บทเรียนจากธนาคารนครหลวงไทย :
การดํารงอยูของปลิงดูดเลือดสังคม
รังสรรค ธนะพรพันธุ
‘ดวน สั่งจับวิศิษฐ ฉอแบงค 200 ลาน’
พาดหัวขาวของหนังสือพิมพ เสนทางเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 19-25 กันยายน 2526
ขางตนนีก้ อ ใหเกิดความสั่นสะเทือนแกวงการธนาคารไทยไมนอย
หนังสือพิมพดงั กลาวรายงานขาววา ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด ไดแจงความ
ตอกองบังคับการกองปราบปราม กรมตํารวจ เพื่อใหดําเนินคดีกับนายวิศิษฐ ศรีสมบูรณ อดีต
กรรมการผูจัดการธนาคารนครหลวงไทย จํากัด ในขอหาฉอโกงทรัพยสินของธนาคารฯ มูลคา
เกือบ 200 ลานบาท โดยกลาวหาวา นายวิศิษฐไดใชอํานาจหนาที่ในขณะที่ดํารงตําแหนง
กรรมการผูจ ดั การ ปลอยเงินกูแกสมัครพรรคพวกเพื่อกวานซื้อที่ดิน และรับจํานองที่ดินในราคาสูง
เกินกวาที่ควร จนกอใหเกิดความเสียหาย และทํ าใหธนาคารฯมีปญหาการขาดสภาพคลอง
การปลอยสินเชื่อนอกรูปแบบดังกลาวนี้ ทําใหธนาคารนครหลวงไทยตองเสียหายคิดเปนมูลคา
ประมาณ 200 ลานบาท
รายงานขาวแจงวา กองบังคับการกองปราบปรามไดพิจารณาและตรวจสอบ
หลักฐานการแจงความดังกลาวนี้ และวินิจฉัยวา คดีมีมูล แตยังไมสามารถดําเนินคดีได เนื่องจาก
นายวิศษิ ฐเดินทางไปพํานักอยูในสหรัฐอเมริกา

เหตุเกิดเมื่อปลิงดูดปลิง
บาดแผลเหวอะหวะของธนาคารนครหลวงไทย จํ ากัด จะไมปรากฏสูสายตา
สาธารณชนเลย หากไมมีความขัดแยงในผลประโยชนภายในธนาคาร การเปลี่ยนแปลงสภาพ
การถือหุนภายในธนาคารแหงนี้ในรอบปเศษที่ผานมา ซึ่งเปนเหตุใหตระกูลมหาดํารงคกุลกลาย
เปนผูถือหุนรายใหญนั้น นับเปนจุดเริ่มตนที่มีการผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับ
สําคัญภายในธนาคาร ในการนี้ ปรากฏวา ตระกูลมหาดํารงคกุลไดดึงนายบุญชู โรจนเสถียร
เข า ไปช ว ยปฏิ รู ป ระบบการบริ ห ารภายใน ขณะเดี ย วกั น ก็ พ ยายามผลั ก ดั น ให น ายวิศิษฐ
ศรีสมบูรณออกจากตําแหนงกรรมการผูจัดการ
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แตแลวเมื่อนายวิศษิ ฐ ศรีสมบูรณ ลาออกจากตําแหนง แทนที่กลุมมหาดํารงคกุล
จะปลอยใหทีมงานของนายบุญชูมีอํ านาจในการบริหารอยางเต็มที่ กลับขยักอํ านาจไว แลว
แตงตัง้ สมาชิกในตระกูลมหาดํารงคกุลประกบทีมงานของนายบุญชูในตําแหนงสําคัญตางๆ ความ
ขัดแยงระหวางกลุมมหาดํ ารงคกุลกับทีมงานของนายบุญชู โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางนาย
ชัยโรจน มหาดํารงคกุล กับนายวิศษิ ฐ เริม่ ปรากฏสูสาธารณชน เมื่อตางฝายตางโจมตีซึ่งกันและ
กันในหนาหนังสือพิมพ จนเปนที่ทราบกันทั่วไปวา ธนาคารนครหลวงไทย แทนที่จะเปนสวรรคของ
นายบุญชูในเบื้องปลายแหงชีวิต กลับกลายเปนหลุมฝงศพไปเสียแลว
ในขณะที่ความขัดแยงระหวางกลุมหาดํารงคกุลกับทีมงานของนายบุญชูกําลัง
ปะทุสจู ดุ สุดยอดนั้นเอง ผูบริหารชุดใหมก็พบวา มีความไมชอบมาพากลจากการดําเนินการของ
ผูบริหารชุดเดิมเปนอันมาก จนในที่สุดธนาคารแหงประเทศไทยตองเขาไปกํ าหนดกฎเกณฑ
บางประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งใหเพิ่มทุนดําเนินการจาก 500 ลานบาทเปน 1,000 ลานบาท ทั้งนี้
เพื่อแกปญหาการขาดสภาพคลอง พรอมกันนั้นก็ใหธนาคารฯรายงานภาวะหนี้สินและทรัพยสิน
ทุกวัน รวมตลอดทั้งหามเปดสาขาใหมและหามจายเงินปนผล เนื่องจากพบวา มีการทําบัญชี
พรางตา ดวยการนําดอกเบี้ยของหนี้ที่สูญไปแลวมานับเปนรายไดของธนาคาร แมวานายบุญชู
จะนําผูบ ริหารธนาคารนครหลวงไทย จํากัด เขาพบนายนุกลู ประจวบเหมาะ เพื่อใหผอนคลาย
เงื่ อนไขอั น เข ม งวดเหลา นี้ แตธนาคารแหงประเทศไทยก็หาไดผอนปรนใหแตประการใดไม
(ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 20 กรกฎาคม 2526)

เสนทางของปลิงดูดเลือดสังคมในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย
การที่นายธนาคารพาณิชยและผูบริหารระดับสูงในธนาคารพาณิชยนําเงินฝาก
ของประชาชนไปใชหาผลประโยชนสวนตัว มิไดเพิ่งมีในกรณีของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด นี้
เทานัน้ หากทวาไดมีมาแลวเปนเวลาชานาน
เมือ่ สองทศวรรษที่แลว ไดเกิดกรณีธนาคารเกษตร จํากัด และธนาคารมณฑล
จํากัด ซึง่ ปรากฏวา นายธนาคารพาณิชยของธนาคารทั้งสองนี้ไดนําเงินฝากของประชาชนไปใชหา
ผลประโยชนสวนตัว เมื่อหมุนเงินไมทัน ก็เปนเหตุใหธนาคารขาดเงินสํารองที่จะจายใหแกลูกคา
ความเชือ่ มัน่ ในระบบธนาคารพาณิชยเริ่มเสื่อมคลาย จนเปนเหตุใหธนาคารแหงประเทศไทยตอง
เขาไปกูส ถานการณไว และในที่สุดก็ไดดําเนินการรวมธนาคารเกษตร จํากัด และธนาคารมณฑล
จํากัด เขาดวยกัน โดยรัฐบาลกลายเปนผูถือหุนใหญ ซึ่งกลายมาเปนธนาคารกรุงไทย จํากัดใน
ปจจุบัน
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เมื่อทศวรรษที่แลว มีปรากฎการณทํานองเดียวกับธนาคารเกษตรและธนาคาร
มณฑลเกิดขึน้ อีกครัง้ หนึ่ง คราวนี้เกิดแกธนาคารไทยพัฒนา จํากัด ซึ่งบัดนี้ไดกลายมาเปนธนาคาร
มหานคร จํากัด นายสมบูรณ นันทาภิวฒ
ั น กรรมการผูจัดการธนาคารแหลมทอง จํากัด และ
ประธานสมาคมธนาคารไทยไดเคยใหสัมภาษณนิตยสารดอกเบี้ย (ฉบับเดือนกรกฎาคม 2525)
เกีย่ วกับเรื่องนี้วา
‘...อยางไทยพัฒนาฯนี่ บอกตรงๆถาไมไดผม เปนเศษกระดาษไปนาน
แลว ตอนนั้นแบงคไทยพัฒนาทุนไมพอ ผมก็ประชุมพวกแบงค เขามีมติใหเขาไป
ตรวจบัญชียอดลูกหนี้ยอดเจาหนี้ทั้งหมด ผมบอกวามีอยางเดียวคือ ตองเพิ่มทุน
ตอนนัน้ 72 ลาน อีก 28 ลาน พวกเราควักกระเปากัน สมาคมแบงคชวยกัน
เราเอาหุน ของผูถือหุนใหญมาเปนประกันเลย ตอนนั้นผูถือหุนใหญคือใคร รูไหม
จอมพลประภาส จารุเสถียร ทุกคนบอกผมบา ไปยึดหุนเขาไดยังไง ผมบอกไป
บอกคุณประภาส จะใหหุนเปนเศษกระดาษหรือเปลา ผมใชเวลา 4-5 ป...’
ในป 2525 บาดแผลอันเวอหวะในธนาคารเอเชีย จํากัด ก็ถูกเปดโปงโดยกลุม
ผูถือหุนใหญในธนาคารนี้ ความขัดแยงระหวางตระกูลเอื้อชูเกียรติกับตระกูลคัณธามานนทไดกอ
ใหเกิดสงครามระหวางตระกูลขึ้น แตเดิมนั้น ผูถือหุนใหญในธนาคารเอเชีย จํากัด มีอยูเพียง 3
กลุม คือ กลุมเอื้อชูเกียรติ กลุมเตชะไพบูลย และกลุมคัณธามานนท ครั้นในการประชุมใหญ
ประจําป 2521 กลุมเอื้อชูเกียรติดวยความรวมมือของกลุมเตชะไพบูลยไดพากันเขี่ยสมาชิกของ
ตระกูล คัณธามานนทออกจากตําแหนงบริหารที่สําคัญๆ และตามติดดวยการลางสายใยของกลุม
คัณธามานนทในธนาคารแหงนี้ ซึ่งสรางความไมพอใจแกตระกูลคัณธามานนทเปนอันมาก
และแล ว สายใยแห ง ความอดทนของกลุ  มคั ณ ธามานนท ก็ ข าดสะบั้น ลงในป
2525 เมือ่ เปนที่แนชัดวา ผลประโยชนของตนในธนาคารเอเชีย จํากัด กําลังหลุดลอยไป กลุม
คั ณ ธามานนท ล งทุน โฆษณาในหน า หนั ง สือพิม พเ ปด โปงการดํ าเนิน การอัน ไมช อบมาพากล
ภายในธนาคารเอเชีย จํากัด สงครามโฆษณาระหวางตระกูลเอื้อชูเกียรติกับตระกูลคัณธามานนท
มีอายุไมถึงเดือน ก็จบสิ้นลงดวยการไกลเกลี่ยของสมาคมธนาคารไทยและธนาคารแหงประเทศ
ไทย
จากการตรวจสอบบัญชีในธนาคารเอเชีย จํากัด พบวา ทั้งตระกูลเอื้อชูเกียรติ
และตระกูลคัณธามานนทตางอาศัยธนาคารเอเชีย จํากัดเปนฐานสนับสนุนทางการเงินแกธุรกิจ
อุตสาหกรรมของตนดวยกันทั้งสองฝาย เมื่อธนาคารเอเชีย จํากัด ซึ่งการบริหารถูกยึดกุมโดย
ตระกูลเอื้อชูเกียรติไดทวงถามใหกลุมคัณธามานนทชําระหนี้ กลุมคัณธามานนทจึงรูสึกเจ็บแคน
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เปนอันมาก และเปดโปงใหสาธารณชนทราบวา กลุมเอื้อชูเกียรติไดกูเงินจากธนาคารเอเชีย จํากัด
ไปประกอบธุรกิจของตนเชนเดียวกัน
ในที่สุด ธนาคารแหงประเทศไทยไดชี้ขาดใหทั้งตระกูลเอื้อชูเกียรติและตระกูล
คัณธามานนทปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยทัดเทียมกัน กลาวคือ ทั้งสองฝายจะตองชํ าระหนี้คืน
แกธนาคารเอเชีย จํากัดภายใน 5 ป โดยจะหักเงินเขาธนาคารแบงเปนงวดๆ งวดละ 6 เดือน รวม
10 งวด หรือเทากับงวดละ 10% ของหนี้สินทั้งหมด หนังสือพิมพ ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 3
กรกฎาคม 2525 รายงานขาววา ตระกูลคัณธามานนทเปนหนี้ธนาคารเอเชีย จํากัด เพียงรอย
กวาลานบาท ในขณะที่ตระกูลเอื้อชูเกียรติเปนหนี้ไมตํ่ากวาพันลานบาท
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยไดใหบทเรียนแกเราวา นายธนาคารพาณิชยไดใช
ธนาคารพาณิชยเปนเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล ซึ่งนับเปนปรากฏการณ
สามัญของสัตวเศรษฐกิจทั้งหลาย แตในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลดังกลาวนี้ ในหลาย
ตอหลายกรณีไดกอใหเกิดผลเสียแกสังคม ทั้งนี้ปรากฏวา เมื่อธุรกิจของนายธนาคารพาณิชย
เหลา นี้ ประสบวิก ฤติ การณท างการเงิน ฐานะของธนาคารพาณิชยใ นความควบคุม ก็ พลอย
สัน่ คลอนไปดวย ซึ่งเปนผลเสียแกประชาชนเจาของเงินฝากผูไมรูอโิ หนอิเหน
การหาผลประโยชน จ ากสถาบั น การเงิ น ในความควบคุ ม มิ ไ ด เ กิ ด เฉพาะ
ในธนาคารพาณิชยเทานั้น หากทวายังเปนปรากฏการณทั่วไปในบริษัทเงินทุนอีกดวย นับตั้งแตป
2522 เปนตนมา ผูบริหารบริษัทเงินทุนหลายตอหลายบริษัทไดใชเงินฝากของประชาชนไปหา
ผลประโยชนดวยวิธีการอันมิชอบ จนบริษัทตองอยูในฐานะลมละลาย

ธาตุแทของสัตวเศรษฐกิจ
ในการทํ าความเขาใจเกี่ยวกับประพฤติกรรมการแสวงหาผลประโยชนของนาย
ธนาคารพาณิชย เราตองทราบขอเท็จจริงที่สําคัญอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ธนาคารพาณิชยเปนธุรกิจที่สามารถใชอํานาจในการปฏิบัติอยาง
ลําเอียงแกลกู คา และไดมีการใชอํานาจดังกลาวนี้จนเปนปกติวิสัย ในกรณีของการประกอบธุรกิจ
ชนิดอื่น การซื้อขายสินคาและบริการตางๆจะเกิดขึ้นเสมอ หากราคาและคุณภาพของสินคาหรือ
บริการนัน้ ๆ ตลอดจนเงื่อนไขแหงการซื้อขายเปนที่พอใจทั้งฝายผูซื้อและฝายผูขาย แตในกรณีของ
ธนาคารพาณิชยนั้น ธนาคารพาณิชยตามขอเท็จจริงมิไดเปดขายบริการแกสาธารณชนโดยทั่วไป
แตสามารถที่จะเลือกใหใครกูก็ได หรือเลือกที่จะไมใหใครกูก็ได จริงอยู แมวิสาหกิจอื่นๆจะมี
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อํานาจที่จะเลือกปฏิบัติอยางลําเอียงตอลูกคาของตนไดเชนกัน แตโดยทั่วไปไมสูไดใชอํานาจดัง
กลาวนี้
ประการที่ ส อง นายธนาคารพาณิชยและผูบริหารธนาคารพาณิชยระดับสูง
ลวนแลวแตมีผลประโยชนในธุรกิจการคาและอุตสาหกรรมตางๆทั้งสิ้น ดวยเหตุนี้เอง นายธนาคาร
พาณิชยจึงเลือกที่จะใหกูแกธุรกิจที่ตนมีผลประโยชนอยู โดยที่หากมีการประเมินโดยหลักเกณฑ
อันชอบธรรมอาจไมมีเหตุผลที่จะจัดสรรเงินกูนั้น เนื่องจากความเสี่ยงมีมากเกินไป และในบาง
กรณีอาจเลือกที่จะใหกูแกธุรกิจที่ตนมีผลประโยชนอยูโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราตํ่ากวาที่ควรจะเปน
โดยในขณะเดี ย วกั น ก็ กี ด กั น มิ ใ ห เ งิ น กู  แ ก ผู  ที่ จ ะเข า ไปประกอบการในอุ ต สาหกรรมที่ ต นเอง
มีผลประโยชนอยูกอนแลว หรือในอุตสาหกรรมที่ตนกําลังมีโครงการที่จะขยายอาณาจักรแหง
ผลประโยชน
แมวาขอเท็จจริงจะปรากฏแกสาธารณชนโดยทั่วไปวา นายธนาคารพาณิชย
ลวนแลวแตมีผลประโยชนในธุรกิจการคาและอุตสาหกรรมตางๆ แตดูเหมือนวา นายธนาคาร
พาณิชยตางพยายามที่จะกลบเกลื่อนขอเท็จจริงดังกลาวนี้ ขอที่นาสนใจก็คือ นายธนาคาร
พาณิชยมองนายธนาคารพาณิชยดวยกันอยางไร? ในประเด็นนี้ นายสมบูรณ นันทาภิวัฒนไดให
สัมภาษณนิตยสาร ดอกเบี้ย (ฉบับเดือนกรกฎาคม 2525) วา
“...คุณตองเขาใจวา ผมทํางานธนาคารอยางเดียว ไมมีธุรกิจอยางอื่น แตบาง
คนอาจจะวา เอะ ผมเปนกรรมการที่โนนที่นี่เยอะแยะ นั่นหมายความวาอะไร
การเปนกรรมการนี่ ไมไดหมายความวา เรามีธุรกิจนั้นเปนหลัก ผมมีเหมือนกัน
แตในนามของแบงค คือ ธนาคารไปถือหุนอยู ตอนที่เขาตั้งกิจการ เราก็ไปรวมกับ
เขาไป ชวยกันริเริ่มขึ้นมา 2% 3% เล็กๆนอยๆ เพราะเขาอยากใหธนาคารเขาไป
ถื อดวย เมื่อแบงคเราเขาไป เขาก็เชิญเขาไปเปนเกียรติ ไปใหคํ าปรึกษา
ใหเปนกรรมการ มันลักษณะนั้น เราไมไดไปในฐานะเจาของกิจการหรือผูถือหุน
ใหญหรือเขาไปยุงในการบริหารงานธุรกิจดานอื่น.... อยางคุณบุญชูเขาอีกอยาง
หนึ่ ง เพราะคนละสไตล เขามี ธุ ร กิ จ มี พ รรคพวกของเขาที่ จ ะช ว ยกั น ทํ า
อันนั้นผมโนคอมเมนต ผมไมเกี่ยวและผมไมรูความจริงในเรื่องของเขา แตผมมี
ธนาคารอยางเดียว ไมไดมีอยางอื่น ...”
โดยเหตุที่นายธนาคารพาณิชยลวนแลวแตจัดสรรเงินใหกูแกธุรกิจของตนเอง
โดยมิสมควรก็ดี หรือโดยคิดดอกเบี้ยตํ่ากวาที่ควรจะเปนก็ดี ผลก็คือ อัตรากํ าไรของกิจการ
ธนาคารพาณิชยในประเทศไทยจึงมักตํ่ ากวาที่ควรจะเปน และนายธนาคารพาณิชย โดยคํา
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แนะนําของบรรดาลิ่วลอนักวิชาการที่ยอมขายแมแตวิญญาณแหงเสรีชน ก็มักจะหยิบยกตัวเลข
อัตรากําไรของธนาคารพาณิชยเพื่ออางเปนประจักษพยานวา ธนาคารพาณิชยมิใชปลิงดูดเลือด
สังคม นายชาตรี โสภณพณิช กรรมการผูจัดการใหญธนาคารกรุงเทพ จํากัด ไดใหสัมภาษณ
หนังสือพิมพ ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 15 กันยายน 2525 ความตอนหนึ่งวา
“..ธนาคารเปนธุรกิจขนาดใหญ มีขอบเขตการประกอบการกวางขวางทั่วประเทศ
เพราะเปนธุรกิจที่รวบรวมเงินเหลือใชของคนทั้งประเทศเขาไวในแหลงเดียวกัน
และกระจายไปใหกับคนที่มีเงินไมพอใชทั้งประเทศ กํ าไรที่เปนตัวเงินจึงเปน
จํานวนมาก แตเมื่อคิดเปนอัตราสวนกับเงินทุนที่ผูถือหุนตองลงไปและจํานวนเงิน
ที่ธนาคารพาณิชยตองรับผิดชอบแลว ธุรกิจธนาคารใหผลตอบแทนคอนขางตํ่า
ตํ่ากวาธุรกิจอื่นๆอีกมากมาย ยกตัวอยางเชน ผลกํ าไรงวดแรกของธนาคาร
กรุงเทพปนี้ (2525) เปนจํานวน 590 ลานบาท คนเห็นตัวเลขก็ตาโต แตลืมคิด
ไปวา ผลกําไร 590 ลานบาทเปนผลกําไรที่ตกแกผูถือหุนจํานวนกวา 17,000 คน
เกิดจากเงินลงทุนเปนจํานวนถึง 7,633 ลานบาท และเกิดจากเงินหมุนเวียนเปน
จํานวนถึง 157,255 ลานบาท อัตราผลตอบแทนตอเงินลงทุนจะเทากับรอยละ
7.7 ตอครึ่งป หรือประมาณรอยละ 15.4 ตอป จะเห็นไดวา อัตราผลตอบแทนที่
ผูถ อื หุนไดรับไมสูงไปกวาอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล..’
ประชาชนผูไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของธนาคารพาณิชยและ
ผลประโยชนของบรรดานายธนาคารพาณิชยทั้งหลายอาจหลงลมปากคําใหสัมภาษณของนาย
ชาตรีดงั กลาวขางตนนี้ แตสําหรับผูที่ยอมรับขอเท็จจริงที่วา บรรดานายธนาคารพาณิชยทั้งหลาย
ลวนแลวแตมีผลประโยชนในธุรกิจการคาและอุตสาหกรรมตางๆ ยอมเขาใจโดยถองแทไดวา
กิจการธนาคารพาณิชยมิอาจมีอัตรากําไรสูงได ในเมื่อนายธนาคารพาณิชยไดใชธนาคารพาณิชย
เปนฐานสํ าหรับการหลอเลี้ยงใหธุรกิจของตนเจริญเติบโต และผลประโยชนของนายธนาคาร
พาณิชยภายนอกกิจการธนาคารพาณิชยมีจํานวนมหาศาลกวาผลประโยชนในธนาคารพาณิชย
มากมายนัก
เมือ่ เร็วๆนี้ บริษัท วังเพชรบูรณ จํากัด ของกลุมเตชะไพบูลย ชนะการประมูล
การพั ฒ นาที่ ดิน บริ เวณวังเพชรบูรณของสํ านักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย เพื่อสราง
ศูนยกลางการคานานาชาติ มีผูเขียนจดหมายถึงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยผานหนังสือ
พิมพ ประชาชาติธุรกิจ ความตอนหนึ่งวา
“...การที่กรรมการและประธานของธนาคารศรีนครฯไดรวมกันตั้งบริษัทขึ้นเพื่อ
ดําเนินงานนี้ ทานคิดวาเปนการกระทําที่เหมาะสมแลวหรือ เงินฝากของธนาคาร
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ก็คอื เงินฝากของประชาชน แตธนาคารไดใหกรรมการเอาสิทธิประโยชนมาเพื่อ
สรางความรํารวยให
่
แตเฉพาะกลุมของตนเชนนี้ ถาทุกธนาคารตางรุมกันเอาเงิน
ของธนาคารมาทําธุรกิจในทางการคาแขงกับเอกชน ซึ่งเขาไมมีธนาคารอยู ผลที่
เกิดขึน้ ก็คอื ไมสามารถที่จะทําธุรกิจแขงกับผูบริหารธนาคารไดอยางแนนอน
พวกธนาคารอาจจะพูดแกตัววา ไมไดใชเงินของธนาคารภายในประเทศ
โดยจะกูจากตางประเทศทั้งหมด การกลาวเชนนี้เปนการกลาวแกเกอมากกวา
การทีจ่ ะกูเ งินเขาไดจะตองมีธนาคารภายในประเทศคํ้าประกัน เขาจึงจะยอมใหกู
เงินได รูส กึ วา ขณะนี้ทุกธนาคารไดเขาไปยุงเกี่ยวกันในกิจการธุรกิจตางๆ มาก
เกินไปแลว...” (ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 7 กันยายน 2526)

การตีรอบของกฎหมาย
ภายหลังจากที่นายธนาคารพาณิชยไดนํ าเงินฝากของประชาชนไปใชเกื้อหนุน
ธุรกิจของตน จนกอใหเกิดความสั่นคลอนแกระบบธนาคารพาณิชยหลายตอหลายกรณี ธนาคาร
แหงประเทศไทยไดพยายามผลักดันใหมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย
พ.ศ. 2505 ทัง้ นี้เพื่อปองกันมิใหประวัติศาสตรซํ้ารอยและเพื่อเสริมสรางระบบการธนาคารพาณิชย
ใหมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น การแกไขดังกลาวนี้สําเร็จลงดวยการตราพระราชบัญญัติการธนาคาร
พาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522
กฎหมายฉบับดังกลาวนิ้ไดมีมาตรการที่จะปองกันมิใหนายธนาคารพาณิชยนํา
เงินฝากของประชาชนไปหาผลประโยชนโดยมิชอบ มาตรา 12(2) มีบทบัญญัติวา หามมิให
ธนาคารพาณิชยใหสินเชื่อแกกรรมการ หรือคํ้าประกันการกูยืมเงิน หรือคํ้าประกันการขาย ขายลด
หรือขายชวงลดตั๋วเงินของกรรมการ
นอกจากนี้ มาตรา 12 ทวิ ยังมีบทบัญญัติวา การใหสินเชื่อหรือคํ้าประกันการ
กูย มื เงินหรือคําประกั
้
นการขาย ขายลด หรือขายชวงลดตั๋วเงิน แกหรือเพื่อบุคคลหรือหางหุนสวน
ดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนการใหสินเชื่อที่ผิดกฎหมาย
(1) คูสมรส
(2) บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ
(3) หางหุน สวนสามัญที่กรรมการ คูสมรส หรือบุตร เปนหุนสวน
(4) หางหุน สวนจํากัดที่กรรมการ คูสมรส หรือบุตรเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัด
ความรับผิด หรือเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดรวมกันเกินรอยละ 30 ของทุนทั้งหมดของ
หางหุนสวนจํากัดนั้น
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(5) บริษทั จํากัดที่กรรมการ คูสมรส บุตร หรือหางหุนสวนสามัญตาม (3) หรือ (4)
ถือหุน รวมกันเกินกวารอยละ 30 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
แมวากฎหมายจะมีมาตรการปองกันมิใหมีการนํ าเงินฝากของประชาชนไปหา
ผลประโยชนสวนตัว แตเนื่องจากสัดสวนของจํานวนหุนอันแสดงใหเห็นถึงการมีอํานาจควบคุม
จัดการตามที่ปรากฏอยูในกฎหมายฉบับนี้อยูในเกณฑสูงจนเกินไป เพราะกฎหมายฉบับนี้ถือวา
ผูท ถี่ อื หุน เกินกวารอยละ 30 ของจํานวนหุนทั้งหมดเปนผูที่มีอํานาจจัดการ แตขอเท็จจริงปรากฏ
วา ในบางกรณี การถือหุนเพียงรอยละ 10-20 ของจํานวนหุนทั้งหมด ก็สามารถควบคุมการจัดการ
ไดแลว
ดวยเหตุนี้เอง นายธนาคารพาณิชยที่ตองการหาผลประโยชนจากเงินฝากของ
ประชาชน ยอมกระทําไดดวยการจัดตั้งบริษัทจํากัด โดยตนถือหุนตํ่ากวารอยละ 30 แลวใชอํานาจ
ในฐานะกรรมการบริหารธนาคารจัดสรรเงินใหกูแกบริษัทนั้นๆ
นอกจากจะมีขอหามเกี่ยวกับการจัดสรรเงินใหกูและการคํ้าประกันเงินกูดังกลาว
ขางตนนีแ้ ลว พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2522 ยังมี
มาตรการสําคัญซึ่งปรากฏในมาตรา 12 จัตวา (8) ดังมีบทบัญญัติวา
“มาตรา 12 จัตวา หามมิใหธนาคารพาณิชยตั้งหรือยอมใหบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติหรือ
ลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทํ าหนาที่กรรมการ ผูจัดการ รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ
หรือทีป่ รึกษาของธนาคารพาณิชย
........................................................................
(8) เปนผูจ ดั การ รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการของหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด
ซึง่ คนหรือบุคคลตามมาตรา 12 ทวิ ถือหุนอยู เวนแตจะเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของธนาคาร
พาณิชย”
อยางไรก็ตาม ธนาคารแหงประเทศไทยยังมิไดบังคับใชมาตรการดังกลาวนี้
มากอน แตเพิ่งจะดําเนินการบังคับใชตามความปรากฏในหนังสือขอธนาคารแหงประเทศไทยที่
ธปท. ญต. (ว) 736/2526 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2526 ซึ่งมีถึงผูจัดการธนาคารพาณิชยทุกธนาคาร
การบังคับใชมาตรการดังกลาวนี้ หลังจากที่ไดละเลยมาเปนเวลา 5 ปเศษ
ไดกอใหเกิดความไมพอใจในหมูนายธนาคารพาณิชยเปนอันมาก คนเหลานี้คุนเคยกับระบบที่
เกื้อกูลผลประโยชนแหงตน คุนเคยกับการใชธนาคารพาณริชยเปนเครื่องมือในการสรางสายใย
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แหงการผูกขาดและในการสะสมทรัพยศฤงคาร จึงยอมไมพอใจอยูเองที่เงื้อมมือแหงกฎหมาย
กําลังตีกรอบจํากัดฐานอํานาจทางเศรษฐกิจ
หากนายธนาคารพาณิชยเปนเวไนยสัตวที่มีความสํานึกทางประวัติศาสตรอยูบาง
ก็คงจะตองยอมรับขอเท็จจริงที่วา พฤติกรรมเยี่ยงสัตวเศรษฐกิจของนายธนาคารพาณิชยที่ผานมา
ในอดีตไดมีสวนในการทําลายเสถียรภาพของระบบการธนาคารพาณิชยอยางสําคัญ และหาก
กรณีเหลานี้มิไดเกิดขึ้นยอมไมมีเหตุผลที่จะสนับสนุนใหรัฐบาลเขาไปควบคุมกิจการธนาคาร
พาณิชยอยางรอบดาน ดังมาตรการตางๆ ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ.
2505 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2522
กระแสธารแหงประวัติศาสตรเทานั้นที่จะบอกแกเราไดวา ธนาคารพาณิชยแหงใด
กําลังเดินอยูบนเสนทางเดียวกับธนาคารเกษตร ธนาคารมณฑล ธนาคารไทยพัฒนา ธนาคาร
เอเชีย และธนาคารนครหลวงไทย
ใครจะเปนนายธนาคารพาณิชยคนตอไปที่จะถูกเปดโปงใหเห็นความฉอฉลตอ
สังคม ?1
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หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสารไทยแลนด ฉบับพิเศษตนเดือน ตุลาคม 2526

