
คอลมัน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจดัการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2542

บางจาก ปตท. และรัฐบาลชวน

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 คุณโสภณ สุภาพงษ แถลงขาวเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2542 ขอลาออกจาก
ตํ าแหนงกรรมการผูจัดการใหญบริษัท บางจากปโตรเลียม จํ ากัด (มหาชน) โดยจะมีผลต้ังแตวันที่ 
1 กันยายน 2542 การลาออกดังกลาวนี้เปนผลจากความขัดแยงที่มีกับขาราชการระดับสูงใน
กระทรวงการคลังและสํ านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ประเดน็เกี่ยวกับการขายบริษัทบางจากฯ

การลาออกจากตํ าแหนงของคุณโสภณสรางความไมพอใจแกผู นํ ารัฐบาล 
นายชวน หลกีภยั อยางปราศจากขอกังขา ในเมื่อคุณโสภณมีสถานะทางสังคมระดับที่มีผูคนใน
สังคมศรทัธานบัถอื อีกทั้งมีความสัมพันธกับเครือขายองคกรพัฒนาเอกชนทั่วประเทศ นอกจากนี้
ยงัเคยไดรับรางวัลแมกไซไซอีกดวย ผูนํ ารัฐบาลชวนมองวา คุณโสภณกํ าลังกวนนํ้ าใหขุน เพราะ
คณะกรรมการกํ ากับนโยบายรัฐวิสาหกิจ (กนร.) มมีติแตเดือนมีนาคม 2542 แลววา จะนํ าหุน
จ ํานวน 32% ทีธ่นาคารกรุงไทย จํ ากัด (มหาชน) และการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.)  
ถอือยูออกขายใหแกประชาชน 16% และแกพนัธมิตรรวมทุนอีก 16%

หนงัสือพิมพ มติชน ฉบับวนัพธุที ่ 16 มิถุนายน 2542 พาดหัวขาววา "ธารินทร  
'อัด' โสภณกลาง ครม. แฉเอาเงินกูบางจากฝากกินดอก" ทัง้นีโ้ดยรายงานขาวการประชุมคณะ 
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2542 วา นายธารินทร นิมมานเหมนิท รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การคลัง วิพากษประพฤติกรรมของคุณโสภณ และผลการประกอบการของบริษัทบางจากฯ  
แตแลวในวันตอมา นายธารินทรปฏิเสธรายงานขาวดังกลาวนี้ หนังสือพิมพมติชน ฉบับวัน
พฤหสับดีที ่ 17 มิถุนายน 2542 พาดหัววา "ธารินทรแจงไมไดจวกโสภณ ยันขาวเท็จเอาเงินกูฝาก
กนิดอกเบี้ย" ในการนี ้นายวิษณุ เครืองาม เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ยืนยันวา นายธารินทรไมไดพูด
ใหคุณโสภณหรือบริษัทบางจากฯ เสียหายแมแตนอย

ผมไดยินเรื่องความเสียหายทางการเงินของบริษัทบางจากฯมานานนับป ขาว 
บางกระแสมาจาก ปตท. และบางกระแสมาจากสํ านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน 
แหงชาติ บางกระแสเลาลือวา บริษัทบางจากฯเผชิญปญหาทางการเงินมาเปนเวลาชานาน  
แตเปนเพราะคุณโสภณมีความเกงกาจในการตกแตงบัญชี ขอมูลการขาดทุนจึงไมปรากฏอยาง
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เดนชัด บางสํ าเนียงก็กลาวขานวา บริษัทบางจากมีรายไดหลักจากดอกเบี้ย ดวยการกูเงินจาก 
ตางปะเทศ ซึ่งเสียดอกเบี้ยอัตราตํ่ ามาฝากภายในประเทศ ซึ่งไดดอกเบี้ยในอัตราสูง ทั้งๆที่ผล 
การประกอบการจากธุรกิจนํ้ ามันยํ่ าแย แตเปนเพราะรายไดจากดอกเบี้ย จึงทํ าใหบัญชีของบริษัท
บางจากฯแลดูสวย

ผมรับฟงเสียงรํ่ าลือเหลานี้ชนิดฟงหูไวหู เพราะไมเชื่อวาการตกแตงบัญชีจะ 
เปนไปไดโดยงาย ในเมื่อตองผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท ผูตรวจสอบบัญชี และ
สํ านกังานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ยิ่งการกูเงินจากตางประเทศเพื่อฝากกินดอกก็ตองไดรับ
อนมุัติจากคณะกรรมการฯ

แตการทีม่เีสยีงเลาลือในทางที่ทํ าใหบริษัทบางจากฯ เสียหาย  แสดงใหเห็นอยาง
ชดัเจนวา ถึงคุณโสภณจะมีมิตรจํ านวนมาก แตก็มีศัตรูจํ านวนหานอยไม

บริษทับางจากฯ กอเกิดจากนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมในยุครัฐบาลพลเอกเปรม 
ติณสลูานนท เมื่อรัฐบาลดังกลาวยึดโรงกลั่นนํ้ ามันคืนจากบริษัท ซัมมทิ จ ํากัด ดวยเหตุที่มีปญหา
ขอพิพาทแรงงานและการเรียกรองจากผูบริหารบริษัท จนมีการหยุดการผลิตอยูบอยครั้งถึงระดับ 
ที่สรางปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ บุคคลสํ าคัญที่อยูเบื้องหลังกระบวนการยึดโรงกลั่นนํ้ ามัน 
ดังกลาวนี้  คือ  นายไตรรงค สุวรรณคีรี

คุณโสภณ สุภาพงษ ไดรับเลือกใหดํ ารงตํ าแหนงกรรมการผูจัดการใหญบริษัท
บางจากฯ ต้ังแตแรกกอต้ังในป 2528 โดยที่กอนหนานั้นเคยเปนพนักงานบริษัท เอสโซ แสตนดารด 
(ประเทศไทย) จํ ากัด  และตอมาดํ ารงตํ าแหนงรองผูวาการ ปตท.

คุณโสภณโชวผลงานดวยการอุดชองร่ัวไหลทางการเงิน ซึ่งตรวจพบในโรงกลั่น 
นํ ้ามนับางจาก  แตบริษัทบางจากฯ ภายใตการนํ าของคุณโสภณมิไดจํ ากัดธรุกรรมเฉพาะแตการ 
กลั่นนํ้ ามันเทานั้น หากแตกาวไปประกอบธุรกิจการจํ าหนายนํ้ ามันดวย จุดเปลี่ยนผันดังกลาวนี้ 
ท ําใหบริษัทบางจากฯ ผงาดขึ้นมาเปนคูแขงของ ปตท.  สถานจี ําหนายนํ้ ามันบางจากผุดขึ้นมา 
แขงขันกับปม ปตท.  การแขงขันทั้งในดานราคาและดานอื่นลวนเปนประโยชนแกประชาชน 
ผูบริโภคทั้งสิ้น  แตผูบริหาร ปตท. มไิดรูสึกหรรษากับการกาวเขามาเปนคูแขงของบริษัทบางจากฯ 
ทัง้ๆทีคุ่ณโสภณเปนขาเกาเตาเลี้ยงของ ปตท. แตกลบักระทํ าการเสมือนหนึ่งการทุบหมอขาวของ 
ปตท. ขางคณุโสภณก็อาจตองการแสดงใหสาธารณชนเห็นวา บริษัทบางจากฯภายใตการบริหาร
ของตนสามารถใหบริการประชาชนไดดีกวาปตท. ไมวาคุณโสภณจะมีเจตนารมณที่แทจริงอยางไร 
แตการที่คุณโสภณหาญกลากาวเขาสู 'ทางปน' ของปตท. จงึมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่คุณโสภณ
สราง 'ศัตรู' ใหตัวเอง

คุณโสภณบริหารบริษัทบางจากฯในแนวทางที่แตกตางจาก ปตท. โดยสิ้นเชิง  
ในขณะที่ ปตท. สวมวิญญาณสัตวเศรษฐกิจเติบใหญเปนบรรษัทระหวางประเทศของโลกที่สาม 
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(Third World Multinational) ขยายกิง่กานสาขาไปสูประเทศเพื่อนบาน ในนามของการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ ปตท. ขยายธรุกจิชนดิที่ไมคํ านึงถึงความเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และไมคํ านึงถึง
ความเปนมิตรแมกับประชาชนทองถิ่นเจาของแผนดินไทย ในกรณีตรงกันขาม บริษัทบางจากฯ 
พยายามเชื่อมโยงธุรกิจกับเศรษฐกิจชุมชนและใชสถานีจํ าหนายนํ้ ามันเปนฐานในการเกื้อกูล
เศรษฐกจิชาวบาน กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ในขณะที่ ปตท. ยึดกุมยทุธศาสตรโลกานุวัตรพัฒนา  
บริษทับางจากฯ กลับเดินตามยทุธศาสตรชุมชนทองถิ่นพัฒนา

กระนั้นก็ตาม  บริษัทบางจากฯมิอาจรอดพนคลื่นเศรษฐกิจอันเกิดจาก  
วกิฤตกิารณการเงินนับต้ังแตป 2540 เปนตนมา ผลกระทบดังกลาวนี้มีอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่ง
เปนผลกระทบอนัเกิดจากการที่บริษัทบางจากฯ กูเงินจากตางประเทศ  เมื่อเกิดวิกฤติการณคาเงิน
บาท ภาระในการช ําระเงินกูตางประเทศยอมมีมากขึ้น บริษัทบางจากฯ มีเครดิตดีพอที่จะกูเงินจาก
ตางประเทศ โดยไมตองใหรัฐบาลคํ้ าประกัน แตเมื่อเกิดวิกฤติการณการเงินขึ้นแลว บรรดาเจาหนี้
ลวนตองการใหรัฐบาลคํ้ าประกันเงินกูของบริษัทบางจากฯ และนี่เองที่ทํ าใหบริษัทบางจากฯตอง 
วิ่งไปซบอกกระทรวงการคลัง และอาจเปนตนตอของขาวลือตางๆตามมา ในอีกดานหนึ่งภาวะ 
ตกตํ ่าทางเศรษฐกิจ ประกอบกับภาวะราคานํ้ ามันตกตํ่ า สงผลใหรายไดจากธุรกิจนํ้ ามันตกตํ่ าตาม
ไปดวย

การทีบ่ริษทับางจากฯตองใหกระทรวงการคลังคํ้ าประกันเงินกูตางประเทศ ทํ าให
บริษัทบางจากฯตองสูญเสียเสรีภาพทางการเงินระดับหนึ่ง และนี่เองอาจเปนเหตุปจจัยสํ าคัญ 
ที่ทํ  าให บริษัทบางจากฯตกเป นเป าของนโยบายการถ ายโอนการผลิตไปสู ภาคเอกชน  
(Privatization) ของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย โดยที่นโยบายดังกลาวเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไข 
การไดมาซึ่งเงินกูฉุกเฉินจากกองทนุการเงินระหวางปะเทศ (IMF Conditionalities) อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑปโตรเลียมเปนเปาแหงการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน เพราะเหตุที่เปน 
อุตสาหกรรมทีบ่รรษทัยกัษใหญระหวางประเทศมีผลประโยชนอยางหนาแนน ขณะเดียวกัน ความ
ขัดแยงระหวางประษัทบางจากฯ กับ ปตท. กม็สีวนในการสรางกระแสการขายบริษัทบางจากฯ 
มไิยตองกลาววา ปตท. กม็คีวามตองการครอบกิจการของบริษัทบางจากฯดวย

บริษัทบางจากฯขาดทุนจากการประกอบการในป 2540 รวมทั้งสิ้น 3,785  
ลานบาท กระนัน้กต็าม กย็ังเปนผลขาดทุนที่ต่ํ ากวาโรงกลั่นนํ้ ามันทุกโรง ซึ่งลวนแลวแตขาดทุน
มากกวา 10,000 ลานบาท ในป 2541 บริษัทบางจากฯมีกํ าไร 59 ลานบาท ในขณะที่โรงกลั่นอื่นๆ
ลวนประสบการขาดทุน

เมื่อพิจารณายอดขาดทุนสะสมเมื่อส้ินป 2540 บริษัทบางจากฯมียอดขาดทุน
สะสมเพยีง 1,872 ลานบาท เทียบกับโรงกลั่นนํ้ ามันไทยออยล 7,919 ลานบาท โรงกลั่นนํ้ ามัน
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ระยอง 37,339 ลานบาท โรงกลั่นนํ้ ามันสตาร 30,079 ลานบาท และโรงกลั่นนํ้ ามันเอสโซ 20,026 
ลานบาท (มติชน ฉบับวนัที่ 19 มิถุนายน 2542)

เหตใุดบริษทับางจากฯจึงมีผลการประกอบการดีกวาโรงนํ้ ามันอื่นๆ?

 การตัดสินใจในการบริหารจัดการอยางถูกตองนับเปนอรรถาธิบายสํ าคัญ 
ของปรากฏการณดังกลาวนี้ ในประการแรก ในขณะที่โรงกลั่นนํ้ ามันอื่นๆตัดสินใจลงทุนหนวย
แครกเกอร บริษทับางจากฯตัดสินใจในทิศทางตรงกันขาม ทํ าใหไมตองแบกรับภาระทางการเงิน
จํ านวน 13,000 ลานบาท ในประการที่สอง บริษัทบางจากฯตัดสินใจขยายการลงทุนในธุรกิจ 
การจ ําหนายนํ้ ามันในระดับการคาปลีก ซึ่งใหผลตอบแทนสูงกวาการขายสง

รัฐมนตรีว าการกระทรวงการคลังตระหนักแกใจดีวา บริษัทบางจากฯมีผล 
การประกอบการดีกวาโรงกลั่นนํ้ ามันทุกโรง การที่จะดันทุรังขายบริษัทบางจากฯจึงมิใชเร่ืองงาย 
ในขณะที่กระทรวงการคลังพยายามโฆษณาชวนเชื่อวา การถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชนเปน
นโยบายที่ดีเลิศ โดยอางเหตุผลวา วิสาหกิจเอกชนมีประสิทธิภาพในการประกอบการเหนือกวา 
รัฐวสิาหกจิ แตในกรณีบริษัทบางจากฯ ขอเท็จจริงมิไดเปนเชนนั้น ไมเพียงแตบริษัทบางจากฯจะมี
ผลการประกอบการในรูปตัวเงินดีกวาโรงกลั่นนํ้ ามันอื่นๆเทานั้น หากยังสรางประโยชนแกสังคม
ดวยการเชือ่มโยงธุรกิจกับเศรษฐกิจชุมชนอีกดวย โดยที่โรงกลั่นนํ้ ามันอื่นๆหาไดสรางผลเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจเชนวานี้ไม ความขอนี้ครอบคลุมถึง ปตท. ดวย

นํ้ ามันเปนสินคาเอกชน (Private Good) กลาวในเชิงทฤษฎีแลว ไมมีเหตุผล
สนับสนุนใหรัฐบาลกาวลวงเขาไปทํ าการผลิต ปตท.และบริษัทบางจากฯกอเกิดจากนโยบาย
เศรษฐกิจชาตินิยม ทั้งนี้ดวยขออางที่วา นํ้ ามันเปนสินคายทุธปจจัย อันมีผลตอเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและความมั่นคงแหงชาติ หากรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ตองการหันเข็มมุงสูนโยบาย
เศรษฐกจิเสรีนิยม อันเปนไปตามฉันทมติแหงวอชิงตัน (Washington Consensus) รัฐบาลก็ควร 
ทีจ่ะขายรฐัวสิาหกิจที่เกี่ยวของกับนํ้ ามันทั้งปวง รวมทั้ง ปตท. ดวย จึงจะชอบดวยหลักการ แต 
ขอเทจ็จริงทางการเงินที่ปรากฏในปจจุบันบงชี้วา หากรัฐบาลขายทั้ง ปตท. และบริษัทบางจากฯ 
ธุรกิจนํ้ ามันภายในประเทศจะตกอยูในอํ านาจผูกขาดของบริษัทตางดาว ซึ่งไมมีหลักประกันวา 
จะชวยเพิ่มพูนสวสัดิการของประชาชนผูบริโภค

ไมวาคุณโสภณจะลาออกจากตํ าแหนงกรรมการผูจัดการใหญบริษัทบางจากฯ
ดวยเหตผุลแทจริงประการใด แตคุณโสภณไดชวยกระตุนใหสังคมไทยใชความคิดมากขึ้นเกี่ยวกับ
นโยบายการถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน
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