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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ตามกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยู่ใน
ความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดงักล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงกิจการคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต (สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2558) 
โดยสินทรัพยข์องแต่ละกิจการอาจเป็นสินทรัพยท่ี์มีตวัตน และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน งานวจิยัในอดีต
ได้มีการศึกษาสัดส่วนของมูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกิจการ ซ่ึงมูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ดงักล่าวมีนยัส าคญัต่อการพิจารณามูลค่าของกิจการ  ( Davis, M. June, 1992 อา้งถึงใน Chauvin, K. 
W. and Hirschey, M., 1994) 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้กล่าวถึง
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนหมายถึง สินทรัพย์ท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีสามารถระบุได้และไม่มีลักษณะทาง
กายภาพ เช่น  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางเทคนิค การออกแบบ การน าระบบหรือกระบวน
ใหม่มาปฏิบติั  ใบอนุญาต ทรัพยสิ์นทางปัญญา ความรู้ทางการตลาด และเคร่ืองหมายการคา้ ยี่ห้อ
สินคา้ ช่ือส่ิงพิมพ์ ตวัอย่างเช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ฟิล์มภาพยนตร์ รายช่ือ
ลูกคา้ สิทธิในการให้บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ใบอนุญาตท าการประมง โควตา้การน าเขา้สินคา้ 
สิทธิท่ีจะใช้ช่ือและด าเนินธุรกิจ ความสัมพนัธ์กับลูกคา้หรือกบัผูข้ายสินคา้ ความจงรักภกัดีต่อ
สินคา้ ส่วนแบ่งตลาดและสิทธิทางการตลาด  (สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2560) จาก
ตวัอยา่งท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่สินทรัพยต่์าง ๆ เหล่านั้นมีมูลค่าและสามารถสร้างกระแสเงิน
สดและเพิ่มมูลค่าให้กิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีการเติบโตในธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต การโทรคมนาคม และกลุ่มธุรกิจ Start up มากมายท่ีมีการคิดระบบใหม่ ๆ ในการ
ด าเนินธุรกิจ ส่งผลให้เกิดรายการบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ท่ีอาจมีส่วนสัมพนัธ์กบัผลการ
ด าเนินงานและรายไดข้องกิจการอยา่งมาก ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อมูลค่ากิจการ 
 ส าหรับค่าความนิยมนั้นกิจการจะบนัทึกรายการในสมุดบญัชีไดใ้นกรณีท่ีเกิดค่าความนิยม
จากการรวมธุรกิจ ซ่ึงค่าความนิยมดงักล่าวถือเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไม่ตอ้งตดัจ าหน่าย แต่ให้
วดัการดอ้ยค่าทุกส้ินงวดบญัชี โดยค่าความนิยมดงักล่าวคาดวา่จะให้ประโยชน์แก่กิจการ ก่อให้เกิด
กระแสเงินสดและรายไดใ้นอนาคต ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจึงให้บนัทึกค่าความนิยม
จากการรวมธุรกิจเป็นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน 
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 ในอดีตท่ีผา่นมามีงานวิจยัในประเทศไทยท่ีเก่ียวกบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และค่าความนิยม 
กบัผลการด าเนินงาน ความสามารถในการท าก าไร ก าไรในอนาคต ราคาหลกัทรัพย ์และกระแสเงิน
สดในอนาคต ตวัอยา่งเช่น การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจกบั
ความสามารถในการท าก าไร ลคันา พูลเจริญ (2556) พบว่า ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความสามารถในการท าก าไรซ่ึงวดัโดยอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผู ้
ถือหุ้น  ส าหรับ ศิรดา นวลประดิษฐ์ (2547) พบว่าอัตราผลตอบแทนก าไรขั้ นต้นและอัตรา
ผลตอบแทนจากการด าเนินงานซ่ึงถือเป็นการวดัความสามารถในการท าก าไรท่ีเกิดจากการ
ด าเนินงานตามปกติหรือกิจกรรมหลกัของกิจการมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัค่าความนิยม 
 วรลักษณ์ โรจนรัตน์(2550) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนกับราคา
หลกัทรัพยแ์ละก าไรในอนาคต  พบวา่ 1) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทั้งท่ีระบุไดแ้ละระบุไม่ได ้(ค่าความ
นิยม) ท่ีรับรู้และแสดงในงบการเงิน ณ งวดปัจจุบนัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหลกัทรัพยอ์ยา่ง
มีนยัส าคญั และ 2)สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัก าไรในอนาคต 
 ศันสนีย์ สุ ริยเชิดชูสกุล (2548) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความนิยมกับผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคต  พบว่า ค่าความนิยมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการ
ด าเนินงานในอนาคต แต่ค่าความนิยม จะไม่ มีความสัมพันธ์กับกระแสเงินสดในอนาคต  
 ส าหรับงานวิจยัเก่ียวกบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในต่างประเทศมีการศึกษาเก่ียวกบัสินทรัพย์
ไม่มีตวัตน ดงัน้ี Rindu Rika Gamayuni  (2015) ศึกษาผลกระทบของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  ผลการ
ด าเนินงานทางการเงิน และนโยบายทางการเงินต่อมูลค่ากิจการของบริษทัมหาชนในประเทศ
อินโดนีเซีย ผลการศึกษาพบวา่ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไม่มีความสัมพนัธ์กบันโยบายทางการเงิน แต่มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อผลการด าเนินงานทางการเงิน (ROA) และมูลค่ากิจการ  Mehdi Behname,  
Mohammad Reza Pajoohi and  Mohammad Ghahramanizady (2012) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบัมูลค่าทางการตลาด : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเหล็กของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยเ์มืองเตหะราน  ผลการศึกษาพบวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
มูลค่าทางการตลาด Nien-Su Shih (2013) ศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีมีต่อมูลค่าทางการตลาดของกิจการและมูลค่าทางการบัญชี ผลการศึกษาพบว่ามูลค่า
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์ าเนินงานและเงินปัน
ผลจ่าย และพบวา่มูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าทางการตลาดของกิจการ 
 ทั้งน้ีในปัจจุบนัการวดัผลการด าเนินธุรกิจนอกจากการวดัความส าเร็จจากผลการด าเนินงาน
เช่น ก าไรสุทธิ หรือวดัจากความสามารถในการแข่งขนัแลว้ ผูป้ระกอบการยงัใหค้วามส าคญักบัการ
สร้างความมัง่คัง่ให้แก่ผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นการเพิ่มมูลค่ากิจการ ในอดีตท่ีผา่นมางานวิจยัหลาย ๆ เร่ืองท่ี
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มีการศึกษาหาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กับมูลค่ากิจการ เช่น  1) ณัฐนันท์ สุรวฒันา (2556) 
พบวา่ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (OCF) และขนาด
ของบริษทั (SIZE) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่ากิจการท่ีวดัโดย Tobin’s Q  2) Nor Edi Arhar 
Binti MOHAMAD and Noriza Binti Mohd SAAD (2012) พบวา่ตน้ทุนของเงินทุนมีความสัมพนัธ์
กับมูลค่ากิจการและความสามารถในการท าก าไร  3) Bambang Sudiyatno, Elen Puspitasari and 
Andi Kartika (2012) พบว่าผลการด าเนินงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับมูลค่ากิจการและ  4) 
Untung Haryono และ Rusdiah Iskandar (2015) ศึกษาพบวา่ผลการด าเนินงานทางการเงินมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อมูลค่ากิจการ 
 จากงานวจิยัต่างๆ ขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษามูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากงบการเงินของ
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงปี 2556-2560  รวมทั้งจากการท่ี
งานวจิยัในอดีตคน้พบความสัมพนัธ์ระหวา่งสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบัผลการด าเนินงาน 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการด าเนินงานกบัมูลค่ากิจการ และความสัมพนัธ์ระหวา่งสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนกบัมูลค่ากิจการ  ส าหรับงานวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาผลของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนต่อ
มูลค่ากิจการผา่นผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย  

เพื่อศึกษาเส้นทางความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Path Analysis) ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนผา่นผล
การด าเนินงานท่ีส่งผลต่อมูลค่ากิจการ 

 
ค ำถำมกำรวจัิย  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส่งผลต่อมูลค่ากิจการผา่นผลการด าเนินงานอยา่งไร 

 
สมมติฐำนกำรวจัิย  

1.ตวัแบบปัจจยัเชิงสาเหตุระหวา่ง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้( IA ) และอตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) กบั มูลค่ากิจการ(  Tobin’s Q ) 
    สมมติฐานท่ี 1 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีสามารถระบุได ้(IA) ส่งผลต่ออตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ในเชิงบวก 
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   สมมติฐานท่ี 2 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้(IA) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ     
(Tobin’s Q) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวก  

  สมมติฐานท่ี 3 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ส่งผลต่อมูลค่า 
กิจการ(Tobin’s Q) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวก 

  สมมติฐานท่ี 4 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้(IA) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ     
(Tobin’s Q) ผา่นอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 2.ตวัแบบปัจจยัเชิงสาเหตุระหวา่ง ค่าความนิยม (GW) และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วม (ROA)กบั มูลค่ากิจการ ( Tobin’s Q ) 

  สมมติฐานท่ี 1 ค่าความนิยม (GW) ส่งผลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
รวม(ROA) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวก 

  สมมติฐานท่ี 2 ค่าความนิยม (GW) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ (Tobin’s Q) ของบริษทั 
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวก    
   สมมติฐานท่ี 3 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ส่งผลต่อมูลค่า
กิจการ(Tobin’s Q) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวก 
   สมมติฐานท่ี 4 ค่าความนิยม (GW) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ (Tobin’s Q) ผา่น 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

 
ขอบเขตของกำรวจัิย   
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

1. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีสามารถระบุได ้(ไม่รวมค่าความนิยม) 
2. ค่าความนิยม 

 
 ผลการด าเนินงาน 

1. อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) 
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 มูลค่ากิจการ 
1. ค่า Tobin’s Q 

โดยเก็บขอ้มูลจากงบการเงิน ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึง
พ.ศ. 2560 

 
 2. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2560 ถึง พฤษภาคม  
2561 

 
 3. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

การศึกษาผลของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนต่อมูลค่ากิจการผ่านผลการด าเนินงานของ
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผูว้ิจยัศึกษาประชากรจากบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดแห่งประเทศไทย (SET 100) เน่ืองจากเป็นเป็นดชันีราคาหุ้นท่ีแสดงระดบัและ
ความเคล่ือนไหวของราคาหุ้นสามญั 100 ตวัท่ีมีมูลค่าตามราคาตลาดสูง มีการซ้ือขายท่ีมีสภาพ
คล่องสูง และมีสัดส่วนผูถื้อหุ้นรายยอ่ยผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวน 100 บริษทั (สืบคน้ขอ้มูลจาก: 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/th/company/companylist.html เม่ือวนัท่ี 12 
พฤษภาคม 2560 ) จ านวน 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2560 
 
นิยำมศัพท์    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   หมายถึง 1. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้คือสินทรัพยท่ี์ไม่เป็นตวัเงินท่ี

สามารถระบุไดแ้ละไม่มีลกัษณะทางกายภาพ (ไม่รวมค่าความนิยม) และ 
2. ค่าความนิยม 

ค่าความนิยม     หมายถึง ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ 
ผลการด าเนินงาน   หมายถึง ผลการด าเนินงานของกิจการวดัจากอตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
   สินทรัพยร์วม (ROA) 
มูลค่ากิจการ  หมายถึง การวดัมูลค่ากิจการโดยใช้สูตร Tobin’s Q ตามแนวทางของ  
   Kee H.Chung and Stephen W. Pruitt (1994) ดงัน้ี 
    Tobin’s Q = ( MVE + PS +DEBT) / TA 

https://www.set.or.th/th/company/companylist.html%20เมื่อวันที่
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   โดย MVE  มูลค่าทางการตลาดของหุน้สามญั 

     PS มูลค่าทางการตลาดของหุ้นบุริมสิทธ์ิ  

    DEBT มูลค่าทางการตลาดของหน้ีสิน  

     TA = มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยร์วม 

 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  
ประโยชน์เชิงวชิาการ 
1. เพื่อทราบสัดส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตวัในงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
ในช่วงปี 2556-2560 
2. เพื่อทราบเส้นทางความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Path Analysis) ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนผา่นผลการ
ด าเนินงานท่ีส่งผลต่อมูลค่ากิจการ 
 
ประโยชน์เชิงปฏิบติั 
1. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารในการวางแผนการด าเนินงานในดา้นการลงทุนในอนาคต 
2. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงิน ผูล้งทุน ผูป้ระเมินมูลค่ากิจการ ในการตดัสินใจลงทุนใน
กิจการโดยประเมินจากมูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในงบการเงิน  

 


