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การเป�ดเผยข�อมูลเก่ียวกับสังคมและสิ่งแวดล�อมในป�จจุบันยังไม�มีข�อบังคับหรือแนวทาง

ที่ชัดเจนจากหน�วยงานกํากับดูแล รวมทั้งยังมีข�อจํากัดในการเป�ดเผยข�อมูลบางเรื่องซึ่งอาจ

ส�งผลกระทบต�อความสามารถในการแข�งขันขององค�กร นอกจากน้ี การเป�ดเผยข�อมูล

ดังกล�าวของประเทศต�างๆ ยังมีความแตกต�างกันท้ังในด�านคุณภาพและปริมาณของการ

เป�ดเผยข�อมูล งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษาระดับการเป�ดเผยข�อมูลโดยสมัครใจ

ด�านสังคมและสิ่งแวดล�อมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย� เอ็ม เอ ไอ และความ

สัมพันธ�ระหว�างระดับการเป�ดเผยข�อมูลดังกล�าวกับคุณลักษณะของบริษัท ได�แก� ขนาดของ

บริษัท ประเภทอุตสาหกรรม ความสามารถในการทํากําไร โครงสร�างทุน โครงสร�างความ

เป�นเจ�าของ และอายุของกิจการ รวมทั้งตัวแปรควบคุม คือ ขนาดของสํานักงานสอบบัญชี 

โดยเก็บรวบรวมข�อมูลจากแบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� (แบบ 56-1) ในป� พ.ศ. 2555 

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย� เอ็ม เอ ไอ จํานวน 81 บริษัท
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บทความวิจัย

ผลการสรุปข�อมูลเบื้องต�นพบว�า กลุ�มตัวอย�างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย� เอ็ม เอ ไอ ส�วนใหญ�ยังคง

มีการเป�ดเผยข�อมูลด�านสังคมและสิ่งแวดล�อมโดยรวมในระดับตํ่า และจากการวิเคราะห�ทางสถิติสรุปได�ว�า คุณลักษณะ

ของบริษัทที่มีความสัมพันธ�เชิงบวกกับระดับการเป�ดเผยข�อมูลด�านสังคมและสิ่งแวดล�อมอย�างมีนัยสําคัญมีเพียง 2 

ลักษณะ ได�แก� ประเภทอุตสาหกรรม และขนาดของบริษัท น่ันคือ บริษัทที่อยู�ในอุตสาหกรรมที่อาจส�งผลกระทบต�อ

ส่ิงแวดล�อม อันได�แก� อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค และอุตสาหกรรมป�โตรเคมีและเคมีภัณฑ� มีแนวโน�ม

ที่จะเป�ดเผยข�อมูลมากกว�าอุตสาหกรรมอื่น และบริษัทขนาดใหญ�มีแนวโน�มที่จะเป�ดเผยข�อมูลมากกว�าบริษัทขนาดเล็ก

คําสําคัญ: การเป�ดเผยข�อมูลโดยสมัครใจ การเป�ดเผยข�อมูลด�านสังคมและสิ่งแวดล�อม คุณลักษณะของบริษัท

There are currently no regulatory requirements or clear guidance on social and environmental 

disclosures from regulators. Besides, some informative disclosures may lead to competitive disadvantage. 

There are some differences in terms of quality and quantity of social and environmental information 

reported by entities from various countries. This study aims to investigate the extent of social and 

environmental disclosure of MAI listed companies and examine if the level of disclosure is influenced 

by firm characteristics – firm size, industry type, profitability, leverage, ownership structure and listing 

age. Auditor size is included as a control variable. The data used in the analysis are collected from 

the Annual Registration Statement (Form 56-1) of 81 MAI listed companies at the end of the year 2012.

The descriptive statistics show that a level of social and environmental disclosure of sampled firms 

on average is quite low. The findings provide evidence of a positive association between voluntary 

social and environmental disclosure level and the variables such as industry type and firm size. That 

is, firms in energy & utilities and petrochemicals & chemicals sectors are more likely to provide more 

disclosure because these sectors may have greater environmental impacts on the society than other 

sectors. Larger firms tend to disclose more social and environmental information than smaller firms.

Keywords: Voluntary Disclosure, Social and Environmental Disclosure, Firm Characteristics

ABSTRACT

บทนํา
ปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศไทยในปจจุบันถือวาอยู

ในข้ันที่นาเปนหวง แมจะมีการกลาวอางวาประเทศไทยมี
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในดานตาง ๆ  เชน ภาคเกษตร
และภาคอุตสาหกรรม เปนตน แตความกาวหนาดังกลาว
เปรียบเสมือนกับดาบสองคม เพราะสงผลใหเกิดปญหาตอ

สิ่งแวดลอม รวมทั้งภาวะมลพิษ จากการลงสํารวจพื้นที่
ในป พ.ศ. 2556 ของกรมควบคุมมลพิษพบวา ปริมาณ
ขยะมูลฝอยสะสมท้ังประเทศมีจํานวนสูงถึง 19.9 ลานตัน 
ซึ่งเทากับการนําตึกใบหยก 2 จํานวน 103 ตึกมาเรียงตอกัน 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2557) การจัดการกับซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยังคงเปนปญหาใหญ Do
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คุณลักษณะของบริษัทกับการเป�ดเผยข�อมูลด�านสังคมและส่ิงแวดล�อม: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย� เอ็ม เอ ไอ

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีทําให
คนทิ้งของเกาเพื่อเปลี่ยนมาซื้อของใหมมากขึ้น ผูขายสินคา
ประเภทเทคโนโลยีส วนใหญยังไม มีระบบการเก็บหรือ
เรียกคืนผลิตภัณฑเดิม ซากผลิตภัณฑดังกลาวจึงกลายเปน
ของเสียอันตรายจากชุมชน

การกําจัดขยะมูลฝอยอยางไมถูกตองทําใหเกิดปริมาณ
ขยะมูลฝอยสะสมตกคางเพ่ิมขึ้นสูง โรงงานบางแหงลักลอบ
ทิ้งกากของเสียในหลายพื้นที่ กิจการบางแหงทิ้งของเสีย
อันตรายปะปนไปกับมูลฝอยชุมชน กรมควบคุมมลพิษ 
(2557) รายงานวา ในป พ.ศ. 2556 รอยละ 23 ของแมนํ้า
และแหลงนํ้าสําคัญอยูในเกณฑเสื่อมโทรม เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรและโรงงานอุตสาหกรรม แต
ระบบบําบัดน้ําเสียไมสามารถรองรับการเติบโตดังกลาวได 
นอกจากน้ี รอยละ 36 และรอยละ 13 ของนํ้าทะเลชายฝง
อยู ในเกณฑเสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมาก ตามลําดับ 
เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากการระบายน้ําเสียและของเสียจาก
ชุมชน เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝ งและ
อุตสาหกรรม

การแขงขันทางธุรกิจที่มุงหวังแสวงหากําไรสูงสุด ทําให
เกิดการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมโดยที่กิจการ
บางแหงแสวงหากําไรสูงสุดดวยการลดคาใชจายท่ีเกี่ยวของ
กับการดูแลรักษาสภาพแวดลอม โดยไมคํานึงถึงผลกระทบ
เชิงลบที่มีตอสภาพแวดลอมในระยะยาว หวังเพียงสราง
ผลประโยชนและความมั่งค่ังใหกับผูถือหุนในระยะสั้นเทานั้น 
เชน การไมจัดใหมีกลไกในการกําจัดนํ้าเสีย เปนตน เห็นได
จากการสํารวจของกรมควบคุมมลพิษ (2557) ที่พบวา 
แหลงกําเนิดมลพิษบําบัดนํ้าเสียที่เปนไปตามมาตรฐานมี
เพียงประมาณรอยละ 40 เทานั้น การดําเนินงานโดย
ไมคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดปญหา
ภัยธรรมชาติไปทั่วโลก เชน การเกิดแผนดินไหวที่สาธารณรัฐ

เฮติในป พ.ศ. 2553 ทําใหมีผูเสียชีวิตมากกวา 200,000 คน 
การเกิดภัยแลงท่ีสหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2555 ที่กินบริเวณ
กวางคิดเปนพื้นท่ีรอยละ 55 ของ 48 รัฐเนื่องจากอุณหภูมิ
ที่สูงผิดปกติและการเกิดไฟไหมปาในหลายรัฐ ซึ่งเปนภัยแลง
ที่ขยายวงกวางท่ีสุดในรอบ 56 ป หรือการเกิดภัยธรรมชาติ
จากพายุเฮอริเคนแซนดี้ที่ไดพัดถลมหลายมลรัฐ ซึ่งตั้งอยูทาง
ชายฝงตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา นับเปนพายุที่
สรางความเสียหายหนักที่สุด รองจากพายุเฮอริเคนแคทรินา 
ที่พัดถลมสหรัฐอเมริกาเม่ือป พ.ศ. 25481 แมแตประเทศไทย
เองก็ตองเผชิญกับปญหาอุทกภัยในป พ.ศ. 2554 ทําให
พื้นดินกวา 150 ลานไรไดรับความเสียหาย และราษฎร
ไดรับความเดือดรอนมากกวา 4 ลานครัวเรือน เปนตน

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ผ านมาทําใหประเทศ
ตาง ๆ  เห็นความสําคัญของสังคมและสิ่งแวดลอมดวยการ
จัดต้ังองคกรระหวางประเทศเพ่ือสงเสริม สนับสนุน สราง
แนวทาง ข อตกลงร วมกันในการดูแลด านสังคมและ
สิ่งแวดลอม เชน คณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดลอมโลก 
หรือ World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) ซึ่งเปนการรวมตัวของกลุมบริษัท
ธุรกิจอุตสาหกรรมชั้นนําระหวางประเทศกวา 120 บริษัท 
โดยมีวัตถุประสงคที่จะสงเสริมเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนควบคู ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ2 หรือการจัดตั้ง
แผนงานสหประชาชาติเพื่อพัฒนาส่ิงแวดลอม หรือ United 
Nations Environment Programme (UNEP) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือประเทศสมาชิกใหมีการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มีความกาวหนาทางเศรษฐกิจ โดยไมทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ชวยจัดสรรส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมแก
การมีชีวิตที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะสําหรับประเทศในเอเชีย
และแปซิฟก3 เปนตน

1 http://nstda.or.th/blog/?p=12565 (วันสืบคน : มิถุนายน 2556)
2 http://www.greenworld.or.th/library/environment-vocabulary?letter=e (วันสืบคน : มิถุนายน 2556)
3 https://sites.google.com/site/worldlorganization/oo (วันสืบคน : มิถุนายน 2556)Do
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สําหรับประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ซึ่งเปนหนวยงานที่สําคัญในการดูแลในภาคธุรกิจไดดําเนิน
การจัดตั้งสถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (Corporate Social 
Responsibility Institute: CSRI) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ส งเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ
ภาคธุรกิจ โดยสถาบันจะทําหนาที่เปนศูนยกลางในการ
สงเสริมแนวคิดและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
ดวยความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมแกหนวยงาน
ในภาคธุรกิจ4 สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดริเร่ิมใหมีการเปดเผย
ขอมูล แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ขององคกร ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งในการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
เพื่อใหภาคธุรกิจไดตระหนักและมีความรับผิดชอบตอผู มี
สวนไดเสีย บางองคกรก็เริ่มมีการจัดทํารายงานดานสังคม
และสิ่งแวดลอม เชน รายงานความรับผิดชอบตอสังคม 
(Corporate Social Responsibility Report) หรือการ
จัดทํารายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) เปนตน 
รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลดานสังคมและส่ิงแวดลอมอยาง
กวางขวางมากขึ้นในงบการเงิน รายงานประจําป แบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (56-1) รวมถึงเว็บไซตของบริษัท

งานวิจัยของ De Villiers and Van Staden (2012) 
พบวา ผู ถือหุ นมีปฏิกิริยาเชิงบวกตอการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมและยังตองการใหหนวยงานกํากับ
ดูแลกําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลดังกลาว รวมถึง
ตรวจสอบและเผยแพรขอมูลในรายงานประจําปและเว็บไซต
ของหนวยงาน โดยผูถือหุนใหเหตุผลวา ตองการใหกิจการ
มีความรับผิดชอบตอผลกระทบดานสิ่งแวดลอม นอกจากน้ี 
ในป พ.ศ. 2558 สถาบันไทยพัฒนไดจัดอันดับธุรกิจดาน
การพัฒนาความย่ังยืนคร้ังแรกในประเทศไทยจํานวน 100 
บริษัท เพื่อรองรับความตองการนักลงทุนที่ใหนํ้าหนักการ
ลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอมและ

ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: 
ESG) โดยสถาบันไทยพัฒนคาดหวังวา ESG100 จะเปน
ตัวชวยใหนักลงทุนเลือกลงทุนกับบริษัทท่ีมีการดําเนินงาน
โดดเดนดานผลประกอบการทางการเงิน และมีการสงเสริม
ดานส่ิงแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (http://www.
thaipat.org/ วันสืบคน: มีนาคม 2558)

ถึงแมวาจะมีองคกรท่ีเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสังคมและ
สิ่งแวดลอมมากข้ึน แตการเปดเผยขอมูลดังกลาวยังคงไมมี
ขอบังคับหรือแนวทางท่ีชัดเจนจากหนวยงานกํากับดูแล
รวมท้ังยังมีขอจํากัดในการเปดเผยขอมูลบางเร่ือง เชน 
ลักษณะธุรกิจของบริษัท ตนทุนในการเปดเผยขอมูล ทักษะ 
ความรู ความสามารถของพนักงาน ประสบการณดานสังคม
และสิ่งแวดลอมของบริษัท และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การเปดเผยขอมูล เปนตน Lenciu (2012) ใหความเห็นวา 
แมแตการรายงานขอมูลดานสิ่งแวดลอมท่ีมีความสําคัญ
ในระดับนานาชาติของหนวยงานตาง ๆ  ทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศก็ยังมีความแตกตางกันทั้งในดานคุณภาพ
และปริมาณของการเปดเผยขอมูล

ปญหาของการเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอมนี้ไดรับ
ความสนใจจากนักวิจัยและนักวิชาการ มีงานวิจัยท่ีพยายาม
ศึกษาถึงแนวทางการเปดเผยขอมูลของบริษัทท่ัวโลก (เชน 
Sen, Mukherjee and Pattanayak (2011) และ Akbas 
and Canikli (2014) เปนตน) รวมถึงปจจัยที่สงผลตอ
การเปดเผยขอมูลดังกลาว (เชน Ali and Rizwan (2013) 
เปนตน) เพือ่เปนการขยายงานวิจยัดานสังคมและส่ิงแวดลอม
ที่มีอยู ใหกวางข้ึน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ระดับการเป ดเผยข อมูลโดยสมัครใจด านสังคมและ
สิ่งแวดลอมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม 
เอ ไอ และความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของบริษัทกับ
ระดับการเปดเผยขอมูลดังกลาว โดยจะทําการศึกษา
บริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ในป 

4 http://www.csri.or.th/new2012/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=202&It

emid=567 (วันสืบคน: มิถุนายน 2556)Do
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คุณลักษณะของบริษัทกับการเป�ดเผยข�อมูลด�านสังคมและส่ิงแวดล�อม: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย� เอ็ม เอ ไอ

พ.ศ. 2555 และเก็บรวบรวมขอมูลแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) ซึ่งไดเผยแพรไวในเว็บไซต www.
mai.or.th ผูวิจัยคาดหวังวาผลการวิจัยที่ไดนาจะเปนขอมูล
ที่ชวยกระตุน สงเสริม และสนับสนุนใหภาคธุรกิจทั่วไปได
ใหความสําคัญมากข้ึนกับการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงสังคม
และสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนไดอยางแทจริง

แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง
ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (Corporate 

Social Responsibility: CSR) หมายถึง การท่ีองคกรทํา
กิจกรรมไมวาจะเปนกิจกรรมภายในหรือภายนอกองคกร 
โดยคํานึงผลกระทบตอสังคมท้ังในองคกรและในระดับใกล
และไกลดวยการใชทรัพยากรท่ีมีอยูในองคกรหรือทรัพยากร
จากภายนอกองคกร ในอันที่จะทําใหอยู รวมกันในสังคม
ไดอยางเปนปกติสุข โดยสังคมใกล คือ ผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ใกลชิดกับธุรกิจโดยตรง เช น ลูกคา คู ค า ผู ส งมอบ 
(Supplier) พนักงานและครอบครัวของพนักงาน ผูถือหุน 
นักลงทุน ชุมชนรอบถิ่นที่ตั้งของธุรกิจ เปนตน สวนสังคม
ไกล คือ ผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจโดยออม เชน รัฐบาลและ
หนวยงานกํากับ ดูแลของรัฐ สมาคมการคา กลุมวิชาชีพ 
องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ผู ที่จะมาเปนลูกคาหรือ
พนักงานของธุรกิจในอนาคต (Prospect) ประชาชนทั่วไป 
ชุมชนนอกถ่ินที่ตั้งของธุรกิจ เปนตน

องคกรที่มี CSR จะทํากิจกรรมเพื่อประโยชนสุขแก
องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม อันจะนําไปสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน5 หลักสําคัญของการปฏิบัติตามแนวทาง CSR อยูบน
หลักพอประมาณที่ธุรกิจตองไมเบียดเบียนตนเอง และ
ขณะเดียวกันก็ตองไมเบียดเบียนสังคม โดยคณะทํางาน
สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ
บริษัทจดทะเบียน (2551, หนา 8) ไดแบงแนวปฏิบัติดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการออกเปน 8 หัวขอ ไดแก 

(1) การกํากับดูแลกิจการที่ดี (2) การประกอบธุรกิจดวย
ความเปนธรรม (3) การเคารพสิทธิและการปฏิบัติต อ
แรงงานอยางเปนธรรม (4) ความรับผิดชอบตอผู บริโภค
(5) การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม (6) การดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม (7) การเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความ
รับผิดชอบตอสังคม และ (8) การจัดทํารายงานดานสังคม
และสิ่งแวดลอม ซึ่งการดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการทํา CSR 
จะทําใหธุรกิจไดรับผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออม 
เชน การสรางมูลคาเพิ่มใหแกธุรกิจ การไดรับความนิยมและ
ความไววางใจจากลูกคา ตลอดจนการมีภาพลักษณที่ดีขึ้น
ทั้งจากมุมมองของพนักงาน ผูถือหุน นักลงทุน เปนตน

นอกจากนี้ การเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอม
ยังชวยลดปญหาความขัดแยงอันเกิดจากความไมเทาเทียม
กันของขอมูลระหวางผู ถือหุ นกับผู บริหารของบริษัทที่
กลาวถึงในทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) ทําใหเกิด
ความโปรงใสในการดําเนินงานและสรางความเชื่อมั่นให
เกิดขึ้นในกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) (Lenciu, 
2012) และยังเปนไปตามทฤษฎีความชอบธรรมทางสังคม 
(Legitimacy Theory) ที่มีแนวคิดที่วาการดําเนินงานของ
องคกรภายใตการคํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดลอมจะเปนปจจัย
สําคัญท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน และความ
สําเร็จท่ีองคกรคาดหวัง (Branco, Eugénio and Ribeiro, 
2008) ธุรกิจควรแสดงความรับผิดชอบตอสังคม เนื่องจาก
ธุรกิจไดรับสิทธิอํานาจการในใชทรัพยากรมาจากสังคมใน
ลักษณะที่เปนใบอนุญาตช่ัวคราว ภายใตเงื่อนไขการดําเนิน
ธุรกิจใหเปนไปตามความตองการและความคาดหวังของ
สังคม6 การเปดเผยขอมูลจึงเปนสวนหน่ึงที่แสดงใหบุคคล
ภายนอกไดทราบและเขาใจถึงการใชประโยชนจากทรัพยากร
ตาง ๆ  เพื่อใหตรงกับความคาดหวังของสังคม

ปจจัยหนึ่งที่อาจมีความสัมพันธกับระดับการเปดเผย
ขอมูลดานสังคมและส่ิงแวดลอมคือ คุณลักษณะของบริษัท 

5 http://thaicsr.blogspot.com/2006/03/blog-post_20.html (วันสืบคน: มิถุนายน 2556)
6 http://thaicsrcenter.org/?p=148#sthash.N7CYlZbe.dpbs (วันสืบคน: มีนาคม 2558)Do
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บทความวิจัย

งานวิจัยนี้จึงตองการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของบริษัท
ดังกลาว โดยคุณลักษณะของบริษัทที่นํามาศึกษาในงาน
วิจัยนี้ประกอบดวยตัวแปรดังตอไปนี้

ขนาดของบริษัท: งานวิจัยสวนใหญทั้งในและตาง
ประเทศพบวา ขนาดของบริษัทมีความสัมพันธเชิงบวก
ตอระดับของการเปดเผยขอมูล เชน งานวิจัยของ สิรินทร 
ศรีมงคลพิทักษ และมนวิกา ผดุงสิทธิ์ (2555) ที่พบความ
สัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญระหวางขนาดของบริษัท
กับระดับการเปดเผยขอมูลพนักงานตามความสมัครใจ หรือ
งานวิจัยของ บูรณภพ สมเศรษฐ และคณะ (2556) ที่พบ
เพิ่มเติมวา ขนาดขององคกรยังมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
การทํากิจกรรมท่ีแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในดานการ
จางงานและชุมชนอีกดวย

นอกจากน้ี งานวิจัยของ Setyorini and Ishak 
(2012) และ Smith et al. (2007) พบความสัมพันธ
ระหวางขนาดของกิจการกับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย 
Alarussi et al. (2009) พบความสัมพันธระหวางขนาดของ
กิจการกับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการเงินและสิ่งแวดลอม
ทางอินเทอรเน็ตของบริษัทในประเทศมาเลเซีย Zadeh and 
Eskandari (2012) พบความสัมพันธระหวางระดับการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงทางการเงินกับ
ขนาดของกิจการในประเทศมาเลเซีย Akrout and Othman 
(2013) และ Pahuja (2009) พบความสัมพันธระหวาง
ขนาดของกิจการกับระดับการเป ดเผยข อมูลเ ก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมของบริษัทในประเทศแถบอาหรับตะวันออกกลาง
และแอฟริกาเหนือ และบริษัทในประเทศอินเดีย ตามลําดับ 
Uyar et al. (2013) และ Alsaeed (2006) พบความ
สัมพันธเชิงบวกระหวางขนาดของกิจการกับระดับการ
เปดเผยขอมูลโดยสมัครใจของบริษัทจดทะเบียนในประเทศ
ตุรกี และบริษัทในประเทศซาอุดิอาระเบีย ตามลําดับ 
Bowrin (2013) พบความสัมพันธระหวางขนาดของกิจการ
กับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอมของ
บริษัทในแถบแคริบเบียน

งานวิจัยของ Juhmani (2014) อางวา ความสัมพันธ
ระหวางขนาดขององคกรกับการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมยังคงไมชัดเจน เนื่องจากยังคงมีงานวิจัยจํานวน
หนึ่งที่ไมพบความสัมพันธดังกลาว เชน งานวิจัยของ Smith 
et al. (2007) Barako et al. (2006) และ Roberts 
(1992) เปนตน แตงานวิจัยสวนใหญยังคงสนับสนุนวา 
องคกรขนาดใหญจะมีการเปดเผยขอมูลมากกวาองคกร
ขนาดเล็ก Lang and Lundholm (2000) ใหความเห็นวา 
ขนาดของกิจการเปนตัวแปรสําคัญที่มีความสัมพันธกับระดับ
ความโปรงใส กิจการขนาดใหญจะมีปญหาตนทุนตัวแทน 
(Agency Cost) มากกวากิจการขนาดเล็กเนื่องจากตองการ
เงินทุนจากภายนอกเปนจํานวนมากเพื่อนํามาใชสนับสนุน
การลงทุน การเปดเผยขอมูลมากข้ึนจะทําใหความขัดแยง

ทางผลประโยชนระหวางผู ถือหุ น ผู บริหาร และเจาหนี้
ลดลง สงผลตอการลดลงของตนทุนตัวแทน (Marston and 
Polei, 2004) นอกจากน้ี องคกรขนาดใหญยังเปดเผยขอมูล
มากกวาเน่ืองจากไดรับความสนใจจากสาธารณชนมากกวา 
(Alsaeed, 2006) มีความซับซอนในการดําเนินงานมากกวา 
(Cooke, 1989) และตองการทรัพยากรดานการเงินจาก
สถาบันการเงินมากกวา (Zeng et al., 2012) งานวิจัยนี้
จึงไดกําหนดสมมติฐาน ดังนี้

H1: กิจการขนาดใหญมีแนวโนมท่ีจะเปดเผยขอมูลดาน
สังคมและสิ่งแวดลอมมากกวากิจการขนาดเล็ก

ประเภทอุตสาหกรรม: งานวิจัยสวนใหญพบวา บริษัท
ที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคลายกัน มีแนวโนม

ที่จะเปดเผยขอมูลที่คลายกันและในระดับที่ใกลเคียงกัน
โดยมักจะเปดเผยถึงกลยุทธของบริษัท ความไมแนนอนใน
อนาคตและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน (Zeng et al., 2012) 
หรือกิจการในกลุ มอุตสาหกรรมท่ีต องคํานึงถึงสุขภาพ
และความปลอดภัย เช น อาหารเคร่ืองด่ืม สารเคมี 
ปูนซีเมนต และเซรามิค เปนตน มักจะมีการเปดเผยขอมูล
ดานชีวอนามัย และความปลอดภัย (Rizk, Dixon, and 
Woodhead, 2008) Pahuja (2009) ใหความเห็นวา 
กิจการในแตละอุตสาหกรรมเปดเผยขอมูลในระดับที่แตกตางDo
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คุณลักษณะของบริษัทกับการเป�ดเผยข�อมูลด�านสังคมและส่ิงแวดล�อม: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย� เอ็ม เอ ไอ

กันเน่ืองจากขอมูลแตละประเภทสงผลตอกิจการตางกัน
เชน บางประเภทอาจสรางผลกระทบในเชิงลบตอกิจการ 
บางประเภทสงผลตอความสามารถในการแขงขัน บาง
ประเภททําใหความสัมพันธระหวางบริษัท ชุมชนและผูลงทุน
ดีขึ้น หรือบางประเภทจําเปนตองเปดเผยเนื่องจากขอบังคับ
ทางกฎหมาย เปนตน งานวิจัยนี้กําหนดสมมติฐานตามงาน
วิจัยสวนใหญ แมวาจะมีงานวิจัยบางสวนที่ไมพบความ
สัมพันธระหวางประเภทอุตสาหกรรมกับระดับการเปดเผย
ขอมูล เชน งานวิจัยของ Alsaeed (2006) ที่ศึกษาบริษัท
จดทะเบียนในประเทศซาอุดิอาระเบีย งานวิจัยของ Ismail 
and Ibrahim (2009) ท่ีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในประเทศ
จอรแดน และงานวิจัยของ สิรินทร ศรีมงคลพิทักษ และ
มนวิกา ผดุงสิทธิ์ (2555) ที่ศึกษาบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เฉพาะกลุมอุตสาหกรรม
บริการ อุตสาหกรรมเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหาร เปนตน งานวิจัยนี้ไดกําหนดสมมติฐาน ดังนี้

H2: บริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมท่ีอาจสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ไดแก อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
และอุตสาหกรรมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ มีแนวโนมที่จะ
เป  ด เผยข  อมู ลด  าน สั งคมและ ส่ิ งแวดล  อมมากกว  า
อุตสาหกรรมประเภทอ่ืน ๆ

ความสามารถในการทํากําไร : กิจการที่มีกําไรมี
แรงจูงใจที่จะแบงแยกกิจการใหเห็นเดนชัดจากกิจการที่มี
กําไรต่ําเพ่ือดึงดูดเงินทุนที่มีอัตราตนทุนของเงินลงทุนตํ่าท่ีสุด 
วิธีการหนึ่งที่กิจการใชในการจําแนกดังกลาวคือ การเปดเผย
ขอมูลโดยสมัครใจ ทฤษฎีความชอบธรรมทางสังคมมี
สมมติฐานวา กิจการมีสัญญาทางดานสังคม ซึ่งเปนสัญญา
ที่ไมไดเขียนออกมาเปนลายลักษณอักษรกับสังคมที่กิจการ
นั้นดําเนินงานอยู ถากิจการไมสามารถทําตามพันธสัญญาได 
ก็จะสงผลตอผลการดําเนินงานและความอยูรอดของกิจการ 
ดังนั้น ทฤษฎีนี้จึงคาดหวังวา กิจการท่ีมีกําไรจะเปดเผย
ขอมูลท่ีเกี่ยวกับสังคมและส่ิงแวดลอมตามความสมัครใจ
มากกวากิจการที่ไมมีกําไร (Deegan, 2002)

นอกจากน้ี โดยท่ัวไปแลว ผลตอบแทนของผูบริหาร
มักจะอางอิงกับผลประกอบการของบริษัท ดังนั้น ผูบริหาร
จึงมีแนวโนมที่จะพยายามทําใหราคาหุนของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น
หรือทําใหกําไรทางบัญชีเพิ่มข้ึน (Deegan and Unerman, 
2005) จึงมีความเปนไปไดวา การที่กิจการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล อมมากขึ้นจะทําให ผลการ
ดําเนินงานของกิจการดีขึ้นเพราะแสดงใหเห็นวาผู บริหาร
ดําเนินงานโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต อสังคมและ
สิ่งแวดลอม และในทายที่สุด ผูบริหารก็จะไดรับผลตอบแทน
มากข้ึน (Banwarie, 2011) นอกจากน้ี Pahuja (2009) 
ใหความเห็นวา ในกรณีที่บริษัทมีผลประกอบการท่ีดีอยูแลว 
ผู บริหารมักจะมีความมั่นใจที่จะเปดเผยขอมูลดานสังคม
และส่ิงแวดลอมเพ่ิมข้ึน เพื่อเปนการแสดงใหเห็นวาบริษัท
มีศักยภาพที่จะบริหารจัดการในเร่ืองดังกลาวได ในทาง
ตรงกันขาม หากบริษัทมีผลประกอบการที่ไมดี ผูบริหารก็
มักจะลังเลที่จะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอม 
เนื่องจากยังไมมั่นใจวาจะมีเงินทุนในการสนับสนุนกิจกรรม
ในดานดังกลาว จากงานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยจึงคาดวา 
บริษัทที่มีผลประกอบการท่ีดีมีแนวโนมที่จะเปดเผยขอมูล
ดานสังคมและสิ่งแวดลอมมากกวาบริษัทท่ีมีผลประกอบการ
ที่ไมดี จึงกําหนดสมมติฐาน ดังนี้

H3: บริษัทท่ีมีความสามารถในการทํากําไรสูงมีแนวโนม
ที่จะเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอมมากกวาบริษัท
ที่มีความสามารถในการทํากําไรตํ่า

โครงสร างทุน :  เงินทุนเป นทรัพยากรที่สําคัญที่
สนับสนุนการดําเนินงานของกิจการ ดังนั้น ผูบริหารมักจะ
ตองการสรางความเชื่อมั่นใหกับเจาหนี้ถึงผลการดําเนินงาน
ที่ดีและความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัท แนวทาง
หนึ่งที่จะทําใหเจาหน้ีพึงพอใจคือการเปดเผยขอมูล ดังน้ัน 
บริษัทท่ีมีโครงสรางทุนที่ประกอบดวยหนี้สินในสัดสวนที่สูง
จึงมีแนวโนมที่จะเปดเผยขอมูลมากกวาบริษัทที่มีสัดสวน
หนี้สินในโครงสรางทุนตํ่า (Alsaeed, 2006) นอกจากน้ี 
ระดับของหน้ีสินยังเปนปจจัยท่ีกระตุนใหบริษัทเพ่ิมการทํา
กิจกรรมทางดานสังคมเพื่อใหเปนไปตามพันธสัญญากับสังคมDo
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บทความวิจัย

ตามทฤษฎีความชอบธรรมทางสังคม รวมทั้งมีการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมมากข้ึนเพื่อตอบสนองความ
คาดหวังของเจาหนี้เกี่ยวกับการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 
(Roberts, 1992) Pahuja (2009) ใหความเห็นวา ขอมูล
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม เชน ผลกระทบ
ของการดําเนินงานที่มีต อสิ่งแวดลอม ความเสี่ยง และ
แนวทางในการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ 
เปนตน ถือเปนองคประกอบหน่ึงที่ทําใหเจาหนี้สามารถ
คาดการณไดวาบริษัทจะสามารถดําเนินงานตอเนื่องไปได
ในระยะยาวหรือไม ดังน้ัน บริษัทที่มีความประสงคจะกูเงิน 
จึงมีแนวโนมที่จะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ดานสังคมและสิ่งแวดลอมมากขึ้น ผู วิจัยจึงได กําหนด
สมมติฐาน ดังนี้

H4: บริษัทที่มีสัดส วนหน้ีสินในโครงสรางทุนสูงมี
แนวโนมที่จะเปดเผยขอมูลมากกวาบริษัทที่มีสัดสวนหนี้สิน
ในโครงสรางเงินทุนตํ่า

โครงสรางความเปนเจาของ: กิจการที่มีโครงสราง
ความเปนเจาของท่ีมีลักษณะการถือหุนที่กระจายตัวมาก
มีแนวโนมที่จะเปดเผยขอมูลมากกวาบริษัทที่มีลักษณะการ
ถือหุนแบบกระจุกตัว เน่ืองจากการถือหุนแบบกระจายตัวนั้น 
แมวาจะเปนการกระจายความเส่ียง แตก็อาจทําใหผูถือหุน
แตละรายมีความกระจัดกระจาย และไมใหความสนใจ
โดยตรงกับกิจการน้ัน ๆ  ดังนั้น สังคมจึงมีความตองการ
ตรวจสอบกิจการที่มีผู ถือหุนในลักษณะกระจายตัวมากขึ้น 
(Eng and Mak, 2003) แนวทางหนึ่งในการลดความ
ไมเทาเทียมกันของขอมูลระหวางบริษัทและสาธารณชนคือ 
การเปดเผยขอมูลโดยสมัครใจ และการเปดเผยขอมูลของ
กิจการยังลดตนทุนในการตรวจสอบอีกดวย ผูบริหารของ
กิจการที่มีลักษณะความเปนเจาของแบบกระจายตัวจะมี
แรงจูงใจท่ีจะเปดเผยขอมูลมากข้ึน เพื่อชวยใหผู ถือหุ น
ตรวจสอบพฤติกรรมของผูบริหาร นอกจากนี้ การเปดเผย
ขอมูลยังชวยสงเสริมภาพลักษณขององคกร เปนการดึงดูด
ผูลงทุนอีกทางหน่ึงดวย Malone et al. (1993) คาดวา 
บริษัทจะมีการเปดเผยขอมูลทางการเงินมากขึ้นเมื่อผูถือหุน

มีจํานวนเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับผลการวิจัยของ Patelli and 
Prencipe (2007) ที่พบความสัมพันธเชิงบวกระหวางการ
กระจายตัวของความเปนเจาของและระดับการเปดเผยขอมูล
โดยสมัครใจ ผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐาน ดังนี้

H5: บริษัทที่มีโครงสรางความเปนเจาของแบบการ
กระจายตัวมีแนวโนมท่ีจะเปดเผยขอมูลดานสังคมและ
สิ่งแวดลอมมากกวาบริษัทท่ีมีโครงสรางความเปนเจาของ
แบบกระจุกตัว

อายุของกิจการ : งานวิจัยจํานวนหน่ึงคาดการณ
ความสัมพันธเชิงบวกระหวางอายุการดําเนินงานของกิจการ
กับระดับการเปดเผยขอมูล Owusu-Ansah and Yeoh 
(2005) อธิบายวาอายุของกิจการมีอิทธิพลตอขอบเขต
การเปดเผยขอมูลเนื่องจากปจจัย 3 ปจจัยคือ (1) กิจการ
ท่ีเพิ่งเปดดําเนินการจะไดรับผลกระทบเชิงลบตอการแขงขัน
มากกวา ถากิจการเปดเผยขอมูลบางรายการ เชน ขอมูล
เกี่ยวกับคาใชจายในการวิจัยและพัฒนา คาใชจายลงทุน 
และการพัฒนาผลิตภัณฑ เปนตน (2) คาใชจายในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และสื่อสารขอมูล จะเปน
ภาระสําหรับกิจการท่ีเพิ่งเปดดําเนินงานมากกวากิจการท่ี
มีอายุการดําเนินงานยาวนาน และ (3) กิจการท่ีเพิ่งเปด
ดําเนินงานไมนานยังไมมีขอมูลสําหรับเปดเผยสูสาธารณะ
มากนัก สวนกิจการท่ีมีอายุการดําเนินงานยาวนานสามารถ
ใชประโยชนจากประสบการณไดวา ควรจะเปดเผยขอมูล
ในลักษณะจึงจะสงผลดีตอกิจการและสรางความเชื่อถือจาก
ผูมีสวนไดเสีย นอกจากนี้ กิจการที่เปดดําเนินการมานาน
อาจมีการพัฒนาแนวปฏิบัติในการรายงานทางการเงินและ
มีความตองการเผยแพรชื่อเสียงและภาพลักษณของบริษัท
ออกสูตลาดมากกวากิจการที่เพิ่งเปดดําเนินการ แมวาจะมี
งานวิจัยสวนหน่ึงท่ีไมพบความสัมพันธระหวางโครงสราง
ความเปนเจาของกับระดับการเปดเผยขอมูล (เชน Alsaeed 
(2006) เปนตน) ผู วิจัยกําหนดสมมติฐานตามงานวิจัย
สวนใหญที่พบวามีความสัมพันธดังกลาว (เชน Hossain 
and Hammami (2009) เปนตน) ดังนี้Do
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H6: บริษัทที่มีอายุการดําเนินงานยาวนานมีแนวโนม
ที่จะเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอมมากกวาบริษัท
ที่มีอายุของการดําเนินงานสั้นกวา

ในงานวิจัยน้ี ผูวิจัยไดใชตัวแปรขนาดของสํานักงาน
สอบบัญชีเปนตัวแปรควบคุม เนื่องจากงานวิจัยสวนใหญ
พบวา ขนาดของสํานักงานสอบบัญชีมีความสัมพันธเชิงบวก
กับระดับการเปดเผยขอมูล และงานวิจัยสวนใหญมักจะ
กําหนดใหสํานักงานสอบบัญชี Big 47 เปนสํานักงาน
สอบบัญชีขนาดใหญ Wallace et al. (1994) ใหความเห็น
วา การท่ีสํานักงานสอบบัญชี Big 4 มีความสัมพันธเชิงบวก
กับระดับการเปดเผยขอมูลอาจเนื่องมาจาก Big 4 เปน
บริษัทข ามชาติ และใหบริการที่นอกเหนือไปจากการ
สอบบัญชีด วย จึงมีประสบการณและความเชี่ยวชาญ
คอนขางมาก นอกจากนี้ สํานักงานสอบบัญชี Big 4 ให
ความสําคัญกับชื่อเสียง จึงตองการใหลูกคามีการเปดเผย
ขอมูลเพ่ิมข้ึน (Alsaeed, 2006) ผู วิจัยจึงใชขนาดของ
สํานักงานสอบบัญชีเปนตัวแปรควบคุม และคาดวา บริษัท
ที่ตรวจสอบโดยสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ (Big 4) มี
แนวโนมที่จะเปดเผยขอมูลด านสังคมและส่ิงแวดลอม 
มากกวาบริษัทที่ตรวจสอบโดยสํานักงานสอบบัญชีอื่น

วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค  เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ 

ระหวางคุณลักษณะของบริษัทกับระดับการเปดเผยขอมูล
โดยสมัครใจดานสังคมและส่ิงแวดลอมของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยประชากรเปาหมาย
ในการศึกษาคือ บริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย 
เอ็ม เอ ไอ ในป พ.ศ. 2555 ซึ่งมีทั้งหมด 81 บริษัท
โดยเก็บขอมูลจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 
56-1) ของป พ.ศ. 2555 และเนื่องจากการจัดประเภท
อุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ มีเพียงประเภทเดียว คือ อุตสาหกรรมธุรกิจ

ขนาดกลาง ผูวิจัยจึงไดจัดกลุมประเภทอุตสาหกรรมใหมโดย
อางอิงตามบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศไทย 
โดยแบบจําลองท่ีใชในการวิจัย ความหมายของตัวแปรและ
การวัดคาตัวแปรเปนดังนี้

D-SCORE = β0 + β1(SIZE) + β2(SECTOR)
+ β3(PROFIT) + β4(LEV)
+ β5(OWN) + β6(AGE)
+ β7(AUDIT) + ε

โดยท่ี
SIZE = ขนาดของบริษัท วัดคาโดยใชคาลอการิทึมของ

ยอดสินทรัพยรวม
SECTOR = ประเภทอุตสาหกรรม มีคาเทากับ 1 ถาเปน

บริษัทท่ีอยูในอุตสาหกรรมที่อาจสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม ไดแก อุตสาหกรรมพลังงาน
และสาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมปโตรเคมี
และเคมีภัณฑ  และเท ากับ 0 ถ าอยู  ใน
อุตสาหกรรมอ่ืน

PROFIT = ความสามารถในการทํากําไร วัดคาจากอัตรา
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน

LEV = โครงสรางทุน วัดคาจากอัตราสวนหน้ีสินตอ
สวนของผูถือหุน

OWN = โครงสรางความเปนเจาของ วัดคาจากสัดสวน
การถือหุนของผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรกของ
จํานวนหุนท่ีออกและชําระแลว

AGE = อายุของกิจการ วัดคาจากจํานวนวันนับตั้งแต
จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา จนถึง
วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

AUDIT = ขนาดของสํานักงานสอบบัญชี มีคาเทากับ 1 
ถาตรวจสอบโดยสํานักงานสอบบัญชีขนาด
ใหญ (Big 4) และเทากับ 0 ถาตรวจสอบโดย
สํานักงานสอบบัญชีอื่น

7 สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ (Big 4) ประกอบดวย บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และบริษัท ดีลอยททูช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัดDo
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สาํหรับตวัแปรตาม ระดับการเปดเผยขอมลูโดยสมัครใจ
ดานสังคมและส่ิงแวดลอม (D-SCORE) นั้น ผูวิจัยใชกระดาษ
ทําการเพ่ือเก็บขอมูลดังกลาวโดยอางอิงจากงานวิจัยของ 
Murcia and Santos (2012) และสุนีย วัฒนะ (2556) 
โดยปรับเลือกรายการที่เหมาะสมและครอบคลุมท้ังดาน
สังคมและสิ่งแวดลอม ไดรายละเอียดของตัวชี้วัดลักษณะ
การเปดเผยขอมูล 9 ลักษณะ รวมทั้งสิ้น 44 ขอ ดังนี้

ดานสังคม
1) การเปดเผยขอมูลดานสังคม (จํานวน 11 ขอ)
ดานสิ่งแวดลอม
2) การเปดเผยนโยบายดานส่ิงแวดลอม

(จํานวน 5 ขอ)
3) การเปดเผยการจัดการและการตรวจสอบ

ดานสิ่งแวดลอม (จํานวน 3 ขอ)
4) การเปดเผยผลกระทบของผลิตภัณฑและบริการ

ตอสิ่งแวดลอม (จํานวน 7 ขอ)
5) การเปดเผยขอมูลดานพลังงาน (จํานวน 3 ขอ)
6) การเปดเผยขอมูลดานการเงินเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 

(จํานวน 6 ขอ)
7) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัย

ดานสิ่งแวดลอม (จํานวน 2 ขอ)
8) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคารบอนเครดิต 

(Carbon Credits) (จํานวน 4 ขอ)
9) การเปดเผยขอมูลอื่น ๆ  ดานสิ่งแวดลอม

(จํานวน 3 ขอ)

ผูวิจัยสอบทานการเปดเผยขอมูลในแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ในป พ.ศ. 2555 จํานวน
81 บริษัท และจะใหคะแนน 1 คะแนนสําหรับแตละรายการ
ขางตนท่ีบริษัทเปดเผยขอมูล โดยคะแนนการเปดเผยขอมูล
สูงสุดท่ีกลุ มตัวอยางจะไดรับเทากับ 44 คะแนน ระดับ
การเปดเผยขอมูลโดยสมัครใจดานสังคมและส่ิงแวดลอม 
(D-SCORE) คํานวณโดยการหารคะแนนท่ีแตละบริษัทไดรับ
จริงดวยคะแนนรวมสูงสุดท่ีแตละบริษัทควรจะไดรับ

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนบริษัทที่มีการเปดเผยขอมูล

โดยสมัครใจดานสังคมและส่ิงแวดลอมในแตละรายการ จะ
เห็นไดวา โดยรวมแลว กลุมตัวอยางยังคงมีการเปดเผย
ขอมูลโดยสมัครใจดานสังคมและสิ่งแวดลอมในระดับตํ่า 
กลุมตัวอยางสวนใหญ (จํานวน 30 บริษัท คิดเปนรอยละ 
37) มีระดับการเปดเผยขอมูลอยูในชวงคะแนนรอยละ 
11–20 และไมมีบริษัทใดเลยที่มีระดับการเปดเผยขอมูล
อยู ในชวงคะแนนรอยละ 51–100 โดยรายการท่ีมีการ
เปดเผยมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก การเปดเผยขอมูล
ดานความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน (จํานวน 51 บริษัท 
คิดเปนรอยละ 63) การเปดเผยขอมูลขอกําหนดดาน
ความปลอดภัยของสินคาและบริการ (จํานวน 44 บริษัท 
คิดเปนรอยละ 54) และการเปดเผยนโยบายดานส่ิงแวดลอม 
(จํานวน 43 บริษัท คิดเปนรอยละ 53) ทั้งนี้ มีรายการท่ี
ไมมีบริษัทใดเปดเผยเลยจํานวน 9 รายการ ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1
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ตารางท่ี 1 จํานวนบริษัทจําแนกตามรายการท่ีเปดเผยขอมูล

รายการ
จํานวนบริษัท

ที่เป�ดเผยข�อมูล
ร�อยละ

1. การเปดเผยขอมูลดานสังคม

 1.1 ขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคม

  - รายงานมูลคาเพิ่ม (Value Added Statement) 2 2.47

  - การกระจายคุณคาสูสังคม 36 44.44

  - การลงทุนเพื่อสังคม 14 17.28

  - คาใชจายในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม 5 6.17

 1.2 ขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการ

  - ขอกําหนดดานความปลอดภัยของสินคาและบริการ 44 54.32

  - การรองเรียนเกี่ยวกับสินคาและบริการ 36 44.44

 1.3 ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน

  - ความพึงพอใจของพนักงาน 5 6.17

  - คนกลุมนอยในสถานท่ีทํางาน 32 39.51

  - ความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน 51 62.96

  - อุบัติเหตุในสถานท่ีทํางาน 10 12.35

  - ความสัมพันธกับสหภาพแรงงาน 4 4.94

2. การเปดเผยนโยบายดานสิ่งแวดลอม

 2.1 นโยบายสิ่งแวดลอม 43 53.09

 2.2 การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม 14 17.28

 2.3 การปฏิบัติตามใบอนุญาต กฎหมาย หรือขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม 39 48.15

 2.4 ความรวมมือดานสิ่งแวดลอม 7 8.64

 2.5 รางวัลดานสิ่งแวดลอม 1 1.23

3. การเปดเผยการจัดการและการตรวจสอบส่ิงแวดลอม

 3.1 การจัดการดานสิ่งแวดลอม 39 48.15

 3.2 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14000) 18 22.22

 3.3 การตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม 21 25.93

4. การเปดเผยผลกระทบของผลิตภัณฑและบริการตอส่ิงแวดลอม

 4.1 ของเสียจากกระบวนการผลิต 22 27.16

 4.2 บรรจุภัณฑ 3 3.70

 4.3 การนํากลับมาใชใหม 12 14.81

 4.4 การพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 9 11.11Do
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ตารางที่ 1 จํานวนบริษัทจําแนกตามรายการท่ีเปดเผยขอมูล (ตอ)

รายการ
จํานวนบริษัท

ที่เป�ดเผยข�อมูล
ร�อยละ

4. การเปดเผยผลกระทบของผลิตภัณฑและบริการตอสิ่งแวดลอม (ตอ)

 4.5 การใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ 8 9.88

 4.6 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 39 48.15

 4.7 การฟนฟูสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบ 1 1.23

5. การเปดเผยขอมูลดานพลังงาน

 5.1 การอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 5 6.17

 5.2 การนําของเสียมาผลิตเปนพลังงาน – –

 5.3 การพัฒนาแหลงพลังงานใหมหรือการหาพลังงานทดแทน 1 1.23

6. การเปดเผยขอมูลดานการเงินเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

 6.1 การลงทุนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 9 11.11

 6.2 คาใชจายและตนทุนดานสิ่งแวดลอม 3 3.70

 6.3 หน้ีสินดานสิ่งแวดลอม – –

 6.4 แนวทางปฏิบัติทางบัญชีสําหรับประเด็นดานสิ่งแวดลอม – –

 6.5 การประกันภัยดานสิ่งแวดลอม – –

 6.6 สินทรัพยดานสิ่งแวดลอม – –

7. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยดานสิ่งแวดลอม

 7.1 การศึกษาดานสิ่งแวดลอม 1 1.23

 7.2 การวิจัยดานสิ่งแวดลอม 1 1.23

8. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคารบอนเครดิต (Carbon Credits)

 8.1 กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanisms, CDM) – –

 8.2 คารบอนเครดิต – –

 8.3 การปลอยกาซเรือนกระจก 1 1.23

 8.4 การซื้อขายคารบอนเครดิต (Certified Emission Reductions, CERs) – –

9. การเปดเผยขอมูลอื่น ๆ  ดานสิ่งแวดลอม

 9.1 การตระหนักถึงความยั่งยืน 1 1.23

 9.2 การจัดการปาไม 1 1.23

 9.3 การตระหนักถึงความหลากหลายทางชีวภาพ – –
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ตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 แสดงขอมูลคาเฉล่ีย
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวแปรท่ีใชในการศึกษา
ของกลุมตัวอยาง และจํานวนของบริษัทจําแนกตามประเภท
อุตสาหกรรมและขนาดของสํานักงานสอบบัญชี ตามลําดับ

ขอมูลเบื้องตนแสดงใหเห็นวา ระดับการเปดเผยขอมูล
ดานสังคมและสิ่งแวดลอมยังคงอยูในระดับตํ่า โดยมีคะแนน
เฉลี่ยของระดับการเปดเผยขอมูลโดยสมัครใจดานสังคมและ
สิ่งแวดลอมเพียง 6.64 คะแนนเทานั้น บริษัทกลุมตัวอยาง
สวนใหญมีความสามารถในการทํากําไร ซึ่งวัดจากอัตรา
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนโดยเฉล่ีย 8.41 เทา ดาน
โครงสรางทุน ซึ่งวัดจากอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญจะใชเงินทุนจากหนี้สินใน
สัดสวนที่ไมมากนัก ดานโครงสรางการเปนเจาของ ซึ่งวัด

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใชในการศึกษา

ตัวแปร ค�าเฉล่ีย
ส�วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ระดับการเปดเผยขอมูลโดยสมัครใจดานสังคมและสิ่งแวดลอม (คะแนน) 6.64 3.91

ขนาดของบริษัท (พันบาท) 1,112,556.69 1,124,361.65

ความสามารถในการทํากําไร (เทา) 8.41 27.79

โครงสรางทุน (เทา) 1.24 1.23

โครงสรางความเปนเจาของ (%) 69.81 15.63

อายุของกิจการ (วัน) 6,768 3,835.89

ตารางท่ี 3 จํานวนของบริษัทจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและขนาดของสํานักงานสอบบัญชี

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน ร�อยละ

 อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค และอุตสาหกรรมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 22 27.16

 อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 59 72.84

ขนาดของสํานักงานสอบบัญชี

 สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ (Big 4) 27 33.33

 สํานักงานสอบบัญชีอื่น (Non Big 4) 54 66.67

จากสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรกของ
จํานวนหุนที่ออกและชําระแลว พบวา มีการกระจายการ
ถือหุนใหแกผูถือหุนทั่วไปคอนขางนอย โดยมากมีลักษณะ
คลายธุรกิจครอบครัว ดานอายุการดําเนินงาน ซึ่งวัดจาก
จํานวนวันนับตั้งแตจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 พบวาบริษัทกลุ ม
ตัวอยางมีอายุเฉล่ียประมาณ 19 ป กลุมตัวอยางเปนบริษัท
ที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมท่ีอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
ซ่ึงประกอบดวย อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค 
และอุตสาหกรรมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ รอยละ 27.16 
และเปนบริษัทที่ตรวจสอบโดยสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 
(Big 4) รอยละ 33.33
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บทความวิจัย

นอกจากน้ี จากการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(ไมไดแสดงตาราง) พบวา ระดับการเปดเผยขอมูลโดย
สมัครใจดานสังคมและส่ิงแวดลอมมีความสัมพันธเชิงบวก
กับอัตราผลตอบแทนตอสวนของผู ถือหุ น ประเภทของ
อุตสาหกรรม และขนาดขององคกร และมีตัวแปรอิสระ
บางตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ ผูวิจัยจึง
ตรวจสอบคาสถิติ Tolerance และคาการขยายตัวของ
ความแปรปรวน (Variance Inflation Factor, VIF) พบวา 

คา Tolerance ของตัวแปรอิสระทุกตัวมีคาไมเขาใกลศูนย 
และคา VIF มีคานอยกวา 5 จึงสรุปไดวา ตัวแปรอิสระ
ทุกตัวเปนอิสระตอกัน จากนั้น ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห
การถดถอยเชิงพหุ เพื่อทดสอบวามีตัวแปรอิสระที่ศึกษา
ตัวแปรใดบางที่มีความสัมพันธกับระดับการเปดเผยขอมูล
โดยสมัครใจดานสังคมและส่ิงแวดลอม ผลการทดสอบ
แสดงในตารางท่ี 4

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ

ตัวแปร
ค�าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(b)

ค�าสัมประสิทธิ์ถดถอย

ปรับมาตรฐาน (beta)
t Sig.

คาคงที่ –12.977 –1.671 0.099

ขนาดของบริษัท 3.002 0.281 2.314 0.023

ประเภทอุตสาหกรรม 2.414 0.277 2.622 0.011

ความสามารถในการทํากําไร 0.009 0.066 0.482 0.632

โครงสรางทุน 0.212 0.067 0.597 0.553

โครงสรางความเปนเจาของ 0.006 0.024 0.211 0.834

อายุของกิจการ 0.000 0.058 0.548 0.585

ขนาดของสํานักงานสอบบัญชี –0.088 –0.011 –0.101 0.920

Adjusted R Square = 15.4%

จากตารางท่ี 4 จะเห็นไดวา มีคุณลักษณะของบริษัท
เพียง 2 ลักษณะเทาน้ันที่มีความสัมพันธเชิงบวกอยางมี
นัยสําคัญกับระดับการเป ดเผยข อมูลด านสั งคมและ
สิ่งแวดลอม คือ ขนาดของบริษัท และประเภทอุตสาหกรรม 
จึงยอมรับสมมติฐาน H1 และ H2 อธิบายไดวา บริษัท
ขนาดใหญมีแนวโนมที่จะเปดเผยขอมูลดานสังคมและ
สิ่งแวดลอมโดยสมัครใจมากกวาบริษัทขนาดเล็ก ซึ่งผลท่ีได
สอดคลองกับงานวิจัยในอดีตสวนใหญ Alsaeed (2006) 
อธิบายเหตุผลวา เนื่องจากบริษัทขนาดใหญมีทรัพยากรที่
เพียงพอสําหรับการเก็บรวบรวม วิเคราะห และนําเสนอ

ขอมูลมากกวาบริษัทขนาดเล็ก รวมทั้งการเปดเผยขอมูลจะ
ชวยดึงดูดนักลงทุนใหมาลงทุนในบริษัทมากขึ้น นอกจากนี้ 
ปญหาความไมเทาเทียมกันของขอมูลที่มีมากข้ึนในบริษัท
ขนาดใหญทําใหบริษัทขนาดใหญมีการเปดเผยขอมูลเพิ่มข้ึน
เพื่อลดปญหาดังกลาว

ผลการทดสอบยังแสดงให  เห็นว า บริษัทท่ีอยู  ใน
อุตสาหกรรมท่ีอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม อันไดแก 
อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค และอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ มีแนวโนมที่จะเปดเผยขอมูลดาน
สังคมและสิ่งแวดลอมมากกวาอุตสาหกรรมอื่น ซึ่งผลที่ไดนี้Do
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ก็สอดคลองกับงานวิจัยในอดีตสวนใหญดวยเชนกัน Rizk, 
Dixon, and Woodhead (2008) ใหเหตุผลวา การ
เปดเผยขอมูลที่แตกตางกันในแตละอุตสาหกรรมนั้นเกิดจาก 
กฎระเบยีบและขอบงัคบัทางกฎหมาย ดงันัน้ ในอตุสาหกรรม
ที่เกี่ยวของกับสุขภาพและความปลอดภัย เชน อาหาร
เครื่องดื่ม สารเคมี ปูนซีเมนต และเซรามิค เปนตน จะมี
การเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของกับชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยมากข้ึน

อยางไรก็ตาม สําหรับคุณลักษณะของบริษัทที่ศึกษา
อีก 4 ลักษณะและตัวแปรควบคุม ไมพบวามีความสัมพันธ
กับระดับการเปดเผยขอมูลดานสังคมและส่ิงแวดลอม นั่นคือ 
ความสามารถในการทํากําไร การท่ีบริษัทมีการใชเงินทุน
จากหนี้สินในสัดสวนที่สูง ลักษณะการถือหุนของผูถือหุนจะ
เปนแบบกระจายตัวหรือกระจุกตัว และอายุการดําเนินงาน
ของกิจการไมมีความสัมพันธกับระดับการเปดเผยขอมูล
ดานสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจเปนไปไดบริษัทสวนใหญ
ยังคงเปดเผยขอมูลที่เปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ของหนวยงานกํากับดูแล ไมไดมีการเปดเผยขอมูลโดย
สมัครใจดานสังคมและส่ิงแวดลอมมากนัก นอกจากน้ี 
ประเภทของสํานักงานสอบบัญชีที่เปน Big 4 ก็ไมไดเปน
ปจจัยที่ผลักดันใหบริษัทลูกคามีการเปดเผยขอมูลโดย
สมัครใจดานสังคมและส่ิงแวดลอมแตอยางใด ซึ่ง Alsaeed 
(2006) อธิบายวา มีความเปนไปไดที่ผูสอบบัญชีอาจตองการ
ใหบริษัทลูกคาเปดเผยขอมูลเฉพาะในขอบเขตที่กําหนด
โดยมาตรฐานการบัญชีเทาน้ัน

สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค  เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ 

ระหวางคุณลักษณะของบริษัท กับระดับการเปดเผยขอมูล
ดานสังคมและส่ิงแวดลอม โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ในป พ.ศ. 2555 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 
จํานวน 81 บริษัท ผลการสรุปขอมูลเบ้ืองตนพบวา กลุม
ตัวอยางบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

สวนใหญยังคงมีการเปดเผยขอมูลโดยรวมในระดับตํ่า โดย
รายการที่ เป ดเผยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ขอมูล
เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน ขอกําหนดเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของสินคาและบริการ และนโยบายดาน
สิ่งแวดลอม สําหรับรายการที่ไมมีบริษัทใดเปดเผยเลยมี
9 รายการ ไดแก การนําของเสียมาผลิตเปนพลังงาน
หนี้สินดานส่ิงแวดลอม แนวทางปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ
ประเด็นดานสิ่งแวดลอม การประกันภัยดานสิ่งแวดลอม 
สินทรัพยดานสิ่งแวดลอม กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean 
Development Mechanisms) คารบอนเครดิต การ
ซื้อขายคารบอนเครดิต (Certified Emission Reductions) 
และการตระหนักถึงความหลากหลายทางชีวภาพ

นอกจากนี้ จากการวิ เคราะห ทางสถิติสรุปได ว า 
คุณลักษณะของบริษัทที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับ
การเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอมอยางมีนัยสําคัญ 
ไดแก ประเภทอุตสาหกรรม และ ขนาดของบริษัท นั่นคือ 
บริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
อันไดแก อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค และ
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ มีแนวโนมที่จะเปดเผย
ขอมูลมากกวาอุตสาหกรรมอื่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยใน
อดีตที่พบวา ระดับการเปดเผยขอมูลของแตละอุตสาหกรรม
จะแตกตางกันไปขึ้นอยู กับ กฎ ระเบียบ และขอบังคับ
ทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมน้ัน ๆ  และบริษัท
ขนาดใหญมีแนวโนมท่ีจะเปดเผยขอมูลมากกวาบริษัท
ขนาดเล็ก อาจเนื่องมาจากบริษัทขนาดใหญมีทรัพยากรและ
มีแรงจูงใจในการที่จะเปดเผยขอมูลมากกวาบริษัทขนาดเล็ก 
สําหรับตัวแปรคุณลักษณะของบริษัทดานอื่นที่ศึกษา ไดแก 
ความสามารถในการทํากําไร โครงสรางทุน โครงสรางความ
เปนเจาของ และอายุการดําเนินงาน รวมท้ังตัวแปรควบคุม
คือ ขนาดของสํานักงานสอบบัญชี ไม มีความสัมพันธ 
กับระดับการเปดเผยขอมูลโดยสมัครใจดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม

ผู วิจัยคาดหวังวา ผลการวิจัยที่ไดนาจะทําใหผู ที่มี
สวนไดสวนเสียกับองคกรไดตระหนักถึงความสําคัญของDo

wn
loa

d จ
าก.

.วา
รสา

รวิช
าชีพ

บัญ
ชี



38 วารสารวิชาชีพบัญชี ป�ที่ 11 ฉบับที่ 30 เมษายน 2558

บทความวิจัย

ปญหาและการเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอม 
หนวยงานกํากับดูแลสามารถใชผลการวิจัยมาเปนขอมูลเพื่อ
ใชเปนแนวทางในการกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ  
เพื่อใหบริษัทมีแนวทางท่ีชัดเจนในการเปดเผยขอมูลดาน
สังคมและสิ่งแวดลอมมากข้ึน และเปนการกระตุนใหบริษัท
มีการเปดเผยขอมูลเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

งานวิจัยนี้มีขอจํากัดอยูที่การจัดประเภทอุตสาหกรรม 
เนื่องจากการจัดประเภทอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ มีเพียงประเภทเดียว คือ 
อุตสาหกรรมธุรกิจขนาดกลาง ผู วิจัยจึงจัดประเภทกลุม
อุตสาหกรรมใหมโดยอ างอิงตามบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ ผู วิจัยให
นํ้าหนักความสําคัญสําหรับแตละรายการเกี่ยวกับสังคมและ
สิ่งแวดลอมท่ีเปดเผยเทา ๆ  กัน โดยไมไดคํานึงถึงปจจัย
เชิงคุณภาพของขอมูล รวมทั้งในการเก็บขอมูล ผูวิจัยเก็บ
ขอมูลจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
เทานั้น ไมไดเก็บขอมูลจากแหลงอื่น ดังนั้น ผู ที่สนใจ
อาจขยายการเก็บขอมูลจากแหลงอื่นเพ่ิมเติม เชน รายงาน
ประจําป หรือเว็บไซต เปนตน รวมทั้งศึกษาคุณลักษณะ
ของบริษัทดานอื่นที่อาจมีความสัมพันธกับระดับการเปดเผย
ขอมูล เชน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพศ และ
เชื้อชาติของผูบริหาร Bowrin (2013) หรือลักษณะการ
กํากับดูแลกิจการ (Lenciu, 2012) เปนตน
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