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บทคัดย่อ

	 งบการเงินเป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนใช้ประเมินมูลค่าของธุรกิจเพื่อตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ	 งบการเงินควรมีความถูกต้อง
น่าเชือ่ถอื	การใช้เฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงนิซึง่จดัเป็นมาตรฐานทีม่คีณุภาพสงูเท่านัน้ไม่ท�าให้แน่ใจได้ว่างบการเงนิ
มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ	เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นหลักการที่ให้ผู้บริหารใช้	ดุลยพินิจในการประมาณการ
รายการต่างๆ	 ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่าเป็นช่องทางให้ผู้บริหารจัดการก�าไรได้	 สภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์ควรหา
มาตรการทีจ่ะเพิม่คณุธรรมจรยิธรรมผูบ้รหิาร	หรอืเพิม่ทกัษะของผูต้รวจสอบบญัชใีห้สามารถวเิคราะห์ว่ามกีารจดัการก�าไรเกดิ
ขึ้นหรือไม่	 รวมทั้งต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ และ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	เพื่อลดการจัดการก�าไรของผู้บริหาร	จึงท�าให้งบการเงินควรมีความถูกต้องน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น	

Abstract 
 Financial statements are a source of information that investors use as a channel to assess the company’s 
value and make economic decisions. Financial statements must be reliable. Using only International Financial 
Reporting	Standards	which	are	high	quality	 standards	may	not	 guarantee	 the	 reliability	of	 the	financial	
statements, since the said standards are principles-based that allow managers to use discretion and opt to 
do earnings management. Federation of Accounting Professions under The Royal Patronage of His Majesty 
The King is expected to support measurements to increase managers’ ethics, the ability of auditors to detect 
the occurrence of earnings management, and the enforcement of law by regulators to produce higher level 
of	reliability	of	the	financial	statements.

บทน�ำ
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ของงบการเงนิด้านความถกูต้องน่าเชือ่ถอืซึง่มคีวามส�าคญัต่อ
ผูล้งทนุมาก	เพราะงบการเงนิทีแ่สดงสารสนเทศไม่ถกูต้องตาม
ข้อเท็จจริงอย่างมีสาระส�าคัญ	 หรือเป็นงบการเงินที่มีข้อผิด
พลาดอย่างมีสาระส�าคัญจะท�าให้ผู้ใช้งบการเงินตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจผิดพลาดสร้างความเสียหายเป็นเงินจ�านวนมากแก่
ผูใ้ช้งบการเงนินัน้		ดงักรณตีวัอย่างของ	Enron	Corporation	
และ	Lehman	Brothers	Holdings	Inc.	
	 Enron	 Corporation	 ได้เผยแพร่รายงานประจ�าปี	
(Annual	Report)	ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปที่แสดงก�าไร
สุทธิตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1996	ถึงปี	ค.ศ.	2000	เท่ากับ	493,	515,	
698,	957	และ1,266	ล้านเหรยีญสหรฐัตามล�าดบั	(“Enron”,	
2001)	เมื่อวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงของก�าไรสุทธิในปี
ต่างๆ	โดยใช้ก�าไรสทุธปีิ	ค.ศ.	1996	เป็นปีฐานพบว่าก�าไรสทุธิ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคือร้อยละ	 4.46,	 41.58,	
94.12	 และ145.83	 ตามล�าดับ	 ก�าไรที่เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง
ท�าให้นกัลงทนุตดัสนิใจลงทนุในหุน้นีเ้พิม่ขึน้ส่งผลให้ราคาหุน้
เพิม่สงูขึน้	โดยราคาซือ้ขายหุน้เมือ่วนัที	่2	มกราคม	ค.ศ.	1997	
เท่ากบั	42.63	เหรยีญสหรฐัต่อหุน้		และเมือ่วนัที่	29	ธนัวาคม	
ค.ศ.	 2000	 เท่ากับ	 83.13	 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น	 (“Enron”,	
n.d.)	อตัราการเปลีย่นแปลงของราคาหุน้ในปี	ค.ศ.	2000	เมือ่
เปรียบเทียบกับปี	ค.ศ.	1997	เปลี่ยนเพิ่มขึ้นร้อยละ	95		ต่อ
มาวันที่	 8	 พฤศจิกายน	 ค.ศ.	 2001	 Enron	 Corporation	
ประกาศแก้ไขงบย้อนหลงั	4	ปี	โดยลดก�าไรลง	591	ล้านเหรยีญ
สหรัฐ	และเพิ่มหนี้สินขึ้น	658	ล้านเหรียญสหรัฐ	 (Healy	&	
Palepu,	2003)	สาเหตขุองการแก้ไขก�าไรและหนีส้นิดงักล่าว
เกิดจากการที่	 Enron	 Corporation	 ตกแต่งตัวเลขให้แสดง
ก�าไรสูงและหนี้สินต�่ากว ่าที่ควรเป็น	 ซึ่งเป ็นการแสดง
สารสนเทศไม่ถกูต้องตามข้อเทจ็จรงิอย่างมสีาระส�าคญั	เมือ่ผู้
ลงทุนทราบว่า	 Enron	 Corporation	 มีการจัดการก�าไรต่าง
พากนัขายหุน้ท�าให้ราคาหุน้เมือ่วนัที	่8	พฤศจกิายน	ค.ศ.	2001	
ลดเหลือเพียง	 8.41	 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น	 เมื่อวิเคราะห์อัตรา
การลดลงของราคาหุ้นในวันที่	8	พฤศจิกายน	ค.ศ.	2001	โดย
ใช้ราคาเมื่อวันที่	29	ธันวาคม	ค.ศ.2000	เป็นปีฐานปรากฏว่า
ราคาหุน้ลดลงร้อยละ	89.88	ภายในเวลา	10	เดอืน	สร้างความ
เสียหายต่อผู้ลงทุนเป็นเงินจ�านวนมาก	
	 Lehman	Brothers	Holdings	Inc.	วาณชิธนกจิขนาด
ใหญ่ล�าดบัทีส่ีข่องสหรฐัอเมรกิาทีซ่่อนหนีส้นิไว้นอกงบดลุเมือ่
ใกล้เวลาทีต้่องน�าเสนอรายงานทางการเงนิปลายปี	ค.ศ.	2007	
ต้นปีและกลางปี	 ค.ศ.	 2008	 ด้วยการบิดเบือนสัญญาซื้อคืน
เป็นการขาย	 ทั้งนี้เนื้อหาของสัญญาซื้อคืนเป็นการกู้ยืมเงิน
ระยะสัน้ประมาณ	7	-10	วนั	โดยมหีลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสนิค้าของ

บริษัทไปค�้าประกัน	 ท�าให้งบดุลต้องแสดงหนี้สินจ�านวนเดิม	
แต่	 Lehman	 Brothers	 Holdings	 Inc.	 บิดเบือนเนื้อหา
เป็นการขายสินค้าและน�าเงินที่ได้รับไปช�าระหนี้ท�าให้หนี้สิน
ที่แสดงในงบดุลลดลง	 (Farrell,	 2010)	 สาเหตุหนึ่งที่ท�าให้	
Lehman	 Brothers	 พยายามน�าหนี้สินไปไว้นอกงบดุลเป็น
เพราะบริษัทมี	Financial	Leverage	Ratio	ในระดับสูงมาก
จนกระทัง่อาจถกูลดอนัดบัความน่าเชือ่ถอืซึง่จะส่งผลให้ราคา
ซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ลดลง	 (Jeffers,	
2011)	ผลของการกระท�าดงักล่าวช่วยรกัษาระดบัราคาหุน้โดย
เฉลีย่ไว้ที	่60	เหรยีญสหรฐัต่อหุน้	แต่เมือ่	Lehman	Brothers	
Holdings	Inc.	ได้ยืน่ค�าร้องขอล้มละลายในวนัที	่15	กนัยายน	
ค.ศ.	2008	ราคาหุ้นลดลงเหลือหุ้นละ	0.21	เหรียญสหรัฐต่อ
หุ้น	อัตราการลดลงคิดเป็นร้อยละ	99.65	สร้างความเสียหาย
แก่ผู้ลงทุนเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับ	 Enron	 Corporation	
ดังนั้นถ้าบริษัทส่วนใหญ่จัดท�ารายงานงบการเงินที่ขาดความ
ถูกต้องน่าเชื่อถือจะท�าให้ผู้ลงทุนหวาดหวั่นและหันไปลงทุน
ด้านอืน่แทนทีจ่ะลงทนุในตลาดทนุ	อาจส่งผลให้ตลาดทนุขาด
สภาพคล่องธุรกิจไม่สามารถจัดหาเงินทุนจ�านวนมากเพื่อ
ขยายการค้าและการจ้างงานได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ระบบเศรษฐกิจ	
	 ปัจจุบันตลาดทุนมีการติดต่อเชื่อมโยงกันทั่วโลก	 นัก
ลงทุนจะใช้ข้อมูลในงบการเงินวิเคราะห์หามูลค่าของกิจการ
ต่างๆ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เพื่อน�ามาเปรียบเทียบ
กับราคาตลาดของหุ้นนั้น	 ผู้ลงทุนจะเลือกซื้อหุ้นที่มีมูลค่า
กิจการต�่ากว่าราคาตลาดซึ่งหมายความว่าหุ้นนั้นมีราคาถูก	
และราคาตลาดของหุ้นนั้นสามารถเพิ่มสูงขึ้นได้อีกในอนาคต	
ท�าให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลและก�าไรจาก
การขายหุ้นในอัตราที่สูงขึ้นกว่าการซื้อหุ้นที่มีราคาแพง	 การ
วเิคราะห์หามลูค่าของกจิการจะถกูต้องเมือ่ข้อมลูในงบการเงนิ
มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ		
	 งานวจิยัในต่างประเทศพบว่าปัจจยัหนึง่ทีท่�าให้งบการ
เงินมีคุณภาพสูงคือ	 งบการเงินนั้นจัดท�าตามมาตรฐานการ
บัญชีที่มีคุณภาพสูง	(Ewert	&	Wagenhofer,	2005;		Zhou,	
Xiong,	&	Ganguli,		2009)	ทั้งนี้มีองค์กรระหว่างประเทศชื่อ	
IFRS	 Foundation	 ตั้งคณะท�างานประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ
อิสระที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ	 เช่น	 ด้านการจัดท�า
มาตรฐานการบัญชี	 ด้านการตรวจสอบบัญชี	 ด้านการใช้
รายงานทางการเงิน	 ด้านการศึกษาวิชาบัญชีจ�านวน	15	คน	
คณะท�างานชุดนี้เรียกว่าคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศ	 (International	 Accounting	 Standard	
Board)	 ซึ่งท�าหน้าที่พัฒนาและประกาศใช้มาตรฐานการ
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รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	 (International	
Financial Reporting Standard1	หรือ	 IFRS)	ที่มีคุณภาพ	
สงู	(Hoogervorst,	n.d.)	IFRS	ใช้หลกัการ	(principles-base)	
ในการก�าหนดวธิปีฏบิตัทิางบญัช	ีเพือ่ให้งบการเงนิสะท้อนผล
การด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทใกล้เคียงสภาพ
เศรษฐกิจที่แท้จริงมากที่สุด	 (Barth,	 Landsman,	&	 Lang,	
2008)	 ในปี	ค.ศ.	2012	มีประเทศที่ใช้	 IFRS	มากกว่า	120	
ประเทศ	(Audit	Committee	Institute,	2012)
	 ประเทศไทยเริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีเมื่อ	พ.ศ.	2522	
มาตรฐานการบัญชีไทย	(Thai	Accounting	Standards)	ใน
ระยะเริม่แรกมทีีม่าจากการน�ามาตรฐานการบญัชขีองประเทศ
สหรัฐอเมริกาและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ	
(International	Accounting	Standards)	มาปรับให้เหมาะ
กับสภาพเศรษฐกิจของไทย	 แต่เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยเมือ่	พ.ศ.	2540	รฐับาลไทยได้ระบใุนหนงัสอืแสดง
เจตจ�านงต่อ	International	Monetary	Fund	(IMF)	ว่าจะ
ปรับมาตรฐานการบัญชีไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
บญัชรีะหว่างประเทศ		ดงันัน้	สมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย	(ปัจจุบันคือสภาวิชาชีพบัญชี	ใน
พระบรมราชูปถัมภ ์ )	 ได ้ออกประกาศสมาคม	 ฉบับที่	
010/2540-2542	 เรื่อง	 “นโยบายการก�าหนดมาตรฐานการ
บัญชีไทย”	ระบุให้ใช้มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเป็น
เกณฑ์ในการก�าหนดมาตรฐานการบญัชขีองประเทศไทย	โดย
มาตรฐานที่ก�าหนดขึ้นจะมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการ
บัญชีระหว่างประเทศ	 และจะตัดทางเลือกที่ผู ้ทรงคุณวุฒิ
ทางการบญัชพีจิารณาแล้วว่าไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ทาง
ธรุกจิภายในประเทศ	เพือ่ให้รายงานทางการเงนิทีจ่ดัท�าขึน้ใน
แต่ละกิจการสามารถเปรียบเทียบกันได้ดียิ่งขึ้น	 (สมาคมนัก
บญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตแห่งประเทศไทย,	2542)	สภา
วิชาชีพบัญชีฯ	 ได้ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีไทยตาม	 IFRS	
เมือ่	พ.ศ.	2542	และประกาศใช้มาตรฐานการบญัชทีีป่รบัปรงุ
แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม	ต่อมาได้ปรับปรุงมาตรฐาน
การบัญชีที่ปรับปรุง	พ.ศ.	2542	ใหม่อีกครั้งเมื่อ	พ.ศ.	2552	
และในปีนี้ได้ออกประกาศฉบับที่	 12	 ให้จัดเลขระบุฉบับ
มาตรฐานการบัญชีของไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศด้วย	(สภาวชิาชพีบญัช	ีในพระบรมราชปูถมัภ์,	
2552)	 และในปัจจุบัน	 (พ.ศ.	 2556)	 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิของไทย	(Thai	Financial	Reporting	Standards	
-TFRSs)	และแม่บทการบญัชอ้ีางองิจากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ	 (International	 Financial	
Reporting	Standards	-	IFRSs)	ที่สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	
พ.ศ.	2551	มีจ�านวนถึง	33	ฉบับ	การตีความตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินจ�านวน	13	ฉบับ	แนวปฏิบัติทางการ
บัญชี	3	ฉบับ	เป็นมาตรฐานการบัญชีเดิมเพียง	7	ฉบับ	
	 ในการปรับมาตรฐานการบัญชีแต่ละครั้ง	 บริษัทต้อง
เสียต้นทุนเป็นเงินจ�านวนมากเพื่อปรับตัวเลขทางบัญชีที่
บันทึกตามมาตรฐานการบัญชีเดิมเสมือนว่าบริษัทได้ใช้
มาตรฐานฉบบัใหม่มาตัง้แต่เกดิรายการนัน้	หรอืทีเ่รยีกว่าการ
ปรับย้อนหลัง	จึงมีค�าถามว่างบการเงินที่จัดท�าตาม	IFRS	จะ
ไม่มีการจัดการก�าไร	(Earnings	Management)	ท�าให้ก�าไรมี
ความถกูต้องน่าเชือ่ถอืสงูกว่างบการเงนิทีจ่ดัท�าตามมาตรฐาน
การบัญชีเดิมหรือไม	่ หากงบการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
มากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างแท้จริง	แต่ถ้าความถูก
ต้องน่าเชือ่ถอืไม่เพิม่ขึน้จะท�าให้ประโยชน์ทีไ่ด้รบัไม่คุม้ต้นทนุ
ทีเ่สยีไป	สภาวชิาชพีบญัชฯี	ควรเร่งหาทางแก้ไขเพือ่ให้งบการ
เงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือเพิ่มมากกว่าเดิม

กำรจัดกำรก�ำไร

	 การจัดการก�าไร	Healy	และ	Wahlen	(1999)	ให้ค�า
นยิามว่า	“การจดัการก�าไร	หมายถงึ	การทีผู่บ้รหิารใช้ดลุยพนิจิ
ในการจัดท�ารายงานทางการเงินและในการสร้างรายการค้า
ขึ้น	 เพื่อเปลี่ยนรายงานทางการเงินโดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อ
ท�าให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีเข้าใจผลการปฏบิตังิานของบรษิทัผดิ	หรอื
เพื่อท�าให้ก�าไรทางบัญชีมีจ�านวนหรือมีสัดส่วนตามที่สัญญา
ก�าหนดไว้”	 การจัดการก�าไรท�าให้ก�าไรที่ปรากฏในรายงาน
ทางการเงินสูงหรือต�่ากว่าก�าไรที่ผู้บริหารท�าได้จริง	
	 วิธีการจัดการก�าไรมีหลายวิธี	 วิธีการหนึ่งคือ	 การที่ผู้
บริหารใช้ดุลยพินิจในการตั้งประมาณการต่างๆ	 เช่น	 การ
ประมาณหนี้สงสัยจะสูญ	 การประมาณค่าเสื่อมราคา	 การตี
ราคาสินค้าคงเหลือวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้ว

1	 International	Financial	Reporting	Standard	คือ	มาตรฐานการบัญชีที่เป็นสากลเพื่อก�าหนดการรับรู้รายการ	การวัดมูลค่า	และการรายงาน
	 ทางการเงิน	องค์กรที่มีหน้าที่จัดท�ามาตรฐานนี้	คือ	International	Accounting	Standard	Board	(IASB)	การท�างานของคณะกรรมการจะน�า		
	 มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ	(International	Accounting	Standard	หรือที่เรียกย่อว่า	AIS)	เดิมมาพิจารณา	โดยถ้าเป็นการปรับ
	 มาตรฐานการบัญชีเดิมเพียงเล็กน้อยจะเรียกมาตรฐานการบัญชีนั้นว่า	IAS	เหมือนเดิม	แต่ถ้าปรับเนื้อหาส่วนใหญ่	หรือออกมาตรฐานใหม่จะ
	 เรียกมาตรฐานนั้นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	(International	Financial	Reporting	Standard)

9. ������� .indd   65 6/24/13   4:59 PM



66
วารสารนักบริหาร  
Executive Journal  

แต่ราคาใดจะต�่ากว่า	 การประมาณการหนี้สินต่างๆ	 การเร่ง
หรอืชะลอการรบัรูร้ายได้หรอืค่าใช้จ่าย		การสร้างรายการราย
ได้เทียมขึ้น	 หรือการเกลี่ยก�าไรโดยให้ค่อยๆ	 เพิ่มขึ้น	 การ
ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมซึ่งจะมี
ช่วงเวลาที่มาตรฐานอนุญาตให้บริษัทน�ามาตรฐานใหม่มาใช้
ก่อนเวลาที่ประกาศบังคับใช้	 	 ท�าให้ผู ้บริหารสามารถใช้
ดุลยพินิจเลือกเวลาปฏิบัติเพื่อให้ได้ตัวเลขที่ตนต้องการได้	
(Watts	&	Zimmerman,	1986)	
	 งานวิจัยของ	 Jackson	 และ	 Liut	 (2010)	 พบว่าผู้
บรหิารจดัการท�าให้ก�าไรเพิม่ขึน้โดยใช้วธิลีดค่าใช้จ่ายหนีส้งสยั
จะสูญลง	งานวิจัยของ	Phillips,	Pincus	และ	Rego	(2003)	
พบการจัดการก�าไรด้วยการเร่งจ�านวนเงินค่าเสื่อมราคาทาง
บัญชีให้สูงแต่จ�านวนเงินนี้เกินกว่าจ�านวนเงินที่กฎหมายภาษี
อากรก�าหนด	 ท�าให้จ�านวนเงินค่าเสื่อมราคาทางบัญชีไม่
เท่ากบัทางภาษี	ดงันัน้ก�าไรทีร่ายงานสูผู่ล้งทนุเป็นไปตามเป้า
หมายที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์พยากรณ์ไว้	 และประหยัดค่า
ภาษีเงินได้ในงวดบัญชีนั้น	 การศึกษาของ	Marquardt	 และ	
Wiedman	 (2004)	 เกี่ยวกับการจัดการก�าไรโดยใช้เกณฑ์คง
ค้างพบว่า	กจิการทีก่�าลงัจะเสนอขายหุน้แก่ผูล้งทนุจะจดัการ
ท�าให้ก�าไรสูงขึ้นโดยเร่งการรับรู้รายได้	 ท�าให้บัญชีลูกหนี้เพิ่ม
ขึ้นอย่างกะทันหัน	 นอกจากนี้ในเดือนธันวาคม	 ค.ศ.	 1987	
คณะกรรมการมาตรฐานการบญัชปีระเทศสหรฐัอเมรกิาได้ใช้
หลกัการ	SFAS	No.	96	เรือ่ง	Accounting	for	income	taxes	
โดยให้มีผลบังคับใช้	วันที่	15	ธันวาคม	ค.ศ.	1988	มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ให้กิจการเลือกที่จะใช้มาตรฐานฉบับนี้ทันที
หรือจะใช้วันที่มีผลบังคับใช้	 ก็ได้	 Cassidy,	 Urbancic,	
Sylvestre	และ	Ralston	(1993)	เชื่อว่าในสถานการณ์เช่นนี้
ผูบ้รหิารย่อมเลอืกเวลาการใช้ทีท่�าให้ผลประโยชน์ของกจิการ
และของผู้ถือหุ้นดีที่สุด	 และได้ท�าการส�ารวจทัศนคติและ	
ความเข้าใจของหัวหน้าฝ่ายบัญชีที่ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับ
นี้หลังเวลากับผู้ที่ใช้ก่อนเวลา	พบว่า	เวลาที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับ
ผลกระทบต่องบการเงินจากการใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
และความยากง่ายของการรวบรวมข้อมูล	
	 ปัจจยัทีท่�าให้ผูบ้รหิารเกดิแรงจงูใจทีจ่ะจดัการก�าไรนัน้
นอกจากคุณภาพของมาตรฐานการบัญชีแล้ว	 ยังมีปัจจัยอื่น
อีกหลายประการเช่น	ปัจจัยด้านหนี้สิน	ปัจจัยด้านโบนัสของ
ผู้บริหาร	 เป็นต้น	 โดยมีงานวิจัยที่แสดงว่าหนี้สินหรือโบนัสมี
ความสัมพันธ์กับการจัดการก�าไร	จึงขอยกตัวอย่างแยกแต่ละ
ประเด็น
	 ปัจจัยด้านหนี้สิน	จากการศึกษาในอดีตพบว่า	บริษัท
ทีม่หีนีส้นิและเข้าใกล้การละเมดิข้อตกลงตามสญัญาทีก่�าหนด

ให้บริษัทต้องด�ารงอัตราส่วนทางการเงินไว้ที่ระดับหนึ่ง	 ผู้
บริหารของบริษัทเหล่านี้จะจัดการก�าไรเพื่อปกป้องไม่ให้
บริษัทถูกลงโทษจากการผิดสัญญานั้น	Beatty	และ	Weber	
(2003)	 ศึกษาผลกระทบของสัญญาเงินกู้ที่อนุญาตให้เปลี่ยน
วธิกีารบญัชไีด้	ผลการศกึษาพบว่าธรุกจิเลอืกใช้วธิกีารบญัชทีี่
ท�าให ้รายได ้ของธุรกิจเพิ่มขึ้น	 Omid,	 Khalil i	 และ	
Mohammadi	 (2012)	 ศึกษาชนิดของการจัดการก�าไรและ
ผลกระทบต่อสัญญาเงินกู้	และการพยากรณ์อัตราการเติบโต
ของก�าไรและยอดขายในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ประเทศอิหร่าน	 ผลการศึกษาพบว่า	 การ
จัดการก�าไรมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับหนี้สินของ
กิจการและอัตราการเติบโตของยอดขาย	 แต่มีความสัมพันธ์
ตรงกันข้ามกับผลของอัตราการเติบโตของก�าไรที่พยากรณ์ว่า
จะได้รับในอนาคต	
	 ปัจจัยด้านโบนัส	 บริษัทที่ก�าหนดเป้าหมายก�าไรเพื่อ
ก�าหนดสทิธิไ์ด้รบัโบนสัของผูบ้รหิาร		เมือ่ผูบ้รหิารท�าก�าไรของ
ปีนั้นยังไม่ถึงแต่ใกล้ถึงเป้าหมาย	ผู้บริหารจะจัดการก�าไรเพื่อ
ให้ตนเองได้รับโบนัส	Guidry,	 Leone	และ	 	Rock	 (1999)	
ศึกษาพบว่าเมื่อการจ่ายเงินโบนัสของผู้บริหารผูกติดกับก�าไร
ที่บริษัทท�าได้	 ท�าให้มีการจัดการท�าให้ก�าไรสูงขึ้นในระยะสั้น
เพื่อให้มีการจ่ายโบนัส	Shuto	(2007)	ศึกษาบริษัทของญี่ปุ่น
พบว่า	 บริษัทที่จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการโดยอาศัยฐาน
ก�าไร	ธรุกจิจะมกีารจดัการก�าไรโดยเลอืกวธิกีารทีท่�าให้มกี�าไร
มากขึน้เพือ่ทีจ่ะได้รบัค่าตอบแทนนัน้	ในขณะเดยีวกนัหากไม่มี
การจ่ายค่าตอบแทนที่มาจากฐานก�าไรของธุรกิจ	 บริษัทจะมี
การจัดการก�าไรโดยท�าให้ก�าไรลดลงและเพิ่มจ�านวนรายการ
พิเศษ	 และงานวิจัยนี้สรุปว่า	 การจัดการก�าไรขึ้นอยู ่กับ
สถานการณ์ของแต่ละธุรกิจ	 ส�าหรับประเทศไทยพบว่า												
ผู้บริหารของบริษัทรอยเนท	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ตกแต่งตัวเลข
ก�าไรด้วยการรับรู้รายได้ทันทีที่ส่งอินเตอร์เนทการ์ดไปฝาก
ขายยังร้านค้าต่างๆ	 ทั้งที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของอิน
เตอร์เนทการ์ดยังเป็นของบริษัทรอยเนท	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่ง
ผดิหลกัการรบัรูร้ายได้	เพือ่ลวงผูถ้อืหุน้และบคุคลอืน่ทีจ่ะเข้า
มาซื้อหุ้นบริษัทรอยเนท	จ�ากัด	(มหาชน)	ว่าบริษัทมีก�าไรทั้งที่
การด�าเนินงานมีผลขาดทุน	 (ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,	25456)	
	 ตามที่กล่าวมาข้างต้น	 ผู้เขียนมีความเห็นว่าหากผู้
บริหารของบริษัทในประเทศไทยเผชิญกับแรงจูงใจในท�านอง
เดยีวกบัผูบ้รหิารของบรษิทัต่างประเทศ	และถ้ามาตรฐานการ
บัญชีไทยเปิดโอกาสให้ผู ้บริหารใช้ดุลยพินิจในการบันทึก
รายการได	้ อาจเป็นไปได้ที่ผู้บริหารของบริษัทไทยจะจัดการ
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ก�าไรเช่นเดียวกับบริษัทในต่างประเทศ	แต่เนื่องจากการจัดการก�าไรเป็นเรื่องภายในที่ผู้บริหารของบริษัททราบ	โอกาสที่ผู้ใช้งบ
การเงนิจะทราบเป็นไปได้ยาก	บทความนีจ้งึมวีตัถปุระสงค์เพือ่เตอืนให้ผูใ้ช้งบการเงนิได้ทราบว่าตวัเลขบางรายการในงบการเงนิ
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร	 การใช้ตัวเลขเหล่านี้ต้องระมัดระวังและอาจต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาตัดสิน
ใจเชิงเศรษฐกิจ	

มำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรก�ำไร 
	 เมือ่พจิารณามาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยในปัจจบุนัทีอ้่างองิตาม	IFRS	พบว่ามาตรฐานการรายงานทางการ
เงินของไทยมีลักษณะเป็นหลักการ	(principles-base)	ที่อนุญาตให้ผู้บริหารสามารถใช้ดุลยพินิจได้หลายฉบับ	ตัวอย่างเช่น
 
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	2	 (ปรับปรุง	2552)	เรื่อง	สินค้าคงเหลือ	 (2553ข)	ย่อหน้าที่	9	ก�าหนดให้วัดมูลค่าสินค้าคง
เหลือด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า	และย่อหน้าที่	25	ก�าหนดราคาทุนของสินค้าที่มีลักษณะ
สับเปลี่ยนกันได้นั้น	 ให้ผู้บริหารสามารถเลือกใช้วิธีตีราคาวิธีใดวิธีหนึ่งในสองวิธีคือ	 วิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�า้
หนกั	การเลอืกนีท้�าให้ผูบ้รหิารสามารถใช้ดลุยพนิจิจดัการก�าไรได้	โดยเฉพาะอย่างยิง่สนิค้าทีก่ารเปลีย่นแปลงราคามคีวามผนัผวน
สูงนั้น	 มูลค่าสินค้าคงเหลือและต้นทุนขายของการตีราคาสินค้าแต่ละวิธีจะแตกต่างกันมาก	 ท�าให้ก�าไรแตกต่างกัน	 ตัวย่างเช่น	
สนิค้าประเภททองค�าหรอืน�า้มนัมคีวามผนัผวนสงู	การเลอืกวธิกีารตรีาคาสนิค้าทีต่่างกนัจะส่งผลให้มกี�าไรแตกต่างกนั	เช่น	บรษิทั
ซื้อขายทองค�าแห่งหนึ่งมีการซื้อขายสินค้าดังนี้
	 ซื้อสินค้าครั้งที่	1	 น�้าหนัก	1บาท	 ราคาบาทละ	 12,000	บาท		
	 ซื้อสินค้าครั้งที่	2	 น�้าหนัก	1บาท	 ราคาบาทละ	 15,000	บาท	
	 ซื้อสินค้าครั้งที่	3	 น�้าหนัก	1บาท	 ราคาบาทละ	 14,000	บาท	
	 ซื้อสินค้าครั้งที่	4	 น�้าหนัก	1	บาท	 ราคาบาทละ	 18,000	บาท	
	 ซื้อสินค้าครั้งที่	5	 น�้าหนัก	1	บาท	 ราคาบาทละ	 16,000	บาท	
	 รวมมีสินค้ามี	 น�้าหนัก	5	บาท	 เป็นเงิน	 75,000	บาท
	 รอบบัญชีนี้ขายทองค�าน�้าหนัก	 3	บาท	 เป็นเงินทั้งสิ้น	 60,000	บาท	
	 สินค้าคงเหลือมี																 น�้าหนัก	2	บาท	
	 หากตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีเข้าก่อนออกก่อน	 	
	 สินค้าคงเหลือน�า้หนัก	 2	 บาทมาจากการซื้อครั้งที	่ 4	 และครั้งที	่ 5	 มีมูลค่ารวม	 34,000	 บาท	 และต้นทุนขายมีมูลค่า	
41,000	บาท	ก�าไรขั้นต้นมีมูลค่า	19,000	บาท

	 การตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	
	 สินค้าน�้าหนัก	5	บาท	ราคาถัวเฉลี่ยบาทละ	(12,000+15,000+14,000+18,000+16,000)	/5	=15,000	บาท
	 สินค้าคงเหลือน�้าหนัก	2	บาท	จะมีมูลค่า	2	x15,000	=30,000	บาท	และต้นทุนขายมีมูลค่า	45,000	บาท	ก�าไรขั้นต้น
มีมูลค่า	15,000	บาท	การตีราคาสินค้าที่แตกต่างกันท�าให้ก�าไรขึ้นต้นต่างกัน	4,000	บาท

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2552)	เรื่อง	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	 (2553ง)	ย่อหน้าที่	16	ราคาทุนของ
รายการทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์	คอืจ�านวนเงนิรวมทีจ่่ายทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตเพือ่ให้ทีด่นิ	อาคาร	และอปุกรณ์	อยูใ่นสถาน
ที่และสภาพพร้อมใช้งาน	ตัวอย่างจ�านวนเงินที่จ่ายในปัจจุบัน	เช่น	ราคาซื้อหลังหักส่วนลดการค้า	อากรขาเข้า	ภาษีซื้อที่เรียกคืน
ไม่ได้	ค่าขนส่ง	ค่าติดตั้ง	เป็นต้น	ตัวอย่างจ�านวนเงินที่จ่ายในอนาคต	เช่น	ค่ารื้อ	ค่าขนย้าย	และค่าบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์	
เมื่อเลิกใช้งาน	ซึ่งจ�านวนเงินที่จ่ายในอนาคตนั้นเกิดจากการประมาณการ	ผู้บริหารจึงใช้ดุลยพินิจก�าหนดราคาทุนของสินทรัพย์
เป็นจ�านวนเงินตามที่ต้องการได้	 ส่งผลให้อัตราส่วนที่แสดงประสิทธิภาพการท�างานของผู้บริหารคือ	 อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์รวม	(Return	on	Assets)	 เป็นไปตามที่ผู้บริหารต้องการ	ตัวอย่างเช่น	บริษัทขุดเจาะน�้ามันแห่งหนึ่งได้สร้างแท่นขุด
เจาะน�้ามันในทะเลโดยจ่ายเงินค่าก่อสร้างและรายจ่ายที่ท�าให้แท่นขุดเจาะน�้ามันพร้อมใช้งาน	100	ล้านบาท	ประมาณการราย
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จ่ายรื้อและขนย้ายเป็น	2	กรณี	คือ	30	ล้านบาท	และ	15	ล้านบาท	ถ้าบริษัทนี้มีก�าไร	5	ล้านบาท	ประมาณการแต่ละกรณีจะมี
ผลต่ออัตราส่วนทางการเงินต่างกันดังนี้
	 กรณีที่	ประมาณการรายจ่ายรื้อและขนย้าย	30	ล้านบาท		
	 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	เท่ากับ		 5/(100+30)x100	=	ร้อยละ	3.85			
	 กรณีที่	ประมาณการรายจ่ายรื้อและขนย้าย	15	ล้านบาท	 	
	 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	เท่ากับ		 5/(100+15)x100	=	ร้อยละ	4.35															
	 การประมาณรายจ่ายรือ้และขนย้ายด้วยจ�านวนเงนิทีน้่อยกว่าท�าให้ประสทิธภิาพการท�างานของผูบ้รหิารดกีว่าร้อยละ	0.5

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2552)	เรื่องสัญญาเช่า	(2553จ)	ย่อหน้าที่	10	ก�าหนดให้การจัดประเภทสัญญา
เช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด�าเนินงานนั้นต้องพิจารณาถึงเนื้อหาของรายการมากกว่ารูปแบบตามสัญญา	ตามปกติ
กิจการต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินเมื่อความเสี่ยงและผลตอบแทนของสินทรัพย์ได้โอนจากผู้ให้เช่าไปยังผู้
เช่า	เช่น		ในสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์สินทรัพย์จากผู้ให้เช่าไปยังผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเช่าแม้ว่าจะมีเงื่อนไข
ทีต้่องจ่ายเงนิจ�านวนเลก็น้อย	หรอืไม่มกีารโอนกรรมสทิธิแ์ต่ผูเ้ช่าเป็นผูท้ีไ่ด้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิส่วนใหญ่ของสนิทรพัย์	หรอื	
ผู้เช่ายอมจ่ายเงินต้นแก่ผู้ให้เช่าเท่ากับหรือเกือบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า	 หรือสินทรัพย์ที่เช่ามีลักษณะเฉพาะที่
มีผู้เช่าเพียงผู้เดียวที่สามารถใช้สินทรัพย์นั้นได้	 เป็นต้น	 การจัดประเภทสัญญาเช่านั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ผู้บริหารใช้
ดุลยพินิจพิจารณาว่าสัญญาเช่าของกิจการได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของสินทรัพย์จากผู้ให้เช่าไปยังผู้เช่าหรือยัง		
การพิจารณาสัญญาเช่าระยะยาวว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินมีความส�าคัญ	 เพราะถ้าเป็นสัญญาเช่าการ
เงนิกจิการต้องรบัรูส้นิทรพัย์และหนีส้นิในงบการเงนิ	กจิการจงึมสีนิทรพัย์และหนีส้นิมากกว่าการจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิ
งาน	ส่งผลให้อัตราส่วนทางการเงิน	คือ	อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	(Return	on	Assets)	และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น	(Debt	to	Equity	Ratio)	สูงขึ้นซึ่งไม่เป็นผลดีต่อผู้บริหาร	ดังนั้น	ผู้บริหารจึงต้องการให้จัดสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่า
ด�าเนินงาน		ตัวอย่างเช่น	บริษัทแห่งหนึ่งท�าสัญญาเช่าระยะยาว	สินทรัพย์มีมูลค่ายุติธรรม	20	บาท	ก่อนท�าสัญญาเช่าบริษัทนี้มี
สินทรัพย์	100	บาท	หนี้สิน	15	บาท	และทุน	85	บาท	สิ้นงวดบัญชีที่ท�าสัญญาเช่า	หากสัญญาเช่านี้เป็นสัญญาเช่าการเงินบริษัท
มีก�าไร	10	บาท	แต่ถ้าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานบริษัทมีก�าไร	12	บาท	อัตราส่วนการเงินแต่ละกรณีเป็นดังนี้

	 ชนิดของสัญญา	 ผลลัพธ์ของอัตราส่วน	ROA	 ผลลัพธ์ของอัตราส่วน	D/E
	 สัญญาเช่าการเงิน	 10/(100+20)	=	0.08	 (15+20)/85	=	0.41
	 สัญญาเช่าด�าเนินงาน	 12/100								=	0.12	 15/85							=	0.18

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	19	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน	(2553ฉ)	ก�าหนดให้รับรู้ผลประโยชน์พนักงานทั้งที่บริษัท
ต้องจ่ายเงินสดจากรายการดังกล่าวภายใน	12	เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	หรือที่ต้องจ่ายเงินหลังจากพนักงาน
ออกจากงานหรอืเมือ่เลกิจ้าง	เป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบระยะเวลารายงานทีพ่นกังานปฏบิตังิานกบับรษิทั	โดยบนัทกึจ�านวนเงนิ
ทีต้่องจ่ายในอนาคตเป็นหนีส้นิ	มาตรฐานการบญัชฉีบบันีเ้ป็นฉบบัใหม่ทีไ่ม่เคยประกาศใช้มาก่อน	เมือ่น�ามาตรฐานการบญัชฉีบบั
นี้มาใช้เป็นครั้งแรก	 ย่อหน้าที่	 154	 จึงก�าหนดให้บริษัทต้องค�านวณผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายเงินแก่พนักงานในอนาคตหรือที่
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เรียกว่าหนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลง	 เป็นทั้งค่าใช้จ่ายและหนี้สินย้อนหลังตั้งแต่วันที่พนักงานแต่ละ
คนเริ่มปฏิบัติงานกับบริษัท	 และย่อหน้าที่	 155	 ก�าหนดว่าถ้าหนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงมากกว่าหนี้สินที่จะรับรู้	 ณ	 วันที่
เดียวกันตามนโยบายบัญชีเดิมของกิจการ	 กิจการสามารถเลือกแนวทางที่จะเพิ่มหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์โดยเพิกถอน
ไม่ได้ได้	4	วิธีคือ	วิธีที่	1	รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีตามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	8	 (ปรับปรุง	2552)	 เรื่อง	นโยบายบัญชี	การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี	และข้อผิดพลาด	วิธีที่	2	รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา	5	ปีนับจากวัน
ที่น�ามาตรฐานการบัญชีนี้มาใช้	วิธีที่	3	รับรู้โดยปรับกับก�าไรสะสม	ณ	วันต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีปี	พ.ศ.	2554	วิธีที่	4	
รับรู้โดยใช้วิธีปรับงบการเงินย้อนหลัง	ผลจากการเลือกวิธีปฏิบัติทั้ง	4	วิธีให้ผลแตกต่างกัน	โดยวิธีที่	1	จะท�าให้ก�าไรปีปัจจุบัน
ลดต�า่มากทีส่ดุ	แต่กจิการไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายปรบัย้อนหลงัของงบการเงนิทีแ่สดงเปรยีบเทยีบกบัปีปัจจบุนั	วธิทีี	่2	จะท�าให้ก�าไร
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ปีปัจจุบันและอนาคตอีก	 4	 ปีข้างหน้าลดต�่าน้อยกว่าวิธีที่	 1	
ส่วนวิธีที่	 3	ก�าไรปีปัจจุบันไม่ถูกกระทบ	และวิธีที่	 4	ก�าไรปี
ปัจจุบันไม่ถูกกระทบ	 แต่กิจการต้องเสียค่าใช้จ่ายปรับย้อน
หลังของงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบกับปีปัจจุบัน	ตัวอย่าง
เช่น	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2554	บริษัทมีหนี้สินในช่วงการ
เปลี่ยนแปลงมากกว่าหนี้สินที่จะรับรู้	 ณ	 วันที่เดียวกันตาม
นโยบายบัญชีเดิมของกิจการจ�านวน	20	ล้านบาท	และก�าไร
ส�าหรับปี	พ.ศ.	2554	มีจ�านวน	10	ล้านบาท	ผลกระทบต่อ
ก�าไรส�าหรับปี	พ.ศ.	2554	จากทางเลือกทั้ง	4	เป็นดังนี้
 ทางเลือกที่	 1	 รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันที	 ก�าไรส�าหรับปี	
พ.ศ.	2554	จะเปลี่ยนเป็นขาดทุน	10	ล้านบาท		(10	ล้านบาท	
-	20	ล้านบาท	=	-	10	ล้านบาท)
 ทางเลอืกที่	2	รบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายตามวธิเีส้นตรงภายใน
ระยะเวลา	5	ปี	ก�าไรส�าหรับปี	พ.ศ.	2554	จะเปลี่ยนเป็น	6	
ล้านบาท	(10	ล้านบาท	-	4	ล้านบาท		=	6	ล้านบาท)
 ทางเลือกที่	 3	 รับรู้โดยปรับกับก�าไรสะสม	ณ	 วันต้น
งวดของรอบระยะเวลาบัญชีปี	พ.ศ.	2554	
 ทางเลือกที่	 4	 รับรู้โดยใช้วิธีปรับงบการเงินย้อนหลัง		
ก�าไรส�าหรับปี	พ.ศ.	2554	เท่าเดิมคือ	10	ล้านบาท

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	105	เรื่อง	การบัญชีส�าหรับ
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน	 (2553ช)	 ย่อหน้าที่	
10	ก�าหนดให้ผูบ้รหิารต้องจดัประเภทตราสารหนีท้กุชนดิและ
ตราสารทนุในความต้องการของตลาด	ณ	วนัทีไ่ด้เงนิลงทนุนัน้
มาเป็นหลกัทรพัย์เพือ่ค้า	หรอืหลกัทรพัย์เผือ่ขาย	หรอืตราสาร
หนีท้ีจ่ะถอืจนครบก�าหนด	ลกัษณะของหลกัทรพัย์เพือ่ค้าเป็น
เงินลงทุนระยะสั้นและจะถูกขายเมื่อราคาหลักทรัพย์สูงขึ้น	
ทัง้นีก้�าไรหรอืขาดทนุทีเ่กดิขึน้แล้วจากการขายหลกัทรพัย์เพือ่
ค้าในระหว่างงวดบัญช	ี รวมทั้งรายการก�าไรหรือขาดทุนที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้าในวันสิ้นงวดบัญชี
จะแสดงในส่วนของก�าไรจากการด�าเนินงาน	 ส่วนหลักทรัพย์
เผื่อขายเป็นหลักทรัพย์ที่กิจการถือไว้เพื่อการอื่นโดยมิได้มี
วัตถุประสงค์หลักที่จะค้าหลักทรัพย์นั้น	 เฉพาะก�าไรหรือ
ขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขายจะแสดง
ในส่วนของก�าไรจากการด�าเนินงาน	 แต่รายการก�าไรหรือ
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาหลักทรัพย์เผื่อขายจะ
แสดงในส่วนของก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่	การจดัการก�าไรจะ
เกดิขึน้กบัหลกัทรพัย์เผือ่ขาย	โดยถ้าต้องการเพิม่ก�าไรส�าหรบั
ปี	ให้ขายหลกัทรพัย์เผือ่ขายกลุม่ทีม่กี�าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้เพือ่ให้
เป็นรายการทีเ่กดิขึน้	จงึเปลีย่นทีแ่สดงก�าไรนีใ้นส่วนของก�าไร
จากการด�าเนินงาน	 ในท�านองเดียวกัน	 ถ้าต้องการลดก�าไร

ส�าหรบัปี	ให้ขายหลกัทรพัย์เผือ่ขายกลุม่ทีม่ขีาดทนุทีย่งัไม่เกดิ
ขึ้นเพื่อให้เป็นรายการที่เกิดขึ้น	จึงเปลี่ยนที่แสดงขาดทุนนี้ใน
ส่วนของก�าไรจากการด�าเนินงาน
	 จากตวัอย่างทีก่ล่าวมาทัง้หมดจะเหน็ว่า	ผลของการใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหารกระทบต่อตัวเลขก�าไร	 หรือสินทรัพย์	
หรอืหนีส้นิทีป่รากฏในงบการเงนิ		ดงันัน้ผูเ้ขยีนมคีวามเหน็ว่า	
การที่มาตรฐานการบัญชีไทยมีลักษณะเป็นหลักการที่ให้ผู้
บริหารสามารถใช้ดุลยพินิจในการจัดท�างบการเงินได้	 เพื่อให้
ผู้บริหารสามารถเลือกวิธีการบัญชีที่สะท้อนสภาพเศรษฐกิจ
ของกจิการให้ใกล้เคยีงความจรงิมากทีส่ดุ	เป็นการเปิดโอกาส
ให้ผูบ้รหิารทีอ่ยูใ่นสภาพแวดล้อมทีบ่งัคบัหรอืสภาพแวดล้อม
ที่จูงใจให้มีการจัดการก�าไรอาจท�าการจัดการก�าไรขึ้น	 โดยมี
หลักฐานสนับสนุนจากงานวิจัยของ	 Ball,	 Robin	 และ	Wu	
(2003)	ที่ศึกษางบการเงิน	พ.ศ.	 2527-2539	ของบริษัทจด
ทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย์ในฮ่องกง	มาเลเซยี	สงิคโปร์	และ
ไทย	พบว่าแรงจูงใจของผู้บริหารมีอิทธิพลต่อคุณภาพของ	งบ
การเงนิมากกว่าการใช้มาตรฐานการบญัชทีีม่คีณุภาพสงู	และ
งานวจิยัของ	Jeanjean	และ	Stolowy	(2008)	พบว่า	คณุภาพ
ของรายงานทางการเงินที่จัดท�าตาม	IFRS	ไม่ดีขึ้นกว่าการใช้
มาตรฐานท้องถิ่น	ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า	การป้องกันการใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหารเพื่อจัดการก�าไรนั้นต้องท�าให้ผู้บริหาร
มีคุณธรรมจริยธรรม	 จึงขอเสนอแนะให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ			
จดัให้มกีารอบรมคณุธรรมจรยิธรรมและก�าหนดเป็นกฎหมาย
ให้ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องเข้า
อบรมเป็นประจ�าทุกปี	 ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าผู้บริหารมีบทบาท
ส�าคัญในการจัดการก�าไรของธุรกิจ	 เช่นกรณีของบริษัท	ERA	
Mining	 Machinery	 บริษัทผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในเหมืองของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ที่มี
การตรวจพบว่าผูบ้รหิารท�าทจุรติตกแต่งตวัเลขสนิค้าคงเหลอื
และรายได้เพื่อแสดงจ�านวนก�าไรที่สูงเกินจริงต่อเนื่องกันเป็น
เวลาหลายปี	(Byrt,	2013)	นอกจากนี้ต้องจัดหลักสูตรอบรม
เกี่ยวกับการเพิ่มทักษะของผู้ตรวจสอบบัญชีในการวิเคราะห์
หาสัญญาณที่บ่งบอกว่างบการเงินอาจมีการจัดการก�าไร	รวม
ทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดของหน่วยงานที่มีหน้า
ที่ก�ากับดูแล	 เช่น	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า	เพือ่ให้ผูบ้รหิารจดัท�าและรายงานงบการเงนิถกูต้องน่า
เชื่อถือ	

9. ������� .indd   69 6/24/13   4:59 PM



70
วารสารนักบริหาร  
Executive Journal  

บรรณำนุกรม

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2552)	เรื่อง	สินค้า
	 คงเหลือ	(2553ข).	กรุงเทพฯ:	สภาวิชาชีพบัญชี
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2552)	เรื่อง	ที่ดิน	
	 อาคาร	และอปุกรณ์	(2553ง).	กรงุเทพฯ:	สภาวชิาชพีบญัชี
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2552)	เรื่อง	สัญญา
	 เช่า	(2553จ).	กรุงเทพฯ:	สภาวิชาชีพบัญชี
มาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่19	เรือ่ง	ผลประโยชน์ของพนกังาน		
	 (2553ฉ).	กรุงเทพฯ:	สภาวิชาชีพบัญชี
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	105	เรื่อง	การบัญชีส�าหรับเงิน
	 ลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน	(2553ช).	กรุงเทพฯ:	
	 สภาวิชาชีพบัญชี
แม่บทการบัญชี	(ปรับปรุง	2552)	(2553ก).	กรุงเทพฯ:	
	 สภาวิชาชีพบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์.	(2552).	ประกาศ
	 สภาวิชาชีพบัญชี	ฉบับที่	12/2552	เรื่อง	การจัดเลขระบุ
	 ฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยให้ตรงตามมาตรฐาน
	 การบัญชีระหว่างประเทศ,	สืบค้นเมื่อ	12	พ.ค.	2555	
	 จาก	http://www.fap.or.th/index.php?lay=show
	 &ac=article&Id=539668903&Ntype=18
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.		
	 (2542).	ประกาศสมาคมฉบับที่	010/2540-2542	
	 เรื่อง	นโยบายการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีไทย.		
 ข่าววิชาชีพบัญชี, 22(12),	2-3.
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.		
	 (2546).	ข่าว	ก.ล.ต.,	สืบค้นเมื่อ	12	พฤษภาคม	2556,
	 จาก	http://capital.sec.or.th/webapp/webnews/	
	 news.php?cboType=S&lg=th&news_no=6&
	 news_yy=2546

Audit	Committee	Institute.	(2012).		Insights	into	IFRS:	
	 An	overview,	Retrieved	November	17,	2012,	
	 from	http://www.kpmg.com/Global/en/	 	
	 IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Insights-	
	 into-	IFRS/Documents/insights-an-overview-
	 2012.pdf
Ball,	R.,	Robin,	A.,	&	Wu,	J.	S.	(2003).		Incentives	
	 versus	standards:	Properties	of	accounting	
	 income	in	four	East	Asian	countries,	Retrieved	
	 November	21,	2012,	from	https://ritdml.rit.edu/
	 bitstream/handle/1850/8181/ARobinArticle2003.
	 pdf?sequence=6
Barth,	M.	E.,	Landsman,	W.	R.,	&	Lang,	M.	H.	(2008).		
 International accounting standards and 
 accounting quality. Journal of Accounting 
 Research, 46(3),	467-498.	doi:10.1111/j.1475-
	 679X.2008.00287.x
Beatty,	A.,	&	Weber,	J.	(2003).		The	effects	of	debt	
 contracting on voluntary accounting method 
 changes. The Accounting Review, 76(1),	119-142.	
	 doi:	10.1016/0165-4101(94)90008-6
Byrt,	F.	(2013).	Accounting	Fraud	Prompts	$580	Million	
	 Write-Down	at	CAT,	Retrieved	June	7,	2013,	
	 from	http://www.accountingweb.com/article/
	 accounting-fraud-prompts-580-million-write-
	 down-cat/220829

สรุป

	 มาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน	 เป็นข้อก�าหนดทางบัญชีที่คณะกรรมการมาตรฐานการ
บัญชีก�าหนดให้บริษัทต่างๆ	 ใช้ปฏิบัติเหมือนกัน	 โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่ให้งบการเงนิของแต่ละบรษิทัสามารถเปรยีบ
เทียบกันได้	เพี่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานและ
ฐานะการเงนิของบรษิทัต่างๆ	หรอืใช้เปรยีบเทยีบแต่ละบรษิทั
หลายๆ	ปีเพื่อดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง	และใช้พยากรณ์ผล
การด�าเนินงานและฐานะการเงินในอนาคตของแต่ละบริษัท	
แต่เนือ่งจากสภาพแวดล้อมของแต่ละบรษิทัแตกต่างกนั	ท�าให้
มาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิต้อง

ก�าหนดวธิปีฏบิตัหิลายวธิ	ีและให้ผูบ้รหิารเลอืกใช้วธิทีีส่ะท้อน
ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินใกล้เคียงความเป็นจริง
ที่สุด	จึงเป็นช่องทางให้ผู้บริหารที่เผชิญกับแรงกดดันจากการ
มีหนี้สินสูงเกินกว่าที่สัญญาไว้กับเจ้าหนี้	 หรือการมีโอกาสได้
รับผลตอบแทนพิเศษจากการสร้างก�าไรได้สูงกว่าเป้าหมาย	
หน่วยงานบางแห่ง	 คนจัดการก�าไรเป็นตัวเลขตามที่ต้องการ
ได้	 ดังนั้น	 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีจึงควรปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินพร้อมกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารไปพร้อมๆ	 กัน	 เพื่อพัฒนา
ความถูกต้องน่าเชื่อถือของงบการเงินนั้น
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