
ตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชีได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ “โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชี” 

กับมหาวิทยาลัยจ�านวน 3 แห่ง เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 

2559 เพื่อช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู ้ ในการเรียนรู ้ วิชาชีพ

บัญชี ในการน้ีจึงมีโครงการเริ่มต้นด้วยการน�าเสนอบทความ

เรื่อง “ค ่ าความนิยมน้ันส� า คัญไฉน” ของอาจารย ์จาก 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การรวมธุรกิจ (Business Combination) เป็นกลยุทธ์ในการ
สร้างความเติบโตให้กับธุรกิจอย่างก้าวกระโดดและทวีความส�าคัญ
มากข้ึนในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการลดการแข่งขันกันเองในธุรกิจ 
ท�าให้ลดต้นทุนเพราะสามารถประหยัดจากขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น 
มีอ�านาจการต่อรองทางธุรกิจมากขึ้น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านในสายธุรกิจซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด
ได ้อย ่างครอบคลุมมากขึ้น ผู ้ ใช ้งบการเงินมักจะพบสินทรัพย ์
รายการหนึ่ งที่ เป ็นผลจากการ ซ้ือธุ ร กิจ น่ันคือ ค ่ าความนิยม 
(Goodwill) เป็นสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนในงบการเงนิรวมของกลุม่กิจการ 
ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่บริ ษัทใหญ่ ซ้ือบริษัทย ่อยในมูลค ่าที่สูงกว ่า
มูลค ่ายุติธรรมของสินทรัพย ์สุทธิในบริษัทย ่อยหรือเรียกส้ัน ๆ 
ว่าซื้อของแพง และบริษัทผู ้ซื้อมีภาระที่ต ้องทดสอบการด้อยค่า 
(Impairment Test) ของค่าความนิยมทุกปี โดยไม่ต้องพิจารณา
ข ้อบ ่ง ช้ีของการด ้อยค ่าเหมือนสินทรัพย ์ ท่ัวไป ถ ้าบริษัทใหญ่ 
ซื้อบริษัทย่อยในมูลค่าที่ต�่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธ ิ
ในบริษัทย ่อยหรือเรียกสั้น  ๆ ว ่ า ซ้ือของถูก ( เ กิดได ้ยากใน
ความเป็นจริง) ผลแตกต่างดังกล่าวเรียกว่าค่าความนิยมติดลบ 
(Negative Goodwill) ซึ่งกิจการจะแสดงเป็นก�าไรจากการซ้ือ
ในงบก�าไรขาดทุนรวมหลังจากท่ีผู ้ ซ้ือได ้ทบทวนความถูกต ้อง
ของการประ เ มินราคาสิ นทรั พย ์ และหนี้ สิ นทั้ ง หมดอี กค รั้ ง

ค� าถามที่ ชวน คิด คือค ่ าความนิยม น้ันให ้ ข ้ อ มูลอะไรแก ่ ผู ้ ใช  ้
งบการเงนิและการด้อยค่าของค่าความนยิมมปีระโยชน์ต่อการวเิคราะห์
งบการเงินอย่างไรยงัคงเป็นประเดน็ทีน่่าติดตาม ในเดอืนพฤษภาคม 2559 
ดิฉันได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ the 39th European Accounting 
Association (EAA) Annual Congress ที่เมืองมาสทริสต์ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ด้วยเงินทุนสนับสนุนจากคณะพาณิชยศาสตร์และ 
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานดังกล่าวมีเวทีเสวนาเรื่อง
เกี่ยวกับค่าความนิยมและการด้อยค่าของค่าความนิยม ผู้ร่วมเสวนา
กล่าวถึงค่าความนิยมว่าประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งหมด 6 ส่วนตาม 
Basis for Conclusions ของ IFRS 3 Business Combinations ดังนี้

ส่วนที่ รายการ

1 Measurement Conservatism

2 Recognition Conservatism

3 Going Concern Element

4 Synergies

5 Measurement Error of Consideration Paid

6 Overpayment or Underpayment

ส่วนที ่1 เป็นผลต่างระหว่างมลูค่ายตุธิรรมกบัมลูค่าตามบญัชขีองกจิการ
ทีถ่กูซ้ือ เกดิจากการตรีาคาสินทรพัย์สุทธขิองกจิการทีถ่กูซือ้ให้เป็นมลูค่า
ยุติธรรม ส่วนที่ 2 เป็นมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิอื่นของกิจการที่
ถูกซ้ือแต่ยังไม่ได้รับรู ้ในกิจการผู้ถูกซ้ือ ได้แก่ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ซึง่มไิด้มกีารรบัรู้รายการในงบการเงนิของกจิการเนือ่งจากไม่เข้าเงือ่นไข
การรับรู้รายการ คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการรายงานทางการ

ค่าความนิยมนั้น

   ส�าคัญ
โดย.. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์

อาจารย์ประจ�าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เงินระหว่างประเทศ (International Accounting Standards Board: 
IASB) เห็นว่าส่วนที่ 1 และ 2 ไม่ใช่ค่าความนิยมเน่ืองจากเป็นมูลค่า
ยตุธิรรมทีค่วรสะท้อนออกมาในกจิการทีถ่กูซือ้ก่อนการค�านวณค่าความ
นิยมจริง ๆ ส่วนที่ 3 และ 4 เท่านั้นจึงเป็นค่าความนิยมหลัก (Core 
Goodwill) ส่วนท่ี 3 คือความสามารถของกิจการที่ถูกซื้อโดยล�าพังที่
สามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนส่วนเกินต่อสินทรัพย์สุทธิ ส่วนที่ 4 เป็น
มลูค่ายตุธิรรมของผลผนกึทีค่าดหวงัว่าจะเกิดขึน้จากการรวมกนัของสอง
กิจการ ส่วนที่ 5 เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการวัดมูลค่าจ�านวนเงินที่
จ่ายซื้อกิจการ และส่วนที่ 6 คือการจ่ายเงินซื้อสูงหรือต�่ากว่าความเป็น
จริง ซึ่งส่วนที่ 5 และ 6 ก็ไม่ควรรวมอยู่ในค่าความนิยมอย่างยิ่ง  

ธุรกิจที่มีค่าความนิยมเป็นจ�านวนมากในยุโรป ได้แก่ ธุรกิจสินค้าอุปโภค
บริโภค การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุข ซ่ึงมีค่าความ
นิยมต่อสินทรัพย์รวมมากกว่าร้อยละ 20 ซึ่งถือว่ามีนัยส�าคัญต่องบการ
เงิน แต่ในปี 2012-2013 ที่เกิดวิกฤตการณ์หนี้ในยุโรปพบว่าจ�านวนค่า
ความนิยมในช่วงเวลาดังกล่าวลดลงอย่างมาก ผู้เสวนากล่าวว่า ผู้ที่ควร
ให้ความสนใจค่าความนิยมในงบการเงิน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นเพื่อประเมินการ
บริหารงานของผู้บริหาร เจ้าหนี้เพื่อประเมินสภาพคล่องและความเสี่ยง
ต่อการล้มละลายของลกูหนี ้ นกัวเิคราะห์เพือ่เปรยีบเทียบผลการด�าเนนิ
งานระหว่างบริษัทท่ีเติบโตจากภายในและบริษัทท่ีเติบโตจากภายนอก
โดยการซื้อธุรกิจ และผู้บริหารเพื่อผลการด�าเนินงานของหน่วยธุรกิจ 

ผู ้เสวนาได้ชี้ประเด็นว่า มาตรฐานการบัญชีในอดีตได้ก�าหนดให้ตัด
จ�าหน่ายค่าความนิยม (Amortization) เพื่อทยอยรับรู้ผลตอบแทนส่วน
เกินที่คาดหวังว่าจะได้รับ (Expected Excess Returns) ตามระยะเวลา
ที่ประมาณไว้ และการปรับลดมูลค่าของค่าความนิยม (Write-down) 
เพื่อสะท้อนผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งต�่ากว่าระดับที่คาดหวังไว้ 
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินปัจจุบัน ได้ยกเลิกการ
ตัดจ�าหน่ายเนื่องจากมีแนวคิดว่าการตัดจ�าหน่ายค่าความนิยมไม่ได้ให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน แต่กิจการต้องทดสอบการด้อย
ค่าของค่าความนยิมทกุปี หากมกีารด้อยค่าเกดิขึน้กจ็ะบนัทกึขาดทนุจาก
การด้อยค่าในงวดทีเ่กดิและไม่สามารถกลบัรายการด้อยค่าของค่าความ
นิยมได้อีกในภายหลัง ดังนั้น การด้อยค่าของค่าความนิยมในปัจจุบันจึง
สะท้อนถึง (1) ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการที่จ่ายซื้อธุรกิจในราคาสูง
ซึ่งถูกรับรู้แล้วโดยกิจการผู้ซ้ือ (คล้ายกับการตัดจ�าหน่ายค่าความนิยม 
ในอดตี) และ (2) ผลตอบแทนทีต่�า่กว่าความคาดหวงัจากค่าความนยิมของ
กิจการที่ถูกซื้อมา (ท�าให้ค่าความนิยมมีมูลค่าลดลง) ซึ่งสองปัจจัยนี้รวม
กนัอยูใ่นผลขาดทนุจากการด้อยค่าของค่าความนยิมและเป็นสิง่ทีอ่ธบิาย
ให้ผู ้ใช้งบการเงินเข้าใจได้ยากว่าการด้อยค่าเกิดจากปัจจัยใดกันแน่ 
ผู้เสวนาต้ังค�าถามว่าผู้บริหารมีการใช้ดุลยพินิจในการบันทึกการด้อยค่า
ของค่าความนิยมเพื่อบริหารก�าไรหรือไม่ ผู้เสวนาเห็นว่าประเด็นนี้ท�าได้
ยากขึน้ในปัจจบุนั เนือ่งจากกจิการมบีรรษทัภบิาลทีด่ขีึน้ เช่น ความเป็น
อิสระของคณะกรรมการบริษัท การก�ากับดูแลโดยคณะกรรมการตรวจ
สอบ รวมถึงการเปลี่ยนไปใช้รายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ที่มี
การระบุเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter หรือ KAM) 
ท�าให้ตัวเลขทางบัญชีของบริษัทมีความน่าเช่ือถือมากขึ้น นอกจากนี้ 

ผู ้เสวนาได้ตั้งค�าถาม
ต่อไปว่าการด้อยค่า
ของค่าความนิยมโดย
มิได้มีการตัดจ�าหน่าย
เช่นในอดีตให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจของผู ้ใช ้งบ
การเงินหรือไม่ งาน
วิจัยสรุปว่าการด้อย
ค่าของค่าความนิยม
มีประโยชน์เพราะให้
ข้อมลูในเชิงลบเกี่ยวกับประมาณการก�าไรและกระแสเงินสดในอนาคต 
อย่างไรก็ตามมีผู ้โต้แย้งว่าการด้อยค่าของค่าความนิยมอาจมิได้ให้
ข้อมูลใหม่แก่นักลงทุนมากนัก เนื่องจากบริษัทมหาชนเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะอย่างสม�า่เสมอทาง Web Site หรอืนกัวเิคราะห์ได้ตดิตามบรษิทั
และได้รับข้อมูลที่เปิดเผยโดยผู้บริหารผ่านทาง Conference Call เป็น
ประจ�าอยู่แล้ว ส่งผลให้การด้อยค่าของค่าความนิยมอาจไม่ได้ให้ข้อมูล
เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน ดังนั้น งานวิจัยบางส่วนจึงเสนอ
แนวคิดว่าน่าจะกลับมาใช้วิธีการตัดจ�าหน่ายค่าความนิยมร่วมกับการ
บนัทกึการด้อยค่าเช่นในอดตี เพ่ือให้การด้อยค่าของค่าความนยิมสะท้อน
ผลตอบแทนจากการซื้อธุรกิจท่ีต�่ากว่าระดับที่คาดหวังไว้ ซึ่งแนวคิดนี้
ยังมิได้ข้อสรุปที่ชัดเจน  และเป็นหน้าที่ของ IASB ที่จะศึกษาต่อไปว่า
จะมีการเปลี่ยนวิธีการบัญชีส�าหรับการด้อยค่าของค่าความนิยมหรือไม่

ระหว่างปี ค.ศ. 2007-2010 บริษัทในยุโรปมีการด้อยค่าของค่าความ
นิยมจ�านวน 17.9 ล้านยูโร และในระหว่างปี ค.ศ. 2011-2014 มีการ
ด้อยค่าของค่าความนิยมจ�านวน 34.8 ล้านยูโร ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก 
แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นจ�านวนมาก
ในช่วงที่ภาวะตลาดติดลบ ส่ิงที่น่าจับตาดูหลังจากประเทศอังกฤษ
ตัดสินใจออกจากอียูหรือปรากฏการณ์ Brexit ในปี ค.ศ. 2016 คือ
อาจมีหลายบริษัทในอังกฤษ ยุโรปและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกที่ได้รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้กิจการท่ี
เคยซื้อไว้ไม่ก่อให้เกิด Synergies และ Cash Flow ตามท่ีคาดหวัง
อีกต่อไป และท�าให้เกิดการด้อยค่าของค่าความนิยม (Goodwill 
Impairment) ปรากฏในงบการเงินของบริษัทเหล่านี้เป็นจ�านวน
มาก ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าอาจมีปัญหาในการด�าเนินงานต่อเนื่องตามมา    
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• สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, มาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
• Danjou, P., N. Hellman, F. Poli, and A. Schatt. Accounting 
in Europe and EAA Financial Reporting Standards Committee 
(FRSC)- Does the Accounting for Goodwill and Other  
Intangibles Really Matter? EAA Annual Congress 
 Symposium 2016.
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