ธนาคารพาณิชย : ปลิงดูดเลือดสังคมไทย ?
1. ความเบื้องตน
ทุกวันนี้ การกลาวขวัญถึงบทบาทของธนาคารพาณิชยที่มีตอสังคม ดูจะเปนไปในทางที่
ไมเปนมงคลนัก ดังจะเห็นไดวา ความคิดเห็นที่แสดงในหนาหนังสือพิมพเปนอันมากระบุวา
ธนาคารพาณิชยไดมีสวนสําคัญในการกักตุนสินคาเพื่อเก็งกําไร ยังผลใหระดับราคาสูงขึ้นมากกวา
ทีค่ วรจะเปน ทางฝายธนาคารพาณิชย โดยนายบุญชู โรจนเสถียร ก็ออกโรงตอบโตขอกลาวหานี้
อยางแข็งขันในเบื้องแรก1 แตชั่วเวลาสองเดือนตอมา เมื่อประจักษพยานเดนชัดขึ้น นายบุญชู
ก็ยอมรับวา “...ความจริงปรากฏใหเห็นอยูชัดๆวา บุคคลในวงการธนาคารพาณิชยจํานวนไมนอย
มีสวนเกี่ยวของหรือผูกพันอยูกับธุรกิจการคานานาชนิด ชาวบานรานตลาดเขารูกันทั้งนั้น ปด
อยางไรก็ไมมิด... จะปฏิเสธอยางไรก็ไมมีใครเชื่อ...”2 แตขอที่นายบุญชูอางวา “...ไมเคยปฏิเสธ
หรือแกตัวแทนธนาคารพาณิชย...” 2 มีขอ ชวนสงสัยอยางยิ่ง สําหรับผูที่อานหนังสือออกทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ อยางไรก็ตาม เมื่อคําแกตัวของทางฝายธนาคารพาณิชยไมชวยใหการโจมตี
และการวิพากษวิจารณเบาบางลง ขอแกตัวที่เหลืออยูก็คือ ทํ าไมจึงตองเรียกรองใหธนาคาร
พาณิชยมีความรับผิดชอบตอสังคม ในเมื่อสวนอื่นๆของสังคมไทยก็ยังหามีความรับผิดชอบตอ
สังคมไม ถาหากจะเรียกรองใหธนาคารพาณิชยมีความรับผิดชอบตอสังคมก็นาที่จะเรียกรองให
หนวยงานและสถาบันอื่นๆมีความรับผิดชอบตอสังคมดวย3 เวไนยสัตวที่ไดรับฟงขอถกเถียง
ทํานองนี้ ก็คงไดแตปลงสังเวช ความรับผิดชอบตอสังคมมิใชปรากฏการณสัมพัทธ หากทวาเปน
ปรากฏการณสัมบูรณ การอางวาเปนเพราะผูอื่นไมมีความรับผิดชอบตอสังคม ตนจึงไมมีความ
รับผิดชอบตอสังคมบางนั้น นับเปนขออางที่ไมแตกตางไปจากการใชเหตุผลที่วา เปนเพราะผูอื่น
เปนโจร ตนจึงเปนโจรบาง

2. วิวัฒนาการของธนาคารพาณิชยไทย
ธนาคารพาณิชยไดเริ่มมีมาแตรัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร ดวยการริเริ่มของชาว
ตางประเทศ ธนาคารที่เกาแกที่สุดมีอยู 2 ธนาคารดวยกัน คือ ธนาคารฮองกงและเซีย่ งไฮ และ
ธนาคารชาเตอร โดยในระยะแรกเริ่มธนาคารทั้งสองแหงนี้ไดใหหางการคาในเมืองไทยเปนตัวแทน
เพิ่งจะมาเปดดําเนินกิจการเองโดยสมบูรณในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
โดยธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮเปนธนาคารพาณิชยแหงแรกที่เริ่มดํ าเนินกิจการเองมาตั้งแตป
2431

2
ถ า หากพิ จ ารณาถึ ง การจํ าเริ ญ เติ บ โตของธนาคารพาณิ ช ย ไ ทย เราสามารจํ าแนก
วิวฒ
ั นาการของธนาคารพาณิชยออกเปน 3 ลําดับขั้น4 ในระยะแรกเริ่ม กิจการธนาคารพาณิชย
สวนใหญเปนสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ ซึ่งมุงอํานวยความสะดวกแกการขนสงสินคา
ออกและการสั่งสินคาเขาในดานการคากับยุโรปตะวันตก ลําดับขั้นที่หนึ่งนี้ครอบคลุมระยะเวลา
ตั้งแตสมัยรัชกาลที่หาจนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ระหวางระยะเวลาดังกลาวนี้ คนไทยเริ่ม
เล็งเห็นวา “อันการพาณิชยของประเทศสยามจะเจริญทัดเทียมกับตางประเทศก็ตองอาศัยธนาคาร
เปนสือ่ สําคัญในการเงิน มิฉะนั้นจะเจริญไปไดยาก“ กรมหมืน่ มหิศรราชหฤทัยทรงจัดตั้งสํานักงาน
บุคคลัภย (Book Club) ในป 2447 และไดขยายกิจการมาเปนบริษัท แบงกสยามกัมมาจล
ทุนจํากัด ในป 2449 อยางไรก็ตาม ในระยะเวลาดังกลาวนี้ กิจการธนาคารพาณิชยภายในประเทศ
สวนทีม่ ใิ ชสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศนั้นเปนของชาวจีนเปนสวนใหญ เมื่อสงครามโลก
ครั้งที่สองสิ้นสุดลงจนถึงป 2497 ซึ่งเปนลําดับขั้นที่สองของวิวัฒนาการธนาคารพาณิชยไทย
คนไทยจึงเริ่มหันมาสนใจธุรกิจประเภทนี้มากขึ้น และบทบาทของชาวตางประเทศในกิจการ
ธนาคารพาณิชยเริ่มลดความสําคัญลง นอกเหนือจากกํ าไรจากการประกอบการซึ่งเปนสาเหตุ
สําคัญทีช่ กั นําใหนายทุนไทยมาลงทุนในธุรกิจประเภทนี้มากขึ้นแลว ยังมีสาเหตุอื่นๆอีกอยางนอย
3 ประการทีท่ าให
ํ คนไทยมีบทบาทในกิจการธนาคารพาณิชยมากขึ้น ประการแรก รูปแบบของการ
คาระหวางประเทศไดแปรเปลี่ยนไป จากการคากับยุโรปตะวันตก มาเปนการคากับประเทศ
เพื่อนบานและญี่ปุน บริการของสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ ซึ่งสวนใหญเปนสาขาของ
ธนาคารพาณิชยยุโรป จึงลดความสําคัญลง ประการที่สอง ในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง
ธนาคารพาณิชยตางประเทศไดปดสาขาในประเทศไทย และประการที่สาม เมื่อสงครามโลกครั้งที่
สองสิน้ สุดลงใหมๆ ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดใหพอคาสงออกนํารายไดที่เปนเงินตราตาง
ประเทศไปแลกเปนเงินบาทตามอัตราทางการที่กําหนดไว ขอกําหนดดังกลาวนี้ไดมีสวนชวยให
นายธนาคารไทยคอยๆ เรียนรูประสบการณและขยายกิจการเติบใหญในเวลาตอมา
ในลํ าดั บ ขั้ น ที่ ส ามของวิวั ฒ นาการของธนาคารพาณิชย เ ปน ชว งที่ธ นาคารพาณิชยที่
คนไทยเปนเจาของเจริญเติบโตลํ้ าหนาสาขาธนาคารพาณิชยของชาวตางประเทศ ทั้งนี้ไมวา
จะพิจารณาจากจํานวนเงินฝาก เงินทุน และเงินใหกู แตที่สําคัญที่สุดก็คือ เปนชวงที่การธนาคาร
พาณิ ช ย เ ริ่ ม กลายเป น ส ว นหนึ่ ง ของระบบการเงิ น พระราชบั ญ ญั ติ ก ารธนาคารพาณิ ช ย
พุทธศักราช 2505 นับวามีสวนสําคัญในการนี้ ลําดับขั้นที่สามนี้ ประมาณกันวาเริ่มตนในป 2498
แตเมือ่ พิจารณาแงของการธนาคารพาณิชยสมัยใหม นาจะเริ่มตนในป 2505 ในลําดับขั้นที่สามนี้
การขยายตัวของสาขาธนาคารพาณิชยไดเปนไปอยางรวดเร็ว ดังจะเห็นไดวา เมื่อปลายป 2496
สาขาธนาคารพาณิชยมีอยูนอยกวา 200 แหง แตในปลายป 2509 เพิ่มขึ้นเปนมากกวา 500 แหง
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ในจํานวนนีป้ ระมาณหนึ่งในสามอยูในเขตกรุงเทพฯ และธนบุรี อยางไรก็ตาม นับตั้งแตป 2509
เปนตนมา การขยายตัวของการธนาคารสาขาเริ่มเชื่องชาลง สาเหตุสําคัญมิใชเกิดจากความไม
ปรารถนาที่จะขยายกิจการของธนาคารพาณิชย หากทวาเกิดจากการควบคุมของธนาคารแหง
ประเทศไทย
เมือ่ พิจารณาจากประวัติการธนาคารพาณิชยไทย เราจะเห็นไดวา การที่กิจการประเภทนี้
ริเริ่มใหมีขึ้นโดยชาวตางประเทศ เพื่อใหบริการแกกิจการทางการคาระหวางประเทศเปนปฐมนั้น
ยังผลใหแบบแผนและวิธีการปฏิบัติงานนของธนาคารพาณิชยไทยในปจจุบันไดรับอิทธิพลอยาง
สําคัญจากธนาคารพาณิชยตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งอังกฤษ ขณะเดียวกันบทบาทของ
ธนาคารพาณิชยไทย ก็ยังคงเนนการจัดสรรเงินทุนเพื่อการคาระหวางประเทศ ยิ่งกวาเพื่อการ
ภาคเศรษฐกิจอืน่ และนี่เปนรอยดางอีกรอยหนึ่งของการธนาคารพาณิชยในปจจุบัน ดังจะกลาวถึง
ตอไป
ในปจจุบนั (2519) มีธนาคารพาณิชยอยู 29 ธนาคาร ในจํานวนนี้เปนสาขาของธนาคาร
พาณิชยตา งประเทศ 13 ธนาคาร และเปนธนาคารพาณิชยภายในประเทศ 16 ธนาคาร ธนาคาร
ที่ถือไดวาเปนผูนํ าของธนาคารพาณิชยไทยเมื่อพิจารณาจากบทบาทในการกํ าหนดนโยบาย
อิทธิพลทางการเงินและอิทธิพลทางการเมืองมีอยู 3 ธนาคารดวยกันคือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย

3. บทบาทของธนาคารพาณิชย
เป น ที่ ย อมรั บ กั น ในหมู  นั ก เศรษฐศาสตร โ ดยทั่ ว ไปว า การสะสมทุ น (capital
accumulation) เปนกระบวนการที่สําคัญกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
โดยทัว่ ไปแลวแหลงเงินทุนจะประกอบดวยแหลงสําคัญ 2 แหลงดวยกัน คือแหลงภายในประเทศ
และแหลงภายนอกประเทศ สําหรับแหลงภายนอกประเทศนั้น เงินทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมจะไดจากความชวยเหลือจากตางประเทศ ไมวาจะเปนในรูปเงินใหเปลาโดยเสนหาหรือเงินกู
และการลงทุนจากตางประเทศ แตเงินทุนภายนอกประเทศนั้นเปนแหลงที่ไมอาจพึ่งพิงได ไมวา
จะเปนดานปริมาณหรือคุณภาพ ดังนั้นกระบวนการสะสมทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
จึ ง ต อ งพึ่ ง พิ ง แหล ง เงิ น ทุ น ภายในประเทศเป น สํ าคั ญ แหลง เงิ น ทุน ภายในประเทศที่ สํ าคั ญ
ก็คอื เงินออม ซึ่งอาจจะเปนเงินออมที่ออมโดยสมัครใจ (voluntary savings) และ/หรือเงินออมที่
ถูกบังคับใหออม (forced savings) เงินออมที่ออมโดยสมัครใจนั้นไดจากการลดการบริโภค
ในปจจุบนั ของประชาชน สวนเงินออมที่ถูกบังคับใหออม มักจะอาศัยวิธีการเก็บภาษีอากรโดยดึง
เอาเงินออมจากภาคเอกชน (private sector) ไปสูภาครัฐบาล (public sector) และรัฐบาลจักเปน
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ผู  นํ าภาษี อ ากรที่ เ ก็ บ ได ไ ปใช จ  า ยเพื่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมอี ก ทอดหนึ่ ง ดั ง นั้ น
จึงไมนาประหลาดใจที่นักเศรษฐศาสตรเฉกเชนนายอาดัม สมิธ บิดาแหงวิชาเศรษฐศาสตรไดเห็น
ความสําคัญของเงินออม ถึงกับมีความเห็นวา การออมเปนเงื่อนไขที่จําเปนของกระบวนการ
พัฒนาประเทศ
เมื่อหันมาพิจารณาถึงบทบาทของธนาคารพาณิชยในกระบวนการพัฒนาประเทศ เราจัก
เห็นไดวา ธนาคารพาณิชยก็ดุจดังสถาบันการเงินประเภทอื่นๆที่มีหนาที่สํ าคัญอยางนอย 3
ประการคือ
ประการแรก ธนาคารพาณิชยเปนแหลงดึงดูดเงินออมจากประชาชน เงินออมสวนนี้เปน
เงินออมที่ประชาชนเลือกที่จะออมโดยสมัครใจ
ประการที่สอง ธนาคารพาณิชยเปนแหลงเงินทุนสํ าหรับการประกอบการของเอกชน
ธนาคารพาณิชยจักนําเงินฝากไปจัดสรรใหกูแกผูประกอบการประเภทตางๆ
ประการที่สาม ธนาคารพาณิชยชวยอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนในการปรับอัตรา
สวนระหวางหลักทรัพยโดยตรง(direct securities) กับหลักทรัพยโดยออม (indirect securities)
สํ าหรับประเทศดอยพัฒนาเชนประเทศไทยนี้ บทบาทหนาที่ของธนาคารพาณิชยสอง
ประการแรก ดูจะมีความสําคัญกวาประการที่สามเปนอันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทของ
ธนาคารพาณิชยในการจัดสรรเงินทุนในการลงทุนประเภทตางๆ ดูจะเปนที่วิพากษวิจารณกันมาก
ในระยะนี้

4. ทําไมธนาคารพาณิชยจึงตองมีความรับผิดชอบตอสังคม ?
คงจะไมมีใครที่จะเถียงวา ความรับผิดชอบตอสังคมเปนของไมดี ดังนั้น คงจะเปนที่
ยอมรับกันทั่วไปไดวา ธนาคารพาณิชยควรจะมีความรับผิดชอบตอสังคม การอางวา การที่
ธนาคารพาณิชยไมมีความรับผิดชอบตอสังคม ก็เพราะหนวยและสถาบันอื่นๆยังไมมีความ
รับผิดชอบตอสังคมเหมือนกันก็ดี และการกลาววาธนาคารพาณิชยจักมีความรับผิดชอบตอสังคม
ก็ตอ เมือ่ หนวยและสถาบันอื่นๆมีความรับผิดชอบตอสังคมดวยก็ดี ลวนแตเปนเพียงการปดสวะให
พนตัว
เมือ่ นายบุญชู โรจนเสถียร กลาวแกตัวแทนธนาคารพาณิชยนั้น เหตุผลของนายบุญชูมีอยู
วา5 การธนาคารพาณิชยกด็ ุจดังวิสาหกิจประเภทอื่นๆที่มุงหากําไรดวยวิธีทางที่สุจริต ขอกลาวหาที่
วา ธนาคารพาณิชยเปนผูสงเสริมใหมีการเก็งกําไรและการกักตุนสินคาก็ดี หรือธนาคารพาณิชย
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แสวงหาอํานาจทางการเมืองดวยการตีสนิทกับผูมีอํานาจทางการเมืองก็ดี หรือธนาคารพาณิชยให
เงินกูแ กกจิ การขนาดใหญมากกวากิจการขนาดเล็ก และกิจการอุตสาหกรรมมากกวากิจการแขนง
อื่นก็ดี ลวนเปนขอกลาวหาที่ไรเหตุผล ในชั้นนี้เราจะยังไมพิจารณารายละเอียดของขอกลาวหา
และขอโตแยงเหลานี้ อยางไรก็ตาม การกลาววา ธนาคารพาณิชยมิไดแตกตางจากวิสาหกิจเอกชน
อืน่ ๆนัน้ เปนการกลาวอางที่ผิดขอเท็จจริงอยางยิ่ง ไมวาจะเจตนาหรือไมก็ตาม ธนาคารพาณิชย
อาจมีเปาหมายไมแตกตางจากวิสาหกิจเอกชนทั่วไป ในขอที่ตองการอยูรอด หากําไร และเจริญ
เติบโต แตธนาคารพาณิชยก็มีลักษณะแตกตางจากวิสาหกิจเอกชนอื่นๆอยางสําคัญ6 ใน ประการ
แรก ในขณะทีว่ สิ าหกิจเอกชนอื่นๆขายสินคาและบริการแกสาธารณชน แตธนาคารพาณิชยกลับ
มีอํานาจที่จะเลือกปฏิบัติอยางลําเอียงตอลูกคาของตนได ธนาคารพาณิชยตามขอเท็จจริงมิได
เปดขายบริการแกสาธารณชนโดยทั่วไป แตสามารถที่จะเลือกใหใครกูก็ได หรือเลือกที่จะไมใหใคร
กูก ไ็ ด จริงอยู แมวิสาหกิจเอกชนอื่นๆจะมีอํานาจที่จะเลือกปฏิบัติอยางลําเอียงตอลูกคาของตนได
เชนกัน แตโดยทั่วไปไมสูไดใชอํานาจเชนวานี้ ประการที่สอง ในขณะทีว่ ิสาหกิจเอกชนอื่นๆ หาเงิน
จากการขายสินคาและบริการ ธนาคารพาณิชยกลับหาเงินจากเงิน
โดยเหตุที่ธนาคารพาณิชยมีลักษณะแตกตางจากวิสาหกิจเอกชนอื่นๆดังกลาวขางตนนี้
จึงมีเหตุผลทีจ่ กั สนับสนุนวา ธนาคารพาณิชยตองมีความรับผิดชอบตอสังคม นอกเหนือจากเหตุ
ผลทีว่ า ความรับผิดชอบตอสังคมในตัวของมันเองเปนสิ่งที่เปนคุณ กลาวคือ
ประการแรก โดยเหตุทธี่ นาคารพาณิชยแสวงหาความมั่งคั่งจากเงิน และธนาคารพาณิชย
สามารถสรางสือ่ กลางในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการได การธนาคารพาณิชยจึงเปนวิสาหกิจ
ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับปจจัยสํ าคัญของระบบเศรษฐกิจปจจุบัน ดวยเหตุดังนั้น ธนาคาร
พาณิชยจงึ ควรที่จะมีบทบาทความรับผิดชอบตอสังคมมากกวากิจการสาขาอื่นๆ
ประการที่สอง การทีธ่ นาคารพาณิชยมีบทบาทในการระดมเงินออมมากกวาสถาบันอื่นๆ
ประกอบกับการที่ธนาคารพาณิชยมีอํานาจที่จะเลือกปฏิบัติอยางลําเอียงตอลูกคาของตนเองได
นัน้ ยอมมีผลอยางสําคัญตอการจัดสรรทรัพยากร (allocation of resources) และการใชทรัพยากร
ธนาคารพาณิชยอยูในฐานะที่จะจัดสรรเงินทุนไปใหแกสวนหนึ่งสวนใดของระบบเศรษฐกิจได โดย
ทีก่ ารปฏิบตั ขิ องธนาคารพาณิชยในบางครั้ง ไมแตจะไมกอดอกออกผลแกสังคมเทานั้น หากทวา
ยังอาจสรางปญหาและทําใหสวัสดิภาพของคนในสังคมลดลงอีกดวย เมื่อพิจารณาจากขอเท็จจริง
ทีว่ า เงินทุนในประเทศดอยพัฒนา ดังเชนประเทศไทยมีอยูโดยจํากัด การใชเงินทุนเหลานี้ควรที่จะ
เปนไปในทางทีเ่ ปนประโยชนตอสังคมมากที่สุดเทาที่จะมากได ธนาคารพาณิชยจึงควรที่จะมีความ
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รับผิดชอบตอสังคม มิฉะนั้น การจัดสรรเงินทุนอาจเปนไปในทางที่ไมเปนประโยชนแกสังคมและ/
หรือเปนโทษตอสังคมได
ประการที่สาม เมือ่ พิจารณาถึงขอเท็จจริงที่วา เงินฝากธนาคารพาณิชยสวนหนึ่ง คือ
เงินฝากเผือ่ เรียก (demand deposits) เปนเงินฝากสวนที่ธนาคารพาณิชยมิไดเสียดอกเบี้ย ยังผล
ใหกําไรของธนาคารพาณิชยอยูในระดับที่สูงกวาที่ควรจะเปน ดังนั้น ธนาคารพาณิชยจึงควรมี
ความรับผิดชอบตอสังคม

5. ประพฤติกรรมของธนาคารพาณิชย
ดังไดกลาวแลววา แมธนาคารพาณิชยจะมีลักษณะของวิสาหกิจเอกชน แตก็มีขอที่
แตกตางอยางสําคัญ ครั้นหันมาพิจารณาพฤติกรรมของธนาคารพาณิชย เราอาจกลาวไดวา
โดยทั่วไปแลว เปาหมายของธนาคารพาณิชยมิไดแตกตางจากเปาหมายของบริษัทสมัยใหมมาก
นัก แมจะมีผเู ห็นวา เปาหมายของธนาคารพาณิชยไทยมิใชการหากําไรสูงสุดในระยะยาว (longrun profit maximization)7 แตความเห็นเชนนี้แมนจักเปนจริง ก็มิไดแตกตางจากเปาหมายของ
บริษทั สมัยใหมอยางสําคัญ เพราะมีผูชี้ใหเห็นกวาครึ่งศตวรรษแลววา บริษัทสมัยใหมที่มีการขาย
หุน แกสาธารณชน มีแนวโนมที่จะมีการแบงแยกระหวางความเปนเจาของ (ownership) กับการ
ควบคุมจัดการ (control) มากขึ้นทุกที8 กลาวคือ ผูถ ือหุนซึ่งมีสวนเปนเจาของบริษัทไมมีอํานาจ
ควบคุมจัดการบริษัท แตผูจัดการซึ่งมีอํ านาจควบคุมจัดการบริษัทกลับไมมีสวนเปนเจาของ
ถาหากการแบงแยกเชนวานี้มีจริงก็ไมมีเหตุผลที่จะสมมติวา ผูจัดการจะหากําไรสูงสุดใหผูถือหุน
เพราะฉะนั้นจึงเปนไปไดที่บริษัทสมัยใหมจะมีเปาหมายอื่นที่มิใชการหากําไรสูงสุด และนี่เปนจุด
สําคัญของวิวัฒนาการทฤษฎีหนวยผลิตสมัยใหม 9
เมือ่ พิจารณาถึงเปาหมายของธนาคารพาณิชย ปรากฏการณอันหนึ่งซึ่งมักจะเปนที่กลาว
ขวัญกันก็คอื การทีธ่ นาคารพาณิชยมักจะถือเงินสํารองในอัตราสวนสูงกวาที่กฎหมายกําหนดไว
เปนอันมาก ทําไมจึงเปนเชนนั้น เหตุผลมีอยูนานัปการ คือ
1. อาจเปนเพราะจํานวนธนาคารพาณิชยมีอยูมากเกินไป จนจํานวนเงินฝากมีมากกวา
จํานวนที่มีผูตองการกูเปนอันมาก
2. อาจเปนเพราะจํานวนเงินกูที่มีผูตองการมีอยูนอยเกินไป
3. อาจเปนเพราะผูที่ขอกูเงินเปนลูกหนี้ที่ไมนาเชื่อถือ และโครงการที่ขอกูนั้นใหอัตรา
ผลตอบแทนตํ่าเกินไป หรือไมก็มีอัตราการเสี่ยงสูงเกินไป
4. อาจเปนเพราะทางฝายธนาคารพาณิชยไมกระตือรือรนจะขยายเงินใหกู ดวยอาจ
ทําใหนายธนาคารพาณิชยตองสูญเสียผลประโยชน
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ตามความเห็นของนายอเล็ก โรเซนทัล ในหนังสือที่อางถึงกอนหนานี้ เหตุผลในประการ
ที่สี่นับเปนเหตุผลที่นารับฟงมากที่สุด ทั้งนี้ก็เพราะเมื่อพิจารณาจากขอเท็จจริงที่วา การธนาคาร
พาณิชยเปนวิสาหกิจที่ไดอัตรากําไรสูง การที่ธนาคารพาณิชยเก็บเงินสํารองไวในอัตราสูงกวาที่
กฎหมายกําหนดไวเปนอันมากนั้น ไมนาจะเปนผลจากการที่มีจํานวนธนาคารพาณิชยมากเกินไป
หรือเปนผลจากการที่ปริมาณเงินที่มีผูตองการกูมีนอยเกินไป แตนาจะเปนเพราะกรรมการธนาคาร
พาณิชยและนายธนาคารทั้งหลาย มิไดดําเนินกิจการธนาคารไปในทางที่จะแสวงหากําไรสูงสุดใน
ระยะยาว เหตุผลสําคัญก็คือ ผลประโยชนของนายธนาคาร และ/หรือกรรมการธนาคารพาณิชย
เหลานี้ มิใชสงิ่ หนึง่ สิ่งเดียวกันกับผลประโยชนของธนาคารพาณิชยนั้นๆ กรรมการธนาคารพาณิชย
สวนใหญมักจะมีผลประโยชนในวิสาหกิจอื่นๆ บางก็เปนพอคา บางก็เปนอุตสาหกร แตก็เปน
นายธนาคารพรอมๆกันไป ดังนั้น ถึงแมธนาคารพาณิชยจะไดกําไรสูงสุด แตก็มิไดหมายความวา
นายธนาคารเหลานี้จักไดรับเงินไดสูงสุดดวย เพราะกําไรของธนาคารพาณิชยจักตองนํามาจัดสรร
เปนเงินปนผลตามจํานวนหุนที่ถือ ปญหามีอยูวา เงินปนผลจากการประกอบการธนาคารพาณิชย
เปนแหลงสําคัญของเงินไดนายธนาคารเหลานี้หรือไม คําตอบคําถามนี้ยังไมมีขอยุติ เพราะยัง
ไมมกี ารวิจยั ในเรื่องนี้ และถึงจะมีผูคิดทํา ก็นาสงสัยอยูวาจะเปนไปไดเพียงใด แตอยางไรก็ตาม
การที่ ก รรมการและ/หรื อ ผู  จั ด การธนาคารพาณิ ช ย มี ผ ลประโยชน ใ นวิ ส าหกิ จ ประเภทอื่น นั้น
มีเหตุผลทีช่ วนใหเชือ่ วา นายธนาคารอาจไมดําเนินกิจการของธนาคารไปในทางที่จักไดกําไรสูงสุด
กลาวคือ ใน ประการแรก หากเงินไดจากการประกอบธนาคารพาณิชยมิใชแหลงเงินไดที่สําคัญ
ของนายธนาคารแลว นายธนาคารเหลานี้อาจพิจารณาใหเงินกูแกวิสาหกิจที่ตนมีผลประโยชน
โดยเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราตํ่ากวาปกติ หรืออาจพิจารณาใหเงินกูแกการประกอบการที่ตนมี
ผลประโยชน ทั้งๆที่การประกอบการนั้นๆอาจมีภาระการเสี่ยงสูงกวาปกติ ใน ประการที่สอง
นายธนาคารพาณิชยอาจไมยอมขยายเงินใหกูตามขีดความสามารถของธนาคารดวยเกรงวา ผูที่กู
เงินจากธนาคารอาจนําเงินทุนไปลงทุนแขงขันในอุตสาหกรรมที่นายธนาคารเหลานี้มีผลประโยชน
อยู ประการที่สาม โดยลักษณะของธุรกิจ การธนาคารพาณิชยมีลักษณะเปนเสือนอนกิน หาก
ไมโชครายหรือดําเนินการชนิดเสี่ยงเกินไปยอมมีกําไรเสมอ ดวยเหตุนี้แรงกดดันจากผูถือหุน เพื่อ
ใหฝา ยบริหารหากําไรเพิ่มขึ้น จึงไมสูมี หากเงินปนผลที่ไดรับอยูในระดับที่นาพึงใจ
อยางไรก็ตาม ขอสมมติ (hypothesis) ของนายโรเซนทัลทีว่ า ธนาคารพาณิชยไทยมิได
มุงหากําไรสูงสุดนั้น หาใชขอสรุปทั่วไปไม ธนาคารพาณิชยบางธนาคารซึ่งยังคงมีลักษณะเปน
บริษทั ของตระกูลหนึ่งตระกูลใด เชน ธนาคารหวัง่ หลี และธนาคารกสิกรไทย นาจะเชื่อไดวายังคง
ยึดถือการหากําไรสูงสุดเปนเปาหมาย ขอสมมติของนายโรเซนทัลอาจจะใชไดกับกรณีของธนาคาร
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พาณิชยที่มีการขายหุนแกสาธารณชน โดยที่ผูถือหุนรายใหญยังคงเปนผูจัดการธนาคาร เชน
ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารศรีนคร ฯลฯ
อยางไรก็ตาม ไมวาเปาหมายของธนาคารพาณิชยจะเปนอะไร การที่นายธนาคารมี
ผลประโยชนในวิสาหกิจเอกชนประเภทตางๆนั้น นับเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหธนาคาร
พาณิชยไมสามารถมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเทาที่ควร ยิ่งไปกวานั้นยังมีสวน
สําคัญที่ทําใหมีการจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินทุน ไปในทางไมสูเปนประโยชนตอ
สังคมโดยสวนรวมดวย ดังจะไดกลาวถึงตอไป
เมื่อพิจารณาจากแงของผูจัดการธนาคารที่มีผูถือหุนหลายคนดังไดกลาวแลว ถึงแมผูจัด
การจะมีสว นถือหุน ในธนาคารนั้น แตเงินไดจากการประกอบกิจการธนาคาร อาจมิใชองคประกอบ
ทีส่ าคั
ํ ญของเงินไดนายธนาคารเหลานี้ ดังนั้นนายธนาคารเหลานี้อาจไมดําเนินกิจการธนาคารไป
ในทางที่ไดกํ าไรสูงสุด เมื่อพิจารณาในแงนี้ ผูถือหุนซึ่งไมมีอํานาจควบคุมจัดการในธนาคาร
ประเภทนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูถือหุนรายยอยยอมเปนผูสูญเสียผลประโยชนอันพึงได ยิ่งไปกวา
นัน้ ในบางกรณี นายธนาคารบางคนอาจอาศัยอํานาจการควบคุมจัดการธนาคารดําเนินการไปใน
ทางที่ จั ก เพิ่ ม อรรถประโยชน แ ก ต นเองให ม ากที่ สุ ด เท า ที่ จ ะมากได (managerial utility
maximization) อรรถประโยชนของนายธนาคารเหลานี้อาจไดมาจากสิ่งที่เปนตัวเงิน (pecuniary
objectives) เชน เงินเดือน เงินปนผล เงินรับรอง ฯลฯ หรืออาจไดมาจากสิ่งที่มิใชตัวเงิน (nonpecuniary objectives) เชน อํานาจ เกียรติศักดิ์ สถานะหรือความมีหนามีตาในสังคม ฯลฯ
ในกรณีเชนนี้ การใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยในธนาคารพาณิชยยอมเกิดขึ้น ทรัพยากรสวนที่มีการ
ใชอยางเกินจําเปนนี้ภาษาเศรษฐศาสตรเรียกวา organizational slack ตัวอยางของการใช
ทรัพยากรอยางฟุมเฟอยมีอาทิเชน
1. การสรางทีท่ าการธนาคารใหญ
ํ
โตโออาเกินจําเปน ทางฝายธนาคารพาณิชยมักจะอาง
เสมอวา ความโออาใหญโตของสํานักงานเปนปจจัยสําคัญในการดึงดูดลูกคา ขออางเชนนี้ดูนา
ชวนหัวอยูไมนอย เมื่อคํ านึงถึงขอเท็จจริงที่วา คนที่มีเงินฝากธนาคารหรือคนที่คิดกูเงินจาก
ธนาคาร คงมิไดพิจารณาความโออาใหญโตของสํานักงานเปนปจจัยสําคัญ แทที่จริงการสรางที่ทํา
การธนาคารอยางโอฬาริกเชนนี้ นาจะสืบเนื่องมาจากเหตุผลดานภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ตองเสีย
เปนสําคัญ นอกเหนือจากเหตุผลความมีหนามีตาของนายธนาคารโดยทั่วไป
2. การจางคนงานเกินกวาทีจ่ ําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจางนักวิชาการประจําธนาคาร
ธนาคารพาณิชยก็ดุจดังบริษัทสมัยใหมที่มีขนาดใหญโดยทั่วไป ที่มักจะมีหนวยวิจัยและการ
พัฒนา (research and development) แตจนบัดนี้ก็ยังหามีงานวิจัยจากธนาคารพาณิชยชนิดที่จะ
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เปนประโยชนแกวงวิชาการไม ในแงนี้ธนาคารพาณิชยมิไดกอใหเกิดผลเสียแตประการใด แตการ
ทีธ่ นาคารพาณิชยเที่ยวไปดึง ‘นักวิชาการ’ จากภาครัฐบาลนั้น แมจะมีขอดีในการกอใหเกิดการ
เคลือ่ นยายแรงงาน แตขอเสียก็คือ ภาครัฐบาลตองเสียเวลาและเสียทุนทรัพยในการสรางกําลังคน
ในบางกรณีทาให
ํ หนวยงานบางหนวยของรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยตองขาดแคลน
กําลังคนในบางสาขาวิชา การชุบมือเปบเชนนี้ยอมกอผลเสียแกสังคม ทั้งๆที่ธนาคารพาณิชยเองก็
มีทรัพยากรมากพอทีจ่ ะสรางกําลังคนของตนเอง แตในเวลานี้มีธนาคารนอยแหงที่มีทัศนคติเชนนี้
เมื่ อ พิ จ ารณาลั ก ษณะงานของ ‘นั ก วิ ช าการ’ ประจํ าธนาคารเหล า นี้ ใ นบางกรณี ส ะท อ น
ให เ ห็ น ถึ ง ความสู ญ เปล า ทางการศึ ก ษาและการใช กํ าลั ง คน ธนาคารพาณิ ช ย บ างแห ง จ า ง
‘นักวิชาการ’ ไปเพียงเพื่อรางสุนทรพจน คําอภิปราย และ/หรือบทปาฐกถาของนายธนาคารนั้นๆ
และทีร่ า ยยิง่ ไปกวาก็คือ ในบางกรณี ‘นักวิชาการ’ มีหนาที่แสดงความเห็นตอที่สาธารณะตาม
แนวทางทีน่ ายธนาคารกําหนด
3. การออกวารสารของธนาคาร ตามปกติวารสารของธนาคารพาณิชยยอมอยูในฐานะที่
จะเผยแพรวิชาความรูและความคิดเห็นได แตคุณภาพของวารสารเหลานี้เทาที่เปนอยูในเวลานี้
โดยทั่วไปแลวยังตํ่ากวามาตรฐานอันควร ในบางกรณีวารสารของธนาคารพาณิชยเปนเครื่องมือ
ในการรักษาผลประโยชนของฝายนายธนาคาร
นอกจากนี้ ยังมี organisational slack ในรูปอื่น เชน การซื้อรถประจําตําแหนงใหแก
กรรมการของธนาคาร ดังที่ปรากฏเปนขาวเมื่อตนป 2517

6. ขอโจมตีบทบาทของธนาคารพาณิชยในปจจุบัน
ขอโจมตีบทบาทของธนาคารพาณิชยในปจจุบัน มีอยูนานัปการ แตที่สําคัญมีดังนี้
6.1 บทบาทของธนาคารพาณิชยในการจัดสรรทรัพยากร
การขาดแคลนเงินทุนสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนั้น ดูจะเปนลักษณะทั่วไป
ของประเทศดอยพัฒนา ไทยในฐานะประเทศดอยพัฒนาก็มีลักษณาการเชนวานี้ ดังนั้นจึงควรที่จะ
มีการใชทุนที่มีอยูโดยจํากัดนี้ ไปในทางที่เปนประโยชนตอสังคมมากที่สุดเทาที่จะมากได โดย
หลักการกิจการที่ควรจักไดรับจัดสรรเงินทุนในการผลิตควรเปนกิจการที่ใหอัตราผลตอบแทนแก
สังคม (social rate of return) สูงที่สุด ในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม รัฐบาลยอมทําหนาที่
เปน ‘คุณพอรูดี’ ตัดสินวา จะใชเงินทุนที่มีอยูจํากัดอยางไร แตในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
หากรัฐบาลไมสามารถดึงเงินออมจากประชาชนในรูปภาษีอากรไดหมดแลว ประชาชนยอม
สามารถเก็บเงินออมที่เหลือนั้นในรูปตางๆได หากประชาชนนําเงินออมไปฝากธนาคารพาณิชย
ธนาคารพาณิชยยอมจัดสรรเงินใหกูโดยอาศัยการทํางานของกลไกตลาดเปนเกณฑ โดยทั่วไปแลว
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กิจการทีส่ ามารถใชเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ยอมไดรับจัดสรรเงินทุนในการผลิต แต
กลไกตลาดจะเปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ก็ตอเมื่อมี
เงือ่ นไขนานัปการ และเงื่อนไขประการหนึ่งก็คือ ทุกขุมขนของระบบเศรษฐกิจจะตองมีการแขงขัน
อย า งสมบู ร ณ (perfect competition) มิฉ ะนั้ นกลไกตลาดจักไม ส ามารถทํ างานอยา งมี
ประสิทธิภาพได แตเราเห็นไดวาโครงสรางระบบเศรษฐกิจไทยมีการผูกขาดอยูเปนอันมาก แมใน
อุตสาหกรรมการธนาคารพาณิชยก็มีอํานาจผูกขาดอยู ดังนั้นถึงจะสงเสริมใหมีการแขงขันในหมู
ผูป ระกอบการธนาคารพาณิชยมากขึ้น แตถาหากยังคงมีการผูกขาดในสวนหนึ่งสวนใดของระบบ
เศรษฐกิจ ก็ไมมีหลักประกันวา จักมีการใชทรัพยากรไปในทางที่มีประสิทธิภาพและกอใหเกิด
สวัสดิภาพแกสงั คมมากขึ้น ขอที่พึงกลาวถึงก็คือ ถึงการจัดสรรเงินทุนจะยึดถือหลักประสิทธิภาพ
ในการผลิตโดยเครงครัด แตอยางดีที่สุดที่กลไกตลาดจะสามารถทําไดก็คือ การจัดสรรเงินทุนไปให
แกโครงการหรือกิจการที่ใหอัตราผลตอบแทนแกผูใชเงินทุน (private rate of return) ในระดับสูง
โดยที่โครงการหรือกิจการเชนวานี้ อาจมิไดเปนประโยชนแกสังคมโดยสวนรวม ตรงกันขาม
โครงการหรือกิจการที่ใหอัตราผลตอบแทนแกเจาของเงินทุนตํ่ า ถึงจะเปนประโยชนแกสังคม
สักปานใด ก็จะไมไดรับจัดสรรเงินทุนในการผลิต และนี่เปนปรากฏการณของธนาคารพาณิชยไทย
ในปจจุบัน
จากตารางที่ 1 มีขอที่นาสังเกตอยูหลายประการ คือ
ประการแรก เงินใหกจู ากธนาคารพาณิชยรายการสําคัญที่สุด ก็คือ การใหกูเพื่อการคา
ระหวางประเทศ ในป 2512 เงินใหกูเพื่อการสั่งซื้อสินคาเขาตกประมาณรอยละ 18.8 ของยอดกู
จากธนาคารพาณิชย และเงินใหกูเพื่อการสงสินคาออกตกประมาณรอยละ 10.4 รวมทั้งสิ้นเปน
เงินใหกูเพื่อการคาระหวางประเทศประมาณรอยละ 29.2 ของยอดเงินใหกูของธนาคารพาณิชย
ทัง้ หมด ตัวเลขดังกลาวนี้ลดลงเหลือ 27.3 ในป 2518 และตลอดชวงระยะเวลาระหวางป 25122518 อัตราสวนของเงินใหกูเพื่อการคาระหวางประเทศขึ้นๆลงๆ ตามภาวะของการคาระหวาง
ประเทศ ธนาคารพาณิชยในประเทศไทยซึ่งแรกเริ่มที่กอตั้งขึ้น มุงจัดสรรบริการเพื่อการคาระหวาง
ประเทศยังคงใหความสําคัญแกเรื่องนี้อยูเชนเดิม แตสิ่งที่นาสังเกตก็คือ การใหเงินกูเพื่อการคา
ขายสงและขายปลีก ไดมีความสําคัญเปนอันดับสอง (รอยละ 24.5 ในป 2512 และ 19.6% ในป
2518)
ประการที่สอง กลาวโดยทั่วไป การใหกูเงินเพื่อกิจการอุตสาหกรรมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นใน
2512 เงินใหกูเพื่อกิจการอุตสาหกรรมมีมูลคาคิดเปนรอยละ 13.5 ของยอดเงินใหกูของธนาคาร
พาณิชยทงั้ หมด เพิม่ ขึ้นเปนรอยละ 19.9 ในป 2518 ทั้งนี้อาจเปนผลจากนโยบายการสงเสริมการ
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ลงทุนของเอกชน และนโยบายของรัฐที่มุงสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ยิ่งกวาการพัฒนา
เกษตรกรรม

ตารางที่ 1
เงินกูจ ากธนาคารพาณิชยจําแนกตามจุดมุงหมาย
2512-2518
(อัตราสวนรอยละของเงินกูทั้งหมด)
จุดมุงหมายของการใหกู

2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518

เกษตรกรรม
เหมืองแร
อุตสาหกรรม
การกอสราง
ธุรกิจที่ดิน
การสั่งสินคาเขา
การสงสินคาออก
การคาขายสง-ปลีก
การสาธารณูปโภค
การธนาคารและธุรกิจการเงิน
บริการตาง ๆ
การบริโภค
อื่น ๆ
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ที่มา ธนาคารแหงประเทศไทย

ประการที่สาม การใหเงินกูเพื่อการบริโภคมีอัตราสวนคอนขางสูง ดังจะเห็นไดวา ในป
2512 เงินใหกูเพื่อการบริโภคมีมูลคาคิดเปนรอยละ 8.2 ของยอดเงินใหกูจากธนาคารพาณิชย
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ทัง้ หมด เพิ่มเปนรอยละ 8.9 ในป 2518 เงินใหกูเพื่อการบริโภคมีมูลคาประมาณรอยละ 7-9 ของ
ยอดเงินกูจากธนาคารพาณิชยทั้งหมด การที่เงินใหกูเพื่อการบริโภคมีอัตราสวนคอนขางสูงเชนนี้
สวนหนึ่งอาจเปนผลจากการขยายตัวของระบบการซื้อขายสินคาและบริการแบบผอนสง และ
อี ก ส ว นหนึ่ ง เป น ผลจากความพยายามของผู  ผ ลิ ต ที่ จ ะใช ก ารโฆษณาเป น เครื่ อ งมื อ ในการ
หลอหลอมรสนิยมของผูบริโภค ในแงนี้ เราอาจกลาวสรุปไดอยางไมผิดนักวา ธนาคารพาณิชยไดมี
สวนสําคัญอยูไมนอยในการเรงเราใหมีการเลียนแบบในการบริโภคมากขึ้น สวนผลเสียของการ
เลียนแบบในการบริโภค ที่มีตอเศรษฐกิจและสังคมไทยนั้น มิจําตองกลาวถึง
ประการที่สี่ แมวา โดยทัว่ ไป เงินใหกูเพื่อการเกษตรจากธนาคารพาณิชยจะมียอดรวม
เพิม่ ขึน้ แตเมือ่ คิดเทียบเปนอัตราสวนรอย ยังคงอยูในอัตราตํ่ามาก และมีแนวโนมลดลงตลอดชวง
ระหวางป 2512-2517 และกลับเพิ่มขึ้นในป 2518
อยางไรก็ตาม การพิจารณาตัวเลขยอดเงินกูจากธนาคารพาณิชย หรือตัวเลขอัตราสวน
รอยดังตารางที่ 1 นั้น มีขอพึงสังวรวา ตัวเลขดังกลาวนี้อาจเปนประมาณการตํ่ากวาที่เปนจริง
เปนตนวา การใหเงินกูเพื่อการอุตสาหกรรมในบางกรณีอาจเปนอุตสาหกรรมที่ใชพืชผลเกษตรเปน
วัตถุดิบสําคัญ ซึ่งมีสวนกระตุนใหมีการพัฒนาภาคเกษตรกรรมดวย แตขออางที่วา เงินกูจาก
ธนาคารพาณิชยไมวาเพื่อการสงสินคาออกสินคาเขา หรือการอุตสาหกรรม ในที่สุดแลวประโยชน
จะตกแกภาคเกษตรกรรมนั้น10 ยอมเปนขออางที่เกินจริงโดยมิพักตองสงสัย
ทําไมธนาคารพาณิชยจึงใหเงินกูเพื่อการเกษตรนอยกวาที่ควร? แมวาประจักษพยานดังที่
กลาวขางตนนีจ้ ะเพียงพอที่จะกลาวหาวา ธนาคารพาณิชยขาดความรับผิดชอบตอสังคม แตการที่
ธนาคารพาณิชยใหเงินกูเพื่อการเกษตรนอยกวาที่ควรนั้น จะยกใหเปนความผิดของธนาคาร
พาณิชยแตฝา ยเดียว ยอมไมชอบดวยเหตุผล เพราะเทาที่ผานมารัฐบาลเองก็มิไดสนใจและเนนถึง
การพัฒนาเกษตรกรรมอยางจริงใจ ยิ่งไปกวานั้นการที่กิจการธนาคารพาณิชยเปนวิสาหกิจเอกชน
วิสาหกิจเอกชนยอมยึดถือการทํางานของกลไกตลาดเปนสําคัญ ถาหากเกษตรกรรมยังคงเปน
วิสาหกิจทีใ่ หอตั ราผลตอบแทนตํ่ากวาการประกอบการแขนงอื่น การประกอบการทางการเกษตร
ก็จะยังคงไดรับเงินกูจากธนาคารพาณิชยในระดับตํ่าอยูเชนนี้ ในทํานองเดียวกัน หากอัตราการ
เสีย่ งทีห่ นีจ้ ะสูญเปลายังคงสูงอยูเชนนี้ เกษตรกรที่จะไดรับเงินกูจากธนาคารพาณิชยก็จะยังคงเปน
เกษตรกรที่มีฐานะพอมีอันจะกิจ สวนเกษตรกรที่ยากจนขนแคนซึ่งควรไดรับเงินกูก็จะยังคง
ไมสามารถกูเ งินจากธนาคารพาณิชยอีกตอไป แทที่จริง ถาจะกลาวอยางเปนธรรมแลว ธนาคาร
พาณิชยบางธนาคารก็ใชความพยายามในการขยายปริมาณสินเชื่อการเกษตรอยูไมนอย โดย
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เฉพาะอยางยิ่งธนาคารกรุงเทพฯ และธนาคารกสิกรไทย แตความพยายามดังกลาวนี้เปนความ
พยายามทีเ่ พียงพอหรือไมดูจะเปนที่ถกเถียงกันได
6.2 บทบาทของธนาคารพาณิชยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เมือ่ พิจารณาในแงของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เราจะเห็นไดวา ธนาคารพาณิชยมี
บทบาทอยูไ มนอ ยในการสงเสริมใหการคาขยายตัว ไมวาจะเปนการคาภายในประเทศหรือการคา
ระหวางประเทศ ขอที่คนมักจะหยิบยกขึ้นมาโจมตีอยูเนืองๆ ก็คือ ธนาคารพาณิชยมิไดเหลียวแล
และสงเสริมใหมีการพัฒนาภาคเกษตรกรรมมากเทาที่ควร ตัวเลขในตารางที่ 1 ยอมเปนประจักษ
พยานทีด่ อี ยูแลว มิจําตองขยายความ ยิ่งไปกวานั้นแมธนาคารพาณิชยจะพยายามขยายกิจการ
แผกงิ่ กานสาขาออกไปสูตางจังหวัด แตสภาพการณเทาที่เปนอยูในเวลานี้ ธนาคารสาขาเปนเพียง
สถาบันทีม่ หี นาทีถ่ า ยเทเงินออมจากตางจังหวัดเขาสูนครหลวงเทานั้น ตัวเลขเทาที่มีผูรวบรวมไว11
ชีใ้ หเห็นวา ในป 2509 ธนาคารสาขาในตางจังหวัดมีเงินฝากประจําทั้งสิ้นเทากับรอยละ 34.72
ของเงินฝากประจําในธนาคารพาณิชยทั้งหมด และมีเงินฝากเผื่อเรียกเทากับรอยละ 31.71 ของ
เงินฝากเผื่อเรียกในธนาคารพาณิชยทั้งหมด แตธนาคารพาณิชยกลับใหเงินกูและเงินเกินบัญชีแก
ลูกคาในตางจังหวัดเพียงรอยละ 16.01 ของเงินใหกูและเงินเบิกเกินบัญชีทั้งหมด แสดงใหเห็นวา
อัตราสวนระหวางเงินฝากในธนาคารตางจังหวัดกับเงินฝากในธนาคารพาณิชยทั้งหมดมีคาสูงกวา
อัตราสวนระหวางเงินใหกูและเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารในตางจังหวัดกับเงินใหกูและเงินเบิก
เกินบัญชีทงั้ หมดถึงสองเทา ธนาคารพาณิชยจึงเปนเพียงเครื่องมือที่ดึงดูดเงินออมจากตางจังหวัด
เขาสูนครหลวงเทานี้ ดังนั้น เราจะเห็นไดวา เทาที่ผานมาและเทาที่เปนอยูในเวลานี้ธนาคาร
พาณิชยไมแตจะมีสวนทําใหมีการจัดดสรรทรัพยากรอยางไรประสิทธิภาพเทานั้น หากทวายัง
มีสวนอยูไมนอยในการกอใหเกิดการจําเริญเติบโตอยางไมสมดุลระหวางภาคเกษตรกรรมกับภาค
อุตสาหกรรม และระหวางภาคชนบทกับภาคตัวเมืองอีกดวย
เมือ่ พิจารณาในแงบวก เราตองยอมรับวา ธนาคารพาณิชยไดมีสวนสําคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมในประเทศไทยอยูไมนอย ขณะเดียวกัน ฝายวิจัยของธนาคารพาณิชยก็มีชองทางที่จะ
ทําประโยชนแกสังคมไดมาก หากมีเจตจํานงอันบริสุทธิ์เพื่อการนี้ มิใชจัดตั้งฝายวิจัยขึ้นเพื่อความ
มีหนามีตาในสังคม หรือเพื่อเปนเครื่องมือแสวงหาผลประโยชนและอํ านาจทางการเมืองของ
นายธนาคารบางคน ในดานการสาธารณกุศลและการศึกษาธนาคารพาณิชยก็มีบทบาทเสมอมา
แมจะมีผูสงสัยอยูเนืองๆวา การบริจาคเงินเพื่อการสาธารณกุศลและการศึกษาของธนาคาร
พาณิชยนนั้ เกิดจากเหตุผลทางดานมนุษยธรรม เหตุผลทางดานภาษีอากร หรือเหตุผลแอบแฝง
อื่นใด ในบัดนี้ธนาคารพาณิชยบางแหงกาวไปไกลถึงกับจัดบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกแก
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ผูต อ งการศึกษาตอในตางประเทศโดยเฉพาะ ซึ่งนาจะหยุดคิดดูวา บริการเชนนี้กอผลเสียแกสังคม
อยางไร
6.3 บทบาทของธนาคารพาณิชยในการสรางอํานาจผูกขาด
เราไดชใี้ หเห็นแลววา เงินกูจากธนาคารพาณิชยเพื่อการคาขายสงและขายปลีกมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น จนครองความสําคัญเปนอันดับที่สอง ลําพังตัวเลขดังกลาวนี้คงไมสามารถชี้ใหเห็นวา
ธนาคารพาณิชยไดมีสวนในการสรางอํานาจผูกขาดหรือไม เพราะอาจเปนไปไดวา การที่เงินกูเพื่อ
การนี้เพิ่มขึ้นอาจเปนผลจากการขยายตัวทางการคา แตการที่ผูซึ่งมีความรับผิดชอบตอระบบการ
เงิน เฉกเชนผูอ านวยการธนาคารแห
ํ
งประเทศไทยคนปจจุบันใหสัมภาษณหนังสือพิมพเปนทํานอง
วา การกักตุนสินคาที่เกิดขึ้นนั้นไมมีใครรูดีกวาธนาคารพาณิชยก็ด12ี และการที่นายธนาคารที่มี
อิทธิพลอยางนายบุญชู โรจนเสถียรยอมรับวา การที่ภาวะเงินเฟอที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีอัตราสูงกวา
ที่ควรนั้น ‘...ธนาคารพาณิชยมีสวนรับผิดชอบอยูดวยไมมากก็นอย หรือไมก็เปนตัวการสําคัญ
ไปเลย‘ ก็ด13ี ลวนเปนประจักษพยานที่สําคัญในการสนับสนุนวา ธนาคารพาณิชยไดมีสวนสําคัญ
ในการสงเสริมใหมีการเก็งกําไรและการกักตุนสินคา ซึ่งชักนําใหองคประกอบของการผูกขาดใน
โครงสรางเศรษฐกิจมีมากขึ้น แมวิกฤติการณกระดาษและอํานาจผูกขาดในอุตสาหกรรมกระดาษ
ที่เกิดขึ้นธนาคารพาณิชยก็มีสวนหานอยไม ทั้งนี้โดยคํ านึงถึงขอเท็จจริงที่วา กรรมการและ
นายธนาคารเองไดมีหุนสวนอยูในวิสาหกิจประเภทนี้เปนอันมาก14 ในบางกรณี ธนาคารพาณิชย
บางแหงไดยนื่ มือที่จะใหสินเชื่อแกผูประกอบการโรงพิมพบางรายในการซื้อกระดาษมากักตุน15
ตารางที่ 2 แสดงใหเห็นถึงผลประโยชนทางเศรษฐกิจของตระกูลนายธนาคารพาณิชย ซึ่ง
จะเห็นไดวา ผลประโยชนนอกอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยมีอยูอยางมหาศาล
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ตารางที่ 2
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของนายธนาคารพาณิชย
ตระกูลนายธนาคารพาณิชย ผลประโยชนในธนาคารพาณิชย
ตระกูลเตชะไพบูลย

1. ธนาคาร ศรีนคร จํากัด
2. ธนาคารแหงเอเซียเพื่อการ
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
จํากัด
3. ธนาคารไทยพัฒนา จํากัด

ผลประโยชนนอกธนาคารพาณิชย
1. บริษัท ไทยอมฤตบริวเวอรี่ จํากัด
2. บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จํากัด
3. บริษัท สุรามหาคุณ จํากัด
4. บริษัท ไทยอาซาฮีโซดาไฟ จํากัด
5. บริษัท คาเธยทรัสต จํากัด
6. บริษัท ธนพัฒนาทรัสท จํากัด
7. บริษัท กมลสุโกศล อินเวสตเมนท
แอนดทรัสท จํากัด
8. บริษัท ไทยโอเวอรซีสทรัสต จํากัด
9. บริษัท ศรีนครพัฒนา จํากัด
10. บริษัท ไทยโปรดัคทดีพารทเมนท
สโตร จํากัด
11. บริษัท พาราวินเชอร จํากัด
12. บริษัท ไทยมิตซูบิชิ อินเวสตเมนท
จํากัด
13. บริษัท สหธนกิจไทย จํากัด
14. บริษัท อินเตอรเนชันแนลไฟแนนซ
แอนดคอนเซาลแทนส จํากัด
15. โรงแรมรีเจนทพัทยา
16. โรงรับจํานํา 11 แหง
ฯลฯ
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ตระกูลนายธนาคารพาณิชย

ผลประโยชนในธนาคารพาณิชย

ตระกูลลํ่าซํา

1. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด

ผลประโยชนนอกธนาคารพาณิชย
1. บริษัทเลอเปอรตี้ต (ประเทศไทย)
จํากัด
2. บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษไทย
จํากัด
3. บริษัท สมบัติลํ่าซํา จํากัด
4. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
จํากัด
5. บริษัท สุรามหาคุณ จํากัด
6. บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
7. บริษัท ล็อกซเลย (กรุงเทพฯ)
จํากัด
8. บริษัท ภัทรเคหะ จํากัด
9. บริษัท ลํ่าซําประกันภัยและ
คลังสินคา จํากัด
10.บริษัทคลังสินคาแมนํ้าประกันภัย
จํากัด
11. หยาดฟาภัตตาคาร
12. บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด
13. บริษัท ลํ่าซําอิมปอรต จํากัด
14. บริษัท ภัทรธนกิจ จํากัด
15. บริษัท ยางไฟรสโตนส (ประเทศ
ไทย) จํากัด
16. บริษัท ทิสโก (คาหลักทรัพยและ
ลงทุน) จํากัด
17. บริษัท ลํ่าซําบราเดอรส จํากัด
ฯลฯ
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ตระกูลนายธนาคารพาณิชย

ผลประโยชนในธนาคารพาณิชย

ตระกูลหวั่งหลี

1. ธนาคารหวั่งหลี จํากัด

ตระกูลโสภณพณิช

1. ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด

ผลประโยชนนอกธนาคารพาณิชย
1. บริษัท พูนผล จํากัด
2. บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน จํากัด
3. บริษัท วิสุทธิพาณิชย จํากัด
4. บริษัท หวัง่ หลี จํากัด
5. บริษัท ไทยพาณิชยประกันภัย
จํากัด
1. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด
2. บริษัท กรุงเทพคลังสินคา จํากัด
3. บริษัท กรุงเทพธนาทร จํากัด
4. บริษัท เคหพัฒนา จํากัด
5. บริษัท บางกอกโนมูระ
อินเตอรเนทชั่นแนล ซีเคียวริตี้
จํากัด
6. บริษัท อั้นฟองเหลาไมฮง จํากัด
7. บริษัท สินเอเซียทรัสต จํากัด
8. บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย)
จํากัด
9. บริษัท บางกอกรัษฎาและทรัสท
จํากัด
10. โรงงานทอผาประมาณ 10 โรง
11. โรงงานนํ้าตาลประมาณ 10 โรง
ฯลฯ

ที่ ม า นิทรรศการเรื่อง “การผูกขาดในอุตสาหกรรมไทย” จัดโดยกลุมเศรษฐธรรม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร (2517)

การที่กรรมการธนาคารพาณิชยลวนมีผลประโยชนในวิสาหกิจอื่นๆเปนอันมากยอมมีสวน
เปนเหตุใหนายธนาคารเหลานี้ใชอํานาจหนาที่ในการแสวงหาผลประโยชนแหงตน นอกเหนือจาก
การอาศัยทรัพยากรจากธนาคารพาณิชยในการเก็งกําไรและการกักตุนสินคาแลว ยังอาจอาศัย
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อํานาจหนาทีใ่ นธนาคารนั้นเอง ในการสรางอํานาจผูกขาดใหตนเอง การที่กิจการธนาคารพาณิชย
มีการใชอํานาจในการปฏิบัติอยางลําเอียงตอลูกคานั้น ยอมเปดชองใหการสรางอํานาจผูกขาดใน
โครงสรางเศรษฐกิจไทยเปนไปอยางสะดวกงายดายขึ้น เพราะโดยสัญชาตญาณของสัตวเศรษฐกิจ
นายธนาคารพาณิชยยอมเลือกไมใหเงินกูแกผูประกอบการในวิสาหกิจที่ตนมีผลประโยชนอยูอยาง
สําคัญได เพราะการใหเงินกูแกผูที่จะเขาไปประกอบการในอุตสาหกรรมที่ตนมีผลประโยชนอยู
กอนแลวก็ดี หรือในอุตสาหกรรมทีต่ นคิดจะแสวงหาผลประโยชนก็ดี ยอมเปนการบั่นทอนอํานาจ
ทางเศรษฐกิจและผลประโยชนของนายธนาคารเหลานี้ ดังนั้น ธนาคารพาณิชยจึงมีบทบาทสําคัญ
ในการสรางเสริมองคประกอบแหงอํานาจผูกขาดในโครงสรางเศรษฐกิจไทย การมีอํานาจผูกขาด
ยอมหมายถึงการไดรับผลตอบแทนสูงกวาอัตราอันสมควร เมื่อพิจารณาประกอบกับลักษณะการ
กระจายของหุน ธนาคารพาณิชย (ดูตารางที่ 3) ซึ่งสวนใหญตกแกตระกูลนายทุนเพียงไมกี่ตระกูล
ดวยแลว เราก็ไมอาจจะไดขอสรุปเปนอยางอื่นนอกจากวา ลักษณะและการประกอบกิจกรรมของ
ธนาคารพาณิชยในประเทศไทยทุกวันนี้เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหการกระจายรายไดประชาชาติไมเปน
ธรรมมากขึ้น
6.4 บทบาทของธนาคารพาณิชยในทางการเมือง
เมือ่ นาย ที. เอช. ซิลคอก (T.H. Silcock) เขียนบทความปริทัศนเรื่อง “Thai Money:
Review Article” ซึ่งตีพิมพในวารสาร The Malayan Economic Review ฉบับเดือนเมษายน
2509 โดยวิพากษวิจารณหนังสือเกี่ยวกับการเงินและการธนาคารในประเทศไทยนั้น นักเศรษฐ
ศาสตรชาวออสเตรเลียผูนี้ไดแสดงความเห็นอยางกระจางชัดวา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด เปน
ธนาคารที่มีอํานาจทางการเมืองมากที่สุดในเมืองไทย และธนาคารดังกลาวก็ใชอํานาจทางการ
เมืองสวนหนึ่งเพื่อขยายธุรกิจของตนดวยวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศไทยไมสามารถควบคุมได
และอีกสวนหนึง่ เพือ่ ผลประโยชนทางการเมืองของประธานธนาคารนั้น (ประภาส จารุเสถียร) 16
แททจี่ ริง ความเกีย่ วพันระหวางธนาคารพาณิชยกับผูมีอํานาจทางการเมืองนั้น มิไดจํากัด
เฉพาะธนาคารกรุงเทพเทานั้น เราอาจกลาวไดวา ธนาคารพาณิชยเปนอันมากมักจะดึงเอาผูมี
อํานาจทางการเมืองเขาไปเปนกรรมการของธนาคารบาง หรือให ‘หุนลม’ แกผูมีอํานาจทางการ
เมืองบาง ความสัมพันธเชิงผูอุปถัมภกับผูอยูใตอุปถัมภ (patron-client relationship) ดังกลาวนี้
ในชั้นแรกคงเกิดขึ้นจากความตองการที่จะอยูรอดและความตองการความมั่นคงในการประกอบ
การของฝายธนาคารพาณิชย มาภายหลังเมื่อความสัมพันธระหวางธนาคารพาณิชยกับผูมีอํานาจ
ทางการเมืองแนนแฟนขึ้น ธนาคารพาณิชยก็เริ่มอาศัยอํานาจทางการเงินในการแสวงหาอิทธิพล
ทางการเมือง เพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจอีกทอดหนึ่ง ขณะเดียวกันผูมีอํานาจทางการเมือง
ก็อาศัยอํานาจทางการเมืองในการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ถาหากเงินเปนปจจัยสําคัญ
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ปจจัยหนึ่งในการรักษาเสถียรภาพของการปกครองแบบเผด็จการ ธนาคารพาณิชยนับวามีสวน
สําคัญในการนี้
เมือ่ พิจารณายอนหลังไปในอดีต จุดเริ่มตนที่สําคัญนาจะเปนป 2475 เมื่อคณะราษฎร
ยึ ด กุ ม อํ านาจรั ฐ จากชนชั้ น ปกครองเดิ ม และมี ก ารเปลี่ ย นแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบ ‘ประชาธิปไตย’ กลุมคณะราษฎรแมจะสามารถยึดกุม
อํานาจทางการเมืองไวได แตขาดฐานอํานาจทางเศรษฐกิจ ดวยเหตุดังนั้น จึงมีความพยายามที่จะ
สรางฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจในเวลาตอมา วิธีการหนึ่งที่ใชก็คือ การกอตั้งธนาคารพาณิชย
ดังกรณีธนาคารแหงเอเซีย การใชอํ านาจทางการเมืองในการสรางฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจ
ในธนาคารพาณิชยเริ่มปรากฏอยางเดนชัดมากขึ้นภายหลังการรัฐประหารในป 2490 ในชวง
ระหวางป 2490-2500 กลุมผูมีอํานาจทางการเมืองอาจจําแนกออกเปนสองกลุมใหญๆ คือ กลุม
ซอยราชครู (อันมีจอมพลผิน ชุณหะวัณ และพลตํารวจเอกเผา ศรียานนท เปนผูนํา) และกลุมสี่เสา
เทเวศร (อันมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนผูนํา) ธนาคารพาณิชยที่เปนฐานอํานาจทางเศรษฐกิจ
ทีส่ าคั
ํ ญของกลุม ซอยราชครู คือ ธนาคารแหงกรุงศรีอยุธยา สวนธนาคารพาณิชยที่เปนฐานอํานาจ
ทางเศรษฐกิจที่สําคัญของกลุมสี่เสาเทเวศรคือ ธนาคารแหงเอเซีย และสหธนาคารกรุงเทพ ในชวง
นี้เปนชวงที่นายธนาคารพาณิชยสวนใหญพากันไปเกาะอยูกับกลุมผูมีอํานาจทางการเมืองกลุม
ตางๆ และมีการให ‘หุนลม’ แกผูทรงอิทธิพลทางการเมืองอยางแพรหลาย พอถึงปลายยุคนี้นาย
ธนาคารพาณิชยเริ่มอาศัยอิทธิพลทางการเมืองของผูยิ่งใหญ ในการแสวงหาผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจอยางแจมชัดยิง่ ขึน้ นายธนาคารพาณิชยบางคนไดนําเงินฝากของประชาชนไปใชจายใน
การลงทุนแสวงหาประโยชนสวนตน เมื่อกิจการลงทุนนั้นประสบความหายนะ ก็สงผลกระทบ
กระเทือนตอความมั่นคงของธนาคารพาณิชยนั้นๆ กรณีที่เปนอุทาหรณอันดี ไดแก กรณีของ
ธนาคารเกษตร จํากัด และธนาคารมณฑล จํากัด ซึ่งปรากฏวา นายธนาคารพาณิชยของธนาคาร
ทัง้ สองนี้ ไดนาเงิ
ํ นฝากของประชาชนไปใชหาผลประโยชนสวนตัว เมื่อหมุนเงินไมทัน ก็เปนเหตุให
ธนาคารขาดเงิ น สํ ารองที่ จ ะจา ยใหแกลูก ค า ความเชื่อมั่นในระบบการธนาคารพาณิชยเริ่ม
เสื่อมคลายจนเปนเหตุใหธนาคารแหงประเทศตองเขามากูสถานการณไว กรณีนายธนาคารแหง
กรุงศรีอยุธยาสมคบกับกลุมซอยราชครูในการขูดรีดผลประโยชนจากประชาชน ดวยการกอตั้ง
บริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํากัด ก็เปนอีกกรณีหนึ่งที่เปนตัวอยางของการสมคบกันใช
อิทธิพลทางการเมืองระหวางนายธนาคารพาณิชยกับผูมีอํานาจทางการเมืองในการฉอราษฎรบัง
หลวง และกรณีนี้เองที่จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชตหยิบยกขึ้นมาเปนขอโจมตีจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ภายหลังการรัฐประหารในป 2500
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ดังไดกลาวแลววา ธนาคารกรุงเทพมิใชธนาคารเดียวที่พยายามแสวงหาอิทธิพลทางการ
เมือง แตธนาคารกรุงเทพดูจะเปนเปาแหงการโจมตีมากกวาธนาคารอื่นใด ทั้งนี้มิใชเปนเพราะ
ความสัมพันธระหวางธนาคารกรุงเทพกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยผูฉาวโฉเทานั้น หาก
รวมตลอดถึงการที่ธนาคารกรุงเทพมีนักการเมืองเปนกรรมการอยูเปนจํานวนมากอีกดวย ดังจะ
เห็นไดวา ในสมัยหนึ่งนั้น กรรมการของธนาคารกรุงเทพประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพาณิชย และประธาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติ เพราะฉะนั้นจึงไมนาประหลาดใจที่การเปลี่ยนแปลงการเมืองในเดือน
ตุลาคม 2516 ยังผลใหธนาคารกรุงเทพเริ่มวิพากษวิจารณการปกครองแบบเผด็จการ ชนิดที่ไมเคย
ปรากฏมากอน (ดูรายงานเศรษฐกิจประจําป 2516 ของธนาคารกรุงเทพ)

7. มาตรการในการแกไข : หนทางที่มืดมน
ในระบบเศรษฐกิจแบบผสม (mixed economy) ซึ่งปลอยใหการธนาคารพาณิชยเปน
วิสาหกิจเอกชน ดุจดังเศรษฐกิจไทยนี้ การที่จะเรงรัดใหธนาคารพาณิชยมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม ดวยการวางระเบียบกฎเกณฑและการออกกฎหมายบังคับนั้น ยอมเปนวิธีการที่ไร
ประสิทธิผล เพราะถาหากนายธนาคารพาณิชยเห็นแกประโยชนสวนตนยิ่งกวาประโยชนสวนรวม
โดยกมลสันดานแลว ถึงจะมีระเบียบกฎเกณฑอยางไร ก็ยอมหาชองโหวหลีกเลี่ยงไดเสมอ ถาหาก
คํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา วิสาหกิจเอกชนยอมยึดถือกลไกตลาดในการจัดสรรทรัพยากรและกลไก
ตลาดเองก็ไมสามารถสะทอนใหเห็นผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยสวนรวม ทั้งไมอาจทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพในโครงสรางเศรษฐกิจที่มีการผูกขาดดวยแลว การที่เงินทุนมีอยูอยางจํากัด
และมีความจําเปนที่จักตองใชเงินทุกบาททุกสตางคในการกอประโยชนสุขแกมวลชนโดยสวนรวม
ก็ยอมมีเหตุผลที่พอเพียงในการที่จะกําหนดใหธนาคารพาณิชยเปนวิสาหกิจของรัฐ17 เพราะตาม
ปกติแลว วิสาหกิจเอกชนยอมจัดสรรทรัพยากร โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนของเอกชน (private
rate of return) เปนเกณฑ แตรัฐวิสาหกิจยอมอยูในฐานะที่จะจัดสรรทรัพยากรโดยคํานึงถึงอัตรา
ผลตอบแทนของสังคม (social rate of return) ไดดี ดังจะเห็นไดวา แมการประกอบเกษตรกรรม
จะเปนวิสาหกิจที่ใหอัตราผลตอบแทนแกสังคมสูงสักปานใดก็ตาม แตถาหากธนาคารพาณิชยซึ่ง
เปนวิสาหกิจเอกชนจัดสรรเงินใหกูโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนของเอกชนเปนเกณฑแลว เงินกูที่
จั ด สรรให แ ก ก ารเกษตรย อ มน อ ยกว า ที่ ค วรเสมอ แต ก ารกํ าหนดให ธ นาคารพาณิ ช ย เ ป น
รัฐวิสาหกิจจะชวยใหการจัดสรรเงินทุนที่มีจํากัดอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด จะชวยใหการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดําเนินไปตามมรรควิถีอันพึงปรารถนาเพียงใด และจะชวยขจัดองคประกอบ
ของการผูกขาดไดหรือไมนั้น ยอมขึ้นอยูกับเจตจํานงอันบริสุทธิ์ของผูที่เปนรัฐบาล เพราะวิธีการ
เชนวานี้ยอมเทากับวา เรายึดถือวารัฐบาลเปน ‘คุณพอรูดี’ และมีความสามารถที่จะกําหนดวา
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กิจการใดเปนที่พึงปรารถนาของสังคมโดยสวนรวม ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
หากรัฐบาลมิไดทําหนาที่เปน ‘คุณพอรูดี’ ที่มุงสรางสรรคประโยชนสุขแกมวลชน ประชาชนยอม
หาทางเปลี่ยนรัฐบาลไดโดยอาศัยกลไกการเลือกตั้ง แตในระบอบการปกครองแบบเผด็จการ
ย อ มขึ้ น อยู  กั บ เจตนารมณ เ บื้ อ งฐานของผู  เ ผด็ จ การว า เปน ผูที่เ ห็ น แกประโยชน ส ว นรวมหรือ
ประโยชนสว นตน นอกจากปญหาที่วารัฐบาลทําหนาที่ของ ‘คุณพอรูดี’ ที่ดีหรือไมแลว ก็ยังมี
ปญหาการฉอราษฎรบังหลวงเปนอันมาก สํ าหรับปญหาคอรรัปชั่นนั้นในธนาคารพาณิชยเอง
ก็มีอยูไมนอย การใหสินบาทคาดสินบนแกเจาหนาที่ที่มีหนาที่พิจารณาโครงการที่ขอกูเงิน เปน
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นทั่วไป ในสวนที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิตนั้นยังพอที่จะมีชองทางปรับ
ปรุงแกไข ขอสําคัญก็คือ หากจะกําหนดใหธนาคารพาณิชยเปนรัฐวิสาหกิจแลวจักตองหาม มิให
บรรดารัฐมนตรีและขาราชการทั้งหลายเขาไปกินตําแหนงในธนาคารนั้น ขณะเดียวกันก็ควรวาจาง
ผูชํานาญการเฉพาะดานมาบริหารงานของธนาคาร รัฐบาลเพียงแตทําหนาที่ควบคุมและกําหนด
นโยบายอยางกวางๆ เทานั้น
ถาหากเรายังคงตองการใหการธนาคารพาณิชยเปนวิสาหกิจเอกชนตอไป การที่จะทําให
ธนาคารพาณิชยมีบทบาทตอสังคมมากขึ้น ควรที่จะพิจารณาใชมาตรการตางๆ ตอไปนี้
1. ควรทีจ่ ะเปลีย่ นสภาพของธนาคารพาณิชยจากบริษัทของตระกูลหนึ่งตระกูลใด (family
company) มาเปนบริษัทมหาชน (public company) กลาวอีกนัยหนึ่ง การกระจายของหุนสวนใน
ธนาคารพาณิชย (distribution of shares) ควรจะมีมากกวาในปจจุบัน ทั้งในแงจํานวนผูถือหุน
และอัตราสวนหุนที่ถือ ในบัดนี้ เราจักเห็นไดวา ญาติมิตรของตระกูลเพียงไมกี่ตระกูลมีกรรมสิทธิ์
ครอบครองหุน ธนาคารพาณิชยอยางสําคัญ ซึ่งเปดชองใหมีการใชอํานาจทางเศรษฐกิจไปในทางที่
เปนผลเสียตอสังคมไดโดยงาย ยิ่งกวานั้นการแตงงานกันเองในหมูครอบครัวนายธนาคาร มีผลให
การกระจายหุนเลวรายยิ่งขึ้น มาตรการที่ควรดําเนินการก็คือ การกําหนดอัตราสวนของหุนสวน
จํานวนสูงสุดที่ตระกูลหนึ่งตระกูลใดจะถือครองได เปนตนวา กําหนดใหตระกูลหนึ่งๆถือหุนได
ไมเกินรอยละ 5 ของหุนธนาคารพาณิชยแตละธนาคาร และผูที่มีหุนในธนาคารหนึ่งแลวจักไป
ถือหุนในธนาคารอื่นอีกไมได นอกจากนี้ ควรที่จะกําหนดใหมีการแบงแยกระหวางความเปน
เจาของ (ownership) กับการควบคุมจัดการ (control) ในธนาคารพาณิชย กลาวคือ ผูถือหุนของ
ธนาคารใด จักตองไมมีตําแหนงหนาที่ใดๆ ในธนาคารนั้น ขณะเดียวกันผูจัดการของธนาคาร
จักตองไมถือหุนในธนาคารใดๆ มาตรการเชนนี้จักมีประสิทธิผลก็ตอเมื่อผูถือหุนรายใหญและ
ญาติมิตรไมมีคะแนนเสียงสิทธิขาดในการเลือกกรรมการอํ านวยการของธนาคารในการประชุม
ใหญประจําป อยางไรก็ตาม มาตรการที่กลาวขางตนนี้มีสวนปองกันการสรางสมอํานาจผูกขาด
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ไดบา งเทานัน้ แตยังไมสามารถชวยใหมีการจัดสรรทรัพยากร ในทางที่เปนประโยชนตอสังคมโดย
สวนรวมได
2. ควรกําหนดอัตราสวนขั้นตํ่าของเงินใหกูเพื่อการเกษตร เปนตนวา เงินกูเพื่อการเกษตร
จักตองมีไมนอ ยกวารอยละ 10 ของเงินกูจากธนาคารพาณิชยทั้งหมด ขณะเดียวกัน ธนาคารแหง
ประเทศไทย ก็ควรจะสงเสริมดวยการออกพันธบัตรการเกษตรซึ่งคิดอัตราสวนลด (discount rate)
ตํ่ากวาปกติ พันธบัตรการเกษตรที่ธนาคารพาณิชยถือนั้น อาจอนุโลมใหเปนสวนหนึ่งของเงิน
สํ ารองตามกฎหมายดวย นอกจากนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยอาจอาศัยอํานาจการอนุมัติให
ธนาคารพาณิชยเปดสาขาเปนเครื่องมือในการกระจายความเจริญระหวางเขตนครหลวงกับตาง
จังหวัด ดวยการกําหนดวา การสงเสริมการพัฒนาธุรกิจสวนภูมิภาคเปนปจจัยพื้นฐานในการ
พิจารณาอนุมัติการเปดสาขาใหมของธนาคารพาณิชยในตางจังหวัด ขณะเดียวกันอาจกําหนด
ดวยวา สาขาธนาคารพาณิชยในตางจังหวัดจะตองใหเงินกูเพื่อการประกอบการในตางจังหวัด
อยางนอยรอยละ 25 ของยอดเงินกูจากธนาคารพาณิชยทั้งหมด
3. ควรหามมิใหขาราชการและรัฐมนตรีถือหุนหรือมีตําแหนงใดๆในธนาคารพาณิชย
ถาหากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเขาไปเปนกรรมการของธนาคารหนึ่งธนาคารใด การที่
ธนาคารนั้นจะหลีกเลี่ยงระเบียบกติกาที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยเปนไปไดงายเพียงใด
มิจําตองใหอรรถาธิบายมากนัก ในเมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอยูในฐานะที่จะบั่นทอน
ประสิทธิผลการดํ าเนินงานของธนาคารแหงประเทศไทย และนํ าความลับของทางราชการไป
บอกกลาวแกธนาคารพาณิชยได
4. ธนาคารแหงประเทศไทยควรกําหนดอัตราสวนขั้นสูงของเงินกูเพื่อการบริโภค ทั้งนี้เพื่อ
ลดการเลียนแบบในการบริโภค
อยางไรก็ตาม มาตรการเหลานี้ลวนเปนมาตรการที่ธนาคารพาณิชย สามารถหลบเลี่ยงได
ทัง้ สิน้ ดังไดกลาวแลววา การที่ธนาคารพาณิชยจะมีความรับผิดชอบตอสังคมหรือไมยอมขึ้นอยูกับ
เจตจํานงพื้นฐานของธนาคารพาณิชยเอง แตในยามที่ธนาคารพาณิชยยังขาดความเอื้ออาทรตอ
สังคมเทาที่ควรเชนนี้ มาตรการเหลานี้ยอมมีประสิทธิผลอยูไมมากก็นอย ในการชวยใหมีการใช
ทรัพยากรที่มีอยูโดยจํ ากัด ใหเปนประโยชนตอสังคมมากขึ้น ธนาคารแหงประเทศไทยก็ควร
กระฉับกระเฉงมากขึ้น มิใชเปน เสือกระดาษ ดังที่ผานมา
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ตารางที่ 3
ผูถ อื หุนรายสําคัญในธนาคารพาณิชย
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด

ธนาคารกรุงเทพพณิชยการ จํากัด
ธนาคารกรุงไทย จํากัด

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
ธนาคารทหารไทย จํากัด

ธนาคารไทยทนุ จํากัด

ธนาคารไทยพัฒนา จํากัด

รายชื่อผูถือหุนรายสําคัญ
1. กระทรวงการคลัง
2. ชิน โสภณพณิช และครอบครัว
3. ประภาส จารุเสถียร และครอบครัว
4. ประมุข สุวรรณศิลป และครอบครัว
1. ตระกูลพระพินิจชนคดี
1. กระทรวงการคลัง
2. สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
3. บริษัทขาวไทย จํากัด
1. ตระกูลลํ่าซํา
1. กองทัพบก
2. กองทัพอากาศ
3. กองทัพเรือ
4. องคการทหารผานศึก
1. บริษัทไทยประกันภัย จํากัด
2. ตระกูลซิวตอสวน
3. ตระกูลทวีสิน
4. บริษัทรัตนมาลา จํากัด
1. ธนาคารกรุงไทย จํากัด
2. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
3. ธนาคารศรีอยุธยา จํากัด
4. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
5. ตระกูลเตชะไพบูลย
6. ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด
7. ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ จํากัด
8. ธนาคารศรีนคร จํากัด
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ธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชยการ จํากัด
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด

ธนาคารศรีนคร จํากัด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด

สหธนาคารกรุงเทพฯ จํากัด

ธนาคารแหลมทอง จํากัด
ธนาคารหวัง่ หลี จํากัด
ธนาคารเอเซียทรัสต จํากัด
ธนาคารแหงเอเชียเพื่อการอุตสาหกรรม และ
พาณิชยกรรม จํากัด
ที่มา : Business in Thailand (August 1972).

รายชื่อผูถือหุนรายสําคัญ
1. สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
2. กระทรวงการคลัง
1. นายชวน รัตนรักษ และครอบครัว
2. บริษัท ธนกิจนครหลวง จํากัด
3. สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
1. ตระกูลเตชะไพบูลย
2. ตระกูลอึ้อจือเหลียง
1. นายชวน รัตนรักษ และครอบครัว
2. ประภาส จารุเสถียร และครองครัว
3. ประเสริฐ รุจิรวงศ และครอบครัว
4. ถวิล สุนทรศารทูล และครอบครัว
1. ชํานาญ เพ็ญชาติ และครอบครัว
2. บรรเจิด ชลวิจารณ และครอบครัว
3. กระทรวงการคลัง
4. ถนอม กิตติขจร
5. แสวง เสนาณรงค
1. ตระกูลนันทาภิวัฒน
2. กระทรวงการคลัง
1. ตระกูลหวัง่ หลี
1. วัลลภ ตันวานิชกุล และครอบครัว
1. ตระกูลเอื้อชูเกียรติ
2. ตระกูลเตชะไพบูลย
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