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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ธนาคารพาณิชย เปนสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจดานการเงินที่สําคัญของประเทศ
และมีบทบาทมากที่สุดในระบบการเงินของประเทศไทย ประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลายสามารถที่จะวัด
ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจของประเทศได ดวยการมีธนาคารพาณิชยที่มีระบบมั่นคงและมีการ
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ เพราะธนาคารพาณิชยใหความชวยเหลือและสนับสนุนภาคการเงิน
ใหแกธุรกิจทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน โดยเงินทุนทั้งหลายไดมาจากการปลอยใหกูยืมของธนาคาร
พาณิชยนั่นเอง จึงถือไดวาธนาคารพาณิชยเปนเสมือนหัวใจในการประกอบธุรกิจของประเทศ แตการ
ดําเนินงานของธนาคารพาณิชย อาจจะแตกตางจากการดําเนินงานของธุรกิจอื่นอยางมาก เพราะการ
ดําเนินงานของธนาคารพาณิชยไมไดอยูที่ความสามารถในการทํากําไร แตอยูที่การบริหารสภาพคลอง
การดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย อยูไดดวยความเชื่อมั่นจากประชาชนผูฝากเงินเปนหลัก เมื่อ
ประชาชนเชื่อมั่นในธนาคารพาณิชยจึงไปฝากเงิน
ทําใหธนาคารพาณิชยมีเงินที่จะสามารถปลอย
สินเชื่อได และถาประเทศใดมีธนาคารพาณิชยที่มีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ จะสงผลให
อัตราดอกเบี้ยของการใหกูยืมต่ํา เปนแรงกระตุนใหมีการประกอบการแขงขันกันมากขึ้นซึ่งจะสงผลดี
ตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ กลาวไดวาธนาคารพาณิชยคือธุรกิจที่สําคัญที่สุด
ของภาคการเงินไทย เนื่องจากธุรกรรมทางการเงินทั้งในตลาดเงิน (Money market) และตลาดทุน
(Capital market) อื่น ๆ ยังมีคอนขางนอย และมีพัฒนาการที่ไมตอเนื่องเทาธนาคารพาณิชย
ในรอบศตวรรษที่ผานมา ธนาคารพาณิชยเปนธุรกิจที่เผชิญกับความผันผวนและพลิก
ผันมากที่สุดในระบบเศรษฐกิจไทย ธนาคารระบบครอบครัวที่เติบโตจากสายสัมพันธกับผูมีอํานาจใน
บานเมืองเฟองฟูรุงโรจนอยางมาก ในยุคที่ประเทศไทยกาวสูระบบทุนนิยมเปดเต็มขั้นหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ตอยอดดวยเครือขายในตลาดเงินตลาดทุน ซึ่งเปนฐานทุนและศูนยกลางของ “อาณาจักรทาง
ธุรกิจ” ของตระกูลเจาสัวจํานวนมาก แมวาธนาคารพาณิชยไทยไดขยายตัวเติบใหญเปนอยางมาก
ในชวง 3-4 ทศวรรษที่ผานมาและมีสวนกําหนดพัฒนาการของเศรษฐกิจไทยเปน แตความเจริญเติบโต
ของธนาคารพาณิชยไทยยังมี “ชองวาง” ระหวางเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยที่สภาวะไรสมดุลทาง
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พัฒนาการดังกลาว ไดกลายเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งซึ่งนําไปสูการเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ
ครั้งรายแรงของไทยในกลางป 2540 ซึ่งไดสรางความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมแกประเทศ
ตามมาอยางมากมาย
วิกฤตเศรษฐกิจ 2540 ถือเปนการสิ้นสุดยุคธนาคารพาณิชยของเจาสัว แลวกาวขึ้น
เขาสูธนาคารยุคใหม ธนาคารพาณิชยยุคใหมมีโครงสรางใหม คือ มีผูถือหุนจากกลุมธนาคาร
ตางประเทศมากขึ้นในเวลาเดียวกัน
ธนาคารเหลานี้ตองปรับปรุงโครงสรางการบริหาร
การใช
เทคโนโลยีทางการเงินและนวัตกรรมทางการเงินใหม ๆ ที่สําคัญตัองเผชิญกับการเปดเสรีทางการเงิน
และการแขงขันที่ตามมาอีกมากมาย อันไดแก การเปดเสรีตามหลักเกณฑของ Basel I, Basel II ที่จะ
กดดันใหธนาคารพาณิชย ของไทยตองมีการเพิ่มทุนในสัดสวนสูงเพื่อรองรับการเติบโตของตลาด นั่น
หมายความวาจะเกิดการควบรวมกิจการธนาคารอีกมากตามมา นอกจากนี้ธนาคารพาณิชยของไทย
ยังเผชิญกับการเรงรัดผานกลไกการเปดเสรีทางการเงินจากนโยบาย FTA ของรัฐบาลทักษิณ กับ
สหรัฐอเมริกา หากเกิดขึ้นจะทําใหธนาคารจากสหรัฐอเมริกาเขามามีบทบาทในธนาคารพาณิชยของ
ไทยมากยิ่งขึ้นหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ ธนาคารพาณิชยในประเทศไทยไดเผชิญกับสภาวะแวดลอม
ใหม คือ ความเสียหายทางเศรษฐกิจของธนาคาร การขาดทุนของธนาคาร การขาดแคลนเม็ดเงินใน
ระบบเศรษฐกิจ รัฐบาลขาดความสามารถทางการเงินในการใชงบประมาณเพื่อกระตุนเศรษฐกิจและ
ลงทุนในโครงการกอสรางพื้นฐาน ในขณะที่ธนาคารพาณิชยเอกชนของไทยกําลังเผชิญกับปญหาการ
ธนาคารตางประเทศและองคกรธุรกิจที่ไมใช
แขงขันใหมที่มาจากธนาคารลูกครึ่งไทย-ตางประเทศ
ธนาคาร (Non-Bank) ซึ่งมีเงินทุนมหาศาลและมีความชํานาญในธุรกิจการเงิน และผลิตภัณฑทางการ
เงินใหม ๆ มีเครือขายที่เขมแข็งกระจายออกไปทั่วโลกและใหเงินกูแกภาคธุรกิจโดยตรง
นอกจากนี้นโยบายของรัฐ อันไดแก การเปดธนาคารใหม การอนุญาตธุรกิจ NonBank เทากับเปนการเพิ่มผูแขงขันใหมในระบบธนาคารพาณิชย Non-Bank ซึ่งมีเครื่องมือทางการเงิน
แขงขันกับธนาคารรูปแบบเดิมอีกมากจะเพิ่มความสําคัญขึ้นเรื่อย ๆ ถึงแมขนาดของสินทรัพยและการ
ปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยใหม และ Non-Bank จะยังไมมาก แตการเปดเสรีทางการเงินและ
ความสามารถของธนาคารตางประเทศ จะตอบสนองพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไปใหหันมาใชบริการ
Non-Bank เชน สินเชื่อสวนบุคคลและบัตรเครดิตมากขึ้น
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นโยบายการเปดเสรีทางการเงินขางตน
สะทอนใหเห็นอิทธิพลและบทบาทของ
ธนาคารพาณิชยแบบเดิมทั้งในแงสินทรัพย สัดสวนการปลอยสินเชื่อและบทบาททางการเมืองและการ
ตัดสินใจทางนโยบายสาธารณะนอยลงมา เมื่อรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร พ.ศ. 2544-2549 ผลักดัน
ธนาคารของรัฐและเรงรัด FTA เพื่อตอบสนองการฟนตัวเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจไทย ยิ่งถือวาเปน
สิ่งทาทายธนาคารพาณิชยของไทย โดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญจากกลุมทุนธนาคารตางประเทศ
สัดสวนที่เพิ่มสูงขึ้นของกลุมทุนตางประเทศทาทายความเปนเจาของ และอํานาจการตัดสินใจทางการ
บริหาร จนกระทั่งธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ตองปรับโครงสรางการบริหารและนําเทคโนโลยีการ
จัดการทางการเงินที่ทันสมัยมาใชในการบริหารจัดการ
เมื่อแนวคิดในการทําธุรกิจธนาคารพาณิชยเปลี่ยนแปลงไป ปจจัยภายนอกที่สําคัญที่
สงผลถึงการเปลี่ยนแปลงในพัฒนาการของธนาคารพาณิชยของประเทศไทย ไดแก แนวคิดทุนนิยม
โลกาภิวัตนที่สงผลใหเกิดการเปดเสรีทางการเงิน ประเทศไทยไดเปดรับแนวคิดเสรีทางการเงินพรอม
กับสิ่งที่เรียกวา โลกาภิวัตนหรือแนวคิดโลกไรพรมแดน ธนาคารพาณิชยมีความสําคัญในฐานะที่เปน
สถาบันหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดระยะเวลาของการพัฒนาของธนาคารพาณิชย
จึงไมอยูในฐานะที่จะดําเนินธุรกิจอยางมีอิสระ เชน ธุรกิจอื่น ๆ พรอมกับการปรับตัวรองรับการแขงขัน
ที่จะเกิดขึ้นจากการเปดเสรี ธนาคารพาณิชยตองดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับนโยบายและทิศทางของ
การพัฒนาของภาครัฐหรือนักการเมือง
โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายใหมๆที่เกิดขึ้นมาเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เชน การจัดตั้งธนาคารประชาชน การจัดตั้งธนาคารวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็กในประเทศไทย
จึงเปนที่นาสนใจวาธนาคารพาณิชยในประเทศไทยจะตอบสนอง
นโยบายดังกลาวจากผูนํารุนใหม ๆ ทั้งในภาครัฐบาลและองคกรธุรกิจเหลานี้อยางไร และหากทําไมได
จะเกิดผลกระทบอยางไรกับธนาคารพาณิชยในประเทศไทย
โดยที่สถาบันธนาคารพาณิชยเปนสถาบันที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับธนาคารพาณิชยยอมสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ
ในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น ในการศึกษาสภาวะการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน ซึ่งสงผล
กระทบตอการเปลี่ยนแปลงของธนาคารพาณิชยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางนโยบายและพฤติกรรมในการดําเนินธุรกิจ จึงมีความสําคัญเพื่อจะไดทราบและ
วางแผนรองรับทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางถูกตอง
และเปนประโยชนตอทุกฝาย
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โดยเฉพาะอยางยิ่งปรัชญาในการทําธุรกิจเพื่อใหเปนประโยชนตอประชาชนสวนใหญในสังคม โดย
การศึกษาครั้งนี้จะใชขอมูลของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารทหาร
ไทย เปนแหลงขอมูลในการศึกษา
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาเศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยโลกาภิวัตนทางการเงิน กับการปรับตัวของ
ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ดานโครงสรางองคกรและธุรกรรมทางการเงินในสภาวะโลกาภิวัตน
ทางการเงิน
รวมถึงศึกษาถึงความสัมพันธระหวางนโยบายของรัฐบาลกับการปรับตัวของธนาคาร
พาณิชยไทย
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.ศึกษาการปรับตัวของธนาคารพาณิชยในกระแสโลกาภิวัตน
รวมทั้งปจจัยที่
กอใหเกิดการปรับตัว โดยใหความสําคัญกับธนาคารพาณิชยที่เอกชนถือหุนโดยตรง ไดแก ธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพและธนาคารที่รัฐบาลรวมถือหุน ไดแก ธนาคารกรุงไทย โดยจะ
ทําการศึกษาดานโครงสรางองคกร โครงสรางผูถือหุน การดําเนินงานดานธุรกรรมทางการเงินตาง ๆ
และทําการศึกษาเปรียบเทียบถึงแหลงที่มา และการใชไปของเงินทุนของแตละธนาคารที่ทําการศึกษา
2.ศึกษาของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการปรับตัวของธนาคารพาณิชย รวมทั้งผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นตอกลุมผลประโยชนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
1.4 นิยามศัพท
ธนาคารพาณิชย (Commercial Bank)
ธนาคารที่ประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้น
ระยะเวลาที่กําหนดไว และใชประโยชนจากเงินนั้นไปในทางใดทางหนึ่งหรือหลายทาง เชน ใหกูยืม ซื้อ
หรือเก็บเงินตามตั๋วแลกเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด ตลอดจนซื้อหรือขายเงินตราตางประเทศ
ทั้งนี้ จะประกอบธุรกิจประเภทอื่น ๆ อันเปนประเพณีของธนาคารพาณิชยดวยก็ได สําหรับธนาคาร
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พาณิชย คือ ธนาคารที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการธนาคารพาณิชยและหมายความรวมถึงสาขาของ
ธนาคารตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการธนาคารพาณิชยดวย
ธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบ (Universal banking)
หมายถึง
ธนาคารที่ใหบริการทางการเงินแกลูกคาไดทุกกลุมและทําธุรกรรมทาง
การเงินไดเกือบทุกประเภท ยกเวนเปนนายหนาซื้อขายหุนและทําธุรกิจประกันภัย โดยปลอยสินเชื่อได
รายละไมเกินรอยละ 25 ของเงินกองทุน โดยตองมีเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงชั้นที่หนึ่ง (หมายถึงทุน
จดทะเบียนแลวและหุนสามัญ) รวมทั้งสํารองและสวนเกินที่เกิดขึ้นจากกําไรสะสมที่จัดสรรแลวหรือ
สํารองอื่น ๆ เชน สวนล้ํามูลคาหุนทุนกําไรสุทธิคงเหลือหลังจากจัดสรร และสํารองตามกฏหมายไมต่ํา
กวา 5,000 ลานบาท
ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย (Retail banking)
เปนธนาคารที่เนนการใหบริการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และผูมีรายไดนอยใน
เมืองและชนบท
โดยธุรกรรมที่สามารถทําไดจะเหมาะสมกับกลุมลูกคาไมสามารถจะใหบริการได
ปริวรรตเงินตราและใหบริการบัญชีเช็คได โดยสามารถปลอยสินเชื่อไดรายละรอยละ 10 ของ
เงินกองทุน มีเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงชั้นที่หนึ่งไมต่ํากวา 250 ลานบาท ธนาคารพาณิชยเพื่อราย
ยอยจะมุงเนนธุรกรรมดังนี้
1.ระดมเงินฝากจากประชาชนรายยอย ๆ
2.ผลิตภัณฑของธนาคารจะเปน เงินปลอยกูขนาดเล็กในภาคครัวเรือนและสวนบุคคล
3.ธุรกิจจะดําเนินตอเนื่องตองการการประหยัดตอขนาด (Economy of scale) คือ มี
จํานวนลูกคามากราย เพื่อกระจายความเสี่ยง คือ ลูกคาแตละรายจะมีวงเงินสินเชื่อต่ํา
4.เนนเครือขายของธนาคาร และใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
สถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร (Non-Bank)
เนนธุรกิจที่ไมรับเงินฝากจากประชาชนแตปลอยกูใหกับผูที่ตองการเงินทุน ในปจจุบัน
กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทย กํากับดูแลธุรกรรมที่ปลอยกูบางประเภทใหกับผูบริโภค
เชน บัตรเครดิตและสินเชื่อสวนบุคคล เปนตน เพื่อดูแลใหผูใชบริการไดรับบริการอยางเปนธรรม
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1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.ทําใหทราบถึงแนวทางการปรับตัวของธนาคารพาณิชยในประเทศ ในดานตาง ๆ
ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ภายใตสภาวะโลกาภิวัตน แนวโนมบทบาทของธนาคารในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งกลุมผลประโยชนที่เกี่ยวของ
2.ทราบถึงความสัมพันธของนโยบายรัฐบาล กับการปรับตัวของธนาคารพาณิชยใน
ประเทศไทย เพื่อรองรับการแขงขันที่เพิ่มมากขึ้นในยุคโลกาภิวัตน
3.ทราบถึงทิศทางในการดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย
รวมทั้งรูปแบบการ
ใหบริการในอนาคตหลังการเปดเสรีทางการเงิน
1.6 วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ใชวิธีการพรรณนาวิเคราะห
(Descriptive Analysis) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลสามารถจําแนกไดตามประเภทของขอมูล ดังนี้
1.ขอมูลปฐมภูมิ อันประกอบไปดวย ขอมูลเชิงคุณภาพตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธนาคาร
พาณิชยและขอมูลเชิงปริมาณที่มีการเก็บรวบรวมไว แตไมไดจัดทําอยางเปนระบบและเผยแพร ขอมูล
ปฐมภูมิทําการเก็บรวบรวมโดยการสัมภาษณกลุมบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของไมวาจะเปนผูบริหาร หรือ
เจาหนาที่ของธนาคารพาณิชย รวมทั้งการคนควาขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2.ขอมูลทุติยภูมิ อันประกอบไปดวย สถิติหรือขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่ไดมี
การเก็บรวบรวมไว งานวิจัยและบทความและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ขอมูลทุติยภูมินี้เก็บรวบรวม
โดยการคนควาจากหนวยงานตาง ๆ อาทิ สถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง
หอสมุดแหงชาติ และหองสมุดในสถาบันการศึกษาตาง ๆ เปนตน

บทที่ 2
แนวคิด วรรณกรรมปริทัศนและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ธุรกิจธนาคารพาณิชยมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทิศทางใน
การดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย ยอมสงผลถึงภาคธุรกิจอื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจธนาคาร
พาณิชย จึงเปนธุรกิจที่ถูกควบคุมดูแลอยางใกลชิดจากภาครัฐ อีกประการหนึ่งแนวทางในการ
ดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย จําเปนตองสอดคลองกับนโยบายในการพัฒนาประเทศของฝาย
การเมืองที่ผลักเปลี่ยนกันเขามาบริหารประเทศ การวางแผนธุรกิจจึงจําเปนตองติดตามแนวคิดของ
นักการเมือง รวมทั้งตองมีการปฏิสัมพันธกับกลุมผลประโยชนตาง ๆ ไมวาจะเปนผูมีอํานาจ
ขาราชการหรือนักการเมืองหรือนักธุรกิจที่เกี่ยวของ
รวมถึงการตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ธนาคารแหงประเทศไทย
ในการศึกษาการปรับตัวของธนาคารพาณิชยใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคการเปดเสรีทางการเงินในยุคโลกาภิวัตน โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลัง
วิกฤตทางเศรษฐกิจในป 2540 จะทําใหบริบทในการดําเนินธุรกิจเปนจะเปนนโยบายธุรกิจ หรือ
โครงสรางขององคกร จะมีแนวโนมในการดําเนินธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรจะไดอาศัยกรอบ
แนวคิดที่เกี่ยวของ 3 แนวคิด ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน
ทางการเงิน และแนวคิดเกี่ยวกับกลุมผลประโยชน ซึ่งผูวิจัยขออรรถาธิบาย ดังนี้
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
2.1.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ
Ira Sharkansky (1970:1) ใหนิยามนโยบายสาธารณะไววา นโยบายสาธารณะ
คือ กิจกรรมที่กระทําโดยรัฐบาล ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของรัฐบาล อาทิเชน การจัดการ
ศึกษา การจัดสวัสดิการ และการกอสรางทางหลวงโดยรัฐ รวมทั้งขอกําหนดและระเบียบในการ
ควบคุมและกํากับการดําเนินกิจกรรมของปจเจกบุคคลและนิติบุคคลทั้งมวล
ตลอดจนการ
ดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ อาทิ การรักษาความสงบเรียบรอยของตํารวจและตรวจสอบราคา
สินคาการควบคุมการจําหนายยาและอาหาร เปนตน นอกจากนี้นโยบายสาธารณะยังหมายรวมถึง
การเฉลิมฉลองของรัฐพิธีตาง ๆ อาทิเชนการเฉลิมฉลองวันชาติ วันกองทัพ วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาขององคพระประมุข เปนตน นอกจากจะครอบคลุมกิจกรรมภายในประเทศทั้งหมดแลว
ยังครอบคลุมกิจกรรมตางประเทศทั้งหมดอีกดวย อาทิเชน นโยบายการคาระหวางประเทศ ความ
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รวมมือกับองคการระหวางประเทศ การรวมตัวเปนกลุมองคการระหวางประเทศและความสัมพันธ
ระหวางประเทศ เปนตน
วิเคราะหจากแนวความคิดของ Sharkansky จะเห็นไดวา Sharkansky พยายาม
จะสื่อความหมายของนโยบายสาธารณะในลักษณะที่เปนรูปธรรมเขาใจงาย กลาวคือ กิจกรรมใดที่
รัฐบาลกระทํา ไมวาจะเปนกิจกรรมภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ถือเปนนโยบายสาธารณะ
ทั้งสิ้น ภายใตความหมายนี้จะไมครอบคลุมสิ่งที่รัฐบาลเพียงแตพูดหรือตั้งใจจะทํา หรือสิ่งที่
รัฐบาลตัดสินใจไมกระทํา นอกจากนี้ Sharkansky ยังมิไดเนนถึงเปาหมายของกิจกรรมที่รัฐบาล
กระทําและทําไมตองกระทํา หรือกิจกรรมที่รัฐบาลกระทําเกี่ยวของกับความตองการของประชาชน
หรือคานิยมของสังคมอยางไร
Thomas Dye (1984:1) ใหความหมายไววานโยบายสาธารณะ คือ สิ่งที่รัฐบาล
เลือกจะกระทําหรือไมกระทํา ในสวนที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทําจะครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ทั้งหมด
ของรัฐบาล ทั้งกิจกรรมที่เปนกิจวัตรและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบางโอกาส อาทิเชน การควบคุมความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคม และความพยายามในการขจัดความขัดแยงกับสังคมอื่น ๆ เปนตน และมี
วัตถุประสงคใหกิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทําบรรลุเปาหมายดวยดี ในการใหบริการแกสมาชิก
ในสังคม
James Anderson (1994:5-6) ใหทัศนะเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะไววา
นโยบายสาธารณะ คือ แนวทางการปฎิบัติหรือการกระทําซึ่งมีองคประกอบหลายประการ ไดแก
ผูปฎิบัติหรือชุดของผูกระทําที่จะตองรับผิดชอบในการแกไขปญหาที่เกี่ยวของสังคม
โดยมี
จุดมุงหมายชัดเจนวา สิ่งใดที่จะตองกระทําใหเสร็จมิใชสิ่งที่รัฐบาลเพียงแตตั้งใจจะกระทําหรือ
เสนอใหกระทําเทานั้น
เปนการจําแนกใหเห็นความแตกตางที่ชัดเจนระหวางนโยบายกับการ
ตัดสินใจของรัฐบาล
ซึ่งเปนประเด็นสําคัญระหวางการเลือกทางเลือกที่ตองเปรียบเทียบกัน
(Competing Alternatives) กลาวคือ การตัดสินใจของรัฐบาลอาจแสดงออกถึงความตั้งใจ หรือ
ขอเสนอของรัฐบาลที่จะกระทําเทานั้น โดยในความเปนจริงอาจไมเกิดการกระทําขึ้นเลย แตในดาน
นโยบายสาธารณะนั้นจะตองปรากฎการกระทําที่มีจุดมุงหมายชัดเจน
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นโยบายสาธารณะอาจไดรับการพัฒนาโดยหนวยงานของรัฐ
หรือขาราชการ
พรรคการเมือง หรือองคการเอกชนที่อาจมีอิทธิพลตอการพัฒนานโยบายของรัฐก็ได Anderson
(อางในสมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2546:8) จําแนกใหเห็นวานโยบายสาธารณะมีลักษณะสําคัญ ดังนี้
1.นิยามของนโยบายสาธารณะจะตองเชื่อมโยงระหวางนโยบาย
สาธารณะกับการกระทําใหบรรลุเปาหมาย มากกวาการกําหนดใหเปนไปตามโอกาสที่จะเปนไปได
นโยบายสาธารณะภายใตระบบการเมืองสมัยใหมมิไดเสนอขึ้นลอย ๆ แตถูกกําหนดขึ้นเพื่อบรรลุ
เปาหมายที่เฉพาะเจาะจงหรือกอใหเกิดลัพธที่ชัดเจน
ถึงแมวานโยบายสาธารณะจะไมประสบ
ความสําเร็จเสมอไปก็ตาม แตขอเสนอนโยบายสาธารณะอาจเปนแนวความคิดที่เปนประโยชนใน
ฐานะที่เปนสมมุติฐานที่จะนําไปสูการกระทําที่เฉพาะเจาะจง เพื่อบรรลุเปาหมายเฉพาะอยางใด
อยางหนึ่ง อาทิเชน เพื่อการเพิ่มรายไดแกเกษตรกร รัฐบาลอาจใหการอุดหนุนการเกษตรและ
ควบคุมการผลิต เพื่อมิใหผลผลิตลนตลาดโครงการนี้อาจชวยใหเกษตรกรบางสวนไดรับรายได
เพิ่มขึ้นแตมิใชเกษตรกรทั้งหมด
2.นโยบายสาธารณะประกอบดวยจํานวนชุด
หรือแบบแผนของการ
กระทําที่ดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐอยางตอเนื่องมากกวาการแบงแยก หรือการใชดุลยพินิจ
ตัดสินใจเฉพาะกรณี นโยบายสาธารณะครอบคลุมไมแตเพียงการตัดสินใจผานกฎหมายหรือการ
กําหนดระเบียบสําหรับกรณีบางกรณีเทานั้น แตหมายรวมถึงการตัดสินใจที่เปนผลผลิตตามมาโดย
มุงที่จะกอใหเกิดการบังคับใชใหเปนไปตามกฎระเบียบที่กําหนดไว อาทิเชน นโยบายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและสุขภาพในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมตามกฎหมายป พ.ศ.2513 ของ
สหรัฐอเมริกา มิไดกําหนดขึ้นเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสุขภาพและความปลอดภัยตาม
วิชาชีพป พ.ศ.2513 แตเปนการพิจารณาขึ้นเพื่อสงเสริมใหการปฎิบัติเปนไปโดยสมบูรณ โดยการ
ออกกฎระเบียบตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอยางแทจริง โดย
ครอบคลุมทั้งระเบียบการบริหาร การตีความ การตัดสินใจของตุลาการ การอธิบายรายละเอียด
และการประยุกตใชใหสอดคลองกับสถานการณเฉพาะโดยตรง
3.นโยบายสาธารณะเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองตอความตองการนโยบายของ
ประชาชน
หรือตอผูที่อางถึงสิ่งที่ตองกระทําหรือไมกระทําตอประเด็นสาธารณะบางประเด็นที่
นําเสนอโดยเอกชนอื่น ๆ ตัวแทนกลุมผลประโยชนหรือขาราชการหนวยอื่น ๆ ตอขาราชการหรือ
หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในแตละเรื่องใหเกิดการกระทําตามขอเรียกรอง คําประกาศนโยบาย
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ในลักษณะหนึ่ง คือ การแสดงออกที่แปนทางการหรือการระบุความชัดเจนของนโยบายสาธารณะ
รูปธรรมของคําประกาศเหลานี้ ไดแก พระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี พระราชกํานด
กฎกระทรวง ระเบียบปฏิบัติ หรือความเห็นของตุลาการ รวมทั้งคําประกาศหรือคําปราศรัยของผูนํา
รัฐบาลโดยระบุถึงความตั้งใจของรัฐบาล เปาหมายและสิ่งที่ตองการกระทําใหปรากฎเปนจริง
4.นโยบายสาธารณะเกี่ยวของกับสิ่งที่รัฐบาลจะตองกระทําจริง ๆ มิใชแต
เพียงเรื่องที่ตั้งใจกระทํา หรือสิ่งที่รัฐบาลเพียงแตพูดวาจะกระทําเทานั้น ในประเด็นนี้จะพิจารณา
หรือใหความสนใจเกี่ยวกับผลลัพธจากการกระทําของรัฐบาลเปนสําคัญ เพราะถาไมมีการกระทําก็
จะไมมีผลลัพธเกิดขึ้นแตอยางไร
5.นโยบายสาธารณะอาจมีลักษณะทางบวกหรือลบ กลาวคือ นโยบาย
บางนโยบายอาจกําหนดขึ้นเพื่อแกไขปญหาของประชาชนใหบรรลุผล อาทิเชน นโยบายกําจัดขยะ
โดยใชเตาเผาปลอดมลพิษ เปนตน ลักษณะนโยบายเชนนี้ถือเปนนโยบายทางบวก แตในบางกรณี
หนวยงานของรัฐอาจตัดสินใจไมกระทํา ทั้งที่เปนเรื่องที่ควรจะกระทํา อาทิเชน การกําหนดให
เทศบาลทุกเขตตองจัดทําหรือเตรียมแผนจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียในเขตชุมชนเทศบาล เปนตน
การไมกระทําดังกลาวถือวาเปนนโยบายทางลบ
เพราะจะทําใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมของชุมชนเทศบาลทั้งในปจจุบันและอนาคตมากขึ้น
6.นโยบายสาธารณะในฐานะที่เปนนโยบายทางบวก โดยทั่วไปจะปรากฎ
ในลักษณะของกฎหมายหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย อาทิเชน กฎหมายภาษีอากร กฎหมาย
ควบคุม การนําเขาสินคา และกฎหมายควบคุมความเร็วของรถยนตบนทางดวน เปนตน หากผูใด
ฝาฝนกฎหมายเหลานี้จะตองถูกปรับหรือถูกลงโทษ ซึ่งหมายความวา นโยบายสาธารณะมีผล
บังคับใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายในขณะที่เอกชนไมมีอํานาจดังกลาว
เมื่อวิเคราะหความหมายของนโยบายสาธารณะจากแนวความคิดของ Anderson
จะเห็นไดวามีสวนที่แตกตางจากแนวความคิดของ Dye อยางชัดเจน คือ สวนที่ Anderson มิไดให
ความหมายครอบคลุมถึงสิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะไมกระทํา ซึ่งเปนสวนที่มีความสําคัญอยางยิ่งสวน
หนึ่งดังไดกลาวไวแลว สําหรับประเด็นที่เปนจุดเดนตามความหมายของ Anderson คือ สวนที่
Anderson ระบุวา การกระทําของรัฐบาลที่เรียกวานโยบายสาธารณะจะตองมีจุดมุงหมายชัดเจน
วาสิ่งใดที่จะตองกระทําใหสําเร็จ และจําแนกใหเห็นความแตกตางระหวางนโยบายสาธารณะและ
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การตัดสินใจของรัฐบาลวา
นโยบายสาธารณะจะหมายถึงสิ่งที่รัฐบาลลงมือกระทําอยางเปน
รูปธรรมแลวเทานั้น สวนการตัดสินใจของรัฐบาลอาจเปนเพียงการแสดงความตั้งใจที่จะกระทําหรือ
ขอเสนอที่จะกระทําแตอาจมิไดลงมือกระทําก็ได นอกจากนี้ Anderson ยังชี้ใหเห็นถึงบทบาทของ
บุคคลและองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนานโยบายสาธารณะทั้งทางตรงและทางออม
รวมทั้งการจําแนกลักษณะสําคัญของนโยบายสาธารณะใหผูศึกษาเขาใจอยางละเอียดชัดเจน ซึ่ง
เปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูที่เริ่มตนศึกษาเรื่องนโยบายสาธารณะ
Kenneth Prewitt และ Sidney Verba (อางใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2546 : 11)
ใหทัศนะเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะไววานโยบายสาธารณะ คือ พันธะสัญญาระยะยาวในการ
ดําเนินกิจกรรมอยางเปนแบบแผนของรัฐบาล โดยมุงถึงสิ่งที่รัฐบาลกระทําจริงมากกวาสิ่งที่รัฐบาล
พูด Prewitt และ Verba เห็นวาเพื่อการทําความเขาใจตอนโยบายสาธารณะของรัฐบาลอยาง
ชัดเจนประชาชนจะตองติดตามการบัญญัติกฎหมายของฝายนิติบัญญัติอยางใกลชิด
รวมทั้ง
กฎกระทรวงและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ที่ฝายบริหารนํามาใชในการนํานโยบายไปปฏิบัติใหปรากฎ
เปนจริงในกรณีเฉพาะของกฎหมายแตละกรณี ซึ่งแตละขั้นตอนลวนมีความสําคัญทั้งสิ้น ดัง
ตัวอยางตอไปนี้
1.ขั้นตอนของการบัญญัติกฎหมาย ฝายนิติบัญญติผานพระราชบัญญัติ
ควบคุมมลพิษในเขตชุมชน
2.ขั้นตอนการบริหาร
หนวยควบคุมมลพิษจะตองกําหนดกฎระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติเพื่อทําใหกฏหมายมีลักษณะเฉพาะเจาะจง โดยตองระบุใหชัดเจนวาในอากาศ
จะมีปริมาณฝุนไดเทาไร
และจะใหเวลานานเทาใดแกผูทําใหเกิดมลพิษที่จะปฏิบัติใหเปนตาม
กฏหมาย
3.ขั้นตอนการปฏิบัติ เจาหนาที่จะตองจัดหาเครื่องมือและอุปกรณสําหรับ
ตรวจสอบปริมาณฝุนในอากาศในพื้นที่ที่กําหนด ถาผลไมเปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
เจาหนาที่จะตองกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามที่กฎหมายระบุไว เพื่อใหกฎหมายมีผลบังคับอยาง
แทจริง
Prewitt และ Verba ยังใหขอคิดไวดวยวา ถาประชาชนเนนแตการอานกฎหมาย
โดยมิไดติดตามการปฏิบัติงานของรัฐบาลในเรื่องที่เกี่ยวของกับกฎหมายแตละกรณี ประชาชน
อาจจะไมเขาใจวามีอะไรเกิดขึ้นจริงตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม ดังนั้นประชาชนจึงควรติดตามดู
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กฎระเบียบและแนวปฏิบัติของหนวยงานที่รับผิดชอบใหชัดเจนดวย ถึงแมกระนั้นก็ตามประชาชนก็
อาจจะยังไมรูวาอะไรเกิดขึ้น เพราะผลที่ตองการขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติที่แทจริง ดังนั้น จึงเปนเรื่อง
ที่ประชาชนจะตองสนใจ คือ ผลลัพธของการนํานโยบายไปปฏิบัติดวยจึงจะมั่นใจไดวานโยบายนั้น
ไดผลหรือไมเพราะอะไร เมื่อวิเคราะหความหมายของนโยบายสาธารณะ จากแนวความคิดของ
Prewitt และ Verba จะเห็นไดวาเปนความพยายามที่จะอธิบายนโยบายสาธารณะ ในลักษณะที่
เปนความสัมพันธกับประชาชนวา จะทําอะไรบางเพื่อสนองตอบความตองการของประชาชน ซึ่ง
พันธะสัญญาดังกลาวจะตองมีลักษณะตอเนื่องยาวนาน เพื่อใหมั่นใจวาพันธะสัญญาดังกลาวจะ
ถูกนําไปปฏิบัติใหปรากฎเปนจริง
Prewitt และ Verba ระบุไวอยางชัดเจนวา นโยบายสาธารณะมีลักษณะเปน
กระบวนการโดยเริ่มตั้งแตขั้นตอนการบัญญัติกฎหมาย การบริหารและการปฏิบัติ เพื่อใหเขาใจ
กระบวนการนโยบายสาธารณะอยางชัดเจน ประชาชนควรสนใจติดตามการประกาศใชนโยบาย
สาธารณะของรัฐบาลตั้งแตเริ่มตน คือ การบัญญัติกฎหมาย จนกระทั่งเกิดผลลัพธของนโยบาย
เพื่อใหมั่นใจวาผลจากการนํานโยบายไปปฏิบัติ เปนไปตามจุดมุงหมายแหงพันธะสัญญาที่รัฐบาล
ใหไวหรือไม
2.1.2 แนวความคิดอื่น ๆ เกี่ยวกับความหมายของนโยบายสาธารณะ
เนื่องจากการศึกษานโยบายสาธารณะไดรับความสนใจอยางกวางขวาง ดังนั้น จึง
มีผูใหความหมายของนโยบายสาธารณะไวอีกมากมาย อาทิเชน
Robert Eyeston (1970:18) ใหความหมายไววา นโยบายสาธารณะ คือ
ความสัมพันธระหวางองคการของรัฐกับสิ่งแวดลอมขององคกร ซึ่งเปนความหมายที่คอนขางกวาง
และยากที่จะเขาใจความหมายที่แทจริง
เพราะสิ่งแวดลอมขององคการอาจจะหมายถึง
สิ่งแวดลอมทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง
สวนองคการของรัฐอาจมีความหมายครอบคลุม
องคการทั้งหมดของรัฐ สวนลักษณะของความสัมพันธระหวางองคการของรัฐกับสิ่งแวดลอมของ
องคการอาจมีหลายลักษณะ
จึงกลาวไดวาเปนความหมายที่มิไดระบุสาระสําคัญของนโยบาย
สาธารณะอยางชัดเจน
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Richard Rose (1969:19) ใหความหมายไววา นโยบายสาธารณะ คือ ชุดหรือ
แบบแผนของกิจกรรมของรัฐ ที่มีความตอเนื่องเพื่อกอใหเกิดผลลัพธที่พึงปรารถนา ดังนั้น นโยบาย
สาธารณะจึงมีน้ําหนักมากกวาการใชดุลยพินิจตัดสินใจของรัฐบาล ที่จะกระทําบางสิ่งบางอยาง
เทานั้น เพราะการตัดสินใจของรัฐบาลในหลายกรณีอาจไมมีการปฏิบัติที่เปนจริงก็ได ดังนั้น สิ่งที่
Rose พยายามเนนใหเห็นความแตกตางระหวางการตัดสินใจทั่ว ๆ ไป ของรัฐบาลกับกิจกรรมของ
รัฐบาลที่ถือวาเปนนโยบายสาธารณะ คือการตัดสินใจของรัฐบาลอาจนําไปสูการกระทําหรือไม
กระทําได แตนโยบายสาธารณะจะตองนําไปสูการกระทําเสมอ และการกระทํานั้นตองมีระบบมี
กระบวนการที่เรียกวาเปนชุดของการกระทําหรือแบบแผนของกิจกรรม โดยมีเปาประสงคที่จะตอง
กระทําใหบังเกิดผลลัพธที่พึงปรารถนา
Harold Lasswell และ Abraham Kaplan (1970:71) ใหความหมายไววา
นโยบายสาธารณะ หมายถึง การกําหนดเปาประสงค คานิยมและการปฏิบัติของโครงการของรัฐ
เปนการระบุอยางชัดเจนวา กิจกรรมที่เปนแผนงานหรือโครงการของรัฐที่เรียกวานโยบายสาธารณะ
จะตองสอดคลองกับคานิยมของสังคม
รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย
แนวความคิดของ Lasswell และ Kaplan จึงใหความชัดเจนเกี่ยวกับสาระสําคัญของนโยบาย
สาธารณะพอสมควร แมวาจะยังไมครอบคลุมสาระสําคัญอีกหลายประเด็นก็ตาม
G.Allison (1971) ใหความหมายของนโยบายสาธารณะไววา นโยบายสาธารณะ
หมายถึง กิจกรรมที่กระทําอยางตอเนื่องโดยกลุมผูกําหนดนโยบาย ซึ่งใชสถาบันทางสังคมที่
เกี่ยวของเปนผูรับผิดชอบในการทําความชัดเจน และการแสดงออกเกี่ยวกับคานิยมในสิ่งตาง ๆ ที่
แตละสถาบันเห็นวาเปนสิ่งที่พึงปรารถนาของสังคม ความเห็นของ Allison ใหความสําคัญตอ
ความตอเนื่องของกิจกรรมของรัฐบาลและกิจกรรมเหลานั้น ตองตอบสนองตอคานิยมของสังคม
โดยมีสถาบันหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเปนผูรับผิดชอบ
ซึ่งยังขาดสาระสําคัญอีกหลาย
ประเด็นเชนกัน
Robert Lineberry (1983) ใหทัศนะไววา นโยบายสาธารณะ คือ ชุดของการ
กระทําเพื่อการแกไขปญหาบางประการของสังคมใหบรรลุผล อาจกลาวไดวาเปนความหมายที่
คอนขางกระชับและมุงหมายประเด็นการแกไขปญหาบางประการของสังคม ซึ่งโดยความเปนจริง
นโยบายสาธารณะควรจะเกี่ยวของกับการแกไขปญหาทุกประการของสังคม Lineberry พยายาม
เนนใหเห็นความสําคัญของลักษณะของกิจกรรมที่ใชในการแกไขปญหาของสังคม วาจะตองเปน
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ชุดของกิจกรรม กลาวคือ ตองเปนระบบมีกระบวนการที่ชัดเจนและตองมีแผนงาน หรือโครงการที่
จําเปนอยางครบถวนเพื่อใหการปฏิบัติบรรลุเปาหมายที่ตองการ แนวความคิดของ Lineberry คง
ใหความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะไดบางสวนเทานั้น
James March และ Johan Olsen (1983) ใหทัศนะไววา นโยบายสาธารณะเปน
เครื่องมือของรัฐที่จะไปสูการบรรลุเปาประสงคของสังคม นโยบายสาธารณะจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของ
กับทฤษฏีของการเลือก และการศึกษาเกี่ยวกับตนทุนของกิจกรรมของรัฐบาลแนวความคิดของ
March และ Olsen ชี้ใหเห็นวา การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของรัฐบาลเพื่อบรรลุเปาประสงคที่พึง
ปรารถนานั้น
อาจมีทางเลือกในการดําเนินการไดหลายทางเลือกดังนั้นรัฐบาลจะตองเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
เพื่อใหการนําทางเลือกไปปฏิบัติบรรลุและการเลือกทางปฏิบัติที่
เหมาะสมนั้นเกี่ยวของกับการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของแตละทางเลือก
เพื่อนํามา
เปรียบเทียบในการตัดสินใจเลือก ในประเด็นนี้ March และ Olsen ไดชี้ใหเห็นถึงแนวทางปฏิบัติใน
การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมวา จะตองใชความความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหทางเลือกมาเปน
เครื่องมือ เปนการขยายความใหเกิดความเขาใจความสําคัญของการเลือกและเทคนิคการวิเคราะห
ทางเลือก เพื่อใหไดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
Brian Hogwood และ Lewis Gunn (1984: 19) ใหทัศนะเกี่ยวกับความแตกตาง
ระหวางนโยบายสาธารณะและการตัดสินใจวา
นโยบายสาธารณะมีความหมายกวางกวาการ
ตัดสินใจ นโยบายสาธารณะจะเกี่ยวของกับชุดของการตัดสินใจมากกวาการตัดสินใจเฉพาะเรื่อง
และนโยบายสาธารณะจะเกี่ยวของกับปฏิสัมพันธระหวางบุคคลจํานวนมาก โดยจะเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจไมมากก็นอย แนวความคิดของ Hogwood และ Gunn ยืนยันวาการตัดสินใจเปนสวน
หนึ่งของนโยบายสาธารณะ แตจะตองเปนการตัดสินใจที่มีลักษณะเปนชุดของการตัดสินใจเพราะ
นโยบายสาธารณะในแตละเรื่องจะเกี่ยวของกับกิจกรรม แผนงาน หรือโครงการจํานวนมากเสมอ
เพราะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความตองการของประชาชนจํานวนมาก ดังนั้น แนวความคิดของ
Hogwood และ Gunn จึงใหสาระที่เปนประโยชนตอการจําแนกความแตกตางระหวางการ
ตัดสินใจ และนโยบายสาธารณะอยางชัดเจน
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2.1.3 การวิเคราะหองคประกอบของความหมายนโยบายสาธารณะ
จากการศึกษาความหมายของนโยบายสาธารณะ
จากแนวความคิดของ
นักวิชาการตางๆ ดังไดกลาวมาแลว ผูศึกษาจําแนกลักษณะที่เปนองคประกอบสําคัญของนโยบาย
สาธารณะไดดังตอไปนี้
 เปนกิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทํา
 เปนการใชอํานาจของรัฐในการจัดสรรกิจกรรมเพื่อตอบสนองคานิยมของ
สังคม
 ผูมีอํานาจในการกําหนดนโยบายสาธารณะ ไดแก ผูนําทางการเมือง ฝาย
บริหาร ฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ พรรคการเมือง สถาบันราชการ
ขาราชการและประมุขของประเทศ
 กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทําตองเปนชุดของการกระทําที่มีแบบแผน
ระบบและกระบวนการอยางชัดเจน
เปนการกระทําที่มีการสานตออยาง
สม่ําเสมอ และตอเนื่อง
 กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทํามีเปาหมาย วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมาย
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนจํานวนมาก
 เปนกิจกรรมที่ตองกระทําใหปรากฎเปนจริง
มิใชเปนเพียงการแสดง
เจตนารมณหรือความตั้งใจที่จะกระทําดวยคําพูดเทานั้น
 กิจกรรมที่เลือกกระทําตองมีผลลัพธในการแกไขปญหาที่สําคัญของสังคม ทั้ง
ปญหาความขัดแยงหรือความรวมมือของประชาชน
 เปนการตัดสินใจที่จะกระทําเพื่อผลประโยชนของประชาชนจํานวนมาก มิใช
การตัดสินใจเพื่อประโยชนเฉพาะบุคคล และเปนชุดของการตัดสินใจที่เปน
ระบบมิใชการตัดสินใจแบบเอกเทศ
 เปนการเลือกทางเลือกที่จะกระทํา
โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห
ทางเลือกเหมาะสมที่สุด ทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
 เปนกิจกรรมที่เกิดจากการตอรองหรือประนีประนอมระหวางกลุม
ผลประโยชนเกี่ยวของ
 เปนกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งกิจกรรมภายในประเทศและระหวางประเทศ
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 กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทํา อาจกอใหเกิดผลทั้งทางบวก
และทางลบตอสังคม
 เปนกิจกรรมที่ชอบดวยกฎหมาย
ภาพ 1 องคประกอบของนโยบายสาธารณะ (สมบัติ ธํารงธัญวงศ 2546:23)

เปนกิจกรรมที่ชอบ
ดวยกฎหมาย

กิจกรรมที่รัฐ
เลือกกระทํา
หรือไมกระทํา

อาจกอใหเกิด
ผลกระทบทั้งทางบวก

เปนอํานาจใน
การจัดสรร
คานิยมของ

เปนอํานาจของ
ผูนําทางการเมือง

เปนชุดของการ
กระทําที่มีแบบ
แผนเปนระบบ
มีเปาหมายในการ
ตอบสนอง
ประชาชน

นโยบายสาธารณะ

เปนกิจกรรมที่ตอง
ปรากฎเปนจริง

เปนกิจกรรมทั้งใน
ประเทศและ
ตางประเทศ
เปนผลจากการตอรอง
ระหวางกลุม
ผลประโยชน

เปนการเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสม
ที่สุด

เปนการตัดสินใจเพื่อ
ประชาชนจํานวน

มีผลลัพธในการ
แกไขปญหาสังคม

ตัวแบบเชิงระบบ (System Model)
กรอบความคิดเชิงระบบมีฐานคติที่สําคัญวา ชีวิตจะดํารงอยูไดองคประกอบของ
สิ่งมีชีวิตจะตองทํางานอยางเปนระบบ กลาวคือ ระบบจะตองประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ ที่มี
หนาที่เฉพาะ และองคประกอบเหลานี้จะตองทํางานสอดประสานกัน ระบบจึงจะดํารงอยูไดถาหาก
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องคประกอบใดองคประกอบหนึ่งทําหนาที่บกพรองหรือไดรับความเสียหาย จะสงผลกระทบตอ
สมรรถนะของระบบทั้งหมด ผลกระทบที่มีตอสมรรถนะของระบบจะมากนอยหรือรุนแรงเพียงใด
ขึ้นอยูกับความสําคัญขององคประกอบที่ไดรับความเสียหาย (Strickand, et. Al, 1979:9)
จากแนวความคิดดังกลาว David Easton (1957:383-400) ไดนํามาประยุกตใน
การอธิบายการเมืองวา การเมืองดํารงอยูเสมือน “ชีวิตการเมือง” (Political Life) ดังนั้น ชีวิต
การเมืองจึงตองดํารงอยูอยางเปนระบบ ซึ่งประกอบดวยความสัมพันธระหวางระบบการเมืองและ
สิ่งแวดลอมที่อยูลอมรอบระบบการเมือง พลังของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอระบบการเมือง เรียกวา
ปจจัยนําเขา
และสิ่งแวดลอมคือเงื่อนไขหรือสถานการณที่ถูกกําหนดใหอยูภายนอกกรอบของ
ระบบการเมือง สวนระบบการเมืองที่เปนเสมือนกลองดําของชีวิตการเมือง คือ กลุมของโครงสราง
และกระบวนการทางการเมืองที่กระทํากิจกรรมสัมพันธซึ่งกันและกัน หนาที่ของระบบการเมือง คือ
การใชอํานาจในการจัดสรรคานิยมของสังคม
ซึ่งกอใหเกิดปจจัยนําออกหรือผลผลิตของระบบ
การเมือง
ผลผลิตของการเมืองจะถูกสงยอนกับเขาสูสิ่งแวดลอมในรูปของผลสะทอนกลับหรือ
ผลกระทบ โดยผลกระทบที่สิ่งแวดลอมไดรับจะถูกนํากลับเขาสูระบบการเมืองใหมในรูปของความ
ตองการและการสนับสนุนจากสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางระบบการเมืองและสิ่งแวดลอมจะ
เปนความสัมพันธแบบพลวัตร (Dynamic System) โดยจะมีการปรับตัวเพื่อสรางระบบใหมีความ
สมดุลย เพื่อใหชีวิตการเมืองดํารงอยู ตลอดไป (Easton, 1965)
ภายใตกรอบความคิดเชิงระบบ นโยบายสาธารณะ (Public Policy) คือ ผลผลิต
ของระบบการเมือง ซึ่งเกิดจากอํานาจในการจัดสรรคานิยมหรืออํานาจในการตัดสินใจนโยบายของ
ระบบการเมือง เมื่อระบบการเมืองรับขอมูลจากความตองการและการสนับสนุน จากสิ่งแวดลอม
ในรูปของปจจัยนําเขาแลว องคประกอบภายในระบบการเมือง อันไดแก สถาบันการเมืองจะนํา
ความตองการและการสนับสนุนจากสิ่งแวดลอมเขาสูกระบวนการปรับเปลี่ยนทางการเมือง และ
ระบบการเมืองจะใชอํานาจในการตัดสินใจ เพื่อตอบสนองความตองการและการสนับสนุนของ
ประชาชน ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญในการสรางพลังผลักดันของสิ่งแวดลอมที่มีตอระบบการเมือง
ความสัมพันธระหวางระบบการเมืองและสิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดนโยบายสาธารณะสามารถแสดง
ใหเห็นไดดังแผนภาพตอไปนี้ (Easton, 1965:112)

18
ภาพ 2 ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอม และระบบการเมืองที่กอใหเกิดนโยบาย
สาธารณะ
สิ่งแวดลอม
ปจจัยนําเขา

สิ่งแวดลอม
ความตองการ

ระบบการเมือง

การสนับสนุน

การตัดสินใจ
การกระทํา

นโยบาย
สาธารณะ

ผลสะทอนกลับ
สิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม

ความตองการของประชาชนที่มีตอระบบการเมือง ไดแก ความตองการบริการ
ดานการศึกษา การสาธารณะสุข สวัสดิการ สวัสดิภาพ บริการโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมและ
การสื่อสาร เปนตน
สวนการสนับสนุนของประชาชนที่มีตอระบบการเมือง ไดแก การปฏิบัติ
ตามกฏหมายการชําระภาษีอากร และการปฏิบัติตามการตัดสินใจนโยบายของรัฐบาล ระบบ
การเมืองจะดํารงอยูไมไดหากปราศจากการสนับสนุนของประชาชน
และประชาชนจะใหการ
สนับสนุนตอระบบการเมืองมากนอยเพียงใด
ขึ้นอยูกับการตัดสินใจนโยบายของรัฐบาลวาจะ
สนองตอบตรงความตองการของประชาชนมากนอยเพียงใด ดังนั้น การตัดสินใจนโยบายของระบบ
การเมืองจึงไดรับอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมจากสิ่งแวดลอมรอบระบบการเมือง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งอิทธิพลจากความตองการและการสนับสนุนของประชาชน
ซึ่งระบบการเมืองจะตอง
ตัดสินใจใหเกิดผลผลิตคือนโยบายสาธารณะที่มีเหตุผลและนาพึงพอใจ
คุณคาของตัวแบบเชิงระบบในการวิเคราะหการกําหนดนโยบายสาธารณะ ขึ้นอยู
กับคําถามสําคัญหลายประการ ไดแก (Dye, 1984:41)
ประการแรก อะไรคือมิติที่มีนัยสําคัญของสิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดความ
ตองการตอระบบการเมือง
ประการที่สอง อะไรคือคุณสมบัติที่มีนัยสําคัญของระบบการเมืองที่ทํา
ใหสามารถปรับเปลี่ยนความตองการไปสูนโยบายสาธารณะ และสามารถรักษาตัวระบบการเมือง
ไวไดตลอดไป
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ประการที่สาม ปจจัยนําเขาจากสิ่งแวดลอม มีผลกระทบอยางไรตอ
ระบบการเมือง
ประการที่สี่ คุณลักษณะของระบบการเมือง มีผลกระทบอยางไรตอ
เนื้อหาของนโยบายสาธารณะ
ประการที่หา ปจจัยนําเขาจากสิ่งแวดลอม มีผลกระทบอยางไรตอ
เนื้อหาของนโยบายสาธารณะ
ประการสุดทาย
นโยบายสงผลกระทบอยางไรตอสิ่งแวดลอมและ
คุณลักษณะของระบบการเมือง โดยผานกระบวนการสะทอนกลับ
2.2 แนวคิดโลกาภิวัตนทางการเงิน
ในระยะเวลา 10 กวาปที่ผานมานี้ สังคมไทยไดมีการกลาวถึงเรื่องโลกาภิวัตน
(Globalization) กันอยางแพรหลายพรอมกับคําถามวาโลกาภิวัตนคืออะไร และโลกาภิวัตนจะ
สงผลกระทบตอสังคมไทยอยางไร คําศัพทตนตอของ “โลกาภิวัตน” มาจากภาษาอังกฤษวา
Globalization คํานี้เริ่มใชกันครั้งแรกเมื่อป 2528 โดยใชเรียก “กระบวนการผสมผสานเศรษฐกิจ
ของประเทศตาง ๆ เขากับตลาดระดับโลก” ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาคเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศอยางเขมขนมากขึ้นในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา
“โลกาภิวัตน” เปนศัพทที่บัญญัติขึ้นในภาษาไทยเมื่อไมกี่ปที่ผานมา ตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน โลกาภิวัตน แปลวา “การแพรกระจายไปทั่วโลก การที่
ประชาคมโลกไมวาจะอยู ณ จุดใด สามารถรับรู สัมพันธหรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นไดอยาง
รวดเร็วกวางขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ โลกาภิวัตน คือ กระบวนการทาง
สังคมที่ผูคนในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วโลกไดตระหนักวา เขตพรมแดนทางภูมิศาสตรที่กําหนดลักษณะทาง
สังคมและวัฒนธรรมไดลดบทบาทและความสําคัญลง ซึ่งเปนผลมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารคมนาคมหลากหลายชนิดในยุคปจจุบัน เชน การมี
ระบบสารสนเทศผานดาวเทียม การเกิดขึ้นของแบบแผนการบริโภคและบริโภคนิยมโลก แบบ
แผนการดํารงชีวิตในสังคมเมืองใหญซึ่งคลายกันทั่วทั้งโลก การแขงขันกีฬา ซึ่งเปนที่สนใจของคน
ทั่วโลก การแพรหลายของอุตสาหกรรมทองเที่ยว การเสื่อมคลายของอํานาจอธิปไตยของรัฐชาติ
การตระหนักวาปญหาสิ่งแวดลอมเปนวิกฤติการณของโลก การแพรกระจายของโรคตาง ๆ การ
เกิดขึ้นของระบบการเมืองโลกและการปลุกเราความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนไปทั่วโลก จะเห็นไดวา
คําแปลนี้ยังไมครอบคลุมถึงสวนที่เปนแกนหลักของกระบวนการโลกาภิวัตน คือ ระบบเศรษฐกิจ
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ระหวางประเทศซึ่ง ไดแก การลงทุน การผลิตสินคาและบริการและการคาขายแลกเปลี่ยนขาม
พรมแดนประเทศนั่นเอง
2.2.1 ประวัติโลกาภิวัตนและการจัดระเบียบเศรษฐกิจโลก
โลกาภิวัตนในเศรษฐกิจโลก
โลกาภิวัตนที่เกิดขึ้นในระยะครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 เปนโลกาภิวัตนระลอกที่ 2
ระลอกแรกนั้นมีขึ้นในระยะครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 ในทั้งสองระลอกจะมีการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองการปกครองระหวางประเทศควบคูกันไปกับกระแสทางเศรษฐกิจที่เรียกกันวา “โลกาภิ
วัตน” การที่สองกระแสนี้เกิดขึ้นอยางควบคูกันนั้นมิไดเปนโดยบังเอิญแตเปนเพราะสองกระแสนี้
เสริมซึ่งกันและกัน โดยในโลกาภิวัตนระลอกแรกกระแสทางเศรษฐกิจจะเปนตัวนํา โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีทางการขนสงเปนตัวจักรใหญ โดยเฉพาะการขนสงทางเรือ การ
เปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีดังกลาว มีผลทําใหตนทุนการขนสงระหวางประเทศลดลงอยางรวดเร็ว
ผลที่ตามา คือ วิถีการคาเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงและรวดเร็ว บรรดาประเทศที่ปจจุบันเรียกวา
ประเทศโลกที่สาม (หรือที่จะเรียกตอไปนี้วาประเทศชายขอบ) เริ่มผลิตสินคาขั้นปฐมในปริมาณที่
สูงเพื่อสนองความตองการ
และเพื่อแลกกับสินคาอุตสาหกรรมประเภทอุปโภคและบริโภคจาก
ประเทศอุตสาหกรรมในสมัยนั้น อันไดแก ประเทศทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศยุโรป และ
ดานตะวันออกของอเมริกาเหนือ
ผลผลิตในประเทศชายขอบจะเปลี่ยนแปลงจะเพิ่มขึ้นจากเดิมมากมายเชนนี้ได
ตอเมื่ออยูภายใตเงื่อนไขวา ประเทศเหลานี้ยอมใหมีการเปลี่ยนแปลงบางประการ ในขั้นตนใน
ประเทศศูนยกลางจะพยายามผลักดันแกมบังคับ ใหประเทศชายขอบเซ็นสัญญาการคากับตน
อาทิเชน สัญญาระหวางประเทศอังกฤษกับประเทศไทยในป พ.ศ.2398 (ค.ศ.1855) แตถาผลักดัน
ไมไดก็จะเขาครอบครองเปนอาณานิคม อาทิ เชนกรณีที่ประเทศอังกฤษเขายึดลุมน้ําอิราวดี
ดานลางในระยะเวลาใกลเคียงกัน แตมีเงื่อนไขอีกประการหนึ่งที่ชวนใหประเทศศูนยกลางเขามา
ครอบงําอยางเบ็ดเสร็จก็คือ การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตในประเทศชายขอบบางแหง ตองอาศัย
การลงทุนในดานการผลิตและในการขนสงไปยังทาเรือ เมื่อมีการลงทุนแลวก็ตองมีการคุมครอง
ผลประโยชนของผูลงทุน ซึ่งจะกระทําไดก็จากการควบคุมอํานาจรัฐในประเทศชายขอบ ดวยเหตุนี้
จึงเกิดปรากฎการณการ “ลา” อาณานิคมขึ้นในชวงปลาย คริสตวรรษที่ 19
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ดังนั้น ระบบโลกาภิวัตนระลอกแรกจึงอาศัยระบบจักรวรรดินิยมเปนระบบกํากับ
ประเทศชายขอบโดยสมบูรณ แตเปนที่นาสังเกตวาในระหวางประเทศศูนยกลางดวยกัน แตละ
ประเทศเหลานี้ก็สามารถเลือกที่จะมีระบบการคุมครองเศรษฐกิจของตน และอาณานิคมของตน
ตามที่เห็นสมควร แตในดานการเงินนั้น ในที่สุดทุกประเทศในศูนยกลางก็เลือกที่จะผูกคาเงินตรา
ของตนกับคาของทองคํา ซึ่งใหเสถียรภาพกับระบบการเงินระหวางประเทศไดในระดับหนึ่ง ระบบ
ดังกลาวมีผลทําใหวิถีการคาสวนใหญ เปนการแลกเปลี่ยนสินคาอุตสาหกรรมและสินคาขั้นปฐม
ระหวางประเทศในศูนยกลางและประเทศชายขอบ การคาระหวางประเทศศูนยกลางดวยกันจะมี
อยูนอยในการคาโลกขณะนั้น อยางไรก็ตาม ระบบดังกลาวถึงแกอวสานทางดานการเมืองจาก
สงครามโลกครั้งที่ 1 ขณะที่ความพยายามที่จะรื้อฟนระบบการเงินเดิมถึงจุดจบ เมื่อเกิดมหาวิกฤต
โลกในระยะตั้งแต ค.ศ. 1931 เปนตนมา เหตุการณเหลานี้ไดทําใหประเทศศูนยกลางตองประสบ
ปญหาภายในประเทศและระหวางประเทศอยางรุนแรง และในที่สุดก็นําไปสูสงครามโลกครั้งที่ 2
เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองใกลจะสิ้นสุดลง ประเทศมหาอํานาจทางฝายพันธมิตร
ที่เปนทุนนิยมที่ยังหลงเหลืออยูมีสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ทั้งสองไดเริ่มวางแผนสําหรับการจัด
ระเบียบเศรษฐกิจโลก โดยมีการประชุมที่เมือง “เบร็ตตั้นวูดส” ในสหรัฐอเมริกาในเดือนสิงหาคม ป
ค.ศ.1971 ในการประชุมครั้งนี้ ความสนใจของสองประเทศนี้อยูที่การจัดระเบียบระหวางประเทศ
ศูนยกลางดวยกันเปนหลัก เรื่องของประเทศชายขอบนั้นแทบจะไมไดรับความสนใจแตอยางใด ผล
ของการประชุมครั้งนั้นก็คือ ขอเสนอที่จะตั้งสองในสามองคกรหลักที่เปนตัวจัดระเบียบคือ กองทุน
การเงินระหวางประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (WORLD BANK)
สวนดานการคานั้นมีการประชุมระหวางประเทศขึ้นหลายครั้ง โดยมีประเทศชาย
ขอบรวมอยูดวย และใหขอเสนอตาง ๆ ในที่ประชุม แตในที่สุดแลวขอเสนอเหลานี้ไมไดรับการ
ยอมรับแตอยางใด ที่ประชุมไดมีมติใหตั้งองคกรการคาระหวางประเทศ (International Trade
Organization) แตมติดังกลาวตกไปเพราะรัฐสภาสหรัฐเอมริกาไมยอมใหสัตยาบันกับขอตกลง
ดังกลาวในที่สุด ก็ยอมรับเฉพาะขอตกลงทั่วไปเกี่ยวกับภาษีศุลกากรและการคา (General
Agreement on Tariffs and Trade หรือ GATT) โดยใหมีสํานักงานเลขาธิการอยูที่กรุงเจนีวา
ในชวงสามทศวรรษแรกหลังจากสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง ระเบียบที่จัดขึ้นในทศวรรษ 1940 มี
ผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศศูนยกลางเปนหลัก
ในสามองคกรที่ตังขึ้นในชวงนั้นมีแต
ธนาคารโลกที่เขามามีบทบาทในประเทศชายขอบอยางเต็มตัวในทศวรรษ 1950 สวนกองทุน
การเงินระหวางประเทศและ GATT นั้นมีผลกระทบตอประเทศในศูนยกลาง โดยฉพาะอยางยิ่ง
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GATT ซึ่งมีสภาพเมื่อแรกเกิดที่คอนขางงอนแงน กลับประสบผลสําเร็จมากที่สุดในบรรดาองคกรที่
เกิดขึ้นในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สามารถจัดเปนเวทีเจรจาลดกําแพงภาษีในดานการคา
ระหวางประเทศไดอยางมาก ยังผลใหการคาระหวางประเทศศูนยกลางในชวงนั้นพุงสูงขึ้นอยาง
รวดเร็ว
เปนที่นาสังเกตวาในการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในชวงแรกนี้ ประเทศชายขอบ
ทั้งหลายแทบจะมิไดมามีสวนเกี่ยวของดวยกับกองทุนการเงินระหวางประเทศหรือกับ GATT ภาระ
สวนใหญของกองทุนการเงินระหวางประเทศในชวงนี้ เปนการดูแลเสถียรภาพของเศรษฐกิจของ
ประเทศศูนยกลางเปนหลัก และพยายามสงวนไวซึ่งระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ซึ่งเปนภาระหนาที่
ที่กําหนดไวตั้งแตการประชุมที่เบร็ตตั้นวูดส แตเมื่อประเทศศูนยกลางเลิกยึดนโยบายรักษาอัตรา
แลกเปลี่ยนของตนนับตั้งแตทศวรรษ 1970 เปนตนมา บทบาทของกองทุนการเงินระหวางประเทศ
ในประเทศศูนยกลางก็ลดนอยถอยลงเปนอยางมาก
จึงไดหันมาแกปญหาการเงินการคลังของ
ประเทศชายขอบเปนหลัก ขณะเดียวกันระหวางที่ประเทศศูนยกลางประสบผลสําเร็จในการลด
กําแพงภาษีตอกันอยางรวดเร็ว ประเทศชายขอบซึ่งพึ่งไดรับเอกราชใหม ๆ ก็เริ่มมีนโยบายที่จะ
ปกปองอุตสาหกรรมของตนอยางเขมขน ประเทศที่เปนภาคีของ GATT ไดใชเวทีรางกฎเพื่อมิใหตน
ตกอยูภายใตวินัยของ GATT เชน Non-Reciprocity, Special and Differential Treatment และ
Generalized System of Preferences (GSP) ไดถือกําเนิดตั้งแตยุคนี้
ดั้งนั้น ประเทศชายขอบทั้งหลายสามารถอยูนอกกระแสโลกาภิวัตนไดตลอดมา
จนกระทั่งประมาณป ค.ศ.1980 หลังจากนั้นประเทศชายขอบไดเขาไปมีสวนรวมในการเจรจาใน
รอบการคา Uruguay ซึ่งเปนรอบแรกที่ประเทศชายขอบมิไดพยายามขอยกเวนใหกับตนเอง แตเขา
มาเจรจาและเรียกรองใหประเทศศูนยกลางลดกําแพงภาษี และเปลี่ยนระบบการคาที่สําหรับสินคา
ที่ตนสนใจเปนพิเศษ เชน สิ่งทอ เปนตน ดวยทศวรรษที่ 1980 และทศวรรษที่ 1990 จึงเปนชวงที่
ประเทศชายขอบ เริ่มมีบทบาทที่เดนชัดขึ้นและตองหันมารับความดูแลจากกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศบอยครั้งขึ้น

23
2.2.2 กระบวนการหลักของโลกาภิวัตน
การแปรรูปกิจการของรัฐเปนของเอกชน
ผูที่สนับสนุนตลาดเสรีจะตอตานการแทรกแซงของรัฐในระบบเศรษฐกิจ
ไม
ตองการใหรัฐมีบทบาททําธุรกิจไมวาจะเปนในฐานะผูผลิต เจาของกิจการ หรือผูแจกจายบริการใด
โดยใหเหตุผลวา รัฐไมมีทางที่จะทําธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพเทากับเอกชน ดังนั้น ผูสนับสนุน
โลกาภิวัตนจึงเรียกรองใหมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหเปนธุรกิจเอกชน
หลายประเทศไดขาย
รัฐวิสาหกิจใหแกบริษัทเอกชนไปดําเนินการแทนเปนจํานวนมากแลว นอกจากการขายกิจการไป
ทั้งหมด ยังมีมาตรการแปรรูปกิจการของรัฐเปนของเอกชนในลักษณะอื่น ๆ ดังนี้
1.การจางเหมาชวงและการซื้อบริการจากภายนอก (เอาทซอรสซิง) คือ การเอา
งานหรือบริการของรัฐบางเรื่องที่เจาหนาที่ของรัฐเคยดําเนินการเอง ไปจางบริษัทเอกชนใหทํางาน
นั้นแทน ตัวอยางเชน การจางบริษัทรักษาความปลอดภัยมาทําหนาที่แทนยามที่เปนพนักงานของ
รัฐ การจางเหมาบริษัทโฆษณาใหทําการประชาสัมพันธโครงการของรัฐ
2.การสงเสริมการรวมลงทุนระหวางรัฐกับเอกชนเปนหุนสวนกัน
3.การขายที่ดินของรัฐ
4.การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบริการเพิ่มขึ้นจากประชาชนผูใชบริการของรัฐตาง ๆ
เชน น้ําประปา ไฟฟา โรงเรียน เพื่อใหสามารถคืนทุนที่รัฐลงไปได
การลดระเบียบขอบังคับ
มาตรการในแนวนี้มีหลากหลาย
ลวนมุงที่จะลดบทบาทของรัฐในการควบคุม
ลักษณะประเภทและขนาดของการผลิต ราคาสินคาที่ซื้อขายกัน โดยปลอยใหเปนไปตามความ
ตองการซื้อ (อุปสงค) และปริมาณสินคาที่มีอยูในตลาด (อุปทาน) เปนหลัก ไดแก
1.การยกเลิกการอุดหนุน บริการทางดานสังคมหลาย ๆ อยางไดรับการอุดหนุน
ดวยเงินงบประมาณของรัฐโดยผูรับบริการไมตองจายเงินหรือจายในราคาต่ํา ตัวอยางเชน คา
โดยสารรถประจําทางในกรุงเทพฯ คาตรวจรักษาโรคในสถานพยาบาลของรัฐ
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2.การยกเลิกการควบคุมราคา รัฐสามารถกําหนดราคาขายชั้นสูงของสินคาบาง
ชนิดที่อาจเปนสิ่งจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต เชน แกสหุงตม น้ําตาล การยกเลิกการควบคุม
ราคาหมายความวา ผูขายจะเปนผูกําหนดราคาไดเอง
3.การลดภาษีทางตรง ภาษีทางตรง ไดแก ภาษีที่เรียกเก็บจากรายไดของบุคคล
และกําไรของธุรกิจทุกประเภท การลดภาษีทางตรงก็เพื่อที่คนรวยและบริษัทที่มีกําไรจะไดมีเงินมา
ลงทุนในการผลิตสินคาและบริการเพิ่มขึ้น
4.การลดหรือเลิกการควบคุมธุรกิจของเอกชน หมายถึง การแกไขกฎหมายที่
กําหนดแนวปฏิบัติดานตางๆ ในการประกอบการธุรกิจ เชน การจายคาแรงขั้นต่ํา สภาพการทํางาน
การขจัดของเสียและมลภาวะ เปนตน เพื่อใหธุรกิจมีอิสระมากขึ้นและสามารถลดตนทุนลงได
การเปดเสรีดานการคาและการเงิน
การเปดเสรี หมายความถึง การปลอยใหสินคา บริการ และเงิน ไหลเขาออกขาม
พรมแดนประเทศไดอยางเสรีมากขึ้น วัตถุประสงคของการเปดเสรีคือการชวยใหการดําเนินกิจการ
ธุรกิจขามชาติทําไดสะดวกงายดายขึ้น ซึ่งคาดวาจะชวยใหมีการนําเขาสงออกเพิ่มขึ้นและมีการ
กูยืมเงินมาลงทุนไดสะดวกขึ้น ทําใหทุกประเทศสามารถผลิตสินคาและบริการเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจ
ของโลกโดยรวมก็จะเติบโตขึ้น การเปดเสรีทางการคามักจะดําเนินควบคูไปกับนโยบายดานการ
ลงทุน รัฐบาลมักจะใชมาตรการเปดเสรีทางการคาเปนแรงดึงดูดนักลงทุนตางชาติใหเขามาลงทุน
ภายในประเทศ ตัวอยางเชน การกําหนดเขตการคาเสรีขึ้นภายในประเทศ โดยยกเวนภาษีและ
ระเบียบขอบังคับตามกฎหมายตาง ๆ ใหแกนักลงทุนตางชาติที่เขามาลงทุนในเขตนี้ มาตรการหลัก
ในการเปดเสรีทางการคา คือ
1.ยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรสินคานําเขา
2.ยกเลิกโควตา (หมายความวา ยกเลิกการจํากัดปริมาณสินคาเฉพาะประเภทที่
จะอนุญาตใหนําเขาได)
3.ยกเลิกขอจํากัดเกี่ยวกับสัดสวนการถือหุนโดยคนตางชาติในกิจการตางๆ
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2.2.3 โลกาภิวัตนทางการเงิน
สภาวะโลกาภิวัตนทางการเงิน (Financial Globalization) หมายถึง ปรากฎการณ
ทางการเงินในประเทศตาง ๆ ที่ปจจัยทางเศรษฐกิจระหวางประเทศจํานวนมาก มีปฎิสัมพันธตอ
กันและสงผลตอกันทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเงินในประเทศตาง ๆ โดยที่รัฐใน
ประเทศเหลานี้
ตางพากันลดมาตรการในการควบคุมการไหลเขาออกของเงินลงทุนระหวาง
ประเทศลงจากเดิม นอกจากนี้รัฐในประเทศเหลานี้ยังหันมาใชมีนโยบายการเปดเสรีทางการเงิน
แบบผอนคลาย ยกเลิกกฎระเบียบที่เคยใชควบคุมตลาดเงินตลาดทุนในประเทศ รัฐเหลานี้เริ่มเปด
ใหสถาบันการเงิน ระหวางประเทศเขาไปมีบทบาทในตลาดเงินตลาดทุนในประเทศเหลานี้มากขึ้น
โดยที่รัฐกํากับควบคุมแตเพียงเล็กนอย การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเงินดังกลาวมีผลทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตลาดเงินตลาดทุน และสถาบันการเงินในประเทศเหลานี้อยาง
รวดเร็ว นอกจากนี้ เมื่อมีการนําเทคโนโลยีดานการสื่อลารสมัยใหมที่มีความรวดเร็วแมนยํา
ประหยัด
รวมถึงมีการสรางเครื่องมือทางการเงินใหมเพื่อลดความเลี่ยงจากการลงทุนระหวาง
ประเทศมาใช มีสวนสําคัญที่ทําใหสภาวะโลกาภิวัตนทางการเงินขยายตัวอยางรวดเร็วทําใหการ
ไหลเขาออกของเงินทุนระหวางตางประเทศเปนไปอยางสะดวก โดยที่ธุระกรรมทางการเงินมีตนทุน
ที่ลดลงฺอยางมาก (Bello et al., 2000: 3; Pauly, 1995: 369)
การเปดเสรีดานการเงิน คือ การยกเลิกขอจํากัดเกี่ยวกับการเคลื่อนยายเงินขาม
พรมแดน ตัวอยางเชน การที่ประเทศไทยเคยจํากัดจํานวนเงินบาทที่แตละคนจะนําออกนอก
ประเทศไดและตอมาไดยกเลิกไป
พรอมกับการปลอยใหมีการกูยืมเงินบาทและเงินดอลลารได
อยางเสรีทั้งภายในและภายนอกประเทศ การเปดเสรีดานการเงินชวยใหบริษัทขามชาติสามารถนํา
กําไรที่ทําไดในประเทศหนึ่ง
ไปลงทุนในประเทศอื่นไดสะดวกขึ้นเพียงชวงไมกี่ปมานี้เองไดเกิด
ความเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญขึ้นในกระบวนการโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ นั่นคือ โลกาภิวัตนทาง
การเงินเริ่มมีบทบาทสําคัญและมีอิทธิพลมากยิ่งกวาโลกาภิวัตนทางดานการผลิต ปริมาณและการ
เคลื่อนยายทุนการเงินระดับโลกเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ในป ค.ศ.1986 แตละวันจะมีเงินประมาณ
188 พันลานดอลลารผานมือนักคาเงินในนิวยอรค ลอนดอนและโตเกียวพอถึงป ค.ศ.1995 ตัวเลข
นี้พุงขึ้นไปถึง 1.2 แสนลานดอลลาร
ในสมัยกอน การซื้อขายเงินตราตางประเทศเปนผลมาจากการซื้อขายสินคา แต
ปจจุบัน การซื้อขายเงินตราแทบไมเกี่ยวกับการซื้อขายสินคาเลยมีเพียงรอยละ 2 ของความ
เคลื่อนไหวทางดานเงินตราในโลกเทานั้นที่สืบเนื่องจากการคาระหวางประเทศ ดังนั้น รอยละ 98
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ของการเคลื่อนยายทางการเงินทุกวันนี้
จึงไมเกี่ยวกับการเคลื่อนยายทรัพยากรหรือการลงทุน
ทางการผลิตระยะยาวแตเปนการเก็งกําไรระยะสั้น เงินทุนจึงไหลเขาออกอยางรวดเร็ว ยิ่งประกอบ
กับมีการคิดคนเครื่องมือทางการเงินใหมขึ้นมาใช เชน พันธบัตร กองทุนรวม ตราสารอนุพันธ ฯลฯ
ยิ่งเปนตัวกระตุนใหตลาดการเงินเติบโตขึ้น
ในชวง 50 ป กอนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 การเคลื่อนยายทุนจากประเทศยุโรป
ตะวันตกไปสูประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญ เปนไปในรูปของพันธบัตรเพื่อระดมทุนในการสรางทาง
รถไฟ ถนนและโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ เปนการใหกูระยะยาวแกรัฐบาลประเทศดอยพัฒนา โดยที่
ระบบการเงินระหวางประเทศดําเนินตามกฎมาตรฐานทองคํา (หมายถึง การเปลี่ยนธนบัตรเปน
ทองคําไดในราคาคงที่) จนเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 มาตรฐานทองคําเริ่มใชการไมได
โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญในทศวรรษ ค.ศ.1930 หลายประเทศจึงเริ่มออก
กฎควบคุมเงินทุนอยางเขมงวดเพื่ออาศัยนโยบายการเงินการคลังปองกันตัวจากภาวะเงินเฟอ และ
เศรษฐกิจตกต่ํา นับตั้งแตสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา เริ่มมีแนวโนมที่จะเพิ่มกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยอาศัย GATT ธนาคารโลกและ IMF บังคับใหเปดระบบตลาดเสรีใน
ประเทศกําลังพัฒนา ในยุคนั้นสหรัฐอเมริกาพยายามปดกั้นอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสม โดยให
ความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศโลกที่สาม ในรูปของเงินชวยเหลือและเปดตลาดในประเทศ
ของตนใหการเคลื่อนยายทุนขามชาติ สวนใหญยังเปนไปเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางการคา
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การแลกเปลี่ยนเงินตราใชระบบ Bretten Woods ซึ่งกําหนดใหมีอัตรา
แลกเปลี่ยนตายตัว ระบบนี้ใชมาจนถึงตนทศวรรษ 1970 ในสมัยนี้การเคลื่อนยายเงินทุนขามชาติ
ยังถูกควบคุมมาก เชน นักลงทุนอังกฤษไมสามารถซื้อหุนหรือพันธบัตรอเมริกันไดงาย ๆ ประเทศ
กําลังพัฒนาสามารถหาเงินทุนจากตางประเทศสวนใหญจากแหลงเงินทุนระดับรัฐบาล ไมวาจะ
เปนการตกลงกูยืมแบบทวิภาคีหรือพหุภาคี การลงทุนจากตางประเทศโดยตรงยังมีนอย การกูยืม
ระหวางธนาคารพาณิชยและการลงทุนของกลุมหลักทรัพยแทบไมมีเลย
จนเมื่อระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนคงที่ลมลงในชวงตนทศวรรษ 1970 ประเทศพัฒนาแลวจึงเริ่มขจัดขอบังคับควบคุม
เงินทุนเพื่อแขงขันกันในธุรกิจการเงินระหวางประเทศ โดยมีสหรัฐอเมริกาเปนผูนําในดานนี้ การ
เคลื่อนยายทุนของภาคเอกชนไปสูประเทศกําลังพัฒนาพุงสูงขึ้นในกลางทศวรรษที่ 1970 สาเหตุ
สวนหนึ่งเกิดมาจากราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นในป 1973-1974 ราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นทําใหเกิดการถายเท
เงินจํานวนมากจากประเทศผูบริโภคน้ํามันไปสูประเทศผูผลิตน้ํามัน กอใหเกิดผลกระทบที่ซับซอน
ตอตลาดการเงิน เนื่องจากประเทศผูผลิตน้ํามันสวนใหญนิยมเก็บเงินทุนสวนเกินไวในธนาคารของ
ซีกโลกตะวันตก ธนาคารเหลานี้จําเปนตองหาทางปลอยเงินจํานวนมหาศาลดังกลาวออกไปลงทุน
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ภาคการเงินจึงหันไปหาประเทศกําลังพัฒนา
ซึ่งกําลังตองการกูยืมเงินมาปดงบประมาณและ
แกปญหาขาดดุลชําระเงิน หนี้ตางประเทศของโลกที่สามจึงเพิ่มขึ้นถึง 6 เทา ระหวางทศวรรษที่
1980 การใหกูของธนาคารพาณิชยตะวันตกจึงลดลง เพราะปญหาหนี้สินของประเทศโลกที่สาม
การเคลื่อนยายเงินทุนคอย ๆ กลับมาเพิ่มขึ้นอีกในปลายทศวรรษที่ 1980 แตเปนไปในรูปของการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ พรอม ๆ กับแนวโนมในการยกเลิกกฎเกณฑการควบคุมเงินทุนของ
ประเทศกําลังพัฒนา
ทศวรรษที่ผานมา มีการเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญเกิดขึ้นในการเคลื่อนยายเงินทุน
ขามชาติ โดยเฉพาะกับประเทศกําลังพัฒนา ขอมูลจากธนาคารโลกระบุถึงลักษณะสําคัญของการ
เคลื่อนยายเงินทุนในปจจุบัน ดังนี้
1.การเคลื่อนยายทุนของภาคเอกชน เปนสวนสําคัญที่สุดของการเคลื่อนยายเงิน
ไปสูประเทศกําลังพัฒนา โดยคิดเปนสัดสวนกวารอยกวา 80 ของการเคลื่อนยายทั้งหมดหรือ
เพิ่มขึ้นหาเทานับตั้งแตป 1990
2.มีเพียงทวีปแอฟริกาเทานั้นที่การเคลื่อนยายเงินทุนสวนใหญยังเปนการกูยืมใน
ภาครัฐ
3.การเคลื่อนยายเงินทุนในภาคเอกชนสวนใหญ
เปนไปในรูปของการลงทุน
โดยตรง แตในระยะหลังการลงทุนของกลุมหลักทรัพย (Portfolio Investment) เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
จนกลายเปนองคประกอบหลัก สวนใหญเปนการซื้อพันธบัตรและลงทุนในตลาดหุน
4.ประเทศกําลังพัฒนากลายเปนเปาหมายสําคัญของทุนการเงินเอกชน
5.การเคลื่อนยายเงินทุนสวนใหญเปนการกูยืมของภาคเอกชน
ขณะที่เมื่อ
ทศวรรษกอนเปนการกูยืมของภาครัฐ
6.การเคลื่อนยายเงินทุนเอกชนมีการรวมศูนยมาก ประเทศที่ไดรับเงินทุนไหลเขา
สิบอันดับตนคิดเปนสัดสวนถึงสามในสี่ของการเคลื่อนยายทุนทั้งหมดในทศวรรษ 1990
7.มีการกูยืมผานธนาคารพาณิชยมากขึ้น ภาคเอกชนเปนผูกูเกือบรอยละ 60 ของ
เงินกูกอนใหมทั้งหมดในป 1995 และป 1996 เงินกูสวนใหญไหลไปสูภาคเอกชนในประเทศชิลี จีน
อินโดนีเซีย มาเลเซีย เม็กซิโก แอฟริกาใต ไทยและตุรกี การกูยืมผานธนาคารพาณิชยเกือบ
ครึ่งหนึ่งเปนการกูยืมเพื่อทําโครงการขนาดใหญ เชน โรงไฟฟา การกูยืมเพื่อกอสรางโครงสราง
พื้นฐานเหลานี้มีแนวโนมจะขยายตัวมากขึ้นในอนาคต เพราะไดรับการรับประกันจากรัฐบาลและ
สถาบันพหุภาคีตาง ๆ
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2.2.4 โลกาภิวัตนทางการเงินกับนโยบายการเงินไทย
การที่ระบบเศรษฐกิจไทยมีความผูกพันกับระบบเศรษฐกิจโลกอยางชัดเจน ตั้งแต
มีการลงนามในสนธิสัญญาบาวริ่งในลมัยรัชกาลที่ 4 ความผูกพันดังกลาว ทําใหการเปลี่ยนแปลง
ในเศรษฐกิจ ระหวางประเทศมีผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได ในทางตรงขามการ
เปลี่ยนแปลงใน ระบบเศรษฐกิจไทยนั้นไมไดกอใหเกิดผลกระทบมากนักตอระบบเศรษฐกิจโลก
(รังสรรคธนะพรพันธุ, 2532: 8) การประกาศใชนโยบายเศรษฐกิจเสรีของไทย โดยเฉพาะการใช
นโยบายการเงินแบบผอนคลาย ทําใหเศรษฐกิจไทยมีระดับความผูกพันกับระบบเศรษฐกิจระหวาง
มากกวาเดิม (รังสรรค หทัย เสรี, 2539: 19) ภายใตบริบทโลกาภิวัตนทางการเงินบทบาทของนัก
ลงทุนภาคเอกชน เชน บรรษัท ขามชาติ (Multinational Corporation), สถาบันการเงินที่เปน
ธนาคารพาณิชย (International Commercial Bank), กิจการวาณิชธนกิจ (Merchant Bank), หรือ
กองทุนเงินลงทุนตาง ๆ (Funds) ในทางการเงินระหวางประเทศมีมากขึ้น ภาคเอกชนเหลานี้นํา
เงินทุนจํานวนมากเขามาลงทุนใน
ประเทศกําลังพั่ฒนาที่เปนตลาดเกิดใหมทางเศรษฐกิจ
(Emerging Markets) เงินทุนตางประเทศ เหลานี้ทําใหเศรษฐกิจเหลานี้รวมถึงประเทศไทยในชวง
ทศวรรษ 2530 มีอัตราการเติบสูงทั้งในภาคการผลิต ภาคการนําเขา ภาคการสงออกและภาค
บริการการเงิน
ในกรณีประเทศไทยนั้นการไหลเขาของเงินทุนตางประเทศระลอกแรก เกิดในชวง
ป 2528 เปนตนมานั้น มีเงินทุนตางประเทศจํานวนมากไหลเขามาลงทุนในภาคการผลิตในประเทศ
ในรูปของเงินลงทุนทางตรง (Foreign Direct Investment) ของบรรษัทขามชาติที่ไดยายฐานการ
ผลิตสินคาเพื่อการสงออก โดยในระหวางป 2529-2533 มูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
เฉลี่ยอยูที่ 1.2 พันลานเหรียญสหรัฐตอป ตัวเลขดังกลาวเพิ่มขึ้นเปน 1.8 พันลานเหรียญสหรัฐตอป
ในระหวางป 2533-2535 โดยมีญี่ปุนเปนประเทศผูนําเขาทุนรายใหญ รองลงมา ไดแก
สหรัฐอเมริกา สิงคโปรและฮองกง บรรษัทขามชาติเหลานี้ยายฐานการผลิตมาไทยเพื่อที่จะ
หลีกเลี่ยงผลกระทบจากการที่คาเงินในประเทศเหลานี้สูงขึ้นเปนสําคัญ การที่เงินทุนทางตรงไหล
จํานวนมากไหลเขาไทยอยางตอเนื่องนั้น มีผลใหภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยขยายตัวอยาง
รวดเร็วโดยเ,ฉพาะในอุตสาหกรรมภาคการสงออก การกอลราง เคมีภัณฑและรถยนต เปนตน การ
ลงทุนของนักลงทุนตางประเทศ มีสวนสําคัญที่ทําใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศหรือ GDP ของ
ไทยในชวงตนทศวรรษ 2530 นั้นสูงขึ้นอยางมาก กลาวคือ ในป 2531 GDP ขยายตัวถึงรอยละ
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13.3 และรอยละ 12.2 ในป 2532 การไหลเขาของเงินทุนตางประเทศจากการเขามาลงทุนและ
การสงออกทําใหฐานะของทุนสํารอง ฯ ของไทยนั้นเพิ่มขึ้นอยางมาก
เงินทุนตางประเทศที่ไหลเขาประเทศระลอก 2 นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ทางการได
ประกาศรับพันธะขอ 8 ของกองทุนการเงินระหวางประเทศในป 2533 ในปเ ดี ย วกันนี้รัฐบาลและ
ธนาคารแหงประเทศไทย
ไดเริ่มใชนโยบายการคาเสรีโดยทางการพิจารณาแลววาในระหวางป
2531-2533 เศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวสูงมาก นักลงทุนระหวางประเทศมีความมั่นใจใน
ระบบเศรษฐกิจของไทยวามีเสถียรภาพและมีความมั่นคงทางการเงิน การที่ทางการประกาศใช
แผนพัฒนาระบบการเงินในประเทศ พรอมกับการประกาศลดขอจํากัดในการควบคุมการไหลเขา
ออกของเงินทุนตางประเทศ
ทํา ใหเงินทุนตางประเทศจํานวนมากไหลเขามาลงทุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศใทย และในภาคอลังหาริมทรัพย ผูนําเขาเงินทุนระลอกสองนี้มีทั้งสถาบันที่
ประกอบธุรกิจวานิชธนกิ จ ธนาคารพาณิชยระหวางประเทศ กองทุนรวมถึงบรรษัทข า มชาติ
การไหลเขาเงินทุนดังกลาว ทําใหปริมาณเงินที่หมุนเวียนในประเทศเพิ่มมากขึ้น
เงินทุนตางประเทศสวนหนึ่งที่เปนสวนเกินจากการลงทุนในภาคการผลิตจริงนั้น ไดถูกนําไปเก็ง
กําไรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดอสังหาริมทรัพยในประเทศ การลงทุนใน
ลักษณะเก็งกําไร ดังกลาวสงผลใหดัชนีราคาหลักทรัพยรวมถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยได
เพิ่มสูงขึ้นอยางไมเคยปรากฏมากอนและราคาที่ดินในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลเพิ่มสูงอยางมาก
สภาวะดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยเริ่มขยายตัวแบบเศรษฐกิจฟองสบู ซึ่งมีผลใหอัตราเงินเฟอใน
ประเทศเพี่มสูงขึ้นจากเดิม การไหลเขาของเงินทุนระลอกที่ 3 นั้นเริ่มขึ้นในป 2536 หลังจากที่
ทางการไดอนุญาตใหสถาบันการเงินไทยและสถาบันการเงินตางประเทศ ที่ดําเนินธุรกิจในไทย
สามารถขอเปดใหบริการการเงินประเภทวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) ซึ่งการอนุญาตดังกลาวทําให
เงินทุนตางประเทศจํานวนมากไหลเขามาไทย ในรูปแบบของเงินกูที่ภาคธุรกิจเอกชนในประเทศทั้ง
ที่เปนสถาบันการเงินและที่ไมใช กูผานกิจกรรมวิเทศธนกิจกรุงเทพเงินกูเหลานี้สวนใหญเปนเงินกู
ระยะสั้น การกูยืมผานกิจการวิเทศธนกิจไดรับความนิยมอยางมาก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู
ของเงินกูสกุลเงินตางประเทศในตลาดการเงินตางประเทศนั้น อยูในระดับตํ่ากวาอัตราดอกเบี้ย
เงินกูสกุลเงินบาทในตลาดการเงินในประเทศ ดังนั้น การกูเงินจากตลาดการเงินตางประเทศจึงมี
ตนทุนดอกเบี้ยจายที่ตํ่ากวา
(แตหากคํานวณรวมตนทุนดานการคุมครองความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนแลว สวนตางของอัตราดอกเบี้ยดังกลาว จะลดลงสูระดับที่
ใกลเคียงกัน) ในชวงเงินทุนไหลเขาระลอก 3 นี้สัดสวนของเงินทุนนําเขาอื่น ๆ สุทธิ (Other loans)
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ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเงินทุนนําเขาภาคเอกชนที่ไมใชธนาคาร ไดลดลงจากมูลคา 2.8 พันลาน
เหรียญสหรัฐ ฯ ในป 2535 เปนขาดดุล 2.4 พันลานเหรียญ สหรัฐ ฯ เนื่องจากภาคธุรกิจเอกชนใน
ประเทศหันมากูยืมผานกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ ฯ นอกจากนี้สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยใน
ประเทศและตางประเทศดังกลาวเปนยังจูงใจใหเงินทุนจํานวนหนึ่งไหลเขามา ไหลเพื่อฝากในรูป
ของบัญชีเงินบาทของผูมีถิ่นฐานในตางประเทศ ปริมาณเงินฝากในบัญชีดังกลาวนั้นเพิ่มขึ้นจากที่
ในชวงป 2529-2533 เฉลี่ยอยูที่ 0.8 พันลานเหรียญ สหรัฐ ฯ เพิ่มเปน 2.4 พันลานเหรียญสหรัฐ ฯ
ในชวงป 2534-2538 ทั้งนี้ เนื่องจากนักลงทุนตางชาตินั้นไดไชบัญชีเงินฝากไวพักเงินลงทุนของตน
ที่ใชลงทุนในตลาดหลักทรัพย ฯ ใชหาผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงในประเทศ กลาวคือ
ในชวงป 2539 นั้น ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําของไทยอยูที่ระดับประมาณรอยละ10.511.5 ตอป อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมในตลาดลอนดอน (LIBOR) ประเภท 1 เดือนเคลื่อนไหวอยูที่
ประมาณรอยละ 5.44-5.54 ตอป (รังสรรคหทัยเสรี, 2539: 21,32) การประกาศใชพระราชบัญญัติ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในป 2535 มีผลทําใหในระหวางป 2534-2538 ภาคเอกชน
ของไทยออกตราสารหนี้จําหนายในตลาดการเงินระหวางประเทศ ตามที่ทางการไดอนุญาตไวใน
พระราชบัญญัติกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจํานวนถึง เฉลี่ย 2,000 ลานเหรียญลหรัฐ ฯ
ตอป เพิ่มสูงขึ้นจาก 500 ลานเหรียญสหรัฐ ฯ ตอปในชวงป 2528-2533 (รังสรรค หทัยเสรี, 2539:
23) นอกจากนี้ในระหวางป 2536-2538 เกิดความผันผวนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพยของนัก
ลงทุนตางประเทศ เนื่องจากเงินทุนตางประเทศที่เขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย ฯ มักมีลักษณะ
เปนเงินทุนที่เคลื่อนยายเขาออกประเทศอยางรวดเร็ว ตามการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลก
โดยในป 2536 มีปริมาณเงินลงทุนดังกลาวมียอดนําเขาสุทธิสูงถึง 2.7 พันลานเหรียญสหรัฐ ฯ แต
เมื่อในป 2537 เมื่อเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย และเกิดวิกฤติการณ
เศรษฐกิจในประเทศเม็กซิโก ปริมาณเงินลงทุนดังกลาวกลับเปนยอดไหลออกสุทธิสูงถึง 0.4
พันลานเหรียญสหรัฐ ฯ กลาวไดวาเงินลงทุนตางประเทศที่ลงทุนในหลักทรัพยนั้น มีความไปตาม
สภาพเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยเฉพาะปจจัยดานความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลี่ยนและปญหาเสถียรภาพดานการเงินของประเทศตาง ๆ เปนตน
เงินทุนที่ไหลเขาระลอก 3 นี้สวนใหญเปนเงินกูยืมระยะสั้น ในขณะที่เงินลงทุน
ตางประเทศบางสวนไดถูกนําเขามาลงทุนในตลาดทุนและในภาคอสังหาริมทรัพย
จากการที่
สัดสวนของเงินทุนที่ไหลเขามาในชวงเวลาดังกลาวสวนใหญเปนเงินกูยืมระยะสั้น ทําใหเงินทุนที่
ไหลเขามาจากตางประเทศเคลื่อนยายเขา-ออก อยางรวดเร็วเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน
ที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ ทําใหเกิดความเสี่ยงในการลงทุนหรือทําใหผลตอบแทนในการลงทุน
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ลดลงแลวเงินทุนดังกลาวก็พรอมจะไหลออกนอกประเทศอยางรวดเร็ว ซึ่งตางกับเงินลงทุนทางตรง
ที่ไมผันผวนตามปจจัยเศรษฐกิจระหวางประเทศระยะสั้นมากนัก
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกลุมผลประโยชน
กลุมผลประโยชน ในความหมายทั่ว ๆ ไปหมายถึง กลุมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อภารกิจหรือ
ผลประโยชนเฉพาะอยาง เชน กลุมเรียกรองสิทธิสตรีหรือกลุมพอคา นักธุรกิจ นักการเมือง ที่มีการ
รวมตัวกันจัดตั้งขึ้นเพื่อสรางพลังและอํานาจการตอรองผลประโยชนเพื่อกลุมของตน และสมาชิก
ในกลุมใหไดมากที่สุดหรือเกิดประโยชนสูงสุดตอกลุม
ในมุมมองที่กวางขึ้นและในเชิงวิชาการรัฐศาสตร กลุมผลประโยชน หมายถึง
องคการทุกองคการที่แสวงหาอิทธิพลเหนือนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ตามวิธีทางที่
กําหนดขึ้น ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธที่จะรับผิดชอบโดยตรง ที่จะปกครองประเทศหรือเกิดความ
รับผิดชอบตอสิ่งที่เกิดขึ้นจากการผลักดันนโยบายที่กลุมของตนใหการสนับสนุน เชน องคการ
เอกชนและสมาคมทางดานธุรกิจตาง ๆ รวมถึงกลุมองคกรที่ไมแสวงหากําไร องคกรคุมครองสิทธิ
ประโยชนของผูบริโภค ผูใชบริการ องคกรสนับสนุนและปกปองผลประโยชนทางสังคม สหภาพ
แรงงาน กลุมผูประกอบการ ชมรมหรือการรวมกลุมในรูปแบบอื่น ๆ เชน สหกรณการเกษตร
สหกรณออมทรัพย สหกรณผูบริโภค เปนตน อยางไรก็ตาม นิยามของกลุมผลประโยชนที่
กวางขวางที่สุด และนาจะไดรับการยอมรับโดยทั่วไปมากที่สุด ในมุมมองของเศรษฐศาสตร
การเมือง คือ กลุมผลประโยชนในทางอุดมการณ มีเปาหมายที่จะสงเสริมสนับสนุนอุดมการณ
สงเสริมความคิด เปาหมายของกลุม เพื่อที่จะรักษาผลประโยชนใหแกประเทศชาติ บุคคลที่
เกี่ยวของนับตั้งแตผูประกอบการผลิต เจาของปจจัยการผลิต ผูคาสงคาปลีก ผูสงออก ผูนําเขา
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งผูบริโภคที่จะไดรับสิทธิคุมครองการไดรับสินคาที่มีคุณภาพ
ราคาเหมาะสม หรือไมเกิดกําไรจากการผูกขาดตัดตอน หรือการใชอํานาจเหนือตลาด
กลุมผลประโยชนในความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน โรงพิมพ
รุงเรืองศิลปการพิมพ พระนคร พ.ศ. 2524 ศัพทสังคมวิทยา อธิบายวา Groups interest คือ
ผลประโยชนของกลุม หมายถึง “ภาวะความรูสึกตื่นตัวที่เกิดขึ้นในบุคคลที่ทํางานรวมกันเปนกลุม
เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคซึ่งถือวาเปนผลประโยชนรวมกันของกลุม”
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ศาสตราจารยแกรแฮม วูดตั้น (Graham Wootton) ใหความหมายของกลุม
ผลประโยชนไววา คือ กลุมหรือองคการที่แสวงหาอิทธิพลเหนือนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
ตามวิธีทางที่กําหนดหรือตองการ แตจะปฏิเสธที่จะรับผิดชอบโดยตรงที่จะปกครองและบริหาร
ประเทศ
ในปจจุบันกลุมผลประโยชนที่เกิดขึ้น หรือกลุมผลประโยชนสมัยใหมจะเนนหนัก
ไปทางผลประโยชนทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การคาระหวางประเทศและสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่
ภาครัฐจะจัดหาใหได เชน การใหเงินอุดหนุน การลดหยอนภาษี การลดหยอนกฎเกณฑที่ไมตอง
ปฏิบัติตามกระบวนการปกติ เปนตน ดังปรากฏวาในประเทศอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ สมาชิก
ของการรวมกันเปนกลุมผลประโยชน สมาคมการคา ธุรกิจและอื่น ๆ จะเริ่มดวยการสราง
ผลประโยชนรวมกันในทางเศรษฐกิจและในบางกรณี กลุมผลประโยชนที่จัดตั้งขึ้นไดพัฒนาเปน
กลุมผลประโยชนในทางการเมืองที่รวมกัน เพื่อผลประโยชนรวมกันในทางอุดมการณทางการเมือง
และตั้งเปาหมายที่จะเขามามีสวน หรือบทบาทในการกําหนดนโยบายสาธารณะโดยตรง รวมทั้ง
การเขามาบริหารเศรษฐกิจของประเทศ
กลุมผลประโยชนสมัยใหม จะมีความแตกตางจากกลุมผลประโยชนดั้งเดิม โดยมี
สมาชิกเขารวมเปนจํานวนมากกวากลุมผลประโยชนดั้งเดิม
สวนผูนําของกลุมผลประโยชน
สมัยใหมจะไดตําแหนง โดยการตอสูทางการเมืองภายในกลุมและมักเปนผูมีความกาวหนาทางคิด
ในการพัฒนากลุมใหเขมแข็ง ทําใหกลุมผลประโยชนสมัยใหมมีลักษณะของการเปนประชาธิปไตย
มากกวากลุมผลประโยชนดั้งเดิม
ในทวีปยุโรป กลุมผลประโยชนที่เกิดขึ้นมักจะเปนเฉพาะสาขาวิชาชีพและสาเหตุ
ของการรวมตัว รวมกลุมกันไดเนื่องมาจากความผูกพันในทางสังคมและวัฒนธรรม ทางประเพณี
ตลอดจนความเชื่อถือตาง ๆ ในขณะที่ในสหรัฐอเมริกา ลักษณะของกลุมผลประโยชนจะเนนหนัก
ไปในทางเศรษฐกิจและผลประโยชนรวมกันในทางอุดมการณทางการเมือง ซึ่งคอนขางใกลเคียง
กับกลุมผลประโยชนในประเทศไทย กลาวคือ กลุมผลประโยชนในประเทศไทย สวนใหญคือกลุม
ผลประโยชนที่มีอํานาจตอรองกับขาราชการฝายการเมืองและหนวยงานภาครัฐได และสามารถสื่อ
ถึงกลุมที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจ หรือการผูกขาดทางการตลาดในบางอุตสาหกรรมการผลิตของ
ประเทศหรืออุตสาหกรรมที่มีการผูกขาดโดยกฎหมายของรัฐ อยางไรก็ตาม กลุมผลประโยชนของ
ไทยอาจมีสมาชิกจํานวนไมมากนัก
แตเนื่องจากเปนธุรกิจขนาดใหญและใหการสนับสนุนทาง
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การเงินแกพรรคการเมืองและนักการเมือง ทําใหกลุมเหลานี้มีอํานาจตอรองตอการกําหนดนโยบาย
ของรัฐอยูในระดับสูง และสามารถครอบงํากลุมผลประโยชนที่มีสมาชิกรายเล็กและมีจํานวนมาก
ได หรือแมกระทั่งขาราชการะดับสูงในหนวยงานภาครัฐในการกําหนดนโยบายเพื่อเอื้อประโยชน
ในขณะที่เอกชนรายยอย ๆ หรือผูประกอบการรายเล็ก ๆ เชน รานคาปลีก เกษตรกร ชาวนามักไม
ประสบผลสําเร็จมากนัก จากการรวมกลุมเปนกลุมผลประโยชนแมวาจะมีสมาชิกเปนจํานวนมาก
ในแวดวงนักการศึกษาของไทย ประพันธพงศ เวชชาชีวะ อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เสนอวากลุมผลประโยชนบางทีอาจเรียกวากลุมอิทธิพลหรือกลุมพลังซึ่ง
จะมีลักษณะสําคัญ ๆ 5 ประการ คือ
1.รวมผลประโยชนของบุคคลในสังคมหนึ่ง เขาดวยกัน
2.บุคคลเขามารวมกันตองมีทัศนะรวมกัน โดยไมมีทรัพยสินรายไดหรือวัตถุอื่น ๆ
รวมกัน
3.การรวมกันเพื่อจะมีอิทธิพลผลักดันใหสังคมยอมรับ หรือยอมตามความคิดหรือ
ความตองการของกลุม จนกระทั่งรัฐยอมออกกฎหมาย
4.ไมมุงหวังจะไดตําแหนงหนาที่ทางราชการ
แตมุงหวังที่จะมีอิทธิพลตอการ
กําหนดนโยบายของทางราชการและไมรับผิดชอบตอการวางนโยบาย ทางกฎหมายโดยตรง
5.การรวมกันมีวัตถุประสงครวมกัน ในอันที่จะใหความตองการของตนเปนความ
ตองการของสังคม
อยางไรก็ตาม สมชาย ติลังการณ ไดใหนิยามสรุปวา กลุมผลประโยชน คือ กลุม
บุคคลที่มีความสนใจหรือมีผลประโยชนรวมกัน มีปฏิสัมพันธกันโดยความสมัครใจและพยายาม
กระทําการเพื่อใหผูมีอํานาจ ในการตัดสินใจทางการเมือง กระทําหรือไมกระทําการอันใดให
สอดคลองกับผลประโยชนของกลุมตน แตในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธที่จะรับผิดชอบ โดยตรงที่จะ
ปกครองประเทศ รวมทั้งใหรายละเอียดเพิ่มเติมวา การสรางอิทธิพลของกลุมผลประโยชนตอ
สมาชิกรัฐสภาและขาราชการฝายการเมือง ใหดําเนินการตามกฎหมายไปในทิศทางตามที่กลุมตน
ตองการ เชน อาจเปนไปเพื่อที่จะใหมีการออกกฎหมายหรือระงับการออกกฎหมายก็ได
วิธีการสรางอิทธิพลตอสมาชิกรัฐสภาที่นิยมมากที่สุด คือ การ Lobby หรือ
พยายามวิ่งเตนใหสมาชิกสภานิติบัญญัติสนับสนุน หรือไมสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับใดฉบับ
หนึ่ง รวมทั้งการสรางอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายของรัฐ เชน การยื่นขอเรียกรอง การจัดชุมนุม
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ประทวง การใหขาวสารแกสื่อสารมวลชนเพื่อสรางแนวรวม และการสรางแรงกดดันในแบบตาง ๆ
เปนตน เพราะการกําหนดนโยบายของรัฐในระบอบประชาธิปไตย จะตองพิจารณาถึงผลประโยชน
ของประชาชนดวย เพราะฉะนั้น กลุมผลประโยชนจึงมีความชอบธรรมทางอิทธิพลตอการกําหนด
นโยบายของรัฐมากกวาการเรียกรองของปจเจกบุคคล
ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มาตรา 45 บัญญัติไววา บุคคลยอมมีเสรีภาพในการ
รวมตัวกันเปน สมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน หรือหมูคณะอื่น ๆ
และมาตรา 76 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย
การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมทั้งการ
ตรวจสอบ การใชอํานาจรัฐทุกระดับและพ.ร.บ.แขงขันทางการคา พ.ศ.2540 บัญญัติถึง
หลักเกณฑการปฏิบัติ การเปดโอกาสใหมีการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรม การควบ
รวมกิจการ มาตรฐานทางการคาและการทุมตลาด ดังนั้น ในทางกฎหมายสามารถ กลาวไดวา
สังคมไทยยอมรับการมีอยูของกลุมผลประโยชน
และสามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางถูกตอง
ภายใตขอบเขตของกฎหมายที่บัญญัติไว
กลุมผลประโยชนกับเศรษฐศาสตรการเมือง
ในสังคมไทย กลุมผลประโยชนโดยทั่วไปจะเปนรูปแบบของการรวมตัวเปนกลุม
อยางเปนทางการ ไดแก การรวมตัวจัดตั้งเปนสมาคม มูลนิธิ สหกรณและชมรมในกรณีที่เปน
วิชาชีพเดียวกัน รวมทั้งการจัดตั้งขึ้นโดยออกเปนกฎหมายขึ้นมารองรับ เชน สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย หอการคาไทย เปนตน ทั้งนี้มีวัตถุประสงคชัดเจนวา ไมยุงเกี่ยวหรือแสดงบทบาททาง
การเมือง ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรม ประเพณี ที่มีพื้นฐานมาจากระบบเจาขุนมูลนาย
และการยกยองลัทธิปจเจกชน ผูอาวุโส ในสังคมไทย รวมทั้งการมีโครงสรางเศรษฐกิจ สังคม ที่ยัง
ไมเขมแข็ง นอกจากนี้ ทัศนะมุมมองของขาราชการไทยที่เห็นวา การรวมตัวเปนกลุมผลประโยชน
จะจบทายดวยกลุมอิทธิพลที่จะสรางปญหาใหกับการบริหารราชการแผนดินของประเทศ ดังนั้น ใน
อีกนัยหนึ่ง อาจกลาวไดวา สังคมไทยและภาครัฐไมสงเสริมใหคนไทยรวมกลุมกันเปนกลุม
ผลประโยชน ประกอบกับกฎหมายไทย โดยเฉพาะประกาศคณะปฏิวัติ กฎอัยการศึก รวมทั้ง
กฎหมายความมั่นคงอื่น ๆ มักมีขอหามการรวมกลุม สมาคม ที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวของทางการเมือง
จึงทําใหกลุมผลประโยชนไมมีโอกาสพัฒนาไปสูสถาบันการเมืองที่เขมแข็ง อยางไรก็ตาม การ
รวมตัวเปนกลุมผลประโยชนแบบไมเปนทางการ หรือมิไดมีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
พบวา สามารถพบเห็นไดทั่วไปและสวนใหญมีสภาพเปนกลุมผลประโยชนเฉพาะกิจ ที่มีการ
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รวมตัวเพื่อเรียกรองสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหดําเนินการหรือหยุด ยกเลิกไมใหดําเนินการจากหนวยงานของ
รัฐ รัฐบาลและฝายนิติบัญญัติ เชน การเรียกรองที่ดินทํากินของกลุมเกษตรกรที่ไรที่ทํากิน การ
ตอตานการขยายสาขาของรานคาของบริษัทขามชาติ การกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟาที่
กอปญหามลพิษตอชุมชน เปนตน นอกจากยังมีการรวมตัวเปนกลุมผลประโยชนทางการเมืองที่
ตองการตอตานรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐ เชน การตอตานการเวนคืนที่ดินเพื่อสรางอาคารรัฐสภา
การออกกฎหมายรวมทุนรัฐวิสาหกิจ เปนตน
ลักษณะเดนที่สําคัญของกลุมผลประโยชนของสังคมไทย คือ การยกยองผูมี
อํานาจ ผูมีบารมี ผูมีชื่อเสียง รวมทั้งผูมีฐานะมั่งคั่งเขามาเปนผูนํากลุม อันเปนผลมาจากการสราง
ระบบอุปถัมภขึ้นในสังคมไทย ดังนั้น พัฒนาการของกลุมผลประโยชนที่เริ่มจัดตั้งขึ้น จึงสะดุดลง
ทุกครั้งที่ขาดผูนําที่มีอํานาจเด็ดขาดและผลจากการขาดเอกภาพของกลุมผลประโยชน เนื่องจาก
ความขัดแยงและการขาดความสามัคคีภายในกลุม ทําใหกลุมผลประโยชนที่เกิดขึ้นไมมีศักยภาพ
เพียงพอในการแสดง อิทธิพลและความสามารถ เพื่อจุดประสงคของกลุมและมักถูกมองวาเปน
กลุมเรียกรองมากกวาการเปนกลุมผลประโยชนที่แทจริง
ฐานอํานาจในการตัดสินใจของกลุมผลประโยชน โดยเฉพาะอํานาจเด็ดขาดใน
การกําหนดนโยบาย อํานาจการตัดสินใจตกอยูในกลุมผูนําหรือหัวหนากลุม เพียงกลุมเดียว โดยที่
สมาชิกสวนใหญในกลุมผลประโยชนหรือสมาคม ชมรม สหกรณและรูปแบบอื่น ๆ มักไมมีบทบาท
ในการตัดสินใจและผลักดันนโยบายของกลุมแตอยางใด
กลุมผลประโยชนจึงเปนกลุมของคน
จํานวนไมกี่คนและเปนเรื่องของผูนําของกลุมเทานั้น ดังนั้น กลาวไดวากลุมผลประโยชนของไทย
มักเปนกลุมที่ถูกจัดสรางขึ้นโดยกลุมคนกลุมเล็ก ๆ แลวแสวงหาสมาชิกเพื่อรองรับความชอบธรรม
ใหดูเปนกลุมผลประโยชนที่มีสมาชิกเปนจํานวนมาก
ทั้งที่ในขอเท็จจริงสมาชิกสวนใหญไมมี
ความรู ความเขาใจหรือมีความสํานึกในความเปนกลุมแตอยางใด สมาชิกสวนใหญ ไมสามารถ
แสดงบทบาทได ผลประโยชนของกลุมจึงมิใชผลประโยชนที่แทจริงของสมาชิกสวนใหญ กลุม
ผลประโยชนของไทย จึงเปนสถาบันที่ยังไมเขมแข็ง
ในขณะที่กลุมผลประโยชนทางการเงิน
มีความสัมพันธในเชิงอุปถัมภกับ
นักการเมือง พรรคการเมือง และไดเขามามีบทบาทในการดําเนินโยบายการเงินอยางตอเนื่องใน
ฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
บทบาทในการดําเนินโยบายการเงินของธนาคารแหง
ประเทศไทยไดลดลงอยางมากโดยเฉพาะในดานการกํากับ ตรวจสอบลถาบันการเงินในประเทศ
นายธนาคารที่เคย เปนผูที่ตองถูกตรวจสอบจากธนาคารแหงประเทศไทย ไดหมุนเวียนมาเปน
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ผูบังคับบัญชาของผูวาการ ฯ ประกอบกับความขัดแยงระหวางผูบริหารระดับสูงในธนาคารแหง
ประเทศไทยมืผลตอชื่อเลียง และเกียรติภูมิของลถาบันเมื่อธนาคารพาณิชยบางแหงเริ่มไมปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารที่กระทําผิดกลับไมไดรับการลงโทษ (ชัยชาญ
วิบุญศิลป1 2541) นโยบายการเงินของไทยในชวงป 2531-2540 เกิดภายใตความสัมพันธระหวาง
ภาคการเมือง ระบบ ราชการ และกลุมผลประโยชนทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงลักษณะนโยบาย
การเงินของไทย จากนโยบายการเงินอนุรักษมาเปนนโยบายการเปดเสริทางการเงิน ในป 2533
เริ่มจากการผลักดัน ของชาราชการสายเทคนิคในธนาคารแหงประเทศไทยโดยเสนอรัฐบาล พล.อ.
ชาติชาย ฯ การเปดเสรี ทางการเงินไดทําใหกลุมผลประโยชนทางการเงินขยายตัวอยางรวดเร็ว
ในขณะที่สภาวะการเมืองไทย
เริ่มมีความเปนประชาธิปไตยมากขึ้นสงผลใหบทบาทของ
นักการเมืองและพรรคการเมือง ในการดําเนินโยบายการเงินมีมากขึ้น กลุมผลประโยชนทาง
การเงินไดสรางระบบอุปถัมภตอนักการเมืองใน รูปแบบที่ตางจากเดิมที่ระบบอุปถัมภทางการเมือง
ที่ผูอุปถัมภจะเปนนักอุตสาหกรรมในภาคเศรษฐศาสตรจุลภาค กลุมผลประโยชนทางการเงินไดรับ
ประโยชนจากนโยบายเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะนโยบายการเงินเปนหลักนโยบายการเปดเสรี
ทางการเงินของไทยทําใหกลุมทุนดังกลาว
เติบโตอยางรวดเร็วจนเปนผูอุปถัมภทางการเมืองที่
สําคัญในการเลือกตั้ง บทบาททางการเมืองของกลุมผลประโยชนทางการเงินจึงไดรับการยอมรับ
จากภาคเอกชน และภาคการเมืองโดยเฉพาะการดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
และรัฐมนตรีเศรษฐกิจตาง ๆ ซึ่งนายโอฬาร ไชยประวัติ ไดกลาวยอมรับวา การแทรกแซงทาง
การเมืองตอนโยบายเศรษฐกิจมีจริงและเปนเรื่องปกติ (ดอกเบี้ยปที่14 ฉบับที่ 174 ประจําเดือน
ธันวาคม 2538 หนา 22)
ความสัมพันธระหวางภาคการเมือง
ธนาคารแหงประเทศไทย
และกลุม
ผลประโยชนทางการเงินในการดําเนินนโยบายการเงิน ไดเปลี่ยนแปลงไปจากชวงป 2531-2533 ที่
เปนชวงเปลี่ยนผานของการดําเนินโยบายการเงิน ที่นักการเมืองมีความขัดแยงกับธนาคารแหง
ประเทศไทยหลังป 2535 เปนตนมา นักการเมืองและกลุมผลประโยชนทางการเงินมีลักษณะ
ความลัมพันธเชิงอุปถัมภตอกัน นักการเมืองนายธนาคารไดเขามามีบทบาทไนการดําเนินโยบาย
การเงิน ขาราชการสายเทคนิคในธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ไมไดมีบทบาทในการดําเนินนโยบายการเงินที่เปนอิสระจาก
การเมือง บทบาทชองธนาคารแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยเปนเพียงผูปฏิบัติตามนโยบายทางการเมือง ของนักการเมืองนายธนาคารอยางชัดเจน
(จิตติคักดิ์ นันทพานิซ และสมลักษณ ศรีมาลี, 2542)
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
อรทัย แสงเทียนชัย 2545 ศึกษาการปรับตัวของธนาคารพาณิชยไทยตอ
วิกฤตการณการเงิน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปรับตัวของธนาคารพาณิชยไทย ในดานการเพิ่ม
ทุน การปลอยสินเชื่อการระดมเงินฝาก การกูยืมและประสิทธิภาพการดําเนินงาน หลังจากเกิด
วิกฤตการณการเงินป 2540 ผลการศึกษา พบวาหลังวิกฤตการณการเงินป 2540 นักลงทุนตางชาติ
ขาดความเชื่อมั่นตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของไทย
จึงเรียกหนี้คืนจากสถาบัน
การเงินสงผลใหธนาคารพาณิชยประสบปญหาขาดสภาพคลอง
ในขณะที่หนี้ดอยคุณภาพมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากภาวะเศรษฐกิจหดตัวอยางรุนแรง
และการปรับกฏเกณฑที่
เขมงวดขึ้นของธนาคารแหงประเทศไทย ทําใหผลการดําเนินของธนาคารพาณิชยลดต่ําลง และใน
ที่สุดประสบปญหาความพอเพียงของเงินกองทุน
ปญหาดังกลาวสงผลกระทบตอฐานะของ
ธนาคารขนาดกลางมากที่สุด รองลงมา ไดแก ธนาคารขนาดเล็กและขนาดใหญ จนกระทั่งธนาคาร
พาณิชยตองปรับการดําเนินงาน 5 ดาน ไดแก การเพิ่มทุน การปลอยสินเชื่อ การระดมเงินฝากการ
กูยืม และประสิทธิภาพการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
พระทูลย ราชวงศ (2549) ไดศึกษา สาเหตุความผิดพลาดของนโยบายการและ
การปฏิบัติดานการเงินของประเทศไทย พ.ศ. 2530-2540 ผลการวิจัยพบวา
1.เศรษฐกิจเติบโตเร็วเกินไป การที่ประเทศไทยมีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก
ทําใหการปรับตัวพอดีระหวางอุปสงคกับอุปฐานรวมทําไดยากมาก
2.การบริหารงานที่ไมสุจริตของสถาบันการเงิน ผูบริหารสถาบันการเงินทุจริตให
พวกพองกูยืมเพื่อซื้ออาคารและทีดินเก็งกําไร โดยไมคํานึงวาจะมีความสามารถชําระคืนไดหรือไม
ทั้งหลักประกันไมเพียงพอ ผูบริหารสถาบันการเงินหลายแหงมีวิธีการทุจริตที่แยบยล ธนาคารแหง
ประเทศไทยไมสามารถกํากับดูแลได
3.การบริหารการรักษาคาเงินบาทผลิดพลาดจนทําใหขาดแคลนเงินตรา
ตางประเทศสํารอง จนกระทั้งตองปลอยอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวอยางหลีกเลี่ยงไมได ผลที่ตามมา
คาเงินบาทลดลงเหลือประมาณครึ่งหนึ่งจากเดิม ทําใหผูซื้อสินคาจากตางประเทศและผูกูเงินจาก
ตางประเทศเดือดรอนมาก
วันดี พายับ (2543, 1-75) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจ
มหภาคที่มีผลดอการขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในชวงปกอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจของ ประเทศ
ไทย การวิจัยมีวัตถุประสงคเพี่อศึกษาสถานการณทั่วไปดานเศรษฐกิจการ เงินและตัวแปร
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เศรษฐศาสตรมหภาคที่เปนเรื่องการขยายตัวหรือหดตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และศึกษา
ความลัมพันธระหวางตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคที่เปนเหตุของวิกฤติเศรษฐกิจในชวงระหวาง ปกอน
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบวา การขาดดุลการคาหนี้ตางประเทศ การลงทุน การชําระหนี้
ตางประเทศ และผลผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติมีมูลคาที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อพิจารณาจากการ
วิเคราะหทางเศรษฐ มิติพบวา การเพิ่มขึ้นของการลงทุนมีผลตอการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของ
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ เพราะการลงทุนทําใหมีผลผลิตเพิ่มมากชึ้น ทําใหรายไดมีมากขึ้น
และหนี้ตางประเทศมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการลงทุน คือ เมื่อหนี้ตางประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนก็
จะเพิ่มขึ้นดวย ซึ่งสองใหเห็นวาในขณะที่มีการเพิ่มการลงทุนทําใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตขึ้น และ
การกูเงินตางประเทศสามารถนํา เงินมาทําประโยชนใหเศรษฐกิจเจริญขึ้น แตเมื่อถึงเวลาชําระหนี้
และเงินตราตางประเทศถูกดึงกลับ เศรษฐกิจจะตกตํ่าลงในทันที นักธุรกิจ ประชาชน ควรใหความ
สนใจระวังปญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต
และผูบริหารประเทศควรระวังวาเศรษฐกิจมหภาคของ
ประเทศอยูในสภาพผลไดตอขนาดลดลง คือ การลงทุนเพิ่มขึ้น 1 เปอรเซ็นตทําใหผลิตภัณฑมวล
รวมประชาชาติเพิ่มไม'ถึง 1 เปอรเซ็นต (0.7233) ดังนั้น นักเศรษฐศาสตรรัฐบาล และนักธุรกิจ ควร
ใหความสนใจระวังปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตวา
การกูหนี้จากตางประเทศและการขาด
ดุลการคา จะกอใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจไดในที่สุด เนื่องจากการศึกษาในเรื่องนี้ พบวา มูลคา
หนี้ตางประเทศมีผลตอการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ
ถามีการกูเงินจาก
ตางประเทศมากขึ้นทําใหมีการลงทุนมากขึ้นจะทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น ดังนั้น การเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจไทยจึงเปนภาพลวงตา แทที่จริงแลวการกอหนี้มากเกินไปเปนฟงที่ทําให ประเทศเกิด
ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจไดในที่สุด เพราะเมื่อถึงเวลาการชําระหนี้ลูกหนี้ไมสามารถชําระได หรือ
สงผลใหรัฐบาลดองแบกรับภาระ ฉะนั้น ความรูจากการศึกษานี้สามารถเปนแนวทางสําหรับนักลง
ทุนที่จะทําการกูเงินมาลงทุนในอนาคต โดยไมควรตัดสนใจเพียงแตผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ
เทานั้น ตองมีปจจัยอื่น ๆ ดวยเชน ผูบริหารประเทศควรระวังวาเศรษฐกิจมหภาคของประเทศอยูใน
สภาพ ผลไดตอขนาดลดลง คือ การลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 1 ทําใหผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ
เพิ่มไมถึงรอยละ 1 (0.7233) ซึ่งไมควรเกิดขึ้นในประเทศเล็ก ๆ เชนประเทศไทย ฉะนั้น จึงควร
หาทางเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุนขึ้นอีก ดวยการปรับปรุงการใชเทคโนโลยีและการจัดการให
ดีขึ้นอยางไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ไดมีการนําตัวแปรทางเศรษฐศาสตรมหภาคบางตัวเทานั้น ที่
นํามาศึกษาวิเคราะห โดยทําการศึกษาจากขอมูลสถิติในอดีตในป พ.ศ. 2526-2540 เปน
ระยะเวลา 15 ป ซึ่งผลการศึกษา อาจจะไมสมบูรณทั้งหมด จะเห็นไดจากการขาดดุลการคาและ
การลงทุนไมมีผลชัดเจนตอการผลิดภัณฑมวลรวมประชาชาติ
ซึ่งอาจเปนผลใหการศึกษา
คลาดเคลื่อนได
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อมรศักดิ์ พ รั ม ภ า (2540, 1-95) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปญหาหนี้เสิยของธนาคารพาณิชย
ไทย ศึกษาเฉพาะกรณีของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) ลักษณะการประกอบกิจการของ
ธนาคารพาณิชยที่สําคัญ คือ เปนแหลงระดมเงินออมดวยวิธีการรับฝากเงินจากประชาชนโดย
เสนอคา ตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งอาจเปนรูปเงินฝากระยะยาวมีกําหนดเวลาแนนอน
มีอัตราดอก
เบี้ยเงินฝากสูงที่เรืยกกันโดยทั่วไปวาเงินฝากประจํา
หรือเปนเงินฝากที่ไมมี
กําหนดเวลา ผูฝากสามารถ เบิกถอนเงินเมื่อใดกัใดที่เรืยกกันวาเงินฝากออมทรัพยเงินฝากประเภท
นี้จะมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตํ่า เพราะถือวาเปนแหลงเงินที่ไมแนนอนทั้'งยังมีดนทุนการปฏิบัติงาน
สูงเนื่องจากผูฝากถอนอยูตลอดเวลา เงินฝากหลักประเภทสุดทายคือเงินฝากกระแสรายวันไมมี
ดอกเบี้ยแตธนาคารจะใหบริการดานการใชเช็คดวยการคิดคาใชจายเพียงเล็กนอย สวนเงินฝาก
อื่นๆที่ธนาคารพาณิชยแตละแหงเสนอใหแก ลูกดาในรูปแบบตาง ๆ กันก็มักจะเปนเงินฝากที่
ปรับปรุงรูปแบบมาจากเงินฝากหลักทั้ง 3 ประเภทนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงคในการวิจัยมีอยู 4 ประการ
คือ
1.เพื่อศึกษาวิเคราะหเหตุและปจจัยตาง ๆ ที่กอใหเกิดหนี้เสียขึ้นแกธนาคาร
พาณิชย
2.เพื่อศึกษาวิเคราะหมาตรการตาง ๆ ที่ธนาคารพาณิชยและธนาคารแหง
ประเทศไทยนํามาใชในการควบคุมดูแลมิใหเกิดปญหาหนี้เสียขึ้น
3.เพื่อศึกษาวิเคราะหผลกระทบ ตางๆที่หนี้เลียของธนาคารพาณิชยจะกอใหเกิด
ขึ้น
4.เพื่อศึกษาวิเคราะหวิธีการแกไขหนี้เสียตาง ๆ ผล ของการศึกษาไดดังนี้
4.1 การอํานวยสินเชื่อยังคงเปนรายไดหลักของธนาคาร ดังนั้น ปญหาหนี้
เสียจึงยังคงเปนผลผลิตสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมธนาคารที่ไมมีวัน
หลีกเลี่ยงได
4.2 ปญหาหนี้เสียในอดีตและที่ยังเกิดขึ้นอยูในปจจุบันมักจะมีสาเหตุ
จากผูบริหารธนาคารเอง ที่อาจจะแสวงหาผลประโยชนจากเงินออม
ของประชาชนเพื่อสรางความรํ่ารวยใหแกตนเอง หรือนําเงิน ออมไป
ปลอยกูใหกับธุรกิจของตนเองหรือครอบครัวโดฺยที่ธุรกิจนั้น ๆ ไมมี
พื้นฐานที่มั่นคงควรคาแกการประกอบการ
หรือไมสรางกลไกที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อใหมีกระบวนการพิจารณาสินเชื่อที่ดีขึ้นในธนาคาร
จึงทําใหเปนสาเหตุที่เกิดหนี้เสียขึ้นได
4.3 การควบคุมดูแลปญหาหนี้เสียภายในธนาคารและการควบคุมดูแล
โดยธนาคารแหง ประเทศไทยเปนเรื่องที่สําคัญยิ่ง ธนาคารกรุงศรี
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อยุธยา จํากัด (มหาชน) ยังเปนธนาคารที่มีการประกอบกิจการที่
มั่นคง มีการติดตามควบคุมแกไขปญหาหนี้เสียนี้อยางจรืงจังและ
พัฒนาอยูโดยตลอดจนนาเชื่อวาจะเปนธนาคารหนึ่งที่มีการแกไข
ปญหาหนี้เสียไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด
รอยตํารวจเอกวิเชียร ตันมงคล (2546) ไดศึกษาความลมเหลวของนโยบาย
การเงินไทยและวิกฤต เศรษฐกิจป 2540 วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความลมเหลวของนโยบาย
การเงินไทยในเชิง เศรษฐศาสตรการเมือง โดยศึกษานโยบายการเงินไทยในซวงระหวางป 25312540 ตามแนวคิด เศรษศาสตรกระแสหลัก แนวคิดเศรษฐศาสตรการเมืองเชิงสถาบัน และแนวคิด
เศรษฐศาสตรการเมือง นีโอมารกซิสตซึ่งแนวคิดเหลานี้ชึ๋วาสภาวะโลกาภิวัตนที่ทางการเงิน การ
เปลี่ยนแปลงในเชิงใครงสรางทางเศรษฐกิจ และโครงสรางทางการเมืองของไทยในชวงทศวรรษ
2530 และความไมมี ประสิทธิภาพของธนาคารแหงประเทศไทย นั้นมีผลสอการดําเนินนโยบาย
การเงินของไทย
ผลการศึกษาพบวาสภาวะโลกาภิวัตนทางการเงินมีผลกระทบตอการดําเนิน
นโยบายการเงินของไทยโดยเปนปจจัยสนับลนุนใหธนาคารแหงประเทศไทยหันมาใชนโยบายการ
เปดเสรีทางการเงิน เพื่อดึงดูดเงินทุนตางประเทศที่มือยูจํานวนมากในตลาดเงินระหวางประเทศ
ไหลเขาไทยตลอดทศวรรษ 2530 โดยที่ธนาคารแหงประเทศไทยไมไดวางพื้นฐานของระบบการเงิน
ในประเทศใหรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยในประเทศทํา
ใหนักการเมืองเริ่มเขามามี บทบาทในการดําเนินนโยบายการเงินของประเทศมากขึ้น เกิด
ความสัมพันธในเชิงอุปถัมภทางภารเมือง
ระหวางนักธุรกิจในกลุมผลประโยชนทางการเงินกับ
นักการเมืองพรรคการเมือง
โดยทําใหกลุมผลประโยชนทางการเงินไดเชามามือิทธิพลตอการ
ดําเนินนโยบายการเงินของรัฐ
และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรปแบบเครือขายการกําหนด
นโยบายการเงิน การแยงชิงอํานาจและความขัดแยงของผูบริหารระดับสูงในธนาคารแหงประเทศ
ไทยนั้น
ทําใหนักการเมืองสามารถเขามาแทรกแซงการทํางานของธนาคารแหงประเทศไทยได
โดยงาย ปจจัยตาง ๆ เหลานี้สงผลใหการดําเนินนโยบาย การเงินของไทยเปนไปอยางใมมี
ประสิทธิภาพ เมื่อเงินบาทถูกโจมตีของกองทุนประกันความเสี่ยง ทําใหวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540
จึงเปนลิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได

บทที่ 3
การพัฒนาการของธนาคารพาณิชยในประเทศไทยกอนวิกฤตป 40
และการปรับตัวภายหลังวิกฤต
การดําเนินงานของธนาคารพาณิชยไทย หลังวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกันระหวาง การดําเนินธุรกิจกอนเกิดวิกฤตและภายหลังการเกิดวิกฤตโดย
ผูเขียนจะไดกลาวถึงสาเหตุ และผลจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ทําใหธนาคารพาณิชยไทยตองทําการ
ปรับตัวในการดําเนินธุรกิจรูปแบบใหม โดยจะไดนําเสนอตามลําดับ ดังนี้
3.1 สรุปพัฒนาการของระบบการเงินไทย ชวง 2510-2540
3.2 สาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจป 2540
3.3 สถานภาพของธนาคารพาณิชยไทยที่เปลี่ยนไป
3.4 การปรับตัวและการแขงขันของธนาคารพาณิชยไทยภายหลังวิกฤตป 2540
3.5 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของ
3.1 สรุปพัฒนาการของธนาคารพาณิชยไทย ชวง 2510-2540
ภายหลังจากสถานการณผันผวนของเศรษฐกิจโลก ในชวงประมาณทศวรรษที่
2510 และทศวรรษที่ 2520 เปนสาเหตุใหประเทศในกลุมที่กําลังพัฒนามากกวา 50 ประเทศ
ประสบปญหาวิกฤติหนี้สินตางประเทศ ดังนั้น ประเทศที่เกิดวิกฤตเหลานี้จึงตองหาหนทางในการ
แกไขปญหาธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ
เปนองคกรระหวางประเทศที่มี
บทบาทในชวยเหลือและแกปญหาลักษณะเชนนี้ โดยวิธีการชวยเหลือสวนใหญจะเปนการใหเงินกู
เพื่อเสริมสภาพคลอง
แตมีขอแมวาประเทศที่ไดรับความชวยเหลือจะตองทําการปรับเปลี่ยน
โครงสรางทางเศรษฐกิจ โดยเนื้อหาสําคัญก็เปนการดําเนินนโยบายเสรีนิยม (Liberalism) ซึ่งถาจะ
วาไปก็เปนการเตรียมความพรอมเพื่อเปดทางใหการเชื่อมโลกดานตลาดการเงิน ประเทศที่กําลัง
พัฒนาจํานวนมากที่รับเงื่อนไขเพื่อแลกกับการชวยเหลือ
จะตองทําการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจ อาทิเชน แกไขกฎระเบียบ ลดขอจํากัดในการเคลื่อนยายเงินตรา ลดการเปดตลาด
การคาเงินตราระหวางประเทศ ฯลฯ
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ในกรณีประเทศไทยไดรับผลกระทบจากภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
เชนเดียวกัน ทั้งในแงของเศรษฐกิจและการเมืองโดยที่ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้ง
สําคัญในชวงทศวรรษที่ 2510 สงผลใหเกิดการเลือกตั้งทั่วไปในป 2522 ถือไดวาเปนจุดเริ่มตน
ยุคใหมของประชาธิปไตยอีกครั้ง ถึงแมวาจะมีฝายทหารเขามาเกี่ยวของพอสมควรก็ตาม สวน
ทางดานเศรษฐกิจนั้นในทศวรรษที่ 2520 ประเทศไดดําเนินการปรับปรุงนโยบายและโครงสราง
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมมากขึ้น
โดยที่การปรับเปลี่ยนนโยบายดังกลาวก็เปนผลมาจากการทํา
ขอตกลง เพื่อขอความชวยเหลือทางการเงินจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ
ซึ่งประเทศไทยไดขอความชวยเหลือทางการเงินทั้งหมด 3 ครั้งดวยกัน ครั้งแรก คือ ขอตกลงใน
เดือนมิถุนายนป 2524 ครั้งที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายนป 2525 สําหรับขอตกลงรับความชวยเหลือ
ครั้งสุดทายนั้นครอบคลุมชวงเวลาตั้งแตเดือนมิถุนายนป 2528 ถึงเดือนธันวาคมป 2529
นอกจากนี้ยังมีการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางเศรษฐกิจอีก 2 งวด จากธนาคารโลกครั้งที่ 1 ในเดือน
มีนาคม ป 2525 และครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคมป 2526 (พิสิฐ ลี้อาธรรม, 2543 : บทนํา)
ตัวอยางของการปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจ เชน มีการผอนคลายขอจํากัด
ในทางการเงิน หมายถึง การพยายามลดขอจํากัดของการควบคุมหรือแทรกแซงของทางการ เพื่อ
ปลอยเสรีใหกลไกตลาดทํางานไดอิสระมากขึ้นกระตุนใหเกิดการแขงขัน และการจัดสรรทรัพยากร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวไดวา ธนาคารแหงประเทศไทยไดดําเนินการผอนคลายขอจํากัดทาง
การเงินมาเปนลําดับ โดยการผอนคลายขอจํากัดและการปฏิรูประบบการเงินที่สําคัญเกิดขึ้นในชวง
หลังวิกฤตการณน้ํามันครั้งที่ 2 (2522-2523) ซึ่งเศรษฐกิจทั่วโลกและตลาดการเงินระหวางประเทศ
มีความผันผวนเศรษฐกิจภายใน ขณะนั้นประสบปญหาอัตราเงินเฟออยูในระดับสูงชองวางการ
ลงทุนและการออมรวมทั้งภาระหนี้ตางประเทศขยายตัวสูงขึ้นมาก ธนาคารจึงดําเนินการปรับปรุง
ระบบการเงินของประเทศใหมีความยืดหยุน
สามารถรองรับผลกระทบจาอการเปลี่ยนแปลง
ภายนอก ดวยการผลักดันใหออกพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ.
2523 ซึ่งทําใหทางการสามารถปรับเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูของสถาบันการเงินใหสูงขึ้น จาก
ที่ยืนอยูในระดับรอยละ 15 ตอป มาตั้งแตป 2467 จัดตั้งตลาดซื้อคืนขึ้นในป 2527 จากระบบที่
ผูกคาเงินบาทไวกับเงินดอลลาร สรอ. มาเปนระบบที่เทียบคาเงินบาทกับกลุมสกุลเงินของประเทศ
คูคาตามความสําคัญของการคา และสถานการณเศรษฐกิจและการเงินของไทย (ธนาคารแหง
ประเทศไทย, 2535 : 304-305)
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อยางไรก็ดีชวงเวลาดังกลาว ระบบการเงินไทยมีการปรับตัวสูแนวทางเสรีอยาง
จํากัดมาก อาจจะเปนเพราะกลุมนายทุนการเงินการธนาคารในขณะนั้น มีบทบาทตอการกําหนด
นโยบายเกี่ยวกับระบบการเงินมากพอควร ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะกระทบตอประโยชน
ของกลุมนายทุนการเงินการธนาคารจะตองคอยเปนคอยไป
การเปลี่ยนของโครงสรางระบบ
เศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะภาคการเงินดวยแลว
มามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางเปนจริงจังก็
ในชวงทศวรรษที่ 30 ดวยเหตุผลวา
ธนาคารแหงประเทศไทย (2535) ธนาคารแหงประเทศไทยเล็งเห็นถึงความจําเปน
ในการวางแผนระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อปรับความสมดุลระหวางการพัฒนาภาคการผลิต
และภาคการเงิน เพื่อเตรียมความพรอมของสถาบันการเงินและโครงสรางระบบการเงิน ซึ่ง
นอกจากจะปนการสนองตอบตอความตองการภายในประเทศแลว ยังเปนการรองรับการแขงขัน
จากตางประเทศโดยเฉพาะเมื่อความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหตลาดการเงินมีความเชื่อมโยง
ติดตอกันอยางใกลชิด สถาบันการเงิน ตลาดเงินและตลาดทุนระหวางประเทศเปนระบบเดียวกัน
มากขึ้น ระบบการเงินทั้งโลกใหความสําคัญตอการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งกลุม
ประเทศตาง ๆ มีความรวมมือทางเศรษฐกิจการเงินมากขึ้น เชน การรวมยุโรปเปนตลาดเดียวในป
2535 การเจรจาขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคาหลายฝายหรือแกตต (The General
Agreement on Tariffs and Trade – GATT) การรวมกลุมขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ (North
American Free Trade Agreement –NAFTA เปนตน)
บทบาทของธนาคารแหงประเทศไทยในชวงนี้ จึงเนนการพัฒนาระบบการเงินให
ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และลดบทบาทของทางการในการแทรกแซงตลาดการเงินลง โดยมี
เปาหมายสรางเงินออมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา และการเจริญเติบโตของประเทศในอนาคตเพิ่ม
การแขงขันของสถาบันการเงิน พัฒนาเครื่องมือและบริการของตลาดการเงินเพื่อสนองตอบตอ
รูปแบบความตองการบริการดานตาง ๆ มากขึ้น ตลอดจนเพื่อสนับสนุนประเทศไทยใหพัฒนาไปสู
การเปนศูนยกลางทางการเงินในภูมิภาคในอนาคต ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดแนวทาง
การพัฒนาเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาวไวใน แผนการปรับปรุงระบบการเงิน 3 ป ของธนาคาร
(2533-2535) ซึ่งถือวาเปนการวางแผนระยะยาวของธนาคารเปนครั้งแรก เพื่อเตรียมความพรอม
ในการปรับตัวและการปรับปรุงระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศ อันเปนการเปลี่ยนแปลงวิธี
ปฏิบัติไปจากการกําหนดแผนงานประจําปซึ่งมีมาเปนเวลานานแลว โดยมีแผนงานหลักใน 4 ดาน
คือ แผนงานแรกแผนการผอนคลายขอจํากัดตาง ๆ ดานอัตราดอกเบี้ย การบริหารสินทรัพยของ
สถาบันการเงินรวมถึงการปริวรรตเงินตรา แผนงานที่สองแผนการพัฒนาการกํากับและตรวจสอบ
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สถาบันการเงิน โดยเฉพาะวิธีการวิเคราะหและตรวจสอบสถาบันการเงินการปรับปรุงเกณฑการ
ดํารงเงนกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงตามมาตรฐานสากล BIS (Bank for International Settlements)
การพัฒนาพนักงานที่ทําหนาที่กํากับและตรวจสอบและระบบขอมูล แผนงานที่สามการพัฒนาตรา
สารการเงิน เพื่อสรางตราสารการเงินประเภทใหม และพัฒนาตลาดแรกและตลาดรองของตราสาร
และแผนงานที่สี่ การปรับปรุงระบบการชําระเงินดวยการพัฒนาระบบการหักบัญชีระหวางระบบ
การชําระเงิน ดวยการพัฒนาระบบการหักบัญชีระหวางธนาคารและการจัดตั้งโรงพิมพธนบัตรแหง
ที่สองขึ้น
โดยในสมัยผูวาการชวลิต ธนะชานันท ไดประกาศยกเลิกเพดานอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจําทุกประเภท ในวันที่ 16 มีนาคม 2533 ตอมาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2535 ในสมัยผูวาการ
วิจิตร สุพินิจ จึงไดยกเลิกเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยของธนาคารพาณิชย ทําใหอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทที่ธนาคารพาณิชยลอยตัวอยางสมบูรณ
และสําหรับเพดานอัตรา
ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงินของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดินฟองซิเอรนั้น ธนาคารไดมีประกาศ
ยกเลิกไปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2535 กลาวไดวาในกลางป 2535 อัตราดอกเบี้ยทุกประเภทของ
สถาบันการเงินในประเทศ สามารถปรับตัวเคลื่อนไหวตามสภาพของอุปสงคและอุปทานในระบบ
การเงินลอยตัวอยางเสรีไปตามกลไกตลาด
ธนาคารแหงประเทศไทยในสมัยผูวาการชวลิต ธนะชานันท ไดเริ่มดําเนินการตาม
แนวนโยบายของแผนงาน 3 ป โดยในวันที่ 21 พฤษภาคม 2533 ไดประกาศรับพันธะขอ 8 แหง
ขอตกลงวาดวยกองทุนการเงินระหวางประเทศ และผอนคลายการปริวรรตเงินตราขั้นที่ 1 ในชวง
แรกของป 2535 ธนาคารก็ไดผอนคลายระเบียบปฏิบัติของการปริวรรตเงินตราสวนที่เหลือ กลาว
ไดวา การผอนคลายการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินในระยะที่ผานมา ทําใหการควบคุมของ
ทางการในดานนี้ลดนอยมาก การปริวรรตเงินตราเปนไปอยางคลองตัวมากขึ้น
ธนาคารไดกําหนดแผนงาน 3 ป ฉบับที่ 2 ขึ้นในชวงป 2535-2538 ซึ่งแผนงาน
ระยะปานกลางฉบับนี้จะสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 โดย
เปาหมายหลักของแผนงานฉบับที่ 2 ไดกําหนดรายละเอียดของแผนงานเปนสองสวน คือ สวน
แรกเปนงานที่ตอเนื่องจากที่ดําเนินงานไปแลวในแผนงานแรก ในเรื่องการปรับปรุงระบบการชําระ
เงิน แผนการผอนคลายขอจํากัดในสวนของการปรับปรุงยุทธวิธีดําเนินนโยบายการเงิน และ
แผนพัฒนาตราสารการเงิน สําหรับแผนในสวนที่สอง เปนแผนงานใหมเพื่อเตรียมความพรอม
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะขางหนา คือ แผนพัฒนาการระดมออมและแผนพัฒนาไทย
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ใหศูนยกลางทางการเงินในภูมิภาค มุงลดบทบาทและการแทรกแซงของธนาคารกลางในระบบ
การเงิน ทั้งนี้เพื่อใหสถาบันการเงินไทยเตรียมพรอมรับการแขงขันเมื่อประเทศตาง ๆ มีการเปดเสรี
ทางการเงินมากขึ้น และเพื่อเตรียมโครงสรางระบบการเงินใหพรอมรับกับการพัฒนาประเทศไทย
ใหเปนศูนยกลางทางการเงินในภูมิภาค
เจริญ เจษฎาวัลย (2536) การผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางทางการเงินในภูมิภาค
คือคณะทํางานของธนาคารแหงประเทศไทย ยุคที่มีผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยชื่อ นายวิจิตร
สุพินิจ เปนผูนํา ซึ่งควรไดรับการบันทึกไวในประวัติศาสตรการเงินของประเทศไทย วาไดพัฒนา
ระบบการเงินไปสูการจัดตั้งกิจการวิเทศธนกิจไทย หรือ (Bangkok International Banking
Facilities) BIBFs โดยมีเหตุการณสําคัญที่เกี่ยวกับกิจการวิเทศธนกิจดังลําดับตอไปนี้
 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2535 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหลักการในการจัดตั้ง
กิจการวิเทศธนกิจไทย
 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2535 กระทรวงการคลัง โดย ฯพณฯ รัฐมนตรี นาย
พนัส สิมะเสถียร ไดออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การประกอบกิจการ
วิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชย
 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2535 ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกประกาศ เรื่อง
หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการวิเทศธนกิจของธนาคาร
พาณิชยอีกฉบับหนึ่ง
 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2535 กรมสรรพากรไดออกพระราชกฤษฎีกา 2 ฉบับ
เพื่อยกเวนและลดอัตรารัษฎากรที่จัดเก็บจากกิจการวิเทศธนกิจ
 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2535 นายวิจิตร สุพินิจ ในฐานะประธานคณะกรรมการ
รวมไดออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ การยื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการ
วิเทศธนกิจ
 วันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ.2536 กระทรวงการคลังออกประกาศใหสาขาของ
ธนาคารตางประเทศ ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการธนาคารพาณิชย
 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2536 ธนาคารแหงประเทศไทยออกประกาศ หลักเกณฑ
ใหธนาคารพาณิชย ปฏิบัติ 4 ฉบับ
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 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2536 ประเทศไทยเปดประตูการเงินใหเปนศูนยการเงิน
ในภูมิภาค มอบใบอนุญาตการประกอบธุรกิจวิเทศธนกิจ โดยมี ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรีนายชวน หลีกภัย เปนประธานในพิธี
หลังจากระบบการเงินของไทยไดเดินทางมาถึงจุดนี้ กลาวไดวาระบบการเงินไทย
ไดขึ้นตรงตอระบบการเงินโลกอยางสมบูรณแลว
ภาคการเงินไทยไดกาวสูระบบการเงินเสรี
(Financial Liberalism) และไดสรางสถาบันกฎเกณฑกฎหมายในการกําหนดการนําพาเศรษฐกิจ
ไทย ภายใตกติกาเสรีนิยมทางการเงินในสภาวะการณของโลกาภิวัตน ผลจากการปฏิรูปภาค
การเงินของไทยดังกลาว
ไดกอใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางมากจากการไหลเขาของ
เงินทุนจากตางประเทศ และจากการผอนคลายมาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับการปริวรรตเงินตราก็ดี
การจัดตั้งวิเทศธนกิจก็ดี
รวมทั้งนโยบายการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงิน
เหรียญสหรัฐฯ ที่คอนขางคงที่ที่ลดความเสี่ยงของผูกูเกี่ยวกับคาเงินบาทจนเกือบหมดสิ้น สงผลให
มีเงินทุนหลั่งไหลเขามาจากตางประเทศอยางไมหยุดยั้ง ตลอดระยะเวลาตั้งแต พ.ศ.2533–2539
การที่เงินทุนไหลเขามาในอัตราที่สูง มีการลงทุนโดยตรง (Foreign Direct Investment) โดยนัก
ลงทุนจากตางประเทศแตเพียงสวนนอย แมกระทั่งลงทุนในหุนของธุรกิจก็เปนสวนนอย แตกลับ
เปนการใหสินเชื่อระยะสั้นแทบทั้งหมด (ศปร., 2541:47-51; สมภพ มานะรังสรรค, 2546:153)
ตาราง 1 การไหลเขาของเงินทุนภาคเอกชนของไทย (รอยละของ GDP)
ป
เงินทุนภาคเอกชน
ไหลเขาสุทธิ
ลงทุนทางตรง FDI
ลงทุนทางออม PI
อื่น ๆ

2533
13.3

2534
10.7

2535
8.7

2536
8.4

2537
8.6

2538
12.7

2539
9.3

2.6
-

1.5
9.2

1.4
0.5
6.8

1.1
3.2
4.1

0.7
0.9
7.0

0.7
1.9
10.0

0.9
0.6
7.7

ที่มา : World Economic Outlook, December 1997; ธนาคารแหงประเทศไทย
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ภาพ 3 หนี้ตางประเทศภาคเอกชนไทย (พันลานดอลลารสหรัฐฯ)
ป
100
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10
0
ป 2530

ป 2531

ป 2532

ป 2533

ป 2534

ป 2535

ป 2536

ป 2537

ป 2538

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

ตารางที่ 2 หนี้ตางประเทศของภาคเอกชนไทย (พันลานดอลลารสหรัฐฯ)
ป
หนี้ตางประเทศ
หนี้ระยะสั้น
หนี้ระยะยาว

2533
28.1
8.3
19.8

2534
37.7
12.5
25.3

2535
41.8
14.7
27.1

2536
52.7
22.6
30.1

2537
65.6
29.2
36.4

2538
83.1
41.1
42.0

2539
90.8
37.6
53.2

ที่มา : Global Development Finance, 2000

สมภพ มานะรังสรรค (2546) การเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของเงินกูจากตางประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังการเปดใชวิเทศธนกิจ BIBF ในป 2536 สวนสําคัญของการที่มีการกูเงิน
จากตางประเทศมาก นอกจากความสะดวกของการเปดเสรีภาคการเงินและการที่เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวอยางมากแลว สวนสําคัญที่เปนผลจากภายนอก คือ ในชวงเวลาเดียวกันนั้นคาเงินเยน
ของประเทศญี่ปุนแข็งคาขึ้นมาก เมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐฯ การที่คาเงินเยนแข็งคาขึ้นมาก
ในขณะที่เศรษฐกิจภายในประเทศกําลังตกต่ําจากการแตกัวของฟองสบู (Bubble Burst) ชอง
ทางการขยายการลงทุนจึงลดทอนลง เปนเหตุใหเกิดการหาประโยชนจากคาเงินเยนแข็งโดยการ
ปลอยกูเปนหลัก เปนปจจัยเรงการขยายตัวของเงินกูตางประเทศของไทย
อยางไรก็ตาม
การที่เงินทุนจากตางประเทศจํานวนมากไดไหลเขามาสูระบบ
เศรษฐกิจไทยในเวลาตอมา มีการศึกษาและสรุปและวาเปนจุดเริ่มตนของการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ไทยอยางรอนแรง และนําไปสูสภาวะเศรษฐกิจแบบฟองสบู อันเปนสาเหตุของวิกฤติเศรษฐกิจป

ป 2539
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2540
จนเปนประเด็นทางการเมืองกลาวโทษผูที่ตองรับผิดชอบตอการดําเนินนโยบายเปดเสรี
ทางการเงิน การเปดใหดําเนินการกิจการวิเทศธนกิจ วาอยูในชวงของรัฐบาลใดตั้งแตรัฐบาล
อานันท ปนยารชุน รับหลักการ BIBFs รัฐบาลชวน 1 เปด BIBFs อีก 40 กวาแหง ตอมารัฐบาล
บรรหาร และรัฐบาลชวลิต มีการเปด BIBFs เพิ่มคลาย ๆ เปนการเฉลี่ยความผิด โยนความผิดให
ผูอื่น เหมือนกับการเปดกิจการวิเทศธนกิจเปนเรื่องไมดี เปนเรื่องเสียหายทั้ง ๆ ที่ตอนเรียกรองให
จัดตั้งกิจการวิเทศธนกิจก็ไดอธิบายถึงขอดีไวอยางละเอียด คําถามก็คือทําไมกิจการวิเทศธนกิจ
กลายเปนของไมดีไปได อยางไรก็ตาม มีหลาย ๆ ประเทศที่เดินตามแนวทางเสรีนิยมทางการเงิน
ถึงแมจะมีการชะลอตัวและปรับฐานทางเศรษฐกิจบาง แตก็ไมไดนําไปสูวิกฤติเศรษฐกิจที่รุนแรง
ผูวิจัยคนพบวาสิ่งที่พึงพิจารณา คือ การเปดดําเนินการวิเทศธนกิจ BIBFs หาใชสาเหตุที่ทําใหเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจ 2540 แตเพียงอยางเดียว แตประกอบดวยเหตุปจจัยนานัปการที่เกี่ยวของ
ตัวอยางในการศึกษาสาเหตุของวิกฤติเศรษฐกิจไทยในป 2540 นั้น มีอยูจํานวน
มากแตขอสรุปสวนใหญของการศึกษานั้น
ชี้ไปทางเดียวกันวาความลมเหลวของการดําเนิน
นโยบายการเงินของไทย โดยเฉพาะความผิดพลาดของธนาคารแหงประเทศไทย เปนสาเหตุสําคัญ
เกือบทั้งสิ้น ณ ที่นี้จะขอเสนอตัวอยางการศึกษาสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจไทย 2540 พอสังเขป
โดยจะจําแนกแนวทางการศึกษาออกเปนสองกลุมดวยกัน คือ กลุมแรก นักเศรษฐศาสตรกระแส
หลักหรือนักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิค ที่จะเนนในเรื่องของเศรษฐกิจในการวิเคราะหเปนสําคัญ
และกลุมที่สองนักเศรษฐศาสตรกระแสรอง ที่นําปจจัยที่ไมใชเศรษฐกิจเขามาวิเคราะห เชน ปจจัย
การเมือง กลุมผลประโยชน ฯลฯ อยางไรก็ตาม การจําแนกกลุมการศึกษาดังกลาวนี้มิไดใชเกณฑ
ในการแบงของนักวิชาการเครงครัดมากนัก หากแตเพียงใหทราบแนวคิดหลักเทานั้น
กลุมแรก การศึกษาของนักเศรษฐศาสตรกระแสหลัก (ศปร.,2541; อัมมาร สยาม
วาลา และณัฐนันท วิจิตรอักษร, 2546;ศุภวุฒิ สายเชื้อ และถนอมศรี ฟองอรุณรุง, 2543;Yos
Vajagupta and Pakorn Vichyanond, 1998; Kitti Limskul, 2000b; Pakorn Vichyanond,
2001) ไดศึกษาถึงสาเหตุของวิกฤติเศรษฐกิจ 2540 และสรุปความลมเหลวของการดําเนินนโยบาย
การเงินของ ธปท.ออกเปนสองชวงดวยกัน คือ ชวงแรก เริ่มตนจากการเปดเสรีทางการเงินในป
2533 และ 2535 เปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหเงินทุนจากตางประเทศจํานวนมากไหลเขามาใน
ประเทศไทย สงผลใหเศรษฐกิจไทยเติบโตสูงและรอนแรง เกิดการขยายตัวของการลงทุนอยางมาก
โดยที่มีการลงทุนอยางเกินความพอเพียง ลงทุนอยางไมกอประโยชนในทางเศรษฐศาสตรจํานวน
มาก เชน ในภาคอสังหาริมทรัพยและในตลาดหุนเพื่อการเก็งกําไร (Speculation) จนนําไปสู
เศรษฐกิจฟองสบู (Bubble Economy) ซ้ํารายไปกวานั้น ธปท.ไมมีมาตรการที่เขมขนเพียงพอใน

49
การลดความรอนแรงของเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนนโยบายกีดกันการนําเงินกูระยะสั้น นโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยนนโยบายการเงินที่เขมงวด ฯลฯ
อยางไรก็ตาม ถึงแมวา ธปท.จะพยายามใชนโยบายอัตราดอกเบี้ยสูง ดูดซับ
ปริมาณเงินออกจากระบบเศรษฐกิจเพื่อลดความรอนแรงก็ตาม แตการที่ ธปท.ปลอยใหเงินทุน
ตางประเทศไหลเขาออกอยางเสรีแลว แตกลับใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนเกือบจะคงที่นั้น นโยบาย
อัตราดอกเบี้ยสูงดังกลาวยอมไมไดผล เพราะผูลงทุนจะหันไปใชเงินทุนจากตางประเทศแทนและ
จะมีเงินจากตางประเทศเขามาหาประโยชนจากดอกเบี้ยที่สูงในประเทศไทยอีกดวย โดยไมมีความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
สมควรกลาวไวในที่นี้ดวยวา
ความไมสามารถใชนโยบายการเงินเพื่อควบคุม
ความรอนแรงของเศรษฐกิจจากปริมาณเงินในระบบนั้น สืบเนื่องมาจากเมื่อมีเงินทุนไหลเขามาใน
ประเทศจํานวนมาก จนสรางความรอนแรงใหแกระบบเศรษฐกิจ เมื่อธนาคารแหงประเทศไทย
ตองการดึงเงินออกจากระบบเศรษฐกิจเพื่อลดความรอนแรงจากการไหลเขาของเงินทุน โดยการ
ออกพันธบัตรมาขาย ผลกระทบที่ตามมา คือ อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศจะสูงขึ้นเปนสาเหตุใหผู
ลงทุนหันไปใชเงินทุนจากตางประเทศ และจะมีเงินทุนจากตางประเทศเขามาหาประโยชนจาก
ดอกเบี้ยที่สูงในประเทศไทยอีกดวย การกูเงินจากตางประเทศก็สูงขึ้น การควบคุมปริมาณเงิน
(Sterilize) ของธนาคารแหงประเทศไทยจึงลมเหลว หนทางเดียวที่จะแกได คือ ตองพยายามไมให
อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ในระบบการเงินเสรี (Paul Krugman, 1999:86)
ชวงที่สอง เปนชวงที่ครึ่งหลังของป 2539 ดวยเหตุที่วาความออนแอของเศรษฐกิจ
ไทยปรากฏขึ้น เมื่อการสงออกของไทยที่ขยายตัวสูงอยางตอเนื่องเรื่อยมา ตองประสบกับอัตราติด
ลบอยางฉับพลัน ทําใหความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยเริ่มลดลง หลังจากนั้นปญหาตาง ๆ ของ
เศรษฐกิจไทยที่ถูกปกปดดวยอัตราการขยายตัวที่สูงก็เริ่มปรากฏขึ้นพรอม ๆ กัน ทั้งในดานสถาบัน
การเงิน ดานอัตราแลกเปลี่ยน ภาคการผลิตตาง ๆ โดยที่แนวทางแกปญหาของ ธปท.กลับยิ่งทําให
ปญหารุนแรงยิ่งขึ้น
มีขอสังเกตอยูวา เพราะเหตุใดที่ทําใหประเทศไทยขาดดุลการคาอยางฉับพลัน
สัดสวน การสงออกที่เคยเติบโตรอยละ 22 ในป 2537 และรอยละ 24.7 ในป 2538 ลดลงเหลือ
เพียงรอยละ 0.1 ในป 2539 ในขณะที่การนําเขายังมากอยู (กาวาจิต สิงห, 2543: 92) ผูวิจัยได
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ทําการศึกษา คนควา สัมภาษณผูที่เชี่ยวชาญพอจะประมวลองคประกอบสําคัญที่ทําใหประเทศ
ไทยขาดดุลการคาได 5 องคประกอบ
ประการแรก ในกลางป 2538 คาเงินดอลลารสหรัฐเมื่อเทียบกับเงินเยน เริ่มแข็ง
คาขึ้นอยางเห็นไดชัด ทําใหคาเงินบาทแข็งคาขึ้นตามไปดวยเมื่อเทียบกับเงินเยน ทั้งนี้ เพราะวา
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทนั้นผูกกับตะกราเงินที่มีน้ําหนักเงินดอลลารสหรัฐมากที่สุด
คือ
ประมาณรอยละ 80 ของตะกราเงิน การที่เงินบาทแข็งคาขึ้นดังกลาวทําใหความสามารถในการ
แขงขันดานราคาของสินคากับตลาดโลกลดลง ผลก็คือการลดลงของการสงออกจากประมาณรอย
ละ 20 ในป 2538 เหลือรอยละ 0 ในป 2539 ทําใหการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงขึ้นประมาณรอย
ละ 8 ของ GDP
ประการที่สอง จากการลดคาเงินหยวนของจีน จาก 5.8 หยวนตอดอลลารสหรัฐ
ในป 2536 เปน 8.45 หยวนตอดอลลารสหรัฐ ในป 2537 (สมภพ มานะรังสรรค, 2547: 31)
หมายถึง ประเทศในกลุมเอเชียตะวันตกเฉียงใตที่ผูกคาเงินไวกับเงินดอลลารสหรัฐ จะมีอัตรา
แลกเปลี่ยนที่แทจริงแข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับเงินหยวน
สงผลใหสินคาที่สงออกจากจีนมีความ
ไดเปรียบประเทศอื่น ๆ จากคาเงินออน ยังไมรวมถึงคาแรงการผลิตที่โดยปกติก็ต่ํามาก ดังนั้น
สินคาจากจีนจึงไดแยงสวนแบงทางตลาดไปจากประเทศอื่น รวมถึงประเทศไทยดวย ขณะเดียวกัน
ก็มีการยายฐานการผลิตเขาสูประเทศจีนเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ออนคาของเงินหยวน
ทําใหเปนแรงจูงใจจากนักลงทุนตางประเทศจากการที่อํานาจซื้อของตนเพิ่มขึ้น
ประการที่สาม นอกจากนั้นการปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจของจีน อาทิเชน
1.การยกเลิกระบบจํากัดสวนของการแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ
2.การแกไขอัตราภาษีมูลคาเพิ่มของสินคาที่สงออกจากบริษัทภายในของจีนเหลือ
รอยละ 0
3.นโยบายเปดประตูสําหรับการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ (FDI)
โดยจัดใหมีภาษีที่จูงใจพิเศษสําหรับการลงทุนจากตางประเทศ ในดานเทคโนโลยี
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม
และการลดภาษีรายไดสําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษทางดานเขต
มณฑลชายฝง เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแขงขันและขยายการสงออกสินคา ผลที่เกิดขึ้น คือ
ตั้งแตป 2533–2540 จีนสงออกสินคาไปสูประเทศอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 15.5 ตอป และ
สําหรับชวงป 2538–2540 ที่มีการลดลงของการเติบโตดานการคาระหวางประเทศ แตปรากฏวาจีน
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สามารถสงออกไปสูอเมริกาเพิ่มขึ้นรอยละ 8 ขณะที่ญี่ปุนสงออกลดลงรอยละ 2.4 ทางดานการ
สงออกสิ่งทอจีนไดแยงสวนแบงทางการตลาดจาก 5 ประเทศ ที่เกิดวิกฤติเอเชีย คือ อินโดนีเซีย
เกาหลี ฟลิปปนส มาเลเซียและไทย เพิ่มขึ้นจากรอยละ 37 ในป 2533 เปนรอยละ 60 ในป 2539
และในดานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส จีนไดสวนแบงจากการสงออกเพิ่มขึ้น จากรอยละ 12 เปน
รอยละ 18 ในเวลาเดียวกัน (Shalendra D.Sharma, 2003:16)
ประการที่สี่ จากที่เศรษฐกิจไทยไดขยายตัวอยางรอนแรงแบบฟองสบู ความ
ตองการแรงงานไดขยายตัวตามไปดวย
ทําใหแรงงานจากภาคเกษตรไดเคลื่อนยายไปสู
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ความตองการแรงงานที่เพิ่มขึ้นดังกลาว สงผลใหคาแรงไดเพิ่มขึ้นตามไป
ดวยทั้งในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น ตนทุนจากการผลิตสินคายอมจะสูงขึ้นดวย
ประการสุดทาย การคาระหวางประเทศในสวนของความตองการสินคาอิเล็กทรอนิสกของตลาดทั่วโลก มีอัตรากรเติบโตที่ลดลง ในป 2539 ประกอบกับการเผชิญการกีดกัน
สินคาเกษตรจากสหรัฐฯ และยุโรป (กาวาจิต สิงห, 2543: 92)
จะสังเกตไดวาในสภาวะที่เปนโลกาภิวตน
และเศรษฐกิจไทยเปดกวางมากตอ
ภายนอกซึ่งพิจารณาไดจากสัดสวนการคาระหวางประเทศ ที่มีขนาดใหญกวาขนาดเศรษฐกิจไทย
(GDP) ในขณะที่สัดสวนการคาระหวางประเทศเฉลี่ย ของเศรษฐกิจโลกคิดเปนเพียงประมาณรอย
ละ 25 (ป 2546) ดังนั้น เมื่อเศรษฐกิจไทยเปดกวางเชนนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกยอม
สงผลกระทบตอประเทศไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น การดําเนินเศรษฐกิจของไทยจะตองให
ความสนใจตอการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกมากขึ้น จะกําหนดเปาหมายของการเติบโต ทาง
เศรษฐกิจโดยละเลยปจจัยภายนอกประเทศคงจะไมได
โดยเฉพาะการดําเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจของประเทศจีนที่จะมีบทบาทและอิทธิพล
ในการกําหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกนับแต
บัดนี้เปนตนไป
สิ่งที่ไมอาจเพิกเฉยตอการพิจารณา คือ อะไรเปนสาเหตุความผิดพลาดทาง
นโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย ถากลาวโดยทั่วไปการดําเนินนโยบายที่ผิดพลาดของ ธปท.
อาจจะมีหลายสาเหตุ อาทิเชน การมองขามประสบการณของวิกฤติการเงินของประเทศตาง ๆ ใน
อดีต หรือความไมเทาทันระบบโลกาภิวัตนทางการเงิน ฯลฯ อยางไรก็ตาม ความผิดพลาดใน
ลักษณะเหลานี้ประชาชนไทยอาจจะทําใจยอมรับไดบาง แตความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการ
ขัดแยงกันเองในองคกร อิจฉาริษยากันแลวไมชวยเหลือกันทํางานอยางเต็มความสามารถในยาม
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ที่ประเทศกําลังตกอยูในอันตราย
คํานึงถึงความรูสึกสวนตัวสําคัญกวาความเปนไปของ
ประเทศชาติ เปนสิ่งที่ยากจะใหสังคมทําใจยอมรับ ดังที่ ศปร.ไดกลาวไวอยางนาสนใจวา
“ความรักและความสามัคคีระหวางพนักงานองคกรใด ๆ มีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอผลงานขององคกรนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางผูบริหารระดับสูงดวยแลว จําเปนอยางยิ่ง
ตองมีความรัก ความสามัคคี ไมมีการระแวง การแกงแยงตําแหนงระหวางผูบริหารดวยกันเอง
ในระยะ 4-5 ปที่ผานมา ธนาคารแหงประเทศไทย ธปท.มีภาวการณอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน
ในประวัติศาสตรที่ยาวนานของธนาคาร นายปวย อึ้งภากรณ อดีตผูวาการ ธปท.เปนผูมองการณ
ไกลตองการจะสรางบุคลากรที่มีคุณภาพสูงใหกับธนาคารในอนาคต
จึงไดจัดสงนักศึกษาที่มี
มันสมองดีเยี่ยม ไปศึกษตามสถานศึกษามีชื่อเสียงในประเทศตาง ๆ ทั้งในยุโรป อเมริกา
ออสเตรเลีย ญี่ปุน และนิวซีแลนด โดยหวังวาบุคคลเหลานี้เมื่อกลับมาจะไดเปนกําลังสําคัญ และ
นําธปท.ใหมีผลงานเปนที่เลื่อมใสศรัทธาของผูคน ทั้งในและตางประเทศ บุคคลเหลานี้ระหวางที่
เปนพนักงานระดับตนและระดับกลางของธนาคาร ไดชวยงานของธนาคารมากทุกคนรักและให
ความรวมมือชวยเหลือกันเปนอยางดี แตภายหลังเมื่อบุคคลเหลานี้กาวขึ้นใกลจะถึงจุดสุดยอดใน
ธนาคาร เปนที่นาเสียใจอยางยิ่งวา ความรักและความสามัคคีไดจางหายไป ความริษยาความ
เกลียดชังระหวางกันไดเขามาแทนที่ ดังปรากฏเปนขาวบอย ๆ ในหนาหนังสือพิมพ” (ศปร, 2541:
236)
กลุมที่สอง การศึกษาของนักเศรษฐศาสตรของกระแสรอง (Haggard, 2000;
Lauridsen, 1998; Macintyre, 2000; Bello, 1998, 2000; รังสรรค ธนะพรพันธุ, 2543, 2545;
วิเชียร ตันศิริคงคล, 2546) ไดอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ 2540 วา
นอกเหนือจากที่นักเศรษฐศาสตรกระแสหลักไดสรุปแลว
นักเศรษฐศาสตรกระแสรองจะให
ความสําคัญเพิ่มเติมในตัวแปรที่ไมใชเศรษฐกิจ (Non Economic Factor) อาทิเชน การขาด
แคลนโครงสรางทางสถาบัน โครงสรางทางกฎหมายและชี้ใหเห็นถึงกระบวนการกําหนดนโยบาย
ทางเศรษฐกิจวา มีลักษณะความสัมพันธเชิงอุปถัมภระหวางรัฐและเอกชน มีกลุมการเมือง กลุม
ผลประโยชน เชน กลุมทุนธนาคาร กลุมทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย มีบทบาทในการผลักดัน
นโยบายที่เปนประโยชนตอกลุมตนเอง มีลักษณะของทุนนิยมพวกพอง (Crony capitalism)
สภาวะดังกลาวทําใหโครงสรางเศรษฐกิจของไทยออนแอ จนไมสามารถรับมือกับระบบทุนนิยมโลก
ที่มีพลวัตรสูง เปนสาเหตุใหเกิดวิกฤติ
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3.2 สาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจป 2540
วิกฤติเศรษฐกิจไทยเมื่อป 2540 เปนวิกฤตการณครั้งรายแรงที่สุดครั้งหนึ่งใน
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของประเทศไทย เมื่อกลาวถึงสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้มีผูอธิบายถึง
สาเหตุที่แตกตางกัน โดยอาจจะแบงออกไดเปน 2 กลุม กลุมแรกมองจากปจจัยภายใน (Internal
factor) กลุมที่สองมองจากปจจัยภายนอก (External factor)
คําอธิบายปจจัยภายใน
กลุมที่เชื่อตนเหตุวิกฤตครั้งนี้เกิดจากปจจัยภายใน
ชี้ใหเห็นวาวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้แตกตางจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งกอน ๆ คราวนี้เราเปนผูสราง
ปญหาใหแกตัวเราเอง คือ การกูยืมเงินจากตางประเทศเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วระยะสองสามปกอนที่
จะเกิดปญหา กลาวคือ ขณะนั้นมีหนี้สินของภาคเอกชนจํานวนมากกวาหนี้สินของภาครัฐบาลมาก
และหนี้สินของภาคธุรกิจเอกชนไดพังทลายลงเมื่อเกิดปญหาความเชื่อมั่นของเจาหนี้ บริษัทธุรกิจ
เอกชนที่มีหนี้มากนี้สวนใหญเปนบริษัทครอบครัวและไมมีการควบคุมจากภายนอก
นอกจากนี้ปญหาเศรษฐกิจของประเทศยังรุนแรงขึ้น เพราะผูกําหนดและบริหาร
นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศมองเห็นปญหาแลว
แตขาดความเด็ดขาดในการกําหนด
มาตรการที่จะปองกันไมใหปญหาเกิดขึ้น และเมื่อปญหาเกิดขึ้นแลวก็ยังขาดความกลาหาญที่จะ
ใชมาตรการที่อาจไมเปนที่นิยมในการแกปญหาดังกลาว ทั้งนี้ มีนักวิชาการวิเคราะหวาผูบริหาร
นโยบายเศรษฐกิจที่สรางปญหาดังกลาวคือเทคโนแครตของธนาคารแหงประเทศไทย
คําอธิบายวิกฤตเศรษฐกิจ วาเกิดจากปจจัยภายในไปสอดคลองกับความคิดเห็น
และการวิเคราะหของผูนําทางนโยบายสหรัฐ ซึ่งเชื่อวาวิกฤติการณที่เกิดขึ้นเกิดจากบริษัทของชาว
เอเชีย เปนวิกฤตเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับเรื่องการเมืองคือ ระบบทุนนิยมพวกพอง (Crony
Capitalism) ผูนําทางนโยบายสหรัฐ ที่เชื่อเชนนี้ไดแก นายอลัน กรีนสแปน ผูวาการธนาคารกลาง
สหรัฐ ดร.ลอเรนท ซัมเมอร รัฐมนตรีชวยกระทรวงการคลัง
คําอธิบายปจจัยภายนอก
นักวิชาการกลุมนี้เชื่อวา ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจไทยเปนวิกฤตการณที่สะสมมา
นาน เปนความผิดพลาดทางความคิดในการพัฒนาของผูกําหนดและบริหารนโยบายของเศรษฐกิจ
ไทยยุคสมัยที่เนนนโยบายเศรษฐกิจเพื่อการสงออกตั้งแตป 2528 และการเปดเสรีทางดานการเงิน
ตั้งแตป 2535 นอกจากนี้ยังเชื่อวาวิกฤตที่เกิดขึ้นเปนสวนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ

54
สะสมทุนในระบบทุนนิยมโลก เปนเกมของประเทศมหาอํานาจที่จะชี้ใหเห็นวา ประเทศกําลัง
พัฒนาทั้งหลายยังพัฒนาเศรษฐกิจของตนไมเปนระบบทุนนิยมเต็มขั้น ตองทําลายสิ่งกีดขวางที่
เปนอุปสรรคตอระบบเศรษฐกิจการคาเสรี
และตองการการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศกําลังพัฒนาขนานใหญ นอกจากนี้ ยังไดมีการสํารวจมุมมองของภาครัฐและนักวิชาการ
ไทย ที่ไดศึกษาวิเคราะหวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งนี้เปนเชิงเปรียบเทียบกันดวย ดังนี้
มุมมองของภาครัฐ
ภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจรัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ หรือ ศปร. ศึกษาหา
ขอเท็จจริง จากการศึกษาของ ศปร. 2547 : 4 – 5 ไดชี้ชัดไปวา ผลอันเกิดจากปจจัยภายนอก มา
จากการเปดตลาดการเงินเสรีในป 2533 ไดนํามาสูการเปดกิจการวิเทศธนกิจในระยะตอมานั้น
พบวาระบบการเงินของประเทศยังไมมีความพรอมแตอยางใด
ทําใหเกิดการโจมตีคาเงินของ
กองทุนบริหารความเสี่ยง (Hedge Funds) จากตางประเทศ แตโครงสรางเศรษฐกิจที่เปราะบาง
คลายฟองสบูไดชักนําใหเงินทุนระยะสั้นไหลเขามาในระบบเศรษฐกิจจํานวนมาก ทั้งในรูปของ
เงินกูแกภาคเศรษฐกิจที่เปนจริง (Real Sector) และภาคเศรษฐกิจการเงิน (Financial Sector)
รวมทั้งการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อเงินทุนเหลานี้ถูกถอดกลับออกไปอยางฉับพลัน จึงเปน
การซ้ําเติมเศรษฐกิจที่มีปญหาอยูแลวใหแยลงอีก นอกจากนี้การลมลงของสถาบันการเงินจํานวน
มากและการดําเนินการของกองทุนเพื่อการฟนฟูสถาบันการเงิน ซึ่งเขาไปรับภาระหนี้แทนสถาบัน
การเงินเหลานั้นก็ทําใหปญหาหนี้สินของสถาบันการเงินตองตกเปนภาระของรัฐบาลและประชาชน
ผูเสียภาษีไป และผลจากปจจัยภายใน นอกจากมาจากความออนแอและเปราะบางของเศรษฐกิจ
ภายในที่เปนผลจากเศรษฐกิจฟองสบูแลว
การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่ไมมีความยืดหยุน
เพียงพอนั้นเปนทั้งจุดออนและตัวเรงใหเกิดผลกระทบรุนแรงขึ้น
แตหากรัฐบาลไดบริหารระบบ
เศรษฐกิจอยางระมัดระวังและไมเปดเสรีทางการเงินมากเกินไป วิกฤติการณทางเศรษฐกิจก็คงจะ
ไมรุนแรงถึงเพียงนี้
สวนปจจัยภายนอกเกิดจากการซ้ําตเมจากแนวทางการปฏิบัติของกองทุน
การเงินระหวางประเทศ ที่เครงครัดเกินไป ทําใหวิกฤตเศรษฐกิจกลายเปนปญหาเรื้อรังยาวนาน
กวาที่ควรจะเปน
สําหรับความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีหนาที่โดยตรงนั้นศปร. พบวา หนวยงาน
ที่เกี่ยวของไมไดมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วของตลาดการเงิน และการทุน
ของโลกแตอยางใด โดยเฉพาะธนาคารแหงประเทศไทย ศปร. มีความเห็นเปน 4 ประการ ดังนี้
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ประการแรก
การตัดสินใจเลือกเปดตลาดเงินตลาดทุนเสรีของธนาคารแหง
ประเทศไทยในป 2533 นับเปนการตัดสินใจที่ผิดพลาดเนื่องจากโครงสรางตลาดการเงินตลาดทุน
ภายในประเทศยังขาดความพรอมที่จะรองรับและตรวจสอบเม็ดเงินที่ไหลเขาออกโดยผานกิจการ
วิเทศธนกิจได แมจะเปนความตองการทางการเมือง แตอํานาจของธนาคารแหงประเทศไทยก็
สามารถตรวจทานและทักทวงได
ประการที่สอง เมื่อเปดตลาดเงินทุนแลว ธนาคารแหงประเทศไทยยังคงใชอัตรา
แลกเปลี่ยนแบบชวงเปนเวลากวา 6 ป ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนแบบนี้จะขาดความยืดหยุนอยูมากไม
เหมาะสําหรับภาวะที่ประเทศไดเปดเสรีทางการเงินเชนนี้
การดําเนินการแกไขใหเกิดความ
เหมาะสมก็ลวงเลยเวลามามากจนเกิดวิกฤติการเงินขึ้นแลว
ประการที่สาม
การเลือกดําเนินนโยบายการคลังของประเทศในชวงเวลานั้น
เปนไปอยางไมถูกตองสอดคลองกัน
เพราะรัฐบาลยังคงใชนโยบายแบบขาดดุลเพื่อกระตุน
เศรษฐกิจใหเติบโตอยางตอเนื่อง
การดําเนินนโยบายการคลังที่เหมาะสมในชวงนั้นควรเปน
นโยบายแบบเกินดุลมากกวา เพื่อชะลอความรอนแรงของเศรษฐกิจประเทศ
ประการที่สี่ ระบบควบคุมการไหลเขาออกของเงินทุนจากตางประเทศ เปนไป
อยางไรทิศทาง ไมไดมีมาตรการใดเพื่อการควบคุมและตรวจสอบการใชเงินทุนเหลานั้นใหเปนไป
อยางเหมาะสมและเกิดผลดีตอภาคเศรษฐกิจที่แทจริงของประเทศ
ดังนั้น มุมมองของภาครัฐ ผลอันเกิดจากปจจัยภายนอกมาจากการเปดตลาด
การเงินเสรีในป 2533 ไดนํามาสูการเปดประเทศอยางเต็มที่ ในขณะที่ระบบการเงินของประเทศยัง
ไมมีความพรอมแตอยางใด ทําใหเกิดการโจมตีคาเงินของกองทุนจากตางประเทศเพื่อสรางกําไร
จากระบบอัตราแลกเปลี่ยน จนไดสรางความเสียหายตอเศรษฐกิจเปนอยางมาก สวนปจจัยภายใน
มาจากความออนแอของโครงสรางเศรษฐกิจมหภาค และความไมพรอมของหนวยงานที่เกี่ยวของ
เปนจุดซ้ําเติมทําใหวิกฤติทางการเงินของไทย ยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้น
มุมมองของนักวิชาการไทย
ผาสุก พงษไพจิตร และคริส เบเกอร (Pasuk & Baker, 2000) วิเคราะหวา การ
เกิดเสรีการเงินทําใหไทยถูกหลอมรวมเขากับระบบโลกาภิวัตน การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วมาก ทุก
สถาบันตองปรับตัวแตไทยเปดเสรีทางการเงินผิดจังหวะ เพราะตอนนั้นประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา
และญี่ปุนอยูในชวงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย และมีสภาพคลองลนเกินในประเทศอยางมาก
เงินทุนจํานวนมหาศาลจึงไหลเขามายังประเทศไทยและประเทศในกลุมอาเซียน จนทําใหเกิดวิกฤต
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การเงินในป พ.ศ. 2540 เพราะเงินไมมีที่ไป จึงเกิดการลงทุนเกินตัว นําไปเก็งกําไร จากนั้นเงินก็
ไหลออก คาเงินบาทลดลง กิจการที่เปนหนี้ตางประเทศตองชําระหนี้เพิ่มขึ้น
การปรับตัวทางดานนโยบายตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปมีขีดจํากัด เพราะวา
รัฐใหการคุมครองระบบการเงินและภาคธุรกิจบางประเภท เชน การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนคาเงิน
บาทไวในอัตราคงที่ รวมทั้งนโยบายของรัฐเปนไปในลักษณะใหการคุมครองระบบธนาคารพาณิชย
ไทยเปนพิเศษ เชน คิดวาธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินลมไมได และการใหหลักประกันเงิน
ฝากเต็มวงเงินโดยไมไดจําแนกวาเปนเงินมาจากประชาชน หรือจากความลมเหลวจากผูบริหาร
สถาบันการเงินเอง แลวผลักภาระใหประชาชนผูเสียภาษีทําใหเกิดปรากฎการณที่ เรียกวา Moral
Hazard ขึ้นโดยทั่วไป
นอกจากนั้นรัฐบาลโดยฝายการเมืองไมไดใหความสําคัญในการจัดการเชิงกล
ยุทธทางเศรษฐกิจระดับสูง
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วของกระแสเศรษฐกิจ
การเมืองของโลกในปจจุบัน จนปญหาลุกลามมากแลว ฝายการเมืองถึงจะเขามาตรวจสอบแกไข
ซึ่งก็ลาชาเกินไป
สําหรับการเปดเสรีทางการเงินในป 2533 ฝายการเมืองมองผลประโยชนจาก
ภายนอกมากเกินไป ในขณะที่โครงสรางภายในไมไดมีการปรับตัวตามไปแตอยางใด ไมวาจะเปน
กฎระเบียบทางดานการเงิน การทํางานของเจาหนาที่รัฐ และโครงสรางระบบราชการยังคงเปน
แบบเดิม ๆ
อัมมาร สยามวาลา (2542) อธิบายวา หลังการเปดเสรีทางการเงินพบวา ธนาคาร
กลางไทยมีมาตรการเพื่อผอนคลายตลาดเงินมากเกินไป โดยยกเลิกการควบคุมอัตราดอกเบี้ย เลิก
บังคับใหธนาคารพาณิชยถือพันธบัตรรัฐบาล
รวมทั้งไดยกเลิกบังคับใหธนาคารพาณิชยปลอย
สินเชื่อแกภาคชนบทตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยเคยกําหนด เปนตน ในขณะที่การกํากับ
ดูแลสถาบันการเงินของทางการเองก็ไมเขมงวดเพียงพอ ทําใหสถาบันการเงินทุกแหงบริหารเงินทุน
ดวยการกูเงินทุนระยะสั้น แลวนําไปลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยงสูง เพราะเห็นวาใหผลตอบแทน
สูง โดยเชื่อวาหากเกิดปญหาขึ้นรัฐบาลก็จะมีมาตรการใหความชวยเหลืออยูเสมอ
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ปกรณ วิชยานนท (2547) ไดชี้ใหเห็นวา จุดประสงคของการเปดเสรีทางการเงินที่
รัฐไดดําเนินการระหวางป 2536–2539 เพื่อเพิ่มแรงแขงขันใหแกตลาดการเงินในประเทศ เพิ่ม
ความคลองตัวใหแกสถาบันการเงิน เพื่อสูกับแนวโนมโลกาภิวัตนทางการคาและบริการและที่จะ
ตามมากับความเปนศูนยกลางทางการเงินในภูมิภาคอาเซียนของไทยดวย โดยปกรณไดลําดับ
เหตุการณที่นาสนใจภายหลังที่ประเทศไทยยอมรับพันธะของ 8 ของกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ ในป 2533 รัฐบาลไดยกเลิกมาตรการควบคุมปริวรรตสําหรับธุรกรรมในบัญชีเดินสะพัด
ในป พ.ศ. 2534 รัฐบาลไดเปดเสรีการควบคุมปริวรรตเงินตราใหแกธุรกรรมในบัญชีเงินทุนในป
2535 รัฐบาลอนุญาตใหสถาบันการเงินจัดตั้งกิจการวิเทศธนกิจ (BIBF) โดยใหสิทธิพิเศษในดาน
ภาษีนิติบุคคล ภาษีธุรกิจในเวลาตอมาและในป 2537 รัฐบาลไดเอื้อใหคนไทยใชจายมากขึ้น
รวมทั้งการลงทุนโดยตรงและการทองเที่ยวไดอยางอิสระ ในป 2539 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนา
ประเทศใหเปนศูนยกลางการเงินในภูมิภาคอินโดจีน เพื่อรองรับการเปดประเทศเพื่อนบาน เพื่อ
สรางระบบริการทางการเงิน ชวยใหธุรกิจไทยสามารถระดมทุนไดงายและตนทุนต่ํา นอกจากนี้
การศึกษาของปกรณยังพบอีกวา วิกฤตทางเศรษฐกิจของไทยในป 2540 เปนผลมาจากการดําเนิน
นโยบายของรัฐบาลผิดพลาด 3 ประการคือ ประการแรก การเปดเสรีทางการเงิน ทําใหการไหลเขา
ออกของเงินทุนจากตางประเทศเขามาเปนจํานวนมาก แตทางการกลับไมมีมาตรการใดที่แสดงวา
ไดปลอยใหอัตราการแลกเปลี่ยนเงินลอยตัวตามภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป ประการที่สอง สถาบัน
การเงินในประเทศยังไมมีความพรอมอยางเพียงพอในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดเงิน
ตลาดทุนที่จะเกิดขึ้นและประการที่สาม รัฐบาลไมสามารถกํากับและควบคุมสถาบันการเงินได
อยางรอบคอบเทาที่ควร
สมภพ มานะรังสรรค (2544) ใหความสนใจกับสภาวะวิกฤตการเงิน ชี้วาผล
วิกฤตการณทางการเงินเริ่มปรากฏใหเห็นจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาคหลายตัว เชน อัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ GDP ลดต่ําลงโดยในป 2540 และ 2541 เปนชวงใจกลางของ
วิกฤตนั้น GDP ของประเทศลดติดลบรอยละ 1.8 และรอยละ 10.4 แมวาจะกระเตื้องขึ้นเล็กนอย
ในปหลัง ๆ ตอมา อัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทไดเกิดอาการผันผวนอยางรุนแรงจาก 37 บาทตอ
ดอลลารสหรัฐ ทะยานไปจนถึงระดับ 57 บาทตอดอลลารสหรัฐ ในชวงกลางวิกฤตในป 2541 และ
มูลคาของการสงออกของไทยลดลงอยางรวดเร็ว จนทําใหดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลในระดับสูงใน
เวลาตอมา
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มุมมองของนักวิชาการไทยจึงชี้วา วิกฤตทางการเงินในป 2540 เปนผลมาจาก
ความรีบเรงของทางการในอันที่เปดเสรีทางการเงินมากเกินไป โดยหนวยงานที่เกี่ยวของของทาง
ราชการไทยยังไมมีความพรอม ยังไมมีการปรับตัวใด ๆ และยังไมมีการปรับโครงสรางในการ
ทํางานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจการเงินของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
นั้นดวย ผลที่ประเทศไทยไดรับคือ ปญหาความรุนแรงของทุกภาคสวน ทั้งภาคเศรษฐกิจ ภาค
การเมือง และภาคสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได
3.3 สถานภาพของธนาคารพาณิชยไทยที่เปลี่ยนไป
ไมวาสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้จะมาจากปจจัยภายใน
หรือภายนอก
วิกฤตการณครั้งนี้ไดกอผลกระทบเศรษฐกิจไทยทุกระดับมีผลกระทบตอคนยากจน (วรวิทยและธีร
นาถ, 2541; Ammar and Orpin, 1998 : 17 – 18) มีผลกระทบตอองคกรธุรกิจขนาดใหญใน
ภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตร การคาปลีกและบริการ โดยผลกระทบใหญของวิกฤตในประเทศไทย
คือภาคธนาคารและการเงิน เพราะปรากฏวา ธนาคารพาณิชยในประเทศไทยตางมีสัดสวนหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายไดสูงมากคือ จุดสูงสุดของสัดสวนหนี้ที่ไมกอรายไดตอเงินกูต่ําสุด คือ รอยละ 43.2
(ธนาคารไทยพาณิชย เดือนธันวาคม 2541)
อยางไรก็ดี การศึกษาถึงวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 กับผลกระทบตอธนาคารพาณิชย
ในประเทศไทยก็ยังเปนที่ถกเถียงกันอยูโดยเฉพาะเมื่อศึกษาถึงธนาคารขนาดใหญ 5 แหง คือ
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารกรุงศรี
อยุธยา เพราะมีงานศึกษาบางชิ้นที่ชี้ใหเห็นวา ธนาคารขนาดใหญทั้ง 5 แหงยังคงรักษาบทบาทนํา
ในโครงสรางธนาคารพาณิชยทั้งระบบคือยังเปนผูครอบครองทั้งสินทรัพยและสัดสวนเงินฝากสวน
ใหญเอาไวได
ในแงของการคงความสําคัญของธนาคารพาณิชยขนาดใหญหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
มีงานวิชาการที่เห็นแตกตางออกไปคืองานของ Kevin Hewison ชี้ใหเห็นวา วิกฤตการณที่เกิดขึ้น
ในป 2540 ทําใหมองเห็นการลมสลายอยางสําคัญของกลุมนายทุนทั้งหลาย และเปนการทาทาย
อยางจริงจังตอความมั่นคงและอํานาจของกลุมทุนธนาคารในประเทศไทย Kevin Hewison ให
ตัวอยางวา เงินกูที่ไมกอรายไดจํานวนมาก หนี้สิน และการลดทุนทําใหเห็นบทบาทของทุน
ตางประเทศในธนาคารพาณิชย นอกจากนั้นเขาชี้วา มีเหตุการณแสดงใหเห็นวาครอบครัวเจาของ
ธนาคารทั้งหลายประสบอุปสรรคมากมายในอันที่จะดํารงอํานาจการควบคุมธนาคารพาณิชยของ
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ตน มีความจําเปนมากมายที่ตองมีการปฏิรูปการบริหารจัดการธนาคาร นั่นหมายความวา แมวา
ครอบครัวเจาของธนาคารจะยังคงควบคุมธนาคารตอไป แตเราสามารถแนใจไดวา ธุรกิจนี้จะตอง
ปรับพื้นฐานการประกอบธุรกิจใหม และปรับตัวตอสภาพการแขงขันเหมือนกับที่ธนาคารเหลานี้ทํา
มาแลวในอดีต
ในบริบทของสิ่งทาทายใหม ๆ ตอธนาคารพาณิชยไทยดังกลาวมีขอเสนอวา หลัง
วิกฤตเศรษฐกิจ 2540 ธนาคารพาณิชยเอกชนขนาดใหญ 4 แหงของไทย คือ ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไมอาจรักษาความสําคัญทาง
เศรษฐกิจและการเมืองดังเชนในอดีต อีกตอไป กอนเริ่มยุคการผอนปรนและเปดเสรีทางการเงิน
ในชวงราวป พ.ศ.2532 โครงสรางระบบธนาคารไทยมีลักษณะเดน ๆ 3 ประการที่เอื้อตอการเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 ดังนี้
ประการแรก ปรัชญาการกํากับระบบสถาบันการเงินของผูกํากับดูแลในขณะนั้น
คอนขางขาดความระมัดระวัง (prudential) และเปนแบบตั้งรับ (passive) มากเกินไป การขาด
ความเขมงวดที่เหมาะสม
ทําใหเปนชองโหวที่ไมเอื้อใหสถาบันการเงินมีโครงสรางองคกรที่
แข็งแกรงและโปรงใส เพราะไมไดเนนการวางโครงสรางภายในองคกรในทางที่เอื้อตอการเกิดธรรม
รัฐในการบริหารจัดการองคกรตั้งแตแรก ในขณะที่การกํากับดูแลระบบสถาบันการเงินเปนไปใน
ลักษณะของการตรวจสอบที่มีชวงทิ้งเวลาพอสมควร อาทิเชน เกณฑการรับรูรายไดและการสํารอง
หนี้เสียที่ใชเวลานานถึง 1 หรือ 2 ปตามลักษณะของประเภทสินเชื่อ นอกจากนี้ดวยขอกําหนด
เชิงนโยบายสําหรับขอบขายการทําธุรกิจที่จําแนกตามความคิดดานประเภทความเสี่ยง ของธุรก
รรมที่ไดรับอนุญาต และความกังวลในเรื่องเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน ทําใหมีความ
พยายามแยกประเภทของธุรกิจออกเปน “ธนาคารพาณิชย” (ซึ่งมีการกระจุกตัวคอนขางมากใน
กลุม 4 ธนาคารใหญ) และ “บริษัทเงินทุน” (ที่มีจํานวนมากและคอนขางมีการแขงขันกันสูง) ซึ่ง
ทําใหธนาคารพาณิชย ที่มีความไดเปรียบในการเขาหาแหลงเงินทุนในรูปเงินฝากที่มีตนทุนต่ํากวา
มาก พยายามกาวเขามาสูธุรกิจดังกลาว (Risk-taking ทางออม) ในลักษณะของบริษัทในเครือ
ผานโครงสรางการถือครองหุนของกลุมผูถือหุนหลักในธนาคาร ที่มีลักษณะกระจุกตัวกับบริษัท
เงินทุนเหลานั้น
ประการที่สอง ในยุคกอนการผอนปรนและเปดเสรีทางการเงินของไทย ภาครัฐ
อาศัยธนาคารพาณิชยเปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบายสําคัญ ๆ ดวยการออกกฎระเบียบและ
มาตรการแทรกแซงระบบสถาบันการเงินโดยตรงเปนจํานวนมาก อาทิเชนการกําหนดเพดานอัตรา
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ดอกเบี้ยในธุรกรรมรับฝากเงินและปลอยสินเชื่อ การกําหนดสัดสวนหรือยกเวนการคิดเงินกองทุน
สําหรับการปลอยสินเชื่อในอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมตามนโยบายสนับสนุนของรัฐ เปนตน
มาตรการแทรกแซงภาคการเงินโดยตรง
ในลักษณะดังกลาวนี้อาจมองในแงหนึ่งเพื่อสราง
เสถียรภาพของภาคการเงินและอาศัยอํานาจรัฐเพื่อกํากับภาคการเงินใหทําหนาที่เชิงนโยบายทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญตามลําดับ
แตระบบดังกลาวไดถือวาเปนการบิดเบือนกลไกการทํางานของ
ตลาดรูปแบบหนึ่ง และดวยระบบทุนนิยมในไทยที่มีเศรษฐกิจแบบโครงสรางอาณาจักรทางธุรกิจ
หรือกลุมทุนในระบบเครือญาติเชิงอุปถัมภนิยมทําใหโครงสรางอาณาจักรดังกลาวจะอาศัยสถาบัน
การเงินที่ครอบครัวเปนเจาของ
เปนเครื่องมือในการเขาหาแหลงเงินทุนและผองถายเงินทุน
เหลานั้นเพื่อสนับสนุนกิจการของตนเองทั้งที่ไดรับและไมไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ประการที่สาม จากขอสังเกตของงานศึกษาในอดีตพบวา หลักการประเมินความ
เหมาะสมของการใหสินเชื่อธนาคารพาณิชยในอดีตเนนเรื่องการประเมินหลักทรัพยค้ําประกันเปน
หลัก ในขณะที่การพิจารณาตามหลักการสมัยใหมอาจเปนเรื่องรอง ทําใหความเสี่ยงของธนาคาร
พาณิชยอิงกับวัฏจักรธุรกิจคอนขางมาก และมีความเปราะบางกับผลกระทบภายนอกคอนขางมาก
ดวยเหตุนี้จึงสังเกตไดวา ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยและสินเชื่อที่ผูกโยงกันกับอสังหาริมทรัพยจึง
ไดรับประโยชนเปนอยางมากในชวงเวลาดังกลาว
เพราะราคาอสังหาริมทรัพยไดปรับตัวสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง สงผลใหสถาบันการเงินปลอยสินเชื่อแกภาคดังกลาวในสัดสวนคอนขางมาก (โดย
กระจุกตัวในสวนของบริษัทเงินทุนและธนาคารขนาดเล็กเปนหลัก)
ในระหวางที่ระบบธนาคารตกอยูภายใตความเปราะบางทั้ง 3 ประการดังกลาว
นั้น ภาครัฐก็ไดเรงดําเนินนโยบายเปดเสรีทางการเงิน (financial liberalization) โดยตั้งเปาให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
แทนที่จะมุงแกไขความ
เปราะบางภายในระบบกอน
นโยบายเปดเสรีทางการเงินอยางกาวกระโดดเริ่มจากประกาศของ ธปท. ในป
2532 ซึ่งใหยกเลิกระดับเพดานและชองหางอัตราดอกเบี้ยในธุรกรรมรับฝากและสินเชื่อ รวมทั้งยัง
ยกเลิกขอกําหนดในแงเงินกองทุนเพื่อการค้ําประกันสาขาของธนาคารพาณิชย ที่ขยายออกไปใหม
มาตรการผอนปรนทางการเงินเหลานี้
เปนการเตรียมการเบื้องตนเพื่อรองรับกับการนําพาภาค
การเงินของไทยใหเขาสู “กระแสการผูกรวมของทุนนิยมการเงินโลก” (Global Financial
Integration) หลังจากนั้นไมนาน ธปท. ก็อนุญาตใหการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศทําไดงาย
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ขึ้น
มีสวนทําใหเงินทุนตางประเทศไหลเขามาลงทุนในระบบเศรษฐกิจและตลาดหุนไทยอยาง
มหาศาล
ภาครัฐใหการสนับสนุนและสงเสริมการเปดเสรีทางการเงินอยางตอเนื่อง
มาตรการเปดเสรีที่สําคัญที่สุดเกิดขึ้นในป 2536 เมื่อ ธปท. อนุญาตใหสถาบันการเงินสามารถขอ
จัดตั้งนิติบุคคลเพื่อดําเนินธุรกิจวิเทศธนกิจ (BIBF และ PIBF) ซึ่งหมายถึงการรับฝากเงิน จัดหา
เงินทุน และปลอยกูในรูปสกุลใหเปดกิจการ BIBF นับเปนจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่สุดของระบบ
การเงินไทย
เพราะทําใหบริษัทจํานวนมากสามารถสรางหนี้ในรูปเงินตราตางประเทศไดอยาง
รวดเร็วในวงกวาง ผานบริการ BIBF ของธนาคาร บริษัทจํานวนมากตางก็อยากกูยืมเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐ ทั้ง ๆ ที่รายไดสวนใหญหรือทั้งหมดอยูในรูปเงินบาท เนื่องจากดอกเบี้ยเงินกูสกุล
เงินดอลลารมีอัตราต่ํากวาดอกเบี้ยสกุลเงินบาทถึงรอยละ 5-6 หรือมากกวา ทําใหตนทุนถูกลง
โดยปราศจากความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน เพราะภาครัฐดําเนินนโยบายตรึงอัตราแลกเปลี่ยน
ไว 25 บาทตอดอลลาร
ภาวะที่ธนาคารปลอยกูผาน BIBF ในปริมาณมหาศาลโดยไมตองสนใจวาสกุล
เงินที่ปลอยอยูนั้นตรงกับกระแสรายไดของลูกหนี้หรือไม เนื่องจากทางการดําเนินนโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยนคงที่ เนื่องจากทางการดําเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ทําใหเกิดปญหา “ปลอย
เงินกูไมรัดกุม” หรือที่นักเศรษฐศาสตรเรียกวาภาวะ Capital Ease นอกจากนี้มาตรการ BIBF
ยังไดซอนปญหาเชิงโครงสรางที่คุกคามเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
โดยอาจารยกิตติชัย
อธิบายวา
“ในระดับมหภาค การที่ ธปท. ดํารงอัตราแลกเปลี่ยนคงที่กับเงินดอลลาร เปน
การไมเอื้ออํานวยใหภาคธุรกิจเรียนรูวิธีการตัดสินใจในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ นโยบาย
ดังกลาวทําใหเกิดปญหา Moral Hazard ขึ้นในภาคการเงินและภาคธุรกิจ เนื่องจากภาคธุรกิจเอง
ไมไดรับ “สัญญาณ” ที่ถูกตอง จึงทําใหประเมินความเสี่ยงจากการกูยืมไวเฉพาะในรูปความ
แตกตางของอัตราดอกเบี้ยเทานั้น โดยมิไดพิจารณาความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนประกอบดวย
อีกทั้งยังไมสามารถปรับตัวไดทันกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการแขงขันทางการคาในตลาดโลก
ดวยเหตุนี้
ตนทุนที่ผูประกอบการใชและตัดสินใจเลือกจึงไมไดสะทอนตนทุนที่แทจริงอันเปน
ปญหาที่ยอมนําไปสูปญหาความลมเหลวของตลาดและทําใหการจัดสรรทรัพยากรไมเกิด
ประสิทธิภาพ เพราะขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
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“ในอีกดานหนึ่ง ลักษณะปญหาโครงสรางความสัมพันธทางธุรกิจที่โยงใยระหวาง
กันคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของบริษัทเงินทุนและธนาคารพาณิชยขนาดกลางและ
เล็ก
เมื่อรวมเขากับกติกาเพื่อการตรวจสอบและบังคับใชเพื่อการกํากับดูแลสถาบันการเงินที่
หละหลวมของภาครัฐซึ่งเปนปญหาที่เกิดจากโครงสรางเชิงสถาบันที่ออนแอ ทําใหสถาบันการเงิน
จํานวนมากมีการบริหารงานไมรัดกุม (และในบางกรณีถึงกับฉอฉล) อาศัยประโยชนจากภาวะ
Captial Ease ซอนความไรประสิทธิภาพเหลานั้นไว ดังเชนในกรณีของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย
การที่มีปญหาหนี้เสียอยางตอเนื่องตั้งแตกลางป 2538 เปนตนมา ซึ่งเปนตัวอยางใหเห็นชัดเจน
วา เกณฑการรับรู (และสํารอง) ความเสียหายและรายไดที่ภาครัฐกําหนดเองนั้นคอนขางหยอน
เกินไป”
ถึงแมวาธนาคารไทยทุกแหงในยุคนี้จะยังเปนธนาคารระบบครอบครัวอยู (เพราะ
ตระกูลผูกอตั้งยังถือหุนใหญหลังจากกระจายหุนในตลาดหลักทรัพย) ยุคนี้เปนยุคที่เริ่มมองเห็น
ความแตกตางระหวางธนาคารระบบครอบครัว 2 ประเภท คือ 1.ธนาคารที่มีการบริหารจัดการ
แบบ “มืออาชีพ” และปรับตัวตามสถานการณที่เปลี่ยนไปไดอยางทันทวงทีไม “ผูก” ธุรกิจของ
ธนาคารไวกับธุรกิจของครอบครัวดังเชนในอดีต
ทําใหถึงแมจะบอบช้ําจากวิกฤตเศรษฐกิจแต
ธนาคารก็ยังอยูรอดได และ 2. ธนาคารระบบครอบครัวแบบดั้งเดิมที่บริหารแบบ “เถาแก” และยึด
โยงอยูกับธุรกิจครอบครัวเปนหลัก ตามไมทันความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในยุคโลกาภิวัตนจนตองลม
สลายไปในที่สุด
ภายหลังจากการเกิดวิกฤตการณเศรษฐกิจ เมื่อป 2540 โครงสรางระบบการเงิน
การธนาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงใหเปนระบบการสากลมากขึ้น วิกฤตการณที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น
สงผลกระทบอยางหนักตอภาคเอกชน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนและ
สงผลกระทบเปนลูกโซตอไปยังสถาบันการเงินในรูปของสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได ทําใหสถาบัน
การเงินจํานวนมากเสียหายตามไปดวย ทางการจึงไดออกมาตรการ 14 สิงหาคม 2541 ชวย
เพิ่มทุนแกสถาบันการเงินเพื่อใหมีเงินทุนเพียงพอ ตอการรองรับสินทรัพยดอยคุณภาพที่มีอยูเปน
จํานวนมาก และสรางหลักประกันที่มั่นคงใหแกระบบสถาบันการเงินไทยใหกาวเดินตอไปได
ธนาคารพาณิชยไทยตางพยายามเรงระดมทุนจากภายในประเทศและนอก
ประเทศ แตสถานการณเศรษฐกิจไมเอื้ออํานวยและตลาดทุนในตางประเทศอยูในชวงหดตัว ทํา
ใหการระดมทุนของธนาคารพาณิชยหลายแหงไมสามารถกระทําได สําหรับธนาคารพาณิชยขนาด
ใหญสามารถระดมทุนได แตก็ตองสูญเสียสัดสวนผูถือหุนใหแกตางประเทศไปถึงรอยละ 49
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ในขณะที่ธนาคารพาณิชยบางแหงตองพึ่งการรวมทุนจากสถาบันการเงิน ตางประเทศในสัดสวนที่
สูงกวารอยละ 50 นอกจากนี้สถาบันการเงินตางประเทศยังเขามาประมูลซื้อธนาคารพาณิชยที่ถูก
รัฐบาลเขาแทรกแซง พรอมการรับประกันหนี้เสียที่จะเกิดขึ้นในระยะ 2 ปขางหนาอีกดวย
เมื่อป 2544 และชวงตนป 2545 วิกฤตการณสถาบันการเงินไทยเริ่มคลี่คลาย
พรอมกับการฟนตัวของเศรษฐกิจในประเทศ มีการเปดกวางสําหรับธนาคารพาณิชยตางประเทศที่
เขามาในประเทศไทยมากขึ้น
กลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญและธนาคารพาณิชยตางมีการ
ปรับตัวเพื่อการแขงขันโดยทุกธนาคารตางตระหนักถึงความรุนแรงจากการแขงขันที่ทวีมากขึ้นเปน
ลําดับ โดยเฉพาะการแขงขันกับธนาคารพาณิชยตางชาติที่มีความพรอมหลาย ๆ ดาน ไมวาจะ
เปนเครือขายทั่วโลก เทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งความพรอมดานนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการเปดเสรีทางดานเศรษฐกิจการเงินมากขึ้น ทําใหพฤติกรรม
ของผูบริโภคพัฒนาไปอยางรวดเร็ว แมวาเศรษฐกิจไทยจะยังไมฟนตัวอยางทั่วถึงทุกภาคการผลิต
แตก็มีชองทางธุรกิจที่เปดโอกาสใหเขาถึงกลุมลูกคาที่มีศักยภาพได
ทําใหการแขงขันระหวาง
ธนาคารพาณิชยที่มีผูถือหุนใหญเปนสถาบันการเงินตางประเทศกับธนาคารพาณิชยของคนไทยมี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
โครงสรางระบบธนาคารพาณิชย
เนื่องมาจากภาวะการแขงขันของธนาคาร
พาณิชยที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก
และมีแนวโนมการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะการ
แขงขันกับธนาคารพาณิชยตางประเทศที่เขามาซื้อกิจการธนาคารไทย
ซึ่งธนาคารตางประเทศ
เหลานั้นตางปรับกลยุทธในดาน Retail Banking รวมทั้งมีการนําผลิตภัณฑทางการเงินใหม ๆ เขา
มาใหบริการมากขึ้น เมื่อพิจารณาเฉพาะการแขงขันในระบบธนาคารพาณิชยไทยสามารถแยกออก
ไดเปน 3 กลุมดังตอไปนี้
กลุมที่ 1 ธนาคารพาณิชยไทยซึ่งมีผูถือหุนรายใหญ เปนกลุมผูถือหุนเอกชน
สัญชาติไทย ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทย
พาณิชย และธนาคารทหารไทย
กลุมที่ 2 ธนาคารพาณิชยไทยซึ่งมีผูถือหุนรายใหญเปนหนวยงานรัฐ ไดแก
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารไทยธนาคาร ซึ่งในระยะตอไปทางการมี
นโยบายที่จะลดสัดสวนทางการถือหุนลง โดยจะทําการกระจายหุนใหกับภาคเอกชน
กลุมที่ 3 ธนาคารพาณิชยไทย ซึ่งมีผูถือหุนรายใหญเปนธนาคารพาณิชยตางชาติ
ไดแก ธนาคารเอเซีย ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ ธนาคารยูโอบีรัตนสิน และธนาคารสแตนดารดชาร
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เตอรนครธน ซึ่งกลุมนี้คาดวาจะเปนกลุมที่มีความสามารถในการแขงขันมากขึ้น ดวยความพรอม
และวิทยาการใหม ๆ ทางการเงินและเงินทุนที่มีจํานวนมากพอ
ธุรกิจของธนาคารพาณิชย ธุรกิจของธนาคารพาณิชย สามารถแบงออกเปน 2
ประเภท คือ
1.ธุรกิจที่นํามาซึ่งรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล ไดแก การใหบริการสินเชื่อและ
การใหบริการเงินฝาก ซึ่งในอดีตมียอดรวมประมาณ รอยละ 80-90 ของยอดรายไดรวม
เนื่องจากนับแตเกิดวิกฤตการณทางการเงินในป 2540 สงผลกระทบตอฐานะการเงินของธนาคาร
พาณิชย หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดหรือ NPLs พอกพูนขึ้น ธนาคารพาณิชยจึงปลอยสินเชื่อดวย
ความระมัดระวังมากขึ้น
อีกทั้งไดลดการขยายสินเชื่อไปยังธุรกิจขนาดใหญหรือเรียกไดวา
ปรับเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจจากที่เนนแนวคิดแบบ Wholesale Banking ก็หันมาจับธุรกิจ
ประเภท Retail Banking กันเกือบทุกธนาคารโดยสินเชื่อจะเนนการเจาะกลุมลูกคา SMEs หรือ
ลูกคาบุคคล (Personal Loan and Housing Loan) มากขึ้น
3.4 การปรับตัวและการแขงขันของธนาคารพาณิชยไทยภายหลังวิกฤตป 2540
กลุมทุนธนาคารตางประเทศ
วิกฤตเศรษฐกิจ 2540

เจาของใหมในธนาคารพาณิชยไทยหลัง

หลังวิกฤตแมวายอดเงินฝากรวมและสินทรัพยของธนาคารพาณิชยเอกชนขนาด
ใหญ 4 แหง คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย
ยังคงมีอยูสูงถึงรอยละ 67.7 และรอยละ 64.5 ตามลําดับของทั้งหมด แตกลุมทุนธนาคารตางชาติ
ไดเขามาถือหุนในธนาคารพาณิชยขนาดใหญทั้งสี่แหงนี้
ในสัดสวนที่มากขึ้นอยางเห็นเดนชัด
กลาวคือ จากตารางโครงสรางการถือหุนในธนาคารกรุงเทพรอยละ 48.32 ธนาคารกสิกรไทยรอย
ละ 48.98 ธนาคารกรุงศรีอยุธยารอยละ 31.25 ธนาคารไทยพาณิชยรอยละ 52.66 นั่นหมายความ
วา วิกฤตเศรษฐกิจ 2540 ไดเปลี่ยนโครงสรางความเปนเจาของ (Ownership) ในธนาคารพาณิชย
เอกชนขนาดใหญ 4 แหง ซึ่งเคยเปนธุรกิจผูกขาดโดยครอบครัวเจาสัวเพียงไมกี่ตระกูลไปสูกลุม
ธนาคารตางประเทศแลว
โดยแทจริงแลว หากดูโครงสรางความเปนเจาของของธนาคารพาณิชยในประเทศ
ไทยทั้งระบบ
กลุมทุนธนาคารตางประเทศ
โดยเฉพาะธนาคารสิงคโปรไดกาวเขามาสูการ
ครอบครองธนาคารพาณิชยระบบเดิมของเจาสัวอีกถึง 3 ธนาคาร อันไดแก ธนาคาร เอบีเอ็น แอม
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โร เอเชีย (97%) ธนาคารยูโอบี รัตนสิน (83.77%) ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ (51.72%) ในขณะที่
ธนาคารนครธนไดตกเปนของธนาคารสแตนดารด ชารเตอรด ของธนาคารอังกฤษแลวดวย โดยถือ
หุน 75.00%
นั่นหมายความวา หลังป 2540 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 แหงถูกทาทายครั้ง
รายแรงที่สุดในประวัติศาสตรจากกลุมทุนธนาคารตางประเทศ สัดสวนที่เพิ่มสูงขึ้นของกลุมทุน
ตางประเทศทาทายความเปนเจาของ
และอํานาจการตัดสินทางการบริหารจนกระทั่งธนาคาร
พาณิชยขนาดใหญ 4 แหง ตองปรับโครงสรางการบริหารและนําเทคโนโลยีการจัดการทางการเงิน
ซึ่งจะเห็นไดจากการปรับตัวทางดานการบริหารของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 แหงขางหนา
นอกจากนี้ การปรับตัวทางดานการบริหารและจัดการของธนาคารพาณิชยที่กลุม
ทุนธนาคารตางประเทศถือหุนใหญ ธนาคารเหลานี้ลวนแตนําเอาการบริหารและเทคโนโลยีของ
ธนาคารแมจากสิงคโปรและอังกฤษมาใชอยางเห็นเดนชัด

66
ตาราง 3 โครงสรางการถือหุนธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2547
(หนวย : รอยละ)

สัดสวน
การถือ
ชื่อธนาคาร
ผูถือหุนหลัก
ของผูถือ
หุนหลัก
1 ธ.กรุงเทพ
บ.ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ 46.48
ไทย) จํากัด (นักลงทุนตางประเทศ)
2 ธ.กสิกรไทย
บ.ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ 48.92
ไทย) จํากัด (นักลงทุนตางประเทศ)
3 ธ.ไทยพาณิชย บ.ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ 52.62
ไทย) จํากัด (นักลงทุนตางประเทศ)
4 ธ.กรุงศรี
บ.ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ 62.11
อยุธยา
ไทย) จํากัด (นักลงทุนในประเทศ)
5 ธ.ทหารไทย*
บ.ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ 49.26
ไทย) จํากัด (นักลงทุนในประเทศ)
6 ธ.กรุงไทย
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
56.41
ระบบสถาบันการเงิน
7 ธ.นครหลวง
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
47.58
ไทย
ระบบสถาบันการเงิน
8 ธ.ไทยธนาคาร กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
48.98
ระบบสถาบันการเงิน
9 ธ.ธนชาติ
บ.ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ 99.80
ไทย) จํากัด (นักลงทุนในประเทศ)
10 ธ.เอเชีย**
บ.ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ 96.99
ไทย) จํากัด (นักลงทุนตางประเทศ)
11 ธ.ยูโอบี รัตน United Overseas Bank Ltd. จาก 83.77
สิน
สิงคโปร
12 ธ.สแตนดารด Standard Chartered Bank จาก
75.00
ชารเตอรดนคร อังกฤษ
ธน

สัดสวน สัดสวน
การถือ การถือ
หุนของ หุน คน
ตางชาติ ไทย
48.32
51.68
48.98

51.02

52.66

47.34

31.25

68.75

26.79

73.21

12.42

87.58

24.05

75.95

5.75

94.25

0.07

99.93

97.00

3.00

83.77

16.23

75.01

24.99
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หมายเหตุ :

ที่มา :

* กระทรวงการคลังถือหุนจนถึงป พ.ศ. 2546 รอยละ 49.84 ป พ.ศ. 2547 ลดลง
เหลื อรอยละ 18.17 จํา นวนหุนของกระทรวงการคลังที่ถืออยูลดลง เนื่องจากการ
เขามาของธนาคาร DBS สิงคโปร และบริษัท ไทยเอ็นดีวีอาร จํากัด มีสัดสวนการ
ถือหุนเป นอั นดับสองและสาม รองจากกระทรวงการคลั งนับตั้งแตป พ.ศ. 2548
เปนตนมา
** ในป 2548 ธนาคารยูโอบีจากสิงคโปรไดซื้อกิจการธนาคารเอเชียภายหลังจาก
ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร จากเนเธอรแลนดถอนตัวออกไป
รายงานประจําปของแตละธนาคาร และจากคูมือหุนไทย (2548/2549)

นอกจากการทาทายความเปนเจาของจากกลุมทุนธนาคารตางประเทศ หลังวิกฤต
เศรษฐกิจ 1997 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 แหงไดถูกทาทายจากการแขงขันในรูปแบบใหม 2
ดานพรอม ๆ กันคือ การทาทายจากปจจัยภายนอกไดแก การเปดเสรีการเงินโลกและเงื่อนไข
ภายใต Basel II สําหรับการทาทายจากปจจัยภายในไดแก แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินและ
กาวเขามาของ Non – Bank
การเปดเสรีทางการเงินของโลกทําใหการประกอบธุรกิจการเงินมีความเสี่ยงมาก
ขึ้น
บทบาทของภาครัฐและการปรับตัวของผูประกอบการของธุรกิจธนาคารจึงมีความสําคัญ
เพราะปจจัยภายนอก ไดแก “การเปดเสรีทางการเงิน” ภายใตกรอบขององคการการคาโลก (WTO)
และการเจรจาเปดเสรีระหวางประเทศ (FTA) รวมถึงกฎระเบียบใหมของธนาคารเพื่อการชําระเงิน
ระหวางประเทศ หรือ Basal II ที่จะเริ่มใชบังคับในประเทศไทยราวป 2550 จะมีผลทําใหธนาคาร
พาณิชยไทยทุกธนาคาร ตองเพิ่มทุนสําหรับการจัดทําระบบการใหสินเชื่อแกลูกคาใหมตามเกณฑ
มาตรฐานใหมของ Basel II ขณะที่ปจจัยภายในเปนผลมาจากแผนพัฒนาสถาบันการเงินของ
ทางการซึ่งเปดโอกาสใหเกิดธนาคารพาณิชยกลุมใหม ดังนั้น ธนาคารพาณิชยไทยกลุมเกาจึงตอง
เผชิญหนากับการแขงขันใหมจากธนาคารพาณิชยกลุมใหม ที่มีความชํานาญเฉพาะดานที่ดีกวา
เชน ธนาคารเพื่อรายยอยแลนดแอนดเฮาส มีธุรกิจพัฒนาที่ดินและบานจัดสรรเปนจุดแข็ง ธนาคาร
เพื่อรายยอยเกียรตินาคิน มีธุรกิจเชาซื้อรถยนตและธุรกิจลิสซิ่งเปนจุดแข็ง เปนตน นอกจากนี้
ธนาคารกลุมเดิมยังตองแขงขันจากธุรกิจที่ไมใชธนาคาร หรือ Non Bank อีกดวย
การปรับตัวที่เกิดจากปจจัยภายนอก
การทาทายจากปจจัยภายนอกเปนผลมาจาก 2 สวน คือ เกิดจากกรอบการคาเสรี
ในระดับพหุภาคีและระดับทวิภาคี เชน Workd Trade Organization (WTO) และ Free Trade
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Area
(FTA)
รวมถึงเงื่อนไขที่เกิดจากขอตกลงวาดวยกฎเกณฑควบคุมความเพียงพอของ
เงินกองทุน หรือ Basel II จะมีผลใชที่บังคับทําใหประเทศไทยจําตองปดเสรีทางการเงินหลาย
รูปแบบในระยะอันใกล
ประสบการณของประเทศตาง ๆ พบวา เมื่อตองเผชิญกับการแขงขันที่สูงขึ้น
เนื่องจากการเปดเสรีการเงิน วิธีหนึ่งที่ธุรกิจการเงินปรับตัวคือ การรวมกลุม สําหรับการรวมกลุมใน
ธุรกิจการเงินมีหลายรูปแบบ ตัวอยางเชน การควบรวมกิจการ (Merges) การซื้อกิจการ
(Acquisitions) การทํากิจกรรมรวมกัน (Joint ventures) และการสรางพันธมิตรระหวางกัน
(Strategic Alliances) ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดเกิดการรวมกลุมในธุรกิจการเงินจํานวนมาก
ในชวงที่ผานมา เชน ธนาคาร HSBC Holding กับธนาคาร Royal Bank of Scotland Group จาก
ประเทศอังกฤษเขาซื้อกิจการของธนาคาร Green Point Bank ซึ่งเปนธนาคารใหญอันดับสองของ
นครนิวยอรก มีมูลคาทรัพยสินสูงถึง 22,000 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ กรณีธนาคาร Barclays จาก
ประเทศอังกฤษซื้อกิจการบริษัท Providian Financial Corp ซึ่งเปนบริษัทธุรกิจบัตรเครดิตราย
ใหญของสหรัฐอเมริการายหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีแนวโนมวาธนาคารขนาดใหญจากยุโรปอีกหลาย
แหงเขาไปครอบครองธุรกิจธนาคารในสหรัฐอเมริกาจํานวนมาก เชน ธนาคาร BNP Paribas จาก
ฝรั่งเศส ธนาคาร ABN Amro จากเนเธอรแลนด ธนาคาร BBVA จากสเปน ธนาคาร
Commerzbank และธนาคาร Deutsche Bank จากเยอรมนี และธนาคาร Capitalia จากอิตาลี
เปนตน
ผลของการควบรวมกันในบรรดาธุรกิจการเงินของโลก ทําใหเกิด Financial
Conglomerate ระดับยักษจํานวนนอยที่มีการแขงขันสูงทําใหธนาคารขนาดเล็กอื่น ๆ แขงขันดวย
ลําบากขึ้น
ขอตกลงระหวางประเทศตามกรอบขององคการการคาโลก (WTO)
และขอตกลงจากเขตการคาเสรี (FTA)
ขอตกลงตามกรอบ WTO ทําใหประเทศไทยจะตองเปดตลาดบริการดานการเงิน
อยางนอย 2 ประเภท คือ ประเภทแรก การใหคําปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory) และ
ประเภทที่สอง การประมวลผลขอมูลทางการเงิน (Financial Data Processing) ซึ่งขอตกลง
ดังกลาวนี้จะเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการเปดเสรีการเงินอยางกวางขวางแนนอนใน
อนาคต
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ขอตกลงตามกรอบของ FTA ประเทศไทยไดทําขอตกลงไปแลวกวา 10 ประเทศ
แตประเทศที่มีการเจรจาทางดานการเงินและการธนาคารนั้นมี 4 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน
ออสเตรเลีย และบาหเรน ซึ่งประเทศคูเจรจาที่มีความสําคัญจะมีผลกระทบตอสถาบันการเงินของ
ไทยอยางมากคือ สหรัฐอเมริกา เพราะเปนประเทศที่มีความกาวหนาดานนวัตกรรมทางการเงิน
อยางมาก ระเบียบกฎเกณฑที่ใชกํากับดูแลระบบการเงินของไทยยังเขาไปไมถึง
ประเด็นเจรจา FTA ระหวางไทย-สหรัฐอเมริกา ในสวนที่เกี่ยวของกับการเปดเสรี
ทางการเงินจะมีดวยกัน 4 ประเด็นหลัก คือ
1.อนุญาตใหธนาคารพาณิชย ธุรกิจที่ไมใชธนาคาร (Non – Bank) และบริษัท
ประกันของสหรัฐอเมริกา สามารถเขารวมในองคกรหรือระบบโครงสรางพื้นฐานทางการเงินของ
ไทยไดอยางเทาเทียมกับสถาบันการเงินของไทยภายใตหลักการไมกีดกันทางเชื้อชาติ
ไมวาจะ
เปนตชาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศูนยบริการขอมูลเครดิต กลุมเอทีเอ็ม (ATM pool) และ
ระบบการชําระเงิน
2.อนุญาตใหผูใหบริการทางการเงินของสหรัฐอเมริกา
สามารถใหบริการใน
ลักษณะขามพรมแดนได โดยไมจําเปนตองมาตั้งสํานักงานและศูนยปฏิบัติการในไทย
3.อนุญาตใหสถาบันการเงินของสหรัฐอเมริกาสามารถเสนอบริการและผลิตภัณฑ
ทางการเงินใหม ๆ ที่ยังไมมีในไทยได
4.ถาประเทศคูสัญญากับสหรัฐอเมริกาตองการควบคุมเงินทุนไหลเขาออก
ประเทศ (Capital Control) เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจประเทศนั้นจะตองเลือกดําเนินการ
ดวยวิธีกลไกตลาด ยกตัวอยางเชน การขึ้นภาษี หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเปน
มาตรการควบคุม การเคลื่อนยายเงินทุน แทนการควบคุมทางดานปริมาณจากทางการ ซึ่งประเด็น
นี้ถูกมองวาอาจทําใหประเทศไทยสูญเสียเอกราชทางการเงินการธนาคารไปได
ทั้งสี่ประเด็นที่มีการเจรจานี้นักวิชาการไทยและกลุมผูติดตามความเคลื่อนไหว
การเจรจา FTA มีความเห็นตรงกันวา สหรัฐอเมริกาจะไดเปรียบไทยแทบทุกดาน เพราะสามารถ
เขาถึงระบบขอมูลตาง ๆ ของธุรกิจฝายไทยไดโดยไมตองลงทุนขั้นตนแตอยางใด ขณะที่ฝายไทย
จะตองเปนฝายเสียเปรียบ เนื่องจากสถาบันการเงินไทยยังไมคุนเคยหรือชํานาญผลิตภัณฑทาง
การเงินใหม ๆ นอกจากนี้ทางการไทยยังขาดความชํานาญและมีประสบการณในการกํากับดูแล
และตรวจสอบธุรกิจบริการการเงินใหม ๆ เหลานั้น อาจจะสงผลกระทบตอเสถียรภาพและความ
มั่นคงตอระบบการเงินของประเทศได เชน ขอเรียกรองเกี่ยวกับการควบคุมปริวรรตเงินตราให
เปนไปตามกลไกตลาด หากนํามาใชอยางเต็มรูปแบบในเวลานี้จะเปนผลเสียมากกวา
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นอกจากนี้ธนาคารพาณิชยไทยยังไมพรอมรับมือในการเปดเสรีทางการเงิน จาก
การประเมินของผูเชี่ยวชาญทางการเงินไดชี้วา ธนาคารพาณิชยไทยจะดํารงอยูไดภายใตเงื่อนไข
ดังกลาวนั้น จะตองมีความพรอมดวยกัน 3 ดาน คือ
1.จะตองเปนธนาคารที่มีขนาดของสินทรัพยไมนอยกวา 1 ลานลานบาท จาก
เกณฑนี้มีเพียง 2 ธนาคารเทานั้น คือ ธนาคารกรุงเทพและธนาคารกรุงไทยที่มีสินทรัพยเกิน 1 ลาน
ลานบาท
2.จะตองเปนธนาคารที่ใหบริการทางการเงินครบวงจร (Universal Banking)
เกณฑขอสองในการพิจารณาพบวา ยังไมมีธนาคารพาณิชยใดเปน Universal Banking อยาง
แทจริง ที่อาจจะมีสถานะที่ใกลเคียงในขณะนี้มี 2 ธนาคาร คือ ธนาคารกสิกรไทยกับธนาคารไทย
พาณิชย
3.จะตองมีทีมผูบริหารที่มีศักยภาพ มีทักษะมีวิสัยทัศนพรอมแขงขัน หาก
พิจารณาจากเกณฑขอนี้ ธนาคารที่เตรียมพรอมมากที่สุด คือ ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทย
พาณิชย เนื่องจากเปนธนาคารที่เปลี่ยนแปลงทั้งดานนโยบาย การปฏิบัติ และระบบการใหบริการที่
เปนรูปธรรม
ดังนั้น ภายใตการเปดเสรีทางการเงิน จะมีธนาคารพาณิชยไทยเหลืออยูเพียง 3 –
4 ธนาคารเทานั้น สวนธนาคารพาณิชยไทยจํานวนที่เหลือ หากตองการดํารงอยูในระบบตลาด
อาจจะตองควบรวมกิจการกันเพื่อใหมีขนาดของสินทรัพยและขนาดของธุรกิจใหถึงเกณฑในขอ
แรกได ซึ่งในเวลานี้ไดมีบางธนาคารไดปรับตัวไปแลว เชน การควบรวมกันระหวางธนาคารทหาร
ไทย ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ กับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไปแลวกอนหนา หรือ
ธนาคารเอเชียกับธนาคารยูโอบี รัตนสิน และความพยายามของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่จะควบ
รวมกับธนาคารนครหลวงไทย เปนตน
ขอตกลงเกี่ยวกับกฎเกณฑควบคุมความเพียงพอของเงินกองทุนหรือ
Basal II
ประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปไดยอมรับขอตกลงวาดวยกฎเกณฑควบคุมความ
เพียงพอของเงินกองทุนใหม หรือ Basel II ในป 2542 และนํามาใชแลวตั้งแตป 2546 โดยใชแทน
Basel I ที่ใชมาแลวกวา 15 ป สําหรับประเทศไทยคาดวาจะนําเอา Basel II มาใชในป 2550
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หลักการของ Basel I
ตองการใหธนาคารระหวางประเทศดํารงสัดสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงใน
มาตรฐานเดียวกัน โดยกําหนดเกณฑการประเมินคาสินทรัพยเสี่ยงและเงินกองทุน ประกอบดวย
สินทรัพยเสี่ยง ประกอบดวยสินทรัพยในงบดุล และสินทรัพยนอกงบดุล สวนเงินกองทุน
ประกอบดวยเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1) และเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2) ทั้งนี้เงินกองทุนชั้นที่ 1
เปนเงินทุนหลัก (Core Capital) ประกอบดวย ทุนเรือนหุน ทุนสํารองเปดเผย ไดแก สวนล้ํามูลคา
หุนกําไรสะสม สํารองทั่วไป และสํารองตามกฎหมาย แสดงวา เงินกองทุนชั้นที่ 1 มีความสําคัญตอ
ธนาคารอยางมาก เพราะเปนเงินที่ทําใหเกิดผลกําไรและความสามารถในการแขงขันตอธนาคาร
ขณะที่เงินกองทุนชั้นที่ 2 เปนทุนสวนเพิ่มเติม (Supplementary Capital) ประกอบดวย ทุนสํารอง
ที่ไมเปดเผย เงินสํารองที่ไดจากการตีราคาทรัพยสิน การตั้งสํารองเผื่อหนี้สูญ ตราสารการเงินที่มี
ลักษณะกึ่งหนี้ และหนี้กึ่งบุริมสิทธิต่ํากวาหนี้อื่น โดยเมื่อสิ้นป 2533 ธนาคารจะตองดํารงสัดสวน
เงินกองทุนเปนรอยละ 7.25 ของสินทรัพยเสี่ยง และในป 2535 ธนาคารจะตองดํารงธนาคาร
สัดสวนเงินกองทุนเปนรอยละ 8 ของสินทรัพยเสี่ยง
ขณะที่หลักการสําคัญของ Basel II มีดวยกัน 3 ประการ คือ ประการแรก การ
ดํารงเงินกองทุนขั้นต่ํา (Minimum Capital Requirement) ประการที่สอง การกํากับดูแลโดย
ทางการ (Supervisory Review Process) และประการที่สาม การใชกลไกตลาดในการกํากับดูแล
(Market Discipline) (พิชิต, 2548: 201 – 3)
หลักการดังกลาวเปนความพยายามของ BIS ที่ตองการใหสถาบันการเงินใน
ประเทศตาง ๆ มีความเขมแข็งและเกิดความมั่นคง ทั้งนี้เกณฑการดํารงเงินกองทุนขั้นต่ําไวรอยละ
8 เพื่อรองรับกับความเสี่ยงไมแตเฉพาะดานเครดิตของลูกคาเทานั้นแตยังรวมดานการตลาดและ
ดานการปฏิบัติการภายในของธนาคารนั้นดวย Basel II กําหนดใหธนาคารพาณิชยตองตั้งสํารอง
สัดสวนกองทุนเปนรอยละ 12 สําหรับสินเชื่อกอนที่เปนหนี้เสีย (ธาริษา 2539: 20)
สําหรับดานเครดิตของลูกคาแตละรายจะขึ้นอยูกับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ทางเครดิต (Credit rating) ของลูกคารายนั้นโดยตรง ตามหลักเกณฑของการกูยืมเงินตาม
มาตรฐานสากล สวนเกณฑการกํากับดูแลโดยทางการนั้น ทางการจะตองเปนหนวยงานที่ใหการ
สงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันการเงินปฏิบัติกันอยางทั่วถึง ขณะที่เกณฑการกํากับดูแลโดยกลไก
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ตลาดจะทําใหสถาบันการเงินเปดเผยขอมูลใหสาธารณะไดรับรูทั่วไป ซึ่งจะทําใหกลไกตลาดนี้ไป
กํากับดูแลสถาบันการเงินอีกตอหนึ่ง
ผลกระทบจาก Basel II ตอสถาบันการเงินของไทยจะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ธนาคารพาณิชยของไทยจะตองปรับตัวมากกวาสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ และ
ธนาคารลูกครึ่งในไทย เพราะธนาคารเหลานี้จะตองปฏิบัติตามนโยบายของธนาคารแมอยูแลว ซึ่ง
มักจะใหความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงความนาเชื่อถือทางเครดิตของลูกคาอยูเสมอเพื่อปองกัน
ความเสี่ยง สําหรับธนาคารพาณิชยไทยในระยะสั้น การจัดระบบความนาเชื่อถือทางเครดิตของ
ลูกคาใหมเพื่อใหไดมาตรฐานสากลจะเปนเรื่องสําคัญ ซึ่งการจัดระบบความนาเชื่อถือทางเครดิต
ของลูกคาใหมนี้ จะตองใชเงินทุนเปนจํานวนมากเพื่อนําไปลงทุน สรางระบบฐานขอมูลของลูกคา
ใหไดมาตรฐานสากล รวมถึงการใชทรัพยากรบุคคลเพื่อการติดตามลูกคาและการวิเคราะหเครดิต
อยูตลอดเวลา ตลอดจนภาระที่สถาบันการเงินจะตองกั้นเงินทุนสํารองบางสวนไวเพิ่มเติมในกรณีที่
ลูกหนี้รายนั้นมีปญหาเกิดขึ้น ดังนั้น สถาบันการเงินจําตองมีเงินทุนอยางเพียงพอ อยางไรก็ตาม
ในระยะยาวนั้นเมื่อสถาบันการเงินของไทยสามารถปรับตัวไดแลว จะสงผลทําใหสถาบันการเงิน
ของไทยมีความเขมแข็งทั้งฐานะการเงิน และการบริหารจัดการองคกรที่ดีมีความโปรงใส อยางไรก็
ตาม
ในสวนของลูกคาจะไดรับผลกระทบจากตนทุนที่เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน
เนื่องจากตาม
มาตรฐานสากลในสัญญาการกูยืมเงินจะระบุตนทุนสวนเพิ่มนี้ไว ซึ่งตนทุนที่เพิ่มขึ้นนี้จะเปนภาระ
ของลูกคา ซึ่งเปนผูกูโดยตรง เชน คาใชจายในการจัดอันดับความนาเชื่อถือของลูกคา และ
คาใชจายในการประเมินหลักทรัพยค้ําประกันใหม รวมทั้งคาเสียโอกาสในการชําระหนี้กอนกําหนด
อาทิ อัตราดอกเบี้ยที่ตองจายอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามอันดับความนาเชื่อถือของลูกคาเปน
สําคัญ เปนตน
การปรับตัวที่เกิดจากปจจัยภายใน
หลังจากป พ.ศ. 2540 เมื่อไทยประสบกับวิกฤตทางการเงิน ทางการไทยได
ทบทวนบทบาทและปรับปรุงขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเงินใหมหลายฉบับเพื่อใหเกิดความ
เหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนไปเปนที่มาของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินใหม จนถึงมี
การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารใหมเกิดขึ้น และการจัดระเบียบธุรกิจที่ไมใชธนาคาร
(Non – Bank) เกิดขึ้น และการจัดระเบียบธุรกิจที่ไมใชธนาคาร (Non-Bank) เกิดขึ้น
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แผนการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทยไดจัดทําแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินแลวเสร็จตนป
2547 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนและหนวยธุรกิจรายยอยสามารถไดเขาถึงสถาบันการเงิน
ไดงายขึ้นและมีทางเลือกมากขึ้น รัฐบาลจึงเนนประสิทธิภาพของสถาบันการเงิน โดยพัฒนาตลาด
ทุนควบคูกันไปกับการพัฒนาระบบสถาบันเงินดวย เชน ขยายบริการทางการเงินไปสูผูมีรายไดต่ํา
และอนุญาตใหบริษัทเอกชนทั้งไทยและตางชาติในไทยสามารถยื่นขอจัดตั้งธนาคารพาณิชยแหง
ใหมได
การจัดระเบียบสถาบันการเงินของไทยกําหนดใหมี 2 รูปแบบคือ
ธนาคารพาณิชย จะเปนสถาบันการเงินที่ใหบริการทางการเงินแกลูกคาไดทุก
กลุมและสามารถทําธุรกรรมทางการเงินไดทุกประเภท ยกเวนการออกกรมธรรมประกันภัยหรือ
ประกันชีวิต การ Underwrite ตราสารทุน และการเปนนายหนาและผูคาตราสารทุน โดยจะตองมี
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ไมต่ํากวา 5,000 ลานบาท
ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย จะเปนสถาบันการเงินอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับ
ประชาชนทั่วไปและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ซึ่งการใหสินเชื่อตอรายจะตองเปนไป
ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
ทั้งนี้ธนาคารพาณิชยประเภทนี้สามารถใหบริการทาง
การเงินและทําธุรกรรมทางการเงินไดเกือบทุกประเภท โดยจะตองมีกองทุนชั้นที่ 1 ไมต่ํากวา 250
ลานบาท
สําหรับแนวทางการพิจารณาในชวง 3 ปแรก ธนาคารแหงประเทศไทยจะ
พิจารณาใหเฉพาะบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอรที่เปดดําเนินการอยูในขณะนี้ที่
มี
คุณสมบัติเหมาะสม กลาวคือ เปนบริษัทที่มีฐานะแข็งแรง มีความพรอม และมีความสามารถใน
การประกอบธุรกิจ โดยจะตองผานเกณฑการพิจารณาเบื้องตนจากทางการทั้งในเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ สามารถยื่นขออนุญาตปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชยหรือธนาคารพาณิชยเพื่อราย
ยอย เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในการแขงขันระหวางสถาบันการเงินประเภทตาง ๆ ในกรณีที่
ยื่นขอจัดตั้งธนาคารพาณิชยบริษัทผูยื่นคําขอจะตองมีแผนที่จะควบรวมกับบริษัทเงินทุนและหรือ
บริษัทเครดิตฟองซิเอรอยางนอยอีก 1 แหงดวย หลังจากนั้นเมื่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น
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ธนาคารแหงประเทศไทยอาจจะเปดโอกาสใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยที่เปดดําเนินการแลวไม
ต่ํากวา 3 ป สามารถยื่นขอยกระดับเปนธนาคารพาณิชยได
การจัดระเบียบสถาบันการเงินตางชาติในไทยกําหนดใหมี 2 รูปแบบคือ
ธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกของธนาคารตางประเทศ (Subsidiary)
สามารถประกอบธุรกิจไดเหมือนธนาคารพาณิชยทุกอยางและสามารถขอเปด
สํานักงานสาขาได 4 สาขา เปนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1 สาขา และสวนภูมิภาคอีก 3
สาขา ผูยื่นขอธนาคารประเภทนี้จะตองมีทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแลวไมต่ํากวา 4,000 ลานบาท
สาขาของธนาคารตางประเทศ (Full Branch)
สามารถประกอบธุรกิจไดเหมือนธนาคารพาณิชยทุกอยาง แตธนาคารประเภทนี้
จะไมอนุญาตใหมีสํานักงานสาขาได
ผูยื่นขอธนาคารประเภทนี้จะตองมีเงินกองทุนไมต่ํากวา
3,000 ลานบาท
โดยในชวง 3 ปแรก ธนาคารแหงประเทศไทยจะพิจารณาแตเฉพาะสถาบัน
การเงินที่เปดดําเนินการอยูแลวกอน เชน กิจการวิเทศธนกิจ (Stand-alone BIBF) ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมสามารถแปลงสถานะขึ้นเปน Full Branch หรือ Subsidiary ได หรือกรณีที่ธนาคาร
ตางชาติในไทยมีกิจการวิเทศธนกิจประสงคที่จะยื่นขอปรับสถานะเปน Subsidiary ธนาคาร
ตางชาติแหงนั้นจะตองเปนแกนในการควบรวมกับสถาบันการเงินอื่นอีกอยางนอย
1 แหง
นอกจากนี้หากสํานักงานวิเทศธนกิจที่ขอปรับสถานะเปน Full Branch และไดรับอนุญาตใหยก
ฐานะแลว และตอมาประสงคจะยื่นคําขอจัดตั้งเปน Subsidiary ธนาคารแหงนั้นจะตองมีกองทุน
ครบถวน นอกจากนี้ธนาคารแหงประเทศไทยยังเปดโอกาสใหสาขาธนาคารตางประเทศที่เปน Full
Branch ในปจจุบันสามารถขอปรับสถานะเปน Subsidiary ได หลังจากนั้นเมื่อภาวะเศรษฐกิจดี
ขึ้นจะเปดโอกาสใหผูลงทุนตางประเทศรายใหมสามารถขออนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย
ได เพื่อสงเสริมใหมีการแขงขันในระบบสถาบันการเงินอันจะชวยกระตุนใหสถาบันการเงินพัฒนา
ประสิทธิภาพการใหบริการทางการเงินตอไป
การแขงขันจากธนาคารพาณิชยใหม
ภายหลังจากการประกาศใชแผนดังกลาว ไดมีสถาบันการเงินตาง ๆ ยื่นแผน
ทั้งหมด 27 ราย เพื่อขอเปนธนาคารพาณิชยเต็มรูป 4 ราย ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย 6
ราย
ขณะที่ขอคืนในอนุญาตประกอบธุรกิจและคงสถานะเปนสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร
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พาณิชย 2 ราย ซึ่งไมยื่นแผน 1 ราย สวนอีก 4 รายเปนบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เครดิตฟองซิเอรที่ตองดําเนินการตามหลักการสถาบันการเงินที่รับเงินฝากจากประชาชนเพียง 1
ประเภท
นอกจากนี้มีสาขาธนาคารตางประเทศยื่นแผนเปนธนาคารพาณิชยจดทะเบียนใน
ประเทศไทย 1 ราย คือ ธนาคารพาณิชยสากลแหงประเทศจีน และมีสํานักงานวิเทศธนกิจยื่นขอ
เปนธนาคารสาขาธนาคารตางประเทศ 2 ราย ขอคืนในอนุญาตเพื่อลดฐานะเปนสํานักงาน
ตัวแทน 2 ราย
ปรากฏวากระทรวงการคลังไดอนุมัติใหสถาบันการเงินจํานวน
9
รายให
ดําเนินการจัดตั้งธนาคารพาณิชยและธนาคารพาณิชยสําหรับรายยอย ประกอบดวย บริษัท
เงินทุนทิสโก จํากัด (มหาชน) บริษัทเงิน เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) บริษัทเงินทุน สินเอเชีย
จํากัด (มหาชน) บริษัทเงิน เอ ไอ จี ไฟแนนซ จํากัด บริษัทเครดิตฟองซิเอร ไทยเคหะ จํากัด
ธนาคารโซซิเยเต เจนาราล บริษัทเงินทุน จีอี มันนี่ จํากัด (มหาชน) บริษัทเครดิตฟองซิเอร แลนด
แอนด เฮาส จํากัด และธนาคารสากลพาณิชยแหงประเทศจีน โดยสถาบันการเงินเหลานี้จะตอง
ดําเนินการจัดตั้งธนาคารภายใน 1 ป นับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบ และเมื่อดําเนินการจัดตั้ง
และปฏิบัติตามเงื่อนไขความเห็นชอบครบถวนแลว
จึงจะเสนอขอรับในอนุญาตประกอบการ
ธนาคารพาณิชยตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในภายหลัง โดยในป 2548 จะมีบริษัท
เงินทุนที่จะเปดใหบริการในฐานะธนาคารดวยกัน 3 รายคือ บริษัทเงินทุน ทิสโก บริษัทเงินทุน
เกียรตินาคิน และบริษัทเงินทุนเอไอจี ไฟแนนซ
ตาราง 4 รายชื่อบริษัทที่ไดรับการอนุญาตใหเปดเปนธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงิน
บจ.เกียรตินาคิน
บง.ทิสโก
บง.เอ ไอ จี ไฟแนนซ
บจ.สินเอเชีย
บริษัทเครดิตฟองซิเอรไทยเคหะ
ธนาคารโซซิเยเต เจเนราล
บจ.จีอี มันนี่
บริษัทเครดิตฟองซิเอรแลนดแอนดเฮาส
ธนาคารสากลพาณิชยแหงประเทศจีน

เดิม
บริษัทเงินทุน
บริษัทเงินทุน
บริษัทเงินทุน
บริษัทเงินทุน
บริษัทเครดิตฟองซิเอร
สํานักงานกิจการวิเทศธนกิจ
บริษัทเงินทุน
บริษัทเครดิตฟองซิเอร
สาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ

ใหม
ธนาคารพาณิชย
ธนาคารพาณิชย
ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย
ธนาคารพาณิชย
ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย
สาขาของธนาคารตางประเทศ
ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย
ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย
ธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกของ
ธนาคารพาณิชยตางประเทศ

76
หมายเหตุ : ขอมูลเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2548 ไดผานการเห็นชอบจากรัฐมนตรี
กระทรวงการคลังแลว
ที่มา
: วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนกุมภาพันธป 2548 หนา 56
ดังนั้น
อาจกลาวไดวาแผนพัฒนาสถาบันการเงินที่ทางการนํามาใชไดทําให
ผูประกอบการในธุรกิจการเงินของไทยตองปรับตัวอีกครั้งตอจากวิกฤตทางการเงินในป พ.ศ.2540
ตัวอยางเชน การควบรวมกิจการกันระหวางธนาคารทหารไทยกับธนาคารดีบีเอสไทยทนุ และ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือกรณีธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็นวี อุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย หรือกรณีธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็นวี ขายหุนธนาคารเอเชียกวารอยละ 80
ใหกับธนาคารยูโอบี
สิงคโปร
และบริษัทเงินทุนธนชาติควบรวมกิจการกับธนาคารธนชาต
ตลอดจนการที่กระทรวงการคลังอนุญาต
ใหสถาบันการเงินสามารถเปดดําเนินการธนาคาร
พาณิชยไดอีก 9 ธนาคาร ซึ่งคาดวาธนาคารพาณิชยใหมเหลานี้จะทยอยเปดดําเนินการภายใน
2 ปนี้ ซึ่งนับเปนการทาทายใหมและการแขงขันใหมของระบบธนาคารพาณิชยไทยที่มีอยูกอนแลว
ตอไป
การแขงขันจากธุรกิจที่ไมใชธนาคาร (Non-Bank)
หลังจากวิกฤตทางการเงินป พ.ศ.2540 พบวา ธนาคารพาณิชยสวนใหญจะมี
ความระมัดระวังในการปลอยสินเชื่อ และบางธนาคารยังมีภาระในการหาเงินทุนไวเพื่อสํารองหนี้
สงสัยจะสูญ หรือ NPL อยูตลอดเวลา ซึ่งขอจํากัดของธนาคารพาณิชยเหลานี้จึงเปดโอกาสให
ธุรกิจ Non-Bank แทรกตัวเขามาเพื่อใหบริการดานสินเชื่อแขงขันกับธนาคารพาณิชย โดยมีกลุม
ลูกคาเปาหมายอยูที่ผูที่มีรายไดต่ํากวา 15,000 บาท ตอเดือนซึ่งมีประมาณ 30 ลานคนทั่ว
ประเทศ (ขอมูล ณ เดือนมกราคม ป 2548 จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ)
ธุรกิจ Non-Bank โดยทั่วไปจะครอบคลุมการใหบริการทางการเงินอยางนอย 12
ประเภท ไดแก (1) สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา (2) ธุรกิจการเงิน (3) ธุรกิจหลักทรัพย (4)
ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อสวนบุคคล (5) ธุรกิจการใหเชาแบบลิสซิ่งและการใหเชาซื้อ (6)
ธุรกิจแฟคตอริ่ง (7) ธุรกิจประกันภัยและเงินสํารองเลี้ยงชีพ (8) ธุรกิจรับจํานอง (9) สถาบัน
การเงินฐานราก (10) ธุรกิจรับฝากเงินทางไปรษณีย (11) ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
และรับซื้อลดตั๋วเงิน และ (12) ธุรกิจเงินรวมลงทุน (สํานักนโยบายระบบการเงิน สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง, 2548)
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สําหรับผูประกอบธุรกิจ Non-Bank ในไทยจะมีดวยกัน 3 กลุมใหญ ๆ คือ กลุม
แรก สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจ Non-Bank เชน ธนาคารพาณิชยไทย ธนาคารพาณิชย
ตางชาติในไทย และบริษัทเงินทุน กลุมที่สอง บริษัทในเครือของสถาบันการเงินและบริษัทใน
เครือขายผูผลิตและกลุมสุดทาย บริษัททั่วไปที่ประกอบธุรกิจ Non-Bank
ตัวอยาง ผูประกอบการธุรกิจประเภทบัตรเครดิตและสินเชื่อสวนบุคคล ไดแก
ธนาคารกรุงเทพ บริษัทบัตรเครดิตกรุงไทย จํากัด บริษัทเครดิตกรุงศรีอยุธยา จํากัด บริษัท
อเมริกันเอ็กซเพรส บริษัทอิออนธนสินทรัพย บริษัทแคปปตอล โอเค บริษัทเซทเทแลม บริษัท จี
อีแคปปตอล บริษัทอีซี่บาย นอกจากนี้ยังมี AIG card, Diner’s Club, Siam A&C, General
Card Services, Tesco Card, KTC และ KCC เปนตน ผูประกอบการธุรกิจประเภทการเชาแบบ
ลิสซิ่งและการใหเชา ไดแก บริษัทเงินทุนทิสโก บริษัทเงินทุนธนชาติ บริษัทโตโยตาลีสซิ่ง
บริษัทฮอนดาลิสซิ่ง บริษัทภัทรลีสซิ่ง บริษัทจีอี แคปปตอล บริษัทไทยโอริกซลิสซิ่ง บริษัทซิตี้
คอรป บริษัทกรุงเทพแกรนด และบริษัทกรุงเทพเซ็นทรัล ลิสซิ่ง บริษัทซิตี้คอรป บริษัทกรุงเทพแก
รนด และบริษัทกรุงเทพเซ็นทรัล ลิสซิ่ง เปนตน ผูประกอบการธุรกิจประเภทแฟคตอริ่ง ไดแก
บริษัทกสิกร แฟคตอริ่ง SME Bank บริษัทบีโอเอลีสซิ่ง บริษัท TNM และบริษัทอยุธยาอินเตอร
เนชั่นแนลแฟคตอริ่ง เปนตน (สํานักนโยบายระบบการเงิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2548 : V)
สําหรับธุรกิจ
Non-Bank
ในไทยที่มีการกลาวถึงกันมากและเกรงวาจะมี
ผลกระทบตอหนี้ภาคครัวเรือนมีดวยกัน 2 ประเภทคือ สินเชื่อสวนบุคคล (Personal Loan) และ
ธุรกิจบัตรเครดิต (Credit Card) โดยสินเชื่อสวนบุคคลและธุรกิจบัตรเครดิตเปนสินเชื่อเพื่อการ
บริโภคเปนแหลงเงินทุนระยะสั้นไมเกิน 180 วัน
ขนาดของธุรกิจ Non-Bank จากการศึกษาของโชติชัย สุวรรณาภรณ และคณะ
(2548 : 170) พบวา เมื่อสิ้นธันวาคมป พ.ศ.2547 ธุรกิจ Non-Bank 5 ประเภท ไดแก ธุรกิจ
การเชาซื้อ ธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคล ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจแฟคตอริ่ง และธุรกิจการเชาซื้อแบบ
ลิสซิ่ง มีมูลคารวมทั้งสิ้น 603,000 ลานบาท เปนรอยละ 8.6 ของสินเชื่อทั้งระบบและรอยละ
9.3 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หรือ GDP (ดูตารางที่ 3) หากดูเฉพาะธุรกิจที่มีการ
กลาวถึงกันมากคือ ธุร กิจสินเชื่อสวนบุคคลและธุรกิจบัตรเครดิตจะมีมูลคารวมกันทั้งสิ้น 293,000
ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.0 ของสินเชื่อทั้งระบบ และรอยละ 4.5 ของ GDP ในป 2547
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ตลาดธนาคารพาณิชยไทยในกระแสโลกาภิวัตน
ลูกคาที่สําคัญในยุคนี้ ไดแก ผูประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ลูกคา
บัตรเครดิต ลูกคาสินเชื่อสวนบุคคล เนื่องจากธนาคารพาณิชยหันมาใหบริการทางดาน Retail
Banking แขงขันกับธนาคารตางชาติ และ Non Bank
หลังจากที่ ปรส. สั่งปดไฟแนนซจํานวน 56 แหงในป 2540 ก็เปนอันปดฉากยุค
ทองของไฟแนนซไทย ตอมาในราวป 2545 เมื่อเศรษฐกิจในประเทศฟนตัวเปนครั้งแรก ผูบริโภค
เริ่มจับจายใชเงินอีกครั้ง ไฟแนนซที่รอดสันดอนมาไดก็พบกับการแขงขันอันหนักหนวงจากธนาคาร
พาณิชยที่ตางตองการ “หนี้” การแขงขันที่รุนแรงในตลาดสินเชื่อลูกคารายใหญ (รวมทั้งการแขงขัน
จากตลาดทุน ในฐานะทางเลือกในการระดมทุนของบริษัทขนาดใหญที่กําลังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ) ไป
เจาะตลาดใหม ๆ ที่คิดดอกเบี้ยไดสูงกวาและหารายไดจากคาธรรมเนียมไดดีกวา เชน บัตรเครดิต
สินเชื่อสวนบุคคลและเอสเอ็มอี (SMEs)
การเติบโตของกระแส “บริโภคนิยม” ในสังคมไทยซึ่งสวนหนึ่งเปนผลสําเร็จจาก
มาตรการการกระตุนการบริโภคของรัฐบาลภายใตการนําของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ทําให
ธนาคารพาณิชยหันมาสนใจตลาดสินเชื่อสวนบุคคลมากขึ้นและดึงดูดใหบริษัทสินเชื่อสวนบุคคล
และบริษัทสินเชื่อเงินผอน (non-bank) จากตางชาติเริ่มตบเทาเขามาประกอบธุรกิจนี้ในไทยตั้งแต
ประมาณป 2545 เปนตนมา
ลักษณะสําคัญของสถาบันการเงินแบบ Non-bank คือเปนบริษัทที่ทํากําไรจาก
การปลอยกูใหแกประชาชนเปนหลัก (ไมวาจะเปนในรูปเงินผอน เงินกู หรือเชาซื้อ) แตไมไดหา
เงินทุนในการทําธุรกิจดวยการรับเงินจากประชาชน หากระดมทุนจากแหลงเงินทุนจากบริษัททั่ว ๆ
ไป (เชน เงินกูธนาคารและเงินทุนจากผูถือหุน) ดังนั้นในเมื่อไมไดรับเงินฝาก บริษัทแบบนี้จึงไม
นับเปน “ธนาคาร” ภายใตกฏหมายไทย และทําใหไมอยูภายใตอํานาจการกํากับดูแลของ ธปท.
“ชองโหว” ขอนี้ประกอบจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจ Non – bank จึงนําไปสูการยกราง
พ.ร.บ. สถาบันการเงินฉบับใหมซึ่งคาดวาประกาศใชไดภายในป 2551
ในขณะเดียวกัน แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (Financial Master Plan) ที่
ธปท. ประกาศใชในป 2547 บังคับใหไฟแนนซ “ยกระดับ” ตัวเองเปนธนาคารหากยังอยากทําธุรกิจ
การเงินตอไป โดยเลือกยกระดับเปนธนาคารขนาดเล็กที่เรียกวา “ธนาคารเพื่อรายยอย” (Retail
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bank) ทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 250 ลานบาท ใหบริการไดแตเฉพาะลูกคารายยอยและลูกคาเอสเอ็ม
อี หรือธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบ (universal bank) ซึ่งตองมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 5,000. ลาน
บาท
แผนพัฒนา ฯ ยังอนุญาตใหธนาคารพาณิชยตางชาติเปดสาขาทั่วประเทศได 5
แหง (จากที่ไมเคยอนุญาตใหเปดสาขา) เพื่อเตรียมระบบธนาคารไทยใหพรอมรับมือกับการแขงขัน
จากธนาคารตางชาติที่มีแตจะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคตเมื่อประเทศไทยถูกกดดันจาก
ตางประเทศ
หลังจากแผนพัฒนา ฯ มีผลบังคับใชมีไฟแนนซเพิ่มทุนละยกฐานะเปนธนาคาร 4
แหง ไดแก ธนาคารธนชาติ ธนาคารทิสโก ธนาคารเกียรตินาคิน และธนาคารสินเอเชีย และมี
ธนาคารเพื่อรายยอยเกิดใหมเพิ่มจํานวน 3 แหง ไดแก ธนาคารเอไอจีเพื่อรายยอย ธนาคารไทย
เครดิตเพื่อรายยอย และธนาคารแลนดแอนดเฮาส
ความรูและความตองการของลูกคาที่ทวีความหลากหลายและซับซอนมากขึ้นทั้ง
ลูกคาธุรกิจและลูกคารายยอยตลอดจนกฏเกณฑกํากับการดูแลของภาครัฐที่เขมงวดมากขึ้น
โดยเฉพาะการประกาศใชมาตรฐาน การกํากับดูแลสากลที่เรียกวา Basel 2 (บาเซิล 2) ทําให
ธนาคารทุกแหงตองปรับตัว “ยกเครื่อง” ขนาดใหญใหทันตอความตองการของลูกคาโดยกลยุทธที่
ธนาคารสวนใหญเลือกใชคือ โฆษณาการบริการทางการเงินแบบครบวงจรสําหรับลูกคาทุกระดับ
ตั้งแตเงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต ไปจนถึงมาตรการประกันชีวิต เชาซื้อ (ซึ่ง ธปท. พึ่งอนุญาตให
ธนาคารทําไดโดยตรงในป 2547 และกองทุนรวมผานบริษัทในเครือเพื่อสรางรายไดคาธรรมเนียม
ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายไดจากสินเชื่อเปนหลักดังเชนที่ผานมาในอดีต
การแขงขันที่รุนแรงในตลาดสินเชื่อสวนบุคคล ประกอบกับการเจริญเติบโตของ
กระแสผูบริโภคนิยมในสังคมไทย สงผลใหหนี้ภาคครัวเรือนสูงขึ้นอยางไมเคยปรากฏมากอน ขอมูล
ของ ธปท. ระบุวาในป 2549 หนี้ภาคครัวเรือนมีมูลคาสูงถึง 213,444 ลานบาท สูงกวารายไดภาค
ครัวรือนซึ่งอยูที่ประมาณ 116,585 ถึงเกือบ 2 เทา ในไตรมาส 2 ของป 2550 มียอดสินเชื่อคงคาง
บัตรเครดิตถึง 169,000 ลานบาท และจากการสํารวจของมูลนิธิเพื่อผูบริโภคพบวา ปจจุบันมี
ประชาชนเปนหนี้สินเชื่อสวนบุคคลประมาณ 7 ลานบัญชี และมีหนี้บัตรเครดิตอีกกวา 10.2 ลาน
บัตร ซึ่งกําลังประสบปญหาผอนชําระไมไดจากภาระขาวยากหมากแพงในปจจุบัน ประกอบอัตรา
ดอกเบี้ยที่ ธปท. กําหนดไวไมเกินรอยละ 28 ตอป เปนอัตราที่สูงเกินความสามารถจายคืนของ
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ลูกหนี้จํานวนมาก จนตองกูเงินนอกระบบมาชําระหนี้ กลายเปนปญหาที่สังคมลุกลามอยางรวดเร็ว
โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยยังไมมีกฏหมายคุมครองสิทธิลูกหนี้เหมือนในอารยประเทศ
ทําให
สํานักงานทนายความหลายแหงที่บริษัทเครดิตและบริษัท non-bank วาจางใหติดตามหนี้ ใช
วิธีการ “นารังเกียจ” ที่ละเมิดสิทธิสวนบุคคลมากมาย นับตั้งแตการสงแฟกซประจานลูกหนี้ที่
ทํางานไปจนถึงการโทรศัพทไปคุกคาทขมขู และทําจดหมายทวงหนี้เลียนแบบหมายศาลเพื่อให
ลูกหนี้อกสั่นขวัญแขวน
ปจจุบัน “ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อสวนบุคคล” ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกัน
ของกลุมคนเปนหนี้ ทั้งหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อสวนบุคคล มีสมาชิกแลวกวา 2,000 ราย และ
กําลังประสานงานกับมูลนิธิเพื่อผูบริโภค สภาทนายความ และธปท. ในการผลักดันใหกระบวนการ
ติดตามหนี้มีมนุษยธรรมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนรวมกันหารือถึงแนวทางการออกกฏหมายคุมครอง
สิทธิของลูกหนี้ในอนาคต
ตาราง 5 ขนาดของสินเชื่อของสถาบันการเงินทั้งระบบ ณ สิ้นธันวาคม 2547

ประเภทธุรกิจ
ธนาคาร
Non-Bank
-การเชาซื้อ
-สินเชื่อสวนบุคคล
-บัตรเครดิต
-แฟคตอริ่ง
-การเชาแบบลิสซิ่ง
บริษัทเงินทุนและบริษัทหลักทรัพย
บริษัทประกันชีวิต
บริษัทเครดิตฟองซิเอร
รวมทั้งหมด

ขนาดของธุรกิจ
(ลานบาท)
6,035,719
603,000
200,000
175,000
118,000
60,000
50,000
310,409
45,014
1,080
6,995,222

รอยละของ
ระบบ
(%)
86.3
8.9
2.9
2.5
1.9
0.9
0.7
4.4
0.6
0.1
100.0

รอยละของ
GDP
ป 2547 (%)
93.2
9.3
3.1
2.7
1.8
0.9
0.8
4.8
0.7
0.1

81
หมายเหตุ : 1) ขนาดสินเชื่อเฉพาะของบริษัททั่วไปที่ประกอบธุรกิจ Non-bank จะมีมูลคา
397,041 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.1 ของ GDP หากรวมกลุมธนาคารที่เขา
มาประกอบธุรกิจ Non-bank จะมีมูลคารวม 603,000 ลานบาท คิดเปนรอยละ
9.3 ของ GDP หรือนับเฉพาะธุรกิจ 3 ประเภท ไดแก สินเชื่อสวนบุคคล บัตร
เครดิต และการใหเชาซื้อจะมูลคารวม 493,000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.6
ของ GDP ที่คาดจะมีผลกระทบตอหนี้ภาคครัวเรือน
ที่มา
: ธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักนโยบายระบบการเงิน สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
สวนสาเหตุที่วาทําไมธุรกิจการเงินตางชาติและกลุมธุรกิจคนไทยบางกลุมจึงให
ความสนใจตอธุรกิจ Non-bank มาก มีเหตุผลอยางนอย 4 ประการคือ
ประการแรก กฎระเบียบในการควบคุมธุรกิจ Non-bank มีความยืดหยุนกวา
สถาบันการเงินในรูปธนาคารพาณิชย และบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย เชน การกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยจายเงินกูในรูปสินเชื่อเงินสดและบัตรเครดิตมีอัตราสูงกวาธนาคาร (มากกวารอยละ 18
ตอป) และฐานรายไดของลูกคามีรายไดต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือนก็สามารถทําไดแลว
ขณะที่ธนาคารจะตองมีรายไดมากกวา 15,000 บาทตอเดือนขึ้นไปถึงจะทําบัตรเครดิตได
ประการที่สอง มีฐานลูกคาเปนจํานวนมาก จากผลการศึกษาของสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พบวามีกลุมลูกคาทั่วประเทศไมต่ํากวา 15 ลานคนที่
ตองการใชบริการสินเชื่อประเภทนี้ซึ่งมีระเบียบขั้นตอนไมยุงยากซับซอน
มีความสะดวกและ
รวดเร็ว ในป 2546 การใชจายผานบัตรเครดิตของ Non-bank มีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 40.0
ขณะที่ฐานลูกคาบัตรเครดิตในประเทศไทยไดเริ่มเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีเฉพาะกลุมผูมีรายไดสูง
มาเปนกลุมชนชั้นกลาง และผูมีรายไดนอยที่กลายเปนผูครองตลาดในปจจุบันไป
ในขณะที่
ปจจุบันมีจํานวนบัตรเครดิต 3.2 ลานบัตรทั่วประเทศ โดยคาดวาในป 2548 จะมีจํานวนบัตร
เครดิตที่จะออกใหมราว 800,000 ใบ ซึ่งจะทําใหการใชจายผานบัตรเครดิตขยายตัวเพิ่มขึ้นรอย
ละ 25
ประการที่สาม ธุรกิจ Non-bank มีอัตราการขยายตัวในระดับสูงซึ่งสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลที่มุงเนนกระตุนใหประชาชนในประเทศบริโภคเพิ่มขึ้นเพื่อใหเศรษฐกิจประเทศ
ขยายตัว จึงเปนชองทางทําใหธุรกิจบัตรเครดิต และธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลขยายตัวสูงขึ้น เชน
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สินเชื่อเงินดวนทันใจ สินเชื่อเพื่อการแตงงาน สินเชื่อเพื่อซอมบาน สินเชื่อเพื่อซอมรถ และสินเชื่อ
เพื่อการศึกษา ฯลฯ
ประการที่สี่ ความเสี่ยงสูงแตมีกําไรสูง เนื่องจากธุรกิจประเภทนี้ไมตองใช
หลักทรัพยค้ําประกันใด ๆ จึงไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว ขณะเดียวกันยังไมมีหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานใดกํากับดูแลโดยตรงจึงเปนชองทางทําใหธุรกิจ Non-bank สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย
จากผูกูในอัตราที่สูงเกินจริงได ทําใหผูบริโภคเสียเปรียบเปนอยางมาก
บทบาทของภาครัฐ
กลายเปนประเด็นทางนโยบายและขอกฎหมาย ในอันที่จะกํากับดูแลและพัฒนา
ในธุรกิจนี้ รวมถึงแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดจากธุรกิจ Non-bank เชนหนี้สินภาคประชาชน
และเงินกูนอกระบบดวย
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของมีจํานวนมาก แตยังไมมีกฎหมายเฉพาะ
ในการควบคุมดูแลภาพรวมธุรกิจ Non-bank โดยตรง ดังนี้
1.พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505
2.พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร พ.ศ.2522
3.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตใหบริษัทเงินทุนประกอบ
กิจการใหเชาทรัพยสินแบบลิสซิ่ง พ.ศ.2534
4.ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ.2535
5.พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2541
6.พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยเรื่องการกําหนดกิจการ
ที่ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะบางกรณี (ฉบับที่ 358) พ.ศ.2542
7.ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา เรื่อง ใหธุรกิจใหเชาซื้อรถยนตและ
รถจักรยานยนตเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค) พ.ศ.2543
8.ประกาศกระทรวงการคลังกําหนดใหการออกบัตรเครดิตเปนกิจการที่ตองขอ
อนุญาต พ.ศ.2545 (เดือนพฤศจิกายน)
9.ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ.2547 (เดือนมีนาคม)
10.ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตใหธนาคารพาณิชย
ประกอบธุรกิจใหเชาซื้อและใหเชาแบบลิสซิ่ง พ.ศ.2547
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11.ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตใหธนาคารพาณิชย
ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง พ.ศ.2547
12.ประกาศกระทรวงการคลังแหงประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (ปว.58) เรื่อง
เกณฑควบคุมธุรกิจสินเชื่อบุคคลแบบไมมีหลักประกัน (Unsecured Loans)
ดังนั้น การเติบโตของธุรกิจ Non-bank จึงมีผลกระทบโดยตรงตอสถาบันการเงิน
แทบทุกประเภท ไมวาจะเปนธนาคารพาณิชย สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ ไดแก ธนาคารออม
สิน และโรงรับจํานําของรัฐ ทําใหธนาคารพาณิชยบางแหงจําตองเปดบริษัทบัตรเครดิตในเครือมา
แขงขัน เชน บริษัทบัตรกรุงไทย บริษัทบัตรกรุงศรีอยุธยา และมีแนวโนมที่ธนาคารพาณิชยอื่นจะ
ดําเนินการเชนเดียวกันนี้ การปรับตัวเพื่อแขงขันยิ่งถาธนาคารพาณิชยปรับตัวชาสวนแบงตลาด
ของธุรกิจประเภทนี้ก็จะถูก Non-bank ยึดครองไปหมด ดังนั้นจึงทําใหกลุมธนาคารพาณิชย
จําตองเขาสูธุรกิจนี้
3.5 นโยบายของรัฐและธนาคารพาณิชยในประเทศไทย
นโยบายของรัฐและธนาคารพาณิชยในประเทศไทยแบงไดเปน 3 ชวงใหญ ๆ คือ
1.ชวงป 2490-2516 อันเปนยุคของระบบอุปถัมภ (Patron-Client Relation)
2.ชวงป 2516-2540 อันเปนยุคที่อํานาจรัฐมีบทบาทนอยลงในขณะที่กลุม
ธนาคารเติบโตขึ้น
3.ชวงป 1997-ปจจุบัน ชวงนี้แบงออกเปน 2 ชวง ชวงแรก (2540-2544) รัฐ
และองคกรระหวางประเทศไดมีสวนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางของธนาคารพาณิชย
ใหม ชวงที่สอง (2544-ปจจุบัน) ชวงนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง รัฐบาลทักษิณเสนอ
แนวความคิดทางเศรษฐกิจหลายอยาง รวมทั้งนโยบายใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับธนาคารและภาค
การเงินดวย
กลาวโดยภาพรวมความสัมพันธระหวางนโยบายของรัฐ และธนาคารในประเทศ
ไทยแสดงใหเห็นถึงความสามารถของการปกปองคาเชาทางเศรษฐกิจ (protect economic rent)
ของธนาคารในแตละชวง ชวงกอนป 2519 รัฐบาลทหารและกลุมเจาสัวที่เปนเจาของธนาคาร
ขนาดใหญพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ธนาคารพาณิชยของเจาสัวเติบโตขึ้นมาไดดวยนโยบาย
ปกปองโดยรัฐไมออกใบอนุญาตใหกับธนาคารแหงใหมโดยงาย ในเวลาเดียวกับที่รัฐบาลทหาร
ดํารงอยูไดดวยฐานเศรษฐกิจที่มาจากธนาคารพาณิชย แตหลังจากป 2516 เมื่อรัฐบาลจอมพล
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ถนอมหมดอํานาจลง ระบบพึ่งพาอาศัยระหวางรัฐบาลทหารและธนาคารพาณิชยสิ้นสุดลงดวย
ยิ่งเมื่อเศรษฐกิจไทยกาวสูยุคเฟองฟูทางเศรษฐกิจ
และตอมายางเขาสูการเปดเสรีทางการเงิน
ธนาคารพาณิชยของเจาสัวเติบโตและขยายสินเชื่อตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังขยาย
บทบาททางเศรษฐกิจดวยผูบริหารที่อยูนอกครอบครัวผูกอตั้งธนาคาร
ในชวงทศวรรษ 2533 เปนตนมา ธนาคารพาณิชยของเจาสัวยิ่งไมมีความ
จําเปนตองอาศัยการปกปองของรัฐ ในทางตรงกันขาม กติกาทางเศรษฐกิจใหมอันไดแก การเปด
เสรีทางการเงินซึ่งเปนผลจากโลกาภิวัตนโดยตรง ยิ่งทําใหธนาคารพาณิชยทั้งระบบตองปรับตัว
เพื่อใหสอดรับกับการแขงขันทั้งจากธนาคารภายในประเทศดวยกันเอง และธนาคารตางประเทศ
จึงอาจกลาวไดวา รูปแบบความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับธนาคารพาณิชยโดยเฉพาะการพึ่งพา
ซึ่งกันและกันทางการเมืองไมมีความจําเปนอีกตอไปดังจะกลาวตอไปในรายละเอียดดังนี้
ชวงป พ.ศ.2490-2516
นโยบายของรัฐในชวงป พ.ศ.2490 จนถึงป พ.ศ.2500 โดยทั่วไปคือการแทรกแซง
โดยรัฐ
อันเปนสวนหนึ่งของนโยบายเศรษฐกิจระดับชาติอันประกอบดวยนโยบายเศรษฐกิจ
ชาตินิยม การกีดกันคนจีนและสงเสริมรัฐวิสาหกิจ โดยแทจริงแลวนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม
เกิดขึ้นตั้งแตรัฐบาลคณะราษฎร (2475-2490) สาเหตุสําคัญที่รัฐบาลคณะราษฎรเลือกนโยบายนี้
นอกจากไดรับอิทธิพลจากประเทศตะวันตกแลว นโยบายดังกลาวยังมุงขจัดอํานาจทางเศรษฐกิจ
ของพอคาชาวจีนเปนสําคัญ (Sungsidh, 1980 : 78-79) ในระยะตอมา รัฐบาลของจอมพล ป.
พิบูลสงคราม (2490-2500) ไดดัดแปลงนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมมาเปนระบบทุนนิยมโดยรัฐ
(State Capitalism) โดยสนับสนุนใหรัฐวิสาหกิจเกิดขึ้นมากมายเปนจํานวนทั้งสิ้น 141 แหง
(Riggs 1966 : 305. อางใน ปราณี, 2541 : 159) หลังการรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์ในป พ.ศ.
2500 นโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมถูกยกเลิกไป ภาครัฐใหความอุปถัมภธนาคารเปนอยางดียิ่งทํา
ใหธุรกิจเจริญเติบโตภายใตการปกครองของรัฐบาล
ชวงหลังภาวะเศรษฐกิจถดถอยเมื่อทศวรรษ 2470 เปนจังหวะที่ธนาคารยุโรป
หลายแหงถอนตัวออกไปและเมื่อรัฐมีนโยบายแทรกแซงทางเศรษฐกิจ พอคาคนจีนที่เรียกรวม ๆ
วา “ผูยิ่งใหญใหมทั้ง 4” คือ กลุมเอเชียทรัสต ซึ่งตอมาคือธนาคารกรุงเทพ กลุมไทยฮัวซึ่งนําโดย
อื้อจือเหลียงและตอนหลังคือธนาคารศรีนคร และอุเทน เตชะไพบูลย กลุมธนาคารกรุงศรีอยุธยา
และกลุมตระกูลมหาคุณ ซึ่งตอมาคือธนาคารสหธนาคารเรงสรางความเติบโตอยางรวดเร็วและ
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สรางเกราะคุมกันธุรกิจใหมของตนโดยเปนพันธมิตรใหมกับผูนําทางทหารและนักการเมืองในยุค
นั้น (Suehiro, 1989 : 157)
ธนาคารกรุงเทพนับวามีบทบาทเดน
ในการสรางพันธมิตรกับผูนําทหารในยุค
ดังกลาว จะเห็นไดวา ในป พ.ศ.2496 ผูนําทหารไดโอนเงิน 30 ลานบาท จากกระทรวงพาณิชย
มาใหธนาคารกรุงเทพ ทําใหธนาคารมีทุนพื้นฐานจาก 20 ลานบาทเปน 50 ลานบาทในพริบตา
ธนาคารกรุงเทพกลายเปนธนาคารทองถิ่นที่ใหญที่สุด ดังนั้น ธนาคารกรุงเทพจึงเชื้อเชิญสมาชิก
ระดับผูนํา 2 คน ในกลุมทหาร คือ พลตรีศิริ สิริโยธิน และพลตรีประมาณ อดิเรกสาร เขาไป
นั่งเกาอี้คณะกรรมการบริหารธนาคาร และในอีกไมกี่ปตอมาก็มีสมาชิกของคณะรัฐประหาร 2490
อยางนอย 7 คน เขาไปมีตําแหนงในธนาคารกรุงเทพ (ผาสุกและเบเคอร, 2536 : 24)
การที่กลุมธนาคารกรุงเทพไดผลประโยชนอยางมหาศาล จากการเปนพันธมิตร
กับกลุมของราชครู และคณะรัฐประหาร 2490 ทําใหธนาคารอื่น ๆ ที่เพิ่งกอตั้งขึ้นมาตองรีบสราง
ความสัมพันธกับพวกผูนําทหารเหลานั้นดวย (ผาสุก และเบเคอร, 2539) จะเห็นไดวา ธนาคาร
ศรีนครไดเชิญพลเอกกฤษณ สีวะรา และจอมพลประภาส จารุเสถียรเปนกรรมการ บริษัทล่ําซํา
ของกลุมธนาคารกสิกรไทยไดเชื้อเชิญจอมพลถนอม กิตติขจร และพล.ต.อ.เผา ศรียานนท เปน
กรรมการ (Suehiro, 1989: 172)
การสรางพันธมิตรระหวางธนาคารของ “ผูยิ่งใหญใหมทั้ง 4” กลายเปนแบบแผน
สําคัญอันหนึ่งของความเติบโตและความแข็งแกรงของธนาคารและธุรกิจของพวกเขา “ธนาคาร
ของผูยิ่งใหญทั้ง 4” สรางพันธมิตรนี้และปรับเปลี่ยนใหมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารสหธนาคารของครอบครัวมหาคุณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารศรี
นคร และธนาคารกสิกรไทย เคยมีความสัมพันธกับกลุมซอยราชครูในชวงทศวรรษ 2483 แต
หลังการรัฐประหาร 2500 ไดยายความสัมพันธไปอยูที่กลุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต มีการเปลี่ยน
คณะกรรมการบริหารของธนาคารและเชิญสมาชิกของกลุมจอมพลสฤษดิ์เขามาแทน
กลาง
ทศวรรษ
2503
นายพลระดับที่มีความสําคัญทางการเมืองเกือบทุกคน
มีโอกาสเปน
กรรมการบริหารของธนาคารและบริษัทการคาของ “ผูยิ่งใหญทั้ง 4”
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หลังการรัฐประหาร 2500 จนถึงป 2516 ระบบอุปถัมภจากรัฐตอกลุมธนาคาร
และบริษัทการคาของกลุม ยังคงเปนแบบแผนหลักของความสัมพันธเพียงแคเปลี่ยนคายมาสังกัด
กลุมของจอมพลสฤษดิ์ โดยกลุมจอมพลสฤษดิ์ และนักธุรกิจที่แวดลอมมีโอกาสเติบโตขึ้นภายใต
การปกปองจากรัฐ
มีการผลักดันรัฐเรื่องการใหใบอนุญาตจัดตั้งธนาคารใหมหลังป 2493 เกิดขึ้นอีก
2 กรณีคือ ธนาคารทหารไทย (2500) และธนาคารเอชียทรัสต (2508) โดยอาศัยแบบแผนเดิม
คือ ความอุปถัมภจากผูนําทหารในขณะนั้น
จอมพลสฤษดิ์มีความตองการจัดตั้งธนาคารทหารไทยเองเปนการสวนตัว และ
ผลักดันความตองการนี้ตั้งแตป 2497 ในชวงที่ตัวเองดํารงตําแหนงผูนําทหารและการเมือง
หลังจากเผชิญขอโตแยงจากธนาคารแหงประเทศไทยมากมาย ธนาคารทหารไทยก็เปดดําเนินการ
เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2500 หลังจากที่จอมพลสฤษดิ์ทําการรัฐประหารวันที่ 20 กันยายน 2500
ในกรณีธนาคารเอเชียทรัสตก็เชนกัน เจาของธนาคารซึ่งเดิมเปนบริษัทประกอบ
ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและเกือบจะผูกขาดการทําธุรกิจ สงเงินกลับของคนจีนใน
กรุงเทพฯ ไปจีนแผนดินใหญ เจาของบริษัทไดยื่นขอใบอนุญาตเปนธนาคารไปยังกระทรวงการคลัง
มีนาคม 2507 กระทรวงการคลังปฏิเสธโดยทําตามนโยบายไมใหใบอนุญาตธนาคารใหม ตอมา
ยื่นอีกครั้งไปที่นายกรัฐมนตรีคือ จอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งในภายหลังสั่งใหกระทรวงการคลัง
พิจารณาอีกครั้งและไดรับใบอนุญาตเปนธนาคารในป 2508 (Suehiro, 1989: 160) โดย
กระทรวงการคลังไดรับแรงกดดันทางการเมือง
มองในแงธนาคารเอง มีการรวมตัวเปนสมาคมธนาคารไทยซึ่งกอตั้งในป 2501
สมาคมเปนการรวมตัวของธนาคาร ในฐานะกลุมผลประโยชนที่ทําหนาที่ผลักดันนโยบายของรัฐ
ทางดานธนาคาร
การประชุมของสมาคมธนาคารไทยกับตัวแทนของธนาคารแหงประเทศไทย
และกระทรวงการคลังมีมากที่สุดในชวง 2505-2515 คือ 7 ครั้งตอป การประชุมระหวางป พ.ซ.
2516-2526 ลดลงเหลือ 3 ครั้งตอป โดยลดลงอยางมากชวงป พ.ศ.2516-2519 (Apichat
2002: 321) อันหมายถึงชวงของการระมัดระวังและถอนตัวออกจากการเมืองของกลุมธนาคาร
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นโยบายการแทรกแซงของรัฐที่สรางระบบอุปถัมภ โดยรัฐมีสวนชวยให
กลุมธนาคารขยายอาณาจักรทางธุรกิจของตนได
แตเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองเดือนตุลาคม 2519 ระบบอุปถัมภไดคลายความสําคัญลงมา แตกลุมธนาคารก็
ขยายบทบาทและความสําคัญของตนตอไปดวยความสามารถของตนเองและภาวะ
เศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ชวงป พ.ศ.2516-2540
ชวงป พ.ศ.2516-2540 เปนชวงที่ระบบอุปถัมภจากรัฐตอกลุมธนาคารสิ้นสุดลง
กลุมธนาคารเติบโตขึ้นดวยความสามารถของธนาคารเอง ประกอบกับรัฐเองก็มีนโยบายใหมของ
รัฐคือการเปดโอกาสใหกลุมธนาคารเติบโตขึ้นคอนขางอิสระ โดยในชวงทศวรรษ 2533 รัฐมีนโน
บายที่ชัดเจนคือ นโยบายเปดเสรีทางการเงิน
หลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเมื่อ 14 ตุลาคม 2516 เปนตนมา ระบบ
อุปถัมภจากรัฐตอกลุมธนาคารโดยการนําของทหารจบสิ้นลง ผูนําทหารเองถูกขีดวงจํากัดบทบา
ทางเศรษฐกิจอยางไมเคยมีมากอนระหวางป 2517-2518 ผูนําทหารเริ่มทยอยออกจากการเปน
กรรมการของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเอเชีย ธนาคารมหานคร และ
ธนาคารสหธนาคาร บทบาทโดยตรงทางธุร กิจของผูนําทหารคนสําคัญคือ จอมพลสฤษดิ์ ธนะ
รัชต, จอมพลถนอม กิตติขจร, จอมพลประภาส จารุเสถียร และพลเอกกฤษณ สีวะรา ลด
ต่ําลงอยางมาก (สมาคมเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร, 2524) ยิ่งไปกวานั้นบริษัทธุรกิจเอกชนใน
ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคาและบริการเปนของนักธุรกิจเอกชนเปนสวนใหญ ไม
ปรากฏประจักษพยานที่ชัดเจนวาผูนําทหารไดเขาไปมีบทบาททางธุรกิจนั้นในฐานะผูถือหุนและ
กรรมการหรือประธานกรรมการบริษัท (เกริกเกียรติ, 2533)
หลังจากนั้นมากลุมธนาคารไดเติบโตขึ้น ดวยปจจัยอื่น ๆ นอกเหนือระบบอุปถัมภ
จากรัฐและผูนําทางทหาร ปจจัยเหลานั้นไดแก การขยายตัวของธนาคารและการระดมทุนสืบเนื่อง
จากการขยายตัวของเศรษฐกิจขาวหรือพืชไรใหม ๆ สมัยยุคทองของภาคเกษตรไทยเมื่อทศวรรษ
2500 ถึงทศวรรษ 2513
ธนาคารชั้นนําขยายสาขาไปตามเขตตางจังหวัดเพื่อใหบริการการคาขาวและพืช
ไรใหม
ๆ
เครือขายสาขาที่เพิ่มขึ้นทําใหธนาคารสามารถระดมเงินออมไดอยางกวางขวาง
นอกจากนี้ความเขมงวดของรัฐบาลไทยและความยุงยากภายในประเทศจีนในยุคกาวกระโดด มี
สวนลดการสงเงินกลับประเทศจีนจนเหลือเพียงเล็กนอยในป 2503 ป 2505 รัฐบาลออก
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กฎเกณฑการธนาคารใหมซึ่งมีผลทําใหธนาคารมีความมั่นคงขึ้น ทําใหธนาคารไดรับความเชื่อถือ
จากประชาชนสูงขึ้น นอกจากนี้การขยายสาขาไปสูเขตตางจังหวัดชวยดึงเงินออมจากครอบครัว
พอคาเขามาในระบบธนาคารระหวางป พ.ศ.2505-2545 จํานวนเงินฝากในธนาคารไทยทั้งหมด
เพิ่มขึ้นจาก 8 ลานบาท เปน 299 ลานบาท หรืออัตราการเพิ่มเฉลี่ยตอปกวารอยละ 20 อยาง
ตอเนื่องในชวงระยะเวลากวา 20 ป (นภาพร, 2537)
ทามกลางการขยายตัวของกลุมธนาคาร รัฐเริ่มมีนโยบายเปดเสรีทางการเงินเปน
ลําดับ ในชวงป พ.ศ.2510 จึงเกิดบริษัทเงินทุนขึ้นและไดเติบโตขึ้นมาเปนลําดับ ทางดานตลาด
ทุน รัฐไดใหการสนับสนุนและสงเสริมใหมีการตั้งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขึ้น เกิดธุรกิจ
หลักทรัพยขึ้นมาอีกธุรกิจหนึ่ง การสงเสริมตลาดหลักทรัพยฯ ก็เพื่อเพิ่มทางเลือกในการออมใหกับ
ประชาชนซึ่งแตเดิมถาไมฝากเงินกับธนาคารก็จะซื้อทองหรือซื้อที่ดินเปนหลัก การออมโดยผาน
ตลาดหลักทรัพยฯ ยังทําใหเงินออมไหลไปสูการลงทุนที่เพิ่มกําลังการผลิตใหกับประเทศไทยอีก
ดวย (นภาพร, 2537)
ในเดือนพฤษภาคม 2533 ประเทศไทยประกาศรับพันธะขอ 8 ของกองทุน
การเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund) เพื่อยกเลิกการควบคุมเงินตรา
ตางประเทศทําใหการโอนเงินและธุรกรรมทางดานเงินตราตางประเทศเปนไปอยางเสรี อันเปน
จุดเริ่มตนของมาตรการการเปดเสรีทางการเงิน (TDRI, 1999: 6)
ในสวนของธนาคารพาณิชยมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการไดรับอนุญาตใหทําธุรกิจใหม
ๆ เชน อันเดอรไรตหนี้ เปนผูจดทะเบียนหลักทรัพย ทําหนาที่ซื้อขายตราสารหนี้ของภาครัฐบาล
เปนผูจัดการกองทุนรวม ใหคําปรึกษาดานการเงิน และประกอบธุรกิจการศึกษาความเปนไปได
ทางธุรกิจ อยางไรก็ตาม การเปดเสรีทางการเงินไดกอปญหาเชนกันโดยดานหนึ่งไดนําไปสูวิกฤต
เศรษฐกิจ 2540 สวนหนึ่งเปนเพราะบริษัทธุรกิจของไทยกูมากจนเกินไป วิกฤตเศรษฐกิจไดสราง
ความเสียหายมากก็เพราะหนี้สินของธนาคารถูกเรียกกลับไปไดโดยงาย จะเห็นไดวา ในระบบ
เศรษฐกิจไทยขณะนั้น หนี้สินของภาคเอกชนมีจํานวนมากกวาหนี้สินของภาครัฐบาล ปรากฏวา
สิ้นป 2539 หนี้ภาครัฐบาลทั้งภายในและตางประเทศรวมทั้งการค้ําประกันหนี้ของรัฐบาล
(Government guaranteed) ตอการกอหนี้ของรัฐวิสาหกิจอยูในระดับเพียง 27.9 พันลานเหรียญ
สหรัฐ หรือประมาณ 15% ของ GDP ซึ่งแนใจไดวาประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ภาครัฐบาลมีหนี้
ตางประเทศนอยที่สุดในโลก (Ammar, 1997: 64)
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ตรงกันขามกับหนี้ภาคเอกชน สําหรับบริษัทจดทะเบียนกลุมที่ไมใชบริษัทการเงิน
(Listed Non-financial companies) อัตราสวนหนี้ตอทุน (debt/equity ratio) เพิ่มขึ้นจาก 1.58
เปน 1.98 ระหวางป 2537 ถึง 2539 หนี้เอกชนจํานวนมากนี้พังครืนลงเมื่อเกิดปญหาความ
เชื่อมั่นของเจาหนี้ตอบริษัทเอกชนและกระทบตอสถาบันการเงินไทยโยงใยกลับไปกลับมา เพราะ
ในระหวางนั้น บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่มีชื่อเสียงของไทย (บริษัทสมประสงคกรุป) และ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ใหญที่สุดในประเทศไทย (บริษัทเงินทุนหลักทรัพยเอกธนกิจ) เริ่มมี
ปญหาในการจายหนี้ใหกับเจาหนี้ (Lauridsen, 1998 : 145-146)
นโยบายของรัฐตอกลุมธนาคาร เปดโอกาสใหกลุมธนาคารขยายตัวและสะสม
ความมั่งคั่งของตัวเองอยางอิสระตั้งแตหลังป 2516 ครั้นเมื่อตนทศวรรษ ค.ศ.1990 นโยบายเปด
เสรีทางการเงินของรัฐยิ่งสงผลใหกลุมธนาคารขยายบทบาทและความมั่งคั่งมากขึ้นพรอม ๆ กับ
การเปดโอกาสใหกับธุรกิจการเงินประเภทอื่น ๆ เชน บริษัทเงินทุนและบริษัทหลักทรัพย ในเวลา
เดียวกันนโยบายของรัฐดังกลาวสวนหนึ่งไดนําไปสูวิกฤต 2540 และนําไปสูยุคใหมของบทบาท
ของรัฐและโครงสรางใหมของกลุมธนาคารดวย
ชวงป พ.ศ.2540-ปจจุบัน
นโยบายของรัฐและกลุมธนาคารในชวง 2540-ปจจุบัน อาจจะแบงออกเปน 2
ชวงใหญ ๆ ชวงแรกคือ 2540-2544 ชวงนี้เปนชวงที่รัฐบาลพยายามเขามาแกไขปญหาวิกฤต
เศรษฐกิจ รัฐไทยมิไดดําเนินการโดยลําพังแตไดอาศัยกองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ)
นโยบายของรัฐขณะนั้นกอใหเกิดการปฏิรูปธนาคารทั้งระบบในประเทศไทย สวนชวงที่ 2 คือ
ชวงทักษิโณมิกส (2001-ปจจุบัน) ชวงนี้นโยบายของรัฐโดยรวมมีความแปลกใหมคือมีนโยบาย
ประชานิยม โดยธนาคารของรัฐไดเขามามีบทบาทสําคัญในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
นอกจากนี้รัฐบาลทักษิณยังเสนอนโยบายใหมที่ผลักดันใหเกิดธนาคารพาณิชยใหมอีกหลายแหง
ตามมา
ชวงป พ.ศ.2540-2544
วิกฤตเศรษฐกิจทําใหแนวคิดปฏิรูปธนาคารพาณิชยกลับมาอีกครั้ง แตไมใชแรง
ผลักจากภายในประเทศเปนแรงผลักดันจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ ที่ผสมผสานการแก
วิกฤตเศรษฐกิจในแงมหภาคและมุงไปที่การปฏิรูปธนาคารพาณิชย กองทุนฯ เขามาจัดการ
เศรษฐกิจมหภาคโดยรวม และที่สําคัญไดเขามาจัดโครงการสรางของธนาคารดวยการเขามาของ
กองทุนฯ ครั้งนี้แตกตางจากครั้งกอน ๆ อยางนอย 2 ประการ ประการแรก กองทุนฯ เขามา
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ทามกลางความออนแอและขาดประสบการณการแกปญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกชวลิต ยง
ใจยุทธ (พฤศจิกายน 2539-พฤศจิกายน 2540) ประการตอมา เมื่อรัฐบาลทองอิ่นขาด
ประสบการณและไมมีแรงตอตานจากคนกลุมตาง ๆ ในทองถิ่น กองทุนฯ จึงดําเนินการแกปญหา
วิกฤตเศรษฐกิจอยางกาวราว
จะเห็นไดวาในชวงรัฐบาลพลเอกชวลิต การประชุมเจรจาเพื่อเขียนหนังสือแสดง
เจตจํานงฉบับที่ 1 (Letter of Intent) เปนความลับ หลังจากการลงนามโดยรัฐบาลไทยเมื่อ 14
สิงหาคม 2540 ไมมีการพิมพเผยแพรเอกสารฉบับเต็มแตมีปรากฏเปนเอกสารเนื้อหาสั้น ๆ ใน
จดหมายขาวของธนาคารแหงประเทศไทยหลังจากนั้น 1 สัปดาหตอมา หนังสือแสดงเจตจํานง
ฉบับที่ 1 กองทุนฯ วิจารณรัฐบาลไทยอยางชัดเจนที่ไมทําตามเงื่อนไขตาง ๆ ของกองทุน และ
ประณามวาวิกฤตการณเปนความลมเหลวที่รัฐบาลไทยไมทําตามขอแนะนําในอดีตของกองทุนฯ ที่
ใหยกเลิกการผูกคาเงินบาทกับคาเงินดอลลารสหรัฐ และการจัดระเบียบภาคการเงิน
หนังสือแสดงเจตจํานงฉบับที่ 2 ซึ่งออกมาในเดือนพฤศจิกายน 2540 ไปไกลกวา
เงื่อนไขทางดานการเงินและการคลังทั่วไป
มีทั้งโครงการใหญเพื่อเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจไทย
โครงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนําเขาเงินทุนตางประเทศอยางรีบเรง
มีการใชกฎระเบียบ
Basic ตาง ๆ ซึ่งจะบังคับใหธนาคารเพิ่มทุนขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับการถือหุนของตางชาติใน
ภาคการเงินยกเลิกออกไป การแปรรูปรัฐวิสาหกิจจะเริ่มตนอยางรวดเร็ว โดยการขายหุนของ
รัฐบาลในบริษัทการบินไทย จํากัด และขายหุนของบริษัทโรงกลั่นน้ํามันบางจากตอนกลางป พ.ศ.
2541
เดือนพฤศจิกายน 2540 มีการเปลี่ยนรัฐบาลใหมนําโดยพรรคประชาธิปตย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธารินทร นิมมานเหมินท เปนนักการธนาคารชั้นนําของประเทศ
ไทย และเคยดํารงตําแหนงนี้ในรัฐบาลชวน หลีกภัย สมัยแรก (2535-2538) ซึ่งเปนยุคที่มีการ
ดําเนินการเปดเสรีทางการเงินและเปนคนสรางความเชื่อมั่นใหกลับคืนมาอยางรวดเร็วจาก
กองทุนฯ สหรัฐอเมริกาและตลาดการเงิน ในขณะที่อํานาจตอรองของรัฐบาลไทยเขมแข็งขึ้น แต
อํานาจตอรองของกองทุนฯ ออนแอลง ในชวงวิกฤตการณไดแพรกระจายไปทั่วเอเชียและสงผลตอ
เสถียรภาพของตลาดการเงินในระดับสากล กองทุนฯ ตกอยูภายใตการโจมตีทั้งในการเมืองภายใน
สหรัฐ และในประเทศไทย สถานการณเชนนี้เปดชองการตอรองทางนโยบายแกรัฐบาลพรรค
ประชาธิปตย
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รัฐบาลพรรคประชาธิปตยยังคงรักษาภาพของการเปน “นักเรียนที่ดีของกองทุนฯ” เพื่อ
ไดรับการชื่นชมจากตลาดการเงินระหวางประเทศแตหลังฉากมีการตอสูมากเพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขอัน
เขมงวดในเศรษฐกิจมหภาค รัฐมนตรีชวยกระทรวงการคลัง ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม พูดในที่สาธารณะ
วา
มีความพยายามอยางมากในการโนมนาวสถาบันระหวางประเทศใหยอมรับหนังสือแสดง
เจตจํานงฉบับที่ 4 ของไทย ประโยคนี้ชี้ใหเห็นวามีการตอสูอยางขนานใหญเกิดขึ้น
ชวงป พ.ศ.2544-ปจจุบัน
ภายใตการนําของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นโยบายเศรษฐกิจที่ดําเนินการถูก
ขนานนามวาทักษิโณมิกสที่เกี่ยวของกับกลุมธนาคารมีอยู 2 ดาน ดานหนึ่งเปนนโยบายแปลก
ใหม คือ ประชานิยม (populist policy) ที่ตองการแกปญหาทางเศรษฐกิจดวยวิธีการแตกตางจาก
การปรับโครงสรางสถาบันการเงินดังที่ทําในชวงรัฐบาลประชาธิปตย แตมาเนนทั้งนโยบายระยะ
สั้นเพื่อกระตุนการบริโภคและชวยฉุดเศรษฐกิจออกจากภาวะวิกฤต 2540 ตามแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตรแบบเคนส และโดยการโยกยายสภาพคลองที่ลนเกินออกจากระบบธนาคาร มาเปน
การใชจายและเครดิตของครัวเรือน
สวนในระยะยาวเนนการพัฒนาพลวัตภายในดวยการเพิ่ม
รายไดตอหัว สงเสริมผูประกอบการโดยออกนโยบายเศรษฐกิจรากหญา นโยบายกองทุนหมูบาน
หมูบานละ 1 ลานบาท นโยบายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ นโยบายสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมและโครงการเอื้ออาทรทั้งหลาย
โดยใชธนาคารของรัฐเปนกลไกสําคัญทางดาน
สินเชื่อ (Far Eastern Economic Review, 17 June 1999 : 25)
สวนดานที่ 2 คือ นโยบายการจัดแบงธนาคารพาณิชยออกเปน 2 ประเภท อัน
ไดแก
1.ธนาคารพาณิชย
2.ธนาคารพาณิชยรายยอย พรอมกันนี้ ตนป 2548 ยังมีการอนุมัติสถาบันการเงิน
ใหดําเนินการจัดตั้งธนาคารพาณิชยใหม 9 ราย (กลาวเอาไวแลวหนา 22-24) ทั้งนี้ทักษิโณมิกส
ทั้ง 2 ดานมีที่มาและผลตอกลุมธนาคารพาณิชยเอกชนขนาดใหญ
ทักษิโณมิกส นโยบายประชานิยมและธนาคารของรัฐ
เมื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รณรงคหาเสียงชวงกอนการเลือกตั้งเมื่อเดือน
กุมภาพันธ 2544 เขาไดกลาววา เขาจะบริหารประเทศดวยวิธีการแปลกใหม โดยเฉพาะเปน
นโยบายที่แตกตางจากนโยบายของพรรคประชาธิปตย ซึ่งเนนแตการแกปญหาในภาคธนาคาร
และสถาบันการเงิน เมื่อชนะการเลือกตั้งและไดเปนนายกรัฐมนตรี นายกฯ ทักษิณ และพรรคไทย
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รักไทยประกาศนโยบายออกมาเปนจํานวนมากที่เรียกตอมาวานโยบายประชานิยม
นโยบาย
เหลานั้นทําใหรัฐบาล โดยเฉพาะนายกฯ ทักษิณไดรับคะแนนนิยมเปนอยางมากแตก็เปนนโยบาย
ที่ตองใชเงินเปนจํานวนมาก
อยางไรก็ตาม นายกฯ ทักษิณผิดหวังที่ธนาคารพาณิชยไมสามารถใหสินเชื่อ
สนับสนุนนโยบายประชานิยมของรัฐบาลได ความเปนจริงแลวนายกฯ ทักษิณไดอุทิศเวลาชวง
วันหยุดแรกหลังดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีประชุมระดมความคิด กับนายธนาคารและสถาบัน
การเงินขนาดใหญทั้งหมด แตนายกฯ ทักษิณลมเหลวตอการเจรจากับนายธนาคารเหลานั้น
ตลอดทั้งป นายธนาคารปฏิเสธอยางไมมีเยื่อใยในคําเรียกรองหลายครั้งของนายกฯ ทักษิณที่ให
ธนาคารและสถาบันการเงินเพิ่มการกระตุนเศรษฐกิจโดยขยายการปลอยกู (Pasuk and Baker,
2004; 109) ดูเหมือนวา นายกฯ ทักษิณหมดความสนใจกับสิ่งที่เขาเริ่มเรียกวา “ระบบเริ่มจัดหา
เงินทุนเพื่อสนองโครงการตาง ๆ โดยใชสินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันการเงินภาครัฐ มาตรการ
ดังกลาวนี้เรียกวา มาตรการกึ่งการคลัง (Quasi-fiscal activities) ปแรก (2544) โครงการ 1
ลานบาท 1 หมูบาน ไดเงินทุนจากธนาคารออมสิน ในปที่ 2 (2545) ใหธนาคารออมสินจัดหา
สินเชื่อใหกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises-SMEs) และการ
ฝกอบรมอาชีพและทักษะเปนผูประกอบการธุริกจทองถิ่นภายใตโครงการ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ
(One Tambon One Product-OTOP) ซึ่งประยุกตมาจากนโยบายที่ใชที่ประเทศญี่ปุน ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) ขยายขายงานเพิ่มสินเชื่อใหกับธุรกิจชุมชน องคกร
รัฐระดับทองถิ่นและสหกรณ ธนาคารอาคารสงเคราะห และธนาคารออมสินกลายเปนแหลง
สินเชื่อราคาถูกใหกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยและลูกคาในโครงการบานเอื้ออาทร ในปที่ 3 (2546)
รัฐบาลทักษิณนําเสนอนโยบายเอื้ออาทรในประเภทตาง ๆ ที่ประสงคจะเพิ่มคุณภาพชีวิต ลด
ความตึงเครียดในสังคมและสรางการจางงานดวย เชน โครงการประกันชีวิตวันละบาท โครงการ
ใหนักเรียนตางจังหวัดที่บานอยูไกลโรงเรียนยืมจักรยาน
ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ครอบครัว
ยากจน สินเชื่อใหซื้อโทรทัศน คอมพิวเตอร แท็กซี่ และโครงการบานราคาถูกเพื่อผูมีรายไดนอย
ในเขตเมือง (ผาสุก 2547 : 116)
หากดูตารางมูลคาสินเชื่อในมาตรการกึ่งการคลังในป พ.ศ.2545 และ 2546 จะ
เห็นไดวา รัฐบาลทักษิณพึ่งพาธนาคารของรัฐหรือสถาบันการเงินของรัฐทั้งหมดโดยใชเม็ดเงินที่สูง
มากคือ 183,668.90 ลานบาท (ป พ.ศ.2545) และ 154,388.80 ลานบาท (ป พ.ศ.2546)
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ตารางที่ 6 มาตรการกึ่งการคลัง(มูลคาสินเชื่อตามโครงการรัฐบาลป พ.ศ.2545 และ 2546)
หนวย : ลานบาท

โครงการและธนาคาร
1. สินเชื่อ SME
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (IFCT)
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา
ธนาคารออมสิน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บยส.)
2. โครงการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัย
ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.)
3. ธนาคารประชาชน
ธนาคารออมสิน
4. กองทุนหมูบาน
ธนาคารออมสิน
5. วิสาหกิจชุมชน
ธกส.
6. กองทุนรวมลงทุน
ธนาคารออมสินและ IFCT
ธนาคารกรุงไทย
7. บานเอื้ออาทร 1,2 และ 3
ธนาคารออมสินและ ธอส.
8. กองทุนวายุภักษ 1
รวม
ที่มา : การประมาณการเบื้องตนโดยกระทรวงการคลัง ณ เดือนธันวาคม 2546

57,098.2
4,130.0
15,410.0
15,078.6
7,283.2
2,144.9
4,116.0
26,748.3

2003
(มิ.ย.)
58,012.0
26,986.5
9,552.6
8,601.9
3,379.4
1,498.0
1,939.9
0.0

10.294.7

1,861.3

80,000.0.

0.0

8,139.0

6,725.0

1,208.7
8.7
1,200.0
0.0

86.5
86.5
0.0
57,704.0

0.0
183,668.9

30,000.0
154,338.8

2002
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ทักษิโณมิกส
นานวันเขายิ่งพึ่งพาธนาคารของรัฐมากขึ้นอยางถอนตัวไมขึ้น
ปลายป พ.ศ.2546 หลังจากรัฐบาลทักษิณไดพยายามกระตุนการบริโภคดวยมาตรการตาง ๆ มา
เปนเวลากวา 2 ปแตระดับการลงทุนยังไมกระเตื้องมากนัก และดูเหมือนวาความพยายามที่จะ
เพิ่มการใชจายทําใหหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นรัฐบาลทักษิณไดเพิ่มความเสี่ยงใหกับภาครัฐ
มากยิ่งขึ้น
เพราะไดเสนอแผนการลงทุนของภาครัฐในโครงการสาธารณูปโภคและโครงการ
กอสรางขนาดใหญเปนจํานวนมาก
ชวงปลายป 2546 เปนตนมา รัฐบาลทักษิณไดประกาศวาจะลงทุนในโครงการ
ตาง ๆ ในชวง 6 ปขางหนาคิดเปนมูลคาประมาณ 1.2 ลานลานบาท ประกอบดวยโครงการ เชน
นครนายกเมืองใหม (หนึ่งแสนลานบาท) การปรับปรุงระบบคมนาคมขนสงของกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล (สามแสนเกาหมื่นลานบาท) ฯลฯ ดูรายละเอียดในตาราง
ตารางที่ 7 โครงการสาธารณูปโภคโดยรัฐ
ชวงเวลา
1. นครนายกเมืองใหม
2547-2555
2. ถนนยกระดับคลองประปา
2548
3. สะพานขามอาวไทย
2548-2551
4. Bangkok transport masterplan (รถไฟฟา รถใต 2547-2556
ดิน)
2547-2556
5. โครงการขยายทางรถไฟความเร็วสูง
2547-2556
6. ทางดวน วงแหวนรอบนอกและถนนเชื่อมโยง
2547-2548
7. คลองและการขนสงทางน้ํา (11 โครงการ)
2547-2548
8. สะพานขามแมน้ําเจาพระยา (4 แหง)
2547-2548
9. มอเตอรเวย (10 โครงการ)
2546-2553
รวม
ที่มา : Nation Breaking News, 20 November 2003,
http://www.pantip.com;Bangkok Post, 3 Dec. 2003; Manager Online, 25 Nov. 2003;
http://www.manager.com; ผูจัดการ, 16 กุมภาพันธ 2547

งบประมาณ
(ลานบาท)
100,000
20,000
56,000
397,800
400,000
44,728
7,899
11,060
118,553
1,156,040
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อาจกลาวไดวา
ภายใตความนิยมทางการเมืองและแนวนโยบายเศรษฐกิจที่
แตกตางจากรัฐบาลประชาธิปตย
แนวคิดทักษิโณมิกสของรัฐบาลทักษิณไดใชธนาคารของรัฐ
ผลักดันนโยบายประชานิยมและโครงการขนาดใหญของรัฐจํานวนมากซึ่งเพิ่มความเสี่ยงเรื่อง
หนี้สินของภาครัฐและธนาคารของรัฐมากขึ้น อยางไรก็ตาม การที่ภาครัฐเปนผูปลอยสินเชื่อเอง
แทนที่จะปลอยใหธนาคารพาณิชยเอกชนทําเกิดจากปญหาหนี้เสียในธนาคารพาณิชยเอกชนที่เปน
ผลสืบเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540 อีกทั้งยังเกิดจากความพยายามฟนฟูเศรษฐกิจ
โดยเรงดวนจากรัฐบาลทักษิณ แตธนาคารพาณิชยเอกชนในระยะแรกไมอาจตอบสนองการปลอย
สินเชื่อโครงการขนาดใหญได เทากับเปนการแขงขันกับธนาคารไทยพาณิชยโดยตรง
กลาวโดยสรุป หลังป 2544 เปนตนมา นโยบายประชานิยมการใชธนาคารของ
รัฐสนับสนุนสินเชื่อในโครงการขนาดใหญและนโยบายเอื้ออาทรของรัฐ
นโยบายการจัดแบง
ธนาคารพาณิชยเอกชนเปน 2 ประเภทคือ ธนาคารพาณิชยและธนาคารพาณิชยรายยอยแสดงให
เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ
ระหวางธนาคารพาณิชยเอกชนขนาดใหญและรัฐ
กลาวคือ รัฐซึ่งขณะนี้หมายถึงรัฐบาลทักษิณ ไมมีความตองการเงินทุนสนับสนุนทางการเมืองจาก
เจาของธนาคารพาณิชยเอกชนขนาดใหญ อันเปนระบบอุปถัมภแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวาง
ธนาคารขนาดใหญและผูนําทหารในยุคทศวรรษ 2493-2513 หลังป พ.ศ.2540 ผูนําทางการเมือง
ตองการความสนับสนุนทางนโยบายและคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง จะเห็นไดวา การหาเสียง
และการเดินทางเขาพบเจาของธนาคารขนาดใหญ เชน ธนาคารกรุงเทพ และนักธุรกิจรายสําคัญ
อื่น ๆ เชน เจาของเครือเจริญโภคภัณฑชวงหาเสียงเลือกตั้งป 2544 แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงใน
ความสัมพันธระหวางสองฝายดังกลาว
รัฐบาลทักษิณเองในระยะตอมา เมื่อไมสามารถผลักดันใหธนาคารขนาดใหญ
ปลอยสินเชื่อแกภาคธุรกิจซึ่งเปนสวนหนึ่งของมาตรการฟนฟูเศรษฐกิจ อันนําไปสูการผลักดันให
ธนาคารของรัฐทําหนาที่ปลอยสินเชื่อแกโครงการขนาดใหญและนโยบายเอื้ออาทรตาง ๆ ยิ่งแสดง
วา ยุคการพึ่งพิงเงินทุนและฐานทางเศรษฐกิจจากธนาคารพาณิชยเอกชนขนาดใหญของผูนําทาง
การเมืองหมดความสําคัญลงไปมาก ยุคหลังป 2544 อันเปนยุคของนักการเมืองที่เปนนักธุรกิจ
ขนาดใหญที่มีความสามารถระดมเงินทุนของตัวเอง เพื่อดําเนินการทางการเมืองยิ่งตอกย้ําใหเห็น
การสิ้นสุดยุคพึ่งพาทางการเมืองจากธนาคารพาณิชยเอกชนขนาดใหญ
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3.6 สรุป
วิกฤตเศรษฐกิจ 2540 กระทบตอธนาคารพาณิชยไทยโดยตรงธนาคารพาณิชย
เดิมที่เคยมีเจาของธนาคารเปนครอบครัวคนจีนโพนทะเล
ครอบครัวเดียวอยูอยางเดิมไมไดอีก
ตอไป บางธนาคารถูกยุบกิจการไปเลย ถูกควบกิจการเปนของรัฐ ที่เหลือตองเพิ่มสัดสวนผูถือหุน
จากธนาคารตางประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ธนาคารพาณิชยทั้งระบบยังมีหนี้สินจํานวนมหาศาล
อาจกลาวไดวา วิกฤตเศรษฐกิจ 2540 เปนการสิ้นสุดยุคธนาคารพาณิชยของเจาสัวแลวเริ่มตน
กาวเขาสูธนาคารยุคใหม ธนาคารพาณิชยยุคใหมมีโครงสรางใหมคือ มีผูถือหุนจากกลุมธนาคาร
ตางประเทศมากขึ้น ในเวลาเดียวกัน ธนาคารเหลานี้ตองปรับปรุงโครงสรางการบริหารการใช
เทคโนโลยีทางการเงินและนวัตกรรมทางการเงินใหม ที่สําคัญตองเผชิญกับการเปดเสรีทางการ
เงินและการแขงขันที่ตามมาอีกมายกมายอันไดแก
การเปดเสรีตามหลักเกณฑของ Basel II จะกดดันใหธนาคารพาณิชยของไทย
ตองมีการเพิ่มทุนในสัดสวนสูงเพื่อรองรับการเติบโตของตลาด นั่นหมายความวาจะเกิดการควบ
รวมกิจการธนาคารอีกมากตามเผชิญกับการเรงรัดผานกลไกการเปดเสรีทางการเงินจากนโยบาย
FTA ของรัฐบาลทักษิณ FTA กับสหรัฐอเมริกา หากเกิดขึ้นจะทําใหธนาคารจากสหรัฐอเมริกาเขา
มามีบทบาทในระบบธนาคารมากกวานี้
นอกจากนี้นโยบายของรัฐอันไดแก การเปดธนาคารใหม การอนุญาตธุรกิจ
Non-Bank ซึ่งมีเครื่องมือทางการเงินแขงขันกับธนาคารรูปแบบเดิมอีกมากจะเพิ่มความสําคัญขึ้น
เรื่อย ๆ ถึงแมขนาดของสินทรัพยและการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยใหม และ Non-Bank
จะยังไมมากแตการเปดเสรีทางการเงิน
ความสามารถของธนาคารตางประเทศจะตอบสนอง
พฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปใหหันมาใชบริการ Non-Bank เชน สินเชื่อสวนบุคคลและบัตร
เครดิตมากขึ้น
นโยบายการเปดเสรีทางการเงินขางตน สะทอนใหเห็นอิทธิพลและบทบาทของ
ธนาคารพาณิชยแบบเดิมทั้งในแงสินทรัพย สัดสวนการปลอยสินเชื่อและบทบาททางการเมืองและ
การตัดสินใจทางนโยบายสาธารณะนอยลงมา ยิ่งเมื่อรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร 2544-2549
ผลักดันธนาคารของรัฐและเรงรัด FTA เพื่อตอบสนองการฟนตัวทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจ
ไทย ธนาคารพาณิชยเอกชนขนาดใหญ 4 แหงยิ่งมีบทบาททางนโยบายนอยลง

บทที่ 4
โลกาภิวัตนทางการเงินกับการปรับตัวธนาคารพาณิชยไทย
4.1 โลกาภิวัตนทางการเงินกับเศรษฐกิจไทย
กระบวนการโลกาภิวัตนเกิดจากแรงผลักดันของพลังทุนนิยมโลก ซึ่งเขมแข็งและ
รุนแรงทําใหสังคมเศรษฐกิจไทยตองถูกผนวกเขากับระบบทุนนิยมโลก และปรับเปลี่ยนตามกระแส
โลก รูปแบบการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในปจจุบันไดแปรเปลี่ยนไปอยางมาก มีความเชื่อมโยงกันที่
มากขึ้นของตลาดการเงินในแตละประเทศ การเกิดขึ้นของนวัตกรรมทางการเงินและตราสารทาง
การเงินใหม ๆ อันเนื่องมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีและศาสตรทางการเงินรวมทั้ง
ปฏิสัมพันธที่ทวีความซับซอนมากขึ้นระหวางภาคการเงินและภาคเศรษฐกิจจริง
โดยการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ มีผลกระทบกับทุกประเทศในโลก ทั้งในดานบวกและดานลบ ตัวอยางเชน
การที่ตลาดการเงินในแตละประเทศมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น มีขอดี คือ ทําใหการระดมทุนและ
การลงทุนระหวางกันเปนไปไดงายขึ้น แตในขณะเดียวกันการที่เงินทุนสามารถเคลื่อนยายไปมา
ระหวางกันไดอยางรวดเร็ว อาจกอใหเกิดปญหาเงินทุนไหลออกฉับพลันได
การประกาศรับพันธะขอ 8 แหงขอตกลงวาดวยกองทุนการเงินระหวางประเทศ
และการผอนคลายการปริวรรตเงินตราขั้นที่ 1 เมื่อวันที่ 21 พฤกษภาคม 2533 นับเปนกาวสําคัญ
ในการเชื่อมตอระบบการเงินไทยเขากับระบบการเงินโลก
ตั้งแตนั้นเปนตนมาระดับของการ
เชื่อมโยงระหวางระบบการเงินไทยกับระบบการเงินโลกไดเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ไมวาจะวัดจาก
ความสําคัญของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหุนไทย
หรือจากสัดสวนการถือหุนในธนาคาร
พาณิชยไทยโดยตางชาติ
ในทางเศรษฐกิจโลกาภิวัตนนําความเจริญ และความลมสลายของเศรษฐกิจเขา
ดวยกัน เศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มฟนตัวในชวงแรก ๆ ของการสิ้นสุดสงครามเย็นคือประมาณ
ปลายป พ.ศ.2523 และเจริญจนถึงขีดสุดในชวงตนป พ.ศ.2533 แตภายในระยะเวลาไมกี่ป คือชวง
ป 2538 เปนตนมานั้น เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการหดตัวอยางตอเนื่อง แตจุดหักเหที่สําคัญคือ
การประกาศภาวะเงินลอยตัวในเดือนสิงหาคม 2535 ในประเด็นนี้เราจะตองมาทําความเขาใจวา
โลกาภิวัตนทางการเงินมีความเกี่ยวของกับวิกฤตเศรษฐกิจอยางไร
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4.2 ความสัมพันธของโลกาภิวัตนทางการเงินกับวิกฤตเศรษฐกิจ
1.เงินทุนจากตางประเทศไหลเขาประเทศงายขึ้น ธรรมชาติของโลกาภิวัตน คือ
การที่เงินทุนไหลขามรัฐโดยเสรี ประเทศไทยก็เชนเดียวกับประเทศอื่น ๆ ที่มีการเปดเสรีทางการเงิน
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับเงินทุนที่ไหลเขาออกประเทศไทยไดโดยเสรีทั้งนี้เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ
ภายในประเทศใหมีเงินลงทุนและหมุนเวียน
2.ไดตลาดใหมที่ใหญกวาตลาดภายในประเทศ การไหลเวียนของสินคาทําให
สินคาที่ผลิตขึ้นในประเทศสามารถนําไปวางขายในตลาดโลกได นอกจากนี้ความพยายามรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจและลดกําแพงภาษีและขอจํากัดอื่น ๆ ก็ยิ่งทําใหการคาระหวางประเทศเปนทางออก
ที่สดใสสําหรับธุรกิจหลาย ๆ ประเภท ดวยเหตุนี้จึงมีการลงทุนในตลาดอุตสาหกรรมตาง ๆ อยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งการขยายการลงทุนไปที่ประเทศใกลเคียงและปรากฏวามีนักลงทุนไทยเขาไปลงทุน
ในประเทศจีนอีกดวย
3.เกิดแหลงลงทุนอื่น ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นควบคูกับโลกาภิวัตนทางการเงิน คือประเทศ
ไทยมีตลาดการเงินที่ใหญขึ้นและสามารถเคลื่อนยายเงินไปลงทุนยังประเทศที่มีตนทุนทางการเงิน
ต่ํากวาผลตอบแทนสูงกวา มีการเกิดขึ้นของนวัตกรรมทางการเงินและตราสารทางการเงินใหม ๆ
4.ถูกโจมตีดวยนักคาเงิน ในกระแสโลกาภิวัตนตลาดคาเงินของไทยเปดโอกาสให
เงินเขาและออกโดยเสรีโดยไมไดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนาเมื่อเศรษฐกิจดานอื่น ๆ ตกต่ํา ฟองสบู
เริ่มแตกนักคาเงินจึงเห็นวาเงินไทยไมไดอยูบนสภาพของความเปนจริงและนี่เปนจุดออนที่ทําใหนัก
คาเงินมุงโจมตีเงินไทยในเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2540
5.การปรับตัวของตลาดในประเทศไทย ถึงแมวาโลกาภิวัตนจะเปนกระแสที่แผไป
ทั่วโลก แตการเปดรับและปรับตัวตอโลกาภิวัตนของสังคมตาง ๆ มีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ
สภาพสังคมวาพรอมกับการรับแนวความคิด วิถีชีวิต วิถีการเมืองและวิถีเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตน
มากนอยเพียงใด ประเทศไทยเปนตัวอยางของความลมเหลวในการปรับตัวเขากับโลกาภิวัตน ใน
กรณี นี้ไดแกการเปดเสรีทางการเงินโดยไมควบคุมใหเกิดระเบียบ และการเขาไปแขงขันกับ
ตลาดโลก โดยไมไดเตรียมอุตสาหกรรมภายในปะเทศใหพรอมกอน ชี้ใหเห็นชัดวาตลาดในประเทศ
ไทยปรับตัวตามกระแสโลกาภิวัตนไมทัน
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4.3 การปรับตัวของธนาคารพาณิชยไทยในสภาวะโลกาภิวัตนทางการเงิน ภายหลังวิกฤต
เศรษฐกิจ
พฤติกรรมการแขงขันที่เกิดขึ้นในตลาดธนาคารพาณิชยไทย
แมวาเปนไปใน
ลักษณะของตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด แตตลาดของไทยก็ยังคงปดจากการแขงขันจากผูแขงขัน
จากภายนอกคอนขางมากในชวงกอนเกิดวิกฤต ขณะที่การแขงขันจากธนาคารพาณิชยตางชาติ
(สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศที่อยูในประเทศ) ดูเหมือนวาจะไมสงผลกระทบเทากับการ
เขามาของธนาคารพาณิชยตางประเทศที่เขามาถือหุนอยูในธนาคารพาณิชยไทยหลายแหง
ที่
ทางการไดเปดโอกาสให หลังจากที่ธนาคารพาณิชยไทยหลายแหงตองประสบกับปญหาหนี้เสียที่
เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจ ดังนั้น นโยบายของทางการในการจํากัดผูแขงขัน (ธนาคารพาณิชย) ราย
ใหมจึงเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการกําหนดพฤติกรรมการแขงขันของธนาคารพาณิชยไทย แมวา
ทางการจะสงสัญญาณในเชิงที่วาตลาดธนาคารพาณิชยของประเทศไทยจะยังคงปดตอการแขงขัน
จากภายนอก
แตการสงสัญญาณดังกลาวก็ไมสามารถเปนสิ่งรับประกันไดวาตลาดธนาคาร
พาณิชยนี้จะปดตอไปอีกนานเทาใด
ในเมื่อเงื่อนไขจากภายนอกโดยเฉพาะแรงกดดันจาก
ตางประเทศที่ตองการใหประเทศไทยเปดเสรีภาคการเงินนั้นสามารถเกิดขึ้นได
และกําลังเกิด
ขึ้นอยูในปจจุบัน แรงกดดันดังกลาวไดเกิดขึ้นไปพรอมกับการเจรจาเปดเสรีทางการคากับประเทศ
คูคาตาง ๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เมื่อในที่สุดภาคธนาคารพาณิชยของไทยตองเปดตอ
การแขงขันจากภายนอก พฤติกรรมการแขงขันในตลาดคงตองเปลี่ยนแปลงไป แตจะเปนผลดีตอ
เศรษฐกิจไทยหรือไมนั้น ก็ขึ้นอยูกับการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยเปนสําคัญทีจะตองเผชิญ
กับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและการเงินทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศที่เปลี่ยนแปลง
ไป ซึ่งทําใหธนาคารพาณิชยไทยตางพยายามปรับตัวเพื่อรองรับกับการแขงขันที่มากขึ้น
การปรับตัวของแตละธนาคาร
การปรับตัวของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ภายหลังจากที่เกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป 2540 ถามองในแงภาพรวม
อาจกลาวไดวาธนาคารกรุงเทพ ยังคงรักษาสวนแบงตลาดของตนไวได กลาวคือ ธนาคารกรุงเทพ
ยังคงครองตําแหนงธนาคารพาณิชยอันดับ 1 ในประเทศไทย โดยยังมีสวนแบงตลาดเปนอันดับ 1
โดยป 1997 ธนาคารกรุงเทพ มีสินทรัพยรวมนับเปน 23.61% ของสินทรัพยรวมของอุตสาหกรรม
ธนาคารทั้งหมดและยังคงมีสินทรัพยรวม 21.83% ในป 2541 สวนแบงตลาดเมื่อพิจารณาจาก
ยอดเงินกูรวม
ปรากฏวามีสวนแบงตลาดดานเงินกูคิดเปน
21.85%
ซึ่งเริ่มนอยกวา
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ธนาคารกรุงไทยแลวในปเดียวกัน แตก็ยังมีสัดสวนที่สูงมากอยู ครั้นเมื่อเกิดวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจยอดรวมเงินกูของธนาคารกรุงเทพ เปรียบเทียบยอดเงินกูทั้งหมดคิดเปน 20.90% ในป
2541 สวนยอดเงินฝากรวมของธนาคารกรุงเทพนับวาเปนอันดับหนึ่งคือสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ทุกธนาคารกลาวคือ ในป 2540 ธนาคารกรุงเทพมีสวนแบงเงิน ฝากคิดเปน 23.18% ของยอดเงิน
ฝากของธนาคารทั้งระบบครั้นในป 2541 ถึงแม ในป 2542 วาสัดสวนเงินฝากของธนาคาร
กรุงเทพจะลดลง 21.79% แตก็นับวามีสัดสวนสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารทุกธนาคาร
อาจกลาวไดวาเมื่อมองในแงภาพรวมสวนแบงตลาด ทั้งในแงสินทรัพยรวม เงินกู
รวมและเงินฝากรวม ครั้นเมื่อเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจขึ้นธนาคารกรุงเทพก็ยังคงรักษาอันดับ
หนึ่งของธนาคารพาณิชยในประเทศไทยได ถึงแมวาจะมีสัดสวนที่ลดลงก็ตาม อยางไรก็ตาม เมื่อ
คิดเปนสัดสวนรอยละที่ลดลงโดยเปรียบเทียบแตละป จากป 2539 ก็ลดลงถึงป 2543 นับสวนสวน
แบงตลาดของธนาคารกรุงเทพลดลงเปนอยางมาก สถานะสวนแบงตลาด ของธนาคารกรุงเทพจะ
เห็นไดชัด เมื่อศึกษาอัตราการเติบโตของธนาคารกรุงเทพดานสินทรัพยรวม เงินกูรวม เงินฝากรวม
เปรียบเทียบระหวางป 2539-2543
จะเห็นไดวาป 2540 อัตราการเติบโตทางดานสินทรัพยของธนาคารกรุงเทพนับวา
มีอัตราการเติบโตที่สูงมาก คือ มีอัตราเติบโตที่เพิ่มขึ้นสูงถึง 21.95% เปรียบเทียบจากป 2539 แต
เมื่อเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป 2540 อัตราการเติบโตทางดานสินทรัพยของธนาคาร
กรุงเทพกลับ ติดลบมากขึ้นรอยละ -10.06 ในป 2541 สถานการณการเติบโตทางดานสินทรัพย
ของธนาคารฯ ดีขึ้นบางในป 2542 แตก็ยังเพิ่มขึ้นในอัตราที่ติดลบอยูคือรอยละ -6.64 ในทํานอง
เดียวกันอัตราการเติบโตทางดานเงินกูของธนาคารกรุงเทพ ป 2540 เปรียบเทียบป 2539 ได
เพิ่มขึ้นถึงรอยละรอยละ 9.98 แตเมื่อเปรียบเทียบกับภายหลังการเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ
อัตราการเติบโตของยอดเงินกูของธนาคารกรุงเทพลดลงอยางมากคือ ลดลงรอยะละ -11.34 ในป
25.41 ตอมาสถานการณของยอดเงินกูของธนาคารกรุงเทพดีขึ้น แตยังคงต่ําอยูโดย ในป 2542
อัตราการเติบโตของยอดเงินกูของธนาคารกรุงเทพยังติดลบอยู คือ รอยละ -3.24
ดานเงินฝาก นับไดวาธนาคารกรุงเทพมีอัตราการเติบโตดานเงินฝากรวมคิดเปน
รอยละ 12.19 ในป 2539 แตสถานะทางดานเงินฝากของธนาคารไดลดลงเหลือเพียงรอยละ 2.45
ในป 2541 และกลับมีสถานะที่ลดลงมากในป 2542 คือมีอัตราการเติบโตทางดานเงินฝากที่ลดลง
ติดลบคือเทากับรอยละ -1.30 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมาคือ 2541
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อัตราการเติบโตทางธุรกิจ ของธนาคารกรุงเทพธนาคารชั้นนําของประเทศไทยที่
ลดลงมากขนาดนี้ ธนาคารกรุงเทพไดปรับตัวเพื่อเผชิญการหดตัวอยางรุนแรงของระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศและสถานะทางเศรษฐกิจของธนาคารอยางไร โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับธนาคาร
ลูกครึ่งไทย – ตางประเทศ (ทั้ง 4 ไดแก ธนาคาร ซึ่งมีการปรับตัวอยางมากทั้งในแงโครงสรางผูถือ
หุน การปรับตัวทางดานการจัดการและการนําเขาเทคโนโลยีการบริหารกิจการธนาคารที่ทันสมัย
และกาวหนา ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนนั้น นับไดวาธนาคารกรุงเทพเปนธนาคารพาณิชยขนาด
ใหญที่มีผูถือหุนขางมากเปนคนไทยที่มีการปรับตัวทางดานโครงสรางผูถือหุนและโครงสรางการ
จัดการนอยมาก
ตาราง 8 โครงสรางผูถือหุนและการจัดการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
สัดสวนการถือหุน ณ วันปดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 8 กันยายน 2549
ลําดับ

ผูถือหุน

1
2
3
4
5
6
7
8

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
HSBC (Singapore) Nominees Pte, Ltd.
State Street Bank and Trust Company
Chase Nominees Limited
The Bank of New York (Nominees) Ltd.
HSBC Bank Pic – Clients General A/C
State Street Bank and Trust Company, for
London
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
กระทรวงการคลัง

9
10

ที่มา : รายงานประจําป 2549 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

297.0
95.2
79.0
67.9
64.7
51.9
47.9
38.6

รอยละของ
จํานวนหุน
ทั้งหมด
15.56
4.99
4.14
3.56
3.39
2.72
2.51
2.02

35.4
34.1

1.86
1.79

จํานวนหูน
(ลานหุน)

เมื่อนายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ เขาดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารธนาคาร
กรุงเทพ แทนนายชาตรี โสภณพนิช ซึ่งไปดํารงตําแหนงประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ แทน
นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2541 นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ ไดให
สัมภาษณตอสื่อมวลชนโดยอธิบายถึงปรัชญาหลักของการปรับตัว ของธนาคารกรุงเทพภายหลัง
จากไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจวา
“ตองการที่จะรักษาความเปนธนาคาร
เอกชนไทย” เอาไวใหได คําประกาศดังกลาวไดสะทอนแนวนโยบายการปรับตัวของธนาคาร
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กรุงเทพ วายังคงยึดหลักการ “คงสภาพเดิม” (Status quo) ของธนาคารฯโดยไมทําตามแบบ
ธนาคารอื่น ๆ ทั้งธนาคารพาณิชยไทยขนาดใหญอื่น ๆ เชน ธนาคารไทยพาณิชยและธนาคารกสิกร
ไทย ธนาคารฯไดปฏิบัติตามหลักการ “คงสภาพเดิม” อยางเครงครัดในแงของโครงสรางผูถือหุน
และโครงสรางการจัดการ พรอมกันนั้น หลักการ “คงสภาพเดิม” นี้ นับวาไมใชหลักการทางดาน
การบริหารใหมของธนาคารกรุงเทพแตอยางใดธนาคารกรุงเทพ ซึ่งไดชื่อวาเปนธนาคารพาณิชยชั้น
นําของทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดดําเนินการมาภายใตหลักการ “คง
สภาพเดิม” มาอยางตอเนื่อง นับตั้งแตทศวรรษที่ 1950 จวบจนถึงปจจุบัน
หากศึกษาจากรายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก และสัดสวนการถือหุนของ
ธนาคารกรุงเทพ เปรียบเทียบ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2541 และ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2542 จะเห็น
ไดวา ผูถือหุนชาวตางประเทศที่ถือหุนธนาคารกรุงเทพอยูในบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝากตางประเทศ อยูในเกณฑที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ถึง 45.70% และ 45.80%
ตามลําดับ แตอยางไรก็ตามธนาคารกรุงเทพ ยังคงเปนธนาคารของผูถือหุนเกาคือตระกูลโสภณพ
นิชครอบครัว และพวกพองตั้งแตสมัยทศวรรษที่ 1960 อยูเหมือนเดิม
ตั้งแตป 2538 จนกระทั่งสิ้นเดือนธันวาคม 2542 ธนาคารกรุงเทพยังไมมีผูถือหุน
ตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป จนกระทั่งเปนผูถือหุนรายใหญที่เขามาเปนกรรมการรายใหมของธนาคาร
กรุงเทพเลย ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรกของธนาคารยังคงเปนผูถือหุนเกาที่เปนคนในครอบครัว
โสภณพนิช และพวกพองของครอบครัวโสภณพนิช มาตั้งแตสมัยทศวรรษที่ 1960 เชน บริษัท
กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยู 2.16% บริษัทไสวประภาสและบุตร จํากัด ถือหุนอยู
0.78% บริษัทมันดาเลย ไพโอเนียร (สยาม) จํากัด ถือหุนอยู 0.75% บริษัทเอเชียเสริมกิจ จํากัด
ถือหุนอยู 0.68% บริษัทพิพัฒนศักดิ์ จํากัด ถือหุนอยู 0.65% บริษัทชาเตรียน โฮลดิ้ง จํากัด ถือหุน
อยู 0.64% และบริษัทพรภัทร จํากัด ถือหุนอยู 0.55% โดยพวกพองของครอบครัวโสภณพณิช
เหลานี้ยังคงถือหุนของธนาคารกรุงเทพสืบมาแมเมื่อเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป 2540 แลว
ก็ตาม
แมวาไดเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจรวมทั้งเกิดการสูญเสียสวนแบงตลาดทั้งใน
ดานสินทรัพย เงินกู และเงินฝาก ของธนาคารกรุงเทพในธุรกิจธนาคารพาณิชยในประเทศไทยทั้ง
ระบบก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางผูถือหุนของธนาคารกรุงเทพนอยมาก นอกจากนั้น
โครงสรางกรรมการที่ทําหนาที่กําหนดนโยบายและทิศทางการบริหารธนาคารกรุงเทพ ในอนาคต
ยังมีการเปลี่ยนแปลงนอยมากดวย
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หากศึกษาจากตารางรายชื่อและประเภทของกรรมการกรุงเทพ ประจําป 1992
เปรียบเทียบป 2541 กรรมการของธนาคารกรุงเทพสะทอน “การคงสภาพเดิม” เอาไวใน 3 ลักษณะ
คือ
1. กรรมการผูมีอํานาจผูกพันและ ไมมีขอจํากัดอํานาจการลงนามยังคงเปนกรรมการ
ผูเปนตัวแทน ของเจาของและผูถือหุนเดิมของธนาคารกรุงเทพอันไดแก นายชาตรี
โสภณพนิช, นายชาญ โสภณพนิช และนายชาติศิริ โสภณพนิช
2. กรรมการผูเปนนักบริหารที่อยูนอกครอบครัวโสภณพนิช และถูกดึงเขามาทํางานเปน
กรรมการของธนาคารในระยะหัวเลี้ยวหัวตอในชวงทศวรรษที่ 1960 อันไดแก นาย
ดํารง กฤษณามระ และนายวิระ รมยะรูป
3. กรรมการผูเปนนักบริหารที่อยูนอกครอบครัวโสภณพนิช และถูกดึงเขามาทํางานเปน
กรรมการของธนาคารในระยะหัวเลี้ยวหัวตอในชวงทศวรรษที่ 1990 อันไดแก นายปติ
สิทธิอํานวย, ดร.วิชิต สุรพงษชัย และ นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ
ความจริงแลว “การคงสภาพเดิม” อํานาจและจํานวนกรรมการของธนาคาร
กรุงเทพ โดยการผสมผสานระหวางตัวแทนของเจาของเดิมของธนาคารกับผูบริหารที่เปนคนนอก
ครอบครัวโสภณพนิชไมใชของใหม สําหรับธนาคารกรุงเทพ นับเปนวิธีการบริหารธนาคารกรุงเทพ
ที่ใชมาหลายยุคหลายสมัย
ในยุคที่ธนาคารกรุงเทพ
เผชิญปญหาการบริหารในธนาคารกรุงเทพในชวงป
2495 เจาของธนาคารกรุงเทพ ในสมัยนั้น คือ นายชิน โสภณพนิช ไดใชปรัชญาการดึงนักบริหาร
นอกครอบครัวโสภณพนิช เขามาแกปญหาวิกฤตการณในธนาคาร และปรับปรุงการทํางานในสมัย
นั้นจนปรากฎ 3 หัวหอกที่สรางประสิทธิภาพทางการบริหารใหมใหกับธนาคารกรุงเทพสมัยนั้นอัน
ไดแก นายประสิทธิ กาญจนวัฒน นายบุญชู โรจนเสถียร และดร. Chang
ในชวงรอยตอปลายทศวรรษที่ 1980 ถึงชวงตนทศวรรษ 1990 อันเปนชวงที่
ธนาคารกรุงเทพ และเศรษฐกิจไทยกําลังอยูในชวงรุงเรือง การแสวงหาแหลงรายไดใหมและการ
บริหารจัดการแบบใหม ทั้ง 4 ดาน อันไดแก
1.การดําเนินการดานการออกบัตรเครดิตใหมของธนาคาร
2.การเปนธนาคารพาณิชยแหงแรกในประเทศไทยที่กอตั้งฝาย Private banking
เพื่อดูแลกลุมเปาหมายที่เปนลูกคาร่ํารวย
3.การระดมทุนจากตลาดเงินตราตางประเทศ เพื่อปลอยกูลูกคาระดับสถาบันและ
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4.การแสวงหารายไดใหมจากการปลอยกูในโครงการพื้นฐาน (infrastructure)
ขนาดใหญและโครงการลงทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ ไดเกิดขึ้นพรอม ๆ กับการดึงนักบริหารที่อยู
ภายนอกครอบครัวโสภณพนิชเขารับหนาที่บริหารธนาคารกรุงเทพในยุคเฟอฟู เหมือนกับที่เคยใช
นักบริหารภายนอกครอบครัวโสภณพนิชในชวงทศวรรษ 1950 มาแลวทั้งสิ้น คนอยาง นายปติ
สิทธิอํานวย ดร.วิชิต สุรพงษชัย และนายศิริ จิรพรพันธ ในธนาคารกรุงเทพยุคเฟองฟูชวงตน
ทศวรรษ 1990 ไมตางอะไรกับนายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน และนายบุญชู โรจนเสถียร ของธนาคาร
กรุงเทพ ในยุคทศวรรษ 1950
เชนเดียวกัน การดึงนักบริหารนอกครอบครัวโสภณพนิช คือ นายโฆสิต ปนเปยม
รัษฎ ขึ้นมาดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารแทนนายชาตรี โสภณพนิช เมื่อวันที่ 1 มกราคม
1999 นับเปนการดึงคนนอกดังที่เคยเกิดขึ้นมาแลวในยุคทศวรรษ 1950 และตนทศวรรษ 1990
และเปนเพียงการสลับสับเปลี่ยนประธานคณะผูบริหารธนาคารในยามที่ธนาคารกําลังเผชิญ
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และแรงกดดันจากทางการโดยเฉพาะกระทรวงการคลัง ธนาคารแหง
ประเทศไทยและรัฐบาลในสมัยนั้น (รัฐบาลชวน หลีกภัย พฤศจิกายน 1997-พฤศจิกายน 1999)
คือ การปฏิรูประบบธนาคารตามขอเสนอของกองทุนการเงินระหวางประเทศ คือการเพิ่มทุนใหม
(recapitalization) ทั้งที่มาจากทางการ คือการทําใหเปนกิจการของรัฐ (Nationalization) หรือการ
เพิ่มทุนจากการรวมทุน (joint venture) โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินจากตางประเทศ หรือการ
ขายกิจการใหธนาคารหรือสถาบันการเงินตางประเทศ ซึ่งธนาคารกรุงเทพไดปฏิเสธวิธีการเพิ่มทุน
ทั้งสามวิธีการนี้
การคงสภาพเดิมของธนาคารกรุงเทพทั้งผูถือหุนเดิมและโครงสรางการบริหารเดิม
เปนเพราะธนาคารกรุงเทพไมเห็นดวยกับการแกปญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยสมัยนั้น เมื่อเกิด
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป 1997 และผลลุกลามตอมายังธนาคารพาณิชยทุกธนาคารรวมทั้ง
ธนาคารกรุงเทพดวยนั้น
เจาของธนาคารกรุงเทพไดวิจารณและไมเห็นดวยตอแนวทางการ
แกปญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล ชวน หลีกภัย สมัยที่ 2 (1997-2000) เปนอยางมาก โดยใน
ระยะแรก ๆ ตามความเห็นของนายชาตรี โสภณพนิช เมื่อมีการลดคาเงินบาท เมื่อเดือนกรกฎาคม
1997 เขาไดกลาวเตือนวาประมาณ 2 ใน 3 ของตระกูลนักธุรกิจไทยจะไปไมรอด ครั้นเมื่อกลางป
1998 เขามีความเห็นวา วิกฤตการณทางการเงินและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ๆ โดยรวดเร็ว รุนแรงและมี
ผลกระทบกวางขวางกวาที่คาดคิด เขากลาววา “...แมธนาคารกรุงเทพ จะมีหนวยวิจัยทาง
เศรษฐกิจและเปนธนาคารที่ไดเตรียมตัวมาดี คือ เปนธนาคารแรกที่เตรียมการสะสมทางดานกัน
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สํารอง เพื่อรองรับหนี้เสียโดยในชวงที่เริ่มมีปญหาธนาคารกรุงเทพ มีเงินกันสํารองถึงกวา 50,000
กวาลานบาท แตก็ยังไมเพียงพอ”
ในชวงเวลาเดียวกัน นายชาตรี โสภณพนิช ยังมีขอเสนอตอรัฐบาลในการ
แกปญหาธนาคารพาณิชยโดยเสนอวิธีการแบบที่ญี่ปุน ไตหวัน และสิงคโปร เคยใชคือรัฐบาลนาจะ
เขามาชวยถือหุนสนับสนุน โดยเปนการถือหุนบุริมสิทธิ์ หรือหุน Voting right ก็ไดและยังเห็นวาเมื่อ
เหตุการณดีขึ้นก็ขายหุนคืนและรัฐบาลไดกําไร ที่สําคัญขอเสนอดังกลาวของนายชาตรี โสภณพนิช
เปนแผนการกอบกูธนาคารที่รัฐบาลเปดเอาไวไมใชเปนการบังคับใหธนาคารตองทํา
การปรับตัวของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย เปนธนาคารพาณิชยไทยขนาดใหญ อันดับที่ 3 คือ มีสินทรัพย
มากเปนอันดับที่ 3 โดยหลังจากเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจแลวธนาคารมีสินทรัพยเปนเงิน
727,438 ลานบาท หรือคิดเปน 13.42% ของระบบธนาคารที่ระบบ เมื่อเกิดวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจ ธนาคารไดประสบกับปญหาอัตราการเติบโตทั้งทางดานสินทรัพย เงินกู และเงินฝากเปน
อยางมาก
อัตราการเติบโตทางดานสินทรัพยของธนาคารในป 2540 มีอัตราที่สูงคือ อยูที่
23.12% ของระบบธนาคารทั้งระบบ แตกลับ -11.45% ในป 1998 อยางไรก็ตาม สถานภาพ
ทางดานสินทรัพยไดกลับมาอยูในสภาพที่ดีอยางรวดเร็วเพราะในป 2542 อัตราการเติบโตทางดาน
สินทรัพยกลับมาเปน +3.29% อยางรวดเร็ว ในทํานองเดียวกัน ความผันผวนของอัตราการเติบโต
ทางดานเงินฝากของธนาคารก็กลับฟนตัวอยางรวดเร็ว
ภายหลังจากที่เกิดวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจ กลาวคือ อัตราการเติบทางดานเงินฝากของธนาคารเคยขยายตัวอยูในเกณฑดี คือ รอย
ละ 12.55 ในป 1997 แตไดกลับมาติดลบ คือรอยละ -1.54 ในป 1998 และไดกลับฟนตัวอยาง
รวดเร็ว ในป 1999 ซึ่งกลับมามีอัตราการขยายตัวรอยละ 5.07 มีเพียงอัตราการขยายตัวของเงินกู
เทานั้นที่ลดลง โดยธนาคารมีอัตราการเติบโตทางดานเงินกู ขยายตัวรอยละ 9.91 ในป 2540 แตได
ขยายตัวรอยละ -9.08 และ -11.46 ในป 2541 และ 2542 ตามลําดับ
จะเห็นไดวาความผันผวนของสถานภาพทางเศรษฐกิจของธนาคารซึ่งมีผลกระทบ
ไมมาก ธนาคารกสิกรไทยมีการปรับตัวของธนาคารมากอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ การ
ปรับตัวดังกลาวของธนาคารกสิกรไทยยังเปนการปรับตัวของธนาคารครั้งใหญใน 4 ดานพรอม ๆ
กัน อันไดแก การปรับตัวทางดานวิสัยทัศน การปรับตัวทางดานผลิตภัณฑใหมของธนาคาร การ
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ปรับตัวทางดานพนักงานของธนาคารและการปรับตัวทางดานองคกรและเทคโนโลยี รายละเอียด
ดังตอไปนี้
การปรับตัวของธนาคารกสิกรไทยกอนวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ
การปรับตัวของธนาคารกสิกรไทยเปนการเปลี่ยนแปลงที่ดําเนินมาอยางเปนระยะ
คือ ตั้งแตป 2534 เปนตนมา หรือกอนที่จะเกิดวิกฤตการณเศรษฐกิจไทยในตอนกลางป 2540
ธนาคารกสิกรไทยมีการปรับตัวใน 4 ดานคือ
1. วิสัยทัศน
2. การปรับตัวทางดานผลิตภัณฑของธนาคาร
3. การปรับตัวดานพนักงาน
4. การปรับตัวดานองคกรและเทคโนโลยี
การปรับตัวในแงวิสัยทัศน
ในป 2534 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผูจัดการใหมเปนนายบัณฑูร ล่ําซํา
ขณะนั้น วิสัยทัศนของธนาคารกสิกรไทย มองวาในอนาคตจะมีการแขงขันในธุรกิจธนาคารอันสืบ
เนื่องมาจากการเปดการคาเสรี นโยบายและกฎหมายใหม ๆ ของรัฐบาล ในปจจุบัน วิสัยทัศนของ
ธนาคารกสิกรไทยรวมทั้งธนาคารพาณิชยอื่น ๆ ในประเทศไทยขยายกวางไปกวาเดิมกลาวคือ
ธนาคารกสิกรไทย มีวิสัยทัศนวา ธนาคารไมไดแขงขันกับธนาคารขนาดใหญภายในประเทศอัน
ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา อีกตอไป
ธนาคารกําลังมองวาการแขงขันจากธนาคารตางประเทศมาเร็วกวาเคยคาดคิดไว ทุก ๆ ธนาคาร
รวมทั้งธนาคารกสิกรไทย กําลังมองการเคลื่อนไหวตาง ๆ ของธนาคารตางประเทศที่มีศักยภาพ
มากทั้งทางดานทรัพยสินมหาศาล สาขาจํานวนมากและการดําเนินงานในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก
โดยเฉพาะธนาคารเอเชีย ABN-Amro
การปรับตัวทางดานผลิตภัณฑ ใหมของธนาคาร
ในป 2535 นายบัณฑูร ล่ําซํา ไดสัมภาษณวา “...การอยูกับธุรกิจธนาคารพาณิชย
แบบเดิมเพียงอยางเดียว เปนเรื่องไมพอกิน และอยูดวยคาธรรมเนียมแบบของการบริการเดิม ๆ ก็
อาจจะไมพอแลว ตองมีธุรกิจใหม ๆ เขามาดวย...” ในระหวางนั้น ธนาคารไดเริ่มปรับปรุง
ผลิตภัณฑใหมของธนาคารใหสอดคลองกับโลกภิวัตนทางดานการเงินที่เปดกวางขึ้น คือ นาย
บัณฑูร ล่ําซํา ใหสัมภาษณวา “... แบงคกสิกรฯ มีความพรอมที่จะทําไดในชวงใกล ๆ นี้คือ การ
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บริหารกองทุนซึ่งธนาคารฯ และบริษัทในเครือไดยื่นขอเปนผูจัดการกองทุนไปแลว...” แตตอมา
ลมเลิกไป
เมื่อธนาคารแหงประเทศไทย
ไดประกาศใหมีการประกอบกิจการวิเทศธนกิจ
(BIBF) ไดตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม 2536 ทําใหมีการทําธุรกรรมทางการเงินชนิดตาง ๆ เกิดขึ้น
มากมายในสังคมเศรษฐกิจไทย ธนาคารกสิกรไทยก็ไดปรับตัวทางดานผลิตภัณฑใหม ของธนาคาร
ใหมากขึ้นโดยเฉพาะภายหลังจากที่ธนาคารฯ
ไดรับอนุญาตการประกอบกิจการวิเทศธนกิจได
ตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2536 เปนตนมา
ธนาคารกสิกรไทย ไดใชบริษัทเงินทุนหลักทรัพยภัทรธนกิจ เปนตัวนําทางดาน
การตลาด underwrite ธนาคารฯ มีบริษัทเงินทุนหลักทรัพยศรีมิตร ดําเนินธุรกิจทางดานการซื้อ
ขายหลักทรัพย และมีเครือขายสาขาในตางจังหวัดเปนจํานวนมาก นอกจากนั้น ธนาคารฯยังมี
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยเอกธนกิจใหบริการทางการเงินใหม อันไดแก การควบกิจการ (M&A) ฯลฯ
และไดใหบริการดานวาณิชธนกิจ ที่ครอบคลุมไปถึงการใหคําปรึกษาทางการเงิน และการจัดหา
สินเชื่อใหแกโครงการขนาดใหญ (Project Financing and Loan Syndication) เชน โครงการขยาย
บริการทางโทรศัพทสองลานเลขหมายในกรุงเทพมหานคร โครงการขยายบริการทางโทรศัพทหนึ่ง
ลานเลขหมายในเขตภูมิภาค โครงการศูนยการคาซีคอน สแควร
ธนาคารไดเปนผูจัดการจําหนายหุนกูมีประกันมูลคา 2,500 ลานบาท ของบริษัท
ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ถือเปนการจําหนายหุนกูมีประกันครั้งแรกของประเทศและเปนหุนกูที่มี
อายุนานที่สุดถึง 12 ป ธนคารกสิกรไทยนับเปน ธนาคารพาณิชยไทยแหงแรก ที่สามารถดําเนิน
ธุรกิจจัดจําหนายตราสารหนี้ไดเปนผลสําเร็จอยางรวดเร็ว หลังจากที่กระทรวงการคลังอนุญาต
พรอมกันนั้น ธนาคารกสิกรไทย ไดจัดหลักสูตรการเรียนรูภายในธนาคารโดยมีหมวดหลักสูตรใหม
อีก 2 หมวด เพื่อใหสอดรับกับโลกาภิวัตนทางการเงิน ไดแก หมวดการบริหารเครดิตและหมวด
เชิงธุรกรรม มีพนักงานธนาคารเขารับการเรียนรูเปนจํานวน 12,556 คน
การปรับตัวทางดานพนักงานของธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย
มีการปรับตัวทางดานพนักงาน
ทั้งทางดานปริมาณ
(Quantitative) และคุณภาพ (quality) ไปพรอม ๆ กันเพื่อใหสอดรับกับโลกาภิวัตนทางการเงินมา
โดยตลอด ในแงการปรับตัวทางดานปริมาณ ธนาคารเคยรับพนักงานเพิ่มปละประมาณ 1,200 คน
หรือประมาณ 8% ตอป เพื่อใหสอดรับกับการขยายตัวของสาขาซึ่งขยายปละ 30-40 สาขา แตในป
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2536 เปนตนมา ธนาคารกสิกรไทย ไดหยุดรับพนักงานในลักษณะเดิมแตรับพนักงานเพิ่มขึ้นเพียง
ปละ 100 คน หรือคิดเปนเพิ่มขึ้นเพียงปละ 0.61% นอกจากนี้ยังมีการปรับตัวทางดานพนักงานใน
แงคุณภาพ ในหลายดานพรอม ๆ กัน กลาวคือ เมื่อมีการหยุดรับพนักงานในลักษณะเดิมแตรับ
พนักงานเพิ่มเพียง 100 คน ในจํานวน 100 คน ที่เพิ่มขึ้นเปนพนักงานทางดานเทคโนโลยีเพื่อสอด
รับกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีในภายหลังของธนาคารอัน ไดแก พวกที่จบทางดาน
คอมพิวเตอร สถิติ วิทยาศาสตรและอุตสาหการ
เพื่อใหสอดคลองรับกับโลกาภิวัตนทางการเงิน เมื่อธนาคารมีปญหาเรื่องคนที่มี
ความรูภาษาอังกฤษ ธนาคารจึงรับคนที่มีความรูทางภาษาอังกฤษ ธนาคารไดใหทุนพนักงานและ
บุคคลทั่วไป เปนการใหทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาโทกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ
ศึกษาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาฝกงานและดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ ศึกษา
ตอระดับปริญญาโทกับสถาบันการศึกษาในประเทศ และศึกษาดานการธนาคาร ณ สมาคม
สถาบันการศึกษาการธนาคาร และสถาบันการเงินในประเทศอีกดวย
นอกจากนี้ธนาคารยังตองการพนักงานที่ใชภาษาจีนไดในยุคที่ตลาดใหม
(Emerging Market) เชน จีน อินโดจีน เปดตัวออกมา ธนาคารกสิกรไทย จึงมีโครงการให
ทุนการศึกษาภาษาจีน ทั้งทุนศึกษาภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีระยะเวลา
ศึกษา 1 ป และทุนการศึกษาภาษาจีนที่ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย รวมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยปกกิ่ง และโดยโครงการนี้ ธนาคารไดนิสิตเอก
ภาษาจีนมาทํางานธนาคาร 20 คน
การปรับตัวทางดานองคกรและเทคโนโลยี
ธนาคารกสิกรไทยไดปรับตัวทางดานองคกรเปนอยางมาก
Reengineering โดยหลักคิดพื้นฐานสามารถสรุปได ดังตอไปนี้

ธนาคารไดใชการ

ในสวนของธนาคารกสิกรไทย ไดนํามาใชใน 2 สวนคือ
1.ไดใชในการสรางกระบวนการทํางานในสั้นลง
โดยเฉพาะสาขาซึ่งมีอยู
ประมาณ 400 สาขา ในขณะนั้นคือป 2536 หรือคิดเปนกําลังคน จํานวน2 ใน
3 ของกําลังแรงทั้งหมด โดยการ Reengineering ที่สาขาสนามเปาเปนสาขา
แรกจนกระทั่งป 2537 จึงสําเร็จ
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2.การ Reengineering สํานักงานใหญ เดิมระบบการบริหารงานในสํานักงาน
ใหญจะเปนระบบ (ลําดับขั้น) งานชิ้นหนึ่งจะผานคน 3 ถึง 4 คนจึงจะถึง
หัวหนาโดยไมรูวางานนั้นสําเร็จโดยใคร เสียเวลาและไมสรางความรับผิดชอบ
จึงมีการ Reengineer สํานักงานใหญมาเปนองคกรแบบแบนราบ (Flat
organization) คือ ยกเลิกสายงานแบบลําดับชั้น (hierarchy) พนักงานนั้นมี
อํานาจตัดสินใจไดเลย มีการรูงานทั้งระบบ มีความรับผิดชอบ รูนโยบายเร็ว
กวาเดิม การปรับโครงสรางองคกรนี้ใชเวลา 2 ป เสร็จสมบูรณเมื่อป 2540
พรอม ๆ กับการ reengineering กระบวนการทํางานของทั้งสาขาและสํานักงาน
ใหญใหสั้นลง ธนาคารกสิกรไทย ไดแยกบริษัทที่มีความชํานาญเฉพาะดาน (specialization)
ออกมาตางหากและถือหุนเกือบทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน อันไดแก บริษัท
ศูนยวิจัย กสิกรไทย จํากัด ทํางานทางดานการวิจัยและวิชาการ บริษัทโพรเกรส แอมไพรซัล จํากัด
ที่ทําทางดานเปนสํานักงานตรวจสอบบัญชี บริษัทโปรเกรส ซอฟทแวร เปนบริษัทที่สราง ผลิตและ
ขายทางดานซอฟทแวรตาง ๆ และบริษัทศูนยประมวลผล จํากัด นอกจากนี้ธนาคารกสิกรไทย
เล็งเห็นวา ความแตกตางทางดานศักยภาพของการแขงขันระหวางธนาคารกสิกรไทย กับธนาคาร
ตางประเทศรายใหม คือ (ระบบสารสนเทศ) ที่เหนือกวากลาวคือ ธนาคารจะรูวาลูกคาคนหนึ่ง ๆ
ใชบริการของธนาคารดานใดบาง information นั้นหมายความวาในอีกดานหนึ่งจะเปนการ
generate รายไดและผลกําไรทั้งของลูกคาและธนาคารนั้นเอง
ดังนั้น การจะแขงขันกับธนาคารตางประเทศไดตองมี 6 แผนกประกอบกัน เพื่อให
มีสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมของลูกคาไดอยางสมบูรณ คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ฝายวิศวกรรมสารสนเทศ
ฝายประมวลผล
ฝายวิจัยและวิชาการ
ฝายสงเสริมการปฏิบัติการ
ฝายวิจัยพัฒนากระบวนการ
ฝายโทรคมนาคม
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ทั้งนี้ ฝายวิจัยและพัฒนาระบบงาน ฝายวิศวกรรมระบบงานสารสนเทศ ฝาย
ประมวลผลระบบงานสารสนเทศ
และฝายโทรคมนาคมซึ่งอยูในสายงานทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศ ธนาคารกสิกรไทยไดปรับปรุงจนแลวเสร็จในป 2539
การปรับตัวหลังวิกฤตการณทางเศรษฐกิจของธนาคารกสิกรไทย
การปรับตัวครั้งใหญทั้ง 4 ดาน ของธนาคารกสิกรไทยเปนระยะ ๆ ตั้งแตกอนเกิด
วิกฤตการณและหลังเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจชวยใหการเผชิญหนาปญหาวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจ และการทําธุรกรรมทางการเงินในอนาคตของธนาคารมีความยืดหยุนและมีความเปนไป
ไดสูง
เมื่อเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ธนาคารไดปรับลดพนักงานเพื่อลดรายจายของ
ธนาคารเหมือนกับที่ธนาคารอื่น ๆ ทํา โดยธนาคารไดปรับลดพนักงานลงอีก คือ รอยละ -2.35 ในป
2540 รอยละ 2.88 ในป 2541 และปรับลดพนักงานอยางมากคือรอยละ -10.42 ในป 2542 มีการ
ปรับปรุงสาขา 40 แหง โดยใหมีพนักงานเหลือเพียงแหงละ 6-8 คน โดยใหมีผูจัดการสาขาคนเดียว
ดูแลสาขายอย 3-4 แหง ทั้งนี้ลาสุดมีการปรับปรุงไปแลว 27 สาขา ในเขตอําเภอรอบนอกซึ่งเมื่อมี
การปรับปรุงครบ 40 สาขา จะชวยลดตนทุนของธนาคารไดรอยละ 20-30 แผนงานตอไปคือ ให
ผูจัดการ 27 สาขา โอนเขาไปทํางานในสวนงานกลุมงานธุรกิจขนาดใหญ รวมทั้งมีการวางแผนจะยุบ
รวมสาขาและปดสาขาที่ไมสรางกําไรดวย
ในประการตอมา ธนาคารไดเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารเองโดยไมไดพึ่งความ
ชวยเหลือของรัฐบาลตามมาตรการ 14 สิงหาคม 2541 ธนาคารไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน
9,800 ลานบาทเปน 13,560 ลานบาท เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2541 และเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน
26,900 ลานบาท เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2542
อาจกลาวไดวา การปรับตัวของธนาคารกสิกรไทย ทั้ง 2 ประการหลังจาก
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ทั้งการปรับลดจํานวนพนักงานและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร
นับเปนการปรับตัวที่เสริมการปรับตัวครั้งใหญอยางตอเนื่องของธนาคารที่ดําเนินการมาตลอด โดย
การปรับตัวครั้งใหญดังกลาวเปนการรองรับการเปดเสรีทางดานการเงิน ซึ่งจะมีการแขงขันจาก
ธนาคารและสถาบันการตางประเทศมากขึ้น ดังนั้นการปรับลดจํานวนพนักงานและการปรับปรุง
ระบบการทํางานในสาขาตาง ๆ ของธนาคาร หลังเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ จึงเปนการปรับลด
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ตนทุนการดําเนินงาน ในขณะที่การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยธนาคารเอง เทากับเปนการเพิ่ม
ศักยภาพในการทําธุรกรรมทางการเงินโดยปลอดพนจากการควบคุมอยางใกลชิดจากทางการไป
ในเวลาเดียวกันดวย
นอกจากนี้ ธนาคารฯไดเพิ่มความสามารถในเชิงการแขงขันทางดานธุรกรรมทาง
การเงินใหมของธนาคาร ใหสูงกวาเดิมโดยการแตงตังคณะกรรมการธนาคารที่เปนชาวตางชาติอีก
2 คน คือ Mr.Charles L.Coltmon III และ Mr.William Mark Evan ซึ่งเปนผูมีประสบการณและ
ความชํานาญในการทําธุรกรรมทางการเงินใหม ๆ มาก
Mr.Charles L.Coltmon III เคยเปน Vice Chairman ของ First Union
Corporation มีทั้งประสบการณทางดาน Risk Management เคยดูแลเรื่อง Latin American Debt
crisis และปจจุบันยังดูแล Asian Debt crisis อีกดวย สวนประสบการณทางดาน Financial
market เขามีประสบการณทางดาน Deal Structure และทํา Merger Negotiation ดวย
สวน Mr.William Mark Evan เคยเปนเจาหนาที่ระดับบริหารของ Investment
Banker ระดับโลก คือ Goldman Sachs ประจํากรุงลอนดอน
เมื่อพิจารณาจากโครงสรางผูถือหุนของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทยไมใชเปนของตระกูลล่ําซําตอไป โดยนายบัณฑูร ล่ําซํา ถอยตัวเองออกไปนั่ง
ตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและแตงตั้งคนนอกตระกูลอยาง ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล ขึ้น
ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการแทน
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ตาราง 9 โครงสรางผูถือหุนรายใหญ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
ณ วันปดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล วันที่ 11 กันยายน 2551
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อผูถือหุน

จํานวนหุน
สัดสวน
สามัญที่ถือ (รอยละ)
239,326,019
10.00
167,286,276
6.99
103,143,381
4.31
69,925,840
2.92
68,050,790
2.84
56,056,610
2.34
37,841,200
1.58

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
State Street Bank and Trust Company
Chase Nominees Limited
HSBC (Singapore) Nominees Pte, Ltd.
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
Nortrust Nominess Ltd.
State Street Bank and Trust Company, for
Australia
Mellon Bank, N.A.
37,287,822
N.C.B. Trust Limited-RBS as Dep for FS
35,816,400
Chase Nominees Limited 1
34,315,461
ผูถือหุนอื่น
1,544,212,394
ยอดรวมทุนชําระแลว
2,393,260,193
ผูถือหุนสัญชาติไทย
1,223,638,771
ผูถือหุนสัญชาติตางดาว
1,169,621,422

1.56
1.50
1.43
64.52
100.00
51.12
48.88

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด เริ่มเปดดําเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2509
โดยการควบกิจการของธนาคารเกษตร จํากัด และธนาคารมณฑล จํากัด ซึ่งเปนธนาคารพาณิชยที่
มีรัฐบาลเปนผูถือหุนใหญทั้งคูเขาเปนธนาคารเดียวกันตามนโยบายของรัฐบาลและไดใชชื่อใหมวา
"ธนาคารกรุงไทย จํากัด" ใชชื่อภาษาอังกฤษวา "KRUNG THAI BANK LIMITED" ใชสัญลักษณ
"นกวายุภักษ" ซึ่งเปนเครื่องหมายของกระทรวงการคลัง เปนสัญลักษณประจําของธนาคารจนถึง
ปจจุบัน ในระยะแรกของการกอตั้งธนาคารกรุงไทย จํากัด ไดใชสถานที่สํานักงานใหญของธนาคาร
เกษตร จํากัด ซึ่งตั้งอยูที่ ถนนเยาวราช เปนที่ทําการสํานักงานใหญ และมีสาขารวม 81 แหง
พนักงาน 1,247 คน สินทรัพยรวม 4,582.10 ลานบาท และทุนจดทะเบียน 105 ลานบาท
วัตถุประสงคของการรวมธนาคารทั้งสองใหเปนธนาคารของรัฐ
ที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง
สามารถคุมครองผูฝากเงิน และบริการลูกคาไดกวางขวางขึ้น ตลอดจนสามารถ อํานวยประโยชน
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไดมากขึ้นดวย ผลการดําเนินงานของธนาคาร ไดขยายตัว
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เติบโตขึ้นมาเปนลําดับ ทําใหอาคารสํานักงานใหญเดิมคับแคบไมสะดวก และไมคลองตัว ในการ
ปฏิบัติงาน ธนาคารจึงไดยายที่ทําการสํานักงานใหญมาตั้งอยู ณ อาคารเลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท เมื่อ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2525 และไดใชเปนที่ทําการสํานักงานใหญมาจนถึงปจจุบัน ในเดือนมีนาคม
2530 ธนาคารกรุงไทย ไดรับมอบหมายใหเขาไปชวยบริหารงาน ในโครงการ 4 เมษา ตอจาก
ธนาคารแหงประเทศไทย โดยเนนการบริหารในเชิงธุรกิจ ตอมาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2530
ธนาคารกรุงไทยไดรับโอนสินทรัพยและหนี้สินของธนาคารสยาม จํากัด มาบริหารตามนโยบายของ
กระทรวงการคลัง เนื่องจากการดําเนินธุรกิจของธนาคารสยาม มีปญหาหลายดานที่ไมสามารถ
แกไขไดในระยะเวลาอันสั้น ทําใหเปนภาระที่รัฐจะตองจัดการใหความชวยเหลือ และหลังจากการ
รวมกับธนาคารสยาม จํากัด แลวธนาคารกรุงไทยจะกลายเปน ธนาคารพาณิชยของรัฐเพียงแหง
เดียว มีสินทรัพยมากเปนอันดับสองของประเทศ สามารถจะสนองตอบนโยบาย การเงินการคลัง
ของประเทศ และสามารถแสดงบทบาทความเปน "ธนาคารนํา" (LEAD BANK) ได ความกาวหนา
ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) นับตั้งแตปพ.ศ. 2509 ที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด ไดเริ่มดําเนิน
กิจการมา ธนาคารกรุงไทยไดเติบโตขึ้นอยางมั่นคง และรวดเร็ว มีการปรับปรุง และขยายองคกร
งานใหม ทั้งในสํานักงานใหญและสาขา ซึ่งทําใหธนาคาร สามารถใหบริการตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดมากยิ่งขึ้นกระทั่งป พ.ศ.2531ธนาคารกรุงไทย จัดเปนธนาคารพาณิชยเพียง
แหงเดียว ที่มีสาขาอยูครบทั่วทุกจังหวัดของประเทศ และยังมีแผนงานจะขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก
โดยเนนการเปดสาขาในเขตรอบนอก ที่ความเจริญกําลังขยายตัวออกไป ซึ่งทําใหธนาคารสามารถ
ใหบริการดวยความรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ธนาคารกรุงไทยยังไดนําเทคโนโลยีทันสมัยมาใชกับ
งานใหบริการแกลูกคา และการปฏิบัติงานภายในธนาคาร โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตั้งระบบ
ออนไลน และเครื่องเอทีเอ็ม ซึ่งธนาคารกรุงไทยนับเปนธนาคารแรกที่สามารถติดตั้งไดครบ 73
จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2531 และในป 2532 ไดติดตั้งเครื่องเอทีเอ็มเพิ่มขึ้นไม
นอยกวา 50 เครื่อง จากที่มีอยูเดิม 171 เครื่อง ทําใหธนาคารสามารถใชอุปกรณคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีที่มีอยู ใหเกิดประโยชนตอการดําเนินงานของธนาคารไดอยางรวดเร็วและกวางขวาง
ขณะเดียวกันธนาคารก็ไดขยายขอบขายการใหบริการดานนี้ออกไปอีก โดยเปดใหมีบริการธนาคาร
ออฟฟศแบงคกิ้ง เพื่อใหขอมูลทางการเงินที่ถูกตองและทันกับเวลาในการตัดสินใจทางธุรกิจของ
ลูกคาเอง
ความกาวหนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ
การนําหุนของธนาคารเขาสูตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2532 นับเปนรัฐวิสาหกิจแหงแรกที่นําหุนเขา
ซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพยฯ โดยไดเริ่มเปดการซื้อ - ขายหุนของธนาคารกรุงไทย ในตลาด
หลักทรัพยฯ ตั้งแตวันที่ 2 สิงหาคม 2532 เปนตนมา และไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่
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24 มีนาคม 2537 โดยใชชื่อ "ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)" (KRUNG THAI BANK PUBLIC
COMPANY LIMITED)
ตาราง 10 โครงสรางการถือหุน
รายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 (ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน) มีดังนี้
รายชื่อ

สามัญ
6,306,635,967

1.กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน
2.กองทุนรวมวายุภักษหนึ่ง
414,340,615
3.State Street Bank and Trust 234,803,617
Company
4.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
231,380,923
5.Mellon Bank, N.A.
213,596,200
6.HSBC (Singapore) Nominees Pte. 173,260,624
Ltd.
7.Littledown Nominees Limited 9
133,505,400
8.สํานักงานประกันสังคม
109,770,000
9.The Bank of New York (Nominees) 100,054,316
Ltd.
10.Nortrust Nominess Ltd.
99,586,513
11.ผูถือหุนอื่น
3,162,814,825
11,179,749,000
รวม

จํานวนหุน
บุริมสิทธิ
รวม
รอยละ
- 6,306,635,967 56.38
5,452,190
-

419,792,805
234,803,617

3.76
2.10

60
-

231,380,983
213,596,200
173,260,624

21.07
1.91
1.55

-

133,505,400
109,770,000
100,054,316

1.19
0.98
0.89

99,586,513
47,750 3,162,862,575

0.89
28.28

5,500,000 11,185,249,000

100.00

หมายเหตุ : ผูลงทุนสามารถสืบคนโครงสรางการถือหุนที่เปนปจจุบันไดที่ www.ktb.co.th กอนการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2550
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การบริหารการพัฒนาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย เปนธนาคารที่อยูภายใตการสังกัดของกระทรวงการคลัง ดังนั้น
ความเปนระบบราชการจึงเขามามีบทบาทและเกี่ยวของกับธนาคารกรุงไทยคอนขางมาก แมวา
ธนาคารจะมีความพยายามที่จะใชระบบการบริหารและระบบงานแบบภาคเอกชนก็ตาม ซึ่งก็ทําให
การทํางานในบางสวนมีความคลองตัว และในบางสวนมีขอจํากัดอยูบาง ดังนั้นในการบริหารการ
พัฒนาของธนาคารกรุงไทย จึงไมมีอะไรที่โดดเดนจนเกินไป กลาวคือโดยสวนใหญแลวจะเปน
การพัฒนาในสวนที่เกี่ยวของกับระบบงานการบัญชี
การปรับปรุงระบบงานภายใน
การ
พัฒนาการใหบริการโดยทั่วไป
การพัฒนาระบบการใหสินเชื่อ การเสริมประสิทธิภาพดาน
เทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อใชกับงานภายในของธนาคารและลูกคา ฯลฯ เปนตน ทั้งนี้ ความมุงหวังอัน
สําคัญของธนาคารกรุงไทยในการพัฒนาดังกลาวก็คือ ตองการที่จะทําใหธนาคารมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น แตทั้งหมดก็กาวไปไดในระดับหนึ่งเทานั้น เพราะความที่ธนาคารยังยึดโยงอยูกับความ
เปนระบบราชการจึงทําใหการพัฒนาไมสามารถกระทําไดอยางรวดเร็ว
ดังนั้นจึงไมตองสงสัยหรือแปลกใจเลยวา
ทําไมวิกฤตการณทางการเงินและ
เศรษฐกิจจึงสงผลลัพธและผลกระทบตอธนาคารกรุงไทยคอนขางมาก ลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
มีคอนขางสูง การเพิ่มทุนของธนาคารจึงมีอัตราที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารโดยทั่วไป
ผลการดําเนินงานจะมีผลขาดทุนสุทธิคอนขางสูงมาก
ทั้งหมดทั้งปวงจึงเปนเรื่องที่มีความ
เกี่ยวของกับวรรณกรรมของการบริหารการพัฒนาธนาคารที่ดําเนินมายังไมแข็งแกรงอยางเพียงพอ
จึงไมสามารถตานกระแสแหงความเสียหายได ทั้งนี้เปนไปตามกรอบแนวความคิดของศาสตรการ
บริหารที่วา “ถาระบบบริหารมีความแข็งแกรงมาก ความเสียหายก็จะนอยแตถาระบบบริหารมี
ความแข็งแกรงนอย เพราะขาดการบริหารการพัฒนาที่ดีและอยางตอเนื่อง ความเสียหายก็จะมี
มาก”
ธนาคารกรุงไทยกับการดําเนินงานตอบสนองตอนโยบายของรัฐ
ธนาคารกรุงไทยเปนธนาคารพาณิชยเพียงแหงเดียวที่มิไดเปนของเอกชนกอนที่
จะตกเปนของรัฐ การดําเนินงานที่ผานมาของธนาคารกรุงไทยในอดีตนั้น อยูในฐานะเครื่องมือ
ของทางการหรือเปนธนาคารตามนโยบายมาตลอด
ในทํานองเดียวกันเมื่อทางการแทรกแซง
สถาบันการเงิน อื่น ๆ ธนาคารกรุงไทยก็มักถูกเรียกใชเปนประจําเกี่ยวกับกรณีการแกปญหา
สถาบันการเงินโดยรัฐบาลชวน 2 ผานทางธนาคารกรุงไทยนั้น อัมมาร สยามวาลา และณัฐนันท
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วิจิตรอักษร (2546 : 167) ไดสรุปไววา ภาระหนักที่มีตอธนาคารกรุงไทยคือ การดําเนินการตาม
มาตรการ 14 สิงหาคม 2541 ที่ตองรวมกิจการกับธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ (เฉพาะ
สินทรัพยดี) และธนาคารมหานคร แมวาการรวมกิจการที่เกิดขึ้นจะเปนผลดีตอธนาคารกรุงไทย
ในแงของการขยายเครือขายการดําเนินงานที่มากขึ้นจากธนาคารมหานคร แตภาระที่ตามมาดวย
ไมเพียงแตจํานวนพนักงานที่ดูจะมากเกินไปเทานั้น
ปญหาการเสื่อมคุณภาพของสินทรัพยซึ่ง
กลายเปนหนี้เสียในเวลาตอมานั้นไดเปนปญหาใหญของธนาคารกรุงไทย แมในชวงตนของการ
รวมกิจการ กองทุนฟนฟูฯ จะแปลงหนี้ของสองธนาคารนี้รวมเขามาเปนทุนของธนาคารกรุงไทย
แลวก็ตาม หลังจากชวงตนป 2541 กองทุนฟนฟูฯ ไดอัดฉีดเงินเขาไปชวยเหลือธนาคารกรุงไทย
และธนาคารอื่น ๆ ที่ตกมาเปนของรัฐจํานวนมาก แตการอัดฉีดเงินดังกลาวมีไดเปนการลงทุนเพื่อ
ผลตอบแทนในอนาคต
เปนแตเพียงการถมเงินเขาไปเพื่อกลบความเสียหายเดิมของ
ธนาคารกรุงไทย
เทากับวาความเสียหายเดิมเหลานี้กลายเปนความเสียหาของกองทุนฟนฟูฯ
กระนั้นก็ตามมาตรการที่ผานมายังไมเพียงพอที่จะแกปญหาของธนาคารกรุงไทยได
ธนาคารกรุงไทยจึงตองการทุนเพิ่มเพื่อจัดการกับปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะปญหาสําคัญจากหนี้เสีย
ในการจัดการกับปญหาหนี้เสียของธนาคารกรุงไทยนั้น กองทุนฟนฟูฯ ไดดําเนินการแยกหนี้เสีย
ของธนาคารกรุงไทยมาจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพยสุขุมวิทซึ่งกองทุนฟนฟูเปนเจาของ ภายหลัง
จากที่ธนาคารกรุงไทยไดแยกหนี้เสียออกมาแลว ซึ่งสงผลดีในทางบัญชีอยางมากเนื่องจากทําให
เงินสํารองที่เคยกันไวสําหรับหนี้เสียสามารถนํากลับมาใชเปนทุนได
และธนาคารกรุงไทยก็
สามารถตัดทุนจายคืนกองทุนฟนฟูฯ ไดเทากับจํานวนเงินสํารองที่ไดรับกลับมาคือ 108,000
ลานบาท
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ตาราง 11 ลําดับเหตุการณธนาคารกรุงไทย
มี.ค. 2539

ธนาคารแหงประเทศไทยสั่งใหธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการเพิ่มทุน
โดยกองทุนฟนฟูฯ ซื้อหุนทั้งจํานวนเปนเงิน 5,400 ลานบาท
ส.ค. 2539 ธนาคารแหงประเทศไทยสั่งใหธนาคารกรุงเทพพาณิชยการเพิ่มทุนโดย
กองทุนฟนฟูฯ ซื้อหุนทั้งจํานวนเปนเงิน 22,500 ลานบาท
พ.ค. 2540 กองทุนฟนฟูฯ เขาควบคุมการดําเนินงานของธนาคารและไดลงนาม
สัญญาวาจางบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเปนผูบริหารธนาคาร
กรุงเทพฯ พาณิชยการเปนเวลา 7 ป
ม.ค. 2541 ธนาคารแหงประเทศไทยสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการธนาคาร
มหานคร
ก.พ. 2541 ธนาคารแหงประเทศไทยสั่งลดทุนธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ
เหลือหุนละ 50 สตางค และใหกองทุนฟนฟูฯ เขาเพิ่มทุน 10,000 ลานบาท
และสั่งลดทุนธนาคารมหานครเหลือหุนละ 1 สตางค และใหกองทุนฟนฟูฯ
เขาเพิ่มทุน 32,000 ลานบาท
ส.ค. 2541 รัฐบาลเลือกธนาคารกรุงไทยเปนแกนควบรวมกิจการของธนาคาร
มหานครและรับโอนสินทรัพยดีและเจาหนี้ของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ
ก.ย. 2543 กองทุนฟนฟูฯ แยกหนี้เสียของธนาคารกรุงไทยมาจัดตั้งเปนบริษัท
บริหารสุขุมวิท
ที่มา : วันวลิต ธารไทรทอง: 2549
ธนาคารกรุงไทยกับการแทรกแซงจากฝายการเมือง
ถึงแมวา
ฝายบริหารธนาคารกรุงไทยจะพยายามทําใหธนาคารกรุงไทยมีการ
บริหารจัดการแบบเอกชน โดยปลอดจากอิทธิพลจากฝายการเมืองแตเทาที่ผานมาพบวา ธนาคาร
ยังไมสามารถปลอดจากภาวะดังกลาวได
กรณีตัวอยางที่สําคัญไดแกกรณี
ขอกลาวหาที่
นักการเมืองเขามามีผลประโยชนเกี่ยวของกับธนาคารกรุงไทย
ซึ่งพบวาฝายการเมืองเขามา
แทรกแซงหรือเกี่ยวของกับธนาคารกรุงไทยมาโดยตลอด
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ปญหาการแทรกแซงจากฝายการเมืองที่มีตอธนาคารกรุงไทย
ในยุคพรรค
ประชาธิปตยเปนรัฐบาล ไดแก ปญหาความไมมั่นคงทางการเงินของธนาคารกรุงไทย ซึ่งเปน
ประเด็นทางการเมือง โดยปญหาที่วา ธนาคารกรุงไทยมีเงินใหกูที่ไมกอรายได (Non-Performing
Loans) จํานวนมาก ในขณะที่ฝายบริหารของธนาคารกรุงไทยอางวา เงินใหกูที่ไมกอรายไดมี
เพียงรอยละ 59 ของสินเชื่อรวม Pricewaterhouse Coopers (PwC) บรรษัทบัญชียักษใหญ
ระหวางประเทศ ซึ่งรับจางประเมินการบริหารและผลปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทยเสนอรายงาน
เบื้องตนวา อัตราสวนดังกลาวนี้อาจสูงถึง 84%นอกจากนี้ยัง รายงานวา ความขาดเสถียรภาพ
ทางการเงินของธนาคารกรุงไทย สวนหนึ่งเกิดจากความหละหลวมของกระบวนการจัดสรรสินเชื่อที่
ไมรัดกุม และไมรอบคอบโดยมิไดประเมินฐานะการเงินของลูกหนี้ และมิไดประเมินศักยภาพของ
โครงการเงินกูอยางรอบคอบ ฝายคานในขณะนั้นกลาวหาวา ปญหาหนี้เสียของธนาคารกรุงไทย
เกิดขึ้นในยุคที่นายศิรินทร นิมมานเหมินท นองชายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังดํารง
ตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ สื่อมวลชนรายงานขาวไปในทางชวนใหเชื่อวา ระบบพวกพอง
(Cronyism) มีความสําคัญตอการจัดสรรสินเชื่อของธนาคาร ดังกลาว และนอกจากนั้นไดแกการ
ที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีการปฏิบัติอยางลําเอียง เมื่อสถาบันการเงินเอกชนมีฐานะ
งอนแงน กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยจะสั่งใหสถาบันการเงินเหลานั้นเพิ่มทุน
บางแหงถูกสั่งใหลดทุนกอนการเพิ่มทุน
โดยที่หลายแหงถูกสั่งปดกิจการ
แตในกรณี
ธนาคารกรุงไทย เมื่อมีฐานะงอนแงนกลับไมถูกแมแตสั่งใหลดทุน ในอีกดานหนึ่งเมื่อผูบริหาร
สถาบันการเงินเอกชน มีประพฤติกรรมสอไปในทางฉอฉล หรือประพฤติมิชอบ ธนาคารแหง
ประเทศไทยมักจะดําเนินคดีกับบุคคลเหลานั้น แตผูบริหารธนาคารกรุงไทยที่มีสวนสรางปญหา
ความขาดเสถียรภาพของธนาคารดังกลาวกลับไมถูกดําเนินคดี ไมวาผูบริหารดังกลาวจะเปนใครก็
ตาม
ในยุคพรรคไทยรักไทย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรเปนนายกรัฐมนตรี มีขอกลาวหาวา
ไดเขามาเกี่ยวของในกรณีสั่งคณะกรรมการของธนาคารกรุงไทยใหปลอยเงินกูแกกฤษดามหานคร
8 พันลานบาท เพื่อนําไปซื้อหนี้จากธนาคารกรุงเทพ ที่มีมูลคาเพียง 4 พันลานบาท สวนตางทุจริต
กวา 4 พันลาน นี้ พบวาไหลเขาบัญชีบุตรและบริวาร 164 ลานบาท โดยพบวา พ.ต.ท. ทักษิณ และ
พวก กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมาย
อื่น กรณีใหธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อนุมัติสินเชื่อจํานวนมาก โดยเสียหายแกระบบ
เศรษฐกิจของรัฐ
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โดย คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ (คตส.)
ไดเขาไปตรวจสอบการฟองรองกลาวโทษธนาคารกรุงไทย ของธปท. เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทยมีการ
ปลอยกูใหแกบริษัทโกลเดน เทคโนโลยี อินดัสเทรียล พารค จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ
บริษัทกฤษดามหานคร โดยธนาคารแหงประเทศไทย. ตรวจพบวา ธนาคารกรุงไทยปลอยสินเชื่อ
ใหกับบริษัท โกลเดนเทคโนโลยีฯ วงเงิน 9,900 ลานบาท โดยนําที่ดินยานสนามบินสุวรรณภูมิ กวา
4,000 ไร มาค้ําประกันซึ่งบริษัท โกลเดนเทคโนโลยีฯ ไดใหเหตุผลวาจะนําเงินกูไปไถถอนที่ดินที่ติด
จํานองกับธนาคารกรุงเทพ 8,000 ลานบาท อีก 1,900 ลานบาท นํามาพัฒนาที่ดินเกาและไปซื้อ
ที่ดินใหม อยางไรก็ตาม ปรากฏวาบริษัทนําไปไถถอนเพียง 4,446 ลานบาท สวนที่เหลือเกือบ
4,000 ลานบาท นําไปใชผิดวัตถุประสงค โดยมีกระแสเงินสวนหนึ่งไปเขาบัญชีของบุคคลที่
เกี่ยวของกับนักการเมือง 2 ราย โดยธนาคารแหงประเทศไทยไดติดตามเสนทางเงินพบวา มีการ
โอนเงินไปใหแกบุคคลที่เกี่ยวกับนักการเมืองพรรคใหญจริงจํานวน 2 ราย โดยบริษัท โกลเดนฯ ได
สั่งจายเปนแคชเชียรเช็คจํานวน 2 ราย มีจํานวนกวา 100 ลานบาท 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับเปน
จํานวนเงินประมาณ 30 ลานบาท อยางไรก็ตามธปท. เชื่อวา ยังมีการโอนเงินใหแกบุคคลที่
เกี่ยวของกับนักการเมืองอีกหลายคนซึ่งขอมูล ธนาคารกรุงไทยระบุวา นักการเมือง 2 คน ที่
เกี่ยวของกับกรณีดังกลาวเปนนักการเมืองพรรคไทยรักไทย
เปนเจากระทรวงเกรดเอในรัฐบาล
ทักษิณ 1
ทั้งนี้ ผูที่มีรายชื่อ ใหถูกดําเนินคดีประกอบดวย กลุมนักการเมืองและพวก ซึ่งมี
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายพานทองแทและคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เปนตน กลุม คณะกรรมการ
บริหารธนาคาร ซึ่งมี ร.ท. สุชาย เชาววิศิษฐ อดีตประธานกรรมการบริหารธนาคารและกลุม
คณะกรรมการสินเชื่อ ซึ่งมี นาย ประพันธพงศ ศิริโยธิน คณะกรรมการสินเชื่อ เปนตน กลุม
พนักงานเจาหนาที่ และ กลุมนิติบุคคล ซึ่งมี บริษัทอารเคโปรเปสชั่นนัลจํากัด บริษัทกฤษดามหา
นครจํากัด เปนตน ในคดีดังกลาว พ.ต.ท. ทักษิณและนายพานทองแท บุตรชาย ถูกกลาวหา วาใช
อิทธิพลเพื่อใหมีการปลอยเงินกูที่ผิดกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทยรายหนึ่ง
ยืนยันวา กอนการประชุมเพื่ออนุมัติสินเชื่อ ร.ท. สุชาย เชาววิศิษฐ ประธานกรรมการบริหารไดรับ
คําสั่งจากบิ๊กบอส ใหปลอยเงินกูรายนี้ ทั้งนี้ ทุกคนในบอรดเขาใจตรงกันวา บิ๊กบอส นี้หมายถึง
พ.ต.ท. ทักษิณ เพราะ ร.ท. สุชาย ใชเอยถึง พฺ.ต.ท.ทักษิณตลอดเวลา สําหรับนายพานทองแทนั้น
ถูกตั้งขอหา เพราะมีเงินบางสวนที่เกี่ยวของกับการปลอยกูครั้งนี้ โอนเขาบัญชีตนเอง
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ธนาคารแหงประเทศไทย ไดรองทุกขกลาวโทษตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติให
ดําเนินคดีผูบริหารธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบุคคลที่เกี่ยวของในกรณีใหสินเชื่อแก
บริษัทอารเค โปรเฟสชั่นนัล จํากัด การอนุมัติสินเชื่อใหบริษัทโกลเดน เทคโนโลยี อินดัสเทรียล
พารค จํากัด และการอนุมัติขายหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพของบริษัทกฤษดามหานคร จํากัด
(มหาชน) ซึ่งผูบริหารธนาคารกรุงไทย ฯ จํากัด (มหาชน) ไดใหสินเชื่อแกกลุมบริษัทกฤษดามหา
นคร ซึ่งมีสถานะอยูในกลุมลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารกรุงไทย เนื่องจากผูอํานวยการ
ฝาย ฝายกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจนครหลวง ไดเคยจัดอันดับความเสี่ยงของกลุมกฤษดามหานคร ใน
อันดับ 5 คือ ไมสามารถอนุมัติสินเชื่อใหได
ปญหาหนี้เสียของธนาคารกรุงไทย
ในยุคพรรคไทยรักไทยเปนรัฐบาล ตัวเลขหนี้เสียของธนาคารกรุงไทยที่เพิ่มขึ้นกวา
4.6 หมื่นลานบาท หรือเพิ่มจากรอยละ 7 เปนรอยละ 12 ของสินเชื่อทั้งหมด เปนเหตุใหธนาคาร
ตองตั้งสํารองหนี้เพิ่มขึ้นนั้น แม ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจะ
ออกมาระบุวา การที่ธนาคารตั้งสํารองหนี้เพิ่มเพราะตองการความเขมขนใหแกฐานะการเงินของ
ธนาคาร ไมไดเกิดจากการมีหนี้เสียเพิ่มขึ้นแตอยางใด ขณะที่ผูบริหารกรุงไทยชี้แจงวา การตั้ง
สํารองหนี้เพิ่มเพราะธนาคารไดจัดชั้นหนี้เขมงวดมากขึ้นเปนไปตามเกณฑของธนาคารเพื่อการ
ชําระหนี้ระหวางประเทศ (บีไอเอส) หรือที่เรียกวา บาเซิล 2 ทําใหตัวเลขหนี้เสียของธนาคารมี
มากขึ้น
คําชี้แจงดังกลาวอาจฟงไมขึ้นนัก ประการหนึ่งเปนเพราะตัวเลขแสดงใหเห็นเปน
ขอเท็จจริง อีกประการหนึ่ง การปฏิบัติตามบาเซิล 2 คาดวาจะยังไมมีธนาคารใดนํามาใชในชวง
นี้เพราะยังมีเวลาอีก 2 ป ขณะนี้อยูในชวงนํากฎเกณฑืของบาเซิล 2 มาวิเคราะหรวมกับพอรต
การปลอยสินเชื่อของแตละธนาคาร
ทําใหเกิดคําถามถึงที่มาของปญหาวาสวนหนึ่งเปนเพราะนโยบายรัฐบาลตองการ
ใหกรุงไทยขับเคลื่อนนโยบายรัฐ โดยเฉพาะนโยบายประชานิยมสงผลใหปลอยกูใหกับโครงการ
ตาง ๆ ที่รัฐบาลคิดคนขึ้นมา แมวาบางโครงการจะมีผลตอบแทนตอการลงทุนต่ําแตเพื่อสนอง
นโยบายรัฐบาล ทําใหกรุงไทยตองรับหนาที่ “แบบกลืนไมเขาคายไมออก”
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ปญหาธนาคารกรุงไทยจึงไมใชเปนเพียงปญหาของผูบริหารของธนาคารเทานั้นที่
จะตองหนักแนน และดําเนินการบริหารไปในทิศทางเชนเดียวกับธนาคารพาณิชย ขณะที่รัฐบาล
เองจะตองแสดงความรับผิดชอบ โดยไมควรแทรกแซงการดําเนินงานของธนาคารของรัฐมากจน
เกิดหนี้ดอยคุณภาพอยางที่กําลังเปนอยู ทั้งนี้ นโยบายประชานิยมในระยะที่ผานมามีหลาย
โครงการ เชน โครงการปลอยกูใหกับนักธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (เอสเอ็มอี) โครงการ
กองทุนหมูบาน ฯลฯ ซึ่งโครงการเหลานี้ไมไดเปนไปตามเปาหมายมากนัก
ขณะเดียวกัน คําถามยังถูกสงไปที่การปลอยกูใหกับกลุมนักธุรกิจ นักลงทุน ที่มี
เปนลูกหนี้กับธนาคารอื่น แตมีสายสัมพันธกับรัฐบาลจึงไดรับการตอบสนองปลอยกูจากธนาคาร
ของรัฐแหงนี้ เพื่อนําเม็ดเงินไปรีไฟแนนซ กับธนาคารพาณิชยหรือที่เรียกกันวา โครงการ “อัศวิน
มาขาว ลูกหนี้เหลานี้ธนาคารแหงประเทศไทยสั่งใหธนาคารพาณิชยที่ปลอยกู ตั้งสํารองหนี้
เพิ่มขึ้นถึงรอยเปอรเซ็นต เพราะบางรายมีความเสี่ยงสูง
อยางไรก็ตาม ผลจากการกระทําเชนนี้กําลังขยายวง ไมใชแคแรงกระทบตอ
ราคาหุนธนาคารกรุงไทย ที่ลงมาเหลือเพียง 9 บาท แตยังจะสะเทือนตอผลประกอบการของ
ธนาคารกรุงไทยดวย ที่สําคัญผลพวงยังไดแผอิทธิพลตอนักลงทุนในกลุมธนาคารโดยรวม เห็นได
จากดัชนีหุนกลุมนี้รวง 15 จุด พรอม ๆ กับขายเงินบาท ซื้อดอลลาร สงผลใหคาเงินบาทออนไป
ถึง 41.21 บาทตอดอลลาร
หากธนาคารกรุงไทยยังมุงหนาสนองนโยบายรัฐบาล โดยคิดเขาขางตนวา เปน
การชวยชาติหรือชวยใหเศรษฐกิจเติบโตรอยละ 6-7 โดยลืมคํานึงถึงกฎกติกา แหงการดํารงไวซึ่ง
ความแข็งแกรงของธนาคารแลว ไมรูวาธนาคารจะตองเพิ่มทุนอีกเทาใดจึงจะเพียงพอ และ
แนนอนวาการเพิ่มทุนในแตละครั้ง ยอมหมายถึงกระทรวงการคลังในฐานะผูถือหุนใหญ จะตอง
เปนฝายอัดเม็ดเงินลงไปตามสัดสวนหุนขางมากหลายฝายเห็นวารัฐบาลควรทบทวนพฤติกรรมการ
กดดันใหธนาคารของรัฐตองปลอยกูตามแบบที่เคยทํามา นับแตรัฐบาลชุดนี้เขามาบริหารประเทศ
ขณะที่ผูบริหารธนาคารเองก็ควรเพิ่มความระมัดระวังการปลอยกู มิเชนนั้นแลวอาจตองประสบกับ
ความเจ็บปวดแสนสาหัส เชนเดียวกับอดีตธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ หรือบีบีซี ในอดีต
ผลประกอบการธนาคารกรุงไทย
ภาพรวมผลประกอบการ ณ ป 2550 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
ธนาคารมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิเทากับ 44,273 ลานบาท ป 2550 ลดลง 2,088
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ลานบาท (รอยละ 4.50) จากป 2549 เปนผลมาจากสวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยจากเงินให
สินเชื่อและเงินฝากลดลง โดยสาเหตุหลักเกิดจากอัตราดอกเบี้ยดานเงินใหสินเชื่อปรับลดลงเร็ว
กวาดานเงินฝากในชวงที่ดอกเบี้ยมีแนวโนมลดลง
อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดในป 2550 เทากับรอยละ
3.79 ลดลงจากป 2549 ซึ่งเทากับรอยละ 4.06 เนื่องจากแนวโนมดอกเบี้ยลดลงในระบบเศรษฐกิจ
ธนาคารมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยในป 2550 เทากับ 10,044 ลานบาท เพิ่มขึ้น 507 ลานบาท
(รอยละ 5.32) จากป 2549 เนื่องรายไดคาธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 483 ลานบาท (รอย
ละ 7.74) และกําไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 53 ลานบาท (รอยละ 4.67) ธนาคารมีคาใชจายที่
มิใชดอกเบี้ยในป 2550 เทากับ 27,704 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,102 ลานบาท (รอยละ 8.21)
จากป 2549 โดยสวนใหญมีสาเหตุจากคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและคาใชจายในการดําเนิน
ธุรกิจที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธนาคาร
อัตราสวนคาใชจายตอรายไดในป 2550 เทากับรอยละ 51.19 เพิ่มขึ้นจากรอย
ละ 44.84 ในป 2549 ตามสาเหตุหลักที่ไดกลาวมาแลวขางตน ในป 2550 ธนาคารไดกัน
สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 19,500 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,002 ลานบาท (รอยละ
18.20) จากป 2549 โดยในป 2550 ธนาคารไดกันสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 300
ลานบาทตอเดือน และไดกันสํารองเพิ่มกันระหวางปอีกจํานวน 15,900 ลานบาท เพื่อให
ธนาคารมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพียงพอตามเกณฑ IAS 39 ทั้งนี้สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ดังกลาวไดรวมถึงการตั้งสํารองเผื่อความสูญเสียจากการลงทุนใน CDO (Collateralized Debt
Obligations) ตามเกณฑการดําเนินการดวยความระมัดระวังดวยแลว
ธนาคารมีกําไรสุทธิเทากับ 6,113 ลานบาท ในป 2550 ลดลง 7,685 ลาน
บาท (รอยละ 55.70) จากป 2549 จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ณ 31 ธันวาคม 2550
ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อรวม (ไมรวมดอกเบี้ยคางรับและเงินใหสินเชื่อระหวางธนาคารและตลาด
เงิน) เทากับ 958,084 ลานบาท เพิ่มขึ้น 31,815 ลานบาท (รอยละ 3.43) จาก ณ 31
ธันวาคม 2549 ธนาคารมีสินเชื่อดอยคุณภาพ (NPLs) ณ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 96,084
ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจํานวน 6,932 ลานบาท (รอยละ 7.13) จาก ณ 31 ธันวาคม 2549 การ
เพิ่มขึ้นของ NPLs ทําใหสัดสวน NPLs (gross) เพิ่มขึ้นจากรอยละ 9.22 ณ 31 ธันวาคม
2549 เปนรอยละ 9.53 ณ 31 ธันวาคม 2550 และสัดสวน NPLs (net) เพิ่มขึ้นจากรอยละ
6.26 ณ 31 ธันวาคม 2549 เปนรอยละ 6.89 ณ 31 ธันวาคม 2550
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ธนาคารมีเงินฝาก ณ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ 1,002,098 ลานบาท เพิ่มขึ้น
33,817 ลานบาท (รอยละ 3.49) จาก ณ 31 ธันวาคม 2549 โดยสวนใหญเพิ่มจากเงินฝาก
ออมทรัพย ณ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 เทากับ 96,048 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 11.41 ของสินทรัพยถวงน้ําหนักตามความเสี่ยงซึ่งสูงกวารอยละ 4.25 ที่ ธปท.
กําหนดสวนเงินกองทุนรวมเทากับ 128,190 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15.17 ของสินทรัพย
ถวงน้ําหนักตามความเสี่ยง ซึ่งสูงกวารอยละ 8.50 ที่ ธปท.กําหนด
4.3 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสถาบัน
การเงินระหวาง ป 2540
การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย เปนไปในทางที่มีปจจัยภายนอก
ประเทศเขามามีบทบาทและอิทธิพลเพิ่มขึ้น ในปจจุบันดุลยภาพในตลาดนโยบายทางเศรษฐกิจ
เกิดจากการปฏิสัมพันธระหวางชนชั้นนําทางอํานาจ และกลุมขุนนางนักวิชาการฝายหนึ่งกับกลุม
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมทุนอีกฝายหนึ่ง กระบวนการโลกาภิวัตนทําให
องคกรเหนือรัฐมีบทบาทและอิทธิพลในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยมาก
ขึ้น องคกรเหนือรัฐเหลานี้มี 2 ประเภท ประเภทหนึ่ง ไดแก องคกรเหนือรัฐที่ทําหนาที่เปนโลกบาล
ดังเชนกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ธนาคารโลก (IBRD) และองคการการคาโลก (WTO)
อีกประเภทหนึ่งไดแก บรรษัทระหวางประเทศ (MNCs) การเติบใหญของกลุมทุนภายในประเทศทํา
ใหกลุมผลประโยชนเหลานี้ทรงอิทธิพลในกระบวนการกําหนดนโยบาย ยิ่งกลุมทุนภายในประเทศ
ผสานประโยชนกับบรรษัทระหวางประเทศดวยแลว บทบาทและอิทธิพลยิ่งมีมากขึ้นเปนทวีคูณ
บทบาทและอิทธิพลที่มากขึ้นขององคกรเหนือรัฐ
และกลุมทุนภายในประเทศ
ยังผลใหกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจเปนกระบวนการที่ขาดความเปนกลาง และเสริม
ความโนมเอียงในการดําเนินนโยบายบางประเภท ความโนมเอียงในการเลือกยุทธศาสตรโลกาภิ
วัตนพัฒนามากกวายุทธศาสตรชุมชนทองถิ่นพัฒนา ความโนมเอียงในการพัฒนาตัวเมืองมากกวา
ภาคชนบท
และความโนมเอียงในการเลือกเปาหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากกวาเปาหมายความเปนธรรมในการกระจายรายไดและการแกปญหา
ความยากจน
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ยุทธศาสตรโลกาภิวัตน พัฒนาเปนยุทธศาสตรที่เกื้อประโยชนของคนกลุมนอย
แมวาระบบเศรษฐกิจไทยจะยังธํารงฐานะสัมพัทธในลูวิ่งทางเศรษฐกิจ
แตคนจํานวนมากใน
สังคมไทยจะตองถูกทอดทิ้ง ปญหาความยากจนจะยังไมหมดไป นโยบายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
ในยุครัฐบาล ชวน หลีกภัย สวนใหญจะเปนการมุงเนน การแกไขปญหา สถาบันการเงิน
ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
ผูศึกษาจึงมุงเนนยุทธศาสตรเศรษฐกิจของรัฐบาลทักษิณ 1 ที่มีชื่อ
เรียกวา ทักษิโณมิกส ในสวนของนโยบายการเงินโดยดําเนินการผานสถาบันการเงินของรัฐเปน
กลไก
นโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทยในชวงรัฐบาลทักษิณ 1
ในการบริหารจัดการกับเศรษฐกิจมหภาคนอกจากนโยบายทางการคลังแลว จะมี
นโยบายทางการเงินที่เปนเครื่องมือสําคัญไมนอยไปกวากัน และนโยบายทั้งสองก็มีเปาหมายทาง
เศรษฐกิจรวมกันหลายประการ เชน เปาหมายในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เปาหมายใน
การรับการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน เปนตน แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากการดําเนินนโยบายการเงิน
และการคลังเปนการดําเนินนโยบายจากหนวยงานที่แยกออกจากกัน จึงอาจจะเกิดความขัดแยง
กันในทางปฏิบัติหรืออาจจะเปนไปอยางสอดคลองกัน (ซึ่งในทางปฏิบัติควรสอดคลองกัน) ดังนั้น
จึงจําเปนตองพิจารณาถึงการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทยผานเครื่องมือ
สําคัญ คือ ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และปริมาณเงิน ในตลอดชวงเวลาบริหารงานของรัฐบาล
ทักษิณ 1 วามีสวนอยางไร
นโยบายอัตราดอกเบี้ย
การดําเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแหงประเทศไทย ตลอดชวงรัฐบาล
ทักษิณ 1 มีลักษณะผอนคลายอยางมาก กลาวคือ ธนาคารแหงประเทศไทยไดใชนโยบายอัตรา
ดอกเบี้ยต่ํา โดยกระทําผานเครื่องมืออัตราดอกเบี้ย 14 วัน
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ตาราง 12 อัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร 14 วัน
ไตรมาส / ป
1/2544
2/2544
3/2544
4/2544
1/2545
2/2545
3/2545
4/2545
1/2546
2/2546
3/2546
4/2546
1/2547
2/2547
3/2547
4/2547

ซื้อคืนพันธบัตรระยะเวลา 14 วัน (RP 14 D)
1.50
1.75
2.50
2.49
2.05
2.00
2.00
1.88
1.74
1.73
1.25
1.25
1.25
1.25
1.35
1.75

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

สิ่งที่นาสนใจคือวา การใชนโยบายดอกเบี้ยต่ํานั้น บางครั้งไปถึงขั้นที่เรียกวา
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ไดรับติดลบ หมายความวา เมื่อผูฝากเงินนําเงินไปฝากไวกับธนาคารเพื่อ
รับประโยชนจากดอกเบี้ยเงินฝาก แตดอกเบี้ยที่ไดรับนั้นเมื่อนําไปหักออกจากดัชนีราคาสินคาหรือ
เงินเฟอในขณะนั้นแลวมีผลเปนลบ เทากับวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแทจริงที่ฝากเงินจะไดรับลดลง
เรื่อย ๆ และไมเพียงพอตอราคาสินคาที่เพิ่มขึ้น หรือฝากเงินแลวเงินลดลงไปเรื่อย ๆ ตาราง แสดง
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากติดลบตอเนื่องยาวนานถึง 22 เดือน (ผลกระทบทางดานลบของการใช
นโยบายดอกเบี้ยต่ํามากเปนเวลานาน
จะวิเคราะหในสวนของการสรุปประเมินผลทางดาน
เสถียรภาพ ในสวนถัดไป)
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ตาราง 13 อัตราเงินเฟอ (รอยละตอป)
ป
2542
2543
2544
2545
2546
q1/2547
q2/2547
q3/2547
q4/2547

เงินเฟอทั่วไป (Headline)
0.2
1.7
1.6
0.6
1.8
2.0
2.7
3.3
3.1

เงินเฟอพื้นฐาน (Core)
1.8
0.8
1.2
0.4
0.2
0.1
0.4
0.6
0.6

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

ตาราง 14 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แทจริง ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2546–ธันวาคม 2547
ป 2546
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ที่มา : รวบรวมโดยผูวิจัย

ป 2547
-0.18
-0.46
-0.58
-0.63
-1.77
-2.05
-2.04
-2.51
-2.48
-2.00
-1.91

มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

-1.71
-1.52
-2.20
-2.55
-1.84
-1.94
-2.13
-1.95
-1.87
-2.16
-2.82
-3.12
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การดําเนินนโยบายดอกเบี้ยต่ําดังกลาว จะสงผลตอความเปลี่ยนแปลงในระบบ
เศรษฐกิจไดหลายอยาง ซึ่งถาอธิบายตามหลักทฤษฎีการเงินแลว ชองทางที่สงผานไปสูการ
เปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจจากอัตราดอกเบี้ยต่ําสามารถยกตัวอยางได
เชน
ผลตอ
Substitution Effect คือ อัตราดอกเบี้ยที่ต่ําจะเพิ่มความตองการของผูบริโภคและภาคธุรกิจใน
การใชจายปจจุบันขึ้น เพราะมีแรงจูงใจจากตนทุนคาเสียโอกาสที่ต่ํา มีขอสังเกตดวยวาการที่
ดอกเบี้ยต่ําเปนเวลานาน ๆ ยิ่งเปนการเรงการบริโภคในสินคาคงทนมากขึ้น เชน ที่อยูอาศัย
รถยนต เนื่องจากจะลดภาระจากดอกเบี้ยในการเชาซื้อหรือซื้อเงินผอน ในทิศทางเดียวกันสงผล
ตอ Wealth Effect กลาวคือ เมื่ออุปสงคตอสินคาเพิ่มขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา สงผลใหรายได
ของบริษัทผูผลิตและจําหนายเพิ่มขึ้น ราคาหุนของบริษัทตาง ๆ ก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนกัน
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากการใชดอกเบี้ยต่ํามาก สอดคลองกับทฤษฎีการเงิน
ขางตน มากไปกวานั้นการที่ดอกเบี้ยเงินฝากติดลบยาวนาน ยอมตองสงผลตอพฤติกรรมการออม
ของคนดวย เชน การโยกเงินไปออมในตลาดทุนหรือออมในกลุมอสังหาริมทรัพยแทน ตัวอยางเชน
จากขอมูลของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟร จํากัด ระบุวา ผลการสํารวจ
อสังหาริมทรัพยในเดือนตุลาคม 2546 โครงการที่เกิดขึ้นลวนเปนบานเดี่ยวและอาคารชุดราคา
แพงเปนหลัก โดยมีทาวนเฮาสและที่ดินจัดสรรนอยมาก ที่สําคัญไมพบบานแฝดและอาคาร
พาณิชยเกิดใหม โครงการอาคารชุดในเดือนนี้เปดขายทั้งหมด 246 หนวย แตมีมูลคารวมถึง
1,486 ลานบาท หรือเฉลี่ยถึงหนวยละ 6.042 ลานบาท จึงคาดวาอาคารชุดแพงเหลานี้คือ
สินทรัพยที่ผูมีเงินออมตั้งใจซื้อไวเพื่อลงทุน เนื่องจากในป 2546 นี้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ําเพียง
รอยละ 1 และอัตราเงินเฟอก็ประมาณรอยละ 1 ทําใหเงินออมที่มีไมงอกเงย (ประชาชาติธุรกิจ, 2528 ธันวาคม 2546 : 10)
ในกรณีตอเนื่องกันนี้
จะเห็นไดวาที่อยูอาศัยสรางเสร็จในเขต กทม. และ
ปริมณฑลขยายตัวสูงมากในป 2545 และป 2546 ซึ่งสมควรกลาวไวในที่นี้ดวยวา ภาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยนั้น มีสวนสําคัญในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมตอเนื่องนานาชนิด ทั้ง
แบบเชื่อมโยงไปขางหนา (Forward Linkages) และแบบเชื่อมโยงไปขางหลัง (Backward
Linkages) นอกจากนั้น ธุรกิจอสังหาริมทรัพยยังเปนธุรกิจที่มีองคประกอบของปจจัยการผลิต
ภายในประเทศ (Local Content) สูง ทั้งชวยสรางงานและสรางเงินหมุนเวียนในระบบ ดังนั้น
หากสงเสริมใหภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยขยายตัวก็จะสงผลโดยตรงตอการกระตุนเศรษฐกิจ
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ตาราง 15 ที่อยูอาศัยสรางเสร็จในเขต กทม. และปริมณฑล ป 2544 – 2547
ป พ.ศ. บานเดี่ยว
2544
2545
2546
2547

24,041
24,973
34,592
44,248

บานแฝด

ทาวนเฮาส

227
80
1,144
945

5,062
7,011
12,950
15,418

อาคารพาณิชย
อาคารชุด
4,693
1,971
1,908
2,185

รวม
34,023
34,035
50,594
62,796

ที่มา : สํานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร เทศบาล และสํานัก งานจังหวัดในปริมณฑล กรมการปกครอง

จากรูปดังกลาว ขอมูลในตาราง แสดงใหเห็นในทางสอดคลองกันวาดัชนีตลาด
ในป 2545–2546 ไดพุงทะยานขึ้นถึง 415.67 จุด เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 116.60 เปอรเซ็นต
ขณะที่มูลคาตลาดในป 2544 อยูที่ 1.61 ลานลานบาท ทะยานขึ้นเกือบสามเทาตัวไปอยูที่ 4.79
ลานลานบาท และสมควรกลาวไว ณ ที่นี้ดวยเชนกันวา การที่มูลคาตลาดเพิ่มขึ้นมากนั้น
หมายถึงความมั่งคั่ง (Wealth) ของระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น บริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหุนและผู
ถือหุนก็จะมีรายไดมากขึ้น “Capital Gains” ผลที่ตามมาก็ คือ อุปสงคภายในประเทศ
(Domestic Demand) จะเพิ่มสูงขึ้นกอใหเกิดกระบวนการปฏิกิริยาลูกโซ (Chain Reaction)
ทางการผลิตและการตลาดตามมา สงผลใหเศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น
ตาราง 16 การเปลี่ยนแปลงตลาดหุนไทยโดยรวมในรอบ 5 ปที่ผานมา
ป

ดัชนีตลาด ณ สิ้นป (จุด)

2544
2545
2546
2547

303.85
356.48
772.15
668.10

เปลี่ยนแปลง
จุด
%
34.66 12.88
52.63 17.32
415.67 116.60
-104.05 -13.48

มูลคาหลักทรัพยตามราคา
ตลาด (ลานลานบาท)
1.61
1.99
4.79
4.52

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ในกรณีเดียวกัน รายงานแนวโนมเงินเฟอของธนาคารแหงประเทศไทยยังพบวา
การอุปโภคบริโภคของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะสินคาคงทน เชน รถยนต
โทรศัพทมือถือ เครื่องใชไฟฟา โดยชวงป 2542 – 2546 การอุปโภคบริโภคในกลุมสินคาคงทน
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เพิ่มขึ้นรอยละ 16.1 สูงกวาอัตราการขยายตัวของคาใชจายเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยรวม
(ธนาคารแหงประเทศไทย, 2548 : 39) นอกเหนือจากนั้น ธนาคารแหงประเทศไทยยังไดกระตุน
การบริโภคผานบัตรเครดิตเพิ่มเติมอีกดวย โดยไดปรับปรุงเกณฑการใหบริการบัตรเครดิตที่ผอน
คลายมากขึ้น มีรายละเอียดดังนี้
การปรับปรุงหลักเกณฑครั้งนี้ ธปท. มุงเนนใหธนาคารพาณิชยเปนผูตัดสินใจใน
การกําหนดเกณฑในการประกอบธุรกิจที่เปนอิสระมากที่สุด โดยยกเลิกการกําหนดรายไดขั้นต่ํา
วงเงินบัตรเครดิตและการออกบัตรเสริม และใหธนาคารพาณิชยแตละแหงเปนผูกําหนดคุณสมบัติ
ของผูถือบัตรเครดิต และเกณฑการพิจารณาเอง โดยตองมีระบบการบริหารความเสี่ยงอยางนอย
ตามที่ ธปท. กําหนด นอกจากนี้ยังปรับลดการผอนชําระรายเดือนขั้นต่ําจากเดิมที่กําหนดไวไมต่ํา
กวารอยละ 10 ใหเหลือไมต่ํากวารอยละ 5 ของยอดสินเชื่อคงคาง รวมทั้ง ปรับลดอายุของผูถือ
บัตรเครดิตหลักจากอายุ 22 ป เปน 20 ป (ขาวธนาคารแหงประเทศไทย ฉบับที่ 15/2545)
การกระตุนการใชบัตรเครดิตนี้ เมื่อรวมกับมูลเหตุจูงใจจากภาวะแวดลอมอื่น ๆ
มีผลทําใหปริมาณการมีบัตรเครดิตของประชาชนไทยเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วมากตั้งแตตนป 2544
จนถึงป 2547 ตัวอยางเชน เฉพาะบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารนั้น มีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 2 ลาน
ใบ เปนประมาณ 4.2 ลานใบ เมื่อสิ้นป 2546 และแนวโนมก็ยังเพิ่มขึ้นอยางคอนขางเร็วจนถึงป
2547 เมื่อรวมกับบัตรเครดิตอื่น ๆ ที่ไมใชธนาคารจํานวนบัตรเพิ่มขึ้นจาก 6.7 ลานใบ เมื่อสิ้นป
2546 มาเปน 7.3 ลานใบ ในระยะเวลาเพียงสามเดือนแรกของป 2547 เทานั้น (สมชัย จิต
สุชน, 2547 : 86)
ดังนั้น สามารถกลาวโดยสรุปไดวา การใชดอกเบี้ยต่ําของธนาคารแหงประเทศ
ไทยและมาตรการปรับปรุงเกณฑใหบริการบัตรเครดิต เปนสวนสําคัญในการกระตุนเศรษฐกิจ ซึ่ง
เปนในทางสอดคลองสนับสนุนมาตรการทางการคลัง กึ่งการคลัง และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
อื่น ๆ ของรัฐบาลทักษิณ 1
ความเหมาะสมกับสภาวะโลกาภิวัตนทางการเงิน
เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 ทําใหมีการศึกษาถึงสาเหตุที่นําไปสูวิกฤตอยาง
กวางขวางการศึกษาเกี่ยวกับวิกฤตนี้ ไดสรางองคความรูใหแกการจะอยูกับยุคสมัยของโลกาภิวัตน
ทางการเงินพอควร นับวาเปนขอดีของวิกฤต ความรูความเขาใจที่ไดมาจากการศึกษา ทั้ง
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นักวิชาการไทยและตางประเทศ สามารถสรุปไดคือ ในการอยูกับสภาวะโลกาภิวัตนทางการเงินให
ไดดี มีสองสวนที่จะตองบริหารจัดการใหดี คือ
สวนแรก การปฏิสัมพันธกับเศรษฐกิจโลกมีคําอธิบายวา จะตองลดทอนการพึ่งพา
เศรษฐกิจโลก เชน พึ่งพาการคาระหวางประเทศที่มากเกินไป เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีความผัน
ผวนและเต็มไปดวยไมแนนอน (Uncertainty) ในขณะเดียวกัน การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ
จะตองไมบิดเบือนจากกลไกเศรษฐกิจ เชน นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายดอกเบี้ย เปนตน
สวนที่สอง การปรับโครงสรางเศรษฐกิจภายในประเทศ หมายถึง จะตองสราง
ปจจัยทางดานสถาบัน องคกร ตัวบท กฎเกณฑ วัฒนธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ความโปรงใส
มีธรรมาภิบาลใหแกระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในองคกรที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจมหภาค โดย
ลดทอนไมใหระบบเศรษฐกิจไทยตองขึ้นอยูกับตัวบุคคล การบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลทักษิณ 1
เหมาะสมกับโลกาภิวัตนทางการเงินหรือไมนั้นถาเทียบกับเงื่อนไขสองประการ
ทั้งในแงการ
ปฏิสัมพันธกับเศรษฐกิจ และในแงของการปรับโครงสรางเศรษฐกิจภายในประเทศ กลาวไดวา
การบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลทักษิณ
1
ไมเหมาะสมกับสภาวะโลกาภิวัตนทางการเงิน
เพราะวาในการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลทักษิณ 1 สงผลใหเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพาการคา
ระหวางประเทศสูงมากอยางไมเคยปรากฏมากอน ขณะเดียวกันนโยบายการเงินของธนาคารแหง
ประเทศไทยไดเขาไปบิดเบือนกลไกทําใหคาเงินออน เพื่อเพิ่มความสามารถแขงขันใหธุรกิจไทย
ซึ่งเปนการฝนกระแสโลกาภิวัตนทางการเงิน
สวนกรณีการบริหารจัดการโครงสรางเศรษฐกิจภายในประเทศ
ใหแกระบบ
เศรษฐกิจเพื่อใหระบบมีความเขมแข็งและยืดหยุน เชน การสรางปจจัยทางดานสถาบัน องคกร
ศีลธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ธรรมาภิบาล ฯลฯ ปรากฏวาการบริหารของรัฐบาลทักษิณ 1
สงผลทําใหองคกรที่สําคัญตอภาคการเงินของชาติและเศรษฐกิจมหภาค ทั้งที่เปนองคกรที่ขึ้นตอ
รัฐบาล และองคกรที่อิสระจากรัฐบาล เชน มหาวิทยาลัย หมดประสิทธิภาพในการแสวงหา
ความรูและแสดงออกทางความคิดที่อิสระ ซึ่งเปนรากฐานเริ่มแรกของธรรมาภิบาล
ในสวนขององคกรที่อยูภายใตอํานาจรัฐ เชน สภาพัฒฯ ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) รัฐบาลทักษิณ
แทรกแซงโดยแตงตั้งคนของฝายการเมืองเขาไปเปนประธานบาง เปนกรรมการบาง ที่สําคัญ
บุคคลบางคนที่เคยถูกตั้งขอสงสัยจากสังคมเกี่ยวกับจริยธรรม กลับไดดิบไดดีใหไปดํารงตําแหนง

131
สําคัญทางเศรษฐกิจมหภาค สวนองคกรที่ไมขึ้นตอรัฐบาล เชน นักวิชาการในมหาวิทยาลัย ทีดี
อารไอ รัฐบาลทักษิณกระทําโดยการใชวาทกรรมทําลายภาพลักษณความนาเชื่อถือของนักวิชาการ
หรือประกาศเลิกจางทําวิจัยเมื่อผลวิจัยไมถูกใจรัฐบาล

บทที่ 5
สรุปและขอเสนอแนะ
5.1 สรุป
การเปดเสรีทางการเงินซึ่งเปนผลจากโลกาภิวัตน ภายใตกติกาทางเศรษฐกิจใหม
ทําใหธนาคารพาณิชยทั้งระบบของไทยตองปรับตัวเพื่อใหสอดรับการแขงขัน
ทั้งจากธนาคาร
ภายในประเทศดวยกันเอง
ปฏิเสธไมไดวาผลจากโลกาภิวัตนทางการเงินในรูปของการเปดเสรี
ทางการเงินโดยขาดความพรอมของประเทศไทยกอใหเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
ซึ่งกอใหเกิดความ
เสียหายอยางไมเคยปรากฏมากอนในประวัติศาสตรเศรษฐกิจของไทย
จากการขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทย
การเยียวยาและแกไขปญหาระบบสถาบันการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย
(ธปท.)
ที่นําไปสูการปดและควบรวมกิจการสงผลใหจํานวนสถาบันการเงินลดลงจากเดิมเปน
จํานวนมาก
นับแตเกิดวิกฤตการณทางการเงินในป 2540 สงผลกระทบตอฐานะการเงินของ
ธนาคารพาณิชย หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได หรือ NPLs พอกพูนขึ้น ธนาคารพาณิชยจึงปลอย
สินเชื่อดวยความระมัดระวังมากขึ้น อีกทั้งไดลดการขยายสินเชื่อไปยังธุรกิจขนาดใหญหรือเรียกได
วาปรับเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจจากที่เนนแนวคิดแบบ Wholesale Banking ก็หันมาจับธุรกิจ
ประเภท Retail Banking กันเกือบทุกธนาคารโดยสินเชื่อจะเนนการเจาะกลุมลูกคาธุรกิจราย
ยอย ( SMEs) หรือลูกคาบุคคล (Personal Loan and Housing Loan) ในที่สุดแลวธนาคารไทยที่
มีการควบรวม
และยกฐานะใหเขมแข็งขึ้นจะสามารถแขงขันกับธนาคารตางชาติไดทั้งในดาน
เทคโนโลยีและบุคลากร บทบาทของธนาคารตางประเทศที่เพิ่มขึ้นผนวกกับความรับผิดชอบตอผูมี
สวนไดสวนเสีย (stakeholder) ที่สูงขึ้นภายหลังจากการเพิ่มทุนทําใหการแขงขันในธุรกิจธนาคาร
พาณิชยมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นดวย โดยผูบริโภคและภาคธุรกิจเองก็ไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ความตองการที่เกี่ยวของกับบริการทางการเงินเชนเดียวกัน ภาวะดังกลาวทําใหบทบาทและอํานาจ
ตอรองของธนาคารพาณิชยเอกชนกับลูกคาแตกตางจากเดิม
โดยอํานาจตอรองไดยายจาก
ธนาคารมายังลูกคาซึ่งทําใหธนาคารตองเปนฝายเขาหาลูกคามากขึ้น
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ปจจัยแวดลอมและสภาวะการแขงขันในธุรกิจธนาคารพาณิชยที่เปลี่ยนไปอยาง
รวดเร็วและรุนแรงหลังวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป 2540 ทําใหธนาคารพาณิชยตองเรงปรับ
รูปแบบการดําเนินธุรกิจในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนเรื่องรูปแบบโครงสรางธุรกิจ รูปแบบการหา
ลูกคาและการรักษาความสัมพันธกับลูกคา รูปแบบการขายและใหบริการ รูปแบบเครดิตและการ
บริหารความเสี่ยงเครดิต และรูปแบบการบริหารความเสี่ยงดานอื่น ๆ เชน รูปแบบการบริหารความ
เสี่ยงดานตลาดและรูปแบบการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการ
ปรับตัวในการดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยไทยในปจจุบันกับในชวงกอนป 2540 เพื่อใหเห็น
พัฒนาการการปรับตัวของรูปแบบการดําเนินธุรกิจในชวง 10 ปหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจและ
การเงินในป 2540 มีดังนี้
1. โครงสรางธุรกิจ
กอนวิกฤต ธนาคารมุงหารายไดจากการขยายสินเชื่อเปนหลัก (โดยเฉพาะลูกคา
ธุรกิจรายใหญ) ทําใหการเปลี่ยนแปลงในวัฎจักรเศรษฐกิจกระทบตอผลกําไรของธนาคารพาณิชย
อยางมาก
หลังวิกฤต ธนาคารพาณิชยเอกชนใหความสําคัญกับตลาดสินเชื่อรายยอยมาก
ขึ้น เนื่องจากชวยใหสามารถกระจายความเสี่ยงไดดีขึ้น รวมทั้งเปนตลาดที่มีอัตราการขยายตัวสูง
(จากเดิมที่ผูบริโภคและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมีอัตราการเขาถึงบริการทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชยต่ํา) และยังใหอัตราผลตอบแทนสูงทั้งในรูปของอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม
ซึ่งชวยใหธนาคารเอกชนสามารถทํากําไรไดมากขึ้น ภาวะการแขงขันระหวางธนาคารพาณิชยที่
รุนแรงขึ้นทําใหตองปรับลักษณะธุรกิจเปนธนาคารเพื่อการบริโภค (consumer banking) และ
นอกจากนี้บทเรียนจากวิกฤตทําใหธนาคารพาณิชยเอกชนเรียนรูผลเสียของการพึ่งพิงรายไดจาก
ดอกเบี้ยเปนหลัก ทําใหในชวงหลังวิกฤตมีความพยายามที่จะเพิ่มรายไดจากคาธรรมเนียมตาง ๆ
มากขึ้น โดยนําเสนอผลิตภัณฑและบริการทางการเงินที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคได
มากกวา
2. การหาลูกคาและการรักษาความสัมพันธกับลูกคา
กอนวิกฤต ผูจัดการสาขามีบทบาทมากในการหาลูกคาทั้งเงินฝากและเงินกู ทํา
ใหในหลายกรณีลูกคาจะยายตามผูจัดการสาขาไป
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หลังวิกฤต ธนาคารพาณิชยเอกชนไดแบงกลุมลูกคาชัดเจนขึ้น ทําใหมีการ
กําหนดตัวบุคคลและหนาที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับลูกคาอยางชัดเจน
เชน
ผูดูแล
ความสัมพันธลูกคา (relationship manager : RM) จะดูแลลูกคารายใหญและรายกลางสวนลูกคา
รายยอยจะใชสาขาและทีมขาย (mobile sale force) เปนผูดูแล ดังนั้นสาขาจะเหลืองานหลักคือ
การเปนชองทางการขายผลิตภัณฑและบริการและงานดูแลธุรกรรมทางการเงินตาง ๆ
3. การขายและใหบริการ
กอนวิกฤต ไมมีการแบงกลุมลูกคาชัดเจน ใชหลักการขายที่เนนผลิตภัณฑเปน
ศูนยกลาง ไมนิยมขายขามผลิตภัณฑหรือนําเสนอบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม ใชวิธีการตลาดแบบเหมา
รวม (“One size fits all”) ทําใหไมเห็นความตองการทั้งหมดของลูกคาที่แตกตางกัน
หลังวิกฤต
จากการที่ธนาคารพาณิชยเอกชนมีการแบงกลุมลูกคาและกลุม
ผลิตภัณฑชัดเจนขึ้น ทําใหสามารถวางแผนการขายและการตลาดที่เหมาะสมกับแตละกลุมลูกคา
และกลุมผลิตภัณฑ
นอกจากนี้ในชวงหลังวิกฤตลูกคาเปนใหญและการแขงขันในการ
ใหบริการทางการเงินรุนแรงมากขึ้น ในขณะที่ผูเลนรายใหม เชน สถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร
(non – bank) มีจํานวนเพิ่มขึ้น และธนาคารเอกชนที่มีผูถือหุนใหญ เปนธนาคารตางประเทศไดรุก
ตลาดเขามา ดังนั้นธนาคารพาณิชยเอกชนไทยจึงใหความสําคัญกับการศึกษาความตองการของ
ลูกคาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ตอบสนองลูกคามากขึ้น
สําหรับชองทางการขายและการใหบริการนั้น นอกจากชองทางสาขาแลว ธนาคาร
พาณิชยเอกชนยังเนนชองทางการขายและใหบริการอื่น ๆ ไดแก เครื่องอิเล็กทรอนิกส (เอทีเอ็ม
เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ และเครื่องปรับรายการสมุดเงินฝากอัตโนมัติ) โทรศัพท (call center)
อินเทอรเน็ต และทีมขาย
4. เครดิตและการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
กอนวิกฤต ธนาคารพาณิชยไดมีการรวมงานหลัก ๆ ในดานการหาลูกคาและการ
พิจารณาอนุมัติเครดิตไวดวยกันที่สาขาและสํานักงานใหญ นอกจากนี้ธนาคารพาณิชยยังไมได
แยกหรือจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเพื่อดูแลกระบวนการปฏิบัติการหลังอนุมัติเครดิตอยางเปนรูปธรรม
นโยบายเครดิตและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต คณะกรรมการธนาคารกําหนด
นโยบายเครดิตเปนกรอบกวาง ๆ และมักเนนการเติบโตเชิงปริมาณของสินเชื่อ (ปริมาณการเติบโต
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ของสินเชื่อนี้ใชเปนตัวชี้วัดผลงานของผูจัดการสาขา/เขต/ภาค) ทําใหพุงเปาการขยายสินเชื่อไปยัง
อุตสาหกรรมหรือกลุมลูกคาที่ธุรกิจมีการขยายตัวสูง ซึ่งมักไมมีเวลาศึกษาขอมูลของลูกคาไดอยาง
ถี่ถวน นอกจากนี้ เพื่อใหผูจัดการสาขาสามารถอนุมัติเครดิตไดเองตามขอบเขตที่กําหนดก็จะ
กระตุนใหมีการซอยวงเงินการขอเครดิตใหเล็กลง ในขณะที่การพิจารณาเครดิตจะมุงพิจารณา
มูลคาหลักประกันเปนสําคัญ แตอํานาจการตัดสินใจขั้นสุดทายยังอยูที่ผูจัดการสาขาซึ่งอาจใช
ความสัมพันธสวนตัว กับลูกคาประกอบการพิจารณา ทําใหขาดมาตรฐานและไมสามารถสะทอน
ความเสี่ยงดานเครดิตของลูกคาไดดีนัก การกันเงินสํารองหนี้ยังไมเขมงวดมากนัก และยังไมมี
เกณฑเกี่ยวกับการจัดชั้นหนี้และการกันสํารองตามการจัดชั้นหนี้อยางชัดเจน
หลังวิกฤต
ธนาคารพาณิชยเอกชนเริ่มแยกขั้นตอนการหาลูกคาออกจาก
กระบวนการดานเครดิตอื่น ทั้งดานกระบวนการพิจารณาและอนุมัติเครดิตเพื่อแกปญหาคุณภาพ
หนี้ และไดจัดตั้งระบบงานเพื่อดูแลกระบวนการปฏิบัติการหลักอนุมัติเครดิตโดยเฉพาะ ซึ่งทําให
เกิดความโปรงใส มีการคานอํานาจ และสรางความชํานาญเฉพาะทางใหกับผูปฏิบัติงานในแตละ
ดาน ตลอดจนเกิดการประหยัดตอขนาด (economy of scale) นอกจากนี้ ภาครัฐและหนวยงานที่
เกี่ยวของยังจัดตั้งบริษัทขอมูลเครดิต (credit bureau) เพื่อเก็บขอมูลเครดิตและประวัติการชําระ
หนี้ของลูกคา ทําใหธนาคารพาณิชยเอกชนสามารถตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเครดิตได
อยางถูกตอง แมนยํา และอยูในขอบเขตมากขึ้น
นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชยเอกชนสวนใหญมีการปรับปรุงเครื่องมือเพื่อชวยวัด
ความเสี่ยงดานเครดิต ทั้งในแงที่เปนเครื่องมือสําหรับตัดสินใจ (decision – making tools) เชน
การใหคะแนนเครดิต (credit scoring) สําหรับลูกคาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและลูกคา
บุคคลรายยอย และในแงที่เปนเครื่องมือชวยตัดสินใจ (decision – supporting tools) เชน การจัด
อันดับเครดิตของลูกคา (customer credit rating) สําหรับลูกคาธุรกิจรายใหญ โดยขอมูลที่ใช
ปอนเขาไปในเครื่องมือดังกลาวจะรวมถึงขอมูลอื่น ๆ ของลูกคานอกเหนือจากเรื่องหลักประกัน เชน
ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด และความสามารถในการจายชําระหนี้ของลูกคา เครื่องมือเหลานี้
จะชวยเสริมใหการตัดสินใจของผูพิจารณาเครดิตมีความแมนยํา และสอดคลองกับฐานะทางการ
เงินที่แทจริงของลูกหนี้มากขึ้น อีกทั้งลดการพึ่งพิงวิจารณญาณของผูพิจารณาเครดิตที่เคยสราง
ปญหาไวในสมัยกอนวิกฤต อยางไรก็ตาม วิธีการใหมนี้ก็มีขอบกพรองเชนกัน คือขาดขอมูลเชิงลึก
ของลูกคาสําหรับใชพิจารณาและอนุมัติเครดิต
(ซึ่งเปนจุดแข็งของรูปแบบเครดิตที่พึ่งผูจัดการ
สาขาดังเชนในชวงกอนวิกฤต) อีกทั้งมักมีความลาชาในการเปดเผยขอมูลดานฐานะทางการเงิน
อยางเปนทางการของลูกคา ดังนั้นธนาคารพาณิชยเอกชนจึงเริ่มพัฒนาเครื่องมือการใหคะแนน
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เครดิตเชิงคุณภาพ (qualitative risk score) ซึ่งจะสะสมขอมูลลูกคาทั้งดานการเปลี่ยนแปลงการ
บริหารงาน การตลาด ความสามารถในการแขงขัน และหลักเกณฑจากทางการที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ขอมูลทางการเงินอื่น ๆ
5. การบริหารความเสี่ยงดานการตลาด
กอนวิกฤต ธนาคารพาณิชยเอกชนมีความเสี่ยงดานการตลาดต่ํา ในกรณีความ
เสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยนั้น ธนาคารพาณิชยเอกชนมีความยืดหยุนคอนขางมากในการปรับอัตรา
ดอกเบี้ยใหสอดคลองกับความตองการสภาพคลองในแตละชวง ในขณะเดียวกันธนาคารพาณิชย
เอกชนยังไมมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากอยูภายใตระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่
จึงไมมีการพัฒนาวิธีและกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานการตลาดอยางเปนระบบ
หลังวิกฤต สภาวะแวดลอมและวิธีการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชยเอกชน
แตกตางจากเดิมมาก กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนมาเปนแบบลอยตัว ทําให
เกิดความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ความตองการสินเชื่อที่หดตัวในชวงหลังวิกฤตทํา
ใหธนาคารจมอยูกับสภาพคลองสวนเกินจํานวนมาก สงผลใหตองกระจายการลงทุนออกไปอยูใน
รูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เชน การลงทุนในตราสารหนี้และการลงทุนในสินทรัพยตางประเทศ
อีกทั้งภาวะการแขงขันดานอัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคารพาณิชยมีความรุนแรงขึ้น ทําใหธนาคาร
พาณิชยเอกชนมีขอจํากัดในการปรับอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ความตองการในการ
ทําธุรกรรมของลูกคาก็ซับซอนขึ้น ธนาคารจึงเริ่มทําธุรกรรมและนําเสนอผลิตภัณฑใหมใหตรงกับ
ความตองการของลูกคา เชน ตราสารอนุพันธ
ปจจัยตาง ๆ ดังกลาวทําใหธนาคารพาณิชยเอกชนเผชิญความเสี่ยงทั้งดานอัตรา
แลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากธุรกรรมในบัญชีสูงขึ้น จึงทําใหเกิดการพัฒนา
วิธีการประเมินความเสี่ยงแบบตาง ๆ เชน การวิเคราะหระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ของสินทรัพยและหนี้สิน การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยประเภทตาง ๆ
ตอรายไดจากดอกเบี้ยของธนาคารในอนาคต (Sensitivity analysis) นอกจากนี้ ธปท. ยัง
กําหนดใหธนาคารพาณิชยตองดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงดานการตลาดซึ่งมีผลบังคับ
ใชในป 2548 อีกดวย
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6. การบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ
กอนวิกฤต ธนาคารพาณิชยเอกชนมีทาทีตอความเสี่ยงดานการปฏิบัติการใน
ลักษณะของการตรวจสอบและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแลว
แตไมมุงเนนการปองกันความเสี่ยง
ดังกลาวแตเนิ่น ๆ
หลังวิกฤต ธนาคารพาณิชยเอกชนใหความสําคัญกับความเสี่ยงในเชิงรุกโดยมุง
ปองกันและควบคุมความเสี่ยงกอนที่จะเกิดปญหา กลาวคือ มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงและ
ควบคุมความเสี่ยงดวยตนเอง มีการกําหนดใหทุกหนวยงานในธนาคารเก็บขอมูลความเสียหาย
ดานการปฏิบัติการ มีการติดตามความเสี่ยงดวยตัวชี้วัดความเสี่ยง ตลอดจนมีการพัฒนาการ
จัดทําแผนฉุกเฉินทางธุรกิจเพื่อใหพรอมรับมือกับกรณีที่อาจทําใหเกิดความเสียหายรายแรง
นอกจากนี้ ธปท. ยังเตรียมใชเกณฑการกํากับดูแลแบบรวมกลุม (consolidated
supervision) อยางเปนทางการในป 2551 ทําใหธนาคารพาณิชยเอกชนขยายงานดานการบริหาร
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการไปยังบริษัทในเครือ และหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความ
เสี่ยงดานการปฏิบัติการภายใตหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนตาม Basel II ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใชตั้งแตสิ้นป 2551 อีกดวย
ธนาคารพาณิชยไทยเปนสถาบันการเงินที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในระบบเศรษฐกิจ
ในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา ภายใตกระแสโลกาภิวัตนทางการเงินทําใหธนาคารพาณิชยไดมีการ
ปรับตัวอยางมากตามพัฒนาการและความตองการของลูกคาและการพัฒนาเศรษฐกิจ
มี
ผลิตภัณฑใหม ๆ เกิดขึ้นประกอบกับการแขงขันที่สูงขึ้นจากสถาบันการเงินตางชาติที่เปดสาขาใน
ประเทศไทยในรูปของการแขงขันขามพรมแดน
ตลอดจนการแขงขันที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจที่ไมใช
ธนาคาร (Non-bank) เชน บริษัทบัตรเครดิต บริษัทที่ใหสินเชื่อสวนบุคคล ดังนั้นธนาคารพาณิชย
ไทยจึงไดมีวิวัฒนาการและมีการปรับบทบาทมาเปนลําดับ บทบาทหลักที่สําคัญไดแก บทบาทที่
มีตอเศรษฐกิจของประเทศ
โดยการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยมีสวนสําคัญในการชวย
หลอเลี้ยงและสงเสริมใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศดําเนินไปไดอยางไมติดขัด ซึ่งทําให
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ขยายตัวสูงขึ้น บทบาทตอ
ภาคธุรกิจหลักของประเทศ ไดแก การที่ธนาคารพาณิชยใหสินเชื่อแกภาคธุรกิจที่สําคัญของ
ประเทศโดยใหสินเชื่อในสัดสวนที่สูงแกภาคอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภคสวนบุคคล การ
พาณิชย การบริการ กิจการสาธารณูปโภค และธุรกิจอสังหาริมทรัพยจึงนับวาเปนการสงเสริมให
ภาคธุรกิจเหลานั้นมีเงินทุนเพื่อใชดําเนินงานและขยายธุรกิจ และชวยหลอเลี้ยงการบริโภคของ
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ประชาชนทําใหเศรษฐกิจของประเทศขยายตัว ถึงแมรายไดหลักที่สําคัญในเชิงธุรกิจของธนาคาร
พาณิชย ไดแก รายไดเกี่ยวกับการปลอยสินเชื่อ หรือปลอยกูไมวาจะเปนสินเชื่อเพื่อการลงทุน
เพื่อการพาณิชยและเพื่อการบริโภค
จึงมีประเด็นที่ตองพิจารณาคือทําอยางไรที่จะทําใหการ
แสวงหารายไดจากการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย เปนไปในลักษณะที่จะสนับสนุนและ
เอื้ออํานวยตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศอยางแทจริง
ซึ่งเปนผลตอบแทนหรือ
คาตอบแทนในทางเศรษฐศาสตรธนาคารพาณิชยจึงจําเปนที่จะตองไดรับ และจัดหามาอยางมี
คุณภาพภายใตความสอดคลองกับเปาหมายของการพัฒนาประเทศดวย
โลกเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีโลกาภิวัตน
เปาหมายสูงสุดของธุรกิจคือการ
แสวงหากําไรสูงสุด
ดังนั้นธนาคารพาณิชยทั้งไทยและตางประเทศตางก็แสวงหาเปาหมาย
ทางการตลาดที่มีศักยภาพและไดกําไรสูงสุดอยางรวดเร็วใหคุมคากับการลงทุน
อันไดแก
กลุมเปาหมายในเขตเมือง
ในยุคการเปดเสรีทางการเงินความคาดหวังที่จะใหระบบธนาคาร
พาณิชยของไทยเขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศในภาคการผลิตที่ยังขาดแคลน และเขาถึง
แหลงลงทุนไดยากโดยเฉพาะภาคการเกษตรก็ยิ่งดูเลือนลาง เพราะลูกคายากจนและไมมีเครดิต
ดังนั้นผูที่ถูกทอดทิ้งไวเบื้องหลังก็คือกลุมผูมีรายไดนอย เกษตรกร ผูไมมีโอกาสเขาถึงแหลงทุน
และไมอยูในสายตาของการแขงขันทางการตลาดในขณะที่สถาบันการเงินของรัฐยังมีความลาชา
และขาดประสิทธิภาพ จึงอาจกลาวไดวาแนวคิดทุนนิยมธนาคารเพื่อแสวงหากําไรสูงสุดก็ยังดํารง
อยูในสังคมไทย ยิ่งมาตรการ Basel II ที่จะนํามาใชในเรื่องการจัดการความเสี่ยงมากขึ้น ยิ่งจะทํา
ใหโอกาสปลอยสินเชื่อใหแกผูขาดโอกาสของธนาคารพาณิชยไทยเปนไปไดยากมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
แนวความคิดโลกาภิวัตนทางการเงิน อันไดแก การเปดเสรีในการแขงขันก็จะยิ่งเปนการกีดกัน
ผูดอยโอกาสใหถอยหางออกจากโอกาสที่จะไดรับความชวยเหลือจากธนาคารพาณิชยมากขึ้น
ในขณะที่กลุมลูกคารายยอยซึ่งเปนคนชั้นกลางในเขตเมืองที่ตกเปนเปาหมายทางการตลาด บัตร
เครดิต สินเชื่อบุคคล ก็ตองจมอยูกับภาระหนี้สินที่มาพรอมกับการกระตุนทางการตลาดผานการ
โฆษณาประชาสัมพันธของลัทธิบริโภคนิยม
5.2 ขอเสนอแนะ
จากการเปดเสรีทางการเงินมากขึ้นโดยการขยายขอบเขตการทําธุรกรรมทาง
การเงินและการอนุญาตใหตางชาติเขามาซื้อ / ถือหุน / ควบรวมกิจการธนาคารในประเทศมากขึ้น
เปนจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําใหธนาคารตองจัดรูปแบบการทําธุรกิจใหมในรูปแบบ
Multinational
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Universal Banks ซึ่งเปนไปตามกระแสของโลกาภิวัตน ขอเสนอแนะในการปรับตัวของธนาคาร
พาณิชยไทยเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีดังนี้
1. การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยไทย
เนื่องจากการขงขันจากตางชาติจะมีความเขมขนมากยิ่งขึ้น
ซึ่งจะสงผลกระทบ
โดยตรงตอกําไรและสวนแบงตลาดของธนาคารพาณิชยในประเทศ แตมีขอดีคือ เปน
แรงผลักดันใหธนาคารพาณิชยในประเทศตองเรงปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน และยังคงเกิดกระบวนการควบรวมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง โดย
ธนาคารที่จะสามารถแขงขันไดในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงนี้
นอกจากความ
ไดเปรียบในเชิงขนาดแลวยังจําเปนตองเปนธนาคารที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะ
ทาง (niche) ซึ่งจะทําใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีและตรงจุด
มากที่สุด
2. การใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงอยางจริงจังและตอเนื่อง
เนื่องจากธนาคารจะตองเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น จากผลิตภัณฑทางการเงิน
ใหม ๆ และการขยายธุรกรรมการเงินระหวางประเทศมากขึ้น อยางเชน ความเสี่ยง
ในดานคาเงิน (การเคลื่อนไหวของคาเงินบาท เงินดอลลาร และเงินสกุลทองถิ่นของ
คูคา เปนตน) ความเสี่ยงจากการปลอยสินเชื่อระหวางประเทศซึ่งธนาคารไมมี
ความคุนเคย เปนตน ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความสําคัญกับการ
บริหารความเสี่ยงอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยจะตองมีการบริหารความเสี่ยงอยาง
เปนระบบครอบคลุมถึงธรรมาภิบาลของผูบริหาร ระบบการตรวจสอบ ระบบการ
ควบคุมภายในของธนาคาร และมีระบบขอมูลและแบบจําลองความเสี่ยงที่ดี
3. การบริหารการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารการตลาด (Marketing
Management) อยางมีประสิทธิภาพในชวงกอนเกิดวิกฤตการณ รายไดสวนใหญของ
ธนาคารพาณิชยมาจากสวนตางระหวางดอกเบี้ยเงินกูและเงินฝาก
แตภายหลัง
วิกฤตการณผลตอบแทนในสวนนี้ของธนาคาร ไดลดต่ําลงไปเปนอันมาก อัน
เนื่องมาจากสาเหตุตาง ๆ เชน การเกิด NPL’s ในระดับสูง การตองบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) ที่เขมงวดกวดขันขึ้น ทําใหการปลอยสินเชื่อใหม ๆ ทําได
ยากลําบากขึ้น รวมตลอดถึงการที่คูแขงทั้งที่มาจากตลาดเงินเอง (ตัวอยางเชน
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ธนาคารตางชาติ ฯลฯ) และนอกตลาดเงิน เชน ตลาดตราสารหนี้ ฯลฯ ไดเพิ่มสูงขึ้น
(ตัวอยางเชน ลูกคาขนาดใหญที่มีฐานธุรกิจที่มั่นคงสามารถออกหุนกูขายเอง ฯลฯ)
4. การพัฒนาการบริหารสินเชื่อใหม ๆ เพื่อลดทอนความเสี่ยง ตัวอยางเชน การลด
หรือเลิกการใชสินทรัพย เชน อสังหาริมทรัพยและตัวบุคคลในการค้ําประกันการ
ปลอยกู ดังเชนเปนที่นิยมกันในชวงกอนเกิดวิกฤติ หันไปใชการดูผลการประกอบการ
ของผูกู เชน ดูกระแสการไหลเวียนของเงินสด (Cash Flow) ดูสภาวะคูคาและ
คูแขงของกิจการผูกูเอง ฯลฯ
5. การหาผลิตภัณฑการเงิน (Financial Products) ใหม ๆ เพื่อหารายไดมากขึ้น
เชนผลิตภัณฑกองทุน การประกันภัย การใหคําปรึกษาทางการเงิน เปนตน
6. การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ควรนําหลักธรรมาภิบาลมาใช
อยางกวางขวางและจริงจังโดยเฉพาะอยางยิ่งในสถาบันการเงิน
รวมทั้งธนาคาร
พาณิชย โดยรัฐควรมีบทบาทสําคัญในการสรางกฎระเบียบ แรงจูงใจ และอํานวย
ความสะดวกใหแกฝายตางๆ ในการมีสวนรวมในการพัฒนาธรรมาภิบาลของภาค
การเงินของไทย
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