
 
 

บทที ่1 
 

บทน า 
 
1.1 หลกัการและเหตุผล 
 สินทรัพย ์หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดงักล่าวเป็นผล
ของเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงกิจการคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต 
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์นั้ น หมายถึง ศักยภาพของสินทรัพย์ในการ
ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแก่กิจการทั้งทางตรงและทางออ้ม(กรกช เฉลิม
กาญจนา และคณะ, 2553 : 7) จากค านิยามของสินทรัพยจ์ะเห็นไดว้า่ สินทรัพยเ์ป็นส่ิงท่ีอยูใ่นความ
ควบคุมของกิจการอาจเป็นไดท้ั้งสินทรัพยท่ี์มีตวัตน และไม่มีตวัตน (ศศิวิมล มีอ าพล, 2551) โดย
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน หมายถึง สินทรัพยท่ี์ไม่มีรูปร่าง ไม่สามารถจบัตอ้งได ้แต่มีค่าทางเศรษฐกิจซ่ึง
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการในอนาคตยาวนานกว่าหน่ึงงวดบญัชี อาจไดม้าโดยการซ้ือ หรือ
เกิดข้ึนมาจากการด าเนินธุรกิจเป็นเวลานาน หรือได้มาพร้อมกบัการซ้ือธุรกิจอ่ืน (ธารี หิรัญรัศมี 
และคณะ, 2552 : 239) กิจการสามารถอาศยัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นเคร่ืองมือในการหาประโยชน์
ของกิจการได้ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจขนาดใหญ่ ท่ีมีเคร่ืองหมายการค้าเป็นของตัวเอง และถ้า
เคร่ืองหมายการค้านั้นเป็นท่ีรู้จกักันดีในวงการคา้หรือในตลาดสินค้าธุรกิจนั้นก็ย่อมจะด าเนิน
กิจการหาผลประโยชน์ให้กิจการไดดี้กว่าธุรกิจอ่ืน จะเห็นวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีความส าคญัต่อ
การด าเนินงานของกิจการจึงเป็นสินทรัพยป์ระเภทหน่ึงท่ีธุรกิจควรค านึงถึงให้มาก ตราบใดท่ีธุรกิจ
ยงัตอ้งการท่ีจะใชป้ระโยชน์ และเพื่อใหง้บการเงินแสดงรายการสินทรัพยท่ี์สมบูรณ์ (บุญเสริม วิมุก
ตะนนัทน์ และคณะ, 2550) 
 งบการเงิน เป็นรายงานท่ีเสนอข้อมูลทางการเงินอย่างมีแบบแผน เพื่อแสดงฐานะทาง
การเงิน ผลการด าเนินงาน และรายการทางบัญชีของกิจการ โดยงบการเงินเป็นผลผลิตของ
กระบวนการบญัชีการเงินทั้งหมด กระบวนการดงักล่าวด าเนินไปภายในขอบเขตหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป (Generally Accepted Accounting Principle; GAAP) (ธารี หิรัญรัศมี และคณะ, 2552 : 
19) โดยมีสภาวิชาชีพบญัชี เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีก าหนดแนวทางปฏิบติัเฉพาะเร่ือง หรือ
มาตรฐานการบญัชี  (สุชาติ เหล่าปรีดา และคณะ, 2551 : 12) และเม่ือปี 2553 สภาวิชาชีพบญัชี ได้
ประกาศใหย้กเลิกมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 51 และให้ใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 
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2552) เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแทน (สภาวิชาชีพบญัชี, 2553 : 2-4) ไดมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2554 เป็นตน้ไป การปรับปรุงดงักล่าวไดเ้พิ่มขอ้ก าหนดในการปฏิบติัตามมาตรฐานการ
บญัชีในการวดัมูลค่า ปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณาเพื่อก าหนดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
การเปิดเผยขอ้มูลประเภทของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และการเปิดเผยขอ้มูลอ่ืนๆ เพื่อให้สะดวกต่อ
การตีความ และมีความเขา้ใจในการน ามาตรฐานเร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในทิศทางเดียวกนัอีกดว้ย 
 ธุรกิจในกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เป็นกลุ่มธุรกิจหน่ึงท่ีนกัลงทุนน่าจบัตามองเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากการรายงานผลการด าเนินงานโดย
จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 3 อนัดบัแรกท่ีมีก าไรสูงสุดส าหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 2555 คือ กลุ่ม
ทรัพยากร กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มบริการ และหากจ าแนกตามหมวดธุรกิจท่ีมีก าไรรวมสูงสุด 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค หมวดธนาคาร และหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 
(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2555 : ออนไลน์) จากผลการรายงานดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ กลุ่ม
ทรัพยากร สามารถแบ่งไดเ้ป็นสองหมวด คือ หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค และหมวดเหมือง
แร่ เป็นกลุ่มท่ีมีก าไรสูงสุดส าหรับไตรมาสท่ีหน่ึง ปี 2555 และหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค 
เป็นหมวดธุรกิจท่ีมีก าไรรวมสูงสุดอีกด้วย นอกจากน้ีส านักงานนโยบายและแผนพลังงานได้
ประมาณการความตอ้งการใชพ้ลงังานเชิงพาณิชยข์ั้นตน้ในปี 2555 โดยคาดวา่จะเพิ่มข้ึนจากปี 2554 
ประมาณ 4.8% เน่ืองมาจากปัจจยัส าคญั คือ การคาดการณ์อตัราเติบโตทางเศรษฐกิจของส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพฒัน์) ท่ีคาดวา่ในปี 2555 น้ีเศรษฐกิจ
จะเติบโต 4.5-5.5% ปัจจยัขบัเคล่ือนส าคญัจากการใชจ่้ายและการลงทุนของภาครัฐ และการเร่งรัด
การลงทุนเพื่อปรับปรุงฟ้ืนฟูกิจการท่ีไดรั้บความเสียหายจากน ้ าท่วมในช่วงปลายปี 2554 ท่ีผา่นมา 
(ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน, ศูนยพ์ยากรณ์และสารสนเทศพลงังาน, 2554 : ออนไลน์) จะ
เห็นไดว้า่ กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภคมีบทบาทท่ีส าคญัต่อการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย 
 ในการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคได้มีการน าสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตนมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธ์ิ ใบรับรองคุณภาพ ค่าสิทธิและใบอนุญาต ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 
สิทธิในการใช้สินทรัพย ์เช่น ท่อขนส่งก๊าซ สิทธิในการบริหารจดัการช่องสถานีโทรทศัน์ผ่าน
ดาวเทียม และสิทธิการเช่าท่ีดินแบะท่าเทียมเรือ เป็นตน้ ตลอดรวมถึงสิทธิในการพฒันาโครงการ 
ซ่ึงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเหล่าน้ี จะตอ้งมีวิธีการปฏิบติัทางบญัชีให้ถูกตอ้ง ประกอบกบัการท่ีสภา
วิชาชีพบญัชี ไดป้ระกาศให้ใช้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) แทนมาตรฐานการ
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บญัชีฉบบัท่ี 51 เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้น ได้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแนวปฏิบติัทางการ
บญัชีในการวดัมูลค่าและการก าหนดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน วิธีการประมาณ
การมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การเปิดเผยปัจจัยท่ีใช้ในการก าหนดอายุการให้
ประโยชน์ และการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ ซ่ึงจะเห็นได้ว่า การปรับปรุงเปล่ียนแปลงน้ี ย่อม
ส่งผลกระทบต่อการแสดงมูลค่าของรายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในงบการเงิน รวมถึงส่งผลต่อนกั
ลงทุน หรือผูท่ี้สนใจให้สามารถเขา้ใจไดง่้ายมากยิ่งข้ึน รวมทั้งสามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปใช้ใน
การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินของกิจการ เพื่อพิจารณาถึงความเส่ียงและผลตอบแทนจากการ
ลงทุนต่อไป 
 ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาวิธีปฏิบติัทางการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 
(ปรับปรุง 2552) และมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 51 เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เพื่อศึกษาถึงความ
แตกต่างของการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า การตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่าย และการ
เปิดเผยขอ้มูลของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาวิธีปฏิบติัทางการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง  2552) เร่ือง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
1.3  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงวิธีปฏิบติัทางการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ฉบบัปรับปรุง 
2552) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ของบริษทัจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 2. ท าให้ทราบถึงการปรับปรุง เพิ่มเติมในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) 
เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 51 (เดิม) 
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1.4 นิยามศัพท์ 
 วิธีปฏิบัติทางบัญชี หมายถึง วิธีการระบุ วดัค่า บนัทึก และการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเป็น
ขั้นตอน และเป็นระบบ 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง 
กฎเกณฑ์และวิธีปฏิบ ัติทางการบ ัญชี ส าหรับสินทรัพย ์ไม่มีต ัวตน มีผลบ ังค ับใช้ตั้ งแ ต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นตวัเงินท่ีสามารถระบุไดแ้ละไม่มีลกัษณะ
ทางกายภาพ ซ่ึงรายการท่ีจะถือเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนได ้ตอ้งสามารถระบุได ้ตอ้งอยู่ภายใตก้าร
ควบคุมของกิจการ และตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคต 
 กลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค หมายถึง กลุ่มบริษทัท่ีประกอบธุรกิจดา้นพลงังาน
และสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีจ านวน 18 บริษทั 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง ศูนยก์ลางท่ีจดัให้มีข้ึนเพื่อท าหนา้ท่ีให้บริการ
เป็นศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน จดัระบบและวิธีการซ้ือขายหลกัทรัพย ์รวมทั้งประกอบ
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งได้แก่ ส านักหักบญัชี ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์นายทะเบียนหลกัทรัพย ์และการ
ให้บริการขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัทรัพย ์ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์ 2554 : 
ออนไลน์) 
 
 
 


