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จากธนาคารกรุงไทยถึงธนาคารออมสิน
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ฐานะความมั่นคงของธนาคารกรุงไทย จํ ากัด เปนปญหาคางคาใจสาธารณชน  
ไมมใีครทราบแนชัดวา ปญหาหนี้เสียของธนาคารของรัฐแหงนี้มีมากนอยเพียงใด และมีการฉอฉล 
ทจุริต หรือประพฤติมิชอบหรือไม

ไมวาหนี้ที่ไมกอรายได (NPLs) จะอยูในระดับ 80% หรือ 50% ของสินเชื่อที่ 
จดัสรรทัง้หมด กล็วนแลวแตเปนอัตราที่สูงทั้งสิ้น คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา เหตุไฉนธนาคารกรุงไทยฯ 
จึงมีเงินใหกูที่ไมกอรายไดมากมายเชนนี้ ความงอนแงนทางการเงินเปนผลจากความผิดพลาด 
ในการบรหิาร การทุจริตและประพฤติมิชอบ การจัดสรรสินเชื่อตามแรงกดดันทางการเมือง หรือวา
เกดิจากนโยบายของรัฐบาล
 ผมรูสึกไมสบายใจทุกครั้งที่รัฐบาทสั่งใหธนาคารกรุงไทยฯเขาไปอุมกิจการตางๆ 
แมวาธนาคารกรุงไทยฯเปนกลไกของรัฐในการชี้นํ านโยบายการเงิน แตนโยบายที่ธนาคาร           
กรุงไทยฯสมควรทํ าหนาที่ชี้นํ าควรจํ ากัดเฉพาะนโยบายอัตราดอกเบี้ย ไมควรบังคับใหธนาคาร   
กรุงไทยฯจัดสรรสินเชื่อแกอุตสาหกรรมและธุรกิจเฉพาะประเภท เพราะเมื่อรัฐบาลกํ าหนดให
ธนาคารกรุงไทยฯจัดสรรสินเชื่อแกอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรม และธุรกิจบางธุรกิจ ความ
งอนแงนยอมมาเยือนธนาคารกรุงไทยฯไดโดยงาย ในดานหนึ่ง การแทรกแซงการจัดสรรสินเชื่อ 
ของธนาคารกรุงไทยฯยอมทํ าใหธนาคารกรุงไทยฯมิอาจประเมินโครงการที่ขอกูเงินไดโดยเครงครัด 
ในอีกดานหนึ่ง ฝายการเมืองยอมเขามาแทรกแซงใหธนาคารกรุงไทยฯ จัดสรรสินเชื่อใหแก 
อุตสาหกรรมและธรุกิจที่เปนฐานการเมืองของตน ดวยเหตุดังนี้ ผมจึงไมแนใจวา ความงอนแงน
ของธนาคารกรงุไทยฯ ในขณะนี้เปนผลจากนโยบายของรัฐบาลมากนอยเพียงใด

เมื่อองคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) มีปญหาการขาดสภาพคลอง  
รัฐบาลสัง่ใหธนาคารกรุงไทยฯ เขาไปอุม ในเวลานั้นผมไมรูสึกสบายใจ และไดแสดงความไมสบาย
ใจใหปรากฏตอสาธารณชน ขอเท็จจริงปรากฏตอมา ขสมก.ไมมีปญญาชํ าระหนี้ธนาคารกรุงไทยฯ          
ดุจเดียวกับที่ไมสามารถชํ าระคานํ้ ามันที่ซื้อเงินเชื่อจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.)
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ความไมสามารถชํ าระหนี้ของ ขสมก. กระทบตอฐานะการเงินของทั้ง ปตท. และธนาคารกรุงไทยฯ 
จนทายทีสุ่ด กระทรวงการคลังตองแอบตั้งงบประมาณเพื่อให ขสมก.สามารถชํ าระหนี้ได

การสัง่ใหธนาคารกรุงไทยฯเขาไปอุม ขสมก. เปนวิธีการที่ไมโปรงใส เพราะรัฐสภา
และสาธารณชนมิอาจตรวจสอบได หากการดํ าเนินนโยบายเปนไปดวยความโปรงใส ก็ตองใช 
วิธีการตั้งงบเงินอุดหนุน ขสมก. จากงบประมาณแผนดิน ดวยวิธีการเชนนี้ สภาผูแทนราษฎร
สามารถถกอภิปรายไดวา สมควรที่จะใชทรัพยากรของแผนดินคํ้ าชู ขสมก. หรือไม เพียงใด และ
เหตุใด ขสมก. จงึประสบการขาดทุนและขาดสภาพคลอง การจัดสรรงบเงินอุดหนุน ขสมก. แทน
การสั่งใหธนาคารกรุงไทยฯเขาไปคํ้ า ขสมก. นอกจากเปนวิธีการที่โปรงใสและตรวจสอบไดแลว  
ยังไมกระทบตอฐานะการเงินของธนาคารกรุงไทยฯอีกดวย ทั้งสาธารณชนสามารถประเมินได
อยางเทีย่งตรงวา ฝายบริหารธนาคารกรุงไทยฯ มีประสิทธิภาพในการทํ างานมากนอยเพียงใด

เมือ่ธนาคารกรงุไทยฯ มีฐานะงอนแงน มิอาจทํ าหนาที่เสาหลักในการคํ้ ากิจการ
ตางๆได คุณธารินทร นิมมานเหมินท รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังคนปจจุบัน หันไปใช
ธนาคารออมสนิเปนกลไกของรัฐแทน ผมเกรงวา ธนาคารออมสินจะยํ่ าอยูในรอยเดียวกับธนาคาร
กรุงไทยฯ จึงตองแสดงความเห็นคัดคานใหปรากฏ

ธนาคารออมสินจัดสรรสินเชื่อแกบริษัทปุยแหงชาติ จํ ากัด ผมไมทราบแนชัดวา  
ธนาคารออมสินตัดสินใจจัดสรรสินเชื่อนี้เองหรือกระทํ าตามใบสั่งของรัฐบาลชุดใด ตอมาบริษัท 
ปุยแหงชาติฯ ส้ินความสามารถในการชํ าระหนี้ สินเชื่อที่ธนาคารออมสินจัดสรรใหแกบริษัทปุย 
แหงชาตฯิ กลายเปนสินเชื่อที่ไมกอรายได ในที่สุด ตองมีการเจรจาประนอมหนี้ ผลการเจรจาตกลง
ใหแปลงหนี้เปนทุน ธนาคารออมสินจึงกลายเปนผูถือหุนบริษัทปุยแหงชาติฯโดยภาวะจํ ายอม 
นยิายเรือ่งนีส้มควรถึงตอนจบเพียงเทานี้ แตเร่ืองกลับไมจบงายๆ เมื่อคุณธารินทร ส่ังใหธนาคาร
ออมสินจดัสรรสินเชื่อเพิ่มเติมแกบริษัทปุยแหงชาติฯ โดยอางวาเปนนโยบายของรัฐบาล

คณะกรรมการบริหารธนาคารออมสินรูสึกไมสบายใจอยางยิ่งที่ตองจัดสรรสินเชื่อ
เพิ่มเติมแกบริษัทปุ ยแหงชาติฯทั้งๆที่ทราบแกใจดีวา ฐานะการเงินของบริษัทปุยแหงชาติฯ 
ไมมัน่คง สถาบันการเงินที่มีการบริหารที่ดี หรือมี Good Corporate Governance ไมสมควร 
จัดสรรสินเชื่อแกกิจการที่มีฐานะไมมั่นคง ยิ่งธนาคารออมสินเปนสถาบันการเงินของรัฐดวยแลว 
หากการจัดสรรสินเชื่อแกกิจการที่ไมมั่นคงมีผลบ่ันทอนความมั่นคงทางการเงินของธนาคาร 
ออมสินยอมสรางภาระแกแผนดินและแกประชาชนผูเสียภาษีอากรในภายหลัง คุณธารินทร 
ทองคาถา Good Corporate Governance อยูบอยๆ แตการสั่งใหธนาคารออมสินจัดสรรสินเชื่อ
แกบริษทัปุยแหงชาติฯ ทั้งๆ ที่มีฐานะการเงินไมมั่นคงเปน Good Corporate Governance ใน
ความหมายของคุณธารินทรกระนั้นหรือ
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คุณธารินทรอางวา ธนาคารออมสินยังมีฐานะมั่นคงอยู สมควรเขาไปโอบอุม
บริษัทปุยแหงชาติฯ ขออางดังกลาวนี้ทํ าใหกรรมการธนาคารออมสินคนหนึ่งอดรนทนมิได และ
เขยีนบนัทึกตอบโต  สถาบันการเงินที่มี Good Corporate Governance ควรจะจัดสรรสินเชื่อจาก
การประเมินฐานะการเงินของลูกหนี้ มิใชปลอยสินเชื่อจากการประเมินฐานะของตนเอง ผม 
อดสงสัยมิไดวา เมื่อคุณธารินทรเปนกรรมการผูจัดการใหญธนาคารไทยพาณิชย จํ ากัด (มหาชน) 
คุณธารินทรตัดสนิใจปลอยสินเชื่อดวยการดูฐานะของธนาคารไทยพาณิชยฯ โดยไมประเมินฐานะ
การเงนิของผูที่เปนลูกหนี้กระนั้นหรือ

ผมอดสงสัยตอไปมิไดวา เมื่อธนาคารออมสินจัดสรรสินเชื่อเพิ่มเติมแกบริษัท 
ปุยแหงชาติฯตามคํ าสั่งคุณธารินทร หากบรษิัทปุยแหงชาติฯไมสามารถชํ าระหนี้ไดอีก คุณธารินทร
จะแสดงความรับผิดดวยการชํ าระหนี้แทนบริษัทปุยแหงชาติฯ หรือไม

บริษทัปุยแหงชาติฯ เมื่อแรกกอต้ังเปนวิสาหกิจเอกชน เพราะรัฐบาลถือหุนไมถึง 
50% หากรัฐบาลตองการใหบริษัทนี้เปนรัฐวิสาหกิจก็คงจัดตั้งเปนรัฐวิสาหกิจต้ังแตตนแลว แต 
ทัง้ๆทีบ่ริษทันีเ้ปนวสิาหกิจเอกชนก็ยังสามารถใชชื่อบริษัทโดยมีคํ าวา “แหงชาติ” หอยทาย โดยที่       
รัฐบาลมไิดทกัทวง แตการจัดตั้งบริษัทปุยแหงชาติฯ เพื่อลงทุนสรางโรงงานผลิตปุยเคมีไดรับการ
คัดคานจากวงวิชาการ นักเศรษฐศาสตรการเกษตรและผูชํ านัญการเรื่องปุยตางทราบแกใจดีวา 
หากมีการสรางโรงงานผลิตปุยเคมี ซึ่งวัตถุดิบสํ าคัญตองนํ าเขาจากตางประเทศ ลงทายก็ตองมี
การปกปองโรงงานแหงนี้ ดวยการตั้งกํ าแพงภาษีปุย ดังที่เคยปรากฏมาแลวในอดีต โดยมีผลเสีย
ตกแกเกษตรกรผูใชปุย ซึ่งตองซื้อในราคาแพงกวาราคาตลาดโลก

อยางไรกต็าม แรงกดดันทางการเมืองทํ าใหบริษัทปุยแหงชาติฯ กอเกิดขึ้น และมี
ความพยายามทีจ่ะใหรัฐบาลคํ้ าประกันเงินกูของบริษัทปุยแหงชาติฯ ผมไดแสดงความเห็นคัดคาน
เร่ืองนีม้าโดยตลอด โดยยึดหลักการวา รัฐบาลมิควรคํ้ าประกันหนี้เอกชน (Private Debt) ผม 
ไมแนใจวา เวลานี้บริษัทปุยแหงชาติฯแปรสภาพเปนรัฐวิสาหกิจแลวหรือไม เมื่อรวมหุนที่ถือโดย
ธนาคารออมสนิ แตผมมั่นใจวา กระทรวงการคลังมิอาจคํ้ าประกัน เงินกูของบริษัทปุยแหงชาติฯ ได 
เพราะพระราชบญัญัติกํ าหนดอํ านาจกระทรวงการคลังในการคํ้ าประกัน พ.ศ. 2510 มีบทบัญญัติ
วา บริษทัจ ํากัดที่กระทรวงการคลังจะคํ้ าประกันเงินกูได รัฐบาลตองถือหุนตั้งแต 70% ข้ึนไป

เมื่อรัฐบาลสั่งใหธนาคารกรุงไทยฯอุมชู ขสมก. มีสภาพเสมือนหนึ่งรัฐวิสาหกิจ 
อุมชูกันเอง แตเมื่อรัฐบาลสั่งใหธนาคารออมสินคํ้ าจุนบริษัทปุยแหงชาติฯมีสภาพเสมือนหนึ่ง 
การนํ าทรัพยากรของแผนดินไปคํ้ าจุนธุรกิจเอกชน หากบริษัทปุ ยแหงชาติฯแปรสภาพเปน 
รัฐวิสาหกิจ ก็เปนการแปรสภาพโดยภาวะจํ ายอม เพราะเปนการแปลงหนี้ที่บริษัทปุยแหงชาติฯ  
ไมสามารถชํ าระไดมาเปนหุนของธนาคารออมสิน โดยที่ธนาคารออสินมิไดสมัครใจที่จะถือ
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หากคุณธารินทรตองการคํ้ าจุนบริษัทปุยแหงชาติ วิธีการที่โปรงใส ก็คือ การ 
จัดสรรงบประมาณแผนดินใหกระทรวงการคลังเขาไปซื้อหุนเพิ่มทุนในบริษัทดังกลาว เพราะ 
ดวยวิธีนี้เทานั้นที่รัฐบาลและสาธารณชนสามารถถกอภิปรายไดวา บริษัทปุยแหงชาติฯสมควรได
รับการคํ้ าจุนโดยใชทรัพยากรของแผนดินหรือไม

หมายเหตุ      บทความนีเ้ขยีนขึ้นโดยมิไดรับการสนับสนุนจากงบประชาสัมพันธของ
                      กระทรวงการคลัง


	¨Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â¶Ö§¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ�

