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บทคัดยอ 

 
 การคนควาแบบอิสระนี้เปนการศึกษาการเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอมและสังคมของ

บริษัทจดทะเบียนกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ซ่ึงมี
วัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงลักษณะและระดับของการเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอมและสังคม  
ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการเปดเผยดานสิ่งแวดลอมและสังคม  วิธีการศึกษาทําโดยการ
เก็บขอมูลจากงบการเงินและรายงานประจําปของกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากรในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยในปพ.ศ.2546  จํานวน 14 บริษัท และในป พ.ศ. 2547 จํานวน 17 บริษัท  โดย
ศึกษารายละเอียดทุกหนา ทุกบรรทัดที่เกี่ยวของกับดานสิ่งแวดลอมและสังคม   จากนั้นทําการจด
บันทึกขอมูลดังกลาวเพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบ   สําหรับการศึกษาจะแบงเปน 2 สวน  คือ  สวน
ที่หนึ่งศึกษาการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน  และสวนที่สองศึกษาการเปดเผยขอมูลในรายงาน
ประจําป  โดยสําหรับการศึกษาในรายงานประจําปนั้นจะใชหนวยของสาระเปนจํานวนบรรทัดใน
การแจงนับ    
 จากการศึกษาการเปดเผยขอมูลดานสิ่ งแวดลอมและสังคมของบริษัทในกลุม
อุตสาหกรรมทรัพยากรในงบการเงินและรายงานประจําป 2546 และป 2547 พบวา บริษัทโดยสวน
ใหญมีการเปดเผยขอมูลทั้งดานสิ่งแวดลอมและสังคมควบคูกัน คิดเปนคาเฉลี่ยทั้งสองปรอยละ 
73.95   และประเด็นการเปดเผยดานสิ่งแวดลอมและสังคมโดยสวนใหญนั้น  มีจํานวนบริษัทให
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ความสําคัญและเปดเผยในป 2547 เพิ่มขึ้นจากป 2546  สวนระดับหรือขนาดการเปดเผยในป 2547 
ก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนกัน โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับพลังงาน  ทรัพยากรบุคคลและชุมชน  
นอกจากนี้ยังพบวา  ประเด็นการเปดเผยดานสิ่งแวดลอมและสังคมที่แสดงในรายงานประจําปนั้น
แสดงขอความที่ชวยสรางภาพพจนในเชิงบวกใหกับบริษัท 
 การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน  พบวา  บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากรไมคอยให
ความสําคัญในการเปดเผยมากนัก   โดยมีการเปดเผยตนทุน คาใชจาย และสินทรัพยสําหรับ
ส่ิงแวดลอม  คิดเปนคาเฉลี่ยทั้งสองปรอยละ 19.54 ดานหนี้สินสิ่งแวดลอมเปดเผยเฉลี่ยทั้งสองป
รอยละ 61.56  และนโยบายทางการบัญชีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเปดเผยเฉลี่ยทั้งสองปรอยละ 13.03   
 การเปดเผยขอมูลในรายงานประจําปดานสิ่งแวดลอม   พบวา ระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมมีจํานวนบริษัทใหความสําคัญในการเปดเผยมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ยทั้งสองปรอยละ 
61.56   สวนการตรวจติดตาม และประเมินส่ิงแวดลอม  มีระดับหรือขนาดในการเปดเผยมากที่สุด 
เฉลี่ยทั้งสองป 2.81 บรรทัด  และบริษัทที่มีระดับการเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอมโดยรวมใน
รายงานประจําปมากที่สุด  คือ  บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เฉลี่ยทั้งสองป 29 
บรรทัด   
 การเปดเผยขอมูลในรายงานประจําปดานสังคม พบวา  ความรับผิดชอบตอทรัพยากร
บุคคลมีจํานวนบริษัทใหความสําคัญในการเปดเผยมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ยทั้งสองปรอยละ 89.92   
สวนความรับผิดชอบตอชุมชน  มีระดับหรือขนาดในการเปดเผยมากที่สุด เฉลี่ยทั้งสองป 20.88 
บรรทัด   และบริษัทที่มีระดับการเปดเผยขอมูลดานสังคมโดยรวมในรายงานประจําปมากที่สุด  คือ  
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เฉลี่ยทั้งสองป 106.50 บรรทัด  
 นอกจากนี้ยังไดศึกษาโดยแบงกลุมธุรกิจแยกตามลักษณะการประกอบกิจการเพื่อใหเห็น
ลักษณะการเปดเผยขอมูลที่ชัดเจนขึ้น โดยแบงเปน 5  กลุมไดแก  (1) กลุมถานหิน   (2) กลุมน้ํามัน
เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑปโตรเลียม  (3) กลุมทรัพยากรน้ํา  (4) กลุมพลังงานไฟฟา  (5) กลุมเหมือง
แร  ซ่ึงจากการศึกษาในงบการเงิน พบวา กลุมธุรกิจเหมืองแรมีการเปดเผยมากที่สุด  โดยมีการ
เปดเผยทั้งหมดทุกบริษัททั้ง 2 ป  และจากการศึกษาในรายงานประจําปนั้น  พบวา กลุมเหมืองแรมี
ระดับการเปดเผยดานสิ่งแวดลอมมากที่สุด เฉลี่ยทั้งสองป 11 บรรทัด  เนื่องจากลักษณะของธุรกิจ
มักมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  บริษัทจึงแสดงออกถึงความรับผิดชอบ  มีการติดตามและแกไข
ปญหา ใหกลับสูภาวะปกติ   และพบวากลุมธุรกิจน้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑปโตรเลียม  มีระดับ
การเปดเผยขอมูลดานสังคมมากที่สุด เฉล่ียทั้งสองป 47.48 บรรทัด  เนื่องจาก กลุมดังกลาวมีการ
แขงขันที่คอนขางสูง  และมีความเกี่ยวของกับประชาชนโดยสวนใหญ  ดังนั้น ขอมูลการเปดเผย
ดานสังคมจึงมักเปนสิ่งที่สังคมใหความสนใจ 
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Abstract 
 

  This independent study concerns the disclosure of environmental and social data of 
listed companies in resources industry group of The Stock Exchange of Thailand. The objective 
of the study is not only to find out the characteristics and level of data disclosure, both 
environmentally and socially, but also to research the practical methodology by which the data is 
revealed. The method of study is an analytical reading of financial statements and annual reports 
of the listed companies in resources industry group, 14 companies in the year 2003, and 17 
companies in the year 2004. The reading is conducted carefully. Closed attention is given to every 
page and line in the reports that is related to the companies’ disclosure of environmental and 
social data. Then, the relevant information is recorded for further analyzing and comparing. The 
study is divided into 2 parts. The first part is the study of the disclosure in financial statements 
and the second part is the study of disclosure of environmental and social data in annual reports. 
For the research in annual report, a number of lines in the report are used as content unit. 
  According to the study of the disclosure of environmental and social data of the 
companies in resources industry group in financial statements and annual reports in the year 2003 
and 2004, it was found that the majority of the companies had revealed both environmental and 
social information to the public. The percentage of revelation is 73.95%. A number of companies 
that paid more attention to information revelation increased in the year 2004 from 2003. The level 
of revelation also tended to increased, especially, the information relating to energy, human 
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resource and community issue. Moreover, it was also found that the disclosure of environmental 
and social data helped improving the publicity of the companies. 
 As for the data revelation in the financial statements, it was found that most of the 
companies in resources industry group did not pay much attention to disclose data to the public. 
From the study, the two year average of environmental costs/expenses/assets disclosure is 
19.54%, of environmental liabilities disclosure is 6.51%, of environmental accounting policies 
disclosure is 13.03%. 
 From the study of environmental disclosure in the annual reports, the study found that 
61.56% of the companies were willing to reveal their environmental management. For the aspect 
of following up and environmental assessment, the level of revelation is the highest, averaging 
2.81 lines. The Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company Limited was the most 
transparent, averaging 29 lines. 
 From the study of social disclosure in the annual reports, it was found that 89.92% of 
the studied companies paid more attention to the disclosure of human resources data. The level of 
revelation for the community responsibility data was the highest, averaging 20.88 lines. The most 
transparent company under this aspect was the PTT Public Company Limited., averaging 106.55 
lines. 
 Moreover the study is conducted based on the nature of businesses in order to clearly 
depict the characteristics of data revelation in each sector. The companies under studies are 
separated into 5 sectors which are (1) The coal (2) The petroleum and gasoline (3) The water 
utility (4) The electricity plant (5) The mining. From the study of the companies’ financial 
statements, it was found that the companies in the mining sector are the most transparent, every 
company in this sector revealed the data for both two years examined, and also have the highest 
level of environmental disclosure in the annual report, averaging 11 lines. The explanation is that 
the companies in this sector frequently caused the environmental impact to the societies; the data 
disclosure is the way to show their social responsibility to public in solving the environmental 
problem. In addition, the study found that the companies in the petroleum and gasoline sector 
have the highest level of data disclosure concerning social issue, averaging 47.78 lines. The 
explanation is that this sector is highest competitive, and has to deal with the public, therefore, 
their data disclosure is under the public scrutinize. 
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