คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2544

สถาบันการเงินลมมิได
รังสรรค ธนะพรพันธุ
รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงการคลั ง มี ดํ าริ ที่ จ ะถอนการคํ้ าประกั น เงิ น ฝากของ
ประชาชนในธนาคารพาณิชย โดยเริ่มตนดวยธนาคารพาณิชยตางประเทศ ตามมาดวยธนาคาร
ไทย ซึง่ ยังมิไดมกี าหนดเวลาอั
ํ
นแนนอน ในขณะเดียวกัน ก็จะมีการเรงรัดการจัดตั้งสถาบันประกัน
เงินฝาก (ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 30 มีนาคม 2544)
ความดําริของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังดังกลาวนี้นับเปนความดําริชอบ
โดยแท สมควรที่สาธารณชนจะแสดงความเห็นสนับสนุน
ธนาคารแหงประเทศไทยยึดกุมหลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ มาเปนเวลา
ชานาน เมื่อเกิดวิกฤติการณสถาบันการเงินขึ้นคราใด ไมวาจะเปนธนาคารพาณิชยหรือบริษัท
เงินทุน และไมวา สถาบันการเงินดังกลาวจะมีขนาดใหญหรือเล็กเพียงใด ธนาคารแหงประเทศไทย
จะเขาไปคํายั
้ นมิใหสถาบันการเงินหลานั้นลมครานั้น
หลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ มีพื้นฐานจากความเชื่อวา หากปลอยให
สถาบันการเงินลม จะกอใหเกิดผลกระทบลูกโซลุกลามไปสูสถาบันการเงินอื่นๆ จนกลายเปน
วิกฤติการณของระบบสถาบันการเงินทั้งระบบ ในสหรัฐอเมริกา การคํ้ายันมิใหสถาบันการเงินลม
มักกระทําในกรณีสถาบันการเงินขนาดใหญ เพราะเชื่อวา ผลกระทบลูกโซจะรุนแรง อันเปนที่มา
ของหลักการ ‘Too Big to Fail’ แตในกรณีของไทย การคํ้ายันสถาบันการเงินมักจะดําเนินการโดย
ปราศจากการจํ าแนก และโดยมิไดพิเคราะหใหถองแทวา ผลลุกลามจากการลมละลายของ
สถาบันการเงิน หรือที่เรียกกันในวงวิชาการเศรษฐศาสตรวา Contagion Effect มีจริงหรือไม
ในประวัตศิ าสตรการเงินไทย มีตัวอยางของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยปลอยใหลม อยูเหมือนกัน ในจํานวนนี้รวมบริษัทราชาเงินทุน จํากัด และธนาคารเอเชียทรัสต
จํากัด การปลอยใหสถาบันการเงินลมยึดเกณฑการพิจารณาเปนกรณี มากกวาที่จะเปนการเลิก
ยึดถือหลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ สวนการสัง่ ปดสถาบันการเงินจํานวนมากในป 2540 เปน
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ผลจากการกดดันจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ กอนการพิจารณาจัดสรรเงินกูฉุกเฉิ น
(Standby Arrangement) มิใชความตั้งใจของธนาคารแหงประเทศไทย
หลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ มีขา วสารที่ซอนเรน (Hidden Message) ซึ่ง
ไมเปนผลดีตอเสถียรภาพและสุขภาพของระบบสถาบันการเงิน เนื่องเพราะกอใหเกิดภยันตรายอัน
เปนผลจากความวางใจวาจะไดรับการคํ้ายันมิใหลม ภยันตรายดังกลาวนี้ วงวิชาการเศรษฐศาสตร
เรียกวา Moral Hazard
ขาวสารที่ซอนเรนภายใตหลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ ก็คอื หากสถาบันการ
เงินมีฐานะงอนแงน จะไดรับการอุมชูจากธนาคารแหงประเทศไทยเสมอ ขาวสารดังกลาวนี้ยอมทํา
ใหประชาชนเจาของเงินออมตัดสินใจฝากเงินออมกับสถาบันการเงินที่ใหดอกเบี้ยอัตราสูงเปนดาน
หลัก โดยไมพิจารณาถึงความมั่นคงและผลการประกอบการของสถาบันการเงินนั้น เพราะ
นิง่ นอนใจวา หากมีปญ
 หา จะไดรับความชวยเหลือจากธนาคารแหงประเทศไทย ความนิ่งนอนใจ
ลักษณะนีเ้ กิดแกผูบริหารสถาบันการเงินดวย การบริหารอยางสุมเสี่ยง การจัดสรรเงินใหกูแกญาติ
และพวกพอง รวมทั้งการจัดสรรเงินใหกูแกธุรกิจของตนเองและครอบครัว จึงเกิดขึ้นเปนธรรมชาติ
ฝายเจาของหรือผูถือหุนสถาบันการเงินก็มิไดตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร เพราะนิ่งนอน
ใจเชนกันวา หากมีปญหา จะไดรับความชวยเหลือจากธนาคารแหงประเทศไทย
ดวยเหตุดังที่กลาวขางตนนี้ หลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ จึงมีโครงสราง
สิง่ จูงใจ (Structure of Incentives) ทีก่ ดั เซาะความมั่นคงของระบบสถาบันในขั้นฐานราก หาก
กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยยังคงยึดหลักการนี้ตอไป ระบบสถาบันการเงินจะมี
สุขภาพอนามัยอันสมบูรณและแข็งแรงมิได และวิกฤติการณสถาบันการเงินจะเกิดขึ้นซํ้ าแลว
ซําเล
้ า มิรูจักจบจักสิ้น การลมเลิกหลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ จึงเปนการแกปญหาระบบ
สถาบันการเงินในขั้นรากฐาน เพราะมีผลในการทําลายปญหา Moral Hazard
เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลังมิไดใหหลักประกันในการ
คํายั
้ นสถาบันการเงินมิใหลม ประชาชนเจาของเงินออม ผูบริหารสถาบันการเงิน และเจาของหรือ
ผูถือหุนสถาบันการเงินจักตองปรับเปลี่ยนประพฤติกรรม โดยการลดการตัดสินใจชนิดสุมเสี่ยงลง
ประชาชนเจาของเงินออมจะตองพิจารณาฐานะความมั่นคงและผลการประกอบการของสถาบัน
การเงินในยามตัดสินใจเลือกฝากเงิน สถาบันการเงินที่มีฐานะงอนแงนจะไมสามารถดูดดึงเงินฝาก
เพียงดวยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังปางกอน เจาของหรือผูถือหุนสถาบันการเงินจะสนใจตรวจสอบ
การทํางานของฝายบริหารมากขึ้น เพราะตอแตนี้ไป หากสถาบันการเงินลม เจาของหรือผูถือหุน
ยอมไดรับความเสียหาย ผูบริหารสถาบันการเงินจะตองระมัดระวังในการจัดสรรสินเชื่อมากกวา
เดิม อยางนอยตองเพิ่มความเขมงวดในการประเมินโครงการที่ขอเงินกู การผันสินเชื่อใหแกธุรกิจ
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ของตนเองและพรรคพวกทําไดยากขึ้น เนื่องจากมีการตรวจสอบจากเจาของหรือผูถือหุน รวมทั้ง
ประชาชนโดยทั่วไป
การเลิกลมหลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ นับเปนยางกาวสําคัญในการปฏิรูป
ระบบสถาบันการเงิน เพราะมีผลในการทําใหประชาชนเจาของเงินออม เจาของหรือผูถือหุน
สถาบันการเงิน และผูบริหารสถาบันการเงินตองมีความรับผิดชอบตอตนเองมากขึ้น อันชวย
เสริมสงสุขภาพและความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินในขั้นฐานราก
อยางไรก็ตาม การลมเลิกหลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ มีปญหาในเชิง
บริหารอยางนอย 2 ปญหา
ประการแรก ก็คอื การลมเลิกหลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ สมควรเลือก
จังหวะเวลาใด ผูค นจํานวนไมนอยมีความเห็นวา สภาวะปจจุบันที่สถาบันการเงินยังมิไดพนจาก
ภาวะวิกฤติมิใชจังหวะเวลาอันเหมาะสม
ปญหาที่สอง ก็คอื การลมเล็กหลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ จําเปนตอง
ดําเนินการเปนขั้นตอน (Sequencing) หรือไม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังตองดําเนินการ
ตามลําดับจากธนาคารพาณิชยตางประเทศไปสูธนาคารพาณิชยไทย นายธนาคารบางคนเสนอ
ความเห็นวา การดําเนินนโยบายตามขั้นตอนเชนนี้ จะทําใหมีการโยกยายเงินฝากจากธนาคาร
พาณิชยตางประเทศไปสูธนาคารพาณิชยไทย ในชวงที่รัฐบาลยังคํ้าประกันเงินฝากในธนาคาร
พาณิชยไทยอยู ซึ่งจะทําใหธนาคารพาณิชยไทยมีสภาพคลองลนเหลือมากขึ้น
ผมขอเสนอใหเลือกวันที่ 1 มกราคม 2546 เปนวันหลักชัยแหงระบบสถาบัน
การเงิน อันเปนวันที่ลมเลิกหลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ พรอมๆกับการจัดตั้งสถาบันประกัน
เงินฝาก ในระหวางนี้ รัฐบาลจักตองตระเตรียมการปฏิรูปสถาบันการเงิน ควบคูกับการปฏิรูป
ธนาคารแหงประเทศไทย
การจัดตัง้ สถาบันประกันเงินฝากจําเปนตองเรงรัด แมรัฐบาลควรมีบทบาทในการ
ผลักดันการจัดตัง้ สถาบันประกันเงินฝาก แตเมื่อจัดตั้งขึ้นแลว รัฐบาลมิควรเขาไปยุงเกี่ยวกับการ
ประกันเงินฝาก ในเมื่อรัฐบาลประกาศ ‘ลางมือในอางทองคํา’ ไมยงุ เกี่ยวกับการคํ้าประกันเงินฝาก
แลว รัฐบาลก็มคิ วรเขาไปมีบทบาทเปนพระเอกในสถาบันประกันเงินฝากที่จัดตั้งขึ้นใหม มิฉะนั้น
การ ‘ลางมือในอางทองคํา’ ดังกลาวจะไรความหมาย ระบบการประกันเงินฝากควรเปนระบบ
Private Deposit Insurance โดยปลอยใหสมาคมธนาคารไทยรวมกับสมาคมธนาคารพาณิชย
ตางประเทศเปนผูด ําเนินการ กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยทําหนาที่แตเพียงการ
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จัดระเบียบและการกํากับดูแลสถาบันดังกลาว มิควรที่จะเลือกระบบ Public Deposit Insurance
ซึ่งจะทําใหรัฐตองเขาไปยุงเกี่ยวกับการประกันเงินฝาก อันมีผลบั่นทอนประโยชนอันพึงมีจากการ
ลมเลิกหลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’
แตการลมเลิกหลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ ควบคูกับการจัดตั้งสถาบัน
ประกันเงินฝากไมเพียงพอที่จะคุมครองประชาชนเจาของเงินฝาก เงื่อนไขอันจําเปนในการนี้อยูที่
การทําใหประชาชนมีสารสนเทศที่สมบูรณ (Perfect Information) เกีย่ วกับระบบสถาบันการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทยจักตองยึดถือความโปรงใส (Transparency) เปนสรณะ ประชาชนควรจะ
ไดรับรูวา สถาบันการเงินแตละแหงมีฐานะความมั่นคงเพียงใด มีสินเชื่อที่ไมกอรายได (NPLs)
มากนอยเพียงใด มีการจัดสรรสินเชื่อแกผูถือหุนรายใหญและผูบริหารหรือไมและมากนอยเพียงใด
ลูกหนี้รายใหญ 10 อันดับแรกประกอบดวยบริษัทอะไรบาง และการจัดสรรสินเชื่อมีลักษณะ
กระจุกตัวมากนอยเพียงใด ทายที่สุด สถาบันการเงินแตละแหงเคยละเมิดกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับ จนถูกธนาคารแหงประเทศไทยลงโทษหรือไม สถาบันการเงินตองมีหนาที่ในการใหขอมูล
เหลานีแ้ กประชาชนทุกครั้งที่เปดบัญชีเงินฝาก และตองติดประกาศขอมูลใหม ณ ที่ทําการทุกเดือน
ในทีซ่ งึ่ ประชาชนสามารถอานได
การคุมครองประชาชนเจาของเงินฝากอีกหนทางหนึ่ง ก็คือ การจัดอันดับความ
นาเชื่อถือของสถาบันการเงิน (Credit Rating) เพือ่ ใหประชาชนสามารถตัดสินใจเลือกฝากเงินดวย
ความมั่นใจมากขึ้น
การลมเลิกหลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ แมจะเปนหลักการพื้นฐานของการ
ปฏิรูประบบสถาบันการเงิน แตมิใชเงื่อนไขอันพอเพียงไม ความไรสมมาตรของสารสนเทศ
(Asymmetric Information) เกีย่ วกับระบบสถาบันการเงินทําใหประชาชนเจาของเงินฝากมิไดรับ
การคุม ครองเทาที่ควร จําเปนตองทําใหระบบสถาบันการเงินมีความโปรงใส ดวยการบังคับใหเปด
เผยขอมูล ในประการสําคัญ การปฏิรูประบบสถาบันการเงินมิอาจดําเนินการแยกตางหากจากการ
ปฏิรูปธนาคารแหงประเทศไทยได

