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ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
กับการกูเงินธนาคารพาณิชย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2539 รายงานขาวกรณี
นายวิจิตร สุพินิจ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยกูเงินจากธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ จํากัด
(มหาชน) ตามมาดวยการเปดเผยขอมูลเอกสารในมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 6 พฤษภาคม ศก
เดียวกัน
ผมรอคอยการปฏิเสธขาวดังกลาวนี้มาเปนเวลา 3 สัปดาหเศษ เมื่อไมมีการ
ปฏิเสธขาว ผมก็ตองอนุมานวา ขาวนี้มีมูลแหงความเปนจริง อีกทั้งขอมูลเอกสารแลดูนาเชื่อถือ
และหนังสือพิมพที่รายงานขาวมีความมั่นใจในแหลงขอมูลของตนยิ่ง
ขาวการกูเงินจากธนาคารพาณิชยมีผลตอภาพลักษณของผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทยอยางไมตองสงสัย คนที่ใหขอมูลแกหนังสือพิมพมิไดเผยแพรขอมูลเพียงเพื่อโฆษณา
วา ธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการมีลูกคาชั้นดีเฉกเชนผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ไมมีสปอต
โฆษณาทั้งทางวิทยุและโทรทัศนที่มีเสียงหรือภาพของคุณวิจิตร เพื่อเชิญชวนใหประชาชนฝากเงิน
กับธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ ตรงกันขามผูที่แอบใหขอมูลแกหนังสือพิมพคงไมมีเจตนาดีตอ
คุณวิจิตร เพราะคาดการณลวงหนาไดวา ขาวดังกลาวนี้มีผลในการทํ าลายภาพลักษณของ
คุณวิจิตร ผูคนที่มีมโนธรรมสํานึกในภาคเศรษฐกิจการเงินลวนแลวแตมีบรรทัดฐานทางจริยธรรม
ขั้นตํ่าขั้นหนึ่งวา ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยจักตองไมมีผลประโยชนสวนตัวรวมกับธนาคาร
พาณิ ชย แมแต การกู เ งิ น จากธนาคารพาณิชยก็อาจกอใหเกิดความขัดกันแหงผลประโยชน
(conflicts of interest) ได
แตใครเลาที่แอบใหขอมูลแกหนังสือพิมพเพื่อทําลายคุณวิจิตร เมื่อพิเคราะหดู
เอกสารที่นํามาตีพิมพเผยแพรแลว ปรากฏวา ลวนแลวแตเปนเอกสารและบันทึกขอความภายใน
ธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการนั้นเอง ดวยเหตุดังนี้ ความเปนไปไดประการหนึ่งก็คือ เจาหนาที่
หรือฝายบริหารธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ เปนผูแอบสงเอกสารใหแกผูสื่อขาว
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คําถามมีอยูวา หากขอมูลและเอกสารออกมาจากธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ
คนเหลานั้นกระทําเพื่ออะไรกัน ชวงเวลาที่มีการปลอยเอกสารเปนจังหวะที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยกํ าลังเปลี่ยนจากการใชไมนวมมาใชไมแข็งในการควบคุม กํากับ และตรวจสอบธนาคาร
กรุงเทพฯพาณิชยการ เปนไปไดวา ผูคนบางหมูบางเหลาในธนาคารนั้นไมพอใจการเปลี่ยนทาที
ของธนาคารแหงประเทศไทย เมื่อถูกยันใหจนตรอก ก็ตองแลกหมัดกัน
แต ยั ง มีค วามเปนไปได อีก หนทางหนึ่ง ก็คือ ขอมูล เหล า นี้รั่ว ออกจากวังบาง
ขุนพรหมนั้นเอง เพราะอาจมีใครบางคนหรือหลายคนที่มิอาจทนดูประพฤติกรรมของคุณวิจิตร
ตอไปได
หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ และ มติชนรายวัน รายงานวา คุณวิจิตรไดขอ
วงเงินกูเบิกเกินบัญชีจากธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการรวม 3 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม
2533 ขณะดํารงตําแหนงรองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ครั้งที่สองเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม
2535 ขณะเปนผูวาการ และครั้งที่สามเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2538 ขณะที่ธนาคารกรุงเทพฯ
พาณิชยการกําลังถูกธนาคารแหงประเทศไทยไลเบี้ยในฐานปลอยเงินกูเพื่อการครอบกิจการอยาง
หละหลวม คุณวิจิตรมีวงเงินเบิกเกินบัญชีรวม 5 ลานบาท
เหตุ ใดคุณวิ จิ ตรจึ ง กู เ งิน ธนาคารพาณิชย นับเปนเรื่อ งสวนตัวของคุณวิจิตร
อันเปนเรื่องที่ผูอื่นมิควรละเมิดสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล แตเมื่อตั้งคําถามใหมวา ผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยสมควรกูเงินจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่นใดหรือไม ก็จะมี
แงมุมของบรรทัดฐานทางจริยธรรมในการตอบคําถามนี้
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะปุถุชนยอมมีความตองการใชเงิน ตาม
ปกติ ธ นาคารแห ง ประเทศไทยจัดสรรสิ น เชื่ออัตราดอกเบี้ ย ตํ่ าแกพ นั ก งานเพื่ อเปน สวัสดิ ก าร
อยูแลว หากความตองการใชเงินเกินเลยกวาสวัสดิการที่ไดรับจากธนาคารแหงประเทศไทย ก็ตอง
กูเงินจากสถาบันการเงิน แตการกูเงินจากสถาบันการเงินมีขอพึงระมัดระวัง เพราะอาจเกิด
ปญหาความขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสาธารณะได เมื่อผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยกูเงินจากธนาคารพาณิชยใด ทานผูวาการก็ตกเปนลูกหนี้ของธนาคารนั้น
แตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูควบคุม กํ ากับ และตรวจสอบการดํ าเนินงานของ
ธนาคารพาณิชยตาม พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ความขัดกันแหงผลประโยชนจึง
เกิดขึ้นได

3
เมื่อผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยยื่นขอเงินกูจากธนาคารพาณิชย ธนาคาร
ยอมตองเกรงใจและตามใจ ความเกรงใจและการตามใจจะยิ่งมีมากขึ้น หากธนาคารนั้นมี
บาดแผลอันเหวอะหวะบนสันหลัง เพราะการยินยอมใหสินเชื่ออาจแลกเปลี่ยนกับการผอนปรน
การควบคุม กํากับ และตรวจสอบได เมื่อผูวาการฯไดรับสินเชื่อตามตองการ ทานผูวาการฯอาจ
เอาหูไปนาเอาตาไปไร เมื่อประสบพบเห็นความไมชอบมาพากลในการดําเนินงานของธนาคาร
เจาหนี้ และอาจมิไดสั่งการใหธนาคารนั้นแกปญหาในเวลาอันควร รวมทั้งอาจเลือกใชไมนวม
ในการจัดการ ทั้งๆที่ควรถึงเวลาตองใชไมแข็ง ความหยอนยานในการควบคุม กํากับ และ
ตรวจสอบจึงเกิดขึ้นได ซึ่งเปนอันตรายตอภาคเศรษฐกิจการเงินอยางยิ่ง
เมื่อผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยยื่นขอเงินกูจากธนาคารพาณิชย ธนาคาร
ไมเพียงแตยินยอมจัดสรรเงินกูใหเทานั้น หากยังไมขอหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูตามธรรมเนียม
ปฏิบัติตามปกติอีกดวย เพราะถือเปนบุคคลที่มีความนาเชื่อถือในสังคม จนยึดถือ Clean Basis
ได ธนาคารเจาหนี้มิไดสนใจวา ลูกหนี้ที่เปนผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยจะนําเงินกูนั้นไปใช
ในการบริโภคหรือการลงทุน หากนํ าไปลงทุน ธุรกิจที่ลงทุนมีอัตราผลตอบแทนสูงตํ่าเพียงใด
อีกทั้งมิไดสนใจวา เมื่อผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยพนจากตําแหนงแลว จะยังคงมีความ
สามารถในการชําระหนี้คืนหรือไม
การขอเงิ น กู  ข องผู  ว  า การธนาคารแห ง ประเทศไทยไมเ พี ยงแตทํ าใหธ นาคาร
เจาหนี้หยอนความเขมงวดและลดทอนความรอบคอบในการจัดสรรสินเชื่อเทานั้น หากยังทําให
การควบคุม กํากับ และตรวจสอบการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยหยอนยานตามไปดวย เมื่อ
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยไดเงินกูจากธนาคารพาณิชยโดยไมตองใชหลักทรัพยคํ้าประกัน
ทานผูวาการจะไปกํากับใหสินเชื่อธนาคารพาณิชยตองมีหลักทรัพยคํ้าประกันคุมเงินกูไดอยางไร
ธนาคารเจาหนี้อาจสวนตอบไดวา ลูกหนี้ที่ธนาคารมิไดเรียกหลักทรัพยคํ้าประกันอยางพอเพียงนั้น
เปนลูกหนี้จัดลําดับชั้นเดียวกับผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
ด ว ยเหตุ ดั ง ที่ ให อ รรถาธิ บ ายขา งตน นี้ ผูว า การธนาคารแหง ประเทศไทยจึง
ไมสมควรกูเงินธนาคารพาณิชย เพราะจะมีปญหาความขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับ
ผลประโยชนสาธารณะ
ผมไมทราบแนชัดวา ผูว าการและผูบริหารระดับสูงในอดีตของธนาคารแหง
ประเทศไทยกูเงินจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่นหรือไม หากประพฤติกรรมเชนนี้เปน
เรื่องปกติในระยะหลัง คุณวิจิตรคง ‘โชคราย’ ที่ถูกเปดโปงเรื่องนี้
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แตผมแนใจวา ผูใหญในธนาคารแหงประเทศไทยแตเกากอนละเวนประพฤติ
กรรมเชนนี้ เพราะไมตองการใหเกิดปญหาความขัดแยงแหงผลประโยชน หากประพฤติกรรมเชนนี้
กลายเปนเรื่องปกติในภายหลัง ยอมแสดงถึงความเสื่อมทรามของบรรทัดฐานทางจริยธรรม
ในสถาบันหลักของชาติแหงนี้
ธนาคารแหง ประเทศไทยมีชื่อเสีย งในการดูแ ลพนั กงานใหมีสวัสดิการอัน สม
ฐานะ โดยที่มีการปรับเงินเดือนและสวัสดิการอยูเสมอ เพื่อปองกันมิใหฐานะทางเศรษฐกิจ
กลายเปนเหตุปจจัยแหงการฉอราษฎรบังหลวง หรือการฉอฉลอํานาจ หากผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทยยังตองกูเงินเพื่อใชจายในการบริโภค ยอมแสดงวา โครงสรางผลตอบแทนการจางงาน
ของธนาคารแหงประเทศไทยมีปญหา เพราะไมพอเพียงที่จะดํารงฐานะการครองชีพของผูวาการฯ
หรือมิฉะนั้นก็เปนเพราะผูวาการฯมีรายจายการบริโภคอันผิดปกติ
หากผู ว  า การธนาคารแหงประเทศไทยกูเงินไปลงทุน ยอมมิใชความผิดของ
โครงสรางผลตอบแทนการจางงาน แตก็มีคําถามอีกวา ผูวาการฯกูเงินไปลงทุนในธุรกิจใด และ
การลงทุนในธุรกิจนั้นเปนเหตุใหเกิดปญหาความขัดกันแหงผลประโยชนหรือไม การกูเงินไปเลน
หุ  น ย อ มเกิ ด ป ญ หานี้ อ ย า งแน น อน ในเมื่ อ ผู  ว  า การธนาคารแห ง ประเทศไทยเป น กรรมการ
โดยตํ าแหนงในคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ยอมอยูในฐานะที่จะใช
ประโยชนจากขอมูลภายใน (inside information) ในการเก็งกําไรซื้อขายหุนได สวนการลงทุน
ในกรณีอื่น ก็ตองพิจารณาเปนกรณีๆไป ผูหลักผูใหญในธนาคารแหงประเทศไทยแตเกากอน
จึงกําหนดเปนหลักการวา จะไมเขาไปของแวะธุรกิจการคา ทั้งในฐานะกรรมการหรือผูถือหุน เพื่อ
ปองกันขอครหาตั้งแตตน มิฉะนั้นผูวาการและรองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยจะมีศักดิ์ศรี
และบารมีอันเปนที่ยําเกรงของนายธนาคารพาณิชยไดอยางไร
หากมีเหตุจําเปนจนสุดวิสัย ถึงกับตองกูเงินธนาคารพาณิชย ผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทยยอมมีทางเลือกในการกูเงินจากธนาคารกรุงไทย อันเปนรัฐวิสาหกิจ ขอครหาจะ
ลดทอนลงไปเปนอันมาก ความขัดกันแหงผลประโยชนถึงจะมีอยูบาง แตก็มีไมมาก เพราะ
ธนาคารของรัฐมีกฎระเบียบกํากับเขมงวดกวาธนาคารพาณิชยเอกชนเปนอันมาก
ในกรณีการกูเงินจากธนาคารพาณิชยเอกชน การกูเงินจากธนาคารที่มีฐานะ
มั่นคงสรางปญหาความขัดกันแหงผลประโยชนนอยกวาการกูเงินจากธนาคารที่มีฐานะงอนแงน
เพราะธนาคารที่มีฐานะมั่นคงนั้นไมมีเหตุที่ธนาคารแหงประเทศไทยตองเขาไปควบคุม กํ ากับ
และตรวจสอบอยางเขมงวด การกูเงินจากธนาคารที่มีฐานะงอนแงนอาจถูกมองวาเปนการ
แบล็กเมล ในเมื่อผูกูมีอํานาจในการเลนงานผูใหกู ดานธนาคารผูอนุมัติเงินกูอาจตองการซื้อ ‘หู’
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และ ‘ตา’ เพื่อเก็บไวในไรนา การอนุมัติเงินกูเปนไปเพื่อแลกเปลี่ยนกับการผอนคลายกาควบคุม
กํากับ และตรวจสอบเทานั้น
เมื่อคุณวิจิตรเริ่มกูเงินจากธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ ในป 2533 นั้น
ธนาคารดังกลาวมีปญหาหนี้เสียและหนี้ตองสงสัยจํานวนมากแลว การขอเพิ่มวงเงินกูในป 2535
นับวาขาดความระมัดระวังอยางยิ่ง เพราะเวลานั้นคุณวิจิตรดํารงตําแหนงผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทยแลว ยิ่งการขอเพิ่มวงเงินกูในป 2538 ในขณะที่อาการของธนาคารกรุงเทพฯ
พาณิชยการเลวรายลงดวยแลว คุณวิจิตรยอมไมสามารถหลีกหนีคํ าติฉินนินทาไปได แมวา
คุณวิจิตรมิไดทําผิดกฎหมายก็ตาม เพราะสิ่งที่ผูคนในสังคมไทยคาดหวังจากผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทยมิใชบรรทัดฐานทางกฎหมาย หากแตเปนบรรทัดฐานทางจริยธรรม
แม ผู  ว  า การธนาคารแห ง ประเทศไทยจะมี สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตามบทบั ญ ญั ติ
แหงรัฐธรรมนูญในฐานะที่เปนประชาชนคนไทย แตเปนเพราะผูที่ดํารงตําแหนงนี้มีอํานาจใหคุณ
ใหโทษแกสวนตางๆในภาคเศรษฐกิจการเงิน ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยในอดีตจึงเลี่ยง
ปญหาการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสาธารณะ ดวยการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของตนเองบางดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิและเสรีภาพในการลงทุนและในการกูยืม
เงินจากสถาบันการเงิน

