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สถาบันการเงินลมมิได

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

รัฐมนตรีว าการกระทรวงการคลังมีดํ าริที่จะถอนการคํ้ าประกันเงินฝากของ 
ประชาชนในธนาคารพาณิชย โดยเริ่มตนดวยธนาคารพาณิชยตางประเทศ ตามมาดวยธนาคาร
ไทย ซึง่ยงัมไิดมกี ําหนดเวลาอันแนนอน ในขณะเดียวกัน ก็จะมีการเรงรัดการจัดตั้งสถาบันประกัน
เงนิฝาก (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 30 มีนาคม 2544)

ความดํ าริของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังดังกลาวนี้นับเปนความดํ าริชอบ
โดยแท สมควรที่สาธารณชนจะแสดงความเห็นสนับสนุน

ธนาคารแหงประเทศไทยยึดกุมหลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ มาเปนเวลา 
ชานาน เมื่อเกิดวิกฤติการณสถาบันการเงินขึ้นคราใด ไมวาจะเปนธนาคารพาณิชยหรือบริษัท 
เงนิทนุ และไมวาสถาบันการเงินดังกลาวจะมีขนาดใหญหรือเล็กเพียงใด ธนาคารแหงประเทศไทย
จะเขาไปคํ ้ายันมิใหสถาบันการเงินหลานั้นลมครานั้น

หลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ มีพื้นฐานจากความเชื่อวา หากปลอยให
สถาบันการเงินลม จะกอใหเกิดผลกระทบลูกโซลุกลามไปสูสถาบันการเงินอื่นๆ จนกลายเปน
วกิฤตกิารณของระบบสถาบันการเงินทั้งระบบ ในสหรัฐอเมริกา การคํ้ ายันมิใหสถาบันการเงินลม
มกักระท ําในกรณสีถาบันการเงินขนาดใหญ เพราะเชื่อวา ผลกระทบลูกโซจะรุนแรง อันเปนที่มา
ของหลักการ ‘Too Big to Fail’ แตในกรณขีองไทย การคํ้ ายันสถาบันการเงินมักจะดํ าเนินการโดย
ปราศจากการจํ าแนก และโดยมิไดพิเคราะหใหถองแทวา ผลลุกลามจากการลมละลายของ
สถาบนัการเงนิ หรือที่เรียกกันในวงวิชาการเศรษฐศาสตรวา Contagion Effect มจีริงหรือไม

ในประวติัศาสตรการเงินไทย มีตัวอยางของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยปลอยใหลมอยูเหมือนกัน ในจํ านวนนี้รวมบริษัทราชาเงินทุน จํ ากัด และธนาคารเอเชียทรัสต 
จํ ากัด การปลอยใหสถาบันการเงินลมยึดเกณฑการพิจารณาเปนกรณี มากกวาที่จะเปนการเลิก
ยดึถือหลักการ  ‘สถาบนัการเงินลมมิได’ สวนการสัง่ปดสถาบันการเงินจํ านวนมากในป 2540 เปน
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ผลจากการกดดันจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ กอนการพิจารณาจัดสรรเงินกู ฉุกเฉิน
(Standby Arrangement) มใิชความตั้งใจของธนาคารแหงประเทศไทย

หลักการ  ‘สถาบันการเงินลมมิได’ มขีาวสารที่ซอนเรน (Hidden Message) ซึ่ง
ไมเปนผลดีตอเสถียรภาพและสุขภาพของระบบสถาบันการเงิน เนื่องเพราะกอใหเกิดภยันตรายอัน
เปนผลจากความวางใจวาจะไดรับการคํ้ ายันมิใหลม ภยันตรายดังกลาวนี้ วงวิชาการเศรษฐศาสตร
เรียกวา Moral Hazard

ขาวสารที่ซอนเรนภายใตหลักการ  ‘สถาบนัการเงินลมมิได’ กคื็อ หากสถาบันการ
เงนิมฐีานะงอนแงน จะไดรับการอุมชูจากธนาคารแหงประเทศไทยเสมอ ขาวสารดังกลาวนี้ยอมทํ า
ใหประชาชนเจาของเงินออมตัดสินใจฝากเงินออมกับสถาบันการเงินที่ใหดอกเบี้ยอัตราสูงเปนดาน
หลัก โดยไมพิจารณาถึงความมั่นคงและผลการประกอบการของสถาบันการเงินนั้น เพราะ 
นิง่นอนใจวา หากมปีญหา จะไดรับความชวยเหลือจากธนาคารแหงประเทศไทย ความนิ่งนอนใจ
ลักษณะนีเ้กดิแกผูบริหารสถาบันการเงินดวย การบริหารอยางสุมเสี่ยง การจัดสรรเงินใหกูแกญาติ
และพวกพอง รวมทั้งการจัดสรรเงินใหกูแกธุรกิจของตนเองและครอบครัว จึงเกิดขึ้นเปนธรรมชาติ 
ฝายเจาของหรือผูถือหุนสถาบันการเงินก็มิไดตรวจสอบการทํ างานของฝายบริหาร เพราะนิ่งนอน
ใจเชนกนัวา หากมีปญหา จะไดรับความชวยเหลือจากธนาคารแหงประเทศไทย

ดวยเหตุดังที่กลาวขางตนนี้ หลักการ ‘สถาบนัการเงินลมมิได’ จงึมีโครงสราง 
ส่ิงจูงใจ (Structure of Incentives) ทีก่ดัเซาะความมั่นคงของระบบสถาบันในขั้นฐานราก หาก
กระทรวงการคลงัและธนาคารแหงประเทศไทยยังคงยึดหลักการนี้ตอไป ระบบสถาบันการเงินจะมี
สุขภาพอนามัยอันสมบูรณและแข็งแรงมิได และวิกฤติการณสถาบันการเงินจะเกิดขึ้นซํ้ าแลว 
ซํ ้าเลา มิรูจักจบจักสิ้น การลมเลิกหลักการ ‘สถาบนัการเงินลมมิได’ จงึเปนการแกปญหาระบบ
สถาบนัการเงนิในขั้นรากฐาน เพราะมีผลในการทํ าลายปญหา Moral Hazard

เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลังมิไดใหหลักประกันในการ 
ค้ํ ายนัสถาบนัการเงนิมิใหลม ประชาชนเจาของเงินออม ผูบริหารสถาบันการเงิน และเจาของหรือ 
ผูถือหุนสถาบันการเงินจักตองปรับเปลี่ยนประพฤติกรรม โดยการลดการตัดสินใจชนิดสุมเสี่ยงลง 
ประชาชนเจาของเงินออมจะตองพิจารณาฐานะความมั่นคงและผลการประกอบการของสถาบัน
การเงนิในยามตดัสนิใจเลือกฝากเงิน สถาบันการเงินที่มีฐานะงอนแงนจะไมสามารถดูดดึงเงินฝาก 
เพียงดวยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังปางกอน เจาของหรือผูถือหุนสถาบันการเงินจะสนใจตรวจสอบ
การท ํางานของฝายบริหารมากขึ้น เพราะตอแตนี้ไป หากสถาบันการเงินลม เจาของหรือผูถือหุน
ยอมไดรับความเสียหาย ผูบริหารสถาบันการเงินจะตองระมัดระวังในการจัดสรรสินเชื่อมากกวา
เดมิ อยางนอยตองเพิ่มความเขมงวดในการประเมินโครงการที่ขอเงินกู การผันสินเชื่อใหแกธุรกิจ
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ของตนเองและพรรคพวกทํ าไดยากขึ้น เนื่องจากมีการตรวจสอบจากเจาของหรือผูถือหุน รวมทั้ง
ประชาชนโดยทั่วไป

การเลิกลมหลักการ  ‘สถาบนัการเงินลมมิได’ นบัเปนยางกาวสํ าคัญในการปฏิรูป
ระบบสถาบันการเงิน เพราะมีผลในการทํ าใหประชาชนเจาของเงินออม เจาของหรือผูถือหุน
สถาบันการเงิน และผูบริหารสถาบันการเงินตองมีความรับผิดชอบตอตนเองมากขึ้น อันชวย 
เสริมสงสขุภาพและความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินในขั้นฐานราก

อยางไรก็ตาม การลมเลิกหลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’  มีปญหาในเชิง
บริหารอยางนอย 2 ปญหา

ประการแรก กคื็อ การลมเลิกหลักการ  ‘สถาบนัการเงินลมมิได’ สมควรเลือก
จงัหวะเวลาใด ผูคนจ ํานวนไมนอยมีความเห็นวา สภาวะปจจุบันที่สถาบันการเงินยังมิไดพนจาก
ภาวะวกิฤติมิใชจังหวะเวลาอันเหมาะสม

ปญหาที่สอง กคื็อ การลมเล็กหลักการ  ‘สถาบนัการเงินลมมิได’ จ ําเปนตอง
ดํ าเนินการเปนขั้นตอน (Sequencing) หรือไม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังตองดํ าเนินการ
ตามลํ าดับจากธนาคารพาณิชยตางประเทศไปสูธนาคารพาณิชยไทย นายธนาคารบางคนเสนอ
ความเห็นวา การดํ าเนินนโยบายตามขั้นตอนเชนนี้ จะทํ าใหมีการโยกยายเงินฝากจากธนาคาร
พาณิชยตางประเทศไปสูธนาคารพาณิชยไทย ในชวงที่รัฐบาลยังคํ้ าประกันเงินฝากในธนาคาร
พาณชิยไทยอยู ซึ่งจะทํ าใหธนาคารพาณิชยไทยมีสภาพคลองลนเหลือมากขึ้น

ผมขอเสนอใหเลือกวันที่ 1 มกราคม 2546 เปนวันหลักชัยแหงระบบสถาบัน 
การเงนิ อันเปนวันที่ลมเลิกหลักการ  ‘สถาบนัการเงินลมมิได’ พรอมๆกับการจัดตั้งสถาบันประกัน
เงินฝาก ในระหวางนี้ รัฐบาลจักตองตระเตรียมการปฏิรูปสถาบันการเงิน ควบคูกับการปฏิรูป
ธนาคารแหงประเทศไทย

การจดัตัง้สถาบนัประกันเงินฝากจํ าเปนตองเรงรัด แมรัฐบาลควรมีบทบาทในการ
ผลักดนัการจดัตัง้สถาบันประกันเงินฝาก แตเมื่อจัดตั้งขึ้นแลว รัฐบาลมิควรเขาไปยุงเกี่ยวกับการ
ประกนัเงินฝาก ในเมื่อรัฐบาลประกาศ ‘ลางมือในอางทองคํ า’ ไมยุงเกี่ยวกับการคํ้ าประกันเงินฝาก
แลว รัฐบาลกม็คิวรเขาไปมีบทบาทเปนพระเอกในสถาบันประกันเงินฝากที่จัดตั้งขึ้นใหม มิฉะนั้น
การ ‘ลางมือในอางทองคํ า’ ดังกลาวจะไรความหมาย ระบบการประกันเงินฝากควรเปนระบบ
Private Deposit Insurance โดยปลอยใหสมาคมธนาคารไทยรวมกับสมาคมธนาคารพาณิชย 
ตางประเทศเปนผูดํ าเนินการ กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยทํ าหนาที่แตเพียงการ
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จดัระเบยีบและการกํ ากับดูแลสถาบันดังกลาว มิควรที่จะเลือกระบบ Public Deposit Insurance
ซึ่งจะทํ าใหรัฐตองเขาไปยุงเกี่ยวกับการประกันเงินฝาก อันมีผลบ่ันทอนประโยชนอันพึงมีจากการ
ลมเลิกหลักการ ‘สถาบนัการเงินลมมิได’

แตการลมเลิกหลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ ควบคูกับการจัดตั้งสถาบัน
ประกันเงินฝากไมเพียงพอที่จะคุมครองประชาชนเจาของเงินฝาก เงื่อนไขอันจํ าเปนในการนี้อยูที่
การท ําใหประชาชนมีสารสนเทศที่สมบูรณ (Perfect Information) เกีย่วกับระบบสถาบันการเงิน 
ธนาคารแหงประเทศไทยจักตองยึดถือความโปรงใส (Transparency) เปนสรณะ ประชาชนควรจะ
ไดรับรูวา สถาบันการเงินแตละแหงมีฐานะความมั่นคงเพียงใด มีสินเชื่อที่ไมกอรายได (NPLs) 
มากนอยเพยีงใด มีการจัดสรรสินเชื่อแกผูถือหุนรายใหญและผูบริหารหรือไมและมากนอยเพียงใด  
ลูกหนี้รายใหญ 10 อันดับแรกประกอบดวยบริษัทอะไรบาง และการจัดสรรสินเชื่อมีลักษณะ
กระจุกตัวมากนอยเพียงใด ทายที่สุด สถาบันการเงินแตละแหงเคยละเมิดกฎหมายและระเบียบ 
ขอบังคบั จนถกูธนาคารแหงประเทศไทยลงโทษหรือไม สถาบันการเงินตองมีหนาที่ในการใหขอมูล
เหลานีแ้กประชาชนทุกครั้งที่เปดบัญชีเงินฝาก และตองติดประกาศขอมูลใหม ณ ที่ทํ าการทุกเดือน
ในทีซ่ึง่ประชาชนสามารถอานได

การคุมครองประชาชนเจาของเงินฝากอีกหนทางหนึ่ง ก็คือ การจัดอันดับความ 
นาเชื่อถือของสถาบันการเงิน (Credit Rating) เพือ่ใหประชาชนสามารถตัดสินใจเลือกฝากเงินดวย
ความมั่นใจมากขึ้น

การลมเลิกหลักการ  ‘สถาบนัการเงินลมมิได’ แมจะเปนหลักการพื้นฐานของการ
ปฏิรูประบบสถาบันการเงิน แตมิใชเงื่อนไขอันพอเพียงไม ความไรสมมาตรของสารสนเทศ 
(Asymmetric Information) เกีย่วกบัระบบสถาบันการเงินทํ าใหประชาชนเจาของเงินฝากมิไดรับ
การคุมครองเทาที่ควร จํ าเปนตองทํ าใหระบบสถาบันการเงินมีความโปรงใส ดวยการบังคับใหเปด
เผยขอมลู ในประการสํ าคัญ การปฏิรูประบบสถาบันการเงินมิอาจดํ าเนินการแยกตางหากจากการ
ปฏิรูปธนาคารแหงประเทศไทยได
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