ธนาคารกรุงไทย : บนเสนทางแหงการแสวงหา
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ในทีส่ ดุ คณะกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย จํากัด ในการประชุมเมื่อวันที่ 13
กุมภาพันธ 2529 ก็มีมติแตงตั้งนายเธียรชัย ศรีวิจิตร กรรมการรองผูจัดการใหญใหดํารงตําแหนง
กรรมการผูจัดการใหญแทนนายตามใจ ขําภโต ซึง่ พนจากตําแหนงตั้งแตวันที่ 20 มกราคม 2529
(มติชน ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ 2529) และตอมาคณะกรรมการบริหารในการประชุมเมื่อวันที่ 6
มีนาคม ศกเดียวกัน มีมติแตงตั้งนายเริงชัย มะระกานนท เปนกรรมการรองผูจัดการใหญ ทั้งยัง
แตงตั้งนายประยูร ภูพฒ
ั น นายประสิทธิ์ ถาวราวุธ และนายรื่น อินตะนก เปนกรรมการผูชวย
ผูจัดการใหญอีกดวย (มติชน ฉบับวันที่ 7 มีนาคม 2529)
และแลวกระบวนการสรรหากรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารกรุงไทย จํากัด
แทนนายตามใจ ขําภโต ก็จบสิ้นลงดวยความทุลักทุเลพอสมควร
กอนจะถึงวันนี้
ธนาคารกรุงไทย จํากัด กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2509 ดวยการควบกิจการ
ธนาคารพาณิชย 2 ธนาคารเขาดวยกัน อันไดแก ธนาคารมณฑล จํากัด และ ธนาคารเกษตร
จํากัด ในขณะที่รัฐบาลดําเนินการควบธนาคารทั้งสองนั้น กิจการทั้งสองมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ
เนื่องจากรัฐบาลถือหุนมากกวา 50% ของจํานวนหุนทั้งสิ้น อยางไรก็ตาม เมื่อมองยอนหลัง
ไปในอดีต เราจะพบวา ในขณะที่ธนาคารมณฑล จํากัด มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจมาตั้งแตเริ่มกอตั้ง
แตธนาคาร เกษตร จํากัดถือกําเนิดขึ้นเปนธนาคารเอกชน หากแตเสนทางเดินหักเหกลับกลายเปน
รัฐวิสาหกิจในภายหลัง

เสนทางเดินของธนาคาร มณฑล จํากัด
ธนาคารมณฑล จํากัด ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2485 โดยใชชื่อในชั้นแรกวา
บริษทั ธนาคารไทย จํากัด (Thai Bank Company Ltd.) จุดประสงคของการตั้งธนาคารไทย จํากัด
นัน้ ก็เพือ่ ประกอบธุรกิจการธนาคารทดแทนสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ เพราะภายหลัง
จากทีก่ องทัพญีป่ นุ เดินทัพเขาสูประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 และตอมา รัฐบาลไทย
ประกาศสงครามกับฝายสัมพันธมิตร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2485 บรรดาสาขาธนาคารพาณิชย
ตางประเทศในประเทศไทย ก็ตองหยุดการดําเนินกิจการ ซึ่งยังผลกระทบกระเทือนตอการคา
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ระหวางประเทศอยางมาก ธนาคารไทย จํากัด ถือกําเนิดมาเพื่อทําหนาที่บางสวนแทนสาขา
ธนาคารพาณิชยตา งประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเกื้อกูลการคาขาวของบริษัท ขาวไทย จํากัด
ในระยะแรกเริม่ ธนาคารไทย จํากัด มีทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท แบงเปน
100,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท ถือโดยกระทรวงการคลัง 50,650 หุน และถือโดยบริษัท
ขาวไทย จํากัด 45,172 หุน แตเนื่องจากบริษัทขาวไทย จํากัดในระยะแรกเริ่มมีฐานะเปน
รัฐวิสาหกิจ โดยกระทรวงเศรษฐการเปนเจาของ ผลสุทธิก็คือ รัฐบาลถือหุนในธนาคารไทย จํากัด
ถึงรอยละ 95.8 ของจํานวนหุนทั้งสิ้น ภายหลังการรัฐประหารป 2490 ฐานะทางบริษัทขาวไทย
จํากัดไดตกตําลง
่
และคอยๆ แปรสภาพเปนวิสาหกิจเอกชน กระนั้นก็ตาม ธนาคารไทย จํากัด
ก็ยงั มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากกระทรวงการคลังถือหุนถึงรอยละ 51 ของจํานวนหุนรวม
ตอมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2488 ธนาคารไทย จํากัด ไดเปลี่ยนชื่อเปน
ธนาคาร มณฑล จํากัด (The Provincial Bank Ltd.) ทั้งนี้เพื่อมิใหชื่อซํ้าซอนกับธนาคารชาติ
ซึ่งไดเปลี่ยนชื่อเปนธนาคารแหงประเทศไทย ขณะเดียวกันก็เพื่อใหสอดคลองกับบทบาทใหมของ
ธนาคารแหงนีใ้ นดานการสนับสนุนกิจการของบริษัทจังหวัดพาณิชยตางๆ
ดังนี้ เราจะเห็นไดวา ธนาคารมณฑล จํากัด ถือกําเนิดขึ้นมาในฐานะที่เปน
เครื่องมือของนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม บรรดาผูที่ดํารง
ตําแหนงกรรมการในธนาคารนี้ในระยะแรกเริ่มลวนแตมีความสัมพันธอันแนบแนนกับ จอมพล ป.
พิบลู สงครามทั้งสิ้น ไมวาจะเปนนายวนิช ปานะนนท นายแนบ พหลโยธิน พระยาเฉลิมอากาศ
(สุณี สุวรรณประทีบ) หรือนายมา บุลกุล
ภายหลังการรัฐประหารในป 2490 กลุมซอยราชครูไดพยายามคืบคลานเขาไป
ยึดกุมธนาคารแหงนี้เปนฐานเศรษฐกิจ และประสบความสําเร็จในป 2495 พล ต.ต. ลมาย
อุทยานานนท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการธนาคารมณฑล จํากัด สืบตอจากพระยา
โกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) อยางไรก็ตาม เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ทํารัฐประหาร
โคนรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามในป 2500 กระทรวงการคลังก็ประกาศศักดา โดยสง ดร.เสริม
วินจิ ฉัยกุล ขึ้นดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการแทน พล ต.ต. ลมาย อุทยานานนท
ธนาคารมณฑลจํ ากัดเปนตัวอยางของสถาบันการเงินในระบบทุนนิยมขุนนาง
(bureaucratic capitalism) แมวาธนาคารแหงนี้จะจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยเงินของแผนดินเปนสําคัญ
แต ขุ น นางผู  ยึ ด กุ ม อํ านาจรั ฐ ได ใ ช ส ถาบั น การเงิ น แห ง นี้ เ ป น ฐานเศรษฐกิ จ ในการหล อ เลี้ ย ง
และขยายอํานาจและอิทธิพลทางการเมือง ตลอดชวงเวลาระหวางป 2490-2500 ผูที่ดํารงตําแหนง
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ผูจ ดั การธนาคารมณฑล จํากัด ลวนแตเปนขุนนาง โดยพระยาบูรณสิริพงศ (ประโมทย บูรณสิริ)
ดํารงตําแหนงนี้จนถึงป 2494 และ พ.อ. ชวง เชวงศักดิ์สงคราม รับตําแหนงตอจนถึงป 2500
ภายหลังการรัฐประหารในป 2500 ตําแหนงนี้ตกแกนายอดิศร โฆวินทะ
เมือ่ เริม่ กอตั้ง ธนาคารมณฑล จํากัด ในป 2485 นั้น ธนาคารฯไดบุคคลากร
ทีม่ คี วามรูค วามสามารถในธุรกิจการเงินการธนาคารมารวมงานจํานวนมาก คนเหลานี้ลวนแลวแต
เคยเปนพนักงานเกาของธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ ธนาคารชารเตอรด และธนาคารเมอรแคนไตล
ธนาคารหนึ่งธนาคารใด แตสงครามโลกครั้งที่สองทําใหธนาคารทั้งสามตองหยุดกิจการชั่วคราว
ความรูแ ละประสบการณของคนเหลานี้ไดชวยวางรากฐานใหแกธนาคารฯอยางสําคัญ แตรากฐาน
ดังกลาวนี้เกือบหาประโยชนอันใดมิได ในเมื่อชนชั้นปกครองไดใชธนาคารฯเปนเครื่องมือในการ
แสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล
ดังไดกลาวแลววา ธนาคารมณฑล จํากัด มีความสัมพันธกับบริษัทขาวไทย จํากัด
อยางแนนแฟน ในยุคสมัยที่บริษัทขาวไทย จํากัด ยังมีอํานาจผูกขาดในการคาขาว ธนาคาร
มณฑล จํากัด ก็เจริญรุงเรือง แตเมื่อฐานะของบริษัทขาวไทย จํากัด ทรุดโทรมลง ธนาคารก็มิอาจ
ธํารงความรุงเรืองไวได และโดยที่ผูมีอํานาจทางการเมืองพากันรุมทึ้งธนาคารแหงนี้ จึงมิใชเรื่อง
นาประหลาดใจที่ธนาคารฯ มีฐานะอันงอนแงน
ฐานะอันทรุดโทรมของธนาคารมณฑล จํากัด ถูกซอนเรนอําพรางไวเปนเวลานาน
จวบจนกระทั่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 มีผลบังคับใช ความงอนแงน
ก็ปรากฏโฉมโดยชัดเจน ตามกฎหมายดังกลาวนี้ บรรดาธนาคารพาณิชยทั้งหลายจักตองมีวินัย
ทางการเงิน โดยธนาคารแหงประเทศไทยจะคอยควบคุมดูแลใหธนาคารพาณิชยประพฤติปฏิบัติ
ตามวินัย ดังกลาวนี้ วินัยทางการเงินที่สําคัญ ไดแก การถือเงินสดสํารองตามกฎหมาย และ
การรักษาอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงใหไดระดับที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไว
การบังคับใชพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505 ทําใหธนาคาร
มณฑล จํากัด เริ่มประสบภาวะขาดทุน โดยในป 2505 ขาดทุนถึง 5,826,792 บาท และในป 2506
ขาดทุน 3,940,263 บาท กอนหนานี้ธนาคารฯ มีกําไรมาโดยตลอด ในปที่ผลการดําเนินงาน
ของธนาคารฯ ตกตํ่ามากๆ ดังเชนป 2498 และ 2502 ธนาคารฯก็ยังมีกําไร แมจะตํ่ากวาแนวโนม
ปกติก็ตาม
ในป 2505 ธนาคารมณฑล จํากัด ไดเพิ่มทุนประกอบการจาก 10 ลานบาท
เปน 30 ลานบาท (300,000 หุน ) โดยกระทรวงการคลังอัดฉีดเงินเขาไปอีก เพื่อมิใหธนาคารฯ ลม
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ผลของการอัดฉีดเงินครั้งนี้ทําใหกระทรวงการคลังถือหุนถึง 246,890 หุน คิดเปนรอยละ 82.3 ของ
จํานวนหุน ทัง้ สิน้ โดยที่บริษัทขาวไทย จํากัด มิไดมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจอีกตอไป
การอัดฉีดเงินของรัฐบาลเขาไปในธนาคารมณฑล จํากัด ชวยกูสถานการณได
ไมมากนัก เพราะมะเร็งรายไดเกาะกินสถาบันการเงินแหงนี้เสียแลว จนในที่สุดรัฐบาลจึงได
ตัดสินใจรวมธนาคารมณฑล จํากัด เขากับธนาคารเกษตร จํากัดในป 2509

เสนทางเดินของธนาคาร เกษตร จํากัด
ธนาคารเกษตร จํากัด (Agricultural Bank Ltd.) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน
2493 โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหบริการแกลูกคาที่เปนเกษตรกรและผูคาพืชผลการเกษตรทั้งหลาย
ทุนจดทะเบียนในชัน้ แรกมีเพียง 10 ลานบาท แบงเปน 10,000 หุน มูลคาหุนละ 1,000 บาท
จากการศึกษาเอกสารในกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ทําใหเขาใจวา
นายวิลาส โอสถานนท เปนหัวแรงสําคัญในการจัดตั้งธนาคารแหงนี้ และในขณะจัดตั้งก็ไมปรากฏ
แนชัดวา ใครเปนผูถือหุนรายใหญ เพราะมีการกระจายหุนอยางกวางขวางระหวางขุนนางและ
พอคาไทยกับพอคาชาวจีน อยางไรก็ตาม การณปรากฏตอมาวา นายสุริยน ไรวา เปนผูถือหุน
รายสําคัญของธนาคารนี้
แมในชวงแรกเริ่มจะไมปรากฏแนชัดวา ธนาคารเกษตร จํากัด เปนฐานเศรษฐกิจ
ของกลุมการเมืองกลุมใด ดังจะเห็นไดวา นายดิเรก ชัยนาม ซึ่งเปนคนสนิทคนหนึ่งของนายปรีดี
พนมยงค ก็มชี อื่ เปนผูเริ่มกอตั้งธนาคารแหงนี้ ขุนนางหลายตอหลายคนไดเขารับตําแหนงผูจัดการ
ดังเชนนายวิลาส โอสถานนท พระชวงเกษตรศิลปการ (ชวง โลจายะ) และพระยาบูรณสิริพงศ
(ประโมทย บุรณสิริ) แตในกาลตอมา ธนาคารเกษตร จํากัด ก็โคจรเขาสูอาณาจักรเศรษฐกิจ
ของกลุมซอยราชครู จอมพลผิน ชุณหวันเขารับตําแหนงประธานคณะกรรมการบริหารสืบตอจาก
พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) ในปลายยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม
การนํ าเงินฝากของประชาชนไปปรนเปรอขุนศึกกลุมซอยราชครู และเกื้อหนุน
ธุรกิจสวนบุคคลของผูบริหารธนาคารฯ ทําใหธนาคารแหงนี้มีฐานะอันงอนแงน ความงอนแงน
ดังกลาวนีป้ รากฏแกสายตาสาธารณชนอยางแจมชัดภายหลังการรัฐประหารในป 2500 ซึ่งทําให
กลุม ซอยราชครูสิ้นศักดาไปพรอมๆกับจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในระหวางป 2500-2501 ธนาคาร
เกษตร จํ ากัด ตองเผชิญกับวิกฤติการณแหงศรัทธาครั้งรายแรงจนถึงขั้นประชาชนแหกันไป
ถอนเงิน แลวธนาคารฯ ไมมีเงินจายคืนให

5
ในทีส่ ดุ กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทย ตองเขาไประคับประคอง
ฐานะของธนาคาร วิธีการสําคัญ ก็คือ การอัดฉีดเงินเขาไป จนในที่สุด ธนาคารเกษตร จํากัด ซึ่ง
เดิมเปนวิสาหกิจเอกชน แปรสภาพเปนรัฐวิสาหกิจ ในเดือนมิถุนายน 2502 กระทรวงการคลังถือ
หุน ของธนาคารฯ ถึง 5,050 หุน และกระทรวงเกษตรมี 1,000 หุน รวมหุนที่รัฐบาลถือไวทั้งสิ้น
6,050 หุน คิดเปนรอยละ 60.50 ของจํานวนหุนทั้งสิ้น
แตดูเหมือนวา การอัดฉีดเงินของกระทรวงการคลังในครั้งแรกนี้จะยังไมเพียงพอ
ฐานะของธนาคารเกษตร จํากัด กระเตื้องขึ้นไมมากนัก ในป 2505 ธนาคารฯจึงเพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 10 ลานบาทเปน 45 ลานบาท และตอมาเพิ่มเปน 50 ลานบาท และ 75 ลานบาทในป 2507
และ 2508 ตามลําดับ ทุกครั้งที่มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน กระทรวงการคลังตองอัดฉีดเงินเขาไป
ทุกคราไป การเพิม่ ทุนจดทะเบียนดังกลาวนี้ สวนหนึ่งก็เพื่อเสริมฐานของธนาคารใหมั่นคงแข็งแรง
ขึน้ อีกสวนหนึง่ ก็เพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505
ในการดํารงอัตราสวนระหวางเงินกองทุนกับสินทรัพยเสี่ยง
แมวา ทุนจดทะเบียนของธนาคารเกษตร จํากัด จะเพิ่มขึ้นเปน 75 ลานบาท ในป
2508 แตทนุ ทีช่ ําระแลวมีเพียง 51.418 ลานบาท ในจํานวนนี้ ถือโดยรัฐบาล 47,382 หุน (เทากับ
92.15%) และเอกชน 4,036 หุน
ผลการอัดฉีดเงินของกระทรวงการคลังชวยใหฐานะของธนาคารเกษตร จํากัด
มั่นคงขึ้นเปนอันมาก กระทรวงการคลังเองเริ่มเขาไปยึดกุมการบริหารภายในธนาคารแหงนี้
โดยสง ม.จ. ทองประทาศรี ทองใหญ เขาดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการบริหาร และแตงตั้ง
นายจํารัส จตุรภัทร นักการธนาคารมืออาชีพ ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ

กําเนิดธนาคารกรุงไทย จํากัด
เมื่อมองยอนกลับไปในป 2508 เราจะเห็นไดวา ในขณะนั้นรัฐบาลมีธนาคาร
พาณิชยทเี่ ปนรัฐวิสาหกิจอยูถึง 2 ธนาคาร คือ ธนาคารมณฑล จํากัด และธนาคารเกษตร จํากัด
ธนาคารทั้งสองมีภูมิหลังที่คลายคลึงกันในขอที่วาตางก็เปนเครื่องมือของระบบทุนนิยมขุนนาง
ในการสรางฐานอํ านาจของกลุมซอยราชครู ครั้นเมื่อกลุมซอยราชครูสิ้นอํ านาจไป หลังการ
รัฐประหารในเดือนกันยายน 2500 ความฉอฉลภายในธนาคารทั้งสองก็ปรากฏตัวอยางแจมชัด
ตางกันแตเพียงวา ธนาคารเกษตร จํากัด ตองเผชิญกับวิกฤติการณในทันทีที่กลุมซอยราชครู
สิ้นอํานาจ แตการอัดฉีดเงินของกระทรวงการคลังในเวลาตอมาไดชวยรื้อฟนฐานะของธนาคาร
ใหกลับมีความมั่นคงใน ป 2508 ในขณะที่ธนาคารมณฑล จํากัด นั้น แมจะประคองตัวอยูรอดได
เมือ่ แรกที่กลุมซอยราชครูสิ้นอํานาจ แตกลับตองเผชิญวิกฤติการณหลังป 2505
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รัฐบาลในเวลานั้นมองไมเห็นมีความจํ าเปนที่จะตองมีธนาคารพาณิชยของรัฐ
ถึง 2 ธนาคาร ดวยเหตุนี้เอง คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2508 จึงมีมติวา
รัฐบาลตองการใหมีธนาคารพาณิชยที่รัฐบาลถือหุนใหญเพียงธนาคารเดียว คณะกรรมการบริหาร
ธนาคารทั้ ง สองจึ ง เรี ย กประชุ ม ผู  ถื อ หุ  น เพื่ อ สนองรั บ มติ คณะรั ฐ มนตรี ดัง กลา วนี้ แมม ติของ
คณะกรรมการบริห ารธนาคารทั้งสองจะออกมาตามที่รัฐบาลตองการเนื่องจากรัฐบาลถือหุน
เกินกวา 50% ทั้งสองธนาคาร แตดูเหมือนวา ผูถือหุนฝายเอกชนในธนาคารเกษตร จํากัด
ไมสูยินดีนักที่ตองไปรวมกิจการกับธนาคารมณฑล จํ ากัด ซึ่งในขณะนั้นเปนเรือที่กํ าลังรม
ในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2508 ของผูถือหุน บริษัท ธนาคารเกษตร จํากัด เมื่อวันที่ 21
มิถนุ ายน 2508 ผูถือหุนคนหนึ่ง (คุณสุภัทรา สิงหลหกะ) ถึงกับกลาววา
“… เปนทีท่ ราบกันดีอยูในขณะนี้แลววา ธนาคารเกษตร จํากัด อยูในฐานะมั่นคง
และกิจการกําลังเจริญกาวหนา แตธนาคารมณฑล จํากัด ฐานะไมดี การที่จะควบกิจการของ
ทั้งสองธนาคารนี้เขาดวยกันจะทําใหฐานะของธนาคารเกษตร จํากัด ทรุดลง อันจะเปนผลให
บรรดาผูถือหุนที่เปนเอกชนเสียประโยชน…” (เอกสารกรมทะเบียนการคากระทรวงพาณิชย)
อยางไรก็ตาม กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ ยืนกรานที่จะรวม
ธนาคารพาณิชยทงั้ สองเขาดวยกัน โดยที่ผูถือหุนฝายเอกชนมิอาจทัดทานได จึงในที่สุด ธนาคาร
กรุงไทย จํากัด ก็ถือกําเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2509
เมื่อแรกเริ่มกอตั้ง ธนาคารกรุงไทย จํากัด มีสินทรัพย 4,582.13 ลานบาท
ในจํานวนนีเ้ ปนของธนาคารเกษตร จํากัด 3,295.64 ลานบาท (71.9%) มีสาขารวม 79 สาขา
โดยรับโอนจากธนาคารเกษตร จํากัด 59 สาขา (74.7%) และจากธนาคารมณฑล จํากัด 20 สาขา
(25.3%) และมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,247 คน โดยรับโอนจากธนาคารเกษตร จํากัด 870 คน
(69.8%) และจากธนาคารมณฑล จํากัด 377 คน (30.2%) ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1
ดังไดกลาวแลววา ในขณะที่รวมตัวกันเปนธนาคารกรุงไทย จํากัดนั้น ธนาคาร
เกษตร จํากัด มีฐานะคอนขางมั่นคง แตธนาคารมณฑล จํากัด กลับมีฐานะงอนแงน ปญหาหนี้สูญ
ของธนาคารมณฑล จํากัด ไดตกเปนมรดกถึงธนาคารกรุงไทย จํากัด และสรางปญหาแกธนาคารฯ
ในระยะแรกไมนอย อยางไรก็ตาม ดวยความสามารถของนายจํารัส จตุรภัทร ซึ่งดํารงตําแหนง
กรรมการผูจ ดั การคนแรก ธนาคารกรุงไทย จํากัด ก็มีฐานะอันมั่นคงและเจริญรุงเรืองขึ้นตามลําดับ
ในระยะแรกเริม่ ทีก่ อตั้ง ธนาคารกรุงไทย จํากัดนั้น ธนาคารฯ มีทุนจดทะเบียน
105 ลานบาท แบงเปน 1,050,000 หุน ในจํานวนนี้ถือโดยกระทรวงการคลัง 922,970 หุน คิดเปน
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รอยละ 87.90 ของหุนทั้งสิ้น ในป 2529 ธนาคารฯมีทุนจดทะเบียน 1,200 ลานบาท ถือโดย
สวนราชการ 11,256,634 หุน (93.80%)ของหุนรวม และรัฐวิสาหกิจตางๆ 300,000 หุน (2.50%
ของหุน รวม) นอกนั้นถือโดยเอกชน

การเติบโตของธนาคารกรุงไทย จํากัด
ในป 2510 ธนาคารกรุงไทย จํากัด มีเงินฝากของประชาชน 4,333 ลานบาท
ปริมาณเงินฝากไดเพิ่มขึ้นเปน 71,949 ลานบาท เมื่อสิ้นป 2528 แสดงใหเห็นวา ในชวงเวลา
ประมาณ 18 ป ปริมาณเงินฝากของประชาชนในธนาคารแหงนี้ไดเพิ่มขึ้นเกือบ 17 เทาตัว
(ดูตารางที่ 2)
ในป 2510 ธนาคารกรุงไทย จํากัด มีสินทรัพย 5,100 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน
92,875 ลานบาทเมื่อสิ้นป 2528 แสดงใหเห็นวา สินทรัพยไดเพิ่มขึ้นมากกวา 18 เทาตัว (ดูตาราง
ที่ 2)
ไมเพียงแตปริมาณเงินฝากและสินทรัพยของธนาคารกรุงไทย จํากัด จะเพิ่มขึ้น
เทานัน้ หากทวาจํานวนพนักงานก็ไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วดวย ในป 2509 ธนาคารกรุงไทย จํากัด
รับโอนพนักงานจากธนาคารเกษตร จํากัด และธนาคารมณฑล จํากัด รวม 1,247 คน ในป 2525
จํานวนพนักงานเพิม่ ขึน้ เปน 8,541 คน และในป 2529 มีพนักงานมากกวา 10,000 คน
เมือ่ แรกเริม่ ทีก่ อ ตั้ง ธนาคารกรุงไทย จํากัด ในป 2509 นั้น ธนาคารฯมีสาขาเพียง
81 แหง เพิม่ ขึ้นเปน 112 แหงในป 2516 ซึ่งนับเปนครั้งแรกที่ธนาคารฯ มีสาขาครบ 72 จังหวัด
ในป 2529 ธนาคารฯ มีสาขา 216 แหง เปนสาขาในกรุงเทพ 38 แหง (17.6%) และตางจังหวัด
178 แหง (82.4%) ทั้งยังมีสาขาตางประเทศ ณ นครนิวยอรค ซึ่งเปดดําเนินการมาตั้งแตเดือน
กันยายน 2525 อีกดวย
แตการพิจารณาการเติบโตของธนาคารกรุงไทย จํากัดแตโดยลําพัง ยอมไมเปน
การเพียงพอ ประเด็นที่พึงพิจารณา ก็คือ ธนาคารฯมีผลปฏิบัติการเชนไร เมื่อเปรียบเทียบกับ
คูแ ขงขันที่เปนธนาคารพาณิชยดวยกัน
หากพิจารณาจากการเติบโตของเงินฝาก เราจะเห็นไดวา อัตราการเติบโตของ
เงินฝากในธนาคารกรุงไทย จํากัด ตํ่ากวาอัตราถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยที่ใหญที่สุด 3 อันดับ
แรก (อันไดแก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด ธนาคารกรุงไทย จํากัด และธนาคารกสิกรไทย จํากัด)
ในทุกชวงเวลา และแมเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยไทยทั้งระบบ
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การเติบโตของเงินฝากในธนาคารกรุงไทย จํากัด ก็ยังเชื่องชากวาในชวงเวลาสวนใหญ (ดูตารางที่
3)
ขอพิจารณาเกี่ยวกับการเติบโตของสินทรัพย ก็เฉกเชนเดียวกับการเติบโตของ
เงินฝาก กลาวคือ อัตราการเติบโตของสินทรัพยของธนาคารกรุงไทย จํากัด ตํ่ากวาอัตราถัวเฉลี่ย
ของธนาคารพาณิชยที่ใหญที่สุด 3 ธนาคาร ในทุกชวงเวลา ยกเวนชวงป 2520-2525 ที่อัตรา
การเติบโตของธนาคารกรุงไทย จํากัด เมื่อพิจารณาจากสินทรัพย มีอัตราตํ่ากวาอัตราถัวเฉลี่ย
ของธนาคารพาณิชยไทยทั้งระบบ ยกเวนชวงป 2520-2525 ที่มีอัตราการเติบโตสูงกวา (ดูตารางที่
3)

ยักษหลับแหงกรุงไทย
เมื่อแรกกอตั้ง ธนาคารกรุงไทย จํากัดมีฐานะเปนธนาคารพาณิชยที่ใหญเปน
อันดับสอง รองจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด ไมวาขนาดของธนาคารจะพิจารณาจากปริมาณเงิน
ฝากหรือมูลคาของสินทรัพย แตในชวงเวลาประมาณ 18 ปที่ผานมา ฐานะของธนาคารฯกลับ
ตกตําลง
่
ธนาคารกรุงไทย จํากัดรวงผลอยอยูอันดับสาม โดยถูกธนาคารกสิกรไทย จํากัดชวงชิง
อันดับสองไป
หากพิจารณาจากปริมาณเงินฝาก ในป 2510 สัดสวนเงินฝากของประชาชน
ในธนาคารกรุงไทย จํากัด มีถึงรอยละ 22.2 ของปริมาณเงินฝากในธนาคารพาณิชยไทยทั้งหมด
นับเปนธนาคารพาณิชยไทยที่มีเงินฝากมากเปนอันดับสอง รองจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด ซึ่งมี
สวนแบงตลาดถึง 23.6% แตเปนที่นาสังเกตวา สัดสวนของเงินฝากประชาชนในธนาคารกรุงไทย
จํากัด มีแนวโนมลดลงโดยตลอด จนเหลือเพียง 13.1% เมื่อสิ้นป 2528 ในขณะที่ ธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด สามารถชวงชิงตําแหนงยักษใหญอันดับสองจากธนาคารกรุงไทย จํากัด ไดสําเร็จ
(ดูตารางที่ 4)
หากพิจารณาจากสินทรัพย ในป 2510 สินทรัพยของธนาคารกรุงไทย จํากัด
มีมลู คาคิดเปนรอยละ 20.0 ของสินทรัพยธนาคารพาณิชยไทยทั้งระบบ นับเปนธนาคารพาณิชยที่
ใหญเปนอันดับสอง รองจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด ซึ่งมีสินทรัพยมูลคารอยละ 27.4 ของสินทรัพย
ไทยทั้งระบบ ในขณะที่ธนาคารยักษใหญอันดับสาม คือ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด มีสัดสวน
สินทรัพยเพียง 6.0% เทานั้น ธนาคารกรุงไทย จํากัด จึงมีสินทรัพยมากกวา ธนาคารกสิกรไทย
จํากัด ถึง 3.3 เทา (5,100 ลานบาทเทียบกับ 1,545 ลานบาท) แตสถิติเมื่อสิ้นป 2528 กลับปรากฏ
วา ธนาคารกสิกรไทย จํากัด สามารถชวงชิงอันดับสองไปครองได โดยที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด
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ตกไปอยูอ นั ดับสาม (104,509 ลานบาทเทียบกับ 92,875 ลานบาท) ดังรายละเอียดปรากฏใน
ตารางที่ 5
หากประพฤติกรรม (conduct) และผลปฏิบัติการ (performance) ยังคงเปนไป
ตามแนวโนมในอดีต ภายในระยะเวลา 5 ป ธนาคารกรุงไทย จํากัด อาจรวงผลอยไปอยูอันดับที่สี่
โดยถูกธนาคารไทยพาณิชย จํากัด ชวงชิงอันดับสามไปครองโดยไมยากลําบากนัก
คําถามพืน้ ฐานมีอยูวา เหตุใด ธนาคารกรุงไทย จํากัด จึงกลายสภาพเปนยักษ
หลับที่ไรประสิทธิภาพเชนนี้ ?

วิสาหกิจไรเจาของ วิสาหกิจไรวิญญาณ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด ก็ดุจดังรัฐวิสาหกิจทั้งหลายที่มีปญหาอันเกิดดจากการ
แบงแยกระหวางความเปนเจาของ (ownership) กับการควบคุมจัดการ (control) ในวิสาหกิจ
เอกชนสวนใหญ เจาของมักจะมีอํานาจในการควบคุมจัดการวิสาหกิจนั้น วิญญาณแหงการ
แขงขันจึงมีอยูโดยธรรมชาติ พลังการแขงขันในตลาดยอมผลักดันใหวิสาหกิจเอกชนตองปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต ไมเพียงแตเพื่อความอยูรอดทางธุรกิจเทานั้น หากยังเพื่อความเติบโตใน
อนาคตอีกดวย การเติบใหญของธนาคารกรุงเทพ จํากัด และธนาคารกสิกรไทย จํากัด นับเปน
อุทาหรณของความขอนี้
แตธนาคารกรุงไทย จํ ากัด มีลักษณะแตกตางจากธนาคารพาณิชยเอกชน
โดยนิตนิ ยั ประชาชนชาวไทยเปนเจาของธนาคารแหงนี้ บรรดาพนักงานระดับผูบริหารก็ลวนมีสวน
เปนเจาของดวย หากแตคนเหลานี้ไรจิตสํานึกในความเปนเจาของ ดังนั้น จึงมิไดใสใจเทาที่ควร
ตอผลปฏิบตั งิ านของธนาคาร มิหนําซํ้าการสรรหากรรมการผูจัดการ และตําแหนงผูบริหารระดับ
สูงอืน่ ๆก็เปนกระบวนการทางการเมือง ซึ่งประชาราษฎรไมเพียงแตมิไดมีสวนรวมเทานั้น หากยัง
ไมมีสิทธิในการกํากับอีกดวย
ในสภาวะที่พนักงานระดับผูบริหารไรจิตสํ านึกในความเปนเจาของและไรจิต
สํานึกในการเห็นแกผลประโยชนของสาธารณชน จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่วา ธนาคารกรุงไทย
จํากัด มีประพฤติกรรมอันไมแตกตางจากธนาคารพาณิชยเอกชนโดยทั่วไปในขอที่เปน ปลิงดูด
เลือดสังคมไทย เหมือนกัน
ประการแรก ธนาคารพาณิ ช ย เ อกชนมี บ ทบาทในการดู ด ซั บ เงิ น ออมของ
ประชาชนจากสวนภูมิภาคเขามาหลอเลี้ยงการเติบโตของกรุงเทพมหานคร โดยมิไดสนใจจัดสรร
เงินใหกแู กสว นภูมิภาค คําถามพื้นฐานมีอยูวา ธนาคารกรุงไทย จํากัด มีประพฤติกรรมอันแตกตาง
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จากธนาคารพาณิชยโดยทั่วไปหรือไม คําตอบก็คือ ธนาคารกรุงไทย จํากัด หาไดมีนโยบายอัน
เดนชัดในเรื่องนี้ และมีประพฤติกรรมอันไมแตกตางจากธนาคารพาณิชยเอกชนแตประการใด
ประการที่สอง ธนาคารพาณิชยเอกชนจัดสรรเงินใหกูโดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของเอกชน (private benefits)เปนสําคัญ โดยมิไดใหความสําคัญแกผลประโยชนของสังคม
(social benefits) ดวยเหตุนี้เอง เงินใหกูที่จัดสรรใหแกกิจการดานการเกษตรจึงมีอยูเพียงนอยนิด
ซึ่ ง มีส ว นทํ าให การจํ าเริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิจระหวางภาคเกษตรกรรมกับภาคเศรษฐกิจอื่น
แตกตางกันมากขึ้น หากจะถามวา ธนาคารกรุงไทย จํากัด มีประพฤติกรรมอันแตกตางจาก
ธนาคารพาณิ ชย เ อกชนในขอที่ชวยผลักดันการเติบโตของภาคเกษตรกรรมเปนพิเศษหรือไม
เราก็จะพบคําตอบอันนาผิดหวังเฉกเชนเดียวกัน
ประการที่ ส าม ธนาคารพาณิ ช ย เ อกชนมั ก จะจั ด สรรเงิ น ให กู  แ ก กิ จ การที่
นายธนาคารมีผลประโยชนรวมดวยหรือมีสวนเปนเจาของเปนพิเศษ ในยามที่ธุรกิจสวนบุคคล
เหลานีย้ งั มีฐานะอันมั่นคง ธนาคารก็ยังมีเสถียรภาพอยูได แตเมื่อธุรกิจของนายธนาคารพาณิชย
ตองเผชิญมรสุมเศรษฐกิจ ฐานะของธนาคารพาณิชยนั้นๆ ก็พลอยสั่นคลอนไปดวย กรณีดังกลาว
นีไ้ ดเกิดขึน้ ซําแล
้ วซํ้าเลา ดังกรณีธนาคารเกษตร จํากัด และธนาคารมณฑล จํากัด ในชวงระหวาง
ป 2500-2508 กรณีธนาคารไทยพัฒนา จํากัด ในชวงป 2510-2515 และกรณีธนาคารเอเชีย
ทรัสต จํากัด ในชวงหลังป 2525 เปนตน แตธนาคารกรุงไทย จํากัด ก็หาไดอยูนอกวังวนแหงความ
ฉอฉลดังกลาวนี้ไม ทั้งนี้ปรากฏวา ผูบริหารธนาคารของรัฐแหงนี้ ไดจัดสรรเงินใหกูแกธุรกิจบาง
กลุม บางเหลามากเปนพิเศษโดยไมสมควร จนสรางปญหาแกฐานะและความมั่นคงของธนาคารใน
ปจจุบัน
ในเมือ่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด มิไดมีประพฤติกรรมอันแตกตางจากปลิงดูดเลือด
สังคมโดยทัว่ ไป เราก็นาจะพบวา ธนาคารแหงนี้มีผลปฏิบัติการอันไมแตกตางจากธนาคารพาณิชย
โดยทั่วไป แตการณหาไดเปนเชนนั้นไม ผลปฏิบัติการโดยทั่วไปของธนาคารฯตํ่ากวาระดับเฉลี่ย
ของธนาคารพาณิชยไทยทั้งระบบ และเทียบไมไดเลยกับธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ดังเชน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด และธนาคารกสิกรไทย จํากัด ไมวาจะพิจารณาจากการเติบโตของเงินฝาก
หรือการเติบโตของสินทรัพย
ธนาคารกรุงไทย จํากัด มีขอไดเปรียบธนาคารพาณิชยเอกชนทั่วไป ในขอที่
สามารถรับเงินฝากของสวนราชการตางๆได ในขณะที่ทางราชการไดวางระเบียบมิใหสวนราชการ
ฝากเงินกับสถาบันการเงินเอกชน แมจะไมมีขอมูลสถิติอันแนชัด แตเปนที่เชื่อกันวา เงินฝากของ
สวนราชการที่มีอยูในธนาคารกรุงไทย จํากัด นั้น มีอยูหานอยไม แตแทนที่ธนาคารฯจะใชขอ
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ไดเปรียบดังกลาวนี้ในการสรางความรุงเรือง กลับยึดเกาะแตเงินฝากของสวนราชการ โดย
ไมขวนขวายในการแสวงหาเงินฝากเทาที่ควร ในขณะที่ปริมาณเงินฝากในธนาคารพาณิชยไทยทั้ง
ระบบเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 21.0% ตอป แตเงินฝากในธนาคารกรุงไทย จํ ากัด เพิ่มขึ้น
ในอัตราเฉลีย่ ปละ 17.5% ในระหวางป 2510-2528 โดยที่ในระยะเวลาเดียวกัน อัตราการเพิ่มขึ้น
ของเงินฝากในธนาคารกรุงเทพ จํากัด และธนาคารกสิกรไทย จํากัด ตกปละ 23.1% และ 26.4%
ตามลําดับ ความไมสนใจแสวงหาเงินฝากยอมบงชี้ใหเห็นถึงความไรประสิทธิภาพในการทํางาน
ของสถาบันการเงินของรัฐแหงนี้ไดเปนอยางดี
แตธนาคารกรุงไทย จํากัด ก็มีขอเสียเปรียบธนาคารพาณิชยเอกชน ทั้งนี้เพราะ
เหตุที่ธนาคารฯตองเปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบายการเงินของรัฐบาล อีกทั้งยังตกอยูภายใต
กรอบระเบียบราชการตางๆ ขีดจํ ากัดในการบริหารจึงมีอยูมากกวา ขอจํากัดที่สําคัญ ก็คือ
การทีธ่ นาคารฯ ตองปลอยเงินกูแกรัฐวิสาหกิจที่มีปญหาทางการเงิน โดยที่รัฐวิสาหกิจที่เปนลูกหนี้
บางแหง ไมเพียงแตจะไมสามารถชําระคืนเงินตนเทานั้น หากยังไมสามารถชําระดอกเบี้ยอีกดวย
ดังกรณีขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เปนอาทิ ขอจํากัดเหลานี้ยอมทําให ธนาคารกรุงไทย
จํากัด มีอตั ราผลตอบแทนจากการประกอบการตํ่ากวาที่ควร แตการดําเนินงานอยางไรวิญญาณ
แหงความเปนเจาของและอยางไรประสิทธิภาพ ยังผลใหอัตรากําไรยิ่งตํ่าลงไปอีก
ดวยเหตุนเี้ อง จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด สามารถนํา
กําไรสงรัฐดวยจํานวนอันนอยนิด ในปงบประมาณ 2510 กําไรที่นําสงรัฐมีเพียง 3.096 ลานบาท
เพิม่ ขึน้ เปน 13.459 และ 69.176 ลานบาทในปงบประมาณ 2515 และ 2520 ตามลําดับ และ
ตกประมาณปละ 100 ลานบาทในปจจุบัน

ชายคนนั้นชื่อตามใจ
นับตัง้ แตป 2509 เปนตนมาธนาคารกรุงไทย จํากัด มีกรรมการผูจัดการมาแลว
รวม 3 คน คือ
(1) นายจํารัส จตุรภัทร เดิมเปนกรรมการผูจัดการของธนาคารเกษตร จํากัด
ซึง่ มีบทบาทสําคัญในการฟนฟูฐานะของธนาคารแหงนั้น และดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด ตั้งแตวันที่ 18 กุมภาพันธ 2509 ในขณะที่ตระเตรียมการกอตั้ง จนถึงวันที่
1 มกราคม 2518
(2) นายเกือ้ สวามิภักดิ์ ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2518 ถึงวันที่ 15
กันยายน 2518
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(3) นายตามใจ ขําภโต ดํารงตําแหนงตั้งแตป 2518 จนถึงกลางเดือนมกราคม
2529
ดั งไดก ล า วแล ว ว า การสรรหากรรมการผูจัดการ ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด
เปนกระบวนการทางการเมือง การกาวขึ้นสูตําแหนงกรรมการผูจัดการของนายตามใจ ขําภโต
ก็โดยผานกระบวนการทางการเมืองดังกลาวนี้ ทั้งนี้ดวยการผลักดันของนายบุญชู โรจนเสถียร ซึ่ง
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในป 2518 การจากไปของนายตามใจในเดือน
มกราคม 2529 ก็ดวยกระบวนการทางการเมืองเชนเดียวกัน
รายงานขาวจากกระทรวงการคลัง แจงวา นับตั้งแตป 2525 เปนตนมา กระทรวง
การคลังเริ่มรูสึกไมพึงพอใจในผลงานของธนาคารกรุงไทย จํากัด มากขึ้นตามลําดับ จนถึงขั้น
ทีจ่ ะพิจารณาเปลี่ยนตัวกรรมการผูจัดการ แตทุกครั้งที่กระทรวงการคลังจะเดินเครื่องในการสรรหา
บุคคลมาดํารงตําแหนงแทนนายตามใจ ขําภโต พลันกระทูไมไววางใจรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังก็ถูกยื่นเขาสูที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรโดยกลุมสยามประชาธิปไตยทุกคราไป มิหนําซํ้า
ในบางโอกาสก็มโี ทรศัพทจากผูนําทหารระดับสูง รองขอใหนายตามใจ อยูในตําแหนงตอไป
ความไรประสิทธิภาพในการประกอบการของธนาคารกรุงไทย จํากัด ภายใต
การนําของนายตามใจ ไดปรากฏโฉมอยางชัดเจน เมื่อธนาคารฯ ถูกบริษทั พิพทั ธประกันภัย จํากัด
ยื่นฟอง แลวแพความตามคําตัดสินของศาลชั้นตน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2526 แตธนาคารฯ
ไดละเลยการดําเนินจนเปนเหตุใหสาขานครปฐมของธนาคารฯถูกเจาหนาที่บังคับคดีเขายึดทรัพย
เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2527 ผลการดําเนินคดีในเวลาตอมา ปรากฏวา ธนาคารฯ แพความทั้ง
ในศาลอุทธรณและศาลฎีกา (มติชน ฉบับวันที่ 19 ธันวาคม 2528) กรณีดังกลาวนี้แสดงใหเห็นถึง
ความไรประสิทธิภาพอยางถึงที่สุดของธนาคารกรุงไทย จํากัด ในประวัติศาสตรการธนาคารไทย
ยังไมเคยปรากฎการณที่ธนาคารของรัฐถูกเจาหนาที่บังคับคดียึดทรัพยสินดังเชนกรณีที่เกิดขึ้นนี้
อยางไรก็ตาม ประเด็นที่เจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวงการคลังไมพอใจผลงาน
ของนายตามใจ ก็คือ การที่ธนาคารกรุงไทย จํากัดจัดสรรเงินใหกูกระจุกอยูเฉพาะกลุมธุรกิจเพียง
3 กลุมมากจนเกินไป กลุมธุรกิจทั้งสามนี้ ไดแก กลุมศรีกรุงวัฒนาของนายสวาง เลาหทัย
กลุมธุรกิจของพันเอกพล เริงประเสริฐวิทย และกลุมธุรกิจของนายสุระ จันทรศรีชวาลา ทั้งนี้
ไมปรากฏแนชัดวาเงินกูที่ใหแกกลุมธุรกิจทั้งสามนี้มีจํานวนมากนอยเพียงใด เจาหนาที่ระดับสูง
ของธนาคารแหงประเทศไทยกลาววา อยูระหวาง 6,000 ถึง 10,000 ลานบาท หากเงินกูจํานวนนี้
ตองกลายเปนหนี้สูญ ยอมจะมีผลกระทบกระเทือนตอฐานะความมั่นคงของธนาคารกรุงไทย
จํากัดอยางมาก
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ประเด็นทีพ่ งึ พิจารณา ก็คือ อํานาจในการใหเงินกูของกรรมการผูจัดการนั้นมีอยู
โดยจํากัด หากนายตามใจอนุมัติเงินใหกูเกินกวาอํานาจที่ตนมีอยู ก็นาที่กระทรวงการคลังชอบ
ที่จะดําเนินการตามกฎหมาย เพื่อมิใหเปนเยี่ยงอยางตอไป รายงานขาวจากกระทรวงการคลัง
แจงวา การเอาผิดนายตามใจทางกฎหมายนั้นทําไดยาก เนื่องจากการอนุมัติเงินใหกูแกกลุมธุรกิจ
ทั้งสามนั้นไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการธนาคารทั้งสิ้น หากนายตามใจมีความผิด
ในเรื่องนี้ คณะกรรมการก็ควรที่จะมีความผิดรวมดวย แตโดยเหตุที่กรรมการสวนใหญเปน
ขาราชการระดับผูบริหารจากหนวยราชการตางๆ ดังเชนสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
กระทรวงการคลัง คนเหลานี้ไมเคยแสดงความรับผิดชอบตอการดําเนินงานอันผิดพลาดของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด และจะยังไมรับผิดชอบตอไปในอนาคต
โดยเหตุที่มีปญหาอันสั่นคลอนฐานะและความมั่นคงของธนาคารกรุงไทย จํากัด
ดังที่กลาวมาขางตนนี้ บรรดาผูที่นายสมหมาย ฮุนตระกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
หมายตาใหรับตําแหนงแทนนายตามใจ ขําภโต ตางก็พากันปฏิเสธ ซึ่งทําใหกระบวนการสรรหา
เปนไปดวยความทุลักทุเลยิ่งและตองกินเวลามากกวาที่ควร (โปรดดูรายงานขาวเรื่อง “ยุทธการ
หนายเกาอี้ในแบงกกรุงไทย” มติชนสุดสัปดาห ฉบับวันที่ 2 กุมภาพันธ 2529) ทั้งๆ ที่ตําแหนงนี้
มิใชตําแหนงหมาเมิน
การตั ด สิ น ใจแต ง ตั้ ง นายเธี ย รชั ย ศรี วิ จิ ต ร ซึ่ ง เป น พนั ก งานระดั บ อาวุ โ ส
ของธนาคารกรุงไทย จํากัด ใหดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ พรอมกันนั้นก็ดึงพนักงานธนาคาร
แหงประเทศไทย 2 คน มายึดกุมตําแหนงสําคัญ คือ นายเริงชัย มะระกานนท ดํารงตําแหนง
กรรมการรองผูจัดการ และนายประยูร ภูพฒ
ั น ดํารงตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการ นับเปนการ
ตระเตรียมเพื่อถายเทอํ านาจอยางเหมาะสม ในดานหนึ่งนั้นการที่ลูกหมออยางนายเธียรชัย
ศรีวิจิตร ไดรับตําแหนงกรรมการผูจัดการนั้น ยอมเปนการดับเพลิงแตตนลม เพราะชวยปราม
เสียงคัดคานจากพนักงานภายในธนาคารไดโดยราบคาบ โดยที่ในอีกดานหนึ่ง การแตงตั้งนาย
เริงชัย มะระกานนท ใหดํารงตําแหนงรองผูจัดการนั้น ไมเพียงแตเปนการปูทางใหนายเริงชัย
เดินไปสูตําแหนงกรรมการผูจัดการในอนาคตเทานั้น หากทวากระทรวงการคลังยังสามารถยื่นมือ
เขาไปกํากับการบริหารภายในธนาคารฯ ไดมากขึ้นอีกดวย

บนเสนทางแหงการแสวงหา
แตการเปลีย่ นแปลงผูบริหารธนาคารกรุงไทย จํากัด เพียงโสดเดียว ยอมไมเปน
การเพียงพอที่จะทําใหสถาบันการเงินของรัฐแหงนี้มีบทบาทที่เปนประโยชนตอสังคมไทยสวนรวม
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ประพฤติกรรมของธนาคารแหงนี้จะไมแปรเปลี่ยนไปจากเดิม หากยังไมแปรเปลี่ยนปรัชญาพื้นฐาน
ในการดําเนินงาน
บัดนี้รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจักตองตอบคําถามพื้นฐานใหไดวา รัฐบาล
ตองการธนาคารพาณิชยแหงนี้เพื่อวัตถุประสงคประการใด ทั้งนี้รัฐบาลมีทางเลือกอยางนอย 3
ทาง กลาวคือ
(1) หากรัฐบาลตองการธนาคารพาณิชยไวเพียงเพื่อเปนเครื่องมือหารายได
รัฐบาลก็ตอ งคอยกํากับใหธนาคารกรุงไทย จํากัด มีพฤติกรรมเสมือนหนึ่งธนาคารพาณิชยเอกชน
คอยกระตุนใหผูบริหารธนาคารมีสํานึกและวิญญาณแหงความเปนเจาของ และอุดชองรั่วไหล
ตางๆ แททจี่ ริงนั้น หากรัฐบาลตองการเพียงรายไดเขาคลังแผนดิน รัฐบาลไมมีความจําเปนในการ
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยดวยตนเองใหเปนที่ยุงยาก รัฐบาลอาจหารายไดดวยการเก็บภาษี
กิจการธนาคารพาณิชยเปนการพิเศษโดยเฉพาะ หรือรัฐบาลอาจใหสัมปทานแกเอกชนในการ
ประกอบธุรกิจธนาคารกรุงไทย จํากัด โดยมีรายไดในรูปคาสัมปทานและคาเชา ยิ่งรัฐบาลใชวิธีการ
ประมูลในการใหสมั ปทาน ดังที่ใชในกรณีโรงงานสุรา ก็จะมีรายไดมากยิ่งกวาที่ไดรับจากธนาคาร
กรุงไทย จํากัด ในปจจุบันหลายเทานัก
(2) หากรัฐบาลตองการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด ไวเพียงเพื่อเปนแหลงเงินทุน
ในการคําจุ
้ นบรรดารัฐวิสาหกิจที่มีปญหาทางการเงิน วิธีการคํ้าจุนดังกลาวนี้ก็มีผลไมแตกตางจาก
การนํารายไดจากภาษีอากรมาเจือจุนการขาดทุนของรัฐวิสาหกิจเหลานี้ เพราะภาระการคํ้าจุนในที่
สุดแลวก็ตกแกประชาราษฎรเหมือนกัน คําถามพื้นฐานมีอยูแตเพียงวา เหตุใดรัฐจึงตองมีธนาคาร
พาณิชยของตนเองเพียงเพื่อใชเปนเครื่องมือประคับประคองบรรดารัฐวิสาหกิจที่มีปญหาการเงิน
เหตุไฉนรัฐบาลจึงไมแกปญหาที่ตนตอ คือ การลดหรือขจัดการขาดทุนของรัฐวิสาหกิจเหลานั้นเสีย
(3) หากรัฐบาลตองการธนาคารพาณิชยของตนเองเพื่อใหมีบทบาทในกระบวน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลจะตองเปลี่ยนแปลงพื้นฐานการดําเนินงานของธนาคาร
พาณิชยดงั กลาวนี้ ธนาคารกรุงไทย จํากัด จักตองดําเนินการดูดซับเงินออมจากกรุงเทพมหานคร
เพื่ อ นํ าไปจั ด สรรหล อ เลี้ ย งการลงทุ น ในส ว นภู มิ ภ าค การจั ด สรรเงิ น ให กู  จั ก ต อ งคํ านึ ง ถึ ง
ผลประโยชนของสังคมโดยสวนรวมเปนสําคัญ สินเชื่อการเกษตรจักตองมีสัดสวนเพิ่มขึ้น และ
มีมากกวาการจัดสรรของธนาคารพาณิชยเอกชนอยางเห็นไดชัด ธนาคารฯจักตองเปนเครื่องมือ
ของรัฐในการแกปญหาความยากจน ปญหาความไมเปนธรรมในการกระจายรายได และปญหา
ความไมสมดุลของการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การประเมินความสําเร็จของธนาคารฯมิไดถึง
พิจารณาจากอัตรากํ าไรที่ไดหรือจํ านวนกําไรที่สามารนํ าสงคลังแผนดิน หากแตพิจารณาจาก
บทบาทของธนาคารในการแกปญหาของสังคมเศรษฐกิจโดยสวนรวมดังกลาวนี้
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รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง และพนักงานระดับผูบริหารของธนาคารกรุงไทย
จํากัด จักตองตัดสินใจโดยแจมชัดวา ในบรรดาทางเลือกอยางนอย 3 เสนทางที่กลาวขางตนนี้
จะเลือกเสนทางใด ? ชวงเวลาหนึ่งปขางหนานี้จะเปนยุคแหงการแสวงหาของธนาคารกรุงไทย
จํากัด โดยแท1

1

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร มติชนสุดสัปดาห ฉบับวันที่ 30 มีนาคม 2529 และฉบับวันที่ 6
เมษายน 2539
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ตารางที่ 1
การควบธนาคารเกษตร จํากัด เขากับธนาคารมณฑล จํากัด เปน ธนาคารกรุงไทย จํากัด
เมือ่ วันที่ 14 มีนาคม 2509
ธนาคารเกษตร จํากัด ธนาคาร มณฑล จํากัด รวมเปนธนาคารกรุงไทย จํากัด

1. สินทรัพย (ลานบาท)

3,295.64

1,286.49

4,582.13

2. จํานวนสาขา (แหง)

59

20

79

3. จํานวนพนักงาน (คน)

870

377

1,247

ที่มา

หนังสือที่ระลึกในโอกาสเปดอาคารสํานักงานใหญ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (26 พฤศจิกายน 2525)

ตารางที่ 2
เงินฝากในและสินทรัพยของธนาคารกรุงไทย จํากัด
สิ้นป

ที่มา

เงินฝาก

สินทรัพย

(ลานบาท)

(ลานบาท)

ดัชนี (ป 2510 = 100 )
เงินฝาก

สินทรัพย

2510

4,333

5,100

100

100

2515

8,637

9,925

199

195

2520

21,593

25,343

498

497

2525

52,469

68,818

1,211

1,349

2528

71,949

92,875

1,660

1,821

ธนาคารกรุงไทย จํากัด
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ตารางที่ 3
อัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยตอป ของเงินฝากและสินทรัพยในธนาคารพาณิชยไทย
(%)
กรุงไทย

ธนาคารพาณิชยที่ใหญที่สุด
3 ธนาคาร

ธนาคารพาณิชยไทยทั้งหมด

1. อัตราการเติบโตของเงินฝาก
2510-2515
2515-2520
2520-2525
2525-2528

14.8
20.1
19.4
14.7

23.9
23.9
21.3
16.4

21.2
22.8
19.2
20.7

2. อัตราการเติบโตของสินทรัพย
2510-2515
2515-2520
2520-2525
2525-2528

14.2
20.6
22.1
10.5

21.5
25.4
22.1
14.6

19.6
23.9
21.1
17.3

ที่มา
ธนาคารแหงประเทศไทย
หมายเหตุ ธนาคารพาณิชยที่ใหญที่สุด 3 ธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด ธนาคารกรุงไทย จํากัด และธนาคารกสิกรไทย
จํากัด
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ตารางที่ 4
เงินฝากในธนาคารพาณิชยที่ใหญที่สุด 3 ธนาคารแรก
เทียบเปนรอยละของเงินฝากในธนาคารพาณิชยไทยทั้งหมด
ป 2510 - 2528
(%)
ธนาคาร

2510

2515

2520

2525

2528

1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
2. ธนาคารกรุงไทย จํากัด
3. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
4. ธนาคารอื่น ๆ

23.6
22.2
6.4
47.8

33.2
16.9
8.1
41.8

37.7
15.1
11.1
39.1

37.2
15.3
13.9
33.6

32.4
13.1
14.1
40.4

5. รวมธนาคารพาณิชยไทย

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา
ธนาคารแหงประเทศไทย
หมายเหตุ สถิติเมื่อสิน้ ปปฏิทิน

19
ตารางที่ 5
สินทรัพยรวมของธนาคารพาณิชยที่ใหญที่สุด 3 ธนาคารแรก
เทียบเปนรอยละของสินทรัพยรวมในธนาคารพาณิชยไทยทั้งหมด
ป 2510 - 2528
(%)
ธนาคาร

2510

2515

2520

2525

2528

1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
2. ธนาคารกรุงไทย จํากัด
3. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
4. ธนาคารอื่น ๆ

27.4
20.0
6.0
46.6

33.9
15.8
7.9
42.4

37.1
13.9
10.2
38.8

36.9
14.4
12.6
36.1

33.9
12.1
13.6
40.4

5. รวมธนาคารพาณิชยไทย

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา
หมายเหตุ

ธนาคารแหงประเทศไทย
สถิติเมื่อสิ้นปปฏิทิน

