คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2541

ซานตาคลอสแหงบางขุนพรหม
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ธนาคารแห ง ประเทศไทยและกองทุ น เพื่ อ การฟน ฟูและพัฒ นาระบบสถาบัน
การเงิน มีหนังสือถึงผูบัญชาการการตํารวจแหงชาติเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2541 กลาวโทษบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยไทยแคปตอล จํากัด และผูบริหาร 4 คน ในขอหากระทําความผิดฐานฉอโกงตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 269 และมาตรา 341 และกระทําความผิดตามมาตรา 75 อัฏฐ
แหง พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ เงิ น ทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
พ.ศ. 2522 ทีแ่ กไขเพิ่มเติมแลว ซึ่งมีโทษจําคุก 5-10 ป และปรับตั้งแต 5 แสนบาท ถึง 1 ลานบาท
พรอมกั น นี้ ก็มีห นังสือถึงผูบัญชาการตํ ารวจแหงชาติและสํ านักงานตรวจคนเขาเมือง เพื่อมี
คําสั่งหามผูบริหารบริษัทเงินทุนหลักทรัพยดังกลาว อันประกอบดวยนายกี่เส็ง อนันตศิริประภา
นางวรรณี พรฉิม นายอุกฤษ พงษพนั ธ และนายสมบัติ อุชชิน ออกจากราชอาณาจักรเปนการ
ชั่วคราว(ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันที่ 17 ธันวาคม 2541)
ประพฤติกรรมการกระทําความผิดฐานฉอโกงเกิดขึ้นระหวางวันที่ 30 มิถุนายน
ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2540 ผูบริหารบริษัทเงินทุนหลักทรัพยไทยแคปตอล จํากัด(เดิมคือบริษัท
เงินทุนและหลักทรัพยไทยมิตซูบิชิอินเวสตเมนต จํากัด)ไดทําเอกสารอันเปนเท็จหลอกลวงกองทุน
เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินวาขาดสภาพคลอง ไมมีเงินคืนแกผูถอนเงินตาม
ตัว๋ สัญญาการใชเงิน และขอความชวยเหลือจากกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ รวม 6 ครั้ง คิดเปนเงิน
ทัง้ สิน้ 213.89 ลานบาท ทั้งๆที่บริษัทมีเงินฝากธนาคารพาณิชยถึง 179-228 ลานบาท ในขณะที่มี
พันธะตองดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพียง 32-39 ลานบาทเทานั้น ประพฤติกรรมดังกลาวนี้
ตองถือเปนการฉอโกง เพราะหากกองทุนเพื่อการฟนฟูฯพบวา บริษัทยังมีสภาพคลองดีอยู กองทุน
เพือ่ การฟนฟูฯยอมไมปลอยเงินกู
กองทุนเพือ่ การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน กอตั้งขึ้นในป 2528 ทั้งนี้
เปนผลจากพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485
พุทธศักราช 2528 ซึ่งเพิ่มเติมหมวด 5 ทวิ ในพระราชบัญญัติดังกลาว หากสืบคนใหถึงที่สุด การ
จัดตัง้ กองทุนเพือ่ การฟนฟูฯยึดแบบจําลองอังกฤษเปนแมแบบ เมื่อเกิดวิกฤติการณสถาบันการเงิน
ในป 2517 ธนาคารแหงประเทศอังกฤษไดจัดตั้ง Lifeboat Fund ขึน้ มาเปนกลไกในการแกปญหา
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กองทุนเพือ่ การฟนฟูฯ มีรูปลักษณการจัดองคกร และปรัชญาคลายคลึงกับ Lifeboat Fund ของ
ประเทศอังกฤษ
นับตั้งแตกอตั้งธนาคารแหงประเทศไทยในป 2485 เปนตนมา ธนาคารแหง
ประเทศไทยทําหนาที่เปน ‘ซานตาคลอส’ (Santa Claus) เขาไปโอบอุมสถาบันการเงินที่มี
ปญหาการขาดสภาพคลองและฐานะการเงินงอนแงน ทั้งนี้โดยอางวา เพื่อปกปองคุมครอง
ผลประโยชนของประชาชนเจาของเงินฝาก แตมีผลในการปกปองและใหทายเจาของและผูบริหาร
สถาบันการเงินดวย ธนาคารแหงประเทศไทยยึดมั่นในปรัชญา ‘สถาบันการเงินลมมิได’ ดวยเหตุ
ดังนัน้ จึงอัดฉีดเงินเพือ่ คํ้าจุนสถาบันการเงินที่มีปญหา โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยการจัดสรรสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ยตํ่า (soft loan) ในการคํ้าจุนมิใหสถาบันการเงินลม ธนาคารแหงประเทศไทย
มักจะกํ าหนดเงื่อนไขในการปรับปรุงการบริหาร พรอมทั้งสงผูแทนเขาไปดูแลการบริหาร หรือ
เปลี่ยนแปลงฝายบริหาร ในกรณีที่รายแรงที่สุด ถึงกับเขาไปควบคุมกิจการสถาบันการเงิน ดัง
กรณีธนาคารเอเชียทรัสต จํากัด (2527)
เมื่อมีการกอตั้งกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในป 2528
กองทุนเพือ่ การฟนฟูฯซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคลรับชวงทําหนาที่ ‘ซานตาคลอส’ สืบตอจากธนาคาร
แหงประเทศไทย อีกทั้งสืบทอดปรัชญา ‘สถาบันการเงินลมมิได’ อีกดวย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ
กองทุนเพือ่ การฟนฟูฯมีฐานะเปน ‘องคกรซานตาคลอสเพื่อคํ้าจุนสถาบันการเงิน’ สถาบันการเงิน
ที่มีปญหาการขาดสภาพคลองและฐานะการเงินงอนแงนลวนแลวแตวิ่งไปหากองทุนเพื่อการ
ฟน ฟูฯเพือ่ ขอความชวยเหลือ กองทุนเพื่อการฟนฟูฯจึงทําหนาที่เปน “ผูใหกูยืมแหลงสุดทาย” หรือ
ทีร่ จู กั กันในวงวิชาการเศรษฐศาสตรการเงินวา Lender of Last Resort
ด ว ยเหตุ ที่ ธนาคารแหง ประเทศไทยมีจ ารีตในการให สิน เชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ า
แกสถาบันการเงินทีม่ ปี ญหาการขาดสภาพคลองและฐานะการเงินงอนแงน กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
สืบทอดจารีตดังกลาวนี้ การคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ผอนปรนก็เพื่อใหสถาบันการเงินที่มีปญหา
มีโอกาสฟนฟูกิจการ จนฐานะการเงินกลับมามีความมั่นคง แตการที่กองทุนเพื่อการฟนฟูฯคิด
ดอกเบี้ยในอัตราตํ่ ากวาอัตราตลาด มีผลในการสรางแรงจูงใจใหสถาบันการเงินตางๆวิ่งเขาหา
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯเพื่อขอสินเชื่อ กองทุนเพื่อการฟนฟูฯกลายเปนแหลงเงินทุนของสถาบัน
การเงินที่มิไดมีฐานะแตกตางจากแหลงเงินทุนอื่นๆ สถาบันการเงินที่มิไดมีปญหาความงอนแงน
ของฐานะการเงินพากันขอ ‘ความชวยเหลือ’ จากกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ เพราะเงินกูจากกองทุน
เพือ่ การฟน ฟูฯเสียตนทุนตํ่ากวาเงินทุนจากแหลงอื่นๆ ไมวาจะเปนเงินฝากประชาชนและเงินกูจาก
แหลงภายในและภายนอกประเทศ ดวยเหตุดังนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯจึงมิไดทําหนาที่ Lender of
Last Resort อยางเครงครัด ตรงกันขามกลับทําหนาที่ เปน Lender of the First Resort
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เหตุใดกองทุนเพื่อการฟนฟูฯจึงกลับกลายเปน Lender of the First Resort ?
อรรถาธิบายในเรื่องนี้มีอยูอยางนอย 3 ประการ
ประการแรก นโยบายสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ าเปนแมเหล็กที่ดึงดูดใหสถาบัน
การเงินทัง้ ทีม่ แี ละไมมีปญหาสภาพคลอง ตองการเงินกูจากกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
ประการที่สอง ความไรประสิทธิภาพของธนาคารแหงประเทศไทยในการกํากับ
และตรวจสอบสถาบันการเงิน ทั้งธนาคารพาณิชยและธุรกิจเงินทุน ทําใหไมสามารถแยกแยะ
ระหวางสถาบันการเงินที่มีปญหากับสถาบันเงินที่ไมมีปญหา ความไรประสิทธิภาพดังกลาวนี้สง
ผลใหกองทุนเพือ่ การฟนฟูฯเขาไปชวยเหลือสถาบันการเงินที่มิสมควรไดรับความชวยเหลือ
ประการที่สาม การฉอราษฎรบังหลวงของพนักงานและผูบริหารระดับสูงของ
ธนาคารแหงประเทศไทย อาจเปนเหตุใหมีการจัดสรรสินเชื่อจากกองทุนเพื่อการฟนฟูฯแกสถาบัน
การเงินที่ยังไมมีปญหาการขาดสภาพคลอง
เมื่อวิกฤติการสถาบันการเงินเริ่มกอตัวในป 2539 และตอมาทวีความรายแรง
ในป 2540 สถาบันการเงินจํานวนมากไดขอเงินกูจากกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ มรสุมทางการเงิน
ที่ถาโถมสูสังคมเศรษฐกิจไทย ทําใหกองทุนเพื่อการฟนฟูฯมิอาจตรวจสอบไดอยางถี่ถวนไดวา
สถาบันการเงินใดมีปญหาการขาดสภาพคลองอยางแทจริง ในเวลานั้น (2539-2540) อัตรา
ดอกเบีย้ ภายในประเทศอยูในระดับสูง อันเปนผลจากนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย การ
ตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเกิดจากความจําเปนในการดูดดึงเงินทุนเขาประเทศ (capital inflow)
เพื่อสะสมทุนสํ ารองระหวางประเทศ และความจําเปนในการสะสมทุนสํารองระหวางประเทศ
เกิดจากการเลือกใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว (Fixed Exchange Rate System) เมื่อ
ตองการปกปองคาเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดไวตายตัว ก็ตองสะสมทุนสํารองระหวาง
ประเทศสํ าหรั บ การทํ าสงครามเงิ น บาท การตรึ ง อั ต ราดอกเบี้ ย ในระดั บ สู ง เป น ผลจากการ
ดําเนินยุทธศาสตรการเงินดังกลาวนี้ อัตราดอกเบี้ยที่อยูในระดับสูงทําใหสถาบันการเงินจําเปน
ตองแสวงหาแหลงเงินทุนอัตราดอกเบี้ยตํ่า ดวยการกูเงินจากตางประเทศและการกูเงินจากกองทุน
เพือ่ การฟนฟูฯ
นับตัง้ แตปลายป 2539 เปนตนมา บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงิน
(Credit Rating Agency) โดยเฉพาะอยางยิ่ง Moody ‘s Investors Service เริม่ กลาวถึงความ
งอนแงนของสถาบันการเงินไทย ธนาคารแหงประเทศไทยปฏิเสธขอกลาวหานี้ แมจนเดือน
กุมภาพันธ 2540 เมื่อ Moody ‘s ขูท จี่ ะลดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงินของไทย ผูนําวัง
บางขุนพรหมพากันดาหนาออกมายืนยันความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน แตแลวกลับมี
ประกาศ ‘มาตรการ 3 มีนาคม 2540’ สัง่ ใหธรุ กิจเงินทุนเพิ่มทุนประกอบการรวม 10 บริษัท
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ตามมาดวย ‘มาตรากร 27 มิถุนายน 2540’ ประกาศปดกิจการบริษัทเงินทุน 16 บริษัทเปน
การชั่วคราว
การประกาศปดกิจการบริษัทเงินทุน 16 บริษัทเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2540 กอ
ใหเกิดการวิพากษอยางมาก ขอวิพากษที่สําคัญก็คือ ธนาคารแหงประเทศไทยมิไดใชหลักเกณฑ
ทีโ่ ปรงใส มิหนําซํายั
้ งถูกฝายการเมืองแทรกแซงอีกดวย หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวา มีการ
วิ่งเตนเพื่อใหบริษัทเงินทุนบางบริษัทหลุดจากบัญชีรายชื่อ แมรายงานลักษณะนี้จะไมมีประจักษ
พยานขอเท็จจริงที่ชัดเจน แตการที่ธนาคารแหงประเทศไทยไมมีแถลงการณปฏิเสธรายงานขาว
พรอมทั้งเปดเผยหลักเกณฑการสั่งปดกิจการบริษัทเงินทุนเหลานั้น ยอมทํ าใหธนาคารแหง
ประเทศไทยเสื่อมเสียความนาเชื่อถือ หนังสือพิมพหลายฉบับในเวลานั้นรายงานตองตรงกันวา
บรรดาบริษัทเงินทุนที่ถูกสั่งปดกิจการลวนแลวแตมีหนี้คงคางกับกองทุนเพื่อการฟนฟูฯเกินเลย
กวาทุนประกอบการ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ มีทุนประกอบการไมพอชําระหนี้คืนกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูฯ ผูบริหารบริษัทเงินทุนหลายบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทตะวันออกไฟแนนซออกมา
ตอบโตธนาคารแหงประเทศไทยในประเด็นนี้ โดยกลาววา การกูเงินจากกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
เปนประพฤติกรรมสามัญที่สมเหตุสมผล ในเมื่อกองทุนเพื่อการฟนฟูฯเปนแหลงเงินทุนอัตรา
ดอกเบี้ยตํ่า บทสัมภาษณดงั กลาวนี้สะทอนขอเท็จจริงที่วา กองทุนเพื่อการฟนฟูฯสําหรับสถาบัน
การเงินจํานวนมากหาใช Lender of Last Resort ไม หากแตแปรสภาพเปน Lender of the First
Resort ไปเสียแลว
ขอเท็จจริงที่วา สถาบันการเงินจํานวนมากถือวา กองทุนเพื่อการฟนฟูฯเปน
Lender of the First Resort เนือ่ งจากเสียดอกเบี้ยตํ่ากวาอัตราตลาด ทําใหตองทบทวนวา
มาตรการสัง่ ปดบริษัทเงินทุน 16 บริษัทเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2540 เปนมาตรการที่ถูกตองหรือไม
ในขณะทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยเห็นวา บริษัทเงินทุนเหลานี้สมควรถูกปด เนื่องจากมีหนี้สินลน
พนตัว แตผูบริหารสถาบันการเงินจํานวนไมนอยกลาวหาวา ธนาคารแหงประเทศไทยเลือกใช
หลักเกณฑทผี่ ดิ พลาด ในทัศนะของผูบริหารสถาบันการเงินเหลานี้ เงินกูจากกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
มีฐานะไมแตกตางจากเงินกู(หรืออีกนัยหนึ่งเงินฝาก)จากประชาชน การสั่งปดธุรกิจเงินทุนที่กูเงิน
จากกองทุนเพือ่ การฟนฟูฯเกินเลยทุนประกอบการจึงเปนเรื่องไมถูกตอง
เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยเริ่มฟองบริษัทเงินทุนและหลักทรัพยไทยแคปตอล
จํากัดเปนคดีแรก ยอมเปนที่แนชัดวา จะมีบริษัทเงินทุนอีกหลายบริษัทรอคิวถูกฟองดวยขอหา
เดียวกันในภายหลัง ในเมื่อมีบริษัทเงินทุนจํ านวนไมนอยที่ถือวา กองทุนเพื่อการฟนฟูฯเปน
Lender of the First Resort
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การดําเนินคดีสถาบันการเงินที่ไดรับความชวยเหลือจากกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
โดยไมสมควร นับเปนเรื่องถูกตอง เพราะจะไดไมเปนเยี่ยงอยางตอไปในอนาคต แตการที่ผูชวย
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยฝายกิจการพิเศษ (นายรัฐกร นิ่มวัฒนา) ประกาศไมเอาผิด
ผูจ ัดการกองทุน (มติชน ฉบับวันที่ 17 ธันวาคม 2541) กอใหเกิดขอกังขาในใจสาธารณชนจํานวน
มาก การที่มีสถาบันการเงินไดรับความชวยเหลือจากกองทุนเพื่อการฟนฟูฯโดยมิสมควรนั้น
ความ ‘ผิด’ ที่เกิดขึ้นมิไดมีแตสถาบันการเงินที่ยื่นเรื่องขอความชวยเหลือเทานั้น หากยังอาจมี
ความผิดในฝายผูอนุมัติเงินกูดวย
หากผูบ ริหารธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนธรรมในหัวใจ สมควรจัดการให
มีคณะกรรมการอิสระทําหนาที่ไตสวนกรณีที่กองทุนเพื่อการฟนฟูฯแปรสภาพเปน Lender of the
First Resort การไตสวนควรครอบคลุมประเด็นเรื่องประสิทธิภาพของธนาคารแหงประเทศไทย
ในการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน รวมตลอดจนขอเท็จจริงที่วา มีการวิ่งเตนและจายเงิน
ใตโตะเพื่อใหไดมาซึ่งเงินกูจากกองทุนเพื่อการฟนฟูฯหรือไม หากปราศจากการไตสวนเพื่อ
ทํ าใหเกิดความกระจางในขอเท็จจริง ความนาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทยจะยังคง
เสื่อมทรุดตอไป

