
บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิการศึกษา 
 

ในการศึกษาถึงวิธีปฏิบติัทางการบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงสภาวิชาชีพไดป้ระกาศให้มีผลบงัคบัใช้
มาตรฐานฉบบัน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป และผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาโดยการส ารวจ
จากงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ าปี 2553 และ 2554 ของบริษทัในกลุ่มธุรกิจ
พลงังานและสาธารณูปโภค ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 18 บริษทัท่ีมีรายการ
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  ซ่ึงในบทน้ีได้กล่าวถึงระเบียบวิธีการศึกษา อนัประกอบไปด้วย ขอบเขต
การศึกษา วธีิการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล และวเิคราะห์ผลการศึกษา 
 
3.1  ขอบเขตการศึกษา 

3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
 ส าหรับเน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย การศึกษาขอ้มูลในงบการเงิน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเร่ืองสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 
(ปรับปรุง 2552) เปรียบเทียบกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 51 (ปรับปรุง 2550) โดยไดศึ้กษางบ
การเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ าปี 2553 และ 2554 ซ่ึงได้แบ่งเป็นประเด็น
ดงัต่อไปน้ี 

1) การรับรู้รายการและการวดัมูลค่า 
2) การตดัจ าหน่ายและวธีิการตดัจ าหน่าย 
3) การเปิดเผยขอ้มูลของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 
  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มบริษทัธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเลือกเฉพาะบริษทัท่ีปรากฏรายการสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน จ านวนทั้งส้ิน 18 บริษทั (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2555 : ออนไลน์) ขอ้มูล ณ วนัท่ี 
10 เมษายน 2555 มีดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 3.1: ตารางแสดงรายช่ือกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยท่ีน ามาศึกษา 
ล าดับ ช่ือธุรกจิ ช่ือย่อ 

1 บริษทั กนักุล เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) GUNKUL 
2 บริษทั  ซสัโก ้จ  ากดั  (มหาชน) SUSCO 
3 บริษทั ซิโน-ไทย รีซอร์เซส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) STRD 
4 บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) SOLAR 
5 บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) TOP 
6 บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BAFS 
7 บริษทั บางจากปิโตรเลียม  จ  ากดั  (มหาชน) BCP 
8 บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) PTT 
9 บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) PTTEP 

10 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) RATCH 
11 บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) UMS 
12 บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จ  ากดั (มหาชน) RPC 
13 บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) LANNA 
14 บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ  ากดั (มหาชน) SGP 
15 บริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) AKR 
16 บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) AI 
17 บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั ESSO 
18 บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) IRPC 

 
3.2  วธีิการศึกษาและการเกบ็ข้อมูล 
 3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ศึกษาโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ ดงัน้ี 

1)  ศึกษาแนวทางวธีิการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เปรียบเทียบกบัวิธีการปฏิบติัตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 51 เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ในเร่ืองต่อไปน้ี 
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1.1) การรับรู้รายการและการวดัมูลค่า 
1.2) การตดัจ าหน่ายและวธีิการตดัจ าหน่าย 
1.3) การเปิดเผยขอ้มูลของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

2) ส ารวจขอ้มูลการแสดงรายการ การวดัมูลค่า การตดัจ าหน่ายและการเปิดเผย
ขอ้มูลของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากงบการเงินและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษทัใน
กลุ่มธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 
2553 และ 2554 จ  านวนทั้งหมด 18 บริษทั 

3) ศึกษาเปรียบเทียบวธีิการปฏิบติัทางบญัชีส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ระหวา่ง
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 51 (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) 
 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

1)  ศึกษาเปรียบเทียบวธีิการปฏิบติั การวดัมูลค่า และการเปิดเผยขอ้มูลระหวา่งมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 51 (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552)  เร่ือง 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เพื่อใหท้ราบถึงความแตกต่างท่ีเปล่ียนไปของวธีิการปฏิบติัทางบญัชี 

2) ศึกษาเปรียบเทียบกบังบการเงิน และการแสดงรายการของงบการเงินกลุ่มประชากร 
คือ กลุ่มธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค ส าหรับปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 
เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) มาปฏิบติัใช ้
โดยศึกษาในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

2.1)  การรับรู้รายการและการวดัมูลค่า กิจการจะตอ้งรับรู้รายการสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนในงบดุล และมีการวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน 
 2.2) การตัดจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่าย กิจการจะต้องแสดงอายุการให้
ประโยชน์หรืออตัราการตดัจ าหน่าย วธีิการตดัจ าหน่าย มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม 
และค่าตดัจ าหน่ายสะสม รวมถึงผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ณ วนัตน้งวด และส้ินงวด 

2.3)  การเปิดเผยข้อมูลของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการจะต้องเปิดเผยข้อมูล
โดยสังเขปเก่ียวกบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน รวมถึงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดต้ดัจ าหน่ายหมดแลว้ แต่
กิจการยงัคงใชป้ระโยชน์อยู ่
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3) วิเคราะห์และสรุปผลจากความแตกต่างของวิธีการปฏิบติั การวดัมูลค่า และการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงระหวา่งมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 51 (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐาน
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) 
 
3.4 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
3.5 ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 ถึง  เดือนมกราคม 2556 
 
 
 

 


