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คอลัมน: โกงกินสิ้นชาติ: อยาปลอยใหใครผูกขาด

หนังสือพิมพ โพสตทูเดย ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ประเด็นที่หนึ่ง กรณีมี บริษัทเพียงรายเดียว ในการ ใหบริการ
อัพเดทฐานขอมูล ความเสี่ยงบุคคลตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและ รายชื่อ บุคคลผูถูกกําหนด ตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายใน
การนําขอมูลรายชื่อผูสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายสงใหแก
สถาบันการเงินซึ่งเปนผูมีหนาที่รายงานตามกฎหมาย ในรูปแบบ

Real

Time และการ กําหนดใหตองดําเนินการกับรายชื่อดังกลาวในทันที ( ๑
วัน) ซึ่งทําใหสถาบันการเงินผูมีหนาที่รายงานฯ ไมมีทางเลือก จึง ตองซื้อ
บริการดังกลาว
ขอแจงเปนขอมูลวา เนื่องจากกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
มีมาตรการทางกฎหมายที่
กําหนดใหผูมีหนาที่รายงาน รวมถึงสถาบันการเงิน มีหนาที่ตองดําเนินการ
ตรวจสอบธุรกรรมของบุคคลตามรายชื่อเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย โดยรายชื่อดังกลาวมีทั้งในสวนที่
เผยแพรสูสาธารณะและเปนขอมูลสวนบุคคลที่ไมเปดเผยหรือเปนขอมูลลับ
ที่ตองมีมาตรการคุมครองขอมูลที่เขมงวด
โดยที่การเผยแพรสูสาธารณะและผูมีหนาที่รายงานผานทางเวป
ไซต เปนชองทางที่สํานักงานสามารถดําเนินการได อยางรวดเร็วและใน
รูปแบบที่ปลอดภัยยากตอการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยผูไมสุจริต ใน
กรอบขอจํากัดเกี่ยวกับศักยภาพและงบประมาณที่มีอยูของหนวยงานของ
รัฐ แตการที่สถาบันการเงินจะตองนําขอมูลดังกลาวไปตรวจสอบกับลูกคา

๒
อยางทันทีทันใด หรือ Real Time นั้น เปนหนาที่ที่ภาคเอกชนซึ่งเปน
แหลงหมุนเวียนเงินของประชาชนจําเปนตองดําเนินการเพื่อความมั่นคง
ของชาติ ซึ่งการดําเนินการลักษณะนี้ สถาบันการเงินในตางประเทศ
โดยเฉพาะประเทศที่ไดรับการประเมินดานการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายในระดับ ดี
ภาคเอกชนจะสรางระบบเทคโนโลยีภายในดําเนินการเอง โดยรัฐไมมี การ
สนับสนุนในดานใดๆ ทั้งสิ้น
สําหรับการเผยแพรรายชื่อบุคคลผูมีพฤติการณที่เกี่ยวของกับการ
กอการรายตาม กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย กฎหมายกําหนดใหสํานักงาน ปปง.ตอง
เผยแพรรายชื่อสูสาธารณะได วิธีการของสํานักงาน ปปง.ที่ดําเนินการอยู
ปจจุบันก็คือ การอัพโหลดขอมูลรายชื่อ
ผูมีพฤติการณที่เกี่ยวของกับการกอการรายขึ้นเวปไซตของสํานักงานเพื่อ
เผยแพรรายชื่อสูสาธารณะ และยังเปนชองทางใหผูมีหนาที่รายงานและ
สถาบันการเงิน รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปสามารถเขามาตรวจสอบ
รายชื่อไดโดยงาย กรณีรายชื่อบุคคลผูมีพฤติการณเกี่ยวของกับการกอ
การรายตามมติของหรือประกาศภายใตคณะมนตรีความมั่นคงแหง
สหประชาชาติ หรือเรียกกันวา UN List ที่ปรากฏอยูในเวปไซตของ UN
นั้น เปนรายชื่อชุดเดียวกันกับที่ปรากฏอยูในเวปไซตของสํานักงาน ปปง.
ที่ผูมีหนารายงานหรือสถาบันการเงิน หากตองการตรวจสอบขอมูลก็
สามารถเขามาตรวจสอบไดจากเวปไซตของ UN และสํานักงาน ปปง. ได
ทั้งสองชองทางโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ขณะที่รายชื่อบุคคลผู
มีพฤติการณเกี่ยวของกับการกอการรายของไทยเอง หรือ Thai list ซึ่ง
ปจจุบันมีรายชื่อเพียงเล็กนอย (เพียง ๗ รายชื่อ) สถาบันการเงินก็สามารถ
เขามาตรวจสอบรายชื่อไดจาก
เวปไซตของสํานักงานไดโดยงายและตลอดเวลาโดยไมตองเสียคาใชจาย
ใดๆ เชนเดียวกับการตรวจสอบรายชื่อตาม UN
List และการเขามา
ตรวจสอบรายชื่อดังกลาว ก็ไมใชภาระหนักหนาอะไรของสถาบันการเงินที่

๓
จะดําเนินการ เพราะถึงอยางไรก็เปนหนาที่ตามกฎหมายที่ตองปฏิบัติอยู
แลว ฉะนั้น การที่สถาบันการเงินจะกลาวอางวามีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้น
มากมายจากการดําเนินการอัพเดทขอมูลสวนนี้เพื่อดําเนินการตาม
กฎหมายนั้นจึงเห็นวาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงอยูมาก
สําหรับประเด็นหลักที่วา ในเมื่อสถาบันการเงินสามารถตรวจสอบ
รายชื่อบุคคลผูมีพฤติการณเกี่ยวของกับการกอการรายจากขอมูลตามเวป
ไซตไดอยูแลว เหตุใดสํานักงาน ปปง.จึงตองมีการใหสิทธิบริษัทเพียงราย
เดียวตามที่ใหขาว ในการอัพเดทฐานขอมูลรายชื่อบุคคล กรณีนี้ขอให
ขอมูลเบื้องตนเพื่อความชัดเจนวา การดําเนินการของสํานักงาน ปปง.
ดังกลาว หาใชเปนการใหสิทธิพิเศษแกใครหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งเปน
การเฉพาะไม กรณีดังกลาวสํานักงาน ปปง.ไดดําเนินการโดยโปรงใส
สามารถชี้แจงได กลาวคือ ตามกฎหมายฟอกเงินนั้น
เนื่องจากได
กําหนดใหการสงขอมูลรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงและ รายชื่อ บุคคลผูถูก
กําหนดสามารถ ทําไดโดยการสงเปนขอมูลอิเลกทรอนิกสตามกฎหมายวา
ดวยธุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกของผูมีหนาที่
รายงานธุรกรรมในการบริการจัดการขอมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งก็
เปนความพยายามที่สํานักงาน ปปง. จะหาชองทางเพื่อใหผูมีหนาที่
รายงานการทําธุรกรรมปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางคลองตัวและมีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น การรับสงขอมูลโดยวิธีการอิเลกทรอนิกสจึงเปนเพียง
การเพิ่มชองทางการรับสงขอมูลหรือเปนทางเลือกเพิ่มเติมสําหรับผูมีหนาที่
รายงานและสถาบันการเงินที่ตองการความสะดวกในการปฏิบัติตาม
กฎหมายเทานั้น หาใชชองทางบังคับไม
แตอยางไรก็ดี การดําเนินการดังกลาวเกี่ยวกับธุรกรรมอิเลกทรอ
นิกสไดนั้น ก็ตองมีมาตรฐานตามกฎหมาย วาดวยธุรกรรมทางอิเลกทรอ
นิกส ที่จะตองปฏิบัติดวย ประกอบกับการดําเนินการที่เกี่ยวของตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ กฎหมายวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
เปนเรื่องกระทบสิทธิของประชาชนในวงกวาง ฉะนั้น เอกชนหรือบริษัท
รายใดหากตองการใหบริการในลักษณะดังกลาว ก็ตองมีมาตรฐานตามที่

๔
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส รับรองดวย ทั้งนี้เอกชนหรือ
บริษัทที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานดังกลาว ก็ไมไดมีเพียงบริษัทเดียวที่
สนใจใหบริการดังกลาว แตสุดทายแลวเมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติ กอปร
กับเงื่อนไขการตองปฏิบัติตามนโยบายของสํานักงาน ปปง. จึงมี
ผูประกอบการรายแรกที่มีคุณสมบัติในเรื่องของการรักษาความลับขอมูล
สวนบุคคลและเรื่องความมั่นคงที่เขาหลักเกณฑที่จะเขามาใหบริการ
ดังกลาวในขณะนั้น โดยสํานักงาน ปปง.ไมไดใหสิทธิพิเศษกับบริษัทใด
หรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ และมิใชการใหสัมปทานตามที่เปนขาวแต
อยางใด ซึ่งเมื่อบริษัทดังกลาวมีความพรอมและมีคุณสมบัติตามที่
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส รับรอง และสามารถปฏิบัติตาม
นโยบายที่สํานักงาน ปปง. กําหนดได ก็ไมใชเรื่องแปลกอะไรที่จะมีเพียง
บริษัทเดียวที่เขามาใหบริการในลักษณะดังกลาวเปนรายแรก อยากจะ
กลาวตอไปดวยวา หากในอนาคตมีเอกชนรายใดที่มีความพรอมและมี
คุณสมบัติตามที่ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส
รับรองและ
สามารถปฏิบัติตามนโยบายที่สํานักงาน ปปง. กําหนดได สํานักงาน ปปง.ก็
ยินดีที่จะใหเอกชนรายนั้น เขามาใหบริการแขงขันกับบริษัทที่ใหบริการ
อยูในปจจุบันได ซึ่งจะเปนผลดีกับผูมีหนาที่รายงานหรือสถาบันการเงินที่
จะมีทางเลือกมากขึ้นเนื่องจากมีผูใหบริการมากราย
จึงเห็นไดวา สํานักงานเห็นถึงความจําเปนในการชวยเหลือ
ภาคเอกชนผูตองปฏิบัติตามกฎหมายใน การจัดสงขอมูล เปนธุรกรรมอิเลก
ทรอนิกสใหกับทาง ภาคเอกชน ทําใหภาคเอกชน สามารถดําเนินการ
เชื่อมโยงระบบเพื่อ สงขอมูลไปตรวจสอบได ทั้งนี้ ภาคเอกชนนั้นๆ มีหนาที่
ตองพัฒนา และลงทุนจัดทํา ชองทางการเชื่อมโยงขอมูลเอง ซึ่งสถาบัน
การเงินก็สามารถดําเนินการเชื่อมโยงระบบไดผานชองทางการใหบริการ
ของบริษัทโดย ความ สมัครใจ ของสถาบันการเงินเองได

ทั้งนี้ ภายใต

กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส และตามกฎระเบียบที่สํานักงาน
กําหนด เพื่อใหการสงขอมูลจากสํานักงาน มีความปลอดภัย และเปนขอมูล
ปจจุบันตามที่กฎหมายกําหนดไว

๕
ประเด็นที่สอง สําหรับกรณีที่เสนอขาววา การที่สถาบันการเงิน
ตองซื้อบริการขอมูลจากบริษัทซึ่งมีเพียงรายเดียวนั้น ทําใหสถาบันการเงิน
เรียกเก็บเงินจากประชาชน โดยโยนภาระไปใหประชาชน
กรณีนี้ขอใหขอมูลวา อันที่จริงแลวการตองดําเนินการตรวจสอบ
ธุรกรรมของ ขอมูล ความเสี่ยงบุคคลตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและ รายชื่อ บุคคลผูถูกกําหนด ตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
เปนหนาที่ที่สถาบันการเงินตองปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด การที่จะ
บอกวาการดําเนินการดังกลาวมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นนั้น เปนสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไมได เพียงแตวาการจะอางไปถึงขนาดวา
ตนทุนธุรกรรม ที่
สูง ขึ้นดังกลาว ทําให อะไรอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจก็ตองสูงขึ้นตามไป
ทั้งหมดดวย จนถึงขนาดเปนการบั่นทอนประสิทธิภาพการผลิตของประเทศ
และทําใหประเทศเสียโอกาสในการแขงขัน นั้น เห็นวาเปนการกลาวอางที่
เกินความจริงไปมากเพราะมาตรการตาม กฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายดังกลาว เปนกรณีที่ทุกประเทศตอง
ปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกันอยูแลว
ทั้งนี้ หากพิจารณาจากภาคสถาบันการเงินที่ปจจุบันมีการจัดทํา
ระบบการโอนเงินทางอิเลกทรอนิกส โดยไดรวมกันกับภาคเอกชนลงทุน
พัฒนาและจัดทําชองทางในการทําธุรกรรมทางการเงินทางอิเลกทรอนิกส
เชน การเบิกเงิน/โอนเงินผานตูเอทีเอ็ม มีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจาก
ลูกคาโดยตรงอยูแลว และประชาชนเองก็ไมมีทางเลือกอื่นและถูกบังคับให
ใชบริการจากตูเอทีเอ็มเทานั้น โดยผลประโยชนดังกลาวตกไดกับภาค
สถาบันการเงินอยางชัดเจน ซึ่งในทางตรงกับขาม กรณีของสํานักงาน
ปปง. ไมไดมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากประชาชนแตอยางใด และ
ไมไดทําใหเศรษฐกิจเสียหายแตประการใด
ประเด็นที่สาม กรณีใหขาววามีการที่ใหบริษัทเพียงรายเดียว
ผูกขาดการใหบริการดังกลาว มีการเอากําไรมาจายใหผูใหญใน ปปง.ที่
เปนผูอนุมัติใหบริษัทตนเปนผูใหบริการระบบขอมูลแบบผูกขาด ขัดแยงกับ
ภารกิจของ ปปง.ที่เปนองคาพยพในการตอสูกับปญหาคอรรัปชั่น

๖
ประเด็นนี้ ขอใหขอมูลวา เปนการไดรับขอมูลจากแหลงขาวที่เปน
การใหรายโดยปราศจากมูลความจริง เพราะตามไดใหขอมูลไปแลววา
การที่เอกชนรายใดจะเขามาใหบริการเกี่ยวการสงขอมูลหรือการอัพเดท
ขอมูลรายชื่อทางอิเลกทรอนิกส เปนสิ่งที่เปดกวางสําหรับเอกชนทุกรายที่มี
คุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายธุรกรรมอิเลกทรอนิกส ไมไดเจาะจงราย
ใดรายหนึ่ง สํานักงาน ปปง.หรือผูบริหารมิไดเกี่ยวของหรือมีผลประโยชน
ทับซอนใดๆ ทั้งสิ้น
อนึ่ง
ประเด็นที่ตองพิจารณาที่แทจริงคือ สถาบันการเงินใน
ตางประเทศที่ไดรับการประเมินในระดับที่ดี พรอมใหความรวมมือในการ
ตรวจสอบขอมูลที่เสี่ยงตอความมั่นคงของชาติแกหนวยงาน ปปง.ของ
ประเทศตน และสถาบันการเงินเหลานั้นตางทราบดีวา เมื่อตนดํารงธุรกิจ
อยูบนผลประโยชนอันมหาศาลจากประชาชน และรัฐ ก็จําเปนที่จะตองมี
หนาที่ในการชวยปกปองความเสียหายจากอาชญากรและผูกอการรายที่
มุงทําลายระบบเศรษฐกิจของรัฐดวย การจะอางวา เมื่อรัฐกําหนดหนาที่ใน
การรักษาเสถียรภาพดานความมั่นคงและการตอตานอาชญากรรมทาง
การเงินและการกอการรายซึ่งสงผลรายแรงตอความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้
สถาบันการเงินทั้งหลายมีสวนรับผิดชอบรวมกันในฐานะผูรับผลกําไรจาก
การประกอบธุรกิจที่รัฐอนุญาตและใหสิทธิในการคิดอัตราดอกเบี้ยและ
ประโยชนจากประชาชนในอัตราที่สูงกวาการทํานิติกรรมตามกฎหมาย
แพงและพาณิชยทั่วไป จะผลักภาระตนทุนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ใหแกประชาชนอีก เปนการสมควรแลวหรือไม ประเด็นนี้เปนขอคิดที่
สื่อมวลชนควรตระหนักและเผยแพรเพื่อรักษาผลประโยชนของประชาชน
ตอไป

