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ธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ จํ ากัด (มหาชน)
ปลิงดูดเลือดสังคมไทยตัวสุดทาย ?

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

กระทรวงการคลังออกคํ าสั่งที่ 81/2539 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2539 ซึ่งอาศัย
อํ านาจตามมาตรา 25 มาตรา 28 และมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย  
พ.ศ. 2505 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2522 ใหควบคุมธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการจํ ากัด (มหาชน) 
พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมธนาคารดังกลาว โดยมีนายพชร  อิศรเสนา ณ อยุธยา เปน
ประธาน ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่วา ธนาคารแหงนี้ ‘...มีฐานะและการดํ าเนินงานอยูในลักษณะอันจะ
เปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกประโยชนของประชาชน...’

เมื่อผมเขียนบทความเรื่อง “ธนาคารพาณิชย - ปลิงดูดเลือดสังคมไทย ?” ตีพิมพ
ใน วารสารสังคมศาสตรปริทัศน ฉบับเดือนมิถุนายน 2517 ปฏิกิริยาของนายธนาคารพาณิชยที่มี
ตอบทความเรื่องนี้มีอยูมากพอสมควร อยางนอยที่สุดธนาคารกรุงเทพฯ จํ ากัด ถอนโฆษณา 
ออกจาก วารสารสังคมศาสตรปริทัศน ธนาคารกสิกรไทย จํ ากัด จัดใหมีการประชุมทางวิชาการ
เร่ืองธนาคารพาณิชยกับความรับผิดชอบตอสังคม บรรดานักวิชาการในสังกัดธนาคารพาณิชย 
ตางดาหนาออกมาปกปองธนาคารพาณิชย บางก็ตอบโตผมเปนการเฉพาะเจาะจง แตเพียง 
ชั่วเวลาไมนานหลังจากนั้น ผูคนเหลานี้ก็ส้ินประโยชนสํ าหรับธนาคารพาณิชย และถูกกดดัน 
ใหออกจากตํ าแหนง แมจะไมถึงกับ ‘ถูกถีบ’ ออกมาก็ตาม ผมกลาวถึงเรื่องนี้มิใชเพราะตองการ 
ฟนฝอยหาตะเข็บ และไมตองการเอยชื่อบุคคลที่ตองเยียวยา ‘บาดแผลแหงชีวิต’ อันเกิดจากการ
กระทํ าของธนาคารพาณิชยเหลานี้

แมบัดนี้ เวลาจะลวงเลยมากวาสองทศวรรษ ประพฤติกรรมของธนาคาร
พาณิชยในปจจุบันมิไดแตกตางไปจากขอเขียนของผมในป 2517 ธนาคารพาณิชยยังคงเปน  
‘ปลิงดูดเลือดสังคมไทย’ หาประโยชนสวนบุคคลจากเงินฝากของประชาชน นายธนาคารพาณิชย 
มิใชอรหันตที่ปราศจากกิเลสตัณหา หากแตเปนปุถุชนที่มีความเห็นแกได โดยที่ระดับความเห็น 
แกไดแตกตางไปตามปจเจกบุคคล การศึกษาและชาติตระกูลมิใชปจจัยที่บงบอกระดับความ 
เห็นแกได ถึงจะมีการศึกษาและชาติตระกูลดีเพียงใด แตสันดานดิบและความสามานยอาจมีมาก
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เกินกวาที่จะขัดเกลาได นายธนาคารพาณิชยจึงเปนสัตวเศรษฐกิจเยี่ยงปุถุชนโดยทั่วไป แต 
นายธนาคารพาณิชยเปนสัตวเศรษฐกิจที่มีเงื่อนไขเฉพาะ เพราะมีโอกาสหาประโยชนจากเงินฝาก
ของประชาชน อันเปนชองทางในการหารายไดชนิดที่ผูมีอาชีพอื่นในสังคมมิไดมีโอกาสเหมือน  
ดวยเหตุดังนั้น รัฐบาลจึงตองแทรกแซงดวยการ ควบคุม กํ ากับ และตรวจสอบการดํ าเนินงาน 
ของธนาคารพาณิชย มิใหมีการดํ าเนินงานชนิดเห็นแกไดจนเกินขอบเขต และปองกันการฉอฉล 
เงินฝากประชาชน

พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 บัญญัติข้ึนเพื่อใหอํ านาจธนาคารแหง
ประเทศไทยและกระทรวงการคลังควบคุม กํ ากับ และตรวจสอบธนาคารพาณิชย สวนหนึ่ง 
เพื่อเปาหมายเสถียรภาพทางการเงินในระบบเศรษฐกิจไทย อีกสวนหนึ่งเพื่อคุมครองประชาชน 
ผูฝากเงินในธนาคาร กฎหมายฉบับนี้มีการแกไขเพิ่มเติมคร้ังสํ าคัญในป 2522 แมหลังจากนั้น 
จะมีความเพียรพยายามที่จะแกไขกฎหมายในยุคที่นายสมหมาย ฮุนตระกูลดํ ารงตํ าแหนง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง แตไมสัมฤทธิ์ผล เนื่องจากมิอาจแทนแรงตอตานจากกลุม 
นายธนาคารพาณิชยได

แตถึงทางการจะวางระเบียบ อีกทั้งกํ ากับ ควบคุม และตรวจสอบธนาคาร 
พาณิชยมากเพียงใด สันดานดิบและความเห็นแกไดของนายธนาคารพาณิชยบางคนและ 
บางหมูบางเหลากอใหเกิดวิกฤติการณธนาคารพาณิชยเปนระลอกๆ ไมวาจะเปนกรณีธนาคาร 
เอเชียทรัสต (2527) ธนาคารมหานคร (2529) และธนาคารนครหลวงไทย (2530) ธนาคาร
กรุงเทพฯพาณิชยการดํ าเนินรอยตามธนาคารที่เคยมีชื่อเหม็นเหลานี้

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหสัมภาษณส่ือมวลชนในวันที่มีคํ าสั่งควบคุม
ธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการวา ภายหลังจากที่ธนาคารแหงประเทศไทยควบคุมและกํ ากับการ
ดํ าเนินงานของธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการแลว ธนาคารฯก็เร่ิมมีฐานะมั่นคงขึ้น แตแลวการ
อภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีการคลังในสภาผูแทนราษฎรในชวงตนเดือนพฤษภาคม 2539 โดยมี
การเปดโปงฐานะการเงินของธนาคารดังกลาว มีผลอยางสํ าคัญตอความมั่นใจของประชาชน  
จนฐานะการเงินทรุดลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากประชาชนพากันแหกันไปถอนเงินออกจากธนาคาร
ดังกลาว

ขอกลาวหาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังที่วา การทรุดตัวของธนาคาร
กรุงเทพฯพาณิชยการเปนผลจากการอภิปรายในสภาผูแทนราษฎรนั้นเปนขอกลาวหาอันควรแก
การเพงพิเคราะห เมื่อธนาคารกรุงเทพฯจํ ากัดเผชิญกับการขวางคอนของ ‘รามสูร’ ในยุครัฐบาล 
พลเอกเปรม ติณสูลานนท ไมเพียงแตพลเอกเปรมสยายปกอุมชูธนาคารกรุงเทพฯเทานั้น หากยัง
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เปนเพราะธนาคารกรุงเทพฯมีฐานะอันมั่นคงเกินกวาการกลาวหาอยางพลอยๆอีกดวย แตใน 
กรณีธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการนี้ ถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
จะพรอมใจโอบอุมธนาคารดังกลาว ก็ยากที่จะประคองฐานะใหดํ ารงอยูตอไปได เพราะขอมูล
บรรดามีคอยๆเปดเผยตัวตนที่แทจริงของธนาคารแหงนี้ ดวยเหตุนี้เอง นายกรัฐมนตรีและ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจึงมิหาญกลาออกมายืนยันความมั่นคงของธนาคารกรุงเทพฯ
พาณิชยการ  ในเมื่อรูอยูแกใจวาขอเท็จจริงเปนไปในทิศทางตรงกันขาม

หนังสือของธนาคารแหงประเทศไทยถึงประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพฯ
พาณิชยการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2539 ชวยเปลือยตัวตนของธนาคารแหงนี้อยางลอนจอน  
(มติชน ฉบับวันที่ 9 พฤษภาคม 2539) ฐานะการเงินของธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการเมื่อวันที่ 
31 ธันวาคม 2538 ปรากฏขอเท็จจริงดังตอไปนี้

(1) ธนาคารฯ มีทรัพยรวม 181,880 ลานบาท ในจํ านวนนี้เปนสินทรัพยดอย 
คุณภาพ 45,280 ลานบาท คิดเปนรอยละ 27.41 ของสินทรัพยรวม ในขณะที่อัตราเฉลี่ยของระบบ
ธนาคารพาณิชยไทยตก 7.39%

(2) ธนาคารฯใหสินเชื่อเพื่อการครอบงํ ากิจการ (take over) ซึ่งมีความเสี่ยงสูง
และอาจกอใหเกิดความเสียหายถึง 32,688 ลานบาท

(3) เมื่อรวมสินทรัพยดอยคุณภาพตามขอ (1) และสินเชื่อความเสี่ยงสูงตามขอ 
(2) สินทรัพยดอยคุณภาพรวมทั้งสิ้นเทากับ 77,968 ลานบาท คิดเปนรอยละ 47.20 ของสินทรัพย
รวม

หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน (ฉบับวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2539) รายงานอยาง
ถูกตองวา ธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการหารายไดหลักจากการใหสินเชื่อเพื่อครอบงํ ากิจการ 
ดวยเกมการเงินที่เรียกวา Leveraged Buy-Out (LBO) ทั้งนี้โดยอาศัยนายราเกซ สักเสนาเปน 
ที่ปรึกษา การอนุมัติสินเชื่อเปนไปอยางหละหลวม โดยมิไดสนใจวิเคราะหฐานะ พื้นฐาน 
การประกอบธุรกิจ ความสามารถในการชํ าระหนี้ และเรียกหลักทรัพยค้ํ าประกันใหคุมหนี้เงินกู 
ธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการจึงเกี่ยวพันกับกระบวนการสรางราคาในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ซึ่งมีความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 แตทางการ 
ไมเคยสนใจที่จะเอาผิด  ทั้งๆที่ตรวจสอบพบขอเท็จจริงมาเปนเวลาชานานแลว

ธนาคารแหงประเทศไทยยังพบขอเท็จจริงอีกดวยวา ธนาคารกรุงเทพฯพาณิชย
การใหสินเชื่อแกกลุมลูกหนี้รายใหญเพียงไมกี่กลุม ไมวาจะเปนกลุมนายราเจน พิเล (Rajan  
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Pillai)  กลุมนายอัดนัน คาช็อคกี (Adnan Khashoggi)  กลุมนายราเกซ  สักเสนา  และกลุมนาย 
สุชาติ ตันเจริญ ขอสํ าคัญก็คือ มีการจัดสรรสินเชื่อใหแกกลุมธุรกิจที่กรรมการผูจัดการใหญ 
กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนมีผลประโยชนเกี่ยวของดวย นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรสินเชื่อ 
ใหแกบริษัทกระดาษ (paper company) ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศตางๆ

ดวยขอเท็จจริงที่คอยๆปรากฏสูความรับรูของสาธารณชนดังที่กลาวขางตนนี้  
หากประชาชนผูมีเงินออมไดรับรูขอมูลขาวสารเหลานี้โดยสมบูรณ ก็คงไมมีใครนํ าเงินออมไปฝาก
ไวกับธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ ในเมื่อมีการนํ าเงินฝากของประชาชนไปปูยี่ปูยํ าดวยวิธีการ 
อันสามานยเชนนี้ สวนประชาชนที่เลนหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หากไดรับทราบ 
ขอมูลเหลานี้อยางถูกตองสมบูรณ ก็คงไมมีใครลงทุนซื้อหุนธนาคารนี้ การที่หุน BBC มิไดตกตํ่ า
มากนัก ก็เปนเพราะความไมสมบูรณของขอมูลขาวสาร หากประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร
อยางถูกตองสมบูรณแลว หุน BBC ยอมกลายเปนหุนหมาเมินอยางชวยมิได

แมวาการอภิปรายในสภาผูแทนราษฎรจะมีสวนสั่นคลอนฐานะของธนาคาร
กรุงเทพฯพาณิชยการอยูบาง แตเปนเพราะตัวตนอันแทจริงของธนาคารแหงนี้เต็มไปดวยบาดแผล
อันเนาเฟะที่ยากจะปกปดได ถึงจะโกหกวา ธนาคารฯยังมีฐานะอันมั่นคง ก็ยากที่จะมีคนเชื่อถือ 
กระแสการถอนเงินออกจากธนาคารจึงเปนเรื่องที่เขาใจได ถึงจะพยายามกลบเกลื่อนวา กระแส
การถอนเงินไมรุนแรง แตชางตายทั้งตัวจะเอาใบบัวมาปดไดอยางไร การที่กระทรวงการคลัง 
ตัดสินใจเขาควบคุมกิจการของธนาคารนี้ ก็เปนประจักษพยานอยางชัดเจนของตัวตนอัน 
อัปลักษณของธนาคารแหงนี้ การเปดโปงขอมูลในสภาผูแทนราษฎรเปนเพียงการเรงใหธนาคาร
แหงประเทศไทยตองจัดการกับ ‘ปลิงดูดเลือดสังคมไทย’ หากไมมีการเปดโปงขอมูลเชนนี้ การ 
แกปญหาชนิดลูบหนาปะจมูกจะยังคงมีตอไป ทั้งๆที่ปญหาคางคาและสะสมมากวาครึ่งทศวรรษ
แลว

บัดนี้ ถึงเวลาที่ประชาชนและรัฐสภาจักตองคอยติดตามและจองจับผิดรัฐบาล 
กระทรวงการคลัง และธนาคารแหงประเทศไทยตอไปวา จะดํ าเนินการลงโทษผูบริหารธนาคาร
กรุงเทพฯพาณิชยการหรือไม อยางไร หรือวาจะปลอยใหเร่ืองเงียบหายไป เขาทํ านองปลิงยอม 
ไมดูดเลือดปลิงดวยกัน
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