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In
-substance debt defeasance เริ่มน�ามาใช้ในประเทศสหรัฐ-

อเมริกาอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1982 

(Christiansen, 1998) เมื่อบริษัท Exxon ได้ท�าการระงับภาระหนี้สิน

จ�านวน 515 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการโอนพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 

312 ล้านเหรียญสหรัฐไปอยู่ในการดูแลของ Trust รายการดังกล่าว

ช่วยให้บริษัท Exxon สามารถล้างบัญชีสินทรัพย์ (พันธบัตรรัฐบาล) 

และหนี้สินออกจากบัญชีและมีเงินทุนท่ีเพียงพอต่อการช�าระคืน

ดอกเบ้ียและเงินต้นให้กับผู้เป็นเจ้าหนี้เมื่อครบก�าหนด รายการดัง

กล่าวยังท�าให้ก�าไรของ Exxon สูงขึ้น 130 ล้านเหรียญสหรัฐ 

In-substance debt defeasance เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น

เรื่อยๆ เมื่อ Financial Accounting Standards Board (FASB) ได้

ออก Statement No.76 Extinguishment of Debt มาในปี ค.ศ.1983 

เพื่อรองรับการท�ารายการดังกล่าว ซึ่งเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้

กิจการมีการท�า In-substance debt defeasance กันแพร่หลาย 

มากขึ้น อย่างไรก็ตามการล้างบัญชีหนี้สินออกจากงบการเงินใน

ลักษณะดังกล่าว อาจถูกมองว่าเข้าข่าย Creative accounting 

เนื่องจากเป็นการท�าขึ้นเพียงพอเพื่อปรับปรุงอัตราส่วนหนี้สินต่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้นให้ดูดีขึ้น ซึ่งหากพิจารณาในแง่กฎหมายแล้ว 

ผู้เป็นลูกหนี้ก็ยังมิได้หลุดพ้นจากพันธะที่จะต้องช�าระหนี้ให้กับ

เจ้าหนี้จนกว่าการช�าระหนี้จะเสร็จสิ้น 

ในบางกรณผีูเ้ป็นเจ้าหนีอ้าจจะไม่ล่วงรูเ้สยีด้วยซ�า้

ไปว่าผูเ้ป็นลกูหนีไ้ด้เข้าไปท�ารายการ In-substance debt 

defeasance และตั้งตาคอยที่จะได้รับช�าระเงินคืนจาก 

ผู้เป็นลกูหนี ้ในการท�า In-substance debt defeasance 

พันธะเบื้องต้นในอันที่จะต้องช�าระหนี้ที่สิ้นสุดลงอัน 

เป็นผลมาจากการทีส่ทิธใินผลประโยชน์และเงนิต้นได้มี

การโอนให้แก่ Trust เพื่อท�าหน้าที่ในการช�าระคืนผู้เป็น 

เจ้าหนี้เป็นเพียงการสมมติขึ้น 

อย่างไรก็ตามการท�า In-substance debt defea-

sance แตกต่างไปจากการท�า Debt defeasance โดย

ทั่วไป เนื่องจากในกรณีที่ Trustee เกิดขาดความน่าเชื่อถือ

ขึ้นและ/หรือกิจการผู้เป็นลูกหนี้จะต้องท�าการบันทึกหนี้สิน

กลับมาอย่างเดิม เนื่องจากกฎหมายจะไม่รับรู้และคุ้มครองการท�า 

In-substance debt defeasance ที่ผ่านมา การท�า In-subsetance 

debt defeasance ยังมีองค์ประกอบของความเป็น Creative ac-

counting ในแง่ทีว่่าผู้เป็นลูกหนีจ้ะรบัรูก้�าไรจากการระงับหนีเ้ป็นราย

ได้ในงวดนั้นๆ ทันที 

ตัวอย่างเช่น สมมุติว่ากิจการได้ท�าการระงับหนี้จ�านวน 

100,000 บาท ซึ่งครบก�าหนดช�าระเงินในอีก 10 ปีข้างหน้า อัตรา

ดอกเบีย้ 10% ต่อปี โดยการโอนสนิทรพัย์ทีป่ลอดความเสีย่งพอๆ กนั

ซึง่มมีลูค่าในปัจจบุนั 88,699 บาท ไปอยูใ่นการดูแลของ Trust funds 

ซึง่สามารถหาผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ดังกล่าวได้ในอตัรา 12% ต่อ

ปี ในกรณีนี้จะเกิดก�าไรขึ้นทางด้านผู้เป็นลูกหนี้เป็นจ�านวน 11,301 

บาท อันเป็นผลมาจากการช�าระหนี้สินจ�านวน 100,000 บาท ด้วย

สนิทรพัย์ทีม่ต้ีนทนุเพยีง 88,699 บาท จงึเกดิประเดน็ค�าถามทางบัญชี

ขึ้นว่าจริงๆ แล้วผู้เป็นลูกหนี้ควรจะรับรู้ก�าไรจากรายการดังกล่าว

ผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

จุดเปลี่ยนของการเกลี่ยกำาไร

ภายใต้กลลวง
จากฉบับที่แล้วต่อ
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

เมื่อไร เนื่องจากในแง่กฎหมายจะถือว่าสินทรัพย์ที่โอนไปอยู่ในการ

ดูแลของ Trustee ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจแก่กิจการผู้เป็นลูกหนี้ต่อไปในอนาคตจนกว่าหนี้สินนั้นจะ

มีการช�าระเสร็จสิ้น ดังนั้น ก�าไรจากการนี้จึงถือว่าเป็นก�าไรที่ยังไม่

เกิดขึ้นจริงจนกว่าหนี้สินนั้นจะมีการช�าระเสร็จสิ้น แต่หากยึด State-

ment No.76 Extinguishment of Debt  เป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งได้ให้

แนวทางไว้ว่าการจะล้างบัญชีหนี้สินออกจากบัญชีได้นั้น

1. ผู้เป็นลูกหนี้จะต้องโอน (1) เงินสด หรือ (2) หลักทรัพย์ที่

ปลอดความเสียงไปอยู่ในความดูแลของ Trust โดยผู้เป็นลูกหนี้ไม่มี

ส่วนในการควบคุมสินทรัพย์นั้นอีกต่อไปสินทรัพย์ที่โอนไปนั้นจะน�า

ไปใช้เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นเท่านั้น

2. โอกาสที่ลูกหน้ีจะยังคงต้องช�าระดอกเบี้ยหรือเงินต้นอัน

เกี่ยวข้องกับหนี้สินจ�านวนน้ันในอนาคตท่ีน้อยมากอย่างไรก็ตามผู้

เป็นลูกหน้ีมักอ้างได้ว่าตนได้สละการใช้ประโยชน์อนัพงึจะเกดิขึน้จาก

สินทรัพย์ที่ได้มีการโอนไปอยู่ในการดูแลของ Trustee แล้ว นอกจาก

นีโ้อกาสทีจ่ะต้องช�าระดอกเบีย้ หรอืเงนิต้นในอนาคตให้กับผูเ้ป็นเจ้า

หน้ีมีน้อยมาก การท�ารายการดังกล่าวจึงให้ผลที่ไม่แตกต่างไปจาก

การช�าระหนีด้้วยเงนิสด ดงันัน้จงึถอืว่าหนีส้นิเป็นอนัระงบัไปและควร

รับรู้ก�าไรที่เกิดขึ้นจากการนี้เป็นรายได้ในงวดนั้นทันที

Window dressing

Window dressing คือ กระบวนการปรับแต่งงบการเงินของ

กจิการเพือ่ให้ผูล้งทนุ เจ้าหน้ีการค้า นายธนาคารและ/หรอืผู้ใช้งบการ

เงินโดยทั่วไปเกิดการยอมรับและพึงพอใจในผลการด�าเนินงานของ

กจิการสงูสดุ ทัง้นี ้โดยการเลือกวธีิปฏิบตัทิางบญัชท่ีีจะช่วยให้ผลการ

ด�าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการเป็นไปตามท่ีผู ้บริหาร

ปรารถนาจะให้ปรากฏในงบการเงินที่สอดคล้องกับความเป็นจริง 

Window dressing จึงเป็นเรื่องของการเกลี่ยรายการในงบดุล หรือ

งบก�าไรขาดทนุเพือ่สร้างภาพลกัษณ์ตามทีผู่บ้รหิารต้องการ ตวัอย่าง

เช่น การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรค่าใช้จ่ายระหว่างงวดบัญชี (เช่น 

การปรับเปล่ียนอายุ หรือราคาซากของสินทรัพย์ที่มีค้าเสื่อมราคา 

เป็นต้น) การแสดงสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนเป็นยอด

เบื้องต้น หรือยอดหลังหักส่วนลด การรับรู้รายได้เร็ว หรือช้ากว่า

ก�าหนด การล้างบัญชีเงินกู้ออกจากงบดุลโดยการขายสินค้าให้กับ

บริษัทในเครือเพื่อรายการกู ้ยืมเงินใกล้วันปิดบัญชีเพื่อปรับปรุง

อตัราส่วนทนุหมนุเวยีนให้ดดูขีึน้ การกลบกลือ่นความสามารถในการ

ท�าก�าไรที่ย�าแย่โดยการแสดงยอดคงเหลือในบัญชีเงินสดที่สูงเกิน 

กว่าความเป็นจริงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่ากิจการยังคงมีเงินเงินสด

เหลอือยูพ่อๆ กบัก�าไรทีท่�ามาหาได้การท�าสญัญาระหว่างกจิการสอง

แห่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่จะท�าการซื้อขายสินทรัพย์ที่มี

มูลค่าตามบัญชีเท่ากันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าสินทรัพย์

และก�าไรสูงขึ้น (Circular Transactions) ซึ่งจะช่วยให้อัตราส่วนหนี้

สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้อตัราส่วนทนุหมนุเวยีน และก�าไรต่อหุน้ดดูขีึน้

การตั้งสำารองลับ (Secret reserves)

บางกจิการอาจมกีารตัง้ส�ารองลบัไว้ในจ�านวนทีส่งูกว่าความ

เป็นจริง เช่น การต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ การต้ังส�ารองค่าใช้จ่าย

อันอาจเกิดขึ้นจากสัญญาการรับประกันซ่อมฟรี เป็นต้น เหตุผล

ส�าคัญก็เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อก�าไรหากมีหนี้สูญเกิดขึ้นจริง หรือ

หากลูกค้ากลับมาใช้บริการซ่อมฟรีในงวดต่อมา


