โรงงานกระดาษบางปะอิน รัฐวิสาหกิจหมาเมิน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เมือ่ ไมนานมานี้ มีรายงานขาววา รัฐบาลมีมติที่จะขายโรงงานกระดาษบางปะอิน
ใหแกเอกชน ทั้งนี้ปรากฏวา ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2526 พลตรี
ชาติชาย ชุณะหวัณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมในสมัยรัฐบาลเปรม 3 เสนอใหรัฐบาล
เรงรัดขายโรงงานกระดาษบางปะอิน จังหวัดอยุธยา ใหแกเอกชน หรือชักจูงใหเอกชนเขารวม
ลงทุนกับรัฐบาล เนื่องจากประสบการขาดทุนและมีปญหาดานแรงงานมาก และคณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบใหกระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการขายโรงงานดังกลาวแกเอกชนตอไป
ความดําริทจี่ ะขายโรงงานกระดาษบางปะอินมิไดเพิ่งมีในป 2526 หากแตมีมาแต
ป 2510 แลว แตจนแลวจนรอดยังไมมีเอกชนรายใดเสนอซื้อโรงงานดังกลาวนี้ จนอาจกลาวไดวา
โรงงานกระดาษบางปะอินเปนรัฐวิสาหกิจหมาเมิน
กอนจะมาเปนรัฐวิสาหกิจ
เดิมทีนั้น โรงงานกระดาษบางปะอินมิไดมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ หากแตเปน
วิสาหกิจเอกชนในสังกัดบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํากัด แตดวยการใชอํานาจในทาง
มิชอบของผูม อี านาจปกครองในอดี
ํ
ต โรงงานกระดาษบางปะอินก็กลายฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ และ
เปนภาระแกรัฐบาลมาทุกยุคทุกสมัย
สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ : สงเสริมกระเปาใคร ?
บริษทั สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํากัด ถือกําเนิดในป 2497 โดยมีเปาหมายและ
ปรั ช ญาพื้ น ฐานที่ จ ะส ง เสริ ม ให ค นไทยประกอบกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และขจั ด อิ ท ธิ พ ลและ
บทบาททางเศรษฐกิจของชาวตางดาว บริษัทนี้จึงเขาไปประกอบกิจการตางๆ ไมวาจะเปนโรงงาน
นําตาลสุ
้
พรรณบุรี บริษัท กระสอบอีสาน จํากัด โรงงานหินออนสระบุรี โรงงานนํ้าตาลชลบุรี และ
โรงงานกระดาษบางปะอิน
ในขณะทีบ่ ริษทั สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํากัดเปนกลไกของนโยบายเศรษฐกิจ
ชาตินยิ ม ซึง่ มีเปาหมายที่จะขจัดอิทธิพลทางเศรษฐกิจของชาวตางดาว แตผูจัดการบริษัทนี้ คือ
นายเลือ่ น บัวสุวรรณเปนบุคคลที่มีเชื้อชาติจีน เจตนารมณของการกอตั้งบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจ
แหงชาติ จํากัด จึงมิไดเปนไปเพื่อดําเนินนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม หากแตเปนฐานเศรษฐกิจของ
กลุม ซอยราชครู และในการสรางฐานเศรษฐกิจดังกลาวนี้ กลุมซอยราชครูก็ฉลาดพอที่จะดึงกลุม
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สี่เสาเทเวศรมารวมมือหุนดวย ทั้งนี้เพื่อปองกันความขัดแยงดานผลประโยชนอันอาจเกิดขึ้นได
รายงานการประชุมบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํากัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2497 ระบุชื่อ
ผูถ อื หุนและจํานวนหุนที่ถือดังตอไปนี้
(1) จอมพลผิน ชุณหะวัณ รองนายกรัฐมนตรี
10,715 หุน
(2) พลตํารวจโทเผา ศรียานนท
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 10,714 หุน
(3) พลตรีเภา เพียรเลิศ บริภัณฑยทุ ธกิจ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
10,714 หุน
(4) พลตรีบัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
6,250 หุน
(5) พลเรือตรีหลวงยุทธศาสตรโกศล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสหกรณ
6,250 หุน
(6) พลโทสฤษดิ์ ธนะรัชต รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม 6,250 หุน
(7) พันเอกศิริ สิรโิ ยธิน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเศรษฐการ 6,250 หุน
(8) พันเอกประมาณ อดิเรกสาร
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม 6,250 หุน
ขอเท็จจริงปรากฏโดยแนชัดวา การประกอบการของบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจ
แหงชาติ จํากัด มีลักษณะเปนการจับเสือมือเปลา ทั้งนี้ผูถือหุน ซึ่งสวนใหญมีตําแหนงสําคัญ
ในคณะรัฐบาลมิไดชําระคาหุนแตประการใด จึงเปนเพียงแตหุนลม สวนเงินทุนในการประกอบการ
นั้ น เล า ก็ มีแ หลง ที่ ม าอันไมชอบมาพากล กลาวคือ ธนาคารแหงอเมริกาไดใหธนาคารแหง
กรุงศรีอยุธยากูเปนเงิน 10 ลานเหรียญอเมริกัน หรือเทียบเทา 200 ลานบาท แลวธนาคาร
แหงกรุงศรีอยุธยานํ าเงินกูจํ านวนนี้มาใหบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติจํากัดกูอีกทอดหนึ่ง
ขอใหสงั เกตวา ผูจัดการธนาคารแหงกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้น คือ นายเลื่อน บัวสุวรรณ เปนบุคคล
เดียวกับผูจัดการบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํากัด
ข อ ที่ ไ ม ช อบมาพากลก็ คื อ เงิ น ที่ ธ นาคารแห ง กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยากู  จ ากธนาคาร
แหงอเมริกานั้น รัฐบาลไทยเปนผูคํ้ าประกัน ซึ่งเปนเรื่องที่ผิดหลักการและผิดจารีตประเพณี
ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลไมควรเขาไปคํ้าประกันหนี้เอกชน เพราะนัยสําคัญของการคํ้าประกันก็คือ
หากลูกหนีไ้ มสามารถชําระหนี้คืนได ผูคํ้าประกันจักตองรับผิดชอบหนี้ที่กอขึ้นนั้นแทน แตโดยเหตุ
ที่ผูถือหุนบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํากัดลวนแลวแตมีตําแหนงสําคัญในคณะรัฐบาล
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จึงมิใชเรื่องยากเย็นแสนเข็ญที่จะผลักดันใหรัฐบาลคํ้าประกันเงินกูดังกลาวนี้ และการคํ้าประกัน
นีเ้ องนับเปนปจจัยสําคัญทีส่ รางภาระทางการคลังแกรัฐบาลไทยสืบตอมาเปนอันมาก
แมวาบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํากัดจะมีสถานะเปนวิสาหกิจเอกชน
แตโดยเหตุทที่ นุ ประกอบการของบริษัทนี้สวนใหญเปนเงินกูที่รัฐบาลคํ้าประกัน ดังนั้น ความสํานึก
ในความเปนเจาของจึงไมมี บริษัทนี้จึงมีพฤติกรรมแตกตางจากวิสาหกิจเอกชนโดยทั่วไป กลาวคือ
การบริ ห ารจัดการบริ ษั ท แทนที่จ ะเป น ไปในทางที่ก อกํ าไรสูง สุด กลั บเปนไปในทางที่จะเอื้อ
ประโยชนแกผูบริหารบริษัทเพียงบางคน ทั้งนี้ปรากฏวา ในการติดตอซื้อเครื่องจักรและครุภัณฑ
ตางๆจากตางประเทศเพื่อใชในโรงงานที่อยูใตสังกัดบริษัทนี้ ผูบริหารบริษัทคนสําคัญตางพากัน
หารายไดจากการเปนนายหนา โดยไมคํานึงวา บรรดาเครื่องจักรและครุภัณฑที่จัดซื้อนั้นจะได
คุณภาพมาตรฐานและมีราคาอันสมควรหรือไม
การจัดซื้อเครื่องจักรที่มีคุณภาพไมไดมาตรฐานนับเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบ
กระเทือนตอประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานหลายตอหลายโรงที่อยูในสังกัดบริษัท สงเสริม
เศรษฐกิจแหงชาติ จํากัด ซึ่งรวมทั้งโรงงานบางปะอินดวย
ในระยะแรก การดําเนินงานของบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํากัดเปนไป
ด ว ยความราบรื่ น เนื่ อ งจากนายเลื่ อ น บัว สุวรรณมีค วามสามารถในการหมุน เงิ น อยา งสูง
แตภายหลังจากที่นายเลื่อนถึงแกกรรม เนื่องจากเครื่องบินโดยสารตกที่นครราชสีมา ฐานะ
การประกอบการของบริษัทนี้ก็ตกตํ่าลง จนกระทั่งถึงปลายป 2500 เมื่อถึงกําหนดที่จะตองชําระ
หนีเ้ งินกูค นื ก็เปนทีแ่ นชัดวา บริษัทไมสามารถชําระหนี้ได เนื่องจากอยูในภาวะใกลลมละลาย
โดยที่ รั ฐ บาลคํ้ าประกัน เงิน กูของบริษัท สง เสริ มเศรษฐกิจแห ง ชาติ จํ ากัด
เมื่อบริษัทประสบปญหาทางการเงิน กระทรวงการคลังก็เริ่มเขาไปดูแลกิจการของบริษัทมากขึ้น
ตามลําดับ และตองอัดฉีดเงินเพื่อใหบริษัทนี้ดํารงอยูตอไป บริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ
จํากัดซึง่ ถือกําเนิดเปนวิสาหกิจเอกชนจึงคอยแปรสถานะเปนรัฐวิสาหกิจในที่สุด
เมื่อสถานการณเลวรายลงจนถึงที่สุด บรรดาสมาชิกกลุมซอยราชครูที่อยูใน
คณะกรรมการบริหารของบริษัทก็พากันลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2500 ในจํานวน
นี้ ไดแก จอมพลผิน ชุณะหวัณ พลเอกเผา ศรียานนท พลตรีประมาณ อดิเรกสาร เปนตน
รัฐบาลซึ่งมิไดถือหุนในบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํากัดเมื่อแรกกอตั้ง
ก็กลายเปนผูถ อื หุนรายใหญ รายงานการประชุมของบริษัทเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2501 ปรากฏวา
จากจํานวนหุนทั้งสิ้น 500,000 หุน ถือโดยรัฐบาลถึง 448,108 หุน
ภายหลังจากการรัฐประหารในป 2500 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดหยิบยกกรณี
บริษทั สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํากัดขึ้นมาโจมตีรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยใชเปน
กรณีตัวอยางในการชี้ใหเห็นความฉอฉลและการฉอราษฎรบังหลวงของกลุมซอยราชครู อยางไร
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ก็ตาม มีขอนาสังเกตวา จอมพลสฤษดิ์เองไดรับรูการกอตั้งบริษัทนี้มาตั้งแตตน และไดรวม
สังฆกรรมในฐานะผูถือหุนดวย
กําเนิดโรงงานกระดาษบางปะอิน
โรงงานกระดาษบางปะอินเปนกิจการในสังกัดของบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจ
แหงชาติ จํากัด กอสรางเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2498 โดยใชเงินทุนในการกอสรางประมาณ 330
ลานบาท และจัดซื้อเครื่องจักรจากบริษัทเอมปาเซล (Empacel) แหงประเทศฝรั่งเศส โดยมีบริษัท
เกรย (Greks) แหงปารีสรวมดําเนินงาน
โรงงานกระดาษบางปะอินสั่งซื้อเครื่องจักรเขามาในป 2499 แตเกิดความลาชา
ในการติดตั้ง เนื่องจากเปนชวงที่บริษัทประสบวิกฤติการณทางการเงิน จวบจนกระทั่งบริษัท
ส ง เสริ ม เศรษฐกิ จ แห ง ชาติ จํ ากัด แปรสถานะเปน รัฐวิส าหกิจ จึงได มีการติ ดตั้งเครื่อ งจัก ร
จนแลวเสร็จ และเริ่มทําการผลิตไดในป 2505
โรงงานกระดาษบางปะอินผลิตกระดาษพิมพและเขียน โดยผลิตเยื่อกระดาษเอง
จากฟางขาวและหญาขจรจบ โดยที่โรงงานดังกลาวนี้ถือกําเนิดขึ้นจากการใชอํานาจทางการเมือง
ในการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ พื้นฐานในการประกอบการจึงปราศจากความมั่นคง
มาตัง้ แตตน ดวยเหตุนี้เอง โรงงานนี้จึงตองประสบภาวะลมลุกคลุกคลานมาตั้งแตแรกเริ่ม
ประกาศขายครั้งแรก
โรงงานกระดาษบางปะอินประสบการขาดทุนถึงปละ 10 ลานบาทเศษในชวงป
2509-2510 บริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํากัด โดยกระทรวงการคลังในฐานะผูถือหุน
รายใหญจงึ มีดําริที่จะใหเอกชนเชาหรือขายตอใหเอกชนไปประกอบการในป 2510
หนังสือพิมพในเวลานัน้ พากันเปดโปงวา สาเหตุที่โรงงานกระดาษบางปะอินตอง
ขาดทุนนัน้ เนือ่ งจากเครื่องจักรผลิตกระดาษที่ซื้อมาใชประกอบการนั้นเปนเครื่องจักรเกาที่ลาสมัย
และไม ส ามารถใช วั ต ถุ ดิ บ ภายในประเทศมาใช ใ นการผลิ ต โดยต อ งซื้ อ เยื่ อ กระดาษจาก
ตางประเทศมาผสม อันเปนเหตุใหตนทุนการผลิตสูงกวาที่ควรจะเปน นอกจากนี้ การมีคนลนงาน
ก็มสี ว นซําเติ
้ มฐานะในการประกอบการใหเลวรายลงไปอีก
หลังจากทีบ่ ริษทั สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํากัด ประกาศที่จะขายหรือใหเชา
โรงงานกระดาษบางปะอิ น ปรากฏว า มีเอกชนหลายรายสนใจซื้อหรือเชาโรงงานดังกลาวนี้
แตการณปรากฏวา กระทรวงการคลังเกิดลังเลที่จะขายหรือใหเชา โดยเปลี่ยนเงื่อนไขใหเอกชน
เขามารวมลงทุน ทั้งนี้จักตองขยายการผลิตเพิ่มขึ้น 75% ซึ่งมีคาเทากับตองตั้งโรงงานใหมขึ้น
อีกหนึ่งโรง แตผูเขารวมทุนมีสิทธิในการบริหารเพียงบางสวน หาไดมีอํ านาจในการบริหาร
อยางเต็มที่ไม การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาวนี้ ทําใหบรรดานักลงทุนเอกชนทั้งหลายพากัน
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ถอยฉากตามๆกัน (ตาหมอหลอ “โรงงานกระดาษบางปะอิน” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ ฉบับวันที่
19 มีนาคม 2510)
แปรสภาพเปนรัฐวิสาหกิจ
เมื่อบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํากัดเริ่มแปรสภาพเปนรัฐวิสาหกิจในป
2500 นัน้ โรงงานกระดาษบางปะอินยังคงเปนกิจการที่อยูใตฉายาของบริษัทนี้ หาไดแยกออกมา
เปนรัฐวิสาหกิจอยางเอกเทศ จวบจนกระทั่งบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํากัดไมสามารถ
ทนขาดทุนตอไปอีกได ทั้งๆที่กระทรวงการคลังไดอัดฉีดเงินเขาไปเปนจํานวนมาก ในที่สุด รัฐบาล
จึงตกลงใจยุบเลิกกิจการของบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํากัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2511
นับตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2511 เปนตนมา โรงงานกระดาษบางปะอินไดแปร
สภาพเปนรัฐวิสาหกิจโดยเอกเทศ โดยสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ในการนี้ โรงงานกระดาษบางปะอินรับโอนโรงงานและทรัพยสินจากบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหง
ชาติ จํากัด โดยผานกระทรวงการคลังเปนเงิน 274,410,303.96 บาท
ภายหลังจากที่โรงงานกระดาษบางปะอินแปรสภาพเปนรัฐวิสาหกิจอยางเต็มตัว
แลว รัฐบาลยังคงมีนโยบายที่จะขายโรงงานดังกลาวนี้อีก แตในปงบประมาณ 2512 นั้นเอง
โรงงานกระดาษบางปะอินกลับมีกําไรเล็กนอย (สยามรัฐ ฉบับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2511)
ในระยะแรก กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเปนเจาสังกัดใหมของโรงงานกระดาษ
บางปะอินใชความพยายามอยูไมนอยที่จะใหโรงงานแหงนี้สามารถอยูรอดไดในทางธุรกิจ ขอมูล
จากสํานักงบประมาณชวยใหเราทราบวา ในปงบประมาณ 2511 โรงงานกระดาษบางปะอิน
ขาดทุนถึง 14.014 ลานบาท แตกลับมีกําไร 1.786 ลานบาทในปงบประมาณ 2512 แลวขาดทุน
ติดตอกันในระหวางปงบประมาณ 2513-2516 เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 37.931 ลานบาท ในป
งบประมาณ 2517 กลับมีกําไร 5.685 ลานบาท แลวหลังจากนั้นก็ขาดทุนติดตอกัน 3 ปในระหวาง
ปงบประมาณ 2518-2520 แตกลับมีกําไรอีกในระหวางปงบประมาณ 2521-2523 และขาดทุน
อีกครัง้ หนึง่ ในปงบประมาณ 2524 ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1
จากประวัติความเปนมาของโรงงานกระดาษบางปะอินดังที่พรรณนาขางตนนี้
เราจะเห็นไดวา การที่โรงงานดังกลาวนี้ถือกํ าเนิดจากความฉอฉลนับเปนปจจัยสําคัญที่ทําให
ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานดังกลาวนี้ตํ่ากวาที่ควรจะเปน และกอใหเกิดปญหาสั่งสมตลอด
มา อยางไรก็ตามประสิทธิภาพการผลิตมิใชปจจัยเดียวที่ทํ าใหโรงงานดังกลาวนี้ประสบการ
ขาดทุน นโยบายของรัฐบาลก็มีสวนในการสรางปญหานี้ดวย
รั ฐ บาลมี น โยบายควบคุ ม ราคากระดาษซึ่ ง มี ผ ลกระทบกระเทื อ นต อ ฐานะ
การประกอบการของโรงงานกระดาษบางปะอินโดยตรง ในป 2521 นายสมนึก ประดิษฐวณิช
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ผูอํานวยการโรงงานกระดาษบางปะอินในขณะนั้นใหสัมภาษณนิตยสารรัฐวิสาหกิจ ฉบับเดือน
มิถนุ ายน - กรกฎาคม 2521 วา
“… สําหรับในปนี้ (2521) ราคากระดาษในความควบคุมของกระทรวงพาณิชย
ตกราคาตันละ 12,000 บาท ซึ่งบังคับใชมาตั้งแตป 2517 แลว ทวาคาใชจาย
และตนทุนการผลิตใน 2-3 ปที่ผานมาสูงขึ้น เพราะพวกวัตถุดิบ สารเคมี
ตลอดจนคาจางแรงงานก็ขึ้นราคาหมด โรงงานจึงจําตองดําเนินการขอใหมีการ
ปรับปรุงราคากระดาษบาง …”
นโยบายการควบคุมราคากระดาษของกระทรวงพาณิชยจึงมีผลกระทบกระเทือน
ตอผลการประกอบการของโรงงานกระดาษบางปะอินอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได เพราะในขณะที่
ตนทุนการผลิตของโรงงานตองผันแปรไปตามภาวการณในตลาด แตราคาผลผลิตกลับตองถูก
ตรึงไวโดยนโยบายของรัฐบาล โดยที่กระทรวงพาณิชยมิไดมีการปรับเปลี่ยนราคาควบคุมอยาง
ทันการณ แตปญหาพื้นฐานก็คือ เหตุใดกระทรวงพาณิชยจึงตองควบคุมราคากระดาษ
ในชวงที่เกิดวิกฤติการณเยื่อกระดาษในระหวางป 2515-2516 เนื่องจากเกิด
ปญหาฝนแลงและอุทกภัยในประเทศผูผลิตที่สําคัญ โรงงานกระดาษบางปะอินกลับตองทําหนาที่
ตรึงราคากระดาษในทองตลาดตามนโยบายรัฐบาล โดยขายกระดาษพิมพเขียนในราคา 8,00012,000 บาทตอตัน ในขณะที่ราคาตลาดขึ้นถึงตันละ 18,000 บาท
เตี้ยอุมคอม
โรงงานกระดาษบางปะอินลําพังแตตนเองก็ยังเอาตัวไมรอดอยูแลว ยังถูกผีซํ้า
ดําพลอยอี
้
ก โดยในป 2516 คณะรัฐมนตรีมีมติยุบเลิกกิจการของโรงงานกระดาษไทย อันประกอบ
ดวยโรงงานกระดาษสามเสน โรงงานกระดาษกาญจนบุรี และโรงพิมพกระดาษไทย เพื่อขายใหแก
เอกชน เนื่องจากประสบการขาดทุน แตในระหวางที่ยังขายไมไดนี้ โรงงานกระดาษบางปะอิน
เปนผูรับชวงดําเนินการตอไป การที่โรงงานกระดาษบางปะอินตองรวมตัวกับโรงงานกระดาษไทย
ดังกลาวนี้ ทําใหสถานการณเลวรายลงไปอีก เพราะเปนการรวมกิจการที่ตางประสบการขาดทุน
เขาดวยกัน
ขาย ขาย ขาย แตใครเลาจะซื้อ
ในชวงเวลา 14 ประหวางปงบประมาณ 2511-2524 โรงงานกระดาษบางปะอิน
ประสบการขาดทุน 9 ป และมีกําไรเพียง 5 ป ในปที่มีกําไร ผลกําไรรวมทั้งสิ้น 56.801 ลานบาท
แตการขาดทุนในปที่ขาดทุนมียอดรวมถึง 122.107 ลานบาท ผลการประกอบการในรอบ 14 ป
ดังกลาวนีจ้ งึ มียอดขาดทุนสุทธิรวมทั้งสิ้น 65.306 ลานบาท
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ในที่ สุ ด กระทรวงอุ ต สาหกรรมซึ่ ง เป น ผู  ค วบคุ ม โรงงานกระดาษบางปะอิ น
ยอมรับอยางหนาชื่นตาบานวา มิอาจผาตัดโรงงานดังกลาวนี้ใหสํ าเร็จลุลวงได จึงเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีใหมีมติขายโรงงานดังกลาวนี้แกเอกชนตอไป ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
เมือ่ วันที่ 12 เมษายน 2526 (มติชน ฉบับวันที่ 15 เมษายน 2526)
การตัดสินใจขายโรงงานกระดาษบางปะอินในครั้งนี้ นับวาสอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาลเปรม 4 ที่ใหสัญญาประชาคมวา “… จะไมยอมใหรัฐวิสาหกิจที่หยอนประสิทธิภาพ
มาเปนภาระของรัฐบาลและประชาชนอีกตอไป …” ทัง้ ยังสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม
ทีร่ ฐั บาลยึดถืออีกดวย ทั้งนี้เพราะเหตุวา กระดาษเปนสินคาเอกชน ซึ่งเอกชนสามารถทําการผลิต
ไดโดยทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากกวารัฐบาลดวยซํ้า จึงไมมีเหตุผลที่รัฐบาลจะเขาไปเปนผูผลิตโดยตรง
ปญหาพืน้ ฐานมีอยูวา ใครเลาจะซื้อ ?1

1

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร มติชนสุดสัปดาห ฉบับวันอาทิตยที่ 12 - 18 มิถุนายน 2526
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ตารางที่ 1
รายได รายจาย และกําไรของโรงงานกระดาษบางปะอิน
ปงบประมาณ 2511 – 2524
(ลานบาท)
ปงบประมาณ

รายได

รายจาย

กําไร (+) หรือขาดทุน (-)

2511

66.654

80.668

-14.014

2512

66.315

64.529

1.786

2513

73.189

74.474

-1.285

2514

89.311

113.052

-23.741

2515

81.200

91.980

-10.780

2516

83.294

85.420

-2.125

2517

120.565

114.880

5.685

2518

85.905

103.247

-17.342

2519

119.941

144.452

-24.511

2520

183.854

191.824

-7.979

2521

158.793

140.910

17.883

2522

169.448

151.027

18.421

2523

200.000

185.974

14.026

2524

193.760

214.090

-20.330

ที่มา
เอกสารงบประมาณประจําปงบประมาณตางๆ
หมายเหตุ ขอมูลปงบประมาณ 2523 และ 2524 เปนตัวเลขประมาณการ

