
49TPA news

 ประตูสู่ TNI

ป
ร
ะต

ูส
ู่ 
T
N
I

May 2013 ●  No. 197

เมื่อ
ฉบับที่ 195 ได้พูดถึงการลดก�าไรของงวดปัจจุบันลง ฉบับ
นีจ้ะต่อยอดถงึเรือ่งเทคนคิการสร้างกลลวง การทีผู่บ้รหิาร 

เข้าแทรกแซงกระบวนการจัดท�ารายงานทางการเงินที่จะเสนอต่อผู้ใช้
งบการเงินภายนอกด้วยความจงใจ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผล
ประโยชน์ส่วนตัวเป็นส�าคัญจะครอบคลุมแต่ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
จัดท�ารายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อบุคคลภายนอก แต่จะไม่
ครอบคลุมถึง Earnings management ที่เกิดขึ้นในการจัดท�ารายงาน
ทางบญัช ีเพือ่การบรหิารภายใน โดยนยันี ้Earnings management จงึ
มโีอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ได้ไม่ว่าจะในส่วนใดส่วนหนึง่ของกระบวนการเปิด
เผยข้อมูลทางการเงินต่อบุคคลภายนอกซึ่งอาจมีได้หลายรูปแบบ

นอกจากนี้ Earnings management ยังอาจขยายขอบเขตไป
สู่ Real earnings management ซึ่งเป็นเรื่องของการก�าหนดช่วงเวลา
ที่จะท�าการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนและการจัดหาเงินเพื่อปรับแต่ง
ก�าไร หรือองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งของตัวเลขก�าไร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการเกลี่ยก�าไรและลดความผันผวนของก�าไร
ออกไปในหลายๆ งวด เช่น การเลือกระดับของรายจ่ายในการวิจัยและ
พัฒนา หรือรายจ่ายในการโฆษณา การตัดสินใจเพิ่มสายผลิตภัณฑ์
หรือยกเลิกสายผลิตภัณฑ์ หรือการเข้าครอบครองกิจการ  ที่ท�าไปด้วย
ความบรสิทุธิใ์จเพือ่สร้างมลูค่าสงูสดุให้กบัผูถ้อืหุน้กบัทีท่�าไปด้วยความ
จงใจท่ีจะปรับแต่งก�าไร ภายใต้โอกาสต่างๆ ที่ระบบบัญชีเอื้ออ�านวย  
ผู้บริหารสามารถปรับแต่งก�าไรโดยเลือกใช้วิธีการบัญชีที่อยู่ภายใต้
กรอบของหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป หรอืโดยการใช้วธิกีารบญัชทีีต่น
เห็นว่าเหมาะสมในสถานการณ์นั้นๆ เช่น ผู้บริหารสามารถปรับเปลี่ยน
อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ถาวรที่เสื่อมค่าได้ การเลือก
ใช้วิธีการบัญชีท่ีอยู่ภายใต้กรอบของหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเป็น
เรื่องที่บุคคลภายนอกพอจะมองเห็นได้ชัดเจนและส่งผลกระทบต่อ
ตวัเลขก�าไรทีเ่ป็นรปูธรรมในปีแรกทีท่�าการเปลีย่นแปลง ซึง่ผูส้อบบญัชี

จะเป็นผูส่้งสญัญาณเตอืนภยัแก่ผูใ้ช้งบการเงนิไว้ในรายงานของผูส้อบ
บัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน แต่การน�าวิธีการบัญชีที่ผู ้
บรหิารเหน็ว่าเหมาะสมในสถานการณ์นัน้ๆ (ซึง่อาจจะไม่สอดคล้องกบั
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป) มาใช้อาจเป็นเรื่องยากที่บุคคลภายนอก
จะสามารถสังเกตความไม่ชอบมาพากลของตัวเลขก�าไรได้ 

เทคนิคการสร้างกลลวงเพ่ือแสดงยอดก�าไรที่เกลี่ยแล้วใน 
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้น  จ�าแนกเป็นดังนี้

1.  Income Smoothing 
2.  จ�าแนกรายการข่าวดหีรอืข่าวร้ายออกจากกนั (Classifica-

tion of good news or bad news)
3.  พฤติกรรมล้างบาง (Big bath behavior)
4.  การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี (Accounting changes)

Income smoothing

ได้อธิบายไว้แล้วในตอนต้น จึงไม่อธิบายซ�้าอีกในฉบับนี้ หรือ
ถ้ามีบางท่านไม่ได้อ่านในฉบับที่ 1 ขออธิบายย่อๆ ว่า การท�า income 
smoothing คอื กระบวนการลดก�าไรของธรุกจิในงวดบัญชทีีท่�าก�าไรและ
ชะลอก�าไรออกไปสูง่วดบัญชทีีป่ระสบผลขาดทนุ ทัง้นีโ้ดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่ให้สะท้อนกระแสก�าไรอย่างสม�า่เสมอตลอดงวดบัญชต่ีางๆ การเลอืก
วธิเีปลีย่นแปลงก�าไรของผูบ้รหิารจะช่วยสร้างอรรถประโยชน์ หรอืความ
มัน่คงสงูสดุให้กบัตนเองและองค์กรได้ ผูบ้รหิารจะเพิม่หรอืลดก�าไรตาม
ความมีเสถียรภาพในหน้าที่การงาน ระดับและอัตราการเจริญเติบโต
ของรายได้ของผูบ้รหิารและระดบัการเจรญิเตบิโตของขนาดขององค์กร 
ซึ่งความคิดเช่นนี้เป็นแนวคิดที่ไม่เหมาะสม ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความ
พึงพอใจของผู้ถือหุ้นที่มีต่อผลการด�าเนินงานขององค์กร ย่ิงผู้ถือหุ้นมี
ความอยู่ดีกินดีมากขึ้นเท่าไร ความมีเสถียรภาพในหน้าที่การงานของ
ผูบ้รหิาร ความมเีสถยีรภาพในรายได้ของผูบ้รหิารและผลประโยชน์อืน่ๆ 
จะมีมากขึ้นเท่านั้น 

จำาแนกรายการข่าวดี หรือข่าวร้ายออกจากกัน 

Classification of good news/bad news

เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะรายงานข่าวดี (ก�าไร) 
โดยรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Above the 
line) และรายงานข่าวร้าย (ขาดทนุ) โดยรวมไว้เป็นส่วนหนึง่ของรายการ
พิเศษ หรือรายการจากการด�าเนินงานที่ได้มีการยกเลิกไป (Below the 
line) ตวัอย่างเช่น ในบางครัง้ผูบ้รหิารจ�าเป็นจะต้องใช้ดลุยพนิจิในการ
ตัดสินใจว่าส่วนงานที่ได้ท�าการยกเลิก หรือจ�าหน่ายไปนั้น (Disconti-

ผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

จุดเปลี่ยนของการเกลี่ยกำาไร

ภายใต้กลลวง
จากฉบับที่ 195ต่อ
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

nued operations) เข้าเงื่อนไขที่จะถือเป็นส่วนงานแยกต่างหากจาก
กิจการหรือไม่ เพื่อที่จะได้จัดจ�าแนกก�าไร หรือขาดทุนจากการขาย 
ส่วนงานน้ันเข้าเป็นรายการพิเศษ ในเรื่องนี้มาตรฐานการบัญชีได้ให้
หลักการไว้ว่าการที่ส่วนงานใดจะถือว่าเป็นส่วนงานที่มีการยกเลิกการ
ด�าเนินงานได้นั้น ผลการด�าเนินงาน กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหา
เงินของส่วนงานนั้นจะต้องสามารถแยกออกจากผลการด�าเนินงาน 
กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินของกิจการได้ทั้งในเชิงกายภาพ 
(Physically) และในเชงิการด�าเนนิงาน (Operationally) ความคลมุเครอื
ของหลักการเช่นนี้จึงเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสามารถใช้ดุลยพินิจที่มีอยู่
ในการจัดจ�าแนกก�าไรจากการยกเลิกส่วนงานโดยรวมไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งและจดัจ�าแนกขาดทนุจากการยกเลกิ
ส่วนงานไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายการพิเศษ

 
Big bath smoothing (Big bath hypothesis)

ในขณะที ่Income smoothing ตัง้อยูบ่นสมมตฐิานทีว่่ากจิการ
มีแนวโน้มที่จะปรับลดก�าไรลงในปีทอง (Good years) โดยการชะลอ
ก�าไร หรือรายได้บางส่วนออกไปในงวดหน้า หรือรับรู้ค่าใช้จ่าย หรือ
ขาดทุนในงวดนั้นทันที ในทางตรงกันข้าม ในปีที่การด�าเนินงานตกต�่า 
(Bad years) กิจการมีแนวโน้มที่จะเพิ่มก�าไรโดยการรับรู้ก�าไร หรือ 
รายได้ทันทีในงวดน้ัน หรือมิเช่นนั้นก็ชะลอผลขาดทุน หรือค่าใช้จ่าย
บางส่วนออกไปในงวดหน้า ในทางตรงข้าม Big bath hypothesis มอง
ว่าผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะรับรู้ค่าใช้จ่ายหรือผลขาดทุนอื่นๆ นอกเหนือ
ไปจากที่ควรจะรับรู้ (Additional losses) ในปีที่ (1) ผลการด�าเนินงาน
ตกต�า่ (2) กจิการมกีารเปลีย่นแปลงในทมีผูบ้รหิาร (ทมีผูบ้รหิารใหม่จะ
ท�าการตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีของโครงการเก่าๆ หรือสิน
ทรพัย์เก่าๆ  ออกจากบญัชเีมือ่มกีารเข้ารบัต�าแหน่ง)  (3)  กจิการมกี�าไร
มหาศาลจากรายการที่เกิดข้ึนไม่บ่อยคร้ัง การล้างบางจึงท�าขึ้นด้วย
ความหวังที่ว ่าการรับรู ้ค่าใช้จ่ายหรือผลขาดทุนก้อนใหญ่ที่มีอยู ่ 
ครั้งเดียวให้จบสิ้นเท่ากับเป็นการล้างไฟไปในครั้งเดียวและไปโดย

สมัครไดตั้งแตบัดนี้ - 4 พฤษภาคม 2556

ตลอด สมมติฐานของ Big bath hypothesis ก็คือการล้างบางช่วยให้
ก�าไรที่จะรายงานในงวดต่อๆ ไป ปรับตัวสูงขึ้น ส�าหรับในประเทศไทย
เรา ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยและธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง 
โดยเฉพาะในช่วงปี 2540 ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศค่าเงิน
บาทลอยตวั ได้ส่งผลให้หนีส้นิของหลายกจิการทีไ่ด้มกีารก่อไว้เป็นสกลุ
เงนิต่างประเทศเพิม่ขึน้ถงึเท่าตวั การรายงานผลขาดทนุจากอตัราแลก
เปลี่ยนเป็นจ�านวนมหาศาลเพื่อล้างผลขาดทุนให้หมดไปในรอบระยะ
เวลาบัญชี 2540 ทั้งจ�านวนแทนที่จะตั้งเป็นผลขาดทุนจากอัตรา 
แลกเปลีย่นรอการตดับญัชจีงึเป็นเรือ่งปกต ิซึง่จะช่วยให้กจิการสามารถ
แสดงผลก�าไรในงวดบัญชีต่อๆ มาที่สูงขึ้น

การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี 

(Accounting changes)

เมือ่ไรทีก่�าไรออกมาต�า่กว่าทีไ่ด้มกีารคาดการณ์ไว้ในเบือ้งแรก 
ผู้บริหารมักจะท�าการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีเพื่อเพิ่มก�าไร แต่ส�าหรับ
กจิการในประเทศสหรฐัอเมรกิาแล้วไม่ว่าการเปลีย่นแปลงทางบญัชนีัน้
จะเกิดจากความสมัครใจของกิจการเอง (Voluntary) หรือจากการที่
หน่วยงานที่มีอ�านาจในการออกกฎเกณฑ์ทางบัญชีก�าหนดให้กิจการ
ต้องปฏบิตัติาม (Mandatory) ถอืว่าไม่มผีลกระทบใดๆ ต่อกระแสเงนิสด
ของกิจการ แต่ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของ Earnings management

จากทั้งหมดที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าอันที่จริงแล้ว Income 
smoothing ก็คือส่วนหนึ่งของพฤติกรรม Earnings management 
นั่นเอง Earnings management แตกต่างจาก Income smoothing 
ในแง่ที่ว่า Earnings management จะรวมถึงพฤติกรรมล้างบาง 
และการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี ในส่วนต่อไปจะกล่าวถึง Creative  
accounting อันเป็นหัวใจส�าคัญของเรื่องนี้ จาก Earnings manage-
ment สู่ Creative accounting


