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 บทนํา 
       การปรับแตงตัวเลขทางการบัญชี  หรือที่ เรียกวา 
Creative Accounting  เปนการปรับแตงตัวเลขโดยใชความ
ไดเปรียบของชองโหวของหลักการบัญชีและทางเลือก
ตางๆ ในการวัดมูลคาและการเปดเผยขอมูลทางการบัญชี
เพ่ือที่จะเปล่ียนขอมูลในงบการเงินจากสิ่งที่ควรจะเปน 
ไปสูสิ่งที่ผูจัดทําตองการท่ีจะใหเปนในรายงานงบการเงิน 
          กระบวนการสรางรายการทางธุรกิจ (Transaction) ขึ้น 
เพ่ือกอใหเกิดผลลัพธทางบัญชีที่ตองการแทนที่ จะรายงาน
เหตุการณทางธุรกิจดวยความเปนกลาง (Neutrality) ซึ่ง
หมายถึงการแสดงขอมูลเพ่ือใหงบการเงินมีความนาเช่ือถือ 
ปราศจากความลําเอียงและแสดงโดยไมมีวัตถุประสงคที่
จะทําใหผูใชงบการเงินตัดสินใจตามที่ผูจัดทํางบการเงิน
วางแผนหรือกําหนดไว อันเปนหลักสําคัญในการจัดทํางบ
การเงินใหมีลักษณะเชิงคุณภาพตามกรอบแหงแมบทการ
บัญชี   ซึ่งการสรางรายการดังกลาวมีรูปแบบตางๆดังน้ี 

1. การจัดจําแนกรายการและการนําเสนองบการเงิน 
         ( Aggressive or Innovative accounting) 
2.  การเกลี่ยกําไร (Income smoothing) 

   3.       การแตงบัญชีและการต้ังสํารองลับ 
             (Cookie jar reserve) 
   4.       การจัดหาเงินนอกงบดุล 
   5.       การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 
1. การจัดจําแนกรายการและการนําเสนองบการเงิน  

      ( Aggressive or Innovative accounting) 

 หมายถึง  วิธีการหรือขั้นตอนการรับรูรายไดหรือลด
คาใชจายภายในรอบระยะเวลาบัญชีโดยกําหนดวิธีการตาม
มาตรฐานการบัญชีที่กําหนด เพ่ือแสดงผลกําไรสูงสุด 
ตัวอยางมีดังน้ี 

 

Accounting Policy Conservative Aggressive 

การรับรูรายได 
(Revenue 
Recognition) 

รับรูหลังจากการขาย เม่ือ 
กิจการไดสงมอบสินคา ได
โอนกรรมสิทธ์ิและความ
เส่ียงใหกับผูซ้ือแลว 

รับรูรายไดแมวา
ความเส่ียงยังคงอยู
กับกิจการ เชนการ
ฝากขายสินคา 

นโยบายการตดัคา
เส่ือมราคา 
(Depreciation choice) 

ตัดจําหนายในอายุการใช
งานท่ีเหมาะสมกับสินทรัพย 

ตัดจําหนายในอายุ
การใชงานท่ียาว 
นานเกินไปไม
เหมาะกับสภาพของ
สินทรัพย 

นโยบายการตีราคา
สินคาคงเหลือปลาย
งวด ( Inventory 
Valuation) 
(โดยสมมติวา ราคา
สินคามีแนวโนมปรับ
สูงข้ึน) 

ใชวิธี เขาหลังออกกอน 
(LIFO) 
(มาตรฐานการบัญชีปจจุบัน
ยกเลิกวิธีนี้แลว) 

เขากอนออกกอน 
(FIFO) 

นโยบายการตดัคา
ความนิยม (Goodwill 
Amortization) 

ไมเกิน 20 ป 
(มาตรฐานปจจุบันให
ทดสอบการดอยคา) 

เกินกวา 40 ป  

การประมาณการหนี้
คารับประกันสินคา 
(Estimate of Warranty 

ประมาณการไดอยาง
นาเชือ่ถือ 

ประมาณการไวต่าํ 

การประมาณการหนี้
สงสัยจะสูญ (Estimate 
of  bad debts) 

ประมาณการไดอยาง
นาเชือ่ถือ 

ประมาณการไวต่าํ 

งบคาโฆษณา 
(Advertising Costs) 

ตั้งเปนรายจายท่ีตั้งข้ึนเปน
ทุน 

ตัดเปนคาใชจาย
ท้ังหมด 

หนี้สินอันอาจเกิด 
(Contingent Loss) 

รับรูเปนหนี้สิน  เปดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ 



 

 

  2.  การเกลี่ยกําไร (Income smoothing)       
                        หมายถึง  การรักษาระดับกําไรในแตละปใหอยู

ในระดับที่เหมาะสมตามความคาดหมายของตลาดหรือผู
ถือหุน     ฝายบริหารจะใชขอสมมติที่ระมัดระวังเก่ียวกับ
การประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ ประมาณการหน้ีสิน หรืออายุ
การใชงานของสินทรัพยถาวรและมูลคาซาก เพ่ือทําให
คาใชจายเพ่ิมขึ้น และปรับแตงกําไรใหลดลง  
                   ฝายบริหารยังอาจใช วิธีการรับรู รายไดที่
ระมัดระวังยิ่งขึ้นเพ่ือชะลอการรับรูรายไดและทําใหกําไร
ของงวดปจจุบันลดลง     กิจการจะสามารถรักษากําไรไป
ใชตอในปที่ตกตํ่า ซึ่งเปนปที่คาดวาผลประกอบการจะตํ่า
กวาเปาของอัตราการเติบโต ในปที่ตกตํ่า ฝายบริหารอาจ
ลดคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญหรือประมาณการหน้ีสินลง หรือ
ยืดอายุการใชงานของสินทรัพยหรือเพ่ิมมูลคาซาก เพ่ือทํา
ใหคาใชจายลดลงและกําไรสูงขึ้น แบงออกเปน 3 ประเภท
ดังน้ี 
 1.    Real Income Smoothing 
            หมายถึง  การ เกลี่ ย กํ าไรของกิจการโดยการ
กอใหเกิดรายการหรือชะลอไมใหเกิดรายการน้ันๆ ขึ้น 
โดยที่ผูบริหารไดมีการพิจารณามากอนหนาถึงผลกระทบ
ของรายการน้ันๆ ที่มีตอกระแสเงินสดและผลการ
ดําเนินงานของกิจการ 

Real  income smoothing จึงมีต้ังแตการกําหนด 
               ชวงเวลา (Timing) 
              จํานวนเงิน (Amount) ไปจนถึง 
               การกําหนดวัตถุประสงค (Intent) ของ       
               รายการที่เขาไปทํา 
รูปแบบของ Real income smoothing แบงออกไดดังน้ี 

          1.  การเกลี่ยรายการดวยการเรงหรือชะลอรายการ
ทางดานยอดขาย (Sales related)  

              2.  การเกลี่ยรายการดวยการเรงหรือชะลอรายการ
ทางดานคาใชจาย (Expense related)  
 
 

         2.   Artificial Income Smoothing 
        หมายถึง การเกล่ียกําไรโดยการรับเอาวิธีปฏิบัติทาง
บัญชีที่จะชวยใหกิจการชะลอการรับรูรายจาย และ/หรือ 
ชะลอการรับรูรายไดจากงวดบัญชีหน่ึงไปยังอีกงวดบัญชี
หน่ึงมาใช  การเกล่ียกําไรในลักษณะดังกลาวไมไดสงผล
กระทบใดๆ ตอกระแสเงินสด  แบงออกไดดังน้ี 
      การเกล่ียรายการทางดานยอดขาย (Sales related)  

การเกล่ียรายการทางดานคาใชจาย (Expense related) 
โดยท่ีรายไดตลอดอายุของธุรกิจเทาเดิม และการเกล่ีย
รายไดไมสงผลกระทบตอกระแสเงินสดแตอยางใด 
          3.   Classificatory Income Smoothing 
           หมายถึง การเกล่ียรายการบางรายการในงบกําไร
ขาดทุนโดยการตัดสินใจของผูบริหารวาจะจัดจําแนก
รายการน้ันๆ เขาเปนสวนหน่ึงของการคํานวณกําไรจาก
การดําเนินงานอยางตอเน่ือง (Income from continuing 
operations) หรือเปนสวนหน่ึงของรายการพิเศษ 
(Extraordinary income)  
 

3.  การแตงบัญชีและการต้ังสํารองลับ   มี  2  รูปแบบ  

       1.  Big bath    ไดแก 
         1.1    การปรับลดมูลคาสินทรัพยลงทั้งจํานวน 

(Excessive Writedown)  หรือการรับรูผลขาดทุนใน
ปจจุบันโดยบันทึกหน้ีสินขึ้น เพ่ือให งบดุลต้ังอยูบน
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
ประกอบการใหตํ่าในรอบระยะเวลา ปจจุบัน โดยการรับรู
คาใชจายจํานวนมาก เพ่ือใหผลประกอบการในอนาคตดูดี 
เน่ืองจาก ธุรกิจไมตองรับรูคาใชจายตางๆ น้ันแลว 
       ตัวอยางเชน  การประมาณหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น
จํานวนมาก เชน หน้ีสินจากการรับประกัน หรือการตัด
มูลคาสินทรัพยลงจํานวนมาก เชน การต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัย
จะสูญเกินจริง 
       การกระทําดังกลาวมักจะเกิดขึ้นในปที่กิจการ
ตกตํ่า ไมสามารถทํากําไรไดตามเปาหมายอยูแลว   หรือทํา



 

 

ไปดวยมุมมองที่วาไมมีอะไรจะเสียมากไปกวาน้ีหากจะทํา
ใหผลประกอบการของงวดปจจุบันเลวรายไปกวาที่เปนอยู
ลงไปอีก 

 2.  Cookie jar reserve 
  คือการใชนโยบายบัญชีที่โอนยายรายไดจากรอบ
ระยะเวลาบัญชีปจจุบันไปสูรอบระยะเวลาบัญชีในอนาคต 
เพ่ือใหผลประกอบการดูดี 
 4. การจัดหาเงินนอกงบดุล  คือรายการท่ีทําใหหน้ีสินของ
กิจการเพิ่มขึ้น โดยไมปรากฏใหเห็นในงบดุลโดยมีเจตนา
ปกปดหน้ีสิน 
 5.  การเปล่ียนแปลนโยบายการบัญชี 
 สําหรับรูปแบบการจัดแตงงบการเงินของบริษัท 
จดทะเบียนทั้งในประเทศไทย และตางประเทศ เทาที่ผาน
มาพอสรุปไดวามีรูปแบบดังตอไปน้ี 

1. การตกแตงรายได  เชน รายไดไมมีจริง   การรับรู
รายไดมากไป   และการรับรูรายไดเร็วกวาที่ควรจะเปน 

           2.การปกปดขอมูลของกิจการที่ เ ก่ี ยวของ กัน 
(Related  Party)  เชนไมเปดเผยขอมูลเลย หรือ เปดเผยไม  
ครบถวน 

3. ปญหาการพิจารณา  กรณีที่ถือวาเปนบริษัทยอย
หรือไม (มีอํานาจควบคุมหรือไม และตองจัดทํางบการเงิน
รวมหรือไม) 

4.การแสดงมูลคาทรัพยสินสูงกวาที่ควรจะเปน เชน 
ไมต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ หรือ ต้ังไมเพียงพอ   ไมต้ังคา
เผ่ือสินคาดอยคา หรือต้ังไมเพียงพอ  ตีราคาสินทรัพยสูง
เกินจริง และ ไมบันทึกการดอยคาของสินทรัพย 

5. ปญหาการซื้อกิจการเปน Under common control 
6.  การสรางทุนเทียม 

       7.  การลางขาดทุนสะสมดวยวิธีที่ไมถูกตอง 
1.  การตกแตงรายได   

           ตามหลักการบัญชี กิจการจะรับรูรายไดตอเมื่อ
เขาเง่ือนไขทุกขอดังน้ีคือ 
      1. ไดโอนความเสี่ยงและ ผลตอบแทน ( Risk & 
Reward)   ที่เปนสาระสําคัญในสินคาใหแกผูซื้อแลว              

 2.  ไมเก่ียวของในการบริหารสินคาอยางตอเน่ือง 
ไมไดควบคุมสนิคาที่ขายแลว ทั้งทางตรงและทางออม 

      3.  วัดมูลคาของจํานวนรายได  ไดอยางนาเช่ือถือ 
                4.  คอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิง
เศรษฐกิจ 

        5. วัดมูลคาตนทุนที่เกิดขึ้น หรือที่จะเกิดขึ้นได
อยางนาเช่ือถือ 
                 ในกรณีทั่วไป การรับรูรายไดจะทําตอเมื่อ มีการ
โอนกรรมสิทธิ์ และการครอบครองสินคาใหผูซื้อ  และจะ
รับรูรายได ไมได ถา ความเสี่ยง ที่เปนสาระสําคัญยังคงอยู 
           ปญหาที่พบไดแกการรับรูรายไดโดยยึดรูปแบบ
สําคัญกวา เน้ือหา ( Form over Substance) เชน  การฝาก
ขาย   หรือบันทึกรายการขายทั้งที่เปนการรับจางใหผลิต    
การแตงรายได สรางรายการขาย หรือใหบริการ  หรือการ
กําหนด รอยละของงานที่เสร็จ(Percentage of Completion)    
สําหรับสัญญากอสรางสูงเกินจริง  
  ตัวอยางท่ี 1. บริษัท A ขายสินคาใหกับ บริษัท B  
วันที่สงมอบสินคา บริษัท A ออกใบกํากับสินคา ใหโดย
กําหนด Credit term  7 วัน แตบริษัท B  ไมเคยชําระตาม  
Credit term   เลย เน่ืองจากฝายบริหารตกลงกันวาจะมีการ
ชําระเงินก็ตอเมื่อลูกคาขายสินคาแลว บริษัท A รับคืนและ
แลกเปล่ียนสินคาใหหากขายไมไดโดยไมมีเวลากําหนด
สิ้นสุด 
  ประเด็นที่พิจารณาคือ  บริษัท A รับรูรายไดตาม
วันที่ใน ใบกํากับสินคา  ความเห็นของคณะกรรมการ
กํากับและดูแลตลาดหลักทรัพย (กลต.) เห็นวา โดยเน้ือหา 
ถือเปนการฝากขาย จึงควรรับรูรายไดเมื่อ บริษัท B ขาย
สินคาไดแลว 
 ตัวอยางท่ี 2.  บริษัท A ซึ่งเปนบริษัท จดทะเบียน 
ไดขายวัตถุดิบใหแกบริษัท B ซึ่งเปนบริษัทที่มีความ
เก่ียวของกัน (Related party) ในตอนปลายงวด และ บริษัท 
B ผลิตสินคา   สําเร็จรูปเสร็จในตอนตนปถัดมา  
   ประเด็นที่พิจารณา  บริษัท A บันทึกการขาย
วัตถุดิบใหบริษัท B  ความเห็นของ กลต. เห็นวา โดย



 

 

เน้ือหา เปนเรื่องของการวาจางผลิต ดังน้ันบริษัท A  จึงไม
ควรบันทึก การขายวัตถุดิบ ใหบริษัท B ในตอนปลายงวด
ควรแสดงรายการวัตถุดิบเปน สินคาคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 
 ตัวอยางท่ี 3 บริษัท A ผลิตสินคาเพ่ือขาย รายได
มาจากลูกคารายใหญๆ ไมก่ีราย ซึ่งราคาขายจะตกลงกัน
ลวงหนา  ตอมาในป 25X6 ราคาตนทุนวัตถุดิบปรับตัว
สูงขึ้นมาก   และ     สูงกวาราคาขายที่ตกลงกันไวกับลูกคา
รายใหญ  บริษัท บันทึกการขายสินคา ใหบริษัท B อยาง
ตอเน่ือง และมีกําไรโดยตลอดป 25x7  
 ประเด็นที่พิจารณา   บริษัท A  ตกแตงรายไดโดย
ลูกคาไมมีตัวตนจริง 
 ตัวอยางท่ี 4  บริษัท A ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย  
ในป 25x7 จะมีการเปล่ียนกลุมผูถือหุนและธุรกิจ ไปเปน
การรับเหมากอสราง และที่ปรึกษาโครงการกอสราง  ในป 
25x7  น้ันเองรายไดสวนใหญของบริษัท มาจากการเปนที่
ปรึกษา ซึ่งสูงถึง 36% ของ รายไดรวม และเปนรายไดที่มา
จาก 2 บริษัทใหญที่ผูบริหารท้ัง 2 บริษัท ก็เปนกรรมการ
ของบริษัทแหงหน่ึง ซึ่งเก่ียวของกับ บริษัท A  ลูกคาทั้ง
สองรายน้ีไมไดจายคาบริการตามที่กําหนดในสัญญา และ
ตอมา  ก็มี เ งินโอนเขาบัญชีกอนที่ ผูสอบบัญชีจะออก
รายงานเพียงไมก่ีวัน     
 ประเด็นที่พิจารณา  บริษัท A แตงรายไดขึ้นมา 
เพราะคาที่ปรึกษาไมมีหลักเกณฑที่ ชัดเจน ซึ่งควรจะมี
หลักเกณฑดังน้ีคือ 

1. มีระบบเอกสารขอมูลรองรับ 
2. มีสัญญาวาจางที่ชัดเจนวา ผลผลิต (Output) 

ของการใหคําปรึกษาคืออะไร 
3. หลักฐานเวลาที่ใหคําปรึกษา 
4. หลักฐานการคิดคาบริการ 
5. หลักฐานการประชุม หารือกันภายใน 

 ปรากฏวาบุคคลที่ใหคําปรึกษาเปนเจาหนาที่
ระดับสูงในบริษัท A เพียง 2 คน  บริษัท A ไดออกใบแจง
หน้ีในป 

25x7 แตสงมอบงานในป 25x8   นอกจากน้ีลูกคาไมได
บันทึกเปนคาใชจายในป 25x7  แตบันทึกในป 25x8 เมื่อ 
จายเงิน  และตรวจสอบไมไดวาเปนเงินที่จายมาจากลูกคา
ทั้งสองจริง 
 สรุปไดวา วิธีการแตงรายไดจะมีขั้นตอนดังน้ีคือ 
 

 

 
 
 
 
 
และการแตงรายไดมัก จะกระทําคูกับ การแตงสินทรัพย 
 ตัวอยางท่ี 5  บริษัท A ทําธุรกิจในการผลิต
เช้ือเพลิง ที่ตองบรรจุในถังเพ่ือจําหนาย  แตบริษัท  ไมได
บรรจุเอง แตจะใหลูกคาที่เปนตัวแทนจําหนายเปนผูบรรจุ 
แลวนําไป   จําหนายตอ  ซึ่งมีการคืนถังกลับมาจากผูใช  
ซึ่งเดิม บริษัท A ทําสัญญากับโรงบรรจุเช้ือเพลิงในรูปเงิน
มัดจําคาถัง  ซึ่งบันทึกเปนหน้ีสิน (เงินมัดจํา)  และตั้งใจจะ
รับรูเปนรายไดเมื่อครบ 10 ป  แตจะทยอยตัดคาเสื่อมราคา
ถังภายใน 20 ป   ตอมา บริษัท เปล่ียนรูปแบบสัญญามัด
จําเปนการเชาถัง 3 ป  และบันทึกหน้ีสินเงินมัดจําที่มีอยู
เดิม เปน รายไดทันที แตยังคงตัดคาเสื่อมราคาถังที่ 20 ป  
เหมือนเดิม  นอกจากน้ี มีการแตงรายไดยอดขายใหแกโรง
บรรจุที่เปนกิจการใน ครอบครัว ของ ผูบริหารบริษัท A  
หรือ โรงบรรจุที่ใหพนักงานของ บริษัท A ไปเปนผูถือหุน 
โดยไมกลัววาจะเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในจํานวนสูง 
เน่ืองจากมี ขาดทุนสะสมที่สามารถนํามาใชได และตองรีบ
ใชเน่ืองจากจะพนระยะที่กฎหมายใหใช 

     ความเห็นของ กลต. เห็นวา บริษัท A ต้ังใจ ตกแตง
รายได จึงใหโอนรายไดกลับไปเปนหน้ีสินทั้งหมด 

 
 
 
 

ทํารายการเงินเขา 

สรางรายการ 

ทํารายการเงินออก 



 

 

        3.   การปกปดขอมูลของกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

                  (Related   Party) 
 สําหรับการเปดเผยขอมูลของบุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวของกัน 
 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 ไดใหคํานิยาม
ของ บุคคล หรือกิจการที่เก่ียวของกัน   (related party) 
หมายถึง  “บุคคลหรือกิจการ ที่สามารถควบคุมบุคคลหรือ
กิจการอื่น หรือสามารถใชอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญใน
การตัดสินใจ ดานการเงิน หรือการดําเนินงานของบุคคล
หรือกิจการอื่น” 
                รายการที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

(related party transaction)     หมายถึง    “การโอน
ทรัพยากรหรือภาระผูกพันระหวางบุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวของกันโดยไมคํานึงวาไดมีการคิดราคาระหวางกัน
หรือไม” 

    การควบคุม   หมายถึง  อํานาจในการกําหนด
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพ่ือให
ไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมตางๆของกิจการน้ัน 
          อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ  หมายถึง อํานาจใน
การเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายทาง
การเงินและการดําเนินงานของกิจการ แตไมถึงระดับที่จะ
ควบคุมนโยบายดังกลาว 
ขอมูลท่ีตองเปดเผย  

1.  ลักษณะความสัมพันธ เมื่อมีการควบคุมเกิดขึ้น
แลว 

        2.  ประเภทและองคประกอบของรายการระหวางกัน 
( ปริมาณรายการคา ยอดคงคาง และนโยบายการ   

               กําหนดราคา) 
    3.  อาจเปดเผยโดยรวมรายการที่คลายคลึงกันไว 
        ดวยกัน 
 
 
 
 

ตัวอยาง    กิจการที่ควบคุม หรือถูกควบคุม หรืออยูภายใต 
การควบคุมเดียวกัน 
 

 

 
 
 

                                                            51%                                            
                                 

    

   51% 
                                                                                                 
49% แตมีอํานาจ                                                                                       
 ควบคุม                                                            51 %                  
                51% 

 
 

 
ตัวอยาง   กิจการที่อยูภายใตอิทธิพลอยางเปนสารสําคัญ
ของบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บ.ตัวอยาง 

บ.รวม 1 บ.รวม 2 

      19 % แตมีอิทธิพล 21% 

บ.ใหญ 

บ.พี่นอง บ.ตัวอยาง 

บ.ลูก 1 บ.ลูก 2 

บ.หลาน

บ.ใหญท่ีสุด 



 

 

ตัวอยาง   บุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอ  
 บริษัท 

 
 
ตัวอยาง  กิจการของผูบริหาร 

 
 
ตัวอยาง   กิจการที่มีผูบริหารสําคัญเปนคนเดียวกันกับ    

          บริษัท              

 
 
 

 ปญหาในทางปฏิบัติ ผูบริหารไมอยากเปดเผย   
และพยายาม ปกปด 
 
 

ตัวอยาง กรณีที่นาสงสัยวาเปนการเลี่ยงการเปดเผย  
              Related party     

 
 
 
3.  การพิจาณาวามีอํานาจควบคุมหรือไม 
       มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๘ ( ฉบับที่๔๔ เดิม)   
               บริษัท ใหญ ตองนําบริษัทยอยซึ่งอยูภายใตการ
ควบคุมของบริษัทใหญ ทุกบริษัทมาจัดทํางบการเงินรวม 
             นิยาม  “การควบคุม”   คือ  การมีอํานาจในการ
กําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการ
เพ่ือใหไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมตางๆของกิจการน้ัน 
ปญหาในทางปฏิบัติ    สวนใหญจะดูแตรูปแบบของการถือ
หุนวา เกิน 50% หรือไม ไมไดพิจารณาลักษณะของการ
ควบคุมอื่นเชน    การใหความชวยเหลือทางการเงิน หรือ
การทําสัญญา ในลักษณะที่ใหอํานาจในการตัดสินใจ ให
ผลประโยชน หรือตองเปนผูรับความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

เดิมนาย หน่ึง เปนกรรมการในบริษัท ข. 
 กอนจะเขาสูตลาดหลักทรัพย นายหน่ึงลาออก  

และมีนายสอง (ญาติ) เปนกรรมการในบริษัท ข.แทน 

ยอดขายท้ังหมดของ บริษัท ข.เปนการขายใหบริษัท  ก. 

บมจ.ก บมจ.ข. 

นายหน่ึง นายสอง

บ.ตัวอยาง นาย เอ  
(กรรมการ ผจก. ) 

บ. หน่ึง 

บ.ใหญท่ีสุด บ.ใหญ บ.ตัวอยาง 

นายหน่ึง
(กรรมการ 
ผูจัดการ) 

นายสอง
(กรรมการ) 

นายสาม 
(กรรมการ) 

บ.หน่ึง บ.สองศรี บ.สี่ 

เปนเจาของ เปนเจาของ 

บ.ตัวอยาง 

นายหน่ึง 
ท่ีปรึกษา 

นายสอง 
ผูถือหุน 

นายสาม 

ไมไดมีตําแหนง
ทางการบริหาร 
แตมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจใน
นโยบายตางๆ
ของบริษัท 
 

ถือหุน  30% 
ไมมี
ตําแหนง 
ทางการ
บริหาร แตมี
อิทธิพล 
 

ไมไดถือหุน และไมมี
ตําแหนงทางการบริหาร 
แตมีอิทธิพล 
ตอการตัดสินใจโดย
ผานผูถือหุนรายใหญ 
 

ภรรยาเปนเจาของ 



 

 

 
ตัวอยาง  ไมมีการถือหุน แตอาจมีการควบคุม (Control) 

 
 ตัวอยาง   บมจ. A ไดรวมกับ บริษัทอื่นกอต้ัง 
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
เงินลงทุนเพ่ือคา (Trading) 
               จากขอเท็จจริงดังกลาว ในป 25x7 บมจ. A จึงไม
จัดทํางบการเงินรวม 
 ประเด็นท่ีพิจารณา   บมจ.A ไมจัดทํางบการเงิน
รวมถือวาไมถูกตองเพราะ หลีกเล่ียงโดยตีความมาตรฐาน
ฉบับที่ ๒๘  ขอ ๑๑  “ งบการเงินรวมไมตองรวมงบ
การเงินของบริษัทยอยในกรณีดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑๑.๑ บริษัทใหญต้ังใจที่จะควบคุมบริษัทยอย
น้ันเปนการช่ัวคราว เน่ืองจากบริษัทใหญซื้อ หรือถือบริษัท
ยอย  ไวเพ่ือจําหนายในอนาคตอันใกล 
 ซึ่งในกรณีน้ี  บมจ.A ถือหุน ใน บมจ.B มานาน 
แลวไมไดต้ังใจถือเพ่ือคามาแตแรก 
 

4.  สินทรัพยมีมูลคาสูงกวาท่ีควรจะเปน 
 ตัวอยาง  การต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

 บริษัท A ขายสินคาสงออก โดยผาน บริษัท B 
เปนนายหนา   แมวาบริษัท A จะสงสินคาใหแกลูกคา
โดยตรง แตจะให บริษัท B เก็บเงินให  โดยมีเครดิตเทอม 
90 วัน และยอดขายที่ผานทางนายหนาน้ี สูงถึง 90% ของ
ยอดขายรวม    ตอมาในป 24x3 บริษัท B เริ่มไมชําระหนี้
ตามกําหนด  ทําใหมหีน้ีเกาคางจํานวนมาก เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
จนยอดลูกหน้ีของบริษัท A มีมากกวา 70%  ของสินทรัพย
ของ บริษัท A   แต บริษัท A ยังคงขายสินคาผาน บริษัท B 
ดวยขอดขายสูงเทาเดิม   แตไมต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยสูงขึ้นให
สอดคลองกับยอดลูกหน้ีที่โตขึ้นเรื่อยๆ 
 ผูบริหารของ บริษัท A ช้ีแจงวา  ภาวะของ
อุตสาหกรรมซบเซา มีปญหา  และที่ผานมา แมวา บริษัท B 
จะคางชําระหน้ีจํานวนสูง  แตก็มีการชําระอยางตอเน่ือง 
ชําระชา แตไมมีประวัติหน้ีสูญ สวนบริษัท A ก็มีปญหา
ดานการเงินกับเจาหน้ี ตองปรับโครงสรางหน้ีหลายครั้ง  
และเจาหน้ีก็กําหนดใหมีการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยเพ่ิม กอน
จะยอมปรับโครงสรางหน้ี โดยแปลงหน้ีเปนทุนให 
 ประเด็นท่ีพิจาณา  การที่ บริษัท B ชําระเงินลาชา
เกิดจาก เก็บเงินไดแตถูกนําไปใชอยางอื่น ขอพิจารณาของ 
กลต.  ไดสั่งให บริษัท A ต้ังคาเผ่ือเพ่ิมอีกเปนจํานวนสูง
มากใหเพียงพอ และใหผูสอบบัญชี  ทําการสอบเพิ่มเติม 
และไดพบวา บริษัท B ตอบยืนยันหน้ี ทาง e-mail ซึ่งไม
นาเช่ือถือจนผูสอบบัญชีไมรบัรองงบการเงินใหบริษัท A  
 ตัวอยาง  การต้ังคาเผ่ือสินคาลาสมัย     
 บริษัท A ผลิตสินคาประเภทวัสดุกอสราง 
ออกจําหนายเปนสินคาที่แขงขันในตลาดระดับลาง  ซึ่ง
ยอดขายของตลาดน้ีมีประมาณ 10% ของยอดขายรวมใน
ประเทศไทย  ยี่หอสินคาของบริษัทไมเปนที่รูจักของลูกคา
สวนใหญ    ตอมาบริษัทประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ 
และไดปรับโครงสรางหน้ีในป 25x6   ในงบการเงินของ
บริษัท ไดทําการต้ังคาเผ่ือสินคาลาสมัยไวคอนขางตํ่า ทั้งที่
อัตราหมุนของสินคาชามาก (ยอดขายนอยกวาสินคา
คงเหลือตนงวด)  ซึ่งอาจเกิดจากแผนการตลาดไมเปนไป
ตามที่คาดไว ทําใหวางแผนผลิต และซื้อวัตถุดิบผิดพลาด 

บริษัท ก. ธนาคารพาณิชย 

บริษัท  
ข. ผูถือหุน 

ค้ําประกัน 

ใหกู บริษัท  ก .ไมได ถือหุนใน 
บริษัท ข. บริษัท ข.มีทุน
นอยมาก ตองการกูยืมเงิน
จากธนาคาร ตองให บริษัท 
ก.ค้ําประกันท้ังหมด 

บริษัท ก. สามารถควบคุม บริษัท ข.ได 



 

 

 
 
             ตัวอยาง     การตีราคาทรัพยสินสูงเกินจริง 
                 กรณีน้ีเกิดเมื่อบริษัท 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
โดยผูประเมินที่นาเช่ือถือ  เปนผูประเมินที่อยูใน List ของ 
กลต. หรือไม  และใชวิธีประเมินที่เหมาะสมหรือไม ซึ่ง
ประเด็นการตีราคาใหมน้ี กลต.พบวาบริษัทมักจะเลือก
ปฏิบัติดังน้ีคือ 

1. บริษัท มักใชราคาเปล่ียนแทน (Replacement 
Cost) แทนที่จะใช ราคายุติธรรม 

 2.    ถาซื้อทรัพยสินจากตางประเทศ เปนสกุลเงินตรา
ตางประเทศ  บริษัท มักเลือกใชอัตราแลกเปล่ียน
ในวันที่มีอัตราสูง ไมใชวันที่ไดมา 

         3.     การตีราคาไมทําทุกรายการใหครบ  
 ในทางปฏิบัติที่ถูกตอง ตองทําทุกรายการ ไม
เสร็จพรอมกันก็ไมเปนไร  และเมื่อ 
 ตีราคาสูงขึ้นใหบันทึกเปนกําไรที่ยังไม เ กิด  
บันทึก เขาไปในสวนของผูถือหุน 
 ตีราคาลง ถือเปนขาดทุน  ซึ่งบันทึกเขาสูงบกําไร
ขาดทุน ไมนํามาหักกลบกัน 
 

5. ปญหาการซื้อกิจการเปน กรณี Under Common 

Control 
        ตัวอยางท่ี 1    สมมติโครงสรางเดิมเปนดังน้ี 

 
 
โครงสรางใหม   สวนใหญจะมีการซื้อธุรกิจ ในราคา ตาม
บัญชี ( Book Value) 

 
 
 ประเด็นท่ีพิจารณา  มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ ๓ (ฉบับเดิม ๔๓) เรื่องการรวมธุรกิจ ขอ ๗ 
ระบุวา มาตรฐานฉบับน้ีไมครอบคลุมการรวมธุรกิจ 
ภายใตการควบคุมเดียวกัน 
 
 ตัวอยาง   โครงสรางเดิม 
                          นาย ก.                                                                        
                                           
100%                                                                   100% 
   
 

ทุน 100 ลานบาท                                ทุน 10 ลานบาท 
( 1 ลานหุน Par @ 100)              (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 
 
 

นาย ก. 

บริษัท A 

บริษัท B บริษัท C 

นาย ก. 

บริษัท A บริษัท B บริษัท C

บริษัท A บริษัท B 



 

 

 
 
 
 
 
 
บริษัท A ออกหุนเพ่ิมทุน 100,000 หุน Par @ 100 ใหกับ 
นาย ก. แลกกับหุนบริษัท B ทั้งหมด  (แลกกันที่ par value)
 งบการเงินหลังรวมกิจการ 

                           งบดลุบริษัท A                         งบดุล บริษัท B 
                                                  
สินทรัพย     500     หนีสิ้น           360               สินทรัพย   50  หนี้สิน          35 
สินทรัพย  B  50    หนีสิ้น             35                                         ทุน               10                                                                                                                                                           
                                 ทุน                110                                      กําไรสะสม      5                                          
                                 กําไรสะสม       40 
                                 สวนตาง            5 

                          
        โครงสรางใหม 
                                     นาย ก. 

 
 
 
                                           
 
 
 

 ความเห็นของ กลต. เห็นวาไมควรบันทึกเปน 
Negative Goodwill  ควรบันทึก ในสวนทุน และ ปญหาก็
คือควรจะบันทึกเขาไปในสวนใด  
1. บันทึกเขาไปใน กําไรสะสม หรือ 
2. แสดงเปนรายการตางหากและตัดจายเมื่อจําหนายเงิน

ลงทุนน้ีออกไป หรือ บริษัทยอยจายเงินปนผล 
3. จะพิจารณาวาเปน Under common control หรือไม 
        ซึ่ง ในกรณีน้ี กลต.ตองหาแนวปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยประสานงานกับสภาวิชาชีพบัญชี 
6. การสรางทุนเทียม 
           ตัวอยางที่ 1  

  

 
 

    บริษัท B ใหกูยืม                         บริษัท A ชําระ คาหุน 
          เงินแก บริษัท A                                   ใหบริษัท B 

 
       
 ตัวอยางท่ี 2  บริษัท ตองการเขาตลาดหลักทรัพย 
โดยออกหุน เ พ่ิมทุนให เปนไปตามเกณฑของตลาด
หลักทรัพยฯ และในสวนที่เพ่ิมทุนน้ันผูถือหุนไมสามารถ
ชําระคาหุนไดจึงชําระเปนต๋ัวสัญญาใชเงิน 
     ในความเห็นของ กลต. เห็นวา ต๋ัวสัญญาใชเงินมีสภาพ
เดียวกันกับ ลูกหน้ีคาหุน จึงควรแสดงรายการหักจากสวน
ทุน 
 
7.  การลางขาดทุนสะสมดวยวิธีการท่ีไมถูกตอง 
 ตัวอยาง  บริษัท มีปญหาทางการเงิน โดยฐานะ
การเงินทีมีปญหาเพราะมีขาดทุนสะสมมหาศาล ซึ่งเปน
จํานวนที่เกินทุนดังน้ี 
สวนของผูถือหุน 
ทุนที่ชําระแลว                      1,000    ลานบาท 
ขาดทุนสะสม                      (1,200)   ลานบาท 
ทุนสุทธิ                                 (200)    ลานบาท 
 ตอมาบริษัท ทําการจดทะเบียนเพ่ิมทุนอีก 1,300 
ลานบาท แตเรียกชําระเพียง 100  ลานบาท และมีการ
บันทึกสวนตํ่ากวามูลคาหุน 1,200 ลานบาท ดังน้ี 
เดบิต  เงินสด                           100 
          สวนตํ่ากวามูลคาหุน   1,200 
       เครดิต  หุนสามัญ                     1,300 
 

 และตอมาบริษัท ทําการลดทุนลง 1,200 ลานบาท 
และบันทึกสวนเกินจากการลดทุน 1,200 บาท  แลวนํา
สวนเกินทุนฯน้ีไปลดขาดทุนสะสมดังน้ี 
 

เดบิต  หุนสามัญ                     1,200 
      เครดิต สวนเกินทุนจากการลดทุน 1,200 
                              และ 

บริษัท A 

บริษัท B

บริษัท A 
(related   party) 

บริษัท B 
(Listed Co.) 



 

 

เดบิต  สวนเกินทุนจากการลดทุน 1,200 
      เครดิต     ขาดทุนสะสม                 1,200 
 
 
 
ผลของการทํารายการ 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 ผลคือ ขาดทุนสะสมเปล่ียนไปเปน สวนตํ่ากวา
มูลคาหุน บริษัท สามารถจายเงินปนผลได สมาคมนักบัญชี
และผูสอบบัญชีรับอนุญาตในขณะน้ันเคยใหความเห็นวา 
กรณีออกหุนตํ่ากวา par เพ่ือเอามาลดทุนจดทะเบียนใหมี
ราคาตามมูลคาเทากับเงินที่ไดรับจริง  ใหนําสวนเกินทุนที่
เกิดจากการลดทุนไปหักกับสวนตํ่ามูลคาหุนหามนําไปหัก 
กับ  “ขาดทุนสะสม” 
 

บทสรุป 
 จะเห็นวา การปรับแตงตัวเลขทางการบัญชี หรือ 
Creative Accounting น้ัน หากถูกนําไปใชในวัตถุประสงค
ที่จํากัด เพียงเพ่ือใหงบการเงินมีคุณภาพดีขึ้น โดยยังคง
หลักการในการรักษาคุณภาพของงบการเงินตามหลักการ
บัญชี ก็นับวาเปนสิ่งที่พอจะยอมรับกันได แตถาหากมี
วัตถุประสงคที่ทําไปเพ่ือมุงประโยชนในทางมิชอบ 
ผลประโยชนจะตกเฉพาะบุคคลบางกลุม ไมไดคํานึงถึง ผู
มีสวนไดเสียของบริษัท (Stakeholders)ใหครบทุกกลุม  ก็
ยอมทําใหเกิดความเสียหายแกผูที่นํางบการเงินน้ันไปใช 
ดวยความเขาใจผิด  กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ยอมมี
แนวโนมในการที่จะใชกลวิธีการตกแตงตัวเลขในงบ
การเงินมากกวา กิจการท่ีไม เปนบริษัทจดทะเบียน ก็

เน่ืองมาจาก ผลประโยชนที่จะไดรับจากความสนใจของ
นักลงทุนน่ันเอง  และแนวโนมในอนาคตก็นาจะเปนเรื่อง
ของความซับซอนในการใชกลวิธีตกแตงตัวเลขในงบ
การเงินที่ทําไดลึกซึ้ง ละเอียด ซับซอน จนยากที่จะตรวจ
พบไดงายขึ้นหรืออาจจะเรียกวาทําไดแนบเนียนขึ้น  
อยางไรก็ตามทุกอยางเปนความรวมมือของฝายบริหาร 
และนักบัญชีที่สนองตอบ    ดังน้ันจะทําอยางไรที่จะสราง
จิตสํานึกที่ดี ตอจรรยาบรรณของนักบัญชี  เพ่ือไมตกเปน
เครื่องมือของฝายบริหารของกิจการตอไป 
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กอนทํารายการ 
ทุนชําระแลว         1,000 
ขาดทุนสะสม       1,200 
ทุนสุทธิ                (200) 

หลังการทํารายการ

ทุนชําระแลว                1,100 
ขาดทุนสะสม               1,200 
สวนตํ่ากวามูลคาหุน     1,200 
ทุนสุทธิ                         (100) 
 




