
ธนาคารกรุงไทย : บนเสนทางแหงการแสวงหา

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ในทีสุ่ดคณะกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย จํ ากัด ในการประชุมเมื่อวันที่ 13 
กมุภาพนัธ 2529  ก็มีมติแตงตั้งนายเธียรชัย ศรีวิจิตร กรรมการรองผูจัดการใหญใหดํ ารงตํ าแหนง
กรรมการผูจัดการใหญแทนนายตามใจ ขํ าภโต  ซึง่พนจากตํ าแหนงตั้งแตวันที่ 20  มกราคม 2529  
(มติชน ฉบับวนัที ่ 16 กุมภาพันธ 2529) และตอมาคณะกรรมการบริหารในการประชุมเมื่อวันที่ 6  
มนีาคม ศกเดยีวกัน มีมติแตงตั้งนายเริงชัย มะระกานนท เปนกรรมการรองผูจัดการใหญ ทั้งยัง 
แตงตั้งนายประยูร ภูพฒัน  นายประสิทธิ์ ถาวราวธุ และนายรื่น อินตะนก เปนกรรมการผูชวย 
ผูจัดการใหญอีกดวย (มติชน  ฉบับวันที่ 7  มีนาคม  2529)

และแลวกระบวนการสรรหากรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด     
แทนนายตามใจ  ขํ าภโต  กจ็บส้ินลงดวยความทุลักทุเลพอสมควร

กอนจะถึงวันนี้
ธนาคารกรงุไทย จํ ากัด กอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 14  มีนาคม 2509 ดวยการควบกิจการ

ธนาคารพาณชิย 2 ธนาคารเขาดวยกัน อันไดแก  ธนาคารมณฑล จํ ากัด และ ธนาคารเกษตร 
จํ ากัด ในขณะที่รัฐบาลดํ าเนินการควบธนาคารทั้งสองนั้น กิจการทั้งสองมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ 
เนื่องจากรัฐบาลถือหุนมากกวา 50% ของจํ านวนหุนทั้งสิ้น อยางไรก็ตาม เมื่อมองยอนหลัง 
ไปในอดตี เราจะพบวา ในขณะที่ธนาคารมณฑล จํ ากัด มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจมาตั้งแตเร่ิมกอต้ัง 
แตธนาคาร เกษตร จํ ากัดถือกํ าเนิดขึ้นเปนธนาคารเอกชน หากแตเสนทางเดินหักเหกลับกลายเปน
รัฐวสิาหกิจในภายหลัง

เสนทางเดินของธนาคาร มณฑล จํ ากัด
ธนาคารมณฑล จํ ากัด  ต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม  2485 โดยใชชื่อในช้ันแรกวา 

บริษทั ธนาคารไทย จํ ากัด (Thai Bank Company Ltd.) จุดประสงคของการตั้งธนาคารไทย จํ ากัด 
นัน้  กเ็พือ่ประกอบธุรกิจการธนาคารทดแทนสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ เพราะภายหลัง
จากทีก่องทพัญีปุ่นเดินทัพเขาสูประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 และตอมา รัฐบาลไทย
ประกาศสงครามกับฝายสมัพนัธมติร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2485 บรรดาสาขาธนาคารพาณิชย
ตางประเทศในประเทศไทย ก็ตองหยุดการดํ าเนินกิจการ ซึ่งยังผลกระทบกระเทือนตอการคา
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ระหวางประเทศอยางมาก ธนาคารไทย จํ ากัด ถือกํ าเนิดมาเพื่อทํ าหนาที่บางสวนแทนสาขา
ธนาคารพาณชิยตางประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเกื้อกูลการคาขาวของบริษัท  ขาวไทย จํ ากัด

ในระยะแรกเริม่  ธนาคารไทย จํ ากัด มีทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท แบงเปน 
100,000 หุน  มูลคาหุนละ 100 บาท ถือโดยกระทรวงการคลัง 50,650 หุน และถือโดยบริษัท 
ขาวไทย จํ ากัด 45,172 หุน แตเนื่องจากบริษัทขาวไทย จํ ากัดในระยะแรกเริ่มมีฐานะเปน 
รัฐวสิาหกจิ  โดยกระทรวงเศรษฐการเปนเจาของ ผลสุทธิก็คือ รัฐบาลถือหุนในธนาคารไทย จํ ากัด 
ถงึรอยละ 95.8 ของจํ านวนหุนทั้งสิ้น ภายหลังการรัฐประหารป 2490 ฐานะทางบริษัทขาวไทย 
จ ํากดัไดตกตํ ่าลง และคอยๆ แปรสภาพเปนวิสาหกิจเอกชน กระนั้นก็ตาม ธนาคารไทย จํ ากัด 
กย็งัมฐีานะเปนรัฐวสิาหกิจ  เนื่องจากกระทรวงการคลังถือหุนถึงรอยละ 51 ของจํ านวนหุนรวม

ตอมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2488 ธนาคารไทย จํ ากัด ไดเปลี่ยนชื่อเปน
ธนาคาร มณฑล จํ ากัด (The Provincial Bank Ltd.) ทั้งนี้เพื่อมิใหชื่อซํ้ าซอนกับธนาคารชาติ  
ซึ่งไดเปลี่ยนชื่อเปนธนาคารแหงประเทศไทย ขณะเดียวกันก็เพื่อใหสอดคลองกับบทบาทใหมของ
ธนาคารแหงนีใ้นดานการสนับสนุนกิจการของบริษัทจังหวัดพาณิชยตางๆ

ดังนี้ เราจะเห็นไดวา ธนาคารมณฑล จํ ากัด ถือกํ าเนิดขึ้นมาในฐานะที่เปน 
เครื่องมือของนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม บรรดาผูที่ดํ ารง
ตํ าแหนงกรรมการในธนาคารนี้ในระยะแรกเริ่มลวนแตมีความสัมพันธอันแนบแนนกับ จอมพล ป. 
พบูิลสงครามทั้งสิ้น  ไมวาจะเปนนายวนชิ ปานะนนท  นายแนบ พหลโยธิน พระยาเฉลิมอากาศ 
(สุณี  สุวรรณประทีบ)  หรือนายมา บุลกุล

ภายหลังการรัฐประหารในป 2490 กลุมซอยราชครูไดพยายามคืบคลานเขาไป 
ยดึกมุธนาคารแหงนี้เปนฐานเศรษฐกิจ  และประสบความสํ าเร็จในป 2495  พล ต.ต. ลมาย 
อุทยานานนท ดํ ารงตํ าแหนงประธานคณะกรรมการธนาคารมณฑล จํ ากัด สืบตอจากพระยา 
โกมารกลุมนตรี  (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) อยางไรก็ตาม เมื่อจอมพลสฤษดิ์  ธนะรชัต ทํ ารัฐประหาร
โคนรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามในป 2500 กระทรวงการคลังก็ประกาศศักดา โดยสง ดร.เสริม 
วนิจิฉัยกลุ  ข้ึนดํ ารงตํ าแหนงประธานคณะกรรมการแทน พล ต.ต. ลมาย อุทยานานนท

ธนาคารมณฑลจํ ากัดเปนตัวอยางของสถาบันการเงินในระบบทุนนิยมขุนนาง 
(bureaucratic capitalism) แมวาธนาคารแหงนี้จะจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยเงินของแผนดินเปนสํ าคัญ  
แตขุนนางผู ยึดกุมอํ านาจรัฐไดใชสถาบันการเงินแหงนี้เปนฐานเศรษฐกิจในการหลอเลี้ยง 
และขยายอ ํานาจและอิทธิพลทางการเมือง ตลอดชวงเวลาระหวางป 2490-2500 ผูที่ดํ ารงตํ าแหนง
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ผูจดัการธนาคารมณฑล จํ ากัด ลวนแตเปนขุนนาง โดยพระยาบูรณสิริพงศ (ประโมทย บูรณสิริ) 
ดํ ารงต ําแหนงนี้จนถึงป 2494  และ พ.อ. ชวง  เชวงศักดิ์สงคราม  รับตํ าแหนงตอจนถึงป 2500  
ภายหลงัการรัฐประหารในป 2500  ตํ าแหนงนี้ตกแกนายอดิศร  โฆวินทะ

เมือ่เร่ิมกอต้ัง ธนาคารมณฑล จํ ากัด ในป 2485 นั้น ธนาคารฯไดบุคคลากร 
ทีม่คีวามรูความสามารถในธุรกิจการเงินการธนาคารมารวมงานจํ านวนมาก คนเหลานี้ลวนแลวแต
เคยเปนพนกังานเกาของธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ ธนาคารชารเตอรด และธนาคารเมอรแคนไตล  
ธนาคารหนึ่งธนาคารใด แตสงครามโลกครั้งที่สองทํ าใหธนาคารทั้งสามตองหยุดกิจการชั่วคราว  
ความรูและประสบการณของคนเหลานี้ไดชวยวางรากฐานใหแกธนาคารฯอยางสํ าคัญ แตรากฐาน
ดังกลาวนี้เกือบหาประโยชนอันใดมิได ในเมื่อชนชั้นปกครองไดใชธนาคารฯเปนเครื่องมือในการ
แสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล

ดังไดกลาวแลววา ธนาคารมณฑล จํ ากัด มีความสัมพันธกับบริษัทขาวไทย จํ ากัด 
อยางแนนแฟน ในยุคสมัยที่บริษัทขาวไทย จํ ากัด ยังมีอํ านาจผูกขาดในการคาขาว ธนาคาร
มณฑล จ ํากดั ก็เจริญรุงเรือง แตเมื่อฐานะของบริษัทขาวไทย จํ ากัด ทรุดโทรมลง ธนาคารก็มิอาจ
ธํ ารงความรุงเรืองไวได และโดยที่ผูมีอํ านาจทางการเมืองพากันรุมทึ้งธนาคารแหงนี้ จึงมิใชเร่ือง 
นาประหลาดใจที่ธนาคารฯ  มีฐานะอันงอนแงน

ฐานะอนัทรดุโทรมของธนาคารมณฑล จํ ากัด ถูกซอนเรนอํ าพรางไวเปนเวลานาน  
จวบจนกระทั่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 มีผลบังคับใช ความงอนแงน 
ก็ปรากฏโฉมโดยชัดเจน ตามกฎหมายดังกลาวนี้ บรรดาธนาคารพาณิชยทั้งหลายจักตองมีวินัย
ทางการเงิน โดยธนาคารแหงประเทศไทยจะคอยควบคุมดูแลใหธนาคารพาณิชยประพฤติปฏิบัติ
ตามวินัย ดังกลาวนี้ วินัยทางการเงินที่สํ าคัญ ไดแก การถือเงินสดสํ ารองตามกฎหมาย และ 
การรกัษาอตัราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงใหไดระดับที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนดไว

การบังคับใชพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505 ทํ าใหธนาคาร
มณฑล จ ํากัด เร่ิมประสบภาวะขาดทุน โดยในป 2505 ขาดทุนถึง 5,826,792 บาท และในป 2506 
ขาดทุน 3,940,263 บาท กอนหนานี้ธนาคารฯ มีกํ าไรมาโดยตลอด ในปที่ผลการดํ าเนินงาน 
ของธนาคารฯ ตกตํ่ ามากๆ ดังเชนป 2498 และ 2502 ธนาคารฯก็ยังมีกํ าไร แมจะตํ่ ากวาแนวโนม
ปกติก็ตาม

ในป 2505 ธนาคารมณฑล จํ ากัด ไดเพิ่มทุนประกอบการจาก 10 ลานบาท 
เปน 30 ลานบาท (300,000 หุน ) โดยกระทรวงการคลังอัดฉีดเงินเขาไปอีก เพื่อมิใหธนาคารฯ ลม 
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ผลของการอดัฉีดเงินครั้งนี้ทํ าใหกระทรวงการคลังถือหุนถึง 246,890 หุน คิดเปนรอยละ 82.3 ของ
จ ํานวนหุนทัง้สิน้  โดยที่บริษัทขาวไทย จํ ากัด มิไดมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจอีกตอไป

การอัดฉีดเงินของรัฐบาลเขาไปในธนาคารมณฑล จํ ากัด ชวยกูสถานการณได 
ไมมากนัก เพราะมะเร็งรายไดเกาะกินสถาบันการเงินแหงนี้เสียแลว จนในที่สุดรัฐบาลจึงได 
ตัดสนิใจรวมธนาคารมณฑล จํ ากัด  เขากับธนาคารเกษตร จํ ากัดในป 2509

เสนทางเดินของธนาคาร เกษตร จํ ากัด
ธนาคารเกษตร จํ ากัด (Agricultural Bank Ltd.) กอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 

2493 โดยมวีัตถุประสงคที่จะใหบริการแกลูกคาที่เปนเกษตรกรและผูคาพืชผลการเกษตรทั้งหลาย    
ทนุจดทะเบยีนในชัน้แรกมีเพียง 10 ลานบาท แบงเปน 10,000 หุน  มูลคาหุนละ 1,000 บาท

จากการศึกษาเอกสารในกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ทํ าใหเขาใจวา 
นายวิลาส โอสถานนท เปนหัวแรงสํ าคัญในการจัดตั้งธนาคารแหงนี้ และในขณะจัดตั้งก็ไมปรากฏ
แนชัดวา ใครเปนผูถือหุนรายใหญ เพราะมีการกระจายหุนอยางกวางขวางระหวางขุนนางและ 
พอคาไทยกบัพอคาชาวจีน อยางไรก็ตาม การณปรากฏตอมาวา นายสุริยน ไรวา เปนผูถือหุน 
รายสํ าคัญของธนาคารนี้

แมในชวงแรกเริ่มจะไมปรากฏแนชัดวา ธนาคารเกษตร จํ ากัด เปนฐานเศรษฐกิจ
ของกลุมการเมืองกลุมใด ดังจะเห็นไดวา นายดเิรก ชยันาม ซึ่งเปนคนสนิทคนหนึ่งของนายปรีดี  
พนมยงค กม็ชีือ่เปนผูเร่ิมกอต้ังธนาคารแหงนี้ ขุนนางหลายตอหลายคนไดเขารับตํ าแหนงผูจัดการ  
ดังเชนนายวิลาส โอสถานนท พระชวงเกษตรศลิปการ (ชวง โลจายะ) และพระยาบูรณสิริพงศ   
(ประโมทย บุรณสิริ) แตในกาลตอมา ธนาคารเกษตร จํ ากัด ก็โคจรเขาสูอาณาจักรเศรษฐกิจ 
ของกลุมซอยราชครู จอมพลผนิ ชณุหวนัเขารับตํ าแหนงประธานคณะกรรมการบริหารสืบตอจาก
พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง  ฮนุตระกลู)  ในปลายยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม

การนํ าเงินฝากของประชาชนไปปรนเปรอขุนศึกกลุมซอยราชครู และเกื้อหนุน
ธุรกิจสวนบุคคลของผูบริหารธนาคารฯ ทํ าใหธนาคารแหงนี้มีฐานะอันงอนแงน ความงอนแงน 
ดังกลาวนีป้รากฏแกสายตาสาธารณชนอยางแจมชัดภายหลังการรัฐประหารในป 2500 ซึ่งทํ าให
กลุมซอยราชครูส้ินศักดาไปพรอมๆกับจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในระหวางป 2500-2501 ธนาคาร 
เกษตร จํ ากัด ตองเผชิญกับวิกฤติการณแหงศรัทธาครั้งรายแรงจนถึงขั้นประชาชนแหกันไป 
ถอนเงนิ แลวธนาคารฯ  ไมมีเงินจายคืนให 
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ในทีสุ่ด กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทย ตองเขาไประคับประคอง
ฐานะของธนาคาร วิธีการสํ าคัญ ก็คือ การอัดฉีดเงินเขาไป จนในที่สุด ธนาคารเกษตร จํ ากัด ซึ่ง
เดมิเปนวสิาหกจิเอกชน แปรสภาพเปนรัฐวิสาหกิจ ในเดือนมิถุนายน 2502 กระทรวงการคลังถือ
หุนของธนาคารฯ ถึง 5,050 หุน  และกระทรวงเกษตรมี 1,000 หุน รวมหุนที่รัฐบาลถือไวทั้งสิ้น 
6,050 หุน  คิดเปนรอยละ 60.50 ของจํ านวนหุนทั้งสิ้น

แตดูเหมือนวา การอัดฉีดเงินของกระทรวงการคลังในครั้งแรกนี้จะยังไมเพียงพอ  
ฐานะของธนาคารเกษตร จํ ากัด กระเตื้องขึ้นไมมากนัก ในป 2505 ธนาคารฯจึงเพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 10 ลานบาทเปน 45 ลานบาท และตอมาเพิ่มเปน 50 ลานบาท และ 75 ลานบาทในป 2507 
และ 2508 ตามลํ าดับ ทุกครั้งที่มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน กระทรวงการคลังตองอัดฉีดเงินเขาไป 
ทกุคราไป การเพิม่ทุนจดทะเบียนดังกลาวนี้ สวนหนึ่งก็เพื่อเสริมฐานของธนาคารใหมั่นคงแข็งแรง
ข้ึน  อีกสวนหนึง่ก็เพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505 
ในการด ํารงอัตราสวนระหวางเงินกองทุนกับสินทรัพยเสี่ยง

แมวาทนุจดทะเบียนของธนาคารเกษตร จํ ากัด จะเพิ่มข้ึนเปน 75 ลานบาท ในป 
2508 แตทนุทีช่ํ าระแลวมีเพียง 51.418 ลานบาท ในจํ านวนนี้ ถือโดยรัฐบาล 47,382 หุน (เทากับ 
92.15%)  และเอกชน 4,036 หุน

ผลการอัดฉีดเงินของกระทรวงการคลังชวยใหฐานะของธนาคารเกษตร จํ ากัด  
มั่นคงขึ้นเปนอันมาก กระทรวงการคลังเองเริ่มเขาไปยึดกุมการบริหารภายในธนาคารแหงนี้  
โดยสง ม.จ. ทองประทาศรี ทองใหญ เขาดํ ารงตํ าแหนงประธานคณะกรรมการบริหาร และแตงตั้ง
นายจ ํารัส  จตุรภัทร  นักการธนาคารมืออาชีพ  ดํ ารงตํ าแหนงกรรมการผูจัดการ

กํ าเนิดธนาคารกรุงไทย จํ ากัด
เมื่อมองยอนกลับไปในป 2508 เราจะเห็นไดวา ในขณะนั้นรัฐบาลมีธนาคาร

พาณชิยทีเ่ปนรัฐวสิาหกิจอยูถึง 2 ธนาคาร คือ ธนาคารมณฑล จํ ากัด และธนาคารเกษตร จํ ากัด  
ธนาคารทั้งสองมีภูมิหลังที่คลายคลึงกันในขอที่วาตางก็เปนเครื่องมือของระบบทุนนิยมขุนนาง 
ในการสรางฐานอํ านาจของกลุมซอยราชครู คร้ันเมื่อกลุมซอยราชครูส้ินอํ านาจไป หลังการ 
รัฐประหารในเดือนกันยายน 2500 ความฉอฉลภายในธนาคารทั้งสองก็ปรากฏตัวอยางแจมชัด 
ตางกันแตเพียงวา ธนาคารเกษตร จํ ากัด ตองเผชิญกับวิกฤติการณในทันทีที่กลุมซอยราชครู 
ส้ินอํ านาจ แตการอัดฉีดเงินของกระทรวงการคลังในเวลาตอมาไดชวยรื้อฟนฐานะของธนาคาร 
ใหกลบัมคีวามมั่นคงใน  ป 2508 ในขณะที่ธนาคารมณฑล จํ ากัด นั้น แมจะประคองตัวอยูรอดได
เมือ่แรกที่กลุมซอยราชครูส้ินอํ านาจ  แตกลับตองเผชิญวิกฤติการณหลังป 2505
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รัฐบาลในเวลานั้นมองไมเห็นมีความจํ าเปนที่จะตองมีธนาคารพาณิชยของรัฐ 
ถงึ 2 ธนาคาร ดวยเหตุนี้เอง คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2508 จึงมีมติวา  
รัฐบาลตองการใหมีธนาคารพาณิชยที่รัฐบาลถือหุนใหญเพียงธนาคารเดียว คณะกรรมการบริหาร
ธนาคารทั้งสองจึงเรียกประชุมผูถือหุ นเพื่อสนองรับมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวนี้ แมมติของ 
คณะกรรมการบริหารธนาคารทั้งสองจะออกมาตามที่รัฐบาลตองการเนื่องจากรัฐบาลถือหุน 
เกินกวา 50% ทั้งสองธนาคาร แตดูเหมือนวา ผูถือหุนฝายเอกชนในธนาคารเกษตร จํ ากัด  
ไมสูยินดีนักที่ตองไปรวมกิจการกับธนาคารมณฑล จํ ากัด ซึ่งในขณะนั้นเปนเรือที่กํ าลังรม  
ในการประชมุวิสามัญ คร้ังที่ 1/2508 ของผูถือหุน บริษัท ธนาคารเกษตร จํ ากัด เมื่อวันที่ 21 
มถินุายน 2508 ผูถือหุนคนหนึ่ง (คุณสภัุทรา  สิงหลหกะ)  ถึงกับกลาววา

“… เปนทีท่ราบกนัดีอยูในขณะนี้แลววา ธนาคารเกษตร จํ ากัด อยูในฐานะมั่นคง
และกจิการก ําลงัเจริญกาวหนา แตธนาคารมณฑล จํ ากัด ฐานะไมดี การที่จะควบกิจการของ 
ทั้งสองธนาคารนี้เขาดวยกันจะทํ าใหฐานะของธนาคารเกษตร จํ ากัด ทรุดลง อันจะเปนผลให
บรรดาผูถือหุนที่เปนเอกชนเสียประโยชน…”   (เอกสารกรมทะเบียนการคากระทรวงพาณิชย)

อยางไรก็ตาม กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ ยืนกรานที่จะรวม
ธนาคารพาณชิยทัง้สองเขาดวยกัน โดยที่ผูถือหุนฝายเอกชนมิอาจทัดทานได จึงในที่สุด ธนาคาร
กรุงไทย จํ ากัด  ก็ถือกํ าเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2509

เมื่อแรกเริ่มกอต้ัง ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด มีสินทรัพย 4,582.13 ลานบาท  
ในจ ํานวนนีเ้ปนของธนาคารเกษตร จํ ากัด 3,295.64  ลานบาท (71.9%) มีสาขารวม 79 สาขา  
โดยรบัโอนจากธนาคารเกษตร จํ ากัด 59 สาขา (74.7%) และจากธนาคารมณฑล จํ ากัด 20 สาขา 
(25.3%) และมพีนักงานรวมทั้งสิ้น 1,247 คน โดยรับโอนจากธนาคารเกษตร จํ ากัด 870 คน 
(69.8%)  และจากธนาคารมณฑล จํ ากัด 377 คน (30.2%) ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1

ดังไดกลาวแลววา ในขณะที่รวมตัวกันเปนธนาคารกรุงไทย จํ ากัดนั้น ธนาคาร
เกษตร จ ํากดั มฐีานะคอนขางมั่นคง แตธนาคารมณฑล จํ ากัด กลับมีฐานะงอนแงน ปญหาหนี้สูญ
ของธนาคารมณฑล จํ ากัด ไดตกเปนมรดกถึงธนาคารกรุงไทย จํ ากัด และสรางปญหาแกธนาคารฯ  
ในระยะแรกไมนอย อยางไรก็ตาม ดวยความสามารถของนายจํ ารัส จตุรภัทร ซึ่งดํ ารงตํ าแหนง
กรรมการผูจดัการคนแรก ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด ก็มีฐานะอันมั่นคงและเจริญรุงเรืองขึ้นตามลํ าดับ

ในระยะแรกเริม่ทีก่อต้ัง ธนาคารกรุงไทย จํ ากัดนั้น ธนาคารฯ มีทุนจดทะเบียน 
105 ลานบาท  แบงเปน 1,050,000 หุน ในจํ านวนนี้ถือโดยกระทรวงการคลัง 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% 
ของหุนรวม)  นอกนั้นถือโดยเอกชน

การเติบโตของธนาคารกรุงไทย จํ ากัด
ในป 2510 ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด มีเงินฝากของประชาชน 4,333 ลานบาท  

ปริมาณเงนิฝากไดเพิ่มข้ึนเปน 71,949 ลานบาท เมื่อส้ินป 2528 แสดงใหเห็นวา ในชวงเวลา
ประมาณ 18 ป ปริมาณเงินฝากของประชาชนในธนาคารแหงนี้ไดเพิ่มข้ึนเกือบ 17 เทาตัว  
(ดูตารางที่ 2)

ในป 2510 ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด มีสินทรัพย 5,100 ลานบาท เพิ่มข้ึนเปน 
92,875 ลานบาทเมื่อส้ินป 2528 แสดงใหเห็นวา สินทรัพยไดเพิ่มข้ึนมากกวา 18 เทาตัว (ดูตาราง
ที่ 2)

ไมเพียงแตปริมาณเงินฝากและสินทรัพยของธนาคารกรุงไทย จํ ากัด จะเพิ่มข้ึน
เทานัน้  หากทวาจ ํานวนพนักงานก็ไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วดวย  ในป 2509 ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด  
รับโอนพนกังานจากธนาคารเกษตร จํ ากัด  และธนาคารมณฑล จํ ากัด รวม 1,247 คน ในป 2525  
จ ํานวนพนกังานเพิม่ข้ึนเปน 8,541 คน และในป 2529  มีพนักงานมากกวา 10,000 คน

เมือ่แรกเริม่ทีก่อต้ัง ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด ในป 2509 นั้น ธนาคารฯมีสาขาเพียง 
81 แหง เพิม่ข้ึนเปน 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 นครนวิยอรค ซึ่งเปดดํ าเนินการมาตั้งแตเดือน
กนัยายน 2525 อีกดวย

แตการพิจารณาการเติบโตของธนาคารกรุงไทย จํ ากัดแตโดยลํ าพัง ยอมไมเปน
การเพียงพอ ประเด็นที่พึงพิจารณา ก็คือ ธนาคารฯมีผลปฏิบัติการเชนไร เมื่อเปรียบเทียบกับ 
คูแขงขันที่เปนธนาคารพาณิชยดวยกัน

หากพิจารณาจากการเติบโตของเงินฝาก เราจะเห็นไดวา อัตราการเติบโตของ 
เงนิฝากในธนาคารกรุงไทย จํ ากัด ต่ํ ากวาอัตราถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยที่ใหญที่สุด 3 อันดับ
แรก (อันไดแก ธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด  ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด และธนาคารกสิกรไทย จํ ากัด)  
ในทุกชวงเวลา และแมเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยไทยทั้งระบบ  
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การเตบิโตของเงนิฝากในธนาคารกรุงไทย จํ ากัด ก็ยังเชื่องชากวาในชวงเวลาสวนใหญ (ดูตารางที่ 
3)

ขอพิจารณาเกี่ยวกับการเติบโตของสินทรัพย ก็เฉกเชนเดียวกับการเติบโตของ 
เงนิฝาก  กลาวคอื อัตราการเติบโตของสินทรัพยของธนาคารกรุงไทย จํ ากัด ต่ํ ากวาอัตราถัวเฉลี่ย
ของธนาคารพาณชิยที่ใหญที่สุด 3 ธนาคาร ในทุกชวงเวลา ยกเวนชวงป 2520-2525 ที่อัตรา 
การเติบโตของธนาคารกรุงไทย จํ ากัด เมื่อพิจารณาจากสินทรัพย มีอัตราตํ่ ากวาอัตราถัวเฉลี่ย 
ของธนาคารพาณชิยไทยทั้งระบบ ยกเวนชวงป 2520-2525  ที่มีอัตราการเติบโตสูงกวา (ดูตารางที่ 
3)

ยักษหลับแหงกรุงไทย
เมื่อแรกกอต้ัง ธนาคารกรุงไทย จํ ากัดมีฐานะเปนธนาคารพาณิชยที่ใหญเปน

อันดบัสอง รองจากธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด ไมวาขนาดของธนาคารจะพิจารณาจากปริมาณเงิน
ฝากหรือมูลคาของสินทรัพย แตในชวงเวลาประมาณ 18 ปที่ผานมา ฐานะของธนาคารฯกลับ 
ตกตํ ่าลง  ธนาคารกรุงไทย จํ ากัดรวงผลอยอยูอันดับสาม  โดยถูกธนาคารกสิกรไทย จํ ากัดชวงชิง
อันดับสองไป

หากพิจารณาจากปริมาณเงินฝาก ในป 2510 สัดสวนเงินฝากของประชาชน 
ในธนาคารกรงุไทย จํ ากัด มีถึงรอยละ 22.2 ของปริมาณเงินฝากในธนาคารพาณิชยไทยทั้งหมด 
นบัเปนธนาคารพาณชิยไทยที่มีเงินฝากมากเปนอันดับสอง รองจากธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด ซึ่งมี
สวนแบงตลาดถงึ 23.6%  แตเปนที่นาสังเกตวา  สัดสวนของเงินฝากประชาชนในธนาคารกรุงไทย 
จ ํากดั  มแีนวโนมลดลงโดยตลอด จนเหลือเพียง 13.1% เมื่อส้ินป 2528 ในขณะที่ ธนาคารกสิกร
ไทย จํ ากัด สามารถชวงชิงตํ าแหนงยักษใหญอันดับสองจากธนาคารกรุงไทย จํ ากัด ไดสํ าเร็จ  
(ดูตารางที่ 4)

หากพจิารณาจากสินทรัพย  ในป 2510  สินทรัพยของธนาคารกรุงไทย จํ ากัด  
มมีลูคาคดิเปนรอยละ 20.0 ของสินทรัพยธนาคารพาณิชยไทยทั้งระบบ นับเปนธนาคารพาณิชยที่
ใหญเปนอนัดบัสอง รองจากธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด ซึ่งมีสินทรัพยมูลคารอยละ 27.4 ของสินทรัพย
ไทยทั้งระบบ ในขณะที่ธนาคารยักษใหญอันดับสาม คือ ธนาคารกสิกรไทย จํ ากัด มีสัดสวน 
สินทรพัยเพยีง 6.0% เทานั้น  ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด จึงมีสินทรัพยมากกวา ธนาคารกสิกรไทย 
จ ํากดั ถงึ 3.3 เทา (5,100 ลานบาทเทียบกับ 1,545 ลานบาท) แตสถิติเมื่อส้ินป 2528 กลับปรากฏ
วา ธนาคารกสิกรไทย จํ ากัด สามารถชวงชิงอันดับสองไปครองได โดยที่ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด  
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ตกไปอยูอันดับสาม (104,509 ลานบาทเทียบกับ 92,875 ลานบาท) ดังรายละเอียดปรากฏใน 
ตารางที่ 5

หากประพฤติกรรม (conduct) และผลปฏิบัติการ (performance) ยังคงเปนไป
ตามแนวโนมในอดีต ภายในระยะเวลา 5 ป ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด อาจรวงผลอยไปอยูอันดับที่ส่ี  
โดยถกูธนาคารไทยพาณิชย จํ ากัด  ชวงชิงอันดับสามไปครองโดยไมยากลํ าบากนัก

คํ าถามพืน้ฐานมอียูวา เหตุใด ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด จึงกลายสภาพเปนยักษ
หลบัที่ไรประสิทธิภาพเชนนี้ ?

วิสาหกิจไรเจาของ  วิสาหกิจไรวิญญาณ
ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด ก็ดุจดังรัฐวิสาหกิจทั้งหลายที่มีปญหาอันเกิดดจากการ

แบงแยกระหวางความเปนเจาของ (ownership) กับการควบคุมจัดการ (control) ในวิสาหกิจ 
เอกชนสวนใหญ เจาของมักจะมีอํ านาจในการควบคุมจัดการวิสาหกิจนั้น วิญญาณแหงการ 
แขงขันจึงมีอยูโดยธรรมชาติ พลังการแขงขันในตลาดยอมผลักดันใหวิสาหกิจเอกชนตองปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต ไมเพียงแตเพื่อความอยูรอดทางธุรกิจเทานั้น หากยังเพื่อความเติบโตใน
อนาคตอกีดวย การเติบใหญของธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด และธนาคารกสิกรไทย จํ ากัด นับเปน
อุทาหรณของความขอนี้

แตธนาคารกรุงไทย จํ ากัด มีลักษณะแตกตางจากธนาคารพาณิชยเอกชน  
โดยนติินยั ประชาชนชาวไทยเปนเจาของธนาคารแหงนี้ บรรดาพนักงานระดับผูบริหารก็ลวนมีสวน
เปนเจาของดวย หากแตคนเหลานี้ไรจิตสํ านึกในความเปนเจาของ ดังนั้น จึงมิไดใสใจเทาที่ควร 
ตอผลปฏิบัติงานของธนาคาร มิหนํ าซํ้ าการสรรหากรรมการผูจัดการ และตํ าแหนงผูบริหารระดับ
สูงอืน่ๆกเ็ปนกระบวนการทางการเมือง ซึ่งประชาราษฎรไมเพียงแตมิไดมีสวนรวมเทานั้น หากยัง
ไมมีสิทธิในการกํ ากับอีกดวย

ในสภาวะที่พนักงานระดับผูบริหารไรจิตสํ านึกในความเปนเจาของและไรจิต
สํ านกึในการเหน็แกผลประโยชนของสาธารณชน จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่วา ธนาคารกรุงไทย 
จํ ากัด มีประพฤติกรรมอันไมแตกตางจากธนาคารพาณิชยเอกชนโดยทั่วไปในขอที่เปน ปลิงดูด
เลือดสังคมไทย  เหมือนกัน

ประการแรก ธนาคารพาณิชยเอกชนมีบทบาทในการดูดซับเงินออมของ 
ประชาชนจากสวนภูมิภาคเขามาหลอเลี้ยงการเติบโตของกรุงเทพมหานคร โดยมิไดสนใจจัดสรร
เงนิใหกูแกสวนภูมิภาค คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด มีประพฤติกรรมอันแตกตาง
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จากธนาคารพาณิชยโดยทั่วไปหรือไม คํ าตอบก็คือ ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด หาไดมีนโยบายอัน 
เดนชดัในเรื่องนี้  และมีประพฤติกรรมอันไมแตกตางจากธนาคารพาณิชยเอกชนแตประการใด

ประการที่สอง ธนาคารพาณิชยเอกชนจัดสรรเงินใหกูโดยคํ านึงถึงผลประโยชน
ของเอกชน (private benefits)เปนสํ าคัญ โดยมิไดใหความสํ าคัญแกผลประโยชนของสังคม
(social benefits) ดวยเหตุนี้เอง เงินใหกูที่จัดสรรใหแกกิจการดานการเกษตรจึงมีอยูเพียงนอยนิด 
ซึ่งมีสวนทํ าใหการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหวางภาคเกษตรกรรมกับภาคเศรษฐกิจอ่ืน 
แตกตางกันมากขึ้น หากจะถามวา ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด มีประพฤติกรรมอันแตกตางจาก
ธนาคารพาณิชยเอกชนในขอที่ชวยผลักดันการเติบโตของภาคเกษตรกรรมเปนพิเศษหรือไม  
เรากจ็ะพบคํ าตอบอันนาผิดหวังเฉกเชนเดียวกัน

ประการที่สาม ธนาคารพาณิชยเอกชนมักจะจัดสรรเงินใหกู แกกิจการที่ 
นายธนาคารมีผลประโยชนรวมดวยหรือมีสวนเปนเจาของเปนพิเศษ ในยามที่ธุรกิจสวนบุคคล
เหลานีย้งัมฐีานะอนัมั่นคง ธนาคารก็ยังมีเสถียรภาพอยูได แตเมื่อธุรกิจของนายธนาคารพาณิชย
ตองเผชญิมรสมุเศรษฐกิจ ฐานะของธนาคารพาณิชยนั้นๆ ก็พลอยสั่นคลอนไปดวย กรณีดังกลาว
นีไ้ดเกดิขึน้ซํ ้าแลวซํ้ าเลา ดังกรณีธนาคารเกษตร จํ ากัด และธนาคารมณฑล จํ ากัด ในชวงระหวาง
ป 2500-2508 กรณีธนาคารไทยพัฒนา จํ ากัด ในชวงป 2510-2515  และกรณีธนาคารเอเชีย 
ทรัสต จ ํากดั ในชวงหลังป 2525 เปนตน แตธนาคารกรุงไทย จํ ากัด ก็หาไดอยูนอกวังวนแหงความ
ฉอฉลดังกลาวนี้ไม ทั้งนี้ปรากฏวา ผูบริหารธนาคารของรัฐแหงนี้ ไดจัดสรรเงินใหกูแกธุรกิจบาง
กลุมบางเหลามากเปนพิเศษโดยไมสมควร จนสรางปญหาแกฐานะและความมั่นคงของธนาคารใน
ปจจุบัน

ในเมือ่ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด มิไดมีประพฤติกรรมอันแตกตางจากปลิงดูดเลือด
สังคมโดยทัว่ไป เราก็นาจะพบวา ธนาคารแหงนี้มีผลปฏิบัติการอันไมแตกตางจากธนาคารพาณิชย
โดยทั่วไป แตการณหาไดเปนเชนนั้นไม ผลปฏิบัติการโดยทั่วไปของธนาคารฯตํ่ ากวาระดับเฉลี่ย
ของธนาคารพาณิชยไทยทั้งระบบ และเทียบไมไดเลยกับธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ดังเชน 
ธนาคารกรงุเทพ จ ํากัด และธนาคารกสิกรไทย จํ ากัด ไมวาจะพิจารณาจากการเติบโตของเงินฝาก
หรือการเติบโตของสินทรัพย

ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด มีขอไดเปรียบธนาคารพาณิชยเอกชนทั่วไป ในขอที่
สามารถรบัเงนิฝากของสวนราชการตางๆได ในขณะที่ทางราชการไดวางระเบียบมิใหสวนราชการ
ฝากเงนิกบัสถาบนัการเงินเอกชน  แมจะไมมีขอมูลสถิติอันแนชัด  แตเปนที่เชื่อกันวา เงินฝากของ
สวนราชการที่มีอยูในธนาคารกรุงไทย จํ ากัด นั้น มีอยูหานอยไม แตแทนที่ธนาคารฯจะใชขอ 
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ไดเปรียบดังกลาวนี้ในการสรางความรุงเรือง กลับยึดเกาะแตเงินฝากของสวนราชการ โดย 
ไมขวนขวายในการแสวงหาเงินฝากเทาที่ควร ในขณะที่ปริมาณเงินฝากในธนาคารพาณิชยไทยทั้ง
ระบบเพิ่มข้ึนในอัตราเฉลี่ย 21.0% ตอป แตเงินฝากในธนาคารกรุงไทย จํ ากัด เพิ่มข้ึน 
ในอตัราเฉลีย่ปละ 17.5% ในระหวางป 2510-2528  โดยที่ในระยะเวลาเดียวกัน อัตราการเพิ่มข้ึน
ของเงนิฝากในธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด  และธนาคารกสิกรไทย จํ ากัด ตกปละ 23.1% และ 26.4% 
ตามลํ าดับ ความไมสนใจแสวงหาเงินฝากยอมบงชี้ใหเห็นถึงความไรประสิทธิภาพในการทํ างาน
ของสถาบันการเงินของรัฐแหงนี้ไดเปนอยางดี

แตธนาคารกรงุไทย จํ ากัด ก็มีขอเสียเปรียบธนาคารพาณิชยเอกชน ทั้งนี้เพราะ
เหตุที่ธนาคารฯตองเปนเครื่องมือในการดํ าเนินนโยบายการเงินของรัฐบาล อีกทั้งยังตกอยูภายใต
กรอบระเบียบราชการตางๆ ขีดจํ ากัดในการบริหารจึงมีอยูมากกวา ขอจํ ากัดที่สํ าคัญ ก็คือ  
การทีธ่นาคารฯ ตองปลอยเงินกูแกรัฐวิสาหกิจที่มีปญหาทางการเงิน โดยที่รัฐวิสาหกิจที่เปนลูกหนี้
บางแหง ไมเพยีงแตจะไมสามารถชํ าระคืนเงินตนเทานั้น หากยังไมสามารถชํ าระดอกเบี้ยอีกดวย 
ดังกรณขีององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  เปนอาทิ ขอจํ ากัดเหลานี้ยอมทํ าให ธนาคารกรุงไทย 
จ ํากดั มอัีตราผลตอบแทนจากการประกอบการตํ่ ากวาที่ควร แตการดํ าเนินงานอยางไรวิญญาณ
แหงความเปนเจาของและอยางไรประสิทธิภาพ ยังผลใหอัตรากํ าไรยิ่งตํ่ าลงไปอีก

ดวยเหตนุีเ้อง จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด สามารถนํ า
ก ําไรสงรัฐดวยจํ านวนอันนอยนิด ในปงบประมาณ 2510 กํ าไรที่นํ าสงรัฐมีเพียง 3.096 ลานบาท 
เพิม่ข้ึนเปน 13.459 และ 69.176 ลานบาทในปงบประมาณ 2515 และ 2520 ตามลํ าดับ และ 
ตกประมาณปละ 100 ลานบาทในปจจุบัน

ชายคนนั้นชื่อตามใจ
นบัต้ังแตป 2509 เปนตนมาธนาคารกรุงไทย จํ ากัด มีกรรมการผูจัดการมาแลว

รวม 3 คน คือ
(1) นายจํ ารัส จตุรภัทร เดิมเปนกรรมการผูจัดการของธนาคารเกษตร จํ ากัด  

ซึง่มบีทบาทส ําคญัในการฟนฟูฐานะของธนาคารแหงนั้น และดํ ารงตํ าแหนงกรรมการผูจัดการของ
ธนาคารกรงุไทย จํ ากัด ต้ังแตวันที่ 18 กุมภาพันธ 2509 ในขณะที่ตระเตรียมการกอต้ัง จนถึงวันที่ 
1 มกราคม 2518

(2) นายเกือ้ สวามิภักดิ์ ดํ ารงตํ าแหนงตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2518 ถึงวันที่ 15 
กนัยายน 2518
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(3) นายตามใจ ขํ าภโต ดํ ารงตํ าแหนงตั้งแตป 2518 จนถึงกลางเดือนมกราคม 
2529

ดังไดกลาวแลววา การสรรหากรรมการผูจัดการ ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด  
เปนกระบวนการทางการเมือง การกาวขึ้นสูตํ าแหนงกรรมการผูจัดการของนายตามใจ ขํ าภโต  
กโ็ดยผานกระบวนการทางการเมืองดังกลาวนี้ ทั้งนี้ดวยการผลักดันของนายบุญชู โรจนเสถียร ซึ่ง
ดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในป 2518 การจากไปของนายตามใจในเดือน
มกราคม 2529  ก็ดวยกระบวนการทางการเมืองเชนเดียวกัน

รายงานขาวจากกระทรวงการคลัง แจงวา นับต้ังแตป 2525 เปนตนมา กระทรวง
การคลังเริ่มรูสึกไมพึงพอใจในผลงานของธนาคารกรุงไทย จํ ากัด มากขึ้นตามลํ าดับ จนถึงขั้น 
ทีจ่ะพจิารณาเปลี่ยนตัวกรรมการผูจัดการ แตทุกครั้งที่กระทรวงการคลังจะเดินเครื่องในการสรรหา
บุคคลมาดํ ารงตํ าแหนงแทนนายตามใจ ขํ าภโต พลันกระทูไมไววางใจรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การคลังก็ถูกยื่นเขาสูที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรโดยกลุมสยามประชาธิปไตยทุกคราไป มิหนํ าซํ้ า
ในบางโอกาสกม็โีทรศัพทจากผูนํ าทหารระดับสูง รองขอใหนายตามใจ อยูในตํ าแหนงตอไป

ความไรประสิทธิภาพในการประกอบการของธนาคารกรุงไทย จํ ากัด ภายใต 
การน ําของนายตามใจ ไดปรากฏโฉมอยางชัดเจน เมื่อธนาคารฯ ถูกบริษทัพพิทัธประกันภัย จํ ากัด 
ยื่นฟอง แลวแพความตามคํ าตัดสินของศาลชั้นตน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2526 แตธนาคารฯ 
ไดละเลยการดํ าเนินจนเปนเหตุใหสาขานครปฐมของธนาคารฯถูกเจาหนาที่บังคับคดีเขายึดทรัพย
เมือ่วนัที ่ 27 กมุภาพันธ 2527 ผลการดํ าเนินคดีในเวลาตอมา ปรากฏวา ธนาคารฯ แพความทั้ง 
ในศาลอุทธรณและศาลฎีกา (มติชน  ฉบับวนัที ่19 ธันวาคม 2528) กรณีดังกลาวนี้แสดงใหเห็นถึง
ความไรประสิทธิภาพอยางถึงที่สุดของธนาคารกรุงไทย จํ ากัด ในประวัติศาสตรการธนาคารไทย 
ยงัไมเคยปรากฎการณที่ธนาคารของรัฐถูกเจาหนาที่บังคับคดียึดทรัพยสินดังเชนกรณีที่เกิดขึ้นนี้

อยางไรก็ตาม ประเด็นที่เจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวงการคลังไมพอใจผลงาน
ของนายตามใจ กคื็อ การที่ธนาคารกรุงไทย จํ ากัดจัดสรรเงินใหกูกระจุกอยูเฉพาะกลุมธุรกิจเพียง 
3 กลุมมากจนเกินไป กลุมธุรกิจทั้งสามนี้ ไดแก กลุมศรีกรุงวัฒนาของนายสวาง เลาหทัย  
กลุมธุรกิจของพันเอกพล เริงประเสริฐวิทย และกลุมธุรกิจของนายสุระ จันทรศรีชวาลา ทั้งนี้ 
ไมปรากฏแนชัดวาเงินกูที่ใหแกกลุมธุรกิจทั้งสามนี้มีจํ านวนมากนอยเพียงใด เจาหนาที่ระดับสูง
ของธนาคารแหงประเทศไทยกลาววา  อยูระหวาง 6,000 ถึง 10,000 ลานบาท หากเงินกูจํ านวนนี้
ตองกลายเปนหนี้สูญ ยอมจะมีผลกระทบกระเทือนตอฐานะความมั่นคงของธนาคารกรุงไทย 
จ ํากัดอยางมาก
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ประเดน็ทีพ่งึพจิารณา ก็คือ อํ านาจในการใหเงินกูของกรรมการผูจัดการนั้นมีอยู
โดยจํ ากัด หากนายตามใจอนุมัติเงินใหกูเกินกวาอํ านาจที่ตนมีอยู ก็นาที่กระทรวงการคลังชอบ 
ที่จะดํ าเนินการตามกฎหมาย เพื่อมิใหเปนเยี่ยงอยางตอไป รายงานขาวจากกระทรวงการคลัง 
แจงวา การเอาผดินายตามใจทางกฎหมายนั้นทํ าไดยาก เนื่องจากการอนุมัติเงินใหกูแกกลุมธุรกิจ
ทั้งสามนั้นไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการธนาคารทั้งสิ้น หากนายตามใจมีความผิด 
ในเรื่องนี้ คณะกรรมการก็ควรที่จะมีความผิดรวมดวย แตโดยเหตุที่กรรมการสวนใหญเปน 
ขาราชการระดับผูบริหารจากหนวยราชการตางๆ ดังเชนสํ านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ  สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
กระทรวงการคลัง  คนเหลานี้ไมเคยแสดงความรับผิดชอบตอการดํ าเนินงานอันผิดพลาดของ
ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด และจะยังไมรับผิดชอบตอไปในอนาคต

โดยเหตุที่มีปญหาอันสั่นคลอนฐานะและความมั่นคงของธนาคารกรุงไทย จํ ากัด 
ดังที่กลาวมาขางตนนี้ บรรดาผูที่นายสมหมาย ฮุนตระกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  
หมายตาใหรับตํ าแหนงแทนนายตามใจ ขํ าภโต ตางกพ็ากันปฏิเสธ ซึ่งทํ าใหกระบวนการสรรหา
เปนไปดวยความทุลักทุเลยิ่งและตองกินเวลามากกวาที่ควร (โปรดดูรายงานขาวเรื่อง “ยุทธการ
หนายเกาอี้ในแบงกกรุงไทย” มติชนสุดสัปดาห  ฉบับวนัที ่2 กุมภาพันธ 2529)  ทั้งๆ ที่ตํ าแหนงนี้ 
มใิชตํ าแหนงหมาเมิน

การตัดสินใจแตงตั้งนายเธียรชัย ศรีวิจิตร ซึ่งเปนพนักงานระดับอาวุโส 
ของธนาคารกรงุไทย จํ ากัด ใหดํ ารงตํ าแหนงกรรมการผูจัดการ พรอมกันนั้นก็ดึงพนักงานธนาคาร
แหงประเทศไทย 2 คน มายึดกุมตํ าแหนงสํ าคัญ คือ นายเริงชัย มะระกานนท ดํ ารงตํ าแหนง
กรรมการรองผูจัดการ  และนายประยูร ภูพฒัน ดํ ารงตํ าแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการ นับเปนการ
ตระเตรียมเพื่อถายเทอํ านาจอยางเหมาะสม ในดานหนึ่งนั้นการที่ลูกหมออยางนายเธียรชัย  
ศรีวิจิตร ไดรับตํ าแหนงกรรมการผูจัดการนั้น ยอมเปนการดับเพลิงแตตนลม เพราะชวยปราม 
เสียงคัดคานจากพนักงานภายในธนาคารไดโดยราบคาบ โดยที่ในอีกดานหนึ่ง การแตงตั้งนาย 
เริงชัย มะระกานนท ใหดํ ารงตํ าแหนงรองผูจัดการนั้น ไมเพียงแตเปนการปูทางใหนายเริงชัย 
เดินไปสูตํ าแหนงกรรมการผูจัดการในอนาคตเทานั้น หากทวากระทรวงการคลังยังสามารถยื่นมือ
เขาไปก ํากับการบริหารภายในธนาคารฯ ไดมากขึ้นอีกดวย

บนเสนทางแหงการแสวงหา
แตการเปลีย่นแปลงผูบริหารธนาคารกรุงไทย จํ ากัด เพียงโสดเดียว ยอมไมเปน

การเพียงพอที่จะทํ าใหสถาบันการเงินของรัฐแหงนี้มีบทบาทที่เปนประโยชนตอสังคมไทยสวนรวม  
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ประพฤตกิรรมของธนาคารแหงนี้จะไมแปรเปลี่ยนไปจากเดิม หากยังไมแปรเปลี่ยนปรัชญาพื้นฐาน
ในการดํ าเนินงาน

บัดนี้รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจักตองตอบคํ าถามพื้นฐานใหไดวา รัฐบาล
ตองการธนาคารพาณิชยแหงนี้เพื่อวัตถุประสงคประการใด ทั้งนี้รัฐบาลมีทางเลือกอยางนอย 3 
ทาง   กลาวคือ

(1) หากรัฐบาลตองการธนาคารพาณิชยไวเพียงเพื่อเปนเครื่องมือหารายได  
รัฐบาลกต็องคอยก ํากับใหธนาคารกรุงไทย จํ ากัด มีพฤติกรรมเสมือนหนึ่งธนาคารพาณิชยเอกชน  
คอยกระตุนใหผูบริหารธนาคารมีสํ านึกและวิญญาณแหงความเปนเจาของ และอุดชองร่ัวไหล
ตางๆ แททีจ่ริงนั้น หากรัฐบาลตองการเพียงรายไดเขาคลังแผนดิน รัฐบาลไมมีความจํ าเปนในการ
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยดวยตนเองใหเปนที่ยุงยาก รัฐบาลอาจหารายไดดวยการเก็บภาษี
กิจการธนาคารพาณิชยเปนการพิเศษโดยเฉพาะ หรือรัฐบาลอาจใหสัมปทานแกเอกชนในการ
ประกอบธรุกจิธนาคารกรุงไทย จํ ากัด โดยมีรายไดในรูปคาสัมปทานและคาเชา ยิ่งรัฐบาลใชวิธีการ
ประมลูในการใหสัมปทาน ดังที่ใชในกรณีโรงงานสุรา ก็จะมีรายไดมากยิ่งกวาที่ไดรับจากธนาคาร
กรุงไทย จํ ากัด ในปจจุบันหลายเทานัก

(2)  หากรฐับาลตองการ ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด ไวเพียงเพื่อเปนแหลงเงินทุน 
ในการคํ ้าจนุบรรดารฐัวิสาหกิจที่มีปญหาทางการเงิน วิธีการคํ้ าจุนดังกลาวนี้ก็มีผลไมแตกตางจาก
การน ํารายไดจากภาษีอากรมาเจือจุนการขาดทุนของรัฐวิสาหกิจเหลานี้ เพราะภาระการคํ้ าจุนในที่
สุดแลวกต็กแกประชาราษฎรเหมือนกัน คํ าถามพื้นฐานมีอยูแตเพียงวา เหตุใดรัฐจึงตองมีธนาคาร
พาณิชยของตนเองเพียงเพื่อใชเปนเครื่องมือประคับประคองบรรดารัฐวิสาหกิจที่มีปญหาการเงิน 
เหตไุฉนรัฐบาลจึงไมแกปญหาที่ตนตอ คือ การลดหรือขจัดการขาดทุนของรัฐวิสาหกิจเหลานั้นเสีย

(3) หากรัฐบาลตองการธนาคารพาณิชยของตนเองเพื่อใหมีบทบาทในกระบวน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลจะตองเปลี่ยนแปลงพื้นฐานการดํ าเนินงานของธนาคาร
พาณชิยดังกลาวนี ้ ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด จักตองดํ าเนินการดูดซับเงินออมจากกรุงเทพมหานคร  
เพื่อนํ าไปจัดสรรหลอเลี้ยงการลงทุนในสวนภูมิภาค การจัดสรรเงินใหกู จักตองคํ านึงถึง 
ผลประโยชนของสังคมโดยสวนรวมเปนสํ าคัญ สินเชื่อการเกษตรจักตองมีสัดสวนเพิ่มข้ึน และ 
มีมากกวาการจัดสรรของธนาคารพาณิชยเอกชนอยางเห็นไดชัด ธนาคารฯจักตองเปนเครื่องมือ
ของรัฐในการแกปญหาความยากจน ปญหาความไมเปนธรรมในการกระจายรายได และปญหา
ความไมสมดุลของการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การประเมินความสํ าเร็จของธนาคารฯมิไดถึง
พิจารณาจากอัตรากํ าไรที่ไดหรือจํ านวนกํ าไรที่สามารนํ าสงคลังแผนดิน หากแตพิจารณาจาก 
บทบาทของธนาคารในการแกปญหาของสังคมเศรษฐกิจโดยสวนรวมดังกลาวนี้
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รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง และพนักงานระดับผูบริหารของธนาคารกรุงไทย 
จ ํากัด จักตองตัดสินใจโดยแจมชดัวา ในบรรดาทางเลือกอยางนอย 3 เสนทางที่กลาวขางตนนี้  
จะเลอืกเสนทางใด ?  ชวงเวลาหนึ่งปขางหนานี้จะเปนยุคแหงการแสวงหาของธนาคารกรุงไทย 
จ ํากัด โดยแท1

                                                          
1 หมายเหตุ  ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร มติชนสุดสัปดาห  ฉบับวันที่ 30 มีนาคม 2529  และฉบับวันที่ 6  
 เมษายน  2539
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ตารางที่ 1
การควบธนาคารเกษตร จํ ากัด เขากับธนาคารมณฑล จํ ากัด  เปน ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด

เมือ่วนัที่ 14  มีนาคม  2509

ธนาคารเกษตร จํ ากัด ธนาคาร มณฑล จํ ากัด รวมเปนธนาคารกรุงไทย จํ ากัด

1. สินทรัพย (ลานบาท)
2. จํ านวนสาขา (แหง)
3. จํ านวนพนักงาน (คน)

        3,295.64
                59
               870

        1,286.49
                20
              377

            4,582.13
                    79

                1,247

ที่มา  หนังสือที่ระลึกในโอกาสเปดอาคารสํ านักงานใหญ ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด (26 พฤศจิกายน  2525)

ตารางที่ 2
เงนิฝากในและสินทรัพยของธนาคารกรุงไทย จํ ากัด

ส้ินป เงินฝาก สินทรัพย ดัชนี (ป 2510 = 100 )

(ลานบาท) (ลานบาท) เงินฝาก สินทรัพย

2510
2515
2520
2525
2528

         4,333
         8,637
       21,593
       52,469
       71,949

         5,100
         9,925
       25,343
       68,818
       92,875

     100
     199
     498
   1,211
   1,660

     100
     195
     497
   1,349
   1,821

ที่มา ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด
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ตารางที่ 3
อัตราการเตบิโตถัวเฉลี่ยตอป ของเงินฝากและสินทรัพยในธนาคารพาณิชยไทย

(%)

กรุงไทย ธนาคารพาณิชยที่ใหญที่สุด
3 ธนาคาร

ธนาคารพาณิชยไทยทั้งหมด

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

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

14.8
20.1
19.4
14.7

14.2
20.6
22.1
10.5

23.9
23.9
21.3
16.4

21.5
25.4
22.1
14.6

21.2
22.8
19.2
20.7

19.6
23.9
21.1
17.3

ที่มา             ธนาคารแหงประเทศไทย
หมายเหตุ    ธนาคารพาณิชยที่ใหญที่สุด 3 ธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด และธนาคารกสิกรไทย  
  จํ ากัด



18

ตารางที่ 4
เงนิฝากในธนาคารพาณิชยที่ใหญที่สุด 3 ธนาคารแรก

เทยีบเปนรอยละของเงินฝากในธนาคารพาณิชยไทยทั้งหมด
ป 2510 - 2528

(%)

ธนาคาร 2510 2515 2520 2525 2528

1. ธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด
2. ธนาคารกรุงไทย  จํ ากัด
3. ธนาคารกสิกรไทย จํ ากัด
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    สถิติเมื่อสิ้นปปฏิทิน



19

ตารางที่ 5
สินทรพัยรวมของธนาคารพาณิชยที่ใหญที่สุด 3 ธนาคารแรก

เทยีบเปนรอยละของสินทรัพยรวมในธนาคารพาณิชยไทยทั้งหมด
ป 2510 - 2528

(%)

ธนาคาร 2510 2515 2520 2525 2528

1. ธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด
2. ธนาคารกรุงไทย  จํ ากัด
3. ธนาคารกสิกรไทย จํ ากัด
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 ธนาคารแหงประเทศไทย
หมายเหตุ สถิติเมื่อสิ้นปปฏิทิน
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