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สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง วิธีปฏิบติัทางการบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ของบริษทัจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจ
พลงังานและสาธารณูปโภคในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิธีปฏิบติั
ทางการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง  2552) เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของ
บริษทัจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึง
เม่ือปี 2553 สภาวิชาชีพบญัชี ไดป้ระกาศให้ยกเลิกมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 51 (ปรับปรุง 2550) 
และให้ใชม้าตรฐาน ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแทน โดยไดมี้ผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป ในการศึกษาในคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ถึงแนวทาง
วธีิการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า การตดัจ าหน่ายและ
วิธีการตัดจ าหน่าย และการเปิดเผยข้อมูลของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ
หลกัเกณฑ์ระหว่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 51 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน กบั
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และเปรียบเทียบการ
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
กบับริษทัในกลุ่มธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงไดศึ้กษา
จากงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส าหรับปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 
2554 ของบริษทั จ านวนทั้งส้ิน 18 บริษทั พร้อมทั้งไดส้รุปถึงผลจากการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบั
ท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มาปฏิบติัใช้แทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 51 
(ปรับปรุง 2550) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระ เร่ือง วิธีปฏิบติัทางการบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ของบริษทัจดทะเบียน
กลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถสรุปผล
การศึกษาไดด้งัน้ี 
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5.1.1 จากการศึกษาเปรียบเทียบเน้ือหาของวิธีการปฏิบติัทางการบญัชี ระหวา่งมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 51 (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยพบว่าเน้ือหาของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ได้มีการปรับปรุง เพิ่มเติม ซ่ึงมีความแตกต่างจากเดิมในประเด็นท่ีส าคญั 
ดงัต่อไปน้ี 

1) ประเด็นการรับรู้รายการและการวดัมูลค่านั้น ได้ก าหนดไวอ้ย่างชัดเจนถึงการ
ไม่ให้น ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไปปฏิบติัใชก้บั
รายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนบางประเภท อนัเน่ืองจากไดมี้มาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืนไดก้ าหนดไว้
อยา่งชดัเจนแลว้ ไดแ้ก่ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกิจการถือไวเ้พื่อขาย สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากผลประโยชน์ของพนกังาน และค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ 

2) ประเด็นการตัดจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่าย ได้เพิ่มเติมวิธีปฏิบัติส าหรับ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน กิจการจ าเป็นตอ้งทบทวนมูลค่า
คงเหลืออยา่งนอ้ยทุกงวดปีบญัชี เม่ือมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไม่เป็นศูนย ์ตลอดจนถึง
การทบทวนวธีิการตดัจ าหน่ายและระยะเวลาในการตดัจ าหน่ายในทุกงวดปีบญัชีเป็นอยา่งนอ้ย 

3) ประเด็นการเปิดเผยข้อมูล ควรมีการจดัประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ตาม
ลกัษณะและมีประโยชน์ในการด าเนินงานท่ีคล้ายคลึงกัน อย่างเช่น ช่ือผลิตภณัฑ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และสิทธิในสินทรัพยเ์ชิงอุตสาหกรรม และอ่ืนๆเป็นตน้ และ
เปิดเผยขอ้มูลอ่ืนๆ อนัไดแ้ก่ ค  าอธิบายเก่ียวกบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดต้ดัจ าหน่ายหมดแลว้แต่
กิจการยงัคงใช้ประโยชน์อยู่ และค าอธิบายโดยสังเขปเก่ียวกบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีนัยส าคญั
ภายใตก้ารควบคุมของกิจการ แต่ไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยเ์น่ืองจากไม่เขา้เกณฑก์ารรับรู้รายการ 

5.1.2 จากการส ารวจขอ้มูลการแสดงรายการ การวดัมูลค่า การตดัจ าหน่าย และการเปิดเผย
ขอ้มูลของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จากงบการเงินและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษทัใน
กลุ่มธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส าหรับปี
บญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของการน ามาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) มาปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

1) ประเด็นการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า พบว่า ทุกบริษทัจดทะเบียนกลุ่ม
ธุรกิจธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้การ
รับรู้รายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดมี้การวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน และพบว่าสินทรัพยไ์ม่มี
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ตวัตนท่ีพบมากท่ีสุด คือ ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ แต่หากในปี 2554 ยงัคงมีบริษทัจ านวน 2 บริษทัท่ี
ได้น าค่าความนิยมมารวมอยู่กับรายการสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน และน ามาค านวณรวมในยอด
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 

2) ประเด็นการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่าย จากการศึกษาพบวา่ ในปี 2554 
บริษทัจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ไดเ้ปิดเผยถึงการทบทวนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในทุกงวดปีบญัชี และ
การทบทวนวิธีการตดัจ าหน่ายและระยะเวลาการตดัจ าหน่ายในทุกส้ินงวดปีบญัชีนั้นในอตัราท่ี
เพิ่มข้ึนจากปี 2553 

3) ประเด็นการเปิดเผยขอ้มูล จากการศึกษาพบวา่ ในปี 2553 และปี 2554 มีร้อยละ
ของการเปิดเผยถึงการจดัประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนตามลักษณะและประโยชน์ในการ
ด าเนินงานใกลเ้คียงกนั คือ ร้อยละ 55.56 และ 61.11 ตามล าดบั โดยในปี 2553 ไดมี้การเปิดเผย
ขอ้มูลอ่ืนๆเพิ่มเติมในส่วนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดต้ดัจ าหน่ายหมดแลว้ หากกิจการยงัคงใช้
ประโยชน์อยูโ่ดยคิดเป็นร้อยละ 11.11 แต่ไดป้รากฏรายการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในปี 2554 เพียง
ร้อยละ 5.56 ของจ านวนบริษทัทั้งหมด 

4) การน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) มาเร่ิมปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี
ประกาศใช ้เน่ืองจากเม่ือปี 2553 สภาวิชาชีพบญัชี ไดป้ระกาศให้ยกเลิกมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
51 (ปรับปรุง 2550) และใหใ้ชม้าตรฐาน ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแทน 
โดยไดมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป แต่หากไดส้นบัสนุนให้น ามาถือปฏิบติั
ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชน้ั้น พบวา่ในปี 2553 มีจ านวนเพียง 4 บริษทัในจ านวนทั้งหมด 18 บริษทัท่ี
ไดมี้การน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ โดยไดน้ าวิธีการปฏิบติั
ทางการบญัชีในประเด็นการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่าย คือ การทบทวนมูลค่าคงเหลือ 
วธีิการตดัจ าหน่ายและระยะเวลาในการตดัจ าหน่ายทุกงวดปีบญัชี และประเด็นการเปิดเผยขอ้มูลอ่ืน 
คือ การอธิบายเพิ่มเติมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีได้ตัดจ าหน่ายหมดแล้ว แต่กิจการยงัคงใช้
ประโยชน์อยู ่
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาวิธีปฏิบติัทางการบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ของบริษทัจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจพลงังานและ
สาธารณูปโภคในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ 

1) การศึกษาวิธีปฏิบติัทางการบญัชีในประเด็นการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดก้ าหนดให้กิจการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายเป็นตน้ทุนการวิจยัและตน้ทุนในการพฒันา และรับรู้รายจ่ายท่ีจดัประเภท
เป็นตน้ทุนการวจิยัเป็นค่าใชจ่้ายประจ างวด ส่วนรายจ่ายในการพฒันาตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขถึงจะ
รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีต ัวตนได้ ซ่ึงสอดคล้องกันกับการศึกษาเชิงวิชาการของพิมพ์พนา 
ปีตธวชัชยัและคณะ (2555) ท่ีไดแ้สดงให้เห็นถึงขอ้ก าหนดในการรับรู้รายจ่ายประเภทตน้ทุนการ
วิจยัเป็นค่าใชจ่้ายประจ างวด และรายจ่ายในการพฒันานั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนได ้เม่ือ
เขา้เง่ือนไขครบทั้ง 6 ขอ้ถึงจะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในงบแสดงฐานะการเงินได ้

2) การส ารวจขอ้มูลการแสดงการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า ในช่วงปี 2553 และปี 
2554 พบวา่ ทุกบริษทัจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้การรับรู้รายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เม่ือมีคุณสมบติัเป็นไปตาม
เง่ือนไขและเขา้เกณฑ์การรับรู้รายการ และมีการวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน ท่ีเป็นวิธีปฏิบติัทาง
บญัชีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (ปรับปรุง 2552) ซ่ึงมีผลการศึกษา
สอดคลอ้งกบั ธารทิพย ์ศรีประมวล (2550) ท่ีไดศึ้กษาการปฏิบติัทางบญัชี เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มส่ือสาร โดยได้กล่าวสรุปผล
การศึกษาวา่ ในปี 2548 ทุกบริษทัในกลุ่มธุรกิจส่ือสารไดป้ฏิบติัตามร่างมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
51 เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ทั้งประเด็นการรับรู้รายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตามค า
นิยาม และการวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน 

3) การส ารวจขอ้มูลการแสดงการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่าย จากการศึกษา
ในช่วงปี 2553 และปี 2554 พบวา่ ทุกบริษทัจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้มีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือ
สินทรัพยพ์ร้อมให้ประโยชน์อย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งาน และมีการระบุเกณฑ์ในการตดั
จ าหน่ายอย่างชดัเจน ซ่ึงไดต้ดัจ าหน่ายตามเกณฑ์ดงักล่าวอย่างสม ่าเสมออีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกนั
กบัผลการศึกษาของ ธารทิพย ์ศรีประมวล (2550) ไดศึ้กษาการปฏิบติัทางบญัชี เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มี
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ตวัตนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มส่ือสาร โดยได้กล่าว
สรุปผลการศึกษาวา่ ในปี 2548 ทุกกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามร่างมาตรฐานการบญัชีในประเด็นการ
คิดค่าตดัจ าหน่ายและวธีิการตดัจ าหน่าย 

4) การส ารวจขอ้มูลการเปิดเผยขอ้มูลของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ในช่วงปี 2553 และปี 
2554 พบวา่ ทุกบริษทัจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดเ้ปิดเผยขอ้มูลรายละเอียดของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนครบถว้น ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกนักบัผลการศึกษาของ ธารทิพย ์ศรีประมวล (2550) ไดศึ้กษาการปฏิบติัทางบญัชี เร่ือง
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มส่ือสาร โดย
ไดก้ล่าวสรุปผลการศึกษาวา่ ทุกกลุ่มมีการเปิดเผยขอ้มูลตามร่างมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 51 เพียง
บางส่วน แต่ไม่มีกลุ่มใดเปิดเผยครบถว้น 
 
5.3  ข้อค้นพบ 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบเน้ือหาของวิธีการปฏิบติัทางการบญัชี ระหว่างมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 51 (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสินทรัพย์
ไม่มีตวัตน พบวา่เน้ือหามีความแตกต่างกนัในประเด็นท่ีส าคญัๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) การก าหนดไวอ้ย่างชัดเจนถึงการไม่ให้น าค่าความนิยม สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดั
บญัชี มาปฏิบติัใชต้ามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และ
จากการส ารวจงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินพบวา่ ในปี 2554 บริษทัของกลุ่มธุรกิจ
พลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจ านวน 2 บริษทัท่ีได้
แสดงรายการค่าความนิยมไวภ้ายใตสิ้นทรัพยไ์ม่มีตวัตน และไดมี้การน าค่าความนิยมนั้นไดร้วม
เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 

2) การเปิดเผยถึงขอ้มูลอ่ืน อนัได้แก่ ค  าอธิบายเก่ียวกบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีได้ตดั
จ าหน่ายหมดแลว้แต่กิจการยงัคงใช้ประโยชน์อยู่ และค าอธิบายโดยสังเขปเก่ียวกบัสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีมีนยัส าคญัภายใตก้ารควบคุมของกิจการ แต่ไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยเ์น่ืองจากไม่เขา้เกณฑ์
การรับรู้รายการ และเม่ือท าการส ารวจขอ้มูลการแสดงรายการ การวดัมูลค่า การตดัจ าหน่าย และ
การเปิดเผยขอ้มูลของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนพบวา่ บางบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลถึงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ท่ีไดต้ดัจ าหน่ายหมดแลว้ แต่กิจการยงัคงใชป้ระโยชน์อยู่ในปี 2553 แต่ไม่ปรากฏรายการเปิดเผย
ดงักล่าวในปี 2554 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
5.4.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากผลการศึกษา 

จากการศึกษาในคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาขอเสนอแนะขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปฏิบติัทางบญัชีส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  ดงัต่อไปน้ี 

1) สภาวชิาชีพบญัชี และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ควรก ากบัดูแล ติดตาม 
ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตลอดรวมถึงการก าหนดบทลงโทษต่างๆ เพื่อให้ผูจ้ดัท างบการเงิน
ไดป้ฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด และเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินใหส้ามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2) สภาวิชาชีพบญัชี ควรให้มีการเปิดเผยขอ้มูลในอดีตเพิ่มเติม ส าหรับรายการท่ี
ปรากฏในปีก่อน แต่หากไม่ปรากฏในปีปัจจุบนั อาจท าไดโ้ดยการอา้งอิงขอ้มูลจากปีก่อนเพิ่มเติม 
เพื่อใหผู้ใ้ชง้บการเงินไดเ้ขา้ใจไดอ้ยา่งครบถว้น 

5.4.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 จากการศึกษาวิธีปฏิบติัทางการบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจ
พลงังานและสาธารณูปโภคในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูศึ้กษาได้พบว่าการใช้ขอ้มูล
เก่ียวกบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จากงบการเงินและรายงานทางการเงินอาจไม่เพียงพอ ซ่ึงอาจหาขอ้มูล
จากแหล่งอ่ืนเพิ่มเติมไดอี้ก และขอ้มูลท่ีน ามาศึกษานั้นมีเพียงงบการเงินและรายงานทางการเงิน ใน
กลุ่มธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคส าหรับงวดระยะเวลาส้ินสุดปี 2553 และ 2554 ซ่ึงอาจท าให้
ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาอาจใหผ้ลการศึกษาท่ีไม่ชดัเจนนกั 


