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บทนํา
การปรั บ แต ง ตั ว เลขทางการบั ญ ชี หรื อ ที่ เ รี ย กว า
Creative Accounting เปนการปรับแตงตัวเลขโดยใชความ
ได เ ปรีย บของช อ งโหว ข องหลั ก การบั ญ ชีแ ละทางเลื อ ก
ตางๆ ในการวัดมูลคาและการเปดเผยขอมูลทางการบัญชี
เพื่อ ที่ จ ะเปลี่ ยนขอ มูลในงบการเงินจากสิ่ง ที่ค วรจะเป น
ไปสูสิ่งที่ผูจัดทําตองการที่จะใหเปนในรายงานงบการเงิน
กระบวนการสรางรายการทางธุรกิจ (Transaction) ขึ้น
เพื่อกอใหเกิดผลลัพธทางบัญชีที่ตองการแทนที่ จะรายงาน
เหตุการณทางธุรกิจดวยความเปนกลาง (Neutrality) ซึ่ง
หมายถึงการแสดงขอมูลเพื่อใหงบการเงินมีความนาเชื่อถือ
ปราศจากความลําเอียงและแสดงโดยไมมีวัตถุประสงคที่
จะทําใหผูใชงบการเงินตัดสินใจตามที่ผูจัดทํางบการเงิน
วางแผนหรือกําหนดไว อันเปนหลักสําคัญในการจัดทํางบ
การเงินใหมีลักษณะเชิงคุณภาพตามกรอบแหงแมบทการ
บัญชี ซึ่งการสรางรายการดังกลาวมีรูปแบบตางๆดังนี้
1. การจัดจําแนกรายการและการนําเสนองบการเงิน
( Aggressive or Innovative accounting)
2. การเกลี่ยกําไร (Income smoothing)
3. การแตงบัญชีและการตั้งสํารองลับ
(Cookie jar reserve)
4. การจัดหาเงินนอกงบดุล
5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
1. การจัดจําแนกรายการและการนําเสนองบการเงิน
( Aggressive or Innovative accounting)

หมายถึ ง วิ ธี ก ารหรื อ ขั้ น ตอนการรั บ รู ร ายได ห รื อ ลด
คาใชจายภายในรอบระยะเวลาบัญชีโดยกําหนดวิธีการตาม
มาตรฐานการบั ญ ชี ที่ กํ า หนด เพื่ อ แสดงผลกํ า ไรสู ง สุ ด
ตัวอยางมีดังนี้
Accounting Policy
การรับรูรายได
(Revenue
Recognition)
นโยบายการตัดคา
เสื่อมราคา
(Depreciation choice)

นโยบายการตีราคา
สินคาคงเหลือปลาย
งวด ( Inventory
Valuation)
(โดยสมมติวา ราคา
สินคามีแนวโนมปรับ
สูงขึ้น)
นโยบายการตัดคา
ความนิยม (Goodwill
Amortization)
การประมาณการหนี้
คารับประกันสินคา
(Estimate of Warranty
การประมาณการหนี้
สงสัยจะสูญ (Estimate
of bad debts)
งบคาโฆษณา
(Advertising Costs)
หนี้สินอันอาจเกิด
(Contingent Loss)

Conservative
รับรูหลังจากการขาย เมื่อ
กิจการไดสงมอบสินคา ได
โอนกรรมสิทธิ์และความ
เสี่ยงใหกับผูซื้อแลว
ตัดจําหนายในอายุการใช
งานที่เหมาะสมกับสินทรัพย

ใชวิธี
เขาหลังออกกอน
(LIFO)
(มาตรฐานการบัญชีปจจุบัน
ยกเลิกวิธีนี้แลว)

ไมเกิน 20 ป
(มาตรฐานปจจุบันให
ทดสอบการดอยคา)
ประมาณการไดอยาง
นาเชือ่ ถือ

Aggressive
รับรูรายไดแมวา
ความเสี่ยงยังคงอยู
กับกิจการ เชนการ
ฝากขายสินคา
ตัดจําหนายในอายุ
การใชงานที่ยาว
นานเกินไปไม
เหมาะกับสภาพของ
สินทรัพย
เขากอนออกกอน
(FIFO)

เกินกวา 40 ป

ประมาณการไวตา่ํ

ประมาณการไดอยาง
นาเชือ่ ถือ

ประมาณการไวตา่ํ

ตั้งเปนรายจายที่ตั้งขึ้นเปน
ทุน
รับรูเปนหนี้สิน

ตัดเปนคาใชจาย
ทั้งหมด
เปดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

2. การเกลี่ยกําไร (Income smoothing)
หมายถึง การรักษาระดับกําไรในแตละปใหอยู
ในระดับที่เหมาะสมตามความคาดหมายของตลาดหรือผู
ถือหุน ฝายบริหารจะใชขอสมมติที่ระมัดระวังเกี่ยวกับ
การประมาณหนี้สงสัยจะสูญ ประมาณการหนี้สิน หรืออายุ
การใช ง านของสิ นทรั พยถ าวรและมูลค า ซาก เพื่อ ทํ า ให
คาใชจา ยเพิ่มขึ้น และปรับแตงกําไรใหลดลง
ฝ า ยบริ ห ารยั ง อาจใช วิ ธี ก ารรั บ รู ร ายได ที่
ระมัดระวังยิ่งขึ้นเพื่อชะลอการรับรูรายไดและทําใหกําไร
ของงวดปจจุบันลดลง กิจการจะสามารถรักษากําไรไป
ใชตอในปที่ตกต่ํา ซึ่งเปนปที่คาดวาผลประกอบการจะต่ํา
กวาเปาของอัตราการเติบโต ในปที่ตกต่ํา ฝายบริหารอาจ
ลดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหรือประมาณการหนี้สินลง หรือ
ยืดอายุการใชงานของสินทรัพยหรือเพิ่มมูลคาซาก เพื่อทํา
ใหคาใชจายลดลงและกําไรสูงขึ้น แบงออกเปน 3 ประเภท
ดังนี้
1. Real Income Smoothing
หมายถึ ง การเกลี่ ย กํ า ไรของกิ จ การโดยการ
กอใหเกิดรายการหรือชะลอไมใหเกิดรายการนั้นๆ ขึ้น
โดยที่ผูบริหารไดมีการพิจารณามากอนหนาถึงผลกระทบ
ของรายการนั้ น ๆ
ที่ มี ต อ กระแสเงิ น สดและผลการ
ดําเนินงานของกิจการ
Real income smoothing จึงมีตั้งแตการกําหนด
ชวงเวลา (Timing)
จํานวนเงิน (Amount) ไปจนถึง
การกําหนดวัตถุประสงค (Intent) ของ
รายการที่เขาไปทํา
รูปแบบของ Real income smoothing แบงออกไดดังนี้
1. การเกลี่ยรายการดวยการเรงหรือชะลอรายการ
ทางดานยอดขาย (Sales related)
2. การเกลี่ยรายการดวยการเรงหรือชะลอรายการ
ทางดานคาใชจาย (Expense related)

2. Artificial Income Smoothing
หมายถึง การเกลี่ยกําไรโดยการรับเอาวิธีปฏิบัติทาง
บัญชีที่จะชวยใหกิจการชะลอการรับรูรายจาย และ/หรือ
ชะลอการรับรูรายไดจากงวดบัญชีหนึ่งไปยังอีกงวดบัญชี
หนึ่งมาใช การเกลี่ยกําไรในลักษณะดังกลาวไมไดสงผล
กระทบใดๆ ตอกระแสเงินสด แบงออกไดดังนี้
การเกลี่ยรายการทางดานยอดขาย (Sales related)
การเกลี่ยรายการทางดานคาใชจาย (Expense related)
โดยที่ ร ายได ต ลอดอายุ ข องธุ ร กิ จ เท า เดิ ม และการเกลี่ ย
รายไดไมสงผลกระทบตอกระแสเงินสดแตอยางใด
3. Classificatory Income Smoothing
หมายถึง การเกลี่ย รายการบางรายการในงบกํ าไร
ขาดทุ น โดยการตั ด สิ น ใจของผู บ ริ ห ารว า จะจั ด จํ า แนก
รายการนั้นๆ เขาเปนสวนหนึ่งของการคํานวณกําไรจาก
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง (Income from continuing
operations)
หรื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของรายการพิ เ ศษ
(Extraordinary income)
3. การแตงบัญชีและการตั้งสํารองลับ มี 2 รูปแบบ
1. Big bath ไดแก
1.1 การปรับลดมูลคาสินทรัพยลงทั้งจํานวน
(Excessive Writedown) หรือการรับรูผลขาดทุนใน
ปจ จุ บัน โดยบั นทึ ก หนี้ สิ นขึ้ น เพื่ อ ให งบดุล ตั้ งอยู บ น
หลักความระมัดระวัง และ กิจการมีคาใชจายที่จะเปน
ตัวฉุดผลประกอบการในงวดอนาคตที่นอยลง
1 . 2 ก า ร ร า ย ง า น ฐ า น ะ ก า ร เ งิ น แ ล ะ ผ ล
ประกอบการใหต่ําในรอบระยะเวลา ปจจุบัน โดยการรับรู
คาใชจายจํานวนมาก เพื่อใหผลประกอบการในอนาคตดูดี
เนื่องจาก ธุรกิจไมตองรับรูคาใชจายตางๆ นั้นแลว
ตัวอยางเชน การประมาณหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
จํานวนมาก เช น หนี้สิ น จากการรั บ ประกั น หรื อการตั ด
มูลคาสินทรัพยลงจํานวนมาก เชน การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญเกินจริง
การกระทําดังกลาวมักจะเกิดขึ้นในปที่กิจการ
ตกต่ํา ไมสามารถทํากําไรไดตามเปาหมายอยูแลว หรือทํา

ไปดวยมุมมองที่วาไมมีอะไรจะเสียมากไปกวานี้หากจะทํา
ใหผลประกอบการของงวดปจจุบันเลวรายไปกวาที่เปนอยู
ลงไปอีก
2. Cookie jar reserve
คือการใชนโยบายบัญชีที่โอนยายรายไดจากรอบ
ระยะเวลาบัญชีปจจุบันไปสูรอบระยะเวลาบัญชีในอนาคต
เพื่อใหผลประกอบการดูดี
4. การจัดหาเงินนอกงบดุล คือรายการที่ทําใหหนี้สินของ
กิจการเพิ่มขึ้น โดยไมปรากฏใหเห็นในงบดุลโดยมีเจตนา
ปกปดหนี้สิน
5. การเปลี่ยนแปลนโยบายการบัญชี
สําหรับรูปแบบการจัดแตงงบการเงินของบริษัท
จดทะเบียนทั้งในประเทศไทย และตางประเทศ เทาที่ผาน
มาพอสรุปไดวามีรูปแบบดังตอไปนี้
1. การตกแตงรายได เชน รายไดไมมีจริง การรับรู
รายไดมากไป และการรับรูรายไดเร็วกวาที่ควรจะเปน
2.การปกป ด ข อ มู ล ของกิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น
(Related Party) เชนไมเปดเผยขอมูลเลย หรือ เปดเผยไม
ครบถวน
3. ปญหาการพิจารณา กรณีที่ถือวาเปนบริษัทยอย
หรือไม (มีอํานาจควบคุมหรือไม และตองจัดทํางบการเงิน
รวมหรือไม)
4.การแสดงมูลคาทรัพยสินสูงกวาที่ควรจะเปน เชน
ไมตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หรือ ตั้งไมเพียงพอ ไมตั้งคา
เผื่อสินคาดอยคา หรือตั้งไมเพียงพอ ตีราคาสินทรัพยสูง
เกินจริง และ ไมบันทึกการดอยคาของสินทรัพย
5. ปญหาการซื้อกิจการเปน Under common control
6. การสรางทุนเทียม
7. การลางขาดทุนสะสมดวยวิธีที่ไมถูกตอง
1. การตกแตงรายได
ตามหลักการบัญชี กิจการจะรับรูรายไดตอเมื่อ
เขาเงื่อนไขทุกขอดังนี้คือ
1. ไดโอนความเสี่ยงและ ผลตอบแทน ( Risk &
Reward)
ที่เปนสาระสําคัญในสินคาใหแกผูซื้อแลว

2. ไมเกี่ยวของในการบริหารสินคาอยางตอเนื่อง
ไมไดควบคุมสินคาที่ขายแลว ทั้งทางตรงและทางออม
3. วัดมูลคาของจํานวนรายได ไดอยางนาเชื่อถือ
4. คอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิง
เศรษฐกิจ
5. วัดมูลคาตนทุนที่เกิดขึ้น หรือที่จะเกิดขึ้นได
อยางนาเชื่อถือ
ในกรณีทั่วไป การรับรูรายไดจะทําตอเมื่อ มีการ
โอนกรรมสิทธิ์ และการครอบครองสินคาใหผูซื้อ และจะ
รับรูรายได ไมได ถา ความเสี่ยง ที่เปนสาระสําคัญยังคงอยู
ปญหาที่พบไดแกการรับรูรายไดโดยยึดรูปแบบ
สําคัญกวา เนื้อหา ( Form over Substance) เชน การฝาก
ขาย หรือบันทึกรายการขายทั้งที่เปนการรับจางใหผลิต
การแตงรายได สรางรายการขาย หรือใหบริการ หรือการ
กําหนด รอยละของงานที่เสร็จ(Percentage of Completion)
สําหรับสัญญากอสรางสูงเกินจริง
ตัวอยางที่ 1. บริษัท A ขายสินคาใหกับ บริษัท B
วันที่สงมอบสินคา บริษัท A ออกใบกํากับสินคา ใหโดย
กําหนด Credit term 7 วัน แตบริษัท B ไมเคยชําระตาม
Credit term เลย เนื่องจากฝายบริหารตกลงกันวาจะมีการ
ชําระเงินก็ตอเมื่อลูกคาขายสินคาแลว บริษัท A รับคืนและ
แลกเปลี่ยนสินคาใหหากขายไมไดโดยไมมีเวลากําหนด
สิ้นสุด
ประเด็นที่พิจารณาคือ บริษัท A รับรูรายไดตาม
วันที่ใน ใบกํากับสินคา ความเห็นของคณะกรรมการ
กํากับและดูแลตลาดหลักทรัพย (กลต.) เห็นวา โดยเนื้อหา
ถือเปนการฝากขาย จึงควรรับรูรายไดเมื่อ บริษัท B ขาย
สินคาไดแลว
ตัวอยางที่ 2. บริษัท A ซึ่งเปนบริษัท จดทะเบียน
ไดขายวัตถุดิบใหแกบริษัท B ซึ่งเปนบริษัทที่มีความ
เกี่ยวของกัน (Related party) ในตอนปลายงวด และ บริษัท
B ผลิตสินคา สําเร็จรูปเสร็จในตอนตนปถัดมา
ประเด็นที่พิจารณา บริษัท A บันทึกการขาย
วัตถุดิบใหบริษัท B ความเห็นของ กลต. เห็นวา โดย

เนื้อหา เปนเรื่องของการวาจางผลิต ดังนั้นบริษัท A จึงไม
ควรบันทึก การขายวัตถุดิบ ใหบริษัท B ในตอนปลายงวด
ควรแสดงรายการวัตถุดิบเปน สินคาคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
ตัวอยางที่ 3 บริษัท A ผลิตสินคาเพื่อขาย รายได
มาจากลูกคารายใหญๆ ไมกี่ราย ซึ่งราคาขายจะตกลงกัน
ลวงหนา ตอมาในป 25X6 ราคาตนทุนวัตถุดิบปรับตัว
สูงขึ้นมาก และ สูงกวาราคาขายที่ตกลงกันไวกับลูกคา
รายใหญ บริษัท บันทึกการขายสินคา ใหบริษัท B อยาง
ตอเนื่อง และมีกําไรโดยตลอดป 25x7
ประเด็นที่พิจารณา บริษัท A ตกแตงรายไดโดย
ลูกคาไมมีตัวตนจริง
ตัวอยางที่ 4 บริษัท A ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ในป 25x7 จะมีการเปลี่ยนกลุมผูถือหุนและธุรกิจ ไปเปน
การรับเหมากอสราง และที่ปรึกษาโครงการกอสราง ในป
25x7 นั้นเองรายไดสวนใหญของบริษัท มาจากการเปนที่
ปรึกษา ซึ่งสูงถึง 36% ของ รายไดรวม และเปนรายไดที่มา
จาก 2 บริษัทใหญที่ผูบริหารทั้ง 2 บริษัท ก็เปนกรรมการ
ของบริษัทแห งหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวของกับ บริษัท A ลูกคาทั้ง
สองรายนี้ไมไดจายคาบริการตามที่กําหนดในสัญญา และ
ต อ มา ก็ มี เ งิ น โอนเข า บั ญ ชี ก อ นที่ ผู ส อบบั ญ ชี จ ะออก
รายงานเพียงไมกี่วัน
ประเด็นที่พิจารณา บริษัท A แตงรายไดขึ้นมา
เพราะค าที่ป รึ กษาไมมีห ลักเกณฑที่ ชัด เจน ซึ่งควรจะมี
หลักเกณฑดังนี้คือ
1. มีระบบเอกสารขอมูลรองรับ
2. มีสัญญาวาจางที่ชัดเจนวา ผลผลิต (Output)
ของการใหคําปรึกษาคืออะไร
3. หลักฐานเวลาที่ใหคําปรึกษา
4. หลักฐานการคิดคาบริการ
5. หลักฐานการประชุม หารือกันภายใน
ปรากฏว า บุ ค คลที่ ใ ห คํ า ปรึ ก ษาเป น เจ า หน า ที่
ระดับสูงในบริษัท A เพียง 2 คน บริษัท A ไดออกใบแจง
หนี้ในป

25x7 แตสงมอบงานในป 25x8 นอกจากนี้ลูกคาไมได
บันทึกเปนคาใชจายในป 25x7 แตบันทึกในป 25x8 เมื่อ
จายเงิน และตรวจสอบไมไดวาเปนเงินที่จายมาจากลูกคา
ทั้งสองจริง
สรุปไดวา วิธีการแตงรายไดจะมีขั้นตอนดังนี้คือ
สรางรายการ

ทํารายการเงินเขา

ทํารายการเงินออก

และการแตงรายไดมัก จะกระทําคูกับ การแตงสินทรัพย
ตัวอยางที่ 5 บริษัท A ทําธุรกิจในการผลิต
เชื้อเพลิง ที่ตองบรรจุในถังเพื่อจําหนาย แตบริษัท ไมได
บรรจุเอง แตจะใหลูกคาที่เปนตัวแทนจําหนายเปนผูบรรจุ
แลวนําไป จําหนายตอ ซึ่งมีการคืนถังกลับ มาจากผูใช
ซึ่งเดิม บริษัท A ทําสัญญากับโรงบรรจุเชื้อเพลิงในรูปเงิน
มัดจําคาถัง ซึ่งบันทึกเปนหนี้สิน (เงินมัดจํา) และตั้งใจจะ
รับรูเปนรายไดเมื่อครบ 10 ป แตจะทยอยตัดคาเสื่อมราคา
ถังภายใน 20 ป ตอมา บริษัท เปลี่ยนรูปแบบสัญญามัด
จําเปนการเชาถัง 3 ป และบันทึกหนี้สินเงินมัดจําที่มีอยู
เดิม เปน รายไดทันที แตยังคงตัดคาเสื่อมราคาถังที่ 20 ป
เหมือนเดิม นอกจากนี้ มีการแตงรายไดยอดขายใหแกโรง
บรรจุที่เปนกิจการใน ครอบครัว ของ ผูบริหารบริษัท A
หรือ โรงบรรจุที่ใหพนักงานของ บริษัท A ไปเปนผูถือหุน
โดยไม ก ลั ว ว า จะเสี ย ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลในจํ า นวนสู ง
เนื่องจากมี ขาดทุนสะสมที่สามารถนํามาใชได และตองรีบ
ใชเนื่องจากจะพนระยะที่กฎหมายใหใช
ความเห็นของ กลต. เห็นวา บริษัท A ตั้งใจ ตกแตง
รายได จึงใหโอนรายไดกลับไปเปนหนี้สินทั้งหมด

3. การปกปดขอมูลของกิจการที่เกี่ยวของกัน
(Related Party)
สําหรับการเปดเผยขอมูลของบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 ไดใหคํานิยาม
ของ บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (related party)
หมายถึง “บุคคลหรือกิจการ ที่สามารถควบคุมบุคคลหรือ
กิจการอื่น หรือสามารถใชอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญใน
การตัดสินใจ ดานการเงิน หรือการดําเนินงานของบุคคล
หรือกิจการอื่น”
รายการที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
(related party transaction) หมายถึง
“การโอน
ทรั พ ยากรหรื อ ภาระผู ก พั น ระหว า งบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่
เกี่ยวของกันโดยไมคํานึงวาไดมีการคิดราคาระหวางกัน
หรือไม”
การควบคุ ม หมายถึ ง อํ า นาจในการกํ า หนด
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพื่อให
ไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมตางๆของกิจการนั้น
อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ หมายถึง อํานาจใน
การเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงินและการดําเนินงานของกิจการ แตไมถึงระดับที่จะ
ควบคุมนโยบายดังกลาว
ขอมูลที่ตองเปดเผย
1. ลักษณะความสัมพันธ เมื่อมีการควบคุมเกิดขึ้น
แลว
2. ประเภทและองคประกอบของรายการระหวางกัน
( ปริมาณรายการคา ยอดคงคาง และนโยบายการ
กําหนดราคา)
3. อาจเปดเผยโดยรวมรายการที่คลายคลึงกันไว
ดวยกัน

ตัวอยาง กิจการที่ควบคุม หรือถูกควบคุม หรืออยูภายใต
การควบคุมเดียวกัน
บ.ใหญที่สุด

บ.ใหญ
51%
บ.ตัวอยาง

บ.พี่นอง
51%
49% แตมีอํานาจ
บ.ลูก 1
ควบคุม
51%

บ.ลูก 2

51 %

บ.หลาน

ตัวอยาง กิจการที่อยูภายใตอิทธิพลอยางเปนสารสําคัญ
ของบริษัท
บ.ตัวอยาง

บ.รวม 1
19 % แตมีอิทธิพล

บ.รวม 2
21%

ตัวอยาง บุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอ
บริษัท
บ.ตัวอยาง
นายหนึ่ง
ที่ปรึกษา

ไมไดมีตําแหนง
ทางการบริหาร
แตมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจใน
นโยบายตางๆ
ของบริษัท

นายสอง
ผูถือหุน

ถือหุน 30%
ไมมี
ตําแหนง
ทางการ
บริหาร แตมี
อิทธิพล

นายสาม

ปญหาในทางปฏิบัติ ผูบริหารไมอยากเปดเผย
และพยายาม ปกปด
ตัวอยาง กรณีที่นาสงสัยวาเปนการเลี่ยงการเปดเผย
Related party
นายหนึ่ง

ไมไดถือหุน และไมมี
ตําแหนงทางการบริหาร
แตมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจโดย
ผานผูถือหุนรายใหญ

บมจ.ก

นายสอง
บมจ.ข.

ยอดขายทั้งหมดของ บริษัท ข.เปนการขายใหบริษัท ก.

เดิมนาย หนึ่ง เปนกรรมการในบริษัท ข.
กอนจะเขาสูตลาดหลักทรัพย นายหนึ่งลาออก
และมีนายสอง (ญาติ) เปนกรรมการในบริษัท ข.แทน

ตัวอยาง กิจการของผูบริหาร
บ.ใหญที่สุด

นายหนึ่ง
(กรรมการ
ผูจัดการ)

บ.ใหญ

นายสอง
(กรรมการ)

เปนเจาของ

เปนเจาของ

บ.หนึ่ง

บ.สองศรี

บ.ตัวอยาง

นายสาม
(กรรมการ)
ภรรยาเปนเจาของ

บ.สี่

ตัวอยาง กิจการที่มีผูบริหารสําคัญเปนคนเดียวกันกับ
บริษัท
บ.ตัวอยาง

นาย เอ
(กรรมการ ผจก. )

บ. หนึ่ง

3. การพิจาณาวามีอํานาจควบคุมหรือไม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๘ ( ฉบับที่๔๔ เดิม)
บริษัท ใหญ ตองนําบริษัทยอยซึ่งอยูภายใตการ
ควบคุมของบริษัทใหญ ทุกบริษัทมาจัดทํางบการเงินรวม
นิ ย าม “การควบคุ ม ” คื อ การมี อํ า นาจในการ
กําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการ
เพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมตางๆของกิจการนั้น
ปญหาในทางปฏิบัติ สวนใหญจะดูแตรูปแบบของการถือ
หุนวา เกิน 50% หรือไม ไมไดพิจารณาลักษณะของการ
ควบคุมอื่นเชน การใหความชวยเหลือทางการเงิน หรือ
การทําสัญญา ในลักษณะที่ใหอํานาจในการตัดสินใจ ให
ผลประโยชน หรือตองเปนผูรับความเสี่ยง

ตัวอยาง ไมมีการถือหุน แตอาจมีการควบคุม (Control)
ค้ําประกัน
บริษัท ก.
บริ ษั ท ก.ไม ไ ด ถื อ หุ น ใน
บริษัท ข. บริษัท ข.มีทุน
นอยมาก ตองการกูยืมเงิน
จากธนาคาร ตองให บริษัท
ก.ค้ําประกันทั้งหมด

ธนาคารพาณิชย
ใหกู
บริษัท
ข.

ผูถือหุน

บริษัท ก. สามารถควบคุม บริษัท ข.ได

ตัวอยาง บมจ. A ไดรวมกับ บริษัทอื่นกอตั้ง
บมจ. B ซึ่ง บมจ.A ถือหุน 54% และไดนํางบการเงินของ
บมจ. B มาทํางบการเงินรวมโดยตลอด ตอมาในป 25X7
บมจ. B มีแผนจะเสนอขายหุนตอประชาชน (Initial
Public Offering : IPO) หลังจากทํา IPO แลว บมจ. A จะ
ถือหุนใน บมจ. B ลดลง เหลือ 45% และแบงเปนสัดสวน
การถือหุนระยะยาว 35% สวนที่เหลืออีก 10% จะถือเปน
เงินลงทุนเพื่อคา (Trading)
จากขอเท็จจริงดังกลาว ในป 25x7 บมจ. A จึงไม
จัดทํางบการเงินรวม
ประเด็นที่พิจารณา บมจ.A ไมจัดทํางบการเงิน
รวมถือวาไมถูกตองเพราะ หลีกเลี่ยงโดยตีความมาตรฐาน
ฉบับที่ ๒๘ ขอ ๑๑ “ งบการเงินรวมไมตองรวมงบ
การเงินของบริษัทยอยในกรณีดังตอไปนี้
ขอ ๑๑.๑ บริษัทใหญตั้งใจที่จะควบคุมบริษัทยอย
นั้นเปนการชั่วคราว เนื่องจากบริษัทใหญซื้อ หรือถือบริษัท
ยอย ไวเพื่อจําหนายในอนาคตอันใกล
ซึ่งในกรณีนี้ บมจ.A ถือหุน ใน บมจ.B มานาน
แลวไมไดตั้งใจถือเพื่อคามาแตแรก
4. สินทรัพยมีมูลคาสูงกวาที่ควรจะเปน
ตัวอยาง การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัท A ขายสินคาสงออก โดยผาน บริษัท B
เปนนายหนา แมวาบริษัท A จะสงสินคาใหแกลูกคา
โดยตรง แตจะให บริษัท B เก็บเงินให โดยมีเครดิตเทอม
90 วัน และยอดขายที่ผานทางนายหนานี้ สูงถึง 90% ของ
ยอดขายรวม ตอมาในป 24x3 บริษัท B เริ่มไมชําระหนี้
ตามกําหนด ทําใหมหี นี้เกาคางจํานวนมาก เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จนยอดลูกหนี้ของบริษัท A มีมากกวา 70% ของสินทรัพย
ของ บริษัท A แต บริษัท A ยังคงขายสินคาผาน บริษัท B
ดวยขอดขายสูงเทาเดิม แตไมตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยสูงขึ้นให
สอดคลองกับยอดลูกหนี้ที่โตขึ้นเรื่อยๆ
ผูบริหารของ บริษัท A ชี้แจงวา ภาวะของ
อุตสาหกรรมซบเซา มีปญหา และที่ผานมา แมวา บริษัท B
จะคางชําระหนี้จํานวนสูง แตก็มีการชําระอยางตอเนื่อง
ชําระชา แตไมมีประวัติหนี้สูญ สวนบริษัท A ก็มีปญหา
ดานการเงินกับเจาหนี้ ตองปรับโครงสรางหนี้หลายครั้ง
และเจาหนี้ก็กําหนดใหมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยเพิ่ม กอน
จะยอมปรับโครงสรางหนี้ โดยแปลงหนี้เปนทุนให
ประเด็นที่พิจาณา การที่ บริษัท B ชําระเงินลาชา
เกิดจาก เก็บเงินไดแตถูกนําไปใชอยางอื่น ขอพิจารณาของ
กลต. ไดสั่งให บริษัท A ตั้งคาเผื่อเพิ่มอีกเปนจํานวนสูง
มากใหเพียงพอ และใหผูสอบบัญชี ทําการสอบเพิ่มเติม
และไดพบวา บริษัท B ตอบยืนยันหนี้ ทาง e-mail ซึ่งไม
นาเชื่อถือจนผูสอบบัญชีไมรบั รองงบการเงินใหบริษัท A
ตัวอยาง การตั้งคาเผื่อสินคาลาสมัย
บริษัท A ผลิตสินคาประเภทวัสดุกอสราง
ออกจําหนายเปนสินคาที่แขงขันในตลาดระดับลาง ซึ่ง
ยอดขายของตลาดนี้มีประมาณ 10% ของยอดขายรวมใน
ประเทศไทย ยี่หอสินคาของบริษัทไมเปนที่รูจักของลูกคา
สวนใหญ
ตอมาบริษัทประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ
และไดปรับโครงสรางหนี้ในป 25x6 ในงบการเงินของ
บริษัท ไดทําการตั้งคาเผื่อสินคาลาสมัยไวคอนขางต่ํา ทั้งที่
อัตราหมุนของสินคาชามาก
(ยอดขายนอยกวาสินคา
คงเหลือตนงวด) ซึ่งอาจเกิดจากแผนการตลาดไมเปนไป
ตามที่คาดไว ทําใหวางแผนผลิต และซื้อวัตถุดิบผิดพลาด

นาย ก.

ตัวอยาง การตีราคาทรัพยสินสูงเกินจริง
กรณีนี้เกิดเมื่อบริษัท ตองการจะจดทะเบียนเปน
บริษัท สมาชิกกับตลาดหลักทรัพย โดยอยูระหวางเสนอ
ขายหุนกับประชาชน (IPO) งบการเงินของบริษัท ที่ยื่นขอ
ทํา IPO มีสินทรัพยรวม 400 ลานบาท ซึ่งในสินทรัพยน้ีมี
เครื่องจักรที่ไดรับการตีราคาใหม จากราคาตามบัญชี (Book
Value) 50 ลานบาท เปนราคา 200 ลานบาท
ประเด็นพิจารณา การตีราคาใหม (Re-value) ทํา
โดยผูประเมินที่นาเชื่อถือ เปนผูประเมินที่อยูใน List ของ
กลต. หรือไม และใชวิธีประเมินที่เหมาะสมหรือไม ซึ่ง
ประเด็นการตีราคาใหมนี้ กลต.พบวาบริษัทมักจะเลือก
ปฏิบัติดังนี้คือ
1. บริษัท มักใชราคาเปลี่ยนแทน (Replacement
Cost) แทนที่จะใช ราคายุติธรรม
2. ถาซื้อทรัพยสินจากตางประเทศ เปนสกุลเงินตรา
ตางประเทศ บริษัท มักเลือกใชอัตราแลกเปลี่ยน
ในวันที่มีอัตราสูง ไมใชวันที่ไดมา
3. การตีราคาไมทําทุกรายการใหครบ
ในทางปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต อ ง ต อ งทํ า ทุ ก รายการ ไม
เสร็จพรอมกันก็ไมเปนไร และเมื่อ
ตี ร าคาสู ง ขึ้ น ให บั น ทึ ก เป น กํ า ไรที่ ยั ง ไม เ กิ ด
บันทึก เขาไปในสวนของผูถือหุน
ตีราคาลง ถือเปนขาดทุน ซึ่งบันทึกเขาสูงบกําไร
ขาดทุน ไมนํามาหักกลบกัน
5. ปญหาการซื้อกิจการเปน กรณี Under Common
Control
ตัวอยางที่ 1 สมมติโครงสรางเดิมเปนดังนี้

บริษัท A

บริษัท B

บริษัท C

โครงสรางใหม สวนใหญจะมีการซื้อธุรกิจ ในราคา ตาม
บัญชี ( Book Value)
นาย ก.

บริษัท A

บริษัท B

บริษัท C

ประเด็นที่พิจารณา มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ ๓ (ฉบับเดิม ๔๓) เรื่องการรวมธุรกิจ ขอ ๗
ระบุวา
มาตรฐานฉบับนี้ไมครอบคลุมการรวมธุรกิจ
ภายใตการควบคุมเดียวกัน
ตัวอยาง โครงสรางเดิม
นาย ก.

100%

100%

บริษัท A

บริษัท B

ทุน 100 ลานบาท
( 1 ลานหุน Par @ 100)

ทุน 10 ลานบาท
(1 ลานหุน Par @ 10 บาท )

งบการเงินกอนรวมกิจการ
งบดุล บริษัท A

งบดุล บริษัท B

สินทรัพย 500 หนี้สิน
360 สินทรัพย 50 หนี้สิน
35
ทุน
100
ทุน
10
กําไรสะสม 40
กําไรสะสม 5

บริษัท B ใหกูยืม
เงินแก บริษัท A

บริษัท A ชําระ คาหุน
ใหบริษัท B
บริษัท B
(Listed Co.)

บริษัท A ออกหุนเพิ่มทุน 100,000 หุน Par @ 100 ใหกับ
นาย ก. แลกกับหุนบริษัท B ทั้งหมด (แลกกันที่ par value)
งบการเงินหลังรวมกิจการ
งบดุลบริษัท A
สินทรัพย 500 หนีส้ ิน
360
สินทรัพย B 50 หนีส้ ิน
35
ทุน
110
กําไรสะสม 40
สวนตาง
5

งบดุล บริษัท B
สินทรัพย 50 หนี้สิน
35
ทุน
10
กําไรสะสม 5

โครงสรางใหม
นาย ก.
บริษัท A

บริษัท B

ความเห็ นของ กลต. เห็ น วา ไม ค วรบั น ทึ ก เป น
Negative Goodwill ควรบันทึก ในสวนทุน และ ปญหาก็
คือควรจะบันทึกเขาไปในสวนใด
1. บันทึกเขาไปใน กําไรสะสม หรือ
2. แสดงเปนรายการตางหากและตัดจายเมื่อจําหนายเงิน
ลงทุนนี้ออกไป หรือ บริษัทยอยจายเงินปนผล
3. จะพิจารณาวาเปน Under common control หรือไม
ซึ่ง ในกรณีนี้ กลต.ตองหาแนวปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยประสานงานกับสภาวิชาชีพบัญชี
6. การสรางทุนเทียม
ตัวอยางที่ 1
บริษัท A
(related party)

ตัวอยางที่ 2 บริษัท ตองการเขาตลาดหลักทรัพย
โดยออกหุ น เพิ่ ม ทุ น ให เ ป น ไปตามเกณฑ ข องตลาด
หลักทรัพยฯ และในสวนที่เพิ่มทุนนั้นผูถือหุนไมสามารถ
ชําระคาหุนไดจึงชําระเปนตั๋วสัญญาใชเงิน
ในความเห็นของ กลต. เห็นวา ตั๋วสัญญาใชเงินมีสภาพ
เดียวกันกับ ลูกหนี้คาหุน จึงควรแสดงรายการหักจากสวน
ทุน
7. การลางขาดทุนสะสมดวยวิธีการที่ไมถูกตอง
ตัวอยาง บริษัท มีปญหาทางการเงิน โดยฐานะ
การเงินทีมีปญหาเพราะมีขาดทุนสะสมมหาศาล ซึ่งเปน
จํานวนที่เกินทุนดังนี้
สวนของผูถือหุน
ทุนที่ชําระแลว
1,000 ลานบาท
ขาดทุนสะสม
(1,200) ลานบาท
ทุนสุทธิ
(200) ลานบาท
ตอมาบริษัท ทําการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 1,300
ลานบาท แตเรียกชําระเพียง 100 ลานบาท และมีการ
บันทึกสวนต่ํากวามูลคาหุน 1,200 ลานบาท ดังนี้
เดบิต เงินสด
100
สวนต่ํากวามูลคาหุน 1,200
เครดิต หุนสามัญ
1,300
และตอมาบริษัท ทําการลดทุนลง 1,200 ลานบาท
และบันทึกสวนเกินจากการลดทุน 1,200 บาท แลวนํา
สวนเกินทุนฯนี้ไปลดขาดทุนสะสมดังนี้
เดบิต หุนสามัญ
1,200
เครดิต สวนเกินทุนจากการลดทุน 1,200
และ

เดบิต สวนเกินทุนจากการลดทุน 1,200
เครดิต ขาดทุนสะสม
1,200

ผลของการทํารายการ
กอนทํารายการ

ทุนชําระแลว
ขาดทุนสะสม
ทุนสุทธิ

1,000
1,200
(200)

หลังการทํารายการ

ทุนชําระแลว
ขาดทุนสะสม
สวนต่ํากวามูลคาหุน
ทุนสุทธิ

1,100
1,200
1,200
(100)

ผลคือ ขาดทุนสะสมเปลี่ยนไปเปน สวนต่ํากวา
มูลคาหุน บริษัท สามารถจายเงินปนผลได สมาคมนักบัญชี
และผูสอบบัญชีรับอนุญาตในขณะนั้นเคยใหความเห็นวา
กรณีออกหุนต่ํากวา par เพื่อเอามาลดทุนจดทะเบียนใหมี
ราคาตามมูลคาเทากับเงินที่ไดรับจริง ใหนําสวนเกินทุนที่
เกิดจากการลดทุนไปหักกับสวนต่ํามูลคาหุนหามนําไปหัก
กับ “ขาดทุนสะสม”

เนื่องมาจาก ผลประโยชนที่จะไดรับจากความสนใจของ
นักลงทุนนั่นเอง และแนวโนมในอนาคตก็นาจะเปนเรื่อง
ของความซั บ ซ อ นในการใช ก ลวิ ธี ต กแต ง ตั ว เลขในงบ
การเงินที่ทําไดลึกซึ้ง ละเอียด ซับซอน จนยากที่จะตรวจ
พบได ง า ยขึ้ น หรื อ อาจจะเรี ย กว า ทํ า ได แ นบเนี ย นขึ้ น
อย างไรก็ต ามทุ กอยา งเปน ความร วมมือ ของฝา ยบริห าร
และนักบัญชีที่สนองตอบ ดังนั้นจะทําอยางไรที่จะสราง
จิตสํานึกที่ดี ตอจรรยาบรรณของนักบัญชี เพื่อไมตกเปน
เครื่องมือของฝายบริหารของกิจการตอไป
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