ฟนิกซพัลป : บนเสนทางของระบบทุนนิยมแหงรัฐ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
“อมิตตาพุทธ”
เพือ่ นของผมหลายคนพากันถอนหายใจอยางโลงอก เมื่อไดทราบขาววา ธนาคาร
พาณิชยไทยรวม 16 แหงตกลงที่จะอัดฉีดเงินกูจํานวน 300 ลานบาทแกฟนิกซพัลป
ผมทราบขาวฟนกิ ซพัลปจากประชาชาติธุรกิจ ซึง่ เจาะขาวนี้อยางตอเนื่องมาเปน
เวลากวาหนึ่งเดือน
บริษัท ฟนิกซพัลป แอนด เปเปอร จํากัด เปนกิจการรวมทุนระดับชาติ โดยตั้ง
โรงงานผลิตเยือ่ กระดาษจากปออยูที่จังหวัดขอนแกน โครงการดังกลาวนี้ถือกําเนิดขึ้นในยุครัฐบาล
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน ซึ่งตามรายงานขาวของ ประชาชาติธุรกิจ มีนายบุญชู โรจนเสถียร
เปนผูป ระสานงานและชักนําใหธนาคารพาณิชยไทยเขารวมลงทุน
ฟนิกซพัลปเปนกิจการรวมทุนระหวางนายทุนไทยกับนายทุนอินเดีย กลุมบริษัท
บัลลารเปอรแหงอินเดียไมเพียงแตจะเปนผูถือหุนใหญกลุมหนึ่งเทานั้น หากทวายังเปนผูยึดกุมการ
บริหารเกือบทัง้ หมดอีกดวย สําหรับผูลงทุนฝายไทยนั้น รัฐบาลแสดงการสนับสนุนโครงการนี้ โดย
ใหกระทรวงการคลังและบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเปนผูถือหุนรวม และขณะ
เดียวกันก็ชกั นําใหธนาคารพาณิชยไทยทั้ง 16 ธนาคารรวมลงทุนดวย ทั้งนี้โดยมีธนาคารกรุงเทพฯ
และธนาคารแหลมทองเปนหัวหอก
การที่ รั ฐ บาลเลื อ กสนั บ สนุ น โครงการฟ นิ ก ซ พั ล  ป สร า งความผิ ด หวั ง แก ก ลุ  ม
ศรี เ ฟ  อ งฟุ  ง -บู ร ณศิ ริ - เตชะไพบู ล ย อ ยู  ไ ม น  อ ย เพราะกลุ  ม นายทุ น ดั ง กล า วนี้ มี โ ครงการผลิต
เยื่อกระดาษจากไมไผ ซึ่งตองใชเงินทุนระดับพันลานเชนกัน ดังนั้น เมื่อรัฐบาลเลือกสนับสนุน
โครงการผลิตเยื่อกระดาษจากปอ โครงการผลิตเยื่อกระดาษจากไมไผจึงตองเก็บเขาลิ้นชัก
อยางไรก็ตาม การประกอบการของโครงการฟนิกซพัลปไมประสบความสําเร็จ
เทาทีค่ วร ทัง้ นีไ้ มเพียงแตเพราะเหตุวาตองกูเงินโดยเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงเทานั้น หากทวายังเปน
เพราะเหตุวา ผูล งทุนจากอินเดียไดนําเครื่องจักรเกามายอมแมวขายใหแกฟนิกซพัลป อันเปนเหตุ
ใหประสิทธิภาพการผลิตไมดีเทาที่ควรอีกดวย นอกจากนี้ ภาวะราคาเยื่อกระดาษตกตํ่ากวาระดับ
400 เหรียญอเมริกันตอตัน อันเปนระดับคุมทุน มีสวนซํ้าเติมสภาพการประกอบการใหเลวราย
ลงไปอีก
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ฟนกิ ซพลั ป แกปญหาดวยการเพิ่มทุนประกอบการจาก 400 ลานบาทเปน 500
ลานบาทในเดือนพฤษภาคม 2525 และตอมา มีแผนการที่จะเพิ่มทุนเปน 800 ลานบาท
พรอมกันนี้ก็ดําเนินการกูเงินสําหรับเปนทุนหมุนเวียน ทั้งจากแหลงภายในและภายนอกประเทศ
สําหรับแหลงเงินทุนภายในประเทศ ฟนกิ ซพลั ป ขอกูเงินจํานวน 304 ลานบาทจากธนาคารพาณิชย
ไทยทั้ง 16 ธนาคาร
ประชาชาติธุรกิจรายงานวา ในชั้นแรก ธนาคารพาณิชยบางธนาคาร โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชยไมสูเต็มใจที่จะปลอยเงินกูนี้นัก ทั้งนี้เนื่องจาก
ไมพอใจการบริหารงานภายในบริษัท มิไยตองกลาวถึงความขัดแยงภายในสมาคมธนาคารไทยเอง
อยางไรก็ตาม การเจรจาระหวางธนาคารพาณิชยเหลานี้ในที่สุดก็ตกลงกันไดวา จะใหเงินกู
แกฟน กิ ซพลั ป จํานวน 300 ลานบาท โดยธนาคารกรุงเทพฯ และธนาคารแหลมทองรวมกันใหเงินกู
150 ลานบาท สวนทีเ่ หลืออีก 150 ลานบาทจะกูจากธนาคารพาณิชยอีก 14 ธนาคารที่เหลือ
กรณีฟน กิ ซพลั ป ดังที่พรรณนามาขางตนนี้ ไดใหบทเรียนอะไรแกประชาชนบาง
ในฐานะที่เปนราษฎรผูเสียภาษีอากร ผมอดตั้งคําถามมิไดวา เหตุใดรัฐบาล
จึงตองเขาไปถือหุนในฟนกิ ซพลั ป ทัง้ โดยตรง (โดยกระทรวงการคลัง) และโดยออม (บรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย)
โครงการผลิตเยื่อ กระดาษจากปอเปน โครงการที่เ ปน ประโยชนต อสังคมโดย
สวนรวมอยางปราศจากขอกังขา เพราะมีผลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจไปสูเกษตรกรผูเพาะปลูกปอ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นจึงมีเหตุผลที่รัฐบาลจะเขามายุงเกี่ยว
กับโครงการดังกลาวนี้ แตการแทรกแซงของรัฐบาลนั้นมีหลายรูปแบบ โดยไมจําตองเขาไปลงทุน
เองโดยตรง รัฐบาลอาจดําเนินการสงเสริมโครงการดังกลาวนี้ ดวยการใหสิ่งจูงใจดานภาษีอากร
และการจัดสรรเงินใหกูโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราตํ่ากวาอัตราตลาด
การที่รัฐบาลกระโดดมาลงทุนเสียเอง ยอมทําใหไมสามารถพิจารณาผลดีและ
ผลเสียของโครงการไดอยางถองแท เพราะอัตตวิสยั บดบังความเปนจริงเสียโดยหมดสิ้น ในกรณี
ของฟนกิ ซพลั ปนั้น ขอเท็จจริงมีอยูวา รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนตองการผลักดันใหมี
โครงการลงทุนขนาดใหญดังเชนโครงการนี้ เพื่อแสดงใหประชาชนเห็นถึงฝมือในการบริหาร
ประเทศ การลงทุนผลิตสินคาเอกชนดังเชนเยื่อกระดาษ เมื่อถูกกําหนดโดยนโยบายทางการเมือง
แทนที่จะปลอยใหเปนเรื่องกลไกราคา ยอมทําใหการพิจารณาความเปนไปไดในการประกอบการ
และความอยูรอดทางธุรกิจมิอาจเปนไปไดโดยเที่ยงตรง
สิ่งที่นาจับตามอง ก็คือ หากฟนกิ ซพลั ปตองประสบการขาดทุนชนิดไมสามารถ
ฟน ตัวได รัฐบาลจะวางตัวอยางไร หากรัฐบาลกระโดดเขาไปคํ้าประกันเงินกูและ/หรือเปลี่ยนสภาพ
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ฟนิกซพัลปใหเปนรัฐวิสาหกิจ เสนทางเดินของฟนิกซพัลปก็จะไมแตกตางจากบริษัท สงเสริม
เศรษฐกิจแหงชาติ จํากัด และอาจจบชีวิตลงในทวงทํานองเดียวกับบริษัท ปุยเคมี จํากัด ซึ่งใน
กรณีทงั้ สองนี้ รัฐตองสูญเสียเงินไปนับรอยลานบาท
ขอทีน่ า สังเกตก็คือ นับตั้งแตป 2520 เปนตนมา รัฐบาลเริ่มมีแนวโนมที่จะเขาไป
ลงทุนผลิตสินคาเอกชนรวมกับเอกชนมากยิ่งขึ้น โครงการเหลานี้มักจะเปนโครงการขนาดใหญ
นับรอยนับพันลานบาท ปรากฏการณดังกลาวนี้เริ่มเกิดขึ้นในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
และตอมาในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ดังที่เปนที่ทราบกันดีวา พลเอกเปรมไดพยายาม
อยางยิ่งยวดที่จะผลักดันใหมีโครงการลงทุนขนาดใหญ เพื่อมิใหนอยหนาพลเอกเกรียงศักด
ผลของความพยายามดังกลาวนี้ไดกอกําเนิดบริษัท ผาแดงอินดัสตรี จํากัด และกําลังตามติด
มาดวยบริษัท ปุยแหงชาติ จํากัด
แนวโนมดังกลาวนี้มิใชเรื่องนาชื่นชมนัก การที่รัฐบาลเขาไปลงทุนหรือรวมถือหุน
ในกิจการที่ผลิตสินคาเอกชนเชนนี้ ไมเพียงแตจะสรางภาระผูกพันทางการคลังเทานั้น หากทวา
ยังมีผลในการชักนําใหระบบเศรษฐกิจไทยยางกาวไปสูระบบทุนนิยมแหงรัฐอีกดวย ประสบการณ
ในชวงระหวางป 2490-2500 ซึ่งระบบทุนนิยมแหงรัฐเจริญเติบโตอยางสุดขีดในระบบเศรษฐกิจ
ไทยนั้น นับเปนประสบการณอันขมขื่นในแงของประชาชน เพราะเปนยุคสมัยที่ชนชั้นปกครอง
ใชอานาจรั
ํ
ฐในการหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจสวนบุคคลโดยปราศจากธรรมจรรยา
ในบริษัทที่รัฐบาลรวมถือหุนเหลานี้ แมวาจะมีผูแทนกระทรวงการคลังนั่งอยูใน
คณะกรรมการบริหาร แตโดยที่ไมมีความสํานึกในความเปนเจาของ การดูแลรักษาผลประโยชน
ของประชาชนจึงเปนไปอยางไมเต็มที่
ในกรณีของฟนกิ ซพลั ป ผมอดสงสัยมิไดวา ผูแทนกระทรวงการคลังมัวไปทําอะไร
อยู จึงปลอยใหแขกอินเดียนําเครื่องจักรเกามายอมแมวขาย1

1

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ มติชน ฉบับวันที่ 16 เมษายน 2526

