คอลัมน “เศรษฐทรรศนเจาพระยา”
นิตยสารผูจัดการรายเดือน ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2547

Parmalat
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การลมละลายของ Parmalat ไมเพียงแตสั่นคลอนระบบเศรษฐกิจอิตาลีและสหภาพ
ยุโรปเทานัน้ หากยังสะทอนใหเห็นจุดออนของระบบทุนนิยมโลกอีกดวย
Parmalat เติบใหญจากธุรกิจครอบครัวมาเปนบรรษัทระหวางประเทศ โดยใชเวลา
เพียง 30 ปเศษ ธุรกิจดั้งเดิม คือการผลิต Parma Ham และมะเขือเทศกระปอง Parma Ham เปน
แฮมทีม่ ชี อื่ เสียง ผูเชี่ยวชาญเรื่องแฮมยอมตองรูจัก Parma Ham วาเปนแฮมรสเลิศ ประชาชนชาว
อิตาลีรจู กั Parma Ham ดุจเดียวกับที่คนไทยรูจักขาวหอมมะลิ ชื่อ Parma Ham และขาว
หอมมะลิกลายมาเปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indications) ตามกติกาการคา
ระหวางประเทศ
Parmalat เติบใหญจากฝมือการบริหารจัดการของคาลิสโต ทานซิ (Calisto Tanzi)
เมือ่ เมลคิออรเร ทานซิ (Melchiorre Tanzi) ผูเปนบิดาถึงแกกรรมในป 2504 คาลิสโต ทานซิ มีอายุ
เพียง 22 ป และกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ทานซิตองออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อมาดูแลธุรกิจของ
ครอบครัว หลังจากที่บริหารจัดการธุรกิจของครอบครัวไดไมนาน ทานซิก็ปรับทิศทางธุรกิจมุงสูการ
ผลิตนมและผลิตภัณฑนมเปนดานหลัก Calisto Tanzi & Sons-Salamis and Preserves
เติบใหญจากธุรกิจนมและผลิตภัณฑนม ดวยการตั้งโรงงานในเมืองคอลเล็กคิโอ (Collechio) ซึ่ง
อยูใ กลเมืองปารมา ผลิตนมสงตามบานในเมืองปารมา เยนัว ฟลอเรนส และโรม เงื่อนไขสําคัญ
ทีเ่ กือ้ กูลการเติบโตของธุรกิจอยูที่การใชประโยชนจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี ในการนี้ทานซิ
อาศัยการสรางพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับ Tetra Pak บริษัทเทคโนโลยีสวีเดน เริ่มตนดวยการซื้อ
กลองบรรจุนมจาก Tetra Pak กลองบรรจุนมนั้นมีขอดีอยางนอย 2 ประการ ประการแรก เมื่อผู
บริโภคดื่มนมหมดแลวสามารถทิ้งกลองไดทันที อีกทั้งยังสามารถประทับเครื่องหมายการคาบน
กลองนมไดดวย ประการที่สอง กลองบรรจุนมชวย ยืดอายุนมใหอยูไดอยางนอย 3 วัน โดยไมบูด
ดวยเหตุดงั นี้ นมกลองยี่หอ Parmalat (แปลวา The Milk of Parma) จึงปรากฏตัวในโลก ผูบริโภค
และขยายตัวตามการขยายตัวของ Parmalatization
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Parmalat ขยายตัวอยางกาวกระโดดอีกครั้งหนึ่งเมื่อซื้อเทคโนโลยี UHT (Ultra High
Temperature) จาก Tetra Pak ในป 2509 Parmalat เปนบริษัทนมบริษัทแรกๆที่ผลิตนม UHT
ซึง่ มีอายุยาวนานอยางนอย 6 เดือน
การผลิตนมทีม่ ลี ักษณะหลากหลาย (Product Differentiation) นับเปนยุทธวิธีสําคัญ
ในการเติบโตของ Parmalat นอกจากการผลิตนมธรรมดาแลว ยังผลิตนมผสมวิตามินซี (Latte
Vita C) นมผสมวิตามิน 7 ชนิด และนมพรองไขมัน
นับตัง้ แตตนทศวรรษ 2520 Parmalat เริ่มกระจายการผลิตสูเนย เนยแข็ง ซอส และ
ขนม ครั้นในทศวรรษ 2530 Parmalat รุกคืบไปผลิตนํ้าผลไม ซอสผัก โยเกิรตและครีม ซุป และ
คุกกี้
ในปจจุบนั ผลผลิตของ Parmalat จําแนกออกเปน 4 กลุม อันประกอบดวย Milk,
Dairy, Beverage, Bakery และผลิตภัณฑอื่น
เพียงชั่วเวลาหนึ่งทศวรรษที่ทานซิยึดกุมการบริหารจัดการ Parmalat เริ่มขยาย
อาณาจักรออกนอกอิตาลี เริ่มตนดวยบราซิลในป 2517 ในปจจุบัน Parmalat มีศูนยการผลิต
ทัว่ โลก 139 ศูนยและมีสาขาในประเทศตางๆ รวม 30 ประเทศ ประเทศสุดทายที่ Parmalat เขาไป
ลงทุน คือ ไทยในป 2545 Parmalat มีพนักงานทั่วโลกรวม 36,356 คน อาณาจักรของ Parmalat
ปรากฏในทุกทวีป แตนํ้าหนักอยูที่ละตินอเมริกาและยุโรปตะวันออก
การขยายอาณาจักรและการขยายฐานธุรกิจอยางรวดเร็วเกินกวาความสามารถ
ในการบริหารจัดการ นับเปนเหตุปจจัยสําคัญอันนําจุดจบมาสูอาณาจักร Parmalat
Parmalat ไมเพียงแตจะขยายฐานธุรกิจจากการผลิตนมและผลิตภัณฑนมเทานั้น
หากยังเขาไปครอบกิจการตางๆเปนวาเลน ธุรกิจจํานวนมากที่ Parmalat ไลลาซื้อมาหางไกลจาก
ธุรกิจแกนของ Parmalat ดังเชน การซื้อสถาบันการเงินในละตินอเมริกา เปนตน
ตัวทานซิมคี วามชืน่ ชอบกีฬาเปนพิเศษ จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่เมื่อลืมตาอาปาก
ได ทานซิไลลาซื้อสโมสรฟุตบอลโดยเฉพาะอยางยิ่ง A.C.Parma แต Parmalat มิไดเปนเจาของ
สโมสรฟุตบอลเพียงแหงเดียว หากยังเขาไปซื้อสโมสรฟุตบอลในบราซิล อุรุกวัย เม็กซิโก และ
รัสเซียดวย นอกจากสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงดุจดัง A.C.Parma แลว Parmalat ยังเปนเจาของ
สโมสรฟุตบอล Palmeiras ในบราซิลอีกดวย
นอกจากกีฬาฟุตบอลแลว ทานซิยังชอบรถแขงและสกีเปนชีวิตจิตใจ จึงมิใชเรื่อง
นาประหลาดใจที่ Parmalat เปนสปอนเซอรนักแขงรถชื่อดัง ดังเชน นิกิ เลาดา (Niki Lauda) อีกทั้ง
เปนสปอนเซอรนักสกีชื่อดัง ดังเชน กุสตาโว โธนิ (Gustavo Thoeni) บรรดานักกีฬาที่มี Parmalat
เปนสปอนเซอร จะติดเครื่องหมายการคา Parmalat-Milk of Champions
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Parmalat ขยายฐานธุ รกิจ และขยายอาณาจักรดวยการระดมเงินทุนจากตลาด
หลักทรัพย เมือ่ Parmalat มีฐานะการเงินอันมั่นคง หลักทรัพยที่ Parmalat นําออกจําหนายขาย
ไดไมยาก แตเปนเพราะ Parmalat ขยายฐานธุรกิจและขยายอาณาจักรรวดเร็วเกินกวาความ
สามารถในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแตทศวรรษ 2530 เปนตนมา โครงการ
ลงทุน จํานวนมากไมสมเหตุสมผล อีกทั้งมีการใชจายเงินทุนอยางฟุมเฟอย Parmalat จึงเริ่มมี
ปญหาความงอนแงนทางการเงิน
แตความงอนแงนทางการเงินมิไดเกิดจากการบริหารธุรกิจอยางผิดพลาดเทานั้น หาก
ยังเปนผลจากการเลนแรแปรธาตุทางการเงินของผูบริหารอีกดวย ความไมชอบมาพากลเริ่ม
เผยโฉมเมือ่ Parmalat ตั้งฐานการเงินในหมูเกาะที่เปน Offshore Financial Centres ทั้ง
Cayman Islands และ Netherlands Antilles Parmalat จัดตั้งบริษัทเงินทุน Epicurm และ
Bonlat Finance Corporation ในหมูเ กาะเคยแมน และจัดตั้งบริษัท Curcustler และ Zilpa ใน
Netherlands Antilles ดวยการใชฐานการเงินที่ปราศจากความโปรงใสเชนนี้เอง ผูบริหาร
Parmalat สามารถผันทรัพยากรทางการเงินของบริษัทไปใชสวนตัว ทานซิยอมรับภายหลังจากถูก
ตํารวจอิตาลีจบั วา ไดผันเงินจํานวน 500 ลานยูโรไปใหลูกสาว นอกนั้นตองไปถามฟาอุสโต
ตอนนา (Fausto Tonna) ผูจัดการดานการเงิน (CFO) ของ Parmalat ในขณะที่ตอนนายืนยันวา
ทานซิรบั รูก ระบวนการเลนแรแปรธาตุทางการเงินทั้งหมดตั้งแตตน
นอกจากจะมีการบริหารการเงินที่ไมชอบมาพากลแลว กระบวนการตรวจสอบบัญชี
ยังหยอนยานอีกดวย Grant Thornton บรรษัทบัญชีระหวางประเทศ (อเมริกัน) ขนาดกลางเปนผู
ตรวจสอบบัญชีของ Parmalat ตั้งแตป 2533 จวบจนถึงป 2542 จึงเปลี่ยนผูตรวจสอบบัญชีเปน
Deloitte Touche Tohmatsu เพราะกฎหมายอิตาลีหามตรวจสอบบัญชีติดตอกันเกินกวา 8 ป
แม Deloitte จะเปนผูตรวจสอบบัญชี Parmalat โดยนิตินัย แต Deloitte กลับมอบหมาย Grant
Thornton เปนผูต รวจสอบบัญชีสาขา ทั้งนี้มีขอนาสังเกตวา ในป 2542 สินทรัพยของสาขามีมูลคา
คิดเปน 22% ของสินทรัพยรวมของ Parmalat ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเปน 49% ในป 2545 Grant
Thornton จึงมีบทบาทในการตรวจสอบบัญชีไมยิ่งหยอนกวา Deloitte
ความงอนแงนทางการเงินของ Parmalat ปรากฏอยางชัดเจนตนเดือนธันวาคม 2545
เมือ่ ไมสามารถชําระหนี้ (พันธบัตร) ที่ครบกําหนด ทั้งที่มีเงินฝากจํานวน 3,950 ลานยูโร Bank of
America ซึง่ ถือโดย Bonlat ในหมูเกาะเคยแมน แตตอมา Bank of America แจงวา ยอดเงินฝาก
ดังกลาวไมมีตัวตน คําประกาศของ Bank of America นํา Parmalat ไปสูภาวะลมละลาย
การลมละลายของ Parmalat กอใหเกิดเสียงวิพากษวาดวยบรรษัทภิบาลของบริษัท
ยักษใหญในยุโรป เพราะกอนหนานี้มีบรรษัทยักษใหญในยุโรปที่ประสบความงอนแงนทางการเงิน
อันเกิดจากความไมชอบมาพากลในการบริหาร ไมวาจะเปน Skandia แหงสวีเดน Ahold แหง
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เนเธอรแลนด Vivendi แหงฝรั่งเศส หรือแมแต Fiat แหงอิตาลี ขอสรุปก็คือ Enron มิไดมีเฉพาะ
ในสหรัฐอเมริกา หากยังมีในยุโรปอีกดวย
Parmalat จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงนครมิลานตั้งแตป 2533 การลมละลาย
นอกจากจะทําใหผถู ือพันธบัตร (เจาหนี้) เสียประโยชนแลว ยังทําใหผูถือหุนเสียประโยชนอีกดวย
กรณีทเี่ กิดขึน้ ครั้งนี้บงชี้วา ระบบการเงินที่พึ่งพิงตลาด (Market-Based Financial System) มิไดมี
ประสิทธิภาพทีด่ ไี ปกวาระบบการเงินที่พึ่งพิงธนาคาร (Bank-Based Financial System) เนื่องจาก
มีปญหาความไมสมบูรณของสารสนเทศ มิหนํ าซํ้ าผูตรวจสอบบัญชียังมิไดชวยใหสารสนเทศ
สมบูรณขึ้นอีกดวย
จําเลยในคดี Parmalat มิไดมีแตคาลิสโต ทานซิ CEO และฟาอุสโต ตอนนา CFO
เทานัน้ หากแตผูตรวจสอบบัญชี ทั้ง Grant Thornton และ Deloitte Touche Tohmatsu รวมทั้ง
สถาบันการเงิน ดังเชน Bank of America และอื่นๆตองรวมเปนจําเลยดวย

