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รังสรรค  ธนะพรพันธุ

Pricewaterhouse Coopers (PwC) ก ําลงักลายเปนเบี้ยหมากรุกในสังคมการ
เมืองไทย

Pricewaterhouse Coopers (ซึง่ตอไปนี้จะเรียกยอๆวา PwC) ท ําสัญญารับจาง
ธนาคารกรงุไทย จํ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2542 เพื่อประเมินการบริหารและผลการ
ปฏิบัติการของธนาคารดังกลาวเพื่อใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข

PwC สุมตัวอยางสํ ารวจแฟมสินเชื่อที่จัดสรรใหแกลูกหนี้ธนาคารกรุงไทย 10 ราย 
และธนาคารมหานคร จํ ากัด (มหาชน) ซึ่งควบเขากับธนาคารกรุงไทยฯ ตามนโยบายรัฐบาลอีก 10 
ราย ผลการประเมินเบื้องตนพบวา กระบวนการจัดสรรสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยฯเปนไปอยาง
หละหลวม รายงานของ PwC ตกถงึมอืวฒุสิมาชิกบางกลุม และตอมาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาและติดตามแกไขวิกฤติการณเศรษฐกิจของประเทศแหงวุฒิสภาเรียกประธานคณะกรรมการ
ธนาคารกรุงไทยฯชี้แจง

ฝายคานหยิบยกขอมูลจากรายงานของ PwC มาโจมตรัีฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง โดยกลาวหาวา ปญหาหนี้เสียของธนาคารกรุงไทยฯเกิดขึ้น 
ในยุคที่นายศริินทร นิมมานเหมนิท นองชายของรัฐมนตรีการคลังดํ ารงตํ าแหนงกรรมการผูจัดการ
ใหญ และปญหาหนี้เสียเกิดจากกระบวนการจัดสรรสินเชื่อที่ไมรัดกุมและไมรอบคอบ โดยมิได
ประเมินฐานะการเงินของลูกหนี้ และประเมินศักยภาพของโครงการเงินกูอยางเขมงวด ฝาย 
รัฐบาลตอบโตวา กลุมธุรกิจที่ใกลชิดกับผูนํ าพรรคความหวังใหมก็ไดรับเงินกูจากธนาคารกรุงไทยฯ
ดวย เพื่อแสดงวา การจัดสรรสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยมิไดอิงอยูกับระบบพรรคพวก แตการ 
ตอบโตในแนวทางนี้ก็มีนัยดวยวา ผูนํ าพรรคความหวังใหมอาจ ‘ส่ัง’ ใหธนาคารกรุงไทยฯปลอย 
สินเชื่อในยุคที่เปนรัฐบาล ไมวานัยแหงการโตตอบจะเปนเชนไร ลวนแลวแตไมเปนผลดีแกนาย 
ศิรินทร  นิมมานเหมนิท
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ผูบริหารธนาคารกรุงไทยฯดาหนาออกมาตอบโต PwC โดยอางวา กระบวนการ
จัดสรรสินเชื่อเปนไปตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย มิไดหละหลวมดังที่กลาวหา 
พรอมทั้งชี้ใหเห็นวา PwC มไิดประเมินธนาคารกรุงไทยฯจากสารสนเทศที่สมบูรณ

การเมืองวาดวยธนาคารกรุงไทยฯที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ในดานหนึ่งสงผลกระทบ 
ตอธนาคารแหงประเทศไทยในฐานที่มิไดใชเกณฑสากลในการกํ ากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน 
ในอีกดานหนึ่งสงผลกระทบตอความนาเชื่อถือของ PwC มิไยตองกลาววา นายศิรินทร  
นิมมานเหมินทตองถูกปายสีใหเปน ‘ผูราย’ โดยที่ไมทราบแนชัดวา นายศิรินทรเปน ‘ผูราย’  
จริงหรือไม

PwC เกิดจากการควบบริษัทบัญชียักษใหญ 2 บริษัท อันไดแก Price 
Waterhouse LLP กับ Coopers and Lybrand

Price Waterhouse LLP ถอืก ําเนิดในป 2393 ตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกลาเจาอยูหัว ผูกอต้ังคือแซมมวล โลเวล ไพรส (Samuel Lowell Price) ตอมาในป 
2408 เอ็ดวิน วอเตอรเฮาส (Edwin Waterhouse) เขามาเปนหุนสวน ดวยเหตุดังนี้ สํ านักงาน 
ตรวจสอบบัญชีนี้จึงมีชื่อวา Price Waterhouse โดยทีส่ามารถเติบใหญในเวลาตอมา และเปนที่
เชือ่ถอืในภาคธรุกจิเอกชนในประเทศอังกฤษ จุดเปลี่ยนผันที่ทํ าใหสํ านักงานตรวจสอบบัญชีดังเชน
Price Waterhouse กลายเปนบริษัทยักษใหญ ไดแก การกอเกิดของตลาดหลักทรัพย ดวยเหตุที่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตองเปดเผยฐานะการเงิน และตองไดรับการรับรองงบ
การเงินจากผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับความเชื่อถือ ทั้งนี้เพื่อใหผูซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพย
สามารถตดัสินใจในการซื้อและขายไดอยางถูกตอง การกอเกิดและการเติบโตของตลาดหลักทรัพย
จงึมีผลตอการเติบโตของธุรกิจการตรวจสอบบัญชี

ในทศวรรษ 2430 Price Waterhouse เร่ิมต้ังสาขาในสหรัฐอเมริกา คร้ันในป 
2445 United States Steel วาจางให Price Waterhouse เปนผูตรวจสอบบัญชี โดยที่ในเวลาตอ
มา บริษัทยักษใหญอ่ืนๆ วาจาง Price Waterhouse เจริญรอยตาม United States Steel ดวย แม
ในป 2540 บริษัทยักษใหญที่ติดอันดับ Fortune 500 จํ านวนไมนอยเปนลูกคาของ Price 
Waterhouse

Coopers and Lybrand เปนผลจากการผนวกธุรกิจการบัญชียักษใหญสองฟาก
ฝงลุมสมุทรแอตแลนติกในป 2500 ระหวาง Cooper Brothers แหงอังกฤษ กับ Lybrand แหง
สหรัฐอเมริกา
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Cooper Brothers กอต้ังโดยวลิเลียม คูเปอร (William Cooper) ในป 2397 เมื่อ
แรกกอต้ังใชชื่อสํ านักงานบัญชี William Cooper โดยทีธ่รุกจิขยายตัวอยางรวดเร็วตามการขยาย
ตัวของภาคเศรษฐกิจการเงิน ในเวลาตอมาวิลเลียม คูเปอรจึงดึงนองๆเขามาเปนหุนสวน ทั้ง
Arthur Cooper, Francis Cooper และ Ernest Cooper ในป 2404 สํ านักงานบัญชี William 
Cooper เปลี่ยนฐานะเปน Cooper Brothers and Company

เมื่อแรกกอต้ัง สํ านักงานบัญชี William Cooper มีที่ทํ าการเฉพาะในนคร
ลอนดอน ในเวลาตอมาขยายสาขาไปสูภาคตางๆของอังกฤษ หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง Cooper 
Brothers เร่ิมขยายสาขาไปสูตางประเทศ เร่ิมตนดวยบรัสเซลส (2464) นิวยอรค (2469) และ
ปารีส (2473) หลังสงครามโลกครั้งที่สอง Cooper Brothers เตบิใหญดวยการไลซื้อบริษัทบัญชี
อ่ืนๆในประเทศอังกฤษ อันประกอบดวย Alfred Tongue and Company, Aspell Dunn and 
Company และ Rattray Brothers, Alexander and France ดวยเหตุดังนี้ Cooper Brothers จึง
ผงาดขึ้นมาเปนยักษใหญในธุรกิจการบัญชี ไมจํ าเพาะแตของประเทศอังกฤษ หากทวายังเปน
ยกัษใหญของโลกอีกดวย

Lybrand, Ross Brothers and Montgomery กอต้ังในป 2441 โดยหุนสวนรวม 
4 คน ประกอบดวย William Lybrand, Edward Ross, Adam Ross และ Robert Montgomery
ซึง่ลวนแลวแตเปนนักบัญชีที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะอยางยิ่ง Robert Montgomery ผูเขียนหนังสือ
Montgomery’s Auditing (2455) อันกลายเปนหนังสือคลาสสิกในดานการตรวจสอบบัญชี

Lybrand, Ross Brothers, and Montgomery มฐีานที่มั่นอยูในนครนวิยอรค 
แลวจึงขยายสาขาไปสูเมืองอุตสาหกรรม ดวยความเชื่อที่วา เมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาก  
ยอมตองมีความตองการบริการดานการบัญชีมาก ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง Lybrand
ขยายสาขาไปสูเมืองอตุสาหกรรมรถยนต ไมวาจะเปนดีทรอยต ซีแอตเติล และบัลติมอร ตอมาจึง
เติบโตดวยการครอบและควบกิจการอื่นๆ แลวจึงขยายสาขาไปสูตางประเทศ ดังเชนเบอรลิน 
(2467) ปารีส (2469) และลอนดอน (2472)

ภายหลังจากที่มีการปรับโครงสร างความเปนเจ าของทั้งด วยการเพิ่มทุน
จดทะเบียน การควบกิจการ (Merger) และการครอบกิจการ (Take-over) Lybrand, Ross 
Brothers and Montgomery เปลี่ยนชื่อเปน Lybrand Ross

ในป 2500 Lybrand Ross ตกลงควบกิจการกับ Cooper Brothers โดยใชชื่อ
บริษัทใหมวา Coopers and Lybrand การผนวกกจิการทั้งสอง ประกอบกับการเติบใหญในเวลา
ตอมา ทํ าให Coopers and Lybrand ไตอันดบัเปนบริษัทการบัญชีที่ใหญที่สุดในโลกในทศวรรษ 
2520 คร้ันเมื่อธุรกิจยักษใหญอ่ืนๆในวงการบัญชีพากันเติบโตดวยการควบและครอบกิจการ 
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อันดับดาราของ Coopers and Lybrand เร่ิมรวงหลน จนตกมาสูอันดับที่ 5 ในขณะที่ Price
Waterhouse ครองอันดับที่ 6 ในทศวรรษ 2530

ภาวะตกตํ่ าทางธุรกิจทํ าให Price Waterhouse และ Coopers and Lybrand
เร่ิมเจรจาเพือ่ควบธุรกิจเขาดวยกน จนสามารถบรรลุขอตกลงเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2540 แตการ
ผนกึกจิการเขาดวยกันเชนนี้ยอมทํ าใหบริษัทใหมซึ่งมีขนาดใหญข้ึนมีอํ านาจผูกขาด อันอาจขัดตอ
กฎหมายปองกันการผูกขาด (Anti-Trust Law) ทัง้ในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ในเดือน
มนีาคม 2541 กระทรวงยุติธรรมแหงสหรัฐอเมริกายินยอมใหบริษัททั้งสองควบกิจการเขาดวยกัน
ได โดยที่สหภาพยุโรปใหความยินยอมในเวลาตอมาดวย

บริษัทใหมมีชื่อวา Pricewaterhouse Coopers กอนการควบกิจการ Price
Waterhouse มรีายไดจากคาบริการประมาณปละ 5,800 ลานดอลลารอเมริกัน และมีพนักงาน
ประมาณ 60,000 คน  สวน Coopers and Lybrand มรีายไดจากคาบริการประมาณปละ 7,400 
ลานดอลลารอเมริกัน และมีพนักงานประมาณ 75,000 คน ทั้งสองบริษัทมีหุนสวนที่ประกอบธุรกิจ
ในเครือขายทั่วโลกมากกวา 8,500 บริษัท

Price Waterhouse เคยเจรจาควบกิจการกับ Arthur Andersen ยักษใหญใน 
วงการบญัชใีนป 2532 มากอนแลว แตการเจรจาครั้งนั้นลมเหลว สวนสํ าคัญเปนเพราะวัฒนธรรม
องคกรที่แตกตางกัน นอกจากนี้ Arthur Andersen ยงัพบวา มกีารวางงานแฝงและมีการทํ างานตํ่ า
ระดบัในหมูพนักงานระดับสูงของ Price Waterhouse จ ํานวนมาก

เหตุที่ Price Waterhouse จ ําเปนตองจับคูกับ Coopers and Lybrand กเ็พราะ
ทั้งสองบริษัทเผชิญภาวะตกตํ่ าทางธุรกิจเหมือนๆกัน โดยที่ปจจัยสํ าคัญเกิดจากการแพคดี 
ทีถ่กูฟองรองเรยีกคาเสียหาย ความผิดพลาดในการตรวจสอบบัญชีสรางความเสียหายแกผูถือหุน 
เมื่อบริษัทตรวจสอบบัญชียืนยันความถูกตองของงบดุลและยืนยันฐานะการเงิน ทั้งๆที่ฐานะการ
เงนิทีแ่ทจริงมิไดเปนไปตามบัญชีที่ไดรับการรับรอง ทั้งผูถือหุนเดิมและผูถือหุนใหมยอมไดรับความ
เสียหาย ในกรณีสถาบันการเงิน ความผิดพลาดในการตรวจสอบบัญชียอมสรางความเสียหาย 
แกผูฝากเงินทั้งรายเกาและรายใหม ความผิดพลาดในการตรวจสอบบัญชีดังกลาวนี้ ไมเพียงแต
บ่ันทอนชื่อเสียงกิตติคุณของบริษัทผูตรวจสอบบัญชีเทานั้น หากยังนํ าไปสูการฟองรองเรียก 
คาเสียหายอีกดวย

ในกรณีของ Price Waterhouse การลมละลายของ Bank of Credit and 
Commerce International  (BCCI) ในป 2535 ทํ าให Price Waterhouse ถกูฟองรองเรียก 
คาเสยีหายในเบื้องตนสูงถึง 11,000 ลานดอลลารอเมริกันในฐานะผูตรวจสอบบัญชี มิไยตองกลาว
ถงึคดฟีองรองเรียกคาเสียหายอื่นๆ



5

ในกรณีของ Coopers and Lybrand ความผิดพลาดในการตรวจสอบบัญชีบริษัท 
MiniScribe ท ําใหในป 2535 Coopers and Lybrand ตองจายคาเสียหายจํ านวน 95 ลาน
ดอลลารอเมริกันแกนักลงทุนที่หลงเขาไปลงทุนเพราะหลงเชื่อผลการตรวจสอบบัญชี คร้ันในป 
2539 Coopers and Lybrand กต็องจายคาเสียหายจํ านวนมากจากการลมสลายของอาณาจักร
ธุรกิจของ Robert Maxwell แหงสหราชอาณาจักร และการลมละลายของ Phar-Mor ยักษใหญ
ในอตุสาหกรรมยาแหงสหรัฐอเมริกา

เมื่อ Price Waterhouse กับ Coopers and Lybrand ตกลงควบบริษัทเขา 
ดวยกนัในป 2540 นั้น ทั้งสองบริษัทตางประสบความดางพรอยในดานชื่อเสียงกิตติคุณ และตอง
สะบักสะบอมจากความดางพรอยดังกลาว ถึงจะผนึกตัวและเปลี่ยนชื่อเปน Pricewaterhouse
Coopers ก็มิอาจชํ าระลางความดางพรอยเหลานั้นได นาประหลาดนักที่กระทรวงการคลังและ
ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นชอบให Pricewaterhouse Coopers เปนผูประเมินการบริหารของ
ธนาคารกรุงไทยฯ

บัดนี ้ ผูบริหารธนาคารกรุงไทยฯดาหนาออกมากลาวหาวา การทํ างานของ PwC
เปนไปอยางสุกเอาเผากิน ทั้งๆที่ PwC ไดคาจางไปถึง 400 ลานบาท แหลงขาวที่เชื่อถือไดกลาววา 
คาบริการที่ PwC คิดจากธนาคารกรุงไทยฯ มีต้ังแต 15,000 ถึง 45,000 ดอลลารอเมริกันตอ
คน-วัน (man-day) นบัเปนการสญูเสียเงินตราตางประเทศโดยไมสมควร เมื่อเทียบกับการทํ างาน
ทีค่อนขางฉาบฉวยดังที่กลาวหา
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ผังแสดงการกอเกิดของ Pricewaterhouse Coopers

Samuel Lowell Price (1850)
        Price Waterhouse

Edwin Waterhouse (1865)

Pricewaterhouse Coopers
               (1998)

Lybrand, Ross Brothers,
And Montgomery (1898)          Coopers and

          Lybrand
Cooper Brothers (1854)           (1957)

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บเปนคริสตศักราชที่กอต้ังหรือควบบริษัท
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