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แนวทางที่พึงปรารถนา
ในการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ความลมเหลวและความไรประสิทธิภาพในการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
มีสวนบั่นทอนความนาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทยอยางสําคัญ หากตองการธํารงและผนึก
ความนาเชื่อถือในฐานะสถาบันหลักของชาติ วิธีการแกปญหาที่ดีเลิศอันดับแรก (First-Best
Solution) ก็คือ การโอนงานกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินไปใหเปนหนาที่ของหนวยงานอื่น
ไมวาจะเปนหนวยงานที่มีอยูเดิมหรือตั้งใหม โดยธนาคารแหงประเทศไทยจํากัดบทบาทหนาที่เฉพาะ
การเปนธนาคารกลางเทานั้น ทั้งนี้ดวยเหตุผลอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก งานกํ ากับและตรวจสอบสถาบันการเงินหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา
Prudential Supervision เปนงานที่ตองใชอํานาจฝายบริหาร ไมวาจะเปนการเขาควบคุมสถาบัน
การเงินก็ดี และการดําเนินคดีผูบริหารสถาบันการเงินก็ดี หากธนาคารแหงประเทศไทยยังคงตอง
ทําหนาที่นี้ ยอมยากที่จะหลีกพนการแทรกแซงของฝายการเมือง อันเปนเหตุใหตองสูญเสียความเปน
อิสระในระดับหนึ่ง งานกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินอยูนอกเหนือหนาที่ของธนาคารกลาง
และไมจําตองขึ้นอยูกับธนาคารกลาง หากธนาคารแหงประเทศไทยจํากัดบทบาทของตนเฉพาะการ
เปนธนาคารกลาง ก็จะสามารถหลีกเลี่ยงการแทรกแซงของอํานาจการเมืองไดสวนหนึ่ง
ประการที่สอง งานกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินเปนงานที่สามารถใชอํานาจ
ในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลได ผูมีอํานาจหนาที่สามารถผอนปรนการกํากับและตรวจสอบ
หรือเอาหูไปนาเอาตาไปไร เพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชนในรูปตัวเงินและรูปอื่น ทั้งในปจจุบัน
และอนาคตได ความลมเหลวและความไรประสิทธิภาพในการทําหนาที่นี้ นอกจากบั่นทอนความ
นาเชื่อถือแลว ยังเปนที่ครหาไดวา ความหยอนยานในการกํากับและตรวจสอบเกิดจากการแลก
เปลี่ยนผลประโยชนดังกลาวนี้
ประการที่สาม งานกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินอาจขัดตอหนาที่หลักในการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หากธนาคารแหงประเทศไทยตองดําเนินนโยบายรัดเข็มขัดเพื่อธํารง
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เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แตกลับตองอัดฉีดเงินเพื่อพยุงสถาบันการเงินที่เผชิญวิกฤติการณ หนาที่
ทั้งสองนี้ยอมมีความขัดแยงกันโดยพื้นฐาน นอกจากนี้ การเสื่อมเสียความนาเชื่อถืออันเปนผล
จากความลมเหลวในการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน ไมวาจะดวยเหตุประการใด ยังมีผล
บั่นทอนประสิทธิผลของนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอีกดวย
หากการผองถายงานกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินมิอาจกระทําไดโดยทันที
หรือธนาคารแหงประเทศไทยไมตองการผองถายบทบาทหนาที่นี้ วิธีการแกปญหาที่ดีเลิศเปนอันดับ
สอง (Second-Best Solution) ก็คือ การเปลี่ยนแปลงแนวทางการกํากับและตรวจสอบสถาบันการ
เงินตามบัญญัติ 8 ประการ ดังตอไปนี้
บัญญัติขอที่ ห นึ่ ง จะตองละทิ้งปรัชญา‘สถาบันการเงินลมมิได’ และหันไปยึด
ปรัชญา ‘สถาบันการเงินลมได’
ปรัชญา‘สถาบันการเงินลมมิได’เปนปรัชญาที่สงเสริมความเห็นแกไดของมนุษย
และทํ าลายวินัยทางการเงินในระบบเศรษฐกิจ ผูบริหารสถาบันการเงินจะมีพฤติกรรมสุมเสี่ยง
มากขึ้น เพราะทราบแกใจดีวา หากสถาบันการเงินที่ตนเปนผูบริหารตองเผชิญกับวิกฤติการณทาง
การเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยจะไมปลอยใหลม สถาบันการเงินที่มีการบริหารจัดการที่กลาได
กลาเสีย ยอมตองจายดอกเบี้ยแกประชาชนเจาของเงินออมในอัตราสูงกวาปกติ อัตราดอกเบี้ยสวน
ที่เพิ่มขึ้นนี้จะตองมากพอที่จะชดเชยภาวะความเสี่ยงที่มีมากขึ้น (risk premium) สวนประชาชน
เจาของเงินออมมักจะเลือกฝากเงินกับสถาบันการเงินที่ใหอัตราดอกเบี้ยสูง โดยไมคํานึงถึงฐานะ
ความมั่นคง เพราะมั่นใจวา ธนาคารแหงประเทศไทยจักตองเขามาโอบอุม หากสถาบันการเงินดัง
กลาวเกิดปญหา ปรัชญา ‘สถาบันการเงินลมมิได’ แทนที่จะชวยเสริมสรางสุขภาพของระบบสถาบัน
การเงิน กลับทําลายความมั่นคงของระบบดังกลาว
ในกรณีตรงกันขาม ปรัชญา ‘สถาบันการเงินลมได’ จะกอใหเกิดผลดีในการสราง
วินัยทางการเงิน ผูบริหารสถาบันการเงินตองใชความระมัดระวังในการบริหารมากขึ้น ผูถือหุนจะ
เขมงวดในการควบคุมและกํากับมิใหผูบริหารมีประพฤติกรรมอันสุมเสี่ยงมากเกินไป และประชาชน
จะใหความสําคัญแกฐานะความมั่นคงของสถาบันการเงินที่จะเลือกฝากเงินออกมากขึ้น
ในการเปลี่ ย นแปลงปรั ช ญาพื้ น ฐานในการกํ ากับและตรวจสอบสถาบัน การเงิน
ดังกลาวนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยจะตองประกาศใหสาธารณชนทราบโดยทั่วกัน ในชวงเวลาอัน
สมควร
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บัญญัติขอที่สอง จะตองใหประชาชนมีสิทธิในการรับรูขาวสารเกี่ยวกับสถาบัน
การเงิน ขอมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงินตองถือเปนสารสนเทศสาธารณะ (public information)
รายงานการตรวจสอบสถาบันการเงินตองถือเปนรายงานสาธารณะอันประชาชนมีสิทธิรับรู หากมี
สถาบันการเงินปฏิบัติการที่ละเมิดกฎหมายและถูกลงโทษ จะตองเปดเผยชื่อสถาบันการเงิน ความ
ผิดที่กระทํา และบทลงโทษ ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนใชมาตรการลงโทษทางสังคม (social
sanction)ได ซึ่งจะกลายเปนมาตรการปองปรามมิใหผูบริหารสถาบันการเงินละเมิดกฎหมาย การ
ยอมรับสิทธิของประชาชนในการรับรูขาวสารเกี่ยวกับสถาบันการเงินทําใหการกํากับและตรวจสอบ
สถาบันการเงินเปนกระบวนการที่โปรงใสมากกวาเดิม
บัญญัติขอที่สาม จะตองมีบทบัญญัติตามกฎหมายที่บังคับใหสถาบันการเงินตอง
ถูกจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงิน (Credit Rating Agency) สถาบัน
การเงินตองสงมอบขอมูลแกสถาบันจัดอันดับตามที่รองขอ ตราบเทาที่ขอมูลนั้นมิใชขอมูลสวนบุคคล
การใหขอมูลเท็จมีความผิดตามกฎหมาย ขณะเดียวกันก็ตองมีการประเมินความนาเชื่อถือของ
สถาบันจัดอันดับฯ และพัฒนาสถาบันจัดอันดับฯใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากมีความ
ผิดพลาดในการจัดอันดับ จักตองมีการไตสวนความผิดพลาดนั้น อันดับความนาเชื่อถือทางการเงิน
เปนขอมูลสาธารณะที่ประชาชนใชประกอบการตัดสินใจในการเลือกสถาบันการเงินที่ใชบริการ
บั ญ ญั ติ ข  อ ที่ สี่ จะต อ งให ค วามรู  แ ก ส าธารณชนเกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กถื อ
เงินออม และใหขอมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันการเงิน จะตองใหบทเรียนแกประชาชนวา
อย า เลื อ กสถาบั น การเงิ น ที่ จ ะฝากเงิ น โดยดูเ ฉพาะอัตราดอกเบี้ย ที่ไดรับเพีย งอยา งเดีย ว ต อง
พิจารณาความมั่นคงของสถาบันการเงินดวย จะตองยํ้าใหประชาชนไดรับรูวา สถาบันการเงินที่จาย
ดอกเบี้ยในอัตราสูงผิดปกติมักจะมีการลงทุนและการบริหารการเงินที่เสี่ยงตอความงอนแงน สถาบัน
การเงินของรัฐ แมจะจายอัตราดอกเบี้ยตํ่ากวา แตมีความมั่นคงสูงกวา ในประการสําคัญ จักตอง
ตอกยํ้าหลักการวา ในเมื่อประชาชนมีสิทธิในการรับรูขอมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงิน และมีเสรีภาพ
ในการเลือกสถาบันการเงินที่จะฝากเงิน เมื่อสถาบันการเงินดังกลาวมีอันเปนไป ประชาชนเจาของ
เงินฝากจะตองรับภาระที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญเสียเงินฝาก
บัญญัติขอที่หา จะตองปลอยใหสถาบันการเงินที่มีฐานะงอนแงนลมไป เพื่อใหเปน
ไปตามปรัชญา ‘สถาบันการเงินลมได’ ธนาคารแหงประเทศไทยจะไมเขาไปคํ้าจุนสถาบันการเงิน
ดังกลาวเวนเสียแตวาจะกอใหเกิดผลกระทบลูกโซตอระบบสถาบันการเงินทั้งระบบ (contagion
effect) ธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะธนาคารกลางไมควรมีหนาที่คํ้าจุนสถาบันการเงินสถาบัน
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หนึ่งสถาบันใดโดยเฉพาะ เพราะการทําหนาที่เชนนี้อาจขัดตอหนาที่พื้นฐานในการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ แตมีหนาที่ดูแลสุขภาพของระบบการเงินทั้งระบบ
บั ญ ญั ติ ข  อ ที่ ห ก จะต อ งยกเลิ ก กองทุ น เพื่ อ การฟ  น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบสถาบั น
การเงิน และสงเสริมใหเอกชนดังเชนสมาคมธนาคารไทย จัดระบบการประกันเงินฝาก (Private
Deposit Insurance) หรืออาจสงเสริมใหสถาบันการเงินตางๆจับกลุมจัดระบบการประกันเงินฝาก
กันเอง โดยที่รัฐบาลจัดระบบการประกันเงินฝากเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐ ในการนี้ตองมีการ
ตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบวาดวยการจัดระบบการประกันเงินฝาก โดยที่ในขณะเดียวกันก็ตอง
เผยแพรขอมูลใหสาธารณชนรับทราบวา เงินฝากที่มีประกันมีความมั่นคงมากกวาเงินฝากที่ไมมี
ประกัน ดวยการเผยแพรขอมูลเชนนี้ สถาบันการเงินที่มิไดเขาสูระบบการประกันเงินฝาก ยอมมี
ปญหาในการระดมเงินฝาก จึงเปนการเรงใหจัดระบบการประกันเงินฝากโดยออม
บัญญัติขอที่เจ็ด จะตองเพิ่มบทลงโทษผูบริหารสถาบันการเงินที่มีเจตนาฉอฉลและ
ทุจริต และเพิ่มความเขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย ผูบริหารที่มีประวัติในการสรางวิกฤติการณ
สถาบันการเงินจะตองมีบทบัญญัติตามกฎหมายหามดํารงตําแหนงผูบริหารหรือกรรมการในสถาบัน
การเงินใดๆอีกตอไป
บัญญัติขอที่แปด จะตองเพิ่มบทลงโทษนักบัญชีและผูตรวจสอบบัญชีที่รูเห็นเปนใจ
ในการอําพรางบัญชีและรายงานการเงินของสถาบันการเงิน
การกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินตามแนวทางใหมดังที่เสนอขางตนนี้มิอาจ
ดําเนินการไดโดยทันที ตองมีระยะเปลี่ยนผานชั่วเวลาหนึ่ง เพื่อใหประชาชนไดรับรูการเปลี่ยนแปลง
ปรัชญาพื้นฐาน เพื่อมีการตรากฎหมายและระเบียบขอบังคับที่ตองใช เพื่อมีการจัดระบบสารสนเทศ
รวมตลอดจนการจัดระบบการจัดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงิน และการจัดระบบการประกัน
เงินฝาก

