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Department……….Law………..
Field of study……..Law………..
Academic year…...2000………

Student’s signature…………………………………..
Advisor’s signature…………………………………...
Co-advisor’s signature……………………………….

ฉ
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เนื่องดวยความเมตตาของทานคณาจารยผูมี
พระคุณทั้งหลายที่ใหความกรุณาชวยเหลือและแนะนําในการจัดทําวิทยานิพนธตลอดมา ผูเขียน
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยวีระพงษ บุญโญภาส ที่สละเวลาเปนอาจารยที่ปรึกษาและ
กรุณาแนะนําแนวความคิดและสนับสนุนโครงรางวิทยานิพนธนี้ แตแรกเริ่มตลอดจนไดกรุณาตรวจ
ทานแกไขจนสําเร็จ และผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยอมราวดี อังคสุวรรณ
เปนอยางสูง ที่ใหความอนุเคราะหผูเขียนโดยใหคําแนะนําในดานการศึกษาคนควาเปนอยางดียิ่ง
ตลอดจนกรุณาเสียสละเวลามาเปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และขอกราบขอบพระคุณ
รองศาตราจารยมัทยา จิตติรัตน ที่กรุณาเสียสละเวลามาเปนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณอาจารยเพ็ญวรรณ ทองดีแท เปนอยางสูงที่สละเวลาเปน
อาจารยที่ปรึกษารวม ซึ่งนอกจากจะใหคําแนะนําและตรวจทานแกไขวิทยานิพนธแกผูเขียนแลว
ยังใหคําแนะนําแก ผูเขียนในดานตาง ๆ อันเปนเหตุบันดาลใจใหผูเขียนมีความมานะพากเพียรจน
วิทยานิพนธสําเร็จลุลวงได ผูเขียนขอสํานึกบุญคุณไวอยางมิรูลืม
ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณบูรพาจารยทางนิติศาสตรทุก ๆ ทาน ที่ไดศึกษาวิจัยและ
พัฒนางานดานนิติศาสตรไวใหชนรุนหลังไดใชศึกษาตอไป รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณเจาของ
งานนิพนธทุก ๆ ทาน ที่ผูเขียนใชศึกษาและอางอิงในการทําวิทยานิพนธครั้งนี้
ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงตอ บิดา มารดา ผูมีพระคุณสูงสุด ทั้งยังเปน
กําลังใจ อันเปนเหตุบันดาลใจใหผูเขียนมีความมานะ พยายาม ขอขอบพระคุณ พันตํารวจเอก
วัฒนะ กิตตินันท ที่ใหคําปรึกษาและเปนกําลังใจใหแกผูเขียนตลอดจนคําแนะนําอันมีประโยชน
อยางยิ่งแกการทําวิทยานิพนธ และขอขอบคุณ พันตํารวจโทหญิง กมลมาลย สนองนารถ รวมถึง
พี่ ๆ นอง ๆ ทุกทานที่ไมอาจกลาวไดหมด ณ ที่นี้ ที่ใหการชวยเหลือสนับสนุนและเปนกําลังใจแกผู
เขียนเสมอมา ผูเขียนขอสํานึกบุญคุณไวอยางมิรูลืม
หากวิทยานิพนธของผูเขียนมีคุณคาและมีประโยชนในดานการศึกษาอยูบาง ผูเขียนขอ
กราบเปนกตเวทิตาแกทุก ๆ ทานที่เอยนามมาขางตนหากมีขอผิดพลาดประการใดผูเขียนขอนอม
รับไวแตเพียงผูเดียว
ชญานิศ

ภาชีรัตน

สารบัญ
หนา
บทคัดยอภาษาไทย………………………………………………………………………………… ง
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ……………………………………………………………………………. จ
กิตติกรรมประกาศ ………………………………………………………………………………… ฉ
สารบัญ……………………………………………………………………………………………. ช
บทที่
1 บทนํา …………………………………………………………………………………….1
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ……………………………………………1
1.2 สมมุติฐานของการศึกษาวิจัย ……………………………………………………….. 5
1.3 วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย ………………………………………………………5
1.4 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย ………………………………………………………….. 6
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย ………………………………………….…. 6
1.6 วิธีวิจัยที่จะใชในการทําวิทยานิพนธ ………………………………………….….…..7
2 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน …………….. 8
2.1 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ………………………………………………………... 8
2.1.1 ความเปนมาของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ………………………………….8
2.1.2 ความหมายและลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ …..…….……..…10
2.1.3 ความแตกตางระหวางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรธรรมดา… 11
2.1.4 ประเภทของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ……………………………………. 14
2.1.5 ผลกระทบที่เกิดจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ..……….…………………. 17
2.2 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน ……………………………..19
2.2.1 ความหมายและลักษณะ………………………………………………………19
2.2.2 รูปแบบของการกระทําผิดโดยสถาบันการเงิน ………………………………. 20
กรณีศึกษา การปลอยสินเชื่อตามอําเภอใจ….……… …..……………………21
2.2.3 ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยสถาบันการเงิน …. 27

ซ
สารบัญ (ตอ)
บทที่
หนา
3. บทบาทของสถาบันการเงินกับเศรษฐกิจของประเทศ……………………………………..28
3.1 ความหมายของสถาบันการเงินไทย………………………………………………….28
3.2 ประเภทของตลาดการเงิน(Financial Market)……………………………………… 28
3.2.1 ตลาดเงิน(Money Market)…….………………………………………………29
3.2.2 ตลาดทุน(Capital Market)…………………………………………………….29
3.3 ประเภทของสถาบันการเงิน……………………………………….…………………..32
3.3.1 สถาบันการเงินตาม พ.ร.บ.ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และ ธุรกิจ เครดิต
ฟองซิเอร พ.ศ.2522.……………………………………………………………34
ก. ธุรกิจเงินทุน………...…………………………………………..……………36
ข. ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร …..……………………………………………….….37
3.3.2 สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย…………………….38
3.4 วิวัฒนาการของสถาบันการเงินไทย………………………….……………………….42
3.4.1 วิวัฒนาการและการกํากับควบคุมในสวนของธนาคารพาณิชย…………….45
การกํากับควบคุม
1. ระยะแรก พ.ศ. 2431 -2471……………………………………………43
2. ระยะที่สอง พ.ศ. 2480 – 2488…………………………………………44
3. ระยะที่สาม พ.ศ. 2505- 2528 ………………………………………..46
4. ระยะที่สี่ พ.ศ. 2535 – ปจจุบัน ……………………………………….51
3.4.2 วิวัฒนาการและการกํากับควบคุมในสวนของบริษัทเงินทุน บริษัทเครดิต
ฟองซิเอร …………………………………………………………………….53
- ความเปนมาในระยะแรกระหวาง พ.ศ. 2509 - พ.ศ 2522……………. 53
- ความเปนมาในระยะที่สองระหวาง พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2528……………53
- ความเปนมาในระยะที่สาม พ.ศ. 2535 ………………………………..68
3.5 บทบาทของสถาบันการเงินกับระบบเศรษฐกิจ………………………………………72

ฌ
สารบัญ(ตอ)
บทที่
หนา
4. มาตรการทางกฎหมายของไทยที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ…………………..…..75
4.1 แนวความคิดเรื่องความรับผิดทางอาญา ………………………………………………..75
4.1.1 แนวความคิดเรื่องความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล…………………………….76
4.1.2 แนวความคิดเรื่องความรับผิดทางอาญาของสถาบันการเงิน………………………78
4.1.3 แนวความคิดเรื่องการลงโทษนิติบุคคล……………………………………………..79
4.2 ลักษณะของมาตรการทางกฎหมายที่ใชบังคับ…………………………………………..82
4.2.1 ลักษณะของมาตรการทางกฎหมายที่ใชบังคับกับนิติบุคคล……….……………….82
ก. มาตรการลงโทษทางอาญา………………………………………………………..82
ข.มาตรการอื่นที่ไมใชโทษทางอาญา…………………………………………………85
4.2.2 ลักษณะของมาตรการทางกฎหมายที่ใชบังคับกับสถาบันการเงิน...…….…………86
ก.มาตรการลงโทษทางอาญา….……………………………………………………..86
ข.มาตรการอื่นควบคุมกํากับดูแล….…..……………………………………………..88
4.2.3 ความรับผิดทางอาญาและทางแพงของผูบริหารนิติบุคคล………… ……………90
4.2.3.1 ความรับผิดของผูบริหารธนาคารพาณิชย……… …… …………….…..…90
ก.ความรับผิดทางอาญา…………………………………...………………90
ข.ความรับผิดทางเพง………………………………………………………92
4.2.3.2 ความรับผิดของผูบริหารนิติบุคคลในของบริษัทเงินทุน บริษัทเครดิต
ฟองซิเอร …………………………………..………………………………92
ก. ความรับผิดทางอาญา……..……………………………………………92
ข. ความรับผิดทางเพง…..…………………………………………………93
4.3 วิกฤตการณทางการเงินในอดีตกับแนวทางแกไข……….………………………………..94
4.3.1 วิกฤตการณในสวนของธนาคารพาณิชย………..………………………………..94
4.3.2 วิกฤตการณในสวนของบริษัทเงินทุน..……….…………….……………………..97
4.4 สภาพและความสําคัญของปญหาในการเกิดวิกฤตการณทางการเงินในปจจุบัน…..….100

ญ
สารบัญ(ตอ)
บทที่
หนา
5. วิเคราะหมาตรการของตางประเทศที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ……….………….112
5.1 แนวคิดในการวางมาตรการตออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ………….………………….112
5.2 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล…………………………………………………….112
5.2.1 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลในระบบคอมมอนลอว………….………….112
ก.รูปแบบการลงโทษนิติบุคคล…….……………………………………………..115
ข.ผลที่นิติบุคคลไดรับหลังการลงโทษ.…………………….……………………..120
5.2.2 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลในระบบกฎหมายซีวิลลอว…….………….121
ก.รูปแบบการลงโทษนิติบุคคล…………………………………………………..123
ข.ผลที่นิติบุคคลไดรับหลังจากลงโทษ…….……………………………………..125
5.3 วิเคราะหมาตรการที่ควรนํามาปรับปรุงเพื่อบังคับใชกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ…126
5.3.1 มาตรการทางดานกฎหมายสารบัญญัติ…………………..……………………..127
(1)โทษปรับ……………..………………………………………………………….127
(2)โทษริบทรัพย……..……………………………………………………………..128
(3)การนําเอาหลักสมคบกันกระทําความผิด(Conspiracy)มาใช..………………..128
(4)การพยายามตองรับโทษเทากับความผิดสําเร็จ………………….……….……128
5.3.2 มาตรการทางดานกฎหมายวิธีสบัญญัติ………………………………………….132
(1)การขยายหลักเกณฑในการรับฟงพยานหลักฐาน……………………………….132
(2)การผลักภาระการพิสูจนใหกับจําเลย(Reverse Burden of proof)…………….133
(3)การนําเอาวิธีการ Class Action มาใชในการดําเนินคดี……………...…………133
5.3.3 การนําเอาวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใชเพื่อคุมครองสังคม…..………………..133
6 บทสรุปและขอเสนอแนะ…………………………………………………………………….140
รายการอางอิง…………………………………………………………………………………146
ภาคผนวก ………………………………………………………………………….…………150
ประวัติผูเขียน……..…………………………………………………………………………..242

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและสําคัญของปญหา
เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา
ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่กอใหเกิดความมั่นคงแก
ประเทศชาติ คือปจจัยทางดานเศรษฐกิจ และองคประกอบที่สําคัญซึ่งทําใหระบบเศรษฐกิจเจริญ
รุงเรืองคือ ความแข็งแกรงของสถาบันการเงิน เพราะสถาบันการเงินเปนแหลงรวมของ "ธุรกรรม
ทางการงิน" ไมวาจะเปนเรื่องของการลงทุน, การเปนสื่อกลางในการโอนเงิน หรือการทําธุรกิจการ
เงินระหวางประเทศ รูปแบบในการประกอบอาชญากรรมของสถาบันการเงิน ก็ไมมีรูปแบบที่แน
นอน จะแปรเปลี่ยนไปตามความเจริญของบานเมือง และที่ผานมาประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ
ทางการเงินมาแลวหลายครั้ง ครั้งที่สําคัญ คือ
1.
2.
3.
4.

วิกฤตการณสถาบันการเงิน ป 2522 (ราชาเงินทุน)
วิกฤตการณสถาบันการเงิน ป 2526
วิกฤตการณสถาบันการเงิน ป 2527
วิกฤตการณสถาบันการเงิน ป 2540 (คดี บีบีซี)

ซึ่งในแตละครั้งเปนเหตุใหสถาบันการเงิน โดยเฉพาะ บริษัทเงินทุนหลักทรัพยตองปด
กิจการลงหลายแหง มีผูเสียหายจํานวนมากและทรัพยสินเงินทองที่สูญเสียมีมูลคามหาศาล ตลอด
จนทําลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และทําลายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอ
สถาบันการเงินโดยทั่วไป แมวาจะมีการปรับปรุงแกไขมาตรการทางกฎหมาย ที่เกี่ยวกับสถาบัน
การเงินมาแลวหลายครั้ง ดวยความตองการรักษาผลประโยชนสาธารณชนใหมากที่สุด และเพื่อ
เปนมาตรการที่สามารถลดหรือยับยั้งการเกิดปญหาอาชญากรรมเกี่ยวกับสถาบันการเงินไดอยาง
บรรลุผล
แตในปจจุบันก็ยังคงมีการกระทําอาชญากรรมทางการเงินอยูทั่วไป ปจจัยสําคัญ
เนื่องมาจาก

ธุรกรรมทางการเงิน หมายความวา กิจกรรมที่เกี่ยวกับการนํานิติกรรมสัญญา หรือการ
ดําเนินการกับผูอื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน
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1. ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีตาง ๆ บานเมืองไดพัฒนาเปลี่ยน
แปลงอยางรวดเร็ว จึงทําใหกฎหมายที่มีอยู
ไมสามารถบังคับใชกับปญหาไดทุกกรณีอยาง
ครอบคลุม และมีการหลบเลี่ยงจากมาตรการทางกฎหมายได ประกอบกับลักษณะอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจจะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไมมีรูปแบบที่แนนอนเปนผลใหกฎหมายไม
สามารถบัญญัติรูปแบบของการกระทําความผิดที่แนนอนได ซึ่งเปนเพราะกฎหมายไมทันสมัยหรือ
ลาหลังไมทันตอความเปลี่ยนแปลงของบานเมือง ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ.2522 เปนผลมาจากการปรับปรุงประกาศ
คณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 58) วาดวยการควบคุมการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุก
แหงสาธารณชน เนื่องจากมีสถาบันการเงินหลายแหงฉวยโอกาสหาประโยชนใสตน จึงไดมีการ
ตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น เพื่อใหมีความสามารถคุมครองประโยชนของประชาชนใหมีประสิทธิภาพ
และเปนมาตรการที่รัดกุม แตในปจจุบันก็ยังคงมีการอาศัยชองวางของพระราชบัญญัติดังกลาว
กระทําความผิดเกี่ยวกับสถาบันการเงิน เชน การปลอยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง โดยหวังรับคาตอบ
แทนในการที่บริษัทเงินทุนอนุมัติสินเชื่อ เปนตน
2. มาตรการทางกฎหมายที่บังคับใชมีอยูจํากัด
และการบังคับใชใชไดอยางจํากัด
ขอบเขต กลาวคือ โดยปกติสถาบันการเงิน ถือเปนนิติบุคคลประเภทหนึ่ง ซึ่งมาตรการที่บังคับใช
แก นิติบุคคล โดยเฉพาะเรื่องมาตรการลงโทษทางอาญา มีเพียงปรับ ริบทรัพยสิน และจําคุก
(กรณีบุคคลธรรมดารับผิดดวย) แตสําหรับบางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมีการ
บัญญัติกฎหมายลงโทษจําคุกแกกรรมการของนิติบุคคล
ซึ่งมีสวนรวมกระทําความผิดกับนิติ
บุคคลดวยนอกนั้นเปนมาตรการอื่น ๆ ที่มิไดมีลักษณะเปนโทษทางอาญา ที่นํามาเปนมาตรการไว
ควบคูกับโทษทางอาญา ปญหาในการปฏิบัติคือ การปรับนิติบุคคลที่กระทําความผิด บางครั้งไมมี
ผลทําใหเปนการหยุดยั้งการกระทําผิดนั้นได เพราะผลตอบแทนจากการกระทําความผิดดังกลาวมี
มูลคาเพียงพอที่จะหักมาชําระคาปรับสวนหนึ่งไดอยางสบาย แตหากนําวิธีการอื่น เชน การให
ลมเลิกกิจการ ก็ยิ่งทําใหผลความเสียหายเกิดขึ้นอีกเปนหลายเทา โดยเฉพาะกิจการของนิติบุคคล
นั้นเปนกิจการที่มีความมั่นคงและสําคัญตอสังคม เชน บริษัทเงินทุน ธนาคารพาณิชย หากใช
มาตรการระงับชั่วคราวในกิจการบางอยาง ยอมกระทบถึงมูลคาเสียหายทางการเงินที่หมุนเวียนใน
แตละวัน และกระทบถึงระบบเศรษฐกิจทางการเงินของประเทศดวย
3. กระบวนการออกกฎหมาย ขั้นตอนการออกกฎหมายที่ลาชา ทําใหมาตรการการ
บังคับใชกฎหมายไมไดผลเทาที่ควร สงผลใหกฎหมายออกมาใชบังคับหลังจากเกิดปญหาและ
ความเสียหายไปมากแลว ทําใหไมสามารถใชบทบัญญัติของกฎหมายยอนหลังเพื่อบังคับใชกับ
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กรณีที่เกิดขึ้นได ตัวอยางเชน วิกฤตการณบริษัทราชาเงินทุน เมื่อประมาณ พ.ศ.2521-2522 ได
มีความเสียหายเกิดขึ้นมูลคามหาศาล
แลวจึงไดตราพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจ หลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ.2522 ขึ้นมาบังคับใช เปนตน
4. อิทธิพลของอาชญากร ลักษณะของอาชญากรเศรษฐกิจจะเปนผูที่มีฐานะดีมีชื่อเสียง
โดงดัง และมักจะไมเปนผูกระทําการหรือลงมือเอง มีการประกอบอาชญากรรมแฝงไวในธุรกิจที่
ใหญโต เพื่อภาพลักษณที่ปรากฏจะไดไมเปนที่สงสัยแกประชาชนทั่วไป องคประกอบเหลานี้เปน
สวนหนึ่งที่ทําใหอาชญากรรมใหญ ๆ และสําคัญ สามารถหลุดพนไปจากกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาได
5. จรรยาบรรณของนักธุรกิจ จรรยาบรรณมีบทบาทสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่ตอง
รักษาไวของนักธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจทางการเงิน เชน ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน ฯลฯ ตองมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ กลาวคือ ไมตองการความร่ํารวยโดยการนําทรัพยสินของผูอื่นไปใชเพื่อ
ประโยชนของตนเอง โดยไมคํานึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะธุรกิจทางการเงิน เปนธุรกิจที่
สามารถสรางความเสียหายและกระทบตอความมั่นคงของประเทศไดอยางกวางขวาง
และในป 2540 ประเทศไทยประสบวิกฤตการณทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง จนตองขอ
ความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (Internationnal Monetary Fund: IMF)
สงผลใหทางการจําตองปดกิจการธุรกิจเงินทุน 56 แหง อยางเปนการถาวร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
2540 สถาบันการเงินหลายแหงที่ยังเปดดําเนินการตอไปได ก็ตองประสบกับปญหาสภาพคลองที่
รุมเราตอเนื่องถึงป 2541 สถานการณดังกลาว ทําใหนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศชะลอ
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย เหตุการณตาง ๆ เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และรวดเร็ว จนทําให
ผูประกอบการจํานวนมาก ไมอาจตั้งรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณไดทันทวงที กิจการ
หลายอยางปดตัวลง เกิดปญหาการวางงานอยางกวางขวาง และสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต
ประจําวันของประชาชนทั่วทั้งประเทศ
เหตุการณที่เกิดขึ้น เปนเครื่องยืนยัน ถึงความรายกาจของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ที่กลายเปนปญหาระดับชาติ ที่ทุกฝายตองรีบหาทางแกไข และที่ผานมาทางการไดแกไขกฎหมาย
ไมวาจะเปน พระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย , พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิแอร เพื่อใหเกิดความมั่นคงและเสถียรภาพในประเทศและใหทัน
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ตอความเจริญของบานเมือง โดยเริ่มตั้งแตไมมีขอยุงยาก จนกระทั่งมีความซับซอนมากขึ้นใน
ปจจุบัน ทั้งนี้ดวยเหตุผลสําคัญ 2 ประการ คือ
ประการแรก ธุรกิจการใหบริการทางการเงินไดเจริญกาวหนา พัฒนารูปแบบของการให
บริการตาง ๆ อยางไมหยุดยั้งตามความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ เมื่อธุรกิจการใหบริการนี้ได
พัฒนาไปโดยไมหยุดยั้งเชนนี้ ก็ตองมีการเปลี่ยนแปลงกรอบกติกาใหสามารถควบคุมดูแลไมให
เกิดความเสียหายขึ้นได
ประการที่สอง สถาบันการเงิน เปนองคกรที่ดําเนินธุรกิจโดยการบริหารผานทางคณะผู
บริหารของสถาบันการเงินนั้น ๆ ถาผูบริหารเปนบุคคลผูมีความรูความสามารถ มีความสํานึกรับ
ผิดชอบดูแลผลประโยชนของประชาชนผูฝากเงิน สถาบันการเงินนั้น ๆ ก็จะไมมีปญหา แตถาหาก
ผูบริหาร แมจะเปนผูมีความรูความสามารถหากปราศจากความสํานึกรับผิดชอบ คิดหาประโยชน
จากเงินฝากของประชาชน หรือแมแตจากสวนของผูถือหุนในสถาบันการเงินนั้นดวย ปญหาตาง ๆ
ก็จะเกิดขึ้น ดังตัวอยางวิกฤตการณทางการเงินที่ผานมา หากเปนเชนนี้อยูตอไปโดยไมมีการแกไข
ผูบริหารก็จะพยายามหาชองโหวของกฎหมายเพื่อกระทําสิ่งตาง ๆ ตามที่ตนปรารถนา ยากตอ
การควบคุม และผูบริหารประเภทนี้จะมีปะปนเขามาทุกยุคทุกสมัย และนับวันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นตาม
ความเจริญของบานเมือง
ดังนั้น ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตการณไมวาตอสถาบันการเงินประเภทใด ทางการจึงตองหาวิธี
การปรับปรุงตัวบทกฎหมายใหรัดกุมรอบคอบมากกวาเดิม ดวยการปรับปรุงมาตรการที่มีอยูแลว
ใหเหมาะสมแกสถานการณในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปบาง เพิ่มเติมตัวบทกฎหมายที่ยังไมได
บัญญัติใหครอบคลุมไวบางเสมอมา แตวิกฤตการณ ที่เกิดจากสถาบันการเงินยังคงเกิดอยูครั้งแลว
ครั้งเลา แมวาจะไดมีการแกไขมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของมาแลวหลายครั้งก็ตาม จึงเปน
เรื่องที่นาศึกษาเปนอยางยิ่งเกี่ยวกับมาตรการในการบังคับใชกฎหมายของไทยวามีปญหาและ
อุปสรรคอยางไร และควรศึกษาถึงมาตรการในการบังคับใชกฎหมายของตางประเทศ ที่ประสบผล
สําเร็จในการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน วามีวิธีอยางไร เพื่อนํามาวิเคราะหหาขอสรุป
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับอาชญากรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย อันจะเปนการเสริม
ความแข็งแกรงใหกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติ และลดอาชญากรรมประเภทนี้ได
ทางหนึ่ง
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1.2 สมมุติฐานในการศึกษาวิจัย
อาชญากรรมที่กระทําโดยสถาบันการเงินถูกจัดใหเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ประเภทหนึ่ง ลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทนี้ จะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงตลอด
เวลา ไมมีรูปแบบที่แนนอน ยิ่งเศรษฐกิจของประเทศเจริญกาวหนามากเทาไรรูปแบบอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจประเภทนี้ก็ยิ่งยุงยากซ้ําซอนมากขึ้นเทานั้น กอใหเกิดกฎหมายที่มีอยูไมสามารถ
บังคับใชกับปญหาที่เกิดไดทุกกรณีอยางครอบคลุม
มีการอาศัยชองวางของกฎหมายแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ และมีการหลบเลี่ยงมาตรการทางกฎหมายได แมวาจะมีการปรับปรุงแกไข
มาตรการทางกฎหมายในเรื่องนี้มาแลวหลายครั้ง แตในปจจุบันก็ยังคงมีการกระทําอาชญากรรม
โดยสถาบันการเงินอยูโดยทั่วไป ซึ่งในแตละครั้งจะสงผลเสียหายตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศอยางมหาศาล ดวยเหตุนี้ การแสวงหามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมโดยการศึกษา
จากมาตรการในการบังคับใชกฎหมายของตางประเทศในคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อนํา
มาบังคับใชกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน จึงเปนสิ่งที่สําคัญยิ่ง ทั้งนี้เพื่อ
ใหเกิดผลสําเร็จในการบังคับใชกฎหมายอยางแทจริง
1.3 วัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย
1.3.1 เพื่อทราบถึงบทบาทของสถาบันการเงิน ซึ่งมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ
1.3.2 เพื่อทราบถึงรูปแบบของอาชญากรรมทางการเงินที่กอขึ้นโดยสถาบันการเงิน
1.3.3 เพื่อทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน
1.3.4 เพื่อทราบถึงมาตรการทางกฎหมายการบังคับใชกฎหมายของตางประเทศ ที่เกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางการเงิน
1.3.5 เพื่อแสวงหามาตรการในการบังคับใชกฎหมายที่เหมาะสมสําหรับอาชญากรรมทาง
การเงินอันกอใหเกิดการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ
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1.4 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
1.4.1 วิทยานิพนธเลมนี้จะศึกษาถึงอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยสถาบันการเงิน ในสวน
สัมฤทธิ์ผลในการบังคับใชทางกฎหมาย
1.4.2 ศึกษาถึงตัวบทกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวของกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
1.4.3 ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายทั้งของประเทศไทยและของตางประเทศที่เกี่ยวของ
กับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการทําวิทยานิพนธเรื่องนี้
1.5.1 ทําใหทราบถึงบทบาทของสถาบันการเงิน ซึ่งมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ
1.5.2 ทําใหทราบถึงรูปแบบของอาชญากรรมที่กอขึ้นโดยสถาบันการเงิน
1.5.3 ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
การเงิน ซึ่งถือวาเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทหนึ่ง
1.5.4 ทําใหทราบถึงมาตรการในการบังคับใชกฎหมายของตางประเทศที่เกี่ยวกับอาชญา
กรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน
1.5.5 ทําใหทราบถึงมาตรการในการบังคับใชที่เหมาะสมสําหรับอาชญากรรมทางการเงิน
อันกอใหเกิดการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ

1.6 วิธีวิจัยที่จะใชในการทําวิทยานิพนธ
เปนการวิจัยเอกสาร (Document Reserch) โดยศึกษาคนควาจากหนังสือคําบรรยาย
กฎหมาย
ตลอดจนตัวบทกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ มาตรการพิเศษทั้งของไทยและของ
ตางประเทศแลวนํามาวิเคราะหหาขอสรุป

บทที่ 2
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน
2.1 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
2.1.1 ความเปนมาของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
การอยูรวมกันของบุคคลในสังคมสิ่งหนึ่งที่ตองมีควบคูกันไปก็คือกฎ ระเบียบ และขอ
บังคับ ทั้งนี้ก็เพื่อความปกติสุขของสมาชิกในสังคม ถาสังคมใดขาดซึ่ง กฎ ระเบียบและขอบังคับ
แลว การลวงละเมิด การเอารัดเอาเปรียบ การกดขี่ขมเหง รวมตลอดไปถึงการแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบ หรือโดยทุจริตยอมเกิดขึ้นไดเสมอ แตอยางไรก็ตามขอเท็จจริงอยางหนึ่งที่มิอาจปฏิเสธ
ไดก็คือที่ใดมี กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่นั่นยอมมีการฝาฝน และก็เปนที่เขาใจกันวา การฝาฝนซึ่ง
กระทําลงโดยมีเจตนาชั่วราย ก็คือ การประกอบอาชญากรรม นั่นเอง ดังนั้นอาชญากรรมจึงเปน
ปรากฏการณอยางหนึ่งของสังคม เพราะไมมีสังคมใดเลยที่ปลอดจากอาชญากรรมโดยสิ้นเชิง
เพียงแตรูปแบบพัฒนาการหรือความรุนแรงอาจจะแตกตางกันออกไปตามความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม
ในสังคมยุคแรก ๆ สมาชิกของสังคมจะตองตอสูกับความยากลําบากเพื่อความอยูรอด
ของชีวิต ดังนั้นรูปแบบของการประกอบอาชญากรรมจึงมีลักษณะรุนแรง ไมมีความซับซอน
ไมลึกซึ้ง และไมจําเปนตองอาศัยความรูความสามารถพิเศษของผูกระทําความผิดมาเปนสวน
ประกอบ สวนสังคมก็กําหนดมาตรการโตตอบตอผูประกอบอาชญากรรมในรูปแบบที่รุนแรงเชนกัน
เพื่อเปนการปองกันและเปนการปราบปราม และในขณะเดียวกันก็เปนการแกแคนทดแทนใหแก
สมาชิกของสังคม ที่ไดรับภยันตรายจากการประกอบอาชญากรรมนั้นดวย ปจจุบันสภาพของ
สังคมไดเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมยุคกอนๆอยางสิ้นเชิงมีการพัฒนากาวหนาในดานการธุรกิจ
อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี อยางรวดเร็วและตอเนื่อง การประกอบธุรกิจมีลักษณะสลับซับซอน
เทคโนโลยีถูกนํามาใชเปนเครื่องกําหนดวิถีทางในการดําเนินชีวิตของสมาชิกในสังคมมากขึ้น และ
เทคโนโลยีและความเจริญเหลานี้
นอกจากจะสรางคุณประโยชนอยางมากมายกับสังคมแลว
ในทางตรงกันขามก็นําไปสูพัฒนาการของการประกอบอาชญากรรมดวย
ดังจะเห็นไดจาก
อาชญากรรมในรูปแบบใหมๆ ซึ่งไมเคยเกิดขึ้นมากอนในอดีต ตางปรากฏใหเห็นอยางหลากหลาย
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ในปจจุบัน อาชญากรรมดังกลาว ไดแก อาชญากรรมคอเชิ้ตขาว (White-Collar-Crime) ซึ่งมีชื่อ
เรียกอยางหลากหลาย เชน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crime) อาชญากรรมทาง
ธุรกิจ (Business Crime) อาชญากรรมการคาการพาณิชย (Commercial Crime) อาชญากรรม
ที่กระทําลงโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีในตําแหนงหนาที่ (Occupation Crime) อาชญากรรมทางการ
เงิน (Financial Crime) อาชญากรรมคอมพิวเตอร (Computer Crime) หรือ อาชญากรรมที่กระทํา
ลงโดยหางหุนสวนบริษัท (Corporate Crime) เปนตน
แนวคิดในการศึกษาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ไดเริ่มขึ้นในตอนตนศตวรรษที่
19 โดยนักอาชญาวิทยา นักสังคมวิทยา นักกฎหมาย ไดวางแนวคิดในเรื่องของการประกอบ
อาชญากรรมวา อาชญากรรมเกิดขึ้นจากบุคคลที่อยูในสภาพดํารงชีวิตที่ยากจน เกิดจากพื้นฐาน
ความแตกตางระหวางสภาพความเปนอยูทางสังคมและเศรษฐกิจ แนวคิดนี้ไดสืบทอดมาจนถึง
ค.ศ.1927 จนเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก โดยเฉพาะอเมริกา ไดมีอาชญากรรม ในแวดวง
ธุรกิจการคาเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก เชน การกระทําผิดเกี่ยวกับเช็ค ปลอมแปลงเอกสารเงินตรา
การฉอโกง เปนตน ความผิดเหลานี้ไดนําไปสูความสูญเสียแกเศรษฐกิจของประเทศอเมริกาเปน
อยางมาก ประกอบกับกฎหมายสมัยนั้นยังไมมีการควบคุมผูประกอบการคามากนัก และในชวง
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอยางรายแรงทั่วประเทศอเมริกานั้นเอง ไดมีนักอาชญาวิทยาทานหนึ่งชื่อ
ศาสตราจารย Edwin H. Sutherland ไดทําการศึกษาถึงอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (White Collar
Crime) วาเปนการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นโดยบุคคลที่มีเกียรติยศชื่อเสียงในวงสังคม และใช
เกียรติยศชื่อเสียงนี้เปนหนทางสูการกระทําความผิด จึงไดใหนิยามความหมายของอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจวา อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึง1 การกระทําความผิดทางอาญา หรือ
กฎหมายอื่นๆ โดยบุคคลที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยความสัมพันธทางอาชีพของเขา
เหลานั้นและความผิดดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายตอวงการธุรกิจ
ตลอดจนเศรษฐกิจของ
ประเทศ

1

E dwin H. Sutherland , White Collar Crime , The Uncut Version (Gilbert and
Colin Goff C Yale University Press:, New Haven and London, 1983), P.26.
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จากที่กลาวมา จึงเปนแนวคิดใหมวา อาชญากรรมทางเศรษฐกิจไมจําเปนตองเกิดขึ้น
โดยบุคคลที่ยากจนในสังคมเสมอไป บุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็สามารถกออาชญากรรมขึ้น
ได ดังนั้น อาชญากรรมทางเศรษฐกิจจึงเปนสิ่งกําหนดภาพลักษณใหมเกี่ยวกับอาชญากรรม
สําหรับประเทศไทย มีการตื่นตัวในเรื่องอาชญากรรมทางเศรษฐกิจชากวาประเทศอื่น
เพราะสภาพเศรษฐกิจของประเทศในทศวรรษที่ผานมา อยูในชวงที่กําลังพัฒนาใหเจริญอยาง
รวดเร็ว มีการสนับสนุนและสงเสริมใหทําธุรกิจการคาตางๆ สงผลใหมีการแขงขันในทางการคากัน
มากขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชน จึงกอใหประชาชนผูอยูในฐานะผูบริโภคตองอยูในฐานะเหยื่อ
อาชญากรรมที่แฝงมาในรูปแบบของการดําเนินธุรกิจการคา โดยไมรูสึกถึงความเสียหายที่ไดรับ
ตลอดจนมิไดตระหนักถึงวาอาชญากรรมที่แฝงมานั้นเปนการกระทําความผิดที่สามารถกอใหเกิด
ความเสียหายรายแรงขึ้นได อาชญากรรมประเภทนี้ปรากฏขึ้นครั้งแรกในป 2521 เมื่อพบวามีการ
ฉอโกงในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย และกอผลเสียหายจนกระทั่งเกิดการลมละลายในเวลาตอมา
กอปรกับมาตรการทางกฎหมายในขณะนั้นยังไมรัดกุมและเขมงวดเพียงพอในการแกไขปญหา
การลมละลายของบริษัทเงินทุนกอใหเกิดวิกฤตการณทางการเงิน พ.ศ.2526-2527 มีผลใหสถาบัน
การเงินลมละลายและปดกิจการลงหลายแหง กอใหเกิดปญหาการวางงานอยางกวางขวาง เพราะ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชนจํานวนมากและโดยสวนใหญอาชญากรรม
ประเภทนี้จะแฝงไวกับการดําเนินธุรกิจในรูปแบบปกติทั่วไป จึงเปนสิ่งลอใจใหมีการกระทําหรือ
ประกอบอาชญากรรมประเภทนี้ในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
และแผขยายอิทธิพลจนกลายเปน
ปญหาระดับชาติ จนกระทั่งในที่สุดป 2529-2530 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจโดยมิชอบ โดยเฉพาะอาชญากรรมทางการเงิน เริ่มเปนที่รูจักของประชาชนโดย
ทั่วไป
2.1.2 ความหมายและลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
พฤติกรรมที่เปนการฝาฝนกฎหมาย และตองไดรับการลงโทษซึ่งเรียกวา “อาชญากรรม”
โดยปกติมักจะเปนการกระทําที่เห็นไดชัดเจน มีความรุนแรง เปนที่นาหวาดกลัว ตลอดจนสราง
ความโกรธแคนใหแกประชาชนในสังคม แตมีพฤติกรรมบางอยางที่เมื่อเกิดขึ้นแลวไมสรางความ
รูสึกโกรธแคนใหแกประชาชนในสังคม เพราะพฤติกรรมนี้แฝงมากับวิถีการดํารงชีวิตประจําวัน
ประกอบกับเปนพฤติกรรมที่กอขึ้นโดยบุคคลที่มีสถานภาพที่ดีในสังคม มีความรู มีการศึกษา จึงมี
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การเรียกพฤติกรรมในลักษณะนี้วา “อาชญากรรมทางธุรกิจ” หรือ “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ”
(Economic Crime) เพื่อเปนพื้นฐานของความรับผิดทางอาญา ไดมีนักอาชญาวิทยา นักสังคม
วิทยา นักวิชาการ ตางไดอธิบายความหมายของอาชญากรรมประเภทนี้ ซึ่งมีอยูหลายนิยาม
ดวยกัน ดังนี้
ทาน Edwin H. Sutherland นักอาชญาวิทยาไดใหนิยามความหมายของ (White
Collar Crime) วา2 “เปนการกระทําผิดอาญา หรือกฎหมายอื่นๆ โดยบุคคลที่มีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจอาศัยความสัมพันธทางอาชีพของเขาเหลานั้น และความผิดดังกลาวกอใหเกิดความ
เสียหายตอวงการธุรกิจ ตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศ”
คลินารด (Clinard) และ เยเกอร (Yeger) ใหความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
วา “เปนการกระทําความผิดของบุคคลที่ไดรับการเคารพนับถือ และมีสถานะในทางสังคมเนื่อง
จากการประกอบอาชีพ” การกระทําผิดเนื่องจากการประกอบอาชีพจะคลอบคลุมถึงการฝาฝน
กฎหมายของนักธุรกิจ นักการเมือง ผูประกอบวิชาชีพ ลูกจาง และเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งกลุม
บุคคลที่อยูในรูปขององคการธุรกิจดวย
3

ดังนั้นความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
จึงมีขอบเขตกวางกวาความผิด
อาชญากรรม ซึ่งรวมทั้งที่อยูนอกขอบเขตของกฎหมายอาญาดวย สําหรับประเทศไทยไดมีนัก
การเมือง นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิหลายทานตางไดนิยามลักษณะของความผิดในทางเศรษฐกิจไว
หลายรูปแบบ ดังความหมาย ดังนี้ 4
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึง การกระทําใดๆ ที่กอใหเกิดผลเสียหายราย
แรงหรือบอนทําลายเศรษฐกิจของประเทศ

2

ประธาน วัฒนาวณิชย, “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจในสังคมที่เปลี่ยนแปลง : ความ
หมาย ขอบเขต และมาตรการแกไข,” วารสารนิติศาสตร, ปที่ 23 (กันยายน 2536).
3
Edwin H. Sutherland , White Collar Crime ,P.26.
4
รายงานการบรรยายศูนยขอมูลอาชญากรรมทางธุรกิจ, คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2537
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อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เปนการกระทําผิดกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการกินดี อยูดี
ของประชาชนทั้งประเทศ และเปนการทําลายความเปนธรรมในสังคม
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คือ ความผิดที่เปนอันตรายตอความผาสุก และสวัสดิภาพ
ของประชาชน ทําลายการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชาติ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึง การกระทําใดๆ ที่กอใหเกิดผลเสียหายอยาง
รายแรง หรือบอนทําลายเศรษฐกิจของประเทศ ไมวาการกระทํานั้นผูกระทําจะมีเจตนาหรือไมมี
เจตนาผิดกฎหมาย หรือไมผิดกฎหมาย มีกฎหมายหาม หรือไมมีกฎหมายหาม ก็ตาม
จากการที่เราไดทราบความหมายของอาชญากรรมในหลากหลายทัศนะ
ทําใหสรุป
ลักษณะความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไดวา อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เปนอาชญา
กรรมซึ่งประกอบขึ้น โดยบุคคลที่มีตําแหนงหนาที่การงาน มีความรูความสามารถ มี สถานภาพ
มีชื่อเสียงในสังคม และผลของการประกอบอาชญากรรม กอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงของประเทศ
2.1.3 ความแตกตางระหวางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมธรรมดา
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจแตกตางจากอาชญากรรมธรรมดา
ในสาระสําคัญสอง
ประการ คือ วัตถุประสงคและรูปแบบของการกระทํา โดยอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีวัตถุ
ประสงคและความสามารถในการประกอบอาชีพอาชญากรรมสูง แสวงหาประโยชนไดเงินเปน
จํานวนมาก ในขณะที่อาชญากรรมธรรมดา อาจจะลักทรัพยไดเพียงเล็กนอย สวนเรื่องรูปแบบของ
การกระทํา อาชญากรรมทางเศรษฐกิจจะใชเทคโนโลยี ขอมูล ขาวสาร หรืออาศัยความโลภ
ความไมใสใจของเหยื่อ เปนจุดในการแสวงหาประโยชน โดยที่บางครั้งเหยื่อเองก็อาจจะไมทราบ
หรือไมรูตัว ซึ่งตรงขามกับรูปแบบการกระทําผิดของอาชญากรรมธรรมดาที่มักจะใชกําลัง หรือใช
อาวุธในการประกอบอาชญากรรม
เพื่อใหสามารถมองเห็นความแตกตางระหวางอาชญากรรมธรรมดา และอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจอยางชัดเจน จึงขอกลาวถึงความหมายของ คําวา “อาชญากรรม” ซึ่งไดมีนักอาชญา
วิทยา นักสังคมวิทยา อธิบายความหมายของ “อาชญากรรม” ไวดังนี้
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อาชญากรรม คือ การกระทําที่ละเมิดกฎหมายอาญา การกระทําใด ๆ ไมวาจะนา
ประณาม นาลงโทษมากสักเพียงใด ไมวาจะผิดศีลธรรมมากนอยเพียงไหน หรือเลวต่ําชามากแค
ไหน ก็ไมถือวาเปนอาชญากรรม ถาไมมีบทบัญญัติของกฎหมาย หามไว 5
อาชญากรรม คือ การกระทําโดยมีเจตนาละเมิดกฎหมายอาญาหรือละเวนไมกระทําใน
สิ่งที่กฎหมายอาญาบังคับใหกระทํา
อาชญากรรม คือ พฤติกรรมที่ฝาฝนขอหามของรัฐในสวนที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญา
โดยผูกระทํามีเจตนาชั่วราย และจากการฝาฝนดังกลาวทําใหผูกระทําจะตองถูกลงโทษ6
อาชญากรรมสวนใหญมักมีความมุงหมายในทางอาญาเกี่ยวกับทรัพยสินหรือมุง
ประสงคในทรัพยสิน เปนสําคัญ
จากความหมายของอาชญากรรม จะเห็นไดวา อาชญากรรมตองมีการกระทําที่ ฝาฝน
บทบัญญัติของกฎหมายอาญา และเปนลักษณะของการประกอบอาชญากรรมโดยทั่วไปที่เราเรียก
วา (Street Crime) อันเปนพฤติกรรมที่ปรากฏใหเห็นโดยชัดแจง รูสึกวาการกระทํานั้น
ไมถูก
ตองและเปนความผิด เปนเรื่องที่นากลัว ขมขวัญ และสรางความรูสึกโกรธแคนใหแก ประชาชน
แตในทางกลับกัน เมื่อพิจารณาจากลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งไดกลาวไวแลวใน
ตอนตน จะพบวาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจถือเปน อาชญากรรมประเภทหนึ่ง แตมีลักษณะพิเศษ
แตกตางไปจากอาชญากรรมธรรมดาทั่วๆ ไป เพราะอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเกิดจากการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ และผลผลิตของสังคมที่มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง อาจจะเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางอาชญากรรมธรรมดา (Street Crime) กับ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
(Economic Crime) ไดดังนี้ 7

5

Principle of Criminology, “7th ed Philadelphia. J.B.”( Lippincott Co., 1966), P.4.
6
วีระพงษ บุญโญภาส, “ ขอบเขตและความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ”, วารสาร
กฎหมายธุรกิจ, ปที่ 12. ฉบับที่ 2, (ตุลาคม 2531): 31.
7
รายงานการบรรยายศูนยขอมูลอาชญากรรมเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2537

13
พิจารณาลักษณะอาชญากรรมธรรมดา
1. ตองมีโอกาสในการกระทําความผิด มีการเตรียมการวางแผน
2. ผูกระทําจะเปนบุคคลคนเดียว หรือมีพรรคพวกรวมกระทําดวย
3. ผลของการกระทําความผิดสวนใหญมักจะเกิดผลในทันที และเปนผลที่สามารถเห็น
ไดในลักษณะของรูปธรรม
4. สรางความรูสึกโกรธแคน ชิงชัง และหวาดกลัวใหกับประชาชน
5. ผูกระทําความผิดไมจําเปนตองใชความรู ความสามารถ เปนพิเศษ
6. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะกระทบถึงสิทธิในชีวิตรางกายของผูเสียหายโดยตรง
พิจารณาลักษณะอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
1. ตองมีโอกาสในการกระทําความผิด มีการเตรียมการวางแผน
2. ผูกระทําความผิดมักจะรวมกันหลายคน หรือคลายกับรูปองคกรอาชญากรรม
3. ผลของการกระทําความผิดมักจะเกิดขึ้นในระยะยาวและยากแกการสืบสวนจับกุม
4. ความรูสึกของประชาชนที่เปนปฏิปกษตอการประกอบอาชญากรรมมีนอย
5. ผูกระทําความผิดมักจะมีความรูความเชี่ยวชาญ เพื่อใชในการกระทําความผิด
6. ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลคามหาศาลในทางทรัพยสิน และกระทบถึงความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
จากลักษณะของ อาชญากรรมธรรมดา และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่กลาวขางตน
จะพบวา อาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากอาชญากรรมธรรมดา หลาย
ประการ ดังนั้น ถาจะใชหลักเกณฑของอาชญากรรมธรรมดามาบังคับใชกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจเพียงอยางเดียวคงจะไมเพียงพอและสัมฤทธิผล จึงจําเปนที่จะตองปรับปรุงมาตรการ
ทางกฎหมาย เพื่อนํามาบังคับใชกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทนี้ เพื่อประโยชนสูงสุดของ
ประเทศชาติ
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เมื่อกลาวถึงลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแลว จะขอกลาวถึงลักษณะบุคลิก
ภาพของอาชญากรทางเศรษฐกิจ ตามที่ทาน Reckless นักอาชญาวิทยาและนักสังคมวิทยา ได
กลาวถึง อาชญากรทางเศรษฐกิจไววา8
1. เปนอาชญากรที่มีภูมิหลังดี และเฉลียวฉลาดกวาอาชญากรธรรมดาทั่วไป มีบุคลิก
ภูมิฐาน เปนที่นาเชื่อถือไววางใจของคนทั่วไป
2.ใชเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงในการกระทําความผิด และยากแกการสืบสวน จับกุม
3. ลักษณะของการประกอบอาชญากรรม จะไมเขยาขวัญประชาชน ไมสรางความโกรธ
แคนอยางรุนแรงแกผูเสียหาย กลาวคือ การกระทําไมชัดแจงในลักษณะที่เปนอันตรายแกประชา
ชน โดยตรงหรือโดยทันที ทําใหผูเสียหายไมรูสึกวาตนไดตกเปนเหยื่ออาชญากรรม
4. ผลตอบแทนที่ไดรับมักจะมีมูลคามหาศาล บางครั้งกระทบกระเทือนไปถึงชื่อเสียง
ของประเทศชาติ
จากลักษณะของอาชญากรทางเศรษฐกิจ ตามที่ทาน Reckless ไดกลาวไวจะพบวา
อาชญากรทางเศรษฐกิจ จะมีสถานภาพทางสังคม หนาที่การงานดี มีความรู ความสามารถในการ
ประกอบอาชญากรรมสูง โดยมุงหวังผลประโยชนที่มีมูลคามหาศาล ซึ่งเปนคุณสมบัติที่เหนือ
กวาอาชญากรธรรมดาทั่วๆ ไป อันเปนปญหาในดานการจับกุมและปราบปราม ดังนั้น จึงเปน
หนาที่ของรัฐ ที่ตองหาวิธีมาตรการในการดําเนินการจับกุมอาชญากรประเภทนี้
2.1.4 ประเภทของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ใน U.S.A. การกระทําผิด White Collar Crime หรือความผิดทางเศรษฐกิจ มิใชเปนเพียง
การฝาฝนขอบังคับของทางราชการ หรือเปนการละเมิดทางแพงเทานั้น แตยังเปนความผิดทาง
อาญา ซึ่งเปนการกระทําที่เปนอันตรายตอสังคมอยางชัดเจน ในวารสารกฎหมายอาญาของสหรัฐ
อเมริกา ไดสํารวจอาชญากรรมที่สําคัญ 15 ประเภท ดังนี้
1. ความผิดตอกฎหมายปองกันการผูกขาดตัดตอนทางการคา
2. การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
8

วีระพงษ บุญโญภาส, อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crime), (สํานักพิมพนิติ
ธรรม :2540),หนา 14.
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3. อาชญากรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
4. ความขัดแยงทางดานผลประโยชน
5. ความผิดตอสิ่งแวดลอม
6. ความผิดตอจริยธรรมในรัฐบาล
7. ความผิดขมขูและกรรโชกทรัพย
8. การเรียกรองสิทธิโดยมิชอบ
9. การใชเอกสารเท็จ
10. ความผิดตอกฎหมายอาหารและยา
11. การฉอโกงในสถาบันการเงิน
12. การฉอโกงในการทําสัญญากับรัฐ
13. การฉอโกงทางไปรษณียและโทรคมนาคม
14. การกระทําของกลุมอิทธิพลมิจฉาชีพ และองคการทุจริตผิดกฎหมาย
15. การหลีกเลี่ยงภาษีอากร
สําหรับประเทศไทย คดีความผิดที่จัดอยูในลักษณะของอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจ
ไดแก9
1. ความผิดเกี่ยวกับการเงิน และการธนาคาร ไดแก
1.1 ความผิดเกี่ยวกับการเงิน และการธนาคารที่ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคาร
พาณิชย บริษัทเงินทุนหลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร เปนผูเสียหายหรือผูตองหา
1.2 ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายปริวรรตเงินตรา
1.3 การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
1.4 การฉอโกงโดยเอกสารที่ผานทางธนาคารในการสงสินคาไปยังตางประเทศ
1.5 การฉอโกงดวยการใชเอกสารเลตเตอรออฟเครดิต หรือเอกสารการโอนเงินหรือตั๋ว
แลกเงินระหวางประเทศปลอม
1.6 การฉอโกงดวยการใชพันธบัตร สิทธิบัตร หรือใบหุนปลอม หรือใชโดยมิชอบ
1.7 การฉอโกงในการซื้อขาย ในตลาดสินคาผลิตผลลวงหนา
1.8 การฉอโกงในการซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
1.9 การฉอโกงดวยการใชบัตรเครดิต ตั๋วแลกเงินเดินทางระหวางประเทศปลอม
9

พ.ศ.2535

พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตํารวจ

กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 20)
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1.10 การฉอโกงหรือลักทรัพยจากเครื่องจายเงินอัตโนมัติ
1.11 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเงินตรา
2. ความผิดเกี่ยวกับการคาและการพาณิชย ไดแก
2.1 การฉอโกง และฉอฉลในการซื้อขายสินคาจํานวนมาก
2.2 การลมละลายโดยฉอฉล
2.3 การใหหรือยักยายถายเททรัพยสินของนิติบุคคลในทางการคาโดยมิชอบ
2.4การปลอมแปลงใบสั่งสินคาหรือสัญญาทางการคา
2.5 การจัดตั้งนิติบุคคลโดยมิชอบ
2.6 การฉอโกงโดยใชเทคโนโลยีแผนใหม เชน การใชเครื่องคอมพิวเตอร หรือ
เทเลกซปลอม
2.7 การปลอมแปลงดวงตราไปรษณียากร และอากรแสตมป
2.8 การฉอโกงทางการคาโดยใชอุบาย
2.9 การฉอโกงบริษัทประกันภัย
2.10 การฉอโกงและปลอมแปลงบัตรโดยสารยานพาหนะในการเดินทาง หรือเอกสาร
การเดินทาง
2.11 ความผิดเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาอันไดแก ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมาย
การคา และอื่น ๆ
3. ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมโภคภัณฑ และคุมครองผูบริโภค ความผิดเกี่ยวกับการ
ควบคุมโภคภัณฑ และคุมครองผูบริโภค ความผิดเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ
มาตรฐานผลิตภัณฑขาออก และการกระทําที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะความผิด
ที่เกี่ยวกับอาหารและยา วัตถุมีพิษ และกรณีอื่น ๆ ในลักษณะดังกลาว
4. ความผิดเกี่ยวกับการกําหนดราคาสินคา และปองกันการคาผูกขาด
5. ความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร ศุลกากร สรรพากร และสรรพสามิต
6. ความผิดเกี่ยวกับปาไม แร น้ํามันเชื้อเพลิงปโตรเลียม และอื่น ๆ ลักษณะเดียวกัน
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ตามลักษณะของอาชญากรรมดังกลาว จะพบวา อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เปนผลที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ที่สงผลกระทบตอพฤติกรรม
ของมนุษย
ดังจะเห็นไดจากการที่บานเมืองมีปญหาภาวะเศรษฐกิจจะตกต่ําเกิดปญหาการ
วางงาน จะมีการประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพยสูง ซึ่งในยุคนี้เปนยุคที่มีการพัฒนาในทุก ๆ
ดานสูง แสดงถึงการเจริญเติบโตของสังคม ประเทศ และมีสิ่งหนึ่งที่พัฒนาไปพรอมๆ กับความ
เจริญเติบโตของบานเมืองก็คือ อาชญากรรม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา อาชญากรรม จะมีการ
พัฒนารูปแบบไปตามความเจริญเปลี่ยนแปลงของบานเมือง ดังนั้น จึงจําเปนตองหากรอบกติกา
ใหมๆ มาบังคับใชกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชนสูงสุดทางเศรษฐกิจ และความ
มั่นคงของประเทศ
2.1.5. ผลกระทบที่เกิดจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว มีผลสัมพันธในเชิง
บวกกับอัตราการเกิดอาชญากรรม ทั้งนี้ จากรายงานของสถาบันวิจัยวาดวยการปองกันสังคม
ของสหประชาชาติ (UNDSRI) เรื่อง วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และอาชญากรรม ไดชี้ใหเห็นถึงผล
กระทบอยางกวางขวาง อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การผุกรอนของกลไกควบคุม
สังคม ความเสื่อมคลายทางจารีตประเพณี รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางดานนโยบายทาง
เศรษฐกิจ จะมีผลตอพฤติกรรมในการฝาฝนกฎหมาย ถาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา จะมีสถิติการ
เพิ่มขึ้นของอาชญากรรมอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับอาชญา
กรรมทางการเงิน การพาณิชย ซึ่งกฎหมายในปจจุบันที่มีอยูก็ยังไมสามารถแกไขเยียวยาหรือ
ปราบปรามอาชญากรรมดังกลาวได กลาวโดยสรุปผลกระทบที่เกิดจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ที่สําคัญ คือ
1. กระทบตอเศรษฐกิจของชาติโดยสวนรวม เนื่องจากการกระทําความผิดประเภทนี้
เปนการกระทําของบุคคลที่มีความรู ความชํานาญพิเศษในวิชาเฉพาะ การกระทํา ความผิด จึง
มักทําไดอยางมีแบบแผนและไรรองรอย กวาเหยื่อจะรูตัวก็สายเกินไป ความผิดเชนนี้มักจะเกิดแก
บุคคลโดยสวนรวม และมองไมเห็นเดนชัด เชน การคดโกงธนาคาร ถามองอยางผิวเผินประชาชน
รูสึกวาไมใชเรื่องของตน ตนไมเดือดรอน แตถามองใหลึกแลวจะเห็นไดวา การที่รัฐตองสูญเสีย
ทรัพย ประชาชนทุกคนในชาติยอมไดรับผลแหงการสูญเสียนั้นดวยเชนเดียวกัน ที่เปนเชนนี้เพราะ
ความผิดที่เปนอาชญากรรมทางธุรกิจเปนเรื่องไกลตัว ไมเห็นชัดเจน ไมใชเรื่องใกลตัวเหมือน
อาชญากรรมธรรมดา ประเทศใดที่ไมขวนขวายหาทางแกไข ปลอยใหอาชญากรรมทางธุรกิจ
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คลุกคลานเฟองฟูตอไป ในไมชาเศรษฐกิจของประเทศชาติก็จะถูกทําลายลงอยางยอยยับ เพราะ
นอกจากรัฐจะเสียประโยชนโดยตรงจากการสูญเสียทรัพยแลว
ยังกระทบถึงภาพลักษณของ
ประเทศในสายตาของชาวตางชาติ จะทําใหตางชาติถอนทุนไปลงทุนในประเทศอื่นที่มีความมั่น
คงทางเศรษฐกิจมากวา เปนการทําใหประเทศชาติเสียหายในดานความเชื่อถือและเสียเครดิต
ตลอดจนเกิดอุปสรรคในการระดมเงินออม อันเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจาก
นั้น อาจมีปญหาในการดานการจัดเก็บภาษี กอใหเกิดพัฒนาการดานเศรษฐกิจชะงักงันลงไป
และเกิดการสูญเสียอยางใหญหลวงตอเศรษฐกิจของชาติโดยสวนรวม
2. กระทบตอความมั่นคงทางการเมือง กลาวคือกอใหเกิดความออนแอของเสถียรภาพ
ทางการเมือง ประเทศใดที่มีสภาพเศรษฐกิจย่ําแย แนนอนวาการเมืองยอมคลอนแคลนตาม
ไปดวย ในกรณีที่รัฐบาลของประเทศใดไมอาจปราบปรามอาชญากรรมทางธุรกิจลงได ปลอยใหมี
กระทําการไดอยางเหิมเกริม บานเมืองก็เกิดความเดือดรอน สูญเสียบรรยากาศการลงทุน การ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจชะงักงัน เกิดภาวะคนวางงาน บริษัทหรือโรงงานตางๆ ตองปดกิจการ
เพราะไมอาจทนเอาเปรียบทางการคาดวยวิธีทุจริต รัฐตองขึ้นภาษี เรียกเก็บภาษีเพิ่ม เพราะนํามา
ใชหมุนเวียนในประเทศ สินคาขึ้นราคา คาครองชีพสูง สังคมเกิดโจรผูรายมากมาย ตลอดจนความ
ผิดอาญาประเภทธรรมดาเกิดเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว เกิดปญหาคอรัปชั่นในวงราชการเพิ่มมากขึ้น
ตลอดจนประชาชนรูสึกขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เมื่อประเทศชาติเกิดความ
ระส่ําระสายขึ้นเชนนี้ รัฐบาลเมื่อไมสามารถแกปญหาได ประชาชนก็เบื่อหนายไมไววางใจเรียก
รองใหมีการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาล ในที่สุดอาจเปนโดยการปฏิวัติของทหาร หรือ
โดยการยุบสภาของสมาชิกสภาหรือโดยการชุมนุมเรียกรองโดยพลังนักศึกษาและมวลชนก็ได โดย
ประชาชนมองเห็นวาการที่รัฐไมขจัดปญหาที่เกิดจากความผิดทางธุรกิจดังกลาวนี้ อาจเปนเพราะ
รัฐบาลขาดประสิทธิภาพ ไมมีสมรรถภาพในการปกครองประเทศ เมื่อปลอยใหเหตุการณเหลานี้
เกิดขึ้นโดยไมมีการแกไขก็ตองมาถึงจุดที่เสถียรภาพของรัฐบาลออนแอ เมื่อนโยบายทางการเมือง
ไมมีความแนนอน เปลี่ยนแปลงไปตามผูบริหาร ทําใหเจาหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายก็ปฏิบัติ
ไมถูก ทําใหกฎหมายขาดความศักดิ์สิทธิ์ การบังคับใชกฎหมายไมไดผล
3. กระทบตอความมั่นคงของนักลงทุนและการตลาด เมื่อประเทศใดมีเศรษฐกิจไมดี
รัฐบาลไมมีเสถียรภาพ กลาวคือไมเปนที่แนใจวาจะเปลี่ยนรัฐบาลกันเมื่อไร ก็ไมมีนักลงทุนใดกลา
เสี่ยงมาลงทุนในกิจการคา หรือติดตอซื้อขายธุรกิจ กิจการตาง ๆ หยุดชะงัก ตลอดจนทําใหไมมี
การขยายตัวทางการคา
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4. กระทบตอความเชื่อถือ และเครดิตทั้งของชาติและผูคาขาย ชาติใดที่สภาพเศรษฐกิจ
ทรุดโทรม เสถียรภาพทางการเมืองสั่นคลอนยอมไมมีชาติใดใหความเชื่อถือ ขาดเครดิต ทั้งใน
ฐานะรัฐบาลและเอกชน เชน รัฐจะขอกูเงินตางชาติก็ลําบาก เพราะไมมีใครเชื่อถือใหเครดิต
เอกชนผูเปนพอคาเองจะลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ขอกูเงินจากธนาคารตางชาติก็
ลําบากเพราะการที่ธนาคารใดจะใหเครดิตใครกูธนาคารของตน เขาจะตองเชื่อใจไดวาเงินที่ปลอย
ใหกูไปนั้นมีโอกาสที่จะไดใชคืนตามกําหนดเวลา ถาเห็นวากูเงินไปลงทุนในประเทศที่มีเสถียร
ภาพทางการเมืองออนแอเศรษฐกิจทรุดโทรมแลว เขาก็อาจเห็นวาเปนการเสี่ยงเกินไป เปนโครง
การที่ไมนาเชื่อถือ จึงไมปลอยเงินกูให สงผลใหประชาชนถูกชักจูงเขาสูตลาดการเงินนอกระบบ ที่
กฎหมายยังควบคุมไมถึง อันจะสงผลถึงประชาชนในสังคมโดยตรง
จะเห็นไดวาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เปนตัวการสําคัญที่กอใหเกิดผลกระทบในดาน
ตาง ๆ หมุนเวียนตอเนื่องกันไปเปนลูกโซ โดยเฉพาะเมื่อความเจริญของโลกในดานวิทยาการ
เทคโนโลยีแผนใหมเจริญกวางขวางขึ้น ทําใหการคาระหวางประเทศ การคมนาคม ขนสง สื่อสาร
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จนดูคลายกับโลกแคบลงทุกที แตในทางกลับกันอาชญากรรม
ประเภทนี้กลับดูเหมือนวาจะขยายพื้นที่ในการทํามาหากินกวางขวางมากขึ้น โดยเฉพาะอาชญา
กรรมทางเศรษฐกิจธุรกิจสามารถทําความเสียหายใหกับประเทศชาติมากมายมหาศาล
2.2 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน
2.2.1 ความหมายและลักษณะ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่กระทําโดยสถาบันการเงิน เปนผลจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ ในสังคมปจจุบันมีรูปแบบทางการดํารงชีวิต ในลักษณะของการแขงขันทางการคา
หรือมุงผลประโยชนทางธุรกิจเปนสําคัญ อันเปนการแสดงใหเห็นถึงความเจริญกาวหนาในดาน
เศรษฐกิจของประเทศ อยางไรก็ตาม ผลที่ตามมาซึ่งถือเปนเรื่องปกติของสังคม ก็คืออาชญากรรม
และเปนอาชญากรรมที่แฝงมากับรูปแบบการดําเนินธุรกิจตางๆ แตเปนความไม ชัดเจนในการที่
จะชี้ใหเห็นความสําคัญของปญหาอาชญากรรมดังกลาว เนื่องจากวงการธุรกิจมองวา การเอา
เปรียบผูบริโภคเปนเรื่องปกติทางการคา
จึงไมมีการกระตุนใหระมัดระวังอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ ดังนั้น เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น จึงมีผลเสียหายจํานวนมหาศาลกฎหมายที่มีอยูก็ไม
สามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนการเปดโอกาสใหบุคคลธรรมดาอาศัยชองวางของ
กฎหมายดังกลาวกระทําความผิดเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตนในนามนิติบุคคล
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สถาบันการเงินเปนแหลงระดมเงิน โดยเหตุที่ประชาชนเปนเจาของเงินฝากมิใชเปนของ
สวนตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังนั้น สถาบันการเงินจึงตองดําเนินการไปในทางที่เปนประโยชนตอ
ประชาชนทั่วประเทศ และสถาบันการเงินก็มีมาตรการทางกฎหมายไวในการควบคุม ใหมีการ
ปฏิบัติภายในกรอบของกฎหมายเพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกสาธารณชน แตหากสถาบันการเงิน
ใด มีพฤติการณที่ทําใหระบบเศรษฐกิจของประเทศตองประสบปญหาวิกฤตการณทางการเงิน
จนเกิดความเสียหายตอประชาชนที่มีมูลคามหาศาล ก็เทากับวาสถาบันการเงินนั้นเปนตัวการที่
กอใหเกิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
และเนื่องจากสถาบันการเงินเปนองคกรนิติบุคคลที่มี
ลักษณะการดําเนินงานซับซอน
โอกาสที่จะแสวงหาประโยชนจากการดําเนินงานจึงมีมากทุก
ขั้นตอน
เพราะสถาบันการเงินมีบทบาทอยางมากตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสถาบันการเงินมีมูลคามหาศาล
สงผลกระทบถึงความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเครดิตทางการคาของประเทศ
จึงอาจกลาวไดวา อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งกระทําโดยสถาบันการเงิน เปนอีก
ปญหาหนึ่งที่รัฐตองตื่นตัวหามาตรการตางๆ เพื่อเปนการปองกันปราบปราม ใหการกระทําผิด
ดังกลาวลดลง และสามารถเยียวยาผูเสียหายไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2.2 รูปแบบของการกระทําผิดโดยสถาบันการเงิน
เนื่องจากสถาบันการเงิน เปนองคกรนิติบุคคล ที่มีลักษณะดําเนินงานซับซอน โอกาสที่
จะแสวงหาประโยชนจากการดําเนินงาน จึงมีมากในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน กฎหมายไม
สามารถบัญญัติความผิดในลักษณะโดยตรงจากการกระทํานั้นได เพราะลักษณะของการกระทํา
ไมเปนความผิดในตัวเอง รูปแบบการกระทําของสถาบันการเงิน ที่ทําใหเกิดความเสียหายได เชน
(1) บุคคลที่มีอํานาจในธนาคารเอาเงินฝากของประชาชน ไปทําธุรกิจการคาเสียเอง
(2) เรียกเก็บเงินใตโตะหรือดอกเบี้ยสูงกวาที่กฎหมายกําหนด
(3) เอาเงินไปปลอยกูใหกิจการในเครือหรือพรรคพวกญาติพี่นอง โดยมีเงื่อนไขพิเศษ
แตกตางไปจากลูกคาทั่ว ๆ ไป
(4) เอาเงินไปใหบริษัทเงินทุนในเครือปลอยกูหรือใหพรรคพวกไปปลอยกูในตลาดมืด
(5)สนับสนุนหรือเปนตัวการใหมีการกักตุนสินคาเพื่อเก็งกําไร
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(6)สนับสนุนทางการเงินแกผูประกอบการที่ผิดกฎหมาย เชน ขนของหนีภาษี คายา
เสพติด เปนตน
(7)ใหความรวมมือและชวยเหลือผูลักลอบนําเงินออกนอกประเทศ
(8)ประกอบกิจการในลักษณะเผื่อหนี้สูญไวมาก ๆ โดยคิดดอกเบี้ยและคาใตโตะสูง ๆ
เขาไว
(9)ปฏิเสธที่จะใหเงินกูแกเอกชนแลวกอปปเอาโครงการของเขาไปทําเองหรือใหพรรค
พวกทํา
(10)ผูบริหารธนาคารเอาเงินของธนาคารไปลงทุนในกิจการสวนตัวของตนเองในตาง
ประเทศ
(11)อํานาจบริหารธนาคารยังตกอยูในมือของคนเพียงกลุมเดียว หรือไมกี่ตระกูล
(12)แตงบัญชีเท็จเพื่อหลบเลี่ยงภาษี
(13)การปลอยสินเชื่อตามอําเภอใจโดยไมคํานึงถึงสัดสวนกับหลักประกัน หรือ โดย
ประเมินราคาหลักประกันสูงกวาความเปนจริง หรือไมเรียกหลักประกันตามควร
ฯลฯ
พฤติกรรมเหลานี้ลวนเปนพฤติกรรมที่เปนการเอารัดเอาเปรียบประชาชน และกอใหเกิด
ความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปญหาในปจจุบันพฤติกรรมดังกลาว ยังคงมี
ปฏิบัติกันอยูอยางไมมีแนวโนมวาจะลดลง แตกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พฤติกรรมที่สําคัญและกลายเปน
ปญหาที่สรางความเสียหายใหกับสาธารณชนในสังคมในยุคนี้ คือ การปลอยสินเชื่อตามอําเภอใจ
เพื่อชี้ใหเห็นรูปแบบของการกระทําผิดโดยสถาบันการเงินใหดียิ่งขึ้น ขอยกกลาวในเรื่อง
การปลอยสินเชื่อตามอําเภอใจ วามีขั้นตอนอยางไร เพื่อใหเห็นภาพในทุกขั้นตอนในการปฏิบัติ
งานที่สามารถแสวงหาประโยชนโดยมิชอบได
กรณีศึกษา: การปลอยสินเชื่อตามอําเภอใจ
การปลอยสินเชื่อตามอําเภอใจไดแก
การใหกูยืมโดยไมพิจารณาถึงความเสี่ยงของ
สัดสวนเงินกูตอหลักประกัน การใหกูยืมเงินโดยผิดวัตถุประสงค ปลอยเงินกูโดยไมมีหลักประกัน
การปลอยเงินกูโดยอาศัยเครดิตทางสังคม ไมมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑการพิจารณาใหสินเชื่อที่
ถูกตองเพื่อลดความเสี่ยงในหนี้สูญ จะเห็นวาการปลอยสินเชื่อดังกลาว ไมอยูในวิสัยของสถาบัน
การเงินที่จะควบคุมระบบเศรษฐกิจใหมั่นคงได
เพราะเปนการปลอยสินเชื่อโดยการรับผล
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ประโยชนสวนตนมากกวาผลประโยชนของสถาบันการเงินที่ตนมีหนาที่ในการบริหารงาน โดยไม
คํานึงถึงความเสียหายตอผูอื่นที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบที่จะตามมา และมิไดพิจารณาถึงความ
สามารถในการชําระหนี้คืน
การอํานวยสินเชื่อ
เพื่อชวยใหการศึกษาวิเคราะหเรื่องนี้เปนไปไดดียิ่งขึ้น จะขอกลาวพิจารณาวิเคราะห
ลําดับ ขั้นตอนของงานอํานวยสินเชื่อ (The Risk Asset Process Flow) วามีอยางไรบาง เพื่อจะ
ได
เห็นภาพชัดเจน
ในทุกจุดของขั้นตอนในการปฏิบัติงานวามีโอกาสแสวงหาประโยชนจากการ
ปฏิบัติงานได
ธนาคารพาณิชยโดยทั่วๆ ไปอาจจําแนกลําดับขั้นตอนในการอํานวยสินเชื่อได ดังนี10้
1. การกําหนดนโยบายสินเชื่อ
ก. นโยบายและกลยุทธ
ข. เปาหมายตลาด
ค. อัตรากําลังคน
2. การยื่นคําขอสินเชื่อของลูกคา
3. การพิจารณาคําขอสินเชื่อของลูกคา
4. การทําความตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขและระยะเวลาในการชําระหนี้
5. การจัดทําเอกสารสัญญาและหลักประกัน
6. การจายเงินกู
10
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7. การควบคุมติดตามดูแลสินเชื่อ
8. การชําระหนี้คืน หรือการไมชําระหนี้คืน
ธนาคารที่ประสบความสําเร็จในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะทางดานการบริหารสินเชื่อนั้น
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความสําคัญเปนอยางมากตอเรื่องการศึกษาวิเคราะห และปรับปรุง
กระบวนการบริหารงานสินเชื่อของตนใหเหมาะสมกับสถานการณและสภาพแวดลอมอยูเสมอ
เทคนิคที่ธนาคารชั้นนําของโลกไดคิดคนและนํามาใชกันอยูในยุคปจจุบัน พอประมวลได ดังนี11้
การควบคุมกระบวนการบริหารงานสินเชื่อ (Risk Asset Management Process)
การกําหนดโครงสรางการจัดองคการ
การควบคุมการจัดองคการมีสวนสําคัญอยู 2 ประการ คือ
ก. โครงสรางการจัดองคการ (Organizational Structure)
ข. การมอบอํานาจปฏิบัติงาน
ทั้งสองสวนนี้ ถาไดจัดไวอยางเหมาะสมและไดสวนสัมพันธกันก็จะชวยใหมีการปฏิบัติ
งานไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
หากพิจารณาลักษณะการดําเนินงานทั้งระบบ ในสวนที่เปนเรื่องของการอํานวยสินเชื่อ
ก็อาจพิจารณากําหนดโครงสรางการจัดองคการในลักษณะนี้ได คือ
1. กลุมงานที่ทําหนาที่กําหนดนโยบายสินเชื่อ (Credit Policy Supervision)
กลุมงานนี้จะมีหนาที่ดานกําหนดนโยบายการอํานวยสินเชื่อตามกฎเกณฑ ระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติในการปลอยสินเชื่อ
2. กลุมงานที่ทําหนาที่ดานบริหารสินเชื่อ (Line Management)
กลุมงานนี้จะรับหนาที่จัดการเกี่ยวกับการอํานวนสินเชื่อตามนโยบายของกลุมงาน
แรกที่สงมาใหปฏิบัติ
11
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3. กลุมงานควบคุม (Controller Group)
กลุมงานนี้จะทําหนาที่ดานตรวจสอบ สอบทาน และวิเคราะหผลการปฏิบัติงานวา
เปนไปตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่กําหนดไวหรือไมอยางไร
อํานาจในการอนุมัติสินเชื่อ
การควบคุมโดยการกําหนดการอนุมัติสินเชื่อเปนการตีกรอบขอบเขตของอํานาจที่จะ
มอบหมายใหแตละตัวบุคคลที่ทําหนาที่ปลอยสินเชื่อนําไปปฏิบัติ เพื่อใหสอดคลองกับเงื่อนไขของ
ธนาคาร และจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย
หลักการที่นิยมนํามาใชในภาคปฏิบัติ จะกําหนดตัวเกณฑการมอบอํานาจการอนุมัติ
สินเชื่ออยู 4 ตัวเกณฑ ดวยกัน คือ12
ก. วงเงินอนุมัติสินเชื่อแตละรายของลูกคา
ข. วงเงินอนุมัติสินเชื่อแตละประเภทของลูกคา
ค. วงเงินอนุมัติสินเชื่อรวมทุกรายลูกคาและทุกลักษณะสินเชื่อ
ง. ขอตกลงการทําสัญญาสินเชื่อระหวางลูกคากับธนาคาร
การจัดชั้นสินเชื่อ (Classification of Credit)
การจัดชั้นสินเชื่อ เปนเรื่องของการประเมินคุณภาพหนี้ โดยการจําแนกลักษณะหนี้ออก
เปน 2 ประเภท คือ
ก. ประเภทหนี้ที่ดี
ข. ประเภทหนี้ที่ไมดี
การจัดชั้นสินเชื่อ จะเปนการชวยใหผูบริหารสินเชื่อไดทราบคุณภาพหนี้ของลูกหนี้ซึ่งจะ
มีประโยชนตอการกําหนดมาตรการตางๆ ที่จะนํามาใชกับหนี้รายนั้นๆ ไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น
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สวนการประเมินคุณภาพสินเชื่อ จะชวยกลุมงานดานควบคุมหรือกลุมนโยบายใหทราบ
ถึงคุณภาพของกระบวนการบริหารงานทั้งหมดวาดีเลวประการใด จุดใดตกอยูในภาวะอันตราย
หรือจุดใดมีสัญญาณอันตรายก็จะไดจัดมาตรการปองกัน ควบคุม ติดตามหรือเยียวยาตามความ
เหมาะสมตอไป
ธนาคารแหงประเทศไทย

ไดใหคําจํากัดความของการจัดชั้นสินเชื่อตามหลักสากล

ไวดังนี13้

หนี้ต่ํากวามาตรฐาน (Substandard)
หมายถึง หนี้ที่มีการเลี่ยงโดยไมสมควร เชน
1) หนี้ที่ถึงกําหนดชําระแลว ไมมีหรือมีหลักประกันไมคุมหนี้ ลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้
ได เนื่องจากขัดของทางการเงิน
2) หนี้ถึงกําหนดชําระแลว มีหลักประกันคุมหนี้ แมวาธนาคารจะตออายุสัญญาใหแต
ละลูกหนี้ไดคางชําระดอกเบี้ยเปนเวลานานเกิน 6 เดือน
3)หนี้ที่มีหลักประกันพอคุมหนี้ แตความสามารถในการชําระหนี้ออน
4)หนี้ซึ่งเดิมไดจัดขึ้นเปน “หนี้สงสัย” หรือ หนี้สูญ แตธนาคารสามารถเรียกใหลูกหนี้หา
หลักประกันมาวางคุมหนี้ แตฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ยังไมเปนที่มั่นใจ
ไดวา ธนาคารจะเรียกใหชําระหนี้คืนไดโดยไมตองใชเวลานาน
หนี้จัดชั้นสงสัย (Doubtful)
หมายถึง หนี้ที่ไมมีหลักประกัน หรือมีหลักประกันแตไมคุมหนี้ และคางชําระดอกเบี้ยเกิน
1 ป และมีกรณีแวดลอมที่แสดงใหเห็นวา หนี้สวนใหญจะเก็บไมไดในที่สุด เชน
1)หนี้ที่ธนาคารติดตอลูกหนี้ไมได หรือตามตัวลูกหนี้ไมพบ
13
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2)หนี้ที่มีหลักประกันไมคุมหนี้ หรือหลักประทับที่วางไวตอธนาคารไมสมบูรณถูกตองตาม
กฎหมาย และถึงกําหนดเวลาชําระหนี้แลว คาดไดแนนอนวาจะไมสามารถชําระหนี้ใหธนาคารได
อยางครบถวน
3)หนี้ที่ลูกหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ออน ไดขอผัดชําระหนี้ไวแตผิดนัดไมชําระ
หนี้ตามกําหนด
4)หนี้ที่ถึงกําหนดชําระแลว และมีกรณีแวดลอมแสดงวาอาจจะตองดําเนินการคดี หรือ
กําลังดําเนินคดีบังคับชําระหนี้อยู
5)หนี้ที่ศาลสั่งเปนบุคคลลมละลาย และธนาคารไดยื่นขอรับชําระหนี้ไวแลว และคาดวา
สวนแบงที่ไดรับไมเพียงพอกับหนี้คางชําระ
หนี้จัดชั้น “หนี้สูญ” (Loss)
หมายถึง หนี้สวนที่ไมสามารถเรียกเก็บเงินคืนได เชน
1)หนี้ที่ขาดอายุความ หรือหมดสิทธิเรียกรองแลว หรือหนี้ที่ไมมีหลักฐานจะฟองรองเรียก
ทรัพยจากลูกหนี้ได
2)ลูกหนี้ลมละลาย และไดมีการแบงเฉลี่ยทรัพยครั้งสุดทายแลว
3)ลูกหนี้ถึงแกกรรมแลว แตไมมีมรดกชําระหนี้ได
4)หนี้ที่ลูกหนี้เลิกกิจการหรือชําระบัญชีแลว แตไมมีทรัพยสินจะชําระหนี้ได
หลักเกณฑการจัดชั้นสินเชื่อตามนัยดังกลาวนั้น มีขอที่ควรคํานึงวางานการจัดชั้นสินเชื่อ
นั้น เปนงานที่ละเอียดออนและคอนขางสลับซับซอน ในการปฏิบัติมักจะพบปญหาอยูเนือง ๆ วา
จะจัดชั้นลูกหนี้เขาชั้นสินเชื่อใดจึงจะถูกตอง เหมาะสมที่สุด ธนาคารที่มีความกาวหนาที่ในเรื่อง
การควบคุมสินเชื่อนั้น จะมีการตั้งเกณฑมาตรฐานของ Acceptable Risk ของสินเชื่อแตละ
ประเภทไวดวยวา อัตราเสี่ยงในการปลอยสินเชื่อประเภทใดประเภทหนึ่ง นั้น ฝายบริหารจะยอม
รับวาจะยอมใหมีไดไมเกิน กี่ % ของยอดหนี้รวมของสินเชื่อประเภทนั้น ๆ ทั้งนี้โดยเหตุผลที่วา ใน
การใหกูยืมเงินนั้น เรื่องความเสียหายหรือความสูญเสียจากการไมไดรับชําระหนี้ตนเงินหรือดอก
เบี้ยคืนนั้น เปนเรื่องปกติธรรมดาที่จะตองมีเกิดขึ้น
สวนรูปแบบของการกระทําความผิดของสถาบันการเงิน จะขอกลาวในบทที่ 4 ตอไป
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2.2.3 ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยสถาบันการเงิน
สถาบันการเงินมีความเกี่ยวของกับความปลอดภัยของเงินออมประชาชนเปนจํานวนมาก
รัฐจึงตองออกกฎหมายควบคุมการดําเนินธุรกิจนี้ ใหมีประสิทธิภาพและมั่นคง เพื่อสรางความเชื่อ
มั่นตอระบบสถาบันการเงิน และเพื่อเปนการปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น อาจสรุปความเสีย
หายที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยสถาบันการเงิน ไดดังนี้
ก. ความเสียหายเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การหมุนเวียนของเงินทุน การสรางเครดิตทาง
การเงิน เหลานี้อาจตองเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เครงครัดขึ้นเพื่อไมใหเกิดความเสียหายขึ้นอีก
ยอมสงผลอีกดานถึงสภาพคลองของการดําเนินธุรกิจ การคาที่ตองการสภาพคลองทางเงินเปน
สําคัญ
ข. ความเสียหายในเรื่องความเชื่อถือศรัทธา ของประชาชนที่มีตอสถาบันการเงิน โดย
เฉพาะสถาบันการเงินที่มีกฎหมายบัญญัติควบคุมไวแลว ก็ยังคงมีชองวางใหมีการกระทําละเมิด
กฎหมายจนเกิดความเสียหายขั้นได ทําใหประชาชนไมกลาที่จะลงทุนในสถาบันการเงิน แตกลับ
ลงทุนในแหลงเงินนอกระบบ ซึ่งกฎหมายควบคุมไมถึง
ค. ความเสียหายเกี่ยวกับทรัพยสินเงินทองของเจาของเงินออมคือ ประชาชน ซึ่งมีจํานวน
มาก จะไดรับความเดือดรอนจากการที่ตองประสบปญหาการขาดทุน หรือสูญเสียประโยชน อยาง
ที่ไมมีโอกาสจะไดกลับคืนมาอีกภายในเวลาอันสั้น
ง. ความเสียหายตอความมั่นคง ทางเศรษฐกิจของประเทศ สถาบันการเงินจะควบคุม
ระบบเศรษฐกิจโดยสวนรวม การที่สถาบันการเงินหลายแหงตองปดกิจการลง จนเกิด วิกฤตการณ
ทางการเงินในประเทศ ยอมทําใหเปนการเสียภาพลักษณ ในสายตาของนักลงทุน ตางชาติ
จ. ความเสียหายถึงเสถียรภาพการดํารงอยูของสถาบันการเงิน อาจตองปด
กิจการ
หรือถูก take over ไปเพราะแมสถาบันการเงินนั้นจะฟนตัว ในภายหลังก็ตามความนิยมของ
ประชาชนก็คงลดลง ทําใหบริษัทไมสามารถประสบความสําเร็จในกิจการไดอีก

บทที่ 3
บทบาทของสถาบันการเงินกับเศรษฐกิจของประเทศ
3.1 ความหมายของสถาบันการเงินในประเทศไทย
สถาบันการเงิน หมายถึง1 สถาบันที่ทําหนาที่เปนตัวกลาง (Intermediary) ในการระดม
เงินออมจากบุคคลทั่วไป แลวนําไปใหกูยืมแกบุคคลและธุรกิจที่มีความตองการใชเงิน ซึ่งหนาที่นี้
มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจเปนอยางมาก เนื่องจากจะเปนผลใหเงินออมของประเทศซึ่งเปน
แหลงเงินทุนสําคัญถูกรวบรวมเขามาอยูในแหลงเดียวกัน ซึ่งเรียกวา “ตลาดการเงิน” (Financial
Market) อันกอใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดสรรทุนไปในทิศทางที่เปนประโยชนสูงสุดตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ
ในระบบเศรษฐกิจปจจุบัน ตลาดการเงิน (Financial Market) ไดกลายเปนหัวใจหรือ
แหลงระดมทุนที่สําคัญ เนื่องจากตลาดการเงินมีสถาบันการเงินที่ทําหนาที่เปนตัวกลางระดมเงิน
ออม/เงินทุน จากภาคครัวเรือน และหนวยธุรกิจในรูปแบบตาง ๆ และนําเงินทุนนั้นไปใหกูยืมแก
ผูขาดแคลนเงินทุนซึ่งไดแกภาคธุรกิจ ประชาชน รวมถึงภาครัฐที่ตองการเงินทุนไปใชจายในการ
สรางสาธารณูปโภค ตลาดการเงินจึงนับเปนแหลงรวบรวมเงินทุนที่สําคัญของประเทศแลวจัดสรร
สูภาคเศรษฐกิจตาง ๆ
3.2 ประเภทของตลาดการเงิน
ตลาดการเงิน (Financial Market) อาจจําแนกออกไดเปน ตลาดเงิน (Money Market)
และ ตลาดทุน (Capital Market)2

1

ตลาดหุน ในประเทศไทย, (ศูนยสงเสริมวิชาการ : 2536,) หนา 4
2
สุริยะ เจียมประชานรากร, สถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย (ศูนยสงเสริมวิชาการ :
2536), หนา 4.
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3.2.1 ตลาดเงิน (Money Market)
เปนแหลงกลางที่จะระดมเงินทุน และจัดสรรเงินทุนระยะสั้น (ไมเกิน 1 ป) โดยตลาดเงิน
จะระดมเงินออม จากผูที่มีเงินเหลือใชชั่วคราว เพื่อใหกูยืมแก ผูที่มีความจําเปนตองใชเงินลวงหนา
ชั่วคราว ซึ่งอาจจะนําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ในการดําเนินธุรกิจ
ตลาดเงิน แบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
1) ตลาดเงินทั่วไป ไดแก ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน โดยใหกูยืมในรูปเงินเกินบัญชี
ธนาคาร และตั๋วตาง ๆ และการขายเอกสารเครดิตระยะสั้น
2) ตลาดหลักทรัพยรัฐบาล โดยรัฐบาลออกตั๋วเงินคลังจําหนาย ซึ่งสวนใหญธนาคาร
พาณิชยเปนผูซื้อ
3) ตลาดเงินของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทยจะใหธนาคาร
พาณิชยและสถาบันการเงินกูยืม โดยมีหลักทรัพยรัฐบาลประกัน และการรับชวงซื้อลดตั๋วเงินบาง
ประเภท
4) ตลาดเงินระหวางธนาคารเปนการกูยืมระหวางธนาคารพาณิชยดวยกัน การชําระหนี้
ก็เปนแบบชําระเมื่อทวงถาม (Call Loan) กระทํากันในสํานักหักบัญชี (Clearing House)
3.2.2 ตลาดทุน (Capital Market)
เปนแหลงกลางระดมเงินทุนและจัดสรรเงินทุนระยะยาว โดยออกพันธบัตรรัฐบาล หุนกู
หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ ตลาดทุนมักระดมเงินออม เพื่อใหกิจการกูยืมหรือใชเงินทุนที่ถาวร โดยที่
1) พันธบัตรรัฐบาล เปนหลักทรัพยของรัฐบาลที่ออกจําหนายเปนงวด ๆ โดยมีกําหนด
เวลาการไถถอนและอัตราดอกเบี้ยไวแนนอน จํานวนที่ออกและระยะเวลาก็แลวแตความ จําเปน
ของรัฐบาล โดยมีธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ธนาคารออมสิน สถาบันการเงิน
ธุรกิจเอกชน และประชาชนทั่วไป
2) หุนกู เปนหลักทรัพยภาคเอกชน ซึ่งเปนเอกสารแสดงภาวะหนี้สินของบริษัท บริษัทจะ
นําหุนกูออกขายเมื่อตองการเงินทุนระยะยาว หุนกูมีกําหนดระยะเวลาไถถอนคืน และอัตรา
ดอกเบี้ยไวแนนอน วิธีขาย บริษัทอาจจะออกจําหนายโดยตรงเอง หรืออาจจะขายผานสถาบัน
การเงินที่ทําหนาที่ประกันการขาย (Underwriter) ก็ได
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3) หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ เปนหลักทรัพยภาคเอกชน ซึ่งแสดงความเปนเจาของกิจการ
ปกติระยะเวลาในการคืนทุนไมมีการกําหนดแนนอน ใหผลตอบแทนในรูปเงินปนผล วิธีการขาย
บริษัทจะออกจําหนายโดยตรงเอง หรืออาจจะขายผานสถาบันการเงินที่ทําหนาที่ประกัน การขาย
(Underwriter) ก็ได

31

องคประกอบในตลาดการเงิน
ตลาดการเงิน
Financial
ธนาคารแหงประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต.
ตลาดเงิน
Money Market

•

ตลาดทุน
Capital Market

สถาบันการเงินที่ทําหนาที่ในตลาดการเงิน
- ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน
- บริษัทเงินทุนหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย
- บริษัทประกันชีวิต
- ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.)
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
(ธนส.)
- บริษัทเครดิตฟองซิเอร
- บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
- บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม
- สหกรณออมทรัพย สหกรณการเกษตร

•

•

ศูนยกลางการซื้อขายตราสารทางการ
เงินที่เปนระบบ
- ตลาดซื้อคืนพันธบัตร
- ตลาดใหกูยืมของธนาคารแหงประเทศ
ไทย
- ตลาดกูยืมระหวางสถาบันการเงิน
- ตลาดหลักทรัพยฯ (SET)
- ตลาดรองตราสารหนี้ (BDC)
- ศูนยซื้อขายหลักทรัพยกรุงเทพ
(BSDC)

ตราสารการเงินที่สําคัญในตลาดการเงิน
- เช็ค บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน
- ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
- พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
- พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน
- หุนสามัญ หุนกู
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ความสําคัญของการออมและการลงทุน
การออมและการลงทุนมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางนอย
3 ประการ คือ
1. ทําใหเกิดความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจจะเจริญกาวหนาและประชาชนจะมีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้นจําเปนที่
จะตองอาศัยการสะสมทุนเปนสําคัญ และการสะสมทุนก็ขึ้นอยูกับทั้งการออมและการลงทุน ดัง
นั้น ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจจึงตองอาศัยการออมและการลงทุน ถามีการทําเพียง
การออมอยางเดียวไมมีการลงทุน การสะสมทุนก็เกิดขึ้นไมได เศรษฐกิจจะซบเซา เกิดภาวะตกต่ํา
โดยทั่วไป แตตรงกันขามถามีการลงทุนโดยไมมีการออมก็จะทําใหเกิดเงินเฟอ เพราะการลงทุน
ก็จะดําเนินตอไปไมตลอด
2. ทําใหเกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การที่เศรษฐกิจจะมีเสถียรภาพไดจําเปนตองทําใหการออมกับการลงทุนพอสมดุล
กัน ปกติผูออมและผูลงทุนมีจํานวนมากมาย และกระจัดกระจายกันอยู จึงเปนการยากที่เงินออม
จะเปลี่ยนเปนเงินทุนไดทั้งหมดโดยอัตโนมัติ จําเปนตองอาศัยกลไกบางอยางที่จะทําใหเงินออม
กลับไปเปนเงินทุน ตลาดการเงินจึงเปนกลไกอันหนึ่งที่สามารถชวยได แมจะไมทั้งหมดก็ตาม
3. ทําใหเกิดการควบคุมปริมาณการออมและการลงทุน
จุดสําคัญที่จะกอใหเกิดการลงทุนขึ้นไดจะตองมีตัวกลางที่จะทําใหผูออมพบกับ
ผูลงทุน กลาวอีกนัยหนึ่งคือ สถาบันการเงินทั้งหลายในตลาดการเงินจะทําหนาที่ระดมเงินจากผูมี
เงินออมนําไปใหผูประสงคจะลงทุนแตขาดเงินทุนไปใชประโยชนในการเศรษฐกิจ
3.3 ประเภทของสถาบันการเงิน
ตามความหมายของสถาบันการเงินขางตนในทางวิชาการ รายชื่อตอไปนี้คือ สถาบัน
การเงิน
(1) ธนาคารพาณิชย
(2) บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร
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(3) ธนาคารออมสิน
(4) ธนาคารอาคารสงเคราะห
(5) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(6) บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
(7) บริษัทประกันชีวิต
(8) สหกรณออมทรัพย
(9) สหกรณการเกษตร
(10) โรงรับจํานํา
(11) สํานักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดยอม
แตอยางไรก็ดี ตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูของสถาบันการเงิน พ.ศ.2523 ได
บัญญัติธุรกิจที่ถือเปน “สถาบันการเงิน” ไดดังนี3้
• ธนาคารพาณิชย
• บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร
• ธนาคารออมสิน
• ธนาคารอาคารสงเคราะห
• ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
• บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
• สหกรณออมทรัพย
• ชุมชนสหกรณออมทรัพย
• บริษัทประกันชีวิต
• สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ไทยเปนสมาชิก
• ธนาคารที่จดทะเบียนและตั้งอยูในตางประเทศ
• สถาบันการเงินอื่นที่จดทะเบียนและตั้งอยูในตางประเทศ

ในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะสถาบันการเงินภายใตพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ.2522 และสถาบันการเงินภายใตพระราชบัญญัติ
3

พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูของสถาบันการเงิน พ.ศ.2523.
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การธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505 ซึ่งฝายกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศ
ไทย เปนผูกํากับดูแล สถาบันการเงินดังกลาวไดแก บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร และ
ธนาคารพาณิชย และจะเรียกโดยรวมวา “สถาบันการเงิน”
3.3.1

ความหมายของธุรกิจเงินทุน

ธุรกิจหลักทรัพย

และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร

พ.ศ.2522
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ.2522 พ.ศ.2526 ไดใหนิยามเกี่ยวกับ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ไวดังนี4้
1)
2)
3)
4)
5)

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย
กิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนา
กิจการเงินทุนเพื่อการจําหนายและการบริโภค
กิจการเงินทุนเพื่อการเคหะ
กิจการเงินทุนอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

“กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย” หมายความวา กิจการจัดหาเงินทุนจากประชาชน
และใหกูยืมเงินระยะสั้น รวมทั้งการเปนผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูสอดเขาแกหนาในตั๋วเงินเปน
ทางคาปกติ
“กิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนา” หมายความวา กิจการจัดหาเงินทุนจากประชาชน
และใหกูยืมเงินระยะปานกลาง หรือระยะยาวแกกิจการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือ พาณิชย
กรรมเปนทางคาปกติ

4

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ.2522 พ.ศ.2526.
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“กิจการเงินทุนเพื่อการจําหนายและการบริโภค” หมายความวา กิจการจัดหาเงิน
ทุนจากประชาชน และทําการดังตอไปนี้เปนทางคาปกติ
1) ใหกูเงินเพื่อใหใชเกี่ยวกับการจําหนายสินคาโดยชําระราคาเปนงวด ๆ หรือโดย
เชาซื้อ
2) ใหกูยืมเงินแกประชาชนเพื่อใหใชในการซื้อสินคาจากกิจการที่มิใชของตนเอง
3) ใหประชาชนเชาซื้อสินคาที่รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากกิจการซึ่งจําหนายสินคานั้น
เมื่อไดตกลงจะใหเชาซื้อหรือใหประชาชนเชาซื้อสินคาซึ่งยึดไดจากผูเชาซื้อรายอื่น
4) รับโอนโดยมีคาตอบแทนซึ่งสิทธิเรียกรองที่เกิดจากการจําหนายสินคา
“กิจการเงินทุนเพื่อการเคหะ” หมายความวา กิจการจัดหาเงินทุนจากประชาชนและ
ทําการดังตอไปนี้เปนทางคาปกติ
1) ใหกูยืมเงินแกประชาชนเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือบานที่อยูอาศัย
2) ใหกูยืมเงินเพื่อใหใชในการจัดหาที่ดินและหรือบานที่อยูอาศัย สําหรับจําหนายแก
ประชาชนหรือใหประชาชนเชาซื้อ หรือ
3) จัดหาที่ดินและหรือบานที่อยูอาศัยมาจําหนายแกประชาชน รวมทั้งใหประชาชน
เชาซื้อ
“จัดหาเงินทุนจากประชาชน”
ประชาชนดวย

หมายความรวมถึงกูยืมเงินหรือรับฝากเงินจาก

“บัตรเงินฝาก” หมายความวา ตราสารซึ่งเปลี่ยนมือไดที่บริษัทเงินทุนออกใหแกผูฝาก
เงินเพื่อเปนหลักฐานการรับฝากเงิน และเพื่อแสดงสิทธิของผูทรงตราสารที่จะไดรับเงินฝากคืนเมื่อ
สิ้นระยะเวลาอันกําหนดไว โดยจะมีการกําหนดดอกเบี้ยดวยหรือไมก็ได
“ใหกูยืมเงิน” เฉพาะที่เกี่ยวกับธุรกิจเงินทุน หมายความรวมถึงรับซื้อ ซื้อลด หรือรับชวง
ซื้อลดตั๋วเงินตราสารเปลี่ยนมือได หรือตราสารการเครดิต
“ใหกูยืมเงินระยะสั้น” หมายความวา ใหกูยืมเงินมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามหรือ
เมื่อสิ้นระยะเวลาอันกําหนดไวไมเกินหนึ่งปนับแตวันใหกูยืม
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“ใหกูยืมระยะปานกลาง” หมายความวา ใหกูยืมมีกําหนดชําระคืน เมื่อสิ้นระยะเวลา
อันกําหนดไวเกินหนึ่งป แตไมเกินหาปนับแตวันที่ใหกูยืม
“ใหกูยืมเงินระยะยาว” หมายความวา ใหกูยืมมีกําหนดชําระคืน เมื่อสิ้นระยะเวลาอัน
กําหนดไวเกินหาปนับแตวันใหกูยืม
“เงินกองทุน” หมายความวา
1) ทุนชําระแลวซึ่งรวมทั้งสวนล้ํามูลคาหุนที่บริษัทไดรับ และเงินที่บริษัทไดรับจาก
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทนั้น
2) ทุนสํารอง
3) เงินสํารองที่ไดจัดสรรจากกําไรสุทธิ เมื่อสิ้นงวดการบัญชี ตามมติที่ประชุมใหญ
ผูถือหุนหรือตามขอบังคับของบริษัท แตไมรวมถึงเงินสํารองสําหรับการลดคาของสินทรัพยและเงิน
สํารองเพื่อการชําระหนี้
4) กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากจัดสรร
5) เงินสํารองจากการตีราคาสินทรัพย เงินสํารองอื่น และ
6) เงินที่บริษัทไดรับเนื่องจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ระยะยาวเกินหาป ที่มี
สิทธิดอยกวาเจาหนี้สามัญ
เงินกองทุนตาม (1) (2) (3) และ (4) ใหหักผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในทุกงวดการบัญชีออก
กอน และใหหักคาแหงกูดวิลลตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนด
ชนิด ประเภท และการคํานวณเงินกองทุนตาม (5) หรือ (6) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
เงินกองทุนตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) ใหหักเงินตามตราสารใน (6) ของ
ธนาคารพาณิชย และบริษัทอื่นที่บริษัทนั้นถือไวและสินทรัพยอื่นใด ทั้งนี้ วิธีการและเงื่อนไขที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
“ธุรกิจหลักทรัพย”………..(ยกเลิก)
“กิจการนายหนา ซื้อขายหลักทรัพย”………(ยกเลิก)
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“กิจการคาหลักทรัพย”……….(ยกเลิก)
“กิจการที่ปรึกษาการลงทุน”…………(ยกเลิก)
“กิจการจัดจําหนายหลักทรัพย”…………(ยกเลิก)
“กิจการจัดการลงทุน”…………(ยกเลิก)
“หลักทรัพย” หมายความวา
1) ตั๋วเงินคลัง
2) พันธบัตร
3) หุนหรือหุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิในหุนหรือหุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
หรือหุนกู หรือใบสําคัญแสดงการเขาชื่อซื้อหุนหรือหุนกู
4) ใบสําคัญแสดงสิทธิในเงินปนผลหรือดอกเบี้ยจากหลักทรัพย
5) ตราสารหรือ หลักฐานแสดงสิทธิในทรัพยสินของโครงการลงทุน ซึ่งผูประกอบ
กิจการจัดการลงทุนไมวาในหรือนอกประเทศเปนผูออก
“ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร” หมายความวา ธุรกิจเครดิตฟองซิเอรประเภทดังตอไปนี้
1) กิจการเครดิตฟองซิเอร
2) กิจการรับซื้อฝาก
3) กิจการอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“กิจการเครดิตฟองซิเอร” หมายความวา กิจการใหกูยืมเงินโดยวิธีรับจํานองอสังหา
ริมทรัพยเปนทางคาปกติ
“กิจการรับซื้อฝาก” หมายความวา กิจการรับซื้ออสังหาริมทรัพย ตามสัญญาขายฝาก
เปนทางคาปกติ
“บริษัท” หมายความวา บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร
“บริษัทจํากัด” หมายความวา บริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
หรือบริษัทมหาชน จํากัด ตามกฎหมายวาดวย บริษัทมหาชน จํากัด
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“บริษัทเงินทุน” ……….(ยกเลิก)………
“บริษัทเครดิตฟองซิเอร” หมายความวา บริษัทจํากัดที่ไดรับใบอนุญญาตใหประกอบ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
“สํานักงานสาขา” หมายความรวมถึง สํานักงานใด ๆ ซึ่งแยกออกจากสํานักงานใหญ
ของบริษัทไปประกอบการอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อประโยชนของบริษัท
“ใบอนุญาต”

หมายความวา ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิต

ฟองซิเอร
“ผูจัดการ” หมายความรวมถึง รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ และผูซื้อดํารงตําแหนง
เทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่นดวย
“สถาบันการเงิน” หมายความวา สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินให
กูยืมของสถาบันการเงิน
3.3.2 สถาบันการเงินตาม พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505 ไดใหความหมาย ไดดังนี้5
“การธนาคารพาณิชย”
หมายความวา การประกอบธุรกิจประเภทรับฝากที่ตองจายคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้น
ระยะอันกําหนดไว และใชประโยชนเงินนั้นในทางหนึ่งหรือหลายทาง เชน (ก) ใหสินเชื่อ (ข) ซื้อ
ขายตั๋วแลกเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด (ค) ซื้อขายปริวรรตตางประเทศ

5

พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505
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“ธนาคารพาณิชย” หมายความวา ธนาคารที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการธนาคาร
พาณิชย และหมายความรวมถึงสาขาของธนาคารตางประเทศที่ไดรัอบนุญาตใหประกอบการ
ธนาคารพาณิชย
“บริษัทมหาชนจํากัด” หมายความวา บริษัทมหาชน จํากัด ตามกฎหมายวาดวย
บริษัทมหาชน จํากัด
“บริษัทจํากัด” หมายความรวมถึง บริษัทมหาชน จํากัดดวย
“เงินกองทุน” หมายความวา
1) ทุนชําระแลวซึ่งรวมทั้งสวนล้ํามูลคาหุนที่ธนาคารพาณิชยไดรับและเงินที่ธนาคาร
พาณิชยไดรับจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของธนาคารพาณิชยนั้น
2) ทุนสํารอง
3) เงินสํารองที่ไดจัดสรรจากกําไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดการบัญชีตามมติที่ประชุมผูถือหุน
หรือตามขอบังคับของธนาคารพาณิชย แตไมรวมถึงเงินสํารองสําหรับการลดคาของสินทรัพยและ
เงินสํารองเพื่อการชําระหนี้
4) กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
5) เงินสํารองจากการตีราคาสินทรัพย เงินสํารองอื่น และ
6) เงินที่ธนาคารพาณิชยไดรับเนื่องจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ระยะยาว
เกินหาปที่มีสิทธิดอยกวาเจาหนี้สามัญ
เงินกองทุนตาม (1) (2) (3) และ (4) ใหหักผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในทุกงวดการบัญชีออก
กอนและใหหักคากูดวิลลตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
เงินกองทุนตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) ใหหักเงินตามตราสารใน (6) ของบริษัท
เงินทุน และธนาคารพาณิชยนั้นถือไวและสินทรัพยอื่นใด ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
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“ใหสินเชื่อ” หมายความวา ใหกูยืมเงิน ซื้อ ซื้อลด รับชวงซื้อลดตั๋วเงิน เปนเจาหนี้เนื่อง
จากไดจายหรือสั่งใหจายเงินเพื่อประโยชนของผูเคยคา หรือเปนเจาหนี้เนื่องจากไดจายเงินตาม
ภาระผูกพัน ตามเล็ตเตอรออฟเครดิต
“บัตรเงินฝาก” หมายความวา ตราสารซึ่งเปลี่ยนมือไดที่ธนาคารพาณิชยออกใหแก ผู
ฝากเงินเพื่อเปนหลักฐานการรับฝากเงินและเพื่อแสดงสิทธิของผูทรงตราสารที่จะไดรับเงินฝากคืน
เมื่อสิ้นระยะเวลาอันกําหนดไวโดยจะมีการกําหนดดอกเบี้ยไวดวยหรือไมก็ได
3.4 วิวัฒนาการของสถาบันการเงินไทย6
3.4.1 วิวัฒนาการและการกํากับควบคุมในสวนของธนาคารพาณิชย
ธนาคารพาณิชยไทยเริ่มกอตัวขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จ
ประพาสประเทศต า ง ๆ ในทวี ป ยุ โรป เมื่ อ พ.ศ.2440 เพื่ อ ทอดพระเนตรกิ จ การต า ง ๆ ของ
ประเทศเหลานั้น เพื่อนํามาเปนแบบอยางในการปรับปรุงประเทศซึ่งยังลาหลังอยูมาก ในการนี้
พระเจานองยาเธอกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย เสนาบดีกระทรวงการคลัง ไดตามเสด็จไปดวย เมื่อ
สิ้นภารกิ จเสด็จกลับพระนคร ทรงมีพ ระราชดําริที่ จะปรับ ปรุงการคาระหวางประเทศ เพื่ อให
เศรษฐกิจของประเทศเจริญกาวหนาดังอารยประเทศ จึงทรงมีพระราชประสงคจะจัดตั้งธนาคาร
พาณิชยของไทยขึ้น เพราะในขณะนั้นไดมีธนาคารพาณิชยของอังกฤษ 2 ธนาคาร คือ ธนาคาร
ฮองกง และเซี่ยงไฮ (Hongkong & ShangHai Corp.) เปนธนาคารแรกที่ไดรับพระบรมราชานุ
ญาตใหตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2431 และธนาคารชารเตอร (The Chater Bank Ltd.)
ไดรับอนุญาตใหตั้งเปนธนาคารที่สอง ใน พ.ศ. 2437 และตอมา พ.ศ. 2440 ก็มีพระบรมราชานุ
ญาตใหตั้งธนาคารแหงอินโดจีน (Banque de L’ Indochine Ltd.) ของฝรั่งเศสเปนธนาคารที่
สาม เมื่อทรงเห็นวาธนาคารตางชาติไดเปดดําเนินธุรกิจรองรับการคาระหวางประเทศ ซึ่งเอื้อ
อํานวยประโยชนแกพวกตนที่เขามาทําการคาขายอยูในประเทศไทย ไมไดอํานวยประโยชนใหแก
พอคาคนไทย ในขณะเดียวกันก็ทรงเห็นวาประชาชนคนไทยสวนใหญยังไมคอยเขาใจในธุรกิจ
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ธนาคารพาณิชย เกรงวาจะมีปญหา จึงทรงใหเปดกิจการที่เรียกวา “บุคคลัภย” (Book Club)
เปนการทดลองเมื่อ พ.ศ. 2447 และเมื่อกิจการไดรับความนิยมเชื่อถือมากขึ้น จึงไดขอพระราช
ทานจัดตั้งเปนแบงคสยามกัมมาจล ทุนจํากัด (Siam Commercial Bank Co.,Ltd.) ซึ่งไดรับ
พระราชทานเปดทําการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2449 และตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด นับเปนธนาคารพาณิชยไทยแหงแรกที่มีประวัติความเปนมายาวนาน และเจริญ
กาวหนามีความมั่นคงมาจนกระทั่งปจจุบัน
หลังจากมีการจัดตั้งแบงคสยามกัมมาจล ทุนจํากัด แลว ไดมีการจัดตั้งธนาคาร
พาณิชยอื่นอีกหลายธนาคาร กลุมผูถือหุนสวนใหญจะเปนกลุมเดียวกัน คือ พอคาชาวจีน กับ
พวกขุนนาง กลาวคือ ใน พ.ศ. 2450 พระสรรพการหิรัญ กิจ ซึ่งเป น เลขานุ การของกรมหมื่ น
มหิศรราชหฤทัย และเปนผูจัดการแบงคสยามกัมมาจล ทุนจํากัด ฝายไทย ไดจัดตั้งแบงคมณฑล
ทุนจํากัด และตอมา พ.ศ. 2451 บริษัท อยูเส็งเฮงไดขยายกิจการบริษัทเปนแบงคจีนสยาม และ
บริษัท บางกอกซิตี้แบงค ทุนจํากัด ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2452 ตอมาบริษัทบางกอกซิติแบงค ประสบ
ปญหาในการดําเนินงานตองควบกิจการกับแบงคจีนสยาม เปนบริษัทแบงคจีนสยาม ทุนจํากัด
เมื่อ พ.ศ. 2453 อยางไรก็ตาม แบงคจีนสยามเปดดําเนินการอยูตอไปอีก 3 ป ก็เกิดวิกฤตการณ
ทําใหตองปดกิจการไปเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2456
ในตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว กลาวคือ พ.ศ. 2456 อยูใน
ชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 ไดมีธนาคารพาณิ ชยไทยหลายธนาคารไดหยุดจายเงินใหแก ลูกหนี้
รวมทั้งผูฝากเงิน ในที่สุดตองเลิกกิจการเนื่องจากการบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพ มีการทุจริต
ขึ้นภายในธนาคารนั้น ๆ ผูฝากเงินไดรับความเสียหาย ทั้งนี้เพราะทางการยังไมมีมาตรการในการ
กํากับควบคุมที่ดีพอ ปลอยใหธนาคารพาณิชยเหลานั้นดําเนินธุรกิจตามลําพัง เปนผลใหเกิด
ความเสียหายขึ้น จึงสงผลใหธนาคารพาณิชยไทยขาดความเชื่อถือและเสื่อมไประยะหนึ่ง เริ่มฟนฟู
ใหมในราวปลาย พ.ศ. 2473 และตอมาธนาคารแหงเอเชีย จํากัด และธนาคารนครหลวงไทย
จํากัด ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเพิ่มอีกเมื่อ พ.ศ. 2482 และ พ.ศ. 2484 ตามลําดับ
ครั้นในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหวาง พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2488 ระยะเวลา
ดังกลาวนี้ ประเทศญี่ปุนไดเขารวมกับฝายอักษะทําสงครามกับฝายพันธมิตรและรุกรานประเทศ
แถบเอเชียหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย บีบบังคับใหประเทศไทยเขาเปนพันธมิตรรวมรบกับ
ตน โดยที่เกรงวาจะเสียเลือดเนื้อ และชีวิต รัฐบาลในสมัยนั้นจึงตองยอมรวมรบกับญี่ปุนโดย
ประกาศสงครามกับฝายพันธมิตร เปนเหตุใหสาขาธนาคารพาณิชยของตางประเทศ ยกเวนของ
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ญี่ปุนจําตองปดกิจการลงชั่วคราว ชวงเวลานี้เองรัฐบาลก็สนับสนุนใหคนไทยที่ตองการดําเนิน
ธุรกิจการธนาคารพาณิชย ไดจัดตั้งธนาคารพาณิชยขึ้นใหมเพิ่มอีก 5 ธนาคาร คือ
1. ธนาคารมณฑล จํากัด ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2485 ตอมาธนาคาร
แหงนี้ไดควบกับธนาคารเกษตร จํากัด แลวภายหลังไดเปลี่ยนเปนธนาคารกรุงไทย จํากัด เมื่อ
พ.ศ. 2509
2. ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2487
3. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2487
4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2488
5. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2488
ซึ่งเปนผลใหธนาคารพาณิชยไทยที่ไดจัดตั้งขึ้นใหมกับที่มีอยูเดิมและยังคงดําเนิน
ธุรกิจอยู มีโอกาสดีในการทําธุรกรรมดานเงินตราตางประเทศ ตางทํากําไรจากผลตางของอัตรา
ซื้อขายเงินตราตางประเทศ เนื่องจากมีการคาขายพืชผลเกษตรกรรมและสินคาทั่วไปกับประเทศ
ญี่ปุน รวมทั้งประเทศใกลเคียงเปนจํานวนมาก ทําใหธนาคารพาณิชยไทยทั้งหลายเหลานี้ไดกําไร
เปนปกแผนมั่นคงเจริญเติบโตในเวลาตอมา
เมื่อเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 ธนาคารพาณิชยสาขาตางประเทศที่ถูกปดกิจการ
ลงชั่วคราวก็กลับเปดดําเนินกิจการตอไป ภายหลังจากนั้นไดมีธนาคารพาณิชยไทยไดรับอนุญาต
ใหจัดตั้งเพิ่มขึ้นอีกหลายธนาคาร เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความเจริญกาวหนา
ขึ้นเปนลําดับ ดังนี7้
1. ธนาคารแหลมทอง จํากัด ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2491
2. ธนาคารสหธนาคาร จํากัด ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2492
3. ธนาคารไทยทนุ จํากัด ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2492
4. ธนาคารเกษตร จํากัด ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2493 ตอมา พ.ศ.2509
ไดควบเขากับธนาคารมณฑล จํากัด และเปลี่ยนเปนธนาคารกรุงไทย จํากัด
5. ธนาคารศรีนคร จํากัด ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2493
6. ธนาคารทหารไทย จํากัด ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2500
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7. ธนาคารมหานคร จํากัด ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2503
8. ธนาคารเอเชียทรัสต จํากัด ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2508 ตอมา พ.ศ.
2528 ไดเปลี่ยนเปนธนาคารสยาม จํากัด และไดถูกเลิกกิจการไปเมื่อ พ.ศ. 2536
หลังจากนั้น ทางการก็ไมมีนโยบายที่จะใหจัดตั้งธนาคารพาณิชยเพิ่มขึ้นอีกเพราะ
เห็นวาธนาคารพาณิชยไทยมีจํานวนเพียงพอกับความตองการในระบบเศรษฐกิจของประเทศแลว
รวมธนาคารพาณิชยไทยมีจํานวนทั้งสิ้น 16 ธนาคาร อันเปนผลจากความพยายามของกรมหมื่น
มหิศรราชหฤทัย ทรงเปนผูริเริ่มใหมีธนาคารพาณิชยไทยเปนแหงแรก แลวตอมาไดมีการ รวม
แรงรวมใจกันกอตั้งเพิ่มขึ้นมาอีก นับไดวาธนาคารพาณิชยไทยไดถือกําเนิดมาในอดีตอันยาวนาน
และพัฒนาขึ้นมาโดยไมหยุดยั้ง
การกํากับควบคุม
1. ระยะแรก พ.ศ. 2431 – 2471
ธุรกิจธนาคารพาณิชยนั้น กอนมีพระราชบัญญัติควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึง
ความปลอดภัยและความผาสุกแหงสาธารณชน พ.ศ. 2471 เมื่อธนาคารพาณิชยใดไดรับพระราช
ทานพระบรมราชานุญ าตใหจัดตั้งไดแลว ก็จะมีประกาศพระราชทานอํานาจพิเศษใหธนาคาร
พาณิ ชยนั้น ๆ ถือปฏิบัติเสมือนเปนเงื่อนไขของใบอนุญ าต เชน ในเรื่องขอบเขตการประกอบ
ธุรกิจวาทําอะไรไดบาง รายละเอียดตาง ๆ ที่ธนาคารพาณิชยพึงกระทํา มีฐานะเปนนิติบุคคล
มีทุนจดทะเบียนเทาใด บุคคลตางดาวจะถือหุนในธนาคารไดไมเกิน กี่สวน เป นตน ประกาศ
พระราชทานอํานาจพิเศษเชนวานี้ เปนกฎหมายที่ธนาคารพาณิ ชยจะตองปฏิบัติตามตอมาใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ธนาคารพาณิชยไทยในขณะนั้นประสบปญหาใน
ดานบริหารที่ขาดประสิทธิภาพ มีการทุจริตเกิดขึ้นทําใหประชาชนผูฝากเงินเสียหาย จึงมีการตรา
กฎหมายดังกลาวขึ้น แตกฎหมายฉบับนี้ใชบังคับแกกิจการหลายประเภท เชน กิจการธนาคาร
กิ จการเครดิ ตฟองซิ เอร กิ จ การประกั น ภั ย กิ จ การคลังสิน ค า ฯลฯ ดังนั้ น จึ งมี ก ฎกระทรวง
การคลัง พ.ศ. 2472 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ วางเงื่อนไขอันเปนการควบคุมกิจการ
ธนาคารพาณิ ชยไทย (ไมอาจใชบังคับแกธนาคารพาณิ ชยสาขาของตางประเทศได) มีสาระ
สําคัญโดยสังเขป คือ วางขอกําหนดเกี่ยวกับเงินกองทุนขั้นต่ําสุดไมนอยกวา 200,000 บาท ให
มี การตรวจบั ญ ชีประจําป กรรมการของธนาคารตองเป น คนไทยเท านั้ น กําหนดขอห ามมิให
ธนาคารทําธุรกิจที่ไมเกี่ยวของกับกิจการธนาคารพาณิชย ฯลฯ
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2. ระยะที่สอง พ.ศ. 2480 – 2488
ตอมาเมื่อกิจการธนาคารพาณิชยเจริญขึ้น ทางการเริ่มเห็นความจําเปนในการที่จะ
ตองมีกฎหมายออกมาควบคุมกิจการธนาคารพาณิชยไทยโดยเฉพาะ จึงใหตราพระราชบัญญัติ
ควบคุมกิจการธนาคาร พ.ศ. 2480 ขึ้น โดยมีหลักการสําคัญ 2 ประการ คือ8
ประการแรก เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกผูฝากเงิน โดยกําหนดมาตรการตาง ๆ
ไวม ากขึ้น ในตั วบทกฎหมาย เชน ใหอํานาจรัฐ มนตรีวาการกระทรวงการคลังเป น ผู มี อํานาจ
พิจารณาอนุญาตใหจัดตั้ง กําหนดทุนชําระแลวอยางนอยไมต่ํากวา 200,000 บาท และจะตอง
มอบหลักประกันไวกับรัฐบาล เชน
ถามีทุนนอยกวา 300,000 บาท จะตองวางหลักประกัน 50,000 บาท
ถามีทุนนอยกวา 400,000 บาท จะตองวางหลักประกัน 70,000 บาท
ถามีทุนเกิน
400,000 บาทขึ้นไป จะตองวางหลักประกัน 100,000 บาท
หลั ก ประกั น เช น ว า นี้ อาจเป น เงิน สดหรือ หลั ก ทรัพ ย ที่ รัฐ มนตรีว า การกระทรวง
การคลังเห็นชอบ
นอกจากนี้ ยังมีขอหามมิใหธนาคารพาณิชยกระทําการตาง ๆ ไว ซึ่งขอหามตาง ๆ
เหลานี้เปนการปองกันความเสี่ยงและการผูกขาดตัดตอนในธุรกิจอื่นอันมิใชบทบาทของธนาคาร
พาณิชยจะพึงกระทํา ตอมาไดรับการปรับปรุงแกไขนํามากําหนดไวในกฎหมายธนาคารพาณิชย
จนถึงปจจุบัน รวมทั้งกําหนดใหธนาคารพาณิชยตองกันเงินอยางนอยรอยละ 10 ตอปจากกําไร
สุทธิ เพื่อตั้งเปนเงินสํารองจนกวาเงินสํารองจะมีไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนทุนที่ชําระแลว
ประการที่สอง เพื่อใหทราบฐานะการเงินของประเทศดีขึ้น พระราชบัญญัติฉบับนี้
กําหนดใหธนาคารพาณิชยตองยื่นรายงานลับตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง โดยใหแสดง
จํานวนสินทรัพยและหนี้สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนกําหนดเวลาที่จะตอง
ชําระ รวมทั้งปริมาณเงิน และความเคลื่อนไหวแหงกิจการคาซึ่งผานธนาคารพาณิชยนั้น
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เรื่องเดียวกัน, หนา 5.
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จะเห็ น ไดวา พระราชบั ญ ญั ติฉบับ นี้มีห ลักการที่ ทั น สมั ย ขึ้น กวาเกา มีม าตรการ
ในการกํากับควบคุมธนาคารพาณิชยในเรื่องตาง ๆ มากขึ้น แตในขณะที่ประกาศใชประเทศไทย
ยังไมมีธนาคารกลาง ตอมา พ.ศ. 2485 จึงไดมีการจัดตั้งธนาคารแหงประเทศไทยขึ้น จากนั้น
ธนาคารพาณิ ชยไทยไดเกิดขึ้นอีกหลายธนาคาร ขอบเขตการปฏิบัติงานของธนาคารพาณิ ชย
ก็ขยายกวางออกไป มาตรการในการกํากับควบคุมที่มีอยูก็เริ่มจะเห็นวายังไมรัดกุมเพียงพอทันกับ
ความเจริญกาวหนาของธุรกิจธนาคารพาณิชย หากไมมีมาตรการการกํากับควบคุมตลอดจนการ
ตรวจสอบที่ดีพอ ก็อาจทําใหธุรกิจธนาคารพาณิชยรวมทั้งประชาชนผูฝากเงินไดรับความเสียหาย
อันจะเปนสาเหตุนําไปสูการขาดความเชื่อมั่นในระบบธนาคารพาณิชย จึงไดประกาศใชพระราช
บัญญั ติธนาคารแหงประเทศไทยฯ ไดประมาณ 3 ป ดวยการยกเลิกพระราชบัญ ญั ติควบคุม
กิจการธนาคาร พ.ศ. 2480 ซึ่งตามพระราชบัญญัติฉบับใหมนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ยังเปนผูมีอํานาจกํากับควบคุมธนาคารพาณิ ชยอยู แตในบางกรณี มอบหมายใหธนาคารแหง
ประเทศไทยทําหนาที่ควบคุมดูแลดวยเปนการเปลี่ยนแปลงแกไขหลักการเดิม สรุปสาระสําคัญได
ดังนี9้
1. การจัดตั้ง
เมื่อผูขอจัดตั้งมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดไวแลว รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังก็ตองอนุญาต ผูขอจัดตั้งตองเปนนิติบุคคล จะเปนบุคคลธรรมดาตามกฎหมาย
เดิมไมได
2. ทุน และเงินสํารองของธนาคารพาณิชย
กํ า หนดให ทุ น ชํ า ระแล ว ต อ งมี จํ า นวนไม ต่ํ า กว า 250,000 บาท ต อ มาเมื่ อ
ประเทศประสบภาวะเงินเฟอสูง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2491 ใหผูขอ
จัดตั้งธนาคารพาณิชยไทยตองมีทุนชําระแลวอยางต่ําเปนเงิน 10 ลานบาท สวนเงินสํารองนั้น
กําหนดใหธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศตองกันเงินไมต่ํากวารอยละ 15 ตอป จากเงิน
กําไรสุทธิไวเปนเงินสํารอง และตองไมแจกกําไรกับผูถือหุนเปนเงินปนผล เงินรางวัลหรือเงินอื่นใด
ในปหนึ่ง ๆ เปนจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของทุนชําระแลว จนกวาเงินสํารองนั้นจะมีจํานวนไมต่ํา
กวารอยละ 60 ของทุนชําระแลว
3. เงินสดสํารองและสภาพคลอง
9

พระราชบัญญัติควบคุมกิจการธนาคาร พ.ศ.2488.

46
พระราชบัญญัติฉบับนี้ บังคับใหธนาคารพาณิชยตองดํารงเงินสดสํารองคงเหลือ
ไม วาเวลาใดอย างน อยเท ากับ รอ ยละ 20 ของเงิน ฝากและไม ต่ํ ากวากึ่ งหนึ่ งของเงิน สํ ารองที่
กําหนดนี้ ตองเปนเงินฝากที่ธนาคารแหงประเทศไทย ที่เหลือจากนั้นตองเปนธนบัตรหรือบัตร
ธนาคารหรือเหรียญกษาปณที่ออกใชในประเทศไทย อยางไรก็ตามเพื่อประโยชนในการปรับขยาย
เครดิ ต หรือ การให สิ น เชื่ อ ของธนาคารพาณิ ช ย ต ามภาวะเศรษฐกิ จ กฎหมายจึ งได ให อํา นาจ
ธนาคารแหงประเทศไทยที่จะสั่งลดการดํารงเงินสดสํารองของธนาคารพาณิชยลงไดชั่วคราวแต
ตองไมต่ํากวารอยละ 9 ของยอดเงินฝาก
4. การตรวจสอบ
มีการกําหนดอํานาจการตรวจสอบธนาคารพาณิชยไวชัดเจนมากขึ้น โดยรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังมีอํานาจแตงตั้งเจาหนาที่ธนาคารแหงประเทศไทยใหเปนผูตรวจสอบ
ธนาคารพาณิชย การตรวจสอบธนาคารพาณิชยมีหลักเกณฑวาแตละธนาคารพาณิชยจะตองมี
การตรวจสอบปละครั้งโดยไมแจงลวงหนา ทั้งจะไมมีกําหนดเวลาไวแนนอนเพื่อมิใหรูตัวลวงหนา
เปนการปองกันมิใหธนาคารพาณิชยเหลานั้นทําการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือปกปดการกระทําใด ๆ
ที่ฝาฝนกฎหมายหรือขอบังคับ เมื่อตรวจสอบแลวตองทํารายงานเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลัง พรอมขอเสนอแนะของธนาคารแหงประเทศไทย หากมีขอบกพรองรัฐมนตรีก็จะมีหนังสือ
แนะนําตักเตือนใหธนาคารพาณิชยนั้น ๆ แกไข แตถาเปนกรณีที่ผูตรวจสอบเห็นวาฐานะหรือการ
ดําเนินงานของธนาคารพาณิชยใด ๆ อยูในลักษณะจะเปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
แกประโยชนของประชาชน เชน มีสินทรัพยไมพอชําระหนี้ อัตราสวนของเงินทุนตอสินทรัพย
เสี่ยงต่ํากวามาตรฐาน ฝาฝนกฎขอบังคับหรือกฎหมาย เปนเนืองนิจดํารง เงินสดสํารองนอยกวา
ที่กฎหมายกําหนดไวเกินกวา 6 เดือน ซึ่งจะเปนเหตุใหธนาคารพาณิชยนั้นอยูในฐานะไมมั่นคง
ปลอดภัย หากปลอยใหดําเนินการตอไปจะมีผลกระทบตอผูฝากเงินและ เจาหนาที่ยิ่งขึ้น รัฐ
มนตรีวา การกระทรวงการคลั งมี อํ า นาจสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตหรื อ จะสั่ ง ให ค วบคุ ม ธนาคาร
พาณิชยนั้นก็ได
3. ระยะที่สาม พ.ศ. 2505 – 2528
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดใชอยูนานถึง 17 ป ธุรกิจธนาคารไดขยายตัวและ
พัฒนาไปอยางไมหยุดยั้ง ไมวาธุรกรรมดานฝากเงิน การใหสินเชื่อ รวมทั้งธุรกรรมอื่น ดานการ
เพิ่มสาขาของธนาคารพาณิชยก็กระจายออกไปตามภูมิภาคตาง ๆ อยางรวดเร็วเพื่อรองรับความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทางการโดยธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลัง
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ไดมองเห็นวากฎหมายดังกลาว เริ่มลาสมัยไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของบานเมืองไป เพราะมี
ขอบกพรองอยูหลายประการ เชน ยังไมมีการใชมาตรการใหดํารงเงินกองทุนเปนอัตราสวนกับ
ธุรกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการใหสินเชื่อหรือการกอภาระผูกพัน หรือแมแตกับสินทรัพยทั้งสิ้น
ของธนาคารพาณิชย ซึ่งมาตรการนี้มีความสําคัญยิ่งตอความมั่นคงของประเทศและของสถาบัน
การเงิน ลําพังแตเงินทุนจดทะเบียนและเงินสํารองตามกฎหมายเกายังเปนมาตราที่ลาสมัยและ
ไมเพียงพอ รวมทั้งอํานาจในการตรวจสอบธนาคารพาณิชย ไมมีบทบัญญัติควบคุมการเปด
สาขาของธนาคารพาณิชยไทยและตางประเทศ ในเรื่องดอกเบี้ยมีกําหนดเพียงดอกเบี้ยเงินฝาก
ไมมีการกําหนดดอกเบี้ยเงินใหกู เปนตน ทางการจึงแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง ประกอบ
ดวยนักกฎหมาย นักการธนาคาร นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญทางดานเศรษฐกิจและการคลัง การ
เงินและการธนาคาร เพื่อรวมกันพิจารณายกรางกฎหมายธนาคารพาณิชยใหม เพื่อใหมีมาตรการ
ทางกฎหมายเพียงพอตอเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไป ในที่สุดไดมีประกาศใชพระราชบัญญัติการ
ธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 และยกเลิกฉบับ พ.ศ. 2488
ตอมาสังคมเริ่มมีแนวคิดวา ธุรกิจธนาคารพาณิชยไทยอยูภายใตระบบผูกขาด
ของบุคคลไมกี่ตระกูล ทั้ง ๆ ที่ธนาคารพาณิชยเปนแหลงระดมทุนที่สําคัญจากประชาชนสวน
ใหญ ของประเทศ ซึ่งนั บ วัน จะมี เงิน ออมของประชาชนพอกพู น มากขึ้น ทั้ งเป น กิ จการที่ มีผ ล
กระทบถึงประโยชนของสาธารณชน นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชยควรจะมีบทบาทในการใชเงินทุน
นั้นไปในทางเอื้ออํานวยประโยชนแกการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหมากยิ่งขึ้น ลดการใชเงิน
ทุนนั้นไปเพื่อประโยชนแกกลุมธุรกิจของเจาของธนาคารพาณิชยนั้นลง ทั้งเปนการสมควรที่จะให
สาธารณชนไดมีโอกาสเขารวมในการดําเนินธุรกิจ แตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่เกี่ยวกับ
เรื่องนี้ ไมสามารถคุมครองผลประโยชนของผูถือหุนรายยอยไดเพียงพอ และไมไดใหอํานาจผูถือ
หุนควบคุมการบริหารงานของบริษัทอยางใกลชิด เปนเหตุใหเกิดปญหาอยูบอย ๆ หากปลอยไว
ไมแกไขยอมจะเปนภัยตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในที่สุดจึงไดมีการแกไขพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2521 เกิดขึ้น ซึ่งมีผลผลักดันใหมีการปรับปรุงแกไขและประกาศใช
พระราชบัญ ญั ติการธนาคารพาณิ ชย (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2522 รวมถึงมาตรการอื่น ๆ ดวย มี
สาระสําคัญโดยสรุป ดังนี10้
1. การจัดตั้ง
ธนาคารพาณิชยที่จะตั้งขึ้นใหม ตองจัดตั้งในรูปบริษัทมหาชน จํากัด เทานั้น
10
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2. การกระจายการถือหุน
กําหนดใหมีผูถือหุน 2 ประเภท คือ ผูถือหุนรายใหญ จะถือหุนในธนาคาร
พาณิชยไดไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด สวนผูถือหุนรายยอยจะตอง
มีจํานวนรวมกัน ไม ต่ํากวา 250 ราย แตละรายถือหุน ไดไม เกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุน ที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคารพาณิชยนั้น รวมกันแลวไมต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด
3. หามมิใหธนาคารพาณิชยกระทําการตาง ๆ
โดยแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเดิมใหครอบคลุมการกระทําตาง ๆ ใหมากขึ้น
และปดกั้นชองโหวที่มีอยูตามขอกําหนดเดิมใหหมดไป
4. การกํากับควบคุม
ได กํ าหนดมาตรการดานการกํากั บ ควบคุ ม ธนาคารพาณิ ชย ให ชั ด เจนขึ้น
กวาเกา เชน ในดานบัญชี เดิมมีการบังคับใหธนาคารพาณิชยประกาศรายการยอแสดงหนี้สิน
และสิ น ทรัพ ย ที่ มี อ ยู ในวั น สุ ด ท า ยของเดื อ นแต มิ ได บั ง คั บ ไว ด ว ยวา จะต อ งจดแจ ง บั ญ ชี ที่ จ ะ
ประกาศนั้นใหครบถวนถูกตองตามความเปนจริง จึงมีการกระทําที่เรียกวา แตงบัญชี แตงตัวเลข
เกิดขึ้น เปนเหตุที่จะนําไปสูความเสียหายไดงาย จึงบั งคับเพิ่มเติมไว และกําหนดคุณ สมบัติ
ตองหามของผูบริหารธนาคารพาณิชยไวชัดเจน
5. อํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในการสั่งการใหธนาคารพาณิชย
กระทําการตาง ๆ หรือหามมิใหกระทําการใด เปนการใหอํานาจรัฐมนตรีกวางขวางขึ้น นอกเหนือ
จากอํานาจในการสั่ง ควบคุมตามพระราชบัญญัติฉบับเดิม
6. อํานาจของผูตรวจการธนาคารพาณิชย
มีการปรับปรุงแกไขใหมีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบธนาคารพาณิชยมาก
ขึ้นกวาเดิม ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบใหทันกับความเจริญกาวหนาในธุรกิจการ
ธนาคารพาณิชยสมัยใหม
หลังจากประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดประมาณสองเดือน ไดมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
พ.ศ. 2522 ซึ่ งเป น กฎหมายเฉพาะของธุรกิ จประเภทนี้ พรอม ๆ กัน นั้ น ก็ เกิ ด วิก ฤตการณ

49
ของ บริษัท ราชาเงินทุน จํากัด เปนบริษัทแรก ตามดวยบริษัทเครดิตฟองซิเอรธนกิจ จํากัด เมื่อ
พ.ศ. 2524 และบริษัทเครดิตฟองซิเอรเสรีสากลธนกิจ จํากัด เมื่อ พ.ศ. 2525 จากเหตุการณที่
กลาวนี้ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศตองเผชิญกับปญหาความผันผวนตาง ๆ ในชวง
ระยะเดียวกัน ทําใหสภาพคลองทางการเงินก็เกิดการตึงตัว และเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง ผู
บริหารสถาบันการเงินหลายแหงไมปฏิบัติหนาที่ในการดูแลเงินฝากของประชาชนใหถูกตอง จึง
เกิดปญหาติดตามมาเปนระยะ ๆ อีกหลายบริษัท เปนเหตุใหทางการตองเขาไปดูแลชวยเหลือ
แตวิกฤตการณของสถาบันการเงินไดลุกลามออกไปอยางรวดเร็ว
จะเห็นวาเมื่อเริ่มประกาศใชพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสถาบันการเงินทั้งสองฉบับ
ประเทศไทยก็ตองเผชิญกับปญหาที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินอยางรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นับเปน
กรณีศึกษาที่ทรงคุณคา และเห็นวาพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกลาวยังมีขอบกพรองอยูหลาย
ประการประกอบกับภาวะการทางเศรษฐกิจและที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินไดเปลี่ยนแปลงไปเปน
อัน มาก มาตรการทางกฎหมายที่มีอยูไมเพี ยงพอแกก ารกํากับควบคุ มการประกอบธุรกิจของ
สถาบันการเงินทั้งสองประเภท สมควรที่จะตองแกไขกฎหมายดังกลาวใหมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับภาวะการณที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อใหเกิดเสถียรภาพในระบบสถาบันการเงินใน
อันที่จะคุมครองประโยชนของประชาชน รวมทั้งเพื่อประโยชนแกการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
สวนรวม สาระสําคัญในการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2522 ซึ่งแกไขเพิ่ มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบั ญ ญั ติการธนาคารพาณิ ชย
มีดังนี11้
สรุปสาระสําคัญในการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2528
1. ขอหามมิใหธนาคารพาณิชยกระทําการ
ตามมาตรา 12(2) มีการแกไขและเพิ่มเติมขอความที่กําหนดไวจากเดิมที่วา “หาม
ไมใหสินเชื่อแกกรรมการหรือค้ําประกันการกูยืมเงินหรือค้ําประกันการขาย ขายลด หรือขายชวง
ลดตั๋วเงินของกรรมการ” เปน “หามมิใหสินเชื่อแกกรรมการหรือประกันหนี้ใด ๆ ของกรรมการ
หรือรับรอง รับอาวัล หรือสอดเขาแกหนาในตั๋วเงินที่กรรมการเปนผูสั่งจาย หรือผูออกตั๋วหรือผู
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สลักหลัง ทั้งนี้ ก็เพื่อเปดชองโหวที่กรรมการของธนาคารพาณิชยบางคนบางแหงไดหาชองทาง
หลบเลี่ยงขอหามตามกฎหมายเกาซึ่งไมครอบคลุมทุกลักษณะ
2. มาตรการดานบัญชี
การตัดสินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดออกจากบัญชีเมื่อสิ้นงวดการบัญชี
ตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิ ชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 นั้น ยังไมเปนมาตรการทาง
บัญชีที่เพียงพอ เพราะประการแรกตามขอกําหนดของกฎหมายเกานี้ ตองกระทําเมื่อสิ้นงวดการ
บัญชี หมายถึงในรอบป นับเปนระยะเวลานานเกินไป สถานะของสินทรัพยดังกลาวอาจเปลี่ยน
ไปมากเกิดปญหาอื่นติดตามมาจนยากตอการแกไข จึงกําหนดเสียใหมใหธนาคารพาณิชยตองปด
บัญชีทุกงวดการบัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือน
3. อํานาจสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (มาตรการพิเศษในการแกไข
ฐานะและการดําเนินงาน ฯลฯ) เพิ่ ม อํ า นาจให รัฐ มนตรีที่ จ ะสั่ ง ให ธ นาคารพาณิ ช ย ระงั บ การ
ดําเนินกิจการทั้งหมด หรือบางสวนเปนการชั่วคราวภายในกําหนด ทั้งนี้ เพื่อเปนการแกไขฐานะ
และการดําเนินการของธนาคารพาณิชย หรือเพื่อประโยชนในการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
หรือระบบสถาบันการเงิน
4. การสั่งการใหแกไขฐานะหรือการดําเนินการที่อาจเปนเหตุใหเกิดการเสียหายแก
ประโยชนของประชาชน เปนมาตรการที่สําคัญอีกประการหนึ่งดวยการใหธนาคารแหงประเทศ
ไทยมีอํานาจสั่งการใหธนาคารพาณิชยแกไขฐานะหรือการดําเนินการ เมื่อปรากฎหลักฐานตอ
ธนาคารแหงประเทศไทยวาธนาคารพาณิชยใดมีฐานะหรือการดําเนินการอยูในลักษณะอันอาจ
เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของประชาชน เรื่องนี้เปนเรื่องใหมที่แกไขเพิ่มเติมเขาไว
ในพระราชบัญญั ติการธนาคารพาณิ ชย พ.ศ. 2528 มาตรา 24 ทวิ เพราะตามกฎหมายเดิม
หากการตรวจสอบพบวาฐานะหรือการดําเนินการของธนาคารพาณิชยใดอยูในลักษณะอันจะเปน
เหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกประโยชนของประชาชน รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งไดสาม
ประการ คือ จะสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาต หรือจะสั่งควบคุมธนาคารพาณิชยนั้นก็ได แตถาเห็นสม
ควรเปนประการอื่น ก็จะสั่งใหธนาคารพาณิชยนั้นปฏิบัติการเพื่อแกไขฐานะหรือการดําเนินการ
ของธนาคารพาณิชยนั้นเสียกอนภายในกําหนดก็ได แลวจึงจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือควบคุม
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5. ความผิด และบทกําหนดโทษ
เมื่ อ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม บทกฎหมาย คํ า สั่ ง ต า ง ๆ ที่ เกี่ ย วกั บ การ
ประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย รวมทั้งเปนการที่จะตองกระทําหรือขอหามมิใหกระทําแลว
เชน กฎหมายเดิมที่กําหนดโทษปรับไวในบางลักษณะความผิดไดใชมาหลายปแลว และอีกเหตุผล
หนึ่ง จํานวนเงินคาปรับซึ่งกําหนดไวในกฎหมายฉบับเกาคอนขางจะนอยไป ไมเหมาะสมกับการ
กระทําความผิดอันจะทําใหผูกระทําไมยําเกรงตอโทษที่กําหนดไวแตเดิม นอกจากจะเพิ่มจํานวน
คาปรับใหสูงขึ้นแลว ในบางกรณีก็จําเปนจะตองมีโทษจําคุกดวย ดังที่ไดแกไขมาตรา 44 มาตรา
46 จัตวา เปนตน
6. การสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน และการสั่งหามเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งเพิ่ม
เติมเปนมาตรา 46 ทศ มีสาระสําคัญ 2 ประการคือ
(1) การใหอํานาจธนาคารแหงประเทศไทยสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของบุคคล
หรือทรัพยสินซึ่งตามกฎหมาย อาจถือไดวาเปนของบุคคลนั้นโดยปรากฎหลักฐานวากระทําความ
ผิดตามที่บัญญัติไวในมาตรา 46 นว
(2) อํ า นาจในการสั่ ง ห า มมิ ใ ห บุ ค คลที่ ป รากฏหลั ก ฐานว า กระทํ า ความผิ ด
ดังกลาวขางตนออกนอกราชอาณาจักร
4. ระยะที่สี่ พ.ศ. 2535 – ปจจุบัน
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 แกไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2522 และ
แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชยฯ พ.ศ. 2528 ซึ่งคิด
วาเปนการแกไขเพิ่มเติมครั้งใหญ โดยเพิ่มมาตรการใหม ๆ เขาไวหลายประการ เพื่อใหทันกับ
เหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไปในธุรกิจประเภทนี้ จะไดมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติการธนาคาร
พาณิชยฯ และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนฯ ที่ใชบังคับอยูใหพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง
เพื่อรองรับแผนงานดังกลาว ดวยเหตุผลนี้จึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคาร
พาณิชยฯ อีกครั้งใน พ.ศ. 2535 มีสาระสําคัญพอสรุปไดดังนี12้
12

พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535.
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1. การใหสินเชื่อหรือลงทุนในกิจการของผูอื่นหรือกอภาระผูกพัน
ขอหามในเรื่องการใหสินเชื่อแกลูกหนี้รายใหญหรือลงทุนในกิจการของผูอื่นหรือ
กอภาระผูกพันเพื่อบุคคลใดอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน เมื่อสิ้นวันหนึ่งๆ เกินอัตรา
สวนกับเงินกองทุนชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนดดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี เวนแตจะไดรับอนุญาตจากธนาคารแหง
ประเทศไทยตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกหนด ในการอนุญาตธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนด
เงื่อนใหใหปฏิบัติดวยก็ได เปนขอหามที่ไดปรับปรุงแกไขใหมในมาตรา 13
นอกจากนี้ในมาตรา 13 เดิม ไมมีขอกําหนดที่จะใหนํามาตรา 12 ทวิ มาใช
บังคับโดยอนุโลมแกกรณีดังกลาว เปนเหตุใหเกิดชองโหวที่ลูกหนี้ผูขอสินเชื่อหรือขอใหธนาคารกอ
ภาระผูกพันกับบุคคลตาง ๆ ตามที่ระบุไวในมาตรา 12 ทวิ ทั้งหกประเภท โดยไมตองมานับรวม
กับสินเชื่อหรือการลงทุนในกิจการของตนหรือใหธนาคารกอภาระผูกพันใหตน ซึ่งความจริงแลว
บุคคลตาง ๆ ทั้งหกประเภทนี้ถือไดวาเปนบุคคลเดียวกันนั่นเอง จึงปดชองโหวนี้เสียดวยการเพิ่ม
ขอความที่ใหนํามาตรา 12 ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ เพราะขอจํากัดตามมาตรา 13 นี้
เปนเรื่องสําคัญในการทําธุรกิจของธนาคารพาณิชย
มิฉะนั้น
ธนาคารพาณิชยจะไมคอย
ระมัดระวังในเรื่องการกระจายความเสี่ยง ไมควรใหสินเชื่อหรือลงทุนหรือกอภาระผูกพันแกบุคคล
หนึ่งบุคคลใดเปนจํานวนมากเกินไป แมในขณะที่ใหไปนั้นจะเชื่อถือไดเพียงใดก็ตาม แตความ
เสี่ยงในทางธุรกิจยอมมีอยูเสมอ
2. ขอกําหนดในเรื่องสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได
ในมาตรา 15 ทวิ วรรคแรก ในการปดบัญชีทุกงวดการบัญชี ถาธนาคาร
พาณิชยมีสินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได
หรือที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได
ธนาคารพาณิชยนั้นตองตัดสินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดออกจากบัญชี สวนสินทรัพยที่
สงสัยนั้นใหกันเงินสํารองเมื่อสิ้นงวดการบัญชีนั้น
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากธนาคารแหง
ประเทศไทยใหปฏิบัติเปนอยางอื่น
ดังนั้น เพื่อใหธนาคารพาณิชยตองดํารงฐานะทางการเงินที่ตรงตอความเปนจริง
และเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต มาตรา 15 ทวิ วรรคสอง จึงแกไขเพิ่ม
เติมใหเอาสินทรัพยที่สงสัยวาไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดในสวนที่ไมไดกันเงินสํารองมานับรวมกับ
สินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดในสวนที่ไมไดตัดบัญชีตามที่ไดรับอนุญาตจากธนาคารแหง
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ประเทศไทยอีกดวย เมื่อหักออกจากเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยนั้นแลว
เหลือต่ํากวาเงินกองทุนที่จะตองดํารงตามมาตรา 10

หากเงินกองทุน

3.4.2 วิวัฒนาการและการกํากับควบคุมในสวนของบริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร
ความเปนมาในระยะแรกระหวาง พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2522
สถาบันการเงินที่เปนบริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย และบริษัทเครดิตฟองซิเอร
นั้น เปนธุรกิจการเงินที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยประมาณ พ.ศ. 2509 ไดมีกลุม พอคา
นักธุรกิจไดมองเห็นวิธีการที่จะระดมเงินจากประชาชนในรูปแบบตาง ๆ เชน จัดหาเงินทุนจาก
ประชาชนเพื่อบุคคลอื่น กิจการรับรองหรือรับซื้อตั๋วเงิน ทําการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย
รวมทั้งการเปนตัวแทนหรือนายหนาของกิจการดังกลาว และในขณะนั้นยังไมมีกฎหมายใดที่จะมา
ควบคุมดูแลกิจการดังกลาวนี้ พวกพอคานักธุรกิจจึงไดจัดตั้งในรูปบริษัทจํากัด แตเปนไปอยางไมมี
ระเบียบแบบแผน เสี่ยงตอการเกิดปญหาที่กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนในวงกวางไดงาย
จะเห็นไดวา เพราะเหตุมีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเงินที่มิใชธนาคารพาณิชยเหลานี้
มากขึ้น จนเกิดเปนความวิตกของทางการวา ธุรกิจเหลานี้อาจกอใหเกิดปญหาที่ผลกระทบตอ
ประโยชนของประชาชนรุนแรงขึ้นได หากไมมีการเขาไปกํากับดูแลใหใกลชิด เพราะนับวันที่ธุรกิจ
เหลานี้ระดมเงินจากประชาชนในรูปแบบตาง ๆ มากขึ้น จึงเปนผลใหตองดําเนินการตรากฎหมาย
(ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58) ออกมาเปนการรวมธุรกิจเหลานี้ใหมาอยูภายใตการกํากับควบ
คุมของทางการไวชั้นหนึ่งกอน แตยังไมมีมาตรการที่เพียงพอในการกํากับควบคุม อยางนอยก็ได
จัดประเภทของธุกิจเหลานี้ไวซึ่งมีจํานวนมากใหเปนสถาบันการเงินอีกประเภทหนึ่งนอกจาก
ธนาคารพาณิชย13

ความเปนมาในระยะที่สองระหวาง พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2528
เนื่องจากกฎหมายไมไดใหอํานาจธนาคารแหงประเทศไทยในการเขาไปควบคุมการ
ดําเนินงานของบริษัทเงินทุนที่เกิดปญหาตามที่จําเปนเพื่อดูแลรักษาทรัพยสินของบริษัทมิใหเสีย

13

ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58.
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หาย ซึ่งจะสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นในระบบสถาบันการเงินโดยรวมไดงาย ทั้งในขณะนั้น
สัญญาณแหงความเสียหายของการดําเนินธุรกิจของบริษัทเงินทุนแหงหนึ่งกําลังบงบอกคอนขาง
จะชัดเจนขึ้น จึงเตรียมการยกรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอรขึ้น เพื่อวางกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ ใหบริษัทเงินทุนเหลานั้นถือปฏิบัติใน
การประกอบธุรกิจใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยใหธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลัง
เปนผูควบคุมดูแล ทั้งนี้ มีหลักการทํานองเดียวกันกับพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ.
2505 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2522 ทันทีที่ไดประกาศใชพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจเงินทุนฯ พ.ศ. 2522 ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ทางการโดยกระทรวงการคลังก็มี
คําสั่งใหควบคุมบริษัทราชาเงินทุน จํากัด และตั้งกรรมการควบคุมขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อดําเนินการแก
ไขปญหาในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 นั้นเอง นับเปนวิกฤตการณที่เกิดขึ้นกับบริษัทเงินทุน
เปนครั้งแรก ตอมา พ.ศ. 2526 ไดมีบริษัทเงินทุนอีกหลายบริษัทไดประสบปญหาเกี่ยวกับฐานะ
และการดําเนินงานติดตามมาอยางรุนแรงขยายเปนวงกวางถึงขนาดที่หลายบริษัทไดเขามารองขอ
ใหทางการอันประกอบดวย
ธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลังเขาชวยเหลือแกไข
ทําใหเห็นสาเหตุของปญหาไดชัดเจนขึ้นวาพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนฯ พ.ศ. 2522
นั้นยังมีขอบกพรองอีกมาก ดังนั้น จึงมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ซึ่งมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2526
สาระสําคัญของการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2526 สรุปไดดังนี14้
1. คํานิยาม
ตามมาตรา 4 เพิ่มคําวา ผูจัดการ ใหหมายรวมถึง รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ
และผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่นดวย
และเพิ่มคําวา สถาบันการเงิน ซึ่งหมายความวาสถาบันการเงินตามกฎหมายวา
ดวยดอกเบี้ยการใหกูยืมของสถาบันการเงิน กลาวคือ ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย
บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร และสถาบันการเงินอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทยโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

14

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ.2522 พ.ศ.2526.
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2. คณะกรรมการใหคําเสนอแนะแกธนาคารแหงประเทศไทยในการออกขอกําหนด
และดําเนินการตามมาตรการใด ๆ
เพิ่มมาตรา 6 ทวิ กําหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งมีหนาที่ใหคําเสนอแนะ
ตอธนาคารแหงประเทศไทยในการออกขอกําหนด และการดําเนินมาตรการใด ๆ ที่เปนอํานาจ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลังเปนประธาน รองผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยเปนรองประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกิน
หาคนเปนกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปนกรรมการและเลขานุการ
ผูอํานวยการฝายกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยเปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ แตเปนที่นาเสียดายวาทางการไมเคยสนใจที่จะดําเนินการใหมีคณะกรรมการ
ชุดนี้ขึ้นเลย เพราะฉะนั้นในการออกขอกําหนดและการดําเนินมาตรการใด ๆ ที่เปนอํานาจของ
ธนาคารแหงประเทศไทยจึงกระทํากันอยูแคเฉพาะลําพังไมกี่คนในฝายที่มีหนาที่โดยตรง ซึ่งอาจ
จะคิดไดวาเพื่อรักษาความลับโดยไมคํานึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายก็ได
3. ขอหามมิใหบุคคลอื่นใชชื่อทํานองเดียวกับบริษัทเงินทุน
หามมิใหผูใดนอกจากบริษัทเงินทุนใชชื่อ หรือคําแสดงชื่อในธุรกิจวา เงินทุน การ
เงิน การลงทุน เครดิต ทรัสต ไฟแนนซ หรือคําที่มีความหมายเชนเดียวกัน เวนแตธนาคาร
พาณิชยหรือสํานักงานตัวแทนธนาคารตางประเทศ ตามมาตรา 13
4. การรายงาน และคุณสมบัติตองหามของผูบริหารบริษัทเงินทุน
ตัดกรณีที่ไมจําเปนจะตองใหบริษัทเงินทุนรายงานตอธนาคารแหงประเทศไทย
ทราบเปนหนังสือภายในกําหนด ตามมาตรา 21 และปรับปรุงแกไขในเรื่องคุณสมบัติตองหาม
ของการเปนผูบริหารตามมาตรา 22(3) จากคําวาเคยเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือพนักงาน หรือ
บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทเงินทุน โดยเปลี่ยนถอยคําในตอนทายเปนวา ผูมีอํานาจ
ในการจัดการของสถาบันการเงิน ซึ่งหมายความรวมถึง ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัท
หลักทรัพย และบริษัทเครดิตฟองซิเอร เวนแตจะไดรับยกเวนจากธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งมี
ความหมายกวางกวาเดิม และในมาตรา 22(5) จากคําวาถูกถอดถอนจากการเปนประธาน
กรรมการ กรรมการหรือผูจัดการ ตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง โดยเพิ่มเติมขอความวา หรือมาตรา
57 ทวิ (1) ตอทาย กลาวคือ บุคคลดังกลาวที่ถูกถอดถอนเพราะฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
ธนาคารแหงประเทศไทยในการแกไขฐานะและการดําเนินงานอยางหนึ่งอยางใด รวมถึงการฝาฝน
ไมปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือลดทุนเพื่อแกไขปญหาดังกลาวดวย จึงเปนการสมควร
ที่จะตองมีคุณสมบัติตองหามมิใหเปนผูบริหารของบริษัทเงินทุนอีก
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5. มาตรการทางบัญชี
เพิ่มเติมบทบัญญัติใหบริษัทเงินทุนจัดทําบัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สินให
ครบถวนถูกตองเปนปจจุบันตามความเปนจริง บัญชีนั้นใหเปนไปตามมาตรฐานที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนดตามมาตรา 22 ทวิ เพราะที่ผานมาพบวาบริษัทเงินทุนหลายแหงไดจัดทํา
บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สินไมครบถวน ไมถูกตองเปนปจจุบันและไมตรงตอความเปนจริงมาก
ขึ้น เพราะเดิมไมมีบทกฎหมายบังคับไวเกี่ยวกับบัญชีโดยตรง ทั้งยังไมเปนมาตรฐานเดียวกัน
และยังมีขอกําหนดเกี่ยวกับการประกาศงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนซึ่งรับรอง
โดยผูสอบบัญชีที่ธนาคารแหงประเทศไทยใหความเห็นชอบแลวภายในกําหนดดวย โดยใหปดไว
ในที่เปดเผยที่สํานักงานของบริษัท และในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับ รวมทั้งการ
ประกาศรายการหรือเปดเผยขอมูลอื่นใดเกี่ยวกับบริษัทเงินทุนนั้นตามแบบและหลักเกณฑที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด นอกจากนี้ยังมีมาตรการควบคุมผูสอบบัญชีเขมงวดขึ้น กลาวคือ
ในกรณีที่บริษัทเงินทุนไดทําเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือทําบัญชีไมตรงกับความเปนจริง
กฎหมายกําหนดใหผูสอบบัญชีเปดเผยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของบัญชีและแจงพฤติการณ
ไวในรายงานการสอบบัญชีและรายงานใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบดวย
ถาผูสอบบัญชี
ฝาฝนไมปฏิบัติ ธนาคารแหงประเทศไทยอาจเพิกถอนการใหความเห็นชอบ ผูสอบบัญชีผูนั้นได
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 23
นอกจากนี้ ไดบัญญัติเพิ่มเติมมาตรา 23 ทวิ ซึ่งมีหลักการเชนเดียวกับธนาคาร
พาณิชยและเปนมาตรการเพื่อความมั่นคงของสถาบันการเงิน กลาวคือ กรณีที่บริษัทเงินทุนมีสิน
ทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได หรือสงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได ตามที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนดใหบริษัทเงินทุนนั้นตัดสินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดนั้นออกจาก
บัญชี หรือกันเงินสํารองสําหรับสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได ดังกลาวเมื่อ
สิ้นงวดการบัญชีนั้น เวนแตจะไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยใหปฏิบัติเปนอยางอื่น
โดยจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ได และถึงแมวาธนาคารแหงประเทศไทยจะอนุญาตดังกลาว ถานํา
สินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดในสวนที่ไมใหตัดออกจากบัญชี หรือสินทรัพยที่สงสัยวาจะ
ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดในสวนที่ไมไดกันเงินสํารองมาหักออกจากเงินกองทุนของบริษัทเงินทุน
นั้นแลว หากปรากฎวาเงินกองทุนที่คงเหลือต่ํากวาเงินกองทุนที่ตองดํารงตามมาตรา 29 (เงิน
กองทุนที่ตองดํารงเปนอัตราสวนกับสินทรัพย หนี้สิน หรือภาระผูกพัน) แลวใหธนาคารแหงประเทศ
ไทยมีอํานาจกําหนดมาตรการใด ๆ ใหบริษัทเงินทุนนั้นปฏิบัติจนกวาจะไดตัดสินทรัพยที่ไมมีราคา
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หรือเรียกคืนไมไดหมดสิ้นไปหรือกันเงินสํารองสําหรับสินทรัพยที่สงสัยวาไมมีราคาหรือเรียกคืนไม
ไดจนครบจํานวนแลว
6. อํานาจสั่งการใหบริษัทเงินทุนถือปฏิบัติในบางกรณี
มาตรา 22 ตรี ใหอํานาจธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจกําหนดใหบริษัท
เงินทุนถือปฏิบัติเกี่ยวกับการรับจายเงิน การทํานิติกรรมใด ๆ ตลอดจนการตรวจสอบและควบคุม
ภายในได ทั้งนี้ ก็เพื่อเปนการควบคุมมิใหผูบริหารของบริษัทเงินทุนกระทําการในสิ่งเหลานี้
ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายแกบริษัทเงินทุนได เชน ผูบริหารอาจจะใหบุคคลซึ่งไมมีความ
สัมพันธตามที่กฎหมายกําหนดมากูยืมเงินจากบริษัทเงินทุน เมื่อบุคคลผูนั้นเบิกเงินที่กูยืมบริษัท
จะจายใหเปนเงินสด แมจะเปนจํานวนมากซึ่งเปนการผิดปกติ ที่เปนเชนนั้นก็เพราะไมตองการให
ติดตามไดวาเงินจํานวนนั้นแทที่จริงแลวไปเขากระเปาผูบริหารทั้งสิ้น เชนนี้จึงตองวางขอกําหนด
ไวใหจายเปนเช็คสั่งจายในชื่อผูกูยืมโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อจะไดตรวจสอบติดตามได เปนตน
7. อํานาจรัฐมนตรีสั่งใหธนาคารแหงประเทศไทยยื่นรายงานการดําเนินกิจการของ
บริษัทเงินทุน
มาตรา 23 ตรี ใหอํานาจรัฐมนตรีสั่งใหธนาคารแหงประเทศไทยยื่นรายงาน
เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของบริษัทเงินทุนเปนการทั่วไปหรือเปนการเฉพาะ โดยมีรายการและ
ระยะเวลาที่กําหนด โดยจะใหชี้แจงขอความเพื่ออธิบายความแหงรายงานนั้นก็ได กรณีนี้เปน
เรื่องที่รัฐมนตรีตองการจะทราบและติดตามการดําเนินกิจการ ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นแกบริษัท
เงินทุน เพื่อวาหากมีความจําเปนจะไดจัดการแกไขปญหานั้นไดทันทวงที
8. การสั่งการใหบริษัทเงินทุนแกไขการกระทํา

หรือใหกระทําการหรืองดเวนการ

กระทําการ
กรณีตาง ๆ ดังกลาวตอไปนี้ เปนเรื่องสําคัญตอการประกอบธุรกิจเงินทุน การ
กระทําหรืองดเวนการกระทําอาจจะนําไปสูความเสียหายไดเชนเดียวกันกับธุรกิจของธนาคาร
พาณิชย ดังนั้น มาตรา 26 จึงกําหนดวาถาธนาคารแหงประเทศไทยเห็นวาบริษัทเงินทุนใด
(1) จัดทําบัญชีไมเรียบรอยหรือไมทําใหเสร็จภายในเวลาอันสมควร
(2) จัดความสัมพันธของระยะเวลาการกูยืมเงินจากประชาชน กับระยะเวลาใน
การเรียกคืนเงินใหกูยืมหรือลงทุนไมเหมาะสม
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(3) ใหกูยืมเงินแกหรือลงทุนในกิจการที่บริษัทเงินทุน กรรมการ ผูจัดการ หรือ
พนักงาน หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทเงินทุนนั้นมีผลประโยชนเกี่ยวของ หรือให
กูยืมเงินแกผูถือหุนของบริษัทเงินทุนนั้นในปริมาณเกินสมควร หรือมีเงื่อนไขหรือขอกําหนดผิดไป
จากปกติ หรือ
(4) กระทําการหรือไมกระทําการที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกสวนรวม
ดังนี้
ก. ดํารงสินทรัพยสภาพคลองไมไดตามอัตราสวนที่กําหนดเปนเนืองนิจ
ข. ใหกูยืมเงินเกินอัตราสวนที่กําหนดหรือไมมีหลักประกันเปนปริมาณมาก
ค. ไมตัดสินทรัพยที่ไมมีราคา หรือเรียกคืนไมไดออกจากบัญชีถึงขนาดที่จะ
กระทบกระเทือนถึงฐานะของบริษัทเงินทุนนั้น
ง. ไมกันเงินสํารองสําหรับสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคา หรือเรียกคืนไม
ไดถึงขนาดที่จะกระทบกระเทือนถึงฐานะของบริษัทเงินทุนนั้น
จ. กระทําการหรือไมกระทําการตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดวย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรี
ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจสั่งใหบริษัทเงินทุนนั้นแกไขการกระทํา
ดังกลาว หรือกระทําการ หรืองดกระทําการตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นสมควรภายในเวลา
ที่กําหนด
ถาบริษัทเงินทุนใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของธนาคารแหงประเทศไทยที่สั่งการ
ตาม (4) ใหธนาคารแหงประเทศไทยรายงานตอรัฐมนตรี และใหรัฐมนตรีสั่งควบคุมบริษัทฯ
เงินทุนนั้นหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
9. การปฏิบัติของบริษัทเงินทุนเมื่อมีผลขาดทุน
มาตรา 26 ทวิ แบงระดับผลขาดทุนออกเปน 2 ระดับ ดังนี้
1. ระดับแรก ถาบริษัทเงินทุนใดมีผลขาดทุนถึงจํานวนที่ทําใหเงินกองทุนลดลง
เหลือสามในสี่ของทุนชําระแลว ไมวาบริษัทเงินทุนนั้นตรวจพบเองหรือปรากฎจากการตรวจสอบ
ของผูสอบบัญชีหรือของธนาคารแหงประเทศไทย
บริษัทเงินทุนนั้นจะกูยืมเงินหรือรับเงินจาก
ประชาชนตอไปไมได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งจะกําหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินหรือการลงทุน หรือเงื่อนไขใด ๆ ก็ได
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2. ระดับที่สอง ถาผลขาดทุนทําใหเงินกองทุนลดลงเหลือไมเกินกึ่งหนึ่งของทุนซึ่ง
ชําระแลว ใหบริษัทเงินทุนนั้นเสนอโครงการเพื่อแกไขฐานะและการดําเนินงานตอธนาคารแหง
ประเทศไทย เพื่อขอความเห็นชอบภายในสิบสี่วันนับแตบริษัทเงินทุนหรือผูสอบบัญชีตรวจพบ
หรือวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงใหบริษัทเงินทุนนั้นทราบ
ถาธนาคารแหงประเทศไทยไมใหความเห็นชอบในโครงการดังกลาว บริษัทเงินทุน
นั้นอาจอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ไดรับแจง คําชี้ขาดของรัฐมนตรีใหเปน
ที่สุด
บริษัทเงินทุนที่มีผลขาดทุนในระดับที่สองนี้ตองระงับการดําเนินกิจการทันที
จนกวาธนาคารแหงประเทศไทยจะใหความเห็นชอบในโครงการเพื่อแกไขฐานะและการดําเนินงาน
หรือรัฐมนตรีจะไดมีคําชี้ขาดใหดําเนินการตามโครงการนั้นได ทั้งนี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
ธนาคารแหงประเทศไทยใหดําเนินกิจการบางอยางได
บทบัญญัติในเรื่องนี้ตองแกไขเพิ่มเติมเนื่องจากในบางกรณี ฐานะที่แทจริงของ
บริษัทเงินทุนมีผลขาดทุนแลวในระดับหนึ่งระดับใดดังกลาว แตยังปกปดซอนเรนดวยการตบแตง
ตัวเลขบัญชีจนมีผลขาดทุนเล็กนอยไมถึงขั้นที่จะถูกบังคับใชมาตรการนี้ หรือในบางกรณีรายยิ่ง
กวานั้น สามารถตบแตงตัวเลขใหไมมีผลขาดทุนดวยซ้ําไป จึงตองมีวิธีแกดวยการปรับปรุง
มาตรฐานทางดานบัญชี และโดยตรวจสอบพบโดยธนาคารแหงประเทศไทยดวย
10. การปฏิบัติเมื่อบริษัทเงินทุนหยุดทําการจายเงินที่มีหนาที่ตองชําระคืน
ปญหานี้ไดเกิดขึ้นเมื่อเกิดวิกฤตการณแกบริษัทเงินทุนในครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2522
และครั้งที่สองเมื่อ พ.ศ. 2526 ซึ่งเปนตนเหตุใหเกิดโครงการ 4 เมษายน พ.ศ. 2527 เพราะ
บริษัทเงินทุนเหลานั้นขาดสภาพคลองอยางรุนแรง แตในขณะนั้นยังไมมีขอกําหนดของกฎหมาย
ใหบริษัทปฏิบัติอยางไร ดังนั้น ในการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน
พ.ศ. 2522 เมื่อปลายป พ.ศ. 2526 จึงไดเพิ่มมาตรา 26 ตรี บังคับใชใหบริษัทเงินทุนนั้นแจงให
รัฐมนตรีและธนาคารแหงประเทศไทยทราบทันที และหามมิใหดําเนินการใด ๆ เวนแตจะไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรี และใหบริษัทเงินทุนนั้นสงรายงานเพิ่มเติมโดยละเอียด แสดง
เหตุที่ตองหยุดทําการจายเงินภายในเจ็ดวันนับแตวันหยุดจายเงิน
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เมื่อไดรับแจงแลว ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ไปทําการสอบ
พฤติการณ เมื่อไดรับรายงานการสอบสวนแลว ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการตามที่เห็นสมควรหรือ
จะสั่งควบคุมบริษัทเงินทุนหรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได
11. การดํารงเงินทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวเปนสินทรัพย
ในเรื่องนี้เปนการเพิ่มเติมเพื่อใหบริษัทเงินทุนมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่ง
แตการดํารงเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนซึ่งชําระแลวไวเปนสินทัพยตามชนิด วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีตามมาตรา 29 ทวิ ซึ่งจนขณะ
นี้ก็ยังไมมีการดําเนินการในเรืองนี้
12. ขอหามของบริษัทเครดิตฟองซิเอร
ขอหามตามมาตรา 54 เดิม เปนสาระสําคัญในการประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิ
เอรดังไดกลาวไวขางตน แตการแกไขใน พ.ศ. 2526 เกี่ยวกับมาตรา 54 มีเพียงจุดเดียว คือ
มาตรา 54(1) เฉพาะในเรื่องขอหามมิใหลดทุนหรือเพิ่มทุนโดยมิไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี
13. การเลิกบริษัทเมื่อรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 64 ทวิ ในกรณีที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 57 วรรคสอง
มาตรา 63 วรรคสอง หรือในกรณีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทุกประเภทตามมาตรา 64 ใหบริษัทที่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาวเปนอันเลิกบริษัทจํากัด
14. การเลิกบริษัทเมื่อมีผลขาดทุน
มาตรา 65 ทวิ กําหนดไววา เมื่อบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรใดมี
ผลขาดทุนจนถึงระดับที่ทําใหเงินกองทุนลดลงเหลือไมเกินกึ่งหนึ่งของทุนซึ่งชําระแลว ใหบริษัทนั้น
เปนอันเลิกบริษัทจํากัด และใหถือวาใบอนุญาตของบริษัทนั้นถูกเพิกถอน เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(1) มิไดเสนอโครงการเพื่อแกไขฐานะและการดําเนินงานภายในระยะเวลาที่
กําหนดตามมาตรา 26 ทวิ วรรคสอง
(2) มิไดปฏิบัติตามโครงการที่ไดรับความเห็นชอบตามมาตรา 26 ทวิ ภายใน
ระยะเวลาตามเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด

61
(3) ธนาคารแหงประเทศไทยไมใหความเห็นชอบในโครงการตามมาตรา 26 ทวิ
วรรคสอง และบริษัทไมอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรา 26 ทวิ วรรค
สาม
(4) รัฐมนตรีมีคําชี้ขาดยืนตามการไมใหความเห็นชอบของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ตามมาตรา 26 ทวิ วรรคสาม
15. การชําระบัญชี
เมื่อมีการเลิกบริษัทตามขอ 13 (มาตรา 64 ทวิ) และขอ 14 (มาตรา 65 ทวิ)
ใหมีการชําระบัญชี และใหรัฐมนตรีแตงตั้งผูชําระบัญชี โดยการชําระบัญชีใหเปนไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ เวนแตการใดที่เปนอํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญก็ใหเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรี
ตามที่กําหนดไวในมาตรา 66
16. การคุมครองการเปดเผยความลับ
เดิมมาตรา 77 การคุมครองผูที่นําขอมูลที่ไดลวงรูกิจการของบริษัทใดเนื่องจาก
การปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ท่ําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไวไม
เปดเผย แลวนําไปเปดเผยนอกจาก
(1) เปดเผยตามหนาที่
(2) เปดเผยเพื่อประโยชนแกการสอบสวน
(3) เปดเผยเพื่อประโยชนแกการพิจารณาคดี
ทั้งสามประการนี้ ผูเปดเผยจะไมมีความผิดแตที่แกไขใหมไดขยายความคุมครอง
ผูเปดเผยกิจการที่ไดลวงรูมาจากการปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ดังกลาวอีกประการหนึ่งคือ การ
เปดเผยเกี่ยวกับการกระทําความผิดของบริษัทตามพระราชบัญญัตินี้ เพราะทางการเกรงวาเมื่อ
ทางการซึ่งเปนผูดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรนั้นตอสาธารณชนแลว จะถูกบริษัทเหลา
นั้นฟองรองจึงตองแกไขเพิ่มเติมใหมีการคุมครองถึงกรณีดังกลาวนี้ดวย
17. การกําหนดความผิดและโทษ
เดิมไมไดบัญญัติการกระทําความผิดในกรณีที่ใหถอยคําเท็จตอพนักงานเจาหนา
ที่ไว แตกรณีขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง
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ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้มีโทษจําคุกเพียงไมเกิน 1 เดือน นอกจากนี้ ความผิดของ
ผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของในบริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอรสวนใหญจะกระทําเกี่ยวกับทรัพย
ที่ไมมีบัญญัติไวโดยเฉพาะ คงมีแตการกําหนดความผิดและโทษไวสําหรับการกระทําที่ฝาฝนบท
บัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนการฝาฝนคําสั่ง ประกาศตาง ๆ ของทางการที่ออกโดย
อาศัยบทกฎหมายที่ใหอํานาจไวเทานั้น ดังนั้น ในการแกไขเพิ่มเติมครั้งนี้จึงไดเพิ่มเติมบทกําหนด
ความผิดตาง ๆ เพิ่มเติมไวเปนการเฉพาะ กลาวคือ
1. ความผิดฐานเปนผูใหถอยคําเท็จแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 73 ทวิ
2. ความผิดฐานเปนผูขัดขวาง
สะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 74

หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือไมอํานวยความ

3. ความผิดฐานเปนผูทําลายหรือทําใหเสียหาย
พนักงานเจาหนาที่ไดทําขึ้นตามมาตรา 74 ทวิ

ซึ่งตราหรือเครื่องหมายซึ่ง

4. ความผิดฐานเปนผูทําใหเสียหายแกทรัพยสิน หรือเอกสารที่พนักงานเจาหนา
ที่ไดยึด อายัด รักษาไว หรือสั่งใหสงตามมาตรา 74 ตรี
5. ความผิดของผูบริหารซึ่งฉอโกงประชาชนตามมาตรา 75 ทวิ
6. ความผิดของผูบริหารที่กระทําผิดหนาที่โดยทุจริต
เสียหายแกบริษัท ตามมาตรา 75 ตรี

จนเปนเหตุใหเกิดความ

7. ความผิดของผูบริหารที่ยักยอกทรัพยโดยทุจริตตามมาตรา 75 จัตวา
8.ความผิดของผูบริหารที่ทําใหทรัพยสินของบริษัทเสียหายตามมาตรา 75
เบญจ
9. ความผิดของผูบริหารที่กระทําการเพื่อมิใหเจาหนี้ไดรับการชําระหนี้ตาม
มาตรา 75 ฉ
10. ความผิดของผูบริหารที่กระทําการหรือไมกระทําการโดยทุจริตตามมาตรา 75
สัตต
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11. ความผิดของผูบริหารที่กระทําหรือยินยอมใหกระทําความผิดเพื่อลวงใหบริษัท
หรือผูถือหุนขาดประโยชนอันควรไดตามมาตรา 75 อัฎฐ
12. ความผิดของผูสอบบัญชีบริษัทกรณีรับรองงบดุลหรือบัญชีอื่นใดไมถูกตอง
หรือรายงานเท็จตามมาตรา 75 นว
13. ความผิดของตัวการที่ใชใหบุคคลอื่นกระทําผิดตามมาตรา 75 ทศ
14. ความผิดของผูสนับสนุนใหเกิดการกระทําความผิดตามมาตรา 75 เอกาทศ
15. อํานาจของพนักงานอัยการฟองเรียกทรัพยในคดีแพงเกี่ยวเนื่องคดีอาญาแทน
ผูเสียหายตามมาตรา 75 ทวาทศ
16. ความผิดของบุคคลผูเปดเผยความลับและขอยกเวนตามมาตรา 77

การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนฯ พ.ศ.2522 ในครั้งนี้
นอกจากมีวิกฤตการณของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอรเกิดขึ้นถึงสองครั้งในเวลาที่ใกล
เคียงกัน นอกจากทําใหทางการเห็นขอบกพรองของมาตรการตาง ๆ ที่ใชกํากับควบคุมสถาบัน
การเงินประเภทนี้หลายประการแลว ยังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอีกอยางหนึ่งก็คือ อํานาจสั่งการ
ในหลายกรณีรัฐมนตรีไดใหอํานาจแกธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจสั่งการหรือกําหนดไดเอง
โดยลําพัง เวนแตเปนกรณีที่มีความสําคัญมาก จึงใหไดรับความเห็นชอบของรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรีจะเปนผูใชอํานาจนั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามความเหมาะสมและความรวดเร็วในการ
แกปญหา อยางไรก็ตาม กาลเวลาไดผานไปปเศษ ก็มีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมอีกครั้งในปลาย
พ.ศ. 2528
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สาระสําคัญในการแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2528 พอสรุปไดดังนี15้
1. เรื่องสํานักงานผูแทน
เดิมไมมีการกลาวถึงสํานักงานผูแทนของตางประเทศ ในการแกไขครั้งนี้จึงเพิ่ม
เติมมาตรา 10 ทวิ วา ผูใดจะกระทําการแทนบริษัทซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศโดยมี
สํานักงานติดตอกับบุคคลทั่วไปในราชอาณาจักร ตองไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย
ในการอนุญาตนั้นจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ได
2. ขอยกเวนที่ไมตองบังคับเองการถือหุนเกินสิบเปอรเซ็นต
เดิมตามหลักเกณฑในมาตรา 14 บุคคลใดจะถือหุนบริษัทเงินทุนใดเกินอัตรา
รอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทเงินทุนนั้นมิได แตไมมีขอยกเวนไว
เหมือนกับพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2522 ที่กําหนดใหผูถือหุนที่เปนสวนราช
การ และรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัด
ตั้งขึ้นและตอมาในการแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2528 ก็ไดเพิ่มผูถือหุนอีกประเภทหนึ่ง คือ กองทุนเพื่อ
การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเขาไปอีก
เพราะมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 ในคราวเดียวกัน เพราะฉะนั้น ดวยเหตุผลทํานองเดียวกับ
ที่ไดกลาวถึงการแกไขพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชยเกี่ยวกับเรื่องนี้กอนแลว จึงไดมีการ
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนฯ ในครั้งนี้ดวยใหเหมือนกับการแกไขเพิ่ม
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชยฯ ดังกลาว
3. ขอหามมิใหบริษัทเงินทุนกระทําการ
ขอหามมิใหบริษัทเงินทุนกระทําการตาง ๆ ดังที่กําหนดไวในมาตรา 20 เดิมนั้น
นับวาเปนมาตรการที่ถูกตองและสมควร แตมีบางกรณีที่จําเปนจะตองปรับปรุงเพิ่มเติมจากบท
บัญญัติเดิมบางเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ จึงไดแกไขเพิ่มเติมในประเด็นดังตอไปนี้
(1) ในเรื่องการลดทุนหรือเพิ่มทุนตามมาตรา 20(1) ตองหามมิใหกระทําโดย
มิไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี รัฐมนตรีมีอํานาจเพียงอนุญาตหรือไมอนุญาตเทานั้น ซึ่งโดยปกติ
แลว รัฐมนตรีจะพิจารณาอนุญาตเสมอเพราะเปนการเพิ่มเงินกองทุนใหมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น แต
15

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลัก
ทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ.2522 พ.ศ.2528.
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รัฐมนตรีไมมีอํานาจที่จะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ในการอนุญาตนั้นเลย จึงไดแกไขเพิ่มเติมให
รัฐมนตรี มีอํานาจที่จะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ดวยก็ได ตามที่เห็นเปนการสมควรและเหมาะสมแก
กรณี
(2) ในการซื้อหรือมีหุนบริษัทเงินทุนอื่นตามมาตรา 20 (5) เดิมมีขอยกเวนอยู
สองประการคือ ประการแรกตาม (ก) เปนการไดมาจากการชําระหนี้ หรือการประกันการใหกูยืม
เงินแตตองจําหนายภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดมา ประการที่สองตาม (ข) เปนการไดมาเนื่อง
จากการประกอบธุรกิจอื่นที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี การแกไขเพิ่มในครั้งนี้จึงไดเพิ่มเติมขอ (ค)
เปนกรณีที่ไดมาโดยไดรับผอนผันจากรัฐมนตรีดวยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทยในการ
ผอนผันนั้นจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ไดเปนประการที่สาม
เหตุผลที่มีการแกไขเพิ่มเติมขอ 5 (ค) เปนขอยกเวนอีกประการหนึ่งนี้ก็
เพราะในสถานการณที่บริษัทเงินทุนประสบปญหาตองมีการเพิ่มทุน
ทางการโดยธนาคารแหง
ประเทศไทย อาจเห็นเปนการสมควรที่จะใหบริษัทเงินทุนดวยกันที่ประสงคจะเขาไปชวยซื้อหุนเพิ่ม
ทุนนี้ ไมวาในรูปใชเม็ดเงินเขาไปซื้อหรือแปลงหนี้เปนทุน แตการเขาไปซื้อหุนเพิ่มทุนหรือมีหุนใน
กรณีเชนนี้เปนการตองหามตามกฎหมาย แตถาธนาคารแหงประเทศไทยเห็นควรก็อาจใหความ
เห็นแนะนํา รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาตใหเปนกรณี ๆ ไปได
(3) เปนการแกไขเพิ่มเติมใหบริษัทเงินทุนเพื่อการพาณิชยไดรับการยกเวนที่จะ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันไดตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหบริษัทเงินทุนเพื่อการพาณิชยทําธุรกิจดานการกอภาระผูกพันไดมากขึ้น เปน
การขยายฐานแหงรายไดใหกวางขึ้น
4. กรณีที่มีการลดทุน เพิ่มทุน ควบกิจการหรือรวมกิจการเขากับบริษัทอื่น
ตามโครงการเพื่อแกไขฐานะและการดําเนินงานของบริษัทเงินทุนที่เสนอตอ
ธนาคารแหงประเทศไทย เมื่อมีผลขาดทุนตามมาตรา 26 ทวิ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2526 นั้น
ไมไดกําหนดวาถามีกรณีลดทุน เพิ่มทุน ควบกิจการ หรือรวมกิจการกับบริษัทอื่นจะดําเนินการ
อยางไร และดวยวิธีใด ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการลดทุน เพิ่มทุน ควบกิจการหรือรวมกิจการ
ตามโครงการดังกลาวไดเปนไปอยางรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ จึงไดบัญญัติเพิ่มเติมเขาไวเปน
วรรคทายในมาตรา 26 ทวิ วามิใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับการบังคับใหเปน
บริษัทมหาชน และการกําหนดจํานวนขั้นต่ําของทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทเงินทุน
และตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1225 และ 1226 และมาตรา 1240 กลาว
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โดยสรุปก็คือ มาตรา 1225 การลดทุนใหต่ํากวา 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดไมได มาตรา 1226
ตองโฆษณาความประสงคจะลดทุนในหนังสือพิมพทองที่ เจ็ดครั้งเปนอยางนอย และตองมีหนังสือ
บอกกลาวไปยังบรรดาเจาหนี้ของบริษัทเพื่อเจาหนี้จะไดคัดคานภายในกําหนดสามเดือนนับจาก
วันบอกกลาว และมาตรา 1240 ในกรณีควบกิจการก็เชนกัน ตองบอกกลาวเปนหนังสือไปยัง
เจาหนี้ของบริษัท เพื่อใหเจาหนี้คัดคานไดภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันบอกกลาว ตามลําดับ
และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2521 มาตรา 154 และมาตรา 167 กลาวคือ
มาตรา 154 เปนกรณีที่ตองมีหนังสือแจงมติการลดทุนไปยังเจาหนี้ของบริษัททราบภายในกําหนด
สิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ โดยใหคัดคานการลดทุนภายในสองเดือนนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงมตินั้น และตองโฆษณามตินั้นทางหนังสือพิมพภายในกําหนดเวลาสิบสี่วันดวย สวน
การควบบริษัทตามมาตรา 167 ก็ตองมีหนังสือแจงมติที่จะควบกับบริษัทอื่นไปยังเจาหนี้ของ
บริษัทและใหนํามาตรา 154 มาใชบังคับโดยอนุโลม
5. การสั่งใหบริษัทเงินทุนระงับการดําเนินกิจการ
ปกติการแกไขฐานะและการดําเนินงานของบริษัทเงินทุนมีมาตรา 57 ตั้งแตขั้นที่
บริษัทเงินทุนมีฐานะและการดําเนินงานอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก
ประโยชนของประชาชนในระดับธรรมดาจนกระทั่งถึงระดับอยางรายแรง โดยกําหนดวิธีการแกไข
ปญหาตาง ๆ ไวเปนขั้นเปนตอนอยางมีเหตุผลอันควรแกสถานการณ
คงจะเปนเพราะมีบทเรียนจากวิกฤตการณของสถาบันการเงินที่เกี่ยวกับบริษัท
เงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอรครั้งใหญเมื่อ พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2526 จึงหาวิธีการแก
ปญหาการตื่นตระหนกของผูฝากเงินดวยวิธีการอันมีผลฉับพลันทันใด เหตุนี้มาตรา 26 จัตวา ที่
แกไขเพิ่มเติมขึ้นมานี้
กําหนดวาเพื่อแกไขฐานะหรือการดําเนินงานของบริษัทเงินทุนหรือเพื่อ
ประโยชนในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินหรือระบบสถาบันการเงิน ใหรัฐมนตรีดวยคําแนะนํา
ของธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจสั่งใหบริษัทเงินทุนระงับการดําเนินกิจการทั้งหมดหรือบาง
สวนเปนการ ชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กําหนด และในการนี้จะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ได
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติที่วานี้แลว การสั่งใหบริษัทเงินทุนระงับการดําเนินกิจการ
ทั้งหมดหรือบางสวนไดนั้น ตองประกอบดวยเหตุผลที่สําคัญ 3 ประการ ดังนี้

67
(1) บริษัทเงินทุนนั้น ๆ ประสบปญหาในเรื่องฐานะและการดําเนินงาน (อยาง
รายแรง) เสียกอน การแกไขปญหาดวยวิธีธรรมดานาจะไมไดผล หรือพยายามแกไขปญหาแลว
แตไมไดผล ถาไดผลก็ไมมีเหตุจะมาใชมาตรการนี้
(2) ถาปลอยไวไมรีบสั่งใหใชมาตรการดังกลาวขางตน ก็จะทําใหเสถียรภาพ
ทางการเงินหรือเสถียรภาพในระบบสถาบันการเงินของประเทศจะตองเสียหาย ในเงื่อนไขขอนี้นา
จะชี้ใหเห็นวาการเกิดปญหาเชนนี้ ไมไดเกิดแกบริษัทเงินทุนแหงเดียวหรือไมกี่แหง แตตองเปน
จํานวนมากพอที่จะกระทบเสถียรภาพทางการเงินหรือเสถียรภาพในระบบสถาบันการเงินได
(3) อํานาจสั่งการของรัฐมนตรีตองมีคําแนะนําจากธนาคารแหงประเทศไทยวามี
เหตุจําเปนแตไหนเพียงใด ในฐานะเปนผูกํากับควบคุมดูแลอยูวาควรใหระงับการดําเนินกิจการ
(กิจการของบริษัทเงินทุนเทานั้น ไมนาจะรวมถึงกิจการในธุรกิจหลักทรัพย เพราะกฎหมายพูดไว
ชัดเจน) เปนการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กําหนดเทานั้น ในการนี้จะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ได ซึ่งก็คือวิธีการแกไขฐานะและการดําเนินงานเพื่อใหกลับคืนสูภาวะ
ปกติตอไป ไมใชปดกิจการตลอดไปได เพราะการปดกิจการนี้ก็ดวยเจตนาที่จะยับยั้งการตื่น
ตระหนกของผูฝากเงินหรือผูใหกูเงินแกบริษัทเงินทุนที่แหกันมาถอนเงินจนกอใหเกิดปญหาสภาพ
คลองอยางรุนแรง โดยในระหวางถูกปดกิจการไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนนี้ จะไดดําเนินการ
แกไขฐานะและการดําเนินงานของบริษัทเงินทุนนั้นตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ไวในคําสั่งนั้น

6. ขอหามมิใหบริษัทเครดิตฟองซิเอรกระทําการ
ขอหามตามมาตรา 54 เดิม เปนเงื่อนไขที่สําคัญในการประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ซึ่งในการแกไขเพิ่มเติมครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2526 ในมาตรา 54(1) ดังที่ไดกลาวแลวใน
ตอนตน ตอมา พ.ศ. 2528 ไดมีการแกไขเพิ่มมาตรานี้ใน (7) อีกครั้งหนึ่ง เฉพาะในเรื่องจัดหา
เงินทุนจากประชาชนโดยวิธีการออกหุนกู และการกูยืมเงินที่มีกําหนดระยะเวลาจายคืน จากเดิม
ซึ่งกําหนดไวไมต่ํากวา 3 ป เปนไมต่ํากวา 1 ป ทั้งนี้ ก็ดวยเหตุผลที่วาเปดโอกาสใหบริษัทเครดิต
ฟองซิเอรไดมีวิธีการระดมทุนจากประชาชนไดคลองตัวขึ้น เพราะระยะเวลาไมต่ํากวา 3 ป นั้น
นานเกินไปสําหรับธุรกิจนี้

68
7. การนําบทบัญญัติของบริษัทเงินทุนมาใชบังคับแกบริษัทเครดิตฟองซิเอรโดย
อนุโลม
มาตรา 56 กําหนดใหนํากฎเกณฑที่ใชกับบริษัทเงินทุนมาปรับใชกับบริษัท
เครดิตฟองซิเอรเทาที่สามารถจะใชรวมกันไดซึ่งเปนหลักการธรรมดา
8. การสั่งการใหแกไขฐานะหรือการดําเนินการที่อาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก
ประโยชนของประชาชน รวมทั้งการสั่งควบคุมหรือเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรการนี้มีหลักการและกฎเกณฑเชนเดียวกับการแกไขปญหาดวยวิธีการ
ดังกลาวนี้กับธนาคารพาณิชยดังกลาวมาแลว
ซึ่งไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจเงินทุนฯ ไวในมาตรา 57 มาตรา 57 ทวิ มาตรา 57 ตรี โดยมีขอความทํานอง
เดียวกัน
9. อํานาจของพนักงานเจาหนาที่
แกไขเพิ่มเติมมาตรา 68(1) และ (3) ใหครอบคลุมมากขึ้นตามเหตุการณที่
เปลี่ยนแปลงไปทํานองเดียวกันกับที่แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชยเมื่อ พ.ศ.
2528 ที่กลาวมาในตอนตน
10. การสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินและสั่งหามบุคคลออกนอกประเทศ
เปนมาตรการปองกันการยักยายถายเททรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําผิดของ
ผูบริหารและหลบหนีออกนอกประเทศดวยหลักการและกฎเกณฑเดียวกันกับมาตรการที่ใชกับ
ธนาคารพาณิชย
ความเปนมาในระยะที่สาม พ.ศ. 2535
แมจะไดมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนฯ
มาเปน
ระยะ ๆ ดังกลาวแลว เพื่อใหเหมาะสมกับภาวะการณที่เปลี่ยนไป แตเพราะเหตุที่การพัฒนา
ธุรกิจการเงินของสถาบันการเงินในโลกปจจุบันเดินหนาโดยไมหยุดยั้ง นอกจากนี้ ประเทศไทย
ตองเตรียมการตอความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญที่ตองเดินหนาไปสูการเปนศูนยกลางทางการเงินใน
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ภูมิภาคดังกลาวแลว จําเปนตองมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนใน
พ.ศ. 2535 อีก สรุปสาระสําคัญไดดังนี้16
1. ในเรื่องคํานิยาม
ตามมาตรา 4 มีการแกไขเพิ่มเติมเขาไปอีกสองคํา คือ "บัตรเงินฝาก" กับคําวา
"เงินกองทุน" ซึ่งใชถอยคําในการใหความหมายอยางเดียวกันกับคํานิยามในพระราชบัญญัติการ
ธนาคารพาณิชยฯ พ.ศ. 2535 นั่นเอง นอกจากนี้ยังไดมีการยกเลิกนิยามคําวา "ธุรกิจหลักทรัพย"
"กิจการนายหนาซื้อขายหลักทรัพย" "กิจการคาหลักทรัพย" "กิจการที่ปรึกษาการลงทุน" "กิจการ
จัดจําหนายหลักทรัพย" "กิจการจัดการลงทุน และ "บริษัทหลักทรัพย" ตลอดจนคําวาธุรกิจ
หลักทรัพยออกจากคํานิยาม "ใบอนุญาต" ดวย เพราะไดมีการแยกธุรกิจหลักทรัพยออกไป
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยมีสํานักงานคณะ
กรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปนผูกํากับ ดูแลธุรกิจประเภทนี้ตอไปแทนธนาคารแหง
ประเทศไทย ดวยเหตุผลที่วาธุรกิจหลักทรัพยเปนเรื่องของตลาดทุน ไมใชเรื่องของตลาดเงินที่จะ
อยูในความดูแลรับผิดชอบของธนาคารกลางตามหลักสากล
2. ยกเลิกอํานาจของรัฐมนตีเกี่ยวกับการจัดตั้ง และการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจหลักทรัพย
ไดมีการแกไขมาตรา 7(3) ในเรื่องอํานาจของรัฐมนตรีที่จะออกกฎกระทรวง
กําหนดกิจการอื่นใดใหเปนธุรกิจเงินทุนหรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร โดยตัดคําวาธุรกิจหลักทรัพย
ออก รวมทั้งการตัดมาตรา 8 วรรคสอง ในเรื่องของการจัดตั้งและการขอรับใบอนุญาตของบริษัท
หลักทรัพยออกไปทั้งวรรค
3. จํานวนหุนของผูมีสัญชาติไทยและกรรมการเปนผูมีสัญชาติไทย
หลักการที่บัญญัติไวในมาตรา 17 วรรคหนึ่ง และวรรคสองเดิม เปนเรื่องบังคับ
ใหกระจายการถือหุนแกผูถือหุนรายยอยไวดวย ดวยเจตนาที่จะใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การควบคุมการบริหารงานของบริษัทเงินทุน เพื่อใหไดผลในทางปฏิบัติ การแกไขเพิ่มเติมในครั้งนี้
จึงตัดความในวรรคหนึ่งและวรรคสองออกไป คงเหลือความในวรรคทายที่วา "บริษัทเงินทุนตองมี
จํานวนหุนที่บุคคลผูมีสัญชาติไทยถืออยูไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
16

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่
3) พ.ศ.2535.
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และตองมีกรรมการเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทยไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด" ซึ่ง
คงไวอยางเดิม และเพิ่มเติมขอยกเวนโดยตอขอความตอนทายไววา "แตในกรณีที่มีเหตุจําเปน
ตองแกไขฐานะหรือการดําเนินงานของบริษัทเงินทุนนั้น รัฐมนตรีดวยคําแนะนําของธนาคารแหง
ประเทศไทยมีอํานาจผอนผันใหมีจํานวนผูถือหุนหรือกรรมการเปนอยางอื่นได ในการผอนผันนั้น
จะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ได"
การเพิ่มเติมขอความดังกลาวนี้ เพื่อเปดโอกาสใหบุคคลตางดาวเขามาถือหุนเกิน
จํานวนที่กําหนดไวในตอนตนได
4. สาระสําคัญของบัตรเงินฝาก
เมื่อเพิ่มธุรกิจรับฝากเงินที่จะตองจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกําหนดไวใหบริษัท
เงินทุนกระทําได จึงตองบัญญัติถึงวิธีการออกบัตรเงินฝากไววาตองมีสาระสําคัญอะไรบาง ใน
ทํานองเดียวกับตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินเทาที่จะนํามาปรับใชไดตามมาตรา 27 ทวิ นอก
จากนั้นมาตรา 27 ตรี ยังบัญญัติใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับตั๋วเงินตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาบังคับใชแกบัตรเงินฝากโดยอนุโลมหลายบทมาตราดังไดกลาวไวแลว ในเรื่องบัตรเงิน
ฝากของธนาคารพาณิชยซึ่งเปนบทบัญญัติที่มีความอยางเดียวกัน
5. การดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพย หนี้สิน หรือภาระผูกพัน
มาตรา 29 เดิมกําหนดใหบริษัทเงินทุนตองดํารงเงินกองทุนเปนอัตราสวนกับ 1.
สินทรัพยเสี่ยง และ 2. จํานวนเงินที่รับรองและหรือรับอาวัลตั๋วเงิน ไมต่ํากวาอัตราที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนดดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ซึ่งจะกําหนดอัตราไวตางกัน แตที่แกไข
ใหมนั้นใชคําวาสินทรัพยโดยไมมีคําวาเสี่ยงอยูดวยเพราะสินทรัพยทุกชนิดของสถาบันการเงินเปน
สินทรัพยเสี่ยงอยูแลว ซึ่งอัตราความเสี่ยงนี้จะไมเทากัน ทั้งนี้โดยอาจจะรวมหนี้สินหรือภาระผูกพัน
ซึ่งไมหมายความเพียงเฉพาะเงินที่รับรองและหรือรับอาวัลตั๋วเงินเทานั้น แตยังหมายรวมถึงการค้ํา
ประกันในรูปแบบตาง ๆ ที่บริษัทเงินทุนกระทําไดดวย ซึ่งอัตราสวนตามบทบัญญัติใหมนี้
ธนาคารแหงประเทศไทยดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีไดกําหนดใหบริษัทเงินทุนตองดํารงเงิน
กองทุนเปนอัตราสวนกับสินทรัพยที่มีความเสี่ยงแตละประเภทตางกันคือ บางประเภทกําหนดไว
รอยละ 0 คือ ไมมีความเสี่ยงเลย เชน เงินสด เงินฝากที่ธนาคารแหงประเทศไทย เปนตน บาง
ประเภทกําหนดไวรอยละ 20 บางประเภทกําหนดไวรอยละ 50 และบางประเภทที่มีความเสี่ยงสูง
ก็กําหนดไวรอยละ 100 เต็ม เปนตน
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6. หามใหกูยืมหรือลงทุนหรือกอภาระผูกพันใหบุคคลใดเกินอัตราที่กําหนด
สวนในดานการใหกูยืมเงิน หรือลงทุนในกิจการของผูอื่น หรือกอภาระผูกพันหรือ
จายเงินตามภาระผูกพันเพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน เมื่อ
สิ้นวันหนึ่ง ๆ มาตรา 35 หามมิใหเกินจํานวนเงินหรืออัตราสวนกับเงินกองทุนทั้งหมดหรือเงินกอง
ทุนชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยกําหนดดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ทั้งนี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศ
ไทย โดยในการอนุญาตนั้นจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได และในวรรคสอง การกระทําดังกลาว
ตองนับรวมกับจํานวนที่กระทําตอบุคคลรวม 5 ประเภทที่ถือไดวาอยูในสถานภาพเดียวกันกับ
บุคคลนั้นดวย ทั้งนี้ เปนการแกไขเพิ่มเติมใหรวมภาระผูกพันหรือการจายเงินตามภาระผูกพันเขา
ไปกับการใหกูยืมหรือลงทุนในกิจการของบุคคลหนึ่งบุคคลใดอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง
รวมกัน เมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ ดวย สวนการกําหนดอัตราสวนของธุรกรรมเหลานี้กับเงินกองทุนนั้น
เนื่องจากมีการแกไขเพิ่มเติมเรื่องเงินกองทุนใหมใหมี 2 ชนิด คือ เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงิน
กองทุนชั้นที่ 2 จึงกําหนดใหมวาจะกําหนดใหเปนอัตราสวนกับเงินกองทุนทั้งหมดหรือเงินกองทุน
ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดก็ได
นอกจากนี้ ยังเพิ่มความสามารถในวรรคสามของมาตรานี้ใหมีการควบคุมการให
กูยืมเงินหรือกอภาระผูกพันหรือจายเงินตามภาระผูกพันตามวรรคแรกไวอีกระดับหนึ่งวาถาบุคคล
นั้น เปนหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด จํานวนเงินที่ใหกูยืมหรือกอภาระผูกพันหรือจายเงินตาม
ภาระผูกพันรวมกันจะตองไมเกินอัตราสวนกับทุนหรือเงินกองทุนของบุคคลนั้นตามที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด เวนแตจะไดรับผอนผันจากธนาคารแหงประเทศไทย และในการผอนผันนั้น
จะกําหนดเฉพาะธุรกิจเงินทุนบางประเภทโดยจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได
7. ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย
ตั้งแตมาตรา 39 ถึงมาตรา 49 ซึ่งเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพยได
ถูกยกเลิกไป เพราะมีการแยกธุรกิจหลักทรัพยออกไปบัญญัติไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทัพย พ.ศ. 2535
8. อํานาจพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ มาตรา 68(3) จึงได
แกไขเพิ่มเติมใหชัดเจนวาในการเขาไปในสถานที่ใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความ
ผิดฐานประกอบธุรกิจเงินทุน (มาตรา 11) หรือเครดิตฟองซิเอร (มาตรา 50) โดยไมไดรับอนุญาต
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ไดอีกกรณีหนึ่ง ความวา หรือมีหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดดังกลาวเพื่อ
ตรวจสอบได เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ โดยตัดความผิดฐานประกอบธุรกิจหลักทรัพยโดยไมไดรับอนุญาต
ตามมาตรา 39 ออก
9. บทกําหนดโทษ
นอกจากจะมีบทกําหนดโทษสําหรับการฝาฝนมาตรการที่แกไขเพิ่มเติมขึ้นแลว
ยังมีการปรับปรุงอัตราโทษใหสูงขึ้นทั้งโทษปรับและโทษจําคุกตามที่บัญญัติไวในมาตรา 70
มาตรา 71 มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 75
3.5 บทบาทของสถาบันการเงินกับระบบเศรษฐกิจ (Roles of Financial Institutions in Ecomics
System)
ในปจจุบันระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วไป เงินทุนนับเปนปจจัยสําคัญในการขยาย
การผลิตและเพิ่มผลผลิตในระบบเศรษฐกิจ กลาวคือ ถาเงินทุนมีจํานวนจํากัด ก็จะไมสามารถที่จะ
เอื้ออํานวยใหระบบเศรษฐกิจของแตละประเทศเจริญเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพหรืออาจจะมี
เงินทุน แตไมมีการนําเอาไปใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นสถาบัน
การเงิน (Financial Institutions) จึงเขามามีบทบาทและความสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
ทางดานเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก โดยสถาบันการเงินจะทําหนาที่เปนตัวกลางสําหรับ
การรวบรวมเงินออมไปยังผูลงทุนในรูปแบบตาง ๆ กันเพื่อตอบสนองความตองการเงินทุนที่มีอยู
อยางไมจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นสถาบันการเงิน จึงเปนแหลงเงินทุนที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ทางดานเศรษฐกิจของประเทศ เพราะถาหากไมมีสถาบันการเงิน ยอมจะมีผลทําให
กิจกรรมตาง ๆ ทางดานเศรษฐกิจไมสามารถที่จะดําเนินการไดอยางสะดวกและคลองตัวในการ
จัดหาเงินทุนเพื่อประกอบธุรกิจไดอยางมีศักยภาพ
เมื่อสถาบันการเงินเปนตัวกลางทางการเงินของประเทศที่จัดตั้งขึ้นภายในขอบเขตที่
กําหนดของสถาบันการเงินแตละประเภท ซึ่งมีลักษณะของหนาที่การดําเนินงานที่แตกตางกัน
ออกไป โดยที่สถาบันการเงินประเภทตาง ๆ อาจจะทําหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง
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พรอม ๆ กันไปก็ได สําหรับหนาที่ของสถาบันการเงิน (The Function of Financial Institution)
มีรายละเอียดดังตอไปนี้คือ17
สถาบันการเงินเปนศูนยกลางทางการเงินของระบบเศรษฐกิจ สถาบันการเงินจะเปน
แหลงกลางทางการเงิน ทั้งนี้เพื่อใหผูกูและผูใหกูสามารถที่จะตอบสนองความตองการ ตอกัน
ได โดยไมจําเปนที่จะตองรูกันมากอน ซึ่งการทําหนาที่ของสถาบันการเงินดังกลาวนั้นยอมจะกอ
ใหเกิดประโยชนอยางนอยที่สุด ก็คือ ผูกูสามารถที่จะกูยืมไดโดยไมตองรูจักผูออมมากอน และ ผูกู
สามารถที่จะยืมเงินเปนจํานวนมากกวาที่ผูออมแตละรายจะใหกูได โดยสถาบันการเงินสามารถที่
จะรวบรวมเงินออมจากรายเล็ก ๆ เปนเงินกูจํานวนมากไดอยางมีประสิทธิภาพ
สถาบันการเงินยอมที่จะใหความปลอดภัยไดดีกวาเงินของผูออม กลาวคือ การที่เจา
ของเงินกูไดใหผูกูทําการกูยืมเงินไปโดยตรง มักจะเกิดความเสี่ยงมากกวาการใหผูกู โดยผาน
สถาบันการเงิน ทั้งนี้เนื่องจากสถาบันการเงินทําธุรกิจการเงินโดยเฉพาะมาตลอดยอมจะมีผลทํา
ใหสถาบันการเงินมีประสบการณและความชํานาญงานมากกวาบุคคลธรรมดา
ประกอบกับ
สถาบันการเงินมีเงินทุนไหลเขาออกอยูตลอดเวลา โดยไมขาดตอนและสถาบันการเงิน ยอมจะมี
เงินทุนและขนาดของเงินมากเพียงพอที่จะจางผูที่มีความรูความชํานาญพิเศษทางดานการเงิน
ธุรกิจเขามาเปนผูบริหาร ตลอดจนสถาบันการเงินสามารถที่จะกระจายเงินกูออกไปไดหลายทาง
ดวยกัน ซึ่งเทากับเปนการลดความเสี่ยงลงไดมากและในขณะเดียวกัน
สําหรับการทําหนาที่ดังกลาวของสถาบันการเงินนั้น ยอมจะกอใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางนอยที่สุด 3 ประการ ดังรายละเอียดตอไปนี้คือ
1. สถาบันการเงินชวยใหเงินออมถูกนําไปลงทุนไดมากขึ้น ซึ่งถาหากเงินออมถูกทิ้งไว
เฉย ๆ ยอมจะไมเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแตประการใด แตถาหากเงิน
ออมถูกนํามาใชโดยผานสถาบันการเงิน ทั้งนี้เพื่อนํามาใชสําหรับการลงทุนก็จะกอใหเกิดผลผลิต
และรายได ตลอดจนการจางงานอยางเต็มที่ เนื่องจากสถาบันการเงินมีโอกาสที่จะระดมเงินออม
ไดดีที่สุด
ทั้งนี้เพราะสถาบันการเงินเปนสถาบันการเงินที่มีความรู ความสามารถและความ
ชํานาญในดานธุรกิจการเงินมากที่สุด
17

สุริยะ เจียมประชานรากร, สถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย (ศูนยสงเสริมวิชาการ :
2536), หนา 15.
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2. สถาบันการเงินชวยใหมีการใชเงินทุนไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา คือเงินออมที่
สถาบันการเงินระดมมาไดนั้นยอมจะถูกนําไปใชในการใหกูแกผูกูที่มีประสิทธิภาพ ในการลงทุน
ทั้งนี้เพราะผูที่มีประสิทธิภาพในการผลิต ยอมสามารถที่จะใชเงินทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
นับเปนประโยชนตอการผลิตและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
3. สถาบันการเงินชวยใหมีการแขงขันมากขึ้นในตลาดการเงิน กลาวคือ ถาหากแตละ
ประเทศตางก็มีสถาบันการเงินมากเพียงใดก็ตาม ก็ยิ่งจะมีผลทําใหเกิดการแขงขันในตลาดการเงิน
มากขึ้นเทานั้นและก็จะสงผลทําใหโครงสรางอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินตางๆยิ่งจะใกลเคียง
กันมากขึ้น ซึ่งเทากับเปนการลดโอกาสที่ผูกูจะถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยผูใหกูมากเกินความจําเปน
ดังนั้นเมื่อผูกูเสียดอกเบี้ยนอยลงจึงสงผลทําใหเกิดการลงทุนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น และเมื่อ
การลงทุนมีมากขึ้น ยอมจะกอใหเกิดการขยายตัวของผลผลิตและรายได ตลอดจนการจางงาน
สําหรับประเภทของสถาบันการเงินในตลาดเงิน และตลาดทุนนั้น จะเห็นไดวาสถาบัน
การเงินจะทําหนาที่เปนตัวกลางทางดานการเงินที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเงินภายใตขอบเขตที่
กฎหมายกําหนดไว ซึ่งจะมีลักษณะแตกตางกันออกไปในแตละสถาบัน กลาวคือ บางสถาบันอาจ
จะทําหนาที่เปนทั้งตลาดเงินและตลาดทุน เชน ธนาคารกลาง และธนาคารพาณิชย ตลอดจน
บริษัทเงินทุน เปนตน ในขณะที่บางสถาบันอาจจะทําหนาที่ในตลาดใดตลาดหนึ่งโดยเฉพาะ เชน
บริษัทประกันชีวิตและประกันภัย และกองทุนรวม เปนตน ดังนั้น สถาบันการเงินทั้งในตลาดเงิน
และตลาดทุน

บทที่ 4
มาตรการทางกฎหมายของไทยที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
4.1 แนวความคิดเรื่องความรับผิดทางอาญา
4.1.1 แนวความคิดเรื่องความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล
ปญหาขอถกเถียงของนักนิติศาสตรเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล วาจะ
ตองรับผิดเพียงใดหรือไมนั้น ไดมีการโตเถียงกันมาเปนระยะเวลานาน ทั้งในประเทศคอมมอนลอว
และประเทศซีวิลลอว โดยไดมีความเห็นแยกกันออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายหนึ่งเห็นวานิติบุคคลไม
อาจมีความรับผิดทางอาญาได สวนอีกฝายหนึ่งมีความเห็นไปในทางตรงกันขามคือ เห็นวานิติ
บุคคล อาจมีความรับผิดในทางอาญาได สําหรับเหตุผลที่นักนิติศาสตรทั้ง 2 ฝาย นําขึ้นมาเปนขอ
ถกเถียง ไดแก1
4.1.1.1 เหตุผลของฝายที่เห็นดวยวานิติบุคคลไมควรตองรับผิดทางอาญา มีดังนี้
(1) นิติบุคคลถูกสมมุติขึ้นโดยกฎหมาย ไมมีตัวตน ไมมีจิตใจ โดยสภาพจึงจะมี
การกระทําหรือมีเจตนาในการกระทําที่เปนหลักแหงความรับผิดทางอาญาอยางบุคคลธรรมดาไม
ได เพราะเจตนาตามกฎหมายอาญาหมายถึงเจตนาของบุคคลธรรมดาเทานั้น2 การใหนิติบุคคล
รับผิดในทางอาญา จึงเปนการขัดกับสภาพของนิติบุคคล
(2) นิติบุคคลมีสิทธิและหนาที่ภายในขอบวัตถุประสงค ดังนั้น นิติบุคคลจะ
ประกอบกิจการใด จะตองกระทําภายในขอบเขตแหงวัตถุประสงค (intra vires) เทานั้น กฎหมาย
มิไดบัญญัติความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลไวแตอยางใด

จิตติ ติงศภัทิย, คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตอน 1, พิมพครั้งที่ 6
(กรุงเทพฯ: สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2521), หนา 507-509.
2
หยุด แสงอุทัย, บันทึกทายคําพิพากษาฎีกาที่ 1144/2495, หนา 1194.
1
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(3) การลงโทษนิติบุคคลในทางอาญา ขัดตอหลักที่วา โทษเปนสิ่งเฉพาะตัวของ
บุคคลที่กระทําผิด (le personalite des peines)3 เชน การลงโทษปรับนิติบุคคลยอมเปนการ
กระทบกระเทือนตอผูที่มิไดกระทําผิดดวย
(4) เจตนารมณของโทษตามกฎหมายอาญามาตรา 18 คือ ประหารชีวิต จําคุก
กักขัง ปรับ ริบทรัพยสิน จะเห็นวาลักษณะของโทษ 5 ประการ เปนทางกําหนดโทษที่ใชสําหรับ
บุคคลธรรมดาเทานั้น ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการลงโทษ คือ เพื่อการทดแทน
การขมขู เพื่อการปรับปรุงแกไข และเพื่อมิใหมีโอกาสในการกระทําความผิดอีก การลงโทษนิติ
บุคคลยอมไมอาจบรรลุวัตถุประสงคในทางอาญาได เพราะมีโทษบางอยางที่จะใชบังคับกับนิติ
บุคคลไมได เชน โทษที่กระทําตอรางกาย อันไดแก ประหารชีวิต จําคุก และกักขัง เปนตน
4.1.1.2 เหตุผลของฝายที่เห็นดวยวานิติบุคคล ควรตองรับผิดทางอาญา มีดังนี้
(1) กฎหมายได รับรองฐานะของนิติ บุ คคล นิติบุคคลจึงอาจมี ความรับผิ ดทาง
อาญาได เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับวัตถุประสงค สิทธิและหนาที่ ความรับผิดชอบ ภายในขอบเขตแหง
กฎหมาย
(2) ถาหากจะถือวานิติบุคคลไมควรมีความรับผิดทางอาญาแลว ก็ยอมจะเปนผล
ใหนิติบุคคลมีเสรีภาพถึงขนาดที่จะทําอะไรก็ได โดยไมตองเกรงกลัววาจะตองรับผิดทางอาญา
(3) กรณีที่กฎหมายบัญญัติใหนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคในทางเพง และผูแทนได
กระทําไปเพื่อประโยชนของนิติบุคคล โดยการกระทํานั้นเปนการกระทําผิดทางอาญา ก็ตองถือวา
นิติบุคคลยังตองรับผิด จะถือวาไมเปนการกระทําภายในขอบวัตถุที่ประสงค (intra vires) เพื่อไม
ตองรับผิดทางอาญาโดยสิ้นเชิงไมได
(4) การใหนิติบุคคลรับผิดทางอาญา จะเปนการปองกันมิใหนิติบุคคล แสวงหา
ประโยชนที่มิชอบดวยกฎหมาย (received the fruits of the illegetimate enterprise)4 และเปน
การเพิ่มความเครงครัดในการดําเนินงานของนิติบุคคลใหมีความระมัดระวังยิ่งขึ้น
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, “ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล:การศึกษาทางกฎหมาย
เปรียบเทียบโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศไทย”, (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527), หนา 6.
3
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(5) วัตถุประสงคในการออกกฎหมาย ไมวาจะเปนกฎหมายแพ งหรือกฎหมาย
อาญาก็ตาม ยอมใชบังคับแกบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลดวย แมโทษบางประการจะไมสามารถ
ลงแกนิติบุคคลได ก็ยังมีโทษปรับและริบทรัพยสิน ที่สามารถนํามาใชบังคับได สวนโทษประหาร
ชีวิตก็อาจเทียบไดกับการยกเลิกนิติบุคคลนั้นเอง และนอกจากนั้น ศาลอาจใชวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย เชน สั่งหามดําเนินกิจการหรือสั่งเลิกประกอบกิจการได5
จากความเห็นขางตน จะพบวา นิติบุคคลเกิดขึ้นโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมาย มี
สิทธิหนาที่ตาง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ทําใหความรับผิดของนิติบุคคลนาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับ
การใชสิทธิหรือปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ของตนในทางแพงเทานั้น แตเนื่องจากกิจการของนิติบุคคล
กวางขวางยิ่งขึ้น ความจําเปนที่จะตองใชวิธีบังคับความรับผิดของนิติบุคคลโดยวิธีการทางอาญาก็
เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได เพราะในบางกรณีก็ไมเปนการเพียงพอที่จะใชวิธีการทางแพงบังคับแก
นิติบุคคลเพียงอยางเดียว จําเปนอยางยิ่งที่ตองกําหนดใหนิติบุคคลมีความรับผิดทางอาญาและ
กําหนดโทษที่จะลงกับนิติบุคคลไว6 และในปจจุบัน นิติบุคคลที่กระทําความผิดเปนจํานวนมาก คือ
นิติบุคคลประเภทหางหุนสวนบริษัท (Corporation)
ในกรณีของประเทศไทย ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล นักกฎหมายสวนใหญมี
ความเห็นตรงกันวา นิติบุคคลควรตองมีความรับผิดในทางอาญา ทั้งนี้โดยเหตุผลที่ในการประกอบ
การคาพาณิชยสมัยใหมมักจะประกอบกิจการในรูปของนิติบุคคล ถาจะถือวานิติบุคคลไมอาจรับ
ผิดทางอาญาได ก็จะเกิดผลสะทอนที่ไมพึงปรารถนาแกสังคม7 แตถึงแมนักกฎหมายจะเห็นพอง
ตองกันวา นิติบุคคลควรตองมีความรับผิดทางอาญา แตก็ยังมีปญหาที่สับสนอยู คือ นิติบุคคลจะ
ตองรับผิดทางอาญาภายในขอบเขตเชนใด เพราะประมวลกฎหมายอาญาของไทยมิไดบัญญัติถึง

ervin Hacker, supra note 1, p.98.
5
ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล, “ความรับผิดทางอาญานิติบุคคล”, วารสารกฎหมาย ปที่ 3 ฉบับที่
2 (2520) ,หนา 127.
6
จิตติ ติงศภัทิย, คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตอน 1. พิมพครั้งที่ 6 (สํานัก
อบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2521), หนา 507-509.
7
วิโรจน บริรักษจรรยาอัตร, “ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล”, ดุลพาห, ปที่ 9
(2505), หนา.768-769.
4
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ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลไวโดยตรง จะมีเฉพาะตามพระราชบัญญัติตาง ๆ บางฉบับ
เทานั้นที่จะบัญญัติความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลไดโดยชัดแจง8
จากการยอมรับความคิดในเรื่องการรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล ทําใหนิติบุคคลตอง
ถูก ลงโทษตามวิธีการทางกฎหมาย การลงโทษจึงถื อเป น มาตรการทางกฎหมาย ที่ ใชบั งคับ ผู
ที่กระทําความผิด โดยวัตถุประสงคของการลงโทษทางอาญากับนิติบุคคล เพื่อ
ก. ปองกันมิใหนิติบุคคลมีเสรีภาพในการแสดงเจตนา หรือกระทําการมากเกินไป
ข. มิให บุ ค คลธรรมดาอาศั ย นิ ติบุ ค คลเป น ชอ งทางในการหลี ก เลี่ยงความรับ ผิ ด ทาง
อาญา ในการดําเนินงาน หรือกระทํากิจการตาง ๆ
ค. กอใหเกิดมีการควบคุมการดําเนินกิจการของนิติบุคคล อันเปนประโยชนแกสมาชิก
ของนิติบุคคลและปองกันการกระทําความผิด
4.1.2 แนวคิดเรื่องความรับผิดทางอาญาของสถาบันการเงิน
แนวคิดเรื่องความรับผิดทางอาญาของสถาบันการเงิน มาจากพื้นฐานในเรื่องความ
รับผิดทางอาญาของนิติบุคคล กลาวคือ เปนที่ยอมรับวานิติบุคคลสามารถมีความรับผิดทางอาญา
ได สถาบันการเงินซึ่งเปนนิติบุคคลประเภทหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ จึงตองมีความ
รับผิดทางอาญาเชนกัน แตเนื่องจากสถาบันการเงินมีความสําคัญอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทําใหการออกกฎหมายเกี่ยวกับความผิดทางอาญาของสถาบันการเงิน มีลักษณะเปน
กฎหมายที่กําหนดการกระทําที่เปนความผิด โดยประสงคใหการกระทําเชนนั้นเปนความผิดและ
ตองรับโทษ กลาวคือ ลักษณะของการกระทําไมไดเปนความผิดในตัวเอง แตกฎหมายบัญญัติให
ถือวาเปนความผิดทางอาญาและ ในขณะนี้บทบัญญัติกฎหมาย ที่ใชบังคับแกสถาบันการเงิน ได
กําหนดความรับผิดของสถาบันการเงินออกเปน 2 สวน คือ
ก. ความผิดตอการกํากับดูแลและโทษ
กฎหมายไดบัญญัติใหสถาบันการเงินปฏิบัติตามกฎหมาย โดยกําหนดใหกระทําตาม
ที่กําหนดไวไมวาจะเปนเรื่องการบริหาร, การดํารงสภาพคลองของเงินทุนและ การประกอบธุรกิจ
8

เชน พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด
สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ.2499.
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ซึ่งทั้ง 3 กรณี ถือเปนเรื่องสําคัญที่รัฐจะตองเขามาควบคุมกํากับดูแล โดยการออกบทบัญญัติใน
ทางกฎหมายมาบังคับใชอยางเครงครัด พรอมกําหนดบทลงโทษไว ถาหากมีการฝาฝน เพื่อใชเปน
มาตรการควบคุมในสถาบันการเงินประกอบกิจการโดยชอบธรรมถูกตองตามกฎหมายที่รองรับไว
ข. ความผิดที่เกิดจากการกระทําโดยทุจริตและอัตราโทษ
นอกจากความผิด ที่ ผู บ ริห ารของสถาบั น การเงิน จะต องรับ ผิด ในฐานะเป น ผู บ ริห าร
สถาบันการเงินที่ปฏิบัติฝาฝนกฎหมายแลว ปญ หาอีกสวนหนึ่งคือ เจตนาทุจริต หรือ ความไม
ซื่อสัตยของผูบริห าร ซึ่งแตเดิม ไมมีกฎหมายบัญ ญั ติความผิดและกําหนดโทษจากการกระทํา
ความผิดโดยทุจริตของผูบริหาร แตตอมาไดพัฒ นากฎหมาย เพื่อตอบสนองความตองการของ
สังคม และเพื่อคุมครองสาธารณชน จึงไดบัญญัติความผิดจากการกระทําโดยเจตนาทุจริตของ
ผูบริหารใหรับผิดเปนการสวนตัว เชน
(ก) กรณีผูบริหารหลอกลวงประชาชน ดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จ
(ข) ผูบริหารครอบครองทรัพยสินของบริษัท หรือของคนอื่นที่รวมอยูดวย แลวเบียดบัง
เอาทรัพยสินนั้นเปนของตนเอง
(ค) ผูบริหารเอาไปเสีย ทําใหเสียหาย ทําใหเสื่อมคา ซึ่งทรัพยสินที่ครอบครอง เพื่อให
เกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชนทั่วไป เปนตน
4.1.3 แนวความคิดเรื่องการลงโทษนิติบุคคล
การลงโทษเปนสิ่งจําเปนและเปนสวนหนึ่งของสังคมอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได9 ตามหลัก
กฎหมายอาญา คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2 วรรคแรก บัญญัติไววา “บุคคลจักตองรับ
โทษในทางอาญาตอเมื่อไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชในขณะกระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและ
กําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิดนั้นตองเปนโทษที่บัญญัติไวในกฎหมาย10

9

Walter C. Reckless, Criminal Behavior 1 ed, (Mc Gram – Hill Book Company
Inc.,1940), P.256.
10
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1, พิมพครั้งที่ 6 (คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542), หนา 13.
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ในการศึกษาเรื่องโทษที่จะลงกับนิติบุคคลในทางอาญานั้น จําเปนที่จะตองเขาใจเรื่อง
วัตถุประสงคของการลงโทษใหถองแทเสียกอน ซึ่งวัตถุประสงคของการลงโทษ แบงไดดังนี้
ก. การลงโทษเพื่อแกแคนทดแทน (Retribution)
การลงโทษเพื่อการแกแคน ซึ่งมีหลักวา ผูใดกระทําการใดยอมไดรับผลตอบแทนจาก
การกระทํานั้น11 กลาวคือ ใครกระทําผิดตอบุคคลอื่นไมวาทางรางกายหรือทรัพยสิน บุคคลนั้นจะ
ไดรับการกระทําในสิ่งนั้นกลับไปบาง ซึ่งตอมาพัฒนามาเปนหลักตาตอตา ฟนตอฟน (lex talionis)
อัตราการลงโทษตามทฤษฎีนี้ มักจะไมระบุวาโทษอันเปนผลรายที่ไดรับนั้นเปนประการใด เนื่อง
จากการลงโทษโดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูที่ไดรับความเสียหาย กลาวคือ
เปนความพอใจของผูเสียหาย การไดลงโทษเพื่อใหสาสมกับความผิดที่ผูกระทําความผิดไดกระทํา
ขึ้น ใหเขารูสึกวาไดรับการชดใชแลว (paid) โดยผูกระทําความผิด12 และเปนการลงโทษเพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมแกผูเสียหาย (fairness)
ข. การลงโทษเพื่อการขมขู
การลงโทษเพื่อการขมขู เปนการลงโทษเพื่ออนาคต กลาวคือ เปนการลงโทษเพื่อขมขู
ตัวผูกระทําความผิดใหเข็ดหลาบ ไมกลาจะกระทําความผิดซ้ําอีก ทั้งยังเปนตัวอยางใหคนทั่วไป
เห็น ไมกลาเลียนแบบหรือกระทําความผิดตาม
ค. การลงโทษเพื่อการคุมครองและปองกัน (Prevention of crime)
การลงโทษเพื่อคุมครองและปองกันสังคม เปนการพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งของการลงโทษ
เพื่อการขมขู กลาวคือ นอกจากลงโทษโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันมิใหผูกระทําความผิดกระทํา

11

เรื่องเดียวกัน, หนา 574 .
12
ณรงค ใจหาญ, คําอธิบายกฎหมายอาญาภาคหนึ่งวาดวยโทษและวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย, พิมพครั้งที่ 1 (คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2534), หนา 6.
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ความผิดซ้ําอีกในอนาคต ยังมีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปรับปรุง (Reformation) ผูกระทําความผิด
หรือตัวอาชญากร ใหสามารถดํารงชีวิตอยูตอไปในสังคม อยางมีประโยชน13
ง. การลงโทษเพื่อแกไขปรับปรุง (Reformation)
การลงโทษเพื่อการแกไขปรับปรุง เปนการลงโทษเพื่อวัตถุประสงคในอนาคต คลาย
กับการลงโทษเพื่อการขมขู แตมีความแตกตางกัน กลาวคือ การลงโทษเพื่อการแกไขปรับปรุงนั้น
สงผลเฉพาะตัวผูกระทําความผิดใหผูกระทําความผิดเมื่อไดรับโทษแลวจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และกลับตัวเปนคนดีเพื่อกลับเขาสูสังคมไดอีกครั้ง โดยไมเกิดปมดอยวาตนไดเคยกระทําความผิด
และไดรับโทษ14
จะเห็ น ว า การลงโทษเพื่ อ การแก ไขปรับ ปรุ ง นั้ น เป น ความคิ ด สมั ย ใหม มุ ง พื้ น ฟู
ผูกระทําความผิดทั้งทางรางกายและจิตใจ เชน มีการลงโทษปรับแทนจําคุก หรือ การควบคุม
ความประพฤติแทนการจําคุกในความผิดที่ไมรายแรง
จากการศึกษาเรื่องวัตถุประสงคของการลงโทษ จะเห็นวาโทษทางอาญาเปนวิธีการ
ทางกฎหมาย การลงโทษ จึงถือเปนมาตรการทางกฎหมาย ที่ใชบังคับกับผูที่กระทําผิด ฉะนั้นเมื่อ
นําวัตถุประสงคของการลงโทษมากําหนดใชกับนิติบุคคลจึงควรพิจารณาถึงผลรับ ที่นิติบุคคลได
รับ ภายหลังจากการลงโทษ วาเปน ไปตามวัตถุประสงคห รือไม กลาวคือ ต องพิจารณาถึงสิ่ งที่
นิ ติ บุ ค คลหวงแหน และผลของการลงโทษกระทบต อ สิ่ ง นั้ น โดยตรง จึ ง จะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค ซึ่งสิ่งที่นิติบุคคลหวงแหน คือ สิ่งที่นิติบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญ ไดแก
1. เสรีภาพในการมี สิน ทรัพ ยและทรัพ ยสิน ทรัพ ยสิน ของนิ ติ บุคคลเป น เครื่องมื อ
แสดงถึงความมั่นคงของกิจการ
13

อภิวรรณ โพธิ์บุญ, “ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล : ศึกษาเฉพาะโทษที่จะลงแก
นิติบุคคล”, (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2543),
หนา 47.
14
สหธน รัตนไพจิตร, “ความประสงคของการลงโทษอาญา : ศึกษาเฉพาะประเทศ
ไทย”,(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527) ,หนา
60.
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2. เสรีภาพในการประกอบกิจการ กลาวคือ ในภาวะที่เศรษฐกิจพัฒ นาไปอยางไม
หยุดยั้ง การมีอิสระภาพในการประกอบกิจการ (Free Trade) ถือวาเปนสิ่งที่นิติบุคคลตองการมาก
ที่สุด
3. เสรีภ าพในการมี เกี ย รติ ย ศชื่อเสีย ง กลาวคื อ ในภาวะการแขงขัน ทางธุ รกิ จใน
ปจจุบันจําเปนตองอาศัยชื่อเสียงเกียรติยศเปนเครื่องชวยใหเกิดความมั่นคงและมั่นใจตอบุคคล
ทั่วไป
จากที่กลาวถึงวัตถุประสงคการลงโทษในขางตน จะเห็นวาวัตถุประสงคของการลงโทษ
บุคคลธรรมดาและวัตถุประสงคของการลงโทษนิติบุคคลมีความแตกตางกัน ดังนั้นหากจะบังคับ
ใชโทษตามกฎหมายที่มีอยู มาปรับใชกับนิติบุคคล ถึงแมจะสามารถใชบังคับกับนิติบุคคลไดเปน
บางประเภท เชน โทษปรับและริบทรัพยสิน ก็ยังไมสามารถใชกับนิติบุคคลไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพได ซึ่งหากเปนเชนนี้แลวจะทําใหการปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดจากการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลไมไดผลเทาที่ควร
4.2 ลักษณะของมาตรการทางกฎหมายที่ใชบังคับ
4.2.1 ลักษณะของมาตรการทางกฎหมายที่ใชบังคับกับนิติบุคคล
ตามหลักกฎหมายไทย เมื่อพิจารณาจากบทลงโทษตามประมวลกฎหมาย มาตรา
1815 โดยเจตนารมณแลวมุงประสงคตอบุคคลธรรมดาที่กระทําความผิดอาญาเปนสําคัญ สวน
นิติบุคคลนั้น กฎหมายอาญามิไดบัญญัติบทลงโทษไวโดยตรง ดังนั้นนิติบุคคลจะตองรับผิดทาง
อาญาเปนการทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญา หรือรับผิดเฉพาะในกรณี กฎหมายบัญญัติให
รับผิดเทานั้น ซึ่งมาตรการทางกฎหมายที่ใชในปจจุบัน ไดแก

ก. มาตรการลงโทษทางอาญา

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 บัญญัติวา โทษสําหรับลงแกผูกระทําความผิด
มีดังนี้ (1) ประหารชีวิต (2) จําคุก (3) กักขัง (4) ปรับ (5) ริบทรัพยสิน
15
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จากสภาพและสถานะของนิติบุคคลที่ไมมีตัวตน ในการที่จะนํามาลงโทษไดทุก
กรณี กฎหมายจึงเปดชองใหลงโทษนิติบุคคล เทาที่ทําได ทําใหลักษณะของการลงโทษนิติบุคคล
จึงมีเพียงโทษปรับ และริบทรัพยสิน ซึ่งแยกไดดังนี้
โทษปรับ (Fine)
โทษปรับ เปนโทษที่กําหนดขึ้น เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคของการลงโทษตอ
บุคคลธรรมดา กลาวคือ เปนการใหผลรายตอทรัพยสินของผูถูกลงโทษ ใหผูถูกลงโทษจะตองเสีย
คาปรับเปนจํานวนตามที่ศาลพิจารณาในความผิดนั้น ๆ นอกจากนี้การลงโทษปรับยังมีผลกระทบ
ตอทรัพยสินเงินทองหรือกระทบตอเศรษฐกิจการเงินของบุคคลที่กระทําความผิด
โดยเฉพาะ
นิติบุคคล เนื่องจากนิติบุคคลมีความหวงแหนเงินทองของตน เพราะเงินทองถือเปนสภาพคลอง
ของการดําเนินกิจการ เมื่อเงินทองลดลง สภาพคลองของการดําเนินกิจการก็จะลดลง อันจะสงผล
ใหนิติบุคคลนั้นขาดความนาเชื่อถือ และมีผลตอการดําเนินธุรกิจตอไป
แตอยางไรก็ตาม ในความเปนจริง การลงโทษปรับนิติบุคคลมักจะเปนการปรับ
จํานวนเล็ ก น อย เมื่อเที ย บกับผลประโยชน ที่ นิ ติ บุ ค คลมี โอกาสดํ าเนิน กิจการ และไม สามารถ
บรรเทาความเสียหายได ซึ่งนับวายังไมเปนมาตรการลงโทษที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากชองในการ
เกิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่กระทําโดยนิติบุคคล หรือบอเกิดของการกระทําผิดที่เกิดจาก
นิติบุคคลยังคงเพิ่มขึ้นทุกวัน16 เชน ความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค หรือพระราช
บัญญัติสิ่งแวดลอมของไทย ซึ่งบางครั้งโทษปรับที่ศาลสั่งนั้นกําหนดใหลงโทษปรับถึง 100,000
บาท แตสวนใหญจะปรับเพียง 10,000 บาท จึงมีปญหาอยูวาการกําหนดโทษปรับเพียงเทานี้จะ
เพียงพอสําหรับลงโทษนิติบุคคลหรือไม เนื่องจากวัตถุประสงคของการลงโทษของนิติบุคคล เปน
การลงโทษเพื่อปองกันภัยตอสาธารณชน และเปนการปรามหรือขมขูมิใหนิติบุคคลกระทําความผิด
ซ้ําอีก ผูเขียนเห็นวา เจตจํานงที่แทจริงของการกําหนดโทษปรับนั้น เมื่อนํามาบังคับใชกับบุคคล
ธรรมดา หากจะนํามาบังคับใชกับนิติบุคคลก็ควรจะมีการปรับปรุงใหเหมาะสมมากขึ้น เพิ่มคาปรับ
ใหสูงขึ้น หรือ ปรับปรุงบทลงโทษในเรื่องคาปรับใหม กลาวคือ โทษปรับมีทั้งกําหนดจํานวน

Don Hanna, Corporate Criminal Liability The Criminal Law Quarterly no.31,
(1988-1989), pp.474-475.
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แนนอน และไมกําหนดแนนอน โทษปรับที่เหมาะสมกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คือโทษปรับ
แบบ Relative คือไม กําหนดค าปรับขั้น สูง แตปรับใหใกลเคียงกั บผลประโยชนที่ไดรับจากการ
ประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
โทษริบทรัพยสิน (Forfeiture of the penalty or crime forfeiture)
โทษริ บ ทรั พ ย สิ น มี ลั ก ษณะที่ ค ล า ยคลึ ง กั บ โทษปรั บ คื อ ไม เป น การกระทบถึ ง
รา งกายผู ก ระทํ า ผิ ด เพี ย งแต ก ระทบถึ งทรัพ ย สิ น เท า นั้ น ซึ่ งการลงโทษวิธีนี้ มั ก ถู ก นํ า มาใชใน
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือการกระทําความผิดโดยนิติบุคคลที่มุงประโยชนทางเศรษฐกิจเปน
สําคัญ
การริบทรัพยสินกฎหมายแบงออกเปน การริบโดยเด็ดขาด17 และการริบที่อยูใน
ดุลยพินิจของศาล18
1) การริบทรัพยสินโดยเด็ดขาด เปนกรณีที่กฎหมายกําหนดบังคับใหริบ ศาลจะ
ใชดุลยพินิจไมได ไดแก
ก. ทรัพยสินที่ผูใดทํา หรือมีไวเปนความผิด กลาวคือ ทรัพยสินนี้เปนสิ่งที่ผิด
กฎหมายอยูในตัวเอง หรือเปนความผิดในตัวเอง ทําใหกฎหมายตองบัญญัติหามไวโดยชัดแจง วา
หามไมใหทําหรือไมใหมี
ข. ทรัพยสินที่ใหอันมีลักษณะเปนสินบน หรือเพื่อจูงใจบุคคลใหกระทําความ
ผิดหรือเปนรางวัลในการที่บุคคลไดกระทําความผิด
2) การริบทรัพยสินที่อยูในดุลยพินิจของศาล ไดแก ทรัพยสินซึ่งบุคคลไดใชหรือมี
ไวเพื่อใชในการกระทําผิด ทรัพยสินซึ่งบุคคลไดมาโดยกระทําความผิด ทรัพยสินเหลานี้โดยสภาพ
แลว มิใชมีลักษณะเปนอาวุธหรือเปนอุปกรณที่เปนอันตราย
หากแตผูกระทําไดใชทรัพยสิน
ดังกลาวโดยเจตนาที่จะกระทําความผิดทําใหเกิดความเสียหายตอความสงบสุขของประชาชนใน
สังคม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32
18
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33,34
17
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ข. มาตรการอื่นที่ไมใชโทษทางอาญา
โดยทั่วไป กฎหมายมักจะลงโทษปรับนิติบุคคลเปนโทษหลัก และโทษริบทรัพยสิน
เปนโทษรอง ดังนั้นโทษปรับจึงเปนโทษที่มีความสําคัญในการบังคับใชกับนิติบุคคลที่กระทําผิด
อาญา แตอยางไรก็ตามนอกจากการลงโทษนิติบุคคลทางอาญาแลว กฎหมายเฉพาะอื่น ๆ ก็ได
บั ญ ญั ติ ลั ก ษณะที่ เป น ผลรา ยสํ า หรับ นิ ติ บุ ค คลในกรณี ที่ นิ ติ บุ ค คลนั้ น ก อ ความเสี ย หาย ซึ่ ง มี
มาตรการทางกฎหมายหลายวิธีคือ19
ก. การชดใชคาสินไหมทดแทนเปนการลงโทษ (Punitive Damages) ตามปกติ
คาสินไหมทดแทน มักจะถูกกําหนดขึ้นตามความเสียหายที่ผูเสียหายไดรับ ซึ่งในกรณีนี้ ความ
เสียหายที่แทจริง จึงเปนสิ่งสําคัญในการกําหนดคาสินไหมทดแทน แตอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวกับการเงิน ไดสรางความเสียหายแกประชาชนและสังคมอยางมหาศาล ดังนั้นคาสินไหม
ทดแทนในสวนของ Punitive Damages จึงสามารถกําหนดใหสูงกวาความเสียหายที่เปนรูปธรรม
เพื่อใชเปนคาสินไหมทดแทนดังกลาว เปนการลงโทษผูกระทําความผิด
ข. การลบล าง เลิก ลม หรือตัดสิท ธิ์ (Dissolution or Disqualification) เปนการ
ฟองรองเพิกถอนใบอนุญาต หรือขอใหเลิกลมการเปนนิติบุคคล เพื่อเปนการคุมครองผลประโยชน
ของสาธารณชน จากการกระทําละเมิดของนิติบุคคลในอนาคต
ค. คําสั่งของศาลที่เปนการหาม (Injunction) หรือใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง
เพื่อปองกันมิใหมีการกระทําที่ละเมิดตอสาธารณชนเกิดขึ้นอีก เพราะบางกรณีการลงโทษทาง
อาญาแกนิติบุคคลบางกรณีไมสามารถขมขู หรือขัดขวางการกระทําของนิติบุคคลได ดังนั้นการมี
ขอจํากัดในการหามกระทําการจึงนาจะเปนการยับยั้ง หรือขัดขวางการกระทําความผิดไดดีกวา
ง. วิธีการเพื่อความปลอดภัย โดยการคุมความประพฤตินิติบุคคล (Probation for
Juristic Person) เป น กรณี ที่ ศ าลสั่ งให พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ห รือ เจ า หน า ที่ ที่ ได รับ มอบหมาย
ดวงกมล พรรณลาภ, “มาตรการทางกฎหมายในการปองปรามอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจซึ่งกระทําโดยสถาบันการเงิน”, (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527).หนา 75.
19
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ควบคุมและสอดสอง ดูแลความประพฤติของนิติบุคคล หลังจากศาลมีคําพิพากษาแลว หรือเพื่อใช
ประกอบการพิจารณาจัดทําคําพิพากษาตอไป
4.2.2 ลักษณะของมาตรการทางกฎหมายที่ใชบังคับกับสถาบันการเงิน
แตเดิมมาตรการทางกฎหมายที่ใชบังคับแกสถาบันการเงินที่กระทําผิด คือ
การลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาเทานั้น ซึ่งมักไมคอยไดผล โดยเฉพาะการดําเนินคดีตอ
ผูบริหารของสถาบันการเงิน เพราะผูบริหารสถาบันการเงินสวนมากจะเปนกลุมผูถือหุนรายใหญ
หรือกลุมบุคคลที่มีผลประโยชนท างธุรกิจรวมกัน ทําใหไมมีการดําเนินคดีอาญากับผูบริหารที่
กระทําทุจริต และที่สําคัญในระหวางการดําเนินพิจารณาคดีที่มีระยะเวลานานพอสมควรนั้น ผู
บริหารของสถาบันการเงิน ก็ยังสามารถดําเนินกิจการบริหารตอไปไดอีก ทําใหมีการฉวยโอกาส
เพื่อใหไดผลประโยชนมากที่สุด จนเกิดความเสียหายแกประชาชน หรือเปนโอกาสที่ผูบริหารจะ
ปกปดหลักฐานทําใหตนเองหลุดพนจากความรับผิดได ดังนั้น จําเปนที่รัฐตองเขามามีบทบาท ใน
การควบคุมกํากับดูแลสถาบันการเงิน ใหประกอบธุรกิจภายในขอบเขตของกฎหมายเปนสําคัญ
รวมทั้งกําหนดมาตรการทางกฎหมาย เพื่อใชบังคับตอสถาบันการเงิน
ก. มาตรการลงโทษทางอาญา
1. ความผิดที่กฎหมายบัญญัติใหลงโทษนิติบุคคลโดยตรง
สําหรับการกระทําความผิดที่กฎหมายบัญญัติใหนิติบุคคลมีความผิดและได
รับโทษโดยตรง คือ กฎหมายที่กําหนดใหนิติบุคคลมีความผิดตามการกระทํานั้น ๆ ไวโดยชัดแจง
ซึ่งออกมาในรูปของพระราชบัญญัติตาง ๆ เชน พระราชบัญญัติปองกันวินาศภัย พ.ศ.2510 พระ
ราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต พ.ศ.2501 พระราชบั ญ ญั ติ ย า พ.ศ.2510 พระราชบั ญ ญั ติ อ าหาร
พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พระราชบัญญัติคากําไรเกินควร พ.ศ.2480 พระราช
บัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 20 และพระราชบัญญั ติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวน
จดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 เปนตน
2. ความผิดที่กฎหมายกําหนดใหนิติบุคคลมีฐานะอยางใดอยางหนึ่ง
20

เชน หมวดที่ 17 บทกําหนดโทษ มาตรา 200 “ บริษัทใดฝาฝนมาตรา 66 ตอง ระวาง
โทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท” ทั้งนี้เพื่อคุมครองผลประโยชนของประชาชนผูถือหุนในการกระทํา
ของนิติบุคคลนั้น ๆ
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โดยเฉพาะความผิดประเภทนี้มิใชความผิดที่กฎหมายกําหนดใหนิติบุคคลมีความรับ
ผิดและลงโทษนิติบุคคลโดยตรง แตเปนกรณีที่กฎหมายบัญญัติตัวผูรับผิดที่มีฐานะอยางใดอยาง
หนึ่งโดยเฉพาะใหตองรับผิด และใหลงโทษนิติบุคคล เชน นิติบุคคลรับผิดเมื่อเปนผูถือประทาน
บัตร และกระทํ าความผิดตามพระราชบัญ ญั ติการทํ าเหมื องแร พ.ศ.246121 มาตรา 60(1)(2)
กําหนดตัวผูกระทํ าความผิดใหขยายความรวมถึงนิติบุคคลด วย เชน คําพิ พ ากษาฎีกาที่ 841842/2469 ไดพิพากษาใหนิติบุคคลตองรับโทษทางอาญา คําพิพากษาฎีกาที่ 73/2531 นิติบุคคล
รับผิดในฐานะตัวการเนื่องจากอาวุธปนที่มิใชนิติบุคคลไดรับอนุญาตใหสั่งเขามา จึงอยูในความ
ครอบครองของนิติบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ผูแทนของนิติบุคคลนั้น ยอมตองมีความผิดฐานมี
ปนไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต22 หรือการที่กําหนดใหนิติบุคคลและกรรมการผูมีอํานาจ
ของนิติบุคคลนั้นรวมกันรับผิดชอบในการกอสรางอาคารผิดไปจากแบบแปลน อันเปนความผิด
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ตามคําพิพากษาฎีกาที่ 84/2539 และ 373/253623
3. ความผิดที่กฎหมายไมไดกําหนดใหลงโทษนิติบุคคลโดยตรงและกฎหมายไม
ไดกําหนดใหนิติบุคคลมีฐานะอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะความผิดประเภทนี้ เปนกรณีที่กฎหมาย
ไมไดบัญญัติใหลงโทษนิติบุคคลโดยตรงและเปนความผิดที่กฎหมายไมไดกําหนดใหนิติบุคคลหรือ
บุคคลธรรมดาผูกระทําผิดใหมีฐานะอยางใดอยางหนึ่ง ความผิดประเภทนี้ ศาลไดวินิจฉัยในคดี
ตาง ๆ วา “ผูใด” หมายความรวมถึงนิติบุคคลดวย เชน พิพากษาวานิติบุคคลมีความรับผิดทาง
อาญา
ตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุขแหง

21

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, รายงานการเสวนาทางวิชาการ เรื่องการดําเนินคดีอาญากับ
นิติบุคคล : ปญหาและแนวทางแกไข, ( พ.ย.2537).
22
จิตติ เจริญฉ่ํา, “ตัวแทนของนิติบุคคลตองรับผิดฐานมีปนดวย,“ วารสารอัยการ, ปที่ 14
ฉบับที่ 165 (พ.ย.,2534) : 33.
23
รชฎ เจริญฉ่ํา, “นิติบุคคลเจาของตองรวมรับผิดสรางอาคารผิดแบบ,” วารสารอัยการ, ป
ที่ 20 ฉบับที่ 23 (2540) : 176.
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สาธารณชน ตามคําพิพากษาฏีกาที่ 637/250924 หรือ พิพากษานิติบุคคลมีความผิดฐานเลียน
เครื่องหมายการคาตามคําพิพากษาฎีกาที่ 787-788/250625
ข. มาตรการควบคุมกํากับดูแล
ดวยเหตุผลเพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพของสถาบันการเงิน ทําใหรัฐบาลเขามา
บทบาทในทางขอกําหนดกฎหมายเฉพาะของสถาบันการเงินนั้น เพื่อควบคุมกํากับดูแลสถาบัน
การเงินไมใหกระทําการในทางที่จะกระทบถึงประโยชนของสาธารณชน หรือกระทบตอเศรษฐกิจ
ของประเทศ ไดแก
1. มีการกํากับควบคุมการประกอบธุรกิจทางการเงิน เชน ผูที่ประกอบธุรกิจเงินทุน
จะตองมีลักษณะเปน “บริษัทจํากัด” ที่จดทะเบียนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
2. มีการกํากับดูแลการดําเนินงานของสถาบันการเงิน โดยกําหนดเงื่อนไขของการ
ดําเนินงาน เชน กําหนดคุณลักษณะของผูที่จะเปนกรรมการ หรือผูมีอํานาจจัดการสถาบันการเงิน,
กําหนดขอหามกระทําการบางอยางของสถาบันการเงินแตละประเภท กําหนดใหธนาคารแหง
ประเทศไทยทําการตรวจสอบรายงานในการกําหนดอัตราสวนของวงเงินและสัดสวนการใหสินเชื่อ
ตลอดจนบทกําหนดโทษสําหรับสถาบันการเงินที่ฝาฝนกฎหมายดังกลาว

24

เนติบัณฑิตยสภา,
บริษัทกระทําการที่ตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงเศรษฐการ
กระทําการที่ไมไดรับอนุญาตจึงเปนความผิดใหปรับนิติบุคคลจําเลยจํานวน 3,000 บาท คํารับ
สารภาพมีประโยชนใหลดโทษปรับคนละ 2,000 บาท ,หนา 599.
25
เนติบัณฑิตยสภา, เจตนาของนิติบุคคลยอมแสดงออกโดยผูแทนนิติบุคคล การที่ผูจัด
การหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลเลียนเครื่องหมายการคาของผูอื่น โดยกระทําไปในอํานาจหนาที่
ทางการคา ถือไดวาเปนเจตนาและการกระทําของหางหุนสวน ฉะนั้นหางหุนสวนจึงตองรับผิดทาง
อาญาดวย โดยศาลพิพากษาใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 274 ใหปรับนิติบุคคล
จําเลยเปนจํานวน 2,000 บาท และริบของกลาง,หนา 1341.
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3. กําหนดบทเฉพาะกาล ในการควบคุม พฤติ กรรมที่ ต องห ามบางอยางแต ไม ถึง
ขนาดที่มีผลเปนความผิดอาญา และตองรับโทษ เพียงแตเปนความรวมมือในการกระทําที่ปองกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
จากลักษณะของมาตรการควบคุมกํากับดูแล จะเนนในเรื่องการประกอบธุรกิจและ
เสถียรภาพของสถาบันการเงินเปนสําคัญ ซึ่งเมื่อแยกลักษณะของมาตรการที่ควบคุมกํากับดูแลได
ดังนี้
ก.มาตรการปองกัน
เพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงของสถาบันการเงิน เชน ดํารงเงินกองทุนใหเพียงพอ
ควบคุมอัตราดอกเบี้ย และเพื่อบังคับใหสถาบันการเงินดูแลสวนที่เกี่ยวกับเสถียรภาพของสถาบัน
การเงิน ให ม ากที่สุด จึ งมี มาตรการที่ ก ฎหมายกําหนดให สถาบั น การเงิน ต องปฏิ บั ติตามอยาง
เครงครัด ถาฝาฝนจะมีบทลงโทษโดยตรง เพราะทางสถาบันการเงินไมสามารถดํารงอยูไดยอมเกิด
ความเสียหายที่มีมูลคามหาศาล จึงเปนหนาที่ของรัฐตองวางขอกําหนดเพื่อปองกันความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นในอนาคต
ข.มาตรการคุมครอง
เปนการสรางความมั่นใจในระบบสถาบันการเงิน ใหประชาชนกลาที่จะลงทุ นใน
ธุรกิจทางการเงิน เปนการกําหนดหลักเกณฑการซื้อโดยหลักทรัพย, การจัดสรรหุนแกประชาชน
โดยทั่วไป, การประกันเงินฝาก เปนตน ลักษณะของมาตรการคุมครองนี้ กําหนดไวใหปฏิบัติตาม
ถาฝาฝนจะมีบทลงโทษเชนเดียวกับมาตรการปองกัน
ค.มาตรการฟนฟูสถาบันการเงิน
เปนกรณีที่รัฐเขามาบริหาร
เพื่อแกไขปญหาของสถาบันการเงินที่ประสบปญหา
สภาพคลองโดยการเขามาจัดสรรดําเนินการในสถาบันนั้น
ใหชําระหนี้แกเจาหนี้ที่ไดรับความ
เสียหายจากสถาบันการเงิน โดยการเจรจาหาสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงอื่นเขามาถือหุน เพื่อ
พยุงฐานะและภาพลักษณของสถาบันการเงินดังกลาว ใหดําเนินการตอไปไดโดยไมกระทบตอ
ระบบการเงินโดยสวนรวม
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4.2.3 ความรับผิดทางอาญาและทางแพงของผูบริหารนิติบุคคล
4.2.3.1 ความรับผิดของผูบริหารธนาคารพาณิชย
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505 ไดกําหนดความรับผิดชอบของผู
บริหารธนาคารพาณิชย ไวดังนี26้
ก. ความรับผิดทางอาญา
(1) ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยกระทําผิดดังตอไปนี้ กรรมการ หรือบุคคลใดซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนินการของธนาคารพาณิชย มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือ
ปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความ
ผิดของธนาคารพาณิชย (มาตรา 46 ทวิ)27
(1.1) ธนาคารพาณิชยฝาฝน หรือไมปฏิบัติในเรื่องดังตอไปนี28้
- เปดสาขาโดยไมไดรับอนุญาต (มาตรา 7)
- ดํารงเงินสดสํารองพิเศษไมไดตามอัตราสวนที่กําหนด
(มาตรา 11ฉ)
-ไมแจงใหรัฐมนตรีทราบทันที หรือยังคงทํากิจการใด ๆ ตอไป
เมื่อหยุดทําการจายเงิน (มาตรา 18)
- จําหนายหุนของธนาคารพาณิชยนั้นแกบุคคลใด ซึ่งทําให
บุคคลนั้นถือหุนเกินรอยละหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคารพาณิชย
(มาตรา 5 ตรี วรรคหนึ่ง)
- มีจํานวนหุนที่บุคคลผูมีสัญชาติไทยถืออยูต่ํากวาสามในสี่ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือมีกรรมการเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทยต่ํากวาสามในสี่ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด (มาตรา 5 เบญจ)
พระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505.
27
พระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505 มาตรา 46 ทวิ .
28
พระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505 .
26
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รอยละหา
(มาตรา 5 ฉ)

- จายเงินปนผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดใหแกบุคคลที่ถือหุนเกิน
หรือใหบุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนตามจํานวนหุนสวนที่เกิน
- ตั้งสํานักงานผูแทนโดยไมไดรับอนุญาต (มาตรา 7 ทวิ)
- ประกอบการคาหรือธุรกิจอื่น (ตามมาตรา 9 ทวิ)
- ดํารงเงินกองทุนต่ํากวาอัตราสวนที่กําหนด(มาตรา 10)
- ดํารงเงินสดสํารองต่ํากวาอัตราสวนที่กําหนด (มาตรา 11)
-ดํารงสินทรัพยสภาพคลองต่ํากวาอัตราสวนที่กําหนด(มาตรา

11 ตรี)
ฯลฯ
(1.2) ธนาคารพาณิชยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดหรือเงื่อนไข
หรือคําสั่งที่รัฐมนตรีกําหนด ตามมาตรา 5 วรรคสี่, มาตรา 5 ทวิ, มาตรา 6, มาตรา 7,มาตรา
12(6), มาตรา 13 ตรี, มาตรา 21, มาตรา 23 และมาตรา 25
(1.3) ธนาคารพาณิชยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนด หรือเงื่อนไข
หรือคําสั่งที่ธนาคารกําหนดตามมาตรา 7 ทวิ, มาตรา 7 ตรี, มาตรา 12(4)(ก)หรือ(5),มาตรา 13,
มาตรา 15 ทวิ, มาตรา 17 วรรคหนึ่ง, มาตรา 22 วรรค 2 , มาตรา 24 ทวิ และมาตรา 24 ตรี
(2) ความผิดของผูบริหารสถาบันการเงิน (1) ถามิไดฟองตอศาลหรือมิไดมีการ
เปรียบเทียบตามมาตรา 46 อัฏฐ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ผูตรวจการธนาคารพาณิชยตรวจพบการ
กระทําความผิด หรือเกินกําหนดหาปนับแตวันกระทําความผิด เปนอันขาดอายุความ (มาตรา 46
ตรี)
(3) ความผิดของผูบริหารสถาบันการเงิน (1) นั้น คณะกรรมการที่รัฐมนตรีแตง
ตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได และเมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบคดีเปนอันเลิกกัน
(มาตรา 46 อัฏฐ)
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ข.ความรับผิดทางแพง
(1) เมื่อปรากฎหลักฐานตอธนาคารแหงประเทศไทยวาธนาคารพาณิชยใดมีฐานะ
หรือการดําเนินการอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยขนของประชาชน
หรือกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของธนาคารแหงประเทศไทย ตามมาตรา 24 ทวิ (กรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนิน
งานของธนาคารพาณิชย อาจถูกถอดถอนออกจากตําแหนงได (มาตรา 24 ตรี)
(2) ในการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย กรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบใน
ธนาคารพาณิชยกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยตามบทบัญญัติในหมวด 1 หมวด 3 หมวด 4 หมวด
5 หรือ หมวด 7 ของลักษณะ 12 แหงประมวลกฎหมายอาญา หรือ มาตรา 40 มาตรา 41 หรือ
มาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด
บริษัทจํากัด สมาคม มูลนิธิ พ.ศ.2499 หรือมาตรา 243 หรือมาตรา 244 แหงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2521 เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟองคดีอาญา พนักงานอัยการมีอํานาจ
เรียกทรัพยสินหรือราคาหรือคาสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหาย (มาตรา 46 นว)
4.2.3.2 ความรับผิดของผูบริหารนิติบุคคลของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนฯ ไดกําหนดความรับผิดของผูบริหาร
บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร ไวดังนี29้
ก.ความรับผิดทางอาญา
(1)
ในกรณีที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรกระทําผิดดังตอไปนี้
กรรมการ หรือผูจัดการของบริษัท หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทมีความ
ผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินสามแสนบาท เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมี
สวนในการกระทําความผิดของบริษัท (มาตรา 75)
(1.1) บริษัทฝาฝนหรือไมปฏิบัติในเรื่องดังตอไปนี้
-มีสํานักงานสาขาโดยไมไดรับอนุญาต (มาตรา 10)

29

พ.ศ.2535 .

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร (ฉบับที่ 2)
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-มีทุนจดทะเบียนและทุนซึ่งชําระแลวต่ํากวากําหนด (มาตรา 14 วรรค
หนึ่ง)
-ไมจัดทําบัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สินใหครบถวนถูกตอง (มาตรา 22
ทวิ)
-ไมตัดสินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดออกจากบัญชี (มาตรา 23
ทวิ)
-ไมเปดทําการตามเวลาและหยุดทําการตามวันที่ธนาคารกําหนด
(มาตรา 37 )
- ไมมีขอสงวนสิทธิใหผูกูในการชําระเงินคืนกอนกําหนด(มาตรา 55)
ฯลฯ

(1.2) บริษัทฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือคําสั่งที่กําหนดตามมาตรา 9,
มาตรา 10, มาตรา 20(1)(2)(4)(6) หรือ (11), มาตรา 22 ตรี, มาตรา 23 ทวิ, มาตรา 26 วรรคสอง, มาตรา 26
ทวิ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง, มาตรา 29 ทวิ, มาตรา 35 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม, มาตรา 54 (1(4)(5)(6) หรือ (9),
มาตรา 55 หรือมาตรา 57 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง

(2) ผูบริหารฉอโกงประชาชน (มาตรา 75 ทวิ)
(3)ผูบริหารกระทําผิดหนาที่โดยทุจริตจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินบริษัท
(มาตรา 75 ตรี)

(4) ผูบริหารยักยอกทรัพยโดยทุจริต (มาตรา 75 จัตวา)
(5) ผูบริหารทําใหทรัพยสินของบริษัทเสียหาย (มาตรา 75 เบญจ)
(6) ผูบริหารกระทําการเพื่อมิใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้ (มาตรา 75ฉ)
(7) ผูบริหารกระทําการหรือไมกระทําการโดยทุจริต (มาตรา 75 สัตต)
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(8) ผูบริหารกระทําหรือยินยอมใหกระทําความผิดเพื่อลวงใหบริษัท หรือผูถือ
หุนขาดประโยชนอันควรได (มาตรา 75 อัฏฐ)
(9) ความผิดของผูบริหารตามมาตรา 75 นั้น คณะกรรมการที่รัฐมนตรีแตงตั้ง
มีอํานาจเปรียบเทียบได และเมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบ คดีเปนอันลมเลิก
(มาตรา 79)
ข. ความรับผิดทางแพง
(1) เมื่อปรากฎหลักฐานตอธนาคารแหงประเทศไทยวาบริษัทใดมีฐานะหรือ
การดําเนินงานอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของประชาชน หรือ
กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 57 ตรี กรรมการผูจัดการ หรือ
บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทอาจถูกถอดถอนออกจากตําแหนงได (มาตรา 57
ทวิ)

(2) ในความผิดตามมาตรา 75 ทวิ มาตรา 75 ตรี มาตรา 75 จัตวา มาตรา 75
เบญจ มาตรา 75 ฉ มาตรา 75 สัตต มาตรา 75 อัฏฐ เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟองคดีอาญา ให
พนักงานอัยการมีอํานาจเรียกทรัพยสิน หรือราคาหรือคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแทนผู
เสียหาย (มาตรา 75 ทวาทศ)
(3) ในกรณีที่ปรากฎหลักฐานวาผูบริหารกระทําความผิดตามมาตรา 75 ทวิ
มาตรา 75 ตรี มาตรา 75 จัตวา มาตรา 75 เบญจ มาตรา 75 ฉ มาตรา 75 สัตต มาตรา 75 อัฏฐ
และธนาคารแหงประเทศไทยเห็นวาหากปลอยเนิ่นชาไวอาจเกิดความเสียหายแกประโยชนของ
ประชาชน ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูบริหาร(มาตรา 75
เตรส)
4.3 วิกฤตการณทางการเงินในอดีตกับแนวทางแกไข30
4.3.1 วิกฤตการณในสวนธนาคารพาณิชย

30

ชัยชาญ วิบุลศิลป, เจาะวิกฤตสถาบันการเงินไทย, พิมพครั้งที่ 1 (2541), หนา 61.
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ธนาคารบางกอกซิตี้แบงค
ธนาคารบางกอกซิตี้แบงคตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2452 เปนธนาคารพาณิ ชยไทย
ธนาคารแรกในประวัติศาสตรที่มีป ญ หา หลังจากเปดกิจการดําเนิน งานไดเพียงป เดียวเพราะ
เศรษฐกิจภายในประเทศที่ตกต่ํา เมื่อธนาคารบางกอกซิตี้แบงคประกอบปญหา แบงคจีนสยาม
ไดเขามาชวยเหลือ โดยการควบกิจการตั้งเปนบริษัทแบงคจีนสยาม ทุนจํากัดขึ้น แตก็ไมสามารถ
เรงรัดหนี้สินได ทําใหในที่สุดก็ลมละลาย ปดกิจการไปเมื่อ พ.ศ. 2456 เหตุการณ นี้กอใหเกิด
ปญหากระทบตอเศรษฐกิจของประเทศอยางกวางขวาง
ธนาคารไทยพัฒนา จํากัด
ครั้น พ.ศ. 2512 ธนาคารไทยพัฒนา จํากัด ซึ่งเปดดําเนินการมาตั้งแต พ.ศ.
2503 ก็ประสบปญหาในลักษณะเดียวกัน กลาวคือมีหนี้เสียสะสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเกิดขึ้นโดยการกระทําของกรรมการในธนาคารนั้นเอง จนในที่สุดทางการโดยธนาคาร
แหงประเทศไทยไดชวยกันใหกูยืมเงินเพื่อเสริมสภาพคลอง รวมทั้งการเพิ่มทุน
ธนาคารเอเชียทรัสต จํากัด
หลังจากนั้น พ.ศ. 2527 ก็เกิดวิกฤตการณธนาคารเอเชียทรัสท จํากัด กลาว
คือ ผูบริหารของธนาคารไดอาศัยจุดออนของกฎหมายดําเนินการตักตวงผลประโยชนใหตนกับ
พรรคพวกโดยปราศจากความรับผิดชอบ ดวยวิธีการกูยืมเงินมาจากตางประเทศแลวไมลงบัญชี
มีสินทรัพยดอยคุณภาพและเสียหายจํานวนสูง ผลการดําเนินงานขาดทุน และทวีความรุนแรงขึ้น
จนผูฝากเงินพากันถอนเงินเพราะขาดความเชื่อถือ เมื่อหมดหนทาง ผูบริหารจึงขอใหทางการ
เขามาชวยเหลือ ซึ่งทางการไดเขาไปสะสางหนี้สินและสินทรัพย จนเกิดสภาพคลองดีขึ้นบาง
แตยังคงมีผลขาดทุน เนื่องจากมีสินทรัพยเสียหายจํานวนสูง แตเมื่อทางการไดเขาไปชวยเหลือ
แกปญหาแลว ผูบริหารระดับสูงของธนาคารนี้ ไดหลบหนีออกนอกประเทศและนี่เปนสาเหตุหนึ่ง
ที่ตองแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญ ญั ติการธนาคารพาณิ ชย เมื่อ พ.ศ. 2528 เรื่อง คําสั่งยึดหรือ
อายัดทรัพยสิน และหามมิใหเดินทางออกนอกประเทศ ในบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยวากระทํา
ความผิดตามมาตรา 46 นว ไวเปนการชั่วคราวตามมาตรา 46 ทศ
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ธนาคารมหานคร จํากัด (มหาชน)
ครั้นมาถึงชวง พ.ศ. 2526 - 2527 ธนาคารพาณิชยตางมีปญหาทางการเงินอีก
ครั้งหนึ่ง เพราะประสบผลขาดทุนจาการดําเนินธุรกิจดานการเงินตราตางประเทศจํานวนมาก ซึ่ง
เกิดจากการเก็งกําไรของผูบริหาร และการใหสินเชื่อที่หละหลวม ในลักษณะที่เปนการเอื้ออํานวย
แกธุรกิจของผูบริหารและพรรคพวก จนเกิดความเสียหายและมีสินทรัพยดอยคุณภาพจํานวนสูง
ทางการโดยกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันกาเรงินไดใหความชวยเหลือทางการเงิน
ในรูป ของเงิน ฝากจํ า นวนหนึ่ ง เพื่ อ ช ว ยให ธ นาคารสามารถเรง เพิ่ ม ทุ น ได สํ า เร็ จ นอกจากนี้
ธนาคารแหงประเทศไทยยังใหกูยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ําจํานวนหนึ่ง เพื่อใหมีรายไดเพียงพอที่
จะไปชดเชยของสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายได พรอมทั้งแตตั้งผูบริหาระดับสูงตัวแทนทางการเขา
รวมบริหารงานเพื่อแกไขปญหาและฟนฟูการดําเนินงานอยางใกลชิด หลังจากทางการไดใหความ
ชวยเหลือดังกลาว ฐานะและผลการดําเนินงานของธนาคารดีขึ้นเปนลําดับ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแหงนี้ก็มีปญหาคั่งคางสะสม
เนื่องมาจากมีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
สินทรัพยดอยคุณภาพมีปริมาณสูง ทางการไดใหความชวยเหลือในขั้นแรกโดยการใหกูยืมเงินไมมี
ดอกเบี้ย แตมีพันธบัตรเปนประกันจํานวนหนึ่ง เพื่อใหธนาคารไดดอกผลไปชดเชยภาระคาใชจาย
เหลานั้น และผอนชําระคืนในภายหลัง
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแหงนี้ก็ประสบปญหาพอกพูนสะสมมาในอดีต เนื่องจาการบริหารงาน
ของธนาคารเอง เพราะในอดีตการบริหารงานของธนาคารนี้กอใหเกิดหนี้เสียสะสมมาหลายป
และมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงทําใหมีสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายได (สินทรัพยดอยคุณภาพ) เพิ่มขึ้นทุก
ที ทําใหเกิดปญหาในการหารายไดและเงินกองทุนติดลบ ดังนั้น ธนาคารแหงประเทศไทย จึง
กําหนดใหมีการปรับปรุงโครงสรางของผูบริหาร และแตงตั้งตัวแทนของทางการ เขาเปนกรรมการ
แตปรากฎวาฐานะการดําเนินงานของธนาคารก็ยังไมดีขึ้น เพราะยังมีสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดราย
ไดอยูจํานวนสูง

97

4.3.2 วิกฤตการณในสวนของบริษัทเงินทุน31
บริษัทราชาเงินทุน
ในระยะแรกบริษั ท ราชาเงิน ทุน จํากั ด ซึ่ งได รับ อนุ ญ าตใหป ระกอบธุรกิ จเงิน ทุ น
และธุรกิจหลักทรัพย ไดทําธุรกิจดานเงินทุนเปนสวนใหญ ตอมาไดนําหุนของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย จากนั้ น ก็ เริ่ ม ขยายงานด า นซื้ อ ขายหลั ก ทรัพ ย แ ละให กู ยื ม เงิ น เพื่ อ ซื้ อ ขาย
หลักทรัพยเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจนกลายเปนธุรกิจที่สําคัญของบริษัท ซ้ํารายประธานของบริษัท
ผูเดียวเปนผูมีอํานาจบริหารหลักทรัพย โดยเฉพาะการซื้อขายหุนบริษัทราชาเงินทุนฯ ที่มีบริษัท
ในเครือ คือ บริษัทไฮยีน บริษัทมารเก็ตติ้ง และบริษัทอีคอนไทย จํากัด มีประธานกรรมการ
บริษัทคนเดียวกัน ในขณะที่บริษัทไดกูยืมเงินหรือรับเงินจากประชาชนมาแลว ก็ไดใหกูยืมไปในรูป
แบบตาง ๆ แตสวนใหญจะใหกูเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพยเปนจํานวนสูง โดยเฉพาะใหกูยืมเพื่อ
ซื้อหุน ของบริษั ทราชาเงิน ทุน ฯ เองสูงมาก ดวยวิธีใหบริษั ท ในเครือทั้ งสาม กูยืม โดยไมมี ห ลั ก
ประกันเพียงพอ นอกจากนี้ยังใหพนักงานกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยของบริษัทอีกดวย ผลจาก
การนี้ ราคาหุนของบริษั ทไดพุงสูงขึ้น จากราคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท จนถึงหุนละ 2,470
บาท จะเห็นไดวาการบริหารงานของบริษัทดังกลาว เปนการดําเนินการเพื่อแสวงหาประโยชน
จากการเก็งกําไรในราคาหุนของบริษัทเอง เมื่อการบริหารงานเปนไปดังกลาวประกอบกับบริษัทใน
เครือมี ฐ านะทางทรัพ ย สิ น ที่ จะใชห นี้ ไดเพี ย งน อยนิ ด สงผลให ป ระชาชนขาดความเชื่อ มั่ น ใน
บริษัทฯ ทําใหราคาหุนตกลงในเวลาตอมา ประกอบดวย ระบบการเงินอยูในภาวะตึงตัวเพราะ
เศรษฐกิจโดยรวมของโลก และภายในประเทศ ไดถูกระทบโดยวิกฤตการณน้ํามันในตลาดโลก
บริษัทจึงขาดสภาพคลองรุนแรงในเดือนเมษายน 2522 บริษัทราชาเงินทุนฯ ตกอยูในสภาพที่ไม
สามารถชําระหนี้ได และถูกเพิกถอนใบอนุญาตในเวลาตอมา
ผลกระทบของบริษัทราชาเงินทุนฯ สงผลกระทบหลายดาน มีผูถือตั๋วสัญญาใชเงิน
ไดรับความเสียหายหลายพันราย เพราะทางการไดใหความชวยเหลือแกผูถือตั๋วสัญ ญาใชเงิน
เพียงรอยละ 20 ของจํานวนหนาตั๋ว ทําใหประชาชนผูฝากเงินเกิดความไมเชื่อมั่นในการฝากเงิน
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เรื่องเดียวกัน, หนา 68.
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กั บ บริษั ท เงิน ทุ น จึ งพากั น ถอนเงิน ฝากจากบริษั ท เงิน ทุ น อื่ น โดยเฉพาะบริษั ท เงิ น ทุ น ที่ ไม มี
ธนาคารพาณิชยหนุน
การที่ประชาชนผูฝากเงินเกิดความไมมั่นใจในการฝากเงิน จึงพากันไปถอนเงินจาก
บริษั ทเงิน ทุน เปน จํานวนมาก ทําใหบ ริษั ทเงิน ทุน หลักทรัพ ย ธนไทย บริษั ท เงิน ทุ นหลั กทรัพ ย
นวธนกิจ ฯลฯ ตองประสบปญหาอยางรุนแรง
วิกฤตการณทางการเงินบริษัทเงินทุน ครั้งที่ 2 (2526)
วิกฤตการณ ทางการเงินครั้งที่สอง เกิดขึ้นเมื่อปลาย พ.ศ.2526 คือ บริษัทเงินทุน
หลักทรัพยพัฒนาเงินทุนฯ ไดประสบปญหาสภาพคลองอยางรุนแรง ไมมีเงินจายคืนแกผูถือตั๋ว
แมวาระยะแรกทางการไดขอความชวยเหลือจากธนาคารพาณิชย แตเพราะเหตุที่มีความเสียหาย
จํานวนสูงมากยากที่ทําการฟนได ทางการจึงเพิกถอนใบอนุญาต เหตุที่มีความเสียหายจํานวน
มากไมอาจที่จะแกไขเยียวยาไดเพราะไดมีการใหกูยืมแกกรรมการและบริษัทในเครือเปนจํานวน
มากโดยไมมี ห ลั กประกั น รวมทั้งใหกู ยืม แกลูก หนี้ ที่มีฐานะทางการเงิน ไม มั่น คง นอกจากนี้ ผู
บริหารทําการธุรกิจเอง เพื่อใหไดเงินไปใชในกิจการที่ไมถูกตอง มีการสรางลูกหนี้ปลอม แขงขัน
ในดานการปลอยสินเชื่อเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และไมคํานึงถึงหลักเกณฑของกฎหมาย
ในขณะเดียวกันก็แขงขันกันระดมทุนจากประชาชนโดยใชอัตราดอกเบี้ยสูงและไมคํานึงถึงภาระใน
การจายคืน
กลาวโดยสรุป สาเหตุสําคัญของการเกิดวิกฤตการณทางการเงิน ป พ.ศ. 2526 คือ
1.เกิดจากปจจัยภายนอก
ก. มี บ ริษั ท เงิน ทุ น ส ว นหนึ่ งได รับ ความกระทบกระเทื อนอย างหนั ก จากวิก ฤต
การณพ.ศ. 2522 ไดประคับประคองฐานะของตน โดยหวังวาถาภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น จะสามารถ
หารายได ม าชดเชยความเสี ย หาย แต บ ริษั ท เหล า นี้ มิ ได แ ก ไขปรับ ปรุงการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ให
สามารถแกปญหาไดอยางจริงจัง
ข. สถาบันการเงินเหลานี้ ยังไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่
ผันผวนมากในชวงเวลาดังกลาว เชน วิกฤตการณน้ํามันโลก
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ค.กลุมผูบริหารทําการทุจริตดวยวิธีการตาง ๆ มากมาย เพื่อใหไดเงินไปใชใน
การของตนเองและพวกพอง

กิจ

2.เกิดจากปจจัยภายใน
สถาบันการเงินหลายแหงมีการบริหารงานอยางไรประสิทธิภาพ และไมปฏิบัติให
ถูกตองตามกฎหมาย มีการแสวงหาผลประโยชนโดยเรียกดอกเบี้ย และผลตอบแทนตาง ๆ เกิน
กวาที่กฎหมายกําหนด มีการใหกูยืม แกกรรมการ และบริษัทในเครือเป นจํานวนมากโดยไมมี
หลักประกัน และใหกูยืมแกลูกหนี้ที่มีฐานะการเงินไมมั่นคงเพียงพอ
ปญหาที่เกิดขึ้น ทางการไดพยายามแกไขปญหาอยางเต็มที่เพื่อเรียกความเชื่อมั่น
ของประชาชนกลับมา โดยใชวิธีการทั้งในดานการปรับปรุงการบริหาร และใหความชวยเหลือทาง
การเงิน ในรูปแบบต าง ๆ โดยเฉพาะการแกไขปญ หาทางกฎหมาย ได มี ก ารปรับปรุงพระราช
บัญญัติการธนาคารพาณิชยฯ และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนฯ บทกฎหมายสอง
ฉบับนี้ เสมือนเปนกรอบกติกาที่กําหนดขึ้นใหสถาบันการเงินทั้งสองประเภทถือปฏิบัติในการ
ประกอบธุ รกิ จ ของตน เพื่ อ ให เกิ ด ความมั่ น คงและมี เสถี ย รภาพในระบบสถาบั น การเงิ น ของ
ประเทศ เหตุผลสําคัญในการปรับปรุงมี 2 ประการ คือ
ประการแรก
ธุรกิจการใหบริการทางการเงินไดเจริญกาวหนา พัฒนารูปแบบของการใหบริการ
ตาง ๆ อยางไมหยุดยั้งตามความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ เมื่อธุรกิจการใหบริการนี้ไดพัฒนา
ไปโดยไมหยุดยั้งเชนนี้ ก็จําเปนตองเปลี่ยนแปลงกรอบกติกาใหสามารถควบคุมดูแลไมใหเสียหาย
ประการที่สอง
สถาบันการเงินเปนองคกรที่ดําเนินธุรกิจโดยบริหารงานผานทางคณะผูบริหารของ
สถาบันการเงินนั้น ๆ ถาผูบริหารเปนผูมีความรู ความสามารถ มีความสํานึกรับผิดชอบดูแลผล
ประโยชนของประชาชนผูฝากเงิน สถาบันการเงินนั้น ๆ ก็จะไมมีปญหา แตถาผูบริหารแมจะเปน
บุคคลผูมีความรูความสามารถหากปราศจากความสํานึกรับผิดชอบ คิดหาผลประโยชนจากเงิน
ฝากของประชาชน หรือแมแตจากสวนของผูถือหุนในสถาบันการเงินนั้น ปญหาตาง ๆ ก็จะเกิด
ขึ้นซ้ําแลวซ้ําเลา
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4.4 สภาพและความสําคัญของปญหา
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่กระทําโดยสถาบันการเงิน เปนอีกปญ หาหนึ่งที่รัฐตอง
ตื่นตัวหามาตรการตาง ๆ เพื่อปองกันปราบปรามใหการกระทําผิดดังกลาวลดลง และสามารถ
เยียวยาผูเสียหายไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะสถาบันการเงินมีบทบาทอยางมากตอการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสถาบันการเงินจะมีมูลคามหาศาล สงผล
กระทบถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และเครดิตทางการคาของประเทศ
สาเหตุที่เกิดวิกฤตการณของสถาบันการเงินในปจจุบัน
ปญหาวิกฤตการณที่เกิดขึ้นกับสถาบันการเงินในอดีตที่ผานมา จะมีลักษณะที่คลายคลึง
กันตลอดแทบทุกกรณี เกิดจากฝมือของผูบริหารสถาบันการเงินนั้น ๆ กลาวคือ ผูบริหารไมมี
ประสิทธิภาพ แสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองและพวกพองดวยวิธีการหลีกเลี่ยงหรือฝาฝน
กฎหมาย และบางครั้งก็กระทําการทุจริตดวยวิธีการตาง ๆ ไมอยางใดก็อยางหนึ่ง
กฎเกณฑตาง ๆ ที่กฎหมายกําหนดใหผูกํากับควบคุมสถาบันการเงินจะตองปฏิบั ติ
เพื่อใหเกิดประโยชนแกการกํากับดูแล เพื่อใหสถาบันการเงินทั้งระบบไดมีเสถียรภาพ ประสิทธิ
ภาพในการใหบริการทางการเงินแกระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะการกํากับควบคุมที่ดียอม
สรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นในระบบสถาบันการเงิน ดวยเหตุนี้ในวิกฤตการณของสถาบันการเงิน
ที่เกิดขึ้นมาในอดีต แตละครั้งจะเปนอุทธาหรณใหทางการตองดําเนินการปรับปรุงแกไขพระราช
บัญญัติการธนาคารพาณิชยและพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนฯ โดยเฉพาะมาตรา
การในการกํากับควบคุมเพื่อใหครอบคลุมปญหาที่ไดเกิดขึ้นหรือคาดวาจะเกิดขึ้น ดวยการปดชอง
โหวของกฎหมาย แตปจจุบันก็ยังมีวิกฤตการณประเภทนี้เกิดขึ้นอยางเสมอ ๆ และรุนแรง สาเหตุ
ที่สําคัญมาจาก32
1. การละเลยไมดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด
2. การกระทําที่หลีกเลี่ยงกฎหมาย
- การปกปองคาเงินบาทและใชเงินตราตางประเทศจากทุนสํารองเงินตรา
3. การบิดเบือนขอเท็จจริงเพื่อใชกฎหมายกลบเกลื่อนความผิดพลาดของตน
4. การเลือกปฏิบัติในการดําเนินการกับผูบริหารของสถาบันการเงิน
32

เรื่องเดียวกัน, หนา 109.
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ซึ่งจะขอกลาว การเลือกปฏิบัติในการดําเนินการกับผูบริหารของสถาบันการเงิน ดังนี้
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชยฯ มาตรา 46 ทวิ บัญญัติวาในกรณีที่ธนาคาร
พาณิชยใดกระทําความผิดตาม
มาตรา 42 กรณีฝาฝนเรื่องการเปดสาขาของธนาคารพาณิชยตามมาตรา 7 กรณีลด
ทุนโดยไมไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีตามมาตรา 12(1) หรือฝาฝนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
กําหนดตามมาตรา 5 วรรคสี่ หรือมาตรา 6
มาตรา 43 กรณีฝาฝนการดํารงเงินสดสํารองพิเศษตามมารตรา 11 ฉ และกรณีการ
ฝาฝนขอหามมิใหกระทําการใด ๆ ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยหยุดทําการจายเงินและหรือไมแจงให
รัฐมนตรีทราบทันทีตามมาตรา 18
มาตรา 44 กลาวโดยสรุป ก็คือ ฝาฝนมาตรการตาง ๆ ที่กําหนดไวตามมาตรา 5 ตรี
วรรคหนึ่ง มาตา 5 เบญจ มาตรา 5 ฉ มาตรา 7 ทวิ มาตรา 9 ทวิ มาตรา 10 มาตรา 11
มาตรา 11 ตรี มาตรา 12(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) หรือ (9) มาตรา 12 ตรี มาตรา 12
จัตวา มาตรา 13 มาตรา 13 จัตวา มาตรา 14 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง มาตรา 15 ทวิ
มาตรา 16 หรือมาตรา 17 หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดหรือเงื่อนไขหรือคําสั่งของ
ธนาคารแหงประเทศไทยตามมาตรา 12(4) (ก) หรือ (5) มาตรา 13 มาตรา 15 ทวิ มาตรา 17
วรรคหนึ่ง มาตรา 22 วรรคสอง มาตรา 24 ทวิ หรือมาตรา 24 ตรี
มาตรา 45 กรณีไมปฏิบัติตามมาตรา 5 ตรี วรรคสอง ที่ไมระบุจํานวนหุนที่บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดจะถือไดทั้งสิ้นโดยชอบดวยกฎหมายไวในคําชี้ชวน หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 7 ตรี
เรื่องยายสํานักงานใหญหรือสาขาโดยไมไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย หรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรา 15 วรรคสอง ในเรื่องไมเสนอประกาศรายการยอเกี่ยวกับบัญชีตอธนาคารแหง
ประเทศไทย และปดไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานภายในวันที่ยี่สิบเอ็ดของเดือนถัดไป และใหลง
ในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับดวย
กรรมการของธนาคารพาณิชยนั้นหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
ธนาคารพาณิชยนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของธนาคารพาณิชยนั้นดวย
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนฯ มาตรา 75 บัญญัติวา ในกรณีที่บริษัทใด
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกรณีตั้งสํานักงานผูแทนของบริษัทตางประเทศในประเทศไทยโดยไมไดรับ
อนุ ญ าตตามมาตรา 10 กรณี ฝาฝน ขอกําหนดในเรื่องทุ นจดทะเบี ยนและทุน ชําระแล ว ตาม
มาตรา 14 วรรคหนึ่ง กรณีฝาฝนเรื่องการทําบัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สินตามมาตรา 22 ทวิ
กรณีฝาฝนการประกาศงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน การเปดเผยขอมูล และผูสอบบัญชีตามมาตรา
23 วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม กรณีฝาฝนขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทยที่ให
ยื่นรายงานหรือเอกสารใดตามมาตรา 24 กรณีฝาฝนคํารองขอของพนักงานเจาหนาที่ที่ขอใหผู
เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือแสดงเอกสารหลักฐานตามมาตรา 25 กรณีฝาฝนวันเวลาทําการและ
วันหยุดตามมาตรา 37 หรือกรณีฝาฝนขอกําหนดในเรื่องทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว ของ
บริษัทเครดิตฟองซิเอรตามมาตรา 53
กรรมการหรือผูจัดการของบริษัทนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปและปรับไมเกิน
สามแสนบาท เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของบริษัทนั้นดวย
และวรรคสอง บัญญัติวาในกรณีบริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกรณีตาง ๆ ดังตอไปนี้
กลาวคือ กรณีฝาฝนขอหามในการลดทุน เพิ่มทุน ซื้อหรือมีไวซึ่งอสังหาริมทรัพยและขอยกเวน
การรับหุนของบริษัทเงินทุนเปนประกัน การซื้อหรือมีหุนในบริษัทจํากัดเกินกําหนด การซื้อหรือมี
หุนในบริษัทเงินทุนอื่น การประกอบกิจการอื่นโดยไมไดรับอนุญาต การใหกรรมการกูยืมเงิน การ
ยายสํานักงานใหญหรือสาขาโดยไมไดรับอนุญาต การจายเงินหรือทรัพยสินอื่นแกกรรมการ การ
ขายหรือใหอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยแกกรรมการหรือซื้อทรัพยสินจากกรรมการ การ
โฆษณา การทําสัญญาหรือยินยอมใหบุคคลอื่นเปนผูบริหารงานของบริษัทเงินทุนตามมาตรา 20
กรณีฝาฝนการปดบัญชี การตัดสินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได การกันเงินสํารองสําหรับ
สินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดตามมาตรา 23 ทวิ กรณีฝาฝนการปฏิบัติเมื่อ
บริษัทเงินทุนมีผลขาดทุนตามมาตรา 26 ทวิ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสี่ กรณีฝาฝนการปฏิบัติเมื่อ
บริษัทเงินทุนหยุดทําการจายเงินที่มีหนาที่จะตองชําระคืนตามมาตรา 26 ตรี วรรคหนึ่ง กรณี
ฝาฝนเรื่อ งการดํ ารงสิ นทรัพ ยสภาพคลองตามมาตรา 28 กรณี ฝาฝนการดํารงเงินกองทุน ตอ
สินทรัพย หนี้สิน หรือภาระผูกพันตามมาตรา 29 กรณีฝาฝนการปฏิบัติเกี่ยวกับดอกเบี้ย สวน
ลด คาบริการ ผลประโยชน และหลักประกันที่บริษัทเงินทุนตองเรียกตามมาตรา 30 กรณีฝาฝน
ขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทยดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเพื่อการพัฒนาประเทศ
และแกไขภาวะเศรษฐกิจตามมาตรา 32 กรณีฝาฝนขอหามเรื่องการใหกูยืมหรือลงทุนหรือกอ
ภาระผูกพันใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกินอัตราที่กําหนดตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม
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ฝาฝนขอหามของบริษัทเครดิตฟองซิเอรในเรื่องการลดทุน เพิ่มทุน การใหกูยืมเงิน ใหกรรมการ
กูยืมเงิน การประกอบอาชีพอื่น การซื้อหรือมีไวซึ่งอสังหาริมทรัพย การซื้อหรือมีหุนในบริษั ท
จํากัดเกินกําหนด การจัดหาเงินทุนจากประชาชน การยายสํานักงานใหญหรือสาขา การโฆษณา
ตามมาตา 54 รวมทั้งกรณีฝาฝนการชําระหนี้และราคาที่เชาซื้อกอนกําหนดเวลาในสัญญาตาม
มาตรา 55
หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติเงื่อนไขหรือคําสั่งที่หนดของทางการในกรณีตาง ๆ ที่พระราช
บัญ ญั ตินี้ใหอํานาจไวตามมาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 20(1) (2) (4) (6) หรือ (11) มาตรา
22 ตรี มาตรา 23 ทวิ มาตรา 26 วรรคสอง มาตรา 26 ทวิ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง มาตรา
29 ทวิ มาตรา 35 วรรคหนึ่ งหรือ วรรคสาม มาตรา 54(1) (4) (5) (6) หรือ (9) มาตรา 55
หรือมาตรา 57 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
กรรมการหรือผูจัดการของบริษัทนั้น หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริษัทนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงหาป และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหาแสนบาท
เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของบริษัทนั้นดวย33
มาตรการตาง ๆ ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ ก็เพื่อกํากับควบคุมการ
ดําเนิน ธุรกิจของสถาบันการเงิน ใหมีความมั่น คง มี เสถียรภาพ และเปนหลักประกันในความ
ปลอดภัยแกเงินฝากของประชาชนดวย เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นขึ้นในระบบสถาบันการเงิน หากมี
การฝาฝนสถาบันการเงินนั้น ๆ จะตองไดรับโทษแลวแตลักษณะความรายแรงของความผิด แต
จะเปนโทษที่สามารถทําการเปรียบเทียบปรับไดตามกฎหมายดังกลาว หากวาสถาบันการเงินนั้น
รับผิดและยอมรับการเปรียบเทียบปรับ เวนแตในกรณีที่สถาบันการเงินที่ถูกกลาวหาจะไมรับผิด
ซึ่งหมายถึงตองการตอสูคดีเพื่อพิสูจนความผิดตามกระบวนการยุติธรรม แตในกรณีหลังนี้แทบจะ
ไมเกิดขึ้น เพราะสถาบันการเงินเหลานั้นจะยอมรับผิดและใหเปรียบเทียบปรับเสมอ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร (ฉบับที่ 2),
(ฉบับที่ 3), พ.ศ.2535.
33
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5. ปญหาสาเหตุที่เกิดจากผูบริหารของสถาบันการเงิน
ดังที่ไดกลาวมาแลวในตอนตนวา วิกฤตการณเกี่ยวกับสถาบันการเงินของประเทศ
ทุก ๆ ครั้ง ในอดีตเกิดจากฝมือผูบริหารของสถาบันการเงินนั้น ๆ เปนตนเหตุสําคัญ หนี้เสีย
หนี้สูญ หรือหนี้ที่ถูกจัดชั้นสงสัยเปนจํานวนไมนอย มักจะเกิดจากการใหกูยืมหรือการใหสินเชื่อ
แกธุรกิจที่ผูบริหารสถาบันการเงินมีสวนเปนเจาของอยูดวย จึงไดมีการแกกฎหมายปดทางมิใหมี
การกระทําดังกลาวเกิดขึ้นเปนระยะ ๆ ครั้งแลวครั้งเลา พอแกไขปดชองโหวที่เกิดขึ้นไปครั้งหนึ่ง
แลว ครั้งตอไปผูบริหารบางคนที่มีความเชี่ยวชาญในการหลีกเลี่ยงกฎหมายก็พยายามหาวิธีการ
ใหม เพื่อมิใหการกระทําของตนขัดกับกฎหมายที่ใชบังคับอยู เมื่อเกิดความเสียหายและตรวจพบ
อีก ก็จะมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายปดชองโหวตอไป ไมรูจบสิ้น หากเปนเชนนี้ จําเปนเหลือ
เกินที่จะตองใครครวญถึงมาตรการในการแกไขปญ หาอยางรอบคอบระมัดระวัง เพื่อมิใหเกิด
ความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศโดยสวนรวม
เพื่อประโยชนในการศึกษา จะขอกลาวพฤติกรรมตาง ๆ ของผูบริหารของสถาบันการเงินที่
ไดกระทําลงในรูปแบบที่หลากหลาย ดังตอไปนี34้
1. การจัดตั้งบริษัทในเครือ
การจัดตั้งบริษัทในเครือยุคปจจุบันไมจําเปนที่จะตองเอาตัวเอง คูสมรส บุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะหรือนิติบุคคลที่ตนเอง บุตร และคูสมรสดังกลาวเปนผูถือหุนอยูมาเกี่ยวของให
เกินอัตราที่กฎหมายกําหนดไว โดยจะกําหนดโครงสรางการถือหุนองนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นมาใหมี
บุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวของเขามาถือหุนเพียงสวนนอยเพื่อไมใหเขาขอหามของกฎหมายได
โดยไมยากดวยการนําเอาบุคคลที่มีผลประโยชนรวมกันในทางธุรกิจบาง ขอยืมชื่อของบุคคลที่ไมมี
สวนไดสวนเสียมาถือหุนแทนบาง และใชพนักงานของตนเขามาเปนผูมีอํานาจจัดการในนิติบุคคล
ที่จัดตั้งขึ้นนั้น ดําเนินกิจการไปตามคําสั่งของผูบริหารจากสถาบันการเงินแมนั้นเอง เพราะฉะนั้น
อัตราสวนการถือหุนของตนเอง คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวของของ
บริษัทในเครือที่จัดตั้งขึ้นมานี้จะมีอยูเพียงสวนนอยหรือไมมีเลย โดยเฉพาะผูบริหารจะไมปรากฏ
ชื่อเปนผูถือหุนเลยก็มี บริษัทในเครือในลักษณะนี้สวนใหญจะเปนเครื่องมือในการหาประโยชน
34

ชัยชาญ วิบุลศิลป, เจาะวิกฤตสถาบันการเงินไทย, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร:
เอราวัณการพิมพ,2541),หนา 158.
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ของผูบริหารสถาบันการเงิน
แตยังมีบริษัทในเครือของสถาบันการเงินอีกประเภทหนึ่งที่
สถาบันการเงินไดจัดตั้งขึ้นกลุมละหลาย ๆ บริษัท โดยโครงสรางผูถือหุนของบริษัทตาง ๆ เหลานั้น
ไมมีทางที่จะสาวไปถึงสถาบันการเงินที่เปนบริษัทแมได โดยเฉพาะผูบริหารระดังสูงจะไมเขาไปถือ
หุนอยูดวยเลย นอกจากผลประโยชนที่เกี่ยวของกัน กลาวคือใหบริษัทในเครือที่จัดตึ้งขึ้นมานั้นถือ
หุนไขวกันเองเปนสวนใหญ และอาจจะมีพนักงานของบริษัทแมเขาไปรวมถือหุนและเปนผูบริหาร
ของบริษัทในเครือนั้น ๆ ลักษณะของกลุมบริษัทในเครือเหลานี้จะเปนเครื่องมือในการหาประโยชน
ใหกับบริษัทแมในลักษณะตาง ๆ ทั้งสองกรณีนี้ไมมีทางที่กฎหมายจะถือไดวาการกระทําของ
บริษัทในเครือเปนการกระทําของบริษัทแมได อยางไรก็ดี เพื่อประโยชนในการทําความเขาใจได
งายขึ้น ขอใหพิจารณาตัวอยางแผนผังโครงสรางความสัมพันธของกลุมบริษัทในเครือกับบริษัทแม
โครงสรางผูถือหุนรวมทั้งความสัมพันธในทางผลประโยชนของกลุมธุรกิจทั้งในและตางประเทศกับ
ผูบริหารของสถาบันการเงินดังนี้
แผนผัง A
ธนาคารพาณิชย
บริษัทแมใหญ

บริษัทเงินทุน
บริษัทแมเล็ก

บริษัทในเครือ ก.
ของบริษัทแมเล็ก

บริษัทในเครือ ข.
ของบริษัทแมเล็ก

บริ ษั ท ในเครื อ
ค

บริ ษั ท ในเครื อ
ง

บริษัทในเครือ จ.

บริ ษั ท ในเครื อ
ฉ

ของบริษัทแมเล็ก

บริษัทเงินทุนฯ
ในเครือบริษัทแมเล็ก
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คําอธิบายโครงสรางความสัมพันธและการถือหุนตามแผนผัง A
ธนาคารพาณิชยบริษัทแมใหญถือหุนในบริษัทเงินทุนฯ บริษัทแมเล็กไมเกินอัตรา
ที่กฎหมายกําหนดหรือถาเกินก็จะไดรับอนุญาต แตจะมีผูบริหารหรือพนักงานเปนผูถือหุนอยูใน
บริษัทเงินทุนฯ บริษัทแมเล็กดวย ซึ่งตามความเปนจริงแลวก็คือถือหุนไวแทนนั้นเอง (Nominee)
ซึ่งตามกฎหมายไมสามารถนับรวมเปนบุคคลเดียวกันได และธนาคารพาณิชยซึ่งเปนบริษัทแม
ใหญจะสงพนักงานของตนเขาไปควบคุมดูแลการบริหารงาน
บริษัทเงินทุนฯ ซึ่งเปนบริษัท
แมเล็กจัดตั้งบริษัทในเครือขึ้นมาอีกทอดหนึ่งเปนบริษัท (Holding company) หรือบริษัทประกอบ
ธุรกิจอื่นใด หรือไมประกอบธุรกิจอะไรเปนหลักนอกจากกูเงินเอามาเลนหุนเพื่อพยุงราคาในกลุม
สถาบันการเงินของตน โดยบริษัทเงินทุนที่เปนบริษัทแมเล็กนี้จะเขาไปถือหุนในบริษัทในเครือ ก. ข.
และ ค. บริษัทละประมาณ 9% ของจํานวนหุนทั้งหมดของแตละบริษัทในเครือนั้น และใหพนักงาน
ของบริษัทเงินทุนฯ แมเล็กเขาไปถือหุนในกลุมบริษัทในเครือทุกบริษัท ๆ ละเล็กนอยหรือคนละหุน
ในฐานะผูเริ่มกิจการ สวนหุนที่เหลือก็จับคูกันระหวางบริษัทในเครือ ก. กับ . ง. บริษัทในเครือ ข.
กับ จ. บริษัทในเครือ ค. กับ ฉ. ถือหุนไขวกันเองบริษัทละเกิน 90% และบริษัทในเครือเหลานี้ควบ
คุมการบริหารดดยพนักงานของบริษัทเงินทุนแมเล็กหรือไมก็ลูกหลานญาติพี่นองของผูบริหาร
บริษัทเงินทุนแมเล็ก สวนบริษัทเงินทุนที่เปนบริษัทในเครือบริษัทเงินทุนฯ
แมเล็กนั้นคงมี
บริษัทเงินทุนฯ แมเล็กนั้นเองเขาไปถือหุนใหญโดยไดรับอนุญาตใหถือได แตในขณะเดียวกันจะมี
พนักงานของบริษัทแมเล็กเขามาถือหุนและเปนผุบริหารอยูดวย นอกจากนี้ยังมีบริษัทในเครือ ง.
จ. และ ฉ. ตางเขาไปถือหุนในบริษัทเงินทุนฯ ในเครือดวย บริษัทละ 8-9% ของจํานวนหุนของ
บริษัทเงินทุนฯ ในเครือ
แผนผัง B
บริษัทเงินทุนฯ
บริษัทแม
บริษัทในเครือ ก.

บริษัทในเครือ ข.

บริ ษั ท ในเครื อ

บริ ษั ท ในเครื อ

บริษัทในเครือ จ.

บริ ษั ท ในเครื อ
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คําอธิบายโครงสรางความสัมพันธและการถือหุนตามแผนผัง B
บริษัทเงินทุนฯ ที่เปนบริษัทแมจัดตั้งกลุมบริษัทในเครือขึ้นภายในประเทศ หรือบางราย ถาผู
บริหารมีสายสัมพันธกับตางประเทศก็อาจจะมีในตางประเทศดวย ซึ่งบริษัทเหลานี้จะมีบริษัท เงิน
ทุนฯ แมเขาถือหุนไมเกินอัตราตามกฎหมายและมีบุคคลที่มีความเกี่ยวพันในทางธุรกิจอื่นหรือ
ญาติพี่นองเขามาถือหุนแทน มากนอยแลวแตความสําคัญของบริษัทในเครือนั้น ซึ่งไมอาจนับรวม
เปนบุคคลเดียวกันไดตามกฎหมาย และในขณะเดียวกันก็สงผูบริหารของสถาบันการเงินนั้นมา
กํากับควบคุมการบริหารงานตามความประสงคของผูบริหารระดับสูงของบริษัทเงินทุนฯ แม
แผนผัง C
สถาบันการเงิน
บริษัทเงินทุนฯ
บริษัทแม

บริษัท A

บริษัท ก.

บริษัท B

บริษัท ข.

บริษัท C
บริษัท ค.

คําอธิบายโครงสรางความสัมพันธระหวางกลุมผูบริหารกับกลุมธุรกิจทั้งในและนอก
ประเทศตามแผนผัง C
กลุมผูบริหารของสถาบันการเงินจะมีความสัมพันธทางผลประโยชนในกลุมธุรกิจทั้งที่
อยูตางประเทศ (ธุรกิจ A, ธุรกิจ B และธุรกิจ C) และในประเทศ (บริษัท ก. บริษัท ข. และบริษัท
ค. ซึ่งมีบางบริษัทหรือบางธุรกิจไมไดประกอบธุรกิจอะไรจริงจัง บางบริษัทมีทุนจดทะเบียนหนึ่ง
หมื่นบาทแตขอสินเชื่อไดเปนพันลานบาท) อาจจะมีผูบริหารของสถาบันการเงินบางคนไปมีสวน
เกี่ยวของในกลุมธุรกิจบางราย หรือหลายราย โดยการไปมีสวนในการถือหุนบาง หรือผูบริหารบาง
รายอาจไมเขาไปถือหุนดวย แตเปาหมายอยูที่การมีผลประโยชนรวมกันในธุรกิจที่บรรดากลุมธุรกิจ
เหลานี้ไปขอสินเชื่อหรือใหกอภาระผูกพันเพื่อตนดวยวิธีใชทรัพยสินที่มีราคาที่แทจริงต่ํากวา
จํานวนเงินที่ขอสินเชื่อไปหลายเทาตัว แตตีราคาไวสูงแลวใชเงินนั้นไปหาประโยชนในรูปแบบตาง
ๆ และปลอยทิ้งหนี้กับหลักประกันราคาถูกไวใหสถาบันการเงินแกไขปญหาเอาเอง
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การจัดตั้งบริษัทในเครือตามแผนผัง A และ B นั้น ถาเปนการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อ
ประโยชนในการทําธุรกิจที่สถาบันการเงินไมอาจกระทําไดตามกฎหมาย ไมมีเจตนาในการที่จะตั้ง
ขึ้นมาเพื่อเปนแหลงดูดซับเงินจากสถาบันการเงินซึ่งเปนบริษัทแมหรือบริษัทเงินทุนในเครือบริษัท
แมในลักษณะที่ไมสมควรแลวก็ไมนารังเกียจ แตตามความเปนจริงที่ปรากฏบอยครั้งที่มักจะใช
บริษัทในเครือเหลานี้เปนเครื่องมือในการถายเทเงินจากสถาบันการเงินที่บริษัทแมเขไาปถือหุนอยู
บางตามแผนผัง A หรือจากสถาบันการเงินที่เปนบริษัทแมเสียเองตามแผนผัง B ทั้งนี้โดยไมมีหลัก
ประกัน หรือมีหลักประกันราคาต่ําผิดปกติแตตีราคาหลักประกันไวสูงเกินความเปนจริงมาก แลว
ใชเงินนั้นไปทําธุรกิจเพื่อใหเกิดประโยชนกับสถาบันการเงินที่เปนบริษัทแม หรือหนักไปกวานั้นก็
เพื่อประโยชนของผูบริหารเอง ทุกอยางทํากันอยางมีระบบและเปนกระบวนการซึ่งยากแกการปอง
กัน เปรียบเสมือนเชื้อโรคซึ่งพัฒนาความตานทานตอยาที่ไดผลิตขึ้นเพื่อใชในการบําบัดรักษาไดผล
ไประยะหนึ่ง พอนานเขาเจาเชื้อโรคนั้นก็พัฒนาตัวเองขึ้นตอตานยานั้น ยาชนิดที่เคยใชไดผลก็ไร
ประสิทธิ์ภาพในการรักษาโรคนั้นไดอีกตอไป ตองหาวิธีผลิตยาตัวใหมออกมาอีก เชนเดียวกันกับ
การปองกันและปราบปรามการกระทําที่ผาผืนขอกําหนดกฎหมายของสถาบันการเงิน เมื่อไดปรับ
ปรุงมาตรการในการปองกันและปราบปรามครั้งหนึ่งก็ใชไดผลอยูระยะหนึ่ง สถาบันการเงินที่ผู
บริหารขาดความสํานึกตอหนาที่ก็จะหาวิธีใหมตอไป และเปนอยูอยางนั้นไมมีวันจบสิ้น
ไมวาจะเปนกลุมบริษัทในเครือตามแผนผัง A หรือ B หรือวาเปนกลุมธุรกิจตามแผน
ผัง C จะมีพฤติการณในการไปขอสินเชื่อหรือกูยืมหรือประกันหนี้กอภาระผูกพันใหกับตนแลวกลุม
บริษัทในเครือหรือกลุมธุรกิจเหลานี้จะนําเงินที่ไดมาจากสถาบันการเงินไปหาประดยชนในลักษณะ
ตาง ๆ พอสรุปไดดังนี้
(1) นําเงินไปเลนหุน
(2) นําเงินไปซื้อหุนเพื่อครอบงํากิจการ กรณีนี้เกิดประโยชนรวมกันหลายฝาย ที่เห็น
ไดงายก็คือสถาบันการเงินที่เปนบริษัทแมหรือผูที่ใหเงินไปจะเปนที่ปรึกษาใหบริการจัดทําหรือ
วิเคราะหโครงการเพื่อการลงทุน หรือเปนที่ปรึกษาในการจัดซื้อกิจการ หรือที่ปรึกษาเกี่ยวกับการ
เงินซึ่งจะไดรับคาธรรมเนียมในการนี้ดวยในอัตราที่คอนขางสูง สวนบริษัทในเครือเมื่อซื้อหุนเพื่อ
ครอบงํา กิจการมาแลวจะกลายเปนผูถือหุนใหญหรือไมก็ตาม สวนใหญจะไมไดคิดทําธุรกิจหรือ
ลงทุนอะไรจริงจัง
(3) นําไปซื้อหุนเพิ่มทุนของสถาบันการเงินที่เปนบริษัทแม เมื่อสถาบันการเงินไมวา
ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนฯ มีการเพิ่มทุนแตละครั้ง หากการเพิ่มทุนมีจํานวนเงินไมมากจน
เกินไป สถาบันการเงินเหลานั้นก็สามารถจะเพิ่มทุนไดโดยไมลําบาก โดยเฉพาะสถาบันการเงินที่มี
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ผลประกอบการดี (โดยไมตองตบแตงบัญชีหรืองบดุล) ติดตอกันมาเปนระยะเวลาพอสมควรแลวก็
จะไดรับความสนใจจากประชาชนหรือแมในแวดวงธุรกิจที่จะเขาไปซื้อหุนเพิ่มทุนนั้น แตถาเมื่อใด
ที่มีการเพิ่มทุนของสถาบันการเงินที่ไมคอยมีประสิทธิภาพในการบริหาร มีผลประกอบการที่แทจริง
ไมดี หรือที่มีการขยายตัวเติบโตรวดเร็วเกินไปก็อาจจะทําใหการเพิ่มทุนมีปญหาเกิดขึ้นได

2. การใหกูยืมหรือการใหสินเชื่อ การกอภาระผูกพันแกธุรกิจที่ผูบริหาร
สถาบันกาเรงินมีผลประโยชนเกี่ยวของอยางผิดปกติ
เมื่อมีการจัดตั้งบริษัทในเครือรูปแบบใหมที่ไมอาจสาวถึงความสัมพันธที่
กฎหมายใหถือเสมือนวาอยูในฐานะเดียวกันกับกรรมการ จึงไมตองกังวลในเรื่องการใหสินเชื่อแก
กรรมการ หรือประกันหนี้ใด ๆ ของกรรมการ หรือรังรอง รับอาวัล หรือสอดเขาแกหนาในตั๋วเงินที่
กรรมการเปนผูสั่งจายหรือผูออกตั๋วหรือผูสลักหลัง หรือในกรณีการใหสินเชื่อหรือลงทุนในกิจการ
ของผูอื่นหรือกอภาระผูกพันเพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางรวมกันเมื่อ
สิ้นวันหนึ่ง ๆ โดยใหนับรวมรายการของบุคคลอื่นที่กฎหมายใหถือเสมือนวาอยูในฐานะเดียวกัน
ดวยเกินอัตราสวนกับเงินกองทุนที่กําหนดตามมาตรา 12(2) และมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติ
การธนาคารพาณิชยฯ หรือในกรณีการใหกูยืมเงินแกกรรมการ การรับรอง รับอาวัล หรือสอดเขาแก
หนาในตั๋วเงินที่กรรมการ หรือบุคคลที่ใหถือเสมือนวาอยูในฐานะเดียวกันกับกรรมการเปนผูสั่งจาย
ผูออกตั๋วหรือสลักหลัง หรือประกันหนี้ ใด ๆ ของกรรมการหรือบุคคลที่ถือเสมือนวาอยูในฐานะ
เดียวกันกับกรรมการ หรือกรณีการใหกูยืมเงินหรือลงทุนในกิจการของผูอื่น หรือกอภาระผูกพัน
หรือจายเงินตามภาระผูกพันเพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางรวมกัน
เมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ โดยใหนับรวมรายการของบุคคลอื่นที่กฎหมายใหถือเสมือนวาอยูในฐานะเดียว
กันเกินจํานวนเงินหรืออัตราสวนกับเงินกองทุนที่กําหนดตามมาตรา 20(7) และมาตรา 35 แหง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนฯ ดังนั้นการปลอยเงินใหบริษัทในเครือหรือกลุมธุรกิจ
เหลานี้จึงกระทําไดสะดวกขึ้น เมื่อเปนเชนนี้ปญหาที่จะตองพิจารณามีวาการปลอยเงินใหบริษัทใน
เครือหรือกลุมธุรกิจดังกลาวมีนอกมีในหรือไมเพียงใด มีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ขอ
บังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือมติของคณะกรรมการดวยความซื่อสัตย ระมัดระวังผลประโยชนของ
ประชาชนและของสถาบันการเงินนั้นตามวิสัยของผูมีวิชาชีพอันเปนที่ไววางใจเพียงใด
มีการ
วิเคราะหฐานะของลูกหนี้ ความเปนไปไดของโครงการหรือธุรกิจที่จะนําเงินไปใช ความสามารถใน
การชําระหนี้คืน หลักประกันไดมีการตรวจสอบและประเมินราคาที่แทจริงหรือไมเพียงใด ในที่สุด
แลวเมื่อหนี้เหลานี้กลายเปนหนี้จัดชั้นหนี้สงสัย หรือกลายเปนหนี้สูญไป เมื่อทางการเขาไป
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ตรวจสอบก็จะพบขอบกพรองตาง ๆ เหลานี้ที่สถาบันการเงินไมถือปฏิบัติตอกลุมลูกคาเหลานั้น
เหมือนกับลูกคา ทั่วไป แถมยังปฏิบัติตอกลุมลูกคาเหลานี้ในลักษณะพิเศษผิดปกติเสียดวยซ้ํา
เชน บริษัทบางบริษัทมีการจดทะเบียนไมกี่หมื่นบาท แตขอกูเงินไดถึง 1,000 ลานบาทเศษ เพื่อเอา
ไปซื้อหุน โดยนําที่ดินมาเปนหลักประกันตีราคาไวสูงเกือบเทาจํานวนเงินกู แตในความเปนจริง
ราคาเพียงไมกี่สิบลานบาท อยางนี้ เปนตน ซึ่งเปนเรื่องที่เห็นเจตนาไดคอนขางชัดเจน
3. การแตงบัญชี สรางรายการทางบัญชีเพื่อใหมีกําไร
ตัวอยางเชน มีการรับรูดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นเปนสินทรัพยที่สงสัยวาจะเรียก
คืนไมไดเขาเปนรายไดในงวดบัญชีหนึ่งงวดบัญชีใด ซึ่งถือวาเปนการสรางรายการทางบัญชีซึ่งไม
ถูกตองและตรงตอความเปนจริง เพราะแทที่จริงแลว ลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นเหลานี้ไมไดชําระดอกเบี้ย
เลย แตสถาบันการเงินนั้นยังฝาฝน เพราะในงวดบัญชีหนึ่งมีระยะเวลาหกเดือน ถามีลูกหนี้
ประเภทนี้มากรายและยอดหนี้มีจํานวนสูงดอกเบี้ยก็จะมีจํานวนมากเปนเงาตามตัว การบันทึกเขา
เปนรายไดในงวดบัญชีหนึ่ง ๆ จึงไมตรงตอความเปนจริง ทั้ง ๆ ที่ทางการไดมีการประกาศสั่งหาม
ไวแลว
หรือในกรณีซื้อขายหลักทรัพย เพื่อสรางกําไรใหกับสถาบันการงินที่เปนบริษัทแมดวย
การใหบริษัทในเครือกูยืมเงินไปกอนจํานวนหนึ่ง แลวบริษัทในเครือก็นําเงินนั้นมาซื้อหลักทรัพยที่
สถาบันการเงินซึ่งเปนบริษัทแมไดลงทุนไว โดยบวกกําไรใหมากขึ้น ถาหลักทรัพยที่เปนหุนมี
จํานวนมากก็มีกําไรมาก แตจริง ๆ แลวเงินที่นํามาซื้อก็คือเงินจากสถาบันการเงินนั้นเอง เปนการ
สรางรายการทางบัญชีใหมีกําไรโดยไมตรงตอความเปนจริงอีกเหมือนกัน
4. การสรางลูกหนี้ปลอม
ผูบริหารของสถาบันการเงินนั้นสรางลูกหนี้ปลอมขึ้นมาจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีตัว
ตนดวยวิธีการตาง ๆ ดวยวัตถุประสงค 3 ประการคือ
ประการแรก เพื่อนําเงินที่ใหกูยืมแกลูกหนี้ปลอมนั้นไปชําระหนี้เกาที่ลูกหนี้เดิมคาง
ชําระอยูเพื่อใหดูวาธุรกรรมดานนี้มีการเคลื่อนไหว หรือ
ประการที่สอง เพื่อนําเงินที่ใหกูยืมนั้นไปเปนประโยชนสวนตัวของผูบริหาร หรือ
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ประการสุดทาย ดวยความประสงคตอผลทั้งประการแรกและประการที่สองรวมกัน
เพราะถึงอยางไรก็จะทําในสิ่งที่ไมชอบดวยกฎหมายตามที่กลาวในประการแรกแลว ก็บวกจํานวน
เงินอีกสวนหนึ่งเขาไปเพื่อประโยชนสวนตัวของผูบริหารตามวัตถุประสงคประการที่สุดงไปดวยกัน
เสียเลย
วิธีการกระทําดังกลาว ในบางกรณีก็จะเอาหลักฐานการขอสินเชื่อที่ลูกหนี้เดิมไดชําระ
คืนแลวมาประกอบการขอสินเชื่อใหมที่ปลอมขึ้น หรือนําเอาหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อจาก
บุคคลที่มีตัวตนอยูจริง แตไมเคยมาขอสินเชื่อหรือกูเงินจากสถาบันการเงินนั้น แลวปลอมคําขอสิน
เชื่อของบุคคลนั้นขึ้น กรณีหลังนี้มีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล บางครั้งนิติบุคคลที่มีชื่อเสียงใน
แวดวงธุรกิจขนาดใหญก็เคยโดนมาแลว
พฤติกรรมที่กลาวมาเปนลําดับมักจะเกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัย ซึ่งแสดงใหเห็นวาความ
สํานึกความรับผิดชอบของผูบริหารบางคนที่มีตอสถาบันการเงินอันตนไดรับมอบหมายความไว
วางใจใหปฏิบัติหนาที่ดูแลรับผิดชอบ รวมไปถึงเงินฝากของประชาชนนั้น มีสภาพเปนอยางไร ซึ่ง
เชื่อไดวาผูบริหารที่มีลักษณะเชนนี้ หรือที่คนทั่วไปใหสมญานามวา “นักเลนกลทางการเงิน” นั้นแม
มีอยูไมมากแตก็สามารถทําความเสียหายใหกับสถาบันการเงินที่ตนเกี่ยวของไดมากและอาจจะไป
กระทบตอระบบของสถาบันการเงินเปนสวนรวมได

บทที่ 5
วิเคราะหมาตรการของตางประเทศที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
5.1 แนวคิดในการวางมาตรการตออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
สืบเนื่องมาจากการที่นิติบุคคลมีการประกอบธุรกิจการคากันอยางกวางขวาง และประสบ
กับปญหาความเสียหายที่เกิดจากนิติบุคคลประกอบธุรกิจตาง ๆ มากมาย ลําพังเพียงใชวิธีการ
ทางแพงลงโทษแกนิติบุคคลเพียงอยางเดียว ไมเพียงพอในการปราบปรามหรือขมขู มิใหนิติบุคคล
กระทําผิดได ทําใหมีความจําเปนที่จะตองบังคับความรับผิดของนิติบุคคลโดยวิธีการทางอาญา
กลาวคือ มีการวางมาตรการลงโทษตออาชญากรรมประเภทนี้ นอกเหนือจากมาตรการทางแพง
5.2

ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล
5.2.1 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลในระบบคอมมอนลอร

ประเทศที่ใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law)1 นั้น ประสบปญหาใน
การลงโทษนิติบุคคล เนื่องจากไมอาจพิจารณาความผิดของนิติบุคคลได ดวยเหตุที่นิติบุคคลไมมี
ตัวตน ไมมีชีวิตจิตใจ จึงไมสามารถที่จะกระทําหรือไมสามารถที่จะแสดงเจตนาในการกระทํา
อาชญากรรมได ทั้งในการพิจารณาคดี นิติบุคคลก็ไมสามารถไปปรากฎตัวตอหนาศาลหรือเปนผู
แสดงเจตนาดวยตัวเอง เหมือนเชน บุคคลธรรมดา และก็มิอาจที่จะถูกลงโทษในอันเกี่ยวกับการ
จํากัดเสรีภาพ เชน จําคุก กักขังได

1

หลักความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลในคอมมอนลอว(Common Law) นั้น คือหลัก
วาการกระทําใดจะเปนความผิดอาญาไดจะตองประกอบดวยการกระทําที่ละเมิดตอกฎหมาย หรือ
การกระทําที่แสดงออกภายนอกนั้นผิดกฎหมาย (actus reas) และจะตองมีสวนจิตใจที่ถูกตําหนิ
ได ซึ่งการพิจารณานี้เปนไปตามหลักที่วา Actus non facit reumnisi mens sit rea (The act
does not Constitute guilt the mind be guilty) โปรดดูรายละเอียด สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล,
“ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล: ศึกษากฎหมายเปรียบเทียบโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศ
ไทย”, (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527).
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ประเทศสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา เห็นดวยกับหลักดั้งเดิมของระบบคอมมอนลอว (Common Law) ที่เห็นวา
นิติบุคคลไมอาจถูกฟองคดีได2 โดยเห็นวามีอุปสรรคในเรื่องเจตนาของนิติบุคคล อันนํามาซึ่ง
ปญหาในการสอบสวน นอกจากนี้ศาลสูงของสหรัฐอเมริกายังเห็นวา นิติบุคคลไมมีความรับผิดใน
ความผิดที่อาศัยเจตนาในการกระทําความผิดอีกดวย เพราะโดยสภาพนิติบุคคลไมมีตัวตน ไม
สามารถเคลื่อนไหว และยังเห็นวานิติบุคคลไมสมควรมีความรับผิดทางอาญาเพราะเหตุผลในการ
ลงโทษ กลาวคือ3
1. การกําหนดโทษอาญาโดยการลงโทษปรับตอบริษัทหรือนิติบุคคลนั้น มักจะไมไดผล
เพราะการลงโทษปรับนิติบุคคลมีผลเพียงทําใหจํานวนเงินหรือผลกําไร (Profit diminishing) ของ
นิติบุคคลลดลงเทานั้น เนื่องจากนิติบุคคลมักจะใชวิธีการผลักภาระจํานวนเงินที่เสียคาปรับไปยังผู
บริโภค
2. การลงโทษนิติบุคคลเปนการลงโทษตอผูถือหุนในทางออม กลาวคือ หุนของบริษัทหรือ
นิติบุคคลที่มีขนาดใหญจะกระจายอยูกับผูถือหุนเปนจํานวนมาก และผูถือหุนเหลานี้จะตองไดรับ
ผลกระทบจากการลงโทษนิติบุคคลนั้นไปดวย ซึ่งเปนการลงโทษผูบริสุทธิ์ในทางออม นั่นเอง
3. การใหนิติบุคคลมีความรับผิดทางอาญาและไดรับโทษนั้น อาจเปนการเปดโอกาสให
บริษัทหรือนิติบุคคลเปนจําเลยแทนผูกระทําความผิดที่แทจริงอันไดแก
ผูแทนนิติบุคคลหรือ
กรรมการผูบริหารนิติบุคคล ฉะนั้นจึงควรลงโทษตอผูกระทําความผิดโดยตรงจึงจะถูกตองกวา
4. การฟองคดีอาญาตอบริษัทหรือนิติบุคคลไมเกิดประโยชนที่จะแสดงใหเห็นชัดเจนตอ
สาธารณชนที่มีความเสียหายอันเกิดจากบริษัทหรือนิติบุคคลนั้น
5. การกําจัดผูกระทําความผิดซึ่งแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ไมใชเปนวัตถุประสงค
ของกฎหมายอาญาและโดยกรณีการปรับนั้น โดยทั่ว ๆ ไป จะไมสัมพันธกับการไดแสวงหา
ประโยชนและอาจจะเปนการลงโทษผูถือหุนยิ่งกวาการลงโทษผูแสวงหาประโยชนโดยผิดกฎหมาย

2

J. Michael and H. Wechsler, Criminal Law and Its Administration, (The
Foundations Press, Second Edition, 1940), P.745.
3
ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล, “ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล,” วารสารกฎหมาย
จุฬาลงกรณ ปที่ 3 ฉบับที่ 2, (2520) : 124 – 147.
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ในสหรัฐอเมริกา ประสบปญหากับการกระทําผิดโดยผูบริหารนิติบุคคล กลาวคือ สถาบัน
การเงินหรือบริษัทอสังหาริมทรัพย ลมสลายหรือตองเลิกกิจการ อันเนื่องมาจากผูบริหารนิติบุคคล
รวมกันฉอโกงประชาชน ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดวิกฤติการณทางการเงินในสหรัฐอเมริกา
จนในที่สุดอเมริกาตองมีการบัญญัติเพิ่มโทษโดยการแกไขกฎหมายมาตรา 1344 แกไขเพิ่มเติม
(U.S.C. 1344) Bank Fraud) บัญญัติใหเพิ่มโทษขึ้นจาก 10,000 เหรียญสหรัฐ เปน 1,000,000
เหรียญสหรัฐ และใหเพิ่มโทษจําคุกขึ้นสูงจาก 5 ป เปน 30 ป4
จึงเปนที่ยอมรับกันในปจจุบันวา นิติบุคคลสามารถมีความรับผิดทางอาญา และรับโทษ
ทางอาญาได และในสหรัฐอเมริกาก็เริ่มเห็นความสําคัญของการกําหนดใหนิติบุคคลมีความรับผิด
ทางอาญาและสมควรที่จะกําหนดใหนิติบุคคลตองรับโทษในความผิดนั้น โดยเฉพาะเมื่อเกิดการ
กระทําผิดทางเศรษฐกิจ ซึ่งผูกระทําความผิดมีแรงจูงใจในดานผลประโยชนที่ไดรับ โดยไมคํานึงถึง
ผลประโยชนของประชาชน ทั้งนี้สหรัฐอเมริกาไดรับแกไขปญหาในเรื่องความรับผิดทางอาญาของ
นิติบุคคล และการลงโทษนิติบุคคลอยางรีบดวน โดยมีผูกลาวหลักการที่ใชเปนมาตรการในการ
ควบคุมการกระทําความผิดของนิติบุคคลไวเปน 3 แนว คือ5
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและทัศนคติในการดําเนินกิจการของนิติบุคคลโดยสมัครใจ
(Voluntary Change in both corporate attitudes and structure) ซึ่งเปนเรื่องของการที่นิติบุคคล
สมัครใจที่จะดําเนินการทางธุรกิจโดยสุจริต หรือที่เรียกวา “Business ethics”
2. ภาครัฐมีความแนวแนและตั้งใจจริงที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสรางของนิติบุคคล (The
Strong intervention of the political state to force change in Corporate attitudes and
structure)กลาวคือ รัฐไดมีสวนในการผลักดันใหนิติบุคคลไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางของ
นิติบุคคลใหมีแนวทางที่ถูกตองในการประกอบธุรกิจ เชน รัฐกําหนดใหมีบุคลากรผูที่จะกํากับดูแล

4

ประธาน วัฒนวาณิชย, “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : แนวความคิดและแนวทางการจัด
การศึกษา,” เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ โดย ภาควิชากฎหมายอาญาและอาชญา
วิทยา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, วันที่ 27 พฤษภาคม 2536 : 1-32.
5
Marshall B. Clinard and Peter C. Yeayer, Corporate Crime : The First
Comprehensive account of illegal practices among American,s top Corporations, (The
Free Press a Division of Macmillan Publishing Co., Inc., New York, 1980), pp.299-300.
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นิติบุคคลอยางเหมาะสม มีการกําหนดโทษที่ลงแกนิติบุคคล และรวมถึงการใชมาตรการทางการ
ปกครองใหเสมือนเปนสภาพบังคับ (Sanction) กับนิติบุคคลดวย
3.
การใชมาตรการทางกฎหมายที่จะยับยั้งหรือลงโทษ หรือการกระทําของผูบริโภค
ในการกดดันนิติบุคคลไมใหกระทําความผิด (Legal measures to defer or to Punish; or
consumer action) ซึ่งกลุมผูบริโภคอาจจะใชวิธีการเลิกซื้อสินคาหรือไมใชบริการของนิติบุคคล
ผูซึ่งกระทําความผิด เปนตน
เมื่อสหรัฐอเมริกา ยอมรับวานิติบุคคลควรมีความรับผิดทางอาญา จึงมีการตรากฎหมาย
ขึ้นมาบัญญัติใหนิติบุคคลรับผิดทางอาญา เพื่อใชในมลรัฐตาง ๆ แตในชวงแรกจะมีปญหาในเรื่อง
ของการลงโทษวาจะลงโทษในรูปแบบใดจึงจะเหมาะสม แตตอมาก็กําหนดรูปแบบการลงโทษโดย
การคํานึงถึง The Forms of Organizational Sanctions6 อันเปนเรื่องของรูปแบบการลงโทษ
แบบใด
รูปแบบการลงโทษ
ก. โทษปรับ
เปนโทษหลักที่ใชมากที่สุดในการลงโทษแกนิติบุคคล กลาวคือ โทษปรับเปนโทษที่
กระทําตอทรัพยสินของนิติบุคคลโดยตรง ซึ่งสืบเนื่องมาจากวัตถุประสงคของการลงโทษโดยรวม
(The purposes of Criminal Punishment)7 อันประกอบดวย
1. Deterrence การปราม เพื่อใหรูสึกสํานึกผิด (rehabilitation)
2. Proportionality การลงโทษตามสัดสวนของการกระทําความผิด
3. Public Protection and Rehabilitation การลงโทษเพื่อปองกันสังคมและให
สํานึกผิดในสงที่ไดกระทําไป
4. Compensation to Victims การลงโทษเพื่อทดแทนผูเสียหาย

6

Jeffrey S.Parker, ”Crimnal Sentencing Policy for Orgnizations : the unifying
Approach of Optimal Penalties,” American Criminal law Review, V26 No 513 (1989), :
pp.571
7
ibid., pp.554-568.
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อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปการปรับและการกําหนดคาปรับ โดยเฉพาะสําหรับนิติบุคคล
นั้น สหรัฐอเมริกามักคํานึงถึงสภาพความรุนแรงของการกระทําความผิด และฐานะทางการเงินของ
ผูกระทําผิด กลาวคือ คํานึงถึงประโยชนที่ผูกระทําผิดไดรับไป เพราะทฤษฎีดั้งเดิมของการปราม
การกระทํ าความผิ ด จะมุงพิ เคราะหจากประโยชนที่ ได รับ จากการกระทําความผิดเป น สํ าคั ญ
(Classic deterrance)โดยมุงหมายมิใหผูกระทําความผิดไดรับประโยชนจากการกระทําของตน
ตอมาไดมีผูเสนอ8 ทฤษฎีคาสูงสุดของการปรามปราม (Optimal Deterrence model) โดยเห็นวา
การลงโทษจะตองกอใหเกิดภาระแกสังคมนอยกวาการปลอยใหมีการกระทําเชนนั้นตอไป หากลง
โทษแลวเปนภาระแกสังคมมากขึ้น ก็ไมควรลงโทษเสียเลยจะดีกวา
ตามสถิติการลงโทษปรับนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา หากเปนคดีที่มีการชดใชทางแพง
อยูดวยโทษปรับจะเปนเพียง 0.76 แหงมูลคาของความเสียหายที่เกิดขึ้น แตถาไมมีคดีแพงควบคู
กันก็จะปรับประมาณ 1.02 เทา ของมูลคาความเสียหาย มีขอสังเกตวาการกําหนดคาปรับต่ําเกิน
ไป บางครั้งก็ไมมีผลในการปรามผูกระทําความผิด แตถาลงโทษปรับสูง โดยหวังผลในการปราม ก็
อาจจะไมเกิดประโยชนมากนัก เนื่องจากนิติบุคคลมีโอกาสที่จะผลักภาระไปยังผูบริโภค หรือมี
ความระมัดระวังเกินไปจนเลิกที่จะมีการแขงขันทางการคา ซึ่งตอมาในระยะหลัง สหรัฐอเมริกาได
แกปญ หาการลงโทษปรับในทางกฎหมายตอนิติบุคคลในทางรุนแรงขึ้น เชน9 ในความผิดฐาน
ฉอโกง จะมีโทษปรับ 5,000 – 10,000 เหรียญ หรือ 3 เทาของความเสียหาย หรือความผิดฐาน
หลอกลวงและได เครดิตไปจากสถาบั นการเงิน เดิม ในป 1984 ปรับ ไมเกิน 10,000 เหรีย ญ
สหรัฐ หรือจําคุกไมเกิน 5 ป แต 4 ปตอมา ก็มีการแกไขเปนปรับไมเกิน 1,000,000 เหรียญสหรัฐ
ซึ่งจะเห็นไดวา การปรับนิติบุคคลในสหรัฐในปจจุบันมีการปรับสูงกวาการปรับบุคคลธรรมดามาก
ทั้งนี้เพื่อเปนการปรามนิติบุคคลใหเกิดความเกรงกลัวไมกระทําความผิดอีก
ข. การคุมประพฤติ (Probation)

8

Gray Becker, “Crime and Punishment : An Economic Approach, “76 Journal of
Political Economy (1968 ).
9
Judy L. Whalley, “Crime and Punishment Criminal Antitrust Enforcement in the
1990,” Antitrust Law Journal V.59, (1990), pp. 158-160.
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การคุมประพฤติ เปนการนําผูกระทําผิดที่รอการลงโทษอาญา เขามาอยูในการสอด
สองดูแลของเจาหนาที่ ในสหรัฐอเมริกา การลงโทษโดยคุมประพฤติ (Corporate Probation) เปน
โทษหลัก แตใชนอยกวาการลงโทษปรับ นอกจากนี้ยังมีการใชวิธีการใหนิติบุคคลบริการสังคมหรือ
ชวยเหลือสังคมที่เรียกวา Community Services โดยแทรกไวในเรื่องของการคุมประพฤติ ซึ่งรูป
แบบการลงโทษโดยใชมาตรการควบคุมประพฤตินั้นมีวิธีการ ดังนี้
1. อาจกํ า หนดให นิ ติ บุ ค คลต อ งกระทํ า การต า ง ๆ ที่ เป น ประโยชน ต อ สั ง คมตาม
สมรรถนะของนิติบุคคลนั้น ๆ หรือที่เรียกวา เงื่อนไขการบริการสังคม (Community Services) เชน
การทําการงานใด ๆ ใหแกชุมชนหรือบริจาคเงินเปนคาตอบแทนใหแกปฏิบัติงานเพื่อชุมชน หรือแม
แตจายคาจาง คาตอบแทนใหพนักงานคุมประพฤติแทนรัฐ เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการสํานึกและ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลแทนกระทําผิดอันมีผลกระทบตอสวน
รวมและผิดกฎหมาย มิใชถูกลงโทษโดยการปรับแลวเรื่องยุติลงเทานั้น10
2. อาจกําหนดเงื่อนไข
หามมิใหนิติบุคคลกระทําการหรือกิจการใดที่มีความ
สัมพันธโดยตรงกับการกระทําความผิดที่จะกอใหเกิดการกระทําผิดอีก และอาจกําหนดเงื่อนไขให
มีการจัดระบบการตรวจสอบหรือรายงานเพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมายไดโดยถูกตองตอไป
3. อาจกําหนดใหมีการจัดโครงสรางในการบริหารงานนิติบุคคลใหม เพื่อกอใหเกิด
ระบบการบริหารใหมที่จะไมกอใหเกิดการกระทําผิดซ้ําอีก
10

เชน คดี United States V. Mitsubishi International Corp., 677 Fed 785 (9th
cir.1982) จําเลยในคดีนี้เปนบริษัทกระทําความผิดฝาฝนระเบียบอัตราคาระวางทางรถไฟ ซึ่งออก
โดยพระราชบัญญัติ Elkins Act ศาลพิพากษาใหจําเลยชําระคาปรับอยางสูงไมเกิด 20,000
ดอลลาร ของทุกจํานวนแหงความเสียหาย ศาลรอการลงโทษ แตจํานวนปรับ 100 ดอลลาร แหง
คาเสียหาย กําหนดใหคุมประพฤติโดยกําหนดเงื่อนไขพิเศษใหผูบริหารของบริษัท คือจําเลยมา
ชวยพัฒนางานในโครงการ Community Alliance Program เปนเวลา 1 ป และใหนําเงินมาชวยใน
โครงการดังกลาว 10,000 ดอลลาร สําหรับแตละความผิด โปรดดูรายละเอียดใน เสมอแข เสน
เนียม, “มาตรการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดโดยอาศัยการบริการสังคม,” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536),หนา 87 .
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4. อาจกําหนดใหนิติบุคคลจายเงินชวยเหลือทางศีลธรรมได เชน การใหจําเลย
จายเงินจํานวนหนึ่งใหกับองคการสาธารณกุศล ศาลจะลดจํานวนเงินคาปรับใหตามสวน ดังคดี
United States V. William Anderson Co., 698 Ded 911 (8 th Cir. 1982) เปนตน11
ค. โทษริบทรัพย
การริบทรัพย ถือเปนการลงโทษนิติบุคคลประเภทหนึ่ง กลาวคือ ถาเปนทรัพยสิน
ของผูกระทําผิดเองก็สามารถริบไดเสมอ แตหากกรณีเปนทรัพยสินของบุคคลที่สาม12 กฎหมาย
สหรัฐอเมริกาใหริบทรัพยของบุคคลที่สามที่ถูกนํามาใชเปนการกระทําผิด โดยถือหลักวา ถาผูนั้น
ประมาทไมจัดหาทางปองกันตามที่สมควร จนทําใหมีผูเอาทรัพยของตนไปใชในการกระทําความ
ผิด ในกฎหมาย Recketeer Influenced and Corrupt Organization (Rico) อันเปนกรณี ความ
ผิดฐานฟอกเงิน หรือหลอกลวง หรือการคายาเสพติด และ Countinuing Criminal Enterprise
(CCE) ซึ่งเนื้อหาของกฎหมาย มีการนําบทสันนิษฐานมาใชวา ทรัพยสินที่ไดมาในระหวางกระทํา
ผิดและหลังจากนั้นภายในเวลาอันควร เปนทรัพยที่ไดมาจากการกระทําผิด และใหริบดวยถาไมมี
ที่มานาเชื่อถือ ซึ่งใหริบรวมทั้งประโยชนตาง ๆ (Proceeds and benefit) ที่งอกเงยจากทรัพย
เหลานั้นดวย ซึ่งในหลายประเทศขณะนี้ก็ไดนําโทษริบทรัพยมาใชอยางกวางขวาง สําหรับคดี
อาญาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งประเทศไทยไดนําความคิดนี้มาใชในพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
ง. การแจงผูเสียหาย (Notice to Victim)
การแจงผูเสียหาย เปนมาตรการที่กําหนดใหผูถูกลงโทษแจงความไปยังผูเสียหายให
ทราบถึงลักษณะของความผิดที่ถูกลงโทษ ความมุงหมายของวิธีการนี้เพื่อใหบรรดาผูเสียหายได
ทราบขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นและจัดการชวยเหลือตนเองไดพน
จ. การชดใชความเสียหาย (Restitution)

11

เรื่องเดียวกัน,หนา 85.
12
ชัยวัฒน วงศิวัฒนศานต, “โทษริบทรัพย” , 12 วารสารกฎหมาย (2531), : 88-89.
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การชดใชความเสียหาย อาจจะเปนการคืนทรัพยสินที่ทําใหสูญหายหรือเสียหายหรือ
เปนคาทดแทน หรือในกรณีเปนความเสียหายตอรางกาย หรือชีวิต เชน กรณีละเมิดศาล หรือใน
กรณีเปนความเสียหายตอรางกาย หรือชีวิต ก็อาจจะมีการใหทํางานดานการใชเงิน หากผูเสียหาย
ยินยอม หรือในกรณีที่มีการคุมประพฤติ ศาลจะกําหนดใหการฝาฝนไมชดใชคาเสียหายเปนเงื่อน
ไขทางการเพิกถอนการคุมประพฤติได
ฉ. การประกาศโฆษณาความผิดตอสาธารณชน (Publicity)
จุดมุงหมายของการประกาศโฆษณาตอสาธารณชน เพื่อทําใหนิติบุคคลที่กระทํา
ความผิดตองสูญเสียชื่อเสียงในทางเศรษฐกิจ วิธีการนี้จะกระตุนเตือนใหผูถือหุน ผูมีอํานาจจัดการ
นิติบุคคล ใหควบคุมธุรกิจ การดําเนินงานของนิติบุคคลอยางระมัดระวังยิ่งขึ้น
ช. คําสั่งที่เปนการปองกัน (Preventive Order)
คําสั่ งที่ เป น การป องกั น คื อการกํา หนดให มี คําสั่ งหรือระเบี ย บในทางป องกั น การ
กระทําตาง ๆ ที่นาจะกอความเสียหายได เขามาสูการลงโทษ เพื่อเปนการบังคับ หรือสนับสนุนให
มีการเปลี่ยนแปลงภายในตัวนิติบุคคลในทางที่ปองกันการกระทําความผิด
ซ. การภาคทัณฑนิติบุคคล (Corporate Probation)
การภาคทัณฑนิติบุคคล คือ การที่ศาลกําหนดเงื่อนไขที่เปนโทษตอผูกระทําความผิด
ไวในคําสั่งภาคทัณฑ ซึ่งเสมือนหนึ่งเปนทางลงโทษนิติบุคคล โดยเปนวิธีการที่ใหประโยชนในทาง
มุงหวังหรือคาดหมายซึ่งคาดวานิติบุคคลจะมีพฤติกรรมที่ดี แกไขและบังคับใหนิติบุคคลกระทําให
รูปแบบ และภายในกฎเกณฑ
ฌ. คําสั่งที่เกี่ยวกับระเบียบภายใน ( Internal Discipline Order)
เปนกรณีที่บังคับเอากับนโยบายของนิติบุคคล ในรูปแบบของการจัดวางระเบียบ
ภายในหรือระบุลักษณะของนิติบุคคล
เพื่อประโยชนในการสืบสวนความผิดที่ไดกระทําโดย
นิติบุคคล และนิติบุคคลตองยินยอมตอศาลในการที่ออกคําสั่งดังกลาว ถานิติบุคคลไมยินยอมโดย
ปราศจากขอแกตัวที่มีเหตุผลเพียงพอ ศาลสามารถลงโทษได
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จากลักษณะของโทษทางอาญาที่กลาวมาในขางตน อาจสรุปลักษณะของมาตรการ
ทางกฎหมายในลักษณะ ไดดังนี้
(1) มาตรการลงโทษทางอาญา อันไดแก มาตรการลงโทษในกรณีหางหุนสวนบริษัท
หรือนิติบุคคล กระทําความผิด เชน การลงโทษปรับ ริบทรัพยสิน เปนตน
(2) มาตรการอื่นที่ไมใชโทษ แตเปนมาตรการเพื่อตําหนิผูกระทําผิดใหรูสํานึกในการ
กระทําผิดนั้น เชน การคุมประพฤติ การแจงผูเสียหาย การภาคทัณฑนิติบุคคล คําสั่งในทางปอง
กัน การโฆษณาความผิดตอสาธารณะ เปนตน
(3) มาตรการเยียวยาความเสียหาย เปนมาตรการชดเชยทางแพงที่นํามาใชรวมกับ
การลงโทษทางอาญา เพื่อเปนการแกไขความเดือดรอนของผูเสียหาย เชน คาชดใชทดแทนความ
เสียหายจากละเมิด หรือคืนทรัพยสินที่ถูกทําใหสูญเสียไป เปนตน
ที่กลาวมาแลวเปนรูปแบบของการลงโทษที่สหรัฐอเมริกานํามาใชทั้งกับนิติบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งมิใชโทษที่เปนโทษทางอาญา หรือ มาตรการทางกฎหมายเพียงอยาง
เดียว แตเปนการนําเอามาตรการอื่น ๆ มารวมใชเพื่อใหการลงโทษบรรลุวัตถุประสงคของการลง
โทษที่กําหนดไว เชน มาตรการทางแพง13 เปนตน
ผลที่นิติบุคคลไดรับหลังการลงโทษ
ในสหรัฐ ได มี ก ารตรากฎหมายในป 1984 เพื่ อ ลงโทษกั บ นิ ติ บุ ค คล โดยมี เป า หมาย
สําหรับการกระทําผิดของนิติบุคคลโดยเฉพาะ ซึ่งโทษโดยทั่วไป นิติบุคคลจะถูกปรับเปน 2 เทา
ของอั ต ราโทษปรับ สํ า หรับ บุ ค คลธรรมดา แต อ ยางไรก็ ต าม ในป 1987 สหรัฐ อเมริก า ได มี
กําหนดโทษปรับใหสูงขึ้นกวาเดิมมาก ทั้งนี้ เพื่อหวังผลในการปรามการกระทําความผิดของนิติ
บุคคล ใหเกรงกลัวและไมกอใหเกิดการกระทําความผิดซ้ําอีก และผลของการลงโทษก็คือ ทําให
การกระทําความผิดโดยนิติบุคคลลดนอยลง14 นอกจากนี้หากมีการฝาฝนการลงโทษ เชน ฝาฝน

13

Marshall B. Clinard & Peter C. Yeager, Corporate Crime, pp. 330-333 .
14
Judy L. Whalley, “Crime and Punishment Criminal Antitrust Enforcement in the
1990s,” pp. 158-160.
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เงื่อนไขหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติก็จะมีการลงโทษปรับหรือลงโทษจําคุกบุคคลที่
รับผิดชอบตามคําพิพากษาทันที ทําใหผลในปรามการกระทําผิดโดยนิติบุคคลไดผลในระดับหนึ่ง
5.2.2 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลในระบบกฎหมายซีวิลลอว
ในระบบซีวิลลอว (civil law) การวินิจฉัยความรับผิดของนิติบุคคลนั้น จะพิจารณา
ตามโครงสรางทางอาญามิได15 เพราะนิติบุคคลไมมีความชั่วหรือจิตใจที่จะรูสึกผิดชอบได เพราะ
เปนบุคคลที่สมมุติขึ้นเทานั้น แตอยางไรก็ตาม นิติบุคคลก็มีความรับผิดได โดยใชนโยบายทาง
อาญา (Criminal Policy) โดยมีเหตุผลประกอบการลงโทษคือ การลงโทษนิติบุคคลเปนการลงโทษ
ผูกระทําผิดที่แทจริง หรือเมื่อนิติบุคคลมีสิทธิตาง ๆ มากขึ้น ก็ยอมมีการกระทําความผิดมากขึ้น
เมื่อวินิจฉัยความรับผิดตามโครงสรางทางอาญาไมได ก็จําเปนตองหันมาใชนโยบายทางอาญา มา
เพื่อลงโทษ
ฉะนั้น กลาวโดยสรุป ในระบบ civil law การใหนิติบุคคลมีความรับผิดทางอาญาได และ
ลงโทษนิติบุคคลหรือไมอยางไรนั้น เห็นวานิติบุคคลไมมีความรับผิดทางอาญาเปนการทั่วไปแต
อยางใด แตนิติบุคคลจะตองรับผิดก็ตอเมื่อมีกฎหมายพิเศษบัญญัติหรือบัญญัติไวในกฎหมาย
พิเศษตาง ๆ เชน Act 1459 ( Corporation Law) หรือ Public Service Law16 ใหรับผิดหรือมีการ
บัญญัติมาตรการลงโทษไว เทานั้น ซึ่งประเทศตาง ๆ ในชีวิลลอว ก็มีความคิดในทํานองนี้ เชน17
ก. กฎหมายเยอรมัน
คําพิพากษาเยอรมันและตํารากฎหมาย ไดถือวานิติบุคคลไมมีความรับผิดในทาง
อาญา เพราะถาพิจารณาในกฎหมายอาญา การกระทําของนิติบุคคลนั้น ความจริงคือ การกระทํา
ของบุคคลแตละคนนั้นเอง แตก็มีตําราบางเลม เห็นควรวาใหนิติบุคคลมีความรับผิดทางอาญาได
เมื่อมีกฎหมายพิเศษบัญญัติไว
15

โครงสรางทางอาญา คือ 1.องคประกอบความผิด 2.ความผิด 3.ความชั่ว โปรดดู คณิต
ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคความผิด, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2525),
หนา 1-3.
16
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, “ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล:การศึกษากฎหมาย
เปรียบเทียบโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศไทย”,หนา 79 .
17
หยุด แสงอุทัย, บันทึกทายคําพิพากษาฎีกาที่ 1144/2495, หนา 1193 -1197.
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ข. กฎหมายอียิปต
ถือวานิติบุคคลไมมีความรับผิดในทางอาญาไดเชนเดียวกัน โดยอางวานิติบุคคล
ไมมีตัวตน
ค. กฎหมายเชคโกสโลวาเกีย
ถือวานิติบุคคลไมมีความรับผิดในทางอาญา เพราะการกระทําผิดได ผูกระทํา
ตองมีความเชื่อในทางจิตวิทยา
ง. กฎหมายออสเตรีย
คําพิพากษาและตํารากฎหมายออสเตรียไดถือวานิติบุคคลไมมีความรับผิดทาง
อาญา โดยถือวาเปนการถูกตองกับจุดประสงคของกฎหมายอาญามากกวาที่จะถือวาบุคคลที่ลง
มือกระทําผิดอาญาแลวเปนผูรับผิดในทางอาญา
จ. กฎหมายสวิส
คําพิพากษาศาลสูงสวิส ถือวานิติบุคคลไมสามารถรับผิดในทางอาญาได ทั้งนี้
โดยใหเหตุผลวาประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติในเรื่องเกณฑความผิดและลงโทษไว ซึ่งเห็นได
ชัดวาเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้น จึงจะกระทําผิดอาญาได ทั้งนี้เพราะเปนขอกฎหมายอาญาวา
จะมีความรับผิดอาญาไดตองมีความชั่ว “Pas de peine sans culpabilite” แตนิติบุคคลอาจจะ
กระทําชั่วไดไม
อยางไรก็ตาม แมจะไมสามารถพิจารณาความผิดอาญาของของนิติบุคคลตามโครง
สรางความผิดอาญาได แตมิไดหมายความวา นิติบุคคลจะไมตองมีความรับผิดทางอาญาแตอยาง
ใด ทั้งนี้เพราะปญหาเรื่องความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลเปนปญหาพิเศษ ที่สวนใหญรัฐถือ
วาเปนนโยบายทางอาญา (Criminal Policy) ที่จะตองลงโทษนิติบุคคล และประการสําคัญก็คือ
การลงโทษนิติบุคคลในทางอาญาก็เพื่อเปนการปองกันรัฐ และสังคมจากอิทธิพลของบรรดานิติ
บุคคลทั้งหลายที่มีอิทธิพลในทางเศรษฐกิจ กอใหประเทศตาง ๆ มีการตรากฎหมายพิเศษออกมา

123
เพื่อกําหนดมาตรการตาง ๆ ในกฎหมายปกครอง ตลอดจนบทกําหนดโทษแกนิติบุคคลมาตรการ
ตาง ๆ ในทางปกครอง จะใชในความผิดที่เรียกวา Administrative offense เชน กฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมราคาสินคา หรือกฎหมายเกี่ยวกับการผูกขาดตัดทอนในทางเศรษฐกิจ เปนตน ซึ่งจะ
พบวาสวนใหญจะเปนความผิด เกี่ยวกับเศรษฐกิจทั้งสิ้น (offense in economic life)
ประเทศฝรั่งเศส
ประเทศฝรั่งเศส ได มี ก ารกํ า หนดให นิ ติ บุ ค คลมี ความรับ ผิ ด ทางอาญาได โดยมี ก าร
บัญญัติความผิดใหอยูในกฎหมายหลักโดยชัดแจง เชนเดียวกับกฎหมายอาญา ทั้งนี้เพื่อตองการ
ลงโทษนิติบุคคลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการลงโทษ กลาวคือ เพื่อใหผูกระทําความผิดที่
เปนนิติบุคคลกระทําธุรกิจหรือดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวังและทําประโยชนใหกับสังคมมาก
ขึ้น ซึ่งในการกําหนดการลงโทษนั้นก็จะตองใหเหมาะสมกับสภาพของนิติบุคคลดวย ดังประมวล
กฎหมายอาญาฝรั่งเศส ฉบับป 1994 ที่บัญญัติเรื่องการลงโทษนิติบุคคลอยางชัดเจน โดยกําหนด
โทษทางอาญาที่จะลงกับนิติบุคคลไวในประมวลอาญาภาค 1 article 131 –ลักษณะ 3 เขต 1 เชน
การลงโทษปรับ แตอยางไรก็ตามการลงโทษนิติบุคคลตามกฎหมายอาญาของฝรั่งเศสนั้น บัญญัติ
ไวเปนหลัก ที่เรียกวา โทษขั้นอุกฤษ และมัธยโทษ ตามมาตรา 131 – 137 และโทษอื่น ๆ อันถือ
เปนลหุโทษ สําหรับนิติบุคคลตามมาตรา 131 – 140 ของประมวลอาญาที่แกไขใหม18 ซึ่งจะกลาว
เปนลําดับ ดังนี้
รูปแบบการลงโทษนิติบุคคล
ประเทศฝรั่งเศสไดนํารูปแบบการลงโทษมาใชกับนิติบุคคลอยางไดผล อาจแบงออกเปน
2 ลักษณะ คือ19
1. โทษขั้นอุกฤษและมัธยโทษ ตาม ม.131-137

18

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, “ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลการศึกษาเปรียบเทียบ
ทางนิติวิธีในประเทศคอมมอลลอว และซีวิลลอว, “ วารสารนิติศาสตร, ปที่ 25, ฉบับที่ 4, (2538) :
684.
19
เรื่องเดียวกัน,หนา 707.
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ก. โทษปรั บ ได กํ า หนดว า ถ า จะลงโทษปรับ นิ ติ บุ ค คให นํ า เอาโทษปรั บ สู ง สุ ด ที่
กําหนดไวสําหรับบุคคลธรรมดามาใช โดยตองปรับสูงขึ้น 5 เทา (มาตรา 131-136)
ข. โทษกํ า หนดไวเป น พิ เศษสํ าหรับ นิ ติ บุ ค คลซึ่งสามารถเที ย บได กั บ โทษที่ ลงกั บ
บุคคลธรรมดาสรุปไดดังนี้ (มาตรา 131-135)
(1) โทษโดยการยกเลิกกิจการของนิติบุคคล (Dissolution) ซึ่งใชกับนิติบุคคลใน
กรณีที่เปนการกระทําความผิดที่รายแรงจริง ๆ
(2) โทษโดยการห า มประกอบกิ จ การต า ง ๆ หรื อ ยกเลิ ก ใบอนุ ญ าตต า ง ๆ
(Interdiction d, excrecr une activated) วิธีนี้เปนการจํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการตาง ๆ
ของนิติบุคคล ภายในระยะเวลาที่กําหนด แลวแตวัตถุประสงคของศาลวาจะหามประกอบกิจการ
เปนเวลานานเทาใด
(3) ลงโทษโดยการใหนิ ติบุคคลถูกควบคุมโดยเจาหนาที่ของศาล (Placement
sous Surveillance Judiciaier) การลงโทษวิธีนี้ ก็เปนการทําใหนิติบุคคลขาดอิสระภาพในการ
ประกอบกิจการ เปนระยะเวลาไมเกิน 5 ป เชนเดียวกับการลงโทษโดยการหามประกอบกิจการ
ตาง ๆ
(4) ลงโทษโดยการสั่ ง ห า มมิ ใ ห นิ ติ บุ ค คลนั้ น มี สิ ท ธิ เ ข า ประมู ล งานของรั ฐ
(Exclusion des marches publics) วิธีนี้ เป น การลงโทษโดยสั่งหามไมมีกําหนดระยะเวลาหรือ
กําหนดไวไมเกิน 5 ป โดยทั่วไปแลวนิติบุคคลตั้งขึ้นมาก็เพื่อหากําไรตาง ๆ และตจะไดรับความเชื่อ
ถือมากหากไดรับความไววางใจใหประมูลงานของรัฐ ดังนั้นถาหากนิติบุคคลถูกลงโทษโดยการ
หามมิใหมีสิทธิ์ในการเขาประมูลงานของรัฐ ก็อาจทําใหนิติบุคคลดังกลาวสูญเสียความไววางใจ
จากประชาชน และอาจมีผลใหการประกอบกิจไดผลกําไรลดลง
(5) ลงโทษโดยการสั่งหามระดมทุนจากมหาชน (Interdiction de faire appel
public a l, epargne) โดยกําหนดเวลาไวไมเกิน 5 ป หรือไมกําหนดระยะเวลา ซึ่งมาตรการนี้เปน
การหามระดมทุนจากมหาชน ไมวาจะเปนการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินที่ใหกูยืมเงินหรือการ
ระดมทุนจากประชาชนทั่วไป เพื่อกอใหเกิดการกระทบกระเทือนตอเงินทุนหมุนเวียนของนิติบุคคล
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(6) ลงโทษโดยการริบทรัพย (Confiscation) เปนมาตรการการลงโทษที่ใชกับนิติ
บุคคล โดยการริบทรัพยที่ใชหรือจะใชกระทําความผิดหรือที่ไดมาจากการกระทําความผิด
(7) ลงโทษโดยการหามมิใหออกเช็คหรือการใชบัตรเครดิตตาง ๆ (Interdictiond,
e/meftre des cheques) การใชมาตรการนี้เปนการบังคับใหนิติบุคคลมีการดําเนินธุรกิจที่ลําบาก
ขึ้น เนื่องจากทําใหการใชจายและการหมุนเวียนเงินทุนในระบบการเงินมีความลําบากอันเปนผล
รายตอการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น
(8) ลงโทษโดยการประกาศคําพิพากษาหรือแจกจายคําพิพากษา (Affichange
de la decision) มาตรการนี้เปนการประกาศโฆษณาถึงการกระทําความผิดของนิติบุคคล ซึ่งจะมี
ผลกระทบตอชื่อเสียงของนิติบุคคลนั้น ๆ ทางหนังสือพิมพ วิทยุ หรือสื่ออื่นๆ ใหประชาชนรับรูหรือ
ทราบ เพื่อปองกันและระมัดระวัง มิใหตกเปนเหยื่อของนิติบุคคลที่ประกอบกิจการนั้น ๆ
2. โทษขั้นลหุโทษ ตามมาตรา 131-140
ก. โทษปรับ ไดกําหนดวาตองเปนอัตราสูงสุดเทากับหาเทาของโทษปรับที่กําหนดไว
สําหรับบุคคลธรรมดาซึ่งกระทําความผิด (มาตรา 131-141)
ข. โทษจํากัดสิทธิตามที่กําหนดไวในมาตรา 131-142 เปนโทษในกรณีกระทําความ
ผิดซึ่งศาลอาจเลือกเปลี่ยนโทษเปนโทษจํากัดสิทธิตาง ๆ ตามที่กําหนด โดยใชดุลยพินิจได
ตามที่กลาวมาแลวขางตน อาจกลาวไดวา การลงโทษนิติบุคคลในทางอาญา
ประเทศฝรั่งเศสไดนํามาบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาฉบับแกไขใหม ค.ศ.1992 โดย
บัญญัติเรื่องความรับผิดทางอาญาและโทษที่จะมีแกนิติบุคคลไวอยางชัดเจน ซึ่งจะเห็นไดวาไดมี
การบัญญัติรูปแบบมาตรการการลงโทษที่ตางไปจากบุคคลธรรมดา สงผลใหการลงโทษเกิดความ
เปนธรรม ระหวางผูกระทําความผิดที่เปนบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
ผลที่นิติบุคคลไดรับหลังการลงโทษ
ในเรื่องของความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลและการลงโทษนิติบุคคลของประเทศ
ฝรั่ง เศสซึ่ ง ใช ก ฎหมาย (civil law) โดยทั่ ว ไปนิ ติ บุ ค คลไม มี ค วามรับ ผิ ด ทางอาญา เว น แต จ ะ
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บัญญัติไวในกฎหมายเฉพาะใหมีความรับผิด ซึ่งการกําหนดโทษของนิติบุคคลก็จะมีการบัญญัติ
รูปแบบมาตรการในการลงโทษที่ตางไปจากบุคคลธรรมดา จึงนับไดวามาตรการลงโทษนิติบุคคล
ของประเทศฝรั่งเศส เปนมาตรการลงโทษที่ใชไดผล และสนองตอบตอวัตถุประสงคของการลงโทษ
ไดอยางเหมาะสม กลาวคือ ทําใหนิติบุคคลเกิดความระมัดระวังในการประกอบกิจการ มิใหมีผล
กระทบตอผูอื่นหรือสาธารณะดังที่ไดกลาวมาแลว
กลาวโดยสรุป ในเรื่องของความผิดทางอาญาของนิติบุคคลและการลงโทษนิติบุคคล
ประเทศในระบบคอมมอนลอว (Common law) และในประเทศ (Civil law) พบวาประเทศทั้งสอง
ระบบ ประสบปญหาในเรื่องของการกําหนดใหนิติบุคคลมีความรับผิดทางอาญาวานิติบุคคลควร
จะตองรับผิดทางอาญาไดหรือไม ซึ่งก็มีขอถกเถียงกันมากมาย แตเนื่องจากโดยสภาพเศรษฐกิจที่
เจริญกาวหนา ในการประกอบกิจการตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน มักจะกระทําในรูปของนิติบุคคล ใช
นิติบุคคลในการกอใหเกิดการกระทําผิดโดยนิติบุคคลปรากฎมากขึ้นเรื่อย ๆ ประเทศทั้งสองระบบ
จึงหาทางคลี่คลายปญหาจากการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยการหันมายอมรับใหนิติบุคคล
มีการรับผิดทางอาญาได โดยคํานึงถึงหลักการนิติวิธี ในระบบกฎหมายแตละระบบและวัตถุ
ประสงคของการลงโทษ เชน ใหมีการปรับปรุงกฎหมายที่สําคัญที่ลาสมัยใหทันตอเหตุการณ กลาว
คือมีการแกไขบทบัญญัติเรื่องความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลเสียใหม และมีการกําหนดโทษ
สําหรับลงแกนิติบุคคลทีเหมาะสมนั้น
และทายที่สุดประเทศที่อยูทั้งในระบบคอมมอนลอว
(Common law) และซีวิลลอว (Civil law) ตางก็ไดแกปญหาในเรื่องการลงโทษนิติบุคคลไปตาม
แนวทางและหลักกฎหมายของตนเองอยางเปนระบบ
มีหลักการที่สําคัญอยูเบื้องหลังในการ
พิจารณา และมีกําหนดแกไขสนองตอบตอหลักนิติวิธี และสนองตอบตอวัตถุประสงคของการลง
โทษอยางแทจริง
5.3 วิเคราะหมาตรการที่ควรนํามาปรับปรุงเพื่อบังคับใชกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
สําหรับประเทศไทยคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจสวนใหญจะไมประสบความสําเร็จใน
การบังคับใชกฎหมาย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากองคประกอบหลายประการดวยกัน เชน
(1)ในการดําเนินคดีโจทกไมสามารถนําสืบใหเห็นไดกระจางแจงวาจําเลยกระทําความผิด
จริง เพราะพยานหลักฐานสวนใหญอยูที่จําเลย
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(2) ขอจํากัดในการรับฟงพยานหลักฐาน โดยเฉพาะพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับ
อิเล็กทรอนิกส
(3) อิทธิพลทางการเงิน หรืออิทธิพลทางการเมืองทําใหไมสามารถสาวไปถึงผูบงการ
ที่อยูเบื้องหลังได
(4) ความลาสมัยของกฎหมายที่ใชในปจจุบัน ทําใหไมสามารถดําเนินการกับผูกระทํา
ความผิดได เชน การนําเอาประมวลกฎหมายอาญามาใชกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร
ดังนั้นมาตรการบังคับใชกฎหมายตามหลักปฏิบัติที่ใชกันอยูในปจจุบันจึงมักจะไมประสบ
ความสําเร็จในการบังคับใชกฎหมายดังที่ไดกลาวมาแลว จึงเห็นสมควรใหมีการพัฒนาหลักเกณฑ
ที่มีอยูใหเปนไปตามหลักเกณฑสากล เพื่อสัมฤทธิ์ผลในการบังคับใชกฎหมายดังตอไปนี้
5.3.1 มาตรการทางดานกฎหมายสารบัญญัติที่ใชกับผูกระทําความผิด
(1) โทษปรับ โทษปรับเปนโทษที่บังคับกับทรัพยสิน และเปน 1 ใน 5 โทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 ซึ่งไดแก (1) ประหารชีวิต (2) จําคุก (3) กักขัง (4) ปรับ และ
(5) ริบทรัพยสิน โทษทั้ง 5 สถานนี้ สามารถแบงตามวัตถุประสงคไดคือ
โทษที่บังคับตอชีวิต
คือ โทษประหารชีวิต
โทษที่บังคับตอเสรีภาพ คือ โทษจําคุก
โทษที่บังคับตอทรัพยสิน คือ โทษปรับและริบทรัพยสิน
กลับมาพิจารณา "โทษปรับ" โทษปรับแตเดิมมีการบัญญัติขึ้นเพื่อเปนการทดแทนโทษที่มุง
แกแคนทดแทนในระบบตาตอตา ฟนตอฟน ปจจุบันโทษปรับเปนการลงโทษแกเศรษฐกิจของผู
กระทําความผิด และเปนโทษที่ใชแทนโทษที่บังคับตอเสรีภาพของผูกระทําความผิด โดยกฎหมาย
เห็นวาถาผูกระทําความผิดไมควรถูกลงโทษถึงขนาดตัดรอนเสรีภาพก็ใหลงโทษตอทรัพยสิน คือ
โทษปรับแทน
การกําหนดโทษปรับตามกฎหมายในอดีตที่ผานมาปกติใชระบบการกําหนดโทษปรับแบบ
ตายตัว แตการบังคับใชโทษปรับเชนนี้มีประสิทธิภาพอยูในสังคมในชวงเวลาหนึ่ง และกลายเปน
อัตราที่ไมเหมาะสมในชวงเวลาตอมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาชญากรรมทางเศรษฐกิจซึ่งเปนการ
กระทําความผิดที่ใหผลตอบแทนสูง ดังนั้น หลายประเทศจึงไดวางหลักเกณฑโทษปรับใหเหมาะ
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สมกับการกระทําความผิด เชน โทษปรับนิติบุคคล ใหเพิ่มเปน 10 เทาของการปรับบุคคลธรรมดา
หรือการปรับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจตองใหใกลเคียงกับผลตอบแทนจากอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เพื่อมิใหอาชญากรพวกนี้ไดรับประโยชนจากการกระทําความผิด
(2) โทษริบทรัพยสิน เนื่องจากโทษริบทรัพยสินโดยปกติแลวเปนโทษประเภทที่
5 ของมาตรา 18 ซึ่งจะตองมีการพิสูจนความผิดกันกอนจึงจะดําเนินการริบทรัพยสินได แตเนื่อง
จากอิทธิพลของผูประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ทําใหการพิสูจนความผิดทําไดยาก เมื่อ
พิสูจนความผิดไมได การริบทรัพยสินก็ไมสามารถดําเนินไปได ดังนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงไดมี
การบัญญัติหลักเกณฑที่เรียกวา "การริบทรัพยสินทางแพง" (Civil Forfeiture) ขึ้น เพื่อริบทรัพยสิน
ใหตกเปนของแผนดินโดยไมตองพิสูจนความผิดทางอาญา แตพิสูจนที่มาที่ไปของเงินเทานั้น
การริบทรัพยสินดวยกระบวนการทางแพง (Civil Forfeiture)
การริบทรัพยสินดวยกระบวนการทางแพง เปนกระบวนการริบทรัพยสินที่กระทําตอตัว
ทรัพยสิน (In Rem) ซึ่งเกี่ยวของกับการกระทําความผิดอาญา โดยฟองตัวทรัพยสินเปนจําเลยใน
คดีโดยตรง (Action In Rem) ประเด็นในการพิจารณาคดีคือ ตัวทรัพยนั้นมีความผิดหรือบริสุทธิ์
ศาลจะไมพิจารณาความผิดของเจาของทรัพยสิน ทรัพยสินที่ถูกริบอาจเปนทรัพยสินของผูกระทํา
ความผิดหรือของบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ ดังนั้นการริบทรัพยสินดวยกระบวนการทางแพงจึงแยกการ
ดําเนินการตามกฎหมายจากการจับตัวบุคคลมาดําเนินคดีอาญา และไมเปนเงื่อนไขการลงโทษ
ทางอาญา การริบทรัพยสินดวยกระบวนการทางแพงเริ่มตนโดยการยึดทรัพยสินที่อยูในเขตอํานาจ
ศาล โดยเจาหนาที่ของรัฐมีเหตุอันควรสงสัย (Probable Cause) วาเปนทรัพยสินโดยมิชอบ
กระบวนการนี้รัฐมีภาระแสดงใหเห็นถึงเหตุอันควรสงสัยวาทรัพยสินนั้นเกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิด เพื่อใหเชื่อวาทรัพยสินนั้นสามารถริบได ภาระในการแสดงใหเห็นเหตุอันควรสงสัยเปน
มาตรฐานเดียวกับที่ใชในการจับ คน หรือยึด กลาวคือ เมื่อบุคคลใด ๆ อางวาเปนผูมีสวนไดเสียใน
ทรัพยสินที่ถูกยึด ผูอางสิทธิ์ (claimant) ตองแสดงใหศาลเห็นวาเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
และมีภาระในการพิสูจนหักลางขออางของรัฐการฟงพยานหลักฐานใชหลักการชั่งน้ําหนักพยาน
หลักฐาน (Preponderance of Evidence) ถาฝายใดนําพยานหลักฐานเขามาสืบใหศาลเห็นวา
พยานหลักฐานของฝายตนนั้นนาเชื่อถือวาฝายนั้นเปนฝายชนะคดี หากศาลพิพากษาใหริบทรัพย
สิน กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตกเปนของรัฐนับแตเวลาที่ทรัพยสินนั้นไดใชกระทําความผิด
(3) การนําเอาหลักสมคบกันกระทําความผิด (Conspiracy) มาใช เนื่องจาก
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อิทธิพลของผูประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งไดมาจากผลตอบแทนทางการเงินที่มีมูลคา
มหาศาล มักจะมีการนําไปปดบังอําพรางคดี ไมวาจะเปนการติดสินบนเจาหนาที่ของรัฐ หรือใช
อํานาจครอบงําพยาน ทําใหมีการสาวไปถึงบุคคลดังกลาวไดยากมาก ดังนั้นในประเทศสหรัฐ
อเมริกาและประเทศอังกฤษจึงไดมีการนําเอาความรับผิดตั้งแตขั้นสมคบมาใชกับผูกระทํา
ความผิด
การสมคบกันกระทําความผิด (Conspiracy)
ความหมายของ "หลักการสมคบกัน
กระทําความผิด" หลักการสมคบกันกระทําความผิด มีที่มาแหงรากศัพทเดิมในภาษาละติน (Latin)
คือ "Conspirare" หมายความวา การมีชีวิตรวมกัน (to breathe together)20 โดยลําดับตอมาไดมี
การพัฒนาความหมายของหลักการสมคบกันกระทําความผิด ดังนี้
ก. การสมคบกันกระทําความผิดของ Lord Denman ไดอธิบายความหมายไววา
"การสมคบกันกระทําความผิดตองประกอบดวย การตกลงรวมกันตั้งแตบุคคล 2 คนขึ้นไป
เพื่อกระทําการมิชอบดวยกฎหมาย หรือกระทําการชอบดวยกฎหมายโดยใชวิธีการที่มิชอบดวย
กฎหมาย21
ข. การสมคบกันกระทําความผิด หมายความวา "บุคคลสองคนหรือมากกวานั้นไดสมคบ
กัน เพื่อกระทําการอันเปนความผิดตอกฎหมายสหรัฐอเมริกา หรือตัวแทนของบุคคลใด ลักษณะ
ใด หรือเพื่อการอันเปนวัตถุประสงคใดและบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือมากกวาในจํานวนนั้นไดกระทํา
การใด ๆ เพื่อใหบรรลุในวัตถุประสงคของการสมคบ บุคคลนั้นจะตองถูกปรับเปนจํานวนเงินไมเกิน
10,000 ดอลลาร หรือจําคุกไมเกิน 5 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาวัตถุประสงคของการสมคบดัง
กลาว เพื่อกระทําการอันเปนความผิดลหุโทษ บุคคลนั้นจะตองไดรับโทษจําคุกไมเกินอัตราขั้นสูงที่
กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น"22
ค. การสมคบกันกระทําความผิด หมายความวา
20

Goldstein, Joseph, Alan M. Dershowitz and Richard D. Schwartz, Criminal Law
: Theory and Process. (New York : The Free Press Co., 1974), P.906 .
21
Miller Justin, Handbook of Criminal Law. (Minnesota : West Publishing Co.,
1934), P.109.
22
18 U.S.C.S. 371.
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"บุคคลใดจะมีความผิดฐานสมคบกันกระทําความผิดกับบุคคลหนึ่งคน หรือบุคคลจํานวน
มากกวานั้น โดยไดรวมกันกระทําความผิด ถาบุคคลดังกลาวมีเจตนารวมกันในการสงเสริมหรือ
สนับสนุนในการกระทําโดยบุคคลนั้นได
1. ตกลงรวมกับบุคคลอื่นหนึ่งคนหรือมากกวานั้น โดยบุคคลดังกลาวไดตระเตรียมการ
กระทําความผิด หรือพยายามกระทําความผิดหรือการรวมกันกระทําความผิด
2. ตกลงรวมกับบุคคลอื่นหนึ่งคนหรือมากกวานั้น โดยการวางแผนการ หรือกระทําความ
ผิด หรือพยายามกระทําความผิด หรือไดรวมกันกระทําความผิด23
ดังนั้น หลักการสมคบกันกระทําความผิด มีความหมายโดยใจความสําคัญคือ การตกลง
รวมกัน (Agreement) โดยบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป เพื่อกระทําการอันเปนความผิดตอบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย หรือเพื่อกระทําการอันชอบดวยกฎหมาย โดยใชวิธีการที่มิชอบตอบทบัญญัติแหง
กฎหมายถือวาบุคคลดังกลาวมีความผิดฐานสมคบกันกระทําความผิด ในประเทศอังกฤษ ไดแบง
24

ความผิดฐานสมคบกันกระทําความผิดสองประเภท โดยสําคัญคือ
ก. การสมคบกันกระทําความผิดตามกฎหมาย Common Law คือ การกระทําอยางใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
1. การสมคบกันกระทําความผิดซึ่งมีโทษตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
2. การสมคบกันกระทําความผิดในการหลอกลวงและฉอโกง
3. การสมคบกันกระทําความผิดในการละเมิดซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอื่น
นอกเหนือจากการฉอโกง
4. การสมคบกันกระทําความผิดเพื่อการกีดกัน ขัดขวาง บิดเบือน หรือหลีกเลี่ยงตอ
กระบวนการยุติธรรม
5. การสมคบกันกระทําความผิดเพื่อทําลาย และเกิดความเสียหายตอความสงบสุข
หรือฝาฝนตอประโยชนแหงสาธารณะ
23

The Model Penal Code S.5.03.
24
ไวทยา สามิบัติ, "การนําหลักการสมคบกันกระทําความผิดมาใชเพื่อปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติดในประเทศไทย". (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2535), หนา 35.
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ข. การสมคบกันกระทําความผิดตามที่ไดกําหนดไวในบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแบงความผิดฐานสมคบกันกระทําความผิดเปน 2 ประเภท
โดยสําคัญ25 คือ
ก. การสมคบกันกระทําความผิด ที่ตองมีการกระทําที่ปรากฎออกมาภายนอก (Overt Act
Trye Conspiracies) โดยมีองคประกอบที่สําคัญคือ
1. บุคคลสองคนหรือมากกวาขึ้นไป ไดตกลงรวมกันที่จะกระทําความผิดใด ๆ และ
2. จําเลยไดสมคบกันกระทําความผิด โดยรูและเจตนารวมกันที่จะกระทําอยางหนึ่งอยาง
ใด เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของการสมคบ และ
3. ในระหวางที่ไดมีการสมคบกันจะตองมีการกระทําอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น (Overt
Act) เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของการสมคบ
ข. การสมคบกันกระทําความผิด โดยไมมีการกระทําที่ปรากฎออกมาภายนอก (None
Overt Act Trye Conspiracies) คือ การสมคบกันกระทําความผิดที่มิตองการการกระทําอยางใด
อยางหนึ่งเกิดขึ้น (Overt Act) ในการกระทําความผิดอาทิเชน การสมคบกันเพื่อจําหนายหรือ
ครอบครองสาร การสมคบกันเพื่อแทรกแซงการคาระหวางรัฐ หรือการสมคบกันเพื่อกระทําการอัน
เปนปฏิปกษตอสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง เปนตน
ทฤษฎีหลักการสมคบกันกระทําความผิด ในระบบกฎหมาย Common Law ระหวาง
ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา มีประเด็นที่สัมพันธคลายคลึงกัน และแตกตางกันตาม
ลําดับ กลาวคือ
ประเด็นที่สัมพันธและคลายคลึง คือ หลักการสมคบกันกระทําความผิด ตองประกอบดวย
การตกลงรวมกัน (Agreement) โดยบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป ซึ่งมีความรูและเจตนารวมกัน ที่จะ
กระทําความผิดอยางใดอยางหนึ่งตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

25

เรื่องเดียวกัน, หนา 38.
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ประเด็นที่แตกตางกัน คือ การกระทําที่ปรากฏออกมาภายนอก (Overt Act) โดยใน
ประเทศอังกฤษ การสมคบกันกระทําความผิดเพื่อกระทําการละเมิด หรือฝาฝนตอบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย
มิไดมีขอกําหนดตองมีการกระทําที่ปรากฎออกมาภายนอกอยางใดอยางหนึ่ง
ประกอบการฟองรองและดําเนินคดีสวนในประเทศสหรัฐอเมริกา การสมคบกันกระทําความผิด
เพื่อกระทํา การละเมิดหรือฝาฝนตอบทบัญญัติแหงกฎหมายไดกําหนดใหมีการกระทําที่ปรากฎ
ออกมาภายนอกประกอบการฟองรองและดําเนินคดีในความผิดบางประเภทที่กฎหมายไดบัญญัติ
ไว และในปจจุบันมีแนวโนมการนําทฤษฎีการกระทําที่ปรากฎออกมาภายนอกมาประกอบการฟอง
รอง และดําเนินคดีในความผิดฐานสมคบกันกระทําความผิดมากยิ่งขึ้นตามลําดับ
(4) พยายามตองรับโทษเทากับความผิดสําเร็จ โดยปกติแลวเมื่อมีการกระทํา
ความผิดและความผิดนั้นกระทําไปไมตลอด หรือตลอดแลวแตการกระทํานั้นไมบรรลุถึงผล ผู
กระทําความผิดนั้นตองรับโทษฐานพยายามกระทําความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
80 ซึ่งบัญญัติวา "ผูใดลงมือกระทําความผิดแตกระทําไปไมตลอด หรือกระทําไปตลอดแลวแตการ
กระทํานั้นไมบรรลุผล ผูนั้นพยายามกระทําความผิด ผูใดพยายามกระทําความผิดผูนั้นตองระวาง
โทษ สองในสามสวนของโทษที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
เนื่องจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความผิดทางดานการเงิน
ไดสรางความเสียหายใหแกระบบเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด และมักจะเปนการกระทํา
ความผิดซึ่งตรวจพบ และหาพยานหลักฐานไดยาก ดังนั้นแนวปฏิบัติในนานาอารยประเทศก็คือ
กําหนดใหความรับผิดฐานพยายามมีโทษเทากับความผิดสําเร็จ
ซึ่งจะเปนการปองปรามการ
กระทําความผิดประเภทนี้ไดวิถีทางหนึ่ง
5.3.2 มาตรการดานกฎหมายวิธีสบัญญัติ
(1) การขยายหลักเกณฑในการรับฟงพยานหลักฐาน เปนที่ทราบกันโดยทั่ว
ไปวาการรับฟงพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีของประเทศไทยยังคงถือหลัก "Best Evidence
Rule" คือ ใหน้ําหนักในการรับฟงกับพยานเอกสารหรือพยานบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการ
กระทําความผิด สําหรับพยานแวดลอมกรณี หรือพยานวัตถุที่ไดมาจาก เทป หรือขอมูลจาก
คอมพิวเตอรบางประเภท มักจะใหน้ําหนักนอยเพราะศาลมองวาเปนพยานหลักฐานที่สรางขึ้นได
งาย ตามความเปนจริงแลวพยานหลักฐานที่ไดมาจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน มักจะมีนอยมาก สวนใหญจะอยูในความครอบครองของผูกระทํา
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ความผิด หรือถูกทําลายทิ้งการจะมีการดําเนินคดี เพราะฉะนั้นการปรับปรุง หลักเกณฑในการรับ
ฟงพยานหลักฐานจึงถือไดวาจะกอใหเกิดสัมฤทธิผลในการบังคับใชกฎหมายในสวนของอาชญา
กรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินไดอีกทางหนึ่ง
(2) การผลักภาระการพิสูจนใหกับจําเลย (Reverse Burden of Proof) หลัก
เกณฑที่ปฏิบัติกันมาอยางชานานแลว ในการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยก็คือ โจทกมีหนาที่
นําสืบการกระทําความผิดของจําเลยและภาระการพิสูจนในสวนนี้ตกอยูแกโจทก ซึ่งในทางปฏิบัติ
แลวสําหรับคดีอาญาทั่วไป ความยุงยากซับซอนไมมีมากก็อยูในวิสัยของโจทกหรือเรียกกันในทาง
กฎหมายวา "อัยการโจทก" จะสามารถกระทําได แตสําหรับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
อยางยิ่งที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินแลว ทั้งพยานหลักฐาน และความลึกซึ้งในการประกอบ
อาชญากรรม จําเลยจะเก็บงําไวเปนสวนใหญ ซึ่งเปนสิ่งที่ยากมากสําหรับโจทกในการลวงลึกออก
มาเพื่อตีแผใหศาลเห็น และถาโจทกไมสามารถสืบใหศาลเห็นถึงขั้นที่ศาลพึงพอใจ ศาลก็มักจะ
พิพากษายกฟองปลอยตัวจําเลยไป จําเลยก็จะกลับไปกระทําความผิดขึ้นมาอีกดวยความยามใจ
วากฎหมายบานเมืองไมสามารถลงโทษตนได ดังนั้นเพื่อแกปญหาในเรื่องนี้หลายประเทศโดย
เฉพาะอยางยิ่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดวางหลักเกณฑการผลักภาระการพิสูจนใหกับจําเลย
(Reverse Burden of Proof) ขึ้นมา หลักเกณฑดังกลาวก็คือ กฎหมายจะบัญญัติใหโจทกเพียงนํา
สืบใหเขาเงื่อนไขเทานั้นวา พฤติการณของจําเลยตองตามกฎเกณฑที่ถือวาเปนความผิด จากนั้น
เปนหนาที่ของจําเลยที่จะตองนําเอาพยานหลักฐานทั้งหมดที่ตนปดบังอําพรางไวออกมาตีแผ
เพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์ของตนเอง ถาจําเลยพิสูจนไมไดจําเลยก็ตองรับผิดตามขอกลาวหาของ
โจทกไป
(3) การนําวิธีการ class action มาใชในการดําเนินคดี กับผูกระทําผิดทาง
การเงิน ซึ่งก็สืบเนื่องมาจาก อาชญากรรมทางการเงิน สงผลกระทบตอประชาชนจํานวนมาก มีผู
เสียหายมากมาย การนําวิธีการ class action จะเปนการลดความซ้ําซอนในการดําเนินคดีในเรื่อง
เดียวกันแตมีผูเสียหายหลายราย และลดภาระคาใชจายโดยรวมของระบบการดําเนินคดีดวย
5.3.3 การนําเอาวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใชเพื่อคุมครองสังคมจากอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ
เปนที่ทราบกันวา มาตรการทางอาญาที่ใชกับผูกระทําความผิดมีอยู 2 ประเภท คือ
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1. โทษ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 ซึ่งแบงออกเปน (1) ประหารชีวิต (2) จําคุก
(3) กักขัง (4) ปรับ และ (5) ริบทรัพยสิน
2. วิธีการเพื่อความปลอดภัย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 39 ซึ่งแบงออกเปน (1)
กักกัน (2) หามเขาเขตกําหนด (3) เรียกประกันทัณฑบน (4) คุมตัวไวในสถานพยาบาล และ (5)
หามประกอบอาชีพบางอยาง
โทษนั้นมุงปรับปรุงแกไขและตอบแทนการกระทําความผิด ในขณะเดียวกันวิธีการเพื่อ
ความปลอดภัยก็มุงคุมครองสังคมใหปลอดภัยจากการกระทําความผิด และธรรมชาติประการหนึ่ง
ของอาชญากรทางเศรษฐกิจก็คือ การคร่ําหวอดอยูในธุรกิจที่ตนมีอิทธิพลอยูมาอยางชานานจน
เห็นลูทาง หรือแนวทางในการกระทําความผิดขึ้นมา ดังนั้น การตัดบุคคลเหลานี้ออกจากวงจรที่ตน
เองมีอิทธิพลอยูจึงเปนแนวทางในการปองกันมิใหอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในระยะยาว
ได วิธีการนั้นไดบัญญัติไวในมาตรา 50 ของประมวลกฎหมายอาญา คือการหามประกอบอาชีพ
บางอยาง แตตองปรับปรุงขอความเพื่อใหเหมาะสม คือ
มาตรา 50 เมื่อศาลพิพากษาลงโทษผูใด หรือไมลงโทษผูใด ถาศาลเห็นวาผูนั้นกระทํา
ความผิด หรือจะกระทําความผิดโดยอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพหรือเนื่องจาก
การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และเห็นวาหากผูนั้นประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพนั้นตอไป อาจจะ
กระทําความผิดขึ้นมาอีก ศาลจะสั่งไวในคําพิพากษา หามการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพนั้นมี
กําหนดเวลาไมเกินสิบป นับแตวันนั้นโทษ หรือพิพากษายกฟองไปแลวก็ได

บทที่ 6
บทสรุปและเสนอแนะ
บทสรุป
เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา สภาพสังคมปจจุบันไดมีความเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมใน
อดีตอยางสิ้นเชิง มีการพัฒนารุดหนาในดานธุรกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี อยางรวดเร็วและ
ตอเนื่อง ตลอดจนมีการประกอบธุรกิจกันอยางสลับซับซอน และเทคโนโลยีใหม ๆ นี้เอง ไดถูกนํา
มาใชเปนเครื่องกําหนดวิถีทางในการดํารงชีวิตประจําวันของคนในสังคม
ทําใหวิถีทางในการ
ดําเนินชีวิตของสมาชิกในสังคมเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการประกอบอาชญากรรม ซึ่งในอดีตการ
กระทําความผิดหรือการประกอบอาชญากรรม จะมีลักษณะที่ไมรุนแรง ไมซับซอน และไมจําเปน
ตองอาศัยความรูความสามารถพิเศษของผูกระทําความผิดมาเปนสวนประกอบ เรียกวา อาชญา
กรรมธรรมดาทั่วๆ ไป (street crime) เชน การฆาตกรรม การลักทรัพย เปนตน แตในสังคม
ปจจุบัน รูปแบบของการประกอบอาชญากรรมมีความซับซอนมากขึ้น มีลักษณะการดําเนินการ
เปนองคกร ซึ่งเรียกวา องคกรอาชญากรรม (Organized Crime) มีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามา
เปนสวนประกอบในการกระทําความผิด ดังจะเห็นไดจากอาชญากรรมในรูปแบบใหม ซึ่งไมเคย
เกิดขึ้นมากอนในอดีตตางปรากฎใหเห็นอยางหลากหลายในปจจุบัน เชน อาชญากรรมคอเชิ้ตขาว
(White Collar Crime) ซึ่งมีชื่อเรียกอยางหลากหลาย เชน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic
Crime), อาชญากรรมทางธุรกิจ (Business Crime), อาชญากรรมการสั่งการพาณิชย
(Commercial Crime), อาชญากรรมทางการเงิน (Financial Crime) เปนตน
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่กระทําโดยสถาบันการเงิน ก็เปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ประเภทหนึ่ง ซึ่งเปนอาชญากรรมที่แฝงมากับรูปแบบการดําเนินธุรกิจ และจากความเจริญกาว
หนาในดานเศรษฐกิจของสังคม และความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนั้น ไดมีผูใหคํา
นิยามเอาไวมากมาย แตพอจะสรุปลักษณะความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ไดวา
”อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เปนอาชญากรรมซึ่งประกอบขึ้น โดยบุคคลที่มีตําแหนงหนาที่การ
งาน มีความรู ความสามารถมีสถานภาพ มีชื่อ เสียง และผลของการประกอบอาชญากรรม กอให
เกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจ
และความมั่นคงของประเทศอยางกวาวขวาง”
กลาวโดยสรุป
ผลกระทบที่เกิดจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ
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1. กระทบตอเศรษฐกิจของชาติโดยสวนรวม เนื่องจากการกระทําประเภทนี้เปนการกระทํา
ของบุคคลที่มีความรู ความชํานาญพิเศษในวิชาเฉพาะ ทําใหการกระทําความผิดกระทําไดอยางมี
แบบแผนและไรรองรอย และทําใหรัฐตองสูญเสียทรัพยากรไปมากมาย หากประเทศใดไมรีบหา
ทางแกไข ปลอยใหอาชญากรมประเภทนี้เฟองฟูอยูตอไป ปญหาที่จะตามมาก็คือ เกิดปญหาการ
วางงาน คอรัปชั่น รวมตลอดถึงการแขงขันทางการคา เพื่อแสวงหาผลตอบแทนใหมากที่สุด โดยไม
เกรงกลัวตอบทบัญญัติของกฎหมาย ในไมชาเศรษฐกิจของประเทศชาติก็จะถูกทําลายลงอยาง
ยอยยับ เพราะนอกจากรัฐจะเสียประโยชนโดยตรงจากการสูญเสียทรัพยแลว ตางชาติยังไมกลา
มาลงทุน กอใหการพัฒนาการดานเศรษฐกิจของประเทศชะงัก เกิดความสูญเสียอยางใหญหลวง
2.กระทบตอความมั่นคงทางการเมือง กอใหเกิดความออนแอของเสถียรภาพทางการเมือง
ประเทศใดที่มีสภาพเศรษฐกิจย่ําแย แนนอนวาการเมืองยอมแคลนคลอนไปดวย ในกรณีที่รัฐบาล
ของประเทศใดไม อาจปราบปรามอาชญากรรมทางธุรกิจลงได ปล อยใหมี ก ระทํ าการไดอยาง
เหิ ม เกริม บ า นเมื อ งก็ เกิ ด ความเดื อ ดร อ น สู ญ เสี ย บรรยากาศการลงทุ น การพั ฒ นาการทาง
เศรษฐกิจชะงักงัน เกิดภาวะคนวางงานมาก บริษัทหรือโรงงานตาง ๆ ตองปดกิจการเพราะไมอาจ
ทนเอาเปรียบทางการคาดวยวิธีทุจริต รัฐตองขึ้นภาษี เรียกเก็บภาษีเพิ่ม เพราะนํามาใชหมุนเวียน
ในประเทศ สินคาขึ้นราคา คาครองชีพสูง สังคมก็เกิดโจรผูรายมากมาย ความผิดอาญาประเภท
ธรรมดาเกิดเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว เกิดปญหาคอรัปชั่นในวงราชการเพิ่มขึ้น ประชาชนรูสึกวาขาด
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เมื่อประเทศชาติเกิดความระส่ําระสายขึ้นเชนนี้ รัฐบาลเมื่อไม
สามารถแกปญหาได ประชาชนก็เบื่อหนายไมไววางใจเรียกรองใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคณะ
รัฐบาลในที่สุดอาจเปนโดยการปฏิวัติของทหาร หรือโดยการยุบสภาของสมาชิกสภาหรือโดยการ
ชุมนุมเรียกรองโดยพลังนักศึกษาและมวลชนก็ได โดยประชาชนมองเห็นวาการที่รัฐไมขจัดปญหา
ที่เกิดจากความผิดทางธุรกิจดังกลาวนี้ อาจเปนเพราะรัฐบาลขาดประสิทธิภาพไมมีสมรรถภาพใน
การปกครองประเทศ เมื่ อปลอยใหเหตุการณ เหลานี้เกิดขึ้นโดยไมมี การแกไขก็ตองมาถึงจุดที่
เสถียรภาพของรัฐบาลออนแอ เมื่อนโยบายทางการเมื่อไมมีความแนนอน เปลี่ยนแปลงไปตามผู
บริหาร ทําใหเจาหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายก็ปฏิบัติไมถูก ทําใหกฎหมายขาดความศักดิ์สิทธิ์
การบังคับใชกฎหมายไมไดผล
3.กระทบตอความมั่นคงของนักลงทุนและการตลาด
4.กระทบตอความเชื่อถือ และเครดิตทั้งชาติและผูคาขาย ชาติใดที่สภาพเศรษฐกิจทรุด
โทรม เสถียรภาพทางการเมืองสั่นคลอนยอมไมมีชาติใดใหความเชื่อถือ ขาดเครดิต ทั้งในฐานะ
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รัฐบาลและเอกชน เชน รัฐจจะขอกูเงินจากธนาคารตางชาติก็ลําบากเพราะการที่ธนาคารใดจะให
เครดิตใคร เขาจะตองเชื่อแนไดวาเงินที่ปลอยใหกูไปนั้นมีโอกาสที่จะไดใชคืนตามกําหนดเวลา เขา
ตองพิจารณาโครงการกอน ถาเห็นวากูเงินไปลงทุนในประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองออนแอ
แลว เขาก็อาจเห็นวาเปนการเสี่ยงเกินไป เปนโครงการที่ไมนาเชื่อถือ เพราะผลสําเร็จอาจปรากฎ
ไดยาก จึงไมปลอยเงินกูให
จะเห็นไดวาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเปนตัวการสําคัญที่กอใหเกิดผลกระทบในดาน
ตาง ๆ หมุนเวียนตอเนื่องกันไปเปนลูกโซ โดยเฉพาะเมื่อความเจริญของโลกในดานวิทยาการ
เทคโนโลยีแผนใหมเจริญกวางขวางขึ้น ทําใหการคาระหวางประเทศ การคมนาคม ขนสงสื่อสาร
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จนดูคลายกันโลกแคบลงทุกที แตในทางกลับกันอาชญากรรม
กลับดูเหมือนวาจะขยายพื่นที่ในการทํามาหากินกวางขวางมากขึ้น โดยเฉพาะอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจที่สามารถสรางความเสียหายใหกับประเทศชาติมากมายมหาศาล
จากเหตุการในอดีตที่ผานมา ดังที่กลาวไวในตอนตนแลว จะพบที่ผานมาประเทศไทยเกิด
วิกฤตการณทางการเงินมาแลวหลายครั้ง ครั้งที่สําคัญ คือ
1.วิกฤตการณสถาบันการเงิน ป 2522 (ราชาเงินทุน)
2.วิกฤตการณสถาบันการเงิน ป 2526
3.วิกฤตการณสถาบันการเงิน ป 2527
4.วิกฤตการณสถาบันการเงิน ป 2540 (คดีบีบีซี)
ซึ่งในแตละครั้งจะสงผลใหสถาบันการเงิน โดยเฉพาะบริษัทเงินทุนหลักทรัพยตองปดกิจ
การลงหลายแหง มีผูเสียหายจํานวนมาก และทรัพยสินเงินทองที่สูญเสียมีมูลคามหาศาล ตลอด
จนทําลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และทําลายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอ
สถาบันการเงินโดยทั่วไป แมวาจะมีการปรับปรุงแกไขมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสถาบันการ
เงินมาแลวหลายครั้ง ดวยการรักษาผลประโยชนสาธารณชนใหมากที่สุด แตในปจจุบันก็ยังคงมี
การกระทําอาชญากรรมทางการเงินอยูโดยทั่วไป ปจจัยสําคัญเนื่องมาจาก
1.ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ซึ่งไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางรวด
เร็ว จึงทําใหกฎหมายที่มีอยูไมสามารถบังคับใชกับปญหาทุกกรณีไดอยางครอบคลุม และมีการ
หลบเลี่ยงมาตรการทางกฎหมายได
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2.มาตรการทางกฎหมายที่บังคับใช มีการบังคับใชไดอยางจํากัดขอบเขต กลาวคือ โดย
ปกติสถาบันการเงิน ซึ่งคือเปนนิติบุคคลประเภทหนึ่ง มาตรการที่บังคับใช โดยเฉพาะเรื่องโทษทาง
อาญา มีเพียงปรับ ริบทรัพยสิน และจําคุก กรณีบุคลธรรมดารับผิดดวย ปญหาในการปฏิบัติก็ดี
การปรับนิติบุคคลที่กระทําผิด บางครั้งไมมีผลทําใหเปนการหยุดยั้งการกระทําผิดนั้นได เพราะผล
ตอบแทนจากการกระทําความผิดดังกลาวมีมูลคาเพียงพอที่มาชําระคาปรับสวนหนึ่งได
อยางสบาย
3.กระบวนการออกกฎหมาย โดยเฉพาะขั้นตอนการออกกฎหมายที่ลาชา ทําใหมาตรการ
บังคับใชกฎหมายไมไดผลเทาที่ควร สงผลใหกฎหมายออกมาบังคับใชหลังจากเกิดปญหาและ
ความเสียหายมากแลว
4.อิทธิพลของอาชญากร ลักษณะทางอาชญากรเศรษฐกิจ จะเปนผูที่มีฐานะดี มีชื่อเสียง
โดงดัง และมักจะเปนผูกระทําการหรือลงมือกระทําเอง ทําใหสามารถหลุดพนไปจากกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาได
5.จรรยาบรรณของนักธุรกิจ จรรยาบรรณมีบทบาทสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่ตองรักษา
โดยเฉพาะธุรกิจทางการเงิน
จะเห็นไดวา ที่ผานมาทางการไดแกไขกฎหมาย ไมวาจะเปนพระราชบัญญัติธนาคาร
พาณิชย, พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนฯ เพื่อใหเกิดความมั่นคงและเสถียรภาพใน
ประเทศและใหทันตอความเจริญของบานเมือง แตวิกฤตการณที่เกิดจากสถาบันการเงินก็ยังคง
เกิดอยูครั้งแลวครั้งเลา
ในกรณีของประเทศอเมริกา ไดมีการกําหนดรูปแบบการลงโทษโดยคํานึงถึง The Froms
of Organizational Santione อันเปนเรื่องของรูปแบบการลงโทษนิติบุคคล วาควรจะลงโทษแบบ
ใด เชน
ก.โทษปรับ สหรัฐอเมริกาจะคํานึงถึงสภาพความรุนแรงของการกระทําความผิด เพราะ
ฐานะทางการเงินของผูกระทําความผิด กลาวคือ คํานึงถึงประโยชนที่ผูกระทําความผิดไดรับไป ทั้ง
นี้เพื่อเปนการปรามนิติบุคคลใหเกิดความเกรงกลัวไมกระทําความผิดอีก
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ข. การคุมประพฤติ สหรัฐอเมริกา จะลงโทษนิติบุคคลโดยการคุมประพฤตินิติบุคคล
โดยจะมีหลายวิธีดวยกัน แลวแตความผิดที่นิติบุคคลกระทํา
ค. โทษริบทรัพย สหรัฐอเมริกาถือวา ทรัพยสินที่ไดมาในระหวางกระทําผิดและหลังจาก
นั้นภายในเวลาอันสมควร เปนทรัพยที่ไดมาจากการกระทําความผิด
ในกรณีของประเทศฝรั่งเศส ก็ไดมีการกําหนดใหนิติบุคคลมีความรับผิดทางอาญา โดย
กําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส ฉบับป 1994 และบัญญัติเรื่องการลงโทษนิติบุคคล
ไวอยางชัดเจน
จะพบวาประเทศทั้งสอง ตางก็ประสบกับปญหาในการกําหนดใหนิติบุคคลมีความรับผิด
ทางอาญา เนื่องจากโดยสภาพเศรษฐกิจที่เจริญกาวหนา ในการประกอบกิจการตาง ๆ ในชีวิต
ประจําวัน มักจะกระทําในรูปของนิติบุคคลบริหารงานผานผูบริหารของนิติบุคคลนั้น ๆ กอใหเกิด
การกระทําผิดโดยใชนิติบุคคลเปนฐานการกระทําความผิดปรากฏมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งสองประเทศ
จึงหาทางคลี่คลายปญหา โดยการปรับปรุงกฎหมายที่สําคัญที่ลาสมัยใหัทันตอเหตุการณ กลาว
คือมีการแกไขบทบัญญัติเรื่องความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลใหม
และมีการกําหนดโทษ
สําหรับลงแกนิติบุคคลที่เหมาะสม จนทายที่สุด ตางก็ไดแกปญหาในเรื่องการลงโทษนิติบุคคลให
เปนไปตามแนวทางและหลักกฎหมายของตนเองอยางมีระบบ มีการกําหนดการสนองตอบตอหลัก
นิติวิธี และสนองตอบตอวัตถุประสงคของการลงโทษอยางแทจริง
สําหรับประเทศไทย คดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจสวนใหญจะไมประสบความสําเร็จใน
การบังคับใชกฎหมาย ทั้งนี้อาจมาจากองคประกอบหลายประการดวยกัน เชน
1.ในการดําเนินคดีโจทกไมสามารถนําสืบใหกระจางแจงวา จําเลยกระทําความผิดจริง
เพราะพยานหลักฐานสวนใหญอยูที่จําเลย
2.ขอจํากัดในการรับฟงพยานหลักฐาน โดยเฉพาะพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเล็กทรอ
นิกส
3.อิทธิพลทางการเงิน หรืออิทธิพลทางการเมือง ทําใหไมสามารถลวงไปถึงผูบงการที่อยู
เบื้องหลัง
4.ความลาสมัยของกฎหมายที่ใชในปจจุบัน ทําใหไมสามารถดําเนินการกับผูกระทําความ
ผิดได
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ขอเสนอแนะ
จากการวิเคราะหลักษณะทางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ จะพบวามาตรการทางกฎหมาย
ที่บังคับใชอยูในปจจุบันยังไมสามารถบังคับใชไดกับทุกกรณี
และยังไมเพียงพอตอการแกไข
ปญหาการกระทําผิดที่อาศัยรูปแบบเทคโนโลยีที่มีความซับซอนและทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่กระทําโดยสถาบันการเงิน
ผูเขียนจึงขอเสนอแนะมาตรการทั้ง
มาตรการในทางอาญา และมาตรการอื่น ที่ควรนํามาบังคับใชกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อ
สัมฤทธิผลในการบังคับใชกฎหมายดังตอไปนี้
1.โทษปรับ ควรใชโทษแบบ Relative โดยปรับไมมีอัตราขั้นสูง แตใหปรับในอัตราที่ใกล
เคียงกับประโยชนที่ผูนั้นไดเงินจากการกระทําความผิด ทั้งนี้เปนไปตามหลักทฤษฎีดั้งเดิมของการ
ปรามการกระทําความผิด ที่ตองการมุงพิเคราะหจากประโยชนที่ไดรับจากการกระทําความผิดเปน
สําคัญ( Classic Deterrance) กลาวคือ มุงหมายมิใหผูกระทําความผิดไดรับผลประโยชนจากการ
กระทําความผิดของตน
2.ในกรณีที่ยังมีการกระทําฝาฝนคําสั่ง เพราะผลตอบแทนจาการฝาฝนสูงกวาอัตราคา
ปรับ ในกรณีเชนนี้ก็ใหใชระบบ Day Fine แกผูกระทําความผิด โดยคํานวณรายไดของผูกระทํา
ความผิดในแตละวันคูณกับจํานวนวันที่จะถูกปรับแลวเฉลี่ยปรับเปนรายวัน
3.Punitive Damage คือ การลงโทษเปนการตักเตือน หรือการใชความเสียหายในเชิง
ลงโทษ เปนอีกมาตรการหนึ่งที่ควรนํามาใชในการกระทําความผิดตอกฎหมายเศรษฐกิจ มาตร
การนี้เปนการกําหนดคาสินไหมทดแทนสูงกวาคาเสียหายที่แทจริง เพื่อเปนการลงโทษผูกระทํา
ความเสียหายที่แทจริง บางครั้งก็เรียกวา คาสินไหมทดแทนอันเปนเยี่ยงอยาง (Exemplary
Damage) เชน นาย ก. กระทําละเมิดตอ นาย ข. ความเสียหายคือ 1 ลานบาท ศาลอาจลงโทษให
ใชคาสินไหมทดแทนเพื่อใหเกิดความเข็ดหลาบ โดยอาจใชคาเสียหาย 2 ลานบาทก็ได
4 Corporate Probation (การคุมประพฤตินิติบุคคล) เปนที่ยอมรับกันวามากกวาครึ่งหนึ่ง
ของการฝาฝนกฎหมายเศรษฐกิจเปนเรื่องของนิติบุคคลกระทําความผิด ดังนั้นจึงไดมีการนําเอา
เรื่องการคุมประพฤตินิติบุคคลมาใช เพื่อใหพนักงานของรัฐสามารถเขาไปตรวจสอบการทํางาน
ของนิติบุคคลและอาจจะกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ ใหนิติบุคคลกระทํา เชน บริจาคเงินเพื่อทําการงาน
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ใด ๆ แกองคกรบริการชุมชน เพื่อใหนิติบุคคลมีสวนรับผิดชอบในการตอบแทนคืนใหกับสังคม มิใช
เพียงแตปรับเปนเงินจํานวนหนึ่งแลวก็เลิกกันไป ในกรณีที่มีการฝาฝนเงื่อนไขของการคุมประพฤติ
ก็จะมีการลงโทษปรับ หรือลงโทษจําคุกบุคคลที่รับผิดชอบตามคําพิพากษาทันที
5.มาตรการริบทรัพยสินทางแพง (Civil Forefeiture) ริบทรัพยสินเปนที่รูจักกันในสวนของ
โทษทางอาญาสถานหนึ่งตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 แตเนื่องจาก
พัฒนาการของการกระทําผิดอาญาทางเศรษฐกิจ ซึ่งซับซอนมากขึ้น พิสูจนความผิดไดยากขึ้น นํา
ไปสูขอจํากัดในการใชโทษริบทรัพยสินทางอาญา 2 ประการดวยกัน คือ
1) เนื่องจากลักษณะสําคัญของความผิดเศรษฐกิจก็คือ มุงประสงคตอผลตอบ
แทนเปนเงินไดมหาศาล และเงินไดเหลานี้จะนําไปสูการสรางอิทธิพลทั้งในวงราชการและวงการ
เมือง ทําใหการพิสูจนความผิดของบุคคลไมได การดําเนินการริบทรัพยสินทางอาญาจึงดําเนินไป
ไมไดเชนกัน
2) ตามแนวปฏิบัติจากคําวินิจฉัยของศาลฏีกาเกี่ยวกับทรัพยสินที่ถูกริบก็คือ ถา
ทรัพยสินนั้นไดมีการแปรสภาพไปแลว ศาลจะไมพิพากษาริบ ดังนั้นจึงมีการนําเอาทรัพยสินที่ได
มาจากการกระทําความผิดไปแปรสภาพในตลาดหลักทรัพย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ธุรกิจที่มีเงินสด
หมุนเวียนจํานวนมาก เชน โรงแรม หรือภัตตาคาร ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําใหทรัพยสินที่มีการ
แปรสภาพนั้น ไมสามารถถูกริบได
จากขอจํากัดของการริบทรัพยในคดีเศรษฐกิจดังกลาวขางตน จึงเห็นควรนํามาตรการการ
ริบทรัพยทางแพง (Civel Forfeiture) มาใชบังคับกับความผิดในบางลักษณะ ซึ่งยากจะพิสูจน
ความผิดของผูกระทํา เชน ความผิดทางเศรษฐกิจ หรืออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การฟอกเงิน
อาชญากรรมทางการเงิน และกระบวนการอาชญากรรม เปนตน กลาวคือ
การริบทรัพยสินทางแพง (Civil Forfeiture) เปนกระบวนการพิจารณาริบทรัพยสินตาม
หลัก decdand เปนการพิจารณาตอทรัพยสิน (In Rem) หมายความถึงกระบวนการพิจารณาคดีที่
ดําเนินการโดยตรงตอทรัพยสินซึ่งอยูในเขตอํานาจศาล ในกระบวนการนี้เปนการพิจารณาคดีตอ
ทรัพยสิน โดยไมมีการพิจารณาถึงความผิดของเจาของทรัพยสิน คําพิพากษาในกระบวนการนี้มี
ผลตอกรรมสิทธิในทรัพยสินเทานั้น ไมสามารถลงโทษผูกระทําผิด หรือผูใดได และคําพิพากษามี
ผลผูกพันบุคคลภายนอกรวมทั้งผูอางวามีสิทธิ์ในทรัพยสิน แมจะไมทราบวาทรัพยสินของตนถูก
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ฟองเพื่อริบดวย และศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดี คือ ศาลซึ่งทรัพยสินนั้นอยูในเขตอํานาจศาล เปน
เรื่องเขตอํานาจศาลเหนือทรัพยสิน ไมไดขึ้นอยูกับการมีอํานาจเหนือบุคคล
ดังนั้น กระบวนการริบทรัพยสินทางแพง จึงเหมาะสมกับลักษณะความผิดทางเศรษฐกิจ
เพราะเปนการลงโทษทางดานทรัพยสินแกผูกระทําผิด แมไมสามารถพิสูจนความผิดไดก็ตาม
6..การลงโทษเพื่อชดเชยแกสังคม (Community Service) ในประเทศสหรัฐอเมริกา แต
เดิมการชดใชความเสียหายเปนมาตรการตอเนื่องจากการบังคับโทษประธาน ตอมาไดมีการแกไข
กฎหมายในป 1987 ไดนําหลักการชดใชความเสียหาย (Restitution) มาใชเปนหลักทั่วไปของทุก
ความผิด โดยใหศาลสามารถใชดุลยพินิจอยางกวางกับมาตรการนี้มาใช หรือใชแตเพียงบางสวน
ก็ได โดยศาลจะตองระบุเหตุผลไวในคําพิพากษาดวย
การชดใชความเสียหายอาจจะกระทําโดยการคืนทรัพยสินที่ทําใหสูญหาย หรือเสียหาย
หรือเปนคาตอบแทน หรือในกรณีที่เปนความเสียหายตอชีวิตรางกาย ซึ่งก็คือคาเสียหายเพื่อการ
ละเมิด ในกรณีนี้ศาลจะบังคับใหชดใชแกผูที่ใหคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายไปแลวก็ได เงื่อนไข
ของการชดใชอาจจะกระทําโดยใหไปทํางานบริการสังคม การออกเงินทุนชวยเหลือชุมชม การ
ทํางานโดยไมไดรับขอตอบแทนในโรงพยาบาล หรือสถานสงเคราะหตาง ๆ และในกรณีที่มีการคุม
ประพฤติ ศาลอาจจะกําหนดใหการฝาฝนไมชดใชคาเสียหายเปนเงื่อนไขของการเพิกถอนการคุม
ประพฤติก็ได
7.มาตรการแจงแกผูเสียหาย (Notice to Victim) เนื่องจากการกระทําความผิดทาง
เศรษฐกิจ เปนการหลอกใหผูเสียหายหลงเชื่อ และเขาใจผิดตามที่ถูกหลอก จึงยอมเสียทรัพยสิน
เงินทองใหแกผูกระทําผิดไป ดังนั้นการที่บังคับใหผูกระทําความผิดตองแจงกลวิธีในการหลอกแกผู
เสียหาย และประชาชนโดยทั่วไปจึงเปนวิธีการแกปญหาการถูกหลอกในอนาคตไดอีกสวนหนึ่ง ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา การแจงแกผูเสียหายเปนการลงโทษที่เปนมาตรการเสริมจากโทษประธาน
และใชเฉพาะคดีการกระทําความผิดที่เกิดจากการหลอกลวง (Fraud) โดยเห็นวามาตรการนี้เปน
ประโยชนที่จะกําหนดใหผูถูกลงโทษ แจงขอความไปยังผูเสียหาย ใหทราบถึงลักษณะของความผิด
ที่ถูกลงโทษตามคําพิพากษา การแจงนี้อาจจะแจงโดยทางไปรษณีย ทางหนังสือพิมพ หรือสื่อ
โฆษณาชนิดตาง ๆ ตามที่เห็นวาเหมาะสมแกกรณี แตคาใชจายของผูถูกลงโทษในการแจง
ดังกลาวจะตองไมเกิน 20,000 เหรียญสหรัฐ ความมุงหมายของวิธีการนี้ก็เพื่อใหผูตองไดรับความ
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เสียหาย ทราบถึงขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น กรรมวิธีในการหลอกลวง จะไดจัดการแกไข ชวยเหลือตัวเอง
โดยตรวจสอบขอเท็จจริงกับขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น
8.มาตรการทางดานกฎหมายวิธีพิจารณา และพยานหลักฐาน เปนที่เขาใจถึงขอผิดพลาด
ที่ผานมาแลววา เราไมสามารถควบคุมการกระทําความผิดทางเศรษฐกิจไดดวยการนําเอาโทษ
ทางอาญามาใชกับกฎหมายเศรษฐกิจทุกฉบับ
หากแตวาสัมฤทธิผลในการควบคุมการกระทํา
ความผิดลักษณะนี้อยูที่ความสําเร็จในการบังคับใชกฎหมาย การปราบปรามการกระทําความผิด
การใชมาตรการสงเสริม หรือมาตรการทางแพงในการจัดการกับทรัพยสินซึ่งเปนเปาหมายสูงสุด
ของการกระทําความผิดประเภทนี้
ตราบใดที่ผูกระทําความผิดที่แทจริงยังคงอยู ตราบนั้น
ความผิดก็ยังคงเกิดขึ้น การสาวไปถึงผูกระทําความผิด ซึ่งบงการอยูเบื้องหลังเปนสิ่งที่ทําไดยาก
ถาไมมีกฎหมายใหอํานาจที่จะกระทํา ดังนั้นมาตรการทางกฎหมายที่เสนอแนะใหมีการปรับปรุง ก็
คือ
1)นําเอาหลักสมคบกันกระทําผิด (conspiracy) มาใชกับความผิดทางเศรษฐกิจ
เพื่อตัดการกระทําความผิดที่จะเกิดขั้นตอไป เพราะกฎหมายเอาผิดตั้งแตขั้นสมคบแลว นอกจาก
นั้น ยังใชหลักเกณฑการสมคบ เพื่อสาวไปถึงเบื้องหลังไดัอีกดวย
2)ใหถือวาการพยายามกระทําความผิด
ผูกระทําตองรับโทษเทากับความผิด
สําเร็จ เพื่อแกปญหาการพิสูจนขั้นตอนการพยายามกระทําความผิด กับขั้นตอนความผิดสําเร็จ วา
แยกออกจากกันตรงไหน เพราะในความผิดเศรษฐกิจนั้นเปนการยากยิ่งที่จะแยกขั้นตอนทั้งสอง
ออกจากกันอยางชัดเจน ซึ่งจะมีผลอยางมากตอการวินิจฉัยความรับผิด และการบังคับโทษ
3)นําเอาหลักผลักภาระการพิสูจน (Reverse Burden of Prove) มาใชกับความ
ผิดเศรษฐกิจ ในคดีอาญาโดยทั่วไปภาระการพิสูจนวาจําเลยกระทําความผิดตกอยูที่อัยการโจทก
ซึ่งจะตองพิสูจนใหเห็นอยางชัดเจนวาจําเลยกระทําความผิดจริง แตสําหรับคดีเศรษฐกิจแลวเปน
การยากยิ่งที่จะทําเชนนั้น เพราะ
(ก) คดีเศรษฐกิจ เปนคดีที่มีลักษณะไมเปนรูปธรรม ซับซอน และตอง
อาศัยความรู ความเชี่ยวชาญในการเขาใจลักษณะความผิด
(ข)พยานหลักฐาน คดีเศรษฐกิจ มักจะอยูในความครอบครองของจําเลย
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(ค)พยานหลักฐานที่เก็บโดยระบบเทคโนโลยี ยิ่งเปนการยากในการตรวจ
สอบ
ดังนั้นแนวทางแกไขในปญหานี้ ก็คือ ใหอัยการโจทกนําสืบใหเขาเงื่อนไขตามที่กฎหมาย
กําหนด จากนั้นจําเลยมีภาระการพิสูจนวา จําเลยไมผิดอะไร จําเลยจะไดนําหลักฐานทั้งหมดที่ตน
เก็บงําไวมาตีแผใหเห็นวาตนเองมิไดกระทําความผิดตามที่มีการกลาวหา มาตรการนี้เปนที่ยอมรับ
ในหลายประเทศแมแตประเทศที่เคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางมาก เชน สหรัฐอเมริกา
เปนตน
9. มาตรการคุมครองสังคม โดยใชวิธีการเพื่อความปลอดภัย ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรการที่ใชกับการกระทําความผิดและคุมครองสังคมมีอยู 2 มาตรการ คือ
1.โทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18
2.วิธีการเพื่อความปลอดภัย ตามมาตรา 39
มาตรการทั้ง 2 มีความแตกตางกันกลาวคือ “โทษ” นั้น พิจารณาจากการกระทําของบุคคล
เปนเกณฑ บุคคลจะไดรับโทษมากนอยเทาใดตองคํานึงจากการกระทําที่กฎหมายบัญญัติวาเปน
ความผิดเมื่อรับโทษครบถวนแลว แมยังมีลักษณะที่มีอันตรายตอสังคมอยูก็ไมสามารถควบคุมตัว
ผูนั้นตอไปได สวนวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้น เปนมาตรการที่มุงคุมครองสังคม และเปนมาตร
การที่สวนใหญแลวใชตอจากโทษ
และวิธีการเพื่อความปลอดภัยที่เห็นวาเหมาะสมในการตัด
โอกาสการกระทําความผิดของผูกระทําความผิดตามกฎหมายเศรษฐกิจ ก็คือ การหามประกอบ
อาชีพบางอยางตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 50 เพราะการกระทําความผิดประเภทนี้ รอย
ละ 90 มาจากโอกาสที่ตนเองประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ
มาตรา 50 เมื่อศาลพิจารณาใหลงโทษผูใด ถาศาลเห็นวาผูนั้นกระทําความผิดโดยอาศัย
โอกาสจาการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือเนื่องจากการประกอบหรือวิชาชีพและเห็นวาหากผู
นั้นประกอบอาชีพนั้น หรือวิชาชีพนั้นตอไป อาจจะกระทําความผิดเชนนั้นขึ้นอีก ศาลจะสั่งไวในคํา
พิพากษาหามการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพมีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนโทษไปแลวก็
ได
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คดีเศรษฐกิจมีจํานวนที่ศาลพิพากษาลงโทษนอย
เนื่องจากอุปสรรคในการบังคับใช
กฎหมาย ตามที่ไดกลาวมาแลว ดังนั้นเพื่อใหประมวลกฎหมายอาญามาตรา 50 บรรลุวัตถุ
ประสงคในการคุมครองสังคมจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจ
เห็นสมควร
แกไขมาตรานี้ ดังนี้
มาตรา 50 เมื่อศาลพิพากษาใหลงโทษผูใดหรือไมลงโทษผูใด ถาศาลเห็นวาผูนั้นกระทํา
ความผิด หรือจะกระทําความผิด โดยอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพ โดยอาศัยโอกาสจาก
การประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือเนื่องจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และเห็นวาหากผูนั้น
ประกอบอาชีพนั้น หรือวิชาชีพนั้นตอไป อาจจะกระทําความผิดเชนนั้นขึ้นอีก ศาลจะสั่งไวในคํา
พิพากษาหามประกอบอาชีพหรือวิชาชีพมีกําหนด 5 ถึง 10 ป นับแตวันพนโทษหรือนับแตวันที่ศาล
มีคําพิพากษาไมลงโทษก็ได
โดยสรุปมาตรการทั้ง 9 มาตรการที่เสนอแนะมานี้คาดวาจะสามารถเสริมมาตรการบังคับ
ใชกฎหมายสําหรับความผิดเศรษฐกิจใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นได
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