"คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกร 11 ธันวาคม 2535

ความเรียงวาดวยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(ตอนที่สอง)
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผมรู  สึ ก เห็น ใจพนั ก งานสํ านั ก งานคณะกรรมการกํ ากับ หลัก ทรัพ ยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) นับตั้งแตการจับนายสอง วัชรศรีโรจน และพวกในขอหาปนหุนเมื่อวันที่ 18
พฤศจิกายน 2535 เปนตนมา สํานักงาน ก.ล.ต. กลายเปนเปาที่นักเลนหุนบางกลุมโจมตีวา
เปนตัวการในการสรางปญหาความตกตํ่าในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในปจจุบัน แมวา
ผมจะเห็นดวยบางสวนกับกับขอกลาวหานี้ แตผมก็ตระหนักดีวา พนักงาน ก.ล.ต. จํานวน
ไมนอยเปนคนซื่อสัตยสุจริตและซื่อตรงตอหนาที่ เพียงแตวาคนเหลานี้ถูกสั่งการใหทํ าหนาที่
ในมรรควิถีที่ผมเห็นวาไมถูกตอง ความผิดมิไดอยูที่พนักงาน ก.ล.ต. หากแตอยูที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ซึ่ ง กรรมการหลายนายมี ผ ลประโยชน ข  อ งเกี่ ย วกั บ การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย แ ละธุ ร กิจ
หลักทรัพย มิหนําซํ้ายังยึดถือนโยบายการ "คุมเขม" ในการกํากับและควบคุมตลาดหลักทรัพย
ซึ่งผมเห็นวาเปนนโยบายที่มีปญหาในขั้นพื้นฐาน
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตองการใหการ
ซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเปนไปดวยความเปนธรรม เจตนารมณดังกลาวนี้นับวา
ขัดกับสัจธรรมของระบบทุนนิยม ทั้งนี้เพราะเหตุวา ในโลกแหงความเปนจริง สังคมมนุษยมิได
มีความเสมอภาคในการกระจายรายไดและทรัพยสิน เมื่อจุดเริ่มตนเปนเชนนี้ อํ านาจตอรอง
ของหนวยเศรษฐกิจตางๆจึงมีอยูอยางไมเทาเทียมกัน ผูซื้อกับผูขายไมเพียงแตจะมีอํานาจตอรอง
แตกต า งกั น เท า นั้ น ในหมู  ผู  ซื้ อ และผู  ข ายด ว ยกั น เองก็ ยั ง มี อํ านาจต อ รองแตกต า งกั น ด ว ย
ความพยายามที่จะใหมีความเปนธรรมในการซื้อขายจึงเปนหมันตั้งแตตน ในกรณีของตลาด
หลักทรัพย ถึงจะพยายามทํ าใหสารสนเทศเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพยเปนสารสนเทศที่สมบูรณ
(Perfect Information) ก็มิอาจกอใหเกิดความเปนธรรมในการซื้อขายหลักทรัพยได ในเมื่อฐานะ
การเงินของผูเลนหุนแตละคนและธุรกิจหลักทรัพยแตละรายแตกตางกัน ดวยเหตุดังนี้ พระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จึงตั้งอยูบนพื้นฐานที่ขัดกับธรรมชาติของ
ระบบทุนนิยม เพราะสัจธรรมของระบบทุนนิยมมีอยูวา การซื้อขายสินคาและบริการตางๆ
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ลวนแลวแตไมเปนธรรม ความไมเปนธรรมดังกลาวนี้เห็นไดจากกําไรสวนเกิน (Excess Profit)
ที่ปรากฏในตลาดและอุตสาหกรรมตาง ๆ
ระบบทุนนิยมนั้นมิไดตอตานการเก็งกําไร มิหนําซํ้ายังเห็นวา การเก็งกําไรเปน
เรื่องดี แตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 พยายามแยกแยะระหวาง
การเก็งกําไรตามธรรมชาติกับการเก็งกําไรเพื่อสรางราคา โดยถือวา การเก็งกําไรตามธรรมชาติ
เปนเรื่องปกติ สวนการเก็งกําไรเพื่อสรางราคานั้นมีความผิดตามกฎหมาย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในปจจุบันมีสภาพไมแตกตางจากบอนการ
พนันที่ถูกกฎหมาย นับเปนเรื่องนาสมเพชยิ่งที่ตํารวจไลจับบอนการพนักที่มีมูลคาการพนันระดับ
แสนระดับลานบาท แตบอนการพนันระดับลานลานบาทสามารถลอยนวลอยูบนถนนวิทยุได
หากพิ จ ารณาในเชิ ง จริ ย ธรรมแล ว การเก็ ง กํ าไรตามธรรมชาติ มิ ไ ด แ ตกต า งจากการเก็ง กํ าไร
เพื่อสรางราคา เพราะการเก็งกําไรทั้งสองประเภทนี้ตางก็เปนการพนันเหมือนกัน ธุรกรรมที่เกิดขึ้น
ในตลาดหลักทรัพยเปนธุรกรรมที่ทําลายจริยธรรมในการทํางาน (Work Ethics) ผูคนจํานวนมาก
ที่มีความสามารถและทักษะในเชิงสรางสรรคกลับมาหมกหมุนอยูกับการซื้อขายหลักทรัพย โดย
มิไดใชความสามารถและทักษะเหลานั้นใหเปนประโยชนแกสังคมเทาที่ควร มิหนําซํ้าความมุงมั่น
ในการแสวงหาความรํ่ ารวยในตลาดหลักทรัพยไดสรางคานิยมการนับถือคนรวยขึ้นในสังคม
ความรวยกลายเปนคุณธรรมของมนุษย ความดี ความงาม และความบริสุทธิ์ยุติธรรมไรสิ้น
ความหมาย
ในเมื่ อ การเก็ ง กํ าไรเพื่ อ สร า งราคาถู ก ตี ต ราว า เป น การกระทํ าที่ผิด กฎหมาย
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ตองไลจับนักปนหุน แตแนวความคิดเรื่อง "การสรางราคา" เปนแนว
ความคิดที่เลื่อนลอย การซื้อขายหลักทรัพยในปริมาณมากๆยอมมีผลใน "การสรางราคา" ได
ทั้งๆที่ผูซื้อขายอาจมิไดมีเจตนาที่จะสรางราคา การจับนักเลนหุนในขอหาปนหุนจึงเปนเรื่องยาก
ลําบาก เพราะไมเพียงแตจะมีปญหาในการแยกแยะระหวางการเก็งกําไรตามธรรมชาติกับการ
เก็งกําไรเพื่อสรางราคาเทานั้น หากยังมีตนทุนสารสนเทศ (Information Cost) ที่ตองเสียจํานวน
มากอีกดวย ตลาดหลักทรัพยเปนตลาดที่มีการเก็งกําไรและการปนหุนอยูตลอดเวลา หากจะ
บังคับใชกฎหมายอยางเที่ยงตรงก็ตองสูญเสียตนทุนในการบังคับใชกฎหมาย (Enforcement
Cost) จํานวนมาก ความยากลําบากในการบงชี้วา การสรางราคาหรือการปนหุนเกิดขึ้นเมื่อไร
ทําใหการขจัดการสรางราคาใหหมดสิ้นไปมิอาจกระทําได หนทางเดียวที่จะไมใหมีการปนหุนก็คือ
การยุบตลาดหลักทรัพย
ดวยเหตุที่ "การสรางราคา" เปนแนวความคิดที่เลื่อนลอยและยากแกการพิสูจน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงตองเลือกปฏิบัติดวยการจับเฉพาะนักปนหุนรายใหญ การจับนักปนหุน
ทุกรายและทุกครั้งที่มีการปนหุนไมเพียงแตจะตองเสียตนทุนสูงเทานั้น หากทวายังเปนไปมิได
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อีกดวย บทวิเคราะหนี้มีนัยสําคัญสําหรับนักปนหุนวา หากตองการปนหุน จงปนหุนแตพอสมควร
และจงปนหุนอยูแตในมุมมืด เงื้อมมือของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเอื้อมไปไมถึง หากปนหุน
อยางหวือหวา ก็อาจประสบชะตากรรมในทํานองเดียวกับนายสอง วัชรศรีโรจน
บทบัญญัติของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทําให
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จําตองมีการปฏิบัติอยางลําเอียงชนิดมิอาจหลีกเลี่ยงได การจับนายสอง
วัชรศรีโรจน ก็เปนปฏิบัติการอยางลําเอียง ถึงคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะปฏิเสธอยางไรก็ฟง
ไมขึ้น เพราะนับตั้งแตวันที่ 17 มีนาคม 2535 อันเปนวันที่กฎหมายสวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
ก.ล.ต. มีผลบังคับใช การปนหุนเกิดขึ้นเปนระลอกๆ บางก็เปนการปนหุนเพื่อหาเงินใหพรรค
การเมืองบางพรรค และบางก็เปนการปนหุนเพื่อความรํ่ารวยของนักปนหุนรายใหญบางราย
แตคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดปลอยใหมีการปนหุนกันอยางสําเริงสําราญ หนังสือพิมพ สยามโพสต
ฉบับวันที่ 3 ธันวาคม 2535 รายงานขาววา ในรอบ 6 เดือนที่ผานมานี้หุนที่ราคาถีบตัวเพิ่มขึ้น
มากกวา 100% (แตไมเกิน 200%) มีจํานวน 30 บริษัท ผูนําที่ราคาถีบตัวเพิ่มขึ้นมากกวา 200%
(แต ไมเกิน 300%) มีจํานวน 11 บริษัท หุนที่ราคาถีบตัวเพิ่มขึ้นมากกวา 300% (แตไมเกิน
800%) มีจํานวน 16 บริษัท และหุนที่ราคาถีบตัวเพิ่มขึ้นมากกวา 800% มีถึง 3 บริษัท ทั้งนี้มีขอ
ที่นาสังเกตวา หุนของบริษัท รัตนการเคหะ จํากัด มีราคาเพิ่มขึ้น 881% ธนาคารกรุงเทพฯ
พาณิชยการ จํากัด 563% บริษัท ทรอปปคอลแคนนิ่ง จํากัด 408% และบริษัทเงินทุนเฟรสตซิตี้
อินเวสตเมนต จํากัด 373%
ขอเท็จจริงมีอยูวา การปนหุนในตลาดหลักทรัพยนั้นมีอยูตลอดเวลา ในชวงเวลา
ที่มีการปนราคาหุนของธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ จํากัด นั้นก็มีการปนราคาหุนอื่นดวย และ
ดวยพลังการปนหุนที่ไมยิ่งหยอนกวากันจะอางวาพื้นฐานของบริษัทเหลานี้ดีจึงมีนักลงทุนนิยมซื้อ
ก็ฟงไมขึ้นเพราะเพียงชั่วเวลาเพียง 6 เดือนเศษ พื้นฐานจะดีขึ้นถึง 800% ไดอยางไร ทั้งขอมูล
ทางการเงินก็มิไดบงชี้ถึงความมั่นคงของพื้นฐาน หนังสือพิมพบางฉบับตั้งปุจฉาวา เมื่อมีการจับ
"เสี่ยสอง" เหตุใดจึงไมจับ "เจสาม" ในเมื่อตางก็มีพฤติกรรมในการปนหุนไมแตกตางกัน
ความแตกตางระหวาง "เสี่ยสอง" กับ "เจสาม" นั้นเปนความแตกตางระหวาง
ชนชั้น ในขณะที่ "เสี่ยสอง" มาจากครอบครัวชนชั้นกลางที่อาศัยเงินกูจากธนาคารพาณิชยและ
บริษัทเงินทุนแลหลักทรัพยในการเลนหุน "เจสาม" มีภูมิหลังมาจากครอบครัวนายทุนระดับชาติ
และมีฐานการเงินของตนเอง เสียงลือเสียงเลาอางมีอยูวา บริษัทเงินทุนของ "เจสาม" กําลัง
มีปญหา เนื่องจากพัวพันกับการปนหุน ไมวาเสียงรํ่ าลือดังกลาวนี้จะมีมูลแหงความเปนจริง
หรือไม เพียงใด ธนาคารแหงประเทศไทยไดกระโดดเขาไปประคับประคองมิใหสถานการณ
เลวรายลงไปอีก มิฉะนั้นอาจสงผลกระทบลูกโซตอภาคการเงินภายในประเทศ
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ดวยเหตุที่ธุรกิจในตลาดหลักทรัพยเปนธุรกิจอันเกี่ยวดวยกิเลสตัณหาของมนุษย
และการปนหุนเปนธุรกิจประจําวันของตลาดหลักทรัพย การรองขอนักเลนหุนมิใหปนหุนจึงเปน
การรองขอที่ขัดกับธรรมชาติทั้งของนักเลนหุนและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยมิใชที่ชุมนุม
พระอรหันต หากแตเปนที่ชุมนุมของผูคนที่อุดมดวยวิญญาณแหงสัตวเศรษฐกิจ การปองกันและ
ปราบปรามนักปนหุนจึงเปนเรื่องยาก และมิอาจกระทําไดในทุกกรณี กฎหมายที่กําหนดใหคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตองปราบปรามการปนหุน จึงเปนกฎหมายที่ทําใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอง
ปฏิบัติการอยางลํ าเอียงและงายตอการถูกครหา ยิ่งกฎหมายไมกลาทุบหมอขาวของผูที่ดํารง
ตําแหนง ก.ล.ต.ดวยแลว คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ยิ่งกลายเปนองคกรที่ลมละลายทางจริยธรรมได
โดยงายดังเชนที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
หากราชการมีน โยบายที่จะปราบปรามการป น หุ น การปราบปรามนี้ควรจะ
กระทํ าอยางเสมอภาค และไมปราบปรามอยางเลือกปฏิบัติ การเลือกปฏิบัติที่สํ าคัญก็คือ
การไมปราบปราม นักปนหุนที่เปนผูบริหารธนาคารพาณิชยและธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย ทั้งๆที่รู
อยูแกใจวา บุคคลกลุมนี้มีสวนสําคัญในการปนหุน ในขณะที่ผูที่ไรฐานทางการเงินตองอาศัยเงินกู
ในการปนหุน แตผูบริหารธนาคารพาณิชยและธุรกิจเงินทุนหลักทรัพยสามารถ "ผัน" เงินฝากของ
ประชาชนไปใชในการปนหุนได ครั้นการปนหุนนั้นมีปญหา แทนที่ราชการจะลงโทษตามกระบิล
เมือง กลับเขาไปประคับประคองมิใหกิจการเสื่อมทรุด ดวยเหตุที่ธนาคารแหงประเทศไทยยึดถือ
จารีตทางนโยบายวา ธนาคารพาณิชยและธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพยนั้นลมไมได และตองเขาไป
กอบกูสถานการณทุกครั้งที่เกิดวิกฤติการณทางการเงิน บรรดาผูบริหารสถาบันการเงินเหลานี้จึงมี
แนวโนมที่จะนําเงินฝากของประชาชนไปแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลเทาที่ชองโอกาสอํานวย
เพราะมั่นใจวา ถึงอยางไรธนาคารแหงประเทศไทยจะไมปลอยใหธุรกิจการเงินมีอันเปนไป
แบบแผนการบังคับใชกฎหมายของราชการ ซึ่งแตกตางกันระหวางกรณี "เสี่ยสอง" กับกรณี
"เจสาม" บงบอกถึงการปฏิบัติอยางลําเอียงดังกลาวนี้
ดั ง ได ก ล า วแล ว ว า การปราบปรามการป  น หุ  น เป น เรื่ อ งยากที่ จ ะหลี ก เลี่ ย ง
การปฏิบัติอยางลําเอียงได หากจะปราบปรามการปนหุนทุกกรณี ก็ตองเสียตนทุนสารสนเทศและ
ตนทุนการบังคับใชกฎหมายจํานวนมาก จนบางครั้งประโยชนที่ไดจากการปราบปรามอาจไมคุม
กับตนทุนที่เสียไป แตพฤติกรรมของคณะกรรมการ ก.ล.ต. นับตั้งแตไดรับแตงตั้งเปนตนมาบงบอก
ถึงการปฏิบัติอยางลําเอียงเกินกวาระดับธรรมชาติ เพราะการปราบปรามการปนหุนเปนไปดวย
การเลือกที่รักมักที่ชัง
ในบริ บทของระบบทุ น นิย ม การเก็งกํ าไรและการปนราคามิใชเรื่องเสียหาย
ภายใตสถานการณบางประเภท การปนราคาอาจเปนประโยชน ในยุคสมัยที่ตลดาหลักทรัพย
ซบเซามากๆ ราชการมักจะเอาหูไปนาเอาตาไปไร แมจะมีการปนหุนระลอกเล็กๆก็ตาม กลาว
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ในเชิงทฤษฎี อาจจะมีการเก็งกํ าไรและการปนราคาระดับที่ไมมากเกินหรือนอยเกินไปที่เปน
ประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม (Optimal Speculation) แตในทางปฏิบัติยากที่จะกําหนดไดวา
อยูในระดับใด
ในเมื่อการปราบปรามการปนหุนมิอาจกระทําไดในทุกกรณี อีกทั้งยังมีความเปน
ไปไดที่จะมีการปนหุนระดับอุตมภาพ (Optimal Level) จึงสมควรที่ราชการจะพิจารณาทบทวน
นโยบายการกํากับและควบคุมตลาดหลักทรัพย โดยละทิ้งวิธีการ "คุมเขม" และหันไปใชวิธีการ
"ปลอยเสรี" มากขึ้น

