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รายงานของผูสอบบัญชี 

เสนอ  คณะกรรมการกองทนุการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบรายงานการเงินของกองทุนการปองกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน  ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖   

และงบรายไดและคาใชจายสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน  รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

และหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตอรายงานการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนอรายงานการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควร 

ตามหลักการบัญชีที่กระทรวงการคลังกําหนด  และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหาร 

พิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํารายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง 

อันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอรายงานการเงินดังกลาว 

จากผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ซึ่งกําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินปฏิบัติตามขอกําหนด 

ดานจรรยาบรรณ  รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา 

รายงานการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ 

จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในรายงานการเงิน  วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจ 

ของผูสอบบัญชี  ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 

ของรายงานการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว   

ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคมุภายในที่เกี่ยวของกบัการจัดทาํและการนําเสนอรายงานการเงนิโดยถูกตอง 



 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธนัวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ตามท่ีควรของกองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม 

กับสถานการณ  แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 

ของกองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม 

ของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร   

รวมท้ังการประเมินการนําเสนอรายงานการเงินโดยรวม 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ความเห็น 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา  รายงานการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของ 

กองทุนการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  ณ  วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖  และผลการดําเนินงาน   

สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน  โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 

เกล็ดนที  มโนสันติ ์

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินที ่ ๕ 

 

กฤติยาภรณ  เพ็ชรชวย 

ผูอํานวยการกลุม 

 





       

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ

รายไดจากการดําเนินงาน

รายไดจากการยึดทรัพย 4 77,558,358.41       

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 77,558,358.41      

คาใชจายจากการดําเนินงาน -                    

รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน -                    

รายไดสูงกวาคาใชจายสําหรับป 77,558,358.41      

หมายเหตุประกอบรายงานการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบรายไดและคาใชจาย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
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กองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 

ขอมูลท่ัวไป 

 กองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กองทุน) จัดตั้งตามมาตรา 59/1 แหงพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการ

กองทุน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไดออกระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน วาดวยกองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 

15 พฤษภาคม 2556 โดยไดรับความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง กองทุนมีวัตถุประสงคเพื่อใชประโยชน

ในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้ 

 1. สนับสนุนการดําเนินการเก่ียวกับการสืบสวนสอบสวน การดําเนินคดี การตรวจคน การยึดหรืออายัด 

การบริหารจัดการทรัพยสิน การแจงเบาะแส การคุมครองพยาน หรือการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน รวมท้ังการสนับสนุนหนวยงานอ่ืน ผูท่ีเก่ียวของ และประชาชนในการดําเนินการนั้น 

 2. สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ผูท่ีเก่ียวของ และประชาชนเก่ียวกับการเผยแพร และการให

ขอมูลขาวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การรวมมือท้ังในประเทศและระหวางประเทศ และ 

การดําเนินการเพ่ือสนับสนุนมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 3. ดําเนินกิจการอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

หมายเหตุท่ี 1 – สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

1.1 หลักเกณฑในการจัดทํารายงานการเงิน 

 รายงานการเงินนี้จัดทําข้ึนตามเกณฑคงคาง โดยเปนไปตามขอกําหนดในหลักการและนโยบายการบัญชี

สําหรับหนวยงานภาครัฐฉบับท่ี 2 ตามประกาศกระทรวงการคลังเม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2546  การจัดประเภทและ 

การแสดงรายการในรายงานการเงิน ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0423.2/ว 410  

ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2551 เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของหนวยงานภาครัฐ 

1.2 รอบระยะเวลาบัญชีท่ีถือปฏิบัติ 

 รอบระยะเวลาบัญชีถือตามปงบประมาณ เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 30 กันยายน ของปถัดไป 

1.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เ งินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารที่มี กําหนดจายคืน

ในรอบระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนและไมมีขอผูกพัน และเงินฝากคลัง 
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หมายเหตุท่ี 1 – สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 

1.4 เงินกองทุน  

 เงินก่ึงหนึ่งของทรัพยสินสวนท่ีเปนเงินท่ีไดจากการยึด ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 48 และศาลมีคําสั่งใหตกเปนของแผนดินตามมาตรา 51 ตั้งแตวันท่ี 2 มีนาคม 

2551 ซ่ึงเปนวันท่ีพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช ถึงวันท่ี 

30 กันยายน 2555 ซ่ึงนําฝากรวมอยูในบัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

กองทุนไดรับโอนมาเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 

1.5 การรับรูรายได 

 รายไดจากการยึด รับรูเม่ือไดรับเงินก่ึงหนึ่งของทรัพยสินสวนท่ีเปนเงินท่ีไดจากการยึดของสํานักงาน

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามท่ีศาลมีคําสั่งใหตกเปนของแผนดิน  

หมายเหตุท่ี 2 – เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เปนเงินฝากคลัง จํานวน 107,120,876.85 บาท 

หมายเหตุท่ี 3 – เงินกองทุน 

 สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดสงมอบเงินกึ่งหนึ่งของทรัพยสินสวนที่เปนเงิน

ท่ีไดจากการยึด ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม

ซ่ึงศาลมีคําสั่งใหตกเปนของแผนดินตามมาตรา 51 วรรค 2 จํานวน 29,562,518.44 บาท 

หมายเหตุท่ี 4 – รายไดจากการยึดทรัพย 

 ในงวดนี้กองทุนไดรับเงินกึ่งหนึ่งของทรัพยสินสวนที่เปนเงินตามที่ศาลมีคําสั่งใหตกเปนของแผนดิน

ตามมาตรา 51 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

จํานวน 77,558,358.41 บาท 

 

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