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ศึกแยงชิงอํ านาจในธนาคารกรุงไทยจบลงดวยชัยชนะของธนาคารแหงประเทศ
ไทย เมื่อนายศิรินทร นิมมานเหมินทประกาศเมื่อวันจันทรที่ 7 กันยายน 2541 ลาออกจาก 
ตํ าแหนงกรรมการผูจัดการใหญต้ังแตวันที่ 15 มกราคม 2542 เปนตนไป (ผูจัดการรายวัน ฉบับ 
วันที่ 8 กันยายน 2541)

ธนาคารกรุงไทยกอเกิดจากอุบัติเหตุทางประวัติศาสตร ดวยการผนวกธนาคาร
มณฑลเขากับธนาคารเกษตร ในประวัติศาสตรธนาคารพาณิชยไทย ธนาคารมณฑลเปนธนาคาร
พาณิชย  เพียงแห งเดียวที่ รัฐบาลจงใจจัดตั้งเป นรัฐวิสาหกิจเพื่อเป นกลไกของนโยบาย  
เศรษฐกิจชาตินิยม สวนธนาคารพาณิชยอ่ืนที่แปรสภาพเปนรัฐวิสาหกิจในภายหลัง ลวนแลว 
แตเปนผลของวิกฤติการณสถาบันการเงินเกือบทั้งสิ้น ธนาคารเกษตรจัดอยูในกลุมหลังนี้ เพราะ
เมื่อแรกจัดตั้ง ธนาคารเกษตรมีฐานะเปนธนาคารพาณิชยเอกชน แตเปนเพราะผูบริหารธนาคาร
เกษตรนํ าเงินฝากของประชาชนไปแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล เมื่อธุรกิจของผูบริหารมีปญหา 
ธนาคารเกษตรก็ตองเผชิญกับปญหาการขาดสภาพคลอง จนถึงขั้นมิอาจจายคืนเงินฝากแกเจา
ของเมื่อทวงถามได ทายที่สุด ธนาคารแหงประเทศไทยตองเขาไปโอบอุมดวยการอัดฉีดเงินเพื่อ 
แกปญหาสภาพคลอง จนธนาคารเกษตรแปรสภาพเปนรัฐวิสาหกิจ

ในขณะจัดตั้งธนาคารกรุงไทยในป 2509 นั้น  ธนาคารเกษตรฟนคืนฐานะจน 
คอนขางมั่นคงแลว แตธนาคารมณฑลซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจมาตั้งแตด้ังเดิม กลับมีฐานะงอนแงน 
เนื่องจากการฉอฉลของฝายบริหารและการแทรกแซงของฝายการเมือง

ธนาคารกรุงไทยเปนฐานผลประโยชนของกระทรวงการคลังมาตั้งแตแรก 
กอต้ัง เพียงแตการแสวงหาผลประโยชนในระยะแรกมิอาจกระทํ าไดมากนัก เนื่องจากฐานะ 
ยังไมมั่นคง  แตอยางนอยที่สุด กระทรวงการคลังสามารถสงขาราชการไป ‘กินเมือง’ ได  ภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 กระทรวงการคลังสามารถรวบอํ านาจการ 
บริหารจัดการรัฐวิสาหกิจจํ านวนหนึ่ง ตํ าแหนงกรรมการรัฐวิสาหกิจกลายเปนบํ าเหน็จที่แจกจาย
กันในหมูขาราชการระดับสูง โดยที่ผูไดรับ ‘บํ าเหน็จ’ ไดประโยชนในรูปเงินประจํ าตํ าแหนง  
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เบี้ยประชุม โบนัส และผลประโยชนรายทางอื่นๆ ทั้งนี้ไมเคยปรากฏวา มีการประเมินประสิทธิภาพ
การทํ างานของกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เปนขาราชการเหลานี้

ในเมื่อขุนนางขาราชการเห็นชองทางในการไดประโยชนจากรัฐวิสาหกิจ เหตุไฉน
ผูทรงอํ านาจทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งจึงมองไมเห็นชองทางเดียวกันนี้ไดเลา พลันที่พรรค
กิจสังคมในยุคที่นายบุญชู โรจนเสถียรเปน ‘ซารเศรษฐกิจ’ ยึดกุมอํ านาจการบริหารกระทรวง 
การคลังได นายตามใจ ขํ าภโต ก็ถูกสงไปเปนกรรมการผูจัดการธนาคารกรุงไทยตั้งแตป 2518  
จนพนจากตํ าแหนงในเดือนมกราคม 2529 และติดบวงกรรมตองโทษจํ าคุกในเวลาตอมา ในฐาน 
ที่ใชอํ านาจการจัดสรรสินเชื่อในทางมิชอบ

ตลอดชวงเวลาที่มีประพฤติกรรมอันฉอฉล จนธนาคารกรุงไทยมีฐานะงอนแงนนี้ 
ขาราชการระดับสูงของกระทรวงการคลังนั่งเปนกรรมการบริหารของสถาบันการเงินแหงนี้อยาง 
อุนหนาฝาคั่งยิ่ง ไมเปนที่แนชัดวา คนเหลานี้ไดใชอํ านาจในการควบคุมฝายจัดการอยางที่ควร 
จะใชหรือไม แตกรณีจะเปนประการใดก็ตาม ความไรประสิทธิภาพในการประกอบการของ 
ธนาคารกรุงไทยสะทอนถึงความไรประสิทธิภาพของบรรดาขาราชการที่นั่งเปนกรรมการบริหาร
ดวย กระนั้นก็ตาม กระทรวงการคลังไมเคยคิดปฏิรูปโครงสรางคณะกรรมการบริหารธนาคาร 
กรุงไทย ซึ่งมิอาจคิดเปนอยางอื่น นอกจากไมตองการทุบ ‘หมอขาว’ ของตนเอง

การขยายฐานที่มั่นของธนาคารแหงประเทศไทยเขาไปในธนาคารกรุงไทย 
ชนิดคอยเปนคอยไป ทํ าใหโครงสรางความเปนเจาของธนาคารกรุงไทยแปรเปลี่ยนไป ผูถือหุน 
ใหญมิใชกระทรวงการคลังอีกตอไป หากแตกลายเปนกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน การผนวกธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการและธนาคารมหานครเขากับธนาคาร 
กรุงไทยตามแผนการฟนฟูระบบสถาบันการเงิน ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2541 ทํ าให 
สัดสวนหุนของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯในธนาคารกรุงไทยเพิ่มข้ึน เนื่องจากกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
เปนผูถือหุนใหญทั้งในธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการและธนาคารมหานคร มิไยตองกลาววา 
ธนาคารกรุงไทยอาศัยเงินหลอเลี้ยงจากกองทุนเพื่อการฟนฟูฯดวย

ขอที่ตองจารึกในประวัติศาสตร ก็คือ การที่ธนาคารแหงประเทศไทยยึดฐานที่มั่น
ในธนาคารกรุงไทยไดนนั้นเปนเพราะความไร ประสิทธิภาพของธนาคารแหงประเทศไทย 
ในการกํ ากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน จนเกิดวิกฤติการณสถาบันการเงิน คร้ันเมื่อเกิด 
วิกฤติการณดังกลาวนี้แลว ธนาคารแหงประเทศไทยก็อาศัยเงินกองทุนเพื่อการฟนฟูฯในการ
ประคองมิใหสถาบันการเงินลม เมื่อหมดแรงที่จะประคองตอ ธนาคารแหงประเทศไทยก็ส่ัง 
สถาบันการเงินเหลานั้นลดทุน พรอมทั้งแปลงหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯเปนหุน ดวยมรรควิถี 
ดังกลาวนี้ กองทุนเพื่อการฟ นฟูฯจึงกลายเปนผู ถือหุ นใหญของสถาบันการเงินจํ านวนมาก  
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แตความเปนเจาของดังกลาวนี้ไดมาจากความไรประสิทธิภาพในการกํ ากับและตรวจสอบสถาบัน
การเงิน

ในทันที่ที่โครงสรางความเปนเจาของแปรเปลี่ยนไป ผูวาการธนาคารแหงประเทศ
ไทยไมลังเลที่จะรุกคืบเขาไปเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารในธนาคารกรุงไทย โดยผลักดันให
นายมีชัย วีระไวทยะเปนประธานคณะกรรมการธนาคาร และนายอัศวิน คงสิริเปนประธาน 
คณะกรรมการบริหาร หนังสือพิมพบางฉบับเสนอการวิเคราะหวา การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เปนการ  
‘ลางแคน’ ของทานผูวาการฯ ในขอที่ตองการขับดันปลัดกระทรวงการคลังคูปรับเกาออกจาก
ตํ าแหนงประธานคณะกรรมการ พลันที่มีขาวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการธนาคาร 
กรุงไทย ก็มีรายงานขาววา กระทรวงการคลังอาจพิจารณาดํ าเนินคดีทางแพงกับ ม.ร.ว.จัตุมงคล 
โสณกุล และนายกิตติ พัฒนพงศพิบูล ในฐานที่ทํ าความเสียหายแกธนาคารอาคารสงเคราะหใน
ขณะที่บุคคลทั้งสองดํ ารงตํ าแหนงประธานและผูจัดการสถาบันการเงินดังกลาว

แมนายศิรินทร นิมมานเหมินทจะยังคงดํ ารงตํ าแหนงกรรมการผูจัดการธนาคาร
กรุงไทยตามมติของคณะกรรมการชุดใหม แตศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยทํ าใหนายศิรินทรมิอาจ
ยึดกุมเกาอี้นี้ตอไป

ในทันทีที่นายมีชัย วีระไวทยะนั่งเกาอี้ประธานคณะกรรมการเมื่อวันที่ 1  
กันยายน 2541 หนังสือพิมพอยางนอยหนึ่งฉบับพาดหัวขาววา ‘มีชัยประกาศปดกวาดกรุงไทย’
(มติชน ฉบับวันที่ 2 กันยายน 2541) หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-performing Loans = NPLs)
เปนขออางอันดีสํ าหรับการ ‘ปดกวาด’ คร้ังนี้ ขอเท็จจริงปรากฏวา ธนาคารกรุงไทยมี NPLs  
มูลคาประมาณ 220,000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 32 ของสินเชื่อทั้งหมด หนังสือพิมพผูจัดการ 
รายวัน (ฉบับวันที่ 8 กันยายน 2541) รายงานวา เหตุหนึ่งที่ทํ าใหนายศิรินทรมิอาจยึดขาเกาอี้ไว 
เพราะมิอาจทนฟงเสียงแดกดันเกี่ยวกับ NPLs ของธนาคารกรุงไทยได อีกทั้งตองการแสดงความ
รับผิดชอบตอผลของการบริหารดวย

หากพิจารณาดวยความเที่ยงธรรม การประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการ
ธนาคารกรุงไทยเปนเรื่องยากยิ่ง ในฐานะที่เปนรัฐวิสาหกิจ ธนาคารกรุงไทยเปนกลไกของรัฐ  
ซึ่งตองปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล บางครั้งถูกสั่งใหเขาไป ‘อุม’ กิจการซึ่งในสภาวะปกติ 
ไมสมควรจะอุม บางครั้งถูกสั่งใหจัดสรรสินเชื่อแกกิจการอันไมสมควรไดรับสินเชื่อ ธนาคาร 
กรุงไทยถูกสั่งใหเข าไปโอบอุ มองคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯเพื่อชวยแกปญหาการขาด 
สภาพคลอง โดยที่มิไดรับชํ าระหนี้คืนตามวงจรปกติ บางครั้งถูกสั่งใหจัดสรรสินเชื่อแกบริษัท 
การบินไทย จํ ากัด สํ าหรับซื้อเครื่องบิน อีกบางครั้งถูกสั่งใหเขาไป ‘อุม’ ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและ
ธุรกิจการสงออก รวมตลอดจนเปนสวนหนึ่งของกลไกในการแกไขวิกฤติการณสถาบันการเงิน
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หากธนาคารกรุงไทยแยกระบบบัญชีใหชัดเจน ระหวางธุรกรรมตามปกติของ
ธนาคารกับธุรกรรมที่เกิดจากนโยบายของรัฐ ก็จะสามารถวิเคราะหผลประกอบการของธุรกรรม 
ทั้งสองสวนไดโดยชัดเจน โดยที่สามารถวินิจฉัยความสามารถของฝายบริหารไดตรงตอความเปน
จริงมากยิ่งขึ้น แตเปนเพราะมิไดจํ าแนกระบบบัญชีดังกลาวนี้ การประเมินประสิทธิภาพของฝาย
บริหารจึงมิอาจกระทํ าไดเพียงดวยการพิจารณาตัวเลขกํ าไรขาดทุน หรือขอมูล NPLs

ไมเปนที่แนชัดวา NPLs จํ านวน 220,000 ลานบาทของธนาคารกรุงไทย จํ านวน
มากนอยเพียงใดเกิดจากความผิดพลาดในการบริหาร จํ านวนมากนอยเพียงใดเปนผลจากความ
ตกตํ่ าทางเศรษฐกิจ  และจํ านวนมากนอยเพียงใดเกิดจากนโยบายของรัฐ

การใชธนาคารกรุงไทยเปนกลไกในการดํ าเนินนโยบายตางๆของรัฐบาลเปนวิธี
การที่ไมโปรงใส เพราะไมเพียงแตอํ าพรางตนทุนของการดํ าเนินนโยบายเทานั้น หากทวายัง 
รอดพนจากการตรวจสอบของฝายนิติบัญญัติอีกดวย หากรัฐบาลจัดสรรงบประมาณแผนดิน 
ในการดํ าเนินนโยบาย แทนการสั่งการใหธนาคารกรุงไทยจัดสรรสินเชื่อก็จะสามารถวิเคราะห 
ตนทุนของการดํ าเนินนโยบายไดโดยชัดเจน สาธารณชนสามารถวิพากษวิจารณนโยบายดวย 
ขอมูลที่โปรงใส  และรัฐสภาสามารถตรวจสอบการทํ างานของฝายบริหารไดโดยตรง
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