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โครงการวิจัย
เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกากับธุรกิจธนาคารเงา

Research Story คอลัมน์สาหรับติดตามความเคลือ่ นไหวและเรื่องราวต่างๆ ของงานวิจยั ซึง่ ในคอลัมน์นี ้ ทางผู้เขียนได้ สรุป
ผลการศึกษาของโครงการวิจยั เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการกากับธุรกิจธนาคารเงา ที่ได้ ดาเนินการเสร็ จสิ ้น
เรี ยบร้ อยแล้ ว ในปี 2559 โดยเห็นว่าผลงานวิจยั ดังกล่าว มีความสาคัญ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ของกระทรวงการคลัง จึงนาเสนอ
และสรุปภาพรวมโดยสังเขป ดังนี ้

1. ที่มาและความสาคัญของการศึกษา
ธุรกิจทางการเงินมีสว่ นสาคัญในการสนับสนุนทางการเงินแก่ทกุ ภาคส่วน โดยมีสถาบันการเงินทาหน้ าที่เป็ นตัวกลางทางการเงิน
(Financial Intermediaries) เมื่อเศรษฐกิจมีการเจริ ญเติบโตขึ ้นความต้ องการในการออมและการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนก็ยอ่ มมีมากขึ ้น
ตามไปด้ วย จึงเป็ นผลที่ทาให้ ธุรกิจทางการเงินขยายตัวและเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ขึ ้นเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของตลาด ส่งผลให้ ตวั กลางทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์เกิดขึ ้นและประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับธนาคารพาณิชย์ เรี ยกว่า
“ธนาคารเงา (Shadow Banking)”
ธนาคารเงามีประโยชน์เชิงบวกในแง่ของการเป็ นทางเลือกที่ทาให้ ผ้ ขู อสินเชื่อและผู้ลงทุนสามารถเข้ าถึงธุรกิจการเงินได้ มากยิง่ ขึ ้น
และช่วยสนับสนุนในกรณีที่ระบบธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถให้ บริ การทางการเงินได้ อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดี ธนาคารเงาอาจส่งผลกระทบ
ในเชิงลบต่อระบบเศรษฐกิจได้ เนื่องจากธนาคารเงา ทาหน้ าทีเ่ ป็ นตัวกลางทางการเงินเสมือนสถาบันการเงินแต่ไม่ถกู กากับดูแลเช่นเดียว
กับสถาบันการเงิน ทาให้ มีความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจอย่างมาก นอกจากนี ้ ในกรณีที่ขนาดของธนาคารเงาใหญ่ขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ย่อมก่อให้ เกิดส่วนแบ่งในภาคธนาคารพาณิชย์ซงึ่ อาจส่งผลกระทบต่อภาคการธนาคารและเศรษฐกิจทังระบบได้
้
ดังนัน้ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องกับการกากับดูแลสถาบันการเงินทังในระดั
้
บสากลและระดับประเทศ จึงมีความพยายามที่จะกากับดูแลการประกอบธุรกิจ
ในลักษณะธนาคารเงาเพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหาและสร้ างสมดุลในระบบเศรษฐกิจ
ปั จจุบนั ในประเทศไทยยังไม่พบปั ญหาจากการประกอบธุรกิจธนาคารเงาอย่างชัดเจน แต่ในประเทศพัฒนาแล้ วหลายๆ ประเทศ
วิกฤตที่สง่ ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ในบางกรณีเกิดขึ ้นเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจธนาคารเงา ทาให้ ประเทศไทย
ต้ องให้ ความสาคัญและเตรี ยมพร้ อมรับมืออย่างเหมาะสม

2. กรณีศึกษาปั ญหาธนาคารเงาที่เกิดขึน้ ในต่ างประเทศ
โดยกรณีศกึ ษาจากปั ญหาธนาคารเงาในประเทศได้ เลือกประเทศพัฒนาแล้ ว 2 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีนและ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา เนื่องจากทัง้ 2 ประเทศเกิดปั ญหาธนาคารเงาที่สง่ ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมอย่างชัดเจน
สาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่า รัฐบาลมีการจากัดการให้ สนิ เชื่อโดยเน้ นเฉพาะการเป็ นแหล่งเงินทุนแก่ภาคธุรกิจขนาดใหญ่
ทาให้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไม่สามารถกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้ จึงหันมากู้ยืมจากระบบธนาคารเงาแทน
ธนาคารเงายังเป็ นทางเลือกในการลงทุนสาหรับนักลงทุนชาวจีนในช่วงเวลาที่อตั ราดอกเบี ้ยของระบบสถาบันการเงินไม่สอดคล้ องกับ
สภาพเงินเฟ้ อ ทาให้ ธนาคารพาณิชย์ต้องการหาผลประโยชน์จากเงินทุน จึงจัดตังบริ
้ ษัททรัสต์เพือ่ ทาหน้ าที่เป็ นตัวกลางในการระดม
ทุน โดยการออกตราสารทางการเงินหรื อที่เรี ยกว่า WMPs แล้ วนาเงินไปลงทุนโดยมีโครงการขนาดใหญ่ของรัฐเป็ นสินทรัพย์หนุนหลัง
แต่เมื่อโครงการมีปัญหาไม่สามารถนาเงินมาจ่ายคืนนักลงทุนได้ ตามกาหนดเวลา จึงทาให้ เกิดปั ญหาวิกฤตธนาคารเงาครัง้ ใหญ่
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ประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดจากการบริ หารจัดการสินเชื่ออสังหาริ มทรัพย์ (Sub-Prime Mortgage) ผิดพลาดและผลของการ
กากับดูแลกลุม่ วาณิชธนกิจไม่รัดกุม ซึง่ สามารถระดมเงินทุนและกู้ยืมเงินมาลงทุนได้ ถงึ 20-30 เท่าของหลักทรัพย์ค ้าประกัน มีการ
ทาธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์หลาย ๆ ทอดไม่มีการควบคุมการออกหลักทรัพย์ เกิดปั ญหาไม่สามารถชาระหนี ้ได้
ทาให้ เกิดความเสียหายแก่นกั ลงทุนและระบบเศรษฐกิจ จนทาให้ ขาดสภาพคล่องกระทบกับระบบสถาบันการเงินและธุรกิจขนาด
ใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริ กา

3. ผลการศึกษา
กฎหมายสากล โดย FSB ในฐานะหน่วยงานทาหน้ าที่กากับและติดตามปั ญหาของธนาคารเงาทัว่ โลกได้ ออกแนวทาง
การกากับดูแลเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจธนาคารเงาและประเมินความเสีย่ งเชิงระบบ นอกจากนี ้ได้ ออกนโยบายเพิ่มหลักเกณฑ์
ในการกาหนดการดารงเงินกองทุนสาหรับการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ที่ต่ากว่า 1 ปี ส่งเสริ มกระบวนการประเมินความเพียงพอ
ของการดารงเงินกองทุนของธนาคารภายใต้ BASEL Pillar II รวมถึงการจัดตังกองทุ
้
น Money Market Funds (MMFs) และการ
แปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
กฎหมายไทย ยังไม่มกี ารรับรองสถานะของธนาคารเงา เนื่องจากยังไม่พบว่ามีการประกอบธุรกิจธนาคารเงาอย่างชัดเจน ทา
ให้ เกิดช่องโหว่ของกฎหมายในการกากับดูแลธุรกิจธนาคารเงา

4. ข้ อเสนอแนะ
มาตราการ
ด้ านกฎหมาย

การดาเนินงาน
1.1 กาหนดให้ ธุรกิจธนาคารเงาเป็ นการประกอบกิจการที่ต้องอยูภ่ ายใต้ บงั คับมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
1.2 กาหนดหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลธุรกิจธนาคารเงา
ด้ านการกากับดูแล จัดตังหน่
้ วยงานขึ ้นมา ทาหน้ าทีก่ ากับดูแล และตรวจสอบธุรกิจธนาคารเงาโดยเฉพาะ เพื่อเสริ มสร้ าง
ความเข้ มแข็งในการกากับดูแลธนาคารเงา
อื่นๆ
การให้ ความรู้ความเข้ าใจทางการเงินกับประชาชนและการให้ ความคุ้มครองผู้บริ โภคทางการเงินกับ
ประชาชน

5. ความคิดเห็นของผู้เขียนบทความ
การศึกษาวิจยั เรื่ องดังกล่าว เป็ นการเสนอแนะปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทยทีเ่ กี่ยวข้ องกับการกากับดูแลทังในด้
้ าน
หลักเกณฑ์และโครงสร้ างเพื่อให้ สามารถกากับดูแลการประกอบธุรกิจที่อยูใ่ นรูปแบบของธนาคารเงาได้ ในอนาคต โดยผลการวิจยั
ได้ ข้อเสนอแนะต่างๆ ทังในเรื
้ ่ องกฎหมาย การกากับดูแลและการสร้ างความเข้ าใจ ความรู้ให้ กบั ประชาชน เพื่อป้องกันและรับมือกับ
การเกิดปั ญหาธนาคารเงา ซึง่ มีประโยชน์ตอ่ ทังหน่
้ วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้ องและสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการศึกษาต่อ
ยอดในรายละเอียดเชิงลึกต่อไปในอนาคตได้ ทังนี
้ ้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากทางเว็บไซต์ สศค. (www. Fpo.go.th)
และอีกหนึง่ ช่องทางสามารถยืมได้ จากห้ องสมุด สศค. ชัน้ 5 ได้ นะคะ
อ้ างอิง : เขมฤทัย สุมาวงศ์และคณะ. (2559). โครงการวิจยั เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการกากับธุรกิจธนาคารเงา : กรุงเทพฯ
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แนะนาบทความโดย อัมพิกา สุดซาง 3583
MMFs คือ กองทุน Money Market Funds

