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ใครตองรับผิดภาระหนี้
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ?
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การวิ ว าทระหว า งกระทรวงการคลัง กั บ ธนาคารแหง ประเทศไทยในกรณีก าร
แยงชิง ‘มรดก’ จากการรวมบัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ กอใหเกิดปฤจฉาวา ใครควรรับผิด
ภาระหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน? กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ภาระหนี้
กองทุนเพือ่ การฟนฟูฯที่เกิดขึ้น เปน ‘ผลงาน’ หรือ ‘ฝมือ’ ของใคร? ใครควรรับผิดชอบ? คําถาม
ดัง กลา วนี้แตกตางจากคํ าถามที่วา ใครควรรับภาระหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ? การรับผิด
(Accountability) แตกตางจากการรับภาระหนี้
ขออางสําคัญประการหนึ่งในการดึง ‘ทุนสํารองสวนเกิน’ ออกจากธนาคารแหง
ประเทศไทย เพื่อนําไปชําระหนี้ของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ก็คือ ธนาคารแหงประเทศไทยเปน
‘ตัวการ’ ในการสรางวิกฤติการณเงินบาทและวิกฤติการณสถาบันการเงิน ดังนั้น ธนาคารแหง
ประเทศไทยสมควรรับภาระหรือรวมรับภาระหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ขออางดังกลาวนี้ปรากฏใน
รายงานขาวของสื่อมวลชน และบางครั้งออกจากปากขาราชการกระทรวงการคลัง
แตขอ อางขางตนนี้มีขอสมมติที่ไมถูกตองอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ขออางขางตนนี้มีขอสมมติวา บรรดาทรัพยากรทางการเงินใน
ธนาคารแหงประเทศไทยเปนของธนาคารแหงประเทศไทย การดึง ‘ทุนสํารองสวนเกิน’ ออกจาก
ธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อนําไปชําระหนี้ของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯเปนการลงโทษธนาคารแหง
ประเทศไทย เพราะมีผลในการบังคับใหธนาคารแหงประเทศไทยรับภาระหนี้ของกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูฯ ขอสมมติดังกลาวนี้ไมถูกตอง แมโดยพฤตินัยธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูบริหาร
ทรัพยากรทางการเงินในบัญชีการเงินทั้งสาม แตโดยนิตินัย ชนชาวไทยเปนเจาของดุจเดียวกับ
ที่เปนเจาของทรัพยากรการเงินในบัญชีเงินคงคลัง กระทรวงการคลังมิไดเปนเจาของบัญชีเงิน
คงคลังฉันใด ธนาคารแหงประเทศไทยยอมมิไดเปนเจาของบัญชีการเงินทั้งสามฉันนั้น
ประการที่สอง ขออางขางตนนี้มีขอสมมติวา ธนาคารแหงประเทศไทยเปน
‘ตัวการ’ ในการผลิตวิกฤติการณเงินบาทและวิกฤติการณสถาบันการเงินแตเพียงผูเดียว สถาบัน
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หรือภาคสวนอื่นของระบบเศรษฐกิจไทยหาไดมีสวนผลิตวิกฤติการณครั้งนี้ไม ขอสมมติดังกลาวนี้
ไมถกู ตอง อีกทั้งไมชอบธรรมที่จะกลาวหาธนาคารแหงประเทศไทยเชนนี้
แตใครเลาตองรับผิดหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
ผูรับผิดปฐมฐานคือ ผูกอตั้งกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ดังที่ทราบกันดีวา กองทุน
ฟนฟูฯจัดตั้งขึ้นมาทดแทนสถาบันประกันเงินฝากซึ่งแทงกอนกําเนิด แมจะมิอาจกลาวสรุปโดย
ทัว่ ไปวา กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ‘เลว’ กวาสถาบันประกันเงินฝาก เพราะขึ้นอยูกับการออกแบบทาง
สถาบัน (Institutional Design) และกติกาการเลนเกม (Rule of the Game) ทีก่ าหนด
ํ
แตการที่
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯลอกแบบ Life Boat Fund (1974) ของธนาคารแหงประเทศอังกฤษ (Bank
of England) ยอมมีนยั สําคัญวา กองทุนเพื่อการฟนฟูฯเปนองคกรปฏิบัติการตามปรัชญา ‘สถาบัน
การเงินลมมิได’ มีหนาที่หลักในการคํ้ ายันมิใหสถาบันการเงินที่มีฐานะงอนแงนลม ปรัชญา
ดังกลาวนี้มีโครงสรางสิ่งจูงใจ (Structure of Incentives) ในการสรางภยันตรายอันเกิดจากความ
ไมชอบธรรม (Moral Hazard) เพราะสงเสริมประพฤติกรรมสุมเสี่ยงในหมูประชาชนผูมีเงินออม
ผูบ ริหารสถาบันการเงิน และเจาของหรือผูถือหุนสถาบันการเงิน ประพฤติกรรมสุมเสี่ยงดังกลาวนี้
กัดเซาะความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินในขั้นรากฐาน ดวยเหตุดังนี้ การกอตั้งกองทุนเพื่อ
การฟน ฟูฯจึงเปนการกอตั้งองคกรที่สรางปญหาความไมมั่นคงแกระบบสถาบันการเงิน
การแกไขกฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยในป 2528 เพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อ
การฟน ฟูฯเกิดขึน้ ในขณะที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี นายสมหมาย
ฮุนตระกูลเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง นายสุธี สิงหเสนหเปนรัฐมนตรีชวยฯ นายกําจร
สถิรกุลเปนผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย นายชวลิต ธนะชานันทเปนรองผูวาการฯ ในเวลานั้น
พรรคประชาธิปตยรวมรัฐบาลดวย โดยนายพิชัย รัตตกุลดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี และ
นายชวน หลีกภัยเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น พรรคประชาธิปตยมิอาจปฏิเสธ
ความรับผิดในการมีสวนรวมสถาปนากองทุนเพื่อการฟนฟูฯได
วิกฤติการณสถาบันการเงินนับตั้งแตปลายป 2539 เปนตนมา มีสวนสําคัญใน
การทําใหฐานะการเงินของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯเสื่อมทรุดอยางรวดเร็ว ในอดีตกาล เมื่อสถาบัน
การเงินสถาบันหนึ่งสถาบันใดมีปญหาความงอนแงนทางการเงิน กองทุนเพื่อการฟนฟูฯมักจะมี
‘กําไร’ จากการ ‘ฟน ฟูและพัฒนา’ สถาบันการเงินนั้น เพราะหลังจากประคบประหงมจนฐานะ
การเงินมัน่ คง ก็สามารถขายคืนความเปนเจาของโดยขายไดราคาดี แตในคราวนี้สถาบันการเงิน
ทัง้ ระบบเผชิญวิกฤติการณ จนกองทุนเพื่อการฟนฟูฯไมสามารถหา ‘กําไร’ ได รัฐบาลชุดตางๆ
นับตั้งแตรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และรัฐบาลนายชวน
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หลีกภัย ลวนกําหนดใหกองทุนเพื่อการฟนฟูฯเขาไปคํ้ายันสถาบันการเงินมิใหลม อันเปนไปตาม
ปรัชญา ‘สถาบันการเงินลมมิได’
นับตังแตการกอตั้งกองทุนเพื่อการฟนฟูฯในป 2528 เปนตนมา ทั้งธนาคารแหง
ประเทศไทยและกระทรวงการคลังไมเคยพิจารณาทบทวนปรัชญา ‘สถาบันการเงินลมมิได’ อยาง
จริงจัง แมในการแกไขกฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยและกฎหมายสถาบันการเงินที่กําลัง
พิจารณาอยูในเวลานี้ ก็มิไดใหความสํ าคัญในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสิ่งจูงใจเพื่อใหระบบ
สถาบันการเงินมีความมั่นคงในขั้นฐานราก
แมวาปรัชญา ‘สถาบันการเงินลมมิได’ มีสวนชักนําใหเกิดวิกฤติการณสถาบัน
การเงิน แตปจ จัยสําคัญยิ่งกวา ก็คือ การปรับนโยบายการเงินไปสูแนวทางเสรีนิยม (Financial
Liberalization) นับตัง้ แตรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณเปนตนมา กาวยางที่สําคัญก็คือ การ
จัดตั้งกิจการวิเทศธนกิจ เพื่อใหกรุงเทพฯเปนศูนยกลางการเงินแหงอาเซียตะวันออกเฉียงใต
(Bangkok International Banking Facilities = BIBFs) ในเดือนมีนาคม 2536 รัฐบาลนายชวน
หลีกภัย รวมทั้งกระทรวงการคลัง อันมีนายธารินทร นิมมานเหมินทเปนรัฐมนตรีวาการฯ ไมเพียง
แตมิไดทัดทาน หากยังนํานโยบายดังกลาวไปประชาสัมพันธเปนผลงานของรัฐบาลอีกดวย
การเปดเสรีทางการเงินโดยมิไดใหความสําคัญแกลําดับขั้นในการดําเนินนโยบาย
(Policy Sequencing) นํามาซึง่ วิกฤติการณเงินบาทและวิกฤติการณสถาบันการเงินในเวลาตอมา
การไมเตรียมความพรอมกอนเดินสูเสนทางเสรีนิยมทางการเงินนับเปนความผิดพลาดสํ าคัญ
ธนาคารแหงประเทศไทยทราบแกใจดีวา การดําเนินนโยบายการเงินเสรีมีลําดับขั้นที่ตองปฏิบัติ
จากการศึกษาเอกสารชั้นตนของธนาคารแหงประเทศไทย นายอภิชาต สถิตนิรามัย (อาจารยคณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) พบวา ฝายวิชาการธนาคารแหงประเทศไทยมีขอเสนอ
ตั้งแตป 2534 วา กอนที่จะจัดตั้ง BIBFs จําเปนตองปรับระบบอัตราแลกเปลี่ยนใหสามารถ
เคลื่อนไหวไดโดยเสรีมากขึ้น แตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยในเวลานั้นตัดสินใจผลักดัน
นโยบาย BIBFs โดยมิไดสนใจปรับเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยน
ลํ าดับขั้นการดํ าเนินนโยบายกอนเปดเสรีทางการเงิน นอกจากการปรับระบบ
อัตราแลกเปลีย่ นแลว ยังมีเรื่องการพัฒนาเครื่องมือของนโยบายการเงิน การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน รวมตลอดจนการกําหนดใหสถาบันการเงินปฏิบัติตาม
มาตรฐานการเงินและการบัญชีที่กําหนดโดย BIS (= Bank for International Settlement)
แมวาธนาคารแหงประเทศไทยเปนจักรกลที่ผลักดันระบบเศรษฐกิจไทยกาวยางสู
เสนทางเสรีนิยมทางการเงิน แตรัฐบาลทุกชุดนับตั้งแตรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณเปนตนมา
ลวนแลวแตสนับสนุนแนวนโยบายดังกลาวนี้ และแมวาธนาคารแหงประเทศไทยเปดเสรีทาง
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การเงิ น โดยมิ ไ ด ป ฏิ บั ติ ต ามลํ าดั บ ขั้ น ในการดํ าเนิ น นโยบาย หรื อ มิ ไ ด เ ตรี ย มความพร อ ม
แตกระทรวงการคลังในฐานะที่เปน ‘นาย’ ก็ไมเคยทัดทาน เนื่องเพราะความออนดอยทางวิชาการ
ของกระทรวงการคลังนั้นเอง ดังนั้น หากจะถามวา ใครตองรับผิดวิกฤติการณสถาบันการเงินที่เกิด
ขึน้ รัฐบาลมีสวนตองรับผิดไมยิ่งหยอนกวาธนาคารแหงประเทศไทย
เมื่ อวิ ก ฤติการณ ส ถาบัน การเงิน เกิดขึ้ น แลว รั ฐบาลและกระทรวงการคลังมี
สวนผลักดันใหกองทุนเพื่อการฟนฟูฯเขาไปชวยเหลือสถาบันการเงินเหลานั้น จนกองทุนเพื่อ
การฟน ฟูฯกลายเปนผูถือหุนใหญ นอกจากนี้ รัฐบาลยังคํ้าประกันเงินฝากและเจาหนี้ของสถาบัน
การเงินเหลานั้นดวย อันกลายมาเปนภาระของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯจวบจนบัดนี้ ในประเด็นนี้
รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธตองมีสวนรับผิดมากกวารัฐบาลนายชวน หลีกภัย
แตรฐั บาลนายชวน หลีกภัยมิอาจพนการรับผิดไปได ในเมื่อรัฐบาลนี้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการดําเนินนโยบาย (Policy Conditionalities) ซึ่งผูกติดมากับเงินกูฉุกเฉินของกองทุน
การเงินระหวางประเทศ (IMF Standby Arrangement) อยางเชื่องๆ การรัดเข็มขัดทางการคลัง
(Fiscal Austerity) และการดําเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวดวยการตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับ
สูง (Tight Money Policy) มีสว นซําเติ
้ มภาวะเศรษฐกิจ จนภาวะถดถอยแปรเปลี่ยนเปนภาวะ
ตกตํ่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งทําใหธุรกิจลมละลายจํานวนมาก และสินเชื่อที่ไมกอรายไดของสถาบัน
การเงินเพิม่ พูนขึน้ การถีบตัวของสินเชื่อที่ไมกอรายไดของสถาบันการเงินมีผลตอฐานะการเงินของ
กองทุนเพือ่ การฟน ฟูฯดวย ในเมื่อกองทุนเพื่อการฟนฟูฯเปนผูถือหุนใหญของสถาบันการเงินเกือบ
ทัง้ หมด
การรั ดเข็ม ขัด ทางการคลั งและการดํ าเนิน นโยบายการเงินแบบตึง ตั ว ปรากฏ
ในหนังสือแสดงเจตจํานง (Letter of Intent) ทัง้ ฉบับทีห่ นึง่ และสอง นับตั้งแตฉบับที่สามเปนตนมา
ผอนปรนใหรฐั บาลดําเนินโยบายงบประมาณขาดดุลได รัฐบาลนายชวน หลีกภัยเลือกใชนโยบาย
งบประมาณขาดดุลนับตั้งแตปงบประมาณ 2542 เปนตนมา สวนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอยาง
สําคัญเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ 2542
ชวงเวลาที่รัฐบาลนายชวน หลีกภัยดําเนินโยบายเศรษฐกิจมหภาคแบบหดตัว
(Contractionary Macroeconomic Policy) ยาวนานเกือบขวบป ในชวงเวลาดังกลาวนี้ ชุมชน
วิชาการระหวางประเทศ ทั้งฝายขวา (Martin Feldstein, George Shultz และ Jeffrey Sachs)
และฝายเสรีนิยม (Joseph Stiglitz และ Paul Krugman) ตางวิพากษ ‘ยาสั่ง’ ของกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ ในเมืองไทย ก็มีเสียงวิพากษทํานองเดียวกัน แตอวิชาและความคับแคบทําให
รัฐบาลยังคงเดินตามกองทุนการเงินระหวางประเทศอยางเชื่องๆ และปรับเปลี่ยนนโยบายก็ตอเมื่อ
กองทุนการเงินระหวางประเทศเปลี่ยนแปลง ‘ยาสั่ง’ ความตกตําทางเศรษฐกิ
่
จอันเปนผลจากการ
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ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคอยางผิดพลาดของนายชวน – ธารินทร สรางภาระหนี้กองทุนเพื่อ
การฟนฟูฯโดยมิพักตองสงสัย
ภาระหนีก้ องทุนเพื่อการฟนฟูฯเพิ่มพูนตามสัดสวนสินเชื่อที่ไมไดกอรายได แมวา
ภาวะตกตํ่ าทางเศรษฐกิจมีสวนสํ าคัญในการทํ าใหสินเชื่อที่ไมกอรายไดพอกพูนขึ้น แตการ
เปลีย่ นแปลงนิยามของ “สินเชื่อที่ไมกอรายได” ก็มีสวนสรางปญหาหนี้ดวย ธนาคารแหงประเทศ
ไทยเลือกใชมาตรฐาน BIS ในการกําหนดคํานิยาม “สินเชื่อที่ไมกอรายได” ทั้งๆที่การกําหนด
มาตรฐานดังกลาวนี้สมควรกระทํ ากอนที่จะเปดเสรีทางการเงิน แตธนาคารแหงประเทศไทย
กลับมาเลือกดําเนินการในขณะที่กําลังมีวิกฤติการณสถาบันการเงิน ความเขมงวดในการกําหนด
คํานิยามทําให NPLs ถีบตัวเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็ว ซึ่งนอกจากซํ้าเติมวิกฤติการณสถาบันการเงิน
แลว ยังบอนทําลายฐานะการเงินของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯอีกดวย เมื่อนายวีรพงษ รามางกูร และ
ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุลเรียกรองใหลดความเขมงวดในการกําหนดคํานิยาม รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังไมยอมออนขอให แสดงใหเห็นวา การดําเนินตามมาตรฐาน BIS ในเรือ่ งนี้เปน
เรือ่ งที่รัฐบาลใหความเห็นชอบ
ทายที่สุด ความดอยประสิทธิภาพขององคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการ
เงินมีผลตอฐานะการเงินของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ในเมื่อ ปรส.ขายทรัพยสินของสถาบันการเงิน
ไดราคาตํ่ากวาที่ควรจะเปน ขอเท็จจริงปรากฏวา รัฐบาลพรรคประชาธิปตยเปนผูแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงสําคัญใน ปรส. โดยทีผ่ ดู ํารงตําแหนงจํานวนมากไมมีประสบการณและความรูความ
สามารถในการบริหารสถาบันการการเงิน แมแตสัญญาการขายทรัพยสินใหแก Goldman Sachs
มีหลักฐานนาเชื่อวา ปรส. มิไดเปนผูรางสัญญาเอง
กลาวโดยสรุปก็คือ แมวาธนาคารแหงประเทศไทยมีสวนตองรับผิดภาระหนี้
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ แตกระทรวงการคลังหาไดพนความรับผิดไม ในเมื่อกระทรวงการคลัง
รับผิดชอบการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ในทํานองเดียวกัน พรรคประชาธิปตยมิอาจ
ลอยตัวรอดจากความรับผิดไปได ในเมื่อรัฐบาลพรรคประชาธิปตยใหความเห็นชอบนโยบาย
BIBFs และปรัชญา ‘สถาบันการเงินลมมิได’ และในเมือ่ ความผิดพลาดของการดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคในเบื้องตน และความดอยประสิทธิภาพของ ปรส. ในการขายทรัพยสินของ
สถาบันการเงิน มีสว นบั่นทอนฐานะการเงินของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ทายที่สุด บรรดาผูบริหาร
สถาบันการเงินที่กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ เขาไปอุมมีสวนตองรับผิดดวย

