COLUMNIST

CG CORNER
ยุทธ วรฉัตรธาร

มาตรฐานบัญชี
และการกำ�หนด
นโยบาย
หลายปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานบัญชีค่อนข้างมาก ทั้งที่เป็น
มาตรฐานที่ออกใหม่และที่ปรับปรุงจาก
มาตรฐานเดิม ทุกครัง้ ทีม่ กี ารปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงไป จะมีผลกระ
ทบต่อการเปลี่ยนแปลงของงบการเงิน
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจด้วย (ตาม
ความเห็นส่วนตัวของผม)

การ

ก�ำหนดนโยบายบัญชี
			 ตามมาตรฐานใหม่
หรื อ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง คณะ
กรรมการโดยเฉพาะคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ต้องเข้าใจและสามารถ
อธิ บ ายถึ ง สาเหตุ ที่ ท� ำ ให้ ร ายการ
บางรายการในงบการเงิ น หรื อ
หน้ า ตาของรายงานทางการเงิ น
เปลี่ยนแปลงไป
ตามประสบการณ์ ข องผมที่
มีหน้าที่ต้องก�ำกับดูแลให้รายงาน
ทางการเงินที่จัดท�ำขึ้น ต้องมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตาม
มาตรฐานด้านหนึง่ และมีหน้าทีต่ อ้ ง
พิจารณาถึงผลกระทบต่อธุรกิจอีก
ด้านหนึ่ง จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พิจารณาอย่างละเอียดถีถ่ ว้ นในการ
ก�ำหนดนโยบายบัญชีตามมาตรฐาน
ใหม่ โดยเฉพาะมาตรฐานทีม่ ที างให้
เลือกปฏิบัติหลายแนวทาง
078
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“

การก�ำหนดนโยบายบัญชี
ตามมาตรฐานใหม่
หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการโดยเฉพาะ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ต้องเข้าใจและสามารถ
อธิบายถึงสาเหตุที่ท�ำให้
รายการบางรายการ
ในงบการเงินหรือหน้าตา
ของรายงานทางการเงิน
เปลี่ยนแปลงไป

”

บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เสนอตัวอย่างของ
แนวคิดในการเลือกปฏิบัติ และก�ำหนดนโยบายตาม
มาตรฐานโดยยกตัวอย่างมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19 ที่
มีการปรับปรุงใหม่ปี 2557 เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์
ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับนี้แบ่งผลประโยชน์ของพนักงาน
ออกเป็น 4 ประเภทดังนี้
1. ผลประโยชน์ระยะสั้นส�ำหรับพนักงาน (หาก
		 คาดว่าจะจ่ายช�ำระทั้งจ�ำนวนก่อน 12 เดือน)
		 เช่น ค่าจ้าง เงินเดือนและเงินสมทบกองทุน
		 ประกันสังคม เป็นต้น
2. ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เช่น บ�ำนาญและ
		 ผลประโยชน์ท่จี ่ายครั้งเดียวเมื่อออกจากงาน
3. ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ เช่น ผลประโยชน์
		 ที่จ่ายจากการท�ำงานเป็นระยะเวลานาน
4. ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

มาตรฐานฉบั บ นี้ ก� ำ หนดให้ มี
การรับรู้รายการและวัดมูลค่าของ
ผลประโยชน์ ข องพนั ก งานต่ า งๆ
ข้ า งต้ น โดยมี ท างเลื อ กให้ ป ฏิ บั ติ
เนือ่ งจากมูลค่ารายการทีเ่ กิดขึน้ อาจ
มีขนาดใหญ่หลายพันถึงหมื่นล้าน
บาท ซึ่งเกิดขึ้นในกรณีของบริษัท
ขนาดใหญ่ที่ประกอบธุรกิจมานาน
และมี พ นั ก งานจ� ำ นวนมาก เช่ น
มูลค่ารายการที่เกิดจากประมาณ
การผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อ

“

เหตุทหี่ ยิบยกมาน�ำเสนอ
ก็เพือ่ อยากเรียนว่า
คณะกรรมการตรวจสอบ
ควรให้ความส�ำคัญ
และน�ำเสนอทางเลือก
(ทีอ่ าจเสนอโดย CEO)
พร้อมเหตุผลสนับสนุน
ทีช่ ดั เจนให้คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตั แิ ละ
ก�ำหนดเป็นนโยบายบัญชี
เพือ่ ใช้ปฏิบตั ิ

”

เกษียณอายุ ซึ่งประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เมื่อ
ต้องรับรู้รายการตามมาตรฐาน มี
ผลกระทบทั้งรายการทางบัญชีและ
การตีความ ทั้งผลการด�ำเนินงานและ
ฐานะการเงิน มาตรฐานฉบับนีม้ ที างเลือก
ให้ปฏิบัติในการรับรู้รายการ 3 แนวทาง
ได้แก่
1. รับรูท้ งั้ จ�ำนวนโดยปรับปรุงออกจาก
		 ก�ำไรสะสมต้นปีบัญชี และไม่ต้อง
		 ผ่านงบก�ำไรขาดทุน
2. รับรู้ทั้งจ�ำนวนผ่านงบก�ำไรขาดทุน
3. แบ่งการรับรู้ได้ภายใน 5 ปีและเปิดเผย
		 ในหมายเหตุ
4. ปรับปรุงย้อนหลังกับก�ำไรของงบการเงินที่น�ำมาเปรียบเทียบกับปีบัญชี
		 ปัจจุบัน
การรับรู้ทกุ วิธมี ผี ลต่องบก�ำไรขาดทุนและหรือเงินกองทุน (หรือส่วนของผู้ถอื หุ้น)
ขอยกตัวอย่างเหตุผลต่างๆ ที่ใช้เป็นปัจจัยในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติตาม
มาตรฐาน ดังนี้
1. ผู้บริหารระดับสูงสุด (CEO) ที่ต้องรับผิดชอบต่อผลประกอบการบางท่าน
		 ต้องการรับรูม้ ลู ค่าทัง้ จ�ำนวนเพราะเห็นว่า ไหนๆ ผลประกอบการในปีทจี่ ะรับรู้
		 ไม่ดีอยู่แล้ว รับรู้ในปีนั้นเลยจะได้ไม่กระทบผลประกอบการในปีถัดไป หรือ
		 เห็นว่าปีทจี่ ะรับรูม้ กี ำ� ไรมากกว่าปกติ ต้องการรับรูท้ งั้ จ�ำนวน จะได้ไม่กระทบ
		 ตัวเลขปีถัดไป
2. การรับรูท้ งั้ จ�ำนวนมีผลต่อเงินกองทุน ถ้าท�ำให้เงินกองทุนเหลือน้อย อาจมีผล
		 ต่อความน่าเชื่อถือในฐานะการเงินและอ�ำนาจการกู้ยืม ซึ่งอาจมีผลต่อ
		 สภาพคล่องทางการเงินหรือการขยายธุรกิจ

3. การรับรูท้ งั้ จ�ำนวน ท�ำให้เงิน
		 กองทุ น ลดลงอาจมี ผ ลต่ อ
		 สั ด ส่ ว นหนี้ ต ่ อ ทุ น สู ง กว่ า
		 เงือ่ นไขทีส่ ถาบันการเงินทีใ่ ห้
		 กู ้ ยื ม ก�ำ หนดเป็ น เงื่ อ นไขที่
		 ต้องปฏิบัติตามสัญญากู้ยืม
4. ธุ ร กิ จ สถาบั น การเงิ น ต้ อ ง
		 อาศั ย ฐานทุ น ส� ำ หรั บ การ
		 ขายธุรกิจ การรับรูท้ งั้ จ�ำนวน
		 อาจมีผลกระทบต่ออ�ำนาจ
		 การให้กู้ยืมหรือขยายธุรกิจ
		 ท� ำ ให้ มี ผ ลกระทบต่ อ ผล
		 ประกอบการ
5. บางบริษัทอาจมีเงินกองทุนสูงไปเพราะ
		 มีกำ� ไรสะสม การรับรูท้ งั้ จ�ำนวนอาจเป็น
		 ผลดีที่เงินกองทุนลดลง ท�ำให้อัตราส่วน
		 ก�ำไรสุทธิต่อเงินกองทุนสูงขึ้น
6. การรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลก็อาจ
		 มีผลท�ำให้ตอ้ งพิจารณาว่าจะเลือกใช้วธิ ี
		 ไหนดี
ทั้งหมดข้างต้นเป็นตัวอย่างของปัจจัยต่างๆ
ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กวิ ธีป ฏิ บั ติ เ ท่ า ที่
ได้ประสบมาและคิดออกมาได้ คิดว่าน่าจะมี
ปัจจัยอื่นๆ อีก เหตุที่หยิบยกมาน�ำเสนอก็เพื่อ
อยากเรียนว่า คณะกรรมการตรวจสอบควรให้
ความส�ำคัญและน�ำเสนอทางเลือก (ที่อาจเสนอ
โดย CEO) พร้อมเหตุผลสนับสนุนที่ชัดเจนให้
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและก�ำหนดเป็น
นโยบายบัญชีเพื่อใช้ปฏิบัติ
สุดท้ายต้องขอออกตัวว่าเนื่องจากไม่ได้เป็น
นักบัญชี ภาษาและศัพท์แสงที่เกี่ยวกับบัญชี
อาจไม่ถูกต้อง ต้องขออภัยอย่างยิ่ง ที่ตั้งใจ
น� ำ เสนอบทความนี้ ก็ เ พื่ อ ต้ อ งการถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ที่ต้องท�ำการตัดสินใจกรณีนี้ใน
หลายบริษัทที่นั่งเป็นกรรมการ ซึ่งแต่ละบริษัท
ตัดสินใจเลือกใช้วิธีที่แตกต่างกัน ตามเหตุผลที่
จ�ำเป็นและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของแต่ละ
แห่ง
ความจริงน่าจะน�ำเสนอความเห็นตั้งแต่ 2-3
ปีก่อนที่เริ่มมีการใช้มาตรฐานนี้ แต่คิด (เอาเอง)
ว่ า น่ า จะมี ป ระโยชน์ เ ป็ น แนวคิ ด ให้ ใ ช้ เ ป็ น
แนวทางในการพิจารณาส�ำหรับมาตรฐานบัญชี
ใหม่ๆ ที่ต้องยึดถือปฏิบัติในอนาคต
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