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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีปฏิบติัทางการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง  2552) เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจพลงังานและ
สาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีการค้นควา้ข้อมูลจากเอกสาร 
บทความ และมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งศึกษางบการเงินประจ าปีและการแสดงรายการ
ของงบการเงินประจ าปีพ.ศ. 2553 และ 2554 ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภคในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 18 บริษทั โดยศึกษา 3 ประเด็นหลกั 
อนัไดแ้ก่ การรับรู้รายการและการวดัมูลค่า การตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่าย และการเปิดเผย
ขอ้มูลของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
 ผลการศึกษา พบว่า เน้ือหาของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) มีความ
แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 51 (ปรับปรุง 2550) กล่าวคือ การก าหนดขอบเขตของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอย่างชดัเจนว่าไม่รวมถึงค่าความนิยม สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี และ
อ่ืนๆท่ีมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืนก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน อีกทั้งในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 
(ปรับปรุง 2552) น้ี ยงัก าหนดให้ทบทวนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ทบทวนวิธีการตดั
จ าหน่ายและระยะเวลาในการตดัจ าหน่ายในทุกงวดปีบญัชี และการเปิดเผยขอ้มูลอ่ืนเพิ่มเติม อนั
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ไดแ้ก่ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดต้ดัจ าหน่ายหมดแลว้ แต่กิจการยงัคงใชป้ระโยชน์อยู ่และค าอธิบาย
เก่ียวกบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกิจการ แต่ไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยเ์น่ืองจาก
ไม่เขา้เกณฑก์ารรับรู้รายการ 
 จากการส ารวจขอ้มูลการแสดงรายการ การวดัมูลค่า การตดัจ าหน่าย และการเปิดเผยขอ้มูล
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จากงบการเงินและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษทัในกลุ่ม
ธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส าหรับปีบญัชี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ2554 พบวา่ 
 การน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมาเร่ิม
ปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ีประกาศใช ้พบวา่ในปี 2553 มีเพียงจ านวน 4 บริษทัในจ านวนทั้งหมด 18 บริษทั
ท่ีไดมี้การน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้โดยไดน้ าวิธีการปฏิบติั
ทางการบญัชีในประเด็นการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่าย คือ การทบทวนมูลค่าคงเหลือ 
วธีิการตดัจ าหน่ายและระยะเวลาในการตดัจ าหน่ายทุกงวดปีบญัชี และประเด็นการเปิดเผยขอ้มูลอ่ืน 
คือ การอธิบายเพิ่มเติมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีได้ตัดจ าหน่ายหมดแล้ว แต่กิจการยงัคงใช้
ประโยชน์อยู ่
 ประเด็นการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า พบว่าทุกบริษทัจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจพลงังาน
และสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้การรับรู้รายการสินทรัพย์
ไม่มีตวัตน ได้มีการวดัมูลค่าเร่ิมแรกด้วยราคาทุน และได้เปิดเผยถึงการวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนภายหลงัจากการไดม้าดว้ยวิธีราคาทุน นอกจากนั้นยงัพบว่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีพบมาก
ท่ีสุด คือ ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ แต่หากในปี 2554 ยงัคงมีบริษทัจ านวน 2 บริษทัท่ีไดน้ าค่าความ
นิยมมารวมอยูก่บัรายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน และน ามาค านวณรวมในยอดสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
สุทธิ 
 ประเด็นการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่าย พบว่าในปี 2554 บริษทัจดทะเบียนกลุ่ม
ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการ
ทบทวนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การทบทวนวธีิการตดัจ าหน่ายและระยะเวลาในการ
ตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มข้ึนจากปี 2553 
 ประเด็นการเปิดเผยขอ้มูล พบวา่ทุกบริษทัไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลทัว่ไปของสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน แต่หากในปี 2553 บางบริษทัได้มีการเปิดเผยขอ้มูลอ่ืนๆเพิ่มเติม ในส่วนของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีไดต้ดัจ าหน่ายหมดแลว้ แต่กิจการยงัคงใช้ประโยชน์อยู่ แต่ไม่ปรากฏการเปิดเผย
รายการดงักล่าวในปี 2554 
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Abstract 

 
The purpose of this study was to study the accounting practice of Accounting Standard 

No. 38 (Bound Volume 2009), Related Intangible Assets of Companies Listed in Energy and 
Utilities Business Sector, The Stock Exchange of Thailand. Using research data from documents, 
articles, and related accounting. As well as the annual financial statements of 2010 and 2011. Of 
companies listed in Energy and Utilities Business Sector, The Stock Exchange of Thailand 
amount 18 companies. By studying the 3 main issues, including recognition and measurement, 
amortization method and disclosure. 

The results showed that the content of the Accounting Standard No. 38 (Bound Volume 
2009) was different from the Thai Accounting Standard No. 51 (Bound Volume 2007), so this 
standard does not apply to some of intangible asset if another standard deals with accounting for a 
specific class of intangible asset such as Goodwill, Deferred Tax Assets. Additional, the residual 
value and amortization method will be reviewed at the end of each financial year and disclose 
other information, describe the fully amortized intangible assets that are still in use and a brief 
description of significant intangible assets controlled by the entity but are not recognized as assets 
did not meet the recognition criteria set out in this standard. 
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A survey of the disclosure of intangible asset about recognition and measurement, 
amortization method and disclosure. Financial statements for the year 2010 and 11 found that  
 Federation Of Accounting Professions are advised to apply TAS No. 38 (Bound Volume 
2009) Intangible Assets before the effective dates, 1 January 2011.This survey found just 
only 4 companies that apply this standard before the effective dates by reviewed the residual 
value} amortization method and disclose other information such as describe fully amortized 
intangible assets that are still in use. 
 Recognition and measurement, all of the companies Energy and Utilities Business Sector 
recognize the intangible asset, be valued initially at cost and the intangible asset was measure 
after recognition by cost model. Furthermore, this study found software computer is the most 
common intangible asset for this sector but in 2011, there was 2 companies that including 
Goodwill to be Intangible Asset. 
 Amortization and amortization method, in 2011 the companies of Energy and Utilities 
Business Sector disclose about reviewed the the residual value and amortization method at the 
end of each financial more than 2010. 
 All of the companies of Energy and Utilities Business Sector disclose general 
information. In 2010, some companies disclose other information about computer programs that  
were fully amortizations that are still in use but not found in 2011. 
 

 


