
Concept of Voluntary Information Disclosure and  

A Review of Relevant Studies  

1.  The concept of information disclosure system and the evolvement of disclosure way 

 การเปิดเผยข้อมูลมีอีกชื่อเรียกหนึ่งคือการเผยแพร่ข้อมูล  “ระบบการเปิดเผยข้อมูล” หมายถึง เรื่องราวของ

การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมในทางกฎระเบียบและการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียใน

ตลาดหลักทรัพย์ ในลักษณะของการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับ ข้ันตอนการจดทะเบียนหุ้น การนำหุ้นออกจำหน่ายใน

ตลาดหลักทรัพย์ การซ้ือขายที่ต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูลการซ้ือขาย

แลกเปลี่ยนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์  

 ข้อกำหนดที่ให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องปฏบัตินั้นนอกเหนือจากการมีระบบการเปิดเผย

ข้อมูลที่สอดคล้องกับหลักการของตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบันแล้งยังครอบคลุมถึงกระบวนการในการจดทะเบียน

หุ้นการและการซ้ือขายที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ  ซ่ึงปกติก่อนที่จะนำหุ้นออกจำหน่าย บริษัทจะต้องเผย

แพร่แนะนำหุ้นที่จะออกจำหน่ายก่อน หลักงจากนั้นก็ประกาศการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การรายงานผล

การดำเนินงานระหว่างปี การจัดทำรายงานประจำปีและให้ข้อมูลการดำเนินงานหลักและรายงานทางการเงินที่ถูก

ต้องเทียงธรรม 

 ในข้ันตอนแรกจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจนับได้ว่าเป็นส่ิงที่มีอิทธิ 

โดยหน่วยงานกำหนดกับดูแลเชื่อว่ามันคือส่ิงหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็น “มือที่มองไม่เห็น” ในการที่จะขับเคลื่อนความ

สนใจ การทำกิจกรรมซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยความสมเหตุสมผล ซ่ึงนั่นตลาดหลักทรัพย์เชื่อว่ามันคือการทำให้ตลาด

เกิดความสมดุล ดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจที่สมบูรณ์ครบถ้วนจะทำให้การเคลื่อนย้ายทรัพยากรเป้น

ไปด้วยความมีประสิทธิภาพ 

 แต่อย่างไรก็ตามในปี 1929 ตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์ก มีความวิตกกังวลกับแนวคิด”มือที่มองไม่เห็น” นี้

มอง สภาคองเกรสของสหรัฐได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ 1933 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ 1934 ที่เป็นการส่งสัญญาให้การเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจกลายเป็นการเปิดเผยข้อมูลภาค

บังคับ 

 การเปิดเผยข้อมูลภาคบังคับ หมายถึง การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น 

กฎหมายบริษัท กฎหมายหลักทรัพย์ กฏทางการบัญชี และกฏระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล ที่กำหนดอย่าง

ชัดเจนว่าบริษัทจดทะเบียนจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามความเป็นจริง 

 การเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจ หมายถึง การเปิดเผยข้อมูลที่นอกเหนือจากที่มีการบังคับ โดยบริษัทที่

จดทะเบียนจะเปิดเผยข้มูลโดยความสมัครใจก็เพื่อประโยชน์ในด้านของภาพลักษณ์กิจการ ประโยชน์ต่อนักลงทุน 

และเลี่ยงความเส่ียงที่จะถูกกล่าวหา 



 เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2001 the Business Reporting Research Project (BRRP) ภายใต้ the Financial 

Accounting Standards Board (FASB) (FASB, 2001)  ได้ออกรายงานการปรับปรุงรายงานของธุรกิจ ชื่อ “Insights 

into Enhancing Voluntary Disclosure Steering Committee Report” รายงานนี้เป็นการรายงานสรุปข้อมูลของกลุ่ม

ตัวอย่างของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใน 8 อุตสาหกรรม ในประเด็นของชนิดหรือประเภทข้อมูลที่

เปิดเผย  กรอบของการเปิดเผย ต้นทุนและผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจ ในมุมมองสำหรับการ

รายงานในอนาคต  โดยในรายงานนิยามคำว่า การเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจ หมายถึง การเปิดเผยข้อมูลของ

บริษัทจดทะเบียนที่ไม่ใช่ข้อมูลพื้นฐานทางการเงินที่จำเป็นต้องเผยแพร่ตามหลักปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป

และามข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดุแลตลาดหลักทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

แนะนำและอธิบายศักยภาพของบริษัทต่อนักลงทุน เป็นการขับเคลื่อนทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยให้เป็นการขับ

เคลื่อนที่มีประสิทะิภาพมากข้ึนและลดต้นทุนของเงินทุน ตลอดจนทำให้การส่ือสารกับนักลงเป็นไปในเชิงบวกมาก

ข้ึนกว่าการเปิดเผยข้อมูลตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ 

  จากพัฒนาการของระบบการเปิดเผยข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจจะปรากฎหลังการ

เปิดเผยข้อมูลภาคบังคับ แต่ในด้านของควารู้สึก การเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจเป็นส่วนขยายและเติบเต็มการ

เปิดเผยข้อมูลภาคบังคับ ซ่ึงช่วยเวลาที่ผ่านมีสองแนวคิดนี้ที่แตกต่าง ในแนวคิดของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

การเปิดเผยข้อมูลภาคสมัครใจและการเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจสามารถที่จะนำไปใช้หรือนำไปปฏิบัติร่วมกัน

ได้ แต่ในทางเศรษฐกิจ การเมือง กฏหมายและสภาพแวดล้อม   แต่ละประเทศต้องเผชิญกับเง่ือนไขที่แตกต่างกันการ

เปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจจึงแตกต่างต่างกันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  กล่าวอีกนัยหนึ่ง การเปิดเผยข้อมูลภาคบังคับสามารถลดหรือส่งผลกระทบต่อการเปิดเผยข้อมูล

โดยความสมัครใจ Ronen and Raari ชี้ให้เห็นในประเด็นนี้ว่า การเปิดเผยข้อมูลภาคบังคับไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการ

เปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จแต่ว่าการเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจจะสามารถยับยั้งในส่วนนี้ได้ ดังนั้น ในบางกิจการ

อาจจะนำการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนมาใช้เป็นกลยุทธ์เพียงมีการเปิดเผยข้อมูลในเชิงบวกหรือเชิงลบ และงานวิจัย

ของ Gigler F. and T.Hemmer แสดงให้เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลภาคบังคับที่สมบูรณ์และสอดคล้องกับกฎระเบียบ

ข้อบังคับของตลาด มีผลกระทบต่อการเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจ 2 ประเด็น 

1.  ลดการเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจของบริษัทจดทะเบียน 

 ถ้าบริษัทจดทะเบียนได้ถูกกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลจำนวนมาก การเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจจะ

เป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับกิจการ ทั้งต้นทุนในการจัดทำข้อมูลและต้นทุนในการเผยแพร่ข้อมูล มีความเส่ียงต่อการถูก

กล่าวหาและสูญเสียความได้เปรียบทางการแข่งขัน นั่นหมายความว่า การเปิดเผยข้อมูลภาคบังคับเป็นส่ิงที่สามารถ

ทดแทนได้โดยทำให้ผู้จัดการไม่มีแรงจูงใจที่จะเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจ 

2. ในสถานการณ์ที่การเปิดเผยข้อมูลภาพบังคับมีคุณภาพที่ย่ำแย่และหน่วยงานกำหนดกำกับดูแลมีอำนาจหรือ

ศักยภาพน้อย ผู้จัดการจะมีการเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจเพื่อเป็นการส่งสัญญาณไปยังตลาดทุนโดยหวังได้รับ

การตอบรับในเชิงบวก กล่าวคือในช่วงเวลาเช่นนี้จะมีข้อมูลที่เปิดเผยโดยความสมัครใจเป็นจำนวนมาก 

 Stocken ได้ศึกษาความน่าเชื่อือของการเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจ ข้อสรุปของการศึกษาแสดงให้เห็น

ว่ามีการพัฒนาคุณภาพของการเปิดเผยข้มูลมานานแล้วโดยวิธีการใช้การเปิดเผยข้อมูลภาคบังคับ คุณภาพของข้อมูล

ที่เปิดเผยโดยความสมัครใจก็จะดีข้ึน โดยถ้าช่วงเวลานั้นยาวนน บทลงโทษมีประสิทธิภาพ และคุณภาพข้อมูลตาม



ภาคบังคับนั้นดี มันก็จะสามารถใช้เป็นตัวประเมินมาตรฐานของการเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจได้ผู้จัดการก็จะ

เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องด้วยความสมัครใจ 

2. Differences between voluntary disclosure and compulsory disclosure 

 ตามเนื้อหาของการเปิดเผยข้อมูล มันสามารถแยกการเปิดเผยข้อมูุลโดยความสมัครใจและการเปิดเผยข้อมูล

ภาคบังคับได้  เพื่อให้นิยามของการเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจเกิดความชัดเจน สามารถแยกความแตกต่างของ

การเปิดเผยข้อมูลสองอย่างนี้ได้ดังตารางที่ 1 และนอกจากนี้ยังมีนังวิชาการที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างของ

การเปิดเผยข้อมูล ดังนี้ 

 Haskins, Ferris, and Selling เห็นว่าในยุค 90 ในศวรรษที่ 20 มีความเส่ียงเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่สมมาตรมาก

ข้ึนในตลาดหลักทรัพย์ มันมีความเป็นไปได้มากสำหรับประเทศในตลาดแถบเอเชียจะมีความอ่อนไหวต่อข่าวเลวร้าย

มากกว่าตลาดในยุโรปและอเมริกา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง พฤติกรรมการฉกฉวยโอกาสมีความเป็นไปได้มากข้ึนกว่า

เดิม นั้นเพราะบริษัทในเอเชียจำนวนมากมุ่งเน้นการจัดหาแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศมากข้ึน พวกเขาจึงต้องการ

การเปิดเผยที่โปร่งใสมากข้ึน เพื่อประโยชน์ที่ตนแสวงหาบริษัทจึงชอบที่จะเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจมากข้ึน

ด้วย นอกจากนี้บริษัทยังต้องทำความเข้าใจในศักยภาพของความกดดันที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และข้อมูลจากช่อง

ทางอื่นๆสามารถให้ข้อมูลที่เพียงพอและมีข้อมูลให้แสวงหาได้เป็นจำนวนมาก ถ้าข้อมูลนั้นได้จากหน่วยงานที่เป็น

ตัวกลางแต่บริษัทไม่มีการเปิดเผยนั้นทำให้เป็นไปได้มากที่จะเกิดการลดลงของระดับการลงทุน และนอกจากนี้การ

เปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้เป็นเจ้าของที่กระจัดกระจาย โดยบริษัทในยุโรและอเมริกา

จำนวนมากจะมีเจ้าของกิจการที่แยกต่างหาก การสูญเสียของผู้ถือหุ้นทำให้เกิดความต้องการการเปิดเผยข้อมูล

จำนวนที่มากกว่า ดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลของกิจการเหล่านี้จึงจะสู. ตรงกันข้ามกับบริษัทในเอเชียที่มีความเป็น

เจ้าของที่เข้น ผู้ถือหุ้นจะแตกต่างจากในกลุ่มตะวันตก ความต้องการการรายงานข้อมูลน้อย ดังนั้นระดับการเปิดเผย

ข้อูลในกลุ่มกิจการเหล่านี้จึงจะต่ำ 

Cooke, T.E ประเมินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความสมัครใจของบริษัทในประเทศญี่ปุ่น เขาแสดงให้เห็นว่าบริษัท

อนุรักษ์นิยมและมีทัศนคติต่อ้านการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มข้ึน และมีปัจจัยสำคัญต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลปัจจัยหนึ่ง

คือขนาดของกิจการ และประเภทของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ที่มีหุ้นหลายนิดจะมีการเปิดเผยข้อมูลมากกว่ากิจการที่มีหุ้นเพียงชนิดเดียว 

Choi, Frost, and Meek รายงานว่าทำไมการเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจจึงอยู่ในระดับต่ำในกิจการแบบด่ังเดิม 

ซ่ึงเขาพบว่านั้นเพราะว่าผู้บริหารคิดว่าต้นทุนของการเปิดเผยข้อมูด้วยความสมัครใจสูงกว่าผลตอบแทนที่จะได้รับ 

แต่ปัจจุบันแรงจูงใจทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนทัศนคติแบบด่ังเดิม เช่น เม่ือกิจการมีความต้องการทุนจากต่างชาติ 

กิจการแบบอนุรักษ์นิยมจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างรวดเร็ว 

Healy P M, Palepu KG คิดว่าความน่าเชื่อถือของการเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจมีความสัมพันธ์กันกับระดับ

ความเป็นมืออาชีพของหน่วยงานตัวกลาง หากหน่วยงานที่เป็นส่ือกลางให้การรับประกันเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูุล

โดยความสมัครใจแน่นอนในระดับหนึ่ง และนักลงทุนก็ยอมรับว่าการเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจด้วยความน่า

เชื่อถือจะส่งผลต่อกลยุทธ์ของกิจการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล 



Botosan จากมหาวิทยาลัยยูฐา รายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทอุตสาหกรรมจำนวน 122 กิจการ โดยใช้ค่าเฉลี่ยน

ดัชนีการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจ และคำนวณต้นทุนของเงินทุนโดยใช้เมเดของ Ohlson เขาพบว่าทั้งสองค่ามีความ

สัมพันธ์กัน และเขาได้สรุปการศึกษาว่าเขาพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างต้นทุนของเงินทุนกับความเส่ียง

ของกิจการ  และการศึกษาพบว่าการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัตรใจสามารถลดต้นทุนของเงินทุนได้ 

Healy จากมหาวิทยาลัยฮาวาด ศึกษากิจการจำนวน 97 กิจการว่าการเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจของกิจการเพิ่ม

ข้ึนหรือไหมเม่ือตลาดมีการพัฒนา  ผลการศึกษาพบว่า การเปิดเผยข้อมูลของกิจการตัวอย่างเพ่ิมข้ึน และราคาหุ้นข

องกิจการก็เพ่ิมข้ึน โดยบริษัทตัวอย่างมีราคาหุ้นเพิ่มข้ึนในปีปัจจุบัน 7 เปอร์เซ็นต์ ในปีที่สอเพิ่มข้ึน 8% และในปีที่

สามเพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ยน 12% - 24% นอกจากนี้บริษัทตัวอย่างจะมีราคาหุ้นเพิ่มข้ึนสูงมากจากการมีนักวิเคราะห์

ทางการเงินเพิ่มข้ึน การหมุนเวียนของหุ้นจะเป็นไปอย่างเข็มแข้งและความไม่แน่นอนของนักลงทุนจะอยู่ในระดับ 

3.  Studies on influencing factors of voluntary disclosure domestic and abroad 

 มีหลายๆ การศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจในต่าง

ประเทศ โดยการศึกษาส่วนใหญ่จะศึกษาในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในบางประเทศ 

Chow ทำการศึกษาเชิงประจักษ์ในบริษัทแม็กซิโกจำนวน 52 กิจการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจ พวกเขา

เลือก 3 ตัวแปรมาทำการศึกษา คือ ขนาดของกิจการ financial leverage (ค่าการวัดความเส่ียงทางธุรกิจ) และ

สินทรัพย์ โดยการวิเคราะห์การถดถอย ผลการศึกษาพบว่า การเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจของกลุ่มกิจการที่นำ

มาศึกษาแตกต่างกันมาก โดยความแตกต่างมีความสัมพันธ์กันกับขนาดของกิจการ แต่อีกสองตัวแปรไม่มีผลต่อ

ความต่าง 

Hossain และคณะ ศึกษาการเปิดเผยข้อมูลในประเทศนิวซีแลนด์ ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจของประเทศนิวซีแลนด์

กำลังพัฒนาไปสู่การเปิดเสรีและมีการแข่งขันมากข้ึน หลายๆกิจการได้พยายามในทุกวิถีทางเพื่อให้ได้รับความสนใจ

จากนักลงทุน ผลการศึกษาเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าขนาดของกิจการ สัดส่วนทางการเงินของกิจการ สัดส่วนสีิ

นทรัพย์ของกิจการ บริษัทที่ทำหน้าที่สอบบัญชี และกลุ่มรายชื่อของบริษัทจดทะเบียนมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

ต่อการเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจ 

Mitchell  และคณะศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับอิทธิพลที่มีผลต่อการเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจของบริษัทจด

ทะเบียนในประเทศออสเตรเลียในกลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจและขุดเจาะน้ำมัน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าขนาด

ของกิจการและค่าเฉลี่ยทางการเงินมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระดับการเปิดเผยข้อมูล 

Cooke ศึกษาเชิงประจักษ์บริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจและการเปิด

เผยข้อมูลภาคบังคับในรายงานประจำปี ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ขนาดของกิการ รายชื่อที่จดทะเบียนในตลาด

ทุนและประเภทของอุตสาหกรรม มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อระดับการเปิดเผยข้อมูล และบริษัทจดทะเบียนใน

กลุ่มอุตสาหกรรมจะมีระดับการเปิดเผยข้อมูลมากกว่ากลุ่มบริษัทอื่น 

Antti and Hannu ทดสอบปัจจัยที่มีอิธิพลต่อนโยบายการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจและนโยบายการเปิดเผยข้อมูล

ภาคบังคับของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกิช่วงปี 1985 ถึง 1993  



พวกเขาให้ข้อสรุปว่าชนิดของกิจการมีผลต่อนโยบายการเปิดเผยข้อมูลภาคบังคับ แต่การเปิดเผยข้อมูลโดยความ

สมัครใจามารถอธิบายได้ทั้งจากประเภทของกิจการ ขนาด โครงสร้างทุน และการเจริญเติบโตของกิจการ 

 ต่อมามีการขนาดตัวทางเศรษฐกิจและมีความเป็นโลภาภิวัฒน์มากข้ึน กิจการต่างๆเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 

Gray, Meek และคณะเริ่มมีการศึกษาการเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจของกิจการข้ามชาติ  Meekและคณะ ศึกษา

บริษัทขามชาติในอเมริกา 116 บริษัท ในอังกฤษ 64 กิจการ และในกลุ่มประเทศยุโรปอีก 46 กิจการ เกี่ยวกับปัจจัยที่

มีผลต่อการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี ผลการศึกษา พวกเขาพบว่าขนาดของกิจการ พื้นที่หรือประเทศของ

กิจการ เง่ือนไขการจดทะเบียน และกลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล 

โดยเขาได้แยกชนิดของข้อมูลที่เปิดเผยเป็น strategic information, non-financial information และ financial 

information พวกเขาพบว่าปัจจัยเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะใน

กลุ่มประเทศยุโรปการเปิดเผยข้อมูลจะมีการเปิดเผยข้อมูลประเภท strategic information มากกว่าในอเมริกาและใน

อังกฤษ  บริษัทข้ามชาติในอังกฤษและในยุโรปจะมีการเปิดเผยข้อมูลประเภท non-financial information มากกว่า

กิจการในประเทศอเมริกา ในขณะเดียวกันกิจการที่มีขนาดใหญ่กว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลมากกว่า บริษัทที่จด

ทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน เคมี และอุตสาหกรรมสำรวจต้องเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินมากข้ึน 

สำหรับข้อมูลทางการเงินจะได้รับผลกระทบจากขนาดของกิจการ และความแตกต่างของภูมิภาคที่จดทะเบียนก็มีผล

เช่นกัน โดยบริษัทที่จดทะเบียนในอังกฤษจะมีการเปิดเผยข้อูลทางการเงินน้อยกว่าในอเมริกาและในยุโรป รวมถึง

บริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศจะมีการเปิดเผยข้อูลทางการเงินมากกว่าและระดับความมากน้อยนั้นแตกต่างกัน

ข้ึนอยู่กับกลุ่มอุตสาหกรรมด้วย 

การศึกษาของ Gray, Meck, and Roberts แสดงให้เห็นว่าบริษัทที่มีส่วนร่วมในตลาดทุนต่างประเทศจะมีการเปิดเผย

ข้อมูลโดยความสมัครใจมากกว่าบริษัทที่ดำเนินการแต่เฉพาะในประเทศ  Gray และคณะของเขาไม่ได้ศึกษาเพียงแค่

ผลกระทบของพื้นที่จดทะเบียนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจเท่านั้น พวกเขายังศึกษาปัจจัยอื่นๆ ด้วย 

เช่นปัจจัยทางด้านของขนาดของกิจการ อุตสาหกรรม ระดับทางการเงินและความสามารถในการทำกำไร เป็นต้น 

Choi and Levich เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจของบริษัทข้ามชาตินั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงของหลักการบัญชีสากล หลายกิจการในยุโรปและอเมริกาจะให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลโดย

สมัครใจในพื้นที่ท้องถิ่นจะไม่ค่อยมุ่งเน้นในกลุ่มประเทศแถบเอเซีย 

Gerald and Sidneyใช้ตารางการเปิดเผยข้อมูลที่สร้างโดย Meek และคณะในการศึกษาการเปิดเผยข้อมูลโดยความ

สมัครใจของบริษัทจดทะเบียนในประเทศฮ่องกงและสิงคโปร์  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนการถือหุ้นของผู้้

ถือหุ้นภายนอกมีผลต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจ นอกจากนี้บริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกงและ

สิงคโปร์ยังมีความเป็นกิจการแบบครอบครัวค่อนข้างมาก ซ่ึงกิจการในรุปแบบครอบครัวจะมีการเปิดเผยข้อมูลโดย

ความสมัครใจน้อยกว่ากิจการที่ไม่ใช่แบบครอบครัว 

 การศึกษาในประเทศจีน การศึกษาส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาการเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจใน

ทางทฤษฏี เช่น Weidong He วิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจของบริษัทจดทะเบียนในมุมมองของการ

จัดการเชิงกลยุทธ์ของกิจการ พิจารณาความยากและการเปลี่ยนแปลงในอักษรของบริษัทจดทะเบียนในจีน จากการ

สรุปผลพบว่า บริษัทที่มีประสบการณ์ตรวจสอบและจดทะเบียนในต่างประเทศจะมีการเปิดเผยข้อมูลโดยความ

สมัครใจมากกว่า 



Derong Zhang  ให้ข้อเสนอแนะว่าการเพิ่มข้ึนของการเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจในจีนและมีความเหนือกว่า

ของการเลือกวิธีการเปิดเผยข้อมูล โดยบริษัทในจีนไม่ค่อยจะมีการเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจ 

Minghui Li ทำการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจเป็นครั้งแรก และวิเคราะห์ด้วยว่า

ทำไมบริษัทในประเทศจีนจึงไม่ค่อยจะเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจ   

Minghui Li and Hai He วิเคราะห์ระบบการควบคุมการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในประเทศจีนในปี 

2001และสรุปว่าการควบคุมภายในเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในจีนส่วนใหญ่จะไร้ประโยชน์ไม่ค่อยมี

ความจำเป็นใจปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนไม่มีแรงจูงใจที่มากพอในการเปิดเผยข้อมูลด้วยความสมัครใจ มันสะท้อน

ให้เห็นควมจริงที่ว่ามันมีความสัมพันธ์กันระหวางการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลกับคุณภาพของ

รายงานทางการเงินและคุณภาพของกิจการ มันมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องโดย

เฉพาะกฎหมายที่เจาะจงหรือกฎหมายที่มีความเป็นไปได้เกี่ยวกับการควบคุมข้อมูลที่จะเปิดเผย เพิ่มคุณภาพในการ

ตรวจสอบโดยให้มีการจดทะเบียนนักบัญชีและส่งเสริมการควบคุมภายในในส่วนของการเปิดเผยข้อมูล 

Yunfang Zhao and Yunfeng Li  เสนอแนะเพื่อเสริมสร้างการกำกับดุแลและการจัดการการเปิดเผยข้อมูลโดยความ

สมัครใจที่ดีว่า ในการพัฒนาคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลโดยความสมัครใจ การประเมินคุณภาพข้อมูลจะต้องสมเหตุ

สมผลเพื่อประโยชน์ของนักลงทุนมันควรจะมีการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นจริงในทันทีและเหตุผลของการ

เปิดเผยข้อมูลก็ควรจะสมเหตุสมผลหรือให้เกิดการเห็นถึงประโยชน์ที่แท้จริงของการเปิดเผยข้อมูล 


