ภาระหนี้กองทุนออยและนํ้าตาลทราย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ภาระหนี้ของกองทุนออยและนํ้าตาลทรายกําลังกลายเปนปญหาที่มีการวิพากษ
วิจารณกันมากขึ้นในรอบขวบปที่ผานมา แหลงขาวที่เชื่อถือไดจากทําเนียบรัฐบาลรายงานวา
หากทุกอยางเปนไปตามกํ าหนดการ คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจจะประชุมชี้ชะตาของ
กองทุนออยและนํ้าตาลทรายในวันจันทรที่ 10 มีนาคม 2529 ที่จะถึงนี้ และมติของคณะรัฐมนตรี
เกีย่ วกับเรือ่ งนี้จะมีผลอยางสําคัญตอระบบการบริหารการคลังของรัฐบาลไทยในอนาคต
ระบบ 70 : 30 จุดเริ่มตนของภาระหนี้
ดังเปนทีท่ ราบกันดีวา รัฐบาลโดยการผลักดันของนายจิรายุ อิศรางกูร ไดนําระบบ
การแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยกับโรงงานนํ้าตาลในสัดสวน 70 : 30 มาใชอยางเต็ม
รูปนับตั้งแตฤดูการผลิต 2525/2526 เปนตนมา ในการนี้ไดจัดสรรโควตาการผลิตนํ้าตาลออกเปน
3 สวนคือ
(1) โควตา (ก) ไดแก โควตาการผลิตนํ้าตาลทรายขาวในปริมาณที่เพียงพอแก
การบริโภคภายในประเทศ ซึ่งตกประมาณปละ 6.5 แสนตัน และตอมาไดพยายามสงเสริมใหมีการ
บริโภคเพิม่ ขึ้นเปนปละ 7 แสนตัน เพื่อแกปญหาราคานํ้าตาลตกตํ่า
(2) โควตา (ข) ไดแก โควตาการผลิตนํ้าตาลดิบเพื่อการสงออกของสวนกลางโดย
โรงงานนํ้ าตาลจักตองสงมอบนํ้ าตาลดิบตามโควตานี้แก บริษัทออย และนํ้าตาลไทย จํากัด
ปริมาณปละ 600,000 ตันเปนเวลา 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหบริษัท ออยและนํ้าตาลไทย จํากัด นําไป
ทําสัญญาขายระยะยาว ราคาที่ขายไดตามโควตานี้จะถือเปนราคามาตรฐานสําหรับการคํานวณ
รายไดจากการสงออกทั้งหมด
(3) โควตา (ค) ไดแก โควตาการผลิตนํ้าตาลดิบเพื่อการสงออกของบริษัทเอกชน
ซึง่ แตเดิมมีอยูเพียง 2 บริษัท อันไดแก บริษัท อุตสาหกรรมนํ้าตาลแหงประเทศไทย จํากัด และ
บริษทั คาผลผลิตนํ้าตาล จํากัด และตอมาเมื่อกลางป 2527 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหกลุม
ไทยรุง เรืองจัดตั้งบริษัทสงออกนํ้าตาลเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบริษัท โดยใชชื่อ บริษทั สยามนํ้าตาลทราย
จํากัด (หนังสือพิมพ ทิศทาง ฉบับวันที่ 25 มิถุนายน 2527)
รัฐบาลจัดตั้งบริษัท ออยและนํ้าตาลทรายไทย จํากัด ขึ้น เพื่อทําหนาที่สง
นําตาลดิ
้
บไปขายตางประเทศตามโควตา (ข) บริษัทนี้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2525
มีทนุ จดทะเบียน 20 ลานบาท ประกอบดวยผูถือหุน 3 ฝาย คือ
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ฝายชาวไรออย
ฝายโรงงานนํ้าตาล
กระทรวงอุตสาหกรรม
รวม

71,253 หุน
62,079 หุน
66,668 หุน
200,000 หุน

ขอใหสงั เกตวา บริษัท ออยและนํ้าตาลทรายไทย จํากัด จัดตั้งขึ้นกอนพระราช
บัญญัตอิ อยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 มีผลบังคับใช และการนําระบบ 70 : 30 มาใชในป
การผลิต 2525/2526 เปนไปโดยที่ยังมิไดแกไขพระราชบัญญัตินํ้าตาลทราย พ.ศ. 2511
การแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยกับโรงงานนํ้าตาลทรายภายใตระบบ
70 : 30 เริม่ นํามาใชในภาวะที่ราคานํ้าตาลในตลาดโลกตกตํ่าถึงที่สุด ราคานํ้าตาลในตลาดโลก
ในฤดูการผลิต 2525/2626 เหลือเพียงปอนดละ 6 เซ็นต หรือประมาณกิโลกรัมละ 3.20 บาท
ราคานํ้าตาลในตลาดโลกจึงตํ่ากวาตนทุนการผลิตออยอยางเห็นไดชัด ดวยเหตุนี้เอง กระทรวง
อุตสาหกรรมจึงจํ าเปนตองดํ าเนินการเพื่อใหชาวไรออยและโรงงานนํ้าตาลไดรับราคาออยและ
นําตาลในระดั
้
บอันสมควร แตในเวลานั้น รัฐบาลกําลังเผชิญวิกฤติการณทางการคลัง จนมีปญหา
การขาดสภาพคลองอยางรายแรง การนํางบประมาณแผนดินมาใชจายเพื่ออุดหนุนชาวไรออยและ
โรงงานจึงมิอาจเปนไปได ดวยเหตุนี้เอง กระทรวงอุตสาหกรรมจึงตัดสินใจใหบริษัท ออยและ
นําตาลทรายไทย
้
จํากัดแสวงหาแหลงเงินกูเพื่อนํามาใชจายในการนี้
ภายหลังจากการจัดตั้งบริษัท ออยและนํ้าตาลทรายไทย จํากัด เพียงสองเดือน
เศษ บริษทั ฯก็ทาสั
ํ ญญากูเงินจากกลุมธนาคารพาณิชยภายในประเทศรวม 8 ธนาคาร เมื่อวันที่ 23
ธันวาคม 2525 เพื่อนํามาใชรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย กลุมธนาคาร
ดังกลาวไดใหบริษัทฯกูเปนเงินตราตางประเทศ 78 ลานเหรียญอเมริกัน คิดดอกเบี้ยในอัตรา
LIBOR บวกรอยละ 1.5 ตอป โดยที่ธนาคารเจาหนี้ประกอบดวยธนาคารตอไปนี้ (หนังสือพิมพ
The Nation ฉบับวันที่ 5 มีนาคม 2529)
1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
19.50 ลานเหรียญอเมริกัน
2. ธนาคารกรุงไทย จํากัด
11.70
“
3. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
11.70
“
4. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 9.75
“
5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 9.75
“
6. ธนาคารศรีนคร จํากัด
7.80
“
7. สหธนาคาร จํากัด
3.90
“
8. ธนาคารเอเซีย จํากัด
3.90
“
รวม
78.00
“
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เงินกูด งั กลาวกําหนดชําระเปนงวดๆ ในแตละป ดังนี้
(1) ป 2526-2527 เปนระยะเวลาปลอดหนี้
(2) ป 2528 (ภายใน 30 กันยายน) ชําระ 23.4 ลานเหรียญอเมริกันพรอม
ดอกเบี้ย
(3) ป 2529 (ภายใน 30 กันยายน) ชําระ 23.4 ลานเหรียญอเมริกัน พรอม
ดอกเบี้ย
(4) ป 2530 (ภายใน 30 กันยายน) ชําระ 31.2 ลานเหรียญอเมริกันพรอม
ดอกเบี้ย
บริษทั ออยและนําตาลทรายไทย
้
จํากัดนําเงินกูจํานวน 78 ลานเหรียญอเมริกัน
มาจัดสรรใหแกโรงงานนํ้าตาลตางๆเพื่อนําไปจายเปนคาออยใหแกชาวไรออย โดยคํานวณจาก
จํานวนออยเบือ้ งตน 23.143 ลานตัน โรงงานไดรับจัดสรรเงินไปตันออยละ 77.42 บาท เปนสวน
ของชาวไรออ ยตันออยละ 54.19 บาท และโรงงานนํ้าตาลตันออยละ 23.23 บาท อยางไรก็ตาม
เมือ่ โรงงานนําตาลทุ
้
กโรงปดหีบแลว ปรากฏวา โรงงานนํ้าตาลไดหีบออยไปทั้งสิ้น 23.916 ลานตัน
ทําใหจานวนเงิ
ํ
นชวยเหลือที่แทจริงลดลงจากตันออยละ 77.42 บาทเหลือเพียงตันออยละ 74.94
บาท
เงินกูที่บริษัท ออยและนํ้ าตาลทรายไทย จํ ากัดนํ ามาจัดสรรเปนเงินอุดหนุน
ดังกลาวนีเ้ ปนเงินที่จายขาดโดยมิไดรับผลตางตอบแทน ความหวังเพียงประการเดียวที่มีอยู ก็คือ
เมื่อตลาดนํ้าตาลระหวางประเทศกระเตื้องขึ้น จะชวยใหบริษัทฯมีกําไรมากพอที่จะนํามาชําระหนี้
ได แตความหวังดังกลาวนี้ก็มีอันตองพังทลาย เมื่อราคานํ้าตาลในตลาดโลกตกตํ่าติดตอกันถึง
4-5 ป บริษทั ออยและนํ้าตาลทรายไทย จํากัดจึงมีปญหาสภาพคลอง จนไมสามารถชําระแมแต
ดอกเบีย้ เงินกู ซึ่งสะสมมาตลอดชวงป 2526-2528 จํานวน 780 ลานบาท (มติชน ฉบับวันที่ 25
กันยายน 2528) ทางออกทางหนึ่งก็คือ การโอนหนี้จํานวนนี้ไปใหกองทุนออยและนํ้าตาลทราย
รับผิดชอบ
กําเนิดกองทุนออยและนํ้าตาลทราย
กองทุ น อ อ ยและนํ้ าตาลทรายถื อ กํ าเนิ ด ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ อ  อ ยและ
นําตาลทราย
้
พ.ศ. 2517 ซึ่งมีผลบังคับใชนับตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม 2527 เปนตนมา กองทุน
ดังกลาวนี้เปนนิติบุคคลและมีสํานักงานใหญอยูที่สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม
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มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติออยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ระบุ
วัตถุประสงคของกองทุนออยและนํ้าตาลทรายไว 4 ประการ
(1) ศึกษา วิจยั พัฒนา และสงเสริมการผลิต การใช และการจําหนายออยและ
นําตาลทราย
้
(2) รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและนํ้ าตาลทรายเพื่อผลประโยชน
ของชาวไรออยและโรงงาน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
(3) รั ก ษาเสถี ย รภาพของราคานํ้ าตาลทรายที่ ใ ช บ ริ โ ภคในประเทศเพื่ อ ผล
ประโยชนของผูบริโภค
(4) กระทํ าการอื่ น ที่ จํ าเป น เพื่อให บรรลุ วัตถุ ป ระสงคข องกองทุ น ออยและ
นําตาลทราย
้
หากพิจารณาจากประวัติการดํ าเนินนโยบายออยและนํ้าตาลทรายของรัฐบาล
เราจะเห็นไดวา กองทุนออยและนํ้าตาลทรายมิใชอุบัติการณใหม หากแตไดเคยมีกองทุนลักษณะ
เชนนี้มากอนแลวตามพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2504 โดยเรียกชื่อวา
กองทุนสงเคราะหอตุ สาหกรรมนํ้าตาลทราย
การบริหารกองทุนออยและนํ้าตาลทราย
องคการที่ทํ าหนาที่บริหารกองทุนออยและนํ้ าตาลทรายมีชื่อเรียกวา “คณะ
กรรมการบริหารกองทุน” ซึง่ ตามมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527
ประกอบดวยผูแ ทนรัฐบาล 6 คน ผูแทนชาวไรออย 3 คน และผูแทนโรงงานนํ้าตาล 3 คน โดยที่
ผูแ ทนรัฐบาลมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย กระทรวง
อุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ และธนาคารแหงประเทศไทย คณะกรรมการชุดนี้แตงตั้งโดยคณะ
รัฐมนตรี
กองทุนออยและนํ้าตาลทรายมีเงินทุนจากแหลงสําคัญ 8 แหลง (มาตรา 27) คือ
(1) คาธรรมเนียมการวิจัยและสงเสริมการผลิตออยและนํ้าตาลทราย ซึ่งเก็บ
จากชาวไรออ ยตามปริมาณออยที่สงใหแกโรงงานนํ้าตาล และเก็บจากโรงงานนํ้าตาลตามปริมาณ
ที่ผลิตได
(2) เบี้ยปรับจากผูที่ฝาฝนระเบียบและประกาศของคณะกรรมการออยและ
นําตาลทราย
้
(3) รายไดสุทธิจากการคานํ้ าตาลทรายของโรงงานนํ้ าตาล เมื่อหักคาออย
ตามราคาออยขั้นสุดทาย และหักผลตอบแทนการผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายขั้นสุดทายแลว
(4) ดอกผลของกองทุน
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(5) เงินและทรัพยสินที่มีผูมอบให
(6) เงินกูโดยอนุมติของคณะรัฐมนตรี
(7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(8) เงินและทรัพยสินอื่นๆที่ตกเปนของกองทุน
ตามระบบการแบ ง ป น ผลประโยชน ร ะหวา งชาวไรอ อ ยกับ โรงงานนํ้ าตาลใน
สัดสวน 70 : 30 อันเปนปรัชญาพื้นฐานของพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527
กอนเริ่มฤดูการผลิตนํ้ าตาลทราย คณะกรรมการออยและนํ้ าตาลทรายจะจัดทําประมาณการ
รายไดจากการจําหนายนํ้าตาลทรายที่คาดวาจะผลิตไดในฤดูนั้น เพื่อกําหนดราคาออยขั้นตนและ
ผลตอบแทนการผลิตและการจําหนายนํ้าตาลทรายขั้นตน เมื่อสิ้นฤดูการผลิตภายในเดือนตุลาคม
ของทุกป คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทรายก็จะกําหนดราคาออยขั้นสุดทาย และผลตอบแทน
การผลิตและการจําหนายนํ้าตาลทรายขั้นสุดทาย โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ในกรณีที่ ราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจํ าหนายนํ้ าตาล
ทรายขั้นสุดทาย ตํากว
่ า ราคาออยขัน้ ตนและผลตอบแทนจากการผลิตและจําหนายนํ้าตาลทราย
ขั้นตน กองทุนออยและนํ้าตาลทรายจักตองจายเงินชดเชยใหแกโรงงานเทากับสวนตางดังกลาว
แตชาวไรออยไมตองสงคืนคาออยที่ไดรับเกิน
ในกรณีที่คาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและการจํ าหนายนํ้ าตาล
ทรายขั้นสุดทาย สูงกวา ราคาออยขั้นตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายนํ้าตาลทราย
ขัน้ ตน โรงงานนํ้าตาลจักตองชําระคาออยเพิ่มใหแกชาวไรออยจนครบตามราคาออยขั้นสุดทาย
ดังนี้ จะเห็นไดวา กองทุนออยและนํ้าตาลทรายมีบทบาทหนาที่ในการดูดซับกําไร
สวนเกินจากโรงงานนํ้ าตาลในยามที่การคานํ้าตาลในตลาดโลกรุงเรือง และใหเงินอุดหนุนแก
ชาวไรออ ยและโรงงานนํ้าตาลในยามที่ราคานํ้าตาลตกตํ่า โดยที่เงินกองทุนที่สําคัญไดมาจากกําไร
สวนเกินของโรงงานนํ้าตาล และคาธรรมเนียมการวิจัยและสงเสริมการผลิตออยและนํ้าตาลทราย
อยางไรก็ตาม เนื่องจากราคานํ้าตาลในตลาดโลกตกตํ่าติดตอกันถึง 4-5 ป ดังนั้น เงินกองทุนออย
และนําตาลทรายจึ
้
งมีอยูไมมากนัก
จากบริษทั ออยและนํ้าตาลไทย จํากัด ไปสูกองทุนออยและนํ้าตาลทราย
การโอนภาระหนีจ้ ํานวน 78 ลานเหรียญอเมริกันจากบริษัท ออยและนํ้าตาลไทย
จํากัดไปใหแกกองทุนออยและนํ้าตาลทรายนั้น อยูในวิสัยที่จะทําได ทั้งนี้เพราะบทเฉพาะกาล
มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 กลาวไวอยางชัดเจนวา
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“มาตรา 85 การชําระหนีส้ นิ ที่เกิดจากการกูยืมเงินเพื่อนํามาใชรักษาเสถียรภาพ
ของอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายในฤดูการผลิต 2525/2526 ตามสัญญา
กูเงินทีท่ ํา ณ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2525 ใหจายจาก
กองทุนไดดวย”
อยางไรก็ตาม แมจะโอนภาระหนี้ไปใหแกกองทุนออยและนํ้ าตาลทราย แต
กองทุนฯหาไดมคี วามสามารถในการชําระหนี้แตประการใดไม เนื่องจากฐานะการเงินของกองทุนฯ
ไมสดู นี กั ดวยเหตุดังนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงมีดําริที่จะแสวงหาแหลงเงินกูใหมที่เสียดอกเบี้ย
อัตราตํ่ า เพื่อนํ ามาชดใชภาระหนี้เดิม และมีการเจรจากับกลุมธนาคารพาณิชยที่เปนเจาหนี้
ผลการเจรจาปรากฏวา กลุมธนาคารเจาหนี้ยินดีลดอัตราดอกเบี้ยลดลงจากเดิมประมาณ 15%
ตอป เหลือเพียง 9-10% ตอป โดยยืดเวลาการชําระหนี้เปน 8 ป ขณะที่ภาระหนี้จํานวนนี้ (รวมเงิน
ตนและดอกเบี้ย) ตกประมาณ 2,950 ลานบาท (The Nation ฉบับวันที่ 5 มีนาคม 2529)
ขอเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม
แหล ง ข า วจากทํ าเนี ย บรั ฐ บาลรายงานว า กระทรวงอุ ต สาหกรรมเสนอให
คณะรัฐมนตรีแกไขพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 ดวยการออกพระราชกําหนด
เพือ่ ใหกระทรวงการคลังคํ้าประกันเงินกูของกองทุนออยและนํ้าตาลทรายได
ภายใตกฎหมายที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน กองทุนออยและนํ้าตาลทรายสามารถ
กูเงินไดก็แตโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ตามมาตรา 27(6) แหงพระราชบัญญัติออยและ
นําตาลทราย
้
พ.ศ. 2527 แตกระทรวงการคลังไมสามารถคํ้าประกันเงินกูได ทั้งนี้เพราะเหตุวา
องคกรและหนวยงานที่อยูในขายที่กระทรวงการคลังจะคํ้าประกันเงินกูไดมีอยูเพียง 4 ประเภท
เทานั้น คือ
(1) สวนราชการ
(2) องคการของรัฐ
(3) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น สํ าหรับใหกูยืมเงินเพื่อ
สงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม
(4) บริษทั จํากัดที่เปนรัฐวิสาหกิจ
ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติกําหนดอํานาจกระทรวงการคลังในการคํ้าประกัน พ.ศ. 2510 แกไข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 110/2515 พระราชบัญญัติกํ าหนดอํ านาจกระทรวง
การคลังในการคํ้าประกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 17/2520
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หลักการของกฎหมายเหลานี้กําหนดไวโดยชัดเจนวา รัฐบาลไมพึงมีภาระในการ
คํ้ าประกันเงินกูเอกชน มิฉะนั้นอาจเปดโอกาสใหชนชั้นปกครองใชอํ านาจไปในทางมิชอบได
โดยงาย ดังที่เกิดขึ้นในระหวางป 2490-2500 กรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ กรณีที่กลุม
ซอยราชครูจัดตั้งบริษทั สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํากัด แลวใชอํานาจรัฐในการคํ้าประกันเงินกู
ทีบ่ ริษทั ดังกลาวนี้กูจากธนาคารแหงอเมริกา (Bank of America) ในป 2498 ทั้งๆที่ในชั้นแรกนั้น
บริษทั สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํากัด เปนวิสาหกิจเอกชน ซึ่งตามหลักการแลว รัฐบาลมิพึงที่จะ
ตองเขาไปยุง เกีย่ วในการคํ้าประกันเงินกู แตภายหลังจากที่นายเลื่อน บัวสุวรรณ (ซึ่งดํารงตําแหนง
ผูจัดการ) ถึงแกกรรม กิจการของบริษัทนี้ก็ทรุดโทรมลง จนรัฐบาลตองเขาไปรับภาระชําระหนี้
ที่คํ้าประกัน และในที่สุด บริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํากัด ซึ่งตั้งเปนวิสาหกิจเอกชน
ตองแปรสภาพเปนรัฐวิสาหกิจ ภายหลังจากที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต โคนรัฐบาลจอมพล
ป. พิบลู สงคราม ในป 2500 ก็ไดหยิบยกกรณีดังกลาวนี้ขึ้นมาโจมตีในฐานที่เปนตัวอยางของการ
ฉอราษฎรบังหลวง
รัฐบาลตองสูญเสียเงินไปเกือบ 1,000 ลานบาทในกรณี บริษัท สงเสริมเศรษฐกิจ
แหงชาติ จํากัด และไดกิจการที่สรางปญหาทางการคลังตอมาอีกจํานวนมากเปนมรดก ไมวา
จะเปนโรงงานกระดาษบางปะอิน บริษัท กระสอบอีสาน จํากัด บริษัท หินออน จํากัด ฯลฯ กรณี
ดังกลาวนี้นับเปนบทเรียนราคาแพงที่ทําใหมีการตราฎหมายเพื่อจํากัดอํานาจในการคํ้าประกัน
เงินกูของรัฐบาลในเวลาตอมา
ขอเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมในการแกกฎหมายเพื่อใหกระทรวงการคลัง
มีอํานาจคํ้ าประกันเงินกูของกองทุนออยและนํ้ าตาลทรายไดนั้น นับเปนขอเสนอที่มีผลในการ
ลมลางหลักการพื้นฐานอันสําคัญยิ่งของการบริหารการคลัง
ประการแรก กองทุนออยและนํ้าตาลทรายมิไดมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ แตเปน
องคกรที่ทําหนาที่แบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยกับโรงงานนํ้าตาล โดยที่หนวยเศรษฐกิจ
อื่นในสังคมหาไดมีผลประโยชนรวมดวย ดังนั้น จึงไมมีเหตุผลที่รัฐบาลจะเขาไปคํ้าประกันเงินกู
ของกองทุนนี้
ประการที่ ส อง หากคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ ห อํ านาจกระทรวงการคลั ง ในการ
คํ้าประกันเงินกูของกองทุนออยและนํ้าตาลทราย กรณีนี้ก็จะกลายเปนกรณีตัวอยางที่จะขยาย
อํ านาจในการคํ้ าประกันเงินกูของรัฐบาลตอไปโดยปราศจากขอบเขตในอนาคต หลักการที่วา
รัฐบาลมิพงึ คําประกั
้
นเงินกูเอกชนนั้นก็จะถูกละเมิด เราจักตองไมลืมวา กวาที่สังคมเศรษฐกิจไทย
จะสามารถตราตรึงหลักการดังกลาวนี้ได ก็ตองสูญเสียตนทุนของสังคมจํานวนมหาศาลไปแลว
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หากหลักการดังกลาวนี้จะตองถูกทําลายไปอยางงายดาย ก็เปนเรื่องนาเสียใจยิ่งและเปนที่คาด
ไดวา ความระสํ่าระสายในการบริหารการคลังจะตามติดมาในอนาคต
ขอคารวะศาสตราจารย ดร.ปวย อึ๊งภากรณ ผูพยายามปกปองผลประโยชน
ของประชาราษฎร และมีสวนในการกําหนดหลักการมิใหรัฐบาลคํ้าประกันเงินกูเอกชน หลักการ
ดังกลาวนี้จะสามารถยืนหยัดตอไปในสังคมเศรษฐกิจไทยไดหรือไม กระแสธารแหงประวัติศาสตร
เทานั้นที่จะบอกเราได1
7 มีนาคม 2529

1

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ มติชน ฉบับวันจันทรที่ 10 มีนาคม 2529 ในชื่อเรื่อง
“คํ้าประกันเงินกูกองทุนออยและนํ้าตาล : เสนทางหายนะหรือปลดภาระหนี้”

