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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

สภาวการณของโลกในปจจุบัน เร่ิมกอใหเกิดปญหา สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ปญหา
ใหญประการหน่ึงก็คือ วิกฤตเศรษฐกิจ ท่ีเร่ิมกอตัวจากระบบสถาบันการเงิน ผูบริหารสถาบัน
การเงิน ขาดธรรมาภิบาล ขาดความโปรงใส และมีการทุจริตสถาบันการเงินจนทําใหเกิดวิกฤต
สถาบันการเงิน ในป 2540 เราเรียกวา วิกฤตตมยํากุง ธนาคารแหงประเทศไทย ในฐานะผูกํากับ
กับดูแลสถาบันการเงิน ตรวจพบวาผูบริหารสถาบันการเงินหลายแหงมีการบริหารงาน อยางไมมี
ประสิทธิภาพ มีการปลอยสินเช่ือในลักษณะท่ีเล็งเห็นวาไมอาจเรียกคืนได หรือปลอยสินเช่ือใหกับ
พวกพอง จนกระท่ังทําใหสถาบันการเงินน้ันขาดสภาพคลอง และจําเปนตองปดสถาบันการเงินน้ัน
ในท่ีสุด จากน้ันทางการไทย โดยกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ตองเขามา
ชวยเหลือโดยชําระหน้ีใหกับผูฝากเงิน และรับโอนหน้ีและทรัพยสินมาบริหารเอง ธนาคารแหง
ประเทศไทยไดรองทุกขกลาวโทษ ผูบริหารสถาบันการเงินหลายแหง แตการดําเนินคดี ยังไม
สามารถนําผูกระทําความผิดมาลงโทษได เน่ืองมาจาก กฎหมายสถาบันการเงิน เปนกฎหมายท่ี
สลับซับซอน ประชาชนท่ัวไปเขาใจไดยาก ทางการไทย โดยเฉพาะ ธนาคารแหงประเทศไทย และ
หนวยงานการบังคับใชกฎหมาย มีความจําเปนตองหาแนวทางการดําเนินคดี ใหประสบ
ความสําเร็จ โดยสามารถนําผูกระทําความผิดมาลงโทษใหได รวมท้ัง สามารถปองกันการกระทํา
ความผิดในอนาคตไดดวย

ผลการศึกษาการดําเนินคดีทุจริตสถาบันการเงิน ในป 2540 และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ
รวมท้ัง รายงานการประชุมสัมมนาของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมไทย จะเปน
แนวทางให ธนาคารแหงประเทศไทย พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล รวมท้ัง
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดใชประกอบการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทําความผิดฐานทุจริตสถาบัน
การเงิน ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 วาควรมีการพิจารณา 4 ปจจัยหลัก
ในการวินิจฉัยการกระทําความผิด ดังน้ี

1 ตองมีการอนุมัติสินเช่ือโดยผิดปกติเปนนัยสําคัญ และ
2 ตองมีกระทําผิดหนาท่ีในฐานะผูบริหารสถาบันการเงินพึงปฏิบัติ
3 พบพยานหลักฐานท่ีแสดงการแสวงหาประโยชนในลักษณะท่ีเปนทรัพยสินเพื่อตนเอง
หรือผูอื่น
4 กอใหเกิดความเสียหายในลักษณะท่ีเปนทรัพยสินแกสถาบันการเงิน
ขอสังเกตและขอเสนอแนะรายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี จะชวยเปนแนวทางการ

ตีความคําวา “ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา ใหสอดคลองกับคําวา “ทุจริต”ตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 กอปรกับ จะทําใหการกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของธนาคารแหงประเทศไทย มีความระมัดระวังและรอบคอบในการตรวจสอบสถาบันการเงิน
หากพบสิ่งใดในการปลอยสินเช่ือในลักษณะท่ีเล็งเห็นไดวาไมอาจเรียกคืนได ก็สามารถบังคับใช
กฎหมายไดทันที นอกจากน้ัน หากผูบริหารสถาบันการเงินไดศึกษาและเขาใจวาการใดท่ีเปน

ง



ความผิด ผูบริหารสถาบันการเงินก็จะไมปฏิบัติ อันจะเปนการปองกันการกระทําความผิดฐาน
ทุจริตสถาบันการเงินไดอีกทางหน่ึง

นอกจากน้ัน ผลการศึกษา ไดเสนอแนะเพิ่มเติมวาการแกปญหาวิกฤตสถาบันการเงิน
จําเปนตองมี กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ในการชวยเหลือ
สถาบันการเงินท่ีขาดสภาพคลอง และ สถาบันคุมครองเงินฝาก (DPA) ในการสะสมเงินของ
สถาบันการเงินในยามเกิดวิกฤตสถาบันการเงินในอนาคต และยังมีความจําเปนตองสนับสนุนให
สถาบันการเงินตางๆมีบริษัทบริหารสินทรัพย (AMC) เพื่อชวยเหลือในการบริหารหน้ีเสียของ
สถาบันการเงิน



กิตติกรรมประกาศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี  จัดทําข้ึนมาเพื่อการศึกษาแนวทางการดําเนินคดี
ทุจริตสถาบันการเงินและการติดตามทรัพยสินคืน ในวิกฤตสถาบันการเงินไทย ป 2540 (วิกฤตตม
ยํากุง) เพื่อจะเปนประโยชนตอภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะ ธนาคารแหงประเทศไทย
ในฐานะผูกํากับดูแลสถาบันการเงิน กระทรวงการคลังในฐานะผูดูแลระบบการเงินการคลังของ
ประเทศ กระทรวงการตางประเทศในฐานะเปนผูประสานงานกับตางประเทศในการสงผูรายขาม
แดนและการติดตามทรัพยสินนอกประเทศคืน พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล
ในฐานะผูบังคับใชกฎหมายโดยตรง นอกจากน้ัน ภาคเอกชน ก็คือสถาบันการเงินใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน โดยประโยชนท่ีได คือใชเปนแนวทางการรวบรวมพยานหลักฐานและ
การวินิจฉัยสั่งคดีการเงินการธนาคาร ตลอดจน เปนการปองกันปญหาท่ีจะเกิดวิกฤตสถาบัน
การเงินในอนาคต โดยการศึกษาไดรวบรวมขอมูลจากประสบการณในการทํางานในฐานะเปนอดีต
พนักงานอัยการ และปจจุบันเปนพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย นอกจากน้ัน ยังไดขอมูลจาก
ทฤษฎีท่ีสําคัญ และผลของการสัมมนา ดวย

ผูเขียน ขอขอบพระคุณผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ (นาย
ธีรวัฒน ภูมิจิตร) ผูบริหารระดับสูง กระทรวงการตางประเทศ และเจาหนาท่ี ท่ีชวยสนับสนุนให
รายงานการศึกษาฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดี ขอขอบพระคุณ คณะอาจารยท่ีปรึกษา ท่ีชวยกลั่นกรอง
และพิจารณารายงานศึกษาฉบับน้ี ท่ีเดิมเขียนดวยประสบการณ แตคณะอาจารยท่ีปรึกษา
สามารถทําใหเปนผลงานทางวิชาการไดเปนอยางดี   ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารยวีระพงษ บุญ
โญภาส ศาสตราจารยประจํา คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ท่ีไดเสียสละเวลาให
สัมภาษณ เร่ืองทฤษฎีการสบคบกัน (Conspiracy Theory) และทายท่ีสุด ขอขอบพระคุณ
นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี ผูชวยผูวาการ สายชวยงานบริหาร ธนาคารแหงประเทศไทย ท่ี
สนับสนุนใหไดเขาอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนท่ี 4

รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับสมบูรณน้ี เปนเพียงฐานขอมูลเชิงวิชาการในระดับหน่ึง
ท่ีพอจะเปนประโยชนในการเสนอแนะแนวทางการดําเนินคดีทุจริตสถาบันการเงิน และการติดตาม
ทรัพยสินคืนท้ังในและตางประเทศ ท้ังน้ีหากมีขอบกพรองท้ังหลายท้ังปวงท่ีเกิดข้ึนในรายงาน
ฉบับน้ี ผูเขียนขออภัยมา ณ โอกาสน้ีดวย
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 สภาพและความสําคัญของปญหา
ระบบสถาบันการเงินท่ีม่ันคง และมีประสิทธิภาพจะชวยผลักดันใหเศรษฐกิจ

ของประเทศขยายตัวไดอยางย่ังยืนและมีเสถียรภาพ การท่ีระบบสถาบันการเงินจะมีความม่ันคง
ไดจะตองข้ึนอยูกับ สองปจจัยหลักอันไดแก ปจจัยแรก ก็คือ ความม่ันคงของสถาบันการเงิน
น้ันเอง กลาวคือมีการบริหารการจัดการท่ีดี มีผูบริหารท่ีดี มีธรรมาภิบาลในการบริหารท่ีดี
ปจจัยท่ี 2 ก็คือการมีปจจัยแวดลอมหรือมีปจจัยพื้นฐานท่ีเหมาะสม กลาวคือ มีธนาคารกลางท่ี
กํากับดูแลสถาบันการเงินอยางเหมาะสมและเปนธรรมกับทุกสถาบันการเงิน มีการออก
กฎหมาย กฎระเบียบ คําสั่ง และพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่ีดี

ระบบสถาบันการเงินของประเทศไทย ประกอบดวย ธนาคารพาณิชยไทย 14
แหงธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย 1 แหง ธนาคารพาณิชยท่ีเปนบริษัทลูกของธนาคาร
ตางประเทศ 1 แหง สาขาของธนาคารตางประเทศ 15 แหง บริษัทเงินทุน 3 แหง บริษัท
เครดิตฟองซิเอร 3 แหง สํานักงานผูแทนธนาคารพาณิชยตางประเทศ 30 แหง บริษัทบริหาร
สินทรัพย 22 แหง สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 8 แหง บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) 1 แหง
(อยูระหวางปดกิจการ) บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด 1 แหง บริษัทผูประกอบธุรกิจบัตร
เครดิต 11 แหง บริษัทผูประกอบธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกับ 26 แหง (ขอมูล
www.bot.or.th ณ วันท่ี 5 มิถุนายน 2555)

หากพิจารณา เงินใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชยท้ังระบบ พบวา ธนาคาร
พาณิชยปลอยสินเช่ือมากท่ีสุดในระบบสถาบันการเงิน เปนสัดสวน รอยละ 93 หรือ ประมาณ
5.7 ลานลานบาท บริษัทเงินทุน สัดสวน รอยละ 0.96 หรือ ประมาณ 58,972 ลานบาท บริษัท
เครดิตฟองซิเอร สัดสวน รอยละ 0.02 หรือ ประมาณ 1,042 ลานบาท บริษัทประกันชีวิต
สัดสวน รอยละ 0.91 หรือ ประมาณ 55,562 ลานบาท และ บริษัทท่ัวไปท่ีประกอบธุรกิจท่ีมิใช
สถาบันการเงิน (non bank) มีสัดสวนประมาณ รอยละ 4.94 หรือ ประมาณ 302,400 ลาน
บาท รวมท้ังระบบ ท้ังท่ีเปนสถาบันการเงินและมิใชสถาบันการเงินท้ังระบบ  ประมาณ
6,124,724 ลานบาท หากเงินจํานวนดังกลาว มีผูบริหารสถาบันการเงินทุจริตหรือ ยักยอกเปน
ของตนเองหรือพวกพอง ยอมสงผลแกหายนะของประเทศ อยางหลีกเลี่ยงไมได เหมือนเชน
ประเทศกรีซ ในปจจุบัน
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แผนภูมิ ท่ี 1 แสดงขนาดสินเช่ือ ของสถาบันการเงิน และมิใชสถาบันการเงิน ท้ังระบบ

Legal and Litigation DepartmentLegal and Litigation Department

ขนาดสินเชื่อท้ังระบบ

บริษัททั่วไปที่
ประกอบธุรกิจ

non-bank
302,400 ลบ.

(4.94)%

บริษัทเครดิตฟองซิเอร
1,042 ลบ.            (0.02)%

บริษัทประกัน
ชีวิต 55,562 ลบ.

(0.91)%

บริษัทเงินทุน 58,972 ลบ. (0.96)%

ธนาคาร 5,706,748
ลบ. (93)%

6,124,724 ลานบาท

จากการท่ีประเทศไทย เกิดภาวะวิกฤติสถาบันการเงิน ป 2540 หรือเปนท่ีรูจัก
กันดีในช่ือวา วิกฤติตมยํากุง คนตางชาติรูจักกันดีในนาม (Tom Yum Kung Crisis) เปนท่ี
ปฏิเสธไมไดเลยวาวิกฤติคร้ังน้ัน เกิดผลกระทบอยางรายแรงกับประเทศ สรางความเสียหาย
อยางรวดเร็วรุนแรง และมีมูลคามหาศาล โดยเฉพาะความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ ซ่ึงประชาชนท่ัวไปอาจกลาววา ประเทศไทยเสียเอกราชทางเศรษฐกิจ เพราะ
รัฐบาลตองกูยืมเงินจาก กองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ International Monetary Fund
หรือ IMF เพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจตกต่ําอยางรุนแรง เหตุท่ีกลาววาเสียเอกราชทางเศรษฐกิจ
เพราะประเทศไทยจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตามกรอบการฟนฟูของ IMF เชน การรักษาอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การรักษาระดับเงินเฟอ การรักษาเงินทุนสํารองในประเทศ และ
อื่นๆ ตามกรอบท่ี IMF กําหนดไวเหมือนเชน ประเทศกรีซในขณะน้ี ซ่ึงประชาชนมีความ
ยากลําบากในการดําเนินชีวิต เชนเดียวกับประชาชนคนไทยในขณะน้ัน ผลกระทบท่ีเห็นชัดเจน
คือคาเงินบาท จาก 25 บาท ตอ 1 US dollar เพิ่มข้ึนเปน 50-60 บาทตอ 1 US dollar นักเรียน
ท่ีกําลังศึกษาตอตางประเทศ ครอบครัวไมสามารถสนับสนุนไดตองกลับมาเรียนเมืองไทย
สถาบันครอบครัวมีอัตราการหยารางสูงมาก รวมท้ังอัตราการวางงานซ่ึงเพิ่มข้ึนอยางมากมาย
สาเหตุท่ีเกิดวิกฤติตมยํากุง มีหลายสาเหตุ ไมวาจะเกิดจากการเปดระบบวิเทศธนกิจ หรือ BIBF
(Bangkok International Banking Facility) ทําใหเงินทุนจากตางประเทศไหลเขาออกไดงาย
การสั่งปดกิจการสถาบันการเงินหลายแหงรวมถึงมีการปลอยสินเช่ือโดยทุจริต ทางการตอง
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นําเงินไปชวยสถาบันการเงินเพื่อใหมีสภาพคลอง  มิฉะน้ันประชาชนจะไมไววางใจระบบสถาบัน
การเงินและแหมาถอนเงินท้ังระบบ ประเทศก็จะเสียหายเพิ่มเติมอีก จนมีคํากลาวอยางไมเปน
ทางการวา “ขาราชการทุจริตเปนเวลาหลายรอยปประเทศยังอยูได หากแตภาคเอกชน
โดยเฉพาะภาคสถาบันการเงินทุจริต สงผลใหประเทศตกเปนเมืองข้ึนทางเศรษฐกิจ” ทางการ
โดยกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) นําเงินเขาไปชวยเหลือเปน
จํานวนมากจนเปนหน้ีมากกวา 1.44 ลานลานบาท ปจจุบันผานมาแลวเกือบ 15 ป ยังเหลือหน้ี
1.14 ลานลานบาท  ผลของการกระทําดังกลาวสวนหน่ึงเกิดจาก ผูบริหารสถาบันการเงิน
บริหารงานผิดพลาด มีการทุจริตตอหนาท่ีในการปลอยสินเช่ือใหกับพวกพอง มีการไซฟอนเงิน
ของสถาบันการเงิน หรือมีการทุจริตโดยการฟอกเงินท่ีทุจริตจากสถาบันการเงิน และยักยาย
ถายเททรัพยสินไปตางประเทศ จนมีคํากลาววา ผูบริหารสถาบันการเงินท่ีลมเหลว มีการลม
บนฟูก ทางการไมสามารถเอาผิดได

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาประสบการณในอดีตในการดําเนินคดีทุจริตสถาบันการเงิน จาก

ประสบการณการทํางานพบวา  วิกฤติสถาบันการเงินไทยเกิดข้ึนเปน Cycle หรือหมุนเวียน
ตลอดเวลา โดยนับจากป พ.ศ. 2522 เกิดวิกฤติราชาเงินทุน มีการทุจริตของผูบริหารสถาบัน
การเงิน และในป พ.ศ. 2526 เกิดวิกฤติเงินทุน/ทรัสต หรือมีการจัดตั้งทรัสตเถื่อน เพื่อ
หลอกลวงประชาชนใหมาฝากเงิน  โดยทุจริตยักยอกเงินท่ีฝากไป และผลของการน้ัน ทําให
ประเทศไทยตองกูเงินจาก IMF เปนคร้ังแรกในป พ.ศ.2527

1.2.2 เพื่อศึกษาแนวทางแกปญหาการดําเนินคดีทุจริตสถาบันการเงิน  การแกไข
ปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา ในป พ.ศ. 2528 ทางการไทยจึงจัดตั้ง กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน เพื่อชวยเหลือสภาพคลองของสถาบันการเงิน โดยรับซ้ือและรับโอนลูกหน้ี
ของสถาบันการเงินท่ีขาดสภาพคลองมาบริหาร พรอมท้ังเขาถือหุนของสถาบันการเงินน้ันๆ
จนกระท่ัง ในป พ.ศ. 2540 เกิดวิกฤติสถาบันการเงิน หรือวิกฤติตมยํากุง ถือวาเปนคร้ังใหญ
ท่ีสุดทําใหประเทศไทยตองกูเงินจาก IMF เปนคร้ังท่ี 2 ดวยจํานวนเงินกูภายใตโครงการฟนฟู
เศรษฐกิจประมาณ 17,000 ลานดอลลารสหรัฐ ดวยเหตุวิกฤติสถาบันการเงินดังกลาวหมุนเวียน
เปน Circle การศึกษาประวัติศาสตรวิกฤติสถาบันการเงินไทยจึงมีความจําเปน

1.2.3 เพื่อปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนอีกในอนาคต ประเทศไทยจะมีวิธีเยียวยาใน
การแกปญหาใหวิกฤติลุลวงไปไดเร็วมากนอยเพียงใด หากเกิดวิกฤตสถาบันการเงินอีกคร้ังหน่ึง

1.2.4 เพื่อศึกษาการบังคับใชกฎหมายในการแกไขปญหาสถาบันการเงิน โดยการ
ดําเนินคดีทุจริตสถาบันการเงินสามารถนําคนผิดมาลงโทษใหได โดยเฉพาะผูบริหารสถาบัน
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การเงินท่ีทุจริตยักยอกเงินของสถาบันการเงิน รวมท้ังฟอกเงินท่ีทุจริต ยักยายถายเททรัพยสิน
ไปใหพวกพองหรือยักยายไปตางประเทศ ทางการไทยจะมีวิธีการบังคับใชกฎหมายเพื่อติดตาม
ทรัพยสินและเรียกทรัพยสินน้ันคืนกลับประเทศไทย โดยพัฒนาปรับปรุงการบังคับใชกฎหมาย
ใหมีประสิทธิภาพ

1.3 ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาการตรวจสอบสถาบันการเงิน การรวบรวมพยานหลักฐาน เกี่ยวกับ

การดําเนินคดีผูบริหารสถาบันการเงินท่ีกระทําผิดหนาท่ีของตนดวยประการใดๆ โดยทุจริต
จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนในลักษณะท่ีเปนทรัพยสินของสถาบันการเงิน และ
ข้ันตอนกระบวนการดําเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมไทย ตั้งแตช้ันธนาคารแหงประเทศไทย
พนักงานสอบสวน  สํานักงาน ปปช. สํานักงาน ปปง. กรมสอบสวนคดีพิเศษ พนักงานอัยการ
และศาล ตลอดจนศึกษาคดีสงผูรายขามแดน ตามพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศ
ทางอาญา และสนธิสัญญาระหวางประเทศ รวมท้ังศึกษาการติดตามทรัพยสินและการเรียก
ทรัพยสินคืน โดยใชความรวมมือระหวางประเทศ และกฎหมายวาดวยการตอตานการฟอกเงิน
โดยยกตัวอยางการดําเนินคดีประกอบการศึกษา

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา
1.4.1 การศึกษาน้ีเปนการศึกษา เชิงคุณภาพ เพื่อเปนแนวทางการดําเนินการ

ของผูบังคับใชกฎหมาย ไมวาจะเปนนักฎหมายสถาบันการเงิน นักกฎหมายของธนาคารกลาง
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ เจาหนาท่ี ปปช. และศาล

1.4.2 ขอมูลท่ีใชเปนขอมูลปฐมภูมิ ท่ีใชประสบการณการในการทํางาน
1.4.3 ตัวอยางท่ีใชประกอบการศึกษา ไดแกรายงานการตรวจสอบสถาบัน

การเงินของ ผูตรวจการสถาบันการเงิน คําวินิจฉัยของฝายกฎหมายละคดีของธนาคารแหง
ประเทศไทย

1.4.4 เคร่ืองเมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดจากการสัมภาษณ และรวบรวม
จากบันทึกการทํางาน ตลอดจนคําวินิจฉัยของสํานักงานอัยการสูงสุด ในการสั่งฟอง และสั่ง
เด็ดขาด ไมฟอง

1.4.5 วิเคราะหขอมูล จากการเปรียบเทียบคําวินิจฉัย คําพิพากษาศาล และ
คําสั่งของธนาคารแหงประเทศไทย และอื่นๆท่ีเกี่ยวของ

1.5 ประโยชนของการศึกษา
สามารถนําการศึกษามาปรับใชในการวางยุทธศาสตรของชาติในการผลักดัน

ใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศ ในการตอตานการฟอกเงินท่ีเกิดจากผูบริหารสถาบัน
การเงิน หรือพวกพอง ทุจริตยักยอกทรัพยสินของสถาบันการเงินไปใชประโยชนเพื่อตนเองหรือ
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ผูอื่น  รวมท้ังเปนประโยชนกับหนวยงานกระบวนการยุติธรรม เพื่อศึกษาขอผิดพลาดใน
การดําเนินคดีท่ีไมสามารถนําคนผิดมาลงโทษได และสามารถนําการศึกษามาติดตามทรัพยสิน
คืนเพื่อเยียวยาปญหาของสถาบันการเงิน ท่ีกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศ ทายท่ีสุดจะนํา
การศึกษามาปรับใชในกระบวนการตรวจสอบของสถาบันการเงิน เพื่อรักษาเสถียรภาพ
ของสถาบันการเงิน อันเปนหนาท่ีหลักของธนาคารแหงประเทศไทย  ซ่ึงเปนธนาคารกลางของ
ประเทศ ในอันท่ีจะปฏิบัติตนใหเปนองคกรท่ีมีมาตรฐานสากล เย่ียงธนาคารกลางอื่นๆของโลก



6

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี ผลการสัมมนา คําพิพากษาศาลฎีกาและแนวปฏิบัติที่เก่ียวของ

2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ

ทฤษฎีการสมคบกัน (Conspiracy Theory)

บทสัมภาษณ

ศาสตราจารยวีระพงษ  บุญโญภาส
ตําแหนงปจจุบัน

- ศาสตราจารยประจํา  คณะนิติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ผูอํานวยการศูนยขอมูลอาชญากรรมทางธุรกิจและการฟอกเงิน คณะนิติศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- กรรมการธุรกรรม สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สถานที่ คณะนิติศาสตร  จุฬาฯ
วันที่ 22  มิถุนายน 2555

ทฤษฎีการสมคบกัน (Conspiracy Theory)  เปนหลักกฎหมายหน่ึงของระบบ
กฎหมายแบบคอมมอนลอว (Common Law) ตามหลักพื้นฐานของความผิดฐานสมคบอยูท่ี
ผูสมคบทุกคนจะตองมีความรับผิดเชนเดียวกับตัวการในการกระทําท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีผู ท่ีรวม
สมคบไดตกลงกัน  โดยทฤษฎีการสมคบไดมีการนําการบังคับใชกับการกระทําความผิดอาญา
ของบุคคลเปนคร้ังแรกในประเทศอังกฤษ ในระยะเวลาน้ันประเทศอังกฤษใชระบบกฎหมายแบบ
คอมมอนลอว (Common Law) จึงไมไดมีการบัญญัติความรับผิดฐานน้ีเปนลายลักษณอักษร
แตศาลของประเทศอังกฤษไดวางหลักและทําการตัดสินคดีโดยอาศัยแนวทางตามคําพิพากษา
ของศาลในคดีกอน (Precedent) ภายหลังจากท่ีไดแยกระบบกฎหมายออกเปน 2 ระบบคือ
ระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว (Common Law) กับระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว (Civil Law)
ปรากฏวาหลักกฎหมายแบบคอมมอนลอว (Common Law) กําหนดใหความรับผิดฐานสมคบ
เปนหลักความรับผิดทางอาญาของบุคคลซ่ึงเปนหลักท่ัวไป  สวนระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว
(Civil Law) กําหนดใหรับผิดฐานสมคบเปนขอยกเวนใชบังคับสําหรับความผิดฐานใดฐานหน่ึง
เทาน้ัน
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หลักการสมคบกันกระทําความผิดถือวา การท่ีบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไปตกลงกัน
เพื่อจะกระทําการใดๆ ยอมเปนความผิดแลว เน่ืองจากกฎหมายตองการท่ีจะเขาไปแทรกแซง
ข้ันตอนการตกลงซ่ึงเปนข้ันตอนเร่ิมแรกท่ีคิดจะกระทําความผิด เพื่อปองกันยับย้ังมิใหมี
การกระทําความผิดตามท่ีตกลงกันตองเกิดข้ึนจริง โดยเปนการพิจารณาจากเจตนาท่ีไมดีของผู
ท่ีรวมสมคบกันเทาน้ัน ซ่ึงไมไดพิจารณาวาการตกลงกันดังกลาวจะเปนการกระทําท่ีใกลชิดตอ
ผลถึงข้ันการตระเตรียมการ หรือพยายามกระทําความผิดหรือไมแตอยางใด  โดยในประเทศ
อังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีท่ีมาจากระบบกฎหมาย Common Law ถือวา มาตรการ
สมคบกันกระทําความผิดเปนหลักความรับผิดทางอาญาท่ัวไปของบุคคลท่ีใชครอบคลุมทุกฐาน
ความผิดท่ีมีการสมคบกันกระทํา เน่ืองจากองคประกอบความรับผิดประกอบดวยองคประกอบ
ภายนอกคือ “การตกลงกัน”  สวนองคประกอบภายในคือ “เจตนาท่ีจะกระทําผิดตามท่ีไดตกลง
กัน” ดังน้ัน ในการพิสูจนถึงองคประกอบความผิดจึงกระทําไดโดยงาย เพียงแคพิสูจนใหเห็นได
วาบุคคลเหลาน้ันไดมีการตกลงกันก็เปนการเพียงพอแลว ซ่ึงการตกลงกันน้ันอาจเปนการ
แสดงออกถึงการกระทําท่ีเปนปกติวิสัยเชน ทาทาง อากัปกิริยา หรือแสดงสัญลักษณอยางไรก็
ได จึงทําใหความรับผิดฐานน้ีนิยมนําไปใชกับการกระทําความผิดประเภทท่ีปกปดวิธีดําเนินการ
และโครงสรางขององคกร เชน  กระทําความผิดในรูปแบบองคกรอาชญากรรม เพื่อเอาผิดแกผูท่ี
อยูเบ้ืองหลังของการกระทําผิดไดหมดทุกคน

ในระบบกฎหมายคอมมอนลอวไดวางหลักสมคบกันกระทําความผิดวา เปนการ
ตกลงกัน (Agreement) ท่ีจะกระทําความผิดอาชญากรรมอยางหน่ึงๆ ซ่ึงวัตถุประสงคของการ
หาม มิใหมีการตกลง เน่ืองมาจากตองการท่ีจะเขาไปแทรกแซงข้ันตอนเร่ิมแรก (Early Stage)
ของ การท่ีจะกระทําความผิดตอไป และเปนการปองกันมิใหบุคคลกระทําหรือรวมกระทํา
ความผิดตามท่ีไดตกลงกันอันเปนการกระทําความผิดหลักเกิดข้ึน อยางไรก็ตาม การสมคบกัน
กระทําความผิดน้ันมีความแตกตางไปจากความผิดฐานพยายาม (Attempt) แมความผิดท้ังสอง
จะมีลักษณะเพื่อปองกันมิใหมีการกระทําความผิดจริงเกิดข้ึน แตองคประกอบของความผิด
มีความแตกตางกัน เพราะความผิดฐานพยายาม (Attempt) มีลักษณะเปนการพยายามท่ีจะ
กระทําความผิด ซ่ึงมีหลักท่ีจะตองเปนการกระทําท่ีใกลชิดตอผล (Proximity Rule) แตยังไมมี
ความผิดสําเร็จเกิดข้ึนแต อยางใด  และถาหากความผิดน้ันเกิดเปนความผิดสําเร็จแลวก็จะไมมี
ความรับผิดในสวนของพยายามอีก ในสวนของลักษณะของความผิดฐานสมคบน้ัน จะเปน
ความผิดตอเม่ือไดมีการตกลงกัน (Agreement) ตางกับความผิดฐานพยายาม (Attempt) การ
ตกลงกันท่ีจะเปนความรับผิดฐานสมคบอาจเปนการหางไกลตอผลสําเร็จของการกระทําก็ได ไม
จําตองมีการกระทําท่ีเปนการใกลชิดตอผลเหมือนดังเชนความผิดฐานพยายาม (Attempt)
เน่ืองจากเจตนารมณของกฎหมายในเร่ืองของสมคบ ตองการท่ีจะยับย้ังไมใหมีการกระทํา
ความผิด โดยเปนการ”หามบุคคลตกลงกันกระทําความผิด” ก็เพียงพอท่ีจะทําใหการสมคบกัน
น้ันเปนความรับผิดในทางอาญาไดแลว  เน่ืองจากวัตถุประสงคหลักของกฎหมายอาญามุงหมาย
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ใหสมาชิกของสังคมไดรับการคุมครองในชีวิตและทรัพยสิน

ปจจุบัน ทฤษฎีการสมคบถูกนํามาพัฒนาใหเปนเคร่ืองมืออันทรงประสิทธิภาพ
ในการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหมๆ  โดยเฉพาะในความผิดท่ีมีการกระทําลักษณะแบบ
องคกรอาชญากรรม (เปนการบัญญัติใหสอดคลองกับความผิดฐานสมคบตามท่ีกําหนดไว
ในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีกระทําโดยองคกร
อาชญากรรม (the United Nations Convention against Transnational Organized Crime,
2000) ขอ 5 วรรค 1 (ก) (1) ) ไดแก  ความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 8 , พระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 9, พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคามนุษย พ.ศ. 2551 มาตรา 9  ท้ังน้ี มาตรการสมคบกันกระทําความผิด จึงมีความ
เหมาะสมในการนํามาใชกับอาชญากรรมกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีลักษณะของการกระทํา
ท่ีซับซอน แยบยล ปกปดวิธีดําเนินการและมีบุคคลหลายฝายเกี่ยวของอันยากตอการสาวไปถึง
บุคคลท่ีอยูเบ้ืองหลังการกระทําความผิด เพราะการนําหลักกฎหมายอาญาเร่ืองของตัวการ  ผูใช
ผูสนับสนุนมาปรับใชในคดีเศรษฐกิจทําไดอยางลําบากเน่ืองจากมีปญหาในการแสวงหา
พยานหลักฐาน และบางกรณีกฎหมายไดกําหนดคุณสมบัติของผูกระทําความผิดเอาไวเปนการ
เฉพาะ ซ่ึงสงผลใหบุคคลอื่นท่ีเขารวมกระทําการอันเปนความผิดไดรับโทษนอยกวาหรือไมได
สัดสวนกับการกระทําความผิด เชน ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีตามประมวลกฎหมายอาญา ใน
กรณีท่ีบุคคลธรรมดาผูรวมกระทําความผิดกับเจาพนักงานไมอาจรับโทษฐานเปนตัวการรวมกับ
เจาพนักงานได  คงลงโทษไดเพียงฐานสนับสนุนเทาน้ันฯ ซ่ึงมาตรการสมคบสามารถชวย
แกปญหาการบังคับใชกฎหมายในประเด็นน้ีได

2.2 ผลการสัมมนา ในหัวขอ “10 ป การดําเนินคดีตลาดเงิน ตลาดทุนไทย : ประสบ
ความสําเร็จหรือลมเหลว” ขอมูลที่ไดจาก โครงการ การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ไทยกับ ปญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยความรวมมือระหวาง สํานักงานอัยการ
สูงสุด ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดเคยใหทุนสนับสนุนการจัดสัมมนาในเร่ืองดังกลาวแลว
ในหัวขอ “10 ป การดําเนินคดีตลาดเงิน ตลาดทุนไทย : ประสบความสําเร็จหรือลมเหลว”
โดยเน้ือหาของการสัมมนาไดกลาวถึงประเด็นปญหาตางๆ พรอมท้ังขอเสนอแนะ ในการ
ดําเนินคดี ดังตอไปน้ี
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ประเด็นท่ี 1 :  ความรูความเขาใจกฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับ
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางเศรษฐกิจ : การตีความปญหาขอกฎหมายและปญหา
ขอเท็จจริง  กลาวคือ ในการดําเนินคดีท่ีผานมาน้ันจะมีปญหาการตีความคําวา  “ ทุจริต ” ทํา
ใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ กลาวคือแตละหนวยงานจะมีความเห็นท่ีแตกตางกันในการตีความ
คําวาทุจริต  สงผลใหผูตองหาไดรับการคุมครองตามกฎหมาย

ประเด็นท่ี 2 : ความรวมมือและการประสานงานระหวางบุคลากรและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศกลาวคือควรมีการรวมมือกันในรูปของ
คณะทํางาน ซ่ึงนาจะประกอบดวย กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย พนักงาน
สอบสวน และพนักงานอัยการ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการดําเนินคดีและไดพยานหลักฐานท่ี
ครบถวน

ประเด็นท่ี 3 : การนําเสนอ รวบรวม และรับฟงพยานหลักฐานในการดําเนินคดี
กลาวคือ  ควรนําระเบียบเกี่ยวกับการนําเสนอพยานหลักฐานในศาลทรัพยสินทางปญญาและ
การคาระหวางประเทศ มาใชในคดีสถาบันการเงิน ซ่ึงประกอบดวย การรับฟงพยานหลักฐานท่ี
เปนคอมพิวเตอร การขอคุมครองพยานหลักฐานกอนท่ีจะมีการฟองคดี การสงบันทึกถอยคํา
พยานแทนการไปเบิกความท่ีศาล และ การท่ีคดีจากศาลช้ันตนสามารถข้ึนไปยังศาลฎีกาไดโดย
ไมตองผานศาลอุทธรณ

ประเด็นท่ี4 :  เหตุแทรกแซงและปจจัยท่ีมีผลตอกระบวนการยุติธรรมทางเศรษฐกิจ
ควรแกปญหาโดยใชหลักธรรมาภิบาล และการสรางจิตสํานึกในหนวยงานตางๆวาการดําเนินคดี
สถาบันการเงินน้ันเปนการดําเนินการเพื่อประโยชนของประเทศชาติ นอกจากน้ี ควรกําหนด
ใหมีความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เน่ืองจากกฎหมายอาญาในปจจุบันยังไม
เพียงพอแกการท่ีจะลงโทษผูขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในบางกรณี

ประเด็นท่ี 5 : บทบาทภารกิจและโครงสรางกระบวนการยุติธรรมทางเศรษฐกิจ
กลาวคือ ควรมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของแตละหนวยงานใหชัดเจน โดยเฉพาะใน
เร่ืองการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานท่ีสําคัญในคดี

ประเด็นท่ี 6 : ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
- การจัดตั้งศาลพิเศษข้ึนเพื่อพิจารณาคดีสถาบันการเงิน
- การนํามาตรการทางแพงมาใชในคดีสถาบันการเงิน
- การมีสินบนนําจับ
- การมีกฎหมายคุมครองผูปฎิบัติหนาท่ีจากการถูกฟองกลับ



10

- การพัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงาน
- การมีสวนรวมของหนวยงานตางๆในการรางกฎหมาย
- การใหหนวยงานตนเร่ืองไดริบทรัพยสินท่ีไดจากการดําเนินคดี
- การนําวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใชในความผิดเกี่ยวกับสถาบันการเงิน

จากการสัมมนาดังกลาวไดขอสรุปวา การบังคับใชกฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน
เพียงประการเดียว ไมสามารถจะประสบความสําเร็จได จึงมีแนวคิดวาควรท่ีจะสรางความ
รวมมือกัน ในการปองกันการทุจริตในสถาบันการเงิน โดยประสานความรวมมือกับบุคคลท่ีอยู
ในกระบวนการยุติธรรมอยางจริงจัง เพื่อใหการดําเนินคดีทุจริตสถาบันการเงินประสบผลสําเร็จ
และ สามารถนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได

ขอสรุปดังกลาวเปนท่ีมาประการหน่ึงของการท่ีธนาคารแหงประเทศไทยเห็น
ความสําคัญของการจัดประชุมสัมมนา ในหัวขอ “ความรวมมือในการปองปรามการทุจริตและ
การบังคับใชกฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน”  ในคร้ังน้ี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวม
ประชุมสัมมนามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโทษและบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ.2551 เพิ่มข้ึน เพื่อสงเสริมความเขาใจและความรวมมือของหนวยงานและ
บุคคลท่ีเกี่ยวของในการปองปรามการทุจริตและกระบวนการบังคับใชกฎหมายธุรกิจสถาบัน
การเงิน และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู และความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายธุรกิจ
สถาบันการเงิน

2.3 คําพิพากษาศาลฎีกา ที่เก่ียวของ
คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1369/2538   คดีระหวาง บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด  โจทก

นาย ตามใจ  ขําภโต จําเลย

คําพิพากษาศาลฎีกา โดยยอไดความวา

ขณะเกิดเหตุโจทกเปนรัฐวิสาหกิจและจําเลยเปนพนักงานของโจทก จึงมี
ฐานะเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจสวนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงฐานะของโจทกภายหลังหรือไมก็หาเปน
เหตุใหมีผลลบลางฐานะโจทกและฐานะความรับผิดของจําเลยในขณะเกิดเหตุไมจึงไมมี
ผลกระทบถึงอํานาจฟองของโจทกและไมเปนสาระหรือประโยชนแกคดีท่ีพึงพิจารณาวินิจฉัย
หนังสือมอบอํานาจเปนหนังสือยืนยันขอบเขตอํานาจในการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนพนักงาน
ของจําเลยและรับรองอํานาจหนาท่ีของจําเลยในฐานะเปนผูแทนนิติบุคคลของโจทกตอ
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บุคคลภายนอกเปนการท่ัวไปสวนมติกําหนดขอบเขตการใชอํานาจของผูแทนดังกลาวอีก
ช้ันหน่ึงเปนขอจํากัดอํานาจเปนการภายในหนังสือมอบอํานาจ จึงไมมีผลเปนการเปลี่ยนแปลง
หนาท่ีและฐานะของจําเลยหรือเปนการเพิกถอนยกเลิกมติดังกลาวไม ลูกหน้ีย่ืนขอสินเช่ือใน
รูปแบบของการกูเบิกเงินเกินบัญชีซ่ึงเกินอํานาจอนุมัติของจําเลย แทนท่ีจําเลยจะเสนอขอ
อนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารโจทกตามระเบียบกลับอนุมัติในรูป เพลซเมนท/โลนหรือเงิน
ฝากเปนการจงใจหาวิธีการหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามระเบียบ และวัตถุประสงคในรูปสินเช่ือท่ี
แทจริงโดยทุจริตเม่ือเจาหนาท่ีของโจทกไดตรวจสอบแลวทักทวงวารูปแบบสินเช่ือดังกลาวเปน
การใหกูและใหแกไขแทนท่ีจําเลยจะแกไขปฏิบัติเปนรูปเงินกู ตามขอทักทวงและขออนุมัติตาม
ระเบียบใหถูกตองตามความจริงจําเลยกลับเปลี่ยนแปลงเปนรูปตั๋วสัญญาใชเงินอันเปนวิธีการ
เลี่ยงไมยอมปฏิบัติตามท่ีทักทวงและไมปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนดไวใหถูกตองอีกท้ังยังมีการ
เพิ่มจํานวนสินเช่ือท่ีเกินอํานาจหลายคร้ังหลายหนช้ีชัดวา เพื่อเอื้อประโยชนกันแกลูกหน้ีเปน
เจตนาทุจริต จําเลยฎีกาวาโจทกไมเสียหายโดยอางวามีการเปลี่ยนตัวลูกหน้ีและไดมีการชําระ
หน้ีท้ังหมดแลวโดยไดยกข้ึนอางตั้งแตช้ันอุทธรณตลอดมาและ มีพยานเอกสารประกอบซ่ึงโจทก
มิไดโตแยงพอรับฟงเปนคุณแกจําเลยไดวาเปนความจริงแตเม่ือตั้งแตจําเลยใหลูกหน้ีกูยืมไป
ลูกหน้ีมิไดชําระหน้ีตามกําหนดเวลาตลอดมาจนกระท่ังจําเลยพนจากตําแหนงแลวตลอดถึง
ขณะท่ีโจทกฟองคดีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกโจทกยอมมีอยูจริงกอนแลวตั้งแตจําเลยกระทําผิด
การเปลี่ยนตัวลูกหน้ีและมีการชําระหน้ีแลวภายหลังเปนเพียงการชําระหน้ีท่ีลาชาและมิไดเกิด
จากการดําเนินการของจําเลยไมอาจรับฟงเปนขอลบลางความเสียหายและ ไมชวยใหจําเลย
พนจากการกระทําผิดน้ันได

(โปรดดูฉบับเต็ม ในภาคผนวก ก)

2.4 ตัวอยางคดีที่ธนาคารแหงประเทศไทยกลาวโทษอดีตผูบริหารสถาบันการเงินใน
ความผิดที่เกิดจากการกระทําโดยทุจริต

ในการดําเนินคดีทุจริตสถาบันการเงิน ภายหลังวิกฤติตมยํากุง 34 คดี ทุนทรัพยท่ี
สถาบันการเงินเสียหาย จํานวน เงินประมาณ 5.2 หม่ืนลานบาท และสงผลกระทบกับ กองทุน
เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน อันเปนนิติบุคคล แยกตางหากจาก ธนาคารแหง
ประเทศไทย มีหน้ีเหลือคงคาง ณ ปจจุบัน กวา 1.14 ลานลานบาท เหตุท่ีความเสียหายมากกวา
ท่ี ธนาคารแหงประเทศไทยดําเนินคดีเน่ืองจากวาหลายๆ คดี พยานหลักฐานหายกและไม
สามารถจะ สงดําเนินคดีไดหมด เพราะหากสงคดีทุกเร่ือง ผลกระทบท่ีรุนแรง ก็คือ เราอาจ
ถูกฟองกลับได หรือไมก็ถูกขมขูหรือแชงวงศตระกูลได

(โปรดดูตัวอยางการดําเนินคดีท่ี ธนาคารแหงประเทศไทย ดําเนินคดีทุจริตสถาบัน
การเงิน ในภาคผนวก ข)
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บทที่ 3

3.1 วิกฤตสถาบันการเงินไทย
3.1.1  ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ยอนกลับไป ชวงท่ีประเทศไทยเกิดวิกฤตสถาบันการเงินท่ีรุนแรง ประมาณ ป 2522-

2527 โดยเฉพาะ ป 2522 ท่ีเกิดวิกฤต บริษัทราชาเงินทุน จํากัด มีการปลอยสินเช่ือเพื่อซ้ือหุน
ตนเองโดยการสรางราคาท่ีสูงเกินความจําเปน จนบริษัทฯขาดสภาพคลองอยางรุนแรง จน
ทางการเขาควบคลุมและถอนใบอนุญาตบริษัทฯ ประชาชนเกิดความวิตก ขาดความเช่ือม่ันใน
ระบบเงินทุนและหลักทรัพย ดัชนีตลาดหลักทรัพยตกลงอยางรวดเร็ว สงผลกระบอยางรุนแรงตอ
ระบบการเงินของประเทศ ในคร้ังน้ัน เราเรียกวิกฤตน้ีวา “วิกฤตราชาเงินทุน” การแกไขปญหา
และการเรียกความเช่ือม่ันจากประชาชน ก็ไดรางกฎหมายท่ีใชช่ือวา พระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ.2522 เพื่อเปนการเพิ่ม
อํานาจใหกับธนาคารแหงประเทศไทยในการกํากับดูแล บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนแล
หลักทรัพย และบริษัทเครดิตฟองซิเอร ซ่ึงเดิมใช พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ.
2505 กํากับกับดูแลท้ังธนาคารพาณิชย และบริษัทเงินทุน เหมือนกัน ทําใหเกิดการหยอนยาน
ในการกํากับดูแล ผูบริหารบริษัทเงินทุน

และในป 2522 ยังไดมีการตราพระราบัญญัติดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน
พ.ศ.2522 ซ่ึงใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กําหนดอัตราดอกเบ้ียของสถาบัน
การเงิน ใหแตกตางจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย รวมท้ังปรับปรุงหลักการ ควบคุม
ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน ท่ีครอบคลุมไปถึงโครงสรางผูถือหุนดวย จากภาวะเศรษฐกิจ
โลกท่ีผันผวนตลอดเวลา ประเทศไทยเปนประเทศเล็ก ยอมกอใหเกิดวิกฤตการเงินเปนระยะๆ
บริษัทเงินทุนใดไมมีความแข็งแกรงมากพอ ก็จะไมสามารถผานพนวิกฤตรุนแรงไปได ธนาคาร
พาณิชยเปนสถาบันการเงินประเภทเดียวท่ีแข็งแกรงอยางมาก มีการปรับปรุงการบริหารงาน
อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหฝาอุปสรรคมาได หากดูขอมูล ณ มิถุนายน 2525 พบวา เรามี
ธนาคารพาณิชย 16 แหงมีสินทรัพยรวม 4 แสนกวาลานบาท ความแข็งแกรงยังมีมากกวา
บริษัทเงินทุน บริษัทประกัน ซ่ึงถือไดวาเปนสถาบันการเงิน เชนกัน เม่ือยางเขาสู ป 2525
ประเทศไทยเขาสูการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 5
ท่ีตองใชเงินลงทุนในโครงการขนาดใหญจํานวนมหาศาล  แตภาคธนาคารยังไมแข็งแกรงเพียง
พอท่ีจะมีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมากนัก

ป 2525 ตลาดเงินตางประเทศประสบภาวะผันผวนอยางรุนแรงอยางหนัก ในประเทศ
มีกระแสวาทางการไทยจะลดคาเงินบาท แต พลเอก เปรม ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรี
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ในขณะน้ัน ตองออกมายืนยันดวยตัวเองวา จะไมมีการลดคาเงินบาทอีก ขณะเดียวกันระบบ
สถาบันการเงินก็เร่ิมเขาสูวิกฤตรอบสอง แมกรณีบริษัทราชาเงินทุน จะไดรับการเยียวยาและ
แกไขไปแลว แตผลกระทบก็ยังเกิดข้ึนและขยายวงกวางไปยังบริษัทเงินทุนหลักทรัพยหลาย
แหง  กอปรกับเศรษฐกิจไทยตกต่ํา ขาดสภาพคลองอยางรุนแรง อีกท้ังบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
หลายแหงมีการบริหารงานผิดพลาดและมีการทุจริต บางบริษัท เงินทุนหลักทรัพยขาด
สภาพคลองตองขอปดกิจการ นอกจากน้ี ในระบบการเงินไทยยังมี ทรัสต ไฟแนนนซ
เครดิตฟองซิเอร ผิดกฎหมายจํานวนมาก เราเรียกชวงน้ีวา “วิกฤตทรัสตเถื่อน” สงผลให
ป 2526 มีการควคุมการปลอยสินเช่ือ เพราะดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลสูงมาก นักลงทุนขาด
ความเช่ือม่ัน จึงมีการดําเนินนโยบายการเงินเขมงวด มีการกําจัดการขยายตัวของสินเช่ือ
ท่ีธนาคารพาณิชยใหกับภาคเอกชน

ตอมาใน วันท่ี 4 ธันวาคม 2528 ธนาคารแหงประเทศไทย ประกาศลดคาเงินบาทเปน
คร้ังท่ี 2 โดยลดจาก 26.20 บาท/ดอลลารสหรัฐ เปน 26.70 บาท/ดอลลารสหรัฐ ผลจากคาเงิน
สหรัฐตกต่ํา และประเทศไทยถือเงินสหรัฐเพียงสกุลเดียว มีการแทรกแซงของประเทศ
มหาอํานาจ สงผลใหคาเงินบาทมาแข็งคา ในป 2529 ในชวงป 2525 ทางการไทยจัดตั้งกองทุน
เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน FIDF ข้ึน เพื่อชวยเหลือสภาพคลองกับสถาบัน
การเงิน ทีมีการบริหารงานผิดพลาดและทุจริต โดยชวยเหลือสภาพคลอง รับซ้ือหน้ีเสีย และรับ
โอนหน้ีเสียจากธนาคารพาณิชยมาบริหารเอง พรอมเขาถือหุนสถาบันการเงินบางแหง โดยหวัง
วาจะไมใหประชาชนแตกตื่นแหมาถอนเงินจากธนาคารพาณิชย จนเกิดความวุนวาย อันจะ
นําไปสูการลดเครดิตของประเทศ

ในป 2534 ภาวะเศรษฐกิจของไทยอยูในชวงของ พลเอก ชาติชาย ชุณหวัณ
มีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางรอนแรงอีกคร้ังหน่ึง มีเงินไหลเขาประเทศถึง 1.4 แสนลาน
บาท สงผลใหดัชนีตลาดหลักทรัพย ไตระดับข้ึนอยางตอเน่ือง แตในทางกลับกัน ดุลการคากลับ
ขาดดุลตอเน่ืองในปเดียวัน ในขณะน้ันภาคการธนาคารยังมีความแข็งแกรง มีเทคโนโลยี
มากมาย เชน

ท่ีมา กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

วิกฤติสถาบันการเงินไทย

Finance
companies

crisis

1979/ 2522 1983/ 2526

- วิกฤติเงินทุน/ทรัสต

1997/2540 2008/2551

Credit Foncier
companies crisis

Asian Finance
crisis

Global Finance
crisis

- วิกฤติ ราชาเงินทุน

2528 - จัดตั้ง FIDF
• ชวยเหลือสภาพคลอง
• รับซ้ือ รับโอนจาก สง.
• เขาถือหุน สง.

2541
– FIDF Nationalized 6 banks

- จัดตั้ง ปรส./ บบส.
- ปด 56 บง. 2542

– จัดตั้ง CDRAC

2543
– FIDF
- จัดตั้ง บบส. ของรัฐ
– กระทรวงการคลังตั้ง บสท.

Reengineering
legal frame
work Thai
financial
system safety
net

การใหความชวยเหลือสถาบันการเงิน
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ยอนมาในป 2535 – 2544 เปนชวงมหาวิปโยค โดยเฉพาะในป 2540 ประเทศไทย
ประสบปญหาเศรษฐกิจอยางรุนแรง ท่ีถึงข้ึนประเทศตกเปนเมืองข้ึนทางเศรษฐกิจก็วาได เรา
เรียกวิกฤตน้ีวา “วิกฤตตมยํากุง” กลาวคือ

ในป 2537 ปญหาเศรษฐกิจเร่ิมกอตัว โดยมีบริษัทเงินทุนกาวไปเปนธนาคารพาณิชย
ซ่ึง บง.เหลาน้ี มีสภาพคลองสูงมาก แตไมทราบวาเงินทุนท่ีไหลเขามามีเหตุและผลมากนอย
เพียงใด กอปรกับธนาคารแหงประเทศไทยก็มีนโยบายจะยกระดับบริษัทเงินทุนเปนธนาคาร
พาณิชยขนาดเล็กเชนกัน เพราะบริษัทเงินทุนบางแหงมีทรัพยสินมากวาธนาคารพาณิชยขนาด
เล็กบางแหง เหตุผลท่ีดําเนินการเชนน้ันก็เพื่อเปนการปรับโครงสรางระบบการเงินใหมี
ประสิทธิภาพ และยังขยายขอบเขตการทําธุรกิจเงินทุนใหกวางขวางข้ึน และในป 2537
ธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ หรือ BBC ประสบปญหาทางการเงิน มีการทุจริตจํานวนมาก
หากอานหนาหนังสือพิมพ จะพบช่ือ ของ คุณเกริกเกรียติฯ ผูบริหารธนาคาร BBC หรือ
มิฉะน้ันจะพบ นายราเกซฯ ผูหลบหนีจากประเทศไทยไปประเทศแคนาดา  เปนตน

ในป 2539 มีการอภิปรายในสภาผูแทนราษฎร เพื่อไมไววางใจรัฐบาลในขณะน้ันสงผล
ใหประชาชนและนักลงทุนพากันแตกตื่นแหไปถอนเงินจากธนาคาร จนกระท่ัง กองทุนเพื่อ
การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน FIDF ตองเขาไปเพิ่มทุนหลายระลอกแตในท่ีสุด
ก็ไมสามารถแกปญหาได ธนาคาร BBC จําเปนตองปดตัวลง ในป 2540 ธนาคารแหงประเทศ
ไทย กลาวโทษอดีตผูบริหารธนาคาร BBC หามออกนอกราชอณาจักร และมีคําสั่งยึดยึด
ทรัพยสินของผูบริหารดวย น่ันคือ ประเทศไทยเกิดวิกฤตสถาบันการเงิน หรือวิกฤตตมยํากุง

ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย และบริษัทเครดิตฟองซิเอร
หลายแหงขาดสภาพคลอง มีการทุจริตสถาบันการเงิน ปลอยสินเช่ือใหกับตนเองและพวกพอง
จํานวนมาก บางรายพบวา ปลอยสินเช่ือใหกับบุคคลลมละลายไดดวย นอกจากน้ัน ในป 2540-
2544 การเก็งกําไรคาเงินบาทมีมากข้ึน สงผลใหประเทศไทยลดคาเงินบาท เม่ือวันท่ี
2 กรกฎาคม 2540 และหันมาใชระบบอัตราแลกเปลี่ยน แบบมีการจัดการ Managed Float
หลังจากน้ันเงินทุนสํารองระหวางประเทศทรุดฮวบ ทางการไทยตองปดบริษัทเงินทุน 58 แหง
และ ป 2541 รัฐบาลกอตั้ง โครงการ 14 สิงหาคม 2541 เพื่อชวยใหธนาคารพาณิชยเพิ่มทุนได
โดยท่ีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนใหญ ธนาคารท่ีขอเขาเขาโครงการไดแก ธนาคารไทย
พาณิชย ธนาคารทหารไทย บริษัทเงินทุนทิสโก แตก็มีหลายธนาคารท่ีระดมเงินทุนดวยตนเอง
ในขณะน้ัน ธนาคารแหงประเทศไทย ไดกอตั้งสายคดี ธนาคารแหงประเทศไทยข้ึน โดยเชิญ
พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด มาเปนพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อ
ดําเนินคดีทุจริตสถาบันการเงิน  สาเหตุการกอใหเกิดการบริหารงานธนาคารอยางไมมี
ประสิทธิภาพ เกิดจากหลายสาเหตุ ประกอบดวยตามแผนภูมิ
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ท่ีมา กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
สาเหตุสําคัญประกาหน่ึงก็คือ ผูบริหารขาดธรรมาภิบาล มีการทุจริตจํานวนมาก มี

การปลอยสินเช่ือแบบ กระจุกตัว คือปลอยสินเช่ืออสังหาริมทรัพย จนเกิดภาวะฟองสบูแตก
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย สรางมากจนเกินความจําเปน ความตองการของคนอยูอาศัยจริงๆนอย
กวาอสังหาริมทรัพยท่ีสราง มีคนเก็งกําไรอสังหาริมทรัพยเปนจํานวนมาก

ในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2540 รัฐบาลไทยโดย พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี
ในเวลาน้ันตัดสินใจยอมรับความชวยเหลือ ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ IMF ทําให
ประเทศไทยตองยอมทําตามเงื่อนไขของ IMF หลายประการ เชน 1.ตองทํางบประมาณไม
ขาดดุล 2.ตองมีมาตรการฟนฟูสถาบันการเงิน โดยกูเงินจากธนาคารโลก เพื่อมาปรับโครงสราง
ทางเศรษฐกิจ 3.ภาครัฐจะตองไมมีการอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ 4.ตองข้ึนภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษี
สรรพสามิต สําหรับสินคาฟุมเฟอยทุกชนิด ท้ังหมดท้ังปวงเปนยาขมท่ีคนไทยตองปฏิบัติ

3.1.2 ผลการวิเคราะหขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
จากวิกฤตสถาบันการเงิน ตั้งแตป 2522 วิกฤตราชาเงินทุน ป 2525 วิกฤตทรัสตเถื่อน

จนกระท่ัง ป 2540 วิกฤตตมยํากุง เราพบวา สาเหตุจากผูบริหารสถาบันการเงิน ซ่ึงเปน
ภาคเอกชน ขาดธรรมาภิบาล มีการบริหารงานอยางไมมีประสิทธิภาพ มีการปลอยสินเช่ืออยาง
ไมคํานึงถึงธุรกิจท่ีแทจริง หรือปลอยสินเช่ือโดยเล็งเห็นวาจะไมสามารถเรียกคืนไดอยางแนนอน
ไมคํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจของโลกท่ีผันผวนตลอดเวลา ไมคํานึงถึงการประมาณเงินทุนสํารอง
ของตนเอง ขาดสภาพคลอง

ฐานะภาคธุรกิจ/ การผลิต
ฐานะภาคครัวเรือน

การลงทุนการบริโภค

• ความผันผวนอยางมากของตลาดการเงิน  ดอกเบี้ยเงินฝาก/
ตั๋ว PN เพ่ิมข้ึน ~ 15%

• คาเงินบาทตก ~ 60% (37-50 บาท/$ US)
• ประกาศถูกจัดอันดับต่ําลงเปน C
• ราคาหุนในตลาดหลักทรัพย (< 300 จุด จาก 900 จุด)

ระบบธนาคารพาณิชย
และสถาบันการเงิน

NPLs  (~40%)
เงินกองทุน (< 8%)

ขาดสภาพคลอง
เกิด Credit Crunch

ภาวะเศรษฐกิจหดตัว
GDP

ศักยภาพการสงออกทั้งภูมิภาค

VICIOUS
CRISIS
CYCLE

วงจรวิกฤติสถาบันการเงินไทยป 2540
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สิ่งเหลาน้ี กอใหเกิดภาระหน้ีสินของประเทศ ประชาชนไดรับความเดือดรอน ประชาชน
ในขณะน้ัน ตกงาน ไมมีงานทําเกิดการขาดแคลนเงินทุนในการทําธุรกิจปญหาสังคมมีการหยา
รางสูง มีปญหาอาชญากรรมมากมาย ทายท่ีสุด ปญหาการเมืองวุนวาย ไมมีนักลงทุนหรือ
นักทองเท่ียวมาประเทศไทย มีแตนักลงทุนมาฉกฉวยผลประโยชน ซ่ึงเราจะเห็นวา มีขาววานัก
ลงทุนตางชาติเขามาซ้ือทรัพยสินราคาถูกจากองคการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือ ปรส.
เปนตน

3.2 แนวทางการดําเนินคดีทุจริตสถาบันการเงิน และการบังคับใชกฎหมายที่เก่ียวของ

ความผิดตามกฎหมายสถาบันการเงิน
ความผิดท่ีถือวาเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจสามารถแยกออกไดเปนหลายประเภท

ดวยกัน กลาวคือ ความผิดทางการคาและการพาณิชย ความผิดทางคุมครองผูบริโภคและ
ควบคุมโภคภัณฑ ความผิดทางการผูกขาดและการกําหนดราคาสินคา ความผิดทางภาษีอากร
สรรพากรและสรรพสามิต ความผิดทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และความผิดทางการเงิน

ท้ังน้ี ความผิดทางการเงินซ่ึงเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทหน่ึงน้ัน สามารถ
แยกรูปแบบออกไดเปน ความผิดตามกฎหมายสถาบันการเงิน ความผิดตามกฎหมายควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน ความผิดตามกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ความผิดตาม
กฎหมายขอมูลเครดิต และความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน

ดังน้ัน ความผิดตามกฎหมายสถาบันการเงินจึงถือเปนรูปแบบหน่ึงของความผิดทาง
การเงิน และถือวาเปนความผิดท่ีมีลักษณะเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทหน่ึง ซ่ึง
ธนาคารแหงประเทศไทยเปนหนวยงานหลักท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวกับการดําเนินคดีตามกฎหมาย
สถาบันการเงิน

3.2.1 สถาบันการเงินทีอ่ยูภายใตการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย

ธนาคารแหงประเทศไทยซ่ึงเปนหนวยงานท่ีตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติธนาคารแหง
ประเทศไทยและมีอํานาจตามกฎหมายในการกํากับดูแลสถาบันการเงินน้ัน มีสถาบันการเงินท่ี
อยูภายใตการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย ดังตอไปน้ี

- ธนาคารพาณิชยไทย
- สาขาธนาคารตางประเทศ
- กิจการวิเทศธนกิจ (BIBF)
- บริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย
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- บริษัทเครดิตฟองซิเอร
- สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) (เฉพาะการตรวจสอบ)
- สํานักงานตัวแทนธนาคารพาณิชยตางประเทศ
- บริษัทบริหารสินทรัพย
- บริษัทบัตรเครดิต (ขออนุญาต, ตรวจสอบ)

นอกจากน้ี สถาบันการเงินท่ีมีหนวยงานหลักในการกํากับดูแลเฉพาะมีดังตอไปน้ี
- บริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ โดยหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล คือ

กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทย
- องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)โดยหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล

คือ กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทย
- บริษัทหลักทรัพย โดยหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล คือ สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
- บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม โดยหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล คือ สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
- บริษัทประกันชีวิต โดยหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล คือ คณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล คือ สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
- สหกรณออมทรัพย โดยหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล คือ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ
- สหกรณการเกษตร โดยหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล คือ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ
- โ ร ง รับ จํ า นํ า / สถ านธนา นุบาล  โดยหน ว ย ง าน ท่ี มีหน า ท่ี กํ า กั บดู แ ล  คื อ

กระทรวงมหาดไทย
- กองทุนสํารองเลี้ ยง ชีพ โดยหนวยงานท่ีมีหน า ท่ีกํากับดูแล คือ  สํา นักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
- กองทุนประกันสังคม โดยหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล คือ  กระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคม
จากขอมูลขางตนจึงสรุปไดวาหนวยงานกํากับสถาบันการเงินของไทยประกอบดวย

หนวยงาน ดังตอไปน้ี กระทรวงการคลัง (MOF) ธนาคารแหงประเทศไทย (BOT) สํานักงาน
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (SEC) สํานักงานคณะกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(MAC) กระทรวงมหาดไทย (MOI) และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (MOL)
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3.2.2 กฎหมายที่เก่ียวของกับการดําเนินคดีความผิดตามกฎหมายสถาบันการเงิน

กฎหมายท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันและเกี่ยวของกับการวินิจฉัยการดําเนินคดีสถาบัน
การเงิน ประกอบดวยกฎหมายดังตอไปน้ี

1.  พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551
2.  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
3. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
4. พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
5. พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
6. พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485
7. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545
8. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ. 2542
9. พระราชบัญญัติวาดวยความผิดของพนักงานในองคกรหรือหนวยงานของรัฐ

พ.ศ.2502

ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน ซ่ึงเปนกฎหมายหลักในการดําเนินคดี
สถาบันการเงิน อาจแบงเปนประเภทความรับผิด และเรียกทรัพยสินคืนไดเปน 3 สวน กลาวคือ

1. ความรับผิดท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต
2. ความรับผิดตอการกํากับดูแล
3. อํานาจในทางปกครอง

3.2.3 อํานาจพิเศษตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2552

ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจพิเศษตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ.2551 ดังตอไปน้ี

1. อํานาจยึดหรืออายัดทรัพยสินของบุคคลผูกระทําผิด
1.1 เหตุแหงการอายัด
- กฎหมายกําหนดใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจท่ีจะยึดและ/หรืออายัด

ทรัพยสินของบุคคลท่ีกระทําความผิดตามท่ีถูกดําเนินคดีขอหาทุจริตตามท่ีกฎหมายกําหนดไว
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พุทธศักราช 2551 มาตรา 152

- ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นวาหากปลอยเน่ินชาไวอาจเกิดความเสียหายแก
ประโยชนของประชาชน
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1.2 ทรัพยที่จะยึดหรืออายัดได
- ทรัพยสินของบุคคลน้ัน
- ทรัพยสินซ่ึงตามกฎหมายอาจถือไดวาเปนของบุคคลน้ัน
- ทรัพยสินท่ีตามพฤติการณมีเหตุอันควรเช่ือไดวาเปนของบุคคลน้ัน
1.3 ระยะเวลาการยึด/อายัด
- ไมเกิน 180 วัน
- ขอยกเวน หากมีการฟองคดีตอศาลใหคําสั่งยึดหรืออายัดยังคงมีผลตอไปจนกวา

ศาลจะสั่งเปนอยางอื่น
- กรณีมีเหตุจําเปนไมสามารถฟองคดีไดภายใน 180 วัน ศาลท่ีมีเขตอํานาจจะสั่ง

ขยายระยะเวลาอายัดออกไปอีกตามคําขอของธนาคารแหงประเทศไทย
1.4 ขอสังเกต
- หากผูใดทําลาย ยายไปเสีย ซอนเรน เอาไปเสีย ทําใหสูญหายหรือไรประโยชน

โอนใหแกบุคคลอื่นหรือกระทําการใดๆ ใหเสียหายแกทรัพยสินท่ีถูกยึดหรืออายัด ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน 10 ป และปรับไมเกิน 1 ลานบาท

2. อํานาจในการหามออกนอกราชอาณาจักร
กรณี ท่ี มีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลตามมาตรา 152 จะหลบหนีออกนอกราช

อาณาจักร เม่ือธนาคารแหงประเทศไทยรองขอ ใหศาลอาญามีอํานาจสั่งหามมิใหบุคคลน้ันออก
นอกราชอาณาจักรไวกอนได และในกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนเรงดวน เม่ือผูวาการ ธนาคาร
แหงประเทศไทย หรือบุคคลท่ีผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทยมอบหมายแจงใหผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติทราบ ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมีอํานาจสั่งหามมิใหบุคคลน้ันออกนอก
ราชอาณาจักรไวกอนเปนการช่ัวคราวไดไมเกิน 15 วันจนกวาศาลอาญาจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พุทธศักราช 2551 มาตรา 153

3.2.4 ประเภทความผิดตามกฎหมายสถาบันการเงิน

ความผิดตามกฎหมายสถาบันการเงินสามารถแยกออกไดเปน 2 ประเภท
ดังตอไปน้ี

      3.2.4.1 ความรับผิดตอการกํากับดูแล เชน ฝาฝนเร่ืองการรับ  และจายเงิน,
การตรวจสอบควบคุมภายใน, ดํารงเงินกองทุน, ฝาฝนไมประกาศงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน,
ไมย่ืนรายงานภายในกําหนด, ดํารงสินทรัพยสภาพคลอง

3.2.4.2 ความรับผิดตอการทุจริตสถาบันการเงิน
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3.2.4.1 ความรับผิดตอการกํากับดูแล

ความรับผิดตอการกํากับดูแลหรือคดีฝาฝนคําสั่ง คือคดีที่มีลักษณะ
ดังตอไปน้ี

1. ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับการใหสินเช่ือ
2. สถาบันการเงินมีหนาท่ีตองออกระเบียบการใหสินเช่ือตามประกาศธนาคารแหง

ประเทศไทย หรือ
3. ธนาคารแหงประเทศไทยออกคําสั่งหามใหสินเช่ือบางอยาง โดยอางกฎหมายท่ี

เกี่ยวของ
4. หากผูบริหารสถาบันการเงินฝาฝนก็มีความผิด
โดยปกติแลว เม่ือสถาบันการเงิน หรือผูบริหารสถาบันการเงินฝาฝนหรือไมปฏิบัติ

ตามตัวบทกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด หลักเกณฑ  เงื่อนไข คําสั่งของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง หรือของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทยมีวิธีดําเนินการ
กับสถาบันการเงิน หรือผูบริหารสถาบันการเงิน 2 วิธี คือ การลงโทษเปรียบเทียบปรับ หรือการ
รองทุกขกลาวโทษ

การลงโทษเปรียบเทียบปรับ
คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจ

สถาบันการเงิน พุทธศักราช 2551 มาตรา 156 ซ่ึงคณะกรรมการเปรียบเทียบมีจํานวน 3 คน
โดยอยางนอยตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 คน

ตัวอยางความผิดท่ีคณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ เชน สถาบันการเงิน
ดํารงเงินกองทุนไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด หรือ
สถาบันการเงินซ้ือหรือมีอสังหาริมทรัพยโดยมิไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย
หรือไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด เปนตน

การรองทุกขกลาวโทษ ธนาคารแหงประเทศไทยจะดําเนินการรองทุกขกลาวโทษ
กรณีดังตอไปน้ี

2.1 ความผิดท่ีเปรียบเทียบปรับได แตผูตองหาไมยอมรับคําเปรียบเทียบปรับ
หรือไมชําระคาปรับภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

2.2 ความผิดท่ีเกิดผลกระทบตอระบบสถาบันการเงิน หรือความผิดท่ีกระทําโดย
ทุจริต คณะกรรมการไมมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ จะตองดําเนินการรองทุกขกลาวโทษ

ในอดีตท่ีผานมาธนาคารแหงประเทศไทยไดเคยดําเนินการรองทุกขกลาวโทษ
สถาบันการเงินกรณีฝาฝนคําสั่งหลายคดี เชน คดีบริษัทเงินทุนหลักทรัพยเชียงใหมทรัสต คดี
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยมิดแลนด คดีธนาคารแหลมทอง คดีบริษัทเงินทุนหลักทรัพยไทยแคป
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ตอล และคดีธนาคารศรีนคร ซ่ึงศาลพิพากษาลงโทษทุกคดี ดังน้ัน จะเห็นไดวาในคดีฝาฝนคําสั่ง
น้ัน ศาลจะพิพากษาไปในแนวทางเดียวกัน คือพิพากษาลงโทษทุกคดี แตในขณะเดียวกัน คดี
ทุจริต ศาลมีแนวทางในการพิพากษาท่ีตางกันออกไปตามขอเท็จจริงในแตละคดี

3.2.4.2 ความรับผิดตอการทุจริตสถาบันการเงิน

โครงสรางการดําเนินคดีตามกฎหมายสถาบันการเงิน

การวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.
2551 ในการวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551
ก็จะพิจารณาตามโครงสรางความรับผิดทางอาญาเชนเดียวกับความผิดอาญาอื่นๆ ดัวยเหตุ
ดังกลาว  การดําเนินคดีอาญากับผูบริหารสถาบันการเงินจึงเปนงานท่ียาก เน่ืองจากในคดีอาญา
การท่ีจะลงโทษผูกระทําผิดได จะตองนําพยานหลักฐานมาพิสูจนใหศาลเห็นโดยปราศจาก
ขอสงสัยวาจําเลยไดกระทําผิดหรือไม ซ่ึงพยานหลักฐานทางคดีอาญาเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
น้ันยุงยากสลับซับซอนตางจากคดีอาญาท่ัวไป  และการท่ีจะหาพยานหลักฐานใดท่ีพิสูจนวา
ผูบริหารสถาบันการเงินน้ันไดรับประโยชนเขากระเปาตนเองน้ันยากมากท่ีจะหาพบในสภาพ
ปจจุบันน้ี

ท้ังน้ี สามารถสรุปโครงสรางความรับผิดทางอาญาในสวนท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินคดีสถาบันการเงินไดดังน้ี

1. การกระทําครบองคประกอบท่ีกฎหมายบัญญัติเปนความผิด  กลาวคือ จะตอง
พิจารณาวาการกระทําดังกลาวครบท้ังองคประกอบภายนอกและองคประกอบภายใน และ
จะตอง มีความสัมพันธระหวางการกระทําและผล

1.1 องคประกอบภายนอก  ประกอบดวย
- ผูกระทํา คือ ผูบริหารสถาบันการเงิน ผูใช ผูสนับสนุน หรือตัวการรวม
- การกระทํา ท้ังน้ี การท่ีจะพิสูจนในสวนของการกระทําจะตองหาพยาน

บุคคล หรือพยานเอกสาร เพื่อยืนยันวาเขาทําอะไร ท่ีไหน  เม่ือใด
1.2 องคประกอบภายใน  ประกอบดวย
เจตนา คือ ผูกระทําความผิดตองรูขอเท็จจริงซ่ึงเปนองคประกอบภายนอกของ

ความผิด และผูกระทําจะตองประสงคตอผลหรือเล็งเห็นผลของการกระทํา มูลเหตุชักจูงใจหรือ

คณะกรรมการเปรียบเทียบ DSI

สถาบันการเงิน
ธปท.
สกส.

ฝกด.
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เจตนาพิเศษ ท้ังน้ี เน่ืองจากความผิดบางฐานผูกระทําจะตองมีมูลเหตุชักจูงใจหรือเจตนาพิเศษ
เชน โดยทุจริต  ในกรณีเชนน้ี แมผูกระทําจะมีเจตนากระทําความผิด แตหากขาดมูลเหตุชักจูงใจ
หรือเจตนาพิเศษแลวก็ไมอาจพิจารณาวาการกระทําดังกลาวเปนความผิด เน่ืองจากถือวาขาด
องคประกอบภายใน

   1.3 ความสัมพันธระหวางการกระทําและผล กลาวคือ ผลท่ีเกิดข้ึนเปนผลมาจาก
การกระทําของผูกระทําความผิด

2. การกระทําไมมีกฎหมายยกเวนความผิด กลาวคือ แมผูกระทําจะไดกระทําการ
ครบโครงสรางขอท่ี 1 แตหากมีกฎหมายยกเวนความผิด ก็ถือวาการกระทําของผูกระทําไมเปน
ความผิด

3. การกระทําไมมีกฎหมายยกเวนโทษ หรือเปนกรณีท่ีผูกระทํามีความช่ัว กลาวคือ
แมผูกระทําจะกระทําครบโครงสรางขอท่ี 1 และขอท่ี 2 แตหากการกระทําดังกลาวมีกฎหมาย
ยกเวนโทษใหกับผูกระทําเพราะผูกระทําไมมีความช่ัว ก็ถือวาผูกระทํามีความผิดแตไมตองรับโทษ

สําหรับ “ความรูผิดชอบ” โดยปกติผูบริหารสถาบันการเงินเปนบุคคลท่ีนายกยอง
เปนอาชีพท่ีประชาชนมอบความไววางใจ ยอมนําเงินมาฝากไวเพื่อหวังจะไดดอกเบ้ีย ดังน้ัน เงิน
ท้ังหมดผูบริหารสถาบันการเงิน ควรรูผิดรูชอบวาเงินน้ันควรไปทําอะไรใหเกิดประโยชนและ
ปลอดภัยท่ีสุด มิใชคํานึงถึงแตวาหากปลอยสินเช่ือไปมาก ๆ ก็จะไดรับประโยชนมาก หรือหาก
ปลอยสินเช่ือใหพรรคพวกตนเองก็จะปลอดภัย เปนตน สิ่งเหลาน้ี คือ “ความรูผิดชอบ” ท่ีผูบริหาร
สถาบันการเงินเหลาน้ีตองระมัดระวัง

ท้ังน้ี ถาพิจารณาใหครบโครงสรางท้ังสามประการของความผิดทางอาญายอมสามารถ
ลงโทษได

3.2.4.2.1 ความหมายของการกระทําทุจริตในเชิงปฏิบัติการของธนาคารแหง
ประเทศไทย

ในการวินิจฉัยการกระทําของผูบริหารสถาบันการเงินวา เขาขายกระทําผิดโดยทุจริต
หรือไมน้ัน มักจะมีขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของคอนขางยุงยากและสลับซับซอน กอปรกับการวินิจฉัยยัง
ตองคํานึงถึงคําพิพากษาศาลฎีกาและคําวินิจฉัยคําสั่งเด็ดขาดไมฟองของพนักงานอัยการประกอบ
กันไปดวย ซ่ึงในเชิงปฏิบัติงานของธนาคารแหงประเทศไทย การดําเนินคดีกับผูบริหารสถาบัน
การเงินท่ีทุจริต   สวนใหญจะเกี่ยวของกับการใหสินเช่ือแทบท้ังสิ้น โดยการใหสินเช่ือใดจะเขาขาย
เปนการกระทําผิดโดยทุจริตหรือไม จะพิจารณาจาก 4 องคประกอบ ดังน้ี

1. มีการอนุมัติสินเชื่อโดยผิดปกติเปนนัยสําคัญ

โดยปกติธนาคารแหงประเทศไทยจะออกประกาศหรือคําสั่งใหสถาบันการเงินออก
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ระเบียบเกี่ยวกับการใหสินเช่ือ การอนุมัติสินเช่ือ อํานาจการอนุมัติ หรือระเบียบข้ันตอนตาง ๆ
เชน ขอกําหนดเร่ืองหลักประกัน หรือเงื่อนไขอื่นใด เม่ือสถาบันการเงินเหลาน้ันไดออกระเบียบ
ภายในแลวหากผูบริหารไมปฏิบัติตามในสวนท่ีเปนสาระสําคัญตามท่ีสถาบันการเงินเหลาน้ันได
กําหนดไว เชน ไมปฏิบัติตามในเร่ืองขอจํากัดอํานาจของผูอนุมัติสินเช่ือ หรือไมปฏิบัติในเร่ือง
หลักประกันยอมถือวาเปนการอนุมัติสินเช่ือท่ีผิดปกติโดยมีนัยสําคัญ

ในทางปฏิบัติ หากธนาคารแหงประเทศไทยพิจารณาเห็นวา การใหสินเช่ือของสถาบัน
การเงินรายใดมีลักษณะผิดปกติ  ธนาคารแหงประเทศไทยจะใชอํานาจตามกฎหมาย เชน สั่งให
สถาบันการเงินออกระเบียบเกี่ยวกับการใหสินเช่ือตามมาตรา 22 ตรี แหงพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจเงินทุนฯ หรือ สั่งใหสถาบันการเงินท่ีอนุมัติสินเช่ือใหกระทําหรืองดเวนกระทําการ
หรือแกไขการกระทําตามมาตรา 22 วรรคสอง แหง พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชยฯ   หากไมปฏิบัติ
ตามธนาคารแหงประเทศไทยก็จะดําเนินคดีตามกฎหมาย ซ่ึงคดีฝาฝนคําสั่งดั่งกลาวเกือบทุกคดีท่ี
ธนาคารแหงประเทศไทยไดดําเนินการจนกระท่ังมีการฟองตอศาล ศาลจะตัดสินวา ผูบริหาร
สถาบันการเงินไดกระทําผิดจริงตามท่ีมีการฟองรอง

2. กระทําผิดหนาที่ในฐานะผูบริหารสถาบันการเงินพึงปฏิบัติ
โดยปกติผูบริหารสถาบันการเงินเปนบุคคลท่ีประชาชนผูฝากเงินไววางใจและเช่ือม่ัน

วาบุคคลเหลาน้ีสามารถท่ีจะดูแลรักษาเงินและทรัพยสินอื่นของผูฝากเงินได  นอกจากน้ัน
สถานภาพของสถาบันการเงินเปนสิ่งสําคัญท่ีสงผลตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปนอยาง
มาก อีกท้ังโดยผลของกฎหมายตาม ปอ. มาตรา 354  ถือวา ผูบริหารสถาบันการเงินเปนผูมี
อาชีพหรือธุรกิจอันยอมเปนท่ีไววางใจของประชาชน  หากผูบริหารสถาบันการเงินน้ันกระทําผิด
หนาท่ี ยอมตองได รับโทษหนักกวาคนธรรมดาท่ัวไปกระทําความผิด  นอกจากน้ัน ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ท่ีแกไขเพิ่มเติมแลว มาตรา 85 ยังกําหนดให
กรรมการสถาบันการเงินมีหนาท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับ ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผูถือหุนของสถาบันการเงิน (ท่ีเปนบริษัทมหาชน) ดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชนของสถาบันการเงิน  หากกระทําหรือละเวนไมกระทํา เปนเหตุใหสถาบัน
การเงินไดรับความเสียหาย กฎหมายกําหนดใหสถาบันการเงินมีสิทธิเรียกคาเสียหายจาก
กรรมการคนน้ันไดดวย

ดังน้ัน ในเชิงปฏิบัติของธนาคารแหงประเทศไทย หากธนาคารแหงประเทศไทย
ออกประกาศหรือวางกฎเกณฑใหสถาบันการเงินน้ันกําหนดหนาท่ีของผูบริหารใหชัดเจน โดยได
มีการทําความเขาใจกับผูบริหารและผูบริหารลงนามรับทราบหนาท่ีของตนอยางครบถวนแลว
หากมีการทําผิดหนาท่ีอยางหน่ึงอยางใดยอมงายตอการดําเนินคดี  และเทากับเปนการสราง
ธรรมาภิบาลไวแตเร่ิมตน
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3. พบพยานหลักฐานที่แสดงการแสวงหาประโยชนในลักษณะที่เปนทรัพยสิน
หรือทางอื่นใด สําหรับตนเองหรือพวกพองโดยไมชอบดวยกฎหมาย

ในเชิงปฏิบัติของธนาคารแหงประเทศไทยแตเดิม ในการรองทุกขกลาวโทษมิไดมีการ
ตรวจสอบเสนทางเดินเงินวา ผูบริหารสถาบันการเงินไดรับประโยชนหรือไม  เพราะพิจารณาจาก
หลักกฎหมายในเร่ืองทุจริตวา เม่ือมีการอนุมัติสินเช่ือโดยมิชอบแลว ยอมถือวาผูไดรับสินเช่ือเปน
ผูอื่นท่ีไดรับประโยชน  ตอมาแนวโนมในการสั่งคดีของพนักงานอัยการมักจะตองปรากฏวา
ผูบริหารไดรับประโยชนดวยจึงจะเปนความผิด  ดังน้ันในระยะหลัง ๆ การรองทุกขกลาวโทษ
จะตองมีการตรวจสอบเสนทางการเดินเงิน  แมตามความเปนจริงยอมจะหาหลักฐานไดคอนขาง
ยาก  เพราะผูบริหารสถาบันการเงินเปนผูมีความรูทางดานสถาบันการเงินเปนอยางดี  ยอมมีวิธี
หลบเลี่ยงจนไมสามารถหาหลักฐานไดอยางชัดเจน  แตก็มีบางกรณีท่ีอาจพบบาง เชน พบใน
เอกสารทางบัญชีของภรรยาและบุตร หรือผูใกลชิด เปนตน  อยางไรก็ตาม ในการตีความของนัก
กฎหมายยังสับสนในประเด็นท่ีวา การอนุมัติสินเช่ือใหกับลูกหน้ีโดยผูบริหารทุจริต และลูกหน้ี
ไดรับประโยชนจากการไดสินเช่ือ เชนน้ี นักกฎหมายสวนใหญถือวา เปนการแสวงหาผลประโยชน
เพื่อพวกพองหรือผูอื่น ตามความหมายของคําวา “โดยทุจริต” ท่ีบัญญัติใน ปอ. มาตรา 1(1) แลว
แตก็มีนักกฎหมายบางกลุมเห็นวา ตองพิสูจนถึงขนาดวา ผูบริหารสถาบันการเงินเปนผูไดรับ
ผลประโยชนจากการใหสินเช่ือดังกลาวดวย

ดังน้ัน ประเด็นเหลาน้ียังเปนท่ีถกเถียงในหมูนักกฎหมายดวยกัน แตโดยพื้นฐาน
ของคําพิพากษาศาลฎีกาหลายๆ ฉบับ อาทิเชน คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 293/2530 ไดตัดสินวา
การท่ีผูบริหารสถาบันการเงินไดอนุมัติสินเช่ือใหลูกหน้ีโดยฝาฝนคําสั่งของสถาบันการเงินน้ัน
ศาลฎีกาตัดสินวาผูบริหารสถาบันการเงินและลูกหน้ีกระทําความผิดโดยคบคิดรวมกันทุจริตตอ
สถาบันการเงินน้ัน ๆ แลว เปนตน

4. เกิดความเสียหายในลักษณะที่เปนทรัพยสินแกสถาบันการเงิน
ความเสียหายในลักษณะท่ีเปนทรัพยสิน มีความหมายท่ีเปดกวาง ซ่ึงเปนความ

เสียหายทุกประเภทท่ีเกิดกับตัวทรัพยสินหรือประโยชนในลักษณะท่ีเปนทรัพยสินของสถาบัน
การเงินน้ัน และไมเฉพาะเงินสินเช่ือท่ีไดอนุมัติโดยทุจริตท่ีตองสูญเสียไป เชน ตองตัดเปนหน้ี
สูญ หรือเรียกคืนไดไมครบถวนเทาน้ัน  การทําใหสถาบันการเงินสูญเสียหลักประกันท่ีควรมีอยู
หรือทําใหลดนอยลงเชนน้ี ถือวาเสียหายในลักษณะท่ีเปนทรัพยสินท้ังสิ้น  ซ่ึงตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 137 และ138 ไดนิยามคําวา “ทรัพยสิน” ไววา คือวัตถุ
มีรูปราง และวัตถุท่ีไมมีรูปราง วัตถุท้ังสองประเภทดังกลาวตองมีลักษณะอาจมีราคาได และ
ถือเอาไดดวย
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ตัวอยางคดีทุจริตสถาบันการเงิน

คดีทุจริต (1) : ศาลตัดสินใหชนะ คดีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท.

 บงล. ท. กรรมการรองกรรมการผูจัดการ
อนุมัติสินเช่ือ จํานวน 100 ลาน

   1. บริษัททุนจดทะเบียน 10,000
บาท

   2. ฝาฝนระเบียบการใหสินเช่ือ
- วิเคราะหสินเช่ือเท็จ
- ไมเรียกหลักประกันใหพอชําระหน้ี
- อนุมัติเกินอํานาจ

บริษัท A

ขอสังเกต

1. เปนอนุมัติสินเช่ือโดยผิดปกติเปนนัยสําคัญ
2. เปนกระทําผิดหนาท่ีในฐานะผูบริหารสถาบันการเงิน

- ฝาฝนกฎหมาย, ประกาศ, หนังสือเวียนของธปท.
- ฝาฝนระเบียบการใหสินเช่ือสถาบันการเงินน้ัน

3. เกิดความเสียหายแกสถาบันการเงิน
- ไมไดรับเงินสินเช่ือคืน / คืนแตไมครบถวน

คดีทุจริต (2) : ศาลตัดสินใหยกฟอง คดีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ศ.

1. ฝาฝนระเบียบการใหสินเช่ือโดยไมวิเคราะหความสามารถในการชําระหน้ีคืน
2. ท้ัง 4 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท และเพิ่งจดทะเบียน แตไดรับเงินสินเช่ือจํานวนสูง

บงล.ศ โดย
กรรมการผูมีอํานาจ

4 บริษัท
60,68,105,70 ลานบาท

ใหสินเชื่อ
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เหตุผลที่ศาลชั้นตนยกฟอง
1. ศาลฟงวา การอนุมัติสินเช่ือมีการพิจารณาตามลําดับช้ันแลว จึงถือวามีการวิเคราะหสินเช่ือ
2. ระเบียบพิธีปฏิบัติไมไดกําหนดใหตองเรียกหลักประกัน
3. การท่ีจําเลยเปนกรรมการผูอํานวยการไมจําเปนตองมีหนาท่ีเรียกแฟมลูกหน้ีมาตรวจสอบ
หากจะผิดก็เปนเร่ืองประมาทเลินเลอทางแพง ไมใชทุจริต
4. ธปท.ไมเคยโตแยงการอนุมัติสินเช่ือท่ีผิดระเบียบ

ขอสังเกต
1.เปนการอนุมัติสินเช่ือโดยผิดปกติเปนนัยสําคัญ
2. เปนกระทําผิดหนาท่ีในฐานะผูบริหารสถาบันการเงิน
3. เกิดความเสียหายแกสถาบันการเงิน

คดีทุจริต (3) : คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1369/2538

ธนาคาร A กจ

                                              อนุมัติสินเชื่อ -   เกินอํานาจที่ธนาคารใหได
- ไมไดนําเขาคณะกรรมการ
- มี ห ลั ก ฐ า น ยื น ยั น ว า มี

เจาหนาที่ทักทวง

ขอสังเกต
1. เปนการอนุมัติสินเช่ือโดยผิดปกติเปนนัยสําคัญ

- ไมวิเคราะห - กระทําหลายคร้ัง
2. เปนการกระทําผิดหนาท่ีในฐานะผูบริหารสถาบันการเงิน

- ระเบียบการใหสินเช่ือกําหนดวงเงินใหสินเช่ือของ กจ.
3. เกิดเสียหาย

คดีน้ีศาลถือวาทุจริตแตไมพบพยานหลักฐานท่ีแสดงการแสวงหา ประโยชนสําหรับ
ตนเองหรือพวกพองโดยไมชอบดวยกฎหมาย จึงลดโทษให

ลูกคา
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ขอสังเกต
การศึกษาเร่ืองทุจริตของผูบริหารสถาบันการเงินขางตน เปนกรณีศึกษาเฉพาะเร่ืองการ

อนุมัติสินเช่ือ แตในทางปฏิบัติยังมีอีกหลายลักษณะท่ีผูบริหารสถาบันการเงินยังกระทําการเขา
ขายทุจริต อาทิเชน  การวางแผนอนุมัติซ้ือท่ีดินกับบริษัทพวกพองของตนเองในราคาสูงเกิน
ความจําเปน การอนุมัติปลอยหลักประกัน หรือทําใหหลักประกันลดลง หรือเสื่อมคาลงอยาง
ผิดปกติ หรือกระทําการใด ๆ ทําใหสถาบันการเงินไดรับความเสียหาย เปนตน  ซ่ึงธนาคารแหง
ประเทศไทยไดนําหลักการวินิจฉัยขางตนมาปรับใชในคดีอื่น ๆ ดวย

3.2.4.2.2 ลักษณะ/ขอเท็จจริงที่บงชี้การกระทําที่ทุจริต
ในทางปฏิบัติของธนาคารแหงประเทศไทยท่ีจะพิจารณาวา การใหสินเช่ือหรือการให

กูยืมมีลักษณะท่ีอาจเขาขายกระทําผิดกฎหมาย ตามมาตรา 46 นว แหงพระราชบัญญัติการ
ธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ท่ีแกไขแลว หรือมาตรา 75 ตรี มาตรา 75 สัตต  แหง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ.
2522 ท่ีแกไขแลว หรือไม  ธนาคารแหงประเทศไทยมีหลักเกณฑเบ้ืองตนในการพิจารณาการ
กระทําท่ีจะเขาขายทุจริต โดยจะตองมีองคประกอบตามความหมายของการกระทําทุจริตในเชิง
ปฏิบัติของธนาคารแหงประเทศไทยดังกลาว ครบท้ัง 4 ขอประกอบกันในสาระสําคัญ โดยมี
ขอเท็จจริงท่ีสามารถ บงช้ีใหเห็นไดวาผูบริหารสถาบันการเงินกระทําความผิดโดยเจตนา

กรณีตามตัวอยางดังจะกลาวตอไปน้ีเปนเพียงแนวทางเทาน้ัน หาใชเปนขอยุติท่ีตอง
ยึดถือตามทุกกรณีไม เน่ืองจากการจะวินิจฉัยวาผูใดกระทําความผิดหรือไม จะตองวินิจฉัย
โดย ช่ังนํ้าหนักพยานหลักฐานท้ังปวงจนแนใจวา มีการกระทําผิดจริง และผูน้ันเปนผูกระทํา
ความผิดน้ัน ๆ ดวย จึงจะมีการดําเนินคดี ซ่ึงคงตองพิจารณาความผิดตามขอเท็จจริงเปนแตละ
กรณี ๆ ไป

ตัวอยางพฤติกรรมการใหสินเชื่อหรือการใหกูยืมตามองคประกอบท้ัง 4 ขอ ใน
ความหมายของการกระทําทุจริตในเชิงปฏิบัติของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงธนาคารแหง
ประเทศไทยไดรองทุกขกลาวโทษกับอดีตผูบริหารสถาบันการเงินไปแลว  มีดังน้ี

1. อนุมัติสินเชื่อโดยผิดปกติเปนนัยสําคัญ  เชน
1.1 อนุมัติสินเชื่อใหกับลูกหน้ีที่ไมมีความสามารถในการชําระหน้ี เชน

 อนุมัติสินเช่ือใหลูกหน้ีท่ีมีผลประกอบการขาดทุนสะสม ขาดทุนเกินทุน
 ลูกหน้ีเพิ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
 ลูกหน้ีมิไดประกอบกิจการ
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 ลูกหน้ีมีผลการดําเนินงานไมนาเช่ือถือ
 ลูกหน้ีมีความสามารถในการหารายไดต่ํา
 อนุมัติสินเช่ือใหกับลูกหน้ีท่ีทุนจดทะเบียนต่ําในจํานวนท่ีสูงเกินกวาทุน

จดทะเบียนดังกลาวหลายเทาโดยไมมีเหตุอันสมควร
 อนุมัติใหกูเพิ่มเพื่อใหลูกหน้ีนําเงินมาชําระเงินตนและดอกเบ้ีย เพื่อให

ดูวาเปนลูกหน้ีท่ีมีคุณภาพ โดยไมมีหลักประกันเพิ่มเติม

1.2 ขณะใหสินเชื่อไมเรียกหลักประกันเพื่อปองกันความเสี่ยงหรือเรียก
หลักประกันไมคุมหน้ี เชน

 ใหสินเช่ือวงเงินใหมจํานวนสูงโดยไมเรียกหลักประกันเพิ่มเติม
 อนุมัติเรงดวนใหลูกหน้ีใชเงินไดกอนดําเนินการเร่ืองหลักประกัน
 มีเพียงบุคคลซ่ึงไมมีฐานะท่ีจะชําระหน้ีไดเปนผูค้ําประกันเทาน้ัน
 ประเมินราคาหลักประกันสูงกวาความเปนจริง
 ลูกหน้ีนําหลักประกันเดียวกันเสนอขอสินเ ช่ือหลายรายทําให

หลักประกัน
     ไมคุมหน้ีจํานวนสูง
 ใหลูกหน้ีโอนลอยหลักประกัน

1.3 อนุมัติสินเชื่อโดยไมมีการวิเคราะหสินเชื่อหรือการวิเคราะหสินเชื่อไม
สอดคลองกับความเปนจริงเพื่อใหลูกหน้ีไดรับการอนุมัติสินเชื่อ เชน

 อนุมัติสินเช่ือโดยไมไดวิเคราะหถึงตัวลูกหน้ี แตไปวิเคราะหถึงบุคคล
อื่น คือกลุมของลูกหน้ีแทน

 อนุมัติสินเช่ือใหกับลูกหน้ีซ่ึงมีความเกี่ยวของกับผูอนุมัติหรือผูบริหาร
โ ด ย
ไมมีเหตุอันสมควร

 เงินท่ีลูกหน้ีขอสินเช่ือมิไดนําไปใชตามท่ีระบุไวในวัตถุประสงคท่ีขอ
สินเช่ือ แตนําไปใชเพื่อกิจการอื่น

1.4 อื่นๆ เชน
 อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใหสินเช่ือแกลูกหน้ี ซ่ึงทําใหสถาบัน
       การเงินเสียประโยชน
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 กรรมการของบริษัทลูกหน้ีเปนพนักงานของสถาบันการเงินผูใหกู
 ลูกหน้ีหลายรายจดทะเบียนนิติบุคคลโดยใชท่ีตั้งสํานักงานเดียวกัน

และ/หรือใชสถาบันการเงินผูใหกูเปนสถานท่ีติดตอธุรกิจของลูกหน้ี
 อนุมัติสินเช่ือโดยออมแกลูกหน้ี เชน การรับซ้ือตั๋วแลกเงินผานสถาบัน

การเงินแบบ without recourse โดยมิไดวิเคราะหผูตองรับผิดตามตั๋ว
 กรรมการสถาบันการเงินนําเงินฝากของสถาบันการเงินไปค้ําประกัน

หน้ีเปนการสวนตัว

2. กระทําผิดหนาที่ในฐานะผูบริหารสถาบันการเงินพึงปฏิบัติ เชน
2.1 ไมปฏิบัติตามระเบียบพิธีปฏิบัติท่ีกําหนดเกี่ยวกับเร่ืองการใหสินเช่ือ

เชน
 ไมมีการวิเคราะหโครงการ วัตถุประสงค หลักประกัน ฐานะ และ

ความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ี ตามท่ีกําหนดในระเบียบ
 อนุมัติสินเช่ือเกินอํานาจท่ีกําหนดในระเบียบ
 อนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใหสินเช่ือโดยไมมีอํานาจและฝาฝน

ระเบียบ
 ไมเรียกหลักประกันใหครบถวนตามท่ีกําหนดในระเบียบ
 การประเมินราคาหลักประกันไมเปนไปตามระเบียบ
 ไมมีการทบทวนหลักประกันตามระเบียบและไมเรียกหลักประกัน

เพิ่มเติม ท้ังท่ีลูกหน้ีมียอดหน้ีคางชําระ

2.2 ฝาฝนคําสั่ง ธนาคารแหงประเทศไทย/ประกาศ ธนาคารแหงประเทศ
ไทย/หนังสือเวียน/คําสั่งการของผูตรวจสอบ หรือผูตรวจการธนาคารพาณิชย /ฝาฝนมติ
คณะกรรมการสถาบันการเงิน

2.3 ไมระมัดระวังรักษาผลประโยชนของสถาบันการเงิน ตามวิสัย และ
ประเพณีปฏิบัติของผูบริหารสถาบันการเงิน เชน

 อนุมัติวงเงินสูงผิดวิสัยผูมีวิชาชีพพึงกระทํา
 ใหกูยืมเงินแกลูกหน้ีโดยลูกหน้ีมิไดย่ืนคําขอกู
 จายเงินใหกูยืมแกลูกหน้ีกอนท่ีลูกหน้ีจะไดรับอนุมัติวงเงิน
 จายเงินเกินวงเงินสินเช่ือ
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 เปลี่ยนแปลงประเภทวงเงินทําใหมีผลกอภาระผูกพันแกสถาบันการเงิน
ผูใหกู เพิ่มข้ึน

 เปลี่ยนแปลงหลักประกันท่ีมีผลกระทบตอการไดรับชําระหน้ีคืนอยาง
มีนัยสําคัญ

 กระทํานอกวัตถุประสงคและกระทําการอื่นนอกจากธุรกิจสถาบัน
การเงิน

3.พบพยานหลักฐานที่แสดงการแสวงหาประโยชนในลักษณะท่ีเปนทรัพยสินหรือทางอื่นใด
สําหรับตนเอง หรือพวกพองโดยไมชอบดวยกฎหมาย เชน

3.1 ทางเดินของเงินเขาบัญชีผูบริหารซ่ึงเปนผูอนุมัติสินเชื่อโดยตรง เชน
 หลักฐานท่ีแสดงว าผูบ ริหารหรือพวกพอง มีท รัพยสิน เพิ่ ม ข้ึน

โดยลูกหน้ีเปน ผูจายเงินให
 กรรมการสถาบันการเงินมีช่ือเปนผูรับประโยชนของบริษัทลูกหน้ีผูขอ

สินเช่ือ

3.2 ลูกหน้ีไดรับประโยชนทั้งที่อยูในฐานะที่ไมสามารถชดใชหน้ีคืนได
เชน

 ลูกหน้ีนําเงินขอกูเพิ่มเติมเพื่อไปชําระเงินตนและดอกเบ้ียท่ีคางชําระ
 ปรับลดอัตราดอกเบ้ีย เปลี่ยนแปลงประเภทวงเงิน และอนุมัติใหระงับ

การเรียกเก็บเงินตามเช็คท่ีลูกหน้ีนํามาขายลดท้ังท่ีลูกหน้ียังเปนหน้ี
จํานวนสูง

3.3 อื่นๆ เชน
 ลูกหน้ีกลุมเดียวกันโดยมีผูบริหารสถาบันการเงินเกี่ยวของดวย
 นําเงินสินเช่ือไปชําระหน้ีใหแกลูกหน้ีของสถาบันการเงินกลุมเดียวกัน

กับลูกหน้ีท่ีขอสินเช่ือ
 ลูกหน้ีนําเงินท่ีไดรับอนุมัติสินเช่ือไป Takeover บริษัทอื่นๆ หรือนําไป

เลนหุน ซ่ึงไมตรงกับวัตถุประสงคท่ีขอกู
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4. เกิดความเสียหายในลักษณะที่เปนทรัพยสินแกสถาบันการเงิน เชน
 ไมไดรับชําระหน้ีคืน
 ไดรับชําระหน้ีคืนไมครบถวน (อยางมีนัยสําคัญ)
 ตองชดใชหน้ีแทนลูกหน้ี

ขอเปรียบเทียบ ทฤษฎีสมคบคิด และวิเคระหขอมูล
การศึกษาเร่ืองทุจริตของผูบริหารสถาบันการเงินขางตน เปนกรณีศึกษาเฉพาะเร่ือง

การอนุมัติสินเช่ือ แตในทางปฏิบัติยังมีอีกหลายลักษณะท่ีผูบริหารสถาบันการเงินยังกระทําการ
เขาขายทุจริต อาทิเชน การวางแผนอนุมัติซ้ือท่ีดินกับบริษัทพวกพองของตนเองในราคาสูงเกิน
ความจําเปน การอนุมัติปลอยหลักประกัน หรือทําใหหลักประกันลดลง หรือเสื่อมคาลงอยาง
ผิดปกติ หรือกระทําการใด ๆ ทําใหสถาบันการเงินไดรับความเสียหาย เปนตน  ซ่ึงธนาคารแหง
ประเทศไทยไดนําหลักการวินิจฉัยขางตนมาปรับใชในคดีอื่น ๆ ดวย

หากจะยกตัวอยางเร่ืองท่ีเพิ่งจะเกิดข้ึน โดยศึกษา จากหนังสือ ปจฉิมบท คตศ .
(คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ) ซ่ึงจัดตั้งโดย ประกาศคณะ
ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี 30
เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2549 และมีการขยายเวลาปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ซ่ึงจัดพิมพโดย สํานักงานตรวจเงินแผนดิน หนาท่ี 72 เร่ือง การอนุมัติเงินกูของผูบริหาร
ธนาคารกรุงไทย ใหแกบริษัทในเครือกฤษดามหานคร

ขอเท็จจริง โดยยอ ไดความวาผูบริหารธนาคารกรุงไทย ไดใหสินเช่ือ แกกลุม
บริษัทกฤษดามหานคร ซ่ึงมีสถานะอยูในกลุมลูกหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารกรุงไทย
เน่ืองผูอํานวยการฝาย ฝายกลั่นกรองสินเช่ือนครหลวง ไดเคยจัดอันดับความเสี่ยงของลูกหน้ี
กลุมน้ีไวท่ีระดับ 5 คือ กลุมท่ีไมสามารถอนุมัติสินเช่ือใหได แตตอมามีการปรับโครงสรางหน้ี
และในสัญญาปรับโครงสรางหน้ี ก็ไดระบุเงื่อนไขวา ไมสามารถขอสินเช่ือไดอีก แตตอมาไดอาง
วามีการจัดอันดับความเสี่ยงใหมเปนระดับ 3 คือ ความเสี่ยงท่ีพอยอมรับได จากน้ันก็มา
ขอสินเช่ือ กับ ธนาคารกรุงไทย อีกคร้ัง โดยอางวาจะนําเงินสินเช่ือท่ีไดไปชําระหน้ีใหกับ
ธนาคารกรุงเทพฯ จํานวนเงิน ประมาณ 9,000 ลานบาท แตแทจริงแลว ไปชําระหน้ีใหธนาคาร
กรุงเทพฯ (Refinance) เพียง 4,500 ลานบาท เงินสวนท่ีเหลือ บางพยานหลักฐาน เห็นวา มีเงิน
เขานักการเมือง และลูกนักการเมืองบางคน นอกจากน้ัน พบวาการอนุมัติสินเช่ือกระทําดวย
ความรวดเร็ว มีการเปลี่ยนเงื่อนไขการ ขอสินเช่ือ มีการจายเช็คใหสินเช่ือแบบมีพิรุธ  ผิดปกติ
ในวิสัยของผูประกอบอาชีพท่ีประชาชนไววางใจ พึงกระทํา

จากตัวอยาง ดังกลาว หากนําทฤษฎีสมคบคิด มาพิจารณาจะพบวา เร่ืองน้ี ธนาคาร
แหงประเทศไทย กลาวโทษ เร่ิมตน กับผูบริหารธนาคารกรุงไทยฯกับพวก ประมาณ 10 คน
โดยเช่ือวากระทําการอนุมัติสินเช่ือโดยมิชอบ โดนรวมมือกับลูกหน้ี ตามประมวลกฎหมายอาญา
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และตาม พระราชบํญญัติวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ.
2502 มาตรา 8 และ 11 แตหากนําทฤษีสมคบคิดมาพิจารณาตามดุลพินิจของคตส.พบวา หรือ
เช่ือไดวา คนกระทําผิดไมใชเพียงแตท่ี ธนาคารแหงประเทศไทยพิจารณาเทาน้ัน การกระทํา
จะตองรวมรับผิด ทุกคนไมวาจะผานกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการตามลําดับช้ัน
ก็ตาม และนอกจากน้ัน ผูท่ีทรงอิทธิพลท่ีดูแล ธนาคารกรุงไทยฯไมวาจะเปนนักการเมืองหรือ
ใคร ยอมตองรวมรับผิดดวยเชนกัน ดังน้ัน คตส.จึงเพิ่มผูกระทําความผิด รวมท้ังสิ้น 31 ราย ซ่ึง
หน่ึงในน้ัน ก็มี อดีตนายกรัฐมนตรี  ดวย ขณะน้ี อัยการสูงสุด ไดย่ืนฟอง อดีตนายกรัฐมนตรี
กับพวก รวม 31 คน ตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง คดีอยู
ระหวางการพิจารณา  มีเอกสารท้ังสิ้น 262 แฟม รวมเอกสารท้ังสิ้น 50,378 แผน

3.3 แนวทางการติดตามทรัพยสินที่ทุจริตคืน ทั้งในและตางประเทศ
การติดตามทรัพยสินท่ีผูบริหารสถาบันการเงิน ทุจริต หรือยักยอกไปใหกับพวกพอง

ถือวาเปนหน่ึงในแนวทางการดําเนินคดีทุจริตสถาบันการเงิน เพราะ ตามท่ีกลาวขางตน
ธนาคารแหงประเทศไทยเม่ือพบการกระทําผิดจะตองดําเนินการตอไปน้ี

3.3.1 รองทุกขกลาวโทษ ตอพนักงานสอบสวน หรือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ แลวแต
กรณี

3.3.2 มีคําสั่งหามบุคคลผูกระทําความผิดออกนอกราชอณาจักร
3.3.3 มีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน ของผูกระทําความผิด ท่ีมีเหตุวาจะยักยายถายเท

ทรัพยสิน
3.3.4 มีหนาท่ีตองแจง สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ สํานักงาน

ปปง. ใหดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี ของ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542

ในทางพฤตินัย กอนท่ีธนาคารแหงประเทศไทย จะดําเนินการรองทุกขกลาวโทษ ไดก็
จะตองขอเอกสาร เพื่อรวมรวมพยานหลักฐานวาสมควรท่ีจะดําเนินคดีหรือไมอยางไร ในช้ันน้ี
ผูกระทําความผิด ยอมรูดีวาควรจะยักยายถายเททรัพยสิน ไปไวในท่ีอื่น

ตัวอยาง ธนาคารแหงประเทศไทยกลาวโทษ อดีตผูบริหารธนาคาร ม. ปลอยกูใหกับ
หางหุนสวนจํากัด ส โดยมี นายสุ เปนหุนสวนผูจัดการ ทําธุรกิจสีโปวรถยนต ทุนทรัพย 5 แสน
บาท ปลอยสินเช่ือใหกลุมลูกหน้ี 7 ราย รวมท้ังสิ้น 4000 ลานบาท ขอเท็จจริง ชัดเจนวา
บางลูกหน้ี เปนภรรยาของนายสุฯ เปนแมบานไมไดประกอบอาชีพอะไร และท่ีเหลือเปนลูกจาง
ของนายสุฯ ในธุรกิจสีโปวรถยนต  เม่ือธนาคารแหงประเทศไทย กลาวโทษ ตอพนักงาน
สอบสวนสวน และแจง ปปง. ปรากฏวา ผูบริหาร ธนาคาร ม. ไดยักยายถายเททรัพยสิน ไปท่ี
ตางๆกัน มีรายหน่ึง เจาหนาท่ี ปปง.ขอหมายคน เขาไปในบาน พบวามีการซุกซอนเงินจํานวน
หลายรอยลานบาท และนํามาเก็บไวท่ี สํานักงาน ปปง.

ปญหาก็เกิดวาเงินกอนน้ี จะทําอยางไรคดียังอยูระหวาง การพิจารณาของศาลอาญา
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กรุงเทพใต คดีฟอกเงิน ทาง ปปง.ก็ยังไมทราบจะทําอยางไร นักกฎหมายบางราย ก็บอกใหฟอง
คดีแพง ตามกฎหมาย ปปง.ใหทรัพยตกเปนของแผนดิน บางก็บอกใหนําเงินดังกลาวใหกองทุน
เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน FIDF เก็บรักษาไว ไปฝากหารายได เน่ืองจาก
ธนาคาร ม.ลมละลาย มีเจาพนักงานพิทักทรัพย กรมบังคับคดี ดูแลแทน FIDF เหลาน้ี
เปนปญหาท้ังสิ้น นักกฎหมายการเงินการธนาคารมีการจัดสัมมนา หลายคร้ังก็ยังไมตลกผลึก
เชนการสัมมนาเร่ือง การสัมมนา ในหัวขอ “10ป การดําเนินคดีตลาดเงิน ตลาดทุนไทย:
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลว” ขอมูลที่ไดจาก โครงการ การพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมไทยกับ ปญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยความรวมมือระหวาง สํานักงาน
อัยการสูงสุด ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน

3.3.1 แนวทางการดําเนินการติดตามทรัพยสินคืนในประเทศ
หลักการ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา 152 กําหนด

ให ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นวาหากปลอยเน่ินชาไวอาจเกิดความเสียหายแกประโยชนของ
ประชาชน ให ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของบุคคลน้ันหรือ
ทรัพยสินซ่ึงตามกฎหมายอาจถือไดวาเปนของบุคคลน้ัน หรือตามพฤติการณท่ีมีเหตุอันควรเช่ือ
ไดวาเปนของบุคคลน้ัน แตจะยึดเกิน 180 วันไมได เวนแต จะมีการฟองคดีตอศาล ใหศาล
มีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินน้ันได แตหากฟองไมทัน ภายใน 180 วัน จะขอศาลใหขยาย
ระยะเวลาการยึดหรืออายัดทรัพยสินน้ันไดตาคําขอของธนาคารแหงประเทงไทย

ในทางปฏิบัติ พนักงานท่ีจะใชอํานาจน้ีก็มีความรูสึกเสี่ยงภัยในความปลอดภัย ของชีวิต
และหนาท่ีการงานพอสมควร รวมท้ังผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ท่ีมีอํานาจลงนาม
ในคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินได ดังน้ันในทางปฏิบัติการบังคับใชกฎหมายเปนปญหามาก
ผูดําเนินการก็มีความเสี่ยงในการถูกฟองกลับ หรือไมหากดําเนินการไปก็ไมทันผูกระทํา
ความผิดก็ยักยายทรัพยสินไปกอนแลว เปนตน

ทางแกปญหา จะตองมีการพูดคุยทําความเขาใจ ไมวาจัดการสัมมนา หรือการพบปะ
พูดคุยกับสถาบันการเงิน หรือใหมีการศึกษาเร่ืองกฎหมายสถาบันการเงิน ตั้งแตระดับ
มหาวิทยาลัย เพื่อสงผลใหการบังคับใชกฎหมายสถาบันการเงินมีประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือเปน
ดังน้ี ทุกคนเม่ือเขามาทํางาน ก็จะเกิดความเคยชินวาเปนการบังคับใชกฎหมายตามปกติ อีกท้ัง
ผูบริหารสถาบันการเงินเม่ือมาทําหนาท่ีน้ีก็ตองระมัดระวังการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุดดวย

ยอนกลับมาดูพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา 152 วรรค 3 ก็
ไดกําหนดการผอนคลายวาการยึด หรืออายัดทรัพยสิน ของผูกระทําความผิด จะไมสามารยึด
หรืออายัดท้ังหมด แตใหคงเหลือจํานวนเงินท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีพและเลี้ยงดูครอบครัว
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ของบุคคลท่ีถูกยึดหรืออายัดทรัพยสิน ท้ังน้ีใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศกําหนดไว จากประสบการณพบวา อดีตผูบริหารธนาคาร ม. ไดตําหนิการทํางานของ
ธนาคารแหงประเทศไทยวา เขาไมมีเงินใชจายเลย เม่ือมีการแกไขมาตราน้ี จึงนาจะทําใหผอน
คลายได

เม่ือพิจารณาตอมาหาก ธนาคารแหงประเทศไทย ดําเนินการตามกฎหมายดังกลาว
และยังพบวา เงิน ทรัพยสินของผูบริหารสถาบันการเงินท่ีทุจริต ถูกยักยายถายเททรัพยสิน ไป
ใหบุคคลอื่น สํานักงาน ปปง.ก็จะใชอํานาจหนาท่ีในการติดตามทรัพยสิน ตามกฎหมาย ปปง.
ตอไปกลาวคือ

1. ดําเนินการขอเอกสารขอมูลทางการเงิน ของผูกระทําความผิดจากสถาบันการเงิน
2. เสนอคณะกรรมการธุรกรรมการเงิน ใน ปปง.เพื่อยึดหรืออายัดทรัพย
3. เม่ือเจาหนาท่ี ปปง.ไดยึดหรืออายัดทรัพยสินแลว ทางปฏิบัติก็จะเก็บรักษาไว
4. บางกรณี ก็อาจจะใชสงเร่ืองใหพนักงานอัยการฟองคดีแพง เพื่อใหทรัพยตกเปนของ

แผนดินตอไป
ตัวอยาง ธนาคารแหงประเทศไทย พบผูบริหารธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ ยักยอก

เงินไปจากธนาคาร จากน้ันสงเงินไปเปนประเทศสวิสเซอรแลนด ตอจากน้ัน ไดโอนเงินกลับมา
ซ้ือโรงแรมหรู ยานชายหาดบางแสน ซ่ึงเปนช่ือของนักการเมืองในภาคตะวันออก ทางการไทย
ก็ไดใชกฎหมายฟอกเงิน โดยพนักงานอัยการฟองแพงเพื่อใหอสังหาริมรัพย คือโรงแรมหรู ตก
เปนของแผนดินตอไป เปนตน

3.3.2 แนวทางในการดําเนินการติดตามทรัพยสินคืน นอกประเทศ
การดําเนินการติดตามทรัพยสินคืนนอกประเทศ มีความสลับซับซอนกวาในประเทศ

มาก ซ่ึงจากการศึกษาจากประสบการณ และการ Learning by Doing พบวา จะตองศึกษาควบ
คูไปกับการสงผูรายขามแดนไปดวยในตัว เพื่อใหการคนควาและการประสานงานกับกระทรวง
การตางประเทศ และ นอกประเทศ ไดเปนอยางดี จากการดําเนินงานสามารถแยกไดเปน 3 วิธี
ใหญๆ ไดดังน้ี

วิธีที่ 1 การจางทนาความตางประเทศฟองคดีแพงและยึดทรัพย
หลักการเบ้ือนตน เม่ือเกิดการทุจริตสถาบันการเงิน สถาบันการเงินน้ันก็จะขาดสภาพ

คลอง จนทางการตองเขาไปจัดการชําระหน้ีใหประชาชนผูฝากเงิน และรับโอนหน้ีและทรัพยสิน
ท้ังปวง มาดําเนินการเอง โดยท่ัวไปก็จะดําเนินการโดย กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน FIDF และหากสถาบันการเงินน้ันลมละลาย เจาพนักงานพิทักทรัพย กรมบังคับ
คดี ก็นจะเปนผูดําเนินการ แทน FIDF ซ่ึงก็คือ พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย ท่ีทําหนาท่ี

ในการน้ี ธนาคารแหงประเทศไทย FIDF เจาพนักงานพิทักทรัพย และพนักงานอัยการ
จะมาประชุมวา ควรจะจางทนายความในตางประเทศ ในการสืบทรัพย ยึดทรัพย และฟองคดีแพง
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(Trace and Recovery) ในตางประเทศน้ันๆ หรือไม เพราะการดําเนินการดังกลาวมีคาใชจาย
สูงมาก ประกอบกับ การจางจะคุมกับเงินลงทุนไปหรือไม อยางไร

ดังน้ัน  จึงเห็นวาวิธีน้ี ทางการไทยไมเคยนํามาใชเลย

วิธีที่ 2 การดําเนินการโดยผานพิธีการทูต
วิธีน้ี โดยท่ัวไป ธนาคารแหงประเทศไทย พนักงานอัยการ จะทําหนังสือมากระทรวง

การตางประเทศ เพื่อขอใหมีหนังสือขอความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อใหประเทศน้ันๆ ชวย
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของกฎหมายประเทศน้ัน ในการติดตามทรัพยสิน

แตวิธีน้ี ดูจะประหยัดคาใชจายแตไมคอยไดผล เพราะทางตางประเทศจะไมคอยให
ความรวมมือ

วิธีที่ 3 การดําเนินการโดยใช กฎหมายวาดวยความรวมมือระหวางประเทศทางอาญา
วิธีทางการไทย โดย ธนาคารแหงประเทศไทย พนักงานอัยการ สํานักงานปองกันและ

ปรามปรามการฟอกเงิน เจาพนักงานพิทักทรัพย และ กระทรวงการตางประเทศ จะทํางานเปน
ทีม กลาวคือ

เม่ือเร่ิมตนมีการทุจริตสถาบันการเงิน พนักงานอัยการ ก็จะขอให กระทรวงการ
ตางประเทศ ใชพิธีการทูต และพนักงานอัยการ ใชกฎหมายความรวมมือระหวางประเทศทาง
อาญา ในการขอใหยึดทรัพยช่ัวตราว Temporary Block  ทรัพยสินในประเทศน้ันไวกอน และ
เจาหนาท่ี ปปง. ก็จะใชกฎหมายฟอกเงิน ขอให องคกรระหวางประเทศ ไมวา จะเปน  FATF
APG Egmont Group  etc เพื่อดําเนินการสืบหาทรัพยสิน และหากพบก็ให ยึดทรัพยไวช่ัวคราว

จากน้ัน เจาพนักงานพิทักทรัพย ธนาคารแหงประเทศไทย พนักงานอัยการจะประชุม
รวมกัน มี มติใหดําเนินการ ดังน้ี

- จางทนาความในประเทศไทย ท่ีรูภาษาประเทศน้ันๆ เปนท่ีปรึกษา
- จางทนายความในตางประเทศ ฟองคดีแพง ในประเทศน้ันๆ  เม่ือไดคําพิพากษาแลว

ก็จะขอให พนักงานอัยการไทย มีหนังสือขอใหประเทศน้ันๆ ปลอยการการอายัดช่ัวคราว
ดังกลาว โดยนําคําพิพากษาจากตางประเทศ นําเงิน หรือ ทรัพยสิน กลับประเทศไทย ในการน้ี
ทางการไทยไดเงินกลับจากระเทศสวิสเซอแลนด กวา 2500 ลานบาท

ดังน้ัน ดูวิธีน้ีนาจะดีท่ีสุด ณ ขณะน้ี  แตหลังจากเกิดวิกฤตตมยํากุง ทางการไทยพบเงิน
จากผูบริหารสถาบันการเงินทุจริตไป อยูตางประเทศ อาทิเชน อังกฤษ แคนาดา ฝร่ังเศษ หาก
ผลงานหนังสือเลมน้ีทําสําเร็จ ทางการไทยนาจะมีการรวมมือกันมากกวาน้ี โดยเฉพาะ การ
บังคับใชกฎหมาย จําเปนตองขอความรวมมือจากกระทรวงการตางประเทศ มาชวยดวย

กรณีศึกษา การดําเนินการตอนาย ร. สัญชาติอินเดีย  ในกรณีรวมกับอดีตผูบริหาร
ธนาคารทุจริต ธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ จํากัด (มหาชน)
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1. การรองขอสงผูรายขามแดน โดยทางการไทย รองขอตอทางการแคนาดา ธนาคารแหง
ประเทศไทย รวมกับพนักงานอัยการ แปลเอกสารทางคดีท้ังหมดเปนภาษาอังกฤษ และ
ทําคํารองขอสงผูรายขามแดนตอทางการแคนาดา จนกระท้ังศาลฎีกา มีคําพิพากษาให
สง นาย ร. กับประเทศไทย ณ ขณะน้ี นาย ร.ถูกจําคุกและตอสูคดีในช้ันศาลไทย

2. การดําเนินการในทางอาญา  ธนาคารแหงประเทศไทย รองทุกขกลาวโทษ 19 คดี ,
ธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ จํากัด (มหาชน) แจงความดําเนินคดี 5 คดี , พนักงาน
อัยการ ยืนฟองตอศาลทุกคดี ทุนทรัพยท้ังสิ้น 4.6 หม่ืนลานบาท ขณะน้ีคดีอยูระหวาง
การพิจารณาคดีของศาล ผลคําพิพากษาศาลสวนใหญ ตัดสิ้นใหจําคุกผูบริหาร
นอกจากน้ัน ธนาคารแหงประเทศไทย ไดอายัดทรัพยสิน และรองขอใหมีคําขอความ
รวมมือระหวางประเทศในเร่ืองทางอาญา จํานวน 10 ประเทศ คือ สวิตเซอรแลนด
แคนาดา สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเชค สหราชอาณาจักร หมูเกาะ Guernsey หมูเกาะ
Jersey รัฐเซีย ฝร่ังเศส และจีน ซ่ึงอายัดทรัพยสิ้นไว 3 ประเทศ คือ
- สวิตเซอรแลนด อายัดทรัพยไว 43 ลานสหรัฐ นํากลับไทยแลว 28 ลานสหรัฐ

คงเหลือ 15 ลานสหรัฐ
- สหราชอาณาจักร อายัดทรัพยไว 4 ลานสหรัฐ อยูระหวางเตรียมฟองแพง
- หมูเกาะ Guernsey อายัดทรัพยไว 6.4 ลานสหรัฐ อยูระหวางเตรียมฟองแพง

3. การดําเนินการในทางแพง ธนาคารแหงประเทศไทย สงรายการทรัพยสิน ของนาย ร.
กับพวกท่ีหลบหนี ใหกับเจาพนักงานพิทักษทรัพย มีหนังสือทวงหนี นาย ร. และมี
หนังสือขอหารือพนักงานอัยการ เกี่ยวกับการฟองแพง เกี่ยวเน่ืองคดีอาญา นอกจากน้ัน
ก็มี การดําเนินการกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยฟองคดีในตางประเทศ โดยจาง
สํานักงานทนายความในประเทศไทยเปนท่ีปรึกษา พรอมรายงานใหพนักงานอัยการ
ทราบเปนระยะๆ

4. การดําเนินการในคดีฟอกเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย แจงขอมูลใหสํานักงาน ปปง.
ดําเนินคดีความผิดมูลฐาน และยึดทรัพยสิน ตามกฏหมายฟอกเงิน ดังน้ี
-  พนักงานอัยการ ฟองคดีแพง นาย พ. เพื่อใหเงินฝากของนาย พ. จํานวน 23

ลานบาทท่ีทุจริตไป ตกเปนของแผนดิน ศาลช้ันตนตัดสินใหชนะคดี คดีอยู
ระหวางการพิจารณาคดี ของศาลอุธรณ

-  พนักงานอัยการฟองคดีแพงยึดท่ีดิน ต.แสนสุข กรรมสิทธิของภริยา นาย ร.
ราคาประเมิน 105 ลานบาท คดี อยูระหวางการพิจารณาคดีของศาลช้ันตน

-  ธนาคารแหงประเทศไทย รองขอใหสํานักงาน ปปง. ของไทย เพื่อขอขอมูล
จากสหรัฐ และอื่นๆ เพื่อตรวจสอบทางเดินเงิน
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บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา

วิกฤตเศรษฐกิจของโลก เกิดไดตลอดเวลา สาเหตุท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในทุกมุม
ของโลก ไมวาจะเปนวิกฤต Hamburger ของสหรัฐ หรือ วิกฤตของประเทศ ไอรแลนดหรือ
วิกฤตของประเทศ โปรตุเกส หรือ ทายสุด คือ วิกฤตของประเทศกรีซ ณ ปจจุบัน ก็ลวนแตเกิด
โดยการทุจริตในสถาบันการเงิน ท้ังสิ้น เราจึงอาจกลาวไดวา วิกฤตเศรษฐกิจ ก็คือวิกฤตสถาบัน
การเงินลมสลาย น่ันเอง

ประเทศไทยไดรับวิกฤตสถาบันการเงิน ตั้งแต ป พ.ศ.2522 เราเรียก “วิกฤตราชา
เงินทุน” มีบริษัทราชาเงินทุน จํากัด ปลอยสินเช่ือเพื่อซ้ือหุนตนเอง จนทําใหบริษัทขาดสภาพ
คลอง จนทางการตองเขาจัดการชวยเหลือ ตอมาป พ.ศ. 2525 เกิดวิกฤตสถาบันการเงินอีกคร้ัง
เราเรียกวา “วิกฤตทรัสตเถื่อน” มีการทุจริตในบริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพยหลายแหง
นอกจากน้ัน ยังมีบริษัทในตางจังหวัดหลายแหง ตั้งบริษัทเงินทุนเถื่อน หรือ ทรัสตเถื่อน
หลอกเงินฝากจากประชาชน มาเลนหุนตลาดหุนไดรับความเสียหายมาก และ ปพ .ศ. 2537
พบการทุจริตใน ธนาคารกรุงเทฯพาณิชยการ จํากัด หรือ ธนาคาร BBC จํานวนมาก และ
ทายท่ีสุด เกิดวิกฤตสถาบันการเงินของไทย หรือ วิกฤตตมยํากุง ในป พ.ศ.2540 มีการทุจริต
ท้ังในธนาคารพาณิชย และบริษัทเงินทุน หลายแหง ทางการไทย โดยกองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือ FIDF ตองเขาไปชวยเหลือเพื่อแกไขระบบสถาบันการเงิน
โดยใชเงินเปนจํานวนประมาณ 1.44 ลานลานบาท ซ่ึงในปจจุบัน ทาง FIDF ไดหาเงินโดยการ
ขายทรัพยท่ีรับโอนมา และอื่นๆ คงเหลือหน้ี ประมาณ 1.14 ลานลานบาท

ธนาคารแหงประเทศไทย ตรวจพบวา สถาบันการเงินหลายแหงมีการปลอยสินเช่ือ
หละหลวม มีการทุจริตของผูบริหารสถาบันการเงินจํานวนมากมีการดําเนินคดีกับผูบริหาร
สถาบันการเงินจํานวนหลายคดี ทุนทรัพยท่ีฟอง หาม่ืนกวาลานบาท แตผลการดําเนินคดี
ท่ีประสบความสําเร็จ จนทําใหผูบริหารสถาบันการเงินถูกจําคุก มีจํานวนไมถึง 10% ของ
จํานวนคดีท้ังหมด สาเหตุของการดําเนินคดีลมเหลวมีหลายสาเหตุ ไดแก

4.1.1 กฎหมายสถาบันการเงินยังไมรัดกุมเพียงพอ
4.1.2 การพบการกระทําความผิดลาชา หาพยานหลักฐานไดไมครบถวน
4.1.3 การตีความทางกฎหมาย คําวาทุจริต ของนักกฎหมายยังไมตรงกัน

                   4.1.4 ประชาชนตลอดจนสถานศึกษายังไมเขาใจกฎหมายสถาบันการเงิน

เม่ือการดําเนินคดีลมเหลว ไมสามารถเอาผิดผูบริหารสถาบันการเงินได นักธุรกิจท่ี
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รวมกับผูบริหารสถาบันการเงินทุจริตก็ลอยนวล จนมีคํากลาวกวา “ลมบนฟูก” ธนาคารแหง
ประเทศไทย และหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงาน ก็ถูกโจมตีวา มีการตรวจสอบหยอนยาน
การดําเนินคดีไมรัดกุมเพียงพอ เปนตน

ดังน้ัน  การศึกษาฉบับน้ีจึงเนน ใหเขาใจวาการดําเนินคดีทุจริตสถาบันการเงิน
จําเปนตองใช ทฤษฎีการสมคบกัน (Conspiracy Theory) กฎหมายสถาบันการเงิน ควรบรรจุ
อยูในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยมีการแบงภาคของกฎหมาย คลายการแบงของกฎหมาย
อาญา กลาวคือ มีภาคกํากับดูแล และภาคความผิด ซ่ึงสําหรับภาคความผิด
ในเร่ืองการพิสูจนการทุจริต หากพบพยานหลักฐานครบองคประกอบความผิด 4 ขอ ธนาคาร
แหงประเทศไทย สามารถดําเนินคดีไดเลย  กลาวคือ

1. เม่ือพบวามีการอนุมัติสินเช่ือโดยผิดปกติเปนนัยสําคัญ
2. มีการกระผิดหนาท่ี ในฐานะผูบริหารสถาบันการเงิน
3. มีความเสียหายเกิดข้ึนกับสถาบันการเงิน
4. พบพยานหลักฐานท่ีผูบริหารสถาบันการเงิน แสวงหาประโยชน เพื่อตนเอง หรือผูอื่น

โดยมิชอบดวยกฎหมาย
หากพบองคประกอบท้ัง 4 ขอ ผูตรวจการสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย

สามารถสงเร่ืองให ฝายกฎหมายและคดี ธนาคารแหงประเทศไทย รวบรวมพยานหลักฐาน
เสนอทานผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย รองทุกขกลาวโทษ กับพนักงานสอบสวน
ดําเนินการตามกฎหมาย พรอมใชอํานาจทางปกครองใหมีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย และหาม
ผูบริหารสถาบันการเงินออกนอกราชอณาจักร ในขณะเดียวกันก็ดําเนินการตรวจสอบทรัพยสิน
หากพบทรัพยสินก็มีกระบวนการเรียกทรัพยสินคืน (Trace and Recovery) ท้ังในและ
ตางประเทศได

4.2 ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิกฤตสถาบันการเงินในอดีต เราพบวา เม่ือเกิดวิกฤตทางการไทย ไมวา

จะเปนกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย ก็จะดําเนินการแกกฎหมายสถาบันการเงิน
ปดชองวางในอดีต จากน้ันวิกฤตสถาบันการเงินก็เกิดข้ึนอีกในรูปแบบใหม ทางการไทยก็แก
กฎหมายอีก วิกฤตสถาบันการเงินสามารถเกิดไดหลายๆแหง บางคร้ังก็เกิดใน บริษัทเงินทุน
บางคร้ังก็ เกิดในธนาคารพาณิชย  และบางคร้ังก็ เกิดในปจจัยอื่นๆ จนมีคํากลาวเปน
ภาษาอังกฤษ วา “Is every crisis beyond reasonable protection?  And   Had any crisis
ever been the same?” ดังน้ันการจะปรับกฎหมายอยางไรก็ไมใชบทพิสูจนวา จะปองกัน
การเกิดวิกฤตสถาบันการเงินได เพราะการเกิดวิกฤตสถาบันการเงินแตละคร้ังก็ไมเหมือนกัน
สิ่งท่ีเหมือนกันคือ ผลกระทบท่ีเกิดกับเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนเดือดรอนแสนสาหัส
สิ่งท่ีควรทําในเชิงนโยบายและการดําเนินการ กลาวคือ
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4.2.1 ธนาคารแหงประเทศไทยตองตระหนักและระมัดระวังตลอดเวลา ในการกํากับ
ดูแลสถาบันการเงิน หากพบสิ่งผิดปกติ ตองดําเนินการทันที โดยไมตองเกรงกลัวหรือเกรงใจ
ผูบริหารสถาบันการเงิน หรือผูมีอิทธิพลใดๆ

4.2.2 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ สํานักงาน ปปช. สํานักงาน ปปง. และสํานักงานอัยการสูงสุด ตองให
ความสําคัญในการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังและใหความสําคัญ กับกระบวนการยุติธรรม
จนถึงท่ีสุด และควรดูแลผูบังคับใชกฎหมาย ท้ังในความปลอดภัย และความเจริญกาวหนาใน
หนาท่ีการงาน

4.2.3 ธนาคารแหงประเทศไทย และกระทรวงการคลัง ตองใหความสําคัญในการ
สอดสองดูแลสถาบันการเงินในการปลอยสินเช่ือ โดยดูแลระบบความเสี่ยงใหดีพอ นอกจากน้ัน
ตองสนับสนุนใหมีการสุมตรวจสอบการทุจริตสถาบันการเงินเปนระยะๆ ถือเปนการปองกัน
หรือ เทียบเคียงคําพังเพยวา “เขียนเสือใหวัวกลัว” หรือใชคํางายๆ คือ การตรวจสอบเร่ืองความ
เสี่ยงและการตรวจสอบแบบสุมตรวจท่ัวประเทศ ตองทําควบคูกันไป เพราะประเทศไทยยังขาด
ผูบริหารสถาบันการเงิน ท่ีมีจิตสํานึก หรือ มีธรรมาภิบาลท่ีดีเพียงพอ จําเปนตองใชระบบการ
กํากับดูแลอยางผสมผสานกัน

4.2.4 พัฒนาการตรวจสอบสถาบันการเงินใหมีประสิทธิภาพ เม่ือพบการกระทําท่ี
ผิดปกติอาจทําควบคูไปกับนักกฎหมาย บางประเทศ ถึงข้ันแกกฎหมายใหธนาคารกลาง เปน
พนักงานสอบสวน เม่ือพบการกระทําความผิด ก็ขอใหพนักงานอัยการ เขามารวบรวม
พยานหลักฐานดวยกัน และหากวินิจฉัยวาผิด ก็ดําเนินคดีท่ีศาลไดทันที โดยไมตองผาน
พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ

4.2.5 การพัฒนาการแกปญหาเม่ือเกิดวิกฤตสถาบันการเงิน  โดยมีกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) สถาบันคุมครองเงินฝาก (DPA) เปนหลักประกัน
ในการใหความชวยเหลือ ดีอยูแลว แตเห็นควรใหกระทรวงการคลัง และธนาคารแหงประเทศ
ไทยสนับสนุน ใหสถาบันการเงินจัดตั้ง บริษัทบริหารสินทรัพย (AMC) อยางจริงจัง อยางไรก็
ตาม ธนาคารแหงประเทศไทย ก็ตองสรางระบบการตรวจสอบ AMC เหลาน้ี เพื่อปองกันการ
ทุจริตของสถาบันการเงิน อาจใช AMC ของตนเอง เปนเคร่ืองมือในการปกปดการทุจริตได

4.2.6 ธนาคารแหงประเทศไทย ควรใหความสําคัญในการกํากับดูแลธุรกิจสถาบัน
การเงินใหมๆท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังธุรกิจท่ีมิใชสถาบันการเงิน (Non Bank) ท่ีอาจกอใหเกิดความ
เสียหาย จนเกิดเปนวิกฤตสถาบันการเงินได ซ่ึงปจจุบัน ธนาคารแหงประเทศไทย โดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง ใหใชประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ในการกํากับดูแล Non
Bank ผูเขียนเห็นวา พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา 5 เปดชอง ให
กระทรวงการคลัง และ ธนาคารแหงประเทศไทย สามารถออกพระราชกฤษฎีกา มากํากับดูแล
Non Bank อยางมีประสิทธิภาพได
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โจทก ฟอง และ แกไข คําฟองวา โจทก เปน นิติบุคคล ประเภทบริษัท จํากัด
มี วัตถุประสงคเพื่อประกอบการ ธนาคารพาณิชย นายพนัส สิมะเสถียร ประธานกรรมการ
เปน ผูมีอํานาจลงลายมือช่ือ และ ประทับตรา สําคัญ ของ บริษัท กระทําการแทนโจทก็ได
โจทก มีกระทรวงการคลังถือหุนเกินกวา รอยละหาสิบของเงินทุนจดทะเบียน  โจทกจึงเปน
รัฐวิสาหกิจจําเลยเปน พนักงานของโจทกดํารง ตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ ตั้งแตวันท่ี 16
ธันวาคม 2518 ถึง เดือนธันวาคม 2523 และ ยังคงเปนพนักงานของ โจทกในตําแหนง
ดังกลาว ตอมาอีก โดยโจทกไดทํา สัญญาจางจําเลยตามสัญญาจางฉบับ ลงวันท่ี 20 มกราคม
2524 มีกําหนด 5 ป ซ่ึงจําเลยไดออกจากการเปนพนักงานของโจทกเม่ือ วันท่ี 22 มกราคม
2529ระหวาง จําเลยเปน พนักงานของโจทกตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญจําเลยมีอํานาจ
หนาท่ี จัดการ กิจการ และ ทรัพยสินของโจทก โดย มีอํานาจอนุมัติ ให สินเช่ือ แก ลูกคา โจทก
ตาม ประเพณี ปฏิบัติ ของ ธนาคารพาณิชยพึง กระทําตามปกติ เชน การ ให กูยืม การ เบิกเงิน
เกินบัญชี การ ใหสินเช่ือ เพื่อ การสงสินคาออกการ ซ้ือ ลด ตั๋วเงิน การเปดเลตเตอรออฟเครดิต
การทําสัญญาทรัสตรีซีท ฯลฯ ท้ังน้ี การจัดการของจําเลยในการอนุมัติ สินเช่ือ ดังกลาว จําเลยมี
หนาท่ีตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และ มติคณะกรรมการ โจทก ซ่ึงจําเลยทราบดีแลววา
ได กําหนดใหจําเลยมีอํานาจ อนุมัติ สินเช่ือใหแกลูกคาของโจทกประเภทการใหกูเงินหรือเบิก
เงินเกินบัญชี หรือค้ําประกัน เงินกูของลูกคาโดยมีหลักทรัพย เปนประกันคุมกับสินเช่ือท่ีอนุมัติ
ไดรายละไมเกิน 15,000,000 บาท ถา มีหลักทรัพยเปนประกันไมคุมกับสินเช่ือหรือมีเพียง
บุคคลค้ําประกันแลว จําเลยมีอํานาจอนุมัติได รายละไมเกิน 5,000,000 บาท และในกรณีสินเช่ือ
ไมมีหลักประกันจําเลย มีอํานาจอนุมัติได รายละ ไมเกิน 2,000,000 บาท สวนการอนุมัติให
สินเช่ือประเภท การ ซ้ือ ลด ตั๋วเงิน จะตองเปน ปกติ การคาของธนาคาร ดวยตามมติ
คณะกรรมการโจทก คร้ังท่ี 198 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2521 เม่ือ ระหวาง เดือน กันยายน
2525 ถึง เดือน กรกฎาคม 2526 เวลา กลางวัน ขณะท่ี จําเลย เปนพนักงานของโจทก ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ ใหญ ไดรับมอบหมาย ใหจัดการ ทรัพยสิน ของโจทกใน ฐานะผูมีอาชีพ หรือ
ธุรกิจ อัน ยอมเปนท่ีไววางใจของประชาชน ซ่ึงจําเลยทราบวา ตนมีอํานาจอนุมัติสินเช่ือ
ให ลูกคา ตามมติคณะกรรมการ โจทกคร้ังท่ี 198 อยาง แจงชัด จําเลย ไดใช อํานาจ ในหนาท่ี
ท่ีดํารง ตําแหนงดังกลาว อนุมัติ ให บริษัท จี.เอส.พี.ไฟแนนซ จํากัด และ บริษัท จี.เอส.พี.
อินเตอรเนช่ันแนลแบงค จํากัด ซ่ึง มีภูมิลําเนา อยู ณ ประเทศ ฮองกง ยากแกการฟองรอง

บริษัท ธนาคาร กรุงไทย จํากัด โจทก

นาย ตามใจ ขําภโต จําเลย
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บังคับคดีไดรับสินเช่ืออันมีลักษณะเปนการกูยืมเงินไปจากโจทก โดยมีหลักประกัน ไมคุมสินเช่ือ
อันเปนการจงใจปฏิบัติ หนาท่ี โดยมิชอบ ดวยเจตนาเพื่อใหเกิด ความเสียหาย แก โจทก และ
โดยทุจริต โดยจําเลยได กระทําผิดกฎหมายหลายบท หลายกรรม ตางกัน คือเม่ือ วันท่ี 15
กันยายน 2525 เวลา กลางวันจําเลย ได จัดการ อนุมัติ ให บริษัท จี.เอส.พี.ไฟแนนซ จํากัด
และ บริษัท จี.เอส.พี.อินเตอรเนช่ันแนลแบงค จํากัด ไดรับ สินเช่ือ อัน มี ลักษณะ เปน การกูยืม
เงินไปจากโจทก สาขา นิวยอรค ประเทศ สหรัฐอเมริกา เปนจํานวนเงิน บริษัทละ 3,000,000
เหรียญ สหรัฐอเมริกา คิดเปนเงินไทย บริษัทละ 69,150,000 บาท เม่ือ วันท่ี 9 ธันวาคม 2525
เวลากลางวัน จําเลยไดจัดการ อนุมัติให บริษัท จี.เอส.พี.อินเตอรเนช่ันแนลแบงค จํากัด ไดรับ
สินเช่ือ อันมีลักษณะเปนการกูยืมเงินไปจากโจทก สาขา นิวยอรค ประเทศ สหรัฐอเมริกา
เปน จํานวนเงิน 12,000,000 เหรียญ สหรัฐอเมริกา คิดเปนเงิน ไทย 276,600,000 บาท เม่ือ
วันท่ี 30 มิถุนายน 2526 เวลากลางวัน จําเลย ไดจัดการอนุมัติ ให บริษัท จี.เอส.พี.ไฟแนนซ
จํากัด และ บริษัท จี.เอส.พี.อินเตอรเนช่ันแนลแบงค จํากัด ไดรับสินเช่ืออันมีลักษณะเปนการ
กูยืมเงิน ไป จาก โจทกสาขา นิวยอรค ประเทศ สหรัฐอเมริกาเปนจํานวนเงิน บริษัทละ
10,000,000 เหรียญ สหรัฐอเมริกา คิดเปนเงินไทย บริษัท ละ 230,500,000 บาท และ
ยังจัดการ อนุมัติ ให บริษัท จี.เอส.พี.อินเตอรเนช่ันแนลแบงค จํากัด ไดรับสินเช่ืออันมีลักษณะ
เปนการกู ยืมเงิน ไปจากโจทก สาขา นิวยอรค ประเทศ สหรัฐอเมริกา เปนจํานวนเงิน
อีก 5,000,000เหรียญ สหรัฐอเมริกา คิดเปนเงินไทย 115,250,000 บาท เม่ือวันท่ี
22 กรกฎาคม 2526 เวลากลางวัน จําเลยได จัดการอนุมัติ ให บริษัท จี.เอส.พี.อินเตอรเนช่ัน
แนลแบงค จํากัด ไดรับสินเช่ือ อันมีลักษณะเปนการกูยืมเงินไปจาก โจทก สาขา นิวยอรค
ประเทศ สหรัฐอเมริกา เปนจํานวนเงิน 5,000,000 เหรียญ สหรัฐอเมริกา คิดเปนเงินไทย
115,250,000 บาท การกระทํา ดังกลาว แลว จําเลยทราบ ดีวา จําเลย ไมมีอํานาจ อนุมัติ
สินเช่ือทุกรายขางตน ได เพราะจํานวนเงินสินเช่ือเกินอํานาจ หนาท่ี ของจําเลย ท่ีจะอนุมัติได
ตามมติคณะกรรมการโจทกคร้ังท่ี 198 เม่ือ จําเลยอนุมัติสินเช่ือ  ใหแกบริษัทท้ังสองหลาย
คราว ดังกลาวขางตน ตอมาไดโอนเงินตามจํานวนดังกลาว ไปเขาบัญชีของบริษัทท้ังสอง ท่ี
ธนาคาร โจทก สาขา นิวยอรค ประเทศ สหรัฐอเมริกา  แลวใหบริษัทท้ังสองไดรับเงินจํานวน
ดังกลาว  ไปจากโจทก สาขา นิวยอรค หลายคราว โดยใหบริษัทท้ังสองเปนผูออกตั๋วสัญญา
ใชเงิน ใหโจทก เปนผูรับเงิน ซ่ึงมิใชตั๋วเงินท่ีเปนปกติการคา ของธนาคาร มอบใหโจทก ไวเปน
หลักฐานแหงหน้ีอัน มีลักษณะเปนการกูยืมเงินไปจากโจทก การท่ีจําเลยอนุมัติ ใหบริษัท จี.เอส.
พี.ไฟแนนซ จํากัด และ บริษัท จี.เอส.พี.อินเตอรเนช่ันแนลแบงค จํากัด กูยืม เงิน ไป โดย
บริษัทท้ังสองออกตั๋วสัญญาใชเงิน ใหไวเปนหลักฐานแหงหน้ีแทนท่ีจะ ใหบริษัทท้ังสองทําเปน
สัญญากู น้ัน เปนการท่ีจําเลยกระทํา โดยจงใจหลีกเลี่ยง ฝาฝน ตออํานาจ การอนุมัติ สินเช่ือ
ประเภท การ ใหกูยืมเงินของจําเลย ท่ีกําหนด ไวตาม มติ คณะกรรมการ โจทก คร้ังท่ี 198
ท้ัง การกระทํา ของ จําเลย ดังกลาว มิใชเปนการ ซ้ือ ลดตั๋วเงิน ซ่ึงเปนปกติ การคาของธนาคาร
อีกดวย  เม่ือจําเลยไดอนุมัติให บริษัท จี.เอส.พี.ไฟแนนซ จํากัด และ บริษัท จี.เอส.พี.อินเตอร
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เนช่ันแนลแบงค จํากัด กูยืมเงิน ไ ดังกลาว จนถึงวันฟองคดี น้ี บริษัท ท้ังสอง ก็ ยังไมสามารถ
ชําระเงินคืน ใหโจทก ซ่ึงจําเลยจะตอง ติดตาม เรงรัด ใหลูกหน้ี ชําระหน้ี อยางจริงจัง แตจําเลย
ก็หาได  ปฏิบัติ  ไมการกระทําของ จําเลย ดังกลาว  นอกจาก เปนการจงใจ ฝาฝน
มติคณะกรรมการ โจทกคร้ังท่ี 198 แลว  ยัง เปน การ ปฏิบัติ ผิด หนาท่ี และ วิสัยของ
ผูประกอบ การธนาคารพาณิชย พึงกระทํา อีก ท้ัง ขัดกับประเพณี ปฏิบัติของ ธนาคารพาณิชย
ท่ัวไป โดยจําเลย มีเจตนา ปฏิบัติ หนาท่ี โดยมิชอบดวย เจตนา เพื่อ ให เกิดความเสียหาย
แกโจทก และ โดยทุจริต  เพื่อใหบริษัท จี.เอส.พี.ไฟแนนซ จํากัด และ บริษัท จี.เอส.พี.อินเตอร
เนช่ันแนลแบงค จํากัด ไดรับประโยชน จาก ทรัพยสิน ของ โจทก อันกอใหเกิด ความเสียหาย
แกโจทก เหตุเกิดท่ี แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร และ ธนาคารโจทก สาขา
นิวยอรค ประเทศ สหรัฐอเมริกา เกี่ยวพัน กัน ขอใหลงโทษ ตาม พระราชบัญญัติ วาดวย
ความผิด ของพนักงาน ในองคการ หรือ หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 8, 11 ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 353, 354,90, 91 กับ นับโทษจําเลย ตอจากโทษในคดีอาญาหมาย
เลขดํา ท่ี 4280/2530 และ 9443/2530 ของศาลช้ันตน

ศาลช้ันตน ไตสวนมูลฟองแลว เห็นวาคดีมีมูล ใหประทับฟองไวพิจารณา

จําเลย ใหการ ปฏิเสธ และ ตอสูวาโจทกมิใชรัฐวิสาหกิจแต รับวาจําเลยเปนบุคคลคน
เดียวกับจําเลย ในคดีท่ีโจทกขอใหนับโทษตอจริง

ศาลช้ันตน วินิจฉัย วาจําเลย กระทําผิด ในฐานะ เปนพนักงานมีหนาท่ี จัดการทรัพย ใด
ๆ ใช อํานาจ ใน หนาท่ี โดยทุจริต อันเปน การเสียหาย แก บริษัท จํากัด ตอง ตาม มาตรา 8
แหง พระราชบัญญัติ วาดวยความผิด ของ พนักงาน ใน องคการ หรือ หนวยงานของรัฐ พ.ศ.
2502 ซ่ึง เปนบทเฉพาะ แลว จึงไมเปน ความผิด ตาม มาตรา 11 แหง พระราชบัญญัติดังกลาว
และ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353 และ 354 อีก ปรากฏวาจําเลย อนุมัติ สินเช่ือ ให แก
บริษัท ท้ัง สอง ใน วันท่ี 15 กันยายน 2525จํานวน 2 คร้ัง ตาม เอกสาร หมาย จ. 9 และ จ. 10
วันท่ี 9 ธันวาคม 2525จํานวน 1 คร้ัง ตาม เอกสาร หมาย จ. 11 วันท่ี 30 มิถุนายน 2526
จํานวน 2 คร้ัง ตามเอกสาร หมาย จ. 12 สวน ใน วันท่ี 22 กรกฎาคม 2526 น้ัน เปนการ อนุมัติ
ให เปลี่ยน สินเช่ือ ประเภท เพลซเมนท จํานวน 5,000,000 เหรียญ สหรัฐ อเมริกา ไปเปน
วงเงิน ขายลดตราสารพาณิชย (ตั๋วสัญญาใชเงิน ) ซ่ึง รวมกับวงเงินเดิม 10,000,000เหรียญ
สหรัฐอเมริกา แลว เปนวงเงิน ท้ังสิ้น 15,000,000เหรียญ สหรัฐอเมริกา ตามเอกสาร หมาย
จ. 13 ซ่ึงเปนสินเช่ือวงเงินจํานวน เดิม ท่ีจําเลยเคยอนุมัติไวแลว ตามเอกสาร หมาย จ.12
เพียงแตใน วันท่ี 22 กรกฎาคม 2526 จําเลย อนุมัติ ใหเปลี่ยน จากสินเช่ือ ประเภทเพล ซเมนท
เปน สินเช่ือขายลดตราสารพาณิชย (ตั๋วสัญญาใชเงิน) เทาน้ัน จึงเห็นวาตามเอกสารหมาย
จ. 13 จําเลย มิได อนุมัติสินเช่ือใหแก บริษัท จี.เอส.พี.อินเตอรเนช่ันแนลแบงค จํากัด เพิ่มเติม
ข้ึนใหม อันจะถือวา เกินอํานาจท่ีจําเลย จะกระทําได แตอยางใดจึง ไมเปนความผิดอีกกรรม
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หน่ึง การกระทําของจําเลย จึงเปนการกระทําความผิด 5 กรรม พิพากษา วา จําเลยมีความผิด
ตาม พระราชบัญญัติวาดวย ความผิด ของ พนักงานในองคการ หรือ หนวยงานของรัฐ พ.ศ.
2502 มาตรา 8 รวม 5 กรรม ใหลงโทษ จําเลย ทุกกรรม เปนกระทงความผิด ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 91 จําคุก จําเลย กระทง ละ 5 ป รวมเปนโทษ จําคุก 25 ป จําเลย เคย
ประกอบ คุณงามความดี มา กอน ท้ัง ไมได ความ วาจําเลย ได รับผลประโยชน อื่นใด จึงมีเหตุ
ปรานีสมควรลดโทษ ให 1 ใน 5 ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จําคุก จําเลย มี
กําหนด 20 ปสําหรับ คําขอให นับโทษ จําเลยตอจาก โทษ ใน คดีอาญา หมายเลขดํา ท่ี
4280/2530 และ 9443/2530 ของ ศาลช้ันตน น้ัน ไมปรากฏ วาคดี ดังกลาว มีคําพิพากษาแลว
จึงใหยกคําขอสวนน้ี และ คําขออื่นของโจทก

จําเลย อุทธรณ

ศาลอุทธรณ พิพากษายืน

จําเลย ฎีกา โดย ผูพิพากษา ซ่ึง พิจารณา และ ลงช่ือในคําพิพากษาศาลช้ันตน อนุญาต
ให ฎีกาในปญหาขอเท็จจริง

ศาลฎีกา วินิจฉัย วา "พิเคราะห แลว ปญหา ท่ี จําเลย ฎีกา วาฐานะ ของ โจทก ท่ี เปน
รัฐวิสาหกิจ เดิม ไดมีการเปลี่ยนแปลง ภายหลังเปนเพียง นิติบุคคลธรรมดา แลวโจทก  จึง ไม
มี อํานาจฟอง น้ัน เห็นวาขอเท็จจริง รับฟง เปน ยุติ ไดวา ขณะ เกิดเหตุคดี น้ี ฐานะ ของ โจทก
เปน รัฐวิสาหกิจ อยู และ จําเลยเปน พนักงานของ โจทก จึงมีฐานะเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ อยู
จริง ตาม ฟอง สวน ท่ี มี การ เปลี่ยนแปลง ฐานะของ โจทก ภายหลัง ตาม ท่ี จําเลย ฎีกา
หรือไม ก็ตามหาเปนเหตุ ยังให มีผลลบลาง ฐานะ โจทก และ ฐานะ ความรับผิด ของ จําเลย ใน
ขณะเกิดเหตุ กระทําผิดคดีอาญา น้ี ไมขออาง เร่ือง การเปลี่ยนแปลงฐานะของโจทกภายหลัง
เกิดเหตุ คดี น้ี จะเปนจริง หรือไม จึง ไมมีผลกระทบ ถึง อํานาจฟองของ โจทก ดังท่ี จําเลย
ฎีกา และ ไมเปน สาระ หรือ ประโยชนแกคดี ท่ีศาลฎีกาจะ พึงพิจารณาวินิจฉัย และ ท่ีจําเลย
ฎีกา เปนประเด็นสืบเน่ืองตอมา วาจําเลย กระทําการตามอํานาจ ท่ี โจทก มอบให ตามหนังสือ
มอบอํานาจเอกสาร หมาย ล. 12 และ ล. 13 จึง ไมมี ฐานะ เปน พนักงาน ผู มี หนาท่ีตาม
กฎหมาย น้ัน เห็นวา การ มอบอํานาจ ท่ี จําเลย อาง ถึง เปน เพียง การ ยืนยันขอบเขต อํานาจ
ใน การปฏิบัติหนาท่ี ใน ฐานะ เปน พนักงาน ของ จําเลย ดังกลาวหา ได มีผล เปน การ
เปลี่ยนแปลง หนาท่ี และ ฐานะ ของ จําเลย ดัง ท่ี อาง ไมฎีกา จําเลย ขอ น้ี ฟงไมข้ึน เชนกัน

สําหรับ ปญหา ท่ี จําเลย ฎีกา วาไดรับมอบอํานาจ ใน ฐานะ ผูจัดการใหญจาก โจทก
ตาม หนังสือมอบอํานาจ เอกสาร หมาย ล. 12 และ ล. 13 มีผล เปนการ ยกเลิก มติ ท่ี ประชุม
คณะกรรมการ โจทก เร่ือง ขอกําหนด ขอบเขต อํานาจของ กรรมการ ผูจัดการใหญ ตาม
เอกสาร หมาย จ. 4 น้ัน เห็นวาเอกสาร หมาย ล. 12 และ ล. 13 เปน หนังสือ ท่ี โจทก ซ่ึง เปน
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นิติบุคคลมอบอํานาจ เปน การ ท่ัวไป แก โจทก ใน ฐานะ ผูจัดการ ใหญ ซ่ึง เปนผูแทน นิติ
บุคคล เพื่อ การ กอ นิติสัมพันธ กับ บุคคลภายนอก กลาว คือเปน หนังสือ ยืนยัน รับรอง
อํานาจ หนาท่ี ของ จําเลย ใน ฐานะ เปน ผูแทนนิติบุคคล ของ โจทก ตอ บุคคลภายนอก เปน
การ ท่ัวไป สวน เอกสาร หมาย จ. 4เปน มติ กําหนด ขอบเขต การ ใช อํานาจ ของ ผูแทน
ดังกลาว อีก ช้ัน หน่ึงเปน ขอจํากัด อํานาจ เปน การ ภายใน เอกสาร หมาย ล. 12 และ ล. 13
จึง ไมมี ผล เปน การ เพิกถอน ยกเลิก เอกสาร หมาย จ. 4 ดัง ท่ี จําเลย อางตรงกันขาม
เอกสาร หมาย จ. 4 เปน ขอจํากัด เพื่อ กํากับ การ ใช อํานาจของ ผูแทน นิติบุคคล ตาม
เอกสาร หมาย ล. 12 และ ล. 13 อีก ช้ัน หน่ึงเปน การ ภายใน ฎีกา จําเลย ขอ น้ี ฟงไมข้ึน
เชนกัน

ใน ปญหา ท่ี จําเลย ฎีกา วา จําเลย ให สินเช่ือ ราย พิพาท ใน รูป ของเพล ซเมนท /
โลน แลว สืบเน่ือง เปลี่ยนแปลง ตอมา เปนการขาย ลดตั๋วสัญญาใชเงิน เปนการอนุมัติ สินเช่ือ
ใน รูป อื่น มิใช การ ให กูยืมจึง ไมเกิน อํานาจ ของ จําเลย น้ัน ขอเท็จจริง ท่ี โจทก จําเลย นํา
สืบรับ ตรง กัน ฟง เปน ยุติ ไดวา สินเช่ือ ราย พิพาท เร่ิมตน โดย ลูกหน้ี ย่ืนขอ กู ใน รูป แบบ
ของ การ กู เบิกเงินเกินบัญชี ซ่ึง เกิน อํานาจ อนุมัติของ จําเลย แต จําเลย อนุมัติ โดย ให
สินเช่ือ ใน รูป ท่ี เรียกวา เพลซเมนท/โลน คือ นําเงิน ไปฝาก ในบัญชี ของ ลูกหน้ี และ ตอมา
เม่ือ เจาหนาท่ีแหงประเทศ สหรัฐอเมริกา ประเทศ ท่ี สาขา ของ โจทก ตั้งอยูน้ัน ไดมา
ตรวจสอบ แลว ทักทวงวา ไมถูกตอง เพราะวิธีการดังกลาว เปนการใหกู  จําเลย จึง
เปลี่ยนแปลง รูป แบบมา เปนรูปตัว๋สัญญาใชเงิน ขอเท็จจริง ดังกลาว ขางตน น้ี ช้ีชัด อยูใน ตัว
วาความจริง แลว เจตนาของลูกหน้ี ท่ีแทจริง คือ สินเช่ือในรูปกูแต เน่ืองจาก วงเงินกูสูงเกิน
อํานาจ จําเลยท่ีจะอนุมัติ ไดจําเลย แทนท่ีจะ เสนอ ขออนุมัติ จาก คณะกรรมการธนาคาร โจทก
ตาม ระเบียบ จําเลย กลับอนุมัติ ใน รูป เพลซเมนท/โลน หรือ เงินฝาก เสียเอง ซ่ึงเห็นไดชัด วา
เปน การ จงใจ หาวิธีการหลีกเลี่ยง ไมปฏิบัติตามระเบียบ และ วัตถุประสงคในรูปสินเช่ือ ท่ี
แทจริง โดยทุจริต และ เจตนาทุจริต ของจําเลย ดังกลาว น้ีแสดงออกเดนชัด ย่ิงข้ึน เม่ือ
เจาหนาท่ี ของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ี สาขา ของ โจทก ตั้งอยู ไดทักทวง โดย ยืนยันวา รูป
แบบ เพลซเมนท/โลน หรือ เงินฝาก ท่ี ปรากฏ เปน การ ให กู และ ให แกไข จําเลย แทนท่ี จะ
แกไข ปฏิบัติ เปน รูป เงินกู ตาม ขอ ทักทวง และ ขออนุมัติตาม ระเบียบ ให ถูกตอง ตาม
ความจริง จําเลย กลับ ดําเนินการ เปลี่ยนแปลงเปน รูป ตั๋วสัญญาใชเงิน อันเปน วิธีการ เลี่ยง
ไมยอม ปฏิบัติ ตาม ท่ีทักทวง และ ไมปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนด ไวให ถูกตอง อีกท้ัง ยัง
ปรากฏ ดวย วา มี การ เพิ่ม จํานวน สินเช่ือ ท่ี เกินอํานาจ ดังกลาว น้ีหลายคร้ัง หลายหน
เจตนา ของ จําเลย ท่ี ปรากฏ ช้ี ชัด วา เพื่อเอื้อประโยชนกันแกลูกหน้ี เปนเจตนาทุจริต ชัดเจน
ปราศจาก ขอสงสัย ขอแกตัวตางๆ ตาม ท่ีจําเลย ยกข้ึน เปนเหตุ ฎีกา วาการกูยืมรายพิพาท
เปน สินเช่ือใน รูป ตั๋วสัญญาใชเงิน และจําเลยมีอํานาจอนุมัติน้ัน ไมอาจเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริง
ท่ี ช้ีชัดวาเปนเพียงวิธีการ หลีกเลี่ยง แกตัว ของจําเลยใน การกระทํา ฝาฝน ระเบียบ โดยจงใจ
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เพื่อ เอื้อประโยชน แก ลูกหน้ีดัง วินิจฉัย มา ขางตน ฎีกา จําเลย ขอ น้ี ฟงไมข้ึน เชนกัน

สําหรับ ประเด็น สุดทาย ท่ีจําเลย ฎีกา วา โจทก ไมเสียหาย โดย อางขอเท็จจริง
ปรากฏภายหลัง วามี การเปลี่ยนตัว ลูกหน้ี และ ได มี การชําระหน้ี ท้ังหมดแลว น้ัน เห็นวา
ขอเท็จจริง ดังกลาว จําเลย ได ยกข้ึนอาง ตั้งแต ช้ันอุทธรณ ตลอดมา โดย มี พยานเอกสาร
ประกอบ และ โจทก มิไดโตแยง แต ประการใด จึง พอ รับฟง เปน คุณ แก จําเลย ไดวา เปน
ความจริงตาม ท่ี อาง ก็ ตาม แต ขอเท็จจริง ท่ี ปรากฏ ตั้งแต จําเลย ให ลูกหน้ีกูยืม ไป ลูกหน้ี
มิได ชําระหน้ี ตาม กําหนด ตลอดมา จน กระท่ัง จําเลยพนจากตําแหนง แลว ตลอด ถึง ขณะท่ี
โจทก ฟองคดี น้ี ความเสียหายท่ี เกิดข้ึน แกโจทกในสวนน้ี ยอมมีอยูจริงกอนแลว ตั้งแต จําเลย
กระทํา ความผิด คดี น้ี ดังน้ัน การ เปลี่ยน ตัว ลูกหน้ี และ มี การ ชําระหน้ีแลว ภายหลัง ตาม
ท่ี จําเลย อาง น้ัน ก็ คง เปน เพียง การ ชําระหน้ี ท่ี ลาชาและ มิได เกิดจากการ ดําเนินการ
ของจําเลย จึงไมอาจรับฟงเปนขอลบลางความเสียหาย ท่ี จําเลย ไดกอข้ึน และ ไมชวยให
จําเลย พนจากความกระทําผิดท่ีได กระทําน้ัน ได ฎีกาจําเลย ฟงไมข้ึนทุกขอ "

พิพากษายืน

(วินัย วิมลเศรษฐ - จิระ บุญพจนสุนทร - ชูชาติ ศรีแสง )
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ภาคผนวก ข
ตัวอยางคดีที่ธนาคารแหงประเทศไทยกลาวโทษอดีตผูบริหารสถาบันการเงินใน
ความผิดที่เกิดจากการกระทําโดยทุจริต
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และรางสัญญาพิจารณาคัดเลือกท่ีปรึกษาทางการเงินและรับประกัน
การจําหนายหุน บริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ของ
กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง

- คณะกรรมการพิจารณาราง TOR และสัญญาการปรับปรุงทางหลวง
ชนบทท่ัวประเทศของสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทกระทรวงมหาดไทย

- ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกท่ีปรึกษา
  โครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร กรมทางหลวง
- ท่ีปรึกษาคดีพิเศษ/พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
- อนุกรรมการกฎหมาย สํานักงาน ปปง.
- ผูทรงคุณวุฒิดานการเงินการธนาคาร สํานักงาน ปปช.

ประสบการณทางดานการศึกษา
- อาจารยบรรยายพิเศษ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
- อาจารยบรรยายพิเศษ หลักสูตรปลัดอําเภอ กรมการปกครอง
   กระทรวงมหาดไทย
- อาจารยบรรยายพิเศษ โรงเรียนนายรอยตํารวจ
- อาจารยบรรยายพิเศษกฎหมายและสัญญาระหวางประเทศ
  กรมทหารพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม
- บรรยายพิเศษ ใหกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- บรรยายพิเศษ ใหกับสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- บรรยายพิเศษ  ใหกับสํานักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
- อาจารยพิเศษ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- อาจารยพิเศษ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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