โดย : คณะกรรมการวิชาชี พบัญชี ด้านการบัญชี บริหาร

CFOเทสโก้ไปไหน?
17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ข่าวการขายหุ้นของมหาเศรษฐี
นัก ลงทุน ชื่ อ ดัง “วอร์ เ ร็ น บัฟ เฟตต์ ” นัก ลงทุน ที่ ไ ด้ รั บ ฉายา
เทพพยากรณ์ แห่ งโอมาฮา ที่ตดั สินใจขายหุ้นของห้ างค้ าปลีก
ชื่อดัง “เทสโก้ โลตัส” บัฟเฟตต์ให้ สมั ภาษณ์กบั “ซีเอ็นบีซี” ระบุ
ว่าการตัดสินใจของเขาในการเข้ าซื ้อหุ้นของเทสโก้ ถือเป็ น “ความ
ผิดพลาดอันใหญ่หลวง” และเป็ น “การลงทุนที่โง่เขลา” ในรอบปี ที่
ผ่านมาราคาหุ้นของเทสโก้ โลตัสยังคงดิง่ ลงเหวอย่างต่อเนื่องเกิน
กว่า 50% อัน เนื่ อ งจากสาเหตุของยอดขายตกต�่ ำลงและการ
รายงานตัวเลขผลประกอบการที่ผิดพลาด “ส่อเจตนาทุจริ ต” จน
ท�ำให้ ไม่เป็ นที่ไว้ วางใจของนักลงทุนทัว่ โลก ขณะเดียวกันทางการ
อัง กฤษก� ำ ลัง ด� ำ เนิ น การสอบสวนเรื่ อ งดัง กล่ า วต่ อ ไป (ที่ ม า:
www.manager.co.th)
Tesco อังกฤษ รายงานความผิดพลาดในการลง
บัญชี เสียหายกว่ าหมื่นล้ านบาท บริ ษัทค้ าปลีกยักษ์ ใหญ่ของ
อังกฤษ Tesco รายงานว่าบริ ษัทพบความผิดพลาดในการลง
บัญชีของครึ่งปี แรก ซึง่ ลงบันทึกก�ำไรสูงกว่าปกติถงึ 250 ล้ าน
ปอนด์ คิดเป็ นเงินไทยราว 13,000 ล้ านบาท ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ สงั่ พัก
งานผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ที่ ค าดว่ า มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งหลายคนแล้ ว
Dave Lewis ซีอีโอ Tesco คนใหม่ที่เพิ่งมารับต�ำแหน่งได้ ไม่ถงึ
หนึ่ ง เดื อ นระบุว่ า Tesco ได้ ใ ห้ บ ริ ษั ท ตรวจสอบบัญ ชี อิ ส ระ
Deloitte รวมทัง้ บริ ษัทที่ปรึ กษาทางกฎหมายหลายแห่งเข้ ามา
ตรวจสอบปั ญหานีแ้ ล้ ว ในเบื ้องต้ นพบว่ามีปัญหาการลงบัญชี
โดยเร่ งบันทึกรายได้ เข้ ามาเร็ วเกินไป ขณะที่มีการเลื่อนบันทึก
ค่าใช้ จา่ ย จึงส่งผลให้ ก�ำไรบริ ษัทสูงผิดปกติ โดยหากมีการปรับ
แก้ ไขงบการเงิน ก็ยอ่ มส่งผลต่อผลประกอบการรวมทังปี
้ นั่น เอง
สถานการณ์ นีส้ �ำหรั บ Tesco นีค้ ่อนข้ างยากล�ำบากกว่าปกติ
เพราะบริ ษัทเพิ่งไม่มีประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารทางการเงินหรื อ
ซีเอฟโอ ที่ลาออกไปไม่กี่สปั ดาห์ก่อนหน้ านี ้ (ยื่นใบลาออกตังแต่
้
เมษายน) โดยซีอีโอได้ เจรจากับ Marks and Spencer เพื่อขอให้
ซีเอฟโอ Alan Stewart ซึง่ ก�ำหนดจะเริ่ มงานที่ Tesco เดือน
ธันวาคม มาเริ่ มงานโดยทั น ที ซึ่ ง
ทาง Marks and Spencer ก็
ยิ น ดี ช่ ว ง ปี ที่ ผ่ า น ม า ผ ล
ประกอบการ Tesco เสีย
ส่วนแบ่งยอดขายที่ลดลงใน
อังกฤษจากคูแ่ ข่งที่จ�ำหน่าย
สิน ค้ า ราคาถูก กว่า โดยเน้ น
ลดต้ นทุนการด�ำเนินงานอย่าง

Aldi และ Lidl ราคาหุ้น Tesco ปรับลดลงต�่ำสุดในรอบ 11 ปี หลัง
มีรายงานข่าวดังกล่าว (ที่มา: https://www.meconomics.net/
content/806)
ทัง้ ๆ ที่เป็ นองค์กรขนาดใหญ่ซงึ่ อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์
และมี ก ฎหมาย Sarbanes-Oxley ก� ำ หนดว่ า ผู้บ ริ ห ารต้ อ ง
ประเมินการควบคุมภายใน ผู้บริ หารที่ทราบและรับผิดชอบเรื่ องนี ้
ได้ แก่ CEO (Chief Executive Officer) และ CFO (Chief
Financial Officer) ท�ำให้ เกิดค�ำถามว่า ปั ญหาการทุจริ ตเกิดขึ ้น
บ่อยครัง้ ไม่วา่ จะเป็ นพนักงานระดับใดอุตสาหกรรมอะไร หรื อ
ประเทศไหนก็ตาม ถ้ ามีความกดดัน โอกาสในการทุจริ ต และแรง
จูงใจก็สามารถเกิดขึ ้นได้ แต่ CFO จะสามารถควบคุมได้ อย่างไร
อย่างทันท่วงที
จริ งอยู่ ที่ ร ะยะหลั ง นี ร้ าคาหุ้ นตกจะมาจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกและตลาดหุ้นโดยเฉพาะของยุโรปและที่ย�่ำแย่ และ
ผลการด�ำเนินงานของเทสโก้ กเ็ ริ่มแย่ลง ยอดขายเริ่มมีการเติบโตช้ า
ส่วนแบ่งการตลาดลดลง แต่เรื่ อ งอื ้อฉาวทางบัญชีก็ยิ่งท�ำให้ ห้ นุ
ร่วงลงอย่างหนัก ค�ำถามที่ตามมาคือ กรณีทจุ ริ ตยังไม่หมดไปคน
ที่ ส กั ด ทุ จ ริ ตได้ คนหนึ่ ง คื อ CFO ผู้ ดู แ ลการเงิ น และ
บั ญ ชี ขององค์กร ซึง่ CFO ควรมีบทบาทอย่างไรเพื่อควบคุมไม่
ให้ เกิดการทุจริ ต CFO ไม่เพียงแต่ต้องมีความรอบรู้ ในธุรกิจ
รอบด้ า นแต่ยัง ต้ อ งรู้ วิ ธี สัง เกตสิ่ ง ผิ ด ปกติ เ กี่ ย วกับ การเงิ น และ
บัญชีในองค์กรและมีจรรยาบรรณ สามารถเคียงบ่าเคียงไหล่กบั
CEO ร่ วมกันวางแผนกลยุทธ์ สนับสนุนข้ อมูลและแก้ ไขปั ญหา
ขององค์กรไปพร้ อมกันได้ รวมทังมี
้ บทบาทส�ำคัญในการควบคุม
ให้ องค์กรเดินไปตามแผนที่วางไว้ นอกจากนี ้ความรู้ในเรื่ อง IT ก็
เป็ นสิง่ ส�ำคัญซึง่ ช่วยให้ CFO สามารถเก็บข้ อมูลที่มีปริ มาณ
มากได้ พร้ อมสามารถน�ำเสนอข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ให้ องค์กร
และนักลงทุนได้ ทนั เวลา แต่สิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่งคือCFO ต้ อง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ทกุ เวลา CFO มีบทบาทมาก
ขนาดนี ้เชียวหรื อ???? แล้ วจะหาได้ จากที่ไหนละ เรามาติดตาม
กันใหม่ ในฉบับหน้ ากันค่ ะ
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