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รายงานการวิเคราะห�เหตุอันควรสงสัย 
ประจําเดือนพฤศจิกายน พฤศจิกายน ––  ธันวาคมธันวาคม    พ.ศ. 2559 

สํานักงานป$องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได"รวบรวมรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

(Suspicious Transaction Report – STR)  ท่ีได"รับจากผู"มีหน"าท่ีรายงานธุรกรรม ตามกฎหมายว�าด"วยการ

ป$องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในห"วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  พ.ศ. 2559  โดย STR ท่ีได"รับจาก

ธนาคารและบริษัทหลักทรัพยIส�วนใหญ�เปKนรายงานการทําธุรกรรมในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ส�วน STR ท่ีได"รับจาก

สํานักงานท่ีดิน ส�วนใหญ�เปKนธุรกรรมเก่ียวกับท่ีดินในต�างจังหวัดกระจายอยู�ในทุกภูมิภาค มีลักษณะพฤติกรรม 

ดังนี้ 

1. ธุรกรรมท่ีมีความเก่ียวข�องกับอาชญากรรมยาเสพติด 

ในห"วงปลายปP มีรายงานระบุอาชญากรรมจํานวนมากคืออาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด  

โดยมากเปKนการรายงานธุรกรรมที่แสดงความไม�สอดคล"องกับสถานภาพของผู"ทําธุรกรรม ทั้งนี้ ข"อมูล

จากการรายงาน ผู"ถูกรายงานนอกจากจะเปKนรายบุคคลทั่วไปและ ยังปรากฏรายงานของบริษัทธุรกิจ

ต�างๆ มีจํานวนมากข้ึน เปKนสัญญาณท่ีแสดงให"เห็นว�ากลุ�มผู"ก�ออาชญากรรมประเภทนี้มีการใช"วิธีฟอกเงิน

ในรูปแบบการอาศัยระบบธุรกิจการค"า (Trade Based Money Laundering - TBML) มากข้ึน คือมีการ

ใช"ธุรกิจโดยเฉพาะการส�งออกนําเข"าสินค"า อําพรางการทําธุรกรรมซ้ือขายยาเสพติด โดยพบกรณีท่ีกิจการ

โรงสีข"าว และธุรกิจผลิตภัณฑIจากการสีข"าวในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ มีเงินหมุนเวียนในบางช�วงสูงถึง

หลักร"อยล"าน ซึ่งมีความผิดปกติจากเดิมที่มีเงินหมุนเวียนในหลักล"านถึงไม�เกิน 20 ล"านบาท และอาจ

เก่ียวข"องกับการตกแต�งบัญชีเท็จ รวมท้ังพบกรณีบริษัทนําเข"าส�งออกอุปกรณIการเกษตรในพื้นที่ชายแดน

ภาคเหนือ เช�นกัน มีธุรกรรมระหว�างประเทศเพื่อนบ"านในมูลค�าและความถี่สูงผิดปกติ ซึ่งภายหลัง

ตรวจสอบพบประวัติเคยเก่ียวข"องกับการถูกตรวจยึดสารต้ังต"นผลิตยาเสพติดด"วย 

เฝ�าระวัง : ให"สถาบันการเงินในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะตามแนวชายแดน สังเกตพฤติกรรม

ของลูกค"า และตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางบัญชีของกลุ�มธุรกิจส�งออกนําเข"าสินค"า และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมี

ธุรกรรมระหว�างประเทศเพ่ือนบ"าน ท่ีอาจสุ�มเสี่ยงหรือเก่ียวข"องกับการกระทําความผิดมูลฐาน 
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2. การฟอกเงินด�วยวิธีอําพรางผ/านระบบธุรกิจการค�า 
หน�วยงานที่เกี่ยวข"องกับการปราบปรามการฟอกเงินในระดับสากลได"มีการประเมินในทิศทาง

เดียวกันว�า ในปP 2559 ที่ผ�านมา การฟอกเงินด"วยวิธีอําพรางผ�านระบบธุรกิจการค"านี้เปKนวิธีที่เปKนที่นิยม
อย�างมากและแพร�ระบาดไปทั่วโลก โดยเปKนหนึ่งในวิธีที ่ใช"ฟอกเงินเปKนมูลค�าสูงที่สุดและยากต�อการ
สืบสวนและถูกตรวจจับ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต" ซ่ึงมีระดับความเสี่ยงพุ�งสูงจากปcจจัย
การเติบโตและการรวมกลุ�มทางเศรษฐกิจ ขณะท่ียังมีจุดอ�อนในการบังคับใช"กฎหมายและประเด็นเกี่ยวกับ
การทุจริตคอรัปชั่น 

เฝ�าระวัง : สถาบันการเงินควรให"ความสําคัญกับการตรวจสอบเพ่ือทราบข"อเท็จจริงเก่ียวกับ
ลูกค"านิติบุคคล (Customer Due Diligence : CDD) มากข้ึน โดยเฉพาะหาผู"รับประโยชนIท่ีแท"จริง 
(Beneficial Owner : BO) ของนิติบุคคล 

3. ธุรกรรมแยกยอดเงิน 
ในกลุ�มธุรกรรมแยกยอดเงินในการฝากและถอนให"ตํ่ากว�า 2 ล"านบาทเพื่อเลี่ยงการถูกรายงานนั้น  

มีข"อสังเกตว�ามีจํานวนรายการเปKนสัดส�วนค�อนข"างสูง และมักพบผู"ทําธุรกรรมประกอบอาชีพเปKนพนักงาน
บริษัท หรือทําธุรกรรมในนามบริษัทธุรกิจ รวมถึงผู"ทําธุรกรรมที่มีสถานะเปKนหุ"นส�วนหลักหรือเจ"าของ
กิจการ ซึ่งแม"อาจมีรายได"มากพอที่จะทําธุรกรรมมูลค�าสูง แต�การทําธุรกรรมลักษณะแยกยอดบ�อยครั้ง
อย�างต�อเนื่องท้ังในบัญชีส�วนตัวและบัญชีของบริษัท แสดงให"เห็นเจตนาหลีกเลี่ยงการรายงานธุรกรรมเงิน
สดอย�างชัดเจน  ลักษณะการทําธุรกรรมเหล�านี้อาจเกี่ยวข"องกับการอาศัยธุรกิจการค"า หรือการใช"บริษัท
บังหน"าอําพรางธุรกรรมเพ่ือการฟอกเงิน โดยเฉพาะกรณีท่ีเปKนการนําเงินสดมูลค�าสูงมาโอนเข"าบัญชีบริษัท
คู�ค"า ท้ังระดับในประเทศและระหว�างประเทศ แทนท่ีจะทําวิธีโอนเงินระหว�างกันผ�านบัญชีตามปกติ รวมท้ัง
การเบิกถอนเปKนเงินสดมูลค�าสูงผิดปกติทันทีที่ได"รับเงินโอนเข"าบัญชี  ซึ่งเมื่อตรวจสอบบริษัทคู�ค"าเหล�านี้
จากแหล�งข"อมูลสาธารณะ มักไม�พบข"อมูลท่ีสามารถระบุตัวตนเบ้ืองต"นได" 

นอกจากนี้ ยังปรากฏเหตุอันควรสงสัยจากรายงานของสถาบันการเงิน เนื่องจากมีพฤติกรรมใน
การแก"ไขข"อมูลธุรกิจห"างร"านหรือผู"เก่ียวข"องกับธุรกรรม ซ่ึงสถาบันการเงินประเมินแล"วเห็นว�าเปKนธุรกรรม
ที่อาจเกี่ยวข"องกับการกระทําความผิดหรือมีความเสี่ยงสูงต�างๆ จึงได"ปฏิเสธไม�รับทําธุรกรรมในชั้นแรก   
ในเวลาต�อมาผู"ทําธุรกรรมได"กลับมาขอทําธุรกรรมเดิมอีกครั้งโดยแก"ไข ลบข"อมูลในส�วนที่ถูกประเมินว�า
เปKนความเสี่ยงออก ลักษณะเช�นนี้ควรเพ่ิมการเฝ$าระวังเช�นกัน เนื่องจากนับเปKนการให"ข"อมูลอ"างอิงท่ีเปKนเท็จ 
แสดงเจตนาปกปlดความจริง  

เฝ�าระวัง : สถาบันการเงินควรเน"นย้ํากับผู"ปฏิบัติงานในการพิสูจนIทราบความแท"จริงของเอกสารระบุ
ตัวตนของผู"ทําธุรกรรม การจัดระดับความเสี่ยงลูกค"า การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกค"าท้ัง
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (Customer Monitoring) และการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
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4. สํานักงานเสมือนจริง (Virtual Office) 

พบรายงาน STR ท่ีระบุถึง  Virtual Office หรือสํานักงานเสมือนจริง ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยเก่ียวกับ

การเปKนเจ"าของบัญชีหลายบัญชีท่ีใช"ชื่อแตกต�างกัน มีเงินหมุนเวียนสูงและมีการทําธุรกรรมถี่ผิดปกติ รวมทั้ง

เปKนธุรกรรมท่ีทําในช�วงกลางคืนผ�านบริการทางอินเตอรIเน็ตและเครื่อง ATM อาจเปKนการอําพรางใช"ธุรกิจ

บังหน"าการก�ออาชญากรรมเพ่ือหารายได"โดยมิชอบ 

รูปแบบ Virtual Office หรือสํานักงานท่ีไม�เน"นการมีสถานท่ีต้ังอย�างเปKนหลักแหล�ง เสมือนไม�มี

ตัวตนแต�ใช"ทําธุรกิจได"จริง เริ่มเปKนท่ีแพร�หลายในระยะหลัง และมีแนวโน"มเปKนช�องทางใหม�ในการฟอกเงินได"

อีกทางหนึ่ง โดยหลักการของ Virtual Office จะใช"วิธีทํางานผ�านเทคโนโลยีการสื่อสาร หรือผ�านระบบ

ออนไลนI  ท่ีทําให"บุคคลสามารถทํางานร�วมกันได"จากทุกบริเวณของโลก ปcจจุบันมีการให"บริการ Virtual 

Office ในรูปแบบท่ีหลากหลายในประเทศไทย ท้ังการบริการให"ท่ีอยู�จดทะเบียนบริษัท เพ่ือใช"ในการติดต�อกับ

ลูกค"า ซ่ึงช�วยสร"างภาพลักษณIและความน�าเชื่อถือจากการเสมือนมีสถานท่ีต้ังของบริษัทในใจกลางเมือง      

การบริการจัดพนักงานทําหน"าท่ีประสานงานทางธุรกิจอย�างครบวงจร ท้ังการรับโทรศัพทIจากลูกค"า การส�งแฟกซI 

อีเมล  ส�งพัสดุ ขนส�งสินค"า รวมถึงการให"บริการทางด"านบัญชี การวางแผนภาษี การตลาด การจดทะเบียน

ต�างๆ ฯลฯ ตามความประสงคIของผู"ว�าจ"าง  

สํานักงานออนไลนIลักษณะเสมือนจริงข"างต"น จึงตอบสนองผู"ประกอบธุรกิจที่ต"องการลดค�าใช"จ�าย

ในการเช�าอาคาร ค�าน้ํา ค�าไฟ ค�าจ"างพนักงานประจําได"เปKนอย�างดี  รวมถึงสามารถดําเนินกิจการในพ้ืนท่ี  

ท่ีห�างไกล รวมท้ังในต�างประเทศได"โดยไม�จําเปKนต"องมีสํานักงานไปต้ังอยู�จริง  อย�างไรก็ตาม รูปแบบท่ีให"

บุคคลท่ัวไปสามารถเช�า ซ้ือ เปKนเจ"าของบริษัทแบบง�ายๆ  โดยพนักงานผู"ทํางานให"และเจ"าของกิจการต�าง       

ไม�ทราบตัวตนที่แท"จริงซึ่งกันและกัน สามารถทําธุรกิจโดยไม�จําเปKนต"องเปlดเผยรายละเอียดทั้งหมดนั้น 

นับเปKนรูปแบบท่ีมีความล�อแหลมต�อการถูกแสวงประโยชนIในทางมิชอบ โดยเม่ือไม�ก่ีปPท่ีผ�านมา ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ปรากฏคดีหลอกลวง ฉ"อโกงเหยื่อผ�านการส�งอีเมล โดยใช" Virtual Office ซ่ึงมีท่ีอยู�ท่ีน�าเชื่อถือ

สร"างเรื่องเท็จ ใช"เปKนธุรกิจบังหน"าและเปKนช�องทางการฟอกเงิน สร"างความเสียหายเปKนหลักล"านดอลลารI

สหรัฐ  เปKนกรณีท่ีแม"ยังไม�พบในไทย แต�นับว�ามีความเสี่ยงท่ีควรเฝ$าระวังการแพร�ระบาดเช�นกัน 
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แผนภูมิแสดงร"อยละของ STR จําแนกตามมูลเหตุอันควรสงสัยหลักเม่ือเทียบกับจํานวน STR    
ท่ีได"รับท้ังหมดในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2559  
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(หมายเหตุ:  เน่ืองจากมี STR จํานวนหน่ึงระบุพฤติการณIที่เปKนมูลเหตุอันควรสงสัยมากกว�า 1 

ประเด็น ทําให"เมื่อคัดแยกโดยใช"เกณฑIพฤติการณIเดี่ยวเปKนหลัก จึงมีส�วนท่ีต"องนับซํ้า และเมื่อรวมจํานวนร"อยละของท้ัง 5 
ประเภท ทําให"ได"จํานวนมากกว�าร"อยละ 100)    

1. การทําธุรกรรมท่ีไม�สอดคล"องกับสถานภาพ ได"แก�รายการธุรกรรมท่ีมีปริมาณหรือมูลค�า
สูง ไม�สอดคล"องกับอายุ อาชีพ และรายได" หรือมีพ้ืนท่ีทําธุรกรรมไม�สอดคล"องกับถ่ินท่ีอยู� หรือท่ีต้ังและ
ลักษณะของธุรกิจ   

2. การทําธุรกรรมแยกยอดเงินฝาก/ถอน ให"แต�ละยอดมีมูลค�าตํ่ากว�าสองล"านบาท เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการถูกรายงานธุรกรรมเงินสด  ซึ่งรวมทั้งกรณีแยกยอดทําธุรกรรมในบัญชีเดียว และแยกยอด
ทําธุรกรรมกระจายยังหลายบัญชี 

3. รายงานธุรกรรมท่ีสามารถระบุความเชื่อมโยงกับอาชญากรรม ได"แก� รายการธุรกรรม
ของผู"เก่ียวข"องกับคดีการก�ออาชญากรรมท่ีมีการจับกุมแล"ว หรือปรากฏข�าวสารทางสื่อมวลชน หรือตามข"อมูล
ท่ีได"รับการร"องเรียนจากภาคประชาขน  รวมท้ังผู"เปKนเป$าหมายการสืบสวนสอบสวนของหน�วยงานปราบปราม
อาชญากรรมต�างๆ  ตามท่ีสถาบันการเงินได"รับหนังสือขอความร�วมมือตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี 
 

 

เหตุอันควรสงสัย 



 

 
ผู�จัดทํา : ส�วนพัฒนานโยบายการกํากับ กองกํากับและตรวจสอบ  โทร. 0 2219 3600 ต�อ 5059        

หน"า 5 
 

4.  การทําธุรกรรมซ้ือ/ขาย/โอนหลักทรัพยIท่ีผิดปกติ ไม�สมเหตุสมผลในแง�มุมต�างๆ อาทิ 
ด"านมูลค�า ความถ่ี ความสัมพันธIและข"อมูลท่ีเก่ียวข"องของผู"โอนกับผู"รับโอนหลักทรัพยI รวมถึงพฤติการณIท่ี
ทําให"เกิดการซ้ือขายหลักทรัพยIท่ีไม�เปKนธรรม  โดยรายการส�วนใหญ�ในกลุ�มนี้เปKนรายการท่ีได"รับจากสถาบัน
การเงินประเภทบริษัทหลักทรัพยI  

5.  มูลเหตุธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยอ่ืนๆ อาทิ ธุรกรรมท่ีเก่ียวข"องกับประเทศเสี่ยง หรือ
ผู"ทําธุรกรรมเปKนผู"ถูกจัดลําดับในรายการผู"มีความเสี่ยง การแลกเงินและการทําธุรกรรมด"วยธนบัตรใบ
ย�อยที่ผิดปกติ การมอบอํานาจทําธุรกรรมท่ีผิดปกติ  การไม�ประสงคIแสดงตน ไม�สามารถแสดงเอกสาร
หลักฐานประกอบการทําธุรกรรม และการมีพฤติการณIพิรุธต�างๆ ในการเปlดบัญชี เปKนต"น 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


