
ภาระหนี้กองทุนออยและนํ้ าตาลทราย

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ภาระหนี้ของกองทุนออยและนํ้ าตาลทรายกํ าลังกลายเปนปญหาที่มีการวิพากษ
วิจารณกันมากขึ้นในรอบขวบปที่ผานมา แหลงขาวที่เชื่อถือไดจากทํ าเนียบรัฐบาลรายงานวา  
หากทุกอยางเปนไปตามกํ าหนดการ คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจจะประชุมชี้ชะตาของ 
กองทนุออยและนํ้ าตาลทรายในวนัจนัทรที่ 10 มีนาคม 2529 ที่จะถึงนี้ และมติของคณะรัฐมนตรี
เกีย่วกบัเร่ืองนี้จะมีผลอยางสํ าคัญตอระบบการบริหารการคลังของรัฐบาลไทยในอนาคต

ระบบ 70 : 30 จดุเริ่มตนของภาระหนี้
ดังเปนทีท่ราบกันดีวา รัฐบาลโดยการผลักดันของนายจิรายุ อิศรางกรู ไดนํ าระบบ

การแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยกับโรงงานนํ้ าตาลในสัดสวน 70 : 30 มาใชอยางเต็ม 
รูปนบัต้ังแตฤดูการผลิต 2525/2526 เปนตนมา ในการนี้ไดจัดสรรโควตาการผลิตนํ้ าตาลออกเปน 
3 สวนคือ

(1) โควตา (ก) ไดแก โควตาการผลิตนํ้ าตาลทรายขาวในปริมาณที่เพียงพอแก
การบรโิภคภายในประเทศ ซึ่งตกประมาณปละ 6.5 แสนตัน และตอมาไดพยายามสงเสริมใหมีการ
บริโภคเพิม่ข้ึนเปนปละ 7 แสนตัน เพื่อแกปญหาราคานํ้ าตาลตกตํ่ า

(2) โควตา (ข) ไดแก โควตาการผลิตนํ้ าตาลดิบเพื่อการสงออกของสวนกลางโดย
โรงงานนํ้ าตาลจักตองสงมอบนํ้ าตาลดิบตามโควตานี้แก บริษัทออย และนํ้ าตาลไทย จํ ากัด 
ปริมาณปละ 600,000 ตันเปนเวลา 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหบริษัท ออยและนํ้ าตาลไทย จํ ากัด นํ าไป 
ทํ าสัญญาขายระยะยาว ราคาที่ขายไดตามโควตานี้จะถือเปนราคามาตรฐานสํ าหรับการคํ านวณ
รายไดจากการสงออกทั้งหมด

(3) โควตา (ค) ไดแก โควตาการผลิตนํ้ าตาลดิบเพื่อการสงออกของบริษัทเอกชน 
ซึง่แตเดิมมีอยูเพียง 2 บริษัท อันไดแก บริษัท อุตสาหกรรมนํ้ าตาลแหงประเทศไทย จํ ากัด และ
บริษทั คาผลผลิตนํ้ าตาล จํ ากัด และตอมาเมื่อกลางป 2527 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหกลุม 
ไทยรุงเรอืงจัดตั้งบริษัทสงออกนํ้ าตาลเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งบริษัท โดยใชชื่อ บริษทั สยามนํ้ าตาลทราย 
จํ ากัด (หนงัสือพิมพ ทศิทาง ฉบับวนัที่ 25 มิถุนายน 2527)

รัฐบาลจัดตั้งบริษัท ออยและนํ้ าตาลทรายไทย จํ ากัด ข้ึน เพื่อทํ าหนาที่สง 
นํ ้าตาลดิบไปขายตางประเทศตามโควตา (ข) บริษัทนี้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2525  
มทีนุจดทะเบยีน 20 ลานบาท  ประกอบดวยผูถือหุน 3 ฝาย  คือ
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ฝายชาวไรออย 71,253  หุน
ฝายโรงงานนํ้ าตาล 62,079  หุน
กระทรวงอตุสาหกรรม 66,668  หุน

รวม            200,000  หุน

ขอใหสังเกตวา บริษัท ออยและนํ้ าตาลทรายไทย จํ ากัด จัดตั้งขึ้นกอนพระราช
บัญญติัออยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 มีผลบังคับใช  และการนํ าระบบ 70 : 30 มาใชในป 
การผลติ 2525/2526 เปนไปโดยที่ยังมิไดแกไขพระราชบัญญัตินํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2511

การแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยกับโรงงานนํ้ าตาลทรายภายใตระบบ 
70 : 30 เร่ิมน ํามาใชในภาวะที่ราคานํ้ าตาลในตลาดโลกตกตํ่ าถึงที่สุด ราคานํ้ าตาลในตลาดโลก 
ในฤดูการผลิต 2525/2626 เหลือเพียงปอนดละ 6 เซน็ต หรือประมาณกิโลกรัมละ 3.20 บาท  
ราคานํ้ าตาลในตลาดโลกจึงตํ่ ากวาตนทุนการผลิตออยอยางเห็นไดชัด ดวยเหตุนี้เอง กระทรวง 
อุตสาหกรรมจึงจํ าเปนตองดํ าเนินการเพื่อใหชาวไรออยและโรงงานนํ้ าตาลไดรับราคาออยและ 
นํ ้าตาลในระดบัอันสมควร แตในเวลานั้น รัฐบาลกํ าลังเผชิญวิกฤติการณทางการคลัง จนมีปญหา
การขาดสภาพคลองอยางรายแรง การนํ างบประมาณแผนดินมาใชจายเพื่ออุดหนุนชาวไรออยและ 
โรงงานจึงมิอาจเปนไปได ดวยเหตุนี้เอง กระทรวงอุตสาหกรรมจึงตัดสินใจใหบริษัท ออยและ 
นํ ้าตาลทรายไทย จํ ากัดแสวงหาแหลงเงินกูเพื่อนํ ามาใชจายในการนี้

ภายหลงัจากการจัดตั้งบริษัท ออยและนํ้ าตาลทรายไทย จํ ากัด เพียงสองเดือน
เศษ บริษทัฯกท็ ําสญัญากูเงินจากกลุมธนาคารพาณิชยภายในประเทศรวม 8 ธนาคาร เมื่อวันที่ 23 
ธนัวาคม 2525 เพื่อนํ ามาใชรักษาเสถียรภาพของอตุสาหกรรมออยและนํ้ าตาลทราย กลุมธนาคาร
ดังกลาวไดใหบริษัทฯกูเปนเงินตราตางประเทศ 78 ลานเหรียญอเมริกัน คิดดอกเบี้ยในอัตรา 
LIBOR บวกรอยละ 1.5 ตอป โดยที่ธนาคารเจาหนี้ประกอบดวยธนาคารตอไปนี้ (หนังสือพิมพ 
The Nation ฉบับวันที่ 5 มีนาคม 2529)
 1. ธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด 19.50 ลานเหรียญอเมริกัน

2. ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด 11.70 “
3. ธนาคารกสิกรไทย จํ ากัด 11.70 “
4. ธนาคารไทยพาณิชย จํ ากัด   9.75 “
5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํ ากัด   9.75 “
6. ธนาคารศรีนคร จํ ากัด   7.80 “
7. สหธนาคาร จํ ากัด   3.90 “
8. ธนาคารเอเซีย จํ ากัด     3.90 “

รวม 78.00 “
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เงนิกูดังกลาวกํ าหนดชํ าระเปนงวดๆ ในแตละป ดังนี้
(1) ป 2526-2527 เปนระยะเวลาปลอดหนี้
(2) ป 2528 (ภายใน 30 กันยายน) ชํ าระ 23.4 ลานเหรียญอเมริกันพรอม 

ดอกเบี้ย
(3) ป 2529 (ภายใน 30 กันยายน) ชํ าระ 23.4 ลานเหรียญอเมริกัน พรอม 

ดอกเบี้ย
(4) ป 2530 (ภายใน 30 กันยายน) ชํ าระ 31.2 ลานเหรียญอเมริกันพรอม 

ดอกเบี้ย

 บริษทั ออยและนํ ้าตาลทรายไทย จํ ากัดนํ าเงินกูจํ านวน 78 ลานเหรียญอเมริกัน
มาจัดสรรใหแกโรงงานนํ้ าตาลตางๆเพื่อนํ าไปจายเปนคาออยใหแกชาวไรออย โดยคํ านวณจาก
จ ํานวนออยเบือ้งตน 23.143 ลานตัน โรงงานไดรับจัดสรรเงินไปตันออยละ 77.42 บาท เปนสวน
ของชาวไรออยตันออยละ 54.19 บาท และโรงงานนํ้ าตาลตันออยละ 23.23 บาท อยางไรก็ตาม 
เมือ่โรงงานนํ ้าตาลทุกโรงปดหีบแลว ปรากฏวา โรงงานนํ้ าตาลไดหีบออยไปทั้งสิ้น 23.916 ลานตัน 
ท ําใหจ ํานวนเงนิชวยเหลือที่แทจริงลดลงจากตันออยละ 77.42 บาทเหลือเพียงตันออยละ 74.94 
บาท

เงินกูที่บริษัท ออยและนํ้ าตาลทรายไทย จํ ากัดนํ ามาจัดสรรเปนเงินอุดหนุน 
ดังกลาวนีเ้ปนเงนิที่จายขาดโดยมิไดรับผลตางตอบแทน ความหวังเพียงประการเดียวที่มีอยู ก็คือ 
เมื่อตลาดนํ้ าตาลระหวางประเทศกระเตื้องขึ้น จะชวยใหบริษัทฯมีกํ าไรมากพอที่จะนํ ามาชํ าระหนี้
ได แตความหวังดังกลาวนี้ก็มีอันตองพังทลาย เมื่อราคานํ้ าตาลในตลาดโลกตกตํ่ าติดตอกันถึง  
4-5 ป บริษทั ออยและนํ้ าตาลทรายไทย จํ ากัดจึงมีปญหาสภาพคลอง จนไมสามารถชํ าระแมแต 
ดอกเบีย้เงินกู ซึ่งสะสมมาตลอดชวงป 2526-2528 จํ านวน 780 ลานบาท (มติชน ฉบับวันที่ 25 
กนัยายน 2528) ทางออกทางหนึ่งก็คือ การโอนหนี้จํ านวนนี้ไปใหกองทุนออยและนํ้ าตาลทราย 
รับผิดชอบ

ก ําเนิดกองทุนออยและนํ้ าตาลทราย
กองทุนออยและนํ้ าตาลทรายถือกํ าเนิดขึ้นตามพระราชบัญญัติอ อยและ 

นํ ้าตาลทราย พ.ศ. 2517 ซึ่งมีผลบังคับใชนับต้ังแตวันที่ 9 สิงหาคม 2527 เปนตนมา กองทุน 
ดังกลาวนี้เปนนิติบุคคลและมีสํ านักงานใหญอยูที่สํ านักงานคณะกรรมการออยและนํ้ าตาลทราย 
กระทรวงอตุสาหกรรม
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มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติออยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ระบุ 
วตัถปุระสงคของกองทุนออยและนํ้ าตาลทรายไว 4 ประการ

(1) ศึกษา วจิยั พัฒนา และสงเสริมการผลิต การใช และการจํ าหนายออยและ 
นํ ้าตาลทราย

(2) รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและนํ้ าตาลทรายเพื่อผลประโยชน 
ของชาวไรออยและโรงงาน  และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

(3) รักษาเสถียรภาพของราคานํ้ าตาลทรายที่ใชบริโภคในประเทศเพื่อผล
ประโยชนของผูบริโภค

(4) กระทํ าการอื่นที่จํ าเปน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนออยและ 
นํ ้าตาลทราย

หากพิจารณาจากประวัติการดํ าเนินนโยบายออยและนํ้ าตาลทรายของรัฐบาล 
เราจะเหน็ไดวา กองทุนออยและนํ้ าตาลทรายมิใชอุบัติการณใหม หากแตไดเคยมีกองทุนลักษณะ
เชนนี้มากอนแลวตามพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2504 โดยเรียกชื่อวา  
กองทุนสงเคราะหอุตสาหกรรมนํ้ าตาลทราย

การบรหิารกองทุนออยและนํ้ าตาลทราย
องคการที่ทํ าหนาที่บริหารกองทุนออยและนํ้ าตาลทรายมีชื่อเรียกวา “คณะ

กรรมการบริหารกองทุน” ซึง่ตามมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติออยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 
ประกอบดวยผูแทนรัฐบาล 6 คน ผูแทนชาวไรออย 3 คน และผูแทนโรงงานนํ้ าตาล 3 คน โดยที่ 
ผูแทนรัฐบาลมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย กระทรวง
อุตสาหกรรม สํ านักงบประมาณ และธนาคารแหงประเทศไทย คณะกรรมการชุดนี้แตงตั้งโดยคณะ
รัฐมนตรี

กองทนุออยและนํ้ าตาลทรายมีเงินทุนจากแหลงสํ าคัญ 8 แหลง (มาตรา 27) คือ
(1) คาธรรมเนียมการวิจัยและสงเสริมการผลิตออยและนํ้ าตาลทราย ซึ่งเก็บ 

จากชาวไรออยตามปริมาณออยที่สงใหแกโรงงานนํ้ าตาล  และเก็บจากโรงงานนํ้ าตาลตามปริมาณ
ที่ผลิตได
 (2) เบี้ยปรับจากผูที่ฝาฝนระเบียบและประกาศของคณะกรรมการออยและ 
นํ ้าตาลทราย

(3) รายไดสุทธิจากการคานํ้ าตาลทรายของโรงงานนํ้ าตาล เมื่อหักคาออย 
ตามราคาออยขั้นสุดทาย  และหักผลตอบแทนการผลิตและจํ าหนายนํ้ าตาลทรายขั้นสุดทายแลว

(4)  ดอกผลของกองทุน



5

 (5)  เงนิและทรัพยสินที่มีผูมอบให
 (6)  เงนิกูโดยอนุมติของคณะรัฐมนตรี
 (7)  เงนิอดุหนุนจากรัฐบาล

(8) เงนิและทรัพยสินอื่นๆที่ตกเปนของกองทุน

 ตามระบบการแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยกับโรงงานนํ้ าตาลใน 
สัดสวน  70 : 30 อันเปนปรัชญาพื้นฐานของพระราชบัญญัติออยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 
กอนเริ่มฤดูการผลิตนํ้ าตาลทราย คณะกรรมการออยและนํ้ าตาลทรายจะจัดทํ าประมาณการ 
รายไดจากการจ ําหนายนํ้ าตาลทรายที่คาดวาจะผลิตไดในฤดูนั้น เพื่อกํ าหนดราคาออยขั้นตนและ
ผลตอบแทนการผลิตและการจํ าหนายนํ้ าตาลทรายขั้นตน เมื่อส้ินฤดูการผลิตภายในเดือนตุลาคม
ของทกุป คณะกรรมการออยและนํ้ าตาลทรายก็จะกํ าหนดราคาออยขั้นสุดทาย และผลตอบแทน
การผลติและการจํ าหนายนํ้ าตาลทรายขั้นสุดทาย  โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ในกรณีที่ราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจํ าหนายนํ้ าตาล
ทรายขั้นสุดทาย ต่ํ ากวา ราคาออยขัน้ตนและผลตอบแทนจากการผลิตและจํ าหนายนํ้ าตาลทราย 
ข้ันตน กองทุนออยและนํ้ าตาลทรายจักตองจายเงินชดเชยใหแกโรงงานเทากับสวนตางดังกลาว 
แตชาวไรออยไมตองสงคืนคาออยที่ไดรับเกิน

ในกรณีที่คาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและการจํ าหนายนํ้ าตาล
ทรายขั้นสุดทาย สูงกวา ราคาออยขั้นตนและผลตอบแทนการผลิตและจํ าหนายนํ้ าตาลทราย 
ข้ันตน  โรงงานนํ้ าตาลจักตองชํ าระคาออยเพิ่มใหแกชาวไรออยจนครบตามราคาออยขั้นสุดทาย

ดังนี ้จะเหน็ไดวา กองทุนออยและนํ้ าตาลทรายมีบทบาทหนาที่ในการดูดซับกํ าไร
สวนเกินจากโรงงานนํ้ าตาลในยามที่การคานํ้ าตาลในตลาดโลกรุงเรือง และใหเงินอุดหนุนแก 
ชาวไรออยและโรงงานนํ้ าตาลในยามที่ราคานํ้ าตาลตกตํ่ า โดยที่เงินกองทุนที่สํ าคัญไดมาจากกํ าไร
สวนเกินของโรงงานนํ้ าตาล และคาธรรมเนียมการวิจัยและสงเสริมการผลิตออยและนํ้ าตาลทราย 
อยางไรกต็าม เนื่องจากราคานํ้ าตาลในตลาดโลกตกตํ่ าติดตอกันถึง 4-5 ป ดังนั้น เงินกองทุนออย
และนํ ้าตาลทรายจึงมีอยูไมมากนัก

จากบรษิทั  ออยและนํ้ าตาลไทย จํ ากัด ไปสูกองทุนออยและนํ้ าตาลทราย
การโอนภาระหนีจ้ํ านวน 78 ลานเหรียญอเมริกันจากบริษัท ออยและนํ้ าตาลไทย 

จํ ากัดไปใหแกกองทุนออยและนํ้ าตาลทรายนั้น อยูในวิสัยที่จะทํ าได ทั้งนี้เพราะบทเฉพาะกาล 
มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติออยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 กลาวไวอยางชัดเจนวา
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“มาตรา 85 การช ําระหนีสิ้นที่เกิดจากการกูยืมเงินเพื่อนํ ามาใชรักษาเสถียรภาพ 
 ของอุตสาหกรรมออยและนํ้ าตาลทรายในฤดูการผลิต 2525/2526 ตามสัญญา 
 กูเงนิทีท่ํ า ณ กระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2525 ใหจายจาก 
 กองทุนไดดวย”

อยางไรก็ตาม แมจะโอนภาระหนี้ไปใหแกกองทุนออยและนํ้ าตาลทราย แต 
กองทนุฯหาไดมคีวามสามารถในการชํ าระหนี้แตประการใดไม เนื่องจากฐานะการเงินของกองทุนฯ
ไมสูดีนกั ดวยเหตุดังนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงมีดํ าริที่จะแสวงหาแหลงเงินกูใหมที่เสียดอกเบี้ย
อัตราตํ่ า เพื่อนํ ามาชดใชภาระหนี้เดิม และมีการเจรจากับกลุมธนาคารพาณิชยที่เปนเจาหนี้  
ผลการเจรจาปรากฏวา กลุมธนาคารเจาหนี้ยินดีลดอัตราดอกเบี้ยลดลงจากเดิมประมาณ 15% 
ตอป เหลอืเพยีง 9-10% ตอป โดยยืดเวลาการชํ าระหนี้เปน 8 ป ขณะที่ภาระหนี้จํ านวนนี้ (รวมเงิน
ตนและดอกเบี้ย) ตกประมาณ 2,950 ลานบาท (The Nation ฉบับวนัที่ 5 มีนาคม 2529)

ขอเสนอของกระทรวงอตุสาหกรรม
แหลงขาวจากทํ าเนียบรัฐบาลรายงานวา กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให 

คณะรฐัมนตรีแกไขพระราชบัญญัติออยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ดวยการออกพระราชกํ าหนด
เพือ่ใหกระทรวงการคลังคํ้ าประกันเงินกูของกองทุนออยและนํ้ าตาลทรายได

ภายใตกฎหมายที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน กองทุนออยและนํ้ าตาลทรายสามารถ
กูเงินไดก็แตโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ตามมาตรา 27(6) แหงพระราชบัญญัติออยและ 
นํ ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 แตกระทรวงการคลังไมสามารถคํ้ าประกันเงินกูได ทั้งนี้เพราะเหตุวา  
องคกรและหนวยงานที่อยูในขายที่กระทรวงการคลังจะคํ้ าประกันเงินกูไดมีอยูเพียง 4 ประเภท 
เทานั้น คือ

(1) สวนราชการ
(2) องคการของรัฐ
(3) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น สํ าหรับใหกู ยืมเงินเพื่อ 

สงเสริมเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  หรืออุตสาหกรรม
(4) บริษทัจํ ากัดที่เปนรัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติกํ าหนดอํ านาจกระทรวงการคลังในการคํ้ าประกัน พ.ศ. 2510 แกไข 
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 110/2515 พระราชบัญญัติกํ าหนดอํ านาจกระทรวง 
การคลงัในการคํ้ าประกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 17/2520
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 หลักการของกฎหมายเหลานี้กํ าหนดไวโดยชัดเจนวา รัฐบาลไมพึงมีภาระในการ
ค้ํ าประกันเงินกูเอกชน มิฉะนั้นอาจเปดโอกาสใหชนชั้นปกครองใชอํ านาจไปในทางมิชอบได 
โดยงาย ดังที่เกิดขึ้นในระหวางป 2490-2500 กรณีอ้ือฉาวเกี่ยวกับเร่ืองนี้ก็คือ กรณีที่กลุม 
ซอยราชครูจัดตั้งบริษทั สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํ ากัด แลวใชอํ านาจรัฐในการคํ้ าประกันเงินกู 
ทีบ่ริษทัดงักลาวนี้กูจากธนาคารแหงอเมริกา (Bank of America) ในป 2498 ทั้งๆที่ในชั้นแรกนั้น 
บริษทั สงเสรมิเศรษฐกิจแหงชาติ จํ ากัด เปนวิสาหกิจเอกชน ซึ่งตามหลักการแลว รัฐบาลมิพึงที่จะ
ตองเขาไปยุงเกีย่วในการคํ้ าประกันเงินกู แตภายหลังจากที่นายเลื่อน บัวสุวรรณ (ซึ่งดํ ารงตํ าแหนง
ผูจัดการ) ถึงแกกรรม กิจการของบริษัทนี้ก็ทรุดโทรมลง จนรัฐบาลตองเขาไปรับภาระชํ าระหนี้
ที่ค้ํ าประกัน และในที่สุด บริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํ ากัด ซึ่งตั้งเปนวิสาหกิจเอกชน 
ตองแปรสภาพเปนรัฐวิสาหกิจ ภายหลังจากที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต โคนรัฐบาลจอมพล 
ป. พบูิลสงคราม ในป 2500 ก็ไดหยิบยกกรณีดังกลาวนี้ข้ึนมาโจมตีในฐานที่เปนตัวอยางของการ
ฉอราษฎรบังหลวง

รัฐบาลตองสูญเสียเงินไปเกือบ 1,000 ลานบาทในกรณี บริษัท สงเสริมเศรษฐกิจ
แหงชาติ จํ ากัด และไดกิจการที่สรางปญหาทางการคลังตอมาอีกจํ านวนมากเปนมรดก ไมวา 
จะเปนโรงงานกระดาษบางปะอิน  บริษัท กระสอบอีสาน จํ ากัด  บริษัท หินออน จํ ากัด ฯลฯ  กรณี 
ดังกลาวนี้นับเปนบทเรียนราคาแพงที่ทํ าใหมีการตราฎหมายเพื่อจํ ากัดอํ านาจในการคํ้ าประกัน 
เงนิกูของรัฐบาลในเวลาตอมา

ขอเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมในการแกกฎหมายเพื่อใหกระทรวงการคลัง 
มีอํ านาจคํ้ าประกันเงินกูของกองทุนออยและนํ้ าตาลทรายไดนั้น นับเปนขอเสนอที่มีผลในการ 
ลมลางหลักการพื้นฐานอันสํ าคัญยิ่งของการบริหารการคลัง

ประการแรก กองทุนออยและนํ้ าตาลทรายมิไดมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ แตเปน 
องคกรที่ทํ าหนาที่แบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยกับโรงงานนํ้ าตาล โดยที่หนวยเศรษฐกิจ
อ่ืนในสังคมหาไดมีผลประโยชนรวมดวย ดังนั้น จึงไมมีเหตุผลที่รัฐบาลจะเขาไปคํ้ าประกันเงินกู
ของกองทุนนี้

ประการที่สอง หากคณะรัฐมนตรีมีมติใหอํ านาจกระทรวงการคลังในการ 
ค้ํ าประกันเงินกูของกองทุนออยและนํ้ าตาลทราย กรณีนี้ก็จะกลายเปนกรณีตัวอยางที่จะขยาย
อํ านาจในการคํ้ าประกันเงินกูของรัฐบาลตอไปโดยปราศจากขอบเขตในอนาคต หลักการที่วา  
รัฐบาลมพิงึคํ ้าประกนัเงินกูเอกชนนั้นก็จะถูกละเมิด เราจักตองไมลืมวา กวาที่สังคมเศรษฐกิจไทย
จะสามารถตราตรึงหลักการดังกลาวนี้ได ก็ตองสูญเสียตนทุนของสังคมจํ านวนมหาศาลไปแลว 
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หากหลักการดังกลาวนี้จะตองถูกทํ าลายไปอยางงายดาย ก็เปนเรื่องนาเสียใจยิ่งและเปนที่คาด 
ไดวา  ความระสํ่ าระสายในการบริหารการคลังจะตามติดมาในอนาคต

ขอคารวะศาสตราจารย ดร.ปวย อ๊ึงภากรณ ผูพยายามปกปองผลประโยชน 
ของประชาราษฎร และมีสวนในการกํ าหนดหลักการมิใหรัฐบาลคํ้ าประกันเงินกูเอกชน หลักการ 
ดังกลาวนี้จะสามารถยืนหยัดตอไปในสังคมเศรษฐกิจไทยไดหรือไม กระแสธารแหงประวัติศาสตร
เทานั้นที่จะบอกเราได1

7  มนีาคม  2529

                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ มติชน  ฉบับวันจันทรที่ 10 มีนาคม 2529  ในชื่อเรื่อง  
 “คํ้ าประกันเงินกูกองทุนออยและนํ้ าตาล : เสนทางหายนะหรือปลดภาระหนี้”
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