
๑ 
 

ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับมาตรการดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนนุ 
ทางการเงนิแกการกอการรายที่เก่ียวของกับนิติบคุคล  

 
๑. พันธกรณีระหวางประเทศดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตาน    

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (Anti-Money Laundering and the Financing of Terrorism 
Global Standard : AML/CFT)  

  คณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือดําเนินมาตราการทางการเงิน หรือ Financial Action Task Force 
(FATF) เปนองคการระหวางรัฐบาลที่รัฐมนตรีของประเทศสมาชิกรวมกันจัดต้ังขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่งมีอํานาจ
หนาที่ในการจัดทํามาตรฐานดาน AML/CFT และสงเสริมใหมีการใชมาตรการทางกฎหมาย มาตรการดาน               
การกํากับดูแลและมาตรการดานปฏิบัติการอยางบังเกิดผลในการตอตานการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ตลอดจนปองกันภัยคุกคามอ่ืน ๆ ที่จะกระทบ
ตอระบบการเงินระหวางประเทศ นอกจากน้ี FATF ยังรวมมือกับองคกรระหวางประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของเพ่ือระบุ
จุดออนดาน AML/CFT ในระดับชาติ โดยมีเปาหมายเพ่ือปองกันมิใหกลุมอาชญากรใชระบบการเงินระหวาง
ประเทศในการกระทําความผิด 

  ทั้งน้ี ขอแนะนําของ FATF จํานวน ๔๐ ขอ และดานประสิทธิผล จํานวน ๑๑ ดาน ไดกําหนด
รายละเอียดของมาตรการตาง ๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากนานาประเทศ และเปนที่ยอมรับวาเปนมาตรฐานสากล
ในดาน AML/CFT อีกทั้ง ยังกําหนดใหประเทศสมาชิกตองเขารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลทุก ๆ 
๕ ปโดยประมาณ ซึ่งหากประเทศใดไมผานการประเมินจะทําใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซี่งอาจถูกกีดกันทาง
การคาระหวางประเทศจากประเทศสมาชิกของ FATF ได เกณฑการประเมินการปฏิบัติดังกลาวจะปรับเปลี่ยนไป
ตามสถานการณดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายของโลก สําหรับประเทศไทย           
ไดรวมเปนสมาชิกของกลุมตอตานการฟอกเงินของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (Asia/Pacific Group on Money 
Laundering: APG) ซึ่งเปนองคกรเครือขายของ FATF ในภูมิภาคน้ี ดังน้ัน ประเทศไทยจึงมีพันธกิจที่ตองเขารับ
การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลตามที่ FATF กําหนดไว ที่ผานมา ประเทศไทยเขารับการประเมิน          
การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลมาแลวทั้งสิ้น ๓ ครั้ง โดยเขารับการประเมินรอบที่ ๓ ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตาน          
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายในป พ.ศ. ๒๕๖๐ พบวา มาตรการเชิงปองกันดาน AML/ CFT ของ
ประเทศไทย หนวยงานกํากับดูแลการจัดต้ังนิติบุคคลควรมีมาตรการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา
เบ้ืองตน (Customer Due Diligence: CDD) เพ่ือชวยคัดกรองบุคคล หรือกลุมบุคคลที่มีความเสี่ยงใชเปน 
ชองทางการจัดต้ังนิติบุคคลเพ่ือกระทําความผิดอันเก่ียวของกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอ
การรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง และควรผลักดันใหมีการจัดเก็บขอมูลการเปนเจาของ 
ผูรับประโยชนที่แทจริง (Beneficial Ownership: BO) ของนิติบุคคล สําหรับบุคคล หรือกลุมบุคคลที่มาขอรับ 
การจดทะเบียน หรือไดรับอนุญาติใหจัดต้ังนิติบุคคลขึ้นในประเทศไทยแลว เพ่ือประโยชนในการสนับสนุน
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนในการแลกเปลี่ยนขอมูลผูรับประโยชนอันจะชวยใหการเสริมสรางเกราะ
ปองกันและปดก้ันชองทางการฟอกเงินฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับมาตรฐานสากล อีกทั้ ง  



๒ 
 

การดําเนินการดังกลาว ยังชวยเสริมสรางความโปรงใสใหแกนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทย ไมใหตกอยูใน
ความเสี่ยงจากการถูกใชเปนชองทาง เครื่องมือ หรือ เปนสวนหน่ึงของการสนับสนุนกระบวนการในการฟอกเงินฯ 
ซึ่งอาจถือไดวาเปนการสนับสนุนการกระทําความผิดมูลฐานฟอกเงิน ซึ่งมีโทษทั้งทางแพงและทางอาญาตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

  ๒. มาตรการตามพระราชบญัญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ๒.๑ มาตรการดานปองกัน  

  ผูมีหนาที่รายงานธุรกรรม ถือเปนดานหนาในการดักจับเงินสกปรกไมใหเขาสูระบบโดยดําเนิน
มาตรการปองกัน เชน นโยบายรูจักลูกคา/ตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Know your customer 
(KYC)/ Customer Due Diligence (CDD)) เพ่ือใหทราบถึงที่มาที่ไปของเงิน และการแจงหนวยขาวกรองทาง
การเงิน คือ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ใหทราบถึงธุรกรรมที่ตองสงสัย
ดังกลาว ดวยเหตุน้ี ตามกฎหมาย ปปง. จึงไดกําหนดมาตรการเพ่ือปองกันการฟอกเงินไวหลายประการเพ่ือมิให
อาชญากรใชผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ ของผูมีหนาที่รายงานธุรกรรม 0

๑ เปนชองทางในการฟอกเงิน เชน               
การกําหนดใหตองทํา KYC/CDD การรายงานธุรกรรมตาง ๆ และการเก็บรักษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรม 
มาตรการเหลาน้ีจะชวยปองกันมิใหเงินหรือทรัพยสินสกปรกที่เรียกวา “ทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด” 
สามารถนํามาฟอกในระบบการเงินไดหรือทําไดยากมากขึ้น รวมทั้งเปนมาตรการที่จะชวยในการ  

   ๒.๒ มาตรการดานปราบปราม  

  มาตรการทางอาญา เปนการกําหนดใหผูที่กระทําการอันเปนการฟอกเงินมีความผิดทางอาญา1

๒ 
(Money Laundering Offence) และให อํานาจพนักงานสอบสวนสามารถดําเนินคดีกับผูที่ เกี่ยวของกับ             
การฟอกเงินไดตามกระบวนการทางอาญา 

  มาตรการทางแพงหรือการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสิน (Civil forfeiture) ซึ่งมีแนวคิด             
มาจากหลักที่วา ผูกระทําความผิดทุกประเภทไมควรไดรับประโยชนจากการกระทําความผิด (No one shall 
profit from crime) มาตรการดังกลาวจึงมุงที่จะดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ซึ่งก็คือ
ความผิดมูลฐานตามที่กฎหมาย ปปง. กําหนดไว รวมทั้งความผิดมูลฐานตามที่กฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปนความผิด
มูลฐานตามกฎหมาย ปปง. ดวย ปจจุบันความผิดมูลฐานมีทั้งสิ้น ๒๘ มูลฐานความผิด 2

๓ และเมื่อการกระทําใด    
เขาลักษณะความผิดมูลฐานแลว ยอมสามารถใชอํานาจตามกฎหมาย ปปง. เขาไปดําเนินการกับทรัพยสินได        
ทั้งการยึดหรืออายัดและการใหศาลสั่งใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตกเปนของแผนดิน 

๓. มาตรการตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ
การรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. ๒๕๕๙  

                                                            
๑ มาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
๒ มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
๓ มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม 



๓ 
 

  ประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีในอนุสัญญาและพิธีสารระหวางประเทศเก่ียวกับการกอการราย 
เชน อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ค.ศ. ๑๙๙๙               
(พ.ศ. ๒๕๔๒) (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999) :7
ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือสกัดกั้นแหลงเงินทุนของผูกอการราย กลุม หรือองคกรการกอการราย โดยมีมาตรการที่
กําหนดใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายเปนความผิดทางอาญา (Criminalization Provision) และ
การจัดหาเงินทุน หรือการรวบรวมเงินทุน (ทั้งทางตรง และ/หรือทางออม) โดยมีเจตนาวาเงินเหลาน้ันนําไปใช 
หรือรูอยูวาเงินน้ันจะถูกนําไปใชเพ่ือการกอการราย (ไมวาทั้งหมด และ/หรือบางสวน) ถือเปนความผิด 

  ประกอบกับขอมติคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติที่สําคัญ อาทิ UNSCR ๑๒๖๗ 
UNSCR ๑๙๘๙ UNSCR ๑๓๗๓ และขอมติที่ประกาศตอมา ที่เนนยํ้าความรวมมือกันในการปองกันและปราม
ปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย กําหนดมาตรการในการริบทรัพยกลุมกอการรายของตาลีบัน 
และนายบิน ลาดิน ตลอดจนการจัดทํารายช่ือบุคคล หรือกลุมองคกรที่เกี่ยวของกับการกอการรายภายในประเทศ  

  ประเทศไทยจึงกําหนดพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก            
การกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือนํามาตรการที่เก่ียวของมารวม
ไวในพระราชบัญญัติเดียวกันและกําหนดใหมีการขึ้นบัญชีรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนด 3

๔ ที่มีความเกี่ยวของกับ              
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (Terrorism Financing: TF) และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง (Proliferation Financing: PF) เพ่ือดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวของกับกลุมบุคคลน้ัน 

  ๔. ขอแนะนําตามมาตรฐานสากล 4

๕ ในดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ 
การตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายสําหรับนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทย และ
หนวยงานกํากับที่เก่ียวของ 

  ๔.๑ หนวยงานกํากับที่เกี่ยวของควรมีการดําเนินการ ดังน้ี 
  ๔.๑.๑ ในสวนของกระบวนการขอรับการจดทะเบียน หรือตออายุทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคล 
ควรมีการดําเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาเบ้ืองตน (Customer Due Diligence: CDD) 
เพ่ือชวยคัดกรองบุคคล หรือกลุมบุคคลที่มีความเสี่ยงในการใชการจัดต้ังนิติบุคคลในประเทศไทยเปนชองทาง 
เครื่องมือ หรือมีสวนสนับสนุนกระบวนการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
  ๔.๑.๒ ควรมีกระบวนการในการไดมาซึ่งขอมูลเจาของผูรับประโยชน (Beneficial 
Ownership: BO) ของนิติบุคคลที่ไดรับการจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย เพ่ือชวยสนับสนุนขอมูลที่เปนประโยชนตอ

                                                            
๔ บุคคลที่ถูกกําหนด หมายความวา บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรตามรายชื่อซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใตคณะมนตรีความมั่นคงแหง
สหประชาชาติ (UNSCR) กําหนดใหเปนผูที่มีการกระทําอันเปนการกอการรายหรือการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง และสํานักงาน ปปง.  
ไดประกาศรายชื่อนั้น หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรตามรายชื่อที่ศาลไดพิจารณาและมีคําส่ังใหเปนบุคคลที่ถูกกําหนดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
๕ มาตรฐานสากลด้านการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในสว่นท่ีเก่ียวข้อง

กบันิติบคุคล และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตามข้อแนะนําท่ี ๒๔ ข้อแนะนําท่ี ๒๕ และผลลพัธ์ระยะสัน้ด้านท่ี ๕ 



๔ 
 

หนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงานเชิงปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ และอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวของ 
  ๔.๒ นิติบุคคลที่มาขอรับการจดทะเบียนเพ่ือจัดต้ังนิติบุคคลน้ัน ควรมีการแสดงเจตจํานงเพ่ือ
แสดงถึงความโปรงใสและความตระหนักตอความเสี่ยงในการถูกใชเปนชองทาง เครื่องมือ หรือสนับสนุน
กระบวนการฟอกเงินฯ โดยการใหความรวมมือกับหนวยงานกํากับในการขอเรียกขอมูลที่เกี่ยวของ อาทิ การระบุ
ขอมูลเจาของผูรับประโยชนของนิติบุคคล  
              

************************************************************** 

 


