัฐ

อีก 408 คด้ี แมี้ว่�าคด้ีเหล�านี�อาจไมี�ได้้เกี�ยว่กับการฟอก

เงิินทุกคด้ีแต่�ถิ่อเปั็นภัยคุกคามีสำาคัญที�จะทำาให้แนว่โน้มี

การฟอกเงิินมีากขึ้ึ�นได้้ และอาจมีีการใช้นิต่ิบุคคลเขึ้้ามีา

บังิหน้าเพ่�อใช้เปั็นอีกหนึ�งิเคร่�องิม่ีอในการฟอกเงิินหาก

กระบว่นการต่รว่จสอบผิ่้รับปัระโยชน์ที�แท้จริงิและการ

กำากับด้่แลการจัด้ต่ั�งิบริษัทยังิไมี�เขึ้้มีงิว่ด้มีากพอ

ขึ้ณ์ะที�รายงิานการว่ิเคราะห์คด้ีที�เคยเกิด้ขึึ้�นทั�ว่

โลกจำานว่น 106 คดี้ขึ้องิกลุ�มีคว่ามีร�ว่มีม่ีอขึ้องิ หน�ว่ยขึ้�าว่

กรองิทางิการเงิินสากล (The Egmont Group)4 พบว่�า 

นิต่ิบุคคลและบุคคลที�มีีการต่กลงิกันทางิกฎหมีายหร่อผิ่้

ปัระกอบว่ิชาชีพ เช�น ทนายคว่ามี นักบัญชี เปั็นต่้น เปั็น

ส่�อกลางิในการช�ว่ยอาชญากรปักปัิด้ทรัพย์สินที�ได้้มีา

โด้ยผิิด้กฎหมีาย โด้ยอาศัยการด้ำาเนินการผิ�านการจัด้

ต่ั�งินิต่ิบุคคลขึ้ึ�นมีาบังิหน้า ไมี�ว่�าจะเป็ันการเปิัด้บริษัทที�

ไมี�ได้้มีีการปัระกอบกิจการจริงิ (shell company) ซัึ�งิเปั็น

ร่ปัแบบขึ้องินิต่ิบุคคลที�ผิ่้กระทำาคว่ามีผิิด้ใช้เพ่�ออำาพรางิ

คว่ามีเปัน็เจา้ขึ้องิมีากที�สดุ้ ขึ้ณ์ะที�บรษิทัที�มีีการปัระกอบ

ธีุรกิจจริงิ (front company) และการใช้หุ้นแบบไมี�ระบุช่�อ

ผิ่้ถิ่อหุ้น (bearer shares) จะถิ่กเล่อกใช้เพ่�อการฟอกเงิิน

รองิลงิมีา 

นอกจากนี�สำานกังิานปัอ้งิกนัและปัราบปัรามีการ

4 Financial Action Task Force (FATF) and Egmont Group. 
(July 2018). Concealment of Beneficial Ownership. สืบัค้น
จัาก https://egmontgroup.org/en/document-library/11. เมื�อ
วิันที� 2 มกราคม 2563. 
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ฟอกเงิินขึ้องิสหรัฐอเมีริกา (FinCEN)5 ยังิระบุว่�า การจัด้

ต่ั�งิบริษัทจำากัด้เป็ันจุด้เปัราะบางิที�ถิ่กใช้บังิหน้าเพ่�อการ

ฟอกเงินิได้้งิ�ายกว่�าบรษิทัมีหาชนจำากดั้ เน่�องิจากการจดั้

ต่ั�งิบริษัทจำากัด้สามีารถิด้ำาเนินการได้้งิ�ายกว่�าการจัด้ต่ั�งิ

บริษัทมีหาชนจำากัด้ และหน�ว่ยงิานภาครัฐขึ้าด้ขึ้้อม่ีลใน

การต่รว่จสอบคว่ามีโปัร�งิใสขึ้องิผิ่ร้บัผิลปัระโยชนที์�แทจ้รงิิ 

(beneficial ownership) ขึ้องิบรษิทัจำากดั้ ทำาใหถ้ิก่นำามีาใช้

เปัน็เคร่�องิม่ีอในการฟอกเงินิได้้งิ�าย ซัึ�งิการจด้ทะเบยีนจดั้

5 Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). (2006). 
The Role of domestic shell companies in financial crime 
and money laundering: Limited liability companies. สืบัค้น
จัาก https://www.FinCEN.gov/sites/default/files/shared/
LLCAssessment_FINAL.pdf. เมื�อวิันที� 2 มกราคม 2563. 

ต่ั�งิบริษัทจำากัด้ในปัระเทศไทยสามีารถิทำาได้้งิ�าย รว่มีถิึงิ

ยังิมีีการใช้หุ้นชนิด้ไมี�ระบุช่�อผิ่้ถิ่อ อาจทำาให้เปั็นจุด้อ�อน

สำาคัญที�จะถิ่กใช้เปั็นช�องิทางิในการจัด้ต่ั�งิบริษัทบังิหน้า

เพ่�อฟอกเงิินได้้

2) การฟอกเงิินผ่่านทนายความและนักบุัญชีี 

จากการสุ�มีศึกษาคำาพิพากษาและคำาสั�งิคณ์ะ

กรรมีการธีุรกรรมีเร่�องิอายัด้ทรัพย์สินที�เกี�ยว่กับการ 

กระทำาคว่ามีผิิด้ไว้่ชั�ว่คราว่ พบผิ่้ปัระกอบวิ่ชาชีพ

กฎหมีายและนักบัญชีเขึ้้าไปัเกี�ยว่ขึ้้องิในขึ้บว่นการ 

ฟอกเงิินหลายคด้ี เช�น 

• ในปัี 2546 พบทนายคว่ามีให้คว่ามีช�ว่ยเหล่อ

ผิ่้ฟอกเงิินในทรัพย์อันได้้มีาจากคว่ามีผิิด้

ม่ีลฐานฉ้อโกงิปัระชาชน โด้ยนำาเงิินจากการ

ฉอ้โกงิปัระชาชนไปัซั่�อหุน้ในบรษิทั พ.ีเอส.เค. 

ซัพัพลาย 2001 จำากดั้ ซั่�อที�ด้นิ ทำาสญัญาก้่ย่มี

เงิินและจำานองิที�ด้ิน เพ่�ออำาพรางิการยักย้าย

เงิิน6 โด้ยทรัพย์สินในคด้ีนี�มีีมี่ลค�า 9,537,040 

บาท (เฉพาะส�ว่นที�พนักงิานอัยการย่�นขึ้อให้

ทรัพย์ต่กเปั็นขึ้องิแผิ�นด้ิน) 

• ในปัี 2560 พบผิ่้ปัระกอบว่ิชาชีพกฎหมีายมีี

บทบาทในการช�ว่ยเหล่อเพ่�อทำาสัญญาก้่ย่มี

เงิินปัลอมี ด้ำาเนินการฟ้องิบังิคับชำาระหนี�ต่ามี

สญัญาก้่ยม่ีเงินิและฟอ้งิบงัิคบัจำานองิทรัพยส์นิ 

นำายึด้ทรัพย์สินที�จำานองิต่ามีกระบว่นการ

บังิคับคด้ี และจด้ทะเบียนเพิ�มีทุนให้แก�บริษัท

ที�ใช้ในการฟอกเงินิในคดี้ฟอกเงินิจากโครงิการ

6 คำาพื่่พื่ากษ์าหมายเลั่ขแดีงที� ฟ. 26/2555 คดีีขอให้ศาลั่สั�งให้ทรัพื่ย์ที�
เกี�ยวิข้องกับัการกระทำาควิามผิดีตั้กเป็นของแผ่นดีิน ระหวิ่างพื่นักงาน
อัยการ สำานักงานอัยการพื่่เศษ์ฝ่่ายคดีีพื่่เศษ์ 3 (ผ้้ร้อง) แลั่ะนางสาวิสิริ
พื่ร หร่อธุิตั้ิยาภรณ์์ ชื่วิาลั่รัตั้นา (ผ้้คัดีค้าน 1) แลั่ะผ้้คัดีค้านอื�นรวิม 15 
คน ศาลั่แพื่่งลั่งวิันที� 26 เดีือนพื่ฤศจัิกายน พื่.ศ. 2555. 
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รับจำานำาขึ้้าว่7 ม่ีลค�าทรัพย์สินปัระเมิีนทรัพย์

รว่มีทั�งิสิ�น 1,386,114,982.10 บาท ในคด้ี

เด้ียว่กันนี�พบว่�าผิ่้ปัระกอบว่ิชาชีพบัญชีช�ว่ย

ทำางิบดุ้ลและงิบการเงิินการปัระกอบกิจการ 

ขึ้ณ์ะที�ผิ่ส้อบบัญชทีำาหนา้ที�ต่รว่จรับรองิงิบดุ้ล

และงิบการเงิินและจัด้ทำารายงิานผิ่้สอบบัญชี

ให้แก�บริษัทที�ใช้ในการฟอกเงิิน 

ด้ังินั�นจึงิอาจกล�าว่ได้้ว่�าผิ่้ปัระกอบวิ่ชาชีพ

กฎหมีายโด้ยเฉพาะกลุ�มีอาชีพ “ที�ปัรึกษากฎหมีาย” ที�

ให้บริการการจัด้ต่ั�งิและบริหารบริษัท และให้บริการร�างิ

สัญญาหร่อจัด้เต่รียมีเอกสารหลักฐานทางิกฎหมีายน�า

จะมีีส�ว่นเกี�ยว่ขึ้้องิในขึ้บว่นการฟอกเงิินอย่�ไมี�น้อย ขึ้ณ์ะ

ที�ผิ่้ปัระกอบว่ิชาชีพบัญชีมีีส�ว่นช�ว่ยเหล่อในขึ้บว่นการ

ฟอกเงิินเช�นกันแต่�โอกาสเกิด้ขึ้ึ�นน้อยกว่�ากลุ�มีว่ิชาชีพ

กฎหมีาย กล�าว่ค่อ ผิ่้ปัระกอบว่ิชาชีพบัญชีจะช�ว่ยเพียงิ

การทำางิบดุ้ลและงิบการเงิินการปัระกอบกิจการ และผิ่้

สอบบญัชจีะทำาหนา้ที�เพยีงิต่รว่จรบัรองิงิบด้ลุและงิบการ

เงิินและจัด้ทำารายงิานผิ่ส้อบบญัชใีหแ้ก�บรษิัทที�ใชใ้นการ

ฟอกเงิินเท�านั�น 

อย�างิไรก็ด้ี จากการส่บค้นข้ึ้อม่ีลการจัด้ต่ั�งิ

นติ่บิคุคลขึ้องิกรมีพฒันาธีรุกจิการคา้ที�ให้บรกิารกจิกรรมี

ทางิกฎหมีาย พบว่�า มีีจำานว่นนิติ่บุคคลที�ให้บริการทางิ

กฎหมีายอย่�มีากกว่�า 5,000 แห�งิ ขึ้ณ์ะที�นิต่ิบุคคลที�

ปัระกอบกิจการการทำาบัญชี การต่รว่จสอบบัญชี และ

7 คำาพื่่พื่ากษ์าหมายเลั่ขแดีงที� ฟ. 62/2561 คดีีเร่�องพื่ระราชื่บััญญัตั้ิ
ปอ้งกนัแลั่ะปราบัปรามการฟอกเงนิ ระหวิา่งพื่นักงานอยัการ สำานกังาน
อัยการส้งสุดี (ผ้้ร้อง) กับับัริษ์ัท ทีเอชื่ พื่ร็อพื่เพื่อร์ตั้ี� จัำากัดี (ผ้้คัดีค้าน
ที� 1) แลั่ะพื่ลั่เอกวิสันตั้์ สุริยมงคลั่ (ผ้้คัดีค้านที� 2) ศาลั่แพ่ื่งลั่งวัินที� 
21 เดืีอนมิถุนายน พื่.ศ. 2561 แลั่ะคำาพื่่พื่ากษ์าหมายเลั่ขแดีงที� พื่. 
6103/2560 คดีีเร่�องผิดีสัญญา บัังคับัจัำานอง ระหว่ิางบัริษ์ัท เวิลั่เนส 
อินเวิสเม้นท์ จัำากัดี (Wellness Investments Inc.,) (โจัทก์) แลั่ะ
บัริษ์ัท ทีเอชื่ พื่ร็อพื่เพื่อร์ตั้ี� จัำากัดี (จัำาเลั่ย) ศาลั่แพื่่งลั่งวิันที� 27 เดีือน
ธุันวิาคม พื่.ศ. 2560. 

การให้คำาปัรกึษาด้้านภาษี มีีจำานว่นกว่�า 8,600 แห�งิ รว่มี

ทั�งิปัระเทศไทยยงัิไมี�มีีแนว่นโยบายในการปัรับปัรุงิแกไ้ขึ้

การกำากับด่้แลกลุ�มีผิ่ป้ัระกอบว่ชิาชพีกฎหมีายโด้ยเฉพาะ

ที�ปัรึกษากฎหมีายและบัญชีในกลุ�มีบริการที�มีีคว่ามีเสี�ยงิ

สง่ิที�จะให้คว่ามีช�ว่ยเหล่อแก�ผิ่ก้ระทำาคว่ามีผิดิ้ในคว่ามีผิดิ้

มี่ลฐานต่�างิๆ ด้ังินั�นจึงิอาจเปั็นคว่ามีเสี�ยงิที�จะทำาให้แนว่

โน้มีขึ้องิผิ่้ปัระกอบว่ิชาชีพกฎหมีายและบัญชีให้คว่ามี

ช�ว่ยเหล่อแก�ผิ่้กระทำาคว่ามีผิิด้และหลีกเลี�ยงิกฎหมีาย

เพ่�อฟอกเงิินได้้มีากขึ้ึ�น 

ในต่� างิปัระเทศร่ปัแบบการฟอกเ งิินผิ� าน

ทนายคว่ามีและนักบัญชีก็ไมี�ปัรากฏิหลักฐานที�ชัด้เจน

มีากเช�นกัน เน่�องิจากกิจกรรมีหร่อบริการที�ทนายคว่ามี

หร่อนักบัญชีให้บริการแก�ล่กค้าอาจถิ่กใช้เปั็นเคร่�องิม่ีอ

ปัระกอบอาชญากรรมีฟอกเงิินนั�นไมี�ได้้แต่กต่�างิไปัจาก

การให้บริการล่กค้าทั�ว่ไปั จากรายงิานการศึกษาบทบาท

ขึ้องินักกฎหมีายต่�อการฟอกเงิินขึ้องิ FATF (2013)8 ซัึ�งิ

จดั้ทำาแบบสอบถิามีเพ่�อการสำารว่จข้ึ้อม่ีลธีรุกรรมีที�มีีเหตุ่

อันคว่รสงิสัย (Suspicious Transaction Report: STR) 

จากหน�ว่ยขึ้�าว่กรองิทางิการเงิิน (Financial Intelligence 

Unit: FIU) ใน 38 ปัระเทศ ได้้รับรายงิานพบกรณ์ีการให้

บริการขึ้องิทนายคว่ามีและนักบัญชีเขึ้้าไปัพัว่พันกับผิ่้

ฟอกเงิินเพียงิร้อยละ 3 ขึ้องิธีุรกรรมีที�มีีเหตุ่อันคว่รสงิสัย 

และร่ปัแบบการฟอกเงิินผิ�านทนายคว่ามีและนักบัญชี

ไมี�ได้้มีีคว่ามีแต่กต่�างิจากปัระเทศไทยมีากนัก กล�าว่ค่อ 

ทนายคว่ามีและนักบัญชีมีีส�ว่นช�ว่ยเหล่ออาชญากรใน

การฟอกเงิิน เช�น

• สำานักงิานต่ำารว่จแห�งิชาต่ิแคนาด้า (Royal 

8 Financial Action Task Force (FATF). June 2013. FATF Report 
Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities 
of Legal Professionals. สืบัค้นจัาก https://www.fatf-gafi.
org/media/fatf/documents/reports/ ml%20and%20tf%20
vulnerabilities%20legal%20professionals.pdf. เมื�อวิันที� 26 
มิถุนายน 2563 
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Canadian Mounted Police: RCMP) ด้ำาเนิน

คด้ีกับที�ปัรึกษาด้้านกฎหมีายในมีลรัฐคว่ิเบค 

(Quebec) ซัึ�งิทำาหน้าที�เปั็นตั่ว่แทนฝากเงิิน

และโอนเงิินข้ึ้ามีปัระเทศใหเ้คร่อขึ้�ายค้ายาเสพ

ต่ิด้ขึ้้ามีชาต่ิโคลัมีเบีย Cali Cartel9 

• สำานักงิาน ปัปังิ. สหรัฐอเมีริกา (FinCEN) 

ด้ำาเนนิคด้กีบัที�ปัรกึษาด้้านกฎหมีายในปั ีค.ศ. 

2004 ซึั�งิเป็ันตั่ว่การในการว่างิเคร่อขึ้�ายฉ้อโกงิ

บริษัทการเงิินในสหรัฐฯ ผิ�านบริษัทบังิหน้า10

อนึ�งิ FATF พบว่�าขึ้บว่นการฟอกเงิินมีีเทคนิค

หลีกเลี�ยงิกฎหมีายผิ�านการใช้บริการผิ่้ปัระกอบว่ิชาชีพ

กฎหมีายและบัญชีที� ให้คำาแนะนำาและให้คว่ามีช�ว่ย

เหล่อขึ้บว่นการฟอกเงิิน อาทิ ช�ว่ยจัด้ตั่�งิและบริหาร

นิต่บิคุคลอำาพรางิเพ่�อถิ่อครองิทรพัยท์ี�ได้จ้ากการกระทำา 

ผิิด้กฎหมีาย FATF จึงิแนะนำาให้ปัระเทศสมีาชิกออก

มีาต่รการกำากบัด่้แลผ้่ิปัระกอบวิ่ชาชีพกฎหมีายและบัญชี

ให้ต่้องิมีีหน้าที�ต่รว่จสอบเพ่�อทราบขึ้้อเท็จจริงิเกี�ยว่กับ

ล่กค้า (Customer Due Diligence: CDD) เก็บบันทึก

หลักฐาน (record keeping) และรายงิานธีุรกรรมีที�มีี

เหตุ่อันคว่รสงิสัย (STR) ในลักษณ์ะเด้ียว่กับสถิาบันการ

เงิินและธีุรกิจที�ไมี�ใช�สถิาบันการเงิิน อาทิ ต่ัว่แทนขึ้าย

อสังิหาริมีทรัพย์ ร้านค้าอัญมีณี์และทองิคำา และทรัสต่์11

เปั็นต่้น 

9 Stephen Schneider. March 2004. Money Laundering in 
Canada: An Analysis of RCMP Cases. สืบัค้นจัาก www.csd.
bg/fileSrc.php%3Fid%3D560+&cd=3&hl=th&ct=clnk&gl=th. 
เมื�อวิันที� 26 มิถุนายน 2563. 
10 The Role of Domestic Shell Companies in Financial Crime 
and Money Laundering: Limited Liability Companies, Finan-
cial Crimes Enforcement Network, November 2006. สืบัค้น
จัาก https://www.FinCEN.gov/sites/default/files/shared/ 
LLCAssessment_FINAL.pdf. เมื�อวิันที� 26 มิถุนายน 2563. 
11 ดี้ FATF (2012-2019), หน้า 18.

ทว่�า กฎหมีายปั้องิกันและปัราบปัรามีการฟอก

เงิินขึ้องิปัระเทศไทยยังิไมี�กำาหนด้ให้ผิ่้ปัระกอบวิ่ชาชีพ

กฎหมีายและวิ่ชาชีพบัญชีมีีหน้าที�ต่รว่จสอบเพ่�อทราบ

ขึ้้อเท็จจริงิขึ้องิล่กค้าและรายงิานธุีรกรรมีที�มีีเหตุ่อันคว่ร

สงิสัย รว่มีถิึงิยังิไมี�มีีหน�ว่ยงิานหร่อระบบในการกำากับ

ด่้แลวิ่ชาชีพดั้งิกล�าว่ในมิีต่ิขึ้องิการฟอกเงิิน จึงิจำาเป็ัน

ต่้องิหามีาต่รการที�เหมีาะสมีเพ่�อกำากับด่้แลผิ่้ปัระกอบ

ว่ิชาชีพกฎหมีายและผิ่้ปัระกอบวิ่ชาชีพบัญชีไมี�ให้ถิ่กใช้

เปั็นเคร่�องิมี่อในขึ้บว่นการฟอกเงิิน 

3) การฟอกเงิินผ่่านบุริษััทนำาเที�ยว 

จากการรว่บรว่มีสถิานการณ์์และแนว่โน้มีการ

ฟอกเงิินผิ�านธีุรกิจนำาเที�ยว่ในต่�างิปัระเทศ จะเห็นได้้ว่�า 

มีีการใช้บริษัทต่ัว่แทนการนำาเที�ยว่ (travel agencies)12

บงัิหนา้เพ่�อการฟอกเงินิโด้ยจะมีีร่ปัแบบและขึ้ั�นต่อนการ

ฟอกเงิินที�หลากหลายและมีีคว่ามีเกี�ยว่โยงิกับการโอน

เงิิน การขึ้นเงิินสด้หร่อขึ้นทรัพย์สินขึ้้ามีปัระเทศ เช�น ใน 

สหราชอาณ์าจักรจะให้บริษัทต่ัว่แทนนำาเที�ยว่ขึ้นเงิินสด้

โด้ยใช้เร่อเฟอร์รี�นำาเงิินขึ้้ามีมีายังิเกาะปัระเทศอังิกฤษ

เพ่�อกระจายฝากเงิินเขึ้้าไปัยังิบัญชีเงิินฝากทั�งิขึ้องิ

บริษัทและบัญชีส�ว่นบุคคล ก�อนจะแปัลงิเป็ันเงิินต่รา

ต่�างิปัระเทศและทำาการโอนเงิินขึ้้ามีปัระเทศ โด้ยอ้างิว่�า

เปั็นการชำาระค�าสินค้าหร่อบริการนำาเที�ยว่ ขึ้ณ์ะที�คดี้ที�

เกดิ้ขึ้ึ�นในปัระเทศฝรั�งิเศสพบอาชญากรใชบ้รษิทัต่วั่แทน

นำาเที�ยว่ใหก้ารช�ว่ยเหล่อในการออกต่ั�ว่เคร่�องิบินเด้นิทางิ

และสรา้งิหลกัฐานอนัเปัน็เทจ็เกี�ยว่กับการซั่�อขึ้ายทองิคำา 

เพ่�อนำาเขึ้้าทองิคำาจากยุโรปัไปัยังิปัระเทศปัลายทางิ 

สำาหรับร่ปัแบบการฟอกเงิินผิ�านบริษัทนำาเที�ยว่

12 Barton, Anissa. (March 18, 2018). Chapter 2 The changing
typologies and emerging trends of money laundering prac-
tices. สืบัค้นจัาก https://silo.tips/download/chapter-2-the-
changing-typologies-and-emerging-trends-of-money-
laundering-practi. เมื�อวิันที� 29 มิถุนายน 2563 
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ในไทยนั�นแต่กต่�างิไปัจากร่ปัแบบการฟอกเงินิผิ�านบริษทั

ทัว่ร์ในต่�างิปัระเทศ กล�าว่ค่อ มีีการใช้บริษัททัว่ร์บังิหน้า

เพ่�อกระทำาคว่ามีผิิด้มี่ลฐานอ่�นๆ เช�น 

• การเปิัด้บริษัททัว่ร์โด้ยอาศัยคนไทยเป็ันนอ

มีินี เพ่�อเลี�ยงิกฎหมีายการปัระกอบธีุรกิจคน

ต่�างิด้้าว่ รว่มีทั�งิเพ่�อเลี�ยงิการเสียภาษี โด้ย

เห็นได้้จากกรณ์ีการจับกุมีบริษัท ทรานลี� 

ทราเวิ่ล จำากัด้ ซัึ�งิเปั็นบริษัทนำาเที�ยว่ที�มีีใบ

อนุญาต่จากกรมีการท�องิเที�ยว่เพ่�อนำานักท�องิ

เที�ยว่จากสาธีารณ์รัฐปัระชาชนจีนเขึ้้ามีาใน

ปัระเทศไทย ซึั�งิสำานักงิาน ปัปังิ. และต่ำารว่จ

ท�องิเที�ยว่และกองิบัญชาการต่ำารว่จท�องิเที�ยว่

จังิหว่ัด้ภ่เก็ต่ ได้้จับกุมีเคร่อขึ้�ายบริษัท ทราน

ลี�ฯ และด้ำาเนินการยึด้ทรัพย์สินบริษัทม่ีลค�า

ปัระเมีิน 489 ล้านบาท ด้้ว่ยคว่ามีผิิด้ฐานอั�งิยี�

ต่ามีปัระมีว่ลกฎหมีายอาญา มีาต่รา 209 อัน

เป็ันคว่ามีผิิด้ม่ีลฐานต่ามีมีาต่รา 3(10) แห�งิ

พระราชบัญญัต่ิป้ัองิกันและปัราบปัรามีการ

ฟอกเงิิน พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขึ้เพิ�มีเต่ิมี 

• การจัด้ต่ั� งิบริษัททัว่ร์บังิหน้าเพ่�อฉ้อโกงิ

ปัระชาชน ซัึ�งิเห็นได้้จากคดี้ “ทัว่ร์ อีแอลซีั” 

ซัึ�งิมีีผิ่้เสียหายที�ไมี�สามีารถิเด้ินทางิได้้หลังิ

จากซั่�อรายการนำาเที�ยว่จำานว่น 960 คน ม่ีลค�า

คว่ามีเสยีหายปัระมีาณ์ 300 ลา้นบาท เปัน็ต่น้ 

นอกจากนี� จากการสัมีภาษณ์์นักพนันรายใหญ� 

พบว่�า มีีการจัด้ต่ั�งิบริษัททัว่ร์เพ่�อพานักพนันคนไทยเด้ิน

ทางิไปัเล�นการพนันยงัิปัระเทศที�มีีคาสิโนถิก่กฎหมีาย ซัึ�งิ

สามีารถิแบ�งิออกได้้เปั็น 2 กลุ�มีต่ามีฐานะทางิเศรษฐกิจ

ขึ้องินักพนัน โด้ยกลุ�มีแรก ค่อ นักพนันทั�ว่ไปัที�เด้ินทางิ

ไปักับรถิโด้ยสารไมี�ปัระจำาทางิ (รถิต่่้หร่อรถิทัว่ร์ปัรับ

อากาศ) ที�บริษัทนำาเที�ยว่คาสิโนจัด้ให้บริการฟรีแก�นัก

พนันพาไปัเล�นคาสิโนในปัระเทศเพ่�อนบ้าน ได้้แก� คาสิ

โนในปัระเทศกัมีพ่ชา เมีียนมีาร์ และ สปัปั. ลาว่ ทั�งินี� 

การเคล่�อนย้ายเงิินสำาหรับนักพนันกลุ�มีด้ังิกล�าว่มีีการ

ใช้เงิินสด้แลกชิพมีากกว่�าการโอนเงิินเข้ึ้าบัญชีคาสิโน

โด้ยต่รงิ และมีีการนำาเงิินสด้ออกนอกปัระเทศอย�างิน้อย 

3 ร่ปัแบบ ได้้แก� การลักลอบขึ้นเงิินสด้ขึ้้ามีด้�านศุลกากร 

การใช้บริการโพยก๊ว่น หร่อฮาว่าลา (hawala) และการ

ถิอนเงินิสด้จากบัต่รเอทีเอ็มี หร่อแลกชพิด้้ว่ยบัต่รเครด้ติ่

ในต่�างิปัระเทศ ทั�งินี� หากเล�นพนันแลว้่ได้้เงินิ นกัพนนัจะ

นำาเงินิกลบัมีาปัระเทศไทยผิ�านช�องิทางิเดิ้มีที�นำาเงิินออก

ไปั และโด้ยส�ว่นใหญ�นักพนันจะใช้ว่ิธีีการนำาเงิินสด้กลับ

ปัระเทศโด้ยสำาแด้งิต่�อเจ้าหน้าที�กรมีศุลกากรว่�าเปั็นเงิิน

ที�ได้้จากคาสิโน 

นอกจากการฟอกเงินิขึ้องินกัพนนัทั�ว่ไปักลุ�มีแรก

แล้ว่ ขึ้้อม่ีลจากการสัมีภาษณ์์เชิงิลึกยังิพบว่�ามีีกลุ�มีนัก

พนันระด้ับ VIP อาทิ ขึ้้าราชการชั�นผิ่้ใหญ� นักการเมี่องิ 

และนักธีุรกิจ ซัึ�งินักพนันกลุ�มีนี�มีักจะเด้ินทางิไปัเล�นการ

พนันในคาสิโนต่�างิปัระเทศโด้ยอาจใช้บริการบริษัทนำา

เที�ยว่คาสิโนในต่�างิปัระเทศ เช�น ในมีาเก๊าจะเรียกผิ่้ให้

บริการลักษณ์ะนี�ว่�าเปั็นธีุรกิจ Junket โด้ยธีุรกิจ Junket 

จะให้บริการต่ั�งิแต่�การเด้ินทางิโด้ยเร่อเฟอร์รี�ขึ้้ามีฟากไปั

ยงัิมีาเก๊า การจองิที�พกั การอำานว่ยคว่ามีสะด้ว่กด้้านการ

เด้ินทางิ การจองิห้องิพนันแบบ VIP การอำานว่ยคว่ามี

สะด้ว่กในการเคล่�อนย้ายเงินิสำาหรบัการพนันที�คาสิโนไปั

จนถึิงิการต่ามีเก็บหนี�พนัน โด้ยที�นักพนันไมี�จำาเป็ันต้่องิ

พกเงินิสด้หรอ่นำาเงินิสด้กลบัมีาด้้ว่ยต่นเองิแต่�อย�างิใด้ ซัึ�งิ

ผิ่ป้ัระกอบธีรุกจิ Junket ในมีาเกา๊จะต่อ้งิได้้รบัใบอนญุาต่ 

(license) จากหน�ว่ยงิานขึ้องิภาครัฐอย�างิถิ่กกฎหมีายจึงิ

จะสามีารถิให้บริการแก�ล่กค้าได้้ 

อย�างิไรก็ด้ี ปัระเทศไทยยังิไมี�พบหลักฐานเชิงิ

ปัระจักษ์ การด้ำาเนินคด้ีกับบริษัททัว่ร์ที�มีีการขึ้นเงิินขึ้้ามี

แด้น การโอนเงิินระหว่�างิปัระเทศ รว่มีถิึงิการพาคนไปั
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เล�นพนันในต่�างิปัระเทศ จึงิไมี�สามีารถิจะระบุได้้ว่�ามีีการ

ใช้บริษัททัว่ร์เพ่�อฟอกเงิินต่ามีร่ปัแบบด้ังิกล�าว่เพิ�มีขึ้ึ�น

หร่อลด้ลงิแต่�อย�างิใด้ แต่�อาจกล�าว่ได้้ว่�ามีีการใช้บริษัท

ทัว่ร์บังิหน้าเพ่�อฉ้อโกงิปัระชาชนและเพ่�อกระทำาคว่ามี

ผิิด้ในกฎหมีายอ่�นๆ เพิ�มีมีากขึ้ึ�น เช�น การหลีกเลี�ยงิการ

ปัฏิิบัต่ิต่ามีพระราชบัญญัติ่การปัระกอบธีุรกิจขึ้องิคน

ต่�างิด้้าว่ พ.ศ. 2542 

แมี้ว่�าที�ผิ�านมีาปัระเทศไทยยังิไมี�พบกรณ์ีบริษัท

นำาเที�ยว่มีีส�ว่นพัว่พันกับขึ้บว่นการฟอกเงิินที�มีีร่ปัแบบ

เช�นต่�างิปัระเทศก็ต่ามี แต่�ปัระเทศไทยก็เปั็นปัระเทศอัน

ด้ับต่้นๆ ขึ้องิโลกที�มีีนักท�องิเที�ยว่ต่�างิชาติ่เดิ้นทางิเข้ึ้า

มีาเปั็นจำานว่นมีากถิึงิปัระมีาณ์ 38 ล้านคนต่�อปัี กอปัร

กบัไทยเป็ันปัระเทศที�มีีชายแด้นติ่ด้กับปัระเทศเพ่�อนบ้าน 

4 ปัระเทศ อันได้้แก� ปัระเทศกัมีพ่ชา สปัปั.ลาว่ ปัระเทศ

เมีียนมีาร์ และปัระเทศมีาเลเซัีย และมีีช�องิทางิผิ�านแด้น

ระหว่�างิปัระเทศไทยกบัปัระเทศเพ่�อนบา้นมีากถิงึิ 97 ช�องิ

ทางิ เป็ันช�องิทางิในการเคล่�อนย้ายทั�งิปัระชาชน สินค้า 

นักท�องิเที�ยว่ นักพนัน และเงิินสด้ อาจเปั็นอีกหนึ�งิปััจจัย

เสี�ยงิที�จะทำาให้ธุีรกิจนำาเที�ยว่ถิ่กใช้เปั็นเคร่�องิม่ีอในการ

ฟอกเงิินได้้งิ�าย 

4) การฟอกเงิินผ่่านทรัสติ์ติ่างิประเทศที�เข้้ามาดำำาเนิน

การในประเทศ 

การฟอกเงิินโด้ยอาศัยทรัสต่์เริ�มีเปั็นปัระเด้็นที�

ได้้รับคว่ามีสนใจอย�างิจริงิจังิจากรัฐบาลหลายปัระเทศ

ภายหลังิการเกิด้เหตุ่การณ์์ 9/11 ขึ้องิกลุ�มีผิ่้ก�อการร้าย

ที�โจมีต่ีอาคารเว่ิลด้์เทรด้เซั็นเต่อร์ในสหรัฐอเมีริกา เมี่�อ

เด่้อนกันยายนปีั ค.ศ. 2001 เหตุ่การณ์์ด้ังิกล�าว่ทำาให้

รัฐบาลปัระเทศต่�างิๆ ร�ว่มีม่ีอกันเพ่�อหามีาต่รการในการ

คว่บคุมีเส้นทางิการเงิินที�สนับสนุนกลุ�มีก�อการร้าย โด้ย

ทรัสต่์จัด้อย่�ในกลุ�มีมีีคว่ามีเสี�ยงิส่งิเน่�องิจากทรัสต่์มีีจุด้

เด้�นค่อสามีารถิปักปัิด้เจ้าขึ้องิที�แท้จริงิขึ้องิทรัพย์สินและ
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ผิ่ร้บัปัระโยชนที์�แทจ้รงิิจากทรสัต่ไ์ด้้ซัึ�งิมีีลกัษณ์ะใกลเ้คยีงิ

กับการฟอกเงิินผิ�านนิต่ิบุคคลบังิหน้า13

ด้ังินั�น FATF จึงิมีีขึ้้อแนะนำาให้ทุกปัระเทศคว่ร

มีีมีาต่รการกำากับด่้แลผิ่้ปัระกอบธีุรกิจทรัสต่์ โด้ยเฉพาะ

การต่รว่จสอบการเขึ้า้ถิงึิผิ่ร้บัผิลปัระโยชนท์ี�แทจ้รงิิ แม้ีว่�า

ปัระเทศที�มีีกฎหมีายทรัสต่์ (trust law countries) หร่อ

ไมี�มีีกฎหมีายทรัสต่์ (non-trust law countries) ในระบบ

กฎหมีายขึ้องิปัระเทศก็ต่ามี คว่รมีีมีาต่รการเข้ึ้าถึิงิผิ่้รับ

ผิลปัระโยชน์ขึ้องิกองิทรัสต่์เน่�องิจากมีีคว่ามีเปั็นไปัได้้ที�

ผิ่ฟ้อกเงินิจะต่ั�งิทรสัต่ใ์นต่�างิปัระเทศแล้ว่นำาเขึ้า้ไปัจดั้การ

ในปัระเทศที�ไมี�มีีกฎหมีายทรัสต่์14

อย�างิไรก็ต่ามี เน่�องิจากปัระเทศไทยไมี�มีี

กฎหมีายทรัสต์่ทำาให้ไมี�มีีแหล�งิข้ึ้อม่ีลขึ้องิราชการที�

รว่บรว่มีข้ึ้อม่ีลทรัสต่์ทั�งิหมีด้ไว่้ โด้ยมีีเพียงิข้ึ้อม่ีลทรัสต่์

เพ่�อการระด้มีทุนในต่ลาด้หลักทรัพย์เท�านั�น คณ์ะผิ่้

ว่ิจัยจึงิใช้ขึ้้อม่ีลจากแหล�งิอ่�นๆ ที�น�าเช่�อถิ่อ ได้้แก� การ

สัมีภาษณ์์เชิงิลึกผิ่้บริหารระด้ับส่งิขึ้องิธีนาคารพาณ์ิชย์

แห�งิหนึ�งิขึ้องิปัระเทศไทยที�ให้บริการล่กค้าที�สนใจจัด้ต่ั�งิ

บริษัทหร่อทรัสต่์ในต่�างิปัระเทศ พบว่�า คนไทยที�ไปัจด้

ทะเบียนในต่�างิปัระเทศ (offshore entities) ไมี�ว่�าจะเปั็น

นติ่บิคุคลหรอ่ทรสัต่เ์ก่อบทั�งิหมีด้จด้ทะเบยีนต่�างิปัระเทศ

ด้้ว่ยเหตุ่ผิลเร่�องิการลงิทุน เน่�องิจากกฎหมีายเกี�ยว่กับ

บริษัทหร่อทรัสต่์ขึ้องิต่�างิปัระเทศมีีคว่ามีย่ด้หยุ�นต่�อการ

ด้ำาเนินการมีากกว่�าปัระเทศไทย15 กล�าว่ค่อ

1. กรณ์ีจด้ทะเบียนบริษัทต่�างิปัระเทศ การจด้

ทะเบียนบริษัทในต่�างิปัระเทศนั�นผิ่ถ้ิอ่หุน้สามีารถิกำาหนด้

13 Dirty Money. (November, 2013). The Economist สืบัค้นจัาก
https://www.businessinsider.com/criminals-laundering-
money-in-fake-trusts-2013-11 เมื�อวิันที� 30 สิงหาคม 2563 
14 FATF. (October 2014). FATF Guidance. Transparency and 
Beneficial Ownership. (p. 31). 
15 ข้อม้ลั่จัากการสัมภาษ์ณ์์ผ้้บัริหารระดัีบัส้งของสถาบัันการเงิน.
สัมภาษ์ณ์์เมื�อวิันที� 20 สิงหาคม 2563. 

ขึ้อ้ต่กลงิการขึ้ายหุน้และราคาการขึ้ายหุน้ล�ว่งิหน้าได้้ เช�น 

ต่กลงิว่�าหากมีีผิ่้ถ่ิอหุ้นคนใด้ต่้องิการขึ้ายหุ้น ต่้องิขึ้าย

หุ้นให้แก�ผิ่้ถิ่อหุ้นเด้ิมีเท�านั�น เปั็นต่้น การต่กลงิด้ังิกล�าว่

เพ่�อไมี�ให้อำานาจการบริหารต่กไปัอย่�ในม่ีอขึ้องิบุคคลที�ผิ่้

ถ่ิอหุ้นเด้ิมีไมี�ต่้องิการ โด้ยขึ้้อต่กลงิด้ังิกล�าว่จะมีีผิลทางิ

กฎหมีายโด้ยอัต่โนมีัต่ิเมี่�อมีีการขึ้ายหุ้น แต่กต่�างิจาก

กฎหมีายบริษทัขึ้องิปัระเทศไทยที�หากต้่องิการบังิคับการ

ต่ามีขึ้้อต่กลงิต่้องิฟ้องิร้องิต่�อศาลเท�านั�น 

2. กรณ์ีจด้จัด้ต่ั�งิกองิทรัสต่์ เนี�องิจากระบบ

กฎหมีายขึ้องิปัระเทศไทยไมี�รบัรองิการจด้ทะเบยีนทรสัต่์ 

คนไทยที�ต่อ้งิการจดั้การมีรด้กโด้ยอาศยัระบบทรสัต่จึ์งิไปั

จด้ทะเบียนทรัสต่์เพ่�อครอบครัว่ในต่�างิปัระเทศ 

กรณ์ีขึ้้อกังิว่ลขึ้องิคณ์ะผิ่้ปัระเมีินจาก the Asia/

Pacific Group on Money Laundering (APG) ที�มีีต่�อ

ทรัสต่์ต่�างิปัระเทศที�มีาด้ำาเนินการในปัระเทศไทย โด้ย

เฉพาะคนไทยที�ไปัจัด้ต่ั�งิทรัสต่์ในต่�างิปัระเทศแล้ว่นำา

ทรัสต่์นั�นกลับเขึ้้ามีาลงิทุนในปัระเทศไทยโด้ยมีีเจต่นา

ในการฟอกเงินินั�น ผิ่ใ้หส้มัีภาษณ์เ์หน็ว่�าโอกาสเกดิ้ขึ้ึ�นได้้

ค�อนขึ้า้งินอ้ย เน่�องิจากอาชญากรที�จงิใจทำาเพ่�อการฟอก

เงินิไมี�จำาเปัน็ต่อ้งิจดั้ต่ั�งินติ่บิคุคลในร่ปัแบบทรสัต่ซ์ัึ�งิมีีค�า

ใช้จ�ายส่งิ ในกรณ์ีด้ังิกล�าว่อาชญากรสามีารถิจัด้ต่ั�งิในร่ปั

แบบบริษัททั�ว่ไปัในต่�างิปัระเทศ (offshore company) ก็

เพียงิพอแล้ว่ 

นอกจากนี� คณ์ะผิ่้วิ่จัยยังิต่รว่จสอบขึ้้อม่ีลเพิ�มี

เต่ิมีจากฐานขึ้้อมี่ล offshore leaks ซัึ�งิรว่บรว่มีโด้ยกลุ�มี

ผิ่้ส่�อขึ้�าว่แนว่ส่บสว่นนานาชาต่ิ (The International  

Consortium of Investigative Journalists หร่อ ICIJ)16

พบว่�ามีีรายการขึ้องิบุคคล คณ์ะบุคคล บริษทั หรอ่องิค์กร 

ที�จด้ทะเบยีนต่�างิปัระเทศ (offshore entities) ที�เกี�ยว่ขึ้อ้งิ

16  OFFSHORE LEAKS DATABASE. The International Cons -
tium of Investigative Journalists สืบัค้นจัากhttps://offshore-
leaks.icij.org/search?c=THA&cat=1. เมื�อวัินที� 2 กนัยายน 2563. 
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กับปัระเทศไทยจำานว่นทั�งิสิ�น 1,027 แห�งิ เมี่�อคัด้เฉพาะ

ฐานขึ้้อม่ีลจากเอกสารปัานามีา (Panama Papers) ซัึ�งิ

เป็ันเอกสารที�มีีการใช้กล�าว่อ้างิอย�างิกว่้างิขึ้ว่างิทั�ว่โลก 

พบว่�า มีีบริษัทที�จด้ทะเบียนในต่�างิปัระเทศและเกี�ยว่โยงิ

กับปัระเทศไทยทั�งิสิ�น 962 บริษัท ทั�งินี� ในจำานว่นด้ังิ

กล�าว่มีีบริษัทที�ด้ำาเนินการอย่� (active) 405 บริษัท ต่ามี

รายละเอียด้ในต่ารางิที� 1

อนึ�งิ จากฐานขึ้อ้ม่ีลบรษิทัที�ยงัิด้ำาเนนิการอย่� (ac-

tive) ต่ามีต่ารางิที� 1 ไม่พบุว่ามีรายการใดำที�จดำทะเบุียน

เป็นทรัสติ์ สำาหรับการพิจารณ์าว่�าทรัสต่์ใด้ในฐานข้ึ้อม่ีล

ด้ังิกล�าว่มีีการเข้ึ้ามีาด้ำาเนินการในไทยหร่อไมี�นั�นอาจ

ทำาได้้ด้้ว่ยการจบัค่� (match) รายช่�อ offshore entities เข้ึ้า

กับรายช่�อผ้่ิถิ่อหุ้นในบริษัทที�จด้ทะเบียนในปัระเทศไทย 

โด้ยคณ์ะผิ่้วิ่จัยได้้รับคว่ามีอนุเคราะห์จากสำานักงิาน

กำากับหลักทรัพย์และต่ลาด้หลักทรัพย์ (สำานักงิาน 

ก.ล.ต่.) ในส�ว่นขึ้องิการจับค่�รายช่�อบริษัทด้ังิกล�าว่กับ

รายช่�อผิ่้ถิ่อหุ้นในบริษัทจด้ทะเบียนในต่ลาด้หลักทรัพย์

แห�งิปัระเทศไทยแล้ว่ไมี�พบว่�ามีี offshore entities ต่ามี

รายการด้ังิกล�าว่ที�ต่รงิกับรายช่�อผ้่ิถิ่อหุ้นในบริษัทที�จด้

ทะเบียนในต่ลาด้หลักทรัพย์แห�งิปัระเทศไทยแต่�อย�างิใด้ 

ด้ังินั�นอาจกล�าว่ได้้ว่�าปััจจุบันยังิไมี�พบหลักฐานที�ทำาให้

เช่�อได้้ว่�ามีีทรัสต่์ที�จด้ทะเบียนในต่�างิปัระเทศ รว่มีถิึงิ 

offshore entities ที�เขึ้า้มีาด้ำาเนนิการในปัระเทศไทยผิ�าน

ทางิต่ลาด้หลักทรัพย์แห�งิปัระเทศไทย 

5) การเล่นแชีร์ที�มีการฉ้้อโกงิประชีาชีน 

การเล�นแชร์ที�มีีการฉ้อโกงิปัระชาชนมีีแนว่โน้มี

เพิ�มีมีากขึึ้�นและอาจนำาไปัส่�ขึ้บว่นการฟอกเงินิต่ามีมีาด้้ว่ย

เช�นกัน ทั�งินี� เห็นได้้จากจำานว่นคด้ีที�เกิด้ขึ้ึ�นภายใต่้การ

ด้ำาเนนิคด้ขีึ้องิกองิบงัิคบัการปัราบปัรามีการกระทำาคว่ามี

ผิิด้เกี�ยว่กับอาชญากรรมีทางิเศรษฐกิจ (บก.ปัอศ.) และ

กรมีสอบสว่นคด้ีพิเศษ ต่ั�งิแต่�ปัี 2558-2562 ต่ามีร่ปัที� 1 

พบว่�า คด้กีารเล�นแชรท์ี�มีีการฉอ้โกงิปัระชาชนในแต่�ละปีั

มีีจำานว่นไมี�ต่ำ�ากว่�าปัีละ 15 คด้ี มีีมี่ลค�าคว่ามีเสียหายเกิน

กว่�าปัลีะ 150 ลา้นบาท ขึ้ณ์ะที�ในปั ี2562 มีีจำานว่นคด้มีีาก

ถิงึิ 34 คด้ ีและม่ีลค�าคว่ามีเสยีหายสง่ิกว่�า 5,000 ลา้นบาท 

ทั�งินี� ผิ่้กระทำาคว่ามีผิิด้ในคดี้ด้ังิกล�าว่จะมีีทั�งิ

เปั็นกลุ�มีบุคคลธีรรมีด้าและนิต่ิบุคคล แต่�แนว่โน้มีในช�ว่งิ

ระหว่�างิปีั 2559-2562 จะมีีนิต่บิคุคลเข้ึ้ามีาเกี�ยว่ข้ึ้องิมีาก

ขึ้ึ�น โด้ยเป็ันการจัด้ต่ั�งิบริษัทเพ่�อสร้างิภาพลักษณ์์ขึ้องิผิ่้

ตารางที่ 1 บริษัทหรือองค์กรที่จดทะเบียนต่างประเทศ (offshore entities) ที่เกี่ยวขี�องกับประเทศไทย

ที�มา: รวิบัรวิมโดียคณ์ะผ้้วิิจััย (สิงหาคม 2563)



13ฉบับที่ 181 ตุลาคม 2564

กระทำาผิดิ้และทำาใหมี้ีคว่ามีน�าเช่�อถิอ่มีากกว่�าการที�บคุคล

ธีรรมีด้าหร่อกลุ�มีบุคคลที�จะเขึ้้าไปัชักชว่นปัระชาชนให้

มีาเขึ้้าร�ว่มีลงิทุน ซัึ�งิกลุ�มีบริษัทผิ่้กระทำาคว่ามีผิิด้เหล�านี�

มีักแอบแฝงิมีาในร่ปัแบบขึ้องิการปัระกอบธีุรกิจขึ้ายต่รงิ 

การปัระกอบธุีรกิจแฟรนไชส์ หร่อการปัระกอบธุีรกิจซั่�อ

ขึ้ายสินทรัพย์ด้ิจิทัล (digital asset exchange) ฯลฯ ด้ังิ

จะเห็นได้้จากคด้ีที�เกิด้ขึ้ึ�น เช�น 

• ปีั 2559 คด้ีบริษัท ด้ิจิต่อล คราว่น์ โฮลดิ้�งิ 

จำากดั้ (DCHL) หร่อคดี้แชร์ต่ะเกียงินำ�ามีนัหอมี

ระเหย มีีพฤต่กิารณ์ห์ลอกลว่งิใหป้ัระชาชนมีา

ลงิทุนในธุีรกจิต่ะเกยีงินำ�ามัีนหอมีระเหย โด้ยมีี

ผิ่้เสียหายทั�ว่ทั�งิปัระเทศจำานว่นมีากกว่�าหนึ�งิ

พันราย17

• ปัี  2559 คดี้บริษัทย่ฟัน (คดี้แชร์ย่ฟัน) 

สำานักงิานคณ์ะกรรมีการคุ้มีครองิผิ่้บริโภค 

17 DSI แถลั่งข่าวิกรณ์ี บัริษ์ัทดีิจัิตั้อลั่ คราวิน์ โฮลั่ดีิ�ง จัำากัดี (DCHL)
คดีีพื่่เศษ์ที� 1/2556. (9 ตัุ้ลั่าคม 2558). กรมสอบัสวินคดีีพื่่เศษ์ 

(สคบ.) ได้้มีีการร้องิทุกขึ้์เพ่�อด้ำาเนินคดี้ โด้ย

ผ้่ิกระทำาผิิด้มีีพฤติ่การณ์์ร�ว่มีกันใช้และก�อ

ต่ั�งิธีนาคาร United Development Bank of 

Pacific Limited (UDBP BANK) หร่อธีนาคาร

ย่ดี้บีพี โด้ยไมี�ได้้รับอนุญาต่จากธีนาคารแห�งิ

ปัระเทศไทย (ธีปัท.) ซัึ�งิสร้างิคว่ามีเขึ้้าใจผิิด้

ให้ปัระชาชนทั�ว่ไปัว่�าเป็ันธีนาคารพาณ์ิชย์ที�

เปั็นสาขึ้าขึ้องิธีนาคารในต่�างิปัระเทศ จาก

พฤต่กิารณ์์ขึ้องิบรษัิทย่ฟนัได้้ทำาการหลอกลว่งิ

ชกัชว่นใหบุ้คคลจำานว่นมีากสมีคัรเป็ันสมีาชกิ

เขึ้้าร�ว่มีลงิทุนฝากเงิิน หร่อลงิทุนซั่�อหุ้นกับ

บริษัทเปั็นจำานว่นมีาก18

• ปัี 2560 บริษัท ด้ิจิต่อล คราว่น์ โฮลด้ิ�งิ จำากัด้ 

18 ผ้้จััดีการออนไลั่น์. (22 มีนาคม 2560). คุกคนลั่ะกวิ่า 12,200 ปี
22 จัำาเลั่ยแชื่ร์ล้ั่กโซ่่ย้ฟัน “เกย์นที” โดีนดี้วิย. สืบัค้นจัาก https://
mgronline.com/crime/detail/9600000029283 เมื�อวิันที� 10 
สิงหาคม 2563. 
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กับพว่กด้ำาเนินการระด้มีทุนในลักษณ์ะแชร์

ล่กโซั� อันเปั็นการกระทำาคว่ามีผิิด้ต่ามีพระ

ราชกำาหนด้การก้่ย่มีเงิินที�เปั็นการฉ้อโกงิ

ปัระชาชน พ.ศ. 2527 และพระราชบัญญัต่ิ

ปั้องิกันและปัราบปัรามีการฟอกเงิิน พ.ศ. 

2542 มีีจำานว่นผิ่้เสียหายทั�งิสิ�น 7,043 ราย 

มี่ลค�าคว่ามีเสียหาย 219.4 ล้านบาท 

• ปัี 2560 กรณ์ีบริษัท เด้อะซัิสเต่็มี ปัลั�ก แอนด้์ 

เพลย์ จำากัด้ และบริษัท อินโนว่ิชั�น โฮลดิ้�งิ 

จำากัด้ ชักชว่นให้ปัระชาชนลงิทุน มีีจำานว่นผิ่้

เสียหายทั�งิสิ�น 2,678 ราย มีีม่ีลค�าคว่ามีเสีย

หาย 574 ล้านบาท 

จากข้ึ้อม่ีลคดี้ที�กล�าว่มีาข้ึ้างิต่น้เปัน็เพยีงิตั่ว่อย�างิ

คด้ีที�เกิด้ขึ้ึ�นบางิส�ว่นเท�านั�น ซัึ�งิจะเห็นได้้ว่�าแนว่โน้มีขึ้องิ

การเปัิด้บริษัทบังิหน้าเพ่�อฉ้อโกงิปัระชาชนให้ระด้มีทุน

หร่อลงิทุนในสินทรัพย์ปัระเภทต่�างิๆ เริ�มีมีีจำานว่นมีาก

ขึ้ึ�น และอาจนำาไปัส่�แนว่โน้มีขึ้องิปััญหาการฟอกเงิินต่ามี

มีาอีกจำานว่นไมี�น้อย เน่�องิจากผิ่้กระทำาคว่ามีผิิด้มีักจะ

หาว่ิธีีในการหลบหลีกการต่รว่จจับจากเจ้าหน้าที�และมีัก

จะนำาเงิินที�ได้้จากการฉ้อโกงิปัระชาชนไปัซั่�อสินทรัพย์

ด้ิจิทัลซัึ�งิทำาให้ยากต่�อการต่ิด้ต่ามีและยึด้อายัด้ทรัพย์ได้้

6) การฟอกเงิินผ่่านองิค์กรไม่แสวงิหากำาไร 

องิค์กรไมี�แสว่งิหากำาไร (Non Profits Organiza-

tions: NPOs) เปัน็นิต่ิบคุคลที�มีคีว่ามีเสี�ยงิที�จะถิ่กใช้เปัน็

ช�องิทางิในการฟอกเงิิน เน่�องิจากเปั็นแหล�งิที�มีีกระแส

เงินิสด้ไหลเข้ึ้าออกจำานว่นมีากและต่รว่จสอบได้้ยาก บางิ

กรณ์ไีมี�สามีารถิระบุแหล�งิที�มีาขึ้องิเงินิได้้ เช�น การบริจาค

เงินิแบบไมี�ปัระสงิค์ออกนามี จงึิเสี�ยงิที�จะถิก่ใช้เพ่�อปักปิัด้

หร่ออำาพรางิการโอนถิ�ายเงินิที�ได้้จากการกระทำาคว่ามีผิดิ้

ม่ีลฐาน หร่อการใช้ NPOs สนับสนุนเงิินเพ่�อใช้กระทำา

คว่ามีผิิด้ เช�น เพ่�อใช้อำาพรางิการสนับสนุนทางิการเงิิน

เพ่�อก�อการร้าย (terrorism financing) เปั็นต่้น 

ขึ้ณ์ะที�รายงิานการปัระเมีินคว่ามีเสี�ยงิด้้านการ

ฟอกเงินิ และการสนับสนุนทางิการเงินิแก�การก�อการร้าย

ขึ้องิปัระเทศไทย พ.ศ. 2559 ระบุว่�า NPOs เป็ันนิต่บิคุคล

ที�มีีคว่ามีเสี�ยงิที�จะถ่ิกใช้เป็ันช�องิทางิหนึ�งิในการระด้มี

เงิินทุนเพ่�อสนับสนุนการก�อการร้าย ซัึ�งิ NPOs ถิ่อเปั็น

หน�ว่ยงิานที�มีีจุด้เปัราะบางิและมีีคว่ามีเสี�ยงิสง่ิเป็ันลำาด้บั

ที� 4 ที�จะถิ่กใช้เปั็นช�องิทางิในการฟอกเงิิน รองิจากธีุรกิจ

ธีนาคารพาณ์ิชย์ อสังิหาริมีทรัพย์ และกิจการค้าขึ้องิเก�า 

พระเคร่�องิ ว่ัต่ถิุมีงิคล19 แต่�ปัระเด้็นคว่ามีเสี�ยงิที� NPOs

จะถิ่กใช้เปั็นช�องิทางิการฟอกเงิินนั�น คณ์ะผิ่้ว่ิจัยยังิไมี�

พบสถิิต่ิคด้ีการฟอกเงิินผิ�าน NPOs แต่�พบต่ัว่อย�างิคด้ีที�

มีีลักษณ์ะเข้ึ้าขึ้�ายเป็ันการฟอกเงิินผิ�าน NPOs เพียงิไมี�

กี�คด้ี เช�น คด้ียักยอกเงิินสหกรณ์์เครด้ิต่ย่เนี�ยนคลองิจั�น

และนำาไปับริจาคให้แก�ม่ีลนิธีิมีหารัต่นอุบาสิกาจันทร์ขึ้น

นกย่งิ เปั็นต่้น 

อย�างิไรก็ด้ี จากขึ้้อสังิเกต่เบ่�องิต่้นขึ้องิคณ์ะผิ่้

ว่ิจัยต่�อคว่ามีเสี�ยงิขึ้องิ NPOs ด้้านการฟอกเงิินเห็นว่�า 

การที�ปัระเทศไทยมีี NPOs จำานว่นมีาก ทั�งิที�อย่�ในระบบ

ปัระมีาณ์ 8 หมี่�นกว่�าองิค์กร20 และที�อย่�นอกระบบซัึ�งิไ

สามีารถิรว่บรว่มีขึ้้อม่ีลสถิิต่ิได้้ แต่�ระบบการกำากับด่้แล 

NPOs นั�นยังิมีีปัระสิทธีิภาพไมี�เพียงิพอ ทำาให้ NPOs 

หลายแห�งิมีไิด้้ถิก่ต่รว่จสอบทำาใหเ้กดิ้เปัน็คว่ามีเสี�ยงิและ

อาจมีีแนว่โนม้ีที�จะถิก่ใชเ้ปัน็ช�องิทางิหนึ�งิในการฟอกเงินิ

ได้้เพิ�มีขึ้ึ�น 

19  สำานกังานปอ้งกนัแลั่ะปราบัปรามการฟอกเงนิ. (2560). สรปุรายงา
การประเมินควิามเสี�ยงดี้านการฟอกเงิน แลั่ะการสนับัสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายของประเทศไทย พื่.ศ. 2559. สืบัค้นจัาก http://
www.amlo.go.th/index.php/th/2016-05-04-04-48-38/2017-
06-16-09-58-26/2017-06-20-08-04-41 
20 สำานักงานสถิตั้ิแห่งชื่าติั้. (2562). การสำารวิจัองค์การเอกชื่นที�ไ
แสวิงหากำาไร พื่.ศ. 2561. กรุงเทพื่ฯ: บัริษ์ัท ดีอกเบัี�ย จัำากัดี. 
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7) การฟอกเงิินผ่่านวัดำ 

นอกจากการฟอกเงินิผิ�านนิต่บิคุคลทั�งิ 6 ร่ปัแบบ

แล้ว่ ยังิมีีนิติ่บุคคลอีกหนึ�งิร่ปัแบบที�ถิ่กใช้เปั็นเคร่�องิม่ีอ

ในการฟอกเงิินหร่อถิ่กใช้บังิหน้าเพ่�อการกระทำาผิิด้ใน

ช�ว่งิ 2-3 ปัีที�ผิ�านมีาอีกไมี�น้อย ค่อ “ว่ัด้” หร่อคด้ีเงิินทอน

ว่ดั้ โด้ยผ้่ิกระทำาผิดิ้เป็ันเจ้าหนา้ที�ขึ้องิสำานกังิานพระพุทธี

ศาสนา (สำานักงิาน พศ.) ที�ใช้ว่ัด้เปั็นช�องิทางิในการรับ

โอนเงิินจากการทุจริต่เงิินสนับสนุนว่ัด้ ทั�งินี� สำานักงิาน 

พศ. ได้้เริ�มีด้ำาเนนิการต่รว่จสอบทจุรติ่เงินิทอนว่ดั้ร�ว่มีกับ

กองิบังิคับการป้ัองิกันปัราบปัรามีการทุจริต่และปัระพฤติ่

มีิชอบ (บก.ปัปัปั.) พบเอกสารการทุจริต่งิบบ่รณ์ะและ

ปัฏิิสังิขึ้รณ์์วั่ด้ต่ั�งิแต่�ปีั 2555–2559 เป็ันการเบิกจ�าย

เงิินอุด้หนุนว่ัด้จำานว่น 33 แห�งิ พบมี่ลค�าคว่ามีเสียหาย

มีากกว่�า 270 ล้านบาท 

แม้ีว่�าว่ัด้จะเป็ันแหล�งิรว่มีคว่ามีศรัทธีาขึ้องิ

พุทธีศาสนิกชนก็ต่ามี แต่�ด้้ว่ยจำานว่นว่ัด้ในปัระเทศไทย

ที�มีีอย่�มีากและกระจายไปัในทุกพ่�นที�กว่�า 41,310 แห�งิ21

คว่ามีเสี�ยงิที�ว่ัด้จะถิ่กใช้เปั็นเคร่�องิม่ีอขึ้องิการกระทำา 

คว่ามีผิิด้หร่อการฟอกเงิินที�ได้้จากการกระทำาผิิด้ย�อมีมีี

มีากต่ามีไปัด้้ว่ย หากการกำากบัด่้แลวั่ด้ไมี�ทั�ว่ถิงึิกอ็าจเป็ัน

ปััจจยัเสี�ยงิสำาคญัที�ทำาใหอ้าชญากรใชเ้ป็ันเคร่�องิม่ีอในการ

ทำาผิิด้ได้้งิ�ายด้้ว่ยเช�นกัน

2. ความเสี่ยงที่นิติบุคคลทั้ง 7 ร้ปแบบจะถ้กใชี�เป็น
เครื่องมือขีองการฟอกเงิน 

จากการว่ิเคราะห์สถิานการณ์์ แนว่โน้มี รว่มีถิึงิ

ร่ปัแบบการฟอกเงิินผิ�านนิต่ิบุคคลทั�งิ 7 ร่ปัแบบ พบว่�า

ปััจจยัเสี�ยงิที�นิติ่บคุคลเหล�านี�อาจถิก่ใช้เปัน็เคร่�องิม่ีอขึ้องิ

21 สำานักงานพื่ระพุื่ทธุศาสนาแห่งชื่าติั้. ข้อม้ลั่ทะเบีัยนวิัดี ณ์
เดีือนมกราคม พื่.ศ. 2562. สืบัค้นจัาก http://www3.onab.
go.th/2019/02/12/wattotalsummaryreport31012562/ เมื�อ
วิันที� 17 สิงหาคม 2563 

การฟอกเงิินได้้ มีาจากสาเหตุ่สำาคัญ 3 ปัระการ ได้้แก� 

ประการแรก การจด้ทะเบยีนจดั้ต่ั�งินติ่บิคุคลยงัิมีีจดุ้อ�อน

หร่อขึ้้อจำากัด้บางิปัระการ โด้ยเฉพาะการต่รว่จสอบผิ่้รับ

ผิลปัระโยชน์ที�แท้จริงิ กล�าว่ค่อ 

1) การจด้ทะเบียนจัด้ต่ั�งิบริษัทในปัระเทศไทย

อย่�ภายใต่้การกำากับด่้แลขึ้องิกรมีพัฒนาธีุรกิจการค้า 

กระทรว่งิพาณ์ิชย์ โด้ยที�กระทรว่งิพาณ์ิชย์มีีนโยบาย

อำานว่ยคว่ามีสะด้ว่กเพ่�อให้การจด้ทะเบียนจัด้ต่ั�งิธุีรกิจ

สามีารถิทำาได้้งิ�ายและมีีขึ้ั�นต่อนการต่รว่จสอบที�ไมี�ยุ�งิยาก 

ระยะเว่ลาการด้ำาเนินการจด้ทะเบียนบริษัทโด้ยเฉลี�ยไมี�

เกนิ 6 ว่นั ซัึ�งิอาจทำาใหเ้กดิ้คว่ามีไมี�รอบคอบในการต่รว่จ

สอบผิ่้รับปัระโยชน์ที�แท้จริงิได้้ เช�น 

• การต่รว่จสอบที�อย่�ที�ถ่ิกใช้เปั็นสถิานที�ในการ

จัด้ต่ั�งิบริษัทว่�าที�อย่�นั�นมีีลักษณ์ะที�เอ่�ออำานว่ย

ต่�อการปัระกอบธีรุกจิหร่อไมี� เห็นได้้จากในคด้ี

ฉ้อโกงิปัระชาชน ที�อย่�ที�ถิ่กใช้ในการปัระกอบ

ธีุรกิจบางิแห�งิเปั็นบ้านร้างิ หร่อเปั็นเพียงิห้องิ

เช�าที�มีีขึ้นาด้เล็ก 

• การต่รว่จสอบบัต่รปัระจำาต่ัว่ปัระชาชนเพ่�อ

ย่นยันต่ัว่ต่นที�แท้จริงิขึ้องิผิ่้จด้ทะเบียนจัด้

ต่ั�งิบริษัท ซัึ�งิพบว่�าบางิกรณี์มีีการสว่มีบัต่ร

ปัระชาชนบุคคลที�เสียชีว่ิต่ไปัแล้ว่ หร่อการนำา

บัต่รปัระจำาต่ัว่ผิ่้อ่�นมีาใช้ในการจด้ทะเบียน 

จัด้ต่ั�งิบริษัท เช�น กรณี์บริษัททัว่ร์มีีการใช้ 

นอมีินีในการจัด้ต่ั�งิบริษัทเปั็นเคร่อขึ้�ายทัว่ร์

ศ่นย์เหรียญ เปั็นต่้น 

• การรับรองิการลงิลายม่ีอช่�อขึ้องิกรรมีการ

บริษัท การที�กรมีพัฒนาธีุรกิจการค้ามีอบ

อำานาจให้บุคคลต่ามีที�กฎหมีายกำาหนด้ให้มีี

อำานาจรับรองิลายม่ีอช่�อและรับรองิเอกสาร

ปัระกอบการจด้ทะเบียนต่ามีใบคำาขึ้อจด้

ทะเบียนนิต่ิบุคคลได้้ เพ่�อเป็ันการอำานว่ย
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คว่ามีสะด้ว่กนั�น อาจเปั็นช�องิทางิให้เกิด้การ

รบัรองิเทจ็ขึ้ึ�นได้ ้ซัึ�งิการด้ำาเนินการในขึ้ั�นต่อน

ด้ังิกล�าว่อาจกลับกลายเปั็นช�องิทางิสำาคัญที�

ทำาให้ผิ่้ปัระกอบวิ่ชาชีพกฎหมีายให้การช�ว่ย

เหล่อแก�อาชญากรที�ต่้องิการฟอกเงิินได้้ 

นอกจากนี�แล้ว่ กฎหมีายขึ้องิปัระเทศไทยยังิมีี

ช�องิโหว่�ให้บริษัทสามีารถิออกหุ้นไมี�ระบุช่�อได้้ถิ้ามีีขึ้้อ

บังิคับขึ้องิบริษัทอนุญาต่ไว่้ ซัึ�งิการออกหุ้นชนิด้ไมี�ระบุ

ช่�อทำาให้ไมี�สามีารถิต่รว่จสอบได้้ว่�าใครค่อผิ่้รับปัระโยชน์

ที�แท้จริงิเพราะหุ้นปัระเภทนี�จะออกให้หลังิจากที�มีีการ

ชำาระราคาค�าหุ้นครบถ้ิว่นแล้ว่ จะไมี�มีี การระบุช่�อผิ่้

เป็ันเจ้าขึ้องิหุ้นลงิในใบหุ้น ระบุไว่้เพียงิ “ใบหุ้นให้แก�ผิ่้

ถ่ิอ” เท�านั�น และการโอนหุ้นชนิด้ไมี�ระบุช่�อยังิสามีารถิ

ทำาได้้งิ�ายเพียงิการส�งิมีอบระหว่�างิผิ่้โอนกับผิ่้รับโอนโด้ย

ไมี�จำาเปั็นต่้องิสลักหลังิใบหุ้นหร่อทำาเปั็นหนังิส่อการโอน

หุ้น ถิ่อเป็ันการซั่�อขึ้ายหุ้นได้้อย�างิสมีบ่รณ์์และการส�งิ

มีอบดั้งิกล�าว่ไมี�จำาเป็ันต้่องิแจ้งิให้บริษัทรับทราบต่ามี

ปัระมีว่ลกฎหมีายแพ�งิและพาณิ์ชย ์มีาต่รา 113522 ซัึ�งิอา  

เป็ันอีกหนึ�งิช�องิทางิที�ผิ่้กระทำาคว่ามีผิิด้ใช้เปั็นเคร่�องิม่ีอ

ในการฟอกเงิินได้้ 

2) การจด้ทะเบียนจดั้ต่ั�งิม่ีลนธิี/ิสมีาคมีอย่�ภายใต่้

การกำากับด่้แลขึ้องิกรมีการปักครองิ กระทรว่งิมีหาด้ไทย 

ยังิมีีจุด้อ�อนในการต่รว่จสอบขึ้้อม่ีลกรรมีการ เน่�องิจาก

ปััจจุบันแบบรับรองิขึ้องิบุคคลผิ่้จะย่�นขึ้อแต่�งิต่ั�งิเปั็น

กรรมีการขึ้องิมี่ลนิธีิจะกำาหนด้ให้ระบุขึ้้อมี่ล เช�น รายได้้

เฉลี�ยต่�อเด่้อน ทรพัยส์นิ ปัระว่ตั่กิารทำางิานในองิคก์รการ

กุศล ปัระว่ัต่ิคด้ีอาญาหร่อคด้ีแพ�งิโด้ยศาลมีีคำาพิพากษา

ถิึงิที�สุด้แล้ว่ ซึั�งิแบบรับรองิดั้งิกล�าว่เปั็นเอกสารรับรองิ

ต่นเองิ ไมี�ได้้มีีการแนบหนังิส่อรับรองิการต่รว่จสอบ

22 ประมวิลั่กฎหมายแพื่่งแลั่ะพื่าณ์ิชื่ย์ มาตั้รา 1135 หุ้นชื่นิดีที�  
ใบัหุ้นออกให้แก่ผ้้ถือนั�น ย่อมโอนกันไดี้เพื่ียงดี้วิยส่งมอบัใบัหุ้นแก่กัน 

ปัระว่ัต่ิอาชญากรรมีจากสำานักงิานต่ำารว่จแห�งิชาต่ิ 

ประการที่่�สอง การกำากับด้่แลนิต่ิบุคคลยังิมีีขึ้้อ

จำากดั้บางิปัระการ ทำาให้ขึ้าด้กลไก “การปัอ้งิกนั” การฟอก

เงิินที�มีีปัระสิทธีิภาพ ทั�งินี� เห็นได้้จากกรณ์ีที�เกิด้ขึ้ึ�นด้ังินี� 

1) การต่ิด้ต่ามีต่รว่จสอบบริษัทที�มีีพฤต่ิกรรมี

ว่�าเปั็นนอมีินี บริษัทที�มีีที�อย่�ผิิด้ปักต่ิ และบริษัทที�มีี การ

รายงิานงิบการเงิินผิิด้ปักต่ิ ซัึ�งิบริษัทเหล�านี�อาจมีีคว่ามี

เสี�ยงิที�จะถ่ิกต่ั�งิขึ้ึ�นมีาบังิหน้าในการกระทำาคว่ามีผิิด้ได้้ 

แต่�ด้้ว่ยข้ึ้อจำากัด้ขึ้องิทรัพยากรบุคคลและงิบปัระมีาณ์ใน

การด้ำาเนินการขึ้องิกรมีพัฒนาธีุรกิจการค้า อาจทำาให้

การลงิพ่�นที�ต่รว่จสอบบริษทัที�มีีพฤติ่กรรมีต้่องิสงิสัยเป็ัน

ไปัได้้ยาก 

2) การกำากับด้่แลการปัระกอบว่ิชาชีพกฎหมีาย

ในปัระเทศไทยยังิไมี�ครอบคลุมีทุกกลุ�มี โด้ยเฉพาะที�

ปัรึกษากฎหมีายที�ให้บริการจัด้ต่ั�งิและบริหารบริษัท 

และบริการร�างิสัญญาหร่อจัด้เต่รียมีเอกสารหลักฐาน

ทางิกฎหมีาย ซัึ�งิที�ปัรึกษากฎหมีายเหล�านี�อาจเขึ้้าไปั

เกี�ยว่ข้ึ้องิได้้ในทุกๆ ขึ้ั�นต่อนขึ้องิการด้ำาเนนิกิจการ ต่ั�งิแต่�

การจัด้หานอมีินีในการเปัิด้บริษัทบังิหน้า การร�างิสัญญา

ที�ไมี�ได้้มีีการด้ำาเนินการกบัทรัพย์สนิจริงิ รว่มีไปัถึิงิการให้

คำาแนะนำาทางิกฎหมีายเพ่�อเลี�ยงิขึ้้อกำาหนด้บางิปัระการ 

3) การกำากับด้่แลทรัสต่์ต่�างิปัระเทศที�เข้ึ้ามีา

ด้ำาเนินการในปัระเทศไทย เน่�องิจากการที�ปัระเทศไทย

ไมี�มีีกฎหมีายทรัสต่์ทำาให้ไมี�มีีการเก็บขึ้้อม่ีลเกี�ยว่กับ

ทรัสต่์ ซัึ�งิรว่มีถึิงิทรัสต่์ต่�างิปัระเทศที�เขึ้้ามีาด้ำาเนินการ

ในปัระเทศไทยด้้ว่ย ทำาใหก้ารว่เิคราะหแ์ละปัระเมิีนคว่ามี

เสี�ยงิและการหามีาต่รการปัอ้งิกันการฟอกเงินิผิ�านทรสัต่์

ต่�างิปัระเทศที�เข้ึ้ามีาด้ำาเนินการในปัระเทศไทยเป็ันไปั

ได้้ยาก 

4) การบังิคับใช้กฎหมีายที�เกี�ยว่กับการฉ้อโกงิ

ปัระชาชน (แชร์ล่กโซั�) เปั็นจุด้เปัราะบางิสำาคัญ เพราะ

หากว่ิเคราะห์ต่ามีหลักทางิเศรษฐศาสต่ร์กับหลักทางิ
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กฎหมีาย พบว่�าอัต่ราโทษไมี�ได้้สัด้ส�ว่นกับม่ีลค�าคว่ามี

เสียหายที�เกิด้ขึ้ึ�นซึั�งิอาจเป็ันสิ�งิจ่งิใจให้ผิ่้กระทำาคว่ามีผิิด้

ต่ัด้สินใจที�จะทำาคว่ามีผิิด้ฐานฉ้อโกงิปัระชาชนได้้งิ�ายขึ้ึ�น 

และส�งิผิลให้เกิด้ปััญหาการฟอกเงิินต่ามีมีา เน่�องิจากผิ่้

กระทำาคว่ามีผิดิ้มัีกจะนำาเงินิที�ได้้จากการฉ้อโกงิปัระชาชน

แปัรสภาพเพ่�อหลบเลี�ยงิการยึด้และอายัด้ทรัพย์จากเจ้า

หน้าที�

5) การกำากับด่้แลองิค์กรไมี�แสว่งิหากำาไร ไมี�ว่�าจะ

เปั็นการต่รว่จสอบแหล�งิที�มีาขึ้องิเงิินบริจาคที�ทำาได้้ยาก

เน่�องิจากกฎหมีายยงัิไมี�กำาหนด้ใหผ้ิ่บ้รจิาคต่อ้งิแสด้งิต่น 

การขึ้าด้มีาต่รการคว่บคุมีภายในและการส�งิเสริมีคว่ามี

โปัร�งิใสขึ้องิองิค์กรไมี�แสว่งิหากำาไร เช�น การต่รว่จสอบ

ภายในองิค์กร (self-regulation) หร่อการเปิัด้เผิยข้ึ้อม่ีล

ต่�อสาธีารณ์ชนขึ้องิองิค์กรไมี�แสว่งิหากำาไร 

นอกจากนี� ยังิพบคว่ามีเสี�ยงิในการกำากับด่้แล

องิค์กรไมี�แสว่งิหากำาไรแต่�ละปัระเภท เช�น 

• กรณ์ีม่ีลนิธีิ ขึ้าด้การวิ่เคราะห์ขึ้้อม่ีลบัญชี

รายรับรายจ�ายและงิบดุ้ลขึ้องิม่ีลนิธีิ การ

กำาหนด้กรอบการปัระเมีินคว่ามีเสี�ยงิมี่ลนิธีิใน

การลงิพ่�นที�ต่รว่จสอบ 

• กรณี์สมีาคมี เน่�องิจากกฎหมีายมิีได้้ให้อำานาจ

นายทะเบียนเพ่�อต่ิด้ต่ามีต่รว่จสอบ และ

สมีาคมีไมี�ต่้องิรายงิานผิลการด้ำาเนินงิาน

ปัระจำาปีั รายงิานข้ึ้อม่ีลทางิการเงิิน และ

รายงิานการปัระชมุีขึ้องิคณ์ะกรรมีการสมีาคมี 

• กรณี์โรงิเรียนเอกชนไมี�แสว่งิหากำาไร เช�น การ

ต่รว่จสอบคณ์ะผิ่้บริหารโรงิเรียน รว่มีถิึงิการ

เบิกจ�ายงิบปัระมีาณ์ที�ได้้รับการอุด้หนุนจาก

ภาครัฐ ต่ลอด้จนขึ้อ้จำากดั้ด้้านงิบปัระมีาณ์และ

จำานว่นเจ้าหน้าที�ขึ้องิหน�ว่ยงิานกำากับด่้แลที�

ทำาให้ไมี�สามีารถิต่รว่จสอบองิค์กรไมี�แสว่งิหา

กำาไรได้้ครบทุกแห�งิ 

6) การกำากับด่้แลว่ัด้ โด้ยเฉพาะการกำากับด่้แล

การเปิัด้เผิยข้ึ้อม่ีลเกี�ยว่กับบัญชีรับ–จ�ายขึ้องิวั่ด้ซัึ�งิยังิ

ไมี�ได้้ระบุไว่้ชัด้เจน ทั�งินี� จากแนว่ทางิปัฏิิบัต่ิต่ามีกฎ

กระทรว่งิ ฉบับที� 2 (พ.ศ. 2511) กำาหนด้ไว่้เพียงิให้มีีการ

จดั้ทำาบญัชีขึ้องิวั่ด้ 2 เล�มี ได้้แก� สมุีด้เงินิสด้ และบัญชีแยก

ปัระเภท เมี่�อจัด้ทำาบญัชีทั�งิ 2 เล�มีแล้ว่ ให้ว่ัด้เกบ็รกัษาไว่้

ที�ว่ัด้เพ่�อปัระโยชน์ในการต่รว่จสอบในการขึ้อเคร่�องิราช

อิสริยาภรณ์์ ขึ้อเป็ันวั่ด้พัฒนา และเม่ี�อมีีชาว่บ้านร้องิ

เรียนเท�านั�น ไมี�ได้้กำาหนด้ให้มีีการปัระกาศเผิยแพร�ต่ามี

ปั้ายต่�างิๆ ในบริเว่ณ์ว่ัด้ให้สาธีารณ์ชนได้้รับทราบ แมี้ว่�า

จะกำาหนด้ให้ว่ัด้นำาต่ัว่เลขึ้รายละเอียด้ขึ้องิรายรับแต่�ละ

ปัระเภทและรายจ�ายแต่�ละปัระเภทในแต่�ละเด่้อน จัด้ทำา

รายงิานบัญชีรายรับรายจ�ายขึ้องิว่ัด้ เพ่�อส�งิสำานักงิาน 

พศ. จังิหว่ัด้ในทุก 1 เด่้อนก็ต่ามี แต่�ก็ไมี�ได้้กำาหนด้ให้

มีีการเผิยแพร�ให้สาธีารณ์ชนรับทราบเกี�ยว่กับยอด้เงิิน

บริจาคในแต่�ละเด่้อน และค�าใช้จ�ายที�ใช้ไปัซัึ�งิอาจทำาให้ 

เปั็นจุด้เสี�ยงิสำาคัญที�ว่ัด้จะถิ่กใช้เปั็นเคร่�องิม่ีอในการ 

กระทำาคว่ามีผิิด้ได้้ 
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ประการสุดที่้าย ขึ้าด้การบ่รณ์าการร�ว่มีกัน

ระหว่�างิหน�ว่ยงิานกำากับด้่แลนิต่ิบคุคลทั�งิ 7 ร่ปัแบบ และ

หน�ว่ยงิานที�เกี�ยว่ขึ้้องิกับการปั้องิกันและปัราบปัรามีการ

ฟอกเงิินที�อาจมีีคว่ามีเสี�ยงิทำาใหก้ารจดั้ทำามีาต่รการ “การ

ปัอ้งิกนั” การฟอกเงินิไมี�มีีปัระสทิธีภิาพที�ด้ ีซัึ�งิเหน็ได้้จาก

กรณ์ีที�เกิด้ขึ้ึ�น ค่อ 

1) ปัระเทศไทยยังิมีีปััญหาด้้านการเขึ้้าถิึงิขึ้้อมี่ล

ขึ้องิกลุ�มีบุคคลหร่อนิต่ิบุคคล เช�น ขึ้้อม่ีลการเสียภาษี 

ขึ้้อม่ีลผิ่้ถิ่อหุ้น การต่รว่จสอบสถิานะการเป็ันกรรมีการ

บริษัท การต่รว่จสอบสถิานะทางิคด้ีคว่ามีต่�างิๆ เปั็นต่้น 

เน่�องิจากขึ้้อม่ีลเหล�านี�กระจัด้กระจายอย่�ภายใต่้หน�ว่ย

งิานหลายแห�งิซัึ�งิเปัน็อุปัสรรคต่�อการสบ่คน้ขึ้อ้มีล่เพ่�อใช้

ปัระกอบการปัระเมิีนคว่ามีเสี�ยงิก�อนรับล่กค้าขึ้องิสถิาบัน

การเงินิ รว่มีไปัถึิงิการส่บค้นข้ึ้อม่ีลเพ่�อต่รว่จสอบ ผิ่ร้บัผิล

ปัระโยชนที์�แทจ้รงิิในขัึ้�นต่อนขึ้องิการรบัจด้ทะเบยีนจดั้ต่ั�งิ

บริษัท การจัด้ต่ั�งิมี่ลนิธีิและการจัด้ต่ั�งิสมีาคมี 

2) การช�ว่ยเหล่อผิ่้ เสียหายจากการฉ้อโกงิ

ปัระชาชน (แชร์ล่กโซั�) ยงัิไมี�เช่�อมีโยงิกนัชดั้เจน เน่�องิจาก

ปััจจุบันมีีหน�ว่ยงิานที�เกี�ยว่ขึ้้องิกับการฉ้อโกงิปัระชาชน

หลายแห�งิ ไมี�ว่�าจะเปัน็สำานกังิานคณ์ะกรรมีการคุ้มีครองิ

ผ้่ิบริโภค สำานักงิานเศรษฐกิจการคลังิ และกระทรว่งิ

ยุต่ิธีรรมี เป็ันหน�ว่ยงิานที�มีีหน้าที�รับเร่�องิร้องิเรียนจาก

ผ้่ิเสียหาย และต่้องิส�งิเร่�องิต่�อไปัยังิสำานักงิานต่ำารว่จ

แห�งิชาต่ิ และกรมีสอบสว่นคด้ีพิเศษซัึ�งิเป็ันหน�ว่ยงิานที�

มีีอำานาจส่บสว่นและสอบสว่นต่ามีพระราชกำาหนด้การ

ก้่ย่มีเงิินที�เปั็นการฉ้อโกงิปัระชาชน พ.ศ. 2527 ขึ้ณ์ะที�

สำานักงิาน ปัปังิ. เปั็นหน�ว่ยงิานที�มีีหน้าที�ในการยึด้และ

อายัด้ทรัพย์สินที�ได้้มีาจากการกระทำาคว่ามีผิิด้ 

ขี�อเสนอแนะ 

การปัรับปัรงุิกลไกการ “ป้ัองิกนั” ปััญหาการฟอก

เงิิน รว่มีถิึงิการปัรับปัรุงิการบังิคับใช้กฎหมีายให้มีีคว่ามี

เหมีาะสมีนั�นเปั็นสิ�งิจำาเปั็นที�ปัระเทศไทยต่้องิเร�งิด้ำาเนิน

การเพ่�อให้การด้ำาเนินงิานด้้านการต่�อต่้านการฟอกเงิิน

สอด้คล้องิกับมีาต่รฐานสากล 

ทั�งินี� การปัรับปัรุงิด้ังิกล�าว่อาจมีีหลายปัระเด้็น

ที�จะต่้องิด้ำาเนินการ หากคว่รจัด้ลำาด้ับต่ามีสถิานการณ์์ที�

คว่รทำาก�อนหลังิ เพ่�อให้ “การปั้องิกัน” การฟอกเงิินผิ�าน

นิต่ิบุคคลทั�งิ 7 ร่ปัแบบมีีปัระสิทธีิผิลมีากที�สุด้ ขึ้้อเสนอ

แนะในส�ว่นนี�จะจำาแนกออกเปั็น 2 ส�ว่น ได้้แก� 

1. ขึ้้อเสนอแนะระยะเร�งิด้�ว่น ซัึ�งิเปั็นปัระเด้็นที�

ต่้องิรีบด้ำาเนินการเพ่�อมีิให้ปััญหาการฟอกเงิินดั้งิกล�าว่

ลุกลามีและสร้างิคว่ามีเสียหายมีากกว่�าเด้ิมี โด้ยเฉพาะ

ปััญหาการเล�นแชร์ที�มีีการฉ้อโกงิปัระชาชน และ

2. ขึ้้อเสนอแนะที�ไมี�เร�งิด้�ว่น แต่�ต่้องิด้ำาเนินการ

เพ่�อเพิ�มีปัระสิทธีิภาพการป้ัองิกันและปัราบปัรามีการ

ฟอกเงิินขึ้องิไทย 

1. ขี�อเสนอแนะระยะเร่งด่วนที่ต�องรีบดำาเนินการ
การเล�นแชร์ที�มีีการฉ้อโกงิปัระชาชนเปั็นปััญหา

ใหญ�ที�เกิด้ขึ้ึ�นในสังิคมีไทย และมีีแนว่โน้มีที�จะเพิ�มีมีาก

ขึ้ึ�นเร่�อยๆ เน่�องิจากอาชญากรมีักจะหาช�องิทางิและร่ปั

แบบการนำาเสนอใหมี�ๆ มีาใช้เพ่�อหลอกลว่งิและชักชว่น

ปัระชาชนให้ร�ว่มีลงิทุน ซัึ�งิจากสถิิต่ิจำานว่นคด้ีและมี่ลค�า

คว่ามีเสียหายที�เกิด้ขึ้ึ�นนั�นมีีจำานว่นผิ่้เสียหายรว่มีกันไมี�

น้อย รว่มีทั�งิมีีม่ีลค�าเสียหายจากการฉ้อโกงิปัระชาชน

มีากกว่�า 1,000 ล้านบาท นอกจากนั�นคว่ามีเสียหายที�

เกิด้ขึ้ึ�นด้ังิกล�าว่อาจจะนำาไปัส่�การยักย้ายถิ�ายเทเงิินที�ได้้

จากการกระทำาผิิด้ไปัส่�การฟอกเงิิน เพ่�อหลบเลี�ยงิการ

ต่รว่จจับ ยึด้และอายัด้ทรัพย์จากเจ้าหน้าที�ขึ้องิรัฐได้้ ด้ังิ

นั�นจึงิจำาเปั็นที�จะต่้องิเร�งิด้ำาเนินการจัด้ทำามีาต่รการเพ่�อ

ปั้องิกันปััญหาด้ังิกล�าว่มีิให้ลุกลามีและสร้างิคว่ามีเสีย

หายมีากกว่�าเด้ิมี
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1.1 ข้้อเสนอแนะในการแก้ไข้กฎหมาย 

จากแนว่คิด้เศรษฐศาสต่ร์อาชญากรรมีที�ว่�า หาก

ต่้นทุนขึ้องิการกระทำาคว่ามีผิิด้น้อยกว่�าผิลปัระโยชน์ที�

ได้้รับจากการกระทำาคว่ามีผิิด้ ย�อมีเป็ันจุด้เสี�ยงิสำาคัญที�

ทำาใหอ้าชญากรไมี�เกรงิกลวั่ต่�อกฎหมีาย ทั�งิเม่ี�อว่เิคราะห์

ต่้นทุนขึ้องิการกระทำาคว่ามีผิิด้ อันได้้แก� โอกาสที�จะถิ่ก

จบัด้ำาเนินคดี้ ค�าใชจ้�ายที�เสียไปัเพ่�อทำาใหร่้ปัแบบขึ้องิแชร์

ล่กโซั�มีีคว่ามีสลับซัับซั้อนยิ�งิขึ้ึ�น และอัต่ราโทษที�จะได้้รับ

ค่อ ต่้นทุนค�าเสียโอกาส (opportunity cost) ระยะเว่ลา

ที�ถ่ิกจำาคุกและรายได้้ที�หายไปัในระหว่�างิจำาคุก เปัรียบ

เทียบกับผิลปัระโยชน์ที�อาชญากรได้้รับจากการฉ้อโกงิ

ปัระชาชน (แชรล์ก่โซั�) พบว่�า ต่น้ทนุขึ้องิการกระทำาคว่ามี

ผิดิ้หร่อบทลงิโทษที�อาชญากรจะได้้รบันอ้ยกว่�าทรัพย์สนิ

ที�ได้้จากการหลอกลว่งิหร่อฉ้อโกงิปัระชาชน (แชร์ล่กโซั�) 

ย�อมีเปั็นจุด้เสี�ยงิสำาคัญที�จะทำาให้อาชญากรต่ัด้สินใจ

กระทำาผิิด้ได้้งิ�าย ด้ังินั�นการปัรับปัรุงิอัต่ราโทษคว่รมีีการ

พิจารณ์าปัรับเพิ�มีให้สอด้คล้องิกับคว่ามีเสียหายและ 

ผิลกระทบต่�อเศรษฐกิจเปั็นว่งิกว่้างิ 

1.1.1 แก้ไข้เพิ�มเติิมอัติราโทษัจำาคุก และโทษัปรับุใน

มาติรา 12 แห่งิพระราชีกำาหนดำการก้้ยืมเงิินที�เป็นการ

ฉ้้อโกงิประชีาชีน พ.ศ. 2527 

• ของเดิิม มีาต่รา 12 ผิ่้ใด้กระทำาคว่ามีผิิด้ต่ามี

มีาต่รา 4 หร่อมีาต่รา 5 ต่้องิระว่างิโทษจำาคุก

ต่ั�งิแต่�ห้าปัีถิึงิสิบปัี และปัรับต่ั�งิแต่�ห้าแสนบาท

ถิงึิหนึ�งิล้านบาท และปัรับอกีไมี�เกินวั่นละหนึ�งิ

หมี่�นบาทต่ลอด้เว่ลาที�ยังิฝ่าฝืนอย่� 

• ขึ้้อเสนอขึ้องิคณ์ะผิ่้ว่ิจัย มีาต่รา 12 

 – เสนอให้เพิ�มีโทษจำาคุกมีากขึ้ึ�น เปั็น “ต่้องิ

ระว่างิโทษจำาคุกต่ั�งิแต่�เจ็ด้ปัีถิึงิสิบห้าปัี” 

 – เสนอให้เพิ�มีโทษปัรับ โด้ยอาจแก้ไขึ้โทษ

ปัรับเป็ัน “สองิเท�าขึ้องิม่ีลค�าคว่ามีเสียหายที�

เกดิ้ขึ้ึ�น แต่�ทั�งินี�ต่อ้งิไมี�ต่ำ�ากว่�า 1,000,000 บาท” 

อย�างิไรก็ด้ี การกำาหนด้อัต่ราโทษจำาคุกและโทษ

ปัรับนี�เปัน็เพยีงิขึ้อ้เสนอแนะเบ่�องิต่น้เท�านั�น การกำาหนด้

อตั่ราโทษจำาคุกและโทษปัรับที�เหมีาะสมีจำาเปัน็ต้่องิมีีการ

ศกึษาในเชิงิลกึต่�อไปัเพ่�อคำานงึิถิงึิผิลกระทบที�อาจจะเกิด้

ขึ้ึ�นด้้ว่ย

1.1.2 บุทบัุญญัติิอายุความในพระราชีกำาหนดำการก้้ยืม

เงิินที�เป็นการฉ้้อโกงิประชีาชีน พ.ศ. 2527 

พระราชกำาหนด้การก่้ย่มีเงิินที�เปั็นการฉ้อโกงิ

ปัระชาชน พ.ศ. 2527 ไมี�ได้้มีีบทบัญญตั่เิร่�องิอายุคว่ามีไว้่

เปั็นการเฉพาะ แต่�คด้ีฉ้อโกงิปัระชาชน (แชร์ล่กโซั�) เปั็น

คด้ทีี�มีีโทษทางิอาญา ด้งัินั�น ในเร่�องิการกำาหนด้อายุคว่ามี

ต่้องิบังิคับใช้ต่ามีกฎหมีายทั�ว่ไปัโด้ยอนุโลมีต่ามีมีาต่รา 

95 และมีาต่รา 98 แห�งิปัระมีว่ลกฎหมีายอาญา 

คณ์ะผิ่้วิ่จัยเห็นว่�าคว่รมีีการบัญญัต่ิกฎหมีาย

เร่�องิให้อายุคว่ามีสะดุ้ด้หยุด้ลงิไว่้เปั็นการเฉพาะ ในพระ

ราชกำาหนด้การก้่ย่มีเงินิที�เป็ันการฉอ้โกงิปัระชาชน พ.ศ. 

2527 เพ่�อปัอ้งิกันคด้หีมีด้อายคุว่ามี ทั�งินี� การกำาหนด้อายุ

คว่ามีให้สะดุ้ด้หยุด้ลงิอาจเทียบเคียงิได้้ต่ามีบทบัญญัต่ิ

ขึ้องิกฎหมีายในมีาต่รา 7 แห�งิพระราชบัญญัติ่ปัระกอบ

รัฐธีรรมีน่ญว่�าด้้ว่ยการป้ัองิกันและปัราบปัรามีการทุจริต่ 

พ.ศ. 2561 “มีาต่รา 7 ในการด้ำาเนินคด้ีอาญาต่ามีพระ

ราชบัญญัต่ิปัระกอบรัฐธีรรมีน่ญนี� ถ้้าผู้้้ถ้้กกล่่าวหา

หรืือจำำาเล่ยหล่บหนีีไปในีรืะหว่างถ้้กดิำาเนีินีคดิีหรืือ

รืะหว่างการืพิิจำารืณาของศาล่ มิให้นีับรืะยะเวล่าที่ี�

ผู้้้ถ้้กกล่่าวหา หรืือจำำาเล่ยหล่บหนีีรืวมเป็นีส่่วนีหน่ี�ง

ของอายุความ แล่ะเมื�อไดิ้มีคำาพิิพิากษาถ้่งที่ี�สุ่ดิให้

ล่งโที่ษจำำาเล่ย ถ้้าจำำาเล่ยหล่บหนีีไปในีรืะหว่างต้้อง

คำาพิิพิากษาถ้่งที่ี�สุ่ดิให้ล่งโที่ษ มิให้นีำาบที่บัญญัต้ิ

แห่งปรืะมวล่กฎหมายอาญามาต้รืา 98 มาใช้้บังคับ” 
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อย�างิไรก็ต่ามี การแก้ไขึ้กฎหมีายในระดั้บพระ

ราชกำาหนด้นั�นค�อนขึ้้างิมีีคว่ามียากลำาบาก จำาเปั็นต่้องิ

พิจารณ์าถิึงิสาระสำาคัญและผิลกระทบอย�างิรอบด้้าน ด้ังิ

นั�น การพิจารณ์าแก้ไขึ้กฎหมีายด้ังิกล�าว่คว่รต่้องิมีีการ

ศึกษาและพิจารณ์าเปัรียบเทียบปัระกอบหลักเกณ์ฑ์์

เพิ�มีเติ่มี ทั�งินี� พระราชบัญญัติ่หลักเกณ์ฑ์์การจัด้ทำาร�างิ

กฎหมีายและการปัระเมีินผิลสัมีฤทธีิ�ขึ้องิกฎหมีาย พ.ศ. 

2562 มีาต่รา 5 มีาต่รา 21(8) และมีาต่รา 2823 กำาหน

23 พื่ระราชื่บััญญัติั้หลั่ักเกณ์ฑ์์การจััดีทำาร่างกฎหมายแลั่ะการประเมิ
ผลั่สัมฤทธุิ�ของกฎหมาย พื่.ศ. 2562 
 มาตั้รา 5 หน่วิยงานของรัฐพึื่งจััดีให้มีกฎหมายเพื่ียงเท่าที�จัำาเป็น 
แลั่ะยกเลิั่กหร่อปรับัปรุงกฎหมายที�หมดีควิามจัำาเป็นหร่อไม่สอดีคล้ั่อง
กับัสภาพื่การณ์์ หร่อที�เป็นอุปสรรคตั้่อการดีำารงชื่ีวิิตั้หร่อการประกอบั
อาชื่ีพื่ โดียไม่ชื่ักชื่้าเพื่่�อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชื่าชื่น 
 ให้หน่วิยงานของรัฐดีำาเนินการให้ประชื่าชื่นเข้าถึงตั้ัวิบัทกฎหมาย
ตั้่างๆ ได้ีโดียสะดีวิกแลั่ะสามารถเข้าใจักฎหมายไดี้ง่ายเพื่่�อปฏิิบััตั้ิตั้าม
กฎหมายไดี้อย่างถ้กตั้้อง 
 ก่อนการตั้รากฎหมายทุกฉบัับั หน่วิยงานของรัฐพื่ึงจััดีให้มีการรับั
ฟังควิามคิดีเห็นของผ้้ที�เกี�ยวิข้องแลั่ะวิิเคราะห์ผลั่กระทบัที�อาจัเกิดีข้�น
จัากกฎหมายอย่างรอบัดี้านแลั่ะเป็นระบับั รวิมทั�งเปิดีเผยผลั่การรับัฟัง
ควิามคิดีเห็นแลั่ะการวิิเคราะห์นั�นแก่ประชื่าชื่น แลั่ะนำาผลั่นั�นมาประกอบั
การพื่่จัารณ์าในกระบัวินการตั้รากฎหมายทุกขั�นตั้อน 
 ในการจััดีทำาร่างกฎหมาย หน่วิยงานของรัฐพื่ึงใชื่้ระบับัอนุญาตั้แลั่ะ
ระบับัคณ์ะกรรมการเฉพื่าะกรณี์ที�จัำาเป็น แลั่ะพึื่งกำาหนดีหลั่กัเกณ์ฑ์ก์าร
ใชื่้ดีุลั่ยพื่่นิจัของเจั้าหน้าที�ของรัฐแลั่ะระยะเวิลั่าในการดีำาเนินการตั้ามขั�น
ตั้อนตั้า่งๆ ที�บัญัญตัั้ไิวิใ้นกฎหมายใหช้ื่ดัีเจัน รวิมทั�งพื่งึกำาหนดีโทษ์ทาง
อาญาเฉพื่าะควิามผิดีร้ายแรง 
 มาตั้รา 21 หน่วิยงานของรัฐตั้้องตั้รวิจัสอบัแลั่ะพื่่จัารณ์าจััดีทำาร่าง
กฎหมายให้สอดีคลั่้องกับัหลั่ักเกณ์ฑ์์ ดีังตั้่อไปนี� 
 (8) การกำาหนดีโทษ์อาญาสำาหรบััการกระทำาควิามผดิีใดี ใหค้ำานงึถงึ
หลั่ักเกณ์ฑ์์ดีังตั้่อไปนี� 
 (ก) การกระทำานั�นต้ั้องกระทบัต่ั้อควิามมั�นคงหร่อควิามปลั่อดีภัย
ของประเทศ ควิามสงบัเรียบัร้อยหร่อศีลั่ธุรรมอันดีีของประชื่าชื่นอย่าง
ร้ายแรง หร่อมีผลั่กระทบัตั้่อส่วินรวิม 
 (ข) เป็นกรณี์ที�ไม่สามารถใชื่้มาตั้รการอื�นใดีเพื่่�อบัังคับัใชื่้กฎหมาย
อย่างได้ีผลั่แลั่ะมีประสิทธิุภาพื่เพีื่ยงพื่อที�จัะให้ประชื่าชื่นปฏิิบััติั้ตั้าม
กฎหมายไดี้ 
 มาตั้รา 28 ในหมวิดีนี� กฎหมายใหห้มายควิามรวิมถงึพื่ระราชื่กำาหนดี
แลั่ะประกาศหร่อคำาสั�งบัรรดีาที�มีผลั่บัังคับัเชื่่นเดีียวิกับักฎหมายดี้วิย 

ให้การจัด้ทำาร�างิกฎหมีายที�เกี�ยว่ขึ้้องิกับการให้บุคคลใด้

ต่อ้งิรับโทษทางิอาญา หร่อกำาหนด้โทษทางิอาญาใหห้นกั

ขึ้ึ�น จะต่้องิคำานึงิถิึงิหลักเกณ์ฑ์์ 2 ปัระการ ได้้แก� 

(1) การกระทำานั�นต้่องิกระทบต่�อคว่ามีมัี�นคงิหร่อ

คว่ามีปัลอด้ภัยขึ้องิปัระเทศ คว่ามีสงิบ เรียบร้อย หร่อ

ศีลธีรรมีอันด้ีขึ้องิปัระชาชนอย�างิร้ายแรงิ หร่อมีีผิลกระ

ทบต่�อส�ว่นรว่มี 

(2) ต่้องิเปั็นกรณ์ีที�ไมี�สามีารถิใช้มีาต่รการอ่�น

ใด้เพ่�อบังิคับใช้กฎหมีายอย�างิได้้ผิลและมีีปัระสิทธีิภาพ

เพียงิพอที�จะทำาให้ปัระชาชนปัฏิิบัต่ิต่ามีกฎหมีายได้้ 

ด้ังินั�น การแก้ไขึ้กฎหมีายต่ามีขึ้้อเสนอขึ้องิคณ์ะ

ผิ่ว้่จิยัจึงิจำาเป็ันต้่องิพิจารณ์าว่�าการฉ้อโกงิปัระชาชน (แชร์

ล่กโซั�) เขึ้้าเงิ่�อนไขึ้ต่ามีที�กำาหนด้ไว่้ขึ้้างิต่้นหร่อไมี� 

1.2 ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย 

(1) สำานักงิาน ปัปังิ. อาจร�ว่มีกับหน�ว่ยงิานด้ังินี� 

1) สำานักงิานคณ์ะกรรมีการคุ้มีครองิผิ่้บริโภค 2) กรมี

ปัระชาสัมีพันธี์และปัระชาสัมีพันธี์จังิหว่ัด้ 3) สำานักงิาน

เศรษฐกิจการคลังิ และ 4) องิค์กรปักครองิส�ว่นท้องิถิิ�น 

(เทศบาล อบจ. และอบต่.) เร�งิด้ำาเนินการให้คว่ามีร่้และ

ปัระชาสัมีพันธ์ีเกี�ยว่กับการฉ้อโกงิปัระชาชนในร่ปัแบบ

ต่�างิๆ เพ่�อเสริมีสรา้งิเกราะป้ัองิกันเบ่�องิต้่นมิีใหป้ัระชาชน

ถิ่กหลอกลว่งิจากอาชญากรรมีด้ังิกล�าว่ 

(2) สำานกังิาน ปัปังิ. ต่อ้งิขึ้อคว่ามีร�ว่มีม่ีอสถิาบนั

การเงินิทุกแห�งิในการต่รว่จคัด้กรองิอย�างิเข้ึ้มีงิว่ด้กับกลุ�มี

บุคคลและนิต่ิบุคคลเพ่�อปั้องิกันมีิให้มีีการเปิัด้บัญชีผิิด้

ว่ัต่ถิุปัระสงิค์ โด้ยเฉพาะการรับเงิินจากการกระทำาคว่ามี

ผิิด้ฉ้อโกงิปัระชาชน นอกจากนี�คว่รกำากับให้สถิาบันการ

เงิินทุกแห�งิต่รว่จสอบรายงิานธีุรกรรมีทางิการเงิินที�ต่้องิ

สงิสัยเพ่�อส�งิต่�อให้สำานักงิาน ปัปังิ. 

(3) สำานักงิาน ปัปังิ. จำาเปั็นต่้องิเพิ�มีบุคลากรใน

การต่รว่จสอบธีุรกรรมีทางิการเงิินที�ต่้องิสงิสัย เพ่�อช�ว่ย
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ยับยั�งิและปั้องิกันมีิให้เกิด้คว่ามีเสียหายจากการฉ้อโกงิ

ปัระชาชนเป็ันว่งิกว่้างิ เช�นกรณ์ีที�เกิด้ขึ้ึ�นในปัระเทศ

ไต่้หว่ัน หลังิจากที�ได้้รับรายงิานธีุรกรรมีที�ต่้องิสงิสัย

จากสถิาบันการเงิินแล้ว่ สำานักงิาน ปัปังิ. ไต่้หว่ัน ได้้เริ�มี

รว่บรว่มีขึ้อ้ม่ีลขึ้องิบรษิทัและว่เิคราะหธ์ีรุกรรมีที�เกี�ยว่ขึ้อ้งิ

ทั�งิหมีด้เพ่�อเร�งิด้ำาเนินการทางิกฎหมีายกับบริษัทที�

ฉ้อโกงิปัระชาชน 

(4) สำานักงิานต่ำารว่จแห�งิชาติ่คว่รกำาหนด้ให้

สถิานีต่ำารว่จทั�ว่ปัระเทศเป็ันผิ่้รับแจ้งิคว่ามีร้องิทุกขึ้์ให้

กับผิ่้เสียหายจากการถิ่กฉ้อโกงิ แมี้ว่�าสถิานีต่ำารว่จนั�น

จะไมี�มีีอำานาจสอบสว่นเน่�องิจากไมี�ใช�ท้องิที�ที�เกิด้เหตุ่

กต็่ามี แต่�ต่อ้งิมีีหนา้ที�รบัคำารอ้งิทกุขึ้ข์ึ้องิผิ่เ้สยีหายและส�งิ

คำารอ้งิทุกข์ึ้นั�นไปัยังิสถิานีต่ำารว่จท้องิที�ที�เกิด้เหต่ ุเพ่�อให้

พนกังิานสอบสว่นผิ่มี้ีอำานาจรว่บรว่มีพยานหลกัฐานเพ่�อ

ย่�นคำาฟ้องิต่�อศาลต่�อไปั 

นอกจากนี�แล้ว่ เพ่�อเป็ันการปั้องิกันมิีให้เกิด้

อาชญากรรมีการฉ้อโกงิปัระชาชนเปั็นจำานว่นมีาก 

สำานกังิาน ปัปังิ. อาจขึ้อคว่ามีร�ว่มีม่ีอกบัหน�ว่ยงิานบงัิคบั

ใช้กฎหมีายที�เกี�ยว่กับการฉ้อโกงิปัระชาชน พิจารณ์า

ปัรับปัรุงิแก้ไขึ้พระราชกำาหนด้การก้่ย่มีเงิินที�เป็ันการ

ฉ้อโกงิปัระชาชน พ.ศ. 2527 โด้ยเฉพาะการเพิ�มีอัต่รา

โทษให้สอด้คล้องิกับคว่ามีเสียหายที�เกิด้ขึ้ึ�น

2. ขี�อเสนอแนะที่ไม่เร่งด่วน แต่ต�องดำาเนินการ 
2.1 ข้้อเสนอแนะในการแก้ไข้กฎหมาย 

ขึ้อ้เสนอแนะในการแกไ้ขึ้กฎหมีายด้งัิกล�าว่นี�เปัน็

ขึ้้อเสนอแนะที�คณ์ะผิ่้ว่ิจัยมีองิว่�าจะเปั็นเคร่�องิม่ีอในการ

ช�ว่ย “ป้ัองิกนั” มีใิหเ้กิด้ปััญหาการฟอกเงินิได้้ แต่�ปัระเด็้น

สำาคัญที�สุด้ ค่อ การบังิคับใช้กฎหมีายดั้งิกล�าว่จะต้่องิมีี

ปัระสิทธีิภาพมีากพอ มีิใช�เปั็นเพียงิการแก้ไขึ้กฎหมีาย

ให้เป็ันไปัต่ามีมีาต่รฐานสากลเท�านั�น แต่�ไมี�สามีารถินำา

ไปับังิคับใช้เพ่�อแก้ปััญหาการฟอกเงิินได้้จริงิ 

นอกจากนี� การแก้ไขึ้กฎหมีายดั้งิกล�าว่จำาเป็ัน

ต่้องิได้้รับคว่ามีร�ว่มีม่ีอจากหน�ว่ยงิานที� เกี�ยว่ข้ึ้องิ

เน่�องิจากกฎหมีายส�ว่นใหญ�มิีได้้อย่�ภายใต่้การกำากับ

ด่้แลขึ้องิสำานักงิาน ปัปังิ. ด้ังินั�นจึงิจำาเป็ันต้่องิขึ้อ 

คว่ามีร�ว่มีม่ีอให้หน�ว่ยงิานที�เกี�ยว่ข้ึ้องิเร�งิด้ำาเนินการ ด้ังิ

ต่�อไปันี� 

2.1.1 การกำากับุด้ำแลเพื�อป้องิกันการจัดำติั�งิธุุรกิจบัุงิหน้า

หรือบุริษััทบุังิหน้าเพื�อฟอกเงิิน 

ก. การกำากับดูแลการรับรองลายมือชืิ�อ 

เพ่�อให้การต่รว่จสอบผิ่้รับปัระโยชน์ที�แท้จริงิ 

(beneficial owner) ในการจด้ทะเบียนจัด้ต่ั�งิบริษัทมีี

ปัระสิทธีิภาพและเป็ันไปัต่ามีข้ึ้อแนะนำาขึ้องิ FATF ขึ้้อ 

24 ขึ้ั�นต่อนการรับรองิลายม่ีอช่�อจึงิเปั็นปัระเด้็นสำาคัญ 

หร่อเปั็นเคร่�องิม่ีอที�จะใช้ในการต่รว่จสอบผิ่้รับปัระโยชน์

ที�แท้จริงิ 

ทั�งินี� ภายใต้่กฎหมีายว่�าด้้ว่ยการจด้ทะเบียน

ห้างิหุ้นส�ว่นและบริษัท พ.ศ. 2561 ขึ้้อ 48 กำาหนด้ให้การ

ลงิลายม่ีอช่�อในคำาขึ้อจด้ทะเบียนสามีารถิด้ำาเนินการ

ได้้หลายวิ่ธีี ไมี�ว่�าจะเป็ันการลงิลายม่ีอช่�อต่�อหน้านาย

ทะเบียน พนักงิานฝ่ายปักครองิ เจ้าหน้าที�ขึ้องิรัฐ หร่อ

แมี้แต่�การลงิลายม่ีอช่�อต่�อหน้าบุคคลที�กฎหมีายกำาหนด้ 

เช�น ทนายคว่ามี เนต่ิบัณ์ฑ์ิต่ไทย ผิ่้รับอนุญาต่ปัระกอบ

ว่ิชาชีพบัญชี เป็ันต้่น และสามีารถิมีอบอำานาจให้บุคคล

อ่�นไปัย่�นเอกสารกับกรมีพัฒนาธีุรกิจการค้าได้้โด้ยไมี�

จำาเปั็นต่้องิลงิลายม่ีอช่�อในใบคำาขึ้อจด้ทะเบียนต่�อหน้า

นายทะเบียนกรมีพัฒนาธีุรกิจการค้าอีก เน่�องิจากได้้ลงิ

ลายม่ีอช่�อไปักับบุคคลที�ได้้รับการรับรองิเปั็นที�เรียบร้อย

แล้ว่ 

อย�างิไรก็ต่ามี กา รรับรองิลายม่ีอช่�อต่�อหน้า

บุคคลอ่�นที�มีิใช�เจ้าพนักงิานขึ้องิรัฐอาจเป็ันช�องิทางิให้มีี

การใช้ต่ัว่แทนอำาพรางิจัด้ต่ั�งิบริษัทบังิหน้าเพ่�อการฟอก
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เงิินได้้ แมี้ต่�อมีาเอกสารที�ได้้รับรองิลายม่ีอช่�อนั�นจะต่้องิ

ผิ�านการต่รว่จสอบจากเจ้าหน้าที�ขึ้องิกรมีพัฒนาธีุรกิจ

การค้าเองิก็ต่ามี แต่�การต่รว่จสอบนั�นก็อาจเกิด้คว่ามี 

หละหลว่มีในการต่รว่จสอบต่ัว่ต่นที�แท้จริงิได้้ 

ด้งัินั�น การรับรองิการลงิลายม่ีอช่�อจึงิจำาเป็ันต่อ้งิ

มีีการปัรับปัรุงิการกำากับด่้แลเพ่�อปัอ้งิกนัมีใิหเ้กดิ้ช�องิว่�างิ

ขึ้องิการนำาไปัใชป้ัระโยชนใ์นการจดั้ต่ั�งิบรษิทับงัิหนา้เพ่�อ

ฟอกเงิินได้้ การปัรับปัรุงิกฎหมีายในระยะสั�นอาจด้ำาเนิน

การได้้โด้ยแกไ้ขึ้ระเบยีบสำานกังิานทะเบียนหุน้ส�ว่นบรษิทั

กลางิ ว่�าด้้ว่ยการจด้ทะเบียนหา้งิหุน้ส�ว่นและบริษทั พ.ศ. 

2561 ขึ้้อ 48 (1.2) จากเด้ิมีเปั็น 

(1.2) ลงิลายมอืชีื�อติอ่หนา้พนกังิานฝ่า่ยปกครองิ 

ติำารวจชีั�นผ้้่ใหญ่ซึ่่�งิประจำาอย้่ในท้องิที�ที� ผ้้่ข้อ

จดำทะเบุียนมีภู้มิลำาเนาอย้่ สามัญสมาชีิกหรือ

สมาชีิกวิสามัญแห่งิเนติิบุัณฑิิติยสภูา ผ่้้สอบุ

บุัญชีีรับุอนุญาติติามกฎหมายว่าดำ้วยวิชีาชีีพ

บุัญชีี ซ่ึ่�งิได้ำข้่�นทะเบีุยนเป็นผ้้่รับุรองิลายมือชืี�อ

ไว้กับุนายทะเบีุยนติามหลักเกณฑ์ิและวิธุีการที�

นายทะเบีุยนกำาหนดำ หรือบุุคคลอื�นติามที�นาย

ทะเบุียนกลางิประกาศกำาหนดำ

ในเร่�องิผิ่้มีีอำานาจรับรองิลายม่ีอช่�อจากสามีัญ

สมีาชิกหร่อสมีาชิกว่ิสามีัญแห�งิเนต่ิบัณ์ฑ์ิต่ยสภา ผิ่้สอบ

บญัชรัีบอนุญาต่ต่ามีกฎหมีายว่�าด้้ว่ยว่ชิาชพีบัญช ีผิ่ว้่จิยั

เห็นว่�าคว่รที�จะมีีการขึึ้�นทะเบียนเช�นเดี้ยว่กันกับการขึึ้�น

ทะเบียนเป็ันผิ่รั้บรองิลายม่ีอช่�อจด้ทะเบียนบริษทัมีหาชน

จำากัด้ 

ข้. การกำากับดูแลใบหุ้นชินิดไม่ระบุชืิ�อผูู้้ถืือ 

(bearer share) 

จากค่� ม่ีอการต่รว่จสอบคว่ามีโปัร�งิใสขึ้องิ

นิต่ิบุคคลและการต่รว่จสอบผิ่้รับปัระโยชน์ที�แท้จริงิ

ต่ามีขึ้้อแนะนำาขึ้องิ FATF ขึ้้อ 24 (FATF Guidance 

Transparency and Beneficial Ownership)24 ว่�าให้  

การจัด้ทำามีาต่รการเพิ�มีเต่ิมีในการต่รว่จสอบคว่ามี

โปัร�งิใสขึ้องิบริษัทจำากัด้เพ่�อป้ัองิกันมิีให้ใช้หุ้นผิ่้ถิ่อ 

และหุ้นชนิด้ไมี�ระบุช่�อผิ่้ถิ่อ (bearer shares & bearer 

share warrants) เปั็นช�องิทางิในการฟอกเงิิน โด้ยแต่�ละ

ปัระเทศคว่รด้ำาเนินการด้ังินี� 

• ห้ามีให้มีีการออกหุ้นทั�งิสองิชนิด้ 

• เปัลี�ยนหุ้นทั�งิสองิชนิด้ให้เปั็นหุ้นระบุช่�อ หร่อ

หุ้นจด้ทะเบียน 

• หากยกเลิกไมี�ได้้ ให้ออกหลักเกณ์ฑ์์ว่�าห้ามีมีี

การขึ้าย หร่อโอนหุ้นทั�งิสองิชนิด้ หร่อ 

• ให้ผิ่้ถ่ิอหุ้นรายงิานต่นต่�อบริษัท และทำาให้

ขึ้้อมี่ลเปั็นปััจจุบันต่ลอด้เว่ลา 

ด้ังินั�น เพ่�อให้มีาต่รการกำากับด่้แลเกี�ยว่กับหุ้น

ชนดิ้ไมี�ระบุช่�อด้งัิกล�าว่สอด้คล้องิกบัมีาต่รฐานขึ้องิ FATF 

จงึิจำาเปัน็ต่อ้งิมีีการแกไ้ขึ้กฎหมีายเกี�ยว่กบัการกำากบัด่้แล

ผิ่้ถิ่อหุ้น โด้ยคณ์ะผิ่้วิ่จัยเห็นว่�าคว่รยกเลิกการออกหุ้น

ชนิด้ไมี�ระบุช่�อ โด้ยอาจเสนอให้แก้ไขึ้ปัระมีว่ลกฎหมีาย

แพ�งิและพาณ์ิชย์ ด้ังินี� 

• ยกเลิก มีาต่รา 1134 ใบหุ้นออกให้แก�ผิ่้ถิ่อ

นั�นจะออกได้้ก็แต่�เมี่�อมีีขึ้้อบังิคับขึ้องิบริษัท

อนุญาต่ไว่้และจะออกให้ได้้แต่�เฉพาะเพ่�อหุ้น

ซัึ�งิได้้ใช้เต่็มีค�าแล้ว่ ในกรณี์เช�นว่�านี�ผิ่้ทรงิ

ใบหุ้นชนิด้ระบุช่�อย�อมีมีีสิทธีิจะได้้รับใบหุ้น

ชนดิ้ออกให้แก�ผิ่ถ่้ิอ เม่ี�อเว่นค่นใบหุ้นชนิด้ระบุ

ช่�อนั�นให้ขึ้ีด้ฆ่�าเสีย 

• ยกเลิก มีาต่รา 1135 หุ้นชนิด้ที�มีีใบหุ้นออก

24 Financial Action Task Force. (2012), FATF Guidance:  
Transparency and Beneficial Ownership, FATF, Paris. 
สืบัค้นจัาก http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/ 
reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf 
เมื�อวิันที� 13 กุมภาพื่ันธุ์ 2563 
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ให้แก�ผิ่้ถิ่อนั�นย�อมีโอนกันได้้เพียงิด้้ว่ยส�งิมีอบ

ใบหุ้นแก�กัน 

• ยกเลิก มีาต่รา 1136 ผิ่้ทรงิใบหุ้นชนิด้ออกให้

แก�ผ้่ิถิ่อย�อมีมีีสิทธิีจะมีาขึ้อเปัลี�ยนเอาใบหุ้น

ชนิด้ระบุช่�อได้้ เมี่�อเว่นค่นใบหุ้นฉบับออกให้

แก�ผิ่้ถิ่อนั�นให้ขึ้ีด้ฆ่�าเสีย 

• ยกเลิก มีาต่รา 1137 ถิ้าขึ้้อบังิคับขึ้องิบริษัทมีี

กำาหนด้ไว่เ้ป็ันองิค์คณุ์อันหนึ�งิสำาหรับผิ่จ้ะเป็ัน

กรรมีการว่�าจำาจะต่้องิเปั็นผิ่้ถิ่อหุ้นเปั็นจำานว่น

เท�าหนึ�งิเท�าใด้ไซัรหุ้้นเช�นนี�ท�านว่�าต่อ้งิเปัน็หุน้

ชนิด้ระบุช่�อ 

• แก้ไข้ โด้ยยกเลิกขึ้้อคว่ามีที�ขึ้ีด้ฆ่�าออก ด้ังินี� 

มีาต่รา 1138 บริษัทจำากัด้ต่้องิมีีสมีุด้ทะเบียน 

ผิ่้ถิ่อหุ้น มีีรายการด้ังิต่�อไปันี�ค่อ 

(1)  ช่�อและสำานัก กับอาชีว่ะ ถิ้าว่�ามีี ขึ้องิ

ผิ่้ถิ่อหุ้น ขึ้้อแถิลงิเร่�องิหุ้นขึ้องิผิ่้ถิ่อหุ้น

คนหนึ�งิๆ แยกหุ้นออกต่ามีเลขึ้หมีาย

และจำานว่นเงิินที�ได้้ใช้แล้ว่ หร่อที�ได้้

ต่กลงิกันให้ถิ่อว่�าเปั็นอันได้้ใช้แล้ว่ใน

หุ้นขึ้องิผิ่้ถิ่อหุ้นคนหนึ�งิๆ 

(2)  วั่นเด้่อนปัีซัึ�งิได้้ลงิทะเบียนบุคคลผิ่้

หนึ�งิๆ เปั็นผิ่้ถิ่อหุ้น 

(3)  วั่นเด่้อนปัีซัึ�งิบุคคลคนใด้คนหนึ�งิขึ้าด้

จากการเปั็นผิ่้ถิ่อหุ้น 

(4)  เลขึ้หมีายใบหุ้นและว่ันที�ลงิในใบหุ้น

ชนดิ้ออกให้แก�ผิ่ถ้ิอ่ และเลขึ้หมีายขึ้องิ

หุ้นซัึ�งิได้้ลงิไว่้ในใบหุ้นนั�นๆ 

(5)  วั่นที�ได้้ขึ้ีด้ฆ่�าใบหุ้นชนิด้ระบุช่�อ หร่อ

ชนิด้ออกให้แก�ผิ่้ถิ่อ 

2.1.2 การกำากบัุด้ำแลผ้้่ประกอบุอาชีพีนักกฎหมายและนัก

บุัญชีีในการให้ความชี่วยเหลือแก่อาชีญากร 

จากผิลการศึกษาพบว่�า ผิ่้ปัระกอบว่ิชาชีพ

กฎหมีายโด้ยเฉพาะที�ปัรึกษากฎหมีายที�ให้บริการการ

จัด้ต่ั�งิและบริหารบริษัท และการให้บริการร�างิสัญญา

หร่อจัด้เต่รียมีเอกสารหลักฐานทางิกฎหมีาย น�าจะมีี

ส�ว่นเกี�ยว่ขึ้้องิในขึ้บว่นการฟอกเงิินอย่�ไมี�น้อย ด้ังินั�นผิ่้

ปัระกอบวิ่ชาชพีในกลุ�มีดั้งิกล�าว่จึงิจดั้เป็ันกลุ�มีเสี�ยงิที�อาจ

จะถ่ิกใช้เปัน็ช�องิทางิใหค้ว่ามีช�ว่ยเหล่อในการฟอกเงินิได้้ 

ทั�งินี� แนว่ทางิการป้ัองิกันปััญหาการฟอกเงิิน

ผิ�านที�ปัรึกษาในกลุ�มีบริการเสี�ยงิด้ังิกล�าว่ อาจต่้องิคำานึงิ

ถิึงิปัระเด้็นปััญหา 2 ปัระเด้็น ค่อ 

(1) ปััจจุบันการกำากับด่้แลวิ่ชาชีพกฎหมีาย

ขึ้องิปัระเทศไทยต่ามีพระราชบัญญัต่ิทนายคว่ามี พ.ศ. 

2528 จำากัด้ไว้่เฉพาะ “ทนายคว่ามี”25 ซัึ�งิหมีายถึิงิผิ่้  

25 พื่ระราชื่บััญญัติั้ทนายควิาม พื่.ศ. 2528 มาตั้รา ๔ ในพื่ร  
ราชื่บััญญัตั้ินี�
“ทนายควิาม” หมายควิามวิ่า ผ้้ที�สภาทนายควิามไดี้รับัจัดีทะเบัียนแลั่ะ
ออกใบัอนุญาตั้ให้เป็นทนายควิาม
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สภาทนายคว่ามีได้้รับจด้ทะเบียนและออกใบอนุญาต่

ให้เป็ันทนายคว่ามี จึงิไมี�ครอบคลุมีถึิงิอาชีพที�ปัรึกษา

กฎหมีาย ทำาให้ไมี�มีีการกำากับด่้แลที�ปัรึกษากฎหมีายที�

ให้บริการทั�งิ 2 ปัระเภทนี�แต่�อย�างิใด้ 

(2) ผิ่้ปัระกอบว่ิชาชีพกฎหมีาย ยังิไมี�ถิ่กกำาหนด้

ให้เปั็นผ้่ิที�มีีหน้าที�รายงิานต่ามีพระราชบัญญัต่ิปั้องิกัน

และปัราบปัรามีการฟอกเงิิน พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขึ้

เพิ�มีเต่ิมี 

ด้ังินั�น ภาครัฐคว่รพิจารณ์าให้มีีการกำากับด่้แล 

“อาชีพที�ปัรึกษากฎหมีาย” เน่�องิจากเป็ันวิ่ชาชีพที�มีี

คว่ามีเสี�ยงิที�จะเกี�ยว่ขึ้้องิในขึ้บว่นการฟอกเงิิน และเพ่�อ

ใหส้อด้รบักบัการเสนอแกไ้ขึ้กฎหมีายว่�าด้้ว่ยการปัอ้งิกนั

และปัราบปัรามีการฟอกเงิินและเพ่�อให้เกิด้การบังิคับ

ใช้กฎหมีายด้ังิกล�าว่แก�อาชีพที�ปัรึกษากฎหมีายอย�างิมีี

ปัระสิทธีิภาพ อาจมีีแนว่ทางิเบ่�องิต่้นด้ังินี� 

1. กำาหนด้ให้มีีการกำากับด่้แล “อาชีพที�ปัรึกษา

กฎหมีาย” โด้ยเฉพาะอย�างิยิ�งิที�ปัรึกษากฎหมีายที�ให้

บรกิารการจัด้ต่ั�งิและบรหิารบรษิัท และการใหบ้รกิารร�างิ

สัญญาหร่อจัด้เต่รียมีเอกสารหลักฐานทางิกฎหมีาย โด้ย

มีีแนว่ทางิด้ำาเนินการ 2 ว่ิธีี ค่อ 

(1)  พิจารณ์าแก้ไขึ้พระราชบัญญติั่ทนายคว่ามี 

พ.ศ. 2528 เพ่�อขึ้ยายขึ้อบเขึ้ต่การกำากับ

ด่้แลว่ชิาชีพกฎหมีายจากเด้มิีที�กำากบัด่้แล

เพยีงิทนายคว่ามี ใหร้ว่มีถิงึิการกำากับด่้แล

ผิ่้ปัระกอบอาชีพที�ปัรึกษากฎหมีายที�ให้

บริการการจัด้ต่ั�งิและบริหารบริษัท และ

การให้บริการร�างิสัญญาหร่อจัด้เต่รียมี

เอกสารหลักฐานทางิกฎหมีาย 

(2) พจิารณ์าต่รากฎหมีายขึึ้�นใหมี�เพ่�อกำาหนด้

ให้ผิ่้ปัระกอบอาชีพที�ปัรึกษากฎหมีาย

กำากับด่้แลต่นเองิ โด้ยอาจจัด้ต่ั�งิหน�ว่ยงิาน

ที�ทำาหนา้ที�กำากบัด่้แลขึึ้�นมีาใหมี� แบบเดี้ยว่

กับหน�ว่ยงิานกำากับด่้แลต่นเองิขึ้องิกลุ�มี

ว่ิชาชีพอ่�นๆ เช�น แพทยสภา เปั็นต่้น 

2. พิจารณ์าแก้ไขึ้พระราชบัญญัต่ิป้ัองิกันและ

ปัราบปัรามีการฟอกเงิิน พ.ศ. 2542 กำาหนด้ให้ “ผิ่้

ปัระกอบอาชีพที�ปัรึกษากฎหมีาย” ที�มีีการกำากบัด่้แลโด้ย

สภาว่ิชาชีพต่ามีแนว่ทางิที�เสนอในขึ้้อ 1 เป็ันผิ่้มีีหน้าที�

รายงิานต่ามีพระราชบัญญัต่ิปั้องิกันและปัราบปัรามีการ

ฟอกเงิิน พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขึ้เพิ�มีเต่ิมี 

นอกจากนี�จากผิลการศึกษาพบว่�า นักบัญชีมีี

ส�ว่นช�ว่ยเหล่อผิ่้ฟอกเงิินโด้ยการช�ว่ยทำางิบดุ้ลและงิบ

การเงิินการปัระกอบกิจการ ขึ้ณ์ะที�ผิ่้ต่รว่จสอบบัญชี

ช�ว่ยเหล่อในการต่รว่จรับรองิงิบดุ้ลและงิบการเงิิน รว่มี

ถิึงิจัด้ทำารายงิานผิ่้สอบบัญชีให้แก�บริษัทที�ใช้ในการฟอก

เงิิน ด้ังินั�น อาจพิจารณ์ากำาหนด้ให้ผิ่้ปัระกอบว่ิชาชีพ

บัญชีเปั็นผิ่้มีีหน้าที�รายงิานการทำาธีุรกรรมีต่ามีพระราช

บัญญัต่ิปั้องิกันและปัราบปัรามีการฟอกเงิิน พ.ศ. 2542 

และที�แกไ้ขึ้เพิ�มีเต่มิี เช�นเด้ยีว่กบัการกำาหนด้ใหที้�ปัรกึษา

กฎหมีายเปั็นผิ่้มีีหน้าที�รายงิานต่ามีกฎหมีาย 

การจะกำาหนด้หน้าที� ให้ผิ่้ปัระกอบว่ิชาชีพ

กฎหมีายและนักบัญชีมีีหน้าที�ต่ามีกฎหมีายป้ัองิกันและ

ปัราบปัรามีการฟอกเงิินจะมีีปัระสิทธีิผิลได้้ ปััจจัยสำาคัญ

ที�ภาครัฐต่้องิส�งิเสริมีค่อ การกำากับด้่แลที�มีีปัระสิทธีิภาพ

และการเข้ึ้าถึิงิข้ึ้อม่ีลที�สมีบ่รณ์์และเป็ันปััจจุบัน ซัึ�งิจะมีี

ส�ว่นสำาคญัที�ช�ว่ยเพิ�มีปัระสิทธีภิาพการปัฏิิบัต่หินา้ที�ขึ้องิผิ่้

ปัระกอบว่ชิาชีพกฎหมีายและผิ่ป้ัระกอบว่ชิาชพีบัญช ีโด้ย

เฉพาะเร่�องิการปัระเมีนิคว่ามีเสี�ยงิ การรายงิานธีรุกรรมีที�

มีีเหตุ่อันคว่รสงิสัย และการต่รว่จสอบเพ่�อทราบขึ้้อเท็จ

จริงิเกี�ยว่กับล่กค้า

2.1.3 การกำากับุด้ำแลเพื�อป้องิกันการฟอกเงิินผ่่านทรัสติ์

ติ่างิประเทศที�เข้้ามาดำำาเนินการในประเทศไทย 

สำานักงิาน ปัปังิ. คว่รเพิ�มีรายละเอียด้ในกฎ
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กระทรว่งิเพ่�อทราบขึ้้อเท็จจริงิเกี�ยว่กับล่กค้า พ.ศ. 2563 

และคว่รกำาหนด้ใหช้ดั้เจนสำาหรับกรณ์กีารปัฏิิบัต่ติ่�อลก่คา้

ปัระเภททรสัต์่ (specific trust) เพ่�อใหผ้ิ่มี้ีหนา้ที�ต่อ้งิปัฏิิบตั่ิ

ต่ามีกฎหมีายสามีารถินำาไปัใช้อ้างิอิงิเพ่�อขึ้อข้ึ้อม่ีลจาก

ล่กค้าได้้ โด้ยรายละเอียด้ที�คว่รเพิ�มีเต่ิมีในกฎกระทรว่งิ

ด้ังิต่ารางิที� 2 

นอกจากนี�แล้ว่ สำานักงิาน ปัปังิ. คว่รมีีกฎหมีาย

กำาหนด้ให้ทรัสต่ีมีีหน้าที�ต่้องิแจ้งิให้ธีนาคารหร่อผิ่้ให้

บริการที�ไมี�ใช�สถิาบันการเงิินทราบด้้ว่ยในกรณ์ีที�ด้ำาเนิน

การในฐานะทรัสต่ี ต่ามีกฎหมีายว่�าด้้ว่ยการปั้องิกัน

และปัราบปัรามีการฟอกเงิิน เช�นเด้ียว่กับกรณ์ีสหราช

อาณ์าจักร

2.1.4 การกำากบัุด้ำแลเพื�อปอ้งิกนัการฟอกเงินิผ่า่นองิคก์ร

ไม่แสวงิหากำาไร 

ขึ้้อเสนอเกี�ยว่กับการปัรับปัรุงิกฎหมีายที�

เกี�ยว่ข้ึ้องิในการกำากับด่้แลองิค์กรไมี�แสว่งิหากำาไร 2 

เร่�องิ ได้้แก� 

1) การทบทว่นการกำาหนด้บทลงิโทษให้มีี

ปัระสิทธีิผิลในการยับยั�งิไมี�ให้องิค์กรไมี�แสว่งิหากำาไร

ตารางที่ 2 รายละเอียดที่ควรเพ่�มเติมในกฎกระทรวงในการจัดตั้งทรัสต์ต่างประเทศในประเทศไทย
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กระทำาคว่ามีผิิด้ และการให้อำานาจแก�หน�ว่ยงิานกำากับ

ด่้แลด้ำาเนินการกรณี์องิค์กรไมี�แสว่งิหากำาไรมีีพฤติ่กรรมี

ไมี�เหมีาะสมี เช�น การลงิโทษกรณี์ม่ีลนธิีไิมี�รายงิานข้ึ้อม่ีล

การด้ำาเนินงิานหร่องิบการเงิินปัระจำาปัี เป็ันต่้น โด้ย

ทบทว่นแก้ไขึ้บทบัญญัต่ิเกี�ยว่กับบทลงิโทษขึ้องิสมีาคมี

และม่ีลนิธีิ ต่ามีหมีว่ด้ 2 คว่ามีผิิด้เกี�ยว่กับสมีาคมีและ

มี่ลนิธีิ แห�งิพิรืะรืาช้บัญญัต้ิกำาหนีดิความผู้ิดิเกี�ยวกับ

ห้างหุ้นีส่่วนีจำดิที่ะเบียนี ห้างหุ้นีส่่วนีจำำากัดิ บริืษัที่

จำำากัดิ ส่มาคม แล่ะม้ล่นีิธิิ พิ.ศ. 2499 

2) การปัรบัปัรงุิกฎหมีายขึ้องิกรมีสรรพากรเกี�ยว่

กบัการเปิัด้เผิยข้ึ้อม่ีลรายงิานการเงินิขึ้องิ NPOs ที�ขึ้อขึึ้�น

ทะเบียนเปั็นองิค์กรสาธีารณ์กุศล โด้ยกรมีสรรพากรอาจ

พิจารณ์าเปิัด้เผิยสรุปัรายงิานทางิการเงิินต่�อสาธีารณ์ะ

เพ่�อให้ผิ่้บริจาคใช้ปัระกอบการพิจารณ์า เน่�องิจากการ

เปิัด้เผิยขึ้้อม่ีลถ่ิอเปั็นปััจจัยหลักที�จะช�ว่ยลด้คว่ามีเสี�ยงิ

ที� NPOs จะถ่ิกใช้เปั็นช�องิทางิการฟอกเงิินได้้ โด้ย

ปััจจุบันขึ้้อม่ีลดั้งิกล�าว่ถิ่อเป็ันขึ้้อม่ีลที�กรมีสรรพากรจะ

เปิัด้เผิยมิีได้้ ยกเว้่นบุคคลหร่อหน�ว่ยงิานดั้งิต่�อไปันี�เปั็น

ผิ่้ร้องิขึ้อ ได้้แก� (1) เจ้าขึ้องิขึ้้อมี่ลขึ้�าว่สาร (2) ศาล เพ่�อ

ปัระโยชน์ในการพิจารณ์าว่ินิจฉัยคด้ี และ (3) เจ้าหน้าที�

ขึ้องิรัฐหร่อหน�ว่ยงิานขึ้องิรัฐหร่อบุคคลที�มีีอำานาจต่ามี

กฎหมีาย ซัึ�งิการร้องิขึ้อข้ึ้อม่ีลจะต้่องิร้องิขึ้อโด้ยผิ่มี้ีอำานาจ

ต่ามีกฎหมีายเพ่�อปัระโยชน์ในการปัฏิิบัติ่งิานและเปั็น

ขึ้้อม่ีลที�เกี�ยว่ขึ้้องิต่�อการปัฏิิบัต่ิงิานนั�น และต่้องิระบุขึ้้อ

กฎหมีายที�ใหอ้ำานาจขึ้อข้ึ้อม่ีลนั�นด้้ว่ย ต่ามีที�กำาหนด้ไว่ใ้น

ขึ้อ้ 5 ขึ้องิแนีวที่างปฏิบัิติ้กรืมส่รืรืพิากรื ทีี่� ล่ข. 1/2548  

เรืื�อง การืพิิจำารืณาเปิดิเผู้ยข้อม้ล่ข่าวส่ารืของกรืม

ส่รืรืพิากรื26

26 แนวิทางปฏิิบััตั้ิกรมสรรพื่ากร ที� ลั่ข. 1/2548 เร่�อง การพื่่จัารณ์าเปิ
เผยขอ้มล้ั่ขา่วิสารของกรมสรรพื่ากร. สบืัคน้จัาก http://www.rd.go.
th/yala/fileadmin/user_upload/2557/information_servie/
law/6.pdf. เมื�อวิันที� 2 ตัุ้ลั่าคม 2563. 

นอกจากนี� คณ์ะผิ่ว้่จิยัยงัิมีีขึ้อ้เสนอในการเพิ�มีกฎ

ระเบียบบางิปัระการที�จะช�ว่ยเพิ�มีปัระสิทธีิภาพขึ้องิการ

ปั้องิกันการฟอกเงิินผิ�าน NPOs ทั�งิหมีด้ 3 เร่�องิ ได้้แก� 

1) การกำาหนด้ให้ NPOs จะต่้องิปัฏิิบัต่ิต่ามีหลัก

ปัฏิิบัต่ิที�ด้ี (good governance) เช�น ขึ้้อกำาหนด้อำานาจ

การเบิกจ�ายขึ้องิผิ่้บริหาร การจัด้ต่ั�งิกรรมีการ เปั็นต่้น 

โด้ยกำาหนด้ให้การจัด้ทำาค่�ม่ีอหร่อระเบียบขึ้้อบังิคับขึ้องิ

องิค์กรต่้องิสอด้คล้องิกับหลักการด้ังิกล�าว่ 

2) การกำาหนด้ให้ NPOs ทุกปัระเภทคว่รเขึ้้า

ส่�ระบบทั�งิหมีด้ ซัึ�งิจะเปั็นปัระโยชน์ในการกำากับด่้แล

และต่ิด้ต่ามีการด้ำาเนินงิาน หร่อการให้คว่ามีช�ว่ยเหล่อ 

ทั�งินี� กรณ์ี NPOs ขึ้นาด้เล็กที�มีีทุนไมี�เกิน 5 แสนบาท27

หน�ว่ยกำากับด่้แลอาจกำาหนด้ให้ใช้ว่ิธีีจด้แจ้งิแทนการขึึ้�น

ทะเบียนกับหน�ว่ยงิาน ซัึ�งิจะช�ว่ยลด้ขึ้ั�นต่อนและภาระ

ต่้นทุนแก� NPOs ขึ้นาด้เล็ก 

3) การกำาหนด้ให้ NPOs ต่้องิเปัิด้เผิยแหล�งิที�มีา

ขึ้องิเงิินบริจาค หากมี่ลค�าขึ้องิเงิินบริจาคนั�นเปั็นไปัต่ามี

เกณ์ฑ์์ที�กำาหนด้ ซัึ�งิเกณ์ฑ์์ด้ังิกล�าว่นี�หน�ว่ยกำากับด่้แล 

NPOs คว่รมีีการศกึษาคว่ามีเหมีาะสมีขึ้องิว่งิเงินิบรจิาคที� 

NPOs จะต่อ้งิรายงิานหร่อเปัดิ้เผิยแหล�งิที�มีาขึ้องิเงินิ โด้ย

คว่รคำานึงิถึิงิคว่ามีเหมีาะสมีกับบริบทขึ้องิปัระเทศไทย 

ต่วั่อย�างิเช�น หากเงินิบรจิาคมีีม่ีลค�าต่ั�งิแต่� 150,000 บาท

27 หนังสือของกระทรวิงมหาดีไทย ที� มท. 0402/1548 ลั่งวิันที� 19
กันยายน 2534 กำาหนดีหลั่ักเกณ์ฑ์์การจััดีตั้ั�งม้ลั่นิธุิตั้้องมีกองทุนเป็น
เงินสดีไม่น้อยกว่ิา 500,000 บัาท ถ้าเป็นทรัพื่ย์สินอย่างอื�นต้ั้องมี
เงินสดีไม่น้อยกวิ่า 250,000 บัาท แลั่ะเมื�อรวิมกับัทรัพื่ย์สินอื�นแลั่้วิตั้้อง
มีม้ลั่ค่าไม่น้อยกวิ่า 500,000บัาท แตั้่ถ้าม้ลั่นิธุิที�มีวิัตั้ถุประสงค์เพื่่�อการ
สังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมการศึกษ์า การกีฬา ศาสนา สาธุารณ์ภัย แลั่ะ
เพื่่�อการบัำาบััดีรักษ์า ค้นควิ้า ป้องกันผ้้ป่วิยจัากยาเสพื่ตั้ิดี เอดีส์ หร่อ
ม้ลั่นิธุิที�ก่อตั้ั�งโดียหน่วิยงานของรัฐไดี้รับัการผ่อนผันให้มีทรัพื่ย์สินเป็น 
กองทนุไม่ตั้ำ�ากวิา่ 200,000บัาท ถา้เป็นทรัพื่ยส์นิอย่างอื�นจัะต้ั้องมเีงินสดี
ไมน่อ้ยกว่ิา 100,000 บัาท แลั่ะเมื�อรวิมกับัทรัพื่ย์สนิอื�นแล้ั่วิต้ั้องมมีล้ั่ค่า
ไม่น้อยกวิ่า 200,000 บัาท 
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ขึ้ึ�นไปั28 NPOs จะต่้องิแสด้งิรายช่�อขึ้องิผิ่้บริจาค เปั็นต่้น

นอกจากขึ้้อเสนอในการปัรับปัรุงิและเพิ�มีเต่ิมี

กฎหมีายแล้ว่ ขึ้้อเสนอสำาคัญอีกขึ้้อหนึ�งิค่อการทบทว่น

กฎหมีายที�มีีอย่� โด้ยเฉพาะอย�างิยิ�งิการทบทว่นกฎหมีาย

ที�เกี�ยว่กับ NPOs ที�มีีคว่ามีเสี�ยงิส่งิ ซัึ�งิก�อนอ่�นจะต่้องิ

สามีารถิระบุ NPOs ที�มีีคว่ามีเสี�ยงิส่งิต่�อการฟอกเงิิน

ให้ได้้ก�อน จึงิจะสามีารถิระบุกฎหมีายหร่อกฎระเบียบ

ที�เกี�ยว่ขึ้้องิ จากนั�นจึงิจะทบทว่นคว่ามีมีีปัระสิทธีิภาพ

ขึ้องิกฎหมีายในการปั้องิกันและปัราบปัรามีการฟอกเงิิน

ได้้อย�างิต่รงิจุด้ 

2.1.5 การกำากับุดำ้แลเพื�อป้องิกันการฟอกเงิินผ่่านวัดำ 

จากแนว่ทางิปัฏิิบัต่ิต่ามีกฎกระทรว่งิฉบับที� 2 

(พ.ศ. 2511) ออกต่ามีคว่ามีพระราชบัญญัต่ิคณ์ะสงิฆ์่ 

พ.ศ. 2505 กำาหนด้ให้ 

• การจัด้ทำาบัญชีว่ัด้ จะต่้องิทำาบัญชีเป็ันรอบ

ระยะเว่ลา 1 ปัีปัฏิิทิน โด้ยจะต่้องิแยกเงิิน

ขึ้องิว่ัด้ออกเปั็น 2 ปัระเภท ค่อ 

 – เงิินผิลปัระโยชน์ ได้้แก� เงิินค�าเช�า เงิินค�า

ขึ้ายสิ�งิขึ้องิ ฯลฯ 

 – เงิินการกุศล ได้้แก� เงิินที�มีีผิ่้บริจาค 

• การรบัเงินิผิลปัระโยชน์และเงินิการกศุล ว่ดั้จะ

ต่้องิออกใบเสร็จรับเงิินทุกครั�งิ ทุกรายการ 

• บัญชีว่ัด้ที�ให้จัด้ทำานั�นมีี 2 เล�มี ได้้แก� สมีุด้

เงิินสด้ และบัญชีแยกปัระเภท เมี่�อจัด้ทำา

บัญชีทั�งิ 2 เล�มีแล้ว่ให้เก็บรักษาไว้่ที�ว่ัด้ เพ่�อ

ปัระโยชน์ในการต่รว่จสอบในการขึ้อเคร่�องิราช

อิสริยาภรณ์์ ขึ้อเปั็นว่ัด้พัฒนา และเมี่�อมีีชาว่

บ้านร้องิเรียน 

• ให้วั่ด้นำาต่ัว่เลขึ้รายละเอียด้ขึ้องิรายรับแต่�ละ

28 หมายเหตุั้: เกณ์ฑ์์ตัั้วิอย่างนี�อ้างอิงจัากการกำาหนดีเกณ์  
ของสหรฐัอเมรกิาที�มกีารกำาหนดีใหอ้งคก์รไมแ่สวิงหากำาไรตั้อ้งเปดิีเผย
ขอ้ม้ลั่ ผ้บ้ัรจิัาค เมื�อมม้ีลั่คา่การบัรจิัาคตั้ั�งแตั้ ่5,000 ดีอลั่ลั่ารส์หรฐัข้�นไป 

ปัระเภทและรายจ�ายแต่�ละปัระเภทในแต่�ละ

เด่้อน มีาจัด้ทำารายงิานบัญชีรายรับรายจ�าย

ขึ้องิว่ัด้ เพ่�อส�งิสำานักงิาน พศ. จังิหว่ัด้ทุก 1 

เด้่อน 

คว่รมีีการเพิิ�มเติ้มแนว่ปัฏิิบัต่ิต่ามีกฎกระทรว่งิ

ฉบับที� 2 (พ.ศ. 2511) ในปัระเด้็นด้ังิต่�อไปันี� 

• กำาหนด้ให้สำานักงิาน พศ. แห�งิชาต่ิต่้องิจัด้ทำา

แบบบนัทกึบญัชีรายรับรายจ�ายขึ้องิวั่ด้เพ่�อใช้

เปั็นร่ปัแบบรายงิานบัญชีให้กับว่ัด้ทุกแห�งิให้

เปั็นมีาต่รฐานเด้ียว่กัน 

• หลังิจากที�ว่ัด้จัด้ทำารายงิานบัญชีรายรับราย

จ�ายขึ้องิว่ัด้ต่ามีร่ปัแบบที�สำานักงิาน พศ. แห�งิ

ชาต่ิกำาหนด้แล้ว่ ว่ัด้ต่้องินำาส�งิสำานักงิาน พศ. 

จังิหว่ัด้ทุก 1 เด่้อน และว่ัด้ต่้องิต่ิด้ปัระกาศ

บัญชีรายรับรายจ�ายขึ้องิวั่ด้ในป้ัายปัระกาศ

บริเว่ณ์วั่ด้ที�พุทธีศาสนิกชนสามีารถิเข้ึ้าไปั

ต่รว่จสอบได้้ชัด้เจน 

• กำาหนด้ให้สำานักงิาน พศ. ในแต่�ละจังิหว่ัด้

มีีหน้าที�และอำานาจที�ชัด้เจนในการต่รว่จสอบ

ขึ้้อม่ีลรายงิานบัญชีรายรับรายจ�ายขึ้องิทุก

ว่ัด้ในเขึ้ต่พ่�นที� ต่ลอด้จนให้คำาแนะนำาที�เปั็น

ปัระโยชน์ต่�อการบริหารงิานขึ้องิว่ัด้ 

ทั�งินี�  การปัิด้ปัระกาศในบริเว่ณ์ว่ัด้ที�พุทธี- 

ศาสนิกชนสามีารถิเข้ึ้าไปัต่รว่จสอบได้้สะด้ว่กนั�น อย�างิ

น้อยก็เพ่�อปั้องิกันมีิให้พุทธีศาสนิกชนที�มีาทำาบุญเกิด้

คว่ามีคลางิแคลงิใจต่�อเงิินบริจาคเพ่�อการทำาบุญ 

2.2 ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย 

2.2.1 การติรวจสอบุผ่้้รับุประโยชีน์ที�แท้จริงิ 

การต่รว่จสอบ “นอมิีนี” ไมี�ได้้เป็ันปัระโยชน์
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เพียงิช�ว่ยต่รว่จสอบการถิ่อหุ้นแทนบุคคลต่�างิด้้าว่หร่อ

นิต่ิบุคคลต่�างิด้้าว่ที�เข้ึ้ามีาปัระกอบธีุรกิจในปัระเทศไทย

เพ่�อหลีกเลี�ยงิกฎหมีายการปัระกอบธีุรกิจคนต่�างิด้้าว่ 

พ.ศ. 2542 เท�านั�น แต่�ยังิเปั็นปัระโยชน์ต่�อการป้ัองิกัน

อาชญากรรมีการฟอกเงิินด้้ว่ย 

ทั�งินี� กรมีพัฒนาธุีรกิจการค้าเป็ันหน�ว่ยงิานหลัก

ที�ทำาหนา้ที�ในการจด้ทะเบยีนบรษิทั สำานักงิาน ปัปังิ. คว่ร

เข้ึ้าไปัร�ว่มีม่ีอเพ่�อให้กรมีพัฒนาธีุรกิจการค้าด้ำาเนินการ

ต่รว่จสอบผิ่้รับปัระโยชน์ที�แท้จริงิอย�างิเขึ้้มีงิว่ด้ โด้ยต่้องิ

มีีการต่รว่จสอบผิ่้มีีอำานาจในการคว่บคุมีบริษัท ไมี�ว่�าจะ

เปัน็กรรมีการที�มีีอำานาจลงิลายม่ีอช่�อแทนบรษิทั ปัระเภท

ขึ้องิผิ่้ถิ่อหุ้นสามีัญ (voting share) ผิ่้ก�อต่ั�งิบริษัท ผิ่้ที�ได้้

รับสิทธีิปัระโยชน์ขึ้องิบริษัท (เงิินปัันผิล) และอาชีพขึ้องิ

ผิ่้ถิ่อหุ้น รายละเอียด้ต่ามีที�แสด้งิไว่้ในต่ารางิที� 3 

นอกจากนี�แล้ว่ คว่รมีีมีาต่รการการต่รว่จสอบ

บริษัทหลังิจากที�ได้้มีีการจด้ทะเบียนจัด้ต่ั�งิบริษัทไปัแล้ว่ 

ด้ังินี� 

ก. การติรวจสอบุการส่งิงิบุการเงิิน 

นิต่ิบุคคลที�จด้ทะเบียนกับกรมีพัฒนาธีุรกิจการ

ค้าทุกแห�งิมีีหน้าที�ต่้องิรายงิานงิบการเงิินอย�างิน้อย 1 

ครั�งิในทกุรอบ 12 เด่้อน โด้ยต่อ้งิเปัน็งิบการเงินิที�มีีผิ่ส้อบ

บัญชีรับรองิและย่�นต่�อกรมีพัฒนาธีุรกิจการค้าภายใน 1 

เด่้อน นับต่ั�งิแต่�ว่ันอนุมีัต่ิงิบการเงิิน ด้ังินั�น หากบริษัท

ใด้ไมี�รายงิานงิบการเงิินต่ั�งิแต่�ปีัแรกขึ้องิการเปิัด้กิจการ 

อาจต่้องิด้ำาเนินการด้ังินี� 

1) ต่รว่จสอบการปัระกอบกิจการขึ้องิบริษัทว่�ามีี

คว่ามีเคล่�อนไหว่หร่อไมี� หร่อเป็ันเพียงิบริษัทที�จัด้ต่ั�งิมีา

ตารางที่ 3 หลักเกณฑ์์เบื�องต�นในการตรวจสอบผู้้�รับประโยชีน์ที่แท�จริง (Identify the beneficial owner)

ที�มา: คณ์ะผ้้วิิจััย (2563) 
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เพ่�อบังิหน้าแต่�ไมี�ได้้มีีการปัระกอบกิจการจริงิ

2) ต่รว่จสอบรายช่�อกรรมีการขึ้องิบริษัทว่�ามีีช่�อ

ซัำ�ากันในบริษัทใด้บ้างิ เพ่�อสามีารถิเช่�อมีโยงิเคร่อขึ้�าย

หากบรษิทัด้งัิกล�าว่จดั้ต่ั�งิขึ้ึ�นเพ่�อว่ตั่ถิปุัระสงิคใ์นการฟอก

เงิิน 

3) ต่รว่จสอบการย่�นภาษีเงิินได้้นิต่ิบุคคลและ

ภาษเีงิินได้บ้คุคลธีรรมีด้าขึ้องิกรรมีการบริษัทที�มีรีายช่�อ

ซัำ�ากัน เพ่�อต่รว่จสอบคว่ามีผิิด้ปักต่ิขึ้องิเส้นทางิการเงิิน 

ข้. การติรวจสอบุการเสียภูาษัีข้องิบุริษััท 

กรมีพัฒนาธีุรกิจการค้าอาจกำาหนด้ให้บริษัทลงิ

ทะเบียนเพ่�อรับรหัสธีุรกิจ (business number) และรหัส

ธีรุกจิด้งัิกล�าว่จะต่อ้งิเปัน็รหสัเด้ยีว่กบัเลขึ้ทะเบยีนปัระจำา

ต่ัว่ผิ่้เสียภาษีอากรเช�นที�ปัระเทศออสเต่รเลีย ซัึ�งิกำาหนด้

ให้การจัด้ต่ั�งิบริษัทจะต้่องิลงิทะเบียนเพ่�อรับรหัสธีุรกิจ 

(Australia Business Number: ABN) กับหน�ว่ยงิาน

จด้ทะเบียนธีุรกิจ หร่อ Australian Business Register 

(ABR) เพ่�อการลงิทะเบียนเขึ้้าส่�ระบบการจ�ายภาษี ซัึ�งิ

จะช�ว่ยให้การต่รว่จสอบว่�าบริษัทนั�นยังิคงิปัระกอบธีุรกิจ

อย่�หร่อไมี� 

ค. การติรวจสอบุที�อย้่ข้องิบุริษััท 

- การแจ้งิที�อย่�ขึ้องิบริษัท 

กรมีพฒันาธีรุกจิการคา้คว่รมีอบอำานาจใหห้น�ว่ย

งิานส�ว่นทอ้งิถิิ�นลงิพ่�นที�ในการต่รว่จสอบการมีีอย่�จรงิิขึ้องิ

บริษัท หากบริษัทใด้มีีการอ้างิที�อย่�ที�ไมี�ต่รงิต่ามีที�อย่�ใน

การจด้ทะเบียน กรมีพัฒนาธีุรกิจการค้าต่้องิมีีบทลงิโทษ

ต่ามีกฎหมีายว่�าด้้ว่ยการแจ้งิที�อย่�เท็จ 

- ต่รว่จสอบที�อย่�ขึ้องิบริษัท 

กรณ์ีที�บริษัทจัด้ตั่�งิขึ้ึ�นมีาเพ่�อบังิหน้าหลายแห�งิ

จะใช้ที�อย่�ที�เด้ียว่กัน แต่�หากมีีการต่รว่จสอบก็จะทำาให้

ทราบว่�าบริษัทนั�นด้ำาเนินกิจการจริงิหร่อไมี� โด้ยกรมี

พัฒนาธีุรกิจการค้าอาจต่รว่จสอบได้้จากบิลค�านำ�า บิลค�า

ไฟ และจากสัญญาเช�าสถิานที� 

งิ. การติรวจสอบุข้้อม้ลพนักงิานข้องิบุริษััท 

กรมีพัฒนาธีุรกิจการค้าอาจต่้องิเช่�อมีโยงิขึ้้อม่ีล

กับสำานักงิานปัระกันสังิคมี เพ่�อต่รว่จสอบการปัระกอบ

กิจการขึ้องิบริษัทในทางิอ้อมี โด้ยต่รว่จสอบจากการส�งิ

เงิินปัระกันสังิคมีให้กับล่กจ้างิในบริษัท 

นอกจากนี�แล้ว่ กรมีพัฒนาธีุรกิจการค้ายังิ

สามีารถิต่รว่จสอบบริษัทว่�ามีีการด้ำาเนินงิานอย่�จริงิ โด้ย

ต่รว่จสอบใบเสร็จค�านำ�า ค�าไฟ จากการปัระปัาและการ

ไฟฟ้าในแต่�ละท้องิที�ได้้ 

อย�างิไรก็ต่ามี การด้ำาเนินงิานต่รว่จสอบขึ้้อม่ีล

ด้ังิกล�าว่จะต้่องิได้้รับคว่ามีร�ว่มีม่ีอจากหน�ว่ยงิานที�

เกี�ยว่ขึ้้องิ ได้้แก� กรมีสรรพากรซัึ�งิมีีหน้าที�ต่รว่จสอบการ

เสยีภาษีขึ้องิบรษัิทและการเสยีภาษีขึ้องิกรรมีการบริษทั 

สำานักงิานปัระกันสังิคมีซัึ�งิมีีหน้าที�ต่รว่จสอบการส�งิเงิิน

ปัระกันสังิคมีขึ้องิล่กจ้างิในบริษัท กระทรว่งิมีหาด้ไทย

ซัึ�งิมีีหนา้ที�ต่รว่จสอบที�อย่�และเลขึ้ทะเบยีนที�ต่ั�งิขึ้องิบรษิทั 

รว่มีถิึงิการปัระปัา และการไฟฟ้าในแต่�ละพ่�นที�เพ่�อขึ้อ

ต่รว่จสอบขึ้อ้ม่ีลใบเสรจ็ค�านำ�าปัระปัาและไฟฟา้ขึ้องิบรษิทั 

2.2.2 การจััดการระบบข้้อมูลเพืื่�ออำานวยความ

สะดวกต่่อการต่รวจัสอบข้้อมูลและการระบุต่ัวต่น 

การจัด้การระบบขึ้้อม่ีลที�ด้ีและมีีระบบการ

ว่ิเคราะห์ขึ้้อม่ีลจะเป็ันเคร่�องิม่ีอสำาคัญหร่อ “ด้�านแรก” 

ในการต่รว่จคัด้กรองิเบ่�องิต่้น “อาชญากร” ออกจาก

นิต่ิบุคคลที�ปัระกอบอาชีพสุจริต่ได้้ ด้ังินั�น สำานักงิาน 

ปัปังิ. คว่รพิจารณ์าจัด้สรรงิบปัระมีาณ์เพ่�อจัด้ต่ั�งิ “ศ่นย์

ขึ้้อม่ีลเพ่�อต่�อต่้านการฟอกเงิินและการก�อการร้าย” โด้ย

เป็ันแหล�งิรว่บรว่มีขึ้้อม่ีลจากทุกหน�ว่ยงิานที�เกี�ยว่ข้ึ้องิ

เพ่�ออำานว่ยคว่ามีสะด้ว่กให้กับหน�ว่ยงิานรับจด้ทะเบียน
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นติ่บิคุคล ได้้แก� กรมีพฒันาธีรุกจิการคา้ กรมีการปักครองิ 

รว่มีไปัถิงึิสถิาบนัการเงิิน บรษิทัที�ปัรกึษากฎหมีาย บรษิทั

ที�ปัรกึษาบัญชี ซัึ�งิมีีหนา้ที�ในการต่รว่จสอบลก่ค้าที�เขึ้า้มีา

ใช้บริการ 

ทั�งินี� ขึ้้อม่ีลภายใต่้ “ศ่นย์ขึ้้อม่ีลเพ่�อต่�อต้่านการ

ฟอกเงิินและการก�อการร้าย” คว่รปัระกอบไปัด้้ว่ยข้ึ้อม่ีล

อย�างิน้อยด้ังินี� 

1)  ข้ึ้อม่ีลปัระว่ัต่ิการก�ออาชญากรรมีหร่อคด้ี

คว่ามีต่�างิๆ ซัึ�งิอย่�ภายใต่้สำานักงิานต่ำารว่จ

แห�งิชาต่ิ 

2)  ข้ึ้อม่ีลการเสียภาษีขึ้องิบุคคลธีรรมีด้าและ

นิต่ิบุคคล อย่�ภายใต่้กรมีสรรพากร เพ่�อต่รว่จ

สอบคว่ามีผิิด้ปักต่ิขึ้องิรายได้้ขึ้องิกรรมีการ

ขึ้องิบริษัท/กรรมีการขึ้องิองิค์กรไมี�แสว่งิหา

กำาไร 

3)  ข้ึ้อม่ีลการจด้ทะเบยีนบรษัิท เช�น สถิานะขึ้องิ

กรรมีการบริษัท เพ่�อต่รว่จสอบว่�ากรรมีการ 

1 คนเขึ้้าไปัด้ำารงิต่ำาแหน�งิในบริษัททั�งิหมีด้

กี�แห�งิ ขึ้้อม่ีลผิ่้ ถ่ิอหุ้นขึ้องิบริษัท ขึ้้อม่ีล

การส�งิงิบการเงิินขึ้องิบริษัท ขึ้้อม่ีลการแจ้งิ

เปัลี�ยนช่�อกรรมีการบริษัท ขึ้้อม่ีลการแจ้งิ

เปัลี�ยนแปัลงิที�อย่�ขึ้องิบริษัท เปั็นต่้น ซัึ�งิเปั็น

ขึ้้อม่ีลที�อย่�ภายใต่้กรมีพัฒนาธีุรกิจการค้า 

กระทรว่งิพาณ์ิชย์ 

4)  ข้ึ้อม่ีลการส�งิเงิินปัระกันสังิคมีอย่�ภายใต้่

สำานกังิานปัระกนัสงัิคมี ใชเ้พ่�อต่รว่จสอบการ

ปัระกอบกิจการขึ้องิบริษัททางิอ้อมี 

5)  รายช่�อบุคคลที�มีีคว่ามีเสี�ยงิด้้านการฟอก

เงิินและการก�อการร้าย ได้้แก� รายช่�อใน UN 

Sanction list รายช่�อใน Thailand list 

6)  ข้ึ้อม่ีลบุคคลไทยที�มีีสถิานภาพทางิการเม่ีองิ 

(Politically Exposed Persons: PEPs) และ
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ขึ้้อม่ีลการเล�นพนันขึ้องิ PEPs สัญชาต่ิไทย 

ซัึ�งิสำานักงิาน ปัปังิ. จะต้่องิทำาคว่ามีต่กลงิ

แลกเปัลี�ยนขึ้้อม่ีลการเล�นพนันขึ้องิ PEPs 

สัญชาต่ิไทยกับหน�ว่ยงิานกำากับด่้แลธีุรกิจ

คาสิโน (gambling regulators) ในปัระเทศที�

คนไทยนิยมีไปัเล�นคาสิโนถิ่กกฎหมีาย อาทิ 

เขึ้ต่ปักครองิพิเศษมีาเก๊า สิงิคโปัร์ มีาเลเซัีย 

กัมีพ่ชา สปัปั.ลาว่ เปั็นต่้น 

นอกจากนี�แล้ว่ อาจจำาเปั็นต่้องิจัด้สรรงิบ

ปัระมีาณ์เพ่�อเพิ�มีบุคลากรในการทำาหน้าที�ว่ิเคราะห์

ธีุรกรรมีที�ต่้องิสงิสัยเพ่�อให้สามีารถิทำางิานในเชิงิรุกได้้มีี

ปัระสิทธีิภาพมีากขึ้ึ�น

2.2.3 การกำากับดูแลต่นเอง 

องิค์กรไมี�แสว่งิหากำาไรคว่รมีีการกำากับด่้แล

ต่นเองิ (self-regulation) เพ่�อลด้คว่ามีเสี�ยงิที�จะถ่ิก

ใช้เปั็นช�องิทางิการฟอกเงิินหร่อเขึ้้าไปัพัว่พันกับการ 

กระทำาคว่ามีผิิด้ร่ปัแบบอ่�นๆ เช�น การกำาหนด้อำานาจ

หน้าที�ขึ้องิปัระธีานและกรรมีการขึ้องิองิค์กรไมี�แสว่งิหา

กำาไร การต่รว่จสอบแหล�งิที�มีาขึ้องิเงิินบริจาค การจัด้

ทำาฐานขึ้้อม่ีลผิ่้บริจาค เป็ันต่้น โด้ยมีาต่รการกำากับด่้แล

ต่นเองิคว่รระบไุว่ใ้นค่�ม่ีอหร่อขึ้อ้บงัิคับขึ้องิหน�ว่ยงิาน และ

คว่รสอด้คลอ้งิกบัแนว่ทางิปัฏิิบตั่ทีิ�ด้ทีี�เปัน็สากล หรอ่ต่ามี

ที�หน�ว่ยงิานกำากับด้่แลจัด้ทำาขึ้ึ�น 

2.2.4 การกำากับดูแลกันเอง 

การบังิคับใช้กฎหมีายเพ่�อการปั้องิกันและปัราบ

ปัรามีการฟอกเงินิกับนิต่บิคุคลอาจเป็ันการสร้างิภาระให้

กับภาคเอกชน เน่�องิจากการออกกฎหมีายเพ่�อคว่บคุมี

นิต่ิบุคคลแบบ “เหว่ี�ยงิแห” อาจทำาให้ผิ่้ที�ปัระกอบอาชีพ

สุจริต่ได้้รับผิลกระทบต่ามีไปัด้้ว่ย ด้ังินั�น เพ่�อส�งิเสริมีให้

เกิด้ธีรรมีาภิบาลที�ด้ีในการปัระกอบธีุรกิจและการด้ำาเนิน

กจิกรรมีขึ้องินติ่บิคุคล สำานกังิาน ปัปังิ. อาจร�ว่มีกบัหน�ว่ย

งิานกำากับด่้แลนิต่ิบุคคลเพ่�อส�งิเสริมีให้นิต่ิบุคคลมีีการ

กำากับด้่แลระหว่�างินิต่ิบุคคลด้้ว่ยกันเองิ สภาทนายคว่ามี

และสภาวิ่ชาชีพบัญชีคว่รกำาหนด้ให้การให้คว่ามีร�ว่มีม่ีอ

ต่�อการปั้องิกันและปัราบปัรามีการฟอกเงิินเปั็นหนึ�งิใน

จริยธีรรมีวิ่ชาชีพ และกำาหนด้โทษทางิปักครองิกรณ์ีผิ่้

ปัระกอบว่ิชาชีพภายใต่้การด่้แลขึ้องิต่นฝ่าฝืนไมี�ปัฏิิบัต่ิ

หน้าที�ต่ามีกฎหมีายว่�าด้้ว่ยการปั้องิกันและปัราบปัรามี

การฟอกเงิิน 

2.2.5 การเปิดเผู้ยข้้อมูล 

1) องิค์กรไมี�แสว่งิหากำาไรคว่รมีีหน้าที�เปิัด้เผิย

แหล�งิที�มีาขึ้องิเงิินหร่อทรัพย์สินต่�อหน�ว่ยงิานกำากับด่้แล 

ส่บเน่�องิจากขึ้้อเสนอด้้านกฎหมีายเกี�ยว่กับการกำาหนด้

ให้ NPOs ต่้องิเปัิด้เผิยแหล�งิที�มีาขึ้องิเงิินหร่อทรัพย์สิน

ที�ได้้รับบริจาค โด้ยมีีการกำาหนด้เกณ์ฑ์์ว่งิเงิินที�ต่้องิระบุ

ต่ัว่ต่นขึ้องิผิ่้บริจาค เช�น ต่ั�งิแต่� 150,000 บาทขึ้ึ�นไปั29

NPOs ต่้องิแสด้งิข้ึ้อม่ีลขึ้องิผิ่้บริจาค เป็ันต่้น ทั�งินี� ใน

กระบว่นการกำาหนด้เกณ์ฑ์์ว่งิเงิินด้ังิกล�าว่ ทางิ NPOs 

คว่รเขึ้้าไปัมีีส�ว่นร�ว่มีในการให้ขึ้้อม่ีลที�เปั็นปัระโยชน์ 

เพ่�อให้การกำาหนด้เกณ์ฑ์์ว่งิเงิินนั�นมีีคว่ามีเหมีาะสมีและ

สอด้คล้องิกับสภาพคว่ามีเปั็นจริงิ เช�น ขึ้้อม่ีลยอด้การ

บริจาคต่�อครั�งิ หร่อค�าเฉลี�ยมี่ลค�าการบริจาค เปั็นต่้น 

2) ว่ัด้ต่้องิมีีการเปัิด้เผิยขึ้้อม่ีลต่�อสาธีารณ์ะ 

โด้ยรายงิานด้้านการเงิินขึ้องิวั่ด้ที�จัด้ส�งิให้สำานักงิาน 

พศ. จังิหวั่ด้ คว่รต้่องิมีีการเผิยแพร�บนเว็่บไซัต์่ขึ้องิ

สำานักงิาน พศ. รว่มีถิึงิต่้องิมีีการปัิด้ปัระกาศในบริเว่ณ์

ว่ัด้ที�พุทธีศาสนิกชนรว่มีถึิงิคนในชุมีชนสามีารถิเข้ึ้าไปั

ต่รว่จสอบได้้งิ�าย 

29 หมายเหตุั้: เกณ์ฑ์์ตัั้วิอย่างนี�อ้างอิงจัากการกำาหนดีเกณ์  
ของสหรฐัอเมรกิาที�มกีารกำาหนดีใหอ้งค์กรไมแ่สวิงหากำาไรตั้อ้งเปิดีเผย
ขอ้มล้ั่ ผ้บ้ัรจิัาค เมื�อมมีล้ั่คา่การบัรจิัาคตั้ั�งแตั้ ่5,000 ดีอลั่ลั่ารส์หรฐัข้�นไป 
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2.2.6 การแลกเปล่�ยนข้้อมูลเพื่ื�อกำากับดูแลบริษััที่นำา

เที่่�ยวคาสิโน 

ให้สำานักงิาน ปัปังิ. แลกเปัลี�ยนข้ึ้อม่ีลการเล�น

พนันขึ้องิ PEPs สัญชาต่ิไทยกับหน�ว่ยงิานกำากับด่้แล

ธีุรกิจคาสิโนในปัระเทศที�คนไทยนิยมีไปัเล�นคาสิโนถ่ิก

กฎหมีาย อาท ิเขึ้ต่ปักครองิพเิศษมีาเกา๊ ปัระเทศสงิิคโปัร์ 

ปัระเทศมีาเลเซัีย ปัระเทศกัมีพ่ชา และสปัปั.ลาว่ 

ทั�งินี� การขึ้อขึ้้อมี่ลคว่รด้ำาเนินการในร่ปัแบบการ

จัด้ทำาขึ้อ้ต่กลงิแลกเปัลี�ยนขึ้อ้มีล่ระหว่�างิสำานกังิาน ปัปังิ. 

และหน�ว่ยงิานกำากับด่้แลธุีรกิจคาสิโน (Regulatory Mem-

orandum Of Understanding) ในลักษณ์ะเดี้ยว่กับการ

จัด้ทำาขึ้อ้ต่กลงิแลกเปัลี�ยนขึ้อ้มีล่ระหว่�างิสำานกังิาน ปัปังิ. 

ปัระเทศออสเต่รเลีย (AUSTRAC) และสำานักงิานคณ์ะ

กรรมีการกำากบัด่้แลธีรุกจิการพนนัขึ้องิสหราชอาณ์าจกัร 

(Gambling Commission)30

ขึ้้อต่กลงิแลกเปัลี�ยนขึ้้อม่ีลจะต่้องิมีีการรายงิาน

ขึ้้อม่ีลต่�อกันโด้ยอัต่โนมีัต่ิ มีิใช�การร้องิขึ้อขึ้้อม่ีลเป็ันราย

กรณ์ ีโด้ยสำานกังิาน ปัปังิ. ไทยจะต้่องิได้้รับขึ้อ้ม่ีลการเล�น

พนันจากหน�ว่ยงิานกำากับด่้แลธุีรกิจคาสิโนต่�างิปัระเทศ

โด้ยอัต่โนมีัต่ิ โด้ยเฉพาะเม่ี�อมีีการรายงิานธีุรกรรมีที�มีี

เหต่อัุนคว่รสงิสัยจากต่�างิปัระเทศ และให้สำานกังิาน ปัปังิ. 

ส�งิขึ้้อม่ีล PEPs ที�เปั็นปััจจุบันแก�หน�ว่ยงิานกำากับด่้แล

ธีุรกิจคาสิโนต่�างิปัระเทศทุกปีัผิ�านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เพ่�อให้เกิด้การต่รว่จสอบเพ่�อทราบขึ้้อเท็จจริงิเกี�ยว่กับ

ล่กคา้ขึ้องิคาสโินในต่�างิปัระเทศอย�างิมีีปัระสิทธีภิาพและ

รว่ด้เร็ว่ยิ�งิขึ้ึ�น 

ขึ้้อมี่ลที�สำานักงิาน ปัปังิ. จะต่้องิได้้รับจากหน�ว่ย

งิานกำากับด้่แลธีุรกิจคาสิโนในต่�างิปัระเทศมีีด้ังินี� 

30 AUSTRAC (2020). Exchange instruments list. สืบัค้นจัาก
https://www.austrac.gov.au/about-us/international-
engagement/exchange-instruments-list เมื�อวินัที� 24 มถินุายน 
2563 

• ช่�อ–นามีสกุลผิ่้เล�น 

• ว่ันที�เขึ้้าเล�นการพนัน 

• มี่ลค�าชิพที�แลก และมี่ลค�าเงิินที�แลกชิพค่น 

• ช่�อนายหน้าคาสิโนที�อำานว่ยคว่ามีสะด้ว่กใน

การเล�นคาสิโน 

นอกจากนี� ให้สำานักงิาน ปั.ปั.ช. จัด้ทำา ปัรับปัรุงิ 

และแจ้งิรายงิานรายช่�อ PEPs แก�สำานักงิาน ปัปังิ. ทุก 

1 ปัีผิ�านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่�อให้หน�ว่ยงิานรัฐและ

เอกชนในปัระเทศและต่�างิปัระเทศได้้ปัระเมีินคว่ามีเสี�ยงิ

ขึ้องิล่กค้าอย�างิเปั็นระบบ โด้ยแสด้งิขึ้้อมี่ลต่ามีมีาต่รฐาน

ขึ้องิ The Wolfsberg Group31 และ FAT   ด้ังินี�

• เลขึ้บัต่รปัระจำาต่ัว่ปัระชาชน 13 หลัก 

• ช่�อ-นามีสกุล 

• ว่ันเด้่อนปัีเกิด้ 

• ช่�อ-นามีสกุล ค่�สมีรส 

• ต่ำาแหน�งิ/หน้าที� ย้อนหลังิ 5 ปัี 

31 Wolfsberg Group. (May 2017). Wolfsberg guidance on
politically exposed persons (PEPs). สืบัค้นจัาก https://www.
wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/
wolfsberg-standards/4.%20Wolfsberg-Guidance-on-PEPs-
May-2017.pdf เมื�อวิันที� 24 มิถุนายน 2563 
32 FATF. (June 2013). FATF Guidance politically exposed
persons (recommendations 12 and 22). สืบัค้นจัาก http://
www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommenda-
tions/Guidance-PEP-Rec12-22.pdf เมื�อวิันที� 24 มิถุนายน 2563 
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