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การเป�ดเผยข�อมูลความรับผิดชอบต�อสังคมของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
ที่มีรายช่ือหลักทรัพย�ในกลุ�มดัชนี SET100

พรรณี กัมพลกัญจนา
ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ยูนีค แอดไวเซอร จํากัด

ดร.กุลยา จันทะเดช
ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาการบัญชี

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณและเนื้อหาการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีมีรายชื่อหลักทรัพยในกลุมดัชนี SET100 สําหรับป 2556 และป 2557 

ตามแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการที่จัดทําขึ้นโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งกําหนดหลักการไว

8 ขอและศึกษาทิศทางการเปล่ียนแปลงของการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทจดทะเบียนดังกลาว

ในระหวางป 2556 และป 2557 โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเน้ือหาเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทที่มีการ

เปดเผยไวในแบบ 56-1 ซึ่งแสดงรายการขอมูลประจําปของบริษัท

ผลการศึกษาพบวา สําหรับป 2556 การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีมีรายชื่อหลักทรัพยในกลุมดัชนี SET100 มีจํานวนคําเฉลี่ย 2,765 คํา หลักการที่มี

การเปดเผยขอมูลมากที่สุด คือ เรื่องการรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม (จํานวนคําเฉลี่ย 623 คํา) ซึ่งเนนการใหขอมูล

กิจกรรมตางๆ ที่บริษัทดําเนินการเพ่ือรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม หลักการท่ีมีการเปดเผยขอมูลรองลงมา คือ เรื่อง

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม (จํานวนคําเฉลี่ย 581 คํา) ซึ่งบริษัทใหขอมูลเกี่ยวกับสวัสดิการที่บริษัทจัดใหแก

พนักงาน สําหรับป 2557 การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทมีจํานวนคําเฉลี่ย 4,103 คํา หลักการ

ที่มีการเปดเผยขอมูลมากที่สุด คือ เรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม (จํานวนคําเฉลี่ย 914 คํา) โดยขอมูลเนนเรื่อง

การใชทรัพยากรอยางรูคุณคาและการตระหนักถึงการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม หลักการท่ีมีการเปดเผยขอมูลรองลงมา

คือ เรื่องการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม (จํานวนคําเฉลี่ย 793 คํา) บริษัทไดเปดเผยขอมูลการจัดสวัสดิการและ

การฝกอบรมใหความรูแกพนักงาน
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การเป�ดเผยข�อมูลความรับผิดชอบต�อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยท่ีมีรายช่ือหลักทรัพย�ในกลุ�มดัชนี SET100

สําหรับผลการศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทระหวางป 

2556 และป 2557 พบวาการเปดเผยขอมูลสําหรับป 2557 มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากป 2556 โดยมีจํานวนคําเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

1,520 คํา (คิดเปนการเพิ่มขึ้นเทากับ 53 เปอรเซ็นต) หลักการเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมมีจํานวนคําเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

มากที่สุด (เพิ่มขึ้น 409 คํา คิดเปนการเพิ่มขึ้นเทากับ 75 เปอรเซ็นต) นอกจากน้ี หลักการเรื่องการตอตานการทุจริต

คอรรัปช่ันเปนหลักการท่ีมีเปอรเซ็นตการเปดเผยขอมูลเพ่ิมขึ้นสูงท่ีสุด โดยมีเปอรเซ็นตการเพ่ิมขึ้น 99 เปอรเซ็นต 

(จํานวนคําเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 197 คํา)

คําสําคัญ: ความรับผิดชอบตอสังคม การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคม การเปดเผยขอมูล
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Corporate Social Responsibility Disclosure of 
SET100 Index Listed Companies
on the Stock Exchange of Thailand

Punnee Kumpolkunjana
Senior Consultant, Unique Advisor Company Limited

Dr.Kulaya Jantadej
Assistant Professor of Department of Accounting,

Thammasat Business School, Thammasat University

The purpose of this research is to study the quantity and content of corporate social responsibility 

(CSR) disclosure of SET100 index listed companies for year 2013 and year 2014 under the scope of the 8 

principles of CSR guidelines, which are issued by the Stock Exchange of Thailand. This research also aims 

to study the trend of CSR disclosure of SET100 index listed companies between year 2013 and year 2014. 

The CSR disclosure data is collected from the 56-1 Form of SET100 index listed companies.

The findings show that for year 2013 the average amount of CSR disclosure of SET100 index listed 

companies is 2,765 words. ‘Community Involvement & Development’ is the principle that has the highest 

average disclosure amount (the average amount of 623 words). The disclosure content mainly includes 

companies’ activities relating to the community/society involvement and development. The ‘Labor Practices’ 

principle has the second highest average disclosure amount (the average amount of 581 words). Companies 

normally disclose information for their employee welfare. For year 2014, the average amount of CSR disclosure 

of SET100 index listed companies is 4,103 words. ‘Environment’ is the principle that has the highest average 

disclosure amount (the average amount of 914 words). Primary content of disclosure is the efficient usage 

of resources and awareness for environmental preservation. The ‘Labor Practices’ principle has the second 

highest average disclosure amount (the average amount of 793 words). Companies mainly disclose information 

for their employee welfare and training courses.

ABSTRACT
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การเป�ดเผยข�อมูลความรับผิดชอบต�อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยท่ีมีรายช่ือหลักทรัพย�ในกลุ�มดัชนี SET100

The study for the trend of CSR disclosure of SET100 index listed companies during years 2013-2014 

shows that the average disclosure amount has increased by 1,520 words (an increase by 53 percent). The 

highest increase in the average disclosure amount belongs to the ‘Environment’ principle (i.e., an increase 

by 409 words or by 75 percent). In addition, the principle that has the highest percentage change for the 

average disclosure amount is ‘Anti-Corruption.’ The average disclosure amount for this principle has increased 

by 99 percent (an increase by 197 words).

Keywords: Corporate Social Responsibility, Corporate Social Responsibility Disclosure, Disclosure
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บทความวิจัย

บทนํา
ในชวงหลายทศวรรษท่ีผานมา แนวคิดเร่ืองความ

รับผิดชอบตอสังคม1 (Corporate Social Responsibility: 
CSR) มีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นทั้งในแวดวงสังคมและธุรกิจ 
(Chan et al., 2014; Pinto et al., 2014; Verbeeten 
et al., 2016; Fuente et al., 20172) สังคมรวมไปถึง
ผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับองคกรธุรกิจ (Stakeholders) 
ไดมีการเปล่ียนความคาดหวังที่มีตอองคกรธุกิจโดยตองการ
ใหองคกรธุกิจเพ่ิมบทบาทและมีสวนรวมในเร่ืองความ
รับผิดชอบตอสังคม คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน สังคมและ
สิ่งแวดลอมแทนที่จะมุ งเนนเพียงการสรางผลกําไรและ
เพ่ิมมูลคาของกิจการ (Verbeeten et al., 2016) องคกร
ธุรกิจไดมีการตอบรับกับความคาดหวังที่เปล่ียนไป และ
ใหความสําคัญกับการดําเนินงานท่ีแสดงใหเห็นถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Pinto et al., 2014) 
เพื่อจะทําใหเกิดการพัฒนาไปสู ความยั่งยืนของธุรกิจและ
สังคมโดยรวม (Gunawan and Hermawan, 2013; 
Fuente et al., 2017)

องคกรธุรกิจไดเปดเผยขอมูลกิจกรรมที่ไดดําเนินการ 
เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและการตระหนักถึง
ความสําคัญของสิ่งแวดลอมในรายงานประจําปหรือใน
รายงานที่จัดทําแยกเลม อาทิเชน รายงานความรับผิดชอบ
ตอสงัคม (CSR Report) รายงานความยัง่ยนื (Sustainability 
Report) เนื่องจากไดเล็งเห็นวาการเปดเผยขอมูลดังกลาว
เปนวิธีทางท่ีสําคัญวิธีหน่ึงในการส่ือสารขอมูลขาวสารการ

ดําเนินการอันเก่ียวเนื่องกับความรับผิดชอบตอสังคมของ
กิจการใหผู มีสวนไดเสียที่เก่ียวของและสังคมไดรับทราบ 
(Dhaliwal et al., 2011; Chan et al., 2014; Pinto et 
al., 2014) ทั้งนี้ ในการเปดเผยขอมูล CSR ของกิจการนั้น
เปนการเปดเผยขอมูลโดยสมัครใจ (Voluntary Disclosure) 
(Dhaliwal et al., 2011; Gunawan and Hermawan, 
2013) ภายใตแนวทางปฏิบัติที่กิจการสามารถเลือกใชได
อยางหลากหลาย (Verbeeten et al., 2016) ในชวงเวลา
ปจจุบัน Global Reporting Initiative (GRI) reporting 
guidelines เปนแนวทางปฏิบัติที่ไดรับความนิยมในการ
รายงานขอมูล CSR ของกิจการ (Fuente et al., 2017)

สําหรับประเทศไทย แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบ
ตอสังคมไดรับความสนใจเชนกัน ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  (ตลท . )  จัดตั้ งสถาบันธุร กิจเพื่ อสั งคม 
(Corporate Social Responsibility Institute) ในป 
2551 เพื่อสงเสริมและใหความรูเรื่องความรับผิดชอบตอ
สังคมแกบริษัทจดทะเบียน สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมไดออก
แนวปฏิบัติทางดานความรับผิดชอบตอสังคม (เรื่อง ‘เข็มทิศ
ธุรกิจเพ่ือสังคม’) เพื่อใชเปนหลักการและแนวทางเบ้ืองตน
ในการดําเนินการเร่ือง CSR สําหรับบริษัทจดทะเบียนท่ี
สนใจ ตอมาในป 2555 ตลท.จัดทําหนังสือ ‘แนวทางความ
รับผิดชอบตอสังคมของกิจการ’ เพื่อใหบริษัทจดทะเบียน
และวิสาหกิจทั่วไปมีแหลงขอมูลและแนวทางปฏิบัติสําหรับ
เปดเผยขอมลูความรบัผดิชอบตอสงัคม3 และสามารถเปดเผย
ขอมูลไดโดยสมัครใจ ในป 2556 สํานักงานคณะกรรมการ

1 คณะทํางานสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมของบริษัทจดทะเบียน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ไดใหความหมาย CSR ไววา “CSR หมายถึง การดําเนินกิจการภายใตหลักจริยธรรมและการกํากับที่ดี ควบคูไปกับการ

ใสใจและดูแลรักษาสังคมและส่ิงแวดลอมเพื่อนําไปสูการพัฒนากิจการอยางย่ังยืน”
2 บทความวิจัยของ Fuente et al. (2017) เปนบทความท่ีตีพิมพใน Journal of Cleaner Production ฉบับที่ 141 ป ค.ศ. 2017 และ

ไดรับการเผยแพรลวงหนาทางออนไลนตั้งแตวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) (ที่มา: Journal homepage: www.elsevier.

com/locate/jclepro)
3 แนวทางปฏิบัติประกอบดวย 10 หัวขอ คือ การกํากับดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม การตอตานการทุจริต

การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ความรับผิดชอบตอผูบริโภค การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษา

สิ่งแวดลอม นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม และการจัดทํารายงานดานสังคมและส่ิงแวดลอมDo
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การเป�ดเผยข�อมูลความรับผิดชอบต�อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยท่ีมีรายช่ือหลักทรัพย�ในกลุ�มดัชนี SET100

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดสงเสริม
ใหบริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
เพ่ือชวยเสริมสรางความย่ังยืนของกิจการและสังคม และ
ไดปรับปรุงรูปแบบรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ใหม
โดยเพิ่มเติมใหมีการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคม 
ทั้งนี้ บริษัทตองนําสงแบบ 56-1 รูปแบบใหมสําหรับขอมูล

ประจําปที่นําสง ก.ล.ต. ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 
เปนตนไป ดังนั้น บริษัทที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ตองนําสงขอมูลประจําป 2556 
ตามรูปแบบใหม ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบหัวขอ
การเปดเผยขอมูลบริษัทในแบบ 56-1 รูปแบบที่ปรับปรุง
ใหมและรูปแบบเดิม ซึ่งจะเห็นไดวาขอมูลความรับผิดชอบ

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบหัวขอการเปดเผยขอมูลบริษัทในแบบ 56-1 รูปแบบที่ปรับปรุงใหมและรูปแบบเดิม

หัวข�อการเป�ดเผยข�อมูล (รูปแบบใหม�) หัวข�อการเป�ดเผยข�อมูล (รูปแบบเดิม)

สวนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3. ปจจัยความเส่ียง 3. ปจจัยความเส่ียง

4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5. ขอพิพาททางกฎหมาย 5. ขอพิพาททางกฎหมาย

6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น 6. ขอมูลทั่วไป

7. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ

สวนท่ี 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 8. โครงสรางเงินทุน

8. โครงสรางการจัดการ 9. การจัดการ

9. การกํากับดูแลกิจการ*

10. ความรับผิดชอบตอสังคม*

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง* 10. การควบคุมภายใน

12. รายการระหวางกัน 11. รายการระหวางกัน

สวนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน*

13. ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล การรับรองความถูกตองของขอมูล

เอกสารแนบ เอกสารแนบ

หมายเหตุ : * หมายถึง เพิ่มหัวขอหรือเนื้อหา
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บทความวิจัย

ตอสังคมถูกกําหนดใหเปดเผยภายใตหัวเรื่องที่ 10 สําหรับ
แบบ 56-1 รปูแบบใหม ในขณะทีข่อมลูดงักลาวไมถกูกาํหนด
ใหรายงานในแบบ 56-1 รูปแบบเดิม

การเปดเผยขอมูลเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมภายใต
แบบ 56-1 รูปแบบใหมนั้น ก.ล.ต. ใหบริษัทคํานึงถึง
แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการที่จัดทําโดย 
ตลท. ซึ่งมีหลักการ 8 ขอ ไดแก (1) การประกอบกิจการ
ดวยความเปนธรรม (2) การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน (4) การปฏิบัติตอแรงงานอยาง
เปนธรรม (5) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค (6) การดูแล
รักษาสิ่งแวดลอม (7) การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และ 
(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซ่ึงไดจากการ
ดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอมและผูมี
สวนไดเสีย

ก.ล.ต. กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนเปดเผยขอมูลความ
รับผิดชอบตอสังคมภายใตหลักการ 8 ขอในแบบรายการ
ขอมูลประจําปตั้งแตตนป 2557 อยางไรก็ตาม ก.ล.ต. ให
บริษัทถือวาหลักการ 8 ขอเปนเพียงแนวทางปฏิบัติมิใช
กรอบการรายงานท่ีตายตัว ทําใหบริษัทสามารถพิจารณา
เปดเผยขอมูลโดยสมัครใจในขอบเขตที่ไดดําเนินการแลว
หรือมีความพรอมที่จะเปดเผยและไมจําเปนตองเปดเผย
ขอมูลครบถวนในทุกหลักการ (พิริยาภรณ อันทอง, 2557) 
ดังนั้น จึงทําใหเกิดคําถามวิจัยที่วาภายใตแนวทางปฏิบัติ
ในการเปดเผยขอมูลตามหลักการ 8 ขอนั้น ขอมูลความ
รับผิดชอบตอสังคมของบริษัทจดทะเบียนทั้งในรูปแบบ
ปริมาณและเน้ือหาสําหรับชวงเวลาท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง
ในการรายงานขอมูลประจําปที่สําคัญเชนน้ีมีลักษณะเปน
เชนใด งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณและเน้ือหา

การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสําหรับป 
2556 และป 2557 ซึ่งเปนสองปแรกที่แบบ 56-1 รูปแบบ
ใหมมีผลบังคับใช4 อีกท้ัง ศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมในระหวาง
สองปดังกลาว

วัตถุประสงค�ของการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ (1) ศึกษา

ปริมาณและเน้ือหาการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอ
สังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แห ง
ประเทศไทยที่มีรายชื่อหลักทรัพยในกลุ มดัชนี SET100 
สําหรับป 2556 และป 2557 ตามแนวทางความรับผิดชอบ
ตอสังคมท่ีจัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่ง
กําหนดหลักการไว 8 ขอ และ (2) ศึกษาทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคม
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ที่มีรายช่ือหลักทรัพยในกลุมดัชนี SET100 ในระหวาง
ป 2556 และป 2557

ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยนี้ศึกษาการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบ

ตอสังคมของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยสําหรับขอมูลประจําป 2556 และป 2557 ตาม
แนวทางความรบัผดิชอบตอสงัคมทีจ่ดัทําโดยตลาดหลกัทรพัย
แหงประเทศไทย ซึ่งมีหลักการ 8 ขอ โดยคัดเลือกประชากร
ที่ศึกษาจากบริษัทในกลุมหลักทรัพยที่มีมูลคาตามราคา
ตลาด (Market Capitalization) และสภาพคลองในการ

4 บริษัทจดทะเบียนตองนําสงแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ใหกับ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 

สําหรับขอมูลประจําป 2556 บริษัทที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไปจะตองนําสงแบบ 56-1

ให ก.ล.ต. ตามรูปแบบใหมที่รวมขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมไวดวย ดังนั้นในศึกษาการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมสําหรับ

ขอมูลประจําป 2556 และป 2557 สําหรับงานวิจัยนี้จึงเปนการศึกษาการเปดเผยขอมูลในชวง 2 ปแรกที่แบบ 56-1 รูปแบบใหมมีผล
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การเป�ดเผยข�อมูลความรับผิดชอบต�อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยท่ีมีรายช่ือหลักทรัพย�ในกลุ�มดัชนี SET100

ซื้อขายสูงจํานวน 100 หลักทรัพย (ที่เรียกวา บริษัท
จดทะเบียนท่ีมีรายช่ือหลักทรัพยในกลุมดัชนี SET100)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 ในการ
เลือกศึกษาบริษัทในกลุมน้ีมีเหตุผลดังนี้ ก.ล.ต. กําหนดให
บริษัทจดทะเบียนเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคม
ในแบบ 56-1 อยางไรก็ตาม บริษัทสามารถเปดเผยขอมูล
โดยสมัครใจในขอบเขตท่ีไดดําเนินการไปแลวและไมมี
ความจําเปนตองเปดเผยขอมูลครบทุกหลักการ ดังนั้น การ
เลือกศึกษาการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของ
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหลักทรัพยในกลุมดัชนี SET100 
ซึ่งเปนกิจการท่ีมีขนาดใหญจะทําใหมั่นใจถึงโอกาสท่ีกิจการ
จะเปดเผยขอมูล (Ratanajongkol et al. 2006; Chan 
et al. 2014) และทําใหการศึกษาลักษณะการเปดเผยขอมูล
ภายใตหลักการครบทั้ง 8 ขอนาจะเกิดขึ้นได สําหรับการ

เก็บขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทจดทะเบียน
ที่มีรายชื่อหลักทรัพยในกลุ มดัชนี SET100 เปนการเก็บ
ขอมูลจากแบบ 56-1 ที่มีการเผยแพรไวในเว็บไซตของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

แนวคิดในการเป�ดเผยข�อมูลความรับผิดชอบต�อสังคม
ของกิจการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง

ทฤษฎีความชอบธรรม (Legitimacy Theory) และ
ทฤษฎีเกี่ยวกับผู มีสวนไดเสีย (Stakeholder Theory)
เป นสองทฤษฎีหลักที่ถูกนํามาใช อธิบายแนวคิดในการ
เป ด เผยข อมูลความรับผิดชอบต อสั งคมของกิจการ 
(Ratanajongkol et al. 2006; Chan et al., 2014; 
Pinto et al., 2014; Noronha and Sammi, 2015; 
Fuente et al., 2017) ทฤษฎีความชอบธรรมพิจารณาการ
มีปฏิสัมพันธระหวางกิจการกับสังคมโดยรวม ในขณะที่
ทฤษฎีเก่ียวกับผู มีสวนไดเสียเนนถึงการมีปฏิสัมพันธของ
กิจการตอกลุ มผู มีส วนไดเสียที่เกี่ยวของ ทฤษฎีทั้งสอง
กลาวไวในทํานองเดียวกันวาการประกอบธุรกิจของกิจการ
ใหประสบผลสําเร็จและนําไปสูความย่ังยืนตอไปในอนาคต 
กิจการตองพึ่งพาทรัพยากรและการยอมรับหรือสนับสนุน

จากสังคมและกลุมผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับกิจการ เชน 
ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา คูแขง ภาครัฐและชุมชน 
เปนตน เมื่อสังคมมีความคาดหวังใหกิจการมีบทบาทและ
เขามามีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคม อีกทั้งผู มี
ส วนไดเสียเรียกรองใหกิจการรับผิดชอบและตอบสนอง
ความตองการของตน เชน การจางแรงงานท่ีเปนธรรม
การประกอบกิจการที่เปนธรรมกับคูคา ความรับผิดชอบตอ
ลูกคาในการผลิตสินคาหรือใหบริการที่ดี เปนตน ดังนั้น
เพื่อตอบสนองตอความคาดหวังของสังคมและแสดงความ
รับผิดชอบตอความตองการของกลุมผูมีสวนไดเสียกิจการ 
กิจการมีความจําเปนในการประกอบธุรกิจที่มุ งเนนความ
รับผิดชอบตอสังคมและกลุมคนท่ีเก่ียวของ อีกท้ังกิจการมี
ความจําเป นในการเผยแพรข อมูลข าวสารอันเกี่ยวกับ
กิจกรรม CSR ใหสังคมและกลุมคนท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
(Chan et al., 2014; Pinto et al., 2014)

การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมทําให
กิจการมีตนทุนในการดําเนินการสวนเพ่ิม อยางไรก็ตาม 
กิจการเล็งเห็นถึงประโยชนที่ ได รับว ามีมากกวาต นทุน
สวนเพ่ิม (Gunawan and Hermawan, 2013) กิจการ
จึงเปดเผยขอมูลถึงแมวาจะเปนการเปดเผยโดยสมัครใจ 
(Dhaliwal et al., 2011) ประโยชนที่กิจการไดรับจาก
การเปดเผยขอมูลรวมถึง (ก) การยอมรับและไดรับการ
สนับสนุนจากสังคมและผูมีสวนเก่ียวของกับกิจการ (ข) การ
มีชื่อเสียงวาเปนกิจการท่ีดี (ค) การมีตนทุนในการจัดหา
ทรัพยากรเพ่ือนํามาใชในการดําเนินงานท่ีไมสูงมากอันเปน
ผลมาจากการมีชื่อเสียงวาเปนกิจการที่ดี (ง) การดึงดูด
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพใหมารวมงานและสามารถ
รักษาบุคคลากรที่มีคุณภาพให ทํางานกับองค กรได ใน
ระยะยาว (จ) การมีผลประกอบการที่ดีเนื่องจากสามารถ
ประหยัดตนทุนในการดําเนินงาน (Chan et al., 2014) 
นอกจากน้ี กิจการมีความมุงหวังวาการดําเนินการและ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ CSR จะสงเสริมใหกิจการพัฒนา
ไปสูความยั่งยืนในอนาคต (Gunawan and Hermawan, 
2013)Do
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กิจการไดเปดเผยขอมูลกิจกรรมที่ไดดําเนินการ เพื่อ
แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและการตระหนักถึง
ความสําคัญของส่ิงแวดลอมในรายงานประจําป รายงาน
ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Report) หรือรายงาน
ความยั่งยืน (Sustainability Report) Ratanajongkol
et al. (2006) ศึกษาลักษณะการเปดเผยขอมูลความ
รับผิดชอบตอสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยท่ีมี Market Capitalization ที่มากท่ีสุด
จํานวน 40 บริษัทในชวงป ค.ศ. 1997 ค.ศ. 1999 และ 
ค.ศ. 2001 โดยเก็บขอมูลจากรายงานประจําป ผลการศึกษา
พบวาบริษัทเปดเผยขอมูล CSR เพ่ิมขึ้นตลอดชวงเวลา
ที่ทําการศึกษาและบริษัทใหความสําคัญกับขอมูลทรัพยากร
บุคคล (Human Resources) ชุมชนและส่ิงแวดลอม
เปนหลัก Gunawan and Hermawan (2013) ศึกษาการ
เปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมในรายงานประจําป
เช นกัน โดยศึกษาขอมูลของบริษัท (จดทะเบียนและ
ไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย) ที่จัดตั้งอยู ในประเทศ
แถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในป ค.ศ. 2007 และ 
ค.ศ. 2008 ผลการศึกษาพบวาบริษัทมีการเปดเผยขอมูล
เพื่อแสดงใหเห็นวาไดดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี และสําหรับข อมูล CSR บริษัทเน นการใหข อมูล
ทรัพยากรบุคคลมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ Ratanajongkol et al. (2006) นอกจากนี้ Noronha 
and Sammi (2015) ศึกษาพฤติกรรมการเปดเผยขอมูลตอ
สังคมที่ปรากฏใน CSR Report ของธนาคารท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยเซี่ยงไฮในชวงป ค.ศ. 2008–2012
โดยผูวิจัยเลือกป ค.ศ. 2008 เปนปแรกที่ศึกษา เนื่องจาก
เปนปที่ตลาดหลักทรัพยฯ ออกแนวทางปฏิบัติในการเปดเผย
ขอมูลตอสังคมและผลักดันใหกิจการเปดเผยขอมูล ผลการ
วิจัยแสดงใหเห็นวาการมีแนวทางปฏิบัติดาน CSR สงผลให
ธนาคารเปดเผยขอมูลใน CSR Report มากขึ้น และปริมาณ
การเปดเผยขอมูล CSR มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตลอดชวงเวลาของ
การศึกษา ซึ่งธนาคารเนนการใหขอมูลทั้งดานสิ่งแวดลอม 
สังคมและเศรษฐกิจ

แนวทางปฏิบัติในการเป�ดเผยข�อมูลความรับผิดชอบ
ต�อสังคมตามหลักการ 8 ข�อของตลาดหลักทรัพย�แห�ง
ประเทศไทย

ในการศึกษาลักษณะการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบ
ตอสังคมของบริษัท งานวิจัยนี้ได ยึดแนวทางปฏิบัติใน
การเป ดเผยขอมูลตามหลักการ 8 ขอที่จัดทําขึ้นโดย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย, 2555) หลักการ 8 ขอ ไดแก (1) การ
ประกอบกิจการด วยความเป นธรรม (Society/Fair 
Operating Practices) (2) การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 
(Anti-Corruption) (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน (Human 
Rights) (4) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม (Labor 
Practices) (5) ความรับผิดชอบตอผู บริโภค (Product 
Responsibility/Consumer Issues) (6) การดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม (Environment) (7) การรวมพัฒนาชุมชนหรือ
สังคม (Community Involvement & Development) 
และ (8) การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรม ซึ่งไดจาก
การดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม
และผูมีสวนไดเสีย (CSR Innovation) รายละเอียดของ
เนื้อหาและตัวอยางแนวทางปฏิบัติในการเปดเผยขอมูล
สําหรับแตละหลักการดังตอไปนี้

(1) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม คือ การ
แขงขันทางธุรกิจอยางเปนธรรม การสงเสริมความรับผิดชอบ
ตอสังคมในหวงโซคุณคา (Supply Chain) การเคารพสิทธิ
ในทรัพยสินของผูอื่นและการเกี่ยวของกับการเมืองอยางมี
ความรับผิดชอบ กิจการหามผูบริหารและพนักงานในกิจการ
ตาง ๆ  เชน การชักใย การขมขู และการบีบบังคับที่จะ
สามารถบ่ันทอนกระบวนการทางการเมือง โดยมีตัวอยาง
แนวทางปฏิบัติดังนี้

สงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม มีการกําหนดข้ันตอน
ปฏิบัติและมาตรการปองกันการเขาไปเก่ียวของกับการ
แขงขันที่ไมเปนธรรม สนับสนุนการตอตานการผูกขาด
และการทุมตลาด และไมฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติ
หรือทางสังคม สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในDo
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หวงโซคุณคา มีการกําหนดมาตรการท่ีเกี่ยวกับสังคม
และสิ่งแวดลอมไวในนโยบายขอปฏิบัติในการจัดซ้ือของ
บริษัท การกระจายสินคาและการทําสัญญาเพื่อเพิ่มพูน
ความสอดคลองระหวางการปฏิบัติกับเปาหมายดานความ
รับผิดชอบตอสังคม สงเสริมการปฏิบัติตอกันอยางเปนธรรม
ทั่วทั้งหวงโซคุณคาทั้งในดานตนทุนและผลตอบแทนใน
การดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม สงเสริมการ
เคารพสิทธิในทรัพยสิน ประยุกตนโยบายและขอปฏิบัติ
ซึ่งสงเสริมการเคารพสิทธิในทรัพยสินและความรู ดั้งเดิม
ไมเข าไปเกี่ยวของกับกิจกรรมใด  ๆ  อันเปนการละเมิด
ทรัพยสิน ไดแก การใชตําแหนงทางการตลาดท่ีเหนือกวา
ในทางมิชอบ การผลิตของปลอมและการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา ชําระคาการใชหรือไดมาซึ่งทรัพยสินอยาง
เปนธรรม เปนตน

(2) การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น คือ กําหนด
นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทั้งในกิจการและผู มี
สวนไดเสียอื่น ๆ  พรอมแนวปฏิบัติใหหนวยงานเก่ียวของได
ปฏิบัติตามนโยบายท่ีไดกําหนดไวและติดตามผล พรอมทํา
รายงานเปดเผยผลการดําเนินงานและความคืบหนา โดยมี
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติดังน้ี

การปฏิบัติทั่วไป การบริหารความเส่ียง กิจการพึง
ระบุความเสี่ยงและสาเหตุการทุจริตแลวดําเนินการปฏิบัติ 
เพื่อปองกัน ตลอดจนรักษาและปฏิบัติตามนโยบายตอตาน
การทุจริตโดยตอเนื่อง สงเสริมใหมีการอบรม ใหรางวัลจูงใจ
พนักงานและตัวแทนของกิจการในการขจัดการติดสินบน 
สรางและรักษาระบบตอตานการทุจริตที่มีประสิทธิผล การ
ปฏิบัติแบบกลุมความรวมมือ นอกจากแนวทางปฏิบัติทั่วไป
แลว การรวมมือกันเองระหวางกลุมกิจการ (Collective 
Action) เพ่ือรวมกันกําหนดกรอบการปฏิบัติแบงปนกรณี
ศึกษาและแนวทางแกปญหา และถายทอดแบบอยางการ
ปฏิบัติที่ดีใหกับพนักงาน

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน คือ กิจการตองเคารพ
ตอชีวิตและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของทุกคน ซึ่งเปน

รากฐานหน่ึงของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โดยมีตัวอยางแนวทางปฏิบัติดังนี้

การจัดทํานโยบายดานสิทธิมนุษยชน สงเสริมใหมีการ
เฝาระวังการปฏิบัติตามขอกําหนดดานสิทธิมนุษยชนภายใน
กิจการของตน และกระตุ นใหมีการปฏิบัติตามหลักการ
สิทธิมนุษยชนอันเปนมาตรฐานสากล ซึ่งครอบคลุมไปถึง
กิจการในเครือ ผู ร วมทุนและคูคา พรอมจัดทํานโยบาย
ดานสิทธิมนุษยชนสําหรับกิจการ ครอบคลุมต้ังแตระดับ
คณะกรรมการและผู บริหาร  ลงไปถึงระดับพนักงาน
ผูปฏิบัติงาน การบริหารจัดการความเส่ียงและการนําไป
ปฏิบัติ มีการวางแผนการดําเนินโครงการของกิจการอยาง
รอบคอบ ระมัดระวัง ประเมินความเปนไปไดของโครงการ 
วาจะสงผลกระทบตอการละเมิดสิทธิของพนักงาน ชุมชน 
และสังคมในสภาพแวดลอม พรอมท้ังหามาตรการปองกัน 
กลไกการคุมครอง เยียวยาและการมีสวนรวม กําหนดแนว
แกไขปญหาท่ีเกิดจากผลกระทบในทางลบท่ีเปนการละเมิด
สิทธิมนุษยชนท่ีมาจากการตัดสินใจ และการดําเนินกิจการ
ในดานตาง ๆ  และปรับปรุงใหดีขึ้น สงเสริมและเปดโอกาส
ใหพนักงาน ชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น หากมีการกระทําของกิจการหรือบุคลากรในกิจการ
ที่อาจเปนการละเมิดสิทธิ เพื่อเปนประโยชนในการสะทอน
ปญหาและคนหาแนวทางแกไข

(4) การปฏิบติัตอแรงงานอยางเปนธรรม คอื แรงงาน
มีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะเลือกทํางานไดตามความตองการ
ของตน และมีสิทธิที่จะอยูในสภาพการทํางานท่ีดี มีความ
ยุติธรรม โดยมีตัวอยางแนวทางปฏิบัติดังนี้

การไมเลือกปฏิบัติในการจางงาน จัดทํานโยบายการ
จางงานที่ปลอดจากการเลือกปฏิบัติ ยืนยันความเสมอภาค
ทางโอกาสในการพิจารณาและตัดสินการจางงาน ไมปลด
หรือเลิกจางพนักงานอันเปนการตัดสินใจของผู แทนฝาย
บริหารแตเพียงฝายเดียว หรือการตัดสินใจน้ันอยูบนฐาน
ของการเลือกปฏิบัติ การไมใชแรงงานบังคับ ไมมีการบังคับ
ใหคนงานทํางานลวงเวลา เพื่อแลกกับการไมถูกลงโทษหรือ
หักคาจาง หรือใหทํางานเกินชั่วโมงทํางานปกติมากเกินไป Do
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หากมีการจางงานคนงานโยกยายถ่ินฐานหรือแรงงานขามชาติ 
ตองไมยึดเอกสารประจําตัวหรือหนังสือเดินทางของแรงงาน
เหลานี้ไว  เพื่อถ วงร้ังใหคนงานอยู กับตนจนครบระยะ
สัญญาจาง ความคุมครองทางสังคม กําหนดเงื่อนไขการ
จางงานที่เปนธรรมสําหรับพนักงาน และใหพนักงานไดรับ
คาตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ หรือตามขอตกลงรวม
ระหวางนายจางและลูกจาง โดยพิจารณาความพอเพียง
ตอความจําเปนของพนักงานและครอบครัวเปนอยางนอย 
และตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานการครองชีพ
ที่เหมาะสม สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
มีการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ของสถานประกอบการ จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล สื่อสาร
และใหความรูแกพนักงานเก่ียวกับขอกําหนดวาดวยวิธีปฏิบัติ
ที่ปลอดภัยในการทํางานตาง ๆ  และใหแนใจวาพนักงาน
เขาใจและทําตามระเบียบปฏิบัติไดถูกตอง

(5) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค คือ กิจการตอง
ผลิตสินคาและใหบริการที่ปลอดภัยตอชีวิตและสุขอนามัย
ของผูบริโภค มีการจัดเก็บขอมูลผูบริโภคที่มีประสิทธิภาพ 
ใหขอมูลและความรูที่จําเปนตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
และบริการที่ตรงตามจริงและเพียงพอ โดยมีตัวอย าง
แนวทางปฏิบัติดังนี้

การตลาดที่เปนธรรม การกําหนดราคาสินคาและ
บริการอยางสมเหตุสมผล การขายและการโฆษณาควร
นําเสนอวาการบริโภคสินคาและบริการเหลานั้นจะกอใหเกิด
ความคุมคาอยางไรดวยเหตุผลท่ีเปนความจริง ควรใหขอมูล
อยางพอเพียงเพ่ือการตัดสินใจ การผลิตสินคาและบริการ
ที่ปลอดภัยและไมเปนอันตรายตอสุขภาพของผู บริโภค
ผู ประกอบการตองปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบ
ขอบังคับดานความปลอดภัยระดับประเทศหรือระดับสากล 
ถาเปนไปไดควรปฏิบัติใหเขมงวดกวามาตรฐานขั้นตํ่าดาน
ความปลอดภัย เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุที่สืบเนื่องจากสินคา
และบริการ การจัดเก็บขอมูลผูบริโภคอยางปลอดภัย ชี้แจง
วัตถุประสงคของการเก็บขอมูลสวนตัวและการนําไปใชโดย

ใหผูบริโภคทราบกอนท่ีจะดําเนินการ จัดเก็บขอมูลสวนตัว
ของผูบริโภคอยางปลอดภัย ไมสงตอขอมูลผูบริโภคใหกับ
ผูอื่นนอกจากจะไดรับความยินยอมจากผูบริโภคกอน การ
พัฒนาสินคาและบริการของกิจการใหเกิดประโยชนตอสังคม
และสิ่งแวดลอม ผูประกอบการควรผลิตสินคาหรือบริการที่
ไมกอใหเกิดผลกระทบในแงลบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม 
ในทางกลับกัน ควรผลิตสินคาหรือบริการที่กอใหเกิดผลดีตอ
สุขภาพ สังคมและสิ่งแวดลอม โดยพิจารณาอายุการใชงาน
และวงจรชีวิตของสินคา เพื่อใหเกิดการบริโภคอยางยั่งยืน 
การใหความรูและขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาและบริการ ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาอยางครบถวนเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจซื้อสินคา ไดแก ขอมูลดานคุณภาพ 
นํ้าหนัก ราคา บริการหลังการขาย รวมทั้งใหคําแนะนํา
หรือคูมือการใชงานและการเก็บรักษา กระตุนใหผูบริโภค
เห็นความสําคัญของการใชสินคาและบริการท่ีคํานึงถึง
สิ่งแวดลอมและสังคม

(6) การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม คือ การเพิ่มมูลคาและ
สรางความย่ังยืนใหกับกิจการ รวมถึงสังคมและประเทศชาติ
ดวยการจัดการสิ่งแวดลอม มีตัวอยางแนวทางปฏิบัติดังนี้

การปองกันมลภาวะ วางแผน จัดการและควบคุม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีกอใหเกิดมลพิษท่ีหลุดรอดจาก
กระบวนการจัดการของเสียในโรงงาน การใชและการกําจัด
สารเคมีที่เปนพิษอันตราย ตลอดจนมลพิษในรูปแบบอื่น ๆ  
เชน เสียง กลิ่น แสงจา ประกายไฟ ความสั่นสะเทือน รังสี
และเช้ือโรคตาง ๆ  การใชทรัพยากรอยางย่ังยืน ควบคุม
อัตราการใชทรัพยากรในการผลิตของกิจการใหตํ่ากวาอัตรา
การฟนคืนของทรัพยากรท่ีใช หรือในกรณีที่เปนทรัพยากร
ที่ใช แลวหมดไปตองมีอัตราการฟ นคืนของทรัพยากรที่
ทดแทนกันไดในระดับที่เหมาะสม การปกปองส่ิงแวดลอม
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการบูรณะท่ีอยูอาศัย
ตามธรรมชาติ สรางความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและ
ตอสังคม เพื่อปกปองสภาพตามธรรมชาติและชวยบูรณะ
ที่อยูอาศัยตามธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตตาง ๆ  ซึ่งเปนพื้นฐาน
ของระบบนิเวศในสิ่งแวดลอมDo
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การเป�ดเผยข�อมูลความรับผิดชอบต�อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยท่ีมีรายช่ือหลักทรัพย�ในกลุ�มดัชนี SET100

(7) การร วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม คือ การ
รวมพัฒนาชุมชนและสังคมมีจุดมุ งหมายเพ่ือพัฒนาและ
สงเสริมความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟ นฟู
สังคมและวัฒนธรรม มีตัวอยางแนวทางปฏิบัติดังนี้

การมีสวนรวมของชุมชน กิจการควรคํานึงถึงความ
ตองการในการทํากิจกรรมของกิจการท่ีจะทําใหแกชุมชน
นั้น  ๆ  ผานการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
การใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในทุก ๆ  ดาน ทั้งดาน
การพัฒนาเศรษฐกิจ การปรับปรุงคุณภาพชีวิต สังคม 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสงเสริมและสนับสนุนการ
ศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมในชุมชน สนับสนุน
ใหเกิดการมีสวนรวมระหวางกิจการและชุมชนในดานการ
ศึกษา การรักษาวัฒนธรรมและคุมครองมรดกทางวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง กิจกรรมของกิจการท่ีมีผลกระทบกับ
วัฒนธรรมน้ัน รวมทั้งสงเสริมการใชความรู แบบดั้งเดิม
และวิถีชีวิตชุมชนพ้ืนเมืองเพ่ือใหชุมชนเกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน การลงทุนทางสังคม เปนการลงทุนที่ใหผลตอบแทน
ระยะยาว ประกอบดวยการลงทุนทางดานการศึกษา การ
รักษาพยาบาล สาธารณสุขและการใหสวัสดิการสังคม
ซึ่งการลงทุนทางสังคมน้ีเปล่ียนแปลงไปตามระดับการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ สังคม โครงสรางประชากร สภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติและกฎหมายสนธิสัญญา

(8) การมีนวตักรรมและเผยแพรนวตักรรม ซึง่ไดจาก
การดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม 
และผูมีสวนไดเสีย คือ การดําเนินกิจการท่ีสามารถสราง
สิ่งใหม ๆ  ที่มีมูลคาและคุณคาใหเกิดผลกระทบในเชิงบวก
กอใหเกิดผลิตภาพหรือมูลคาเพิ่มขึ้น และเปนที่มาของ
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยมี
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี

นวัตกรรมที่เปนความรับผิดชอบตอสังคมระดับหนาที่ 
มุงพัฒนานวัตกรรมที่สรางมาตรฐานสินคา บริการ หรือ
การทํางาน โดยไมขัดตอกฎหมายและศีลธรรม รวมถึง
การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานดานสังคม สิ่งแวดลอม
และผลประกอบกิจการ อันจะชวยปองกันความเส่ียงและ
สรางความยั่งยืนใหกับกิจการ กิจการตองกําหนดวิสัยทัศน 
พันธกิจ และนโยบายที่สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมอยาง
มีความรับผิดชอบตอสังคมไว เพื่อใหมีแนวทางที่ชัดเจน

นวัตกรรมท่ีเปนความรับผิดชอบตอสังคมระดับบุคคล 
การเปดโอกาสใหพนักงานทําประโยชน หรือแสดงความ
เสียสละใหสังคม ทําใหเกิดประสบการณเรียนรูที่สามารถ
เปลี่ยนทัศนคติที่มีต อสิ่งรอบตัวในทางที่ดีขึ้นได  ทําให
พนักงานมีคานิยมท่ีดีในการทํางาน และมีความสามารถ
เช่ือมโยงเปาหมายทางนวัตกรรมของกิจการเขากับการ
แกปญหาของลูกคาและสังคมไดอยางแทจริง

ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรท่ีศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษาปริมาณ และเนื้อหาการ

เปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสําหรับป 2556 และ
สําหรับป 2557 (ตามท่ีระบุในวัตถุประสงคของงานวิจัยที่ 
1) ไดแก บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหลักทรัพยในกลุมดัชนี 
SET1005 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 (สาํหรบัป 2556) 
และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (สําหรับป 2557) 
สําหรับประชากรท่ีใชในการศึกษาทิศทางการเปล่ียนแปลง
ของการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท
จดทะเบียนฯ ระหวางป 2556 และป 2557 (ตามที่ระบุ
ในวัตถุประสงคของงานวิจัยที่ 2) ไดแก บริษัทจดทะเบียน
ที่มีรายชื่อหลักทรัพยในกลุมดัชนี SET100 ณ 31 ธันวาคม

5 ในการจัดประเภทเปนกิจการในกลุมดัชนี SET100 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะคัดเลือกมาจากกลุมหลักทรัพยที่มีมูลคาตาม

ราคาตลาดและสภาพคลองในการซ้ือขายสูงจํานวน 100 หลักทรัพยDo
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บทความวิจัย

ของทั้งป 2556 และป 2557 เทานั้นเนื่องจากรายชื่อ
หลักทรัพยในกลุ มดัชนี SET100 ของทั้ง 2 ปมีโอกาส
ที่จะแตกตางกันอันเปนผลมาจาก ตลท.พิจารณาปรับรายช่ือ
หลักทรัพยในกลุมดัชนี SET100 ทุก ๆ  6 เดือน6

2. วิธีการวิจัย
งานวิจัยน้ีเก็บขอมูลทุติยภูมิ โดยเก็บขอมูลความ

รับผิดชอบตอสังคมตามหลักการ 8 ขอของบริษัทจดทะเบียน
ที่มีรายช่ือหลักทรัพยในกลุมดัชนี SET100 จากแบบแสดง
รายการขอมูลประจําปของกิจการ (แบบ 56-1) ซึ่งไดมีการ
เผยแพรไวในเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย7 
ทั้งนี้ การเก็บขอมูลสามารถรวบรวมไดจากแหลงขอมูลอื่นที่
บริษัทไดเขียนอางอิงไวในแบบ 56-1 เชน รายงานประจําป 
รายงานความย่ังยืน เปนตน เน่ืองจาก ก.ล.ต. อนุญาตให
บริษัทเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมในแบบ 56-1 
รายงานประจําป หรืออางอิงไปยังรายงานที่จัดทําแยกเลม
ที่เปดเผยในเว็บไซตของบริษัท8

ในการศึกษาปริมาณการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบ
ตอสังคมตามหลักการ 8 ขอ งานวิจัยน้ีเลือกใชการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเปนวิธีหนึ่งที่นํามาใช
ในงานวิจัยเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอ
สังคมของกิจการอยางแพรหลาย (Milne and Adler, 
1999) อาทิเชน งานวิจัยของ Abbot and Monsen, 
1979; Da Silva Monteiro and Aibar-Guzman, 2010; 
Verbeeten et al., 2016 เนื่องจากการวิเคราะหเนื้อหา
เปนวิธีที่ชวยในการแยกแยะขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Information) เชน ขอมูลในรูปแบบขอความ เปนตน เพื่อ
นํามาสรางสเกลสําหรับใชวัดในเชิงปริมาณ (Quantitative 
Scales) (Abbot and Monsen, 1979; Krippendorff, 
1989; Verbeeten et al., 2016) ซึ่งจะชวยทําใหการ

ศึกษาการเปดเผยขอมูลทําไดทั้งในสวนการวัดปริมาณและ
การพิจารณาเนื้อหาของการเปดเผย (Hooks and Van 
Staden, 2011)

การวิเคราะหเน้ือหาจะตองมีการเลือกหนวยของเน้ือหา 
(Content Unit) เพื่อเปนเกณฑในการสรางสเกลการวัด
เชิงปริมาณของการเปดเผยขอมูล ซึ่งหนวยของเนื้อหามี
หลายประเภท ไดแก การนับจํานวนคํา (Words) การ
นับจํานวนประโยค (Sentences) และการนับจํานวนหนา 
(Pages) เปนตน (Gray et al.,1995) การเลือกหนวยที่ใช
ในการวิเคราะหตองพิจารณาถึงความเหมาะสม เพื่อให
รองรับการวัดการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของกับวัตถุประสงค
ของงานวิจัย (Unerman, 2000) ในงานวิจัยนี้ ไดเลือกการ
นบัจาํนวนคาํ เพือ่ใชวดัปรมิาณการเปดเผยขอมลูเชนเดยีวกบั
งานวิจยัในอดตีอืน่ ๆ  (อาทิเชน งานวิจยัของ Ratanajongkol 
et al. 2006; Suttipun and Stanton, 2012; Eljayash 
et al. 2013; Lai and To, 2015) เนื่องจากเปนวิธีที่
เหมาะสมและใหรายละเอียดของการเปดเผยขอมูลได
มากกวา เมื่อเทียบกับการนับแบบอ่ืนดวยเหตุผล ดังน้ี
(ก) การนับจํานวนคําทําไดงายและสะดวกกวาการนับจํานวน
ประโยคเนื่องจากการเปดเผยขอมูลเปนภาษาไทยจะทําให
การนับจํานวนประโยคมีอุปสรรคอันเปนผลมาจากการ
ไมมีเคร่ืองหมายมหัพภาคตอทายแตละประโยคเหมือนกับ
ภาษาอังกฤษ (ข) การนับจํานวนคําไมไดรับผลกระทบจาก
ความแตกตางของตัวอักษร การจัดพิมพและขนาดของหนา
เชนเดียวกับการนับจํานวนหนา และ (ค) คําแตละคํา
ในภาษาไทยมีความหมายในตัวเอง ซึ่งจะชวยใหเกิดการ
วิเคราะหการเปดเผยขอมูลไดงายขี้น (Ratanajongkol
et al. 2006; Suttipun and Stanton, 2012)

6 รายช่ือหลักทรัพยที่ใชคํานวณดัชนี SET100 จะแบงออกเปน 2 ชวงเวลา คือ ระหวางวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 30 มิถุนายนและระหวาง

วันท่ี 1 กรกฎาคมถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป
7 www.set.or.th
8 อางถึงคูมือการจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลแบบ 56-1 แบบ 69-1 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยDo

wn
loa

d จ
าก

..ว
าร

สา
รว

ิชา
ชีพ

บัญ
ชี



ป�ที่ 12 ฉบับที่ 36 ธันวาคม 2559 วารสารวิชาชีพบัญชี 33

การเป�ดเผยข�อมูลความรับผิดชอบต�อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยท่ีมีรายช่ือหลักทรัพย�ในกลุ�มดัชนี SET100

การศึกษาปริมาณและเน้ือหาการเปดเผยขอมูลความ
รับผิดชอบตอสังคมสําหรับป 2556 ตามหลักการ 8 ขอ
ของกลุมประชากรท่ีมีรายช่ือหลักทรัพยในกลุมดัชนี SET100 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีขั้นตอนดังน้ี (1) นับ
จํานวนคําที่เปดเผยในแตละขอของหลักการ 8 ขอ (แยก
รายกิจการ) (2) หาผลรวมของจํานวนคําที่เปดเผยในแตละ
ขอของหลักการ 8 ขอ (รวมทุกกิจการ) (3) นําผลรวมของ
จํานวนคําจากขอ (2) มาหาคาเฉลี่ย (average) ในแตละ
ขอของหลักการ 8 ขอ และ (4) ศึกษาเนื้อหาการเปดเผย
ขอมูลของบริษัทในภาพรวมโดยแยกตามหลักการแตละขอ 
ทั้งนี้ 4 ขั้นตอนดังกลาวจะทําซํ้า เพื่อศึกษาปริมาณและ
เนื้อหาการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของ
กิจการสําหรับป 2557 โดยใชขอมูลของกลุมประชากรท่ีมี
รายช่ือหลักทรัพยในกลุ มดัชนี SET100 ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการเปดเผย
ขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักการ 8 ขอใน
ระหวางป 2556 และ 2557 ของกลุมประชากรท่ีมีรายชื่อ
หลักทรัพยในกลุ มดัชนี SET100 ณ สิ้นปของทั้งสองป
มีขั้นตอนดังนี้ (1) นับจํานวนคําที่เปดเผยในแตละขอของ
หลักการ 8 ขอ (แยกรายกิจการ) สําหรับป 2556 (2) หา
ผลรวมของจํานวนคําที่เปดเผยในแตละขอของหลักการ
8 ขอ (รวมทุกกิจการ) สําหรับป 2556 (3) นําผลรวม

จากขอ (2) มาหาคาเฉลี่ยของจํานวนคําที่ เป ดเผยใน
แตละขอของหลักการ 8 ขอ สําหรับป 2556 (4) ทําซํ้าใน
ขั้นตอนท่ี 1–3 สําหรับการเปดเผยขอมูลของป 2557 และ 
(5) นาํคาเฉลีย่ของจาํนวนคาํทีเ่ปดเผยในแตละขอของหลักการ 
8 ขอสําหรับป 2556 และป 2557 มาเปรียบเทียบกัน
เพื่อพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงในการเปดเผยขอมูลทั้งใน
รูปแบบของจํานวนคําเฉลี่ยและเปอรเซ็นตการเปล่ียนแปลง

ผลการศึกษา
1. ปริมาณและเนื้อหาการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบ

ตอสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยท่ีมีรายช่ือหลักทรัพยในกลุมดัชนี SET100 
สําหรับป 2556

เมื่อรวบรวมขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท
ที่มีรายชื่อหลักทรัพยในกลุมดัชนี SET100 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 พบวาจํานวน 4 บริษัท9 (จาก 100 
บริษัท) ไดนําสงขอมูลประจําปตามแบบ 56-1 ในรูปแบบ
เดิม ซึ่งไมไดรวมการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคม 
จึงทําใหจํานวนบริษัทท่ีใชในการศึกษาปริมาณและเน้ือหา
การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมสําหรับป 2556 
มีจํานวน 96 บริษัท โดยบริษัทที่ไดเปดเผยขอมูลความ
รับผิดชอบตอสังคมครบถวนทั้ง 8 หลักการมีจํานวน
29 บริษัท10

9 4 บริษัทคือ บมจ. บางกอกแลนด บมจ. ทาอากาศยานไทย บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส และ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซีส สําหรับเหตุผล

ที่บริษัทเหลานี้ไมนําสงแบบ 56-1 ตามรูปแบบใหม (ที่รวมการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคม) เนื่องจากท้ัง 4 บริษัทมีวันสิ้นรอบ

ระยะเวลาบัญชีกอนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ดังน้ันการนําสงแบบ 56-1 สําหรับขอมูลประจําป 2556 จึงเกิดขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2557 ซึ่งเปนวันที่มีผลบังคับใชแบบ 56-1 ตามรูปแบบใหม 
10 1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล 2. บมจ. บัตรกรุงไทย 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 4. ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

5. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 6. บมจ. ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป 7. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 8. บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

9. บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส 10. บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี 11. บมจ. เอพี (ไทยแลนด) 12. บมจ. แลนดแอนดเฮาส

13. บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท 14. บมจ. พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค 15. บมจ. ควอลิตี้เฮาส 16. บมจ. เอสทีพี แอนด ไอ 17. บมจ.

ไดนาสตี้เซรามิค 18. บมจ. บานปู 19. บมจ. นํ้าประปาไทย 20. บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 21. บมจ. การบินไทย 22. บมจ. สยามโกลบอลเฮาส 

23. บมจ. หางสรรพสินคาโรบินสัน 24. บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย 25. บมจ. เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) 26. บมจ. เคซีอี

อีเลคโทรนิคส 27. บมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน 28. บมจ. สามารถเทลคอม 29. บมจ. ทรู คอรปอเรช่ันDo
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บทความวิจัย

ตารางที่ 2 ปริมาณการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักการ 8 ขอ สําหรับป 2556 (96 บริษัท)

หลักการแนวทางความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ (หลักการที่) จํานวนคําเฉล่ีย (Mean) จํานวนคํารวม (Total)

(1) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 231 22,141

(2) การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 192 18,471

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 144 13,814

(4) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 581 55,769

(5) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 290 27,828

(6) การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 539 51,769

(7) การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 623 59,776

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมฯ 166 15,897

ผลรวมการเปดเผยขอมูลทั้ง 8 ขอ 2,765 265,465
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ภาพท่ี 1 การเปรียบเทียบปริมาณการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักการ 8 ขอ สําหรับป 2556
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การเป�ดเผยข�อมูลความรับผิดชอบต�อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยท่ีมีรายช่ือหลักทรัพย�ในกลุ�มดัชนี SET100

ตารางที่ 2 แสดงการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบ
ตอสังคมของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหลักทรัพยใน
กลุมดัชนี SET100 เรียงตามหลักการ 8 ขอ สําหรับป 2556 
จํานวน 96 บริษัท ขอมูลจากตารางแสดงใหเห็นวาโดยเฉลี่ย
แลวบริษัทเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมสําหรับ
หลักการ 8 ขอเทากับ 2,765 คํา

ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณการเปดเผย
ขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมแบงตามหลักการ 8 ขอจะ
เห็นไดวาสําหรับป 2556 ขอมูลเรื่องการรวมพัฒนาชุมชน
หรือสังคมมีการเปดเผยมากท่ีสุด (คําเฉลี่ย 623 คํา) ขอมูล
ที่บริษัทเปดเผยรอง ๆ  ลงมา ดังนี้ การปฏิบัติตอแรงงาน
อยางเปนธรรม (คาํเฉล่ีย 581 คาํ) การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 
(คําเฉล่ีย 539 คํา) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค (คําเฉลี่ย 
290 คํา) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม (คําเฉลี่ย 
231 คํา) การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น (คําเฉล่ีย 192 
คํา) การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรม ซึ่งไดจากการ
ดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอมและ
ผู มีสวนไดเสีย (คําเฉลี่ย 166 คํา) และการเคารพสิทธิ
มนุษยชนมีการเปดเผยขอมูลนอยที่สุด (คําเฉลี่ย 144 คํา)

สําหรับการวิเคราะหเนื้อหาการเปดเผยขอมูลความ
รับผิดชอบตอสังคมตามหลักการ 8 ขอเรียงตามจํานวน
คําเฉล่ียที่เปดเผยจากมากไปหานอย สําหรับป 2556
ทั้งในภาพรวมของการเปดเผยและตัวอยางเนื้อหาของการ
เปดเผย ดังนี้

(1) การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม บริษัทเนนการ
ใหขอมูลการดําเนินการจัดกิจกรรมทางสังคมและการมี
สวนรวมในการพัฒนาและเสริมสรางความเข็มแข็งใหแก
ชุมชนและสังคม ตัวอยางเชน บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) เปดเผยไววา “โครงการเปดโลกทัศนการ
เรียนรูสูโรงเรียนทั่วประเทศ คัดเลือกโรงเรียนทรูปลูกปญญา
และโรงเรียนตนแบบทรูปลูกปญญาประจําป 2556 กลุมทรู
คัดเลือกโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปญญาประจําป 2556 
เพิ่มอีก 1,000 โรงเรียนและคัดเลือกโรงเรียนตนแบบทรู
ปลูกปญญาจํานวน 5 โรงเรียน และไดสงมอบชุดอุปกรณ

และส่ือดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูเพ่ิมเติมแกทุกโรงเรียนภายใต
โครงการทรูปลูกปญญา” บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) 
ใหขอมูลวา “ตามนโยบาย ‘ศุภาลัย ใสใจ…สรางสรรค
สังคมไทย’ ของบริษัทท่ีมุ งมั่นการดําเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ควบคูไปกับการตอบแทนสังคมมาตลอด
ระยะเวลา 24 ปที่ผานมา ในรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ  ที่
หลากหลายทั้งกิจกรรมดานการให ความรู  การศึกษา
สิ่งแวดลอม ศิลปะวัฒนธรรม ครอบครัว สุขภาพ ชุมชน 
และศาสนา เพื่อรวมสรางสรรคคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
ใหดียิ่งขึ้น”

(2) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม บริษัท
ใหขอมูลเนนความสําคัญของทรัพยากรบุคคลที่จะมีสวนใน
การสรางมูลคาเพิ่มและเพิ่มผลผลิตแกองคกร โดยกลาวถึง
การจางงาน การใหคาตอบแทนและการจัดใหมีสวัสดิการ
ที่เหมาะสมตามศักยภาพแกพนักงาน อีกทั้งใหขอมูลการ
ดําเนินการเพื่อใหพนักงานมีการเรียนรู และฝกฝนทักษะ
และเพ่ิมพูนศักยภาพ ตัวอยางเชน บริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตท จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา “บริษัทฯ มีการ
ขยายตัวทางธุรกิจอยางตอเน่ือง จึงเล็งเห็นความสําคัญ
ในการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถเพ่ือเขามา
รวมงาน โดยมีการวางแผนอัตรากําลังใหสอดคลองกับการ
เติบโตของธุรกิจ และจะทบทวนแผนอัตรากําลังในทุก
ไตรมาส เพื่อปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับความตองการ
ที่แทจริง การดูแลพนักงานการบริหารผลตอบแทนและ
สวัสดิการบริษัทฯ มีนโยบายการจายผลตอบแทน เพื่อ
สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานใหบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนด” บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ใหขอมูลวา “ตนทางแหงความสุข มุงมั่นพัฒนา
จิตสํานึก ศักยภาพและความสามารถของพนักงานใหมี
จริยธรรม มุงเนนคุณภาพในการใหบริการเพ่ือความสะดวก 
ปลอดภัยแกผูใชทางและความสําเร็จในการเติบโตอยางย่ังยืน 
บริษัทจึงใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยเนนการ
ปรับปรุง การเพิ่ม และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ของบริษัทอยางตอเนื่อง”Do
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บทความวิจัย

(3) การดแูลรกัษาสิง่แวดลอม บรษิทัใหขอมลูเก่ียวกับ
การตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาสินคา
(หรือบริการ)ที่ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตัวอยางเชน 
บรษิทั ผลิตไฟฟาราชบรุโีฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) เปดเผยวา 
“บริษัทฯ รณรงคสรางความตระหนักในการอนุรักษพลังงาน
นอกกระบวนการผลิต ดวยการสงเสริมการจัดทําแผน
พลังงานชุมชนในชุมชนรอบโรงไฟฟาราชบุรี โดยมุ งหวัง
ในการลดการเผาไหมเชื้อเพลิงที่กอใหเกิดกาซคารบอน-
ไดออกไซดอันเปนตนเหตุของปญหาโลกรอน” บริษัท
ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ใหขอมูลวา “แนวความคิดของ
การสรางสรรคที่อยูอาศัยที่มีคุณภาพการสรางบานท่ีอยูเย็น
เปนสุข และตระหนักในการรักษโลก บริษัท ศุภาลัย จํากัด 
(มหาชน) จึงอยู ในกลุ มผู ประกอบการที่ริเริ่มสรางสรรค
ออกแบบบานประหยัดพลังงานจนเปนที่ยอมรับของผูบริโภค 
โดยมีรายละเอียดขั้นตอนแนวคิดและการสรางสรรค ดังนี้ 
แนวคิดการอนุรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน และ
แนวความคิดและหลักการออกแบบบานประหยัดพลังงาน”

(4) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค บริษัทใหความสนใจ
เก่ียวกับการสรางความพึงพอใจและความม่ันใจใหกับลูกคา
เปนสําคัญ โดยเนนในตัวสินคา/บริการวาจะเสริมสราง
ประโยชนและไมก อใหเกิดความเส่ียงหรืออันตรายตอ
ผูบริโภค ตัวอยางเชน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
เปดเผยวา “ธนาคารมุงมั่นที่จะตอบสนองความตองการ
เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาดวยผลิตภัณฑและบริการ
ทางการเงินที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน โดยมีสัมพันธภาพ
ที่ดีกับลูกคาเสมือนเปน ‘เพื่อนคูคิด มิตรคู บาน’ ดังนั้น 
ธนาคารจึงพัฒนาระบบงานโดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช
อยางเหมาะสมและสรางนวัตกรรมอยางตอเนื่อง พรอมทั้ง
จัดใหมีบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญเปนผู ใหบริการ
เพื่อใหมั่นใจวาลูกคาจะไดรับบริการที่ดีที่สุด รวมทั้งสราง
ความมั่นใจใหลูกคาชวยใหลูกคาสามารถทําธุรกรรมทาง
การเงินไดอยางปลอดภัย” ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด 

(มหาชน) ใหขอมูลวา “ธนาคารใหความสําคัญกับความ
พึงพอใจสูงสุดและความเช่ือมั่นของลูกคาท่ีมีตอธนาคาร
จึงมุ งเนนการนําเสนอผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและบริการที่
เปนเลศิแกลกูคา โดยคํานงึถึงความตองการและประโยชนของ
ลูกคาเปนสําคัญ และไมกําหนดเงื่อนไขการคาที่ไมเปนธรรม 
และจัดใหมีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามขอตกลงที่
ไดใหไวกับลูกคาอยางเครงครัด ดวยความช่ือสัตยสุจริต
เอาใจใสและสมํ่าเสมอ”

(5) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม บริษัท
ใหขอมูลเพื่อสรางความเชื่อมั่นกับผูเกี่ยวของอันจะสงผลดี
ตอธุรกิจในระยะยาว โดยเนนการดําเนินงานภายใตกรอบ
ของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และการสงเสริมความ
รับผิดชอบตอผูที่เก่ียวของในหวงโซคุณคา เนนการใหความ
สําคัญกับคุณภาพของสินคาและบริการของคูคา ตัวอยางเชน 
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
เปดเผยวา “ปตท.สผ. เช่ือวาการดําเนินธุรกิจภายใต
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจจะสราง
ความสําเร็จสูงสุดใหแกองคกรและไดรับการยอมรับอยาง
แทจริง เพื่อไปสูเปาหมาย อยางไรก็ตาม การกํากับดูแล
กิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจไมไดเปนเพียงขอกําหนดท่ี
ตองปฏิบัติเทานั้น แตยังเปนหลักการที่สะทอนใหเห็นถึง
คานิยมและวัฒนธรรมองคกร รวมถึงแนวปฏิบัติที่มีต อ
พนักงาน คูคาและคูธุรกิจของ ปตท.สผ.” บริษัท ทางดวน
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ใหขอมูลวา “บริษัทมีความ
ประสงคใหการไดมาซึ่งสินคาและบริการเปนไปอยางมี
มาตรฐาน โดยยืดมั่นที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่
ยั่งยืนกับคูคา โดยมีวัตถุประสงคชัดเจนในเรื่องของคุณภาพ
ของสินคาและบริการท่ีคู ควรกับมูลคาเงิน คุณภาพทาง
เทคนิค และมีความเช่ือถือซ่ึงกันและกัน บริษัทจึงไดจัดใหมี
กระบวนการจัดซื้อจัดจางท่ีเสมอภาคและมีความเปนธรรม
แกคู คาทุกระบบและเปนไปตามฃ้ันตอนการปฏิบัติงานวา
ด วยการจัดซื้อจ ดจ างตามขอกําหนดตามระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001”
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การเป�ดเผยข�อมูลความรับผิดชอบต�อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยท่ีมีรายช่ือหลักทรัพย�ในกลุ�มดัชนี SET100

(6) การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน บริษัทโดยทั่วไป
เปดเผยโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต 
ตัวอยางเชน บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 
(มหาชน) เปดเผยวา “คุณธรรม จริยธรรม และ ความ
โปรงใส เปนหน่ึงในวัฒนธรรมองคกร บริษัทฯ มีแนว
นโยบายเร่ืองความโปรงใสในการทําธุรกิจ และการตอตาน
การทุจริตภายในองคกร โดยมีการกําหนดโครงสรางองคกร
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) 
จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน
ที่โปรงใส (Compliance and Internal Audit) ปลูก
จติสาํนึกทีด่ใีหกับพนักงานและบริหารบคุลากรอยางโปรงใส” 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ใหข อมูลว า 
“ธนาคารตระหนกัวาการทจุรติเปนสาเหตสุาํคญัตอการทาํลาย
ความเชื่อมั่นของผู มีสวนไดเสียตอการดําเนินธุรกิจ และ
สงผลใหกิจการตองรับโทษทางแพง ทางอาญา และถูก
แทรกแซงการบริหารโดยผลของกฎหมาย ดังนั้น ธนาคาร
จึงกําหนดนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติ เพื่อปองกัน
การทุจริตไวในหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณใน
การดําเนินธุรกิจกลุมธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร”

(7) การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรม ซึ่งไดจาก
การดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม
และผูมีสวนไดเสีย บริษัทเปดเผยเก่ียวกับการสงเสริมสังคม
ในเรื่องการสรางสรรค คนควา วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ทางธุรกิจ ตัวอยางเชน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา “บริษัทใหความสําคัญกับ
การพัฒนานวัตกรรมของธุรกิจอยู ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
นวัตกรรมของกระบวนการในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
(Process Innovation) ซึ่งสงเสริมคุณคาใหผลิตภัณฑและ
บริการขององคกรมาอยางตอเนื่อง” ธนาคารเกียรตินาคิน 

จํากัด (มหาชน) ใหขอมูลวา “ธนาคารสงเสริมใหพนักงาน
ไดใชความคิดสรางสรรคในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน ซึ่งหลาย
โครงการไดนํามาใชในการปฏิบัติงานจริง สงผลใหเกิดการ
ประหยัดคาใชจายในการดําเนินงาน การใชทรัพยากรอยาง
มีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาและช้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
เพิ่มความพึงพอใจใหแกผูใชบริการ”

(8) การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทใหขอมูลการมี
ขอกําหนดดานสิทธิมนุษยชนภายในองคกรและการปฏิบัติ
ตามหลักการสิทธิมนุษยชน อีกท้ังการมีความรับผิดชอบดาน
สิทธิมนุษยชนครอบคลุมไปถึงผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ อาทิ
เชน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
ใหขอมูลวา “บริษัทยึดถือหลักดานความเทาเทียมทางเพศ
และปฏิบัติกับบุคลากรอยางเปนธรรม โดยการจางงานจะ
พิจารณาความสามารถของผูสมัครเปนหลัก โดยไมมีการ
คํานึงถึงเรื่องเพศ (Gender) หรือรสนิยมทางเพศ (Sexual 
Orientation) หรือเรื่องสวนตัวใด ๆ  ที่ไมเกี่ยวของกับการ
ทํางาน”

2. ปริมาณและเนื้อหาการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบ
ตอสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยท่ีมีรายช่ือหลักทรัพยในกลุมดัชนี SET100 
สําหรับป 2557

หลังจากรวบรวมขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของ
บริษัทที่มีรายชื่อหลักทรัพยในกลุมดัชนี SET100 ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พบวามีขอจํากัดในการเขาถึงขอมูล
ความรับผิดชอบตอสังคมของ บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ11 ทําให
จํานวนบริษัทที่ใชในการศึกษาสําหรับป 2557 มีจํานวน
99 บริษัทและเปนที่น าสังเกตวาบริษัทท่ีเปดเผยขอมูล

11 บริษัทอางอิงการเปดเผยขอมูลเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมในแบบ 56-1 วาไดเปดเผยขอมูลการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ผานรายงาน

การพัฒนาอยางยั่งยืนและรายงานประจําป 2557 ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซตของบริษัท แตในป 2558 บริษัทไดมีการควบรวมธุรกิจ 

จึงเปนผลใหไมพบขอมูลตามที่มีการอางอิงแหลงเผยแพรไวDo
wn

loa
d จ

าก
..ว

าร
สา

รว
ิชา

ชีพ
บัญ

ชี



38 วารสารวิชาชีพบัญชี ป�ที่ 12 ฉบับที่ 36 ธันวาคม 2559

บทความวิจัย

ความรับผิดชอบตอสังคมครบถวนท้ัง 8 หลักการในป 2557 
มีจํานวนเพ่ิมขึ้นจากปกอนโดยมีจํานวนท้ังสิ้น 38 บริษัท12

ตารางที่ 3 แสดงการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอ
สังคมของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีรายชื่อหลักทรัพยในกลุมดัชนี 
SET100 เรียงตามหลักการ 8 ขอ สําหรับป 2557 จํานวน 
99 บริษัท ขอมูลจากตารางแสดงใหเห็นวาโดยเฉลี่ยแลว
บรษิทัเปดเผยขอมลูความรบัผดิชอบตอสงัคมสาํหรบัหลกัการ 
8 ขอเทากับ 4,103 คํา

ภาพที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณการเปดเผย
ขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมแบงตามหลักการ 8 ขอจะ
เห็นไดวาสําหรับป 2557 ขอมูลเรื่องการดูแลสภาพแวดลอม

มีการเปดเผยมากที่สุด (คําเฉลี่ย 914 คํา) ขอมูลท่ีบริษัท
เปดเผยรอง ๆ  ลงมา ดงันี ้การปฏิบตัติอแรงงานอยางเปนธรรม 
(คําเฉล่ีย 793 คํา) การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม (คําเฉลี่ย 
713 คํา) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค (คําเฉลี่ย 421 คํา) 
การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม (คําเฉลี่ย 406 คํา) 
การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น (คําเฉลี่ย 405 คํา) การมี
นวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงาน
ที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอมและผูมีสวนไดเสีย 
(คําเฉล่ีย 264 คํา) และการเคารพสิทธิมนุษยชนมีการ
เปดเผยขอมูลนอยที่สุด (คําเฉลี่ย 187 คํา)

12 1. บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต กรุป 2. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล 3. บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 4. บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

5. ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 6. บมจ. บัตรกรุงไทย 7. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 8. บมจ. ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป

9. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 10. บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส 11. บมจ. เอพี (ไทยแลนด) 12. บมจ. ไดนาสต้ีเซรามิค 13. บมจ.

แลนดแอนดเฮาส 14. บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท 15. บมจ. ควอลิตี้เฮาส 16. บมจ. ศรีราชาคอนสตรัคช่ัน 17. บมจ. ซิโน-ไทย

เอ็นจีเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น 18. บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น 19. บมจ. บานปู 20. บมจ. บางจากปโตรเลียม 21. บมจ. เอ็นเนอรยี่ 

เอิรธ 22. บมจ. ไออารพีซี 23. บมจ. ทีทีดับบลิว 24. บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 25. บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 26. บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส 

27. บมจ. สยามโกลบอลเฮาส 28. บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 29. บมจ. แม็คกรุป 30. บมจ. หางสรรพสินคาโรบินสัน 31. บมจ.

วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย 32. บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 33. บมจ. เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) 34. บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส 

35. บมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน 36. บมจ. เอสวีไอ 37. บมจ. ไทยคม 38. บมจ. ทรู คอรปอเรช่ัน

ตารางที่ 3 ปริมาณการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักการ 8 ขอ สําหรับป 2557 (99 บริษัท)

หลักการแนวทางความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ (หลักการที่) จํานวนคําเฉล่ีย (Mean) จํานวนคํารวม (Total)

(1) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 406 40,172

(2) การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 405 40,117

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 187 18,528

(4) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 793 78,528

(5) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 421 41,637

(6) การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 914 90,447

(7) การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 713 70,618

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมฯ 264 26,165

ผลรวมการเปดเผยขอมูลทั้ง 8 ขอ 4,103 406,212
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การเป�ดเผยข�อมูลความรับผิดชอบต�อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยท่ีมีรายช่ือหลักทรัพย�ในกลุ�มดัชนี SET100

สําหรับการวิเคราะหเนื้อหาการเปดเผยขอมูลความ
รับผิดชอบตอสังคมตามหลักการ 8 ขอเรียงตามจํานวน
คําเฉล่ียที่ เป ดเผยจากมากไปหานอย สําหรับป 2557
ทั้งในภาพรวมของการเปดเผยและตัวอยางเนื้อหาของการ
เปดเผย ดังนี้

(1) การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม บริษัทใหข อมูล
การตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและการปองกันมลพิษ
ทั้งทางอากาศและนํ้า ตัวอยางเชน บริษัท พรีเชียส ชิพปง 
จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา “บริษัทฯ ตระหนักดีว า
การขนสงทางทะเลที่ขาดความรับผิดชอบนั้น จะกอใหเกิด
ผลกระทบทางดานส่ีงแวดลอมท่ีรุนแรง โดยเฉพาะอยางย่ิง 
ในดานมลภาวะทางอากาศ และ/หรือทางนํ้า ดังนั้น บริษัทฯ 
จึงมีความมุงม่ันที่จะปกปองและอนุรักษสิ่งแวดลอม” บริษัท 
ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ใหขอมูลวา “การพัฒนาโครงการ
ที่อยู อาศัยน้ัน จําเปนตองใชทรัพยากรในการกอสราง
จํานวนมาก ไมวาจะเปนวัสดุกอสราง ทรัพยากรนํ้า การ

ใชประโยชนจากที่ดิน การขนสง รวมถึงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและชุมชุมบริเวณโครงการกอสราง บริษัทฯ จึง
ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม โดยกําหนด
นโยบายวาดวยความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดลอม เพื่อนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงาน ตั้งแต
กระบวนการจัดหาที่ดินในการพัฒนาโครงการ การกอสราง
โครงการ ทั้งระหวางกอสรางและหลังการกอสราง เพื่อให
ผู  ได รับผลกระทบม่ันใจในแนวทางการดําเนินงานของ
บริษัทฯ”

(2) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม บริษัท
ใหขอมูลเนนความสําคัญของทรัพยากรบุคคลในเร่ืองการ
จางงาน คาตอบแทนและสวัสดิการ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน รวมไปถึงการฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
และศักยภาพของพนักงาน ตัวอยางเชน บริษัท ศุภาลัย 
จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา “พนักงานถือเปนทรัพยากร
ที่มีคุณคาสูงสุด คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดนโยบาย
การปฏิบัติต อพนักงานไวอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม
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ภาพท่ี 2 การเปรียบเทียบปริมาณการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักการ 8 ขอ สําหรับป 2557
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เกี่ยวกับการดูแลเรื่องคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 
ซึ่งบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามนโยบายวาดวยการปฏิบัติต อ
พนักงาน นโยบายวาดวยคาตอบแทนและสวัสดิการ และ
นโยบายวาดวยการพัฒนาพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ตระหนัก
เสมอวาพนักงานทุกคน ทุกระดับ เปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา
ของบริษัทฯ ซึ่งเปนปจจัยแหงความสําเร็จของการบรรลุ
เปาหมายของบริษัทฯ จึงใหการดูแลและปฏิบัติที่เปนธรรม
ทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงต้ัง การโยกยาย
การฝกอบรม ตลอดจนสงเสริมใหพนักงานไดแสดงศักยภาพ
ของตน เพื่อเปนสวนรวมในการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน” 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ใหขอมูล
วา “บริษัทฯ มีการจัดทําแผนอัตรากําลังเพื่อสรรหาและ
คัดเลือกผู สมัครที่มีศักยภาพใหทันตอความตองการธุรกิจ 
เปดโอกาสและใหความเทาเทียมกัน โดยไมจํากัดเพศ
เชื้อชาติ ศาสนา เพื่อใหไดบุคลากรที่เหมาะสมกับลักษณะ
งาน สามารถตอบสนองตอความแตกตางของลูกคาในพื้นที่
จังหวัด ตาง ๆ  รวมถึงมีการสนับสนุนโครงการสุขใจใกลบาน 
เปดโอกาสใหพนักงานไดกลับไปสรางความเจริญใหกับ
ทองถิ่นในภูมิลําเนาเกิดของตนเอง”

(3) การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม บริษัทใหความ
สําคัญในการเปดเผยขอมูลการมีรวมพัฒนาชุมชน/สังคม 
เน นในเร่ืองการจัดกิจกรรมใหกับชุมชน/สังคมท่ีบริษัท
เขาไปมีสวนเกี่ยวของ ตัวอยางเชน บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน 
จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา “เทคโนโลยี 3G ชวยงาน
สาธารณสขุชมุชน ทรรูวมพฒันาและยกระดบัคณุภาพบรกิาร
สาธารณสุขเพื่อชุมชนโดยมอบ Air Card Truemove H 
3G ใหแกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
และโรงพยาบาลระดับอําเภอท่ัวประเทศ เพื่อใหเจาหนาท่ี 
รพ .สต ติดตอส่ือสารแบบ Real Time กับแพทยใน
โรงพยาบาลใหญหรือโรงพยาบาลประจําจังหวัด สามารถ
ขอคําปรึกษาในการดูแลผูปวยเบื้องตน ทั้งจากจุดใหบริการ
ที่ รพ.สต. หรือขณะติดตามอาการผูปวยติดเตียงท่ีบาน
ของผูปวยเอง ทําใหการดูแลผูปวยมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ชวยลดคาใชจายในการเดินทางของผูปวยอีกดวย” บริษัท 

ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ใหขอมูลวา “บริษัทให
ความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษา การสงเสริมการเรียนรู 
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาโดยตลอด เพราะ
ตระหนักดีว าเยาวชนเปรียบเสมือนรากฐานสําคัญของ
ประเทศชาติตอไปในอนาคต บริษัทไดจัดใหมีการมอบทุน
การศึกษาแกเยาวชน นิสิต นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนและ
ความประพฤติดีแตขาดแคลนทุนทรัพยมาอยางตอเนื่อง
จนถึงปจจุบัน”

(4) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค บริษัทใหความสนใจ
เก่ียวกับการสรางความพึงพอใจและความม่ันใจใหกับลูกคา
เปนสําคัญ โดยเนนในเรื่องคุณภาพและรักษามาตรฐาน
ตาง ๆ  ในการผลิตสินคาและใหบริการ ตัวอยางเชน บริษัท 
จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา “ธุรกิจหลักของ

บริษัทฯ คือ การผลิตสินคาอาหารจากเนึ้อไก ดังนั้น บริษัทฯ 
จึงเชื่อวาการสงมอบสินคาที่ดีมีคุณภาพไดมาตรฐาน สามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาถือเปนหัวใจสําคัญและ
เปนพื้นฐานในการพัฒนาธุรกิจอยางย่ังยืน ตลอดระยะ
การดําเนินงานกวา 30 ป บริษัทฯ ไดพัฒนาการผลิตสินคา
เนื้อไกแปรรูปในหลายมิติ ทั้งการขยายฐานการผลิตสูตนนํ้า 
เพื่อเปนผูผลิตเนื้อไกแปรรูปแบบครบวงจร การใชเครื่องจักร
ที่ทันสมัยในการบวนการผลิต เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ผลิตเนื้อไกแปรรูป การใชวัตถุดิบอาหารสัตวที่มีคุณภาพ
เพื่อใหไดเนื้อไกที่มีคาโภชนาการท่ีดี การพัฒนาสูตรอาหาร
ไก และมีระบบการเล้ียงไกเนื้อที่มีประสิทธิภาพ การตรวจ
รับรองมาตรฐานการบริหารคุณภาพการผลิตเนื้อไกแปรรูป
ในทุก ๆ  ขั้นตอนการผลิต มีระบบตรวจสอบยอนกลับตั้งแต

จาก แหลงที่มาของวัตถุดิบจนถึงมือผู บริโภค เพื่อให 
ผูบริโภคมีความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพสินคาเนื้อไกของ
บริษัทฯ ในทุกกระบวนการผลิต” ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) ใหขอมูลวา “ในป 2557 ธนาคารกสิกรไทย
ใหความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑและการบริการ
ที่ดีเยี่ยม มีมาตรฐานและคุณภาพ และมุงม่ันท่ีจะคิดคน
และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา 
ประชาชน ทั้งบุคคลและภาคธุรกิจตลอดจนสังคม เพื่อเพิ่มDo
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การเป�ดเผยข�อมูลความรับผิดชอบต�อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยท่ีมีรายช่ือหลักทรัพย�ในกลุ�มดัชนี SET100

ความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ โดยมุงม่ันในการ
เปนกลุมธุรกิจทางการเงินชั้นนําของประเทศท่ีชวยสราง 
รักษาและมีสวนรวมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโต
อยางยั่งยืน”

(5) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม บริษัท
ใหขอมูลเพ่ือสรางความเช่ือมั่นกับผูเกี่ยวของในหวงโซคุณคา
เพื่อสงเสริมใหเกิดผลดีตอการดําเนินธุรกิจในระยะยาว
โดยเนนการดําเนินงานภายใตกรอบของกฎหมายและ
จรยิธรรมทางธรุกจิ ตวัอยางเชน บรษิทั ไทยยเูนีย่น โฟรเซน 
โปรดักส จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา “ไทยยูเนี่ยนมีการ
กําหนดวิสัยทัศนในระยะยาวในการไดรับการยอมรับในฐานะ
ผู นําในอุตสาหกรรมอาหารทะเล และในฐานะบริษัทนั้น
การประสบความสําเร็จจะเกิดข้ึนไดบนพ้ืนฐานของการ
ดําเนินธุรกิจดวยย่ังยืนและมีความรับผิดชอบ บริษัทตองการ
ทําใหมั่นใจวาพันธมิตรทางธุรกิจในหวงโซอุปทานของเราน้ัน
เขาใจถึงความสําคัญของประเด็นตาง ๆ  ตอการดําเนินธุรกิจ
ของไทยยูเนี่ยน และในขณะเดียวกันพวกเขาเข าใจถึง
ความสําคัญของการดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย” 
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ใหขอมูลวา
“เอสชีจีไดนําแนวทางการบริหารหวงโซคุณคามาเปนกลยุทธ
สําคัญในการลดความเสี่ยงและสรางความเขมแข็งใหกับ
องคกร โดยจัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบทั้งในระดับเอสชีจี
และธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทุกกระบวนการตลอด
หวงโซคุณคา โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่เกิดขึ้นกับผูมี
สวนไดเสีย อาทิ เอสชีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง ที่มีการ
ดําเนินการครอบคลุมตั้งแตผูขายวัตถุดิบ คูธุรกิจ ขนสง และ
ลกูคาในกลุมตาง ๆ  ในกลุมผูแทนจาํหนาย กลุมผูประกอบการ
อสังหาริมทรัพย กลุมชาง คูธุรกิจกอสราง และกลุมเจาของ
บาน ซึ่งเปนลูกคาปลายสุดในหวงโซอุปทาน รวมถึงสังคม
รอบขาง ดวยการสรางกระบวนการทํางานของทุกหนวยงาน
ตั้งแตฝายจัดหา ผลิต ขาย และจัดสงสินคา ใหสอดคลอง 
และมีความตอเน่ือง สรางความย่ังยืนและเติบโตไปพรอม ๆ  
กัน”

(6) การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น บริษัทกลาวถึง
การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการตอตานการ
ทุจริตและมีการส่ือสารเร่ืองดังกลาวใหพนักงานและผูบริหาร
อยางท่ัวถึง ตัวอยางเชน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด 
(มหาชน) เปดเผยวา “บริษัทฯ มุงมั่นในการดําเนินธุรกิจ
อยางโปรงใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบตอผูถือหุน ลูกคา 
พนักงาน สังคม และผู มีสวนไดเสียอื่น ๆ  บริษัทฯ จึงมี
นโยบายหามกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับของ
บริษัท ดําเนินการยอมรับหรือมีส วนเก่ียวข องกับการ
คอรรัปชั่นในรูปแบบใด ๆ  ทั้งทางตรงและทางออม เพื่อ
ใหการดําเนินงานสามารถสรางความมั่นใจตอผูมีสวนไดเสีย
ของบริษัท โดยกําหนดใหบุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตาม
นโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน ใหสอดคลองกับหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณของบริษัท ระเบียบ
ขอกําหนด และกฎหมายที่เก่ียวของ อยางเครงครัด” บริษัท 
ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ใหขอมูลวา “บริษัทฯ มีนโยบาย
การดําเนินการที่ เกี่ยวข องกับการทุจริต โดยบริษัทฯ
ไมยินยอมใหเกิดพฤติกรรมการทุจริตขึ้นภายในบริษัทฯ
และบริษัทฯ ไดมีการประเมินความเส่ียง รวมถึงกําหนด
แนวปฏิบัติแกกรรมการ ผู บริหาร และพนักงานทุกคน
ใหเปนไปตามกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ 
และมีผลผูกพันกับการปฏิบัติหนาที่ ความสัมพันธระหวาง
ลูกคาและหุนสวนทางการคา โดยจัดทําเปนนโยบายท่ีเปน
ทางการ ผานมติของคณะกรรมการบริษัทและมีการเปดเผย
ตอสาธารณะ”

(7) การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรม ซึ่งไดจาก
การดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม
และผูมีสวนไดเสีย บริษัทเปดเผยขอมูลการสงเสริมสังคม
ในเรื่องการสรางสรรค คนควา วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ทั้งดานการสรางสรรค ผลิตภัณฑใหม ๆ  ตัวอยางเชน บริษัท 
ไทยคม จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา “บริษัทเชื่อมั่น
ในศักยภาพการสรางสรรคนวัตกรรม อันเปนองคประกอบ
สําคัญในการดําเนินธุรกิจและการเติบโตอยางยั่งยืนของ
องคกร บริษัทสนับสนุนใหพนักงานพัฒนาสินคาและบริการ Do
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บทความวิจัย

รวมถึงเปดโอกาสการมีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรม 
ทั้งในดานเทคโนโลยี กระบวนการทํางานและรูปแบบธุรกิจ 
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและสรางความ
รวมมือกับคูคาและพันธมิตรทางธุรกิจ และสงเสริมการ
เติบโตอยางยั่งยืนของอุตสาหกรรมที่บริษัทดําเนินธุรกิจอยู” 
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ใหขอมูลวา
“ดวยความมุงมัน่ในการพฒันาสนิคาและบรกิารอยางตอเนือ่ง
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่ เพิ่มสูงขึ้นและ
ซับซอนมากข้ึน ทําใหคณะวิจัยของเอสซีจีตองสืบหาคนควา
และพฒันาเทคโนโลยีอยางตอเน่ือง การสืบคนขอมลูสทิธบิตัร
และวิเคราะหแนวโนมตลาดถูกนํามาใช เพ่ือการกําหนด
ยุทธศาสตร และ Roadmap ของการพัฒนาเทคโนโลยี
ผานการกล่ันกรองโดยคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู
กับคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อใหมั่นใจวาเอสซีจี
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และตอบสนองความตองการของ
ลูกคาในอนาคต เกิดสินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่มสูง (High 
Value Added Products and Services, HVA) และ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมภายใตฉลาก SCG eco value
ถือเปนกระบวนการสําคัญที่สามารถขับเคล่ือนใหเอสซีจีเปน
องคกรแหงนวัตกรรมอยางยั่งยืน”

(8) การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทใหขอมูลวามี
ข อกําหนดดานสิทธิมนุษยชนภายในองค กรและมีการ
สงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตามขอกําหนด ตัวอยางเชน บริษัท 
แสนสิริ จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา “แสนสิริมุ งมั่นใน
การสงเสริมการเคารพและคุมครองสิทธิมนุษยชนจากความ

รวมมือกับองคการยูนีเซฟ ประเทศไทย (ตั้งแตป 2553) 
แสนสิริไดสงเสริมสิทธิมนุษยชนของเด็กในนโยบายและ
ความคิดริเร่ิมทางธุรกิจ สําหรับเร่ืองแรงงานเด็กและการ
แสวงหาผลประโยชนจากเด็กน้ัน ขอตกลงระหวางบริษัท
กับคู ค าและผู รับเหมาไดระบุอยางชัดเจนถึงการหามใช
แรงงานเด็กและหามแสวงหาผลประโยชนจากเด็กในการ
ดําเนินงานกับแสนสิริโดยเด็ดขาด ในขอตกลงยังมีการระบุ
อีกดวยวาหากมีการละเมิดขอตกลงน้ี บริษัทจะดําเนินการ
ยกเลิกสัญญาการคาหรือวาจางกับทางคูคาและผูรับเหมา

โดยทันที” บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ใหขอมูลวา 
“บริษัทฯ ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเปนหลักปฏิบัติรวมกัน 
โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เสรีภาพ และความ
เสมอภาคของบุคคล ไมกระทําการใด ๆ  และไมสงเสริม
ใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงบริษัทฯ ไดใหความรู
ความเขาใจในหลักสิทธิมนุษยชนแกพนักงาน เพื่อนําไป
ปฏิบัติเปนสวนหนึ่งในการดําเนินงาน และไมสนับสนุน
กิจการท่ีละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน”

3. ทิศทางการเปล่ียนแปลงของการเป ดเผยข อมูล
ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีมีรายช่ือหลักทรัพย
ในกลุมดัชนี SET100 ในระหวางป 2556 และป 2557

บริษัทจดทะเบียนท่ีมีรายช่ือหลักทรัพยในกลุมดัชนี 
SET100 ณ สิ้นปของทั้งป 2556 และป 2557 มีจํานวน 
85 บริษัทซ่ึง 2 บริษัทไมไดทําการเปดเผยขอมูลความ
รับผิดชอบตอสังคมตามหลักการ 8 ขอ จึงทําใหบริษัท
จดทะเบียนท่ีใช ในการศึกษาการเปล่ียนแปลงของการ
เปดเผยขอมูลระหวางป 2556 และป 2557 มีจํานวน
83 บริษัท

ตารางที่ 4 แสดงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการ
เปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทจดทะเบียน
ที่มีรายช่ือหลักทรัพยในกลุมดัชนี SET100 จํานวน 83 
บริษัทในระหวางป 2556–2557 โดยรวมแลวจะเห็นไดวา
ในป 2557 (เมื่อเทียบกับปกอน) บริษัทใหความสําคัญ
กับการเปดเผยขอมูลตามหลักการ 8 ขอเพิ่มข้ึนในทุก ๆ  
หลักการและบริษัทไดทําการเปดเผยขอมูลโดยเฉล่ียเพ่ิมขึ้น 
1,520 คํา (คิดเปนการเพ่ิมขึ้น 53%)

นอกจากน้ี ในการพิจารณาจํานวนคําเฉล่ียของขอมูล
ตามที่ปรากฏในตารางที่ 4 เปนที่นาสนใจวาในชวงเวลา
สองปที่ทําการศึกษา บริษัทใหความสําคัญกับการเปดเผย
ขอมูลเรื่องการรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม การปฏิบัติตอ
แรงงานอยางเปนธรรมและการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมอยูใน 
3 ลําดับแรก ซึ่งเปนการสนับสนุนแนวคิดในการเปดเผยDo
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การเป�ดเผยข�อมูลความรับผิดชอบต�อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยท่ีมีรายช่ือหลักทรัพย�ในกลุ�มดัชนี SET100

ขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการท่ีวาการดําเนิน
ธุรกิจในชุมชนหรือสังคมท่ีเขมแข็งอีกทั้งมีสภาพแวดลอม
ที่ดี ประกอบกับมีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพภายใตการ
จางงานท่ีเปนธรรมจะเปนปจจัยหลัก ๆ  ที่เอื้อใหธุรกิจมีความ

เจริญกาวหนาและชวยผลักดันใหเกิดการพัฒนากิจการไปสู
ความยั่งยืน สําหรับป 2557 การเปดเผยขอมูลการดูแล
รักษาส่ิงแวดลอมเปนเร่ืองท่ีบริษัทใหความสําคัญมากท่ีสุด 

(ป 2556 อยูในลําดับที่สามของการเปดเผยขอมูล) โดยเฉลี่ย
แลวบริษัทเปดเผยขอมูล 954 คํา (เพิ่มขึ้นจากปกอน
409 คํา คิดเปนการเพ่ิมขึ้น 75%) การปฏิบัติตอแรงงาน
อยางเปนธรรมเปนเรื่องที่บริษัทใหความสําคัญรองลงมา
(ป 2556 อยูในลําดับที่สองเชนกัน) โดยเฉลี่ยแลวมีจํานวน 
844 คํา (เพ่ิมขึ้นจากปกอน 240 คํา คิดเปนการเพ่ิมขึ้น 
40%) และการรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคมเปนหลักการ
ที่บริษัทเปดเผยขอมูลเปนลําดับที่สาม (ป 2556 กิจการ
เปดเผยขอมูลเรื่องน้ีมากที่สุด) โดยเฉลี่ยแลวมีจํานวน 792 
คํา (เพิ่มขึ้นจากปกอน 169 คํา คิดเปนการเพ่ิมขึ้น 27%)

การเปล่ียนแปลงของปริมาณการเปดเผยขอมูลใน
รูปแบบเปอรเซ็นตนั้น ขอมูลในตารางที่ 4 แสดงใหเห็น
วาการเปล่ียนแปลงในรูปแบบเปอรเซ็นตที่เพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด 
3 ลําดับแรก คือ การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น (คิดเปน 
99%) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม (คิดเปน 
84%) และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการมีนวัตกรรม
และเผยแพรนวัตกรรม ซึ่งไดจากการดําเนินงานท่ีมีความ

รบัผดิชอบตอสงัคม สิง่แวดลอมและผูมสีวนไดเสยี (คดิเปน 
75% ทัง้สองหลักการ) สาํหรับการเปดเผยขอมลูการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่น ในป 2557 บริษัทโดยสวนใหญ
ยังคงใหขอมูลนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตาน
การทุจริตเชนเดียวกับปกอน และไดเปดเผยเพ่ิมเติมในเร่ือง
การประเมินความเส่ียงดานการทุจริต ตัวอยางเชน บริษัท 
ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา “บริษัทฯ จัดใหมี
การประเมินความเส่ียงดานการทุจริต ซึ่งแตละหนวยงาน
ระบุความเส่ียงท่ีอาจเกิดการทุจริตขึ้น ระดับคะแนนของ
โอกาสเกิดและผลกระทบ รวมถึงแนวทางในการลดความ

ตารางท่ี 4 ปริมาณการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักการ 8 ขอ (83 บริษัท) สําหรับป 2556–2557 
และการเปล่ียนแปลงของปริมาณการเปดเผยขอมูลในระหวางสองป (เรียงลําดับจากจํานวนคําเฉล่ียจากมาก
ไปหานอย)

หลักการแนวทางความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ (หลักการที่)
หน�วย: จํานวนคําเฉล่ีย เปอร�เซ็นต� (%)

การเปล่ียนแปลงป� 2556 ป� 2557 เพิ่มขึ้น

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 544 954 409 75%

(4) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 604 844 240 40%

(1) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 242 445 203 84%

(2) การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 198 395 197 99%

(7) การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 623 792 169 27%

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมฯ 174 305 130 75%

(5) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 312 434 122 39%

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 152 202 50 33%

รวมจํานวนคําเฉลี่ยทั้ง 8 หลักการ 2,849 4,369 1,520 53%
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บทความวิจัย

เสี่ยงและมาตรการในการปองกันหรือตอตานการทุจริตที่อาจ
เกิดข้ึน โดยผู ประเมินความเสี่ยงพิจารณาความเสี่ยงจาก
ลักษณะกิจกรรมทางธุรกิจ กระบวนการดําเนินงาน สภาพ
อตุสาหกรรม เง่ือนไขทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายท่ีเกี่ยวของ
กับมาตรการตอตานการทุจริต และคูมือประกอบนโยบาย
ที่เกี่ยวของกับมาตรการตอตานการทุจริตที่ระบุวิธีปฏิบัติ
ตามนโยบายแตละเร่ืองอยางเฉพาะเจาะจง” สําหรับเรื่อง
การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม ในป 2557 บริษัท
เริ่มใหรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานภายใต
กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ตัวอยางเชน 
บริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 
ไดใหขอมูลวา “บริษัทและบริษัทในเครือใหการสนับสนุน
ตอแนวนโยบายภาครัฐในการขจัดการประมงที่ผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไรการควบคุมมาอยางตอเน่ือง และในป 
2557 นี ้ไดรวมกับสมาชิกรายอื่น ๆ  ในสมาคมอุตสาหกรรม
ทูนาไทย และสมาคมอาหารแชเยือกแข็ง ผลักดันใหเกิด
ขอตกลงความรวมมือกับกรมประมงและกรมศุลกากร ใน
การนําเขาสัตวนํ้าเปนระบบและมีการเช่ือมโยงขอมูลใน
ทกุระบบ เพือ่เสริมศักยภาพการคัดกรองวัตถุดบิใหปราศจาก
การทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการ
ควบคุม”

สําหรับเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ในป 2557 
บริษัทมีการกลาวถึงเร่ืองการตระหนักถึงความสําคัญของ
การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม การใชทรัพยากรอยางรู คุณคา 
การปองกันมลพิษทั้งทางอากาศและน้ํา เชนเดียวกับที่มีการ
เปดเผยไวในป 2556 และบริษัทที่มีการดําเนินงานโครงการ
ตอเนื่องจากปกอน  ๆ  มีการเปดเผยขอมูลเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานในปปจจุบันกับขอมูลในอดีต ตัวอยางเชน 
บรษิทั ผลติไฟฟาราชบรุโีฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) เปดเผยวา 
“บริษัทฯ ไดมีกิจกรรมรณรงค เพื่อใหเกิดการใชพลังงาน
อยางคุมคา โดยมีเปาหมายลดการใชพลังงานและทรัพยากร
ของอาคารสํานักงาน รอยละ 10 เมื่อเทียบกับป 2556
โดยกระตุ นใหพนักงานมีสวนรวมในการคนหาวิธีการลด
การใชพลังงานและทรัพยากรจากกระบวนการปฏิบัติงาน

ของตนเอง ในป 2557 บริษัทฯ มีปริมาณการใชไฟฟาและ
นํ้าลดลง 571 เมกะวัตต-ชั่วโมงและ 5,105 ลูกบาศกเมตร 
คิดเปนรอยละ 21 และ 19 ตามลําดับ เทียบไดกับการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 332 ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา สงผลใหลดคาใชจายในสํานักงานไดรวม 1.98 
ลานบาท ซึ่งเปนไปตามเปาหมายการลดการใชทรัพยากร
และพลังงานลงรอยละ 10 จากป 2556” สําหรับเร่ืองการ
มีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมฯ ในป 2557 บริษัท
เปดเผยขอมูลในสวนของนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑใหม
ที่บริษัทไดพัฒนาข้ึนในระหวางป ตัวอยางเชน บริษัท
บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใหขอมูลวา “ในป 2557 
บริษัทไดพัฒนาระบบการแจงผลการพิจารณาผานทาง SMS 
แทนการจัดพิมพเปนจดหมาย เวนแตเหตุผลในการปฏิเสธ
การใหสินเชื่อที่กฎหมายกําหนดใหแจงเปนลายลักษณอักษร
เทานั้น ทําใหผูสมัครและผูขอสินเช่ือทราบผลการพิจารณา
ไดรวดเร็วไมตองรอการจัดพิมพเปนจดหมายและขั้นตอน
ไปรษณีย อีกท้ังยังลดปริมาณการใชกระดาษไดเปนจํานวน
มาก”

สรุปผลการวิจัยและข�อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ศึกษาเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มี
รายชื่อหลักทรัพยในกลุมดัชนี SET100 สําหรับป 2556 
และป 2557 ซึ่งเปนสองปแรกท่ีบริษัทเปดเผยขอมูลความ
รับผิดชอบตอสังคมในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 
(แบบ 56-1) วัตถุประสงคในการศึกษามี 2 ประการ
คือ (1) ศึกษาปริมาณและวิเคราะหเนื้อหาการเปดเผย
ขอมูลตามแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมท่ีจัดทําโดย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งกําหนดหลักการไว
8 ขอ และ (2) ศึกษาทิศทางการเปล่ียนแปลงการเปดเผย
ขอมูลในระหวางป 2556 และป 2557 โดยใชวิธีการ
วิเคราะหเนื้อหาขอมูลประจําปของกิจการที่รวบรวมไดจาก
แบบ 56-1
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ผลการการศึกษาพบวาสําหรับป 2556 และ 2557 
โดยเฉลี่ยแลวบริษัทมีการเปดเผยขอมูล 2,765 คําและ 
4,103 คําตามลําดับ อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวา
ในระหวางสองปนี้บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหลักทรัพย
ในกลุมดัชนี SET100 มีการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบ
ตอสังคมแตมใิชทกุบรษิทัทีไ่ดเปดเผยครบถวนทัง้ 8 หลกัการ 
ในป 2556 มีจํานวน 29 บริษัท และป 2557 มีจํานวน 
38 บริษัทที่ ได  เป ดเผยขอมูลโดยสมัครใจครบถวนทุก
หลักการ ทั้งนี้ เปนผลมาจากการท่ี ก.ล.ต.ใหบริษัทพิจารณา
เปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมในขอบเขตท่ีได
ดําเนินการแลวหรือมีความพรอมในการเปดเผย

การพิจารณาปริมาณขอมูลที่บริษัทไดเปดเผย รวมถึง
การเปล่ียนแปลงของปริมาณขอมูลในชวงสองปที่ศึกษา
พบวาโดยทั่วไปแลว บริษัทเปดเผยขอมูลตามหลักการ 8 ขอ
และเปดเผยขอมูลในปริมาณท่ีเพ่ิมขึ้น บริษัทจดทะเบียน
ใชการเปดเผยขอมูลเปนสวนหนึ่งในการสื่อสารกับผูมีสวน
ไดเสียที่เกี่ยวของกับกิจการหรือสังคมวากิจการดําเนินงาน
โดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน สังคมและส่ิงแวดลอม บริษัท
ใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูลเร่ืองการรวมพัฒนา
ชุมชนหรือสังคม การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรมและ
การดูแลรักษาส่ิงแวดลอมอยูใน 3 ลําดับแรก ซึ่งสนับสนุน
แนวคิดของการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคม
ที่วาการดําเนินธุรกิจในชุมชนหรือสังคมท่ีเขมแข็ง อีกทั้ง
มีสภาพแวดลอมที่ดี ประกอบกับมีทรัพยากรบุคคลที่มี
ศักยภาพภายใตการจางงานท่ีเปนธรรมจะเปนปจจัยหลัก ๆ  
ที่เอื้อใหธุรกิจมีความเจริญกาวหนาและชวยผลักดันให
เกิดการพัฒนากิจการและสังคมไปสูความยั่งยืน

สําหรับป 2557 การเปดเผยขอมูลการดูแลรักษา
สิ่ งแวดล อมเป นเรื่องที่บริษัทให ความสําคัญมากที่สุด
(ป 2556 อยูในลําดับที่สามของการเปดเผยขอมูล) โดยเฉลี่ย
แลวมีจํานวน 954 คํา (เพิ่มขึ้นจากป 2556 เทากับ
409 คํา คิดเปนการเพิ่มขึ้น 75%) การปฏิบัติตอแรงงาน
อยางเปนธรรมเปนเรื่องที่บริษัทใหความสําคัญในลําดับท่ีสอง 
(ป 2556 อยูในลําดับที่สองเชนกัน) โดยเฉลี่ยแลวมีจํานวน 

844 คํา (เพิ่มข้ึนจากป 2556 เทากับ 240 คํา คิดเปน
การเพิ่มขึ้น 40%) และการรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
เปนหลักการในลําดับที่สาม (ป 2556 กิจการเปดเผยขอมูล
เรื่องนี้มากที่สุด) โดยเฉลี่ยแลวมีจํานวน 792 คํา (เพิ่มขึ้น
จากป 2556 เทากับ 169 คํา คิดเปนการเพ่ิมข้ึน 27%) 
ในการพิจารณาการเปล่ียนแปลงของปริมาณการเปดเผย
ขอมูลในรูปแบบเปอรเซ็นตนั้น พบวาการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นท่ีมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ การตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น (เพ่ิมขึ้น 99%) การประกอบกิจการดวยความ
เปนธรรม (เพิ่มขึ้น 84 %) และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
และการมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซ่ึงไดจากการ
ดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอมและ
ผูมีสวนไดเสีย (เพิ่มขึ้น 75% ทั้งสองหลักการ)

งานวิจัยนี้ศึกษาลักษณะการเปดเผยขอมูลเร่ืองความ
รับผิดชอบตอสังคมตามแนวทางความรับผิดชอบตอสังคม
ที่จัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งกําหนด
หลักการไว  8 ขอสําหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อ
หลักทรัพยในกลุมดัชนี SET100 ในชวงสองปแรกที่บริษัท
เปดเผยขอมูลในแบบ 56-1 ดังนั้น ในอนาคตผูวิจัยควร
ศึกษาลักษณะการเปดเผยขอมูลในชวงปที่มากข้ึน เพ่ือจะ
ไดเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับลักษณะการเปดเผยขอมูล ซึ่ง
เปนการเปดเผยขอมูลแบบสมัครใจภายใตกรอบแนวทาง
ปฏิบัติอยางกวาง ๆ

เอกสารอ�างอิง
ภาษาไทยและการแปล

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม. 

(2555). แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ. 

กรุงเทพฯ: บริษัท เมจิก เพรส จํากัด.

[The Stock Exchange of Thailand, Corporate Social 

Responsibility Institute. (2012). Corporate Social 

Responsibility Guidelines. Bangkok: Magic Place 

Company Limited.]
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