คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2542

บางจาก ปตท. และรัฐบาลชวน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
คุณโสภณ สุภาพงษ แถลงขาวเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2542 ขอลาออกจาก
ตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) โดยจะมีผลตั้งแตวันที่
1 กันยายน 2542 การลาออกดังกลาวนี้เปนผลจากความขัดแยงที่มีกับขาราชการระดับสูงใน
กระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ประเด็นเกี่ยวกับการขายบริษัทบางจากฯ
การลาออกจากตํ าแหน ง ของคุ ณ โสภณสร า งความไม พ อใจแก ผู  นํ ารั ฐ บาล
นายชวน หลีกภัย อยางปราศจากขอกังขา ในเมื่อคุณโสภณมีสถานะทางสังคมระดับที่มีผูคนใน
สังคมศรัทธานับถือ อีกทั้งมีความสัมพันธกับเครือขายองคกรพัฒนาเอกชนทั่วประเทศ นอกจากนี้
ยังเคยไดรบั รางวัลแมกไซไซอีกดวย ผูนํารัฐบาลชวนมองวา คุณโสภณกําลังกวนนํ้าใหขุน เพราะ
คณะกรรมการกํากับนโยบายรัฐวิสาหกิจ (กนร.) มีมติแตเดือนมีนาคม 2542 แลววา จะนําหุน
จํานวน 32% ทีธ่ นาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.)
ถืออยูออกขายใหแกประชาชน 16% และแกพนั ธมิตรรวมทุนอีก 16%
หนังสือพิมพ มติชน ฉบับวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2542 พาดหัวขาววา "ธารินทร
'อัด' โสภณกลาง ครม. แฉเอาเงินกูบางจากฝากกินดอก" ทัง้ นีโ้ ดยรายงานขาวการประชุมคณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2542 วา นายธารินทร นิมมานเหมินท รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลัง วิพากษประพฤติกรรมของคุณโสภณ และผลการประกอบการของบริษัทบางจากฯ
แตแลวในวันตอมา นายธารินทรปฏิเสธรายงานขาวดังกลาวนี้ หนังสือพิมพมติชน ฉบับวัน
พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2542 พาดหัววา "ธารินทรแจงไมไดจวกโสภณ ยันขาวเท็จเอาเงินกูฝาก
กินดอกเบี้ย" ในการนี้ นายวิษณุ เครืองาม เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ยืนยันวา นายธารินทรไมไดพูด
ใหคณ
ุ โสภณหรือบริษัทบางจากฯ เสียหายแมแตนอย
ผมไดยินเรื่องความเสียหายทางการเงินของบริษัทบางจากฯมานานนับป ขาว
บางกระแสมาจาก ปตท. และบางกระแสมาจากสํ านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ บางกระแสเลาลือวา บริษัทบางจากฯเผชิญปญหาทางการเงินมาเปนเวลาชานาน
แตเปนเพราะคุณโสภณมีความเกงกาจในการตกแตงบัญชี ขอมูลการขาดทุนจึงไมปรากฏอยาง
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เดนชัด บางสําเนียงก็กลาวขานวา บริษัทบางจากมีรายไดหลักจากดอกเบี้ย ดวยการกูเงินจาก
ตางปะเทศ ซึ่งเสียดอกเบี้ยอัตราตํ่ามาฝากภายในประเทศ ซึ่งไดดอกเบี้ยในอัตราสูง ทั้งๆที่ผล
การประกอบการจากธุรกิจนํ้ามันยํ่าแย แตเปนเพราะรายไดจากดอกเบี้ย จึงทําใหบัญชีของบริษัท
บางจากฯแลดูสวย
ผมรับฟงเสียงรํ่ าลือเหลานี้ชนิดฟงหูไวหู เพราะไมเชื่อวาการตกแตงบัญชีจะ
เปนไปไดโดยงาย ในเมื่อตองผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท ผูตรวจสอบบัญชี และ
สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ยิ่งการกูเงินจากตางประเทศเพื่อฝากกินดอกก็ตองไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการฯ
แตการทีม่ เี สียงเลาลือในทางที่ทําใหบริษัทบางจากฯ เสียหาย แสดงใหเห็นอยาง
ชัดเจนวา ถึงคุณโสภณจะมีมิตรจํานวนมาก แตก็มีศัตรูจํานวนหานอยไม
บริษทั บางจากฯ กอเกิดจากนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมในยุครัฐบาลพลเอกเปรม
ติณสูลานนท เมื่อรัฐบาลดังกลาวยึดโรงกลั่นนํ้ามันคืนจากบริษัท ซัมมิท จํากัด ดวยเหตุที่มีปญหา
ขอพิพาทแรงงานและการเรียกรองจากผูบริหารบริษัท จนมีการหยุดการผลิตอยูบอยครั้งถึงระดับ
ที่สรางปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ บุคคลสําคัญที่อยูเบื้องหลังกระบวนการยึดโรงกลั่นนํ้ามัน
ดังกลาวนี้ คือ นายไตรรงค สุวรรณคีรี
คุณโสภณ สุภาพงษ ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญบริษัท
บางจากฯ ตัง้ แตแรกกอตั้งในป 2528 โดยที่กอนหนานั้นเคยเปนพนักงานบริษัท เอสโซ แสตนดารด
(ประเทศไทย) จํากัด และตอมาดํารงตําแหนงรองผูวาการ ปตท.
คุณโสภณโชวผลงานดวยการอุดชองรั่วไหลทางการเงิน ซึ่งตรวจพบในโรงกลั่น
นํามั
้ นบางจาก แตบริษัทบางจากฯ ภายใตการนําของคุณโสภณมิไดจํากัดธุรกรรมเฉพาะแตการ
กลั่นนํ้ามันเทานั้น หากแตกาวไปประกอบธุรกิจการจําหนายนํ้ามันดวย จุดเปลี่ยนผันดังกลาวนี้
ทําใหบริษัทบางจากฯ ผงาดขึ้นมาเปนคูแขงของ ปตท. สถานีจาหน
ํ ายนํ้ามันบางจากผุดขึ้นมา
แขงขันกับปม ปตท. การแขงขันทั้งในดานราคาและดานอื่นลวนเปนประโยชนแกประชาชน
ผูบริโภคทั้งสิ้น แตผูบริหาร ปตท. มิไดรสู ึกหรรษากับการกาวเขามาเปนคูแขงของบริษัทบางจากฯ
ทัง้ ๆทีค่ ุณโสภณเปนขาเกาเตาเลี้ยงของ ปตท. แตกลับกระทําการเสมือนหนึ่งการทุบหมอขาวของ
ปตท. ขางคุณโสภณก็อาจตองการแสดงใหสาธารณชนเห็นวา บริษัทบางจากฯภายใตการบริหาร
ของตนสามารถใหบริการประชาชนไดดีกวาปตท. ไมวาคุณโสภณจะมีเจตนารมณที่แทจริงอยางไร
แตการที่คุณโสภณหาญกลากาวเขาสู 'ทางปน' ของปตท. จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่คุณโสภณ
สราง 'ศัตรู' ใหตัวเอง
คุณโสภณบริหารบริษัทบางจากฯในแนวทางที่แตกตางจาก ปตท. โดยสิ้นเชิง
ในขณะที่ ปตท. สวมวิญญาณสัตวเศรษฐกิจเติบใหญเปนบรรษัทระหวางประเทศของโลกที่สาม
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(Third World Multinational) ขยายกิง่ กานสาขาไปสูประเทศเพื่อนบาน ในนามของการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ปตท. ขยายธุรกิจชนิดที่ไมคํานึงถึงความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และไมคํานึงถึง
ความเปนมิตรแมกับประชาชนทองถิ่นเจาของแผนดินไทย ในกรณีตรงกันขาม บริษัทบางจากฯ
พยายามเชื่อมโยงธุรกิจกับเศรษฐกิจชุมชนและใชสถานีจํ าหนายนํ้ ามันเปนฐานในการเกื้อกูล
เศรษฐกิจชาวบาน กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ในขณะที่ ปตท. ยึดกุมยุทธศาสตรโลกานุวัตรพัฒนา
บริษทั บางจากฯ กลับเดินตามยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่นพัฒนา
กระนั้ น ก็ ต าม บริ ษั ท บางจากฯมิ อ าจรอดพ น คลื่ น เศรษฐกิ จ อั น เกิ ด จาก
วิกฤติการณการเงินนับตั้งแตป 2540 เปนตนมา ผลกระทบดังกลาวนี้มีอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่ง
เปนผลกระทบอันเกิดจากการที่บริษัทบางจากฯ กูเงินจากตางประเทศ เมื่อเกิดวิกฤติการณคาเงิน
บาท ภาระในการชําระเงินกูตางประเทศยอมมีมากขึ้น บริษัทบางจากฯ มีเครดิตดีพอที่จะกูเงินจาก
ตางประเทศ โดยไมตองใหรัฐบาลคํ้าประกัน แตเมื่อเกิดวิกฤติการณการเงินขึ้นแลว บรรดาเจาหนี้
ลวนตองการใหรัฐบาลคํ้าประกันเงินกูของบริษัทบางจากฯ และนี่เองที่ทําใหบริษัทบางจากฯตอง
วิ่งไปซบอกกระทรวงการคลัง และอาจเปนตนตอของขาวลือตางๆตามมา ในอีกดานหนึ่งภาวะ
ตกตําทางเศรษฐกิ
่
จ ประกอบกับภาวะราคานํ้ามันตกตํ่า สงผลใหรายไดจากธุรกิจนํ้ามันตกตํ่าตาม
ไปดวย
การทีบ่ ริษทั บางจากฯตองใหกระทรวงการคลังคํ้าประกันเงินกูตางประเทศ ทําให
บริษัทบางจากฯตองสูญเสียเสรีภาพทางการเงินระดับหนึ่ง และนี่เองอาจเปนเหตุปจจัยสําคัญ
ที่ ทํ าให บ ริ ษั ท บางจากฯตกเป น เป า ของนโยบายการถ า ยโอนการผลิ ต ไปสู  ภ าคเอกชน
(Privatization) ของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย โดยที่นโยบายดังกลาวเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไข
การไดมาซึ่งเงินกูฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหวางปะเทศ (IMF Conditionalities) อุตสาหกรรม
ผลิ ต ภั ณ ฑ ป  โ ตรเลี ย มเป น เป า แห ง การถ า ยโอนการผลิ ต ไปสู  ภ าคเอกชน เพราะเหตุ ที่ เ ป น
อุตสาหกรรมทีบ่ รรษัทยักษใหญระหวางประเทศมีผลประโยชนอยางหนาแนน ขณะเดียวกัน ความ
ขัดแยงระหวางประษัทบางจากฯ กับ ปตท. ก็มสี ว นในการสรางกระแสการขายบริษัทบางจากฯ
มิไยตองกลาววา ปตท. ก็มคี วามตองการครอบกิจการของบริษัทบางจากฯดวย
บริษัทบางจากฯขาดทุนจากการประกอบการในป 2540 รวมทั้งสิ้น 3,785
ลานบาท กระนัน้ ก็ตาม ก็ยังเปนผลขาดทุนที่ตํ่ากวาโรงกลั่นนํ้ามันทุกโรง ซึ่งลวนแลวแตขาดทุน
มากกวา 10,000 ลานบาท ในป 2541 บริษัทบางจากฯมีกําไร 59 ลานบาท ในขณะที่โรงกลั่นอื่นๆ
ลวนประสบการขาดทุน
เมื่อพิจารณายอดขาดทุนสะสมเมื่อสิ้นป 2540 บริษัทบางจากฯมียอดขาดทุน
สะสมเพียง 1,872 ลานบาท เทียบกับโรงกลั่นนํ้ามันไทยออยล 7,919 ลานบาท โรงกลั่นนํ้ามัน
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ระยอง 37,339 ลานบาท โรงกลั่นนํ้ามันสตาร 30,079 ลานบาท และโรงกลั่นนํ้ามันเอสโซ 20,026
ลานบาท (มติชน ฉบับวันที่ 19 มิถุนายน 2542)
เหตุใดบริษทั บางจากฯจึงมีผลการประกอบการดีกวาโรงนํ้ามันอื่นๆ?
การตั ด สิ น ใจในการบริ ห ารจั ด การอย า งถู ก ต อ งนั บ เป น อรรถาธิ บ ายสํ าคั ญ
ของปรากฏการณดังกลาวนี้ ในประการแรก ในขณะที่โรงกลั่นนํ้ามันอื่นๆตัดสินใจลงทุนหนวย
แครกเกอร บริษทั บางจากฯตัดสินใจในทิศทางตรงกันขาม ทําใหไมตองแบกรับภาระทางการเงิน
จํานวน 13,000 ลานบาท ในประการที่สอง บริษัทบางจากฯตัดสินใจขยายการลงทุนในธุรกิจ
การจําหนายนํ้ามันในระดับการคาปลีก ซึ่งใหผลตอบแทนสูงกวาการขายสง
รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงการคลั ง ตระหนั ก แก ใ จดี ว  า บริ ษั ท บางจากฯมี ผ ล
การประกอบการดีกวาโรงกลั่นนํ้ามันทุกโรง การที่จะดันทุรังขายบริษัทบางจากฯจึงมิใชเรื่องงาย
ในขณะที่กระทรวงการคลังพยายามโฆษณาชวนเชื่อวา การถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชนเปน
นโยบายที่ดีเลิศ โดยอางเหตุผลวา วิสาหกิจเอกชนมีประสิทธิภาพในการประกอบการเหนือกวา
รัฐวิสาหกิจ แตในกรณีบริษัทบางจากฯ ขอเท็จจริงมิไดเปนเชนนั้น ไมเพียงแตบริษัทบางจากฯจะมี
ผลการประกอบการในรูปตัวเงินดีกวาโรงกลั่นนํ้ามันอื่นๆเทานั้น หากยังสรางประโยชนแกสังคม
ดวยการเชือ่ มโยงธุรกิจกับเศรษฐกิจชุมชนอีกดวย โดยที่โรงกลั่นนํ้ามันอื่นๆหาไดสรางผลเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจเชนวานี้ไม ความขอนี้ครอบคลุมถึง ปตท. ดวย
นํ้ามันเปนสินคาเอกชน (Private Good) กลาวในเชิงทฤษฎีแลว ไมมีเหตุผล
สนับสนุนใหรัฐบาลกาวลวงเขาไปทํ าการผลิต ปตท.และบริษัทบางจากฯกอเกิดจากนโยบาย
เศรษฐกิจชาตินิยม ทั้งนี้ดวยขออางที่วา นํ้ามันเปนสินคายุทธปจจัย อันมีผลตอเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและความมั่นคงแหงชาติ หากรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ตองการหันเข็มมุงสูนโยบาย
เศรษฐกิจเสรีนิยม อันเปนไปตามฉันทมติแหงวอชิงตัน (Washington Consensus) รัฐบาลก็ควร
ทีจ่ ะขายรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของกับนํ้ามันทั้งปวง รวมทั้ง ปตท. ดวย จึงจะชอบดวยหลักการ แต
ขอเท็จจริงทางการเงินที่ปรากฏในปจจุบันบงชี้วา หากรัฐบาลขายทั้ง ปตท. และบริษัทบางจากฯ
ธุรกิจนํ้ามันภายในประเทศจะตกอยูในอํานาจผูกขาดของบริษัทตางดาว ซึ่งไมมีหลักประกันวา
จะชวยเพิ่มพูนสวัสดิการของประชาชนผูบริโภค
ไมวาคุณโสภณจะลาออกจากตํ าแหนงกรรมการผูจัดการใหญบริษัทบางจากฯ
ดวยเหตุผลแทจริงประการใด แตคุณโสภณไดชวยกระตุนใหสังคมไทยใชความคิดมากขึ้นเกี่ยวกับ
นโยบายการถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน

