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รายงานการวิเคราะห์เหตุอันควรสงสัย 
ประจําเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม  2560 

 

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รวบรวมรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

(Suspicious Transaction Report – STR)  ที่ได้รับจากผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในห้วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีรายงาน STR ทั้งหมด 

2,802 รายการ ซึ่งมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากที่ได้รับในห้วงเดือนก่อนหน้านี้  จากรายงานดังกล่าว มีความ

น่าสนใจกรณีที่มีรายงานของบุคคลผู้มีฐานะทางสังคม หรือมีตําแหน่งหน้าที่ระดับสูงในหน่วยงานจํานวน

หนึ่ง มีพฤติการณ์ทําธุรกรรมที่ผิดปกติอย่างชัดเจน ในลักษณะต่างๆ  ทั้งกลุ่มที่ยังไม่สามารถระบุ

อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องได้ และกลุ่มที่พิสูจน์ทราบการก่ออาชญากรรมแล้ว โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการ

ทุจริต การแสวงประโยชน์และการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่ก่อให้เกิดความเสียหาย  ซึ่งรวมถึง

รายงานรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการกระทําความผิด และมีคําสั่งให้ระงับการปฏิบัติ

ราชการหรือหน้าที่ในตําแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราว  สรุปรายงานการวิเคราะห์ STR มีดังนี้ 

1. รายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์ของผู้มีตําแหน่งระดับสูง 

พบ STR ของผู้มีตําแหน่งหน้าที่ในระดับสูง โดยเฉพาะในภาคเอกชนที่มีความเชื่อมโยงกับ

การกระทําความผิดมูลฐาน อาทิ เจ้าหน้าที่อาวุโสของสถาบันการเงินกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  

กรรมการบริษัทยักยอกทรัพย์ใช้ข้อมูลภายในเอ้ือประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่เป็นธรรม ผู้เป็น

เจ้าของกิจการขนาดใหญ่ปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจ ลักลอบนําเข้าสินค้าโดยหนีภาษี

ศุลกากร ลักทรัพย์และลักลอบค้าอาวุธเถื่อน เป็นต้น กล่าวได้ว่าการกระทําความผิดของผู้มีตําแหน่งหน้าที่     

มีสถานะทางสังคม โดยแสวงประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องจากอํานาจและโอกาสที่มี หรือที่เรียกว่า

อาชญากรรมคอปกขาว (White Collar Crime) ทั้งในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และครอบคลุมไปถึงภาคเอกชน 

มีปฏิสัมพันธ์ต่างตอบแทนและมีผลประโยชน์อย่างซับซ้อน นับเป็นภัยคุกคามทีส่ําคัญของประเทศ  
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2. ธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ผิดปกติ 
STR กลุ่มที่แสดงธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ผิดปกติ เป็นกลุ่มที่ได้รับเป็นจํานวนค่อนข้างน้อย 

แต่กลับมีมูลค่าเงินที่เกี่ยวข้องเฉลี่ยค่อนข้างสูง สําหรับพฤติการณ์ที่มีเหตุอันควรสงสัย ที่พบมากที่สุด คือการ
กระทําผิดที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันราคา ทําให้ราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ตรงกับสภาพความ
เป็นจริงของตลาด และยังปรากฏหลายรายการที ่ส ืบเนื ่องมาจากกรณีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ลงโทษผู้กระทําความผิดจากการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน     
ในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นธรรม (Insider Trading)  โดยบุคคลที่ถูกรายงานเหล่านี้มักมีตําแหน่งเป็น
ผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท  ได้อาศัยตําแหน่งหน้าที่ดังกล่าวในการล่วงรู้มติที่ประชุม 
งบการเงิน หรือข้อมูลเชิงลบและเชิงบวกต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้า    
เป็นโอกาสในการเอาเปรียบบุคคลภายนอกในการกว้านซื้อ ชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ  รวมถึงเทขายหลักทรัพย์ 
เพ่ือเก็งกําไรส่วนตน 

3. พบความเชื่อมโยงของการทุจริตในภาครัฐและการกระทําความผิดในตลาดหลักทรัพย์ 
รูปแบบการกระทําความผิดในตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 2 มักมีความเชื่อมโยงกับการทุจริต

ภาครัฐด้วย โดยการทุจริตภาครัฐมีพัฒนาการค่อนข้างรวดเร็ว จากในอดีตที่มักอยู่ในรูปการเรียกรับค่าหัวคิวใน
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง การประมูลโครงการต่างๆ ต่อมาจึงเริ่มมีรูปแบบเป็นการทุจริตเชิงนโยบายมากขึ้น     
โดยมุ่งออกนโยบายที่เอ้ือประโยชน์พวกพ้อง มีการร่วมมือกันทั้งฝ่ายนักการเมือง ข้าราชการ และนายทุน  และ
ปัจจุบันการทุจริตมีพัฒนาการที่พยายามตัดตอนความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลและเส้นทางการเงิน       โดยหัน
มาใช้การตอบแทนผลประโยชน์หรือการติดสินบนในลักษณะของการให้ข้อมูลลับหรือข้อมูลวงในที่จะ   มีผล
ต่อราคาหลักทรัพย์ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือเป็นข้อมูลในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ให้แต่ละบุคคล
นําไปใช้กอบโกยผลกําไรอย่างไม่เป็นธรรมด้วยตนเอง นับเป็นอีกวิธีการทุจริตติดสินบนที่มิใช่เป็นการให้เงิน
หรือทรัพย์สินโดยตรง ที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาด เพราะส่ งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของตลาด
หลักทรัพย์ และสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก  

เฝ้าระวัง : พฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งที่เป็นการกระท าการด้วยตนเอง ใช้ตัวแทน หรือการใช้ตัวแทน   
บังหน้า (Nominees) และหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ต้องมีการตรวจสอบประวัติ/คุณสมบัติผู้บริหาร      
ที่ไม่ได้กระท าการผิดกฎหมาย ทุจริต หรือฉ้อฉล (Fit and Proper)  

 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjY5M_t3fbWAhVLMo8KHRnSD2cQFghAMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.egov.go.th%2Fth%2Fgovernment-agency%2F542%2F&usg=AOvVaw0rbyjl_ra5pexmVpBPFkCG
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjY5M_t3fbWAhVLMo8KHRnSD2cQFghAMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.egov.go.th%2Fth%2Fgovernment-agency%2F542%2F&usg=AOvVaw0rbyjl_ra5pexmVpBPFkCG
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4. ธุรกรรมที่มีความผิดปกติของบริษัทผู้ให้บริการชําระเงิน 

จากรายงาน STR พบว่าเริ่มมีรายงานความผิดปกติของบริษัทผู้ให้บริการชําระเงินต่างๆ อาทิ 
เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์  เกมออนไลน์  ชําระค่าอินเตอร์เน็ต  ค่าสาธารณูปโภค ค่าเบี้ยประกัน รวมถึง
ค่าบัตรเดบิต บัตรเครดิตต่างๆ ที่เป็นบริษัทค่อนข้างใหม่จดทะเบียนในห้วงประมาณ 3  ปี แต่มีเงินหมุนเวียนสูง
ผิดปกติ เฉลี่ยวันละเป็นหลักสิบล้านถึงร้อยล้านบาท โดยมีรายการธุรกรรมที่ไม่ระบุวัตถุประสงค์และไม่สามารถ
ระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอนเงินที่แท้จริงได้   ทั้งนี้ ตรวจสอบพบข้อมูลว่าเป็นบริษัทที่มีสัญชาติ
ผู้ถือหุ้นอยู่ในหมู่เกาะเคย์แมน  ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์ของการหลบเลี่ยงภาษี เป็นแหล่งปกปิดข้อมูลลูกค้า   
ที่มีความเสี่ยงสูงในการโยกย้ายเงินเข้า-ออกประเทศเพ่ือการฟอกเงิน   นับเป็นอีกแนวโน้มสําคัญที่ต้องติดตาม
ใกล้ชิด ที่ขบวนการฟอกเงินอาจใช้วิธีจัดตั้งบริษัททําธุรกิจให้บริการชําระเงินบังหน้า เนื่องจากลักษณะธุรกิจเป็น
การหมุนเวียนโอนย้ายถ่ายเทเงินเป็นปกติ  แต่เบื้องหลังอาจใช้เพ่ือรองรับ หรือเปิดให้บริการฟอกเงินจํานวนมาก
อย่างแนบเนียน 

เฝ้าระวัง : สถาบันการเงินควรมีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า คู่ค้า/
ตัวแทน และการปฏิสัมพันธ์กับกิจการที่เป็นบริษัทผู้ให้บริการช าระเงินที่จดทะเบียนรายใหม่ (ระยเวลา 3 ปี) 
เช่น แหล่งที่มาของเงินทุน/รายได้ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง 
(Beneficial Owner : BO) ฯลฯ ที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่เสี่ยงด้านการฟอกเงิน และหากพบความ
ผิดปกติ เช่น ที่มาของเงินไม่ชัดเจน มีการท าธุรกรรมที่ไม่สมเหตุสมผล ไม่สามารถอ้างอิงแหล่งที่มาของเงิน 
ส าหรับการท าธุรกรรมในแต่ละครั้ง หรือในระยะยาว หากมีความผิดปกติหรืออาจผิดปกติให้รวบรวมข้อมูล
และรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยมายังส านักงาน  ปปง. 

 

5. ธุรกรรมที่แสดงการแยกยอดเงิน 
ธุรกรรมที่แสดงการแยกยอดเงิน มีรูปแบบเปลี่ยนไปจากช่วง 2 ปีก่อน (พ.ศ.2557-2558)   

แต่เดิมเป็นการแยกยอดเพ่ือให้มีมูลค่าต่ํากว่า 2 ล้านบาท เป็นแสดงถึงเจตนาหลีกเลี่ยงการถูกรายงานธุรกรรม
เงินสดอย่างชัดเจน พฤติการณ์แยกยอดเงินที่ได้รับรายงานในปัจจุบันเป็นการนําเงินเข้าฝากหลายครั้งหลายยอด
ต่อวัน หรือพยายามทยอยถอนเงินออกทันทีในทุกครั้งที่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชี โดยหลายรายทําธุรกรรมวันละ
หลายสิบรายการ เป็นความถี่ที่ผิดปกติ และโดยผิวเผินมีลักษณะคล้ายเป็นการแยกยอดเงิน อีกทั้งมีลักษณะ
เป็นการแยกยอดเงินร่วมกับการทําธุรกรรมที่มีมูลค่าไม่สอดคล้องกับฐานะทางการเงินของผู้ทําธุรกรรม รวมถึง
ธุรกรรมที่พิสูจน์ทราบอาชญากรรมที่อยู่เบื้องหลังแล้ว จาก STR พบว่ามีการใช้ช่องทาง Internet และ 
Mobile Banking มากขึ้น รวมทั้งช่องทางผ่านผู้ให้บริการทางการเงินใหม่ๆ ที่ไม่ผ่านการติดต่อโดยตรงกับ 
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บริการเคาน์เตอร์ของสถาบันการเงิน แม้ว่าจะเป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าเงินสูงมาก หรือต้องเสียค่าธรรมเนียม
ซ้ําซ้อนอย่างไม่สมเหตุผลก็ตาม  โดยมีจํานวนรายงาน STR ที่เก่ียวข้องกับการทําธุรกรรมผ่านช่องทางเหล่านี้
มากถึงประมาณหนึ่งในสามขอรายงานทั้งหมดที่ได้รับ (ในจํานวนนี้ หลายรายการยังเกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดใน
พ้ืนที่ตะเข็บชายแดน ที่มีการหมุนเวียนเงินมูลค่ามากผิดปกติ และมักไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างผู้โอนและ
ผู้รับโอนเงิน มีความเสี่ยงสูงที่อาจเชื่อมโยงกับอาชญากรรมหลายประเภท)  

6. สรุปธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
รายการ STR มี 6 กลุ่มหลัก ซึ่งแบ่งแยกตามมูลเหตุอันควรสงสัย เรียงลําดับจากกลุ่มที่ได้รับ

เป็นจํานวนสูงที่สุดได้ดังนี้ 
แผนภูมิแสดงร้อยละของ STR จําแนกตามมูลเหตุอันควรสงสัยหลักเมื่อเทียบกับจํานวน STR    

ที่ได้รับทั้งหมด มีดังนี ้
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1) การทําธุรกรรมที่ไม่สอดคล้องกับสถานภาพทางการเงินของผู้ทําธุรกรรม ได้แก่ รายการ

ธุรกรรมที่มีความถี่หรือมูลค่าสูง ไม่สอดคล้องกับอายุ อาชีพ และรายได้ของผู้ทําธุรกรรม หรือพื้นที่ที่ทํา
ธุรกรรมไม่สอดคล้องกับที่อยู่ หรือที่ตั้งของธุรกิจ   

2) การทําธุรกรรมแยกยอดเงินในการฝาก/ถอน ให้แต่ละยอดมีมูลค่าต่ํากว่า 2 ล้านบาทเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการถูกรายงานธุรกรรมเงินสด  ซึ่งมีทั้งกรณีแยกยอดทําธุรกรรมในบัญชีเดียว กรณีแยกยอดทํา
ธุรกรรมกระจายไปยังหลายบัญชี รวมถึงการกระจายทําธุรกรรมหลายครั้งที่หลายสาขาธนาคารในห้วงเวลา
เดียวกัน 
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3) รายงานธุรกรรมที่สามารถระบุความเชื่อมโยงกับอาชญากรรม ได้แก่ รายการธุรกรรมที่

สถาบันการเงินตรวจสอบข้อมูลผู้เกี่ยวข้องหรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ และพบความเชื่อมโยงถึงการ ก่อ
อาชญากรรมประเภทต่างๆ ตามที่มีการจับกุมอาชญากรแล้วและปรากฏเป็นข่าวสารทางสื่อมวลชน หรือ
เชื่อมโยงกับข้อมูลตามที่ได้รับการร้องเรียนโดยตรงจากภาคประชาขน   

4) รายงานการทําธุรกรรมของบุคคลผู้มีรายชื่อถูกตรวจสอบจากหน่วยงานราชการ เป็นกลุ่มที่
สถาบันการเงินรายงานผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางบัญชี ตามที่ ได้รับหนังสือขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆ  เนื่องจากเป็นผู้ต้องหา หรือเป็นเป้าหมายการสืบสวนสอบสวน รวมถึง
รายงานธุรกรรมที่เป็นปัจจุบันของผู้ถูกยับยั้งการทําธุรกรรม ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือเป็นผู้ที่ศาลได้
มีคําสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

5) การทําธุรกรรมซื้อ/ขาย/โอนหลักทรัพย์ที่ผิดปกติ ไม่สมเหตุสมผลในแง่มุมต่ างๆ อาทิ ด้าน
มูลค่า ความถี่ ความสัมพันธ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้โอนกับผู้รับโอนหลักทรัพย์ รวมถึงพฤติการณ์ที่ทํา
ให้เกิดการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นธรรม  โดยรายการส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้เป็นรายการที่ได้รับจากสถาบัน
การเงินประเภทบริษัทหลักทรัพย์  

6) มูลเหตุธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยอื่นๆ เป็นธุรกรรมที่เกี ่ยวข้องกับปัจจัยความเสี่ยง     
ในหลายแง่มุม ทั้งในด้านตัวบุคคล พ้ืนที่ และพฤติการณ์ที่ผิดปกติในประเด็นต่างๆ อาทิ การมอบอํานาจการ
ทําธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตรา การบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ให้กับสถาบันการเงิน การไม่ประสงค์แสดงตน 
เป็นต้น รวมถึงธุรกรรมเก่ียวกับท่ีดิน ที่ส่วนใหญ่มีความผิดปกติในลักษณะการซื้อขายต่ํากว่าราคาประเมิน 

(หมายเหตุ:  เนื่องจากมี STR จ านวนหนึ่งระบุพฤติการณ์ที่เป็นมูลเหตุอันควรสงสัยมากกว่า 
1ประเด็น ท าให้เมื่อคัดแยกโดยใช้เกณฑ์พฤติการณ์เดี่ยวเป็นหลัก จึงมีส่วนที่ต้องนับซ้ า และเมื่อรวมจ านวน
ร้อยละของทั้ง 6 ประเภท ท าให้ได้จ านวนมากกว่าร้อยละ 100)    

------------------------------------------------- 


