คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2542

นครธน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ธนาคารแหงประเทศไทยเขาควบคุมกิจการธนาคารนครธน จํากัด (มหาชน) เมื่อ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2542 พรอมทั้งสั่งลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลว โดยหุนราคา 10 บาท
มีคา ลดลงเหลือ 1 สตางค ยังผลใหเงินทุน 2,016 ลานบาท มีคาเหลือเพียง 2 ลานบาทเศษ ทั้งนี้
เพื่อลางผลขาดทุนสะสมจํ านวนหนึ่ง แลวจึงใหธนาคารนครธนเพิ่มทุนรอบใหม โดยกองทุน
เพือ่ การฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจะเขาไปซื้อหุนมูลคา 7,001 ลานบาท หลังจากนั้น
กองทุนเพือ่ การฟนฟูฯจะขายหุนจํานวน 75% ของหุน ทัง้ หมดใหแกนักลงทุนเอกชน โดยจะดําเนิน
การใหเสร็จสิน้ ภายในกําหนดเวลา 60 วัน ในระหวางนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยไดสงพนักงาน
เขาไปเปนคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการธนาคารเปนการชั่วคราว
กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยถูกวิพากษอยางรุนแรงในการ
จัดการปญหาธนาคารฯนครธนเชื่องชากวาที่ควรจะเปนอยางมาก ทั้งๆที่ธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด (Standard Chartered Bank) ยืน่ ขอเสนอเพื่อเปนผูรวมทุนมาเปนเวลากวา 3 เดือน
แลว เพียงแตติดขัดในขอที่ไมเขาขายมาตรการ 14 สิงหาคม 2541 ความเชื่องชาในการตัดสินใจ
และดําเนินการแกปญหา ทําใหฐานะทางการเงินของธนาคารนครธนเสื่อมทรุดลงไปตามลําดับ
ขอเท็จจริงปรากฏวา ธนาคารนครธนจะสามารถอยูไดจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2542 นี้เทานั้น
เนื่องจากไมมีเงินทุนสํ าหรับการประกอบธุรกรรมประจํ าวันอีกตอไป การตัดสินใจเขาควบคุม
กิจการจึงเกิดจากภาวะจํายอม อันเปนผลจากความเชื่องชาในการแกปญหา
แตการตัดสินใจใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเขาไป
คํ้ายันธนาคารนครธนมิใหลม ดานหนึ่งเทากับผลักภาระการดํารงชีพของธนาคารไปใหประชาชน
อีกดานหนึง่ แสดงใหเห็นวา ธนาคารแหงประเทศไทยมิไดเปลี่ยนแปลงปรัชญาและหลักการในการ
กํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
ความเปนไปไดที่กองทุนเพื่อการฟนฟูฯจะขาดทุนจากการถือหุนธนาคารนครธน
มีอยูส งู ยิง่ ในเมือ่ ธนาคารดังกลาวนี้มีสภาพไมแตกตางจากผีตายซาก เมื่อกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
นําหุน 75% ของหุน ทัง้ หมดจําหนายคืนใหเอกชน ยอมเปนที่คาดไดวา ราคาที่นักลงทุนเอกชน
เสนอซื้อยอมตองตํ่ ากวาราคาพาร และกองทุนเพื่อการฟนฟูฯจะตองขาดทุนจากการขายหุน
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จํานวนดังกลาว ธนาคารแหงประเทศไทยพยายามบรรเทาความเสียหายในสวนนี้ดวยการเปด
ประมูล แมวาจะมีการทําสัญญาขายหุนแกธนาคารสแตนดารดชารเตอรดไปแลวก็ตาม โดยที่
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรดมีสทิ ธิรวมประมูลไดดวย หากไมมีนักลงทุนเอกชนรายใดเสนอราคา
ซือ้ สูงกวาราคารที่ธนาคารสแตนดารดชารเตอรดเสนอ ธนาคารสแตนดารดก็จะเปนผูซื้อหุนจํานวน
ดังกลาว และเขาบริหารจัดการธนาคารนครธนตอไป
ภายหลังจากที่ผูรวมทุนเขามาบริหารจัดการธนาคารนครธน กองทุนเพื่อการ
ฟน ฟูฯยังคงถือหุน 25% ในธนาคารนั้น หากการบริหารจัดการในอนาคตมีกําไร กองทุนเพื่อการ
ฟนฟูฯยอมไดรับสวนแบงกํ าไรดวยในฐานะผูถือหุน กํ าไรในสวนนี้จะชวยบรรเทาการขาดทุน
จากการขายหุนในสวนแรก แตก็มีความไมแนนอนอยูมากวา การประกอบการในอนาคตจะมี
ผลกําไรหรือไม
ดังนัน้ จึงเปนเรือ่ งคอนขางแนชัดวา กองทุนเพื่อการฟนฟูฯจะตองขาดทุนจากการ
ขายหุนธนาคารนครธน เพียงแตจะมากหรือนอยเทานั้น รัฐบาลดําเนินการกอหนี้สาธารณะเพื่อ
ชดเชยการขาดทุนของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ โดยที่ภาระหนี้สาธารณะตกแกประชาชนผูเสียภาษี
อากร ดังนั้น ธนาคารนครธนดํารงชีพตอไปไดก็ดวยการแบกภาระของประชาชนผูเสียภาษีอากร
โดยทีเ่ จาของซึง่ มีอานาจควบคุ
ํ
มจัดการเปนนายทุนตางชาติ คําถามพื้นฐานมีอยูวา เหตุใดจึงตอง
ใหประชาชนผูเสียภาษีอากรแบกภาระการดํ ารงชีพของธนาคารนครธน เพียงเพื่อใหนายทุน
ตางชาติเขามาเปนเจาของ?
การคํ้ายันมิใหธนาคารนครธนลมยังสะทอนถึงปรัชญา 'สถาบันการเงินลมมิได'
ของธนาคารแหงประเทศไทยอีกดวย แสดงใหเห็นวา ธนาคารแหงประเทศไทยมิไดเรียนรูและไมมี
ทีทาจะเรียนรูบทเรียนจากวิกฤติการณสถาบันการเงินที่เกิดขึ้นนับตั้งแตป 2540 เปนตนมา
ปรัชญา 'สถาบันการเงินลมไมได' เปน 'กติกาการเลนเกม' (Rule of the Game) ในภาคเศรษฐกิจ
การเงินมาเปนเวลาชานาน เพราะเปนปรัชญาที่ธนาคารแหงประเทศไทยยึดกุมมาตั้งแตแรกกอตั้ง
แตปรัชญาดังกลาวนี้กอใหเกิดโครงสรางสิ่งจูงใจ (Structure of Incentives) ซึ่งมีผลบั่นทอน
ความมัน่ คงระบบสถาบันการเงินในขั้นรากฐาน
ดวยเหตุที่ธนาคารแหงประเทศไทยกระโดดเขาไป 'อุม' สถาบันการเงินทุกครั้งครา
ทีม่ ปี ญ
 หาความงอนแงนทางการเงินและคํ้ายันมิใหลม ถึงจะมีกรณีที่ปลอยใหลม ก็มักจะเปนเรื่อง
สุดวิสยั แตก็ยังคุมครองประชาชนเขาของเงินฝาก 'กติกาการเลนเกม' เชนนีเ้ อง ทําใหประชาชน
เลือกฝากเงินออมกับสถาบันการเงินที่ใหดอกเบี้ยอัตราสูงสุด โดยไมพิจารณาฐานะทางการเงิน
และประพฤติกรรมของผูบริหารเทาที่ควร เพราะเชื่อมั่นวา หากสถาบันการเงินดังกลาวมีปญหา
ธนาคารแหงประเทศไทยจะตองกระโดดเขามา 'อุม' ดวยความเชื่อมั่นเดียวกันนี้เอง ผูบริหาร
สถาบันการเงินจํานวนมากมีประพฤติกรรมสุมเสี่ยง บางครั้งถึงกับฉอฉล โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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ในการจัดสรรสินเชื่อโดยปราศจากความเขมงวดในการประเมินและติดตามโครงการที่ขอเงินกู
ในทํานองเดียวกัน เจาของหรือผูถือหุนไมกํากับและตรวจสอบผูบริหารสถาบันการเงินเทาที่ควร
ดวยเหตุที่วางใจวา จะไดรับความชวยเหลือจากธนาคารแหงประเทศไทยในยามที่มีปญหา
ดวยเหตุดงั ที่กลาวนี้ โครงสรางสิ่งจูงใจที่แฝงเรนมากับปรัชญา 'สถาบันการเงินลมมิได' จึงสราง
ภยันตรายอันเกิดจากความวางใจวา สถาบันการเงินมีฐานะมั่นคง หรือที่เรียกในวงวิชาการ
เศรษฐศาสตรวา Moral Hazard
แมวิกฤติการณการเงินป 2540 มีอายุครบสองขวบปในเดือนกรกฎาคม 2542
แตไมมีวี่แวววา ธนาคารแหงประเทศไทยจะกํ าหนดการสะสางภาวะการขาดทุนของกองทุน
เพือ่ การฟน ฟูฯภายในกรอบเวลายาวนานเพียงใด อีกทั้งไมมีวี่แวววา จะมีปรับเปลี่ยนปรัชญาและ
หลักการการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน เมื่อไรจึงจะละทิ้งหลักการ 'สถาบันการเงินลม
มิได' และหันไปยึดหลักการ 'สถาบันการเงินลมได' หากยังไมมีการเปลี่ยนแปลงหลักการ
ดังกลาวนี้ โครงสรางสิ่งจูงใจที่กัดกรอนความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินในขั้นรากฐานจะ
ยังคงดํารงอยูตอไป และวิกฤติการณสถาบันการเงินระลอกใหมจะปรากฏใหเห็นในเวลาไมชา
นานนัก
การตัดสินใจเขาควบคุมกิจการธนาคารนครธน โดยที่กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
เปนผูถือหุนใหญเปนการชั่วคราว ทําใหในขณะนี้รัฐไทยเปนเจาของธนาคารพาณิชยถึง 6 แหง
อันประกอบดวยธนาคารกรุงไทย ธนาคารรัตนสิน ธนาคารศรีนคร ธนาคารนครหลวงไทย
ไทยธนาคาร และธนาคารนครธน ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย ไมมีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังคนใดที่ทํ าใหรัฐไทยเปนเจาของธนาคารพาณิชยมากเทานายธารินทร นิมมานเหมินท
โดยทีธ่ นาคารพาณิชยของรัฐลวนมีฐานะงอนแงน ความขอนี้ครอบคลุมถึงธนาคารกรุงไทยดวย
ขอทีน่ า สังเกต ก็คือ กระแสการควบกิจการธนาคารพาณิชยเอกชนมาเปนของรัฐ
(Publicization) เกิดขึ้นควบคูกับกระแสการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน (Privatization)
รัฐบาลโดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงการคลัง กลาวหาวา รัฐวิสาหกิจไมมีประสิทธิภาพในการ
ประกอบการ จําเปนตองขายใหแกเอกชน เพื่อใหไดมาซึ่งรายไดของรัฐ ทั้งนี้โดยการชี้นําของ
กองทุนการเงินระหวางประเทศ ธนาคารโลก และรัฐบาลอเมริกัน ภายใตกรอบความคิดของ
'ฉันทมติแหงนครวอชิงตัน' (Washington Consensus) ในขณะที่กระบวนการถายโอนการผลิตไป
สูภ าคเอกชนเอกชนกําลังทวีความเขมขนนี้เอง รัฐบาลกลับยึดธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน
ทีม่ สี ภาพเปนผีตายซากมาเปนของรัฐ อะไรคือความสมเหตุสมผลและความสอดคลองตองกันของ
แนวนโยบายทั้งสองสวน
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ธนาคารนครธนเดิ น บนถนนสายเดีย วกับ ธนาคารศรีน คร ธนาคารมหานคร
ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ สหธนาคาร และธนาคารแหลมทอง โดยที่
ธนาคารเกษตรและธนาคารเอเชียทรัสตไดลวงลับไปกอนหนานี้ ยุคทองของเจาสัวจบสิ้นไปแลว
โดยที่เจาสัวแตละสายพันธุมิไดมี 'ตํานาน' ทีแ่ ตกตางกัน เกือบทุกสายพันธุเติบใหญจากระบบ
ทุนนิยมอภิสิทธิ์ ดวยการสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับผูทรงอํานาจทางการเมือง และอาศัย
สายสัมพันธดังกลาวในการยึดกุมธนาคารพาณิชย แลวใชธนาคารพาณิชยเปนฐานในการจัดสรร
สินเชื่อใหแกธุรกิจของตนเอง เครือญาติ และมิตรสหาย ครั้นเมื่อธุรกิจเหลานี้มีปญหา ความ
งอนแงนของธุรกิจสงผลตอความมั่นคงของสถาบันการเงินดวย วิกฤติการณการเงินป 2540 เกิด
ขึน้ อยางฉับพลันและรุนแรงเกินกวาที่เจาสัวเหลานี้ตั้งรับไดทัน ในประการสําคัญเปนวิกฤติการณที่
เกิดแกระบบสถาบันการเงินทั้งระบบจึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่เจาสัวจํานวนมากตอง 'สูญพันธุ'
จากวิกฤติการณครั้งนี้ ในขณะที่เจาสัวทีห่ ลงเหลืออยูตองดิ้นรนเพื่อความอยูรอดตอไป
ถึงเจาสัวอยูใ นภาวะใกลสูญพันธุ แตระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ยังคงดํารงอยูในสังคม
เศรษฐกิจไทยตราบนานเทานาน

