คอลัมน “หอคอยสองโลก”
ผูจัดการรายสัปดาห ฉบับวันที่ 8-14 กันยายน 2540

วิกฤติการณสถาบันการเงิน 2540
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การประกาศรายชื่อบริษัทเงินทุนที่มีฐานะงอนแงน 10 บริษัท เมื่อวันที่ 3 มีนาคม
2540 การประกาศปดกิจการบริษัทเงินทุนเปนการชั่วคราวจํานวน 16 บริษัท เมื่อวันที่ 27
มิถุนายน 2540 และอีก 42 บริษัท เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2540 ไมเพียงแตจะสะทอนใหเห็นปญหา
อันเกิดจากปรัชญาพื้นฐานในการกํ ากับและตรวจสอบสถาบันการเงินเทานั้น หากยังสะทอน
ใหเห็นความไรประสิทธิภาพของธนาคารแหงประเทศไทยในการทําหนาที่ดังกลาวนี้อีกดวย
บริษัทเงินทุนและหลักทรัพยจํานวน 58 แหง ที่ถูกแขวน ‘ปาย’ วามีฐานะการเงิน
อันไมมั่นคงนี้ รับฝากเงินออมของประชาชน คิดเปนรอยละ 60 ของเงินออมประชาชนในบริษัท
เงินทุนและหลักทรัพยทั้งหมด
นับตั้งแตตนป 2540 เปนตนมา ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพยตองสูญเสียความ
นาเชื่อถือ จนตองเผชิญกับปญหาการขาดสภาพคลอง ความเชื่อถือที่ประชาชนมีตอธุรกิจเงินทุน
และหลักทรัพยถูกสั่นคลอนอยางรุนแรง เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยประกาศรายชื่อบริษัทเงินทุน
ที่มีฐานะงอนแงนจํานวน 10 บริษัทเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2540 โดยที่ไมมีมาตรการรองรับตามหลัง
การประกาศดังกลาวนี้
การกํ ากับและตรวจสอบสถาบันการเงินเปนเรื่องยากยิ่ง เพราะมีลักษณะเปน
การเลนเกมประดุจหนึ่ง ‘แมวไลจับหนู’ หรือ ‘โปลิศจับขโมย’ การขจัด ‘หนู’ หรือ ‘ขโมย’ ใหหมดไป
เปนเรื่องยากฉันใด การกํากับสถาบันการเงินใหอยูในระเบียบที่ยึดความมั่นคงเปนสรณะเปนเรื่อง
ยากฉันนั้น ยิ่งการตรวจสอบการฉอฉลภายในสถาบันการเงินดวยแลว กวาจะคนพบ ปญหา
อาจจะบานปลายและรายแรงจนเกินกวาที่จะแกไขได
เมื่อบริษัทธุรกิจมีหนี้สินมากกวาทรัพยสิน ฐานะการเงินงอนแงน หนทางในการ
เสริมฐานะการเงินหนทางหนึ่ง ก็คือ การเพิ่มทุนประกอบการ หากไมสามารถเพิ่มทุนประกอบการ
โดยที่หนี้สินสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในทายที่สุดก็ตองลมละลาย
บริษัทธุรกิจมิอาจอํ าพรางฐานะการเงินของตน เมื่อบริษัทไมสามารถชําระหนี้
ไมวาจะเปนดอกเบี้ยหรือเงินตน ขาวสารนี้ยอมกระจายในชุมชนธุรกิจ อยางนอยในภาคเศรษฐกิจ

2
การเงิน ฐานะทางการเงินของบริษัทธุรกิจโดยทั่วไปยังพิจารณาไดจากความรุงเรืองหรือซบเซาของ
ภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมที่บริษัทนั้นเปนผูประกอบการ
สถาบันการเงินแตกตางจากบริษัทธุรกิจโดยทั่วไป เพราะสถาบันการเงินอยูใน
ฐานะที่จะอําพรางฐานะการเงินของตนได เมื่อสถาบันการเงินประสบปญหาหนี้สูญหรือหนี้เสีย
สถาบันการเงินสามารถอําพรางหนี้เสียดวยการใหกูแกลูกหนี้เพื่อนําเงินกูมาชําระหนี้เดิม ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนดประเภทหนี้ตองสงสัยวา เปนหนี้ที่ไมสามารถชําระดอกเบี้ยติดตอกันเปน
ระยะเวลา 12 เดือน สถาบันการเงินอาจอําพรางหนี้ตองสงสัยไดดวยการใหกูแกลูกหนี้ในเดือน
ที่ 11 หรือ 12 ที่มิไดชําระดอกเบี้ย เพื่อใหนําเงินกูมาชําระดอกเบี้ย ดวยการอําพรางเชนนี้
หนี้ดังกลาวยอมไมถูกจัดชั้นเปนหนี้ตองสงสัย แตการอําพรางหนี้เสียดวยวิธีการเชนวานี้ นอกจาก
จะทําใหวงเงินกูขยายเพิ่มขึ้นแลว ยอมมีความเสี่ยงที่จะสูญหนี้มากขึ้น หากลูกหนี้ไมสามารถ
เพิ่มพูนความสามารถในการชําระหนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยามภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าหรือถดถอย
สถาบันการเงินอาจอํ าพรางฐานะการเงินดวยการเรงระดมเงินฝาก หากอัตรา
การเพิ่มขึ้นของเงินฝากสูงกวาอัตราการสูญหนี้ สถาบันการเงินจะยังไมมีปญหาสภาพคลอง
ยิ่งประชาชนยังมีความเชื่อมั่น และธนาคารกลางยึดถือปรัชญา ‘สถาบันการเงินลมไมได’
ดวยแลว การระดมเงินฝากยังสามารถดําเนินการตอไปได แตเงินฝากมิใชเงินทุนของสถาบัน
การเงิน หากเปนเงินออมของผูฝาก เมื่อผูฝากถอนเงินออกไป ปญหาหนี้สูญและหนี้เสียยังคงดํารง
อยู โดยที่อาจขยายตัวลุกลามออกไป
ในยามที่มีปญหาสภาพคลอง บริษัทธุรกิจโดยทั่วไปสามารถนําสินคาที่ตนผลิต
ขายลดราคา หรือมิฉะนั้นก็นําสินทรัพยที่มีอยูออกจําหนาย เพื่อนําเงินสดมาแกปญหาสภาพคลอง
แตสถาบันการเงินที่เผชิญปญหาสภาพคลอง มิอาจขายลดราคา ‘สินคา’ ที่ตนผลิตดุจเดียวกับ
ธุรกิจโดยทั่วไปได เพราะ ‘สินคา’ ของสถาบันการเงิน ก็คือบริการรับฝากเงินออม และบริการ
เงินใหกู สถาบันการเงินอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อดึงดูดเงินออม แตเมื่อขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
แลว ก็มิอาจลดอัตราดอกเบี้ยใหกู เพราะจะทําใหขาดทุน หากลดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกู เพื่อ
เพิ่มปริมาณเงินใหกู ก็ตองลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งจะทําใหเงินฝากลดลง และไมมีเงินออม
ที่จะจัดสรรเงินใหกู ในประการสําคัญ บริการเงินใหกูกวาจะไดผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ก็ตอง
กินระยะเวลาหนึ่ง ไมสามารถแกปญหาการขาดสภาพคลองไดอยางทันทวงที
ความไมสมบูรณของสารสนเทศ (information imperfection) ทําใหสถาบัน
การเงินแตกตางจากธุรกิจโดยทั่วไป บุคคลภายนอกยากที่จะลวงรูฐานะที่แทจริงของสถาบัน
การเงิน เพราะสถาบันการเงินสามารถอําพรางฐานะที่แทจริงของตนเองได และมีสิ่งจูงใจที่จะ
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อําพรางดวย กวาที่ฐานะที่แทจริงจะเผยโฉมสูสาธารณชนมักจะเปนเวลาที่มีอาการหนักเกินกวา
จะแกไข
เมื่อสถาบันการเงินลมละลาย ผลกระทบมักจะมิไดจํากัดเฉพาะสถาบันการเงิน
ที่ ล  ม เท า นั้ น หากยั ง สามารถสร า งผลกระทบลู ก โซ ต  อ ภาคส ว นอื่ น ๆของระบบเศรษฐกิ จ ได
(contagion effect) โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อประชาชนหมดความเชื่อมั่นในสถาบันการเงิน บาง
ครั้งการลมละลายของสถาบันการเงินมีผลกระทบอันจํากัด แตบางครั้งมีผลกระทบตอสถาบัน
การเงินทั้งระบบ
วิกฤติการณธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย ป 2540 ตองจัดเปนวิกฤติการณที่กอตัว
อยางเงียบๆ สะสมปญหามาเปนเวลาชานาน และระเบิดออกมาเปนวิกฤติการณใหญในทายที่สุด
หรือที่ในวงวิชาการเศรษฐศาสตรการเงินเรียกวา Financial Distress
คําถามพื้นฐานมีอยู วิกฤติการณนี้เกิดขึ้นไดอยางไร
เหตุปจจัยอันนํ ามาซึ่งวิกฤติการณธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพยป 2540 อาจ
จําแนกเปน 3 ดาน
ดานที่หนึ่ง ไดแก โครงสรางและการบริหารธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย
ผูบริหารจํานวนไมนอยไมเคยมีประสบการณในการบริหารสถาบันการเงินมากอน และจํานวน
ไมนอยไมเคยเผชิญวิกฤติการณสถาบันการเงิน อันจะไดสั่งสมบทเรียน นอกจากนี้ พนักงานและ
ผูบริหารจํานวนไมนอยเปน ‘นักผจญภัย’ มีประพฤติกรรมรักความเสี่ยง (risk-lovers) อันเปนผล
จากการใชเงินเดือนและโบนัสเปนเครื่องลอ การขาดความเขมงวดในการวิเคราะหภาวะความ
เสี่ยงของเงินกู (risk analysis) โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ และ
แนวโนมทางธุรกิจที่กระทบตอผลการประกอบการของลูกหนี้ก็ดี การมุงแขงขันในการระดมเงิน
ฝากและในการปลอยกูเพื่อแยงสวนแบงตลาด (Market Share) ก็ดี การขาดความเขมงวดในการ
ทบทวนสินเชื่อ (credit review) เมื่อสภาวการณทางเศรษฐกิจแปรเปลี่ยนไปก็ดี การขาดความ
เขมงวดในการปรับลดมูลคาหลักทรัพยคํ้าประกันตามการเปลี่ยนแปลงสภาวการณในตลาดก็ดี
จารีตการปลอยกูเพื่อใหลูกหนี้นําเงินกูมาชําระดอกเบี้ยและเงินตน (rollovers) เพื่อมิใหเงินกูนั้น
ถูกจัดชั้นเปนหนี้สงสัยหรือหนี้เสียก็ดี และการนําเงินฝากระยะสั้นไปจัดสรรเงินกูระยะปานกลาง
และระยะยาวก็ดี เหลานี้ลวนมีสวนในการนํามาซึ่งวิกฤติการณสถาบันการเงิน
ดานที่สอง ไดแก การกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินของธนาคารแหง
ประเทศไทย เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยดําเนินโยบายผอนคลายการกํากับและผอนคลายการ
ควบคุม (Deregulation) พรอมทั้งเดินแนวทางเสรีนิยมทางการเงิน (Financial Liberalization)
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ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราสูง จํานวนสถาบันการเงินมีมากขึ้น แมวาในชวง
เวลาหลังป 2530 จํานวนบริษัทเงินทุนและหลักทรัพยมีการเปลี่ยนแปลงไมมาก แตจํานวนสาขา
สถานอํานวยสินเชื่อและสถานบริการดานหลักทรัพยเพิ่มขึ้นมาก ในประการสําคัญ ขนาดของ
ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพยใหญขึ้นมาก ในชวงเวลาดังกลาวนี้ ไมเปนที่แนชัดวา ธนาคาร
แหงประเทศไทยขยายกํ าลังคนในการกํ ากับและตรวจสอบสถาบันการเงินใหเทาทันการขยาย
ขนาดของสถาบันการเงินหรือไม การยึดกุมปรัชญา ‘สถาบันการเงินลมมิได’ ก็ดี การไมปรับ
เปลี่ยนกฎเกณฑในการกํ ากับและตรวจสอบสถาบันการเงินภายใตแนวทางเสรีนิยมทางการเงิน
ก็ดี และการละเลยไมใชอํานาจในการแกปญหาโดยฉับพลันและเฉียบขาด เมื่อพบวา สถาบัน
การเงินบางแหงมีฐานะงอนแงน (Regulatory Forbearance) ก็ดี เหลานี้มีสวนนํามาซึ่ง
วิกฤติการณสถาบันการเงิน
ดานที่สาม ไดแก นโยบายเศรษฐกิจมหภาค การเรงรุดเดินแนวทางเสรีนิยม
ทางการเงิน โดยมิไดปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงปรัชญา กลไก และประสิทธิภาพการกํากับและ
ตรวจสอบสถาบันการเงินก็ดี การธํารงระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว (Fixed Exchange
Rate System) ภายใตระบบการเงินเสรีก็ดี และการตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเพื่อดึงดูดเงินทุน
เขาประเทศก็ดี นโยบายเศรษฐกิจมหภาคเหลานี้มีสวนนํามาซึ่งวิกฤติการณสถาบันการเงิน

