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บรรทัดฐานทางกฎหมายกับบรรทัดฐานทางจริยธรรม
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยของผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
เปนประเด็นที่มีการวิพากษวิจารณอยางกวางขวางในหนาหนังสือพิมพ สวนใหญคอนขางไป
ทางลบ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยพยายามหลีกเลี่ยงการตอบคํ าถามเรื่องการเลนหุน
ซึ่งผูสื่อขาวถามตั้งแตเดือนมกราคม 2539 แตแลวหนังสือพิมพ มติชน ก็รายงานขอมูลเรื่องนี้
ในเดือนมีนาคม ศกเดียวกัน ตามมาดวยหนังสือพิมพ Financial Day ที่รายงานขอมูลการ
ซื้อขายหลักทรัพยของรองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยบางคน และทายที่สุดผูจัดการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยออกมาเปดเผยขอมูลการถือหุนของตนเอง
สาธารณชนผูมีเพียงสามัญสํ านึกอดตั้งคํ าถามมิไดวา เหตุใดผูม ีหนาที่กํากับ
ตลาดหลักทรัพย (ผูวาการ ธปท. และผูจัดการตลาดหลักทรัพย) และผูมีหนาที่กํากับและควบคุม
สถาบันการเงิน (ผูวาการและรองผูวาการ ธปท.) จึงเลนหุนได ทัศนคติในทางลบของประชาชน
ที่ มี ต อเจ า พนัก งานการเงิน ของรัฐในกรณีนี้ เ ปนผลมาจากความคาดหวังเกี่ยวกับบรรทัดฐาน
ทางจริยธรรมระดับหนึ่ง ประชาชนเหลานี้มีความคาดหวังวา เจาพนักงานระดับสูงของรัฐจักตอง
ปลอดพนจากผลประโยชนสวนบุคคล มิฉะนั้นธนาคารแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยจะเปนองคกรที่บริสุทธิ์และยุติธรรมไดอยางไร หากเจาพนักงานเหลานี้เลนหุนได
จะใหเชื่อไดอยางไรวา ไมมีการนําเขาขอมูลภายใน (inside information) มาหาผลประโยชนสวน
บุคคล อันเปนการเอาเปรียบประชาชนโดยทั่วไป
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
พยายามแกต า งดว ยขออา งที่วา การซื้อขายหลักทรัพยของเจาพนักงานการเงินของรัฐมิใช
การกระทําที่ผิดกฎหมาย คําชี้แจงของผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยพยายามวางหลักการวา
การซื้อขายหลักทรัพย เพื่อเก็งกําไรเปนเรื่องที่ผิด แตการซื้อขายหลักทรัพยเพื่อการลงทุนเปนเรื่อง
ไมผิด ขอแกตางดังกลาวนี้พยายามอางอิงบรรทัดฐานทางกฎหมาย
ข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ข องเจ า พนั ก งานการเงิ น ระดั บ สู ง
ของรัฐ จึงกอใหเกิดการแยกแยะระหวางบรรทัดฐานทางจริยธรรมกับบรรทัดฐานทางกฎหมาย
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ในขณะที่เจาพนักงานการเงินของรัฐอางอิงบรรทัดฐานทางกฎหมาย แตสาธารณชนอางอิงบรรทัด
ฐานทางจริยธรรม ในเมื่อบรรทัดฐานทางจริยธรรมเขมงวดและเครงครัดมากกวาบรรทัดฐานทาง
กฎหมาย จึงเปนธรรมดาอยูเองที่เจาพนักงานการเงินของรัฐตองถูกวิพากษในกรณีการเลนหุนนี้
พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มิไดมีบทบัญญัติหาม
กรรมการ ก.ล.ต. (ซึ่งผูวาการ ธปท. เปนโดยตําแหนง) และผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยซื้อขายหลักทรัพย พ.ร.บ.ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 ก็ไมมีขอหามเชนเดียวกัน
จะมีก็แตคําสั่งภายในธนาคารแหงประเทศไทยที่ 27/2533 ลงวันที่ 18 มกราคม 2533 เทานั้น
ที่กําหนดหลักเกณฑวา พนักงานธนาคารแหงประเทศไทยในสวนงานที่สามารถลวงรูขอมูลที่เปน
ประโยชนในการซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งยังไมเปดเผยตอประชาชนทั่วไป สามารถซื้อขายหลักทรัพย
ไดในลักษณะการลงทุน มิใชการสรางราคาเพื่อเก็งกําไร โดยตองรายงานการซื้อขายหลักทรัพย
เปนรายไตรมาสตอหัวหนาสวนงานเจาสังกัดโดยตรง เพื่อสงใหฝายตรวจสอบกิจการภายใน
ซึ่ง ผู อํ านวยการฝายเปนประธานคณะกรรมการพิจารณาการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงาน
รวมกับผูอํานวยการฝายการพนักงาน และผูอํานวยการฝายกฎหมาย
ขอที่นาสังเกตก็คือ คําสั่งธนาคารแหงประเทศไทยที่ 27/2533 บังคับใชกับ
พนักงานประจํา มิไดบังคับใชกับผูวาการและรองผูวาการ ซึ่งมิใชพนักงานประจํา อีกทั้งไมมี
ระเบียบหรือขอบังคับที่บังคับใชกับพนักงานระดับสูงดังกลาวนี้ ขอกลาวอางที่วา การซื้อขาย
หลักทรัพยของผูวาการและรองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยมิใชการกระทํ าผิดกฎหมาย
จึงเปนขอกลาวอางที่ถูกตอง เพราะผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยมิไดออกคําสั่งหรือกําหนด
กฎขอบังคับที่ลิดรอนผลประโยชนของตนเอง เขาทํานองที่วา ชนผูรางกฎหมายยอมไดประโยชน
จากกฎหมายที่รางนั้น พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งกระทรวงการคลังและ
ธนาคารแหงประเทศไทยมีสวนสําคัญในการรางก็เขาขายทํานองเดียวกัน เพราะไมมีบทบัญญัติ
หามกรรมการ ก.ล.ต.เลนหุน
ในยุคสมัยที่ผูนําธนาคารแหงประเทศไทยรักษา ‘พรหมจรรยแหงวิชาชีพ’ อยาง
เครงครัด มิจําตองออกระเบียบหรือกฎขอบังคับ จารีตประเพณีที่เขมงวดเปนประจักษพยานดียิ่ง
กวากฎหมายที่เปนลายลักษณอักษรเสียอีก เจาหนาที่ชั้นผูใหญของธนาคารแหงประเทศไทย
ในอดีต หลีกเลี่ยงการเปนกรรมการหรือการถือหุนในธุรกิจเอกชน ทั้งๆที่ไมกฎหมายหรือระเบียบ
ใดๆกําหนดขอหาม และทั้งๆที่มีธุรกิจเอกชนจํานวนมากที่อยูหางไกลจากภาคเศรษฐกิจการเงิน
อันเปนปริมณฑลแหงอํานาจของธนาคารแหงประเทศไทย ดวยการรักษา ‘พรหมจรรยแหงวิชาชีพ’
เชนนี้เอง ศรัทธาของมหาชนที่มีตอธนาคารแหงประเทศไทยจึงแกรงกลาดุจหินผา มิจําเพาะความ
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เชื่อมั่นในความซื่อสัตยสุจริต หากยังมีความเชื่อมั่นในความเปนกลางและความเห็นแกประโยชน
ของสังคมโดยสวนรวมอีกดวย
ขออางที่วา ผูวาการและรองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยสามารถเลนหุน
เพื่อการลงทุนได เพราะมิไดผิดกฎหมายหรือกฎขอบังคับใดๆ จึงเปนขออางอันควรแกการ
เยาะหยัน คําถามอันควรแกการหาคําตอบก็คือ เหตุใดธนาคารแหงประเทศไทยจึงไมวางระเบียบ
หามผูวาการและรองผูวาการเลนหุน และหากผูนําเหลานี้ตองการเลนหุน ระเบียบหามการเลน
หุนจะคลอดออกมาไดอยางไร?
ผูวาการและรองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยอยูในฐานะที่จะไดรับขอมูล
ภายใน (inside information) ของสถาบันการเงินตางๆ หรือเรียกขอมูลเหลานั้นมาดูได จึงอยู
ในฐานะที่จะใชขอมูลเหลานั้นในการหาประโยชนจากการซื้อขายหลักทรัพยได ผูวาการและ
รองผูวาการจึงไมสมควรเลนหุน แมจะเปนการเลนหุนเพื่อการลงทุนก็ตาม โอกาสที่ผูวาการและ
รองผูวาการจะใชขอมูลภายในในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลมีมากกวาพนักงานฝาย
ตรวจสอบธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินอื่นๆเสียดวยซํ้า ในกรณีผูวาการความไมสมควรยิ่ง
มีมากขึ้นไปอีก ในเมื่อผูวาการดํารงตําแหนงกรรมการ ก.ล.ต.ดวย
พนักงานระดับสูงของธนาคารแหงประเทศไทยจํานวนไมนอยเปนตัวแทน กองทุน
เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เขาไปเปนกรรมการสถาบันการเงินตางๆ ในยามที่
สถาบัน การเงิน เหล า นี้ เ พิ่ม ทุน พนัก งานธนาคารแหงประเทศไทยเหลานี้พลอยไดประโยชน
จากการซื้อหุนราคาพารดวย นาประหลาดนักที่กองทุนดังกลาวนี้กอเกิดมาเปนเวลาชานาน
แตธนาคารแหงประเทศไทยไมเคยคิดจัดระเบียบเกี่ยวกัยการถือหุนของพนักงานที่เขาไปเปน
กรรมการ ในเมื่อพนักงานเหลานี้เปนกรรมการในฐานะตัวแทนกองทุนฯ สิทธิการถือหุนในสวน
ของการเพิ่มทุนควรจะเปนสิทธิของกองทุนฯจึงจะชอบดวยหลักการ การปลอยใหพนักงานที่เปน
ตัวแทนกองทุนฯ ถือหุนในนามปจเจกบุคคล ทํ าใหการแตงตั้งพนักงานเขาไปเปนกรรมการ
สถาบันการเงินตางๆในฐานะตัวแทนกองทุนฯ กลายเปนวิธีการปูนบําเหน็จคนใกลชิดและบริวาร
โดยปริยาย ดวยเหตุนี้เอง พนักงานระดับสูงของธนาคารแหงประเทศไทยจึงไดประโยชนสวน
บุคคลจากกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เพราะมีโอกาสไดหุนราคาพาร
เมื่อมีการเพิ่มทุนอีก ก็จะไดหุนราคาพารเพิ่มขึ้นอีก ดวยความเชื่อมั่นวา ธนาคารแหงประเทศไทย
จะตองประคับประคองสถาบันการเงินที่มีฐานะอันออนเปลี้ยเหลานี้ตอไป เพราะผูคนเหลานี้เปน
ผูกุมบังเหียนนโยบายการเงินเอง การซื้อหุนราคาพารก็จะขยายตอไป เพราะคาดการณไดวา
ดวยการประคบประหงมของธนาคารแหงประเทศไทย สถาบันการเงินเหลานี้จักตองมีฐานะ
กระเตื้องขึ้นในระยะยาว
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ด ว ยเหตุ ที่ พ นั ก งานระดั บ สู ง ของธนาคารแห ง ประเทศไทยได ผ ลประโยชน
ส ว นบุ ค คลจากกองทุ น เพื่ อ การฟ  น ฟูและพัฒ นาระบบสถาบัน การเงิน ดัง กล าวนี้เอง การยุบ
กองทุนฯหรือการยกเลิกนโยบายการประคบประหงมสถาบันการเงินที่มีฐานะงอนแงนจึงเปนเรื่อง
ยากยิ่ง เพราะผลประโยชนสวนบุคคลจะทําใหพนักงานระดับสูงของธนาคารแหงประเทศไทย
ออกมาคัดคานและขัดขวางเพื่อใหกองทุนฯ และนโยบายนี้ดํารงอยูตอไป
บทวิเคราะหขางตนนี้เปนนิทัศอุทาหรณที่ชี้ใหเห็นวา เมื่อผูบริหารธนาคารแหง
ประเทศไทยมีผลประโยชนของเกี่ยวกับธุรกิจเอกชน ทั้งในฐานะกรรมการหรือผูถือหุน ความ
ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวมยอมเกิดขึ้นไดเสมอ สาธารณชน
มีสิทธิที่จะแสดงความคลางแคลงใจไดเสมอวา การกําหนดและการบริหารนโยบายของธนาคาร
แหงประเทศไทยเปนไปเพื่อผลประโยชนของผูบริหารหรือเพื่อผลประโยชนของสังคมเศรษฐกิจ
โดยสวนรวม หากความคลางแคลงใจนี้ยิ่งมีมากเพียงใด ธนาคารแหงประเทศไทยก็จะยิ่งมีฐานะ
ตํ่าตอยในสายตาสาธารณชนมากเพียงนั้น
การแยกแยะระหวางการเลนหุนเพื่อการลงทุนกับการเลนหุนเพื่อสรางราคาเปน
การแยกแยะที่หาประโยชนอันใดมิได การเลนหุนเพื่อสรางราคานั้นมีความผิดตาม พ.ร.บ.
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 อยูแลว การนําขอมูลภายในไปใชในการเลนหุนก็มี
ความผิดตามกฎหมายเชนเดียวกัน แตทั้งสองกรณีเปนเรื่องที่พิสูจนไดยาก และเอาผิดไดยาก
การอนุญาตใหพนักงานระดับสูงที่ใกลชิดขอมูลภายในของสถาบันการเงินตางๆสามารถเลนหุน
เพื่อการลงทุนได มิไดมีหลักประกันวาจะไมมีการนําขอมูลภายในไปใชประโยชน เพราะการ
หาประโยชน จ ากข อ มู ล ภายในมี ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาว ถึ ง อย า งไรการเล น หุ  น ก็ ยั ง อยู 
ในปริ ม ณฑลของภาคเศรษฐกิ จ การเงิ น อั น อยู  ใ นอํ านาจหน า ที่ ของธนาคารแหง ประเทศไทย
ขอครหายอมเกิดขึ้นไดเสมอวามีการใชอํานาจหนาที่ในการหาประโยชนสวนบุคคล
ผูใหญในธนาคารแหงประเทศไทยแตเกากอนกําหนดบรรทัดฐานทางจริยธรรม
ไวสูงสง และยึดถือ ‘พรหมจรรยแหงวิชาชีพ’ ในการไมเกี่ยวของกับธุรกิจเอกชน ทั้งในฐานะ
ผูจัดการ กรรมการ หรือผูถือหุน ผูบริหารธนาคารแหงประเทศไทยที่ตามหลังมายากที่จะธํารง
บรรทัดฐานดังกลาวนี้ไวได ในเมื่ออามิสที่ยั่วยวนมีอยูเปนอันมาก นี้นับเปนเรื่องที่เขาใจได
อยางไรก็ตาม หากธนาคารแหงประเทศไทยยังไมสราง ‘กฎเหล็ก’ ในการปองปรามประพฤติกรรม
ของพนักงานในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลในภาคธุรกิจเอกชนและในภาคเศรษฐกิจ
การเงินโดยเฉพาะ ฐานะของธนาคารแหงประเทศไทยก็จะยังคงตกตํ่ าตอไป และกลายเปน
สิ่งชํารุดทางประวัติศาสตรในที่สุด
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บุตรธิดาที่เนรคุณบิดามารดาไมเคยถูกกฎหมายลงโทษ เพราะกฎหมายไมมี
บทลงโทษผูเนรคุณ แตสังคมไมวาจะมีรากฐานมาจากศาสนาใด กลับเปนผูลงโทษผูเนรคุณ
เหลานี้ อเวไนยสัตวที่เปลงเสียงวา การเนรคุณมิใชการกระทํ าที่ผิดกฎหมาย ยอมมีระดับ
คุณธรรมอันตื้นเขินเกินกวาที่จะเขาใจไดวา เหตุใดสังคมจึงลงโทษตนเพราะเหตุแหงการเนรคุณ
นั้น

