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Pricewaterhouse Coopers
ในฐานะกลไกของระบบทุนนิยมโลก
รังสรรค ธนะพรพันธุ
Pricewaterhouse Coopers (PwC) กําลังกลายเปนเบี้ยหมากรุกในสังคมการ
เมืองไทย
Pricewaterhouse Coopers (ซึง่ ตอไปนี้จะเรียกยอๆวา PwC) ทําสัญญารับจาง
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2542 เพื่อประเมินการบริหารและผลการ
ปฏิบตั กิ ารของธนาคารดังกลาวเพื่อใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข
PwC สุม ตัวอยางสํารวจแฟมสินเชื่อที่จัดสรรใหแกลูกหนี้ธนาคารกรุงไทย 10 ราย
และธนาคารมหานคร จํากัด (มหาชน) ซึ่งควบเขากับธนาคารกรุงไทยฯ ตามนโยบายรัฐบาลอีก 10
ราย ผลการประเมินเบื้องตนพบวา กระบวนการจัดสรรสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยฯเปนไปอยาง
หละหลวม รายงานของ PwC ตกถึงมือวุฒสิ มาชิกบางกลุม และตอมาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาและติดตามแกไขวิกฤติการณเศรษฐกิจของประเทศแหงวุฒิสภาเรียกประธานคณะกรรมการ
ธนาคารกรุงไทยฯชี้แจง
ฝายคานหยิบยกขอมูลจากรายงานของ PwC มาโจมตีรฐั บาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง โดยกลาวหาวา ปญหาหนี้เสียของธนาคารกรุงไทยฯเกิดขึ้น
ในยุคที่นายศิรนิ ทร นิมมานเหมินท นองชายของรัฐมนตรีการคลังดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ
ใหญ และปญหาหนี้เสียเกิดจากกระบวนการจัดสรรสินเชื่อที่ไมรัดกุมและไมรอบคอบ โดยมิได
ประเมินฐานะการเงินของลูกหนี้ และประเมินศักยภาพของโครงการเงินกูอยางเขมงวด ฝาย
รัฐบาลตอบโตวา กลุมธุรกิจที่ใกลชิดกับผูนําพรรคความหวังใหมก็ไดรับเงินกูจากธนาคารกรุงไทยฯ
ดวย เพื่อแสดงวา การจัดสรรสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยมิไดอิงอยูกับระบบพรรคพวก แตการ
ตอบโตในแนวทางนี้ก็มีนัยดวยวา ผูนําพรรคความหวังใหมอาจ ‘สั่ง’ ใหธนาคารกรุงไทยฯปลอย
สินเชื่อในยุคที่เปนรัฐบาล ไมวานัยแหงการโตตอบจะเปนเชนไร ลวนแลวแตไมเปนผลดีแกนาย
ศิรนิ ทร นิมมานเหมินท
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ผูบ ริหารธนาคารกรุงไทยฯดาหนาออกมาตอบโต PwC โดยอางวา กระบวนการ
จัดสรรสินเชื่อเปนไปตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย มิไดหละหลวมดังที่กลาวหา
พรอมทั้งชี้ใหเห็นวา PwC มิไดประเมินธนาคารกรุงไทยฯจากสารสนเทศที่สมบูรณ
การเมื อ งว า ดว ยธนาคารกรุง ไทยฯที่ เ กิ ดขึ้น ครั้ง นี้ ในด า นหนึ่ง สง ผลกระทบ
ตอธนาคารแหงประเทศไทยในฐานที่มิไดใชเกณฑสากลในการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
ในอี ก ด า นหนึ่ ง ส ง ผลกระทบต อ ความน า เชื่ อ ถื อ ของ PwC มิ ไยตอ งกลา ววา นายศิรินทร
นิมมานเหมินทตองถูกปายสีใหเปน ‘ผูราย’ โดยที่ไมทราบแนชัดวา นายศิรินทรเปน ‘ผูราย’
จริงหรือไม
PwC เกิ ด จากการควบบริ ษัท บั ญชียักษใหญ 2 บริษัท อันไดแก Price
Waterhouse LLP กับ Coopers and Lybrand
Price Waterhouse LLP ถือกําเนิดในป 2393 ตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว ผูกอตั้งคือแซมมวล โลเวล ไพรส (Samuel Lowell Price) ตอมาในป
2408 เอ็ดวิน วอเตอรเฮาส (Edwin Waterhouse) เขามาเปนหุนสวน ดวยเหตุดังนี้ สํานักงาน
ตรวจสอบบัญชีนี้จึงมีชื่อวา Price Waterhouse โดยทีส่ ามารถเติบใหญในเวลาตอมา และเปนที่
เชือ่ ถือในภาคธุรกิจเอกชนในประเทศอังกฤษ จุดเปลี่ยนผันที่ทําใหสํานักงานตรวจสอบบัญชีดังเชน
Price Waterhouse กลายเปนบริษัทยักษใหญ ไดแก การกอเกิดของตลาดหลักทรัพย ดวยเหตุที่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตองเปดเผยฐานะการเงิน และตองไดรับการรับรองงบ
การเงินจากผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับความเชื่อถือ ทั้งนี้เพื่อใหผูซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพย
สามารถตัดสินใจในการซื้อและขายไดอยางถูกตอง การกอเกิดและการเติบโตของตลาดหลักทรัพย
จึงมีผลตอการเติบโตของธุรกิจการตรวจสอบบัญชี
ในทศวรรษ 2430 Price Waterhouse เริม่ ตัง้ สาขาในสหรัฐอเมริกา ครั้นในป
2445 United States Steel วาจางให Price Waterhouse เปนผูตรวจสอบบัญชี โดยที่ในเวลาตอ
มา บริษัทยักษใหญอื่นๆ วาจาง Price Waterhouse เจริญรอยตาม United States Steel ดวย แม
ในป 2540 บริษัทยักษใหญที่ติดอันดับ Fortune 500 จํานวนไมนอยเปนลูกคาของ Price
Waterhouse
Coopers and Lybrand เปนผลจากการผนวกธุรกิจการบัญชียักษใหญสองฟาก
ฝง ลุมสมุทรแอตแลนติกในป 2500 ระหวาง Cooper Brothers แหงอังกฤษ กับ Lybrand แหง
สหรัฐอเมริกา
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Cooper Brothers กอตั้งโดยวิลเลียม คูเปอร (William Cooper) ในป 2397 เมื่อ
แรกกอตั้งใชชื่อสํานักงานบัญชี William Cooper โดยทีธ่ รุ กิจขยายตัวอยางรวดเร็วตามการขยาย
ตัวของภาคเศรษฐกิจการเงิน ในเวลาตอมาวิลเลียม คูเปอรจึงดึงนองๆเขามาเปนหุนสวน ทั้ง
Arthur Cooper, Francis Cooper และ Ernest Cooper ในป 2404 สํานักงานบัญชี William
Cooper เปลี่ยนฐานะเปน Cooper Brothers and Company
เมื่อแรกกอตั้ง สํ านักงานบัญชี William Cooper มีที่ทํ าการเฉพาะในนคร
ลอนดอน ในเวลาตอมาขยายสาขาไปสูภาคตางๆของอังกฤษ หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง Cooper
Brothers เริม่ ขยายสาขาไปสูตางประเทศ เริ่มตนดวยบรัสเซลส (2464) นิวยอรค (2469) และ
ปารีส (2473) หลังสงครามโลกครั้งที่สอง Cooper Brothers เติบใหญดวยการไลซื้อบริษัทบัญชี
อืน่ ๆในประเทศอังกฤษ อันประกอบดวย Alfred Tongue and Company, Aspell Dunn and
Company และ Rattray Brothers, Alexander and France ดวยเหตุดังนี้ Cooper Brothers จึง
ผงาดขึ้นมาเปนยักษใหญในธุรกิจการบัญชี ไมจําเพาะแตของประเทศอังกฤษ หากทวายังเปน
ยักษใหญของโลกอีกดวย
Lybrand, Ross Brothers and Montgomery กอตัง้ ในป 2441 โดยหุนสวนรวม
4 คน ประกอบดวย William Lybrand, Edward Ross, Adam Ross และ Robert Montgomery
ซึง่ ลวนแลวแตเปนนักบัญชีที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะอยางยิ่ง Robert Montgomery ผูเขียนหนังสือ
Montgomery’s Auditing (2455) อันกลายเปนหนังสือคลาสสิกในดานการตรวจสอบบัญชี
Lybrand, Ross Brothers, and Montgomery มีฐานที่มั่นอยูในนครนิวยอรค
แลวจึงขยายสาขาไปสูเมืองอุตสาหกรรม ดวยความเชื่อที่วา เมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาก
ยอมตองมีความตองการบริการดานการบัญชีมาก ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง Lybrand
ขยายสาขาไปสูเมืองอุตสาหกรรมรถยนต ไมวาจะเปนดีทรอยต ซีแอตเติล และบัลติมอร ตอมาจึง
เติบโตดวยการครอบและควบกิจการอื่นๆ แลวจึงขยายสาขาไปสูตางประเทศ ดังเชนเบอรลิน
(2467) ปารีส (2469) และลอนดอน (2472)
ภายหลั ง จากที่ มี ก ารปรั บ โครงสร า งความเป น เจ า ของทั้ ง ด ว ยการเพิ่ ม ทุ น
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 การผนวกกิจการทั้งสอง ประกอบกับการเติบใหญในเวลา
ตอมา ทําให Coopers and Lybrand ไตอนั ดับเปนบริษัทการบัญชีที่ใหญที่สุดในโลกในทศวรรษ
2520 ครั้นเมื่อธุรกิจยักษใหญอื่นๆในวงการบัญชีพากันเติบโตดวยการควบและครอบกิจการ

4
อันดับดาราของ Coopers and Lybrand เริม่ รวงหลน จนตกมาสูอันดับที่ 5 ในขณะที่ Price
Waterhouse ครองอันดับที่ 6 ในทศวรรษ 2530
ภาวะตกตํ่าทางธุรกิจทําให Price Waterhouse และ Coopers and Lybrand
เริม่ เจรจาเพือ่ ควบธุรกิจเขาดวยกน จนสามารถบรรลุขอตกลงเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2540 แตการ
ผนึกกิจการเขาดวยกันเชนนี้ยอมทําใหบริษัทใหมซึ่งมีขนาดใหญขึ้นมีอํานาจผูกขาด อันอาจขัดตอ
กฎหมายปองกันการผูกขาด (Anti-Trust Law) ทัง้ ในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ในเดือน
มีนาคม 2541 กระทรวงยุติธรรมแหงสหรัฐอเมริกายินยอมใหบริษัททั้งสองควบกิจการเขาดวยกัน
ได โดยที่สหภาพยุโรปใหความยินยอมในเวลาตอมาดวย
บริษัทใหมมีชื่อวา Pricewaterhouse Coopers กอนการควบกิจการ Price
Waterhouse มีรายไดจากคาบริการประมาณปละ 5,800 ลานดอลลารอเมริกัน และมีพนักงาน
ประมาณ 60,000 คน สวน Coopers and Lybrand มีรายไดจากคาบริการประมาณปละ 7,400
ลานดอลลารอเมริกัน และมีพนักงานประมาณ 75,000 คน ทั้งสองบริษัทมีหุนสวนที่ประกอบธุรกิจ
ในเครือขายทั่วโลกมากกวา 8,500 บริษัท
Price Waterhouse เคยเจรจาควบกิจการกับ Arthur Andersen ยักษใหญใน
วงการบัญชีในป 2532 มากอนแลว แตการเจรจาครั้งนั้นลมเหลว สวนสําคัญเปนเพราะวัฒนธรรม
องคกรที่แตกตางกัน นอกจากนี้ Arthur Andersen ยังพบวา มีการวางงานแฝงและมีการทํางานตํ่า
ระดับในหมูพนักงานระดับสูงของ Price Waterhouse จํานวนมาก
เหตุที่ Price Waterhouse จําเปนตองจับคูกับ Coopers and Lybrand ก็เพราะ
ทั้ง สองบริ ษั ท เผชิญภาวะตกตํ่ าทางธุรกิ จเหมือนๆกัน โดยที่ปจจัยสํ าคัญเกิดจากการแพคดี
ทีถ่ กู ฟองรองเรียกคาเสียหาย ความผิดพลาดในการตรวจสอบบัญชีสรางความเสียหายแกผูถือหุน
เมื่อบริษัทตรวจสอบบัญชียืนยันความถูกตองของงบดุลและยืนยันฐานะการเงิน ทั้งๆที่ฐานะการ
เงินทีแ่ ทจริงมิไดเปนไปตามบัญชีที่ไดรับการรับรอง ทั้งผูถือหุนเดิมและผูถือหุนใหมยอมไดรับความ
เสียหาย ในกรณีสถาบันการเงิน ความผิดพลาดในการตรวจสอบบัญชียอมสรางความเสียหาย
แกผูฝากเงินทั้งรายเกาและรายใหม ความผิดพลาดในการตรวจสอบบัญชีดังกลาวนี้ ไมเพียงแต
บั่นทอนชื่อเสียงกิตติคุณของบริษัทผูตรวจสอบบัญชีเทานั้น หากยังนํ าไปสูการฟองรองเรียก
คาเสียหายอีกดวย
ในกรณีของ Price Waterhouse การลมละลายของ Bank of Credit and
Commerce International (BCCI) ในป 2535 ทําให Price Waterhouse ถูกฟองรองเรียก
คาเสียหายในเบื้องตนสูงถึง 11,000 ลานดอลลารอเมริกันในฐานะผูตรวจสอบบัญชี มิไยตองกลาว
ถึงคดีฟองรองเรียกคาเสียหายอื่นๆ
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ในกรณีของ Coopers and Lybrand ความผิดพลาดในการตรวจสอบบัญชีบริษัท
MiniScribe ทําใหในป 2535 Coopers and Lybrand ตองจายคาเสียหายจํานวน 95 ลาน
ดอลลารอเมริกันแกนักลงทุนที่หลงเขาไปลงทุนเพราะหลงเชื่อผลการตรวจสอบบัญชี ครั้นในป
2539 Coopers and Lybrand ก็ตอ งจายคาเสียหายจํานวนมากจากการลมสลายของอาณาจักร
ธุรกิจของ Robert Maxwell แหงสหราชอาณาจักร และการลมละลายของ Phar-Mor ยักษใหญ
ในอุตสาหกรรมยาแหงสหรัฐอเมริกา
เมื่อ Price Waterhouse กับ Coopers and Lybrand ตกลงควบบริษัทเขา
ดวยกันในป 2540 นั้น ทั้งสองบริษัทตางประสบความดางพรอยในดานชื่อเสียงกิตติคุณ และตอง
สะบักสะบอมจากความดางพรอยดังกลาว ถึงจะผนึกตัวและเปลี่ยนชื่อเปน Pricewaterhouse
Coopers ก็มิอาจชําระลางความดางพรอยเหลานั้นได นาประหลาดนักที่กระทรวงการคลังและ
ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นชอบให Pricewaterhouse Coopers เปนผูประเมินการบริหารของ
ธนาคารกรุงไทยฯ
บัดนี้ ผูบ ริหารธนาคารกรุงไทยฯดาหนาออกมากลาวหาวา การทํางานของ PwC
เปนไปอยางสุกเอาเผากิน ทั้งๆที่ PwC ไดคา จางไปถึง 400 ลานบาท แหลงขาวที่เชื่อถือไดกลาววา
คาบริการที่ PwC คิดจากธนาคารกรุงไทยฯ มีตั้งแต 15,000 ถึง 45,000 ดอลลารอเมริกันตอ
คน-วัน (man-day) นับเปนการสูญเสียเงินตราตางประเทศโดยไมสมควร เมื่อเทียบกับการทํางาน
ทีค่ อ นขางฉาบฉวยดังที่กลาวหา
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ผังแสดงการกอเกิดของ Pricewaterhouse Coopers

Samuel Lowell Price (1850)
Edwin Waterhouse

Price Waterhouse
(1865)

Pricewaterhouse Coopers
(1998)
Lybrand, Ross Brothers,
And Montgomery (1898)
Cooper Brothers (1854)

หมายเหตุ

Coopers and
Lybrand
(1957)

ตัวเลขในวงเล็บเปนคริสตศักราชที่กอตั้งหรือควบบริษัท

