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จากธนาคารกรุงไทยถึงธนาคารออมสิน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ฐานะความมั่นคงของธนาคารกรุงไทย จํากัด เปนปญหาคางคาใจสาธารณชน
ไมมใี ครทราบแนชัดวา ปญหาหนี้เสียของธนาคารของรัฐแหงนี้มีมากนอยเพียงใด และมีการฉอฉล
ทุจริต หรือประพฤติมิชอบหรือไม
ไมวาหนี้ที่ไมกอรายได (NPLs) จะอยูในระดับ 80% หรือ 50% ของสินเชื่อที่
จัดสรรทัง้ หมด ก็ลว นแลวแตเปนอัตราที่สูงทั้งสิ้น คําถามพื้นฐานมีอยูวา เหตุไฉนธนาคารกรุงไทยฯ
จึงมีเงินใหกูที่ไมกอรายไดมากมายเชนนี้ ความงอนแงนทางการเงินเปนผลจากความผิดพลาด
ในการบริหาร การทุจริตและประพฤติมิชอบ การจัดสรรสินเชื่อตามแรงกดดันทางการเมือง หรือวา
เกิดจากนโยบายของรัฐบาล
ผมรูสึกไมสบายใจทุกครั้งที่รัฐบาทสั่งใหธนาคารกรุงไทยฯเขาไปอุมกิจการตางๆ
แมวาธนาคารกรุงไทยฯเปนกลไกของรัฐในการชี้นํ านโยบายการเงิน แตนโยบายที่ธนาคาร
กรุงไทยฯสมควรทําหนาที่ชี้นําควรจํากัดเฉพาะนโยบายอัตราดอกเบี้ย ไมควรบังคับใหธนาคาร
กรุงไทยฯจัดสรรสินเชื่อแกอุตสาหกรรมและธุรกิจเฉพาะประเภท เพราะเมื่อรัฐบาลกํ าหนดให
ธนาคารกรุงไทยฯจัดสรรสินเชื่อแกอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรม และธุรกิจบางธุรกิจ ความ
งอนแงนยอมมาเยือนธนาคารกรุงไทยฯไดโดยงาย ในดานหนึ่ง การแทรกแซงการจัดสรรสินเชื่อ
ของธนาคารกรุงไทยฯยอมทําใหธนาคารกรุงไทยฯมิอาจประเมินโครงการที่ขอกูเงินไดโดยเครงครัด
ในอีกดานหนึ่ง ฝายการเมืองยอมเขามาแทรกแซงใหธนาคารกรุงไทยฯ จัดสรรสินเชื่อใหแก
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่เปนฐานการเมืองของตน ดวยเหตุดังนี้ ผมจึงไมแนใจวา ความงอนแงน
ของธนาคารกรุงไทยฯ ในขณะนี้เปนผลจากนโยบายของรัฐบาลมากนอยเพียงใด
เมื่อองคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) มีปญหาการขาดสภาพคลอง
รัฐบาลสัง่ ใหธนาคารกรุงไทยฯ เขาไปอุม ในเวลานั้นผมไมรูสึกสบายใจ และไดแสดงความไมสบาย
ใจใหปรากฏตอสาธารณชน ขอเท็จจริงปรากฏตอมา ขสมก.ไมมีปญญาชําระหนี้ธนาคารกรุงไทยฯ
ดุจเดียวกับที่ไมสามารถชําระคานํ้ามันที่ซื้อเงินเชื่อจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.)
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ความไมสามารถชําระหนี้ของ ขสมก. กระทบตอฐานะการเงินของทั้ง ปตท. และธนาคารกรุงไทยฯ
จนทายทีส่ ดุ กระทรวงการคลังตองแอบตั้งงบประมาณเพื่อให ขสมก.สามารถชําระหนี้ได
การสัง่ ใหธนาคารกรุงไทยฯเขาไปอุม ขสมก. เปนวิธีการที่ไมโปรงใส เพราะรัฐสภา
และสาธารณชนมิอาจตรวจสอบได หากการดําเนินนโยบายเปนไปดวยความโปรงใส ก็ตองใช
วิธีการตั้งงบเงินอุดหนุน ขสมก. จากงบประมาณแผนดิน ดวยวิธีการเชนนี้ สภาผูแทนราษฎร
สามารถถกอภิปรายไดวา สมควรที่จะใชทรัพยากรของแผนดินคํ้าชู ขสมก. หรือไม เพียงใด และ
เหตุใด ขสมก. จึงประสบการขาดทุนและขาดสภาพคลอง การจัดสรรงบเงินอุดหนุน ขสมก. แทน
การสั่งใหธนาคารกรุงไทยฯเขาไปคํ้า ขสมก. นอกจากเปนวิธีการที่โปรงใสและตรวจสอบไดแลว
ยังไมกระทบตอฐานะการเงินของธนาคารกรุงไทยฯอีกดวย ทั้งสาธารณชนสามารถประเมินได
อยางเทีย่ งตรงวา ฝายบริหารธนาคารกรุงไทยฯ มีประสิทธิภาพในการทํางานมากนอยเพียงใด
เมือ่ ธนาคารกรุงไทยฯ มีฐานะงอนแงน มิอาจทําหนาที่เสาหลักในการคํ้ากิจการ
ตางๆได คุณธารินทร นิมมานเหมินท รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังคนปจจุบัน หันไปใช
ธนาคารออมสินเปนกลไกของรัฐแทน ผมเกรงวา ธนาคารออมสินจะยํ่าอยูในรอยเดียวกับธนาคาร
กรุงไทยฯ จึงตองแสดงความเห็นคัดคานใหปรากฏ
ธนาคารออมสินจัดสรรสินเชื่อแกบริษัทปุยแหงชาติ จํากัด ผมไมทราบแนชัดวา
ธนาคารออมสินตัดสินใจจัดสรรสินเชื่อนี้เองหรือกระทําตามใบสั่งของรัฐบาลชุดใด ตอมาบริษัท
ปุยแหงชาติฯ สิ้นความสามารถในการชําระหนี้ สินเชื่อที่ธนาคารออมสินจัดสรรใหแกบริษัทปุย
แหงชาติฯ กลายเปนสินเชื่อที่ไมกอรายได ในที่สุด ตองมีการเจรจาประนอมหนี้ ผลการเจรจาตกลง
ใหแปลงหนี้เปนทุน ธนาคารออมสินจึงกลายเปนผูถือหุนบริษัทปุยแหงชาติฯโดยภาวะจํายอม
นิยายเรือ่ งนีส้ มควรถึงตอนจบเพียงเทานี้ แตเรื่องกลับไมจบงายๆ เมื่อคุณธารินทร สั่งใหธนาคาร
ออมสินจัดสรรสินเชื่อเพิ่มเติมแกบริษัทปุยแหงชาติฯ โดยอางวาเปนนโยบายของรัฐบาล
คณะกรรมการบริหารธนาคารออมสินรูสึกไมสบายใจอยางยิ่งที่ตองจัดสรรสินเชื่อ
เพิ่ ม เติ มแก บริ ษัท ปุ  ยแหง ชาติ ฯ ทั้ ง ๆที่ทราบแกใจดี ว า ฐานะการเงินของบริษัทปุยแหงชาติฯ
ไมมนั่ คง สถาบันการเงินที่มีการบริหารที่ดี หรือมี Good Corporate Governance ไมสมควร
จัดสรรสินเชื่อแกกิจการที่มีฐานะไมมั่นคง ยิ่งธนาคารออมสินเปนสถาบันการเงินของรัฐดวยแลว
หากการจั ดสรรสิน เชื่ อแกกิ จ การที่ไมมั่น คงมี ผลบั่น ทอนความมั่นคงทางการเงินของธนาคาร
ออมสินยอมสรางภาระแกแผนดินและแกประชาชนผูเสียภาษีอากรในภายหลัง คุณธารินทร
ทองคาถา Good Corporate Governance อยูบ อยๆ แตการสั่งใหธนาคารออมสินจัดสรรสินเชื่อ
แกบริษทั ปุย แหงชาติฯ ทั้งๆ ที่มีฐานะการเงินไมมั่นคงเปน Good Corporate Governance ใน
ความหมายของคุณธารินทรกระนั้นหรือ
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คุ ณธารินทรอางวา ธนาคารออมสินยังมีฐานะมั่นคงอยู สมควรเขาไปโอบอุม
บริษัทปุยแหงชาติฯ ขออางดังกลาวนี้ทําใหกรรมการธนาคารออมสินคนหนึ่งอดรนทนมิได และ
เขียนบันทึกตอบโต สถาบันการเงินที่มี Good Corporate Governance ควรจะจัดสรรสินเชื่อจาก
การประเมินฐานะการเงินของลูกหนี้ มิใชปลอยสินเชื่อจากการประเมินฐานะของตนเอง ผม
อดสงสัยมิไดวา เมื่อคุณธารินทรเปนกรรมการผูจัดการใหญธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
คุณธารินทรตดั สินใจปลอยสินเชื่อดวยการดูฐานะของธนาคารไทยพาณิชยฯ โดยไมประเมินฐานะ
การเงินของผูที่เปนลูกหนี้กระนั้นหรือ
ผมอดสงสัยตอไปมิไดวา เมื่อธนาคารออมสินจัดสรรสินเชื่อเพิ่มเติมแกบริษัท
ปุย แหงชาติฯตามคําสั่งคุณธารินทร หากบริษัทปุยแหงชาติฯไมสามารถชําระหนี้ไดอีก คุณธารินทร
จะแสดงความรับผิดดวยการชําระหนี้แทนบริษัทปุยแหงชาติฯ หรือไม
บริษทั ปุย แหงชาติฯ เมื่อแรกกอตั้งเปนวิสาหกิจเอกชน เพราะรัฐบาลถือหุนไมถึง
50% หากรัฐบาลตองการใหบริษัทนี้เปนรัฐวิสาหกิจก็คงจัดตั้งเปนรัฐวิสาหกิจตั้งแตตนแลว แต
ทัง้ ๆทีบ่ ริษทั นีเ้ ปนวิสาหกิจเอกชนก็ยังสามารถใชชื่อบริษัทโดยมีคําวา “แหงชาติ” หอยทาย โดยที่
รัฐบาลมิไดทกั ทวง แตการจัดตั้งบริษัทปุยแหงชาติฯ เพื่อลงทุนสรางโรงงานผลิตปุยเคมีไดรับการ
คัดคานจากวงวิชาการ นักเศรษฐศาสตรการเกษตรและผูชํานัญการเรื่องปุยตางทราบแกใจดีวา
หากมีการสรางโรงงานผลิตปุยเคมี ซึ่งวัตถุดิบสําคัญตองนําเขาจากตางประเทศ ลงทายก็ตองมี
การปกปองโรงงานแหงนี้ ดวยการตั้งกําแพงภาษีปุย ดังที่เคยปรากฏมาแลวในอดีต โดยมีผลเสีย
ตกแกเกษตรกรผูใชปุย ซึ่งตองซื้อในราคาแพงกวาราคาตลาดโลก
อยางไรก็ตาม แรงกดดันทางการเมืองทําใหบริษัทปุยแหงชาติฯ กอเกิดขึ้น และมี
ความพยายามทีจ่ ะใหรัฐบาลคํ้าประกันเงินกูของบริษัทปุยแหงชาติฯ ผมไดแสดงความเห็นคัดคาน
เรือ่ งนีม้ าโดยตลอด โดยยึดหลักการวา รัฐบาลมิควรคํ้าประกันหนี้เอกชน (Private Debt) ผม
ไมแนใจวา เวลานี้บริษัทปุยแหงชาติฯแปรสภาพเปนรัฐวิสาหกิจแลวหรือไม เมื่อรวมหุนที่ถือโดย
ธนาคารออมสิน แตผมมั่นใจวา กระทรวงการคลังมิอาจคํ้าประกัน เงินกูของบริษัทปุยแหงชาติฯ ได
เพราะพระราชบัญญัติกําหนดอํานาจกระทรวงการคลังในการคํ้าประกัน พ.ศ. 2510 มีบทบัญญัติ
วา บริษทั จํากัดที่กระทรวงการคลังจะคํ้าประกันเงินกูได รัฐบาลตองถือหุนตั้งแต 70% ขึ้นไป
เมื่อรัฐบาลสั่งใหธนาคารกรุงไทยฯอุมชู ขสมก. มีสภาพเสมือนหนึ่งรัฐวิสาหกิจ
อุมชูกันเอง แตเมื่อรัฐบาลสั่งใหธนาคารออมสินคํ้ าจุนบริษัทปุยแหงชาติฯมีสภาพเสมือนหนึ่ง
การนํ าทรั พ ยากรของแผ น ดิ นไปคํ้ าจุ น ธุรกิจเอกชน หากบริษัท ปุยแห ง ชาติฯแปรสภาพเป น
รัฐวิสาหกิจ ก็เปนการแปรสภาพโดยภาวะจํายอม เพราะเปนการแปลงหนี้ที่บริษัทปุยแหงชาติฯ
ไมสามารถชําระไดมาเปนหุนของธนาคารออมสิน โดยที่ธนาคารออสินมิไดสมัครใจที่จะถือ
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หากคุณธารินทรตองการคํ้าจุนบริษัทปุยแหงชาติ วิธีการที่โปรงใส ก็คือ การ
จัดสรรงบประมาณแผนดินใหกระทรวงการคลังเขาไปซื้อหุนเพิ่มทุนในบริษัทดังกลาว เพราะ
ดวยวิธีนี้เทานั้นที่รัฐบาลและสาธารณชนสามารถถกอภิปรายไดวา บริษัทปุยแหงชาติฯสมควรได
รับการคํ้าจุนโดยใชทรัพยากรของแผนดินหรือไม

หมายเหตุ

บทความนีเ้ ขียนขึ้นโดยมิไดรับการสนับสนุนจากงบประชาสัมพันธของ
กระทรวงการคลัง

