
โรงงานกระดาษบางปะอิน รัฐวิสาหกิจหมาเมิน

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

เมือ่ไมนานมานี ้มรีายงานขาววา รัฐบาลมีมติที่จะขายโรงงานกระดาษบางปะอิน
ใหแกเอกชน ทั้งนี้ปรากฏวา ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2526 พลตรี 
ชาติชาย ชณุะหวณั รัฐมนตรีวาการกระทรวงอตุสาหกรรมในสมัยรัฐบาลเปรม 3 เสนอใหรัฐบาล
เรงรัดขายโรงงานกระดาษบางปะอิน จังหวัดอยุธยา ใหแกเอกชน หรือชักจูงใหเอกชนเขารวม 
ลงทุนกับรัฐบาล เนื่องจากประสบการขาดทุนและมีปญหาดานแรงงานมาก และคณะรัฐมนตรี 
มมีติเหน็ชอบใหกระทรวงอุตสาหกรรมดํ าเนินการขายโรงงานดังกลาวแกเอกชนตอไป

ความด ําริทีจ่ะขายโรงงานกระดาษบางปะอินมิไดเพิ่งมีในป 2526 หากแตมีมาแต
ป 2510 แลว  แตจนแลวจนรอดยังไมมีเอกชนรายใดเสนอซื้อโรงงานดังกลาวนี้ จนอาจกลาวไดวา  
โรงงานกระดาษบางปะอินเปนรัฐวิสาหกิจหมาเมิน

กอนจะมาเปนรัฐวิสาหกิจ
เดิมทีนั้น โรงงานกระดาษบางปะอินมิไดมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ หากแตเปน

วิสาหกิจเอกชนในสังกัดบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํ ากัด แตดวยการใชอํ านาจในทาง 
มชิอบของผูมอํี านาจปกครองในอดีต โรงงานกระดาษบางปะอินก็กลายฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ และ
เปนภาระแกรัฐบาลมาทุกยุคทุกสมัย

สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ : สงเสริมกระเปาใคร ?
บริษทั สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํ ากัด ถือกํ าเนิดในป 2497 โดยมีเปาหมายและ

ปรัชญาพื้นฐานที่จะสงเสริมใหคนไทยประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและขจัดอิทธิพลและ 
บทบาททางเศรษฐกจิของชาวตางดาว บริษัทนี้จึงเขาไปประกอบกิจการตางๆ ไมวาจะเปนโรงงาน
นํ ้าตาลสพุรรณบรีุ  บริษัท กระสอบอีสาน จํ ากัด  โรงงานหินออนสระบุรี  โรงงานนํ้ าตาลชลบุรี และ
โรงงานกระดาษบางปะอิน

ในขณะทีบ่ริษทั สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํ ากัดเปนกลไกของนโยบายเศรษฐกิจ
ชาตนิยิม ซึง่มเีปาหมายที่จะขจัดอิทธิพลทางเศรษฐกิจของชาวตางดาว แตผูจัดการบริษัทนี้ คือ 
นายเลือ่น บัวสุวรรณเปนบุคคลที่มีเชื้อชาติจีน เจตนารมณของการกอต้ังบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจ
แหงชาต ิจ ํากดั จึงมิไดเปนไปเพื่อดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม หากแตเปนฐานเศรษฐกิจของ
กลุมซอยราชครู และในการสรางฐานเศรษฐกิจดังกลาวนี้ กลุมซอยราชครูก็ฉลาดพอที่จะดึงกลุม 
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ส่ีเสาเทเวศรมารวมมือหุนดวย ทั้งนี้เพื่อปองกันความขัดแยงดานผลประโยชนอันอาจเกิดขึ้นได 
รายงานการประชุมบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํ ากัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2497 ระบุชื่อ
ผูถอืหุนและจํ านวนหุนที่ถือดังตอไปนี้

(1) จอมพลผิน ชณุหะวัณ  รองนายกรัฐมนตรี  10,715  หุน
(2) พลต ํารวจโทเผา ศรียานนท

 รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงมหาดไทย 10,714 หุน
(3) พลตรีเภา เพียรเลิศ บริภัณฑยทุธกิจ

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 10,714 หุน
(4) พลตรีบัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย   6,250 หุน
(5) พลเรือตรีหลวงยทุธศาสตรโกศล

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสหกรณ   6,250 หุน
(6) พลโทสฤษดิ์ ธนะรัชต  รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงกลาโหม   6,250 หุน
(7) พันเอกศริิ สิริโยธนิ        รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเศรษฐการ   6,250 หุน
(8) พนัเอกประมาณ อดิเรกสาร

 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม   6,250 หุน

ขอเท็จจริงปรากฏโดยแนชัดวา การประกอบการของบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจ 
แหงชาติ จํ ากัด มีลักษณะเปนการจับเสือมือเปลา ทั้งนี้ผูถือหุน ซึ่งสวนใหญมีตํ าแหนงสํ าคัญ 
ในคณะรฐับาลมไิดชํ าระคาหุนแตประการใด จึงเปนเพียงแตหุนลม สวนเงินทุนในการประกอบการ
นั้นเลาก็มีแหลงที่มาอันไมชอบมาพากล กลาวคือ ธนาคารแหงอเมริกาไดใหธนาคารแหง 
กรุงศรีอยุธยากูเปนเงิน 10 ลานเหรียญอเมริกัน หรือเทียบเทา 200 ลานบาท แลวธนาคาร 
แหงกรุงศรีอยุธยานํ าเงินกูจํ านวนนี้มาใหบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติจํ ากัดกูอีกทอดหนึ่ง  
ขอใหสังเกตวา ผูจัดการธนาคารแหงกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้น คือ นายเลื่อน บัวสุวรรณ เปนบุคคล
เดยีวกบัผูจัดการบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํ ากัด

ขอที่ไมชอบมาพากลก็คือ เงินที่ธนาคารแหงกรุงศรีอยุธยากู จากธนาคาร 
แหงอเมริกานั้น รัฐบาลไทยเปนผูค้ํ าประกัน ซึ่งเปนเรื่องที่ผิดหลักการและผิดจารีตประเพณี  
ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลไมควรเขาไปคํ้ าประกันหนี้เอกชน เพราะนัยสํ าคัญของการคํ้ าประกันก็คือ 
หากลกูหนีไ้มสามารถชํ าระหนี้คืนได ผูค้ํ าประกันจักตองรับผิดชอบหนี้ที่กอข้ึนนั้นแทน แตโดยเหตุ
ที่ผูถือหุนบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํ ากัดลวนแลวแตมีตํ าแหนงสํ าคัญในคณะรัฐบาล  
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จึงมิใชเร่ืองยากเย็นแสนเข็ญที่จะผลักดันใหรัฐบาลคํ้ าประกันเงินกูดังกลาวนี้ และการคํ้ าประกัน 
นีเ้องนับเปนปจจัยส ําคญัทีส่รางภาระทางการคลังแกรัฐบาลไทยสืบตอมาเปนอันมาก

แมวาบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํ ากัดจะมีสถานะเปนวิสาหกิจเอกชน  
แตโดยเหตทุีท่นุประกอบการของบริษัทนี้สวนใหญเปนเงินกูที่รัฐบาลคํ้ าประกัน ดังนั้น ความสํ านึก
ในความเปนเจาของจึงไมมี บริษัทนี้จึงมีพฤติกรรมแตกตางจากวิสาหกิจเอกชนโดยทั่วไป กลาวคือ 
การบริหารจัดการบริษัทแทนที่จะเปนไปในทางที่กอกํ าไรสูงสุด กลับเปนไปในทางที่จะเอื้อ
ประโยชนแกผูบริหารบริษัทเพียงบางคน ทั้งนี้ปรากฏวา ในการติดตอซื้อเครื่องจักรและครุภัณฑ
ตางๆจากตางประเทศเพื่อใชในโรงงานที่อยูใตสังกัดบริษัทนี้ ผูบริหารบริษัทคนสํ าคัญตางพากัน 
หารายไดจากการเปนนายหนา โดยไมคํ านึงวา บรรดาเครื่องจักรและครุภัณฑที่จัดซื้อนั้นจะได 
คุณภาพมาตรฐานและมีราคาอันสมควรหรือไม

การจดัซื้อเครื่องจักรที่มีคุณภาพไมไดมาตรฐานนับเปนปจจัยสํ าคัญที่มีผลกระทบ
กระเทือนตอประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานหลายตอหลายโรงที่อยูในสังกัดบริษัท สงเสริม
เศรษฐกจิแหงชาติ จํ ากัด ซึ่งรวมทั้งโรงงานบางปะอินดวย

ในระยะแรก การดํ าเนินงานของบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํ ากัดเปนไป
ดวยความราบรื่น เนื่องจากนายเลื่อน บัวสุวรรณมีความสามารถในการหมุนเงินอยางสูง  
แตภายหลังจากที่นายเลื่อนถึงแกกรรม เนื่องจากเครื่องบินโดยสารตกที่นครราชสีมา ฐานะ 
การประกอบการของบริษัทนี้ก็ตกตํ่ าลง จนกระทั่งถึงปลายป 2500 เมื่อถึงกํ าหนดที่จะตองชํ าระ
หนีเ้งนิกูคืน กเ็ปนทีแ่นชัดวา บริษัทไมสามารถชํ าระหนี้ได เนื่องจากอยูในภาวะใกลลมละลาย

โดยที่รัฐบาลคํ้ าประกันเงินกู ของบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํ ากัด  
เมื่อบริษัทประสบปญหาทางการเงิน กระทรวงการคลังก็เร่ิมเขาไปดูแลกิจการของบริษัทมากขึ้น
ตามลํ าดับ และตองอัดฉีดเงินเพื่อใหบริษัทนี้ดํ ารงอยูตอไป บริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ 
จ ํากดัซึง่ถอืก ําเนิดเปนวิสาหกิจเอกชนจึงคอยแปรสถานะเปนรัฐวิสาหกิจในที่สุด

เมื่อสถานการณเลวรายลงจนถึงที่สุด บรรดาสมาชิกกลุมซอยราชครูที่อยูใน 
คณะกรรมการบรหิารของบริษัทก็พากันลาออกจากตํ าแหนงเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2500 ในจํ านวน
นี ้ไดแก จอมพลผนิ ชณุะหวณั  พลเอกเผา ศรียานนท  พลตรีประมาณ อดิเรกสาร เปนตน

รัฐบาลซึ่งมิไดถือหุนในบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํ ากัดเมื่อแรกกอต้ัง 
กก็ลายเปนผูถอืหุนรายใหญ รายงานการประชุมของบริษัทเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2501 ปรากฏวา 
จากจ ํานวนหุนทั้งสิ้น 500,000 หุน ถือโดยรัฐบาลถึง 448,108 หุน

ภายหลังจากการรัฐประหารในป 2500 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดหยิบยกกรณี
บริษทั สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํ ากัดขึ้นมาโจมตีรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยใชเปน
กรณีตัวอยางในการชี้ใหเห็นความฉอฉลและการฉอราษฎรบังหลวงของกลุมซอยราชครู อยางไร 
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ก็ตาม มีขอนาสังเกตวา จอมพลสฤษดิ์เองไดรับรูการกอต้ังบริษัทนี้มาตั้งแตตน และไดรวม 
สังฆกรรมในฐานะผูถือหุนดวย

ก ําเนิดโรงงานกระดาษบางปะอิน
โรงงานกระดาษบางปะอินเปนกิจการในสังกัดของบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจ 

แหงชาต ิ จ ํากดั กอสรางเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2498 โดยใชเงินทุนในการกอสรางประมาณ 330 
ลานบาท และจัดซื้อเครื่องจักรจากบริษัทเอมปาเซล (Empacel) แหงประเทศฝรั่งเศส โดยมีบริษัท
เกรย (Greks)  แหงปารสีรวมดํ าเนินงาน

โรงงานกระดาษบางปะอินสั่งซื้อเครื่องจักรเขามาในป 2499 แตเกิดความลาชา 
ในการติดตั้ง เนื่องจากเปนชวงที่บริษัทประสบวิกฤติการณทางการเงิน จวบจนกระทั่งบริษัท  
สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํ ากัดแปรสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ จึงไดมีการติดตั้งเครื่องจักร 
จนแลวเสร็จ  และเริ่มทํ าการผลิตไดในป 2505

โรงงานกระดาษบางปะอินผลิตกระดาษพิมพและเขียน โดยผลิตเยื่อกระดาษเอง
จากฟางขาวและหญาขจรจบ โดยที่โรงงานดังกลาวนี้ถือกํ าเนิดขึ้นจากการใชอํ านาจทางการเมือง
ในการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ พื้นฐานในการประกอบการจึงปราศจากความมั่นคง 
มาตัง้แตตน  ดวยเหตุนี้เอง  โรงงานนี้จึงตองประสบภาวะลมลุกคลุกคลานมาตั้งแตแรกเริ่ม

ประกาศขายครั้งแรก
โรงงานกระดาษบางปะอินประสบการขาดทุนถึงปละ 10 ลานบาทเศษในชวงป 

2509-2510 บริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํ ากัด โดยกระทรวงการคลังในฐานะผูถือหุน 
รายใหญจงึมีดํ าริที่จะใหเอกชนเชาหรือขายตอใหเอกชนไปประกอบการในป 2510

หนงัสอืพมิพในเวลานัน้พากันเปดโปงวา สาเหตุที่โรงงานกระดาษบางปะอินตอง
ขาดทนุนัน้ เนือ่งจากเครื่องจักรผลิตกระดาษที่ซื้อมาใชประกอบการนั้นเปนเครื่องจักรเกาที่ลาสมัย
และไมสามารถใชวัตถุดิบภายในประเทศมาใชในการผลิต โดยตองซื้อเยื่อกระดาษจาก 
ตางประเทศมาผสม อันเปนเหตุใหตนทุนการผลิตสูงกวาที่ควรจะเปน นอกจากนี้ การมีคนลนงาน
กม็สีวนซํ ้าเติมฐานะในการประกอบการใหเลวรายลงไปอีก

หลงัจากทีบ่ริษทั สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํ ากัด ประกาศที่จะขายหรือใหเชา
โรงงานกระดาษบางปะอิน ปรากฏวามีเอกชนหลายรายสนใจซื้อหรือเชาโรงงานดังกลาวนี้  
แตการณปรากฏวา กระทรวงการคลังเกิดลังเลที่จะขายหรือใหเชา โดยเปลี่ยนเงื่อนไขใหเอกชน 
เขามารวมลงทุน ทั้งนี้จักตองขยายการผลิตเพิ่มข้ึน 75% ซึ่งมีคาเทากับตองตั้งโรงงานใหมข้ึน 
อีกหนึ่งโรง แตผูเขารวมทุนมีสิทธิในการบริหารเพียงบางสวน หาไดมีอํ านาจในการบริหาร 
อยางเต็มที่ไม การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาวนี้ ทํ าใหบรรดานักลงทุนเอกชนทั้งหลายพากัน 
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ถอยฉากตามๆกัน (ตาหมอหลอ “โรงงานกระดาษบางปะอิน” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ ฉบับวันที่ 
19 มนีาคม 2510)

แปรสภาพเปนรัฐวิสาหกิจ
เมื่อบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํ ากัดเริ่มแปรสภาพเปนรัฐวิสาหกิจในป 

2500 นัน้ โรงงานกระดาษบางปะอินยังคงเปนกิจการที่อยูใตฉายาของบริษัทนี้ หาไดแยกออกมา
เปนรัฐวสิาหกจิอยางเอกเทศ จวบจนกระทั่งบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํ ากัดไมสามารถ 
ทนขาดทนุตอไปอีกได ทั้งๆที่กระทรวงการคลังไดอัดฉีดเงินเขาไปเปนจํ านวนมาก ในที่สุด รัฐบาล
จงึตกลงใจยบุเลกิกิจการของบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํ ากัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2511

นบัต้ังแตวนัที่ 1 ตุลาคม 2511 เปนตนมา โรงงานกระดาษบางปะอินไดแปร
สภาพเปนรัฐวิสาหกิจโดยเอกเทศ โดยสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
ในการนี ้ โรงงานกระดาษบางปะอินรับโอนโรงงานและทรัพยสินจากบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหง
ชาต ิจ ํากดั โดยผานกระทรวงการคลังเปนเงิน 274,410,303.96 บาท

ภายหลังจากที่โรงงานกระดาษบางปะอินแปรสภาพเปนรัฐวิสาหกิจอยางเต็มตัว
แลว รัฐบาลยังคงมีนโยบายที่จะขายโรงงานดังกลาวนี้อีก แตในปงบประมาณ 2512 นั้นเอง  
โรงงานกระดาษบางปะอินกลับมีกํ าไรเล็กนอย (สยามรัฐ ฉบับวนัที่ 4 พฤศจิกายน 2511)

ในระยะแรก กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเปนเจาสังกัดใหมของโรงงานกระดาษ 
บางปะอินใชความพยายามอยูไมนอยที่จะใหโรงงานแหงนี้สามารถอยูรอดไดในทางธุรกิจ ขอมูล
จากสํ านักงบประมาณชวยใหเราทราบวา ในปงบประมาณ 2511 โรงงานกระดาษบางปะอิน 
ขาดทนุถงึ 14.014 ลานบาท แตกลับมีกํ าไร 1.786 ลานบาทในปงบประมาณ 2512 แลวขาดทุน
ติดตอกนัในระหวางปงบประมาณ 2513-2516 เปนจํ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 37.931 ลานบาท ในป 
งบประมาณ 2517 กลับมีกํ าไร 5.685 ลานบาท แลวหลังจากนั้นก็ขาดทุนติดตอกัน 3 ปในระหวาง
ปงบประมาณ 2518-2520 แตกลับมีกํ าไรอีกในระหวางปงบประมาณ 2521-2523 และขาดทุน 
อีกครัง้หนึง่ในปงบประมาณ 2524 ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1

จากประวัติความเปนมาของโรงงานกระดาษบางปะอินดังที่พรรณนาขางตนนี้  
เราจะเห็นไดวา การที่โรงงานดังกลาวนี้ถือกํ าเนิดจากความฉอฉลนับเปนปจจัยสํ าคัญที่ทํ าให 
ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานดังกลาวนี้ต่ํ ากวาที่ควรจะเปน และกอใหเกิดปญหาสั่งสมตลอด
มา อยางไรก็ตามประสิทธิภาพการผลิตมิใชปจจัยเดียวที่ทํ าใหโรงงานดังกลาวนี้ประสบการ 
ขาดทนุ  นโยบายของรัฐบาลก็มีสวนในการสรางปญหานี้ดวย

รัฐบาลมีนโยบายควบคุมราคากระดาษซึ่งมีผลกระทบกระเทือนตอฐานะ 
การประกอบการของโรงงานกระดาษบางปะอินโดยตรง ในป 2521 นายสมนึก ประดิษฐวณิช  
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ผูอํ านวยการโรงงานกระดาษบางปะอินในขณะนั้นใหสัมภาษณนิตยสารรัฐวิสาหกิจ ฉบับเดือน
มถินุายน - กรกฎาคม 2521 วา

“… สํ าหรบัในปนี้ (2521) ราคากระดาษในความควบคุมของกระทรวงพาณิชย 
 ตกราคาตันละ 12,000 บาท ซึ่งบังคับใชมาตั้งแตป 2517 แลว ทวาคาใชจาย 
 และตนทุนการผลิตใน 2-3 ปที่ผานมาสูงขึ้น เพราะพวกวัตถุดิบ สารเคมี  
 ตลอดจนคาจางแรงงานก็ข้ึนราคาหมด โรงงานจึงจํ าตองดํ าเนินการขอใหมีการ 
 ปรับปรุงราคากระดาษบาง …”

นโยบายการควบคุมราคากระดาษของกระทรวงพาณิชยจึงมีผลกระทบกระเทือน 
ตอผลการประกอบการของโรงงานกระดาษบางปะอินอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได เพราะในขณะที่ 
ตนทุนการผลิตของโรงงานตองผันแปรไปตามภาวการณในตลาด แตราคาผลผลิตกลับตองถูก 
ตรึงไวโดยนโยบายของรัฐบาล โดยที่กระทรวงพาณิชยมิไดมีการปรับเปลี่ยนราคาควบคุมอยาง 
ทนัการณ  แตปญหาพื้นฐานก็คือ  เหตุใดกระทรวงพาณิชยจึงตองควบคุมราคากระดาษ

ในชวงที่เกิดวิกฤติการณเยื่อกระดาษในระหวางป 2515-2516 เนื่องจากเกิด
ปญหาฝนแลงและอุทกภัยในประเทศผูผลิตที่สํ าคัญ โรงงานกระดาษบางปะอินกลับตองทํ าหนาที่
ตรึงราคากระดาษในทองตลาดตามนโยบายรัฐบาล โดยขายกระดาษพิมพเขียนในราคา 8,000-
12,000 บาทตอตัน ในขณะที่ราคาตลาดขึ้นถึงตันละ 18,000 บาท

เต้ียอุมคอม
โรงงานกระดาษบางปะอินลํ าพังแตตนเองก็ยังเอาตัวไมรอดอยูแลว ยังถูกผีซํ้ า 

ด้ํ าพลอยอกี โดยในป 2516 คณะรัฐมนตรีมีมติยุบเลิกกิจการของโรงงานกระดาษไทย อันประกอบ
ดวยโรงงานกระดาษสามเสน โรงงานกระดาษกาญจนบุรี และโรงพิมพกระดาษไทย เพื่อขายใหแก
เอกชน เนื่องจากประสบการขาดทุน แตในระหวางที่ยังขายไมไดนี้ โรงงานกระดาษบางปะอิน 
เปนผูรับชวงดํ าเนินการตอไป การที่โรงงานกระดาษบางปะอินตองรวมตัวกับโรงงานกระดาษไทย
ดังกลาวนี ้ ท ําใหสถานการณเลวรายลงไปอีก  เพราะเปนการรวมกิจการที่ตางประสบการขาดทุน
เขาดวยกัน

ขาย ขาย ขาย แตใครเลาจะซื้อ
ในชวงเวลา 14 ประหวางปงบประมาณ 2511-2524 โรงงานกระดาษบางปะอิน

ประสบการขาดทนุ 9 ป และมีกํ าไรเพียง 5 ป ในปที่มีกํ าไร ผลกํ าไรรวมทั้งสิ้น 56.801 ลานบาท 
แตการขาดทนุในปที่ขาดทุนมียอดรวมถึง 122.107 ลานบาท ผลการประกอบการในรอบ 14 ป 
ดังกลาวนีจ้งึมียอดขาดทุนสุทธิรวมทั้งสิ้น 65.306 ลานบาท
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ในที่สุด กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเปนผู ควบคุมโรงงานกระดาษบางปะอิน 
ยอมรับอยางหนาชื่นตาบานวา มิอาจผาตัดโรงงานดังกลาวนี้ใหสํ าเร็จลุลวงได จึงเสนอตอ 
คณะรฐัมนตรใีหมีมติขายโรงงานดังกลาวนี้แกเอกชนตอไป ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
เมือ่วนัที่ 12 เมษายน 2526 (มติชน ฉบับวนัที่ 15 เมษายน 2526)

การตดัสนิใจขายโรงงานกระดาษบางปะอินในครั้งนี้ นับวาสอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาลเปรม 4 ที่ใหสัญญาประชาคมวา “… จะไมยอมใหรัฐวิสาหกิจที่หยอนประสิทธิภาพ 
มาเปนภาระของรัฐบาลและประชาชนอีกตอไป …”  ทัง้ยงัสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม
ทีรั่ฐบาลยดึถอือีกดวย ทั้งนี้เพราะเหตุวา กระดาษเปนสินคาเอกชน ซึ่งเอกชนสามารถทํ าการผลิต
ไดโดยทีม่ปีระสิทธิภาพมากกวารัฐบาลดวยซํ้ า จึงไมมีเหตุผลที่รัฐบาลจะเขาไปเปนผูผลิตโดยตรง

ปญหาพืน้ฐานมีอยูวา ใครเลาจะซื้อ ?1

                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร มติชนสุดสัปดาห ฉบับวันอาทิตยที่ 12 - 18 มิถุนายน 2526
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ตารางที่ 1
รายได รายจาย และกํ าไรของโรงงานกระดาษบางปะอิน

ปงบประมาณ 2511 – 2524
(ลานบาท)

ปงบประมาณ รายได รายจาย กํ าไร (+) 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     เอกสารงบประมาณประจํ าปงบประมาณตางๆ
หมายเหตุ    ขอมูลปงบประมาณ 2523 และ 2524 เปนตัวเลขประมาณการ
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