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ตอนที่ 1 ความเบื้องตน

นบัต้ังแตธนาคารแหงประเทศไทยกอกํ าเนิดในป 2485 เปนตนมา ผูวาการและ 
ผูบริหารสถาบันธนาคารกลางแหงนี้คนแลวคนเลาแสดงออกซึ่งมโนธรรมในการปกปองมิให
สถาบันทางเศรษฐกิจที่สํ าคัญของชาติแหงนี้ตองตกอยูใตอิทธิพลทางการเมืองประการหนึ่ง และ
ในการเหนี่ยวรั้งมิใหรัฐบาลดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจอันกอผลเสียหายตอประเทศชาติโดยสวนรวม
อีกประการหนึ่ง

ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจที่เปนมา ธนาคารแหงประเทศไทยมีบทบาทในการให
คํ าปรึกษาแกรัฐบาลในการแกปญหาเศรษฐกิจตางๆอยางตรงไปตรงมาและอยางเปนกลางตอ
กระแสทางการเมือง ยามใดก็ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยเสนอขอคิดเห็นโดยสุจริตแลว  
แตรัฐบาลมิไดปฏิบัติตามและกลับดํ าเนินนโยบายอันเปนผลเสียหายตอระบบเศรษฐกิจ 
โดยสวนรวม ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยในอดีตไมเคยลังเลที่จะประทวงดวยการลาออกจาก
ตํ าแหนง

เมื่อนายเลง ศรีสมวงศ เขารับตํ าแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยในป 
2490 ทานผูนัน้ไดกลาวคํ าปฏิญาณตอคณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทย ความตอนหนึ่งวา 
“… ในฐานะทีธ่นาคารแหงประเทศไทยเปนธนาคารกลาง ยอมไมเกี่ยวของกับพรรคการเมือง และ
จะดํ าเนินงานอยางอิสระ ตลอดจนจะไดทํ าหนาที่ในการเหนี่ยวรั้งรัฐบาลในกิจการที่ธนาคาร 
เหน็วา จะเกดิความเสียหายแกประเทศเปนสวนรวม จนถึงที่สุด ถาหากเหนี่ยวรั้งมิได ก็ไมเสียดาย
การสละต ําแหนงเพื่อรักษาหลักการดังกลาว …”
 พระองคเจาวิวัฒนไชยไดทรงปฏิบัติเปนตัวอยางดวยการลาออกจากตํ าแหนง 
ผูวาการในป 2489 เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยมีความเห็นขัดกับรัฐบาลในเรื่องนโยบายเกี่ยวกับ
ราคาทองค ําในป 2495 เมื่อรัฐบาลบังคับใหธนาคารแหงประเทศไทยเพิ่มคาเงินบาท ซึ่งธนาคาร
แหงประเทศไทยไดพิจารณาแลววา จะนํ าความเสียหายมาสูเศรษฐกิจไทย หมอมหลวงเดช  
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สนิทวงศก็ลาออกจากตํ าแหนงผูวาการ ในป 2496 นายปวย อ๊ึงภากรณลาออกจากตํ าแหนง 
รองผูวาการ เมือ่ผูมีอํ านาจทางการเมืองพยายามกดดันมิใหธนาคารแหงประเทศไทยปรับธนาคาร
พาณชิยแหงหนึง่ซึ่งฝาฝนระเบียบการซื้อขายเงินปอนดสเตอรลิง ในป 2501 นายเกษม ศรีพยัคฆ 
ผู วาการธนาคารแหงประเทศไทยในขณะนั้นลาออกจากตํ าแหนงเพื่อแสดงความรับผิดชอบ 
ตอการทจุริตซึง่กระทํ าโดยพนักงานของธนาคารฯ และในป 2517 นายฉลอง ปงตระกูลลาออกจาก
ตํ าแหนงรองผูวาการเมื่อมีปญหาความขัดแยงในดานนโยบายการกอสรางอาคารสํ านักงานใหญ
ของธนาคารแหงประเทศไทย

เกียรติคุณของธนาคารแห งประเทศไทยในฐานะที่ เป นองคกรซึ่งมีหนาที่ 
รับผิดชอบในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจนั้น เปนที่แซซองสรรเสริญกันมาชานาน และอาจกลาว
ไดโดยไมผิดขอเท็จจริงวา  เทาที่ผานมา  ธนาคารแหงประเทศไทยทํ าหนาที่เปน ปราการสุดทาย 
แหงพุทธิปญญา ในการก ําหนดนโยบายเศรษฐกิจเพื่อผลประโยชนของสังคมโดยสวนรวม  แตแลว
เกยีรตคุิณทีส่ั่งสมมานานนับทศวรรษกลับถูกทํ าลายและอันตรธานไปชั่วพริบตา เมื่อธนาคารแหง
ประเทศไทยเสนอใหรัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สํ าคัญ 2 เร่ืองเมื่อเร็วๆนี้ คือ

(ก) การเกบ็ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย
(ข) การเกบ็ภาษีจากเงินไดประเภทเงินปนผล

ตอนที ่2  ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย

ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2482 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชยถือเปนเงินได
พึงประเมินที่ตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตอมาเมื่อมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
คร้ังที่ 18 ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2504 รายไดจาก
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรไดรับยกเวนไมตองนํ ามาคํ านวณเปนเงินไดพึงประเมิน
ในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เหตุผลที่หยิบยกขึ้นมาสนับสนุนการยกเวนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาสํ าหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชยในครั้งนั้น เปนเหตุผลในเรื่องของการสงเสริม 
และการปกปองอุตสาหกรรมทารกภายในประเทศ (Infant Industry Argument) โดยถือวา  
อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยยังเปน ‘อุตสาหกรรมทารก’ ดุจเดยีวกับอุตสาหกรรมตางๆที่รัฐบาลมี
นโยบายสงเสรมิใหเอกชนเขาไปลงทุนตามกฎหมายสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2503 ดังนั้น จึงมีการ
ใชวธิกีารยกเวนและลดหยอนภาษีอากร เพื่อจัดสรรสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจในทํ านองเดียวกัน มาตร
การดังกลาวนี้เปนที่เขาใจรวมกันระหวางรัฐบาลกับนายธนาคารพาณิชยในเวลานั้นวา เปนเพียง 
มาตรการชั่วคราว ซึง่จะตองยกเลิกไปในอนาคต

ตอมาในป 2517 รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ไดนํ าเสนอรางพระราชบัญญัติ 
แกไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2517 โดยมีหลักการสํ าคัญประการหนึ่งคือ  
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การจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร แตแลวดวยการผลักดันของ
กลุมนายธนาคารพาณิชย รางพระราชบัญญัติดังกลาวไดผานสภานิติบัญญัติ โดยที่เงินไดประเภท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรทุกประเภทของบุคคลธรรมดายังคงไดรับการยกเวน 
ไมตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามเดิม จนกระทั่งเกิดการรัฐประหารในเดือนตุลาคม 2520 
โดยผลของประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 10 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2520 ดอกเบี้ยเงินฝากประจํ า 
ในธนาคารพาณิชยซึ่งมีระยะเวลาเกินกวาสามเดือนตองเสียภาษีเงินไดบุคคธรรมดา สวน  
“… ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรเฉพาะที่จายคืนเมื่อทวงถาม ประเภทออมทรัพย  
ซึ่งใชสมุดคูฝากในการฝากถอนและไมใชเช็คในการถอน รวมตลอดถึงเงินฝากที่ตองจายคืน 
เมื่อส้ินระยะเวลาไมถึงสามเดือน” ยังคงไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  
ตามมาตรา 42(8) แหงประมวลรัษฎากร ผลดีอันเกิดจากมาตรการดังกลาวนี้ก็คือ ทํ าใหโครงสราง
ภาษอีากรมคีวามเปนธรรมมากกวาเดิม ทั้งในดานเปนธรรมในแนวนอน (Horizontal Equity) และ
ความเปนธรรมในแนวตั้ง (Vertical Equity) เพราะแตเดิมนั้นผูที่มีเงินไดเทากันอาจเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาไมเทากัน ทั้งๆที่จํ านวนคนที่มีภาระเลี้ยงดูไมตางกัน และผูที่มีเงินไดไมเทากันอาจ
ตองเสยีภาษเีงนิไดบุคคลธรรมดาเทากัน เนื่องจากมีการยกเวนภาษีสํ าหรับเงินไดประเภทดอกเบี้ย 
เงนิฝากธนาคาร

อยางไรก็ตาม ผู ซึ่งไดรับผลกระทบกระเทือนจากมาตรการดังกลาวนี้ก็คือ  
กลุมนายธนาคารพาณิชยและกลุมผูถือเงินฝากประจํ าในธนาคารพาณิชย บุคคลในกลุมทั้งสองนี้
บางคนไดพยายามดํ าเนินการผลักดันใหรัฐบาลยกเลิกการเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจาก 
ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร  โดยพยายามใหขอมูลที่เปนเท็จแกมหาชนวา

(ก) การเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเปนสาเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหเงินออมมวล
รวมของประเทศลดลง
 (ข) การเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเปนสาเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหเงินฝากใน
ธนาคารพาณิชยลดลง
 (ค) การเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเปนสาเหตุสํ าคัญของปญหาภาวะเงิน
ตึงในปจจุบัน

สํ าหรับประเทศดอยพัฒนาเชนประเทศไทย มีปญหาถกเถียงในทางทฤษฎีวา  
การออมรวมของประเทศจะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัยใด อยางไรก็ตาม ผลการวิจัย 
สวนใหญชี้ใหเห็นวา การออมรวมของประเทศขึ้นอยูกับระดับรายไดประชาชาติมากกวาที่จะขึ้น 
อยูกบัอัตราดอกเบี้ย ดวยเหตุนี้เอง ขอกลาวอางที่วา การเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเปน
สาเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหการออมรวมของประเทศลดลงนั้น จึงเปนขอกลาวอางที่ปราศจากมูลฐาน 
แหงขอเท็จจริง ตามสถิติของสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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ทัง้การออมรวมและการสะสมทุนถาวรของระบบเศรษฐกิจในป 2521 ลวนมีมูลคาสูงกวาป  2520 
ทั้งสิ้น

รัฐบาลเริม่จัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแตวันที่ 8 พฤศจิกายน 2520 
จากสถิติของธนาคารแหงประเทศไทย (ดูตารางที่ 1) ปรากฏวา เมื่อส้ินเดือนตุลาคม 2520  
ยอดเงนิฝากรวมในธนาคารพาณิชยเทากับ 127,626.4 ลานบาท เพิ่มข้ึนเปน 158,523.7 ลานบาท
เมื่อส้ินป 2521 แมแตเงินฝากประจํ าซึ่งเปนเงินฝากประเภทที่ไดรับผลกระทบกระเทือนจาก
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 10/2520 ยังคงมียอดรวมเพิ่มข้ึน ดังจะเห็นไดวา เมื่อส้ินเดือนตุลาคม 
2520 เงนิฝากประจ ําในธนาคารพาณิชยมียอดรวม 97,529.8 ลานบาท เพิ่มข้ึนเปน 117,769.8 
ลานบาทเมือ่ส้ินป 2521 ดังนั้น ขอกลาวอางที่วา การเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเปนสาเหตุ
สํ าคญัทีท่ ําใหเงินฝากในธนาคารพาณิชยลดลงจึงเปนขอกลาวอางที่เปนเท็จ

อยางไรกต็าม เมื่อคํ านวณอัตราการเพิ่มข้ึนของเงินฝากประเภทตางๆในธนาคาร
พาณชิย เราพบวา (ดูตารางที่ 2)

(ก) อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินฝากรวมในธนาคารพาณิชย ระหว างเดือน
พฤศจกิายน 2519 ถึงเดือนตุลาคม 2520 เทากับ 26.3% ลดลงเหลือ 19.5% ระหวางเดือน
พฤศจกิายน 2520 ถึงเดือนตุลาคม 2521

(ข) ในระหวางเดือนพฤศจิกายน 2519 ถึงเดือนตุลาม 2520 เงินฝากประจํ า 
เพิ่มข้ึน 28.6% อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินฝากประจํ าลดลงเหลือ 18.2% ในระหวางเดือน
พฤศจกิายน 2520 ถึงเดือนตุลาคม 2521 แตอัตราการเพิ่มข้ึนของเงินฝากออมทรัพยกลับเพิ่มจาก 
13.9% เปน 26.5% ในชวงเวลาเดียวกัน

ดังนี้ เราจะเห็นไดวา แมวาเงินฝากรวมและเงินฝากประจํ าในธนาคารพาณิชย 
จะมิไดลดลง แตก็เพิ่มข้ึนในอัตราที่ต่ํ าลง ปรากฏการณดังกลาวนี้มิใชเร่ืองนาประหลาดใจ 
แตประการใด ในเมื่อรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาตลาดทุน และไดใชภาษีอากรเปนเครื่องมือ 
ในการจัดสรรสิ่งจูงใจในการดึงดูดเงินออมเขาสูตลาดหลักทรัพย ดังจะเห็นไดจากมาตรการตางๆ 
ทีป่รากฏในพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2517 และประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 10/2520

อยางไรก็ตาม เมื่ออัตราดอกเบี้ยในตางประเทศเริ่มสูงกวาอัตราดอกเบี้ยในเมือง
ไทยตั้งแตปลายป 2521 ประกอบกับภาวะเงินเฟอที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ทํ าใหอัตราการ 
เพิม่ข้ึนของเงินฝากในธนาคารพาณิชยยิ่งลดตํ่ าลง ตาม รายงานของธนาคารแหงประเทศไทย ใน
ชวงครึง่ปแรกของป 2522 อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินฝากในธนาคารพาณิชยเทากับ 5.7% เทียบกับ 
10.2% ในป 2521
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ทั้งๆที่ระบบเศรษฐกิจมีปญหาเงินเฟออยูแลว แตก็ตองเผชิญกับปญหาภาวะ 
เงินตึงอกีปญหาหนึง่ตัง้แตตนป 2522 ปญหาดังกลาวนี้เกิดจากสาเหตุสํ าคัญอยางนอย 2 ประการ 
คือ

(ก) อัตราดอกเบี้ยในตางประเทศสูงกวาอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศตั้งแตปลาย
ป 2521 ปรากฏการณดังกลาวนี้กอใหเกิดผลกระทบ 2 ดาน ในดานหนึ่งนั้นเปนผลกระทบที่มี 
ตอการกูเงนิจากตางประเทศของธนาคารพาณิชยเอง แตเดิมนั้น เมื่ออัตราดอกเบี้ยในตางประเทศ
ต่ํ ากวาอัตราดอกเบี้ยในประเทศ ธนาคารพาณิชยนิยมกูเงินจากตางประเทศเพื่อนํ ามาจัดสรรใหกู
แกธุรกิจเอกชนภายในประเทศอีกทอดหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากตนทุนของการไดมาซึ่งเงินทุนตํ่ ากวา  
แตเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตางประเทศเริ่มสูงกวาอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศตั้งแตปลายป 2521 
ธนาคารพาณิชยมีแนวโนมที่จะกูเงินจากตางประเทศนอยลง ผลก็คือ ปริมาณเงินทุนที่ธนาคาร
พาณชิยจดัสรรใหแกการประกอบธุรกิจตางๆมีนอยกวาที่ควร ในอีกดานหนึ่งนั้น ธุรกิจขนาดใหญ
ในเมืองไทย ซึ่งเคยอาศัยเงินกูจากตางประเทศเปนทุนในการประกอบการเริ่มลดการกูเงินจาก 
ตางประเทศ และหันมากูเงินจากธนาคารพาณิชยภายในประเทศแทน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ย 
ภายในประเทศตํ่ ากวาอัตราดอกเบี้ยในตางประเทศ

(ข) การลักลอบนํ าเงินออมออกนอกประเทศ ทํ าใหปริมาณเงินที่หมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจมีนอยกวาที่ควร

การทีเ่งนิฝากในธนาคารพาณิชยเพิ่มข้ึนในอัตราที่ต่ํ าลง ประกอบกับปญหาภาวะ
เงนิตงึ ซึง่เกดิขึน้ตั้งแตตนป 2522 ทํ าใหเร่ิมมีการประโคมขาววา ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเปน
ตัวการของปญหาดังกลาว แมวาธนาคารแหงประเทศไทยจะไดรับทราบปญหาภาวะเงินตึงมา 
ต้ังแตตนป 2522 แตก็เพิ่งดํ าเนินการแกปญหาอยางจริงจังเมื่อดือนพฤษภาคมที่ผานมานี้เอง 
(2522)

ในอดตีทีเ่ปนมา ธนาคารแหงประเทศไทยไมเคยดํ าเนินการควบคุมการกูเงินจาก
ตางประเทศของธนาคารพาณิชย ทํ าใหการควบคุมปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 
ซึง่ตามปกตเิปนไปไดยากอยูแลว ตองประสบปญหายุงยากยิ่งขึ้นไปอีก และนับเปนสาเหตุสํ าคัญ
ประการหนึง่ทีท่ ําใหการแกปญหาสภาพคลองภายในระบบเศรษฐกิจเปนไปอยางไมทันการณ

ความบกพรองในสวนของธนาคารแหงประเทศไทยเองอาจเปนเหตุใหตอง 
แสวงหาแพะรบับาป และแพะรับบาปตัวนั้นก็คือ ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารนั่นเอง

ในทรรศนะของธนาคารแหงประเทศไทย ปญหาพื้นฐานที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือ 
ปญหาการโยกยายเงินออมจากตลาดการเงินในระบบไปสูตลาดการเงินนอกระบบ และเพื่อที่จะ
แกปญหาดังกลาวนี้ ในปลายเดือนสิงหาคม 2522 ธนาคารแหงประเทศไทยจึงเสนอใหรัฐบาล 
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ยกเวนการเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน
อ่ืนๆ  ทัง้นีโ้ดยมีการใชมาตรการทางการคลังและมาตรการทางการเงินอื่นๆควบคูไปดวย

ปญหาทีพ่งึพจิารณาก็คือ การเลิกเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากจะสามารถดึงดูดเงิน
ออมจากตลาดการเงินนอกระบบเขาสูตลาดการเงินในระบบไดมากเพียงใด ธนาคารแหงประเทศ
ไทยเองไมเคยแสดงความเห็นในทางที่วา ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเปนตัวการของภาวะเงินตึง 
และไดแสดงความไมมั่นใจวา การยกเลิกการเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจะเปนมาตรการ 
ที่มีประสิทธิผลในการดึงดูดเงินออกมาจากตลาดการเงินนอกระบบมาสูตลาดการเงินในระบบ  
ดังจะเห็นไดวา ธนาคารแหงประเทศไทยไดเสนอใหข้ึนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารดวย (ดู
ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวนัเสารที่ 25 สิงหาคม 2522) ในสภาวการณที่มีปญหาเงินเฟออยูทั่วไป 
หากอัตราเงินเฟอยังคงสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เรายอมคาดไดวา ประชาชนจะถือ
เงินออมในรูปเงินฝากธนาคารนอยกวาที่ควร เนื่องจากอัตราผลตอบแทนจากการถือเงินฝาก
ธนาคารมีคาติดลบ

ปญหาเงินเฟอที่เกิดขึ้นในปจจุบัน จึงมีสวนสํ าคัญในการผลักดันเงินออมเขาสู
ตลาดการเงินนอกระบบ หากรัฐบาลไมดํ าเนินการแกปญหาความไรเสถียรภาพของราคาอยาง 
จริงจัง ถึงจะพยายามใชมาตรการอื่นใดก็ยากที่จะชักจูงเงินออมเขาสูตลาดการเงินในระบบได  
การยกเลิกการเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจะมีผลกระทบกระเทือนตอความเปนธรรมแหง
โครงสร างภาษีอากรและตอเป าหมายความเป นธรรมในการกระจายรายได ประชาชาติ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งตั้งแตป 2527 เปนตนไป

ในปจจุบัน ผูมีเงินไดจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารสามารถเลือกเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาได 2 วิธีคือ

(1) เสียในอัตรา 10% หรือ
 (2) น ําเงินไดประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารไปรวมกับเงินไดประเภทอื่น แลว
เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามบัญชีที่ปรากฏในประมวลรัษฎากร ซึ่งเปนโครงสรางอัตราภาษี
แบบกาวหนา (อัตราภาษีเงินไดต่ํ าสุด 7% และสูงสุด 60%)

อยางไรก็ตาม โดยผลของประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 10/2520 นับต้ังแตป 2527 
เปนตนไป เงินไดประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจะเริ่มมีผลอยางสํ าคัญตอความเปนธรรมในการ
กระจายรายไดประชาชาติ และดวยเหตุนี้อีกเชนกันที่กลุมนายธนาคารพาณิชยพยายามผลักดัน 
ใหรัฐบาลยกเลิกการเก็บภาษีดังกลาว ดูเหมือนวา ธนาคารแหงประเทศไทยตระหนักถึงความ
สํ าคัญของภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่มีตอความเปนธรรมแหงโครงสรางภาษีอากร และตอ
ความเปนธรรมในการกระจายรายไดประชาชาติ จึงไดเสนอวา การยกเวนภาษีดังกลาวนี้จะเปน
เพียงมาตรการชั่วคราว จนกวาปญหาเงินฝากขยายตัวในระดับต่ํ าของธนาคารพาณิชยและความ
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มั่นใจของประชาชนที่มีตอบริษัทเงินทุนจะกลับสูภาวะปกติ แตปญหาก็ยังมีอยูอีกวา มาตรการ 
ชั่วคราวที่วานี้จะใชไปอีกยาวนานเพียงใด เพราะจักตองยอมรับขอเท็จจริงวา หลังจากเกิดกรณี
บริษัท ราชาเงนิทนุ จ ํากดัแลว ความมั่นใจของประชาชนที่มีตอบริษัทเงินทุนจะไมมีวันกลับไปสู
ระดับเดิมอีก

ตอนที ่3  การเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากเงินไดประเภทเงินปนผล

ในปจจุบัน บุคคลธรรมดาที่มีเงินไดประเภทเงินปนผลจักตองนํ าเงินไดประเภทนี้
ไปคํ านวณรวมกับเงินไดประเภทอื่นๆเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในอัตรากาวหนา ทั้งนี้
กฎหมายยอมใหหักคาลดหยอนในอัตราตางๆ กอนที่จะนํ าไปคํ านวณเงินไดพึงประเมินเพื่อเสีย  
ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่  3 แตโดยที่รัฐบาลไดใชภาษีอากรเปนเครื่องมือในการจัดสรร 
ส่ิงจูงใจเพื่อชักจูงเงินออมเขาสูตลาดหลักทรัพย จึงไดกํ าหนดอัตราคาลดหยอนไวแตกตางกัน
ระหวางเงินปนผลที่ไดจากบริษัทจดทะเบียน (หมายถึง นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับตลาด 
หลกัทรพัยแหงประเทศไทย) กับเงินปนผลที่ไดจากนิติบุคคลที่มิใชบริษัทจดทะเบียน ดังจะเห็นได
วา บุคคลธรรมดาที่มีเงินไดประเภทเงินปนผล 10,000 บาท หากเงินปนผลนั้นไดจากบริษัท 
จดทะเบียนจะไมตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (เนื่องจากหักคาลดหยอนได 100%) แตถา 
เงนิปนผลนัน้ไดจากนิติบุคคลที่มิใชบริษัทจดทะเบียน เงินปนผลจํ านวน 5,000 บาทแรกไมตอง 
เสยีภาษ ีสวนอกี 5,000 บาทที่เหลือหักคาลดหยอนได 15% (เทากับ 750 บาท) คงเหลือเปนเงินได
พึงประเมิน 4,250 บาท ซึ่งจะตองนํ าไปรวมกับเงินไดประเภทอื่นๆ เพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาในอัตรากาวหนา

จุดมุงหมายของมาตรการดังกลาวนี้ก็เพื่อชักจูงใหประชาชนถือเงินออมในรูปของ
หลกัทรพัยบริษทัจดทะเบียน ทั้งนี้เพื่อกระตุนใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเจริญเติบโตและ
มบีทบาทในการระดมเงินออมจากประชาชนนั่นเอง อยางไรก็ตาม หลังจากเกิดกรณีราชาเงินทุน 
เงินออมที่เขาสูตลาดทุนมีนอยกวาที่ควรจะเปน ดังนั้น ในเดือนสิงหาคม 2522 ธนาคารแหง
ประเทศไทยจงึเสนอตอรัฐบาลวา เพื่อจูงใจการลงทุนในตลาดหลักทรัพย เงินไดประเภทเงินปนผล
จากบริษัทจดทะเบียน หลังจากหักคาลดหยอนแลว ควรเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในอัตรา 
ไมเกนิ 10% โดยไมตองนํ าไปรวมกับเงินไดประเภทอื่นเพื่อเสียภาษีในอัตรากาวหนาเชนในปจจุบัน

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประการหนึ่งก็คือ เหตุจูงใจ 
ทีป่ระชาชนพากนัน ําเงนิออมไปซื้อหลักทรัพยนั้น เปนเหตุจูงใจในการหารายไดจากมูลคาเพิ่มของ
หลักทรัพยมากกวาที่จะหวังรายไดประเภทเงินปนผล และเทาที่ผานมา การขยายตัวของตลาด
หลักทรัพย โดยพื้นฐานแลวเปนการขยายตัวของตลาดลักทรัพยรองมากกวาการขยายตัวของ
ตลาดหลักทรัพยเบื้องตน ดวยเหตุนี้เอง พัฒนาการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเทาที่ 
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เปนอยูในเวลานี ้ จงึมิไดมีสวนชวยระดมเงินออมเพื่อนํ าไปลงทุนในภาคเอกชนเทาที่ควร ส่ิงซึ่งนา
สังเกตก็คือ แทนที่ธนาคารแหงประเทศไทยจะเสนอใหใชมาตรการเพื่อกระตุนใหอุปทานของ 
หลักทรัพยออกใหมเพิ่มข้ึนในตลาดหลักทรัพย ซึ่งจะเปนประโยชนตอการขยายตัวของตลาด 
หลกัทรพัยเบือ้งตน กลับเสนอแนะใหใชมาตรการซึ่งโดยพื้นฐานแลวมีผลตอการเพิ่มอุปสงคในการ
ถือหลักทรัพย หากมาตรการดังกลาวนี้ไมสามารถเปลี่ยนแปลงเหตุจุงใจในการถือหลักทรัพยของ
ประชาชน จากการถอืหลักทรัพยเพื่อเก็งกํ าไรมาเปนการถือหลักทรัพยเพื่อหวังเงินปนผล ผลเสีย 
ทีเ่กิดขึ้นจะมีตอการกระจายรายไดประชาชาติอยางสํ าคัญ

ในปจจบัุน เงินไดประเภทเงินเดือนและคาจางมีมูลคาประมาณ 30% ของรายได
ประชาชาต ิสวนทีเ่หลือ 70% เปนเงินไดที่มิใชเงินเดือนและคาจาง (เชน คาเชา ดอกเบี้ย สวนแบง
ก ําไร) จากการวิเคราะหภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในป 2516 มีผูพบวา 81.1% เปนภาษีที่เก็บจาก
ผูที่มีเงินไดประเภทเงินเดือนและคาจางอีก 18.9% เปนภาษีที่เก็บจากเงินไดที่มิใชเงินเดือนและ 
คาจาง (ดูตารางที่ 4) เมื่อนํ าภาษีเงินไดนิติบุคคลมาวิเคราะหรวมไวดวย ปรากฏวา ภาษีเงินได 
รวมทีเ่กบ็จากเงนิไดประเภทเงินเดือนและคาจางเทากับ 42.8% สวนที่เก็บจากเงินไดประเภทอื่น 
มมีลูคาเทากบั 57.2% และเมื่อคํ านวณอัตราภาษีถัวเฉลี่ยที่แทจริง ปรากฏวา ผูที่มีเงินไดประเภท
เงนิเดอืนและคาจางตองเสียภาษีในอัตรา 2.68% ในขณะที่ผูที่มีเงินไดประเภทอื่นเสียภาษีในอัตรา 
1.44% เทานั้น (ดูตารางที่ 5)

ขอเสนอแนะของธนาคารแหงประเทศไทยในเรื่องนี้จึงเปนขอเสนอแนะที่มุ ง 
แกปญหาการระดมเงินออม โดยมิไดพิจารณาถึงผลเสียอันจะเกิดตอการกระจายรายได 
ประชาชาติแมแตนอย นอกจากนี้ ขอเสนอดังกลาวยังไมแนวาจะสามารถชวยฟนฟูตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทยใหคืนสูสภาพเดิมได ในเมื่อความเชื่อมั่นของประชาชนไดเหือดหาย 
ไปจนเกือบหมดสิ้นหลังจากเกิดกรณีราชาเงินทุน และหากจะวากันไปแลว ถากระทรวงการคลัง
และธนาคารแหงประเทศไทยทํ างานอยางรับผิดชอบมากกวานี้ กรณีราชาเงินทุนก็คงไมเกิดขึ้น 
และเราคงไมตองทนฟงขอเสนออันมักงายและแสนทรามของธนาคารแหงประเทศไทยอยางที่ 
ไมเคยเปนมากอน

ตอนที ่4  ธนาคารแหงประเทศไทยทํ างานรับใชใคร

เมื่อพิจารณาขอเสนอของธนาคารแหงประเทศไทยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
การจดัเกบ็ภาษเีงินไดบุคคลธรรมดาดังที่กลาวมาขางตนนี้ เราจะเห็นไดวา ธนาคารแหงประเทศ
ไทยไดเสนอใหรัฐบาลแกปญหาระยะสั้นดวยการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาษีอากรใหมีความ 
เปนธรรมนอยลง ทัง้ๆที่ยังไมมีความจํ าเปนที่จักตองเลือกดํ าเนินการเชนวานี้ อยางไรก็ตาม เปนที่
นายินดีวา ขอเสนอของธนาคารแหงประเทศไทยดังกลาวนี้ไดรับการคัดคานทั้งจากนักวิชาการ 
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บางทานในธนาคารแหงประเทศไทยและในกระทรวงการคลัง ในอดีตที่ผานมา รัฐบาลมิไดใสใจ 
ที่จะใชเครื่องมือทางการคลังในการแกปญหาการกระจายรายไดประชาชาติ และในการ 
เปลี่ยนแปลงโครงสรางภาษีอากรเพื่อใหมีความเปนธรรมมากขึ้น แตละครั้งก็ตองเผชิญกับการ
ตอตานจากกลุมผูมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาษีอากรไปในทางที่มี
ความเปนธรรมนอยลง ยอมเปนการยากลํ าบากที่จะแกไขใหดีข้ึนในภายหลัง

ธนาคารแหงประเทศไทยเคยทํ าหนาที่เปนปราการสุดทายแหงพุทธิปญญาในการ
กํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ ยามใดก็ตามที่รัฐบาลเลือกดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจไปในทางที่เปน 
ผลเสยีตอประเทศชาติโดยสวนรวม ธนาคารแหงประเทศไทยจักคอยทํ าหนาที่เหนี่ยวรั้งและทักทวง 
แตในบัดนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยกลับมีพฤติกรรมอันฉอฉลเสียเอง ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ 
จกัตองจารกึไววา ในเดือนสิงหาคม 2522 ปราการสุดทายแหงพุทธิปญญาในการกํ าหนดนโยบาย
เศรษฐกิจตองพังทลายลง เนื่องจากมิอาจทนตอคลื่นอิทธิพลทางการเมืองและอิทธิพลทาง
เศรษฐกิจได

และในบดันี ้เราก็คงไดแตต้ังคํ าถามวา ธนาคารแหงประเทศไทยทํ างานรับใชใคร
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ตารางที่ 1
เงนิฝากของประชาชนในธนาคารพาณิชย

(ลานบาท)
2519 – 2521

ส้ินระยะเวลา เงินฝากเผื่อเรียก เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจํ า เงินฝากอื่นๆ เงินฝากรวม

2519
ตุลาคม 14,995.4 9,054.9 75,811.5 1,181.6 101,043.4
ธันวาคม 16,780.1 9,517.8 78,943.9 1,176.3 106,418.1

2520
ตุลาคม 18,214.4 10,311.2 97,529.8 1,517.0 127,626.4
ธันวาคม 19,096.6 11,120.7 99,272.2 1,590.4 131,079.9

2521
ตุลาคม 22,040.3 13,041.2 115,244.8 2,132.5 152,458.8
ธันวาคม 23,520.2 14,961.6 117,769.8 2,272.1 158,523.7

ตารางที่ 2
อัตราการเพิ่มถัวเฉลี่ยของเงินฝากธนาคารพาณิชย (%)

2505 – 2521

ส้ินระยะเวลา เงินฝากเผื่อเรียก เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจํ า เงินฝากอื่นๆ เงินฝากรวม

2505-2509 4.9 - 40.2 -8.9 21.9
2510-2514 8.6 15.1 22.2 10.3 16.6
2515-2519 15.2 24.3 25.1 17.9 23.0
2520 13.8 16.8 25.7 35.2 23.2
2521 23.2 34.5 18.6 42.9 20.9
พ.ย.2519-ต.ค.2520 21.5 13.9 28.6 28.4 26.3
พ.ย.2520-ต.ค.2521 21.0 26.5 18.2 40.6 19.5
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ที่มา ธนาคารแหงประเทศไทย
ตารางที่ 3

อัตราคาลดหยอนเงินปนผลหรือสวนแบงกํ าไร
ในการค ํานวณเงินไดพึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

บริษัทจดทะเบียน จากนิติบุคคลที่มิใชบริษัทจดทะเบียน

เงินปนผลหรือสวนแบงกํ าไร
(บาท)

คาลดหยอน เงินปนผลหรือสวนแบงกํ าไร
(บาท)

คาลดหยอน

0           –   10,000 100% 0         –       5,000 100%
10,001  –   400,000 30% 5,001  –    200,000 15%
สวนที่เกิน   400,000 0% สวนที่เกิน  200,000 0%

ตารางที่ 4
อัตราภาษีที่แทจริงของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
จ ําแนกตามประเภทของเงินไดประจํ าป 2516

เงินได ภาษีที่ประเมินได
ประเภทของเงินได จํ านวน

(ลานบาท)
% จํ านวน

(ลานบาท)
% อตัราภาษีที่แทจริง

(%)

เงินเดือนและคาจาง 50,205 28.7 1,344 81.1 2.68
เงินไดที่มิใชเงินเดือน/คาจาง 124,729 71.3 313 18.9 0.25

      รวม 174,934 100.0 1,657 100.0 0.95
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ตารางที่ 5
อัตราภาษีที่แทจริงของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคล

จ ําแนกตามประเภทของเงินไดประจํ าป 2516

เงินได ภาษีที่ประเมินได
ประเภทของเงินได จํ านวน

(ลานบาท)
% จํ านวน

(ลานบาท)
% อตัราภาษีที่แทจริง

(%)

เงินเดือนและคาจาง 50,205 28.7 1,344 42.8 2.68
เงินไดที่มิใชเงินเดือน/คาจาง 124,729 71.3 1,794 57.2 1.44

      รวม 174,934 100.0 3,138 100.0 1.79
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