
คอลัมน  "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 27 กันยายน 2534

เมื่อนายธนาคารพาณิชยลมรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           การพบปะระหวางตัวแทนสมาคมธนาคารไทยกับนายบัณฑิต บุณยะปานะ  
อธิบดีกรมสรรพากรเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2534 ที่ผานมานี้ เปนการพบปะหลังจากที่สงคราม 
ทางความคิดสงบลงชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อตระเตรียมการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตาม
ประมวลรัษฎากรที่แกไขเพิ่มเติมใหม

           นับต้ังแตตนเดือนเมษายน 2534 กระทรวงการคลังมีดํ าริที่จะยกเลิกการยกเวน
ภาษีแกดอกเบี้ยเงินฝากประจํ าระยะเวลาตั้งแตหนึ่งปข้ึนไป ทั้งในธนาคารพาณิชยและสหกรณ
ออมทรัพย ซึ่งมีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีไมเกิน 200,000 บาท ตลอดจนยกเลิกการยกเวนภาษี 
แกดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงินของธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอรระยะ 
เวลาตั้งแต 1 ป 6 เดือนขึ้นไป รวมกันไมเกิน 200,000 บาท ขณะเดียวกันก็มีดํ าริที่จะเก็บภาษี 
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยที่มียอดเกินกวา 100,000 หรือ 200,000 บาท ซึ่งในขณะนั้นยังมิได
กํ าหนดแนนอน (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 4 และ 5 เมษายน 2534)

           ตอมาในเดือนกรกฎาคม 2534 กระทรวงการคลังไดเสนอใหคณะกรรมการ 
กลั่นกรองฝายเศรษฐกิจพิจารณาปรับโครงสรางอัตราภาษีดอกเบี้ย ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหมีการ
พัฒนาตราสารทางการเงิน คณะกรรมการกลั่นกรองฯมีมติเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2534 ใหเก็บ
ภาษีเงินไดจากดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล ดอกเบี้ยตราสารทางการเงิน และดอกเบี้ยเงินฝากประจํ า
และเงินฝากออมทรัพยในอัตรารอยละ 15 ตอป แตทั้งนี้ยกเวนดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณออมทรัพย 
ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (มติชนสุดสัปดาห ฉบับวันที่ 
20-22 สิงหาคม 2534) ขณะเดียวกันก็มีมติใหเก็บภาษีการคาตราสารทางการเงินในอัตรารอยละ 
3.3 เฉพาะการคาในทอดแรก โดยที่แตเดิมนั้นมีการเก็บภาษีการคาตราสารทางการเงินทุกทอด 
ที่เปลี่ยนความเปนเจาของ (กรุงเทพธุรกิจ  ฉบับวันที่  31  กรกฎาคม  2534)
           แหลงขาวจากกระทรวงการคลังยืนยันวา ขอเสนอของกระทรวงการคลังมิได
ตองการใหยกเวนภาษีเงินไดแกดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ 
สหกรณการเกษตร และสหกรณออมทรัพย หากแตคณะกรรมการกลั่นกรองฝายเศรษฐกิจของ 
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รัฐบาลมีความเห็นวา ควรจะยกเวนภาษีแกประชาชนผูออมเงินกลุมนี้ ขอยกเวนดังกลาวนี้เอง 
ที่ เป นประทุแหงสงครามระหวางสมาคมธนาคารไทยกับรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน  
ในขณะเดียวกัน ขอยกเวนในเรื่องนี้ก็สรางความกระอักกระอวนแกนายบัณฑิต บุณยะปานะ  
ในฐานะประธานธนาคารออมสินหานอยไม

           คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2534 มีมติเห็นชอบกับ 
ขอเสนอของกระทรวงการคลัง ซึ่งผานคณะกรรมการกลั่นกรองฯดังกลาวขางตนนี้ เดิมทีมีผูเสนอ 
ใหรัฐบาลตราเปนพระราชกํ าหนดเพื่อจัดเก็บภาษีไปกอน แลวจึงแปลงพระราชกํ าหนดเปน 
พระราชบัญญัติในภายหลัง แตการตราพระราชกํ าหนดตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2534 จักตองไดรับความเห็นชอบจากสภา ร.ส.ช. (มาตรา 26) ซึ่งเสี่ยงตอการที่โครงสราง
ภาษีจะถูกปูยี่ปูยํ า โดยคณะที่ปรึกษาของสภา ร.ส.ช.   ดังนั้น รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน  จึงมี
มติใหเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเพื่อใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาโดยตรง

           ตลอดชวงสัปดาหแรกของเดือนสิงหาคม ผูนํ านายธนาคารพาณิชยใชความ
พยายามอยางยิ่งยวดในการล็อบบ้ีสมาชิกสภานิติบัญญัติฯ เพื่อลมรางพระราชบัญญัติแกไข 
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฯดังกลาวนี้ หรือมิฉะนั้นก็ตองมีการแกไขสาระสํ าคัญใหแตกตางไปจาก
ขอเสนอของรัฐบาล ในขณะเดียวกัน สมาคมธนาคารไทยก็พยายามสรางกระแสขาวเพื่อแสดง 
ใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาษีดอกเบี้ยของรัฐบาลครั้งนี้ไมถูกตอง ไมเปนธรรม และ 
ไมเห็นใจคนจน คอลัมนิสตหลายตอหลายคนแสดงจุดยืนอยูขางสมาคมธนาคารไทยอยาง 
กระจางชัด
           การเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเปนประเด็นที่กอใหเกิดความขัดแยงทาง
การเมืองหลายตอหลายครั้ง และเราจะไมสามารถเขาใจปญหานี้ไดอยางถูกตองและถองแท  
หากเราไมทราบภูมิหลังทางประวัติศาสตรของเรื่องนี้

           นับต้ังแตประมวลรัษฎากรมีผลบังคับใชในป 2482 เปนตนมา ดอกเบี้ย 
ทุกประเภทถือเปนเงินไดพึงประเมินที่ตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตอมาในป 2496 ดอกเบี้ย
พันธบัตรรัฐบาลและดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมสินไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีเงินได คร้ันในป 
2504 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชยก็ไดรับยกเวนดวย โดยที่มีขอตกลงแบบสุภาพบุรุษระหวาง
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยกับผูนํ าธนาคารพาณิชยในขณะนั้นวา ขอยกเวนนี้เปนเพียง 
มาตรการชั่วคราวที่จะชวยประคับประคองใหธนาคารพาณิชยขยายบทบาทในการระดมเงินออม 
และมีความเขาใจรวมกันวา เมื่อธนาคารพาณิชยมีฐานะมั่นคงแลว ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
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จักตองเสียภาษีเงินไดตามปกติ แตคร้ันเมื่อรัฐบาลพยายามจะจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารในป 2517 นายธนาคารพาณิชยก็ไดล็อบบ้ีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจนความ
พยายามของรัฐบาลประสบความลมเหลว อดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งมีสวนในการ
ผลักดันใหยกเวนภาษีสํ าหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในป 2504 ถึงกับตอวาตอขานผูนํ า 
นายธนาคารพาณิชยบางคนที่ตระบัดสัตยและเห็นแกไดชนิดไมรูจักจบจักสิ้น

           แมภายหลังจากที่รัฐบาลประสบความสํ าเร็จในการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก 
ธนาคารในป 2520 นายธนาคารพาณิชยก็ยังคงผลักดันใหรัฐบาลเลิกจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยอยาง
ไมหยุดยั้ง เมื่อเกิดภาวะเงินตึงอยางรุนแรงในชวงป 2522-2523 ธนาคารแหงประเทศไทยไดทํ าตัว
เปน `นายหนา' ของกลุมนายธนาคารพาณิชย  ในการเสนอใหรัฐบาลเลิกจัดเก็บภาษีดอกเบี้ย 
เงินฝากธนาคารเปนการชั่วคราว ขอเสนอนี้ไมเพียงแตจะไดรับการคัดคานอยางรุนแรงจากชุมชน
วิชาการเทานั้น หากทวายังกอใหเกิดความขัดแยงทางความคิดระหวางธนาคารแหงประเทศไทย 
กับกระทรวงการคลังอีกดวย การณปรากฏตอมาวา เทคโนแครตของธนาคารแหงประเทศไทย 
ซึ่งมีบทบาทในการเสนอใหเลิกจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในครั้งนั้น หลายตอหลายคน 
ไดแปรสภาพเปนผูบริหารธนาคารพาณิชยในเวลาตอมา  อยางไรก็ตาม  สมาคมธนาคารไทยยังคง
เดินหนาตอไปในการผลักดันใหรัฐบาลเลิกเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เมื่อมีการรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะที่หา (2525-2529) แตไมประสบ 
ผล สํ าเร็จ

           เดิมทีกระทรวงการคลังมีเปาหมายที่จะใหนํ าเงินไดประเภทดอกเบี้ยรวมกับ
เงินไดประเภทอื่นๆ เพื่อเสียภาษีเงินไดในอัตรากาวหนาในป 2527ในเมื่อเงินไดประเภทอื่นๆ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินไดประเภทเงินเดือนและคาจางตองเสียภาษีในอัตรากาวหนา เงินได 
ประเภทดอกเบี้ยก็ควรจะเสียภาษีในอัตรากาวหนาดวย ระบบภาษีจึงจะนับวาเปนธรรม แมวา 
นายธนาคารพาณิชยจะไมสามารถลมภาษีดอกเบี้ย แตก็ประสบความสํ าเร็จในการเตะถวงมิให 
เงินไดประเภทดอกเบี้ยตองเสียภาษีในอัตรากาวหนา

           ชวงเวลาเกือบ 14 ปที่มีการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารนั้นเนิ่นนาน
พอที่นายธนาคารพาณิชยจะเรียนรูวา การลมภาษีชนิดนี้ แมจะมิใช mission impossible แตก็ 
เปนเรื่องยากยิ่ง ดังนั้น เมื่อรัฐบาลดํ าริจะจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยในเดือน 
กรกฎาคม 2534 บรรดานายธนาคารพาณิชยก็พากันสวมหนากากนายทุนผูเห็นใจคนจน และ 
ออกมาโจมตีรัฐบาลวา การเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะทํ าใหคนยากจนเดือดรอน 
บรรดาคอลัมนิสตที่เปน `หุนยนต'  ของนายธนาคารพาณิชยก็รายรํ าดวยทวงทีเดียวกัน  แทที่จริง
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แลว คนจนที่มีรายไดระดับพอประทังชีวิตหามีเงินออมแมแตนอยไม ผูคนในกลุมนี้มีประมาณ  
20% ของจํ านวนประชากรทั้งประเทศ ผูที่เดือดรอนจากการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก 
ออมทรัพยที่แทจริง ก็คือ ชนชั้นกลางระดับลาง (lower middle class) หาใชคนยากจนไม  
แตถาหากภาษีดอกเบี้ยมีโครงสรางอัตราภาษีแบบกาวหนา ชนชั้นกลางระดับลางอาจไมตอง 
เสียภาษีเลย หรือเสียแตเพียงนอยนิด นาเสียดายที่รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน กลับเปน 
ผูลมเลิกความคิดที่จะจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยในอัตรากาวหนา ซึ่งเดิมกํ าหนดวาจะเริ่มเก็บในป 2535 
แตผลของการแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรในครั้งนี้ไดขุดหลุมฝงแนวความคิดนี้โดยสิ้นเชิง  
นับเปนจุดดางของรัฐบาลนี้โดยแท กลุมนายธนาคารพาณิชยไมเคยเอื้อนเอยประเด็นนี้ตอ 
สาธารณชน  ทั้งนี้อาจเปนดวยสัญชาติญาณของสัตวเศรษฐกิจที่มีความเห็นแกตัวเปนที่ต้ัง

           ผลการล็อบบ้ีของนายธนาคารพาณิชยทํ าใหสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ในการประชุมพิจารณารางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 
2534 เอนเอียงไปในทางที่ไมเห็นดวยกับการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย ทั้งๆที่ 
มีสมาชิกเขาประชุมกวา 200 คน แตมีผูลงมติสนับสนุนประมาณ 40 เสียง นอกนั้นงดออกเสียง 
(ดอกเบี้ยรายสัปดาห ฉบับวันที่ 18-24 สิงหาคม 2534) หากมิใชเพราะเหตุวา สภานิติบัญญัติ 
แหงชาติเปนสภา `หุนยนต' กฎหมายฉบับนี้ก็ตองถูกควํ่ าอยางแนนอน  และรัฐบาลก็ตองถึง 
กาลอวสาน ดังนั้น ในทางพฤตินัย รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน ไดถึงแกมรณกรรมไปแลว 
ต้ังแตวันที่ 9 สิงหาคม 2534

           แรงผลักดันของกลุ มนายธนาคารพาณิชยยังผลใหมาตรการการเก็บภาษี 
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยที่ออกมามีลักษณะรอมชอม คณะกรรมาธิการการเงินการคลังแหง 
สภานิติบัญญัติฯมีมติใหเก็บภาษีเงินไดจากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยในอัตรา 15% ตอป  โดย 
ยกเวนไมเก็บจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมสินและสหกรณออมทรัพย และยกเวนไมเก็บ 
จากผูฝากที่มีเงินได ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยไมเกินปละ 10,000 บาท ทั้งนี้สภา 
นิติบัญญัติแหงชาติมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2534 (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 7-8 
กันยายน 2534) แมนายธนาคาร พาณิชยจะไมประสบความสํ าเร็จในการผลักดันใหลดอัตราภาษี
จากปละ 15% ใหเหลือ 10% และไมประสบความสํ าเร็จในการผลักดันใหดอกเบี้ยเงินฝาก 
ธนาคารออมสินตองเสียภาษีเงินไดเสมอดวยเงินฝากธนาคารพาณิชย แตก็ประสบความสํ าเร็จ 
ในการผลักดันใหยกเวนภาษีแกผูที่มีเงินไดจากดอกเบี้ยไมเกินปละ 10,000 บาท ซึ่งสรางปญหา 
ในการบริหารการจัดเก็บอยางยิ่ง จนกลายเปนเรื่องปวดหัวระหวางกรมสรรพากรกับสมาคม
ธนาคารไทยในเวลาตอมา
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           ในขณะที่นายธนาคารพาณิชยร่ํ าหาโครงสรางภาษีดอกเบี้ยที่ใหความเปนธรรม
แกธนาคารพาณิชยและธนาคารออมสินโดยเสมอหนากัน แตพฤติกรรมของนายธนาคารพาณิชย
เทาที่ผานมาหาไดแสดงวามีความเปนธรรมอยูในจิตวิญญาณไม กลุมนายธนาคารพาณิชย
พยายามครั้งแลวครั้งเลาที่จะลมภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โดยมิไดคํ านึงถึงความเปนธรรม
ระหวางผูมีเงินไดประเภทเงินเดือนและคาจาง (Wage earners) กับผูมีเงินไดประเภทอื่น (non-
wage earners) เหตุใดผูที่หาเงินไดจากหยาดเหงื่อแรงกาย (earned income) ตองเสียภาษี  
แตเงินไดที่ไดมาโดยมิไดเหนื่อยยากกลับไมตองเสียภาษี และเหตุใดเงินไดประเภทเงินเดือนและ 
คาจางจึงตองเสียภาษีในอัตรากาวหนา แตเงินไดประเภทดอกเบี้ยกลับไมตองเสียภาษีในอัตรา 
กาวหนา

           คํ าบริภาษของ นายบัณฑิต บุณยะปานะ ในขณะที่สงครามภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก 
ออมทรัพยข้ึนถึงจุดยอด ที่ประนามความเห็นแกตัวของนายธนาคารพาณิชย ซึ่งเรียกรองในสิ่งที่ 
ตนเสียประโยชน แตไมกลาวถึงสวนที่ตนไดประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาษี 
ดอกเบี้ยครั้งนี้ นับเปนคํ าบริภาษที่ใชไดทุกกาลสมัย (แนวหนา  ฉบับวันที่ 17 สิงหาคม 2534  
และ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 17-18 สิงหาคม 2534) ผูนํ านายธนาคารพาณิชยไดแสดงตนเปน 
นายทุนผู เห็นใจคนจนในครั้งนี้ แตพฤติกรรมของธนาคารพาณิชยดังที่เปนมาแตอดีตมุงแต 
ใหบริการคนรวยและถีบไสไลสงคนจน  หนังสือพิมพ The Nation เรียกรองใหธนาคารพาณิชย 
ใหบริการที่มีคุณภาพแกประชาชน ผูมีเงินออมรายยอยมากขึ้น เพื่อใหสมกับการอวดอางวา 
รักคนจน (The Nation, August 19, 1991)  แตเราจะหวังอะไรไดจากกลุมคนที่มือถือสากปาก 
ถือศีล


