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ธนาคารกรุงไทยกับการลดจํ านวนพนักงาน

 รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด มีแผนการที่จะลดจํ านวนพนักงานลงอีก 3,000 คนจาก
จํ านวนพนักงานในปจจุบันที่อยูในระดับ 16,550 คน กอนหนานี้ ธนาคารกรุงไทยไดดํ าเนินการ 
ลดจํ านวนพนักงานลง 400 คนไปแลวในป 2536 ในครั้งกระนั้น ธนาคารกรุงไทยจายเงินชดเชย
ประมาณ 30 เทาของเงินเดือน โดยใชงบประมาณประมาณ 200 ลานบาท
           การใหส่ิงจูงใจเพื่อใหพนักงานลาออกกอนเกษียณอายุหรือที่เรียกกันในภาษา
อังกฤษวา Early Retirement เปนวิธีการลดตนทุนการผลิตในระยะยาว และทํ าใหหนวยธุรกิจ 
มีขนาดกะทัดรัดมากขึ้น สหภาพแรงงานธนาคารกรุงไทยพยายามผลักดันใหมีการจายเงินชดเชย
ในอัตรา 30 เทาของเงินเดือน ดังที่เคยจายมาแลวในป 2536 แตผูบริหารธนาคารจํ าตอง 
พิจารณาเรื่องนี้อยางรอบคอบ เพราะตองใชงบประมาณจํ านวนมาก (The Nation, March 30, 
1995)
           Downsizing หรือการลดขนาดขององคกร กํ าลังเปนคํ าตอบของธุรกิจเอกชน
ในการเผชิญกับกระแสโลกานุวัตร ทั้งนี้ปรากฏวา หนวยธุรกิจที่เติบใหญในชวงหลังสงครามโลก
คร้ังที่สองมักจะมีขนาดใหญเกินกวาขนาดอันเหมาะสม (optimum size) ที่เปนขนาดการ 
ประกอบการที่เสียตนทุนการผลิตตํ่ าสุด ในกรณีเชนนี้การลดขนาดองคกรไมเพียงแตจะชวยให 
การทํ างานคลองตัวมากขึ้นเทานั้น หากยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดวยการลดตนทุน 
อีกดวย ธุรกิจเอกชนในปจจุบันจึงพากันทองคาถา Downsizing
           Downsizing ยังเปนมรรควิธีที่จํ าเปน เมื่อคํ านึงถึงขอเท็จจริงที่วา ความกาวหนา
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งไมโครอีเล็กทรอนิกส (microelectronics) เปนความ
กาวหนาในเสนทางของการลดการใชแรงงานมนุษย (labour-saving technology) ความตองการ
แรงงานมนุษยไดลดทอนลงเปนอันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งความกาวหนาของเทคโนโลยี 
สารสนเทศกํ าลังผลักดันใหสํ านักงานทั้งปวงเปนสํ านักงานไรกระดาษ (paperless office)
           แมแตกิจการที่มุงขายบริการเปนหลัก ดังเชนธนาคารพาณิชย ก็อยูในกระแส
การลดขนาดองคกร ธนาคารกสิกรไทยนับเปนอุทาหรณอันดีของความพยายามในการยกเครื่อง
องคกร บรรดาธนาคารยักษใหญเหลานี้ ไมวาจะเปนธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร
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กรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย ลวนแลวแตมีขนาดอันเทอะทะไมแตกตางจากระบบราชการ  
อีกทั้งนาเชื่อวามีขนาดใหญกวาขนาดอันเหมาะสม ดวยเหตุดังนี้ จึงไมนาประหลาดใจที่บรรดา
ธนาคารพาณิชยขนาดใหญกํ าลังอยูในกระแสการลดขนาดองคกร โดยที่มิไดมีเฉพาะแตการ 
ลดจํ านวนพนักงานเทานั้น หากยังคลุมถึงยุทธวิธีการแยกกิจการบางประเภทออกเปนนิติบุคคล
ตางหากดวย ดังเชนการแยกหนวยวิจัยหรือหนวยงานวิชาการมาจัดตั้งเปนบริษัทจํ ากัด เปนตน
           แมวาธนาคารกรุงไทยจะเปนธนาคารพาณิชย แตธนาคารกรุงไทยก็แตกตางจาก
ธนาคารยักษใหญอ่ืนๆ เพราะธนาคารอื่นเปนธนาคารพาณิชยเอกชน แตธนาคารกรุงไทย 
เปนรัฐวิสาหกิจ ในขณะที่ธนาคารพาณิชยเอกชนมีส่ิงจูงใจในการแสวงหากํ าไรหรือในการรักษา
สวนแบงตลาด (market share) ธนาคารกรุงไทยในฐานะรัฐวิสาหกิจหาไดมีส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจ 
ดังกลาวนี้แตประการใดไม ความแตกตางพื้นฐานอยูที่การแบงแยกระหวางความเปนเจาของ 
(ownership) กับการควบคุมจัดการ (control)
           ในอดีตที่เปนมา เจาของธนาคารพาณิชยยึดกุมอํ านาจในการบริหารธนาคารดวย  
แมเมื่อธนาคารพาณิชยจดทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพยและแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เจาของ 
ธนาคารพาณิชยด้ังเดิมมักจะยังคงยึดกุมอํ านาจการบริหารจัดการได ทั้งนี้ดวยการเปนเจาของหุน 
ในสัดสวนขั้นตํ่ าระดับหนึ่ง ในกรณีเชนนี้ยอมเปนที่ประจักษชัดวา ไมมีการแบงแยกระหวางความ
เปนเจาของกับการควบคุมจัดการ เพราะเจาของยึดกุมอํ านาจการบริหารจัดการได ธนาคาร
พาณิชย สวนใหญเขาอยูในขายนี้ อยางไรก็ตาม ผูบริหารมืออาชีพเริ่มเขาไปจัดการธนาคาร
พาณิชยมากขึ้นในชวงทศวรรษที่ผานมานี้ สวนหนึ่งเปนเพราะผูถือหุนรายใหญไมสนใจที่จะเปน 
ผูบริหารเอง ดังกรณีธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารอาเซีย อีกสวนหนึ่งเปนเพราะธนาคารแหง
ประเทศไทยสงเขาไปบริหาร เนื่องจากเปนธนาคารที่มีปญหาฐานะความมั่นคง ในกรณีเหลานี้  
ผูจัดการมืออาชีพยังคงตองรับผิดตอผูถือหุน โดยที่ผูถือหุนสามารถตรวจสอบการทํ างานไดเกือบ
ตลอดเวลา กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ อํ านาจการบริหารจัดการมิอาจเปนอิสระและไมข้ึนตอเจาของ

           แต ธนาคารกรุงไทยแตกต างจากธนาคารพาณิชย  เอกชนในขั้นรากฐาน  
เนื่องเพราะกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินไมชัดเจน ในปจจุบันรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังและหนวยงาน
อ่ืนถือหุนประมาณ 60% ของจํ านวนหุนทั้งหมด หากกลาวโดยนิตินัย ประชาชนคนไทยทุกคน 
มีสวนเปนเจาของธนาคารแหงนี้ แตเมื่อพิจารณาในเชิงพฤตินัยแลว หามีความสํ านึกในความเปน
เจาของไม จนเสมือนวาไมมีผูใดเปนเจาของ ความขอนี้เปนความจริงอยางยิ่งในยุคสมัยที่ธนาคาร
กรุงไทยยังมิไดเขาตลาดหลักทรัพย ผูบริหารธนาคารกรุงไทย แมจะมีสวนเปนเจาของโดยนิตินัย 
แตมิไดเปนเจาของโดยพฤตินัย เนื่องเพราะมิไดมีสวนไดสวนเสียโดยตรงจากการเปนเจาของนั้น  
ผูบริหารจัดการธนาคารกรุงไทยไมเพียงแตจะไมมีสํ านึกในความเปนเจาของ หากยังปลอดพนจาก
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การตรวจสอบจากผูเปนเจาของ เพราะไมมี `เจาของ' คนใดเอาธุระเขาไปตรวจสอบฝายบริหาร  
อันเปนผลจากความไมชัดเจนของความเปนเจาของนั่นเอง ผูบริหารจัดการธนาคารกรุงไทยจึงเปน
อิสระจากผูเปน `เจาของ' และหามีความรับผิดตอผูเปน `เจาของ' แตประการใดไม บรรดา 
ขาราชการชั้นผู ใหญที่เขาไปเปนกรรมการธนาคารก็เขาไปในฐานะสัตวเศรษฐกิจที่ตองการ 
ผลประโยชนสวนบุคคลโดยอาจไมมีสํ านึกในความเปนเจาของเฉกเชนเดียวกัน
           สภาพการแบงแยกระหวางความเปนเจาของกับการควบคุมจัดการนี้เอง ทํ าให 
ผูจัดการสามารถใชธนาคารกรุงไทยเปนฐานในการเพิ่มพูนผลประโยชนหรืออรรถประโยชนของ 
ตนเอง (Managerial Utility Maximization) อรรถประโยชนดังกลาวนี้อาจเปนอรรถประโยชนที่ 
เปนตัวเงิน (pecuniary utility) หรืออรรถประโยชนที่มิใชตัวเงิน (non-pecuniary utility) ดวยก็ได 
อรรถประโยชนของผูจัดการมักจะมีความสัมพันธกับขนาดของบริษัท การเปนผูจัดการบริษัทขนาด
ใหญยอมมีหนามีตามากกวาการเปนผูจัดการบริษัทขนาดเล็ก นอกจากนี้ ผูจัดการบริษัทขนาด
ใหญยังมีโอกาสที่จะมีรายไดมากกวาผูจัดการบริษัทขนาดเล็กอีกดวย
           ดวยเหตุที่กรรมสิทธิ์ความเปนเจาของรัฐวิสาหกิจไมชัดเจน การวาจางพนักงาน
อาจเปนไปโดยมิไดพิจารณาอยางเขมงวดวา การใชจายในการจางพนักงานคุมกับผลประโยชน 
ที่ไดหรือไม เพราะรายจายดังกลาวนี้ตกเปนภาระของแผนดิน หาไดตกแกผูบริหารธนาคารไม  
ขอมูลจากเอกสารงบประมาณชวยใหทราบวา จํ านวนพนักงานของธนาคารกรุงไทยเพิ่มจาก  
9,397 คนในป 2528 เปน 16,550 คนในป 2536 ชวงที่มีการเพิ่มจํ านวนพนักงานอยางฮวบฮาบ  
ไดแก ชวงป 2530-2531 และ 2533-2534 (ดูตารางที่ 1)
           ความตองการแสวงอรรถประโยชนสูงสุดของผูจัดการดังที่พรรณนาขางตนนี้ 
นับเปนเหตุปจจัยที่ทํ าใหธนาคารกรุงไทยวาจางพนักงานจํ านวนมากเกินกวาความจํ าเปน  
รายจายในการจางพนักงานไมคุมกับรายไดที่สรางขึ้น กลาวโดยเฉพาะเจาะจงก็คือ ธนาคาร 
กรุงไทยไดวาจางพนักงานจนถึงระดับที่รายจายสวนเพิ่ม (marginal staff expenditure) มากกวา
รายไดสวนเพิ่มจากการจางพนักงานนั้น (marginal staff expenditure) มิฉะนั้นคงจะมิอาจ 
อธิบายไดวา เหตุใดการลดพนักงานลง 3,000 คนตามดํ าริของคณะผูบริหารชุดปจจุบันไมเพียงแต
จะไมกระทบตอผลการประกอบการเทานั้น หากยังชวยใหประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มข้ึนอีกดวย
           นอกเหนือจากการวาจางพนักงานจํ านวนเกินกวาที่จํ าเปนแลว การแสวงหา
สวนเกินทางเศรษฐกิจจากการจัดสรรสินเชื่อนับเปนพฤติกรรมอีกประเภทหนึ่งที่เกิดจากความ 
ไมชัดเจนของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินในธนาคารกรุงไทย ทั้งนี้ปรากฏวา สินเชื่อของธนาคาร 
กรุงไทยเคยกระจุกอยูกับกลุมธุรกิจเพียง 3 กลุม อันไดแก กลุมศรีกรุงวัฒนาของนายสวาง  
เลาหทัย กลุมธุรกิจของนายสุรัตน  จันทรศรีชวาลา และกลุมธุรกิจของ พ.อ.พล  เริงประเสริฐวิทย  
การกระจุกตัวของสินเชื่อดังกลาวนี้มีผลกระทบตอฐานะความมั่นคงของธนาคารกรุงไทยเอง อีกทั้ง
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ธนาคารกรุงไทยก็มีปญหาหนี้เสียและหนี้สูญจํ านวนหานอยไม จนกลายเปนปญหาสํ าคัญที่ตอง 
แกไขในเวลาตอมา
           ตลอดระยะเวลาที่ธนาคารกรุงไทยจางพนักงานจํ านวนมากเกินกวาความจํ าเปน
ก็ดี หรือจัดสรรสินเชื่อกระจุกอยูในกลุมธุรกิจเพียง 3 กลุมก็ดี ขาราชการชั้นผูใหญ โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งจากกระทรวงการคลังดํ ารงตํ าแหนงในคณะกรรมการธนาคารอยูดวย การที่เหตุการณ
เหลานี้เกิดขึ้นได หากมิใชเปนเพราะความไรประสิทธิภาพ ก็เปนเพราะความไมใสใจในหนาที่ 
อันเปนผลจากการขาดความสํ านึกในความเปนเจาของนั่นเอง
           ในปจจุบัน ธนาคารกรุงไทยมีสภาพแปรเปลี่ยนจากเดิมเล็กนอย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงลักษณะความเปนเจาของ ในป 2527 รัฐบาลถือหุนในธนาคารกรุงไทย 
ถึง 96.3% เมื่อธนาคารกรุงไทยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2532 เอกชน
เร่ิมเขามาถือหุนในสัดสวนเพิ่มข้ึน สัดสวนการถือหุนของรัฐบาลลดลงเหลือ 83.6% ในป 2533  
69.6% ในป 2534 และ 60.0% ในป 2537 (ดูตารางที่ 2)
           เอกชนที่เขามาถือหุนในธนาคารกรุงไทยยอมสนใจตรวจสอบการทํ างานของ
ฝายบริหาร อยางนอยเพื่อรักษาผลประโยชนของตนเอง แตการตรวจสอบดังกลาวนี้ยังไมสู 
มีประสิทธิผลมากนัก เพราะรัฐบาลยังคงถือหุนสูงถึง 60% หากยังไมลดสัดสวนการถือหุนของ 
รัฐบาลลง สภาพการแบงแยกระหวางความเปนเจาของกับการควบคุมจัดการจะยังคงดํ ารงอยู  
ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาชุดเดียวกับที่เคยเปนมาในอดีต หนทางแกไขอยูที่การทํ าใหกรรมสิทธิ์ 
ความเปนเจาของแจมชัดขึ้น การลดสัดสวนการถือหุนของรัฐบาลควรจะดํ าเนินการตอไป โดย 
ในชั้นแรกใหเหลือเพียง 51% และขั้นตอไปใหเหลือไมเกิน 30% หากรัฐบาลยึดถือนโยบาย
เศรษฐกิจเสรี ยอมไมมีเหตุผลในทางทฤษฎีที่จะสนับสนุนใหรัฐบาลประกอบกิจการธนาคาร
พาณิชยดวยตนเอง การใชธนาคารกรุงไทยเปนกลไกในการดํ าเนินนโยบายการเงิน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งนโยบายอัตราดอกเบี้ยนับวันมีแตจะไรประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องเพราะการเคลื่อนยาย 
เงินทุนระหวางประเทศเปนไปโดยเสรีมากขึ้น การแทรกแซงเพื่อควบคุมหรือกํ ากับอัตราดอกเบี้ย 
นับวันมีแตจะยากลํ าบากมากขึ้น การใชธนาคารกรุงไทยเปนกลไกในการประคับประคองสถาบัน
การเงินที่มีฐานะไมมั่นคง ไมเพียงแตจะไมสอดคลองกับแนวทางเสรีนิยมเทานั้น หากยังไมเปน
ธรรมแกผู ถือหุ นเอกชน อีกทั้งเปนการสงเสริมใหมีการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจาก 
การบริหารสถาบันการเงินอีกดวย
           การลดสัดสวนการถือหุนของรัฐบาลใหเหลือเพียง 30% จะชวยใหมีการตรวจ
สอบการทํ างานของฝายบริหารธนาคารมากขึ้นและผูบริหารจัดการจะตองรับผิดตอผูถือหุนมากขึ้น  
นอกจากนี้สัดสวนการถือหุนระดับ 30% นั้นนับวามากพอที่จะยังคงทํ าใหรัฐบาลมีอํ านาจการ 
ควบคุมจัดการ
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ตารางที่ 1
จํ านวนพนักงานธนาคารกรุงไทย จํ ากัด

2528 - 2536
   (คน)

ป จํ านวนพนักงาน อัตราการเพิ่ม (%)

2528   9,397 -
2529   9,772   4.0
2530 11,580 18.5
2531 12,769 10.3
2532 13,409   5.0
2533 14,959 11.6
2534 16,071   7.4
2535 16,358   1.8
2536 16,550   1.2

   ที่มา   1.   ขอมูลป 2528-2535 จากเอกสารงบประมาณฉบับที่ 6 รายการการคลัง ประจํ าปงบประมาณ
     2531-2538
         2.  ขอมูลป 2536 จาก สรุปขอสนเทศบริษัทจดทะเบียน-บริษัทรับอนุญาต ป 2537 ของตลาด
     หลักทรัพยแหงประเทศไทย
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ตารางที่ 2
ทุนจดทะเบียนและหุนที่ถือโดยรัฐบาล

ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด
ณ วันที่ 4 เมษายน 2537

                                  (ลานบาท)

ขอมูล หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ์ รวม

ก.  ทุนจดทะเบียน 20,000 55 20,050
ข.  ทุนจดทะเบียนที่ชํ าระแลว 13,445 55 13,500
ค.  หุนที่ถือโดยรัฐบาล 8,046 54 8,100
      กระทรวงการคลัง 4,099 54 4,153
      กองทุนเพื่อการฟนฟูระบบสถาบันการเงิน 3,947 - 3,947
ง.  หุนที่ถือโดยรัฐบาลคิดเปนรอยละ
      ของหุนรวม (%)

59.8            99.1 60.0

   ที่มา  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สรุปขอสนเทศบริษัทจดทะเบียน-บริษัทรับอนุญาต  ฉบับป  2537


