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  “งบการเงิน” เปนรายงานทางบัญชีที่แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานของบริษัท การเปลี่ยนแปลงของ

เงินสดและสวนของผูถือหุนในรอบปบัญชีที่ผานมา ซึ่งโดยทั่วไปเรานิยมใชงบการเงินในการตัดสินใจทางดานการเงิน 

ตลอดจนเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน อยางไรก็ตาม ผลประกอบการที่ดีในงบการเงินของแตละบริษัท มิได

หมายความวาฐานะทางการเงินของบริษัทนั้นๆ ดีจริงเสมอไป เนื่องจากปจจุบันการบันทึกรายการบัญชีเริ่มมีความ

ซับซอนขึ้น ความไมรูหรือความจงใจที่จะสรางความฉอฉลทางการบัญชี เพื่อบิดเบือนรายงานผลประกอบการและฐานะ

การเงินของบริษัท สามารถกอใหเกิดความเสียหายตอผูที่เกี่ยวของได  

ดังนั้น การเรียนรูกลลวงหรือกลอุบายตางๆ ทางบัญชีในงบการเงิน จึงเปนเรื่องที่ผูลงทุนควรใหความสําคัญ

และศึกษาคนควาเพิ่มเติมอยางยิ่ง เนื่องจากการเขาใจเรื่องนี้ดีพอ จะเปนภูมิคุมกันความเขาใจผิดในผลการดําเนินงาน

ของบริษัท อีกทั้งยังชวยใหผูลงทุนสามารถประเมินความถูกตองของขอมูลทางการเงินของบริษัทซึ่งเปนประโยชนตอ

การตัดสินใจลงทุนไดอีกดวย 

กอนอื่นเรามาทําความรูจักกับคําวา “กลลวงในงบการเงิน” กันกอน คําๆ นี้มีที่มาจากภาษาอังกฤษวา 

“Financial Shenanigan” ซึ่งหมายถึง การใชกลวิธีในทางบัญชีโดยการทําหรือละเวนการกระทําเพื่อจงใจใหผลการ

ดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามที่ตองการ โดยตําราของ Dr.Howard M. Schilit แบงกลลวงในงบการเงินออกเปน 7 

ประเภท ไดแก  

วิธีที่ 1 เรงการรับรูรายไดในงบการเงิน  

วิธีนี้มีรูปแบบคอนขางหลากหลาย ยกตัวอยางเชน บริษัทน้ําอัดลมแหงหนึ่งทําสัญญากับบริษัทจดทะเบียน

แหงหนึ่ง เพื่อใหผูกขาดขายน้ําอัดลมยี่หอดังกลาวในรานอาหารของบริษัทจดทะเบียนแหงนี้เปนเวลา 5 ป โดยไดรับการ

สนับสนุนทางการเงิน สมมุติวาเปน 50 ลานบาท ซึ่งตามมาตรฐานบัญชีการจับคูรายไดคาใชจาย เกณฑการรับรูรายได

จากเงินสนับสนุนดังกลาวจะตองทยอยรับรูรายไดตลอดอายุสัญญาที่ไดรับประโยชน 5 ป คือ รับรูรายไดปละ 10 ลาน

บาท แตบริษัทดังกลาวรับรูเปนรายได 50 ลานบาทครั้งเดียวในปนั้น ทําใหผูลงทุนเกิดการเขาใจผิดในรายไดของบริษัท 

ซึ่งกลายเปนวาผลกําไรจากผลประกอบการสูงเกินกวาที่ควรจะเปนในแตละป 

                อีกตัวอยางหนึ่งของการเรงการรับรูรายได เชน งบการเงินของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทหนึ่ง มีการ

รับรูรายไดเม่ือโอนบานไปยังผูซื้อแลว ดังนั้น กอนปดงวดบัญชี จึงเรงการโอนบานใหเร็วกวาความเปนจริงเพื่อทํายอด

รายไดในงวดนั้น ซึ่งตัวอยางหลังนี้ไมถือวาผิดกติกาแตอยางใด ผูเขียนเพียงแคตองการใหผูลงทุนเขาใจวาการเรงการ

รับรูรายไดนั้น มีไดทั้งแบบที่ถูกตองและไมถูกตองตามกติกา  
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 วิธีที่ 2 การรับรูรายไดปลอม   

ตัวอยางเชน บริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินคาอยางหนึ่ง โดยตองนําสินคานี้ไปฝากขาย (Consignment 

Sales) ยังรานคารายยอยตางๆ และถาขายไมได บริษัทตองรับคืนไป แตบริษัทนี้รับรูรายไดทันทีเม่ือมีการนําสินคาไป

ฝากขายตามรานคายอย หรืออีกตัวอยางหนึ่ง เชน บริษัทมีการรับรูรายไดที่เปนเงินมัดจํา ซึ่งตามปกติแลว เงินมัดจํา คือ 

เงินที่ผูรับเงินจะตองคืนเมื่อผูวางเงินไดปฏิบัติถูกตองตามสัญญาแลว เปนตน โดยการรับรูรายไดในลักษณะนี้จะทําใหมี

การบันทกึรายไดสูงเกินจริงและมีผลตอราคาหุนในเวลาตอมา  

วิธีที่ 3 การรับรูรายไดที่เปนรายไดพิเศษใหมากขึ้น   

สวนใหญวิธีนี้จะมีการบันทึกบัญชีอยางถูกตอง เพียงแตจังหวะเวลาในการทําใหเกิดรายไดพิเศษเกิดขึ้นโดย

เจตนาของผูบริหาร ยกตัวอยางเชน การที่บริษัทพัฒนาที่ดินหรือพัฒนาโครงการศูนยการคา ซึ่งมีรายไดหลักจากการให

เชาระยะยาว ซึ่งตามหลักทางบัญชีแลว บริษัทจะตองรับรูเงินคาเชารับลวงหนาเปนหนี้สินในงบการเงินกอน แลวจึง

ทยอยรับรูรายไดคาเชาตลอดอายุสัญญา แตหากในชวงเวลานั้น บริษัทมีการขายโครงการพัฒนาที่ดินหรือโครงการ

ศูนยการคานั้นออกไป บริษัทจะตองเปลี่ยนการรับรูรายไดคาเชาที่ทยอยรับรู เปนการรับรูรายไดเพียงครั้งเดียวจากกําไร

จากการขายโครงการลงทุนนั้นๆ  

ทั้งนี้ ผูเขียนเห็นวาการบันทึกรายไดในลักษณะนี้ หากเกิดจากการที่ผูบริหารตัดสินใจบนพื้นฐานของการนํา

เงินที่ไดไปลงทุนในโครงการตอเนื่องอื่นๆ เนื่องจากใหผลตอบแทนที่เหมาะสมและรักษาวินัยทางการเงินของบริษัท ก็

นาจะเปนวิธีการที่เหมาะสม แตหากเปนการจงใจใหมีรายการเหลานี้ทุกปสมํ่าเสมอ โดยไมพิจารณาถึงโครงสรางทาง

การเงินและผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคต อาจทําใหผูลงทุนที่ไมไดอานงบการเงินอยางละเอียด เกิดความเขาใจ

ที่คลาดเคลื่อน คิดวาเปนรายไดที่เปนปกติและสม่ําเสมอของบริษัท อยางไรก็ตาม การรับรูรายไดวิธีนี้จะเหมาะสม

หรือไมขึ้นอยูกับวิจารณญาณของผูลงทุนเปนสําคัญ ผูเขียนเพียงแตตั้งขอสังเกตเทานั้น ซึ่งผูที่จะมีบทบาทในการชี้แจง

เหตุผลและใหความเห็น คือ ผูตรวจสอบบัญชี  

วิธีที่ 4 การเล่ือนการรับรูคาใชจายออกไปอยางไมเหมาะสม    

เมื่อครั้งวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 ผูเขียนเคยพบกรณีศึกษาจากบริษัทจดทะเบียนหลายแหงที่ขอขยาย

ระยะเวลาประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยเพื่อลดภาระคาเส่ือมราคาในแตละป ตัวอยางเชน อายุการใชงาน

ของสินทรัพยหลักของบริษัทแหงหนึ่ง มีอายุการใชงานเดิม 20 ป ราคาตามบัญชีในวันที่ซื้อมา 500 ลานบาท ดังนั้น 

ตามหลักการบัญชี ตองตัดคาเส่ือมราคาปละ 25 ลานบาท แตเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ บริษัทเปลี่ยนประมาณการอายุ

การใชงานของทรัพยสินเปน 25 ป ดังนั้น คาใชจายคาเส่ือมราคาที่บันทึกในแตละปจะเหลือเพียง 20 ลานบาทตอป ซึ่ง

ทําใหรายไดตามตัวเลขทางบัญชีสูงขึ้น อยางไรก็ตาม กรณีที่มีบริษัทจดทะเบียนปฏิบัติเชนนี้ ผลที่เกิดตามมา คือ 

บริษัทตองจายภาษีเงินไดนิติบุคคลสูงขึ้นตามรายไดที่สูงขึ้นเชนกัน 

อีกตัวอยางที่ผูเขียนตองการยกขึ้นเปนขอสังเกต คือ ตามมาตรฐานบัญชีนั้น ดอกเบี้ยที่เกิดจากการกูยืมมา

เพื่อสรางสินทรัพยใดๆ สมมติวาเปนดอกเบี้ยที่เกิดจากการกูยืมมาเพื่อสรางโรงงาน โดยในระหวางที่กอสรางโรงงานนั้น 

ดอกเบี้ยจะถูกบันทึกรวมเปนโรงงาน จนกวาโรงงานจะแลวเสร็จและมีการใชจริง  จึงจะเริ่มบันทึกดอกเบี้ยที่จายนั้นเขา

ไปเปนรายจายดอกเบี้ยในงบกําไรขาดทุน ดังนั้น อาจมีกรณีที่สรางโรงงานเสร็จแลว แตคิดวาสถานการณยังไม 
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เหมาะสมที่จะใชประโยชนจากโรงงานนั้น จึงเลื่อนเวลาการเริ่มใชโรงงานออกไปกอน ทําใหบริษัทไมตองรับรูรายจาย

ดอกเบี้ยกอนนั้น ซึ่งจะขัดแยงกับความเปนจริงที่มีการจายดอกเบี้ยใหกับผูใหกู  

วิธีที่ 5 ไมเปดเผยหนี้สินที่ควรเปดเผย   

  รายการนี้ในทางบัญชีเรียกวา “รายการนอกงบการเงิน” สวนใหญจะเปนหนี้สินที่ยังมีความไมแนนอนอยู 

ในทางบัญชีจึงยังไมสามารถรับรูเปนหนี้สินในงบดุลได เชน กรณีบริษัทมีคดีความถูกฟองรองจากบุคคลภายนอกเรียก

คาเสียหายตามสัญญาหรือคาเสียหายอันเกิดจากมูลละเมิด หรือกรณีหนี้ค้ําประกันบุคคลภายนอก เปนตน อยางไรก็

ตาม ในกรณีนี้ก็เชนเดียวกับกรณีอื่นๆ ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตที่มีมาตรฐานตองจัดการใหบริษัทเปดเผยขอมูล

ความไมแนนอนที่อาจจะนําไปสูการเปนหนี้สินได (Contingent Liability)      

 วิธีที่ 6 เล่ือนการรับรูรายไดออกไป 

วิธีนี้ถือเปนกลลวงงบการเงินวิธีหนึ่ง เพียงแตทําใหรายไดลดลงกวาที่ควรจะเปน สวนใหญแลววิธีนี้จะไมสงผล

เสียกับผูถือหุนระยะยาว แตจะสงผลเสียกับผูถือหุนในระยะสั้น เชน การชะลอการรับคําส่ังซื้อในชวงใกลส้ินงวดบัญชี

เพื่อรอรับรูรายไดในงวดถัดไป เปนตน ซึ่งบริษัทที่ทําเชนนี้อาจมีวัตถุประสงคเพื่อวางแผนใหการรับรูรายไดของบริษัทไม

สูงหรือต่ํามากเกินไปในแตละงวดบัญชี        

วิธีที่ 7 เรงการรับรูคาใชจายใหเกิดข้ึนเร็วเกนิความเปนจรงิ   

วิธีนี้สวนใหญเปนการตั้งสํารองหนี้สูญ ตั้งสํารองสินคาลาสมัย หมดอายุ หรืออาจเปนรายการคาใชจายที่เปน

ตัวเงินก็ได อยางไรก็ตาม การจะตีความวารายการเหลานี้เขาขายการกลลวงทางการเงินหรือไมขึ้นอยูกับเจตนาของ

ผูบริหารเปนสําคัญ  

ทั้งวิธีที่ 6 และ 7 ในความเห็นของผูเขียน แมจะถือเปนกลลวงงบการเงินตามคํานิยามของ Dr.Howard M. Schilit  เชนกัน 

แตมีผลกระทบกับผูใชงบในทางลบนอยกวา 5 วิธีแรก โดยตัวอยางของวิธีนี้ เชน การตั้งสํารองสินทรัพยบางอยาง แลวมี

การกลับรายการใหกลับมาเปนรายไดในอนาคต จากประสบการณของผูเขียนเอง บริษัทที่มีรายการแบบนี้เกิดขึ้น มักจะ

เกิดจากคําแนะนําของผูสอบบัญชีที่ตองการใหงบการเงินสะทอนตนทุนที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดไวกอน 

  กลาวโดยสรุป ผูเขียนเห็นวากลลวงในงบการเงินนั้นมีไดทั้งแบบที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดเองในงบ

การเงินและแบบที่ไมสามารถตรวจสอบไดดวยตนเอง ซึ่งรายการที่เปนปญหามากที่สุดก็คือรายการที่ผูลงทุนไม

สามารถตรวจสอบไดเองจากงบการเงินที่รายงาน โดยจะตองอาศัยผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ และความ

ซื่อสัตยของผูบริหารบริษัทเปนสําคัญ ดังนั้น ผูลงทุนจึงไมควรมองขามหรือละเลยเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของผูสอบ

บัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ และประวัติของผูบริหารในการพิจารณาการลงทุนกับบริษัทนั้นๆ ซึ่งการอานหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินและการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับปที่ผานมา ก็จะชวยใหผูลงทุนเห็นถึงขอสังเกตที่นาสนใจ

และมีประโยชนได 

……………………………………………. 


