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MDPs

 รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 MDPs ยอมาจาก Muti-Disciplinary Practices แปลวา การประกอบวิชาชีพ
หลากหลายสาขา

บริการทางกฎหมาย (Legal Services) ควรเปนบริการที่ผลิตโดยนักวิชาชีพ 
หลากหลายสาขาหรือไม?

นักกฎหมายผูกขาดการผลิตบริการทางกฎหมายมาเปนเวลาชานาน ทั้งในการ
เปนทนายในคดีซึ่งขึ้นสูศาลสถิตยุติธรรม และในการใหคํ าปรึกษาขอกฎหมาย นานาประเทศ 
มขีอหามแตด้ังเดมิมิไดบริการทางกฎหมายผลิตโดยนักวิชาชีพหลากหลายสาขา กลาวอีกนัยหนึ่ง
ก็คือ บริการทางกฎหมายมิใช MDPs   และตองผลติโดยสํ านักงานกฎหมายหรือสํ านักงานทนาย
ความเทานั้น

แตแลวกํ าแพงที่สรางอํ านาจผูกขาดใหนักกฎหมายก็พังทลายทีละประเทศ 
สองประเทศ ขอหามเกี่ยวกับ MDPs ถกูยกเลิกไปในประเทศสวนใหญในยุโรปตะวันตกและอาเซีย
แปซฟิก การเปลีย่นแปลงดังกลาวนี้ นอกจากเปนผลจากการเติบโตของพลังทุนนิยมโดยทั่วไปแลว 
ยงัเปนผลจากการเติบใหญของธุรกิจการบัญชีระหวางประเทศโดยเฉพาะอีกดวย

ธุรกิจการบัญชีในรอบศตวรรษที่ผานมาเติบใหญเปนบรรษัทระหวางประเทศ 
(Transnational Corporations) มเีครอืขายสาขาในประเทศตางๆ ทั่วโลก แตละบริษัทมีสํ านักงาน
จ ํานวนนบัรอยสํ านักและมีพนักงานนับหมื่นคน (ดูตารางที่ 1)  ยกัษใหญในธุรกิจการบัญชีระหวาง
ประเทศ ซึ่งเดิมมี 8 บริษัท หรือ Big Eight ลดลงเหลือ Big Six ในป 2532 และเหลือ Big Five ใน       
ป 2541 (ดูตารางที่ 1)

ยักษใหญในธุรกิจการบัญชีเหลานี้ นอกจากใหบริการการบัญชี ทั้งการจัดทํ า
บัญชแีละการตรวจสอบบัญชีแลว ยังใหบริการการใหคํ าปรึกษา (Consulting Services) และ
บริการทางกฎหมายอีกดวย โดยที่บริการการบัญชีมีความสํ าคัญลดนอยถอยลงในโครงสราง 
รายไดของยกัษใหญเหลานี้ การรุกคืบไปใหบริการทางกฎหมายมักจะเริ่มตนดวยการใหคํ าปรึกษา
เกี่ยวกับการเสียภาษีอากร อาทิเชน คํ าปรึกษาที่วาทํ าอยางไรจึงจะเสียภาษีนอย หรือจะ 
เปลี่ยนแปลงการจัดองคกร อยางไรจงึจะลดภาระภาษีอากรได การใหคํ าปรึกษาเกี่ยวกับการควบ
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และครอบกิจการ (Merger and Acquisition) ก็ตองใหคํ าปรึกษาเกี่ยวกับขอกฎหมายดวย  
ดวยเหตุดังที่กลาวนี้ ธุรกิจการบัญชีจึงคอยๆ คืบคลานไปใหบริการทางกฎหมาย โดยที่มีการ 
วาจางนกักฎหมายเปนพนักงานบริษัทดวย

แรงกดดันจากยักษใหญในธุรกิจการบัญชีระหวางประเทศทํ าให MDPs เปนที่
ยอมรับกันมากขึ้น ในประเทศที่ยอมรับ MDPs สํ านกังานบญัชีมักใหบริการทางกฎหมาย และ
สํ านักงานกฎหมายก็ใหบริการทางบัญชีดวย โดยที่บริการวิชาชีพทั้งสองผนวกอยูในสํ านักงาน
เดียวกัน กระแสการยอมรับ MDPs ท ําใหยกัษใหญในวงการบัญชีขยายการใหบริการทางกฎหมาย 
Price-waterhouse Coopers ซึง่เปนบริษัทการบัญชีที่ใหญที่สุดในโลกในปจจุบัน ถือเปนบริษัท
กฎหมายใหญเปนอันดับที่ 5 ของโลก Andersen Worldwide มพีนกังานที่เปนนักกฎหมาย 2,400 
คนในเครือขายสาขาในประเทศตางๆ รวม 34 ประเทศ Ernst and Young International มีแผนที่
จะขยายบรกิารดานกฎหมาย โดยจะวาจางนักกฎหมาย 4,000 คนในอีก 4-5 ปขางหนา ยักษใหญ
ทุกบริษัทลวนมีสํ านักงานกฎหมายในประเทศตางๆ เปนพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร (The
Economist, March 6, 1999)

สหรัฐอเมริกาเปนประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจสํ าคัญเพียงประเทศเดียวที่ยัง
ไมยอมรับ MDPs ดวยเหตดัุงนี ้ยักษใหญในธุรกิจการบัญชีระหวางประเทศจึงไมสามารถรุกคืบเขา
ไปใหบริการดานกฎหมายในสหรัฐอเมริกาได สํ านักงานกฎหมายอเมริกันสามารถเติบใหญเปน 
บรรษัทโลก (Global Corporation) โดยไมตองเผชิญการแขงขันจากยักษใหญในธุรกิจการบัญชี

ในเดือนสิงหาคม 2542 The American Bar Association จดัใหมีการประชุม        
นานาชาตเิพื่อพิจารณาวา สหรัฐอเมริกาสมควรที่จะรับ MDPs หรือไม สมาคมเนติบัณฑิตอเมริกัน
ไดแตงตั้งคณะกรรมาธิการชุดหนึ่งศึกษาประเด็นดังกลาวนี้ ผลการศึกษาสรุปไดวา สมาคม 
เนติบัณฑิตอเมริกันสมควรยอมรับ MDPs อยางมีเงื่อนไข เพื่อใหนักกฎหมายสามารถทํ างาน 
รวมกบันกัวิชาชีพแขนงอื่น โดยมีการแบงปนคาบริการ (fee sharing) ในการนี้ ตองมีการนิยาม
หนาที่การปฏิบัติของนักกฎหมายและปกปองอาชีพนักกฎหมายอยางเขมงวด เพื่อปองกันมิให 
นกัวชิาชพีแขนงอืน่เขามาทํ าหนาที่แทนนักกฎหมายหรือทนายความ (Financial Times, August 
11, 1999)

การยอมรับ MDPs มขีอดีที่เกื้อกูลใหบริการวิชาชีพ (Professional Services)  
อันหลากหลายสามารถรวมอยูในสํ านักงานหรือบริษัทเดียวกันในลักษณะ One-stop Shop ซึ่ง 
เกื้อประโยชนแกลูกคาที่ตองการบริการทางกฎหมายควบคูกับบริการวิชาชีพอื่นๆ นักกฎหมาย 
จากยุโรปพยายามผลักดันใหสหรัฐอเมริการับ MDPs ดุจเดยีวกับประเทศตางๆ ในยุโรปตะวันตก 
ในหมูนกักฎหมายอเมริกันมีความเห็นแตกแยกเปน 2 ฝาย ฝายหนึ่งเห็นวา เมื่อกระแสโลกยอมรับ 
MDPs ประดุจหนึ่งวา MDPs มกีระแสโลกานุวัตร สหรัฐอเมริกานาจะยอมรับหลักการนี้ เพียงแต
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ตองจัดระบบไปในทางที่ปกปองผลประโยชนของนักกฎมหายและลูกความ อีกฝายหนึ่งคัดคาน
การยอมรับ MDPs บริษัทกฎหมายขนาดใหญคัดคานขอเสนอนี้ เพราะเกรงการรุกลํ้ าของยักษ
ใหญในธรุกจิการบัญชีระหวางประเทศ   ประชาชนชาวอเมริกันจะไมไดประโยชนจากการยอมรับ 
MDPs เพราะสํ านักงานกฎหมายขนาดกลางและขนาดเล็กจะถูกยักษใหญในธุรกิจการบัญชี 
ดูดกลืน จนแทนที่ประชาชนจะมีทางเลือกในการใชบริการกฎหมายเพิ่มข้ึน ทางเลือกนั้นจะถูก
จ ํากดัดวยอํ านาจผูกขาดของยักษใหญเหลานี้

ขอคัดคาน MDPs ทีสํ่ าคญัและมีเหตุผลหนักแนนเปนขอคัดคานวาดวยความเปน
อิสระในการใหบริการกฎหมาย และความขัดแยงแหงผลประโยชน (Conflict of Interest)

บริการกฎหมายมีธรรมชาติแตกตางจากบริการการตรวจสอบบัญชี ในขณะที่
บริการการตรวจสอบบัญชีมุงคนหาและเปดเผยขอมูล โดยเฉพาะฐานะและความมั่นคงทางการ
เงินของหนวยธุรกิจ แตบริการกฎหมายตองเก็บขอมูลเกี่ยวกับลูกคาหรือลูกความเปนความลับ  
ลูกความอาจไมตองการเผยแพรขอมูลเหลานี้ แตที่ตองบอกกลาวทนายหรือนักกฎหมาย ก็เพื่อให
การด ําเนินคดีหรือการใหคํ าปรึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

สํ านักงานที่ใหบริการวิชาชีพในลักษณะ MDPs อาจมีปญหาความขัดแยงแหง 
ผลประโยชน อาทเิชน คูความคูหนึ่งอาจเปนลูกคาสํ านักบริการวิชาชีพสํ านักเดียวกัน ฝายโจทก 
ใชบริการกฎหมาย ฝายจํ าเลยใชบริการคํ าปรึกษาดานการจัดองคกรและการบริหารธุรกิจ  
ในสถานการณดังตัวอยางนี้ สํ านักบริการวิชาชีพแหงนี้ลวงรูขอมูลทั้งฝายโจทกและฝายจํ าเลย 
หากตองการใหโจทกชนะคดี ฝายบริการคํ าปรึกษาก็ตองปอนขอมูลใหฝายบริการกฎหมาย  
ความขัดแยงแหงผลประโยชนยอมเกิดขึ้น สํ านักบริการวิชาชีพมักจะอางวามี ‘กํ าแพงเมืองจีน’
(China’s Great Wall) ขวางกัน้ฝายตางๆ ภายในบริษัท เพื่อใหลูกคาอุนใจวา ความลับไมร่ัวไหล 
แตพฒันาการของเหตุการณบงชี้วา ‘ก ําแพงเมืองจีน’ หามีไม

สํ านักบริการวิชาชีพและบริษัทที่ปรึกษาจํ านวนมาก ซึ่งตองการกํ าไรสูงสุด  
มักจะมีปฏิบัติการที่ไมคํ านึงถึงจริยธรรมแหงธุรกิจ (Business Ethics) บางบริษัทใหบริการ
ประเมินมูลคาธุรกิจ เพื่อกํ าหนดราคาขายทอดตลาด แลวใหบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือเขารวม
ประมูล  โดยทีไ่ดเปรียบผูเขาประมูลรายอื่นๆ เนื่องจากมีสารสนเทศที่สมบูรณกวา

การยอมรับ MDPs อาจทํ าใหความเปนอิสระในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย 
ถูกลิดรอน นักกฎหมายหรือทนายความประจํ าสํ านักงานอาจไมสามารถใหบริการอยางเต็มที่  
หากปรากฏในภายหลังวา ลูกความมีขอพิพาทกับบริษัทที่เปนลูกคาสํ าคัญของสํ านักบริการ 
วิชาชีพ หรือหากปรากฏในภายหลังวา การชนะคดีจะมีผลกระทบตออุตสาหกรรมอันเปนฐาน
ธรุกจิของสํ านักบริการวิชาชีพนั้น
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แมวา The American Bar Association จะเลื่อนการตัดสินใจวา จะยอมรับ 
MDPs หรือไม ไปเปนป 2543 แตก็เปนที่คาดกันวา สหรัฐอเมริกาไมสามารถรอดพนกระบวนการ
โลกานุวัตรของ MDPs อันสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของยักษใหญในธุรกิจการบัญชีระหวาง
ประเทศ

สงครามที่ไมประกาศ ระหวางยักษใหญในธุรกิจการบัญชีกับยักษใหญในวงการ
กฎหมายก ําลงัปดฉากลง  ดวยชัยชนะของธุรกิจการบัญชีระหวางประเทศ
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ตารางที่ 1
รายชือ่ยกัษใหญในธุรกิจการบัญชีระหวางประเทศ

2531 – 2541

2531 2532 2541

1. Arthur Andersen 1. Andersen Worldwide 1. Andersen Worldwide
2. Arthur Young 2. Coopers and Lybrand 2. Deloitte Touche Tohmatsu
3. Coopers and Lybrand 3. Deloitte Touche Tohmatsu 3. Ernst and Young International
4. Deloitte Haskins and Sells 4. Ernst and Young International 4. KPMG International
5. Ernst and Whinney 5. KPMG Internation 5. Pricewaterhouse Coopers
6. KPMG International 6. Price Waterhouse
7. Price Waterhouse
8. Touche Ross

ที่มา 1. ขอมูลป 2531 และ 2532 จาก The Economist (April 1, 1995)
2. ขอมูลป 2541 จาก web site ของแตละบริษัท

หมายเหตุ 1. Deloitte Touche Tohmatsu ในป 2532 เกิดจากการควบ  Deloitte Haskins and  Sells กับ Touche Ross
2. Ernst and Young International ในป 2532 เกิดจากการควบ Ernst and Whinney กับ Arthur Young
3. Pricewaterhouse Coopers เกิดจากการควบ Price Waterhouse กับ Coopers and Lybrand
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