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การคนควาแบบอิสระนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบการเปดเผยขอมูล ของบริษัทกลุมธุรกิจ
พลังงานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศไทยและประเทศอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหทราบถึงความเหมือนกันและความแตกตางกันดานการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนทั้งสองประเทศ ตามมาตรฐานการบัญชีไทยที่เกี่ยวของจํานวน
16 ฉบับ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศอังกฤษในฉบับที่เกี่ยวของจํานวน 20
ฉบับ โดยกลุมอุตสาหกรรมที่เลือกศึกษาครั้งนี้คือ กลุมพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 11 บริษัท และกลุมน้ํามันและกาซของตลาดหลักทรัพย
ประเทศอังกฤษ จํานวน 20 บริษัท การศึกษาจะทําการศึกษาจากหมายเหตุประกอบงบการเงินที่มี
การเปดเผยขอมูลทางการเงินตั้งแตป พ.ศ. 2545 – ป พ.ศ. 2547
จากการศึกษาพบว ารายการที่ มีก ารเปดเผยขอมูลมีทั้งสิ้น 71 รายการ แต มีรายการที่
สามารถเปรียบเทีย บกันได 25 รายการ รายการที่มีการเปดเผยขอมูลเหมือนกันมีจํานวน 13
รายการคือ นโยบายบัญชี ขอมูลที่ระบุวาไดจัดทําตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป หลักเกณฑใน
การจัดทํางบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สินคา
คงเหลือ เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย ที่ดิน อาคาร อุปกรณและคาเสื่อมราคา เงิน
เบิกเกินบัญชีและหนี้ระยะสั้นครบกําหนดชําระภายใน 1 ป สวนของทุน ตนทุนขายและตนทุน
ดํ า เนิ น งาน เงิ น ทุ น และเงิ น สํ า รองของกิ จ การ การนํ า เสนอข อ มู ล จํ า แนกตามส ว นงาน และ
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เครื่องมือทางการเงิน ความเหมือนกันสวนใหญเปนรายการที่มีอัตราการเปดเผยขอมูลระดับสูง
หรือคอนขางสูงเหมือนกัน มีเพียงแตรายการตนทุนขายและตนทุนดําเนินงานเทานั้นที่มีอัตราการ
เปดเผยขอมูลโดยเฉลี่ยระดับต่ําเหมือนกัน มี 5 รายการที่มีมาตรฐานการบัญชีออกมาบังคับใชใน
ทั้งสองประเทศ มี 4 รายการที่มีมาตรฐานการบัญชีไทยบังคับใชเพียงประเทศเดียว มี 3 รายการ
ที่ไมมีมาตรฐานการบัญชีออกมาบังคับใชในทั้งสองประเทศ
สวนรายการที่มีการเปดเผยขอมูลตางกันมีจํานวน 12 รายการ คือ เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด รายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน สินทรัพยไมมีตัวตน การรับรู
การเคลื่อนไหวในสวนของทุน กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน รายได กําไรจากการดําเนินงาน รายการ
ตนทุนเกี่ยวกับพนัก งาน ภาษี คาตอบแทนกรรมการ คาตอบแทนสํานักงานสอบบัญชี และ
ดอกเบี้ยสุทธิ ความแตกตางกันของการเปดเผยขอมูลนั้นเปนความแตกตางกันที่อัตราการเปดเผย
ขอมูลของบริษัทอังกฤษสูงกวาบริษัทไทยอยู 10 รายการ และมี 2 รายการที่บริษัทไทยมีอัตรา
การเปดเผยขอมูลสูงกวาบริษัทอังกฤษ เปนรายการที่ไมมีมาตรฐานการบัญชีออกมาบังคับใชในทั้ง
สองประเทศ ในการเปดเผยขอมูลที่บริษัทอังกฤษมีอัตราการเปดเผยขอมูลโดยเฉลี่ยสูงกวาบริษัท
ไทยนั้น มี 2 รายการ ที่มีมาตรฐานการบัญชีออกมาบั งคับใชในประเทศอังกฤษเทานั้น มี 1
รายการ ที่มีมาตรฐานการบัญชีออกมาบังคับใชในทั้งสองประเทศ มี 1 รายการที่มีมาตรฐานการ
บัญชีออกมาบังคับใชในประเทศไทยเทานั้น และมี 6 รายการที่ไมมีมาตรฐานการบัญชีออกมา
บังคับใชในทั้งสองประเทศเลย
จากการศึกษาเปรียบเทียบการเปดเผยขอมูลของทั้งสองประเทศพบวา บริษัทกลุมพลังงาน
ของไทยนั้น รายการสวนใหญที่มีการเปดเผยขอมูลโดยเฉลี่ยในระดับที่สูงนั้นจะเปนรายการที่มี
มาตรฐานการบัญชีออกมาบังคับใชในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งจะแตกตางกับบริษัทอังกฤษที่รายการสวน
ใหญที่มีการเปดเผยขอมูลโดยเฉลี่ยอยูในระดับที่สูงนั้นจะเปนรายการทั้งที่มีและไมมีมาตรฐานการ
บัญชีกําหนดออกมาบังคับใช และอาจเปนรายการที่ไมมีมาตรฐานการบัญชีบังคับใชอีกดวย ที่มี
อัตราการเปดเผยขอมูลโดยเฉลี่ยมากกวารายการที่มีมาตรฐานการบัญชีบังคับใช
ในสวนของการเปดเผยขอมูลนั้นพบวาบริษัทในประเทศอังกฤษมีรายการการเปดเผยขอมูล
เปนไปดวยความสมัครใจมากกวาบริษัทไทย และการเปดเผยดังกลาวเปนการคํานึงถึงผลประโยชน
ตอตัวกิจการเอง เพื่อนําเสนอขอมูลในเชิงบวกตอผูใชงบการเงิน ในขณะที่ประเทศไทย การ
เปดเผยขอมูลเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว สําหรับขอมูลที่เปดเผยดวยความสมัครใจยังมีไม
มากนัก ยกเวนในบางเรื่องที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของนักลงทุนที่มีอัตราการเปดเผยขอมูลที่สูง
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Abstract
This independent study is the comparative study of information disclosures of listed
companies in energy industry sector in The Stock Exchange of Thailand and The London Stock
Exchange of England. Its objective is to study similarities and differences of information
disclosures in the notes of financial statements of listed companies between the two countries in
accordance with either relevant Thai Accounting Standard or English Accounting Standard. The
data was collected from the notes of financial statements between 2002 and 2004 of 11 Thai listed
firms and 20 English listed firms.
According to the study, it was found that 71 items were revealed in the notes but only 25
items could be compared between two countries. The companies disclosed 13 similar items as
follow : accounting policy , accounting standard , accounting for consolidated , accounting
receivable and doubtful accounts , inventories , investment , tangible fix assets and impairments ,
bank loan and creditors – amounts falling due within one year , equity , cost of good sale and cost
of operating , capital and reserve , segment report and financial instruments. Most of the similar
items are disclosed at either high or rather high level , except for cost of good sold and cost of
operating item disclosed , at the low level. In addition , it was found that 5 items are disclosed in
accordance with accounting standard in both countries , 4 items were revealed in accordance with
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Thai Accounting Standard , and 3 items were disclosed without any accounting standard
enforcement in both countries.
Moreover , the companies disclosed 12 different items as follow : cash and cash
equivalent , transaction for related party , intangible fix assets , reconciliation of movement in
shareholders’ equity , basic of earning per share , revenue , profit from operating , employee cost ,
taxation , director’s expenditure , audit’s expenditure and net interest. Differences of information
disclosure is the level disclosure. These items were revealed at different level. English companies
disclosed 10 items at higher level than Thai companies. It was found that these 2 items were
disclosed in accordance with only English Accounting Standard , 1 item was revealed in
accordance with both Thai and English Accounting Standard , 1 item was disclosed in accordance
with only Thai Accounting Standard , and 6 items disclosed without any accounting standard
enforcement in both countries.
As for the comparative study of information disclosers in both countries , It was found
that most Thai companies highly disclosed information in the notes accounting guidelines
relevant to that issues. Where as , most English companies disclosed information at high level
either with or with out any accounting guideline relevant to that issues. In addition, some items
were revealed information without any accounting standard enforcement at higher level than the
one disclosed in accordance with accounting standard.
Furthermore , It was found that information disclosed by English companies were more
voluntary than by Thai companies , in order to keep their benefits to present the positive
information to financial statements users. In contrast, Thai companies disclosed information in
accordance with requirements. Voluntary disclosure was not spread except in some issues which
relevant with investors decision. It was disclosed at high level.
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