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จากธนาคารกรุงไทยถึงธนาคารออมสิน (2)

 รังสรรค  ธนะพรพันธุ

เมื่อบทความเรื่อง “จากธนาคารกรุงไทยถึงธนาคารออมสิน” ของผมตีพิมพใน
หนงัสือพิมพผูจัดการรายวัน ฉบับวนัพฤหสับดีที่ 9 ธันวาคม 2542 ผูอํ านวยการธนาคารออมสิน
ถูกกระทรวงการคลังเรียกใหไปชี้แจงสื่อมวลชน พรอมกันนั้น กระทรวงการคลังออกแถลงขาว 
ฉบับที ่ 146/242 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2542 ขณะเดียวกัน ผมไดรับคํ าชี้แจงจากผูบริหารและ
กรรมการธนาคารออมสินบางทานวา ธนาคารออมสินมิไดจัดสรรสินเชื่อเพิ่มเติมใหแกบริษัท 
ปุยแหงชาต ิ จ ํากดั (มหาชน) หากแตถูกระทรวงการคลังผลักดันใหลงทุนถือหุนในบริษัทดังกลาว
เพิ่มข้ึน

ผมยอมรับและขออภัยทานผูอานที่ไดขอมูลคลาดเคลื่อน สวนสํ าคัญเปนเพราะ
ความไมโปรงใสในการดํ าเนินนโยบายของรัฐบาลพรรคประชาธิปตย ไมมีหนังสือพิมพและ        
ส่ือมวลชนอ่ืนใดระแคะระคายวา คุณธารินทร นิมมานเหมนิท รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ผลักดันใหธนาคารออมสินถือหุ นในบริษัทปุ ยแหงชาติฯเพิ่มข้ึน แตขอมูลที่ผมไดมาอยาง 
คลาดเคลือ่นมไิดเลวรายมากเทาความเปนจริงที่กระทรวงการคลังพยายามชี้แจง กลาวอีกนัยหนึ่ง
กคื็อ  ส่ิงทีเ่กิดขึ้นจริงเลวรายกวาที่ผมเขาใจมากนัก

ธนาคารออมสินจัดสรรสินเชื่อใหแกบริษัทปุ ยแหงชาติฯ ตอมาบริษัทปุ ย 
แหงชาติฯสิ้นความสามารถในการชํ าระหนี้ สินเชื่อที่ธนาคารออมสินจัดสรรใหแกบริษัทปุย 
แหงชาติฯกลายเปนสินเชื่อที่ไมกอรายได บริษัทปุยแหงชาติฯขอเจรจาปรับโครงสรางหนี้กับ 
บรรดาเจาหนี ้ รวมทั้งธนาคารออมสินดวย ผลการเจรจาตกลงที่จะแปลงหนี้เปนทุน โดยที่บรรดา
เจาหนีต้กลงทีจ่ะอัดเงินลงทุนเพิ่มเติมใหแกบริษัทปุยแหงชาติฯ ดวย

คณะกรรมการธนาคารออมสินมีความเห็นแตกเปนสองฝาย ฝายหนึ่งเห็นควรให
ธนาคารออมสินเขาไป ‘อุม’ บริษทัปุยแหงชาติฯรวมกับเจาหนี้อ่ืน อีกฝายหนึ่งแสดงอาการลังเล 
เพราะเกรงวา เงินที่จะลงทุนอาจตองสูญโดยไมไดรับผลตอบแทนใดๆ ฝายนี้ตองการใหรัฐบาล
แถลงนโยบายปุยที่เปนรูปธรรมเพื่อประกอบการตัดสินใจวา ธนาคารออมสินสมควรที่จะลงทุน 
ในบริษัทปุยแหงชาติฯเพิ่มเติมหรือไม อยางไรก็ตาม กระทรวงการคลังมิไดตอบคํ าถามเกี่ยวกับ
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นโยบายปุย เพยีงแตแจงใหธนาคารออมสินใหความรวมมือในการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทปุย
แหงชาติฯ

เหตุผลที่กระทรวงการคลังใชอางอิงในการผลักดันใหธนาคารออมสินลงทุนใน
บริษทัปุยเหงชาติฯ เพิ่มข้ึน จนถึงบัดนี้มีอยูอยางนอย 3 ประการ

ประการแรก  บริษทัปุยแหงชาติฯเปนรัฐวิสาหกิจ หากธนาคารออมสินไมเขาไป
โอบอุม บริษัทปุยแหงชาติก็จะมีปญหาในการปรับโครงสรางหนี้ การใหธนาคารออมสินเขาไป  
โอบอุม มีสภาพเสมือนหนึ่งรัฐวิสาหกิจโอบอุมกันเอง

ประการที่สอง ธนาคารออมสินมีศักยภาพเพียงพอที่จะสนับสุนการเพิ่มทุนของ
บริษัทปุยแหงชาติฯ

ประการที่สาม บริษัทปุยแหงชาติฯประกอบการผลิตที่เปนประโยชนแกภาค
เกษตรกรรม หากมีอันเปนไป ภาคเกษตรกรรมจะเสียประโยชน

เมือ่แรกกอต้ัง บริษัทปุยแหงชาติฯเปนวิสาหกิจเอกชน รัฐบาลถือหุนไมถึง 50%
ดวยเหตุที่ปุยเปนสินคาเอกชน (Private Good) ยอมไมมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตรที่จะสนับสนุน
การจัดตั้งรัฐวิสาหิจเพื่อผลิตปุย แตตอมาบริษัทปุยแหงชาติฯแปรสภาพเปนรัฐวิสาหกิจดวย 
อุบัติเหตุและภาวะจํ ายอม เนื่องจากบริษัทปุ ยแหงชาติฯสิ้นความสามารถในการชํ าระหนี้  
จนตองมีการเจรจาปรับโครงสรางหนี้ดวยการแปลงหนี้เปนทุน กระบวนการดังกลาวทํ าใหรัฐบาล 
มีสวนเปนเจาของเพิ่มข้ึน ประกอบกับธนาคารนครหลวงไทยแปรสภาพเปนรัฐวิสาหกิจ หุนที่
ธนาคารนครหลวงไทยถือในบริษัทปุยแหงชาติฯ จึงกลายเปนหุนของรัฐบาลดวย ดวยเหตุที่บริษัท
ปุยแหงชาติฯเปนรัฐวิสาหกิจโดยอุบัติเหตุและภาระจํ ายอม มิใชรัฐวิสาหกิจโดยเจตนารมณ ขออาง
ที่วา รัฐวิสาหกิจตองอุมซึ่งกันและกันจึงคลายความหนักแนน เพราะโดยเนื้อแทด้ังเดิม บริษัท 
ปุยแหงชาติฯเปนวิสาหกิจเอกชน ในขณะที่กระทรวงการคลังพยายามถายโอนการผลิตไปสูภาค
เอกชน (Privatization) ตามใบสั่งของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศอยาง 
เครงครดั ทัง้นีโ้ดยอางความไรประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจเปนเหตุผล แตกระทรวงการคลังกลับ
ดํ าเนนิการใหบริษทัปุยแหงชาติฯแปรสภาพเปนรัฐวิสาหกิจ มิหนํ าซํ้ ายังผลักดันใหธนาคารออมสิน
ลงทุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มข้ึน ซึ่งสวนทางกับแนวนโยบาย Privatization เพราะทํ าใหรัฐเปน 
เจาของกิจกรรมการผลิตเพิ่มข้ึน

ขอกลาวอางทีว่า ธนาคารออมสินยังมีฐานะการเงินมั่นคง ดังนั้น จึงตองเขาไป  
โอบอุมบริษัทปุยแหงชาติฯ เปนขอกลาวอางที่ขัดกับหลักการ Good Corporate Governance 
การตัดสินใจในการลทุนควรจะตัดสินใจโดยพิจารณาศักยภาพในการประกอบการของกิจการที่จะ
เขาไปลงทุน หาใชพิจารณาจากฐานะการเงินของผูลงทุนไม ไมมีนักลงทุนที่ดีคนใดที่ตัดสินใจ 
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ในการลงทุน โดยพิจารณาแตเพียงวาตนมีฐานะดี และมิไดพิจารณาผลการประกอบการและ 
ศักยภาพของบรษิทัที่จะเขาไปลงทุน ในประเด็นนี้ กรรมการธนาคารออมสินทานหนึ่งแสดงความ
เหน็ทักทวง

ขอกลาวอางที่ว า บริษัทปุ ยแหงชาติฯประกอบกิจกรรมี่เปนประโยชนแก 
ภาคเกษตรกรรม ดังนั้น จึงมีเหตุผลที่จะสั่งการใหธนาคารออมสิน ‘อุม’ บริษัทดังกลาว เปน 
ขอกลาวอางที่จํ าตองมีการตรวจสอบขอเท็จจริงมีอยูวา สังคมเศรษฐกิจไทยไมมีความไดเปรียบ 
เชงิเปรียบเทียบ (Comparative advantage) ในการผลิตปุย ถึงจะมีการผลิตปุยภายในประเทศ  
กห็าไดเปนประโยชนแกเกษตรกรไม หากเกษตรกรสามารถซื้อปุยจากตางประเทศในราคาถูกและ
คุณภาพดกีวา ในอดีตกาล รัฐบาลไทยเคยตั้งโรงงานผลิตปุย และดํ าเนินนโยบายปกปองและอุมชู 
จนสรางภาวะทุกขเข็ญแกเกษตรกรมาแลว ดวยเหตุดังนี้ ผมจึงไมเชื่อคํ าโฆษณาชวนเชื่อที่วา 
เกษตรกรไทยไดประโยชนจากบริษัทปุยแหงชาติฯ และผมเชื่อวา การบังคับใหธนาคารออมสิน 
เขาไปรวม ‘อุม’ บริษทัปุยแหงชาติฯ คร้ังนี้เปนเพียงจุดเริ่มตนของกระบวนการ ‘อุม’ ทีจ่ะตามมาอีก
หลายครั้ง

คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา บริษัทปุยแหงชาติฯเปนกิจการที่ธนาคารออมสินสมควร  
ลงทนุถือหุนหรือไม

ในวงการธรุกจิเอกชน เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา บริษัทปุยแหงชาติฯ มีฐานะ 
การเงนิงอนแงน อันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงคาเงินบาทตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2540 เปนตนมา 
แมจะไดรับการเสริมฐานะการเงินจากการปรับโครงสรางหนี้ แตศักยภาพในการประกอบการใน
ระยะยาวก็มีขอกังขาอยางมาก โครงการโรงงานผลิตปุยอยูในสภาพลมลุกคลุกคลานมาตั้งแตตน 
เร่ิมจากปญหาความขัดแยงกับ Hyundai บรรษัทยักษใหญแหงเกาหลีใต ซึ่งเปนผูกอสราง  
มิหนํ าซํ้ ายังถูกซํ้ าเติมดวยปญหากระบวนการผลิต ดวยเหตุดังนี้ นักลงทุนที่ไมมีประพฤติกรรม 
สุมเสี่ยงยอมหลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทนี้ การที่คุณธารินทรผลักดันใหธนาคารออมสินลงทุน 
ในบริษัทปุยแหงชาติฯจึงเปนการชักพาธนาคารออมสินไปสูภาวะสุมเสี่ยง อันอาจมีผลบ่ันทอน
ฐานะทางการเงินของธนาคารออมสินได หากบริษัทปุยแหงชาติฯไมสามารถฟนคืนจากภาวะ 
ลมลุกคลุกคลาน

คํ าถามยงัมอีีกวา ทั้งๆที่บริษัทปุยแหงชาติฯมีฐานะการเงินงอนแงนและโครงการ
ลงทุนมีโอกาสลมเหลวสูงมาก เหตุใดเจาหนี้จึงยอมประนอมหนี้และยอมเพิ่มทุน ปมเงื่อนของ        
คํ าถามนี้อยูที่สภาวะการเปนรัฐวิสาหกิจของบริษัทปุยแหงชาติฯ ดวยเหตุที่เจาหนี้เชื่อมั่นวาฯ           
รัฐบาลจะไมทิง้บริษทัปุยแหงชาติฯ เนื่องเพราะเปนรัฐวิสาหกิจ ความเชื่อมั่นนี้จะยิ่งมีมากขึ้นไปอีก 
หากธนาคารออมสินรวมหัวจมทายดวย ดังนั้น การผลักดันใหธนาคารออมสินเพิ่มทุนในบริษัท 
ปุยแหงชาตฯิ จึงเปนปมเงื่อนสํ าคัญที่จะทํ าใหบริษัทปุยแหงชาติฯ มีชีวิตดํ ารงอยูตอไปได
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เหตุผลที่เจาหนี้ยอมประนอมหนี้และยอมเพิ่มทุนยังมาจากการมีหลักประกัน
เกี่ยวกับขนาดของตลาด ดวยเหตุที่กระทรวงการคลังบังคับบัญชาธนาคารเพื่อการเกษตรและ 
สหกรณการเกษตร (ธกส.) กระทรวงการคลังจึงอํ านวยการใหบริษัทปุยแหงชาติฯขายปุยผาน ธกส. 
ขอเท็จจริงที่พึงสํ าเหนียกประการหนึ่ง ก็คือ บริษัทปุยแหงชาติฯเปน ‘ของเลน’ ของผูคน 
ในกระทรวงการคลังมาตั้งแตตน ความลมเหลวของบริษัทปุยแหงชาติฯ ก็เกิดจาก ‘ฝมือ’ ของผูคน
ในกระทรวงการคลงัเกือบทั้งสิ้น ในกรณีนี้ สาธารณชนจะไมไดยินกระทรวงการคลังเอื้อนเอยวจีวา
จะด ําเนนิการแปรรูปบริษัทปุยแหงชาติฯ เพราะทราบแกใจดีวา ถึงจะพยายามขายอยางไร ก็คง 
จะขายไมได

ธกส. จัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ าใหแกเกษตรกร แต ธกส.มีนโยบายจัดสรร 
สินเชื่อในรูปส่ิงของ (credit in kind) ดังเชนปุย ยากํ าจัดศัตรูพืช และเครื่องมือการเกษตร อันเปน
วธิกีารก ํากบัการใชสินเชื่อของเกษตรกร เพราะเกรงวา หากจัดสรรสินเชื่อเปนเงินสด เกษตรกรอาจ
มิไดนํ าไปใชประโยชนในการผลิต ระบบการจัดสรรสินเชื่อในรูปส่ิงของของ ธกส. เกื้อประโยชน
บริษัทปุยแหงชาติฯ โดยบริษัทปุยแหงชาติฯขายปุยให ธกส. เพื่อนํ าไปจัดสรรเปนสินเชื่อให
เกษตรกรอีกทอดหนึ่ง กระทรวงการคลังยอมรับวา ปริมาณปุยที่บริษัทปุยแหงชาติฯขายใหแก 
ธกส.ตกประมาณ 50% ของก ําลังการผลิตของบริษัทปุยแหงชาติฯ

ระบบการมัดมือใหเกษตรกรตองซื้อปุยจากบริษัทปุยแหงชาติฯ โดยผานระบบ
การจัดสรรสินเชื่อ ธกส. ดังกลาวขางตนนี้ ลิดรอนเสรีภาพในการเลือกของเกษตรกรผูเปนลูกหนี้ 
ธกส. อีกทั้งไมมีหลักประกันวา จะไดปุยที่มีคุณภาพและราคาอันสมควร ในเมื่อกระบวนการ 
มดัมอืชก ดังกลาวนี้ไมโปรงใสและขาดการแขงขัน เกษตรกรผูเปนลูกหนี้ ธกส. รองเรียนซํ้ าแลว 
ซํ ้าเลาวาปุยและสินคาอื่นๆ ที่ไดจากรานคา ธกส. มีคุณภาพตํ่ า

แตการมัดมือใหเกษตรกรตองซื้อปุยจากบริษัทปุยแหงชาติฯ โดยผานกระบวน
การจัดสรรสินเชื่อของ ธกส. เปนการใหหลักประกันเกี่ยวกับขนาดของตลาด และนี่เองที่ทํ าให
บรรดาเจาหนีม้คีวามหวังวา บริษัทปุยแหงชาติฯ จะอยูรอดทางธุรกิจ แตการอยูรอดทางธุรกิจของ
บริษทัปุยแหงชาติฯ จะสรางภาระแกเกษตรกรผูเปนลูกหนี้ ธกส. หรือไม เปนประเด็นที่สาธารณชน
พงึจับตามอง

การผลักดันใหธนาคารออมสินเพิ่มทุนในบริษัทปุ ยแหงชาติฯเปนวิธีการที่ 
ไมโปรงใส แมกระทรวงการคลังจะอางวาเปนนโยบายของรัฐบาล แตขออางนี้มีขอกังขา  
ผมคนไมพบเอกสารหลักฐานวา รัฐบาลนายชวน หลีกภัย แถลงนโยบายเรื่องการ ‘อุม’ บริษัท 
ปุยแหงชาติฯ อยางนอยที่สุดไมปรากฏในนโยบายที่แถลงตอรัฐสภา หากตองการ ‘อุม’ บริษัท 
ปุยแหงชาติฯอยางโปรงใส ก็ตองจัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อใหกระทรวงการคลังนํ าไปซื้อหุน 
รัฐสภาจะไดมีโอกาสพิจารณางบประมาณ  และตรวจสอบบริษัทปุยแหงชาติฯ
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เมื่อธนาคารออมสินเปนเจาหนี้บริษัทปุยแหงชาติฯ หากบริษัทปุยแหงชาติฯ 
ไมสามารถชํ าระหนี้ได ธนาคารออมสินสามารถดํ าเนินคดีฟองลมละลาย เพื่อนํ าทรัพยสินของ
บริษทัปุยแหงชาติฯออกขาย และนํ ารายไดจากการขายทรัพยสินมาชํ าระหนี้คืนได แตเมื่อธนาคาร         
ออมสินเปลี่ยนฐานะมาเปนผูถือหุน ธนาคารออมสินจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือไม 
ยอมข้ึนอยูกบัผลการประกอบการของบริษัทปุยแหงชาติฯ หากบริษัทปุยแหงชาติฯมีกํ าไร ธนาคาร
ออมสินยอมไดรับสวนแบงเงินปนผลในฐานะผูถือหุน แตถาบริษัทปุยแหงชาติฯขาดทุน ธนาคาร
ออมสินกต็องรวมรับภาระการขาดทุน โดยที่อาจตองสูญเงินลงทุน หากบริษัทปุยแหงชาติฯตองปด
กจิการหรือลมละลาย

ธนาคารออมสนิลงเงินไปในบริษัทปุยแหงชาติฯ แลว 650 ลานบาท ใหกูอีก 150 
ลานบาท  และจะตองลงทุนอีกประมาณ 321 ลานบาท

ผมใครขอบันทึกคํ าถามเปนหลักฐานวา หากบริษัทปุ ยแหงชาติฯมีอันตอง 
ลมละลาย และธนาคารออมสินตองสูญเงินลงทุนในบริษัทดังกลาว คุณธารินทรจะรับผิดชอบตอ
ความสูญเสียของแผนดินดังกลาวนี้หรือไม?

หมาเหตุ บทความนี้เขียนขึ้นโดยมิไดรับการสนับสนุนจากงบประชาสัมพันธของกระทรวง 
การคลัง


