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บทเรียนจากคดีไทยแคปตอล
รังสรรค ธนะพรพันธุ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยไทยแคปตอล จํ ากัด (เดิมคือ บงล. ไทยมิตซูบิชิ
อินเวสตเมนต จํากัด) ถูกธนาคารแหงประเทศไทยกลาวโทษวา ฉอโกงกองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น ดว ยการทํ าหลัก ฐานอั น เป น เท็จ เพื่อขอเงิน กูอัตราดอกเบี้ยตํ่ า
ระหวางวันที่ 30 มิถนุ ายน ถึง 3 ตุลาคม 2540 ทั้งนี้เปนที่คาดกันวา จะมีบริษัทเงินทุนอีก
หลายบริษทั ทีอ่ าจตองถูกกลาวโทษในขอหาเดียวกนนี้
คดีไทยแคปตอล ไดใหบทเรียนอะไรบาง ?
การที่ ก องทุ น เพื่ อ การฟ  น ฟู ฯ ให ค วามช ว ยเหลือแกส ถาบัน การเงิ น ที่ มิส มควร
ไดรับความชวยเหลือสะทอนใหเห็นความดอยประสิทธิภาพของธนาคารแหงประเทศไทยในการ
กํ ากั บ และตรวจสอบสถาบั น การเงิ น หากการกํ ากั บ และตรวจสอบสถาบั น การเงิ น เป น ไป
อยางมีประสิทธิภาพ ธนาคารแหงประเทศไทยควรมีสารสนเทศที่สมบูรณเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ของสถาบันการเงินทั้งปวง แตเปนเพราะความดอยประสิทธิภาพในการกํากับและตรวจสอบ จึง
เปดชองใหสถาบันการเงินขอความชวยเหลือจากกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ทั้งๆที่มิสมควรไดรับความ
ชวยเหลือ บัดนี้ สมควรที่จะทบทวนอยางจริงจังวา ธนาคารแหงประเทศไทยสมควรทําหนาที่
การกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินตอไปหรือไม
การกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน หรือที่เรียกในวงวิชาเศรษฐศาสตรการ
เงินวา Prudential Supervision มิใชหนาทีข่ องธนาคารกลาง จึงมิจําเปนที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยตองทําหนาที่นี้ โดยทีอ่ าจโอนใหเปนหนาที่ขององคกรอื่นได แตเมื่อธนาคารแหงประเทศไทย
รั บ หนา ที่ การกํ ากั บและตรวจสอบสถาบัน การเงิน ก็ตอ งทํ าหน า ที่อยา งมีประสิทธิภาพและ
ดวยความซื่อสัตยสุจริต ความผิดพลาด ความไรประสิทธิภาพ และการทุจริตในการกํากับและ
ตรวจสอบสถาบันการเงิน มีผลในการทําลายความนาเชื่อถือของงธนาคารแหงประเทศไทย และ
ปน ทอนประสิทธิผลของนโยบายการเงิน
การที่ฝายกํากับและตรวจสอบธนาคารพาณิชยตรวจพบประพฤติกรรมอันมิชอบ
ของผูบ ริหารธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ แตผูบริหารระดับสูงของธนาคารแหงประเทศไทยกลับ
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ละเลยไมจัดการปญหาอยางฉับพลันและเฉียบขาด (Regulatory Forbearance) ไมเพียงแตทําให
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯสูญเสียทรัพยากรทางการเงินโดยไมสมควรเทานั้น หากยังเปนเยี่ยงอยาง
แกผูบริหารสถาบันการเงินอื่นๆอีกดวย ความหยอนยานในการลงโทษผูบริหารสถาบันการเงินที่มี
ความประพฤติมิชอบ นับเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหวิกฤติการณสถาบันการเงินกอตัว
อยางเงียบๆและปะทุขึ้นเปนวิกฤติการณรายแรงในเวลาตอมา (Financial Distress)
ความหย อ นยานดัง กลา วข า งตนนี้อาจเปนผลจากการกินสินบาทคาดสินบน
ความสัมพันธสวนบุคคล และผลประโยชนที่มีรวมกันระหวางผูบริหารธนาคารแหงประเทศไทย
กับผูบริหารสถาบันการเงิน ทั้งนี้เนื่องจากอํ านาจการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินเปน
อํานาจทีส่ ามารถแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลได
นอกเหนือจากความประพฤติมิชอบของผูบริหารธนาคารแหงประเทศไทยและ
ความไรประสิทธิภาพในการทํ าหนาที่แลว การกํ ากับและตรวจสอบสถาบันการเงินเปนหนาที่
ที่เกี่ยวพันกับฝายการเมือง ในการสั่งการลงโทษสถาบันการเงินในบางลักษณะอาจตองอาศัย
อํานาจของฝายการเมือง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง) ถึงธนาคารแหงประเทศไทยจะทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพดวยความซื่อสัตยสุจริต แตการที่ตองพึ่งอํานาจทางการเมืองในการลงโทษ
สถาบันการเงิน ยอมเปดชองใหฝายการเมืองแทรกแซงและทําลายความเปนอิสระของธนาคาร
แหงประเทศไทยได
เหตุผลทางเศรษฐศาสตรที่สนับสนุนใหธนาคารกลางมีหนาที่ทั้งในการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน มีพื้นฐานอยูที่การประหยัด
จากขนาดของการประกอบการ (economies of scale) เพราะธนาคารกลางสามารถใชขอมูล
ที่ไดจากการกํ ากับและตรวจสอบสถาบันการเงินมาใชใหเปนประโยชนในการทําหนาที่การเปน
นายธนาคารของสถาบันการเงิน (Last – resort Function) ขอมูลจากการกํากับและตรวจสอบ
สถาบันการเงินในดานหนึ่งชวยใหธนาคารกลางทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาวการณทางการเงิน
ในแตละขณะ ในอีกดานหนึ่งชวยใหทราบฐานะการเงินของสถาบันการเงินแตละสถาบัน อัน
เกื้อกูลใหการชวยเหลือสถาบันการเงินที่มีฐานะงอนแงนและมีปญหาการขาดสภาพคลองเปนไป
อยางถูกตองได
การที่กองทุนเพื่อการฟนฟูฯจัดสรรเงินกูแกบริษัทเงินทุนหลักทรัพยไทยแคปตอล
โดยที่ บ ริ ษั ท ดั ง กล า วหาสมควรได รั บ ความช ว ยเหลื อ ไม นอกจากจะสะท อ นให เ ห็ น ความ
ไรประสิทธิภาพในการกํ ากับและตรวจสอบสถาบันการเงินแลว ยังสะทอนใหเห็นอีกดวยวา
‘การประหยัดจากขนาดของการประกอบการ’ หามีไม เนือ่ งจากฝายกํากับและตรวจสอบสถาบัน
การเงินไมสามารถใหสารสนเทศที่สมบูรณและทันการณแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯสํ าหรับการ
ทําหนาที่ได

3
การที่กองทุนเพื่อการฟนฟูฯแปรสภาพจาก Lender of Last Resort เปน
Lender of the First Resort ดวยการใหเงินกูแกสถาบันการเงินที่มิสมควรไดรับความชวยเหลือ
กอใหเกิดขอกังขาในใจสาธารณชนจํานวนมาก ขอกังขาขอแรก ก็คือ มีการฉอราษฎรบังหลวง
และประพฤติมชิ อบในหมูพนักงานและผูบริหารธนาคารแหงประเทศไทยหรือไม ขอกังขาขอที่สอง
ก็คอื มีการแทรกแซงจากฝายการเมืองดวยการสั่งการใหกองทุนเพื่อการฟนฟูฯจัดสรรสินเชื่ออัตรา
ดอกเบีย้ ตําแก
่ สถาบันการเงินบางสถาบันหรือไม
การที่กองทุนเพื่อการฟนฟูฯเปด ‘หนาตาง’ ชวยเหลือสถาบันการเงินที่มีฐานะ
งอนแงนหรือปญหาการขาดสภาพคลอง อาจทําใหหนาที่การกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
และหนาที่ ‘ผูใ หกูยืมแหลงสุดทาย’ (Last – resort Function) ขัดกับหนาที่การรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของธนาคารแหงประเทศไทย อาทิเชน ในยามที่จําเปนตองรัดเข็มขัดทั้งทางการคลัง
และทางการเงิ น การจั ด สรรสิ น เชื่ อ จํ านวนมากจากกองทุ น เพื่ อ การฟ น ฟูฯ อาจมีผลลบลา ง
ความพยายามในการรัดเข็มขัดดังกลาว ดังจะเห็นไดวา นับตั้งแตปลายป 2539 จวบสิ้นป 2540
เมื่อกองทุนเพื่อการฟนฟูฯตองเขาไปอุมสถาบันการเงินจํ านวนมาก จนถึงระดับที่เงินมีไมพอ
แกการใชจาย กองทุนเพื่อการฟนฟูฯแกปญหาดวยการใชเงินทดรองจากธนาคารแหงประเทศไทย
เพิ่มขึ้น และกูยืมเงินดวยการออกพันธบัตรขายแกสถาบันการเงินและธนาคารแหงประเทศไทย
การขอเงินทดรองจากธนาคารแหงประเทศไทยมาใชก็ดี และการกูเงินจากธนาคารแหงประเทศ
ไทยมาใชก็ดี ลวนมีผลในการเพิ่มปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เงินเหลานี้เปนเงิน
ประเภทที่สามารถนําไปขยายเครดิตในอัตราสูง (high – powered money) จึงมีผลในการสราง
แรงกดดันภาวะเงินเฟอ ดวยเหตุดังนี้ การทําหนาที่ ‘ผูใ หกูยืมแหลงสุดทาย’ ของกองทุนเพื่อการ
ฟน ฟูฯจึงขัดตอหนาที่การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของธนาคารแหงประเทศไทย
บทเรียนที่ไดจากคดีไทยแคปตอลมีอยูอยางนอย 4 ประการ
บทเรียนบทที่หนึ่ง การกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินเปนหนาที่ที่สามารถ
แสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล และกระทบตอความนาเชื่อถือของธนาคารกลาง อีกทั้งยังถูก
แทรกแซงจากฝายการเมืองได สมควรที่จะพิจารณาถายโอนหนาที่นี้จากธนาคารแหงประเทศไทย
ไปใหองคกรอื่น ธนาคารแหงประเทศไทยควรมีหนาที่เฉพาะการกําหนดกฎเกณฑหรือวินัยทาง
การเงินในการกํากับสถาบันการเงินในระดับมหภาค สวนการกํากับและตรวจสอบระดับจุลภาค
ควรโอนใหเปนหนาที่ของหนวยงานอื่น ทั้งนี้เพื่อคงความนาเชื่อถือและความเปนอิสระของธนาคาร
แหงประเทศไทย
บทเรียนบทที่สอง กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปน
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานของปรัชญา ‘สถาบันการเงินลมมิได’ ปรัชญาดังกลาวนี้แทนที่จะ
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ชวยธํารงความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน กลับทําลายความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน
ในขั้นรากฐาน เพราะกอใหเกิดโครงสรางสิ่งจูงใจ (Structure of Incentives) ทีโ่ นมนาวใหมี
ประพฤติกรรมอันสุม เสี่ยงทั้งในหมูประชาชนเจาของเงินฝาก ผูบริหาร ผูถือหุนหรือเจาของสถาบัน
การเงิน สมควรที่จะทบทวนปรัชญาดังกลาวนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนไปสูปรัชญา ‘สถาบันการเงิน
ลมได’ กองทุนเพื่อการฟนฟูฯมิจําตองมีชีวิตตอไป
บทเรียนบทที่สาม หนาที่ ‘ผูใ หกูยืมแหลงสุดทาย’ (Last – Resort Function)
เปนหนาทีท่ สี่ ามารถแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลได อาจถูกฝายการเมืองแทรกแซงได และอาจ
ขัดตอการทําหนาทีก่ ารรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สมควรที่จะมีการทบทวนวา ธนาคารแหง
ประเทศไทยควรจะมีหนาที่นี้ตอไปหรือไม
บทเรียนบทที่สี่ หากธนาคารแหงประเทศไทยจะยังคงทําหนาที่ ‘ผูใ หกูยืมแหลง
สุดทาย’ สมควรกําหนดหลักการวา สินเชื่อที่จัดสรรใหแกสถาบันการเงินที่มีฐานะงอนแงนหรือ
มีปญ
 หาการขาดสภาพคลองจักตองคิดดอกเบี้ยในอัตราตลาด การคิดดอกเบี้ยตํ่ากวาอัตราตลาด
สรางสิง่ จูงใจในการทําใหธนาคารแหงประเทศไทย แปรสภาพเปน Lender of the First Resort
ดังที่ปรากฏในคดีไทยแคปตอล ดวยเหตุดังนี้ จึงจําเปนที่จะตองคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราตลาด
เพื่อทําลายสิ่งจูงใจดังกลาวนี้ นอกจากนี้ การคิดดอกเบี้ยตํ่ากวาอัตราตลาดยังเปนการใหทาย
สถาบันการเงินที่มีฐานะงอนแงน และไมสรางแรงกดดันในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
หากการคิดดอกเบี้ยในอัตราตลาดเปนอุปสรรคในการฟนฟูสถาบันการเงิน ก็ยังอาจกํ าหนด
โครงสรางอัตราดอกเบี้ยในลักษณะที่เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราตํ่ าในขณะที่ยังมีฐานะงอนแงน
และเก็บดอกเบี้ยสวนที่เหลือเมื่อมีฐานะมั่นคงแลว การจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่าแกสถาบัน
การเงินที่มีฐานะงอนแงนหรือมีปญหาการขาดสภาพคลองสรางภาระแกสังคม เพราะสังคม
มีตน ทุนคาเสียโอกาส (social opportunity cost) จากการที่มิไดมีโอกาสใชทรัพยากรทางการเงิน
ทีจ่ ดั สรรใหแกสถาบันการเงินเหลานี้

