
คอลมัน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจดัการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2543

บริษัทที่ปรึกษาตางชาติ

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

หนงัสอืพมิพบางฉบับรายงานขาวในเดือนมีนาคม 2543 วา คณะกรรมการเพื่อ
การสงเสริมการปรับโครงสรางหนี้ (คปน.) แสดงความไมสบายใจเกี่ยวกับการทํ างานของบริษัท 
ทีป่รึกษาผูใหบริการวิชาชีพ (Professional Services) ทัง้ทีบ่ริษัทเหลานี้เปนบริษัทยักษใหญหรือ
เครือขายของบรรษัทระหวางประเทศ และฝายไทยตองจายคาบริการในอัตราสูงยิ่ง แตพนักงาน
ของบรษิทัเหลานี้บางคนไมมีความเปนมืออาชีพ ออนประสบการณ  และไมรูกฎหมายไทย

หนงัสือพิมพ The Nation (March 10, 2000) ระบุวา บริษัทยักษใหญที่ถูก 
‘หมายหัว’ ไดแก

• Deloitte Touche Tohmatsu Corporate Restructuring
• KPMG Consulting (Asia Pacific)
• Pricewaterhouse Coopers Financial Advisory Services
• Ferrier Hodgson

บริษัทยักษใหญเหลานี้เกือบทั้งหมดเติบใหญจากธุรกิจการบัญชี แลวกระจาย
ประกอบการไปสูธุรกิจการใหคํ าปรึกษา (Consultancy) ในภายหลัง ความผิดพลาดในการ 
ตรวจสอบบัญชีปรากฏมากขึ้นในชวงสามทศวรรษที่ผานมานี้ จนถูกฟองรองดํ าเนินคดีและตอง
จายเงินชดเชยความเสียหายจํ านวนมาก เมื่อบริษัทการบัญชีใหการรับรองงบดุลของบริษัท 
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยบริษัทหนึ่งบริษัทใด นักลงทุนยอมวางใจเกี่ยวกับขอมูลที่ไดรับ และ
ตัดสินใจซื้อหลักทรัพยของบริษัทที่ไดรับการรับรองวามีฐานะการเงินอันมั่นคง ในทํ านองเดียวกัน 
สถาบนัการเงนิอาจตัดสินใจจัดสรรเงินใหกู โดยพิจารณาฐานะการเงินจากงบดุลที่ไดรับการรับรอง
จากผูตรวจสอบบัญชี หากการณปรากฏในภายหลังวา บริษัทจดทะเบียนดังกลาวมิไดมีฐานะ 
การเงินอันมั่นคง นักลงทุนผูซื้อหลักทรัพยก็ดีและสถาบันการเงินผูจัดสรรเงินใหกูก็ดี ยอมไดรับ
ความเสยีหายจากความผิดพลาดของผูตรวจสอบบัญชี ในทํ านองเดียวกัน เมื่อบริษัทผูตรวจสอบ
บัญชีใหการรับรองงบดุลของสถาบันการเงินใด ประชาชนอาจนํ าเงินออมฝากสถาบันการเงินนั้น 
หากการณปรากฏในภายหลังวา สถาบันการเงินดังกลาวมิไดมีฐานะการเงินอันมั่นคง ประชาชน
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เจาของเงินฝากยอมไดรับความเสียหาย ในกรณีเหลานี้ ผูเสียหายยื่นฟองเรียกคาเสียหายจาก
บริษัทผูตรวจสอบบัญชี และมักจะชนะคดี

ความผิดพลาดในการตรวจสอบบัญชีไมเพียงแตทํ าใหบริษัทยักษใหญในธุรกิจ
การบัญชีเหลานี้ตองเสื่อมเสียชื่อเสียงเทานั้น หากทวายังทํ าใหฐานะการเงินงอนแงนอีกดวย  
เนื่องจากตองจายเงินชดเชยคาเสียหายจํ านวนมากนับต้ังแตปลายทศวรรษ 2520 เปนตนมา  
ดวยเหตดัุงนี ้ จงึมีการเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญอยางนอย 3 ดาน ดานหนึ่งไดแก การควบกิจการ 
(merger) ระหวางบรษิทัยกัษใหญดวยกันเอง เพื่อเสริมฐานะการเงินใหมั่นคง จนจํ านวนบริษัท
ยกัษใหญลดลงจาก Big Eight เหลือ Big Six ในป 2532 และเหลือ Big Five ในป 2541 ดาน 
ทีส่อง ไดแก การกระจายการประกอบการออกไปจากธุรกิจการบัญชี โดยหันไปเนนการประกอบ
ธรุกจิการใหคํ าปรึกษามากขึ้น ดานที่สาม ไดแก การแตกบริษัท โดยแยกธุรกิจการใหคํ าปรึกษา
ออกจากธุรกิจการบัญชี ทั้งนี้เพื่อจํ ากัดความรับผิดชอบทางแพงในยามที่ถูกฟองรองเรียก 
คาเสียหาย

แมวาบริษัทยักษใหญผูผลิต ‘บริการวิชาชีพ’ เหลานี้จะแผกิ่งกานสาขาไปสู
ประเทศและภูมิภาคตางๆ แตรูปแบบของการขยายตัวที่สํ าคัญ ก็คือ การสรางพันธมิตรเชิง 
ยทุธศาสตร (Strategic Alliance) กบัหุนสวนทองถิ่น (local partners) โดยที่หุนสวนทองถิ่น
สามารถใชชื่อหรือ ‘ยีห่อ’ ของบริษัทยักษใหญผูเปน ‘หุนสวน’ ได ในยามที่มีผูขอใชบริการ ไมวา 
จะเปนบริการการบัญชีหรือบริการการใหคํ าปรึกษา หากมีหุนสวนทองถิ่นในประเทศของลูกคา  
หุนสวนทองถิ่นจะเปนผูใหบริการในนามของสํ านักงานใหญ ดังนั้น ในยามตัดสินใจซื้อ ‘บริการ 
วิชาชีพ’ จากบริษัทใด จะพิจารณาเฉพาะคุณภาพและชื่อเสียงเกียรติคุณของบริษัทนั้นเพียง 
โสดเดยีวยอมไมเปนการเพียงพอ ตองพิจารณาคุณภาพและชื่อเสียงเกียรติคุณของหุนสวนทองถิ่น
ดวย แททีจ่ริงแลว คุณภาพและชื่อเสียงเกียติคุณของหุนสวนทองถิ่นมีความสํ าคัญยิ่งกวาบริษัทแม 
เพราะหุนสวนทองถิ่นเปนผูใหบริการ  โดยที่บริษัทแมจะกํ ากับดูแลหรือไมก็ได

ภายหลังวิกฤติการณการเงินเดือนกรกฎาคม 2540 กองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ ธนาคารโลก และธนาคารพัฒนาอาเซีย กดดันใหรัฐบาลไทยวาจางบริษัทที่ปรึกษา 
ตางประเทศ เพื่อใหคํ าปรึกษาในการปฏิรูประบบสถาบันการเงินและระบบราชการ อันเปน
กระบวนการหนึ่งของ ‘การปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจ’ (Economic Policy Reform) ทัง้นี้โดยกํ าหนด
เปนเงื่อนไขประการหนึ่งของเงินใหกู (Policy Conditionalities) ดวยเหตุดังนี้ ธุรกิจการใหคํ า
ปรึกษาจงึเฟองฟูมิจํ าเพาะแตประเทศไทย  หากแตครอบคลุมอาเซยีตะวันออกโดยสวนรวม
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การใชเงินกูตางประเทศในการวาจางที่ปรึกษาชาวตางประเทศยอมสรางภาระ
ทางการคลัง โดยที่ภาระในรูปทรัพยากร (Resource Burden) ตกแกชนรุนหลัง บริการการใหคํ า
ปรึกษาหลายตอหลายประเภทเปนบริการที่ผูชํ านัญการชาวไทยสามารถใหได โดยไมตองวาจาง
บริษทัทีป่รึกษาตางประเทศ ในหลายตอหลายกรณี บริการการใหคํ าปรึกษาคลุมถึงการทํ างานวิจัย 
ซึ่งในกรณีสวนใหญบริษัทที่ปรึกษาตางประเทศมักจะทํ าสัญญาวาจางนักวิชาการไทยอีกทอดหนึ่ง 
(subcontracting) การมองขามที่ปรึกษาและนักวิชาการชาวไทยทํ าใหรัฐบาลสรางภาระการคลัง
และตนทุนในรูปทรัพยากร (Resource Cost) แกประชาสังคมไทยมากกวาที่ควรจะเปน

ดังไดกลาวแลววา บริษัทที่ปรึกษาตางชาติเหลานี้สวนสํ าคัญมีที่มาจากบริษัท 
การบญัช ีและการตรวจสอบบัญชีชนิดสุกเอาเผากินของบริษัทเหลานี้สรางความเสียหายแกตนเอง
และผูอ่ืนมาแลว โดยที่การตรวจสอบบัญชีชนิดสุกเอาเผากินเปนปรากฏการณธรรมดาในสังคม
เศรษฐกจิไทย ในป 2541 คณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) มีคํ าสั่งลงโทษ 
ผูตรวจสอบบัญชีในสังกัด Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd และ SGV – Na Thalang
and Co. ในฐานทีห่ยอนยานในการตรวจสอบบัญชีธุรกิจเงินทุน อันเปนเหตุปจจัยหนึ่งที่นํ ามาซึ่ง
วกิฤติการณสถาบันการเงิน

ขอเทจ็จริงปรากฏวา ไมมียักษใหญในธุรกิจการบัญชีบริษัทใดที่ไมเคยถูกฟองรอง
หรือไมเคยตองคํ าพิพากษาใหจายเงินชดเชยความเสียหายอันเกิดจากความหยอนยานและความ
ผิดพลาดในการตรวจสอบบัญชี กระนั้นก็ตาม เรามิอาจกลาวสรุปไดวา ดวยเหตุที่บริษัทเหลานี้ 
มีความเสื่อมเสียในการประกอบธุรกิจการบัญชี ดังนั้นจึงตองมีความเสื่อมเสียในธุรกิจการใหคํ า
ปรึกษาดวย แตขอเท็จจริงปรากฏวา การใหคํ าปรึกษาที่ไมมีคุณภาพปรากฏโดยทั่วไป และบริษัท
ยักษใหญเหลานี้เร่ิมตระหนักวา การใหคํ าปรึกษาชนิดที่กอความเสียหายอาจเปนตนเหตุใหถูก
ฟองรองและจายเงินชดเชยความเสียหายได

Pricewaterhouse Coopers ยักษใหญในธุรกิจการบัญชีตกเปนขาวใหญใน
ปลายป 2542 ในฐานที่ตรวจสอบฐานะการเงินของธนาคารกรุงไทย จํ ากัด (มหาชน) ชนิดที่ผูคน
จํ านวนมากกลาวหาวา ‘สุกเอาเผากิน’ ในคราวนี้ ขอหา ‘สุกเอาเผากิน’ ถูกตราไวกับบริษัท 
ทีป่รึกษาตางชาติ หนังสือพิมพ The Nation, (March 10, 2000) รายงานวา คณะกรรมการเพื่อ
การสงเสริมการปรับโครงสรางหนี้ (คปน.) ข้ึน ‘บัญชีดํ า’ (Black List) บริษัทที่ปรึกษารวม 7 บริษัท 
ไดแก

• Churchill Pryce Capital (Asia)
• Corporate Performance Advisors
• Dhana Siam Securities
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• ¶ Advisory
• Principle Venture (Thailand)
• Siam City MB
• Thai Strategic Capital

แมวา Churchill Pryce Capital (Asia) ยนืยนัวา ตนมิไดถูกขึ้น ‘บัญชีดํ า’ และ ‘บัญชีดํ า’ ตาม 
รายงานขาวนี้หามีไม (The Nation, March 14, 2000) แตการที่ คปน. เร่ิมพูดถึงคุณภาพของ
บริการวิชาชีพและการขาดความเปน ‘มอือาชีพ’ ของบรรดาบริษัทที่ปรึกษา ยอมสะทอนใหเห็น
ความไมพงึพอใจที่มีตอบริการของบริษัทที่ปรึกษาเหลานี้ ไมวาจะมีการขึ้น ‘บัญชีดํ า’ อยางเปน
ทางการหรือไมก็ตาม

สังคมไทยตองสูญเสียเงินตราตางประเทศจํ านวนมากในการวาจางที่ปรึกษา 
ชาวตางประเทศ นับต้ังแตยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต เปนตนมา  ‘นิทาน’ เกีย่วกบัอวิชาหรือความ
ไมรูของที่ปรึกษาชาวตางชาติเปนเรื่องเลาขานสืบทอดมาโดยไมขาดสาย สวนใหญออกจากปาก
ขุนนางขาราชการนัน้เอง ขอที่นาอนาถก็คือ ในขณะที่ขุนนางไทยเยาะหยันความ ‘โงเงาเตาตุน’
ของที่ปรึกษาชาวตางชาติ  สังคมไทยตองรับภาระ ‘คาโง’ ในการวาจางที่ปรึกษาตางชาติเหลานั้น

ไมมีการเสีย ‘คาโง’ คร้ังใดที่สังคมไทยตองแบกรับภาระมากไปกวาครั้งที่นายก 
รัฐมนตรชีื่อชวน หลีกภัย  และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังชื่อ ธารินทร นิมมานเหมินท
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