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ฉบับ
ที่แล้วได้พูดถึง Earnings management จะรวมถึง
พฤติกรรมล้างบางและการเปล่ียนแปลงทางบัญชี ใน

ส่วนต่อไปจะกล่าวถึง Creative accounting อันเป็นหัวใจส�าคัญของ
เรื่องนี้ จาก Earnings management สู่ Creative accounting อันที่
จริงแล้ว Creative accounting ไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ
วานหรือเร็วๆ น้ี เชือ่กนัว่า Creative accounting มจีดุเริม่ต้นมาต้ังแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยในระยะเริ่มต้น Creative accounting จะอยู่
ในรูปของ Income smoothing และในเวลาต่อมาจะท�าผ่านการตั้ง
ส�ารองลับ (Secret reserves) กันมากขึ้น Creative accounting เริ่ม
เป็นทีแ่พร่หลายมากขึน้เมือ่ธุรกิจมกีารแยกความเป็นเจ้าของและฝ่าย
บริหารออกจากกัน ซึ่งจุดนี้เองที่สร้างความกดดันให้แก่ผู้บริหารใน
อันที่จะต้องรายงานผลการด�าเนินงานท่ีดูดีไว้ก่อนในสายตาของผู้ที่
สนใจจะลงในธุรกิจ ซึ่งต่างไปจากกิจการเจ้าของคนเดียว ซึ่งผู้เป็น
เจ้าของจะเป็นผูด้�าเนินธรุกิจ ซึง่ต่างไปจากกิจการเจ้าของคนเดยีว ซึง่
ผู้เป็นเจ้าของจะเป็นผู้ด�าเนินธุรกิจและบริหารงานเองจึงไม่มีความ
จ�าเป็นที่จะต้องท�า Creative accounting เพื่อสร้างก�าไรให้ดูดีใน
สายตาของพวกเขา 

นอกจากนี้ Creative accounting ยังเป็นผลมาจากการ
ปราศจากมาตรฐานการบัญชีที่รองรับเหตุการณ์ หรือรายการทาง
ธรุกจิใหม่ๆ ตลอดจนความคลมุเครอืและความยดืหยุน่ของกฎเกณฑ์
ทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่าของรายการ หรือเหตุการณ์
ทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่มีค่อนข้างสูง รวมทั้ง
ความไม่สอดคลองต้องกนัระหว่างแนวทางปฏบิตัทิางบญัชทีีก่�าหนด
ขึน้โดยหน่วยงานต่างๆ ซึง่เปิดโอกาสให้มกีารเกลีย่ผลการด�าเนนิงาน
และฐานะการเงินของกิจการไปตามความปรารถนาของผู้บริหาร

นิยามของ Creative accounting

จวบจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีผู้ใดที่ให้นิยาม Creative 
accounting ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บางคนก็มอง Creative ac-
counting ว่าเป็นเรือ่งสกปรก หรอืพดูให้แคบเข้ากค็อืเป็นเรือ่งของการ
ตกแต่งบญัช ีบางคนก็มอง Creative accounting ไปในทางสร้างสรรค์ 
หาก Creative accounting น�าไปสู่การพัฒนาวิธีปฏิบัติทางบัญชี
ใหม่ๆ ขึ้นตามมา 

อย่างไรกต็าม Creative accounting จะมคีวามหมายในทาง
ลบ เมือ่ไรกต็ามทีฝ่่ายบรหิารใช้ Creative accounting เป็นกลลวงให้
ผู้ลงทุน ผู้เป็นเจ้าหนี้ นายธนาคารและหรือผู้ใช้งบการเงินโดยทั่วไป
เกิดความหลงผิดในสาระส�าคัญของงบการเงิน แต่จะมีความหมาย
ในเชิงบวกก็ต่อเมื่อมีการน�าไปใช้ในเชิงสร้างสรรค์เพื่อสะท้อนแนว
โน้มมูลค่าของธุรกิจที่แท้จริงและเพื่อแสดงฐานะและผลการด�าเนิน
งานทีถู่กต้องตามทีค่วรของธรุกิจนัน้ๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์ทีไ่ม่มี
วิธีปฏิบัติทางบัญชีใดๆ ที่จะสะท้อนรายการทางธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
ในขณะนั้น 

นอกจากนี้กฎเกณฑ์เก่ียวกับการวัดมูลค่าและการเปิดเผย
ข้อมลูทางบญัชทีีม่คีวามยืดหยุ่นก็มส่ีวนก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทาง
บญัช ี(Creativity) ขึน้ Creative accounting จงึมตีัง้แต่ความพยายาม
อย่างแท้จรงิ (Genuine attempt) ทีจ่ะน�าเสนอผลการด�าเนนิงานและ
ฐานะการเงินของกิจการอย่างถูกต้องตามทีค่วร (True and fair view) 
ไปจนถึงการจดัหาเงนินอกงบดุล (Doubtful practices of off-balance 
sheet  financing) (รายการที่ท�าให้หนี้สินโดยรวมของกิจการเพิ่มขึ้น
แต่จะไม่สะท้อนให้เห็นในงบดุล) และการตกแต่งบัญชี (Windows 
dressing) (บางต�าราเรียกว่า “Window dressing the accounts”, 
“Fiddling the books”, “Cooking the books”, “Cosmetic report-
ing”, “Paper entrepreneurialism”)

โดยนยันี ้Creative accounting จงึหมายถงึ (1) กระบวนการ
ปรับแต่งตัวเลขทางบัญชีโดยการอาศัยความได้เปรียบของช่องโหว่
ของหลักการบัญชีและทางเลือกต่างๆ ในการวัดมูลค่าและการเปิด
เผยข้อมูลทางการบัญชีเพื่อที่จะแปลงโฉมงบการเงินจากสิ่งที่ควรจะ
เป็น (From what they should be) ไปสู่สิ่งที่ผู้จัดท�าต้องการที่จะให้
เห็นในรายงานทางการเงิน (To what preparers would prefer to 
see reported) และ (2) กระบวนการการสร้างรายการทางธุรกิจขึ้น
เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการบัญชีที่ต้องการแทนที่จะรายงาน
เหตุการณ์ทางธุรกิจด้วยความเป็นกลาง (Neutrality) และยึดหลัก

ผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

จุดเปลี่ยนของการเกลี่ยกำาไร

ภายใต้กลลวง
จากฉบับที่แล้วต่อ
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

ความสม�่าเสมอ (Consistency) Creative accounting จึงอยู่ในรูป
แบบต่างๆ ดังนี้

1.  การจดัจ�าแนกรายการและการน�าเสนองบการเงนิ (Clas-
sification and presentation of accounts) 

2.  การไกล่เกลี่ยก�าไร (Income smoothing)
3.  การแต่งบัญชีและการตั้งส�ารองลับ (Window dressing 

and secret reserves)
4.  การจดัหาเงนินอกงบดลุ (Off-balance sheet financing)
5.  การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
รูปแบบที่ 1, 2 และ 5 ได้อธิบายไว้ในตอนต้น จึงไม่อธิบาย

ในทีน้ี่ซ�า้อกี ในส่วนต่อไปจะกล่าวถึงการจดัหาเงนินอกงบดลุและการ
แต่งบัญชีในรายละเอียด

การจัดหาเงินนอกงบดุล 

(Off-balance sheet financing)

การจัดหาเงินนอกงบดุลมักท�าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปรับปรุงอัตราส่วนทางการเงินให้ดีขึ้น ซึ่งช่วยให้การกู้ยืมเงินในครั้ง
ต่อไปท�าได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้เพราะอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนและอัตราส่วน
ทางการเงินอ่ืนๆ ของกิจการยังคงไม่สูงหรือต�่าไปกว่าเกณฑ์ที่ผู้ให้กู้
ก�าหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ตัวอย่างของรายการจัดหาเงิน
นอกงบดุล ได้แก่

1. การท�าสัญญาเช่าระยะยาว (Leasing) ท่ีไม่เข้าเงื่อนไข
ของสัญญาเช่าการเงิน (Financial lease) เพื่อปรับปรุงอัตราหนี้สิน
รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนทุนหมุนเวียนอัตราก�าไรสุทธิต่อ
ดอกเบี้ยจ่ายให้ดูดีขึ้น

2. การใช้บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เ ก่ียวข้องกันซึ่งมี
อตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ต�า่เป็นช่องทางในการกูย้มืเงนิ
ให้กับบริษัทแม่ ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงและ 
หลบเลีย่งการจดัท�างบการเงนิรวมเน่ืองจากเกรงว่าจะท�าให้อตัราส่วน

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้น
3. การใช้บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นช่อง

ทางในการกู้ยืมเงินและผ่อนถ่ายเงินกู้นั้นไปสู่บริษัทในเครือ โดย
อาศัยความได้เปรียบจากการที่ผู้ใช้งบการเงินส่วนใหญ่จะมุ่งความ
สนใจไปทีง่บการเงนิของบรษิทัแม่มากกว่างบการเงนิรวม ท�าให้มอง
ข้ามอตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ซึง่อยูใ่นระดบัสงูของบรษิทั
ย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันไปโดยปริยาย

4. การถอดถอนภาระหนีส้นิออกจากงบการเงนิ โดยการท�า 
In-substance (or economic) debt defeasance เมื่อเปรียบเทียบ
การถอดถอนภาระหนี้สินออกจากงบการเงินโดยการท�า In-sub-
stance (or economic) debt defeasance จะไม่มปัีญหาใดๆ ตดิตาม
มา เนื่องจากมูลหนี้ถือว่าเป็นอันระงับไปและผู้เป็นลูกหนี้จะไม่มี
พันธะใดๆ ที่จะต้องช�าระคืนหนี้ให้กับผู้เป็นเจ้าหนี้อีกต่อไป แต่หาก
พิจารณาในแง่ของการบัญชี การท�ารายการดังกล่าวอาจถูกมองว่า
เข้าข่ายความเป็น Creative accounting   




