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งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอบเขตการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทุนมนุษยของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีขนาดใหญ โดยการจําแนกหัวขอเกี่ยวกับทุนมนุษยออกเปน 17 หัวขอ ผลการศึกษา

พบวาบริษัทสวนใหญเปดเผยขอมูลเก่ียวกับทุนมนุษยมากกวา 9 ขอ โดยเปดเผยมากท่ีสุด 17 หัวขอ และหัวขอที่มี

การเปดเผยมากท่ีสุดสามลําดับแรกคือ จํานวนพนักงานท้ังหมด นโยบายในการพัฒนาหรืออบรม และลักษณะและ

มูลคาผลตอบแทนรวม หัวขอที่ทุกบริษัทในกลุมตัวอยางเปดเผย คือจํานวนพนักงานทั้งหมด การที่ทั้งสามหัวขอปรากฏ

เปนตัวอยางของการเปดเผยเก่ียวกับบุคลากรในคูมือการจัดทํารายงานการเปดเผยขอมูลประจําป (56-1) ที่จัดทําโดย

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยชี้ใหเห็นวาการเลือกหัวขอที่จะเปดเผยในรายงานประจําป

นาจะไดรับอิทธิพลจากคูมือดังกลาว สาระและถอยคําที่บริษัทเปดเผยเก่ียวกับทุนมนุษยในรายงานประจําปมีความ

แตกตางกัน โดยบางบริษัทใหรายละเอียดเก่ียวกับหัวขอน้ันในขณะท่ีบางบริษัทใชถอยคํามาตรฐานท่ีมิไดสื่อถึงนโยบาย

หรือการดําเนินงานของบริษัทแตอยางใด

คําสําคัญ: ทุนมนุษย การเปดเผยขอมูลโดยสมัครใจ

บทคัดย�อ
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The purpose of this paper is to examine the extent of human capital disclosure of large listed firms in 

the Stock Exchange of Thailand. Identifying 17 items of human capital, we find that most firms in our sample 

disclose more than 9 items of human capital in their annual reporting and the maximum disclosure is 14 

items. The top three most disclosed items are number of employees, policies for employee development 

and total compensations respectively. The only item that all companies in our samples disclose is number 

of employees. It is very likely that the items companies disclose are influenced by the guideline of disclosure 

prepared by the Securities and Exchange Commission (SEC) since these three items are included in the 

guideline. We also find variations in the information content in the disclosure. Some companies fully disclose 

their human capital policies while others write vague statements.
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บทความวิจัย

บทนํา
การเปดเผยเก่ียวกับทุนมนุษย (Human Capital)

ไดรับความสนใจจากนักวิจัยทั่วโลก (Abeysekera and 
Guthrie (2004), Bontis (2003), Bozzolan et al. 
(2003), Khan (2010), Vandemaele et al. (2005)) 
เพราะทุนมนุษยเปนทรัพยากรท่ีมีคาขององคกร สามารถ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินทรัพยอื่นไดอยางมากมาย แตภายใต
มาตรฐานการรายงานทางบัญชีในปจจุบัน องคกรไมสามารถ
แสดงทุนมนุษย เป นรายการสินทรัพย ในงบการเงินได 
การเปดเผยขอมูลทุนมนุษยในรายงานประจําปจึงเปน
ทางเลือกหน่ึงที่ทําใหองคกรสามารถส่ือสารกับผูมีสวนไดเสีย
ถึงศักยภาพในการพัฒนาขององคกรได การเปดเผยขอมูล
ทุนมนุษย  เป นการเป ดเผยโดยสมัครใจ (Voluntary 
Disclosure) จึงพบวาท้ังขอบเขตและเน้ือหาของการ
เปดเผยขอมูลมีความแตกตางกันในแตละบริษัท การเปดเผย
ขอมูลทุนมนุษยของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (Srimongkolpitak and 
Phadoongsitthi, 2012). โดยบริษัทที่มีการเปดเผยขอมูล
ทุนมนุษยในระดับสูงเป นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ
ที่วัดจากมูลคาตลาด (Chanprapaipat, 2010) งานวิจัย
ทั้งสองชิ้นใหนํ้าหนักกับปริมาณการเปดเผยขอมูลเปนหลัก 
มากกวาจะกลาวถึงลักษณะเชิงคุณภาพของการเปดเผย
ขอมูล ผูวิจัยจึงศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นคุณลักษณะของการ
เปดเผยขอมูลทุนมนุษย โดยเลือกเฉพาะบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีมูลคาตลาดสูงสุด
50 อันดับแรกในป พ.ศ. 2556 เพื่อใหไดกลุมตัวอยางท่ีมี
โอกาสในการเปดเผยขอมูลทุนมนุษยที่สูงและสามารถ
วิเคราะหลักษณะของการเปดเผยขอมูลทุนมนุษยได

ผู วิจัยไดแตกหัวขอเก่ียวกับทุนมนุษยที่บริษัทอาจ
เปดเผยโดยการปรับปรุงหัวขอเพิ่มเติมจากงานวิจัยของ 
Srimongkolpitak and Phadoongsitthi (2012)
จนไดหัวขอทั้งสิ้น 17 หัวขอ และใหคะแนนเม่ือบริษัทไดมี
การกลาวถึงหัวขอนั้นในรายงานการเปดเผยขอมูลประจําป 
(แบบ 56-1) และรายงานประจําป ผลการวิเคราะหพบวา

บริษัทที่คัดเลือกเปนกลุมตัวอยางสวนใหญหรือรอยละ 70 
เปนบริษัทท่ีเปดเผยขอมูลทุนมนุษยตั้งแต 9 ขอขึ้นไปจาก 
17 ขอหรือมากกวารอยละ 50 ของหัวขอ ซึ่งจัดวาเปน
การเปดเผยระดับสูงตามเกณฑของ Wallace (1988)
โดยหัวข อที่มีการเป ดเผยมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ
จํานวนพนักงานท้ังหมด นโยบายในการพัฒนาหรืออบรม 
และลักษณะและมูลค าผลตอบแทนรวม โดยบริษัทใน
กลุ มตัวอยางทุกบริษัทเปดเผยจํานวนพนักงานทั้งหมด
ในขณะที่หัวขออื่นมีบางบริษัทมิไดเปดเผย เปนที่นาสังเกต
ว าทั้ งสามหัวข อเป นหัวข อที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ยกตัวอยางการเปดเผยในคูมือการจัดทํารายงานการเปดเผย
ขอมูลประจําป (56-1) และเปนหัวขอที่บริษัทสามารถ
รวบรวมขอมูลไดโดยมีตนทุนตํ่า ชี้ใหเห็นวาบริษัทมีแนวโนม
ที่จะเปดเผยขอมูลตามคําแนะนําของหนวยงานกํากับดูแล 
อยางไรก็ตาม หัวขอที่มีการเปดเผยนอยท่ีสุดสองลําดับ
สุดทายคือ คาใชจ ายในการพัฒนาหรือฝกอบรม และ
คาใชจายในการดูแลเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของพนักงาน ทั้งที่ทั้งสองหัวขอเป นข อมูลที่ฝ ายบัญชี
สามารถจําแนกไดโดยงายต้ังแตการวิเคราะหรายการบัญชี 
การไมเปดเผยขอมูลทั้งสองรายการน้ีอาจเปนความลับใน
การดําเนินงานหรือมีสาเหตุที่เก่ียวกับความไดเปรียบใน
การแขงขันเชิงกลยุทธ ลักษณะการเปดเผยขอมูลที่พบ
สะทอนใหเห็นวา การเปดเผยทุนมนุษยเปนการเปดเผย
โดยความสมัครใจ นั่นคือ บริษัทสามารถใชดุลพินิจใน
การตัดสินใจวาจะเปดเผยขอมูลทุนมนุษยในขอบเขตเทาใด

หลังจากน้ันผูวิจัยไดวิเคราะหถอยคําของการเปดเผย
ขอมูล พบวาสําหรับหัวขอที่ไมใชขอมูลเชิงปริมาณ เชน 
จํานวนพนักงานทั้งหมดหรือจํานวนคร้ังของการจัดอบรม 
แนวทางการเปดเผยขอมูลมีความแตกตางกันมากในสาระ
ที่สื่อ เชน หัวขอการวางแผนหาผูสืบทอดตําแหนง บาง
บริษัทใหรายละเอียดของแผนเพื่อใหผู ใชงบการเงินม่ันใจ
วาบริษัทสามารถดําเนินตอไปไดอยางราบรื่นถึงแมจะมี
เหตุการณที่ทําใหต องเปลี่ยนแปลงผู บริหาร ในขณะที่
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การเป�ดเผยข�อมูลเก่ียวกับทุนมนุษย�ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย

บางบริษัทกลาวเพียงวาบริษัทมีการจัดทําแผนงาน หรือ
หัวข อนโยบายในการดูแลเร่ืองอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของพนักงาน บางบริษัทเปดเผยถึงมาตรการ
รักษาความปลอดภัยว าบริษัททําอะไรบ าง ในขณะท่ี
บางบริษัทกล าวถึงรางวัลที่บริษัทได รับ และมีบริษัท
จํานวนหนึ่งกลาวเพียงแควาบริษัทมีความมุงมั่น ตั้งใจที่จะ
ดูแลความปลอดภัยของพนักงาน

แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง
ทุนทางปญญา (Intellectual Capital) เปนสินทรัพย

ไมมีตัวตนที่แสดงใหเห็นถึงคุณคาขององคกร เปนสินทรัพย
ที่ไมสามารถจับตองไดเหมือนกับสินทรัพยอื่นที่เห็นความ
มีอยูและสามารถประเมินมูลคาไดอยางชัดเจน เชน เงินสด 
ลูกหน้ีการค า ที่ดินอาคารและอุปกรณ เป นต น ทุน
ทางปญญาประกอบดวยทุนมนุษย (Human Capital)
ชื่อเสียงขององคกร ความสัมพันธกับลูกคาและผูขายสินคา 
เครื่องหมายการคา ทรัพยสินทางปญญา เชน สิทธิบัตร
หรือลักษณะอื่นใดที่สามารถสรางมูลคาและสรางความ
ได  เปรียบในการแข งขันให กับองค กร ทุนมนุษย  เป น
องค ประกอบสําคัญที่ ได รับความสนใจเป นอย างมาก
โดยเฉพาะในยุคท่ีเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางกาวกระโดด 
สรางนวัตกรรมลํ้าหนาที่คาดไมถึง แมกระทั่งการเกิดขึ้น
ของปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence หรือ AI)
ที่เปนท่ีจับตามองถึงขอบเขตความสามารถในการทํางาน
แทนมนุษยก็เปนการสรางจากสมองของมนุษย องคกรใด
มีทุนมนุษยที่มีแข็งแกรงยอมสงผลตอมูลคาของกิจการ
ในอนาคต เพราะสามารถเพ่ิมมูลคาให กับองคกรจาก
สินทรัพยมีตัวตนที่องคกรเปนเจาของอยู

ถึงแมทุนมนุษยจะเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดตามที่
ไดกลาวขางตน แตมาตรฐานการรายงานทางการเงินใน
ปจจุบันยังไมอนุญาตใหมีการประเมินมูลคาของทุนมนุษย 

เพื่อแสดงเปนรายการสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงิน
แตองคกรสามารถเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทุนมนุษยเพื่อ
รายงานถึงความกาวหนาในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
ให แก  พนักงาน ผู ถือหุ น นักลงทุน และผู มีส วนได 
สวนเสียอื่นของบริษัทไดรับรู สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ก.ล.ต.) 
เล็งเห็นความสําคัญของการเปดเผยขอมูลอื่นท่ีนอกเหนือ
จากขอมูลในเชิงตัวเลขที่ปรากฏอยู ในงบการเงินว าจะ
ชวยใหนักลงทุนเกิดความเขาใจและมีขอมูลเพียงพอในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย จึงไดกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตอง
จัดทํารายงานการเปดเผยขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
เพื่อเสนอตอสาธารณชน

ขอมูลเกี่ยวกับพนักงานหรือทุนมนุษย จะปรากฏใน
ขอ 8 โครงสรางการจัดการ อยางไรก็ตาม สํานักงาน ก.ล.ต. 
เปดโอกาสใหบริษัทจดทะเบียนใชดุลพินิจในการจัดทํา
รายงานดังกลาววาควรเปดเผยรายละเอียดทุนมนุษยใน
ขอบเขตมากนอยแคไหน และเปดเผยขอมูลในลักษณะใด
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แตเพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับบริษัทจดทะเบียน สํานักงาน ก.ล.ต ไดจัดทําคู มือ
จัดทําแบบแสดงรายการขอมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1 โดย
ยกตัวอยางการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคลากรไว ดังนี้1

8.5 บุคลากร: ใหแสดงจํานวนพนักงานท้ังหมด และ
จํานวนพนักงานในแตละสายงานหลักและในกรณีที่บริษัท
มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ หรือ
มีข อพิพาทดานแรงงานท่ีสําคัญในระยะ 3 ปที่ผ านมา
ใหอธิบายเหตุผลและนโยบายในเร่ืองดังกลาว นอกจากน้ี
ใหแสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานและอธิบายลักษณะ
ผลตอบแทนน้ัน (เชน เปนเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน) รวมทั้งอธิบายนโยบายใน
การพัฒนาพนักงาน

1 http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6153s.pdf, search date: March 2018
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คู มือการจัดทําแบบ 56-1 ดังกลาวเปนเพียงขอมูล
ขั้นตํ่าที่สํานักงานฯ เสนอแนะวาบริษัทตองเปดเผย ซึ่ง
บริษัทสามารถเป ดเผยข อมูลอื่นตามที่ เห็นสมควรได 
อัน เป นลักษณะของการเป ด เผยข อมูล โดยสมัครใจ 
Srimongkolpitak and Phadoongsitthi (2012) พบวา
บริษัทขนาดใหญมีระดับการเปดเผยขอมูลทุนมนุษยตาม
ความสมัครใจ มากกวาบริษัทที่มีขนาดเล็ก อันอาจเปนผล
มาจากบริษัทขนาดใหญเปนบริษัทที่อยู ในความสนใจของ
สาธารณชนในวงกวางและไดรับแรงกดดันในการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมมากกวาบริษัทขนาดเล็ก นอกจากนี้
ยังพบวาโดยเฉล่ียแลวบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยมีระดับการเปดเผยขอมูลทุนมนุษยอยูใน
ระดับปานกลางเนื่องจากกลุมตัวอยางประกอบดวยบริษัท
ที่มีขนาดทั้งใหญและเล็กประกอบกัน ผลการวิจัยท่ีได 
สอดคลองกับ Chanprapaipat (2010) ที่เลือกศึกษา
เฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีขนาดใหญสุด 
50 ลําดับแรก และพบวามีการเปดเผยขอมูลทุนมนุษยใน
ระดับสูง สะทอนใหเห็นวาบริษัทขนาดใหญมีการเปดเผย
ขอมูลมากกวาบริษัทขนาดเล็ก อยางไรก็ตาม การวัดระดับ
การเปดเผยขอมูลทุนมนุษยของงานวิจัยทั้งสองชิ้นเปน
การวัดเชิงปริมาณ กลาวคือ Srimongkolpitak and 
Phadoongsitthi (2012) แตกประเด็นทุนมนุษยออกเปน 
14 รายการ และใหคะแนนเทากับ 1 เมื่อบริษัทมีการ
เปดเผยขอมูลในประเด็นนั้น หลังจากน้ันจึงคํานวณดัชนี
การเปดเผยขอมูล โดยหารผลรวมของคะแนนทุกขอของ
บริษัทดวยจํานวนขอทั้งหมดหรือ 14 คะแนน หากบริษัท
เปดเผยขอมูลครบทุกขอจะมีดัชนีการเปดเผยขอมูลเทากับ 
1 เป นวิธีการคํานวณดัชนีการเป ดเผยข อมูลเดียวกับ 
Chanprapaipat (2010) อยางไรก็ตาม Chaiprapaipat 
(2010) ใชวิธี Content Analysis เพ่ิมเติมโดยการนับ
จํานวนคําของการเปดเผยขอมูลและใหคะแนนที่แตกตางกัน
ตามจํานวนคํา ยิ่งจํานวนคํามากจะไดรับคะแนนมาก เพื่อ
หาขอสรุปวารายการใดของทุนมนุษยที่บริษัทใหความสําคัญ
มากกวารายการอ่ืน

เนื่องจากงานวิจัยเรื่องการเปดเผยเก่ียวกับทุนมนุษย
ทั้งสองรายการวัดคาดัชนีการเปดเผยขอมูลจากการที่บริษัท
กลาวถึงประเด็นตางๆ มิไดคํานึงถึงสาระที่เปดเผย และ
ผลการวิจัยนําเสนอในภาพรวมถึงระดับการเปดเผยขอมูล
วาอยู ในระดับมากนอยเพียงใด งานวิจัยช้ินนี้นอกจาก
จะคํานวณดัชนีการเปดเผยขอมูลเชนเดียวกับงานวิจัยท้ังสอง
ชิ้นในเบื้องตนแลว ยังจะจัดลําดับวาประเด็นใดเกี่ยวกับ
ทุนมนุษยที่มีการเปดเผยมากท่ีสุดเรียงตามลําดับ และ
ในทายที่สุดจะวิเคราะหถอยคําที่บริษัทใชในการเปดเผย
ขอมูลวามีลักษณะเชิงคุณภาพเปนอยางไรบาง

วิธีการวิจัย
กลุ�มตัวอย�าง

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะของการ
เปดเผยขอมลูเชิงคณุภาพ จงึจาํเปนตองคัดเลือกกลุมตวัอยาง
ที่มีการเปดเผยขอมูลท่ีมีจํานวนมากและคุณภาพดี จึงเลือก
กลุมตัวอยางเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยท่ีมีมูลคาตลาดสูงสุด 50 อันดับแรก เนื่องจาก
การศึกษางานวิจยัทีผ่านมาในอดีต พบวาบรษิทัท่ีมขีนาดใหญ
ซึ่งพิจารณาจากมูลคาตลาดจะมีแนวโนมในการเปดเผยขอมูล
ตามความสมัครใจมากกวา โดยจะรวบรวมขอมูลจากแหลง
ทตุยิภูม ินัน่คือ แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1) และ
รายงานประจําปของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ใชขอมูลในป พ.ศ. 2556 ซึ่งเปนชวงเวลา
หลังจากที่มีการบังคับใชมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง 
ผลประโยชนพนักงาน ซึ่งอาจสงผลตอระดับการเปดเผย
ขอมูลทุนมนุษย

เคร่ืองมือที่ใช� ในการวิจัย
เนื่องจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยังไมได

กําหนดรายละเอียดในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทุนมนุษย
ไวอยางชัดเจนวาควรเปดเผยเกี่ยวกับเรื่องใดบาง ผู วิจัย
จึงพัฒนากระดาษทําการขึ้นมาโดยปรับปรุงรายการจาก
งานวิจัยของ Srimongkolpitak and Phadoongsitthi 
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การเป�ดเผยข�อมูลเก่ียวกับทุนมนุษย�ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย

(2012) นอกจากนี้ งานวิจัยของ Huang et al. (2010) 
ในประเทศมาเลเซียพบวา ขอมูลที่ เป นที่ต องการท่ีสุด
ของนักวิเคราะหและผูจัดการกองทุน ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับ 
“อัตราการเขาออกของพนักงาน” (Turnover Rate) แต
ข อมูลดังกลาวกลับเปนขอมูลที่มีได รับการเปดเผยจาก
บริษัทตางๆ นอยท่ีสุด โดยมีบริษัทที่เปดเผยขอมูลดังกลาว
เพียงรอยละ 1 ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดเพ่ิมหัวขอ “อัตราการ
เขาออกของพนักงาน” ซึ่งประกอบไปดวยการเปดเผยขอมูล
ทางทุนมนุษยตามความสมัครใจท้ังหมด 17 รายการ ดังนี้

 1) จํานวนพนักงานท้ังหมด
 2) จํานวนพนักงานในแตละสายงานหลัก
 3) ลักษณะและมูลคาผลตอบแทนรวม
 4) มลูคาผลตอบแทนจาํแนกตามลกัษณะผลตอบแทน

ที่ใหกับพนักงาน (เงินเดือน โบนัส เงินกองทุน
และสวัสดิการ)

 5) นโยบายดานสวัสดิการ เชน การดูแลสุขภาพ
การออกกําลังกาย ประกันชีวิต สหกรณ วันหยุด 
เงินชวยเหลือ เปนตน

 6) นโยบายในการพัฒนาหรือฝกอบรม
 7) คาใชจายในการพัฒนาหรือฝกอบรม
 8) จํานวนครั้งในการฝกอบรม
 9) ชื่อประเภทหลักสูตรที่อบรม
 10) ปญหาในการวาจางพนักงาน/ขอพิพาท
 11) วินัย ศีลธรรมและขอพึงปฏิบัติที่ดีของพนักงาน
 12) นโยบายในการดูแลเร่ืองอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยของพนักงาน
 13) คาใชจายในการดูแลเร่ืองอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยของพนักงาน
 14) ขอมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดกับพนักงาน
 15) อัตราการเขาออกของพนักงาน (Employee 

Turnover) หรือ ภาวการณขาดแคลนพนักงาน
 16) วัฒนธรรมองคกร /สภาพแวดลอมในการทํางาน
 17) การวางแผนหาผูสืบทอดตําแหนง (Succession 

Plan)

แนวทางการวิเคราะห�ข�อมูล
การวิเคราะหขอมูลการเปดเผยรายการเกี่ยวกับทุน

มนุษยมีรายละเอียดดังนี้
1. วิเคราะหว าหัวข อใดเก่ียวกับทุนมนุษยที่มีการ

เปดเผยมากท่ีสุด โดยคํานวณจากรอยละของจํานวนบริษัท
ที่เปดเผยรายการนั้นกับจํานวนบริษัทท้ังหมดที่อยู ในกลุม
ตัวอยาง

2. จัดกลุมบริษัทออกเปนบริษัทท่ีมีการเปดเผยขอมูล
ระดับสูง กลาง จากดัชนีการเปดเผยขอมูล (Disclosure 
Index) ที่ไดมาจากการวิเคราะหขอมูลในรายงานประจําป
และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1) ของแตละ
บริษัทในกลุมตัวอยาง โดยใหคะแนนเทากับ 1 คะแนน
สําหรับแตละหัวขอในรายการกระดาษทําการหากบริษัท
มีการกลาวถึงรายการนั้น หลังจากนั้นจะคํานวณดัชนี
การเปดเผยขอมูลโดยหารผลรวมของคะแนนทุกขอดวย
จํานวนขอสูงสุด 17 คะแนนใหอยู ในรูปของอัตราสวน
การเปดเผยขอมูล หากบริษัทเปดเผยขอมูลทุนมนุษย
ทุกหัวขอในกระดาษทําการจะไดดัชนีการเปดเผยขอมูล
เทากับ 1 ซึ่งเปนคะแนนสูงท่ีสุดท่ีบริษัทจะทําได แตถา
บริษัทเปดเผยขอมูลบางสวนเชน 10 ขอ จาก 17 ขอ บริษัท
มีดัชนีการเปดเผยขอมูลเทากับ 0.59 หรือคํานวณจาก
10 คะแนนหารดวย 17 คะแนน การจัดกลุมบริษัทดวย
ดัชนีการเปดเผยขอมูลจะใชเกณฑของ Wallace (1988) 
ดังนี้

• บริษัทท่ีมีดัชนีการเปดเผยขอมูลตํ่ากวารอยละ 30 
จะถูกจัดวาการเปดเผยขอมูลดานทุนมนุษยของ
บริษัทนั้น อยูในระดับตํ่า

• บริษัทที่มีดัชนีการเปดเผยขอมูลอยูระหวางรอยละ 
30–50 จะถือวามีการเปดเผย/ขอมูลอยูในระดับ
ปานกลาง

• บริษัทมีดัชนีการเปดเผยขอมูลมากกวารอยละ 50 
จะถือวาการเปดเผยขอมูลอยูในระดับสูง
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จากนั้นจะวิเคราะหคาสถิติของดัชนีการเปดเผยขอมูล
ของแตละกลุ มบริษัทรวมท้ังรายการการเปดเผยขอมูล
สูงสุด 3 ลําดับแรกของแตละกลุมเปรียบเทียบกันวามีความ
แตกตางกันหรือไม

3. วิเคราะหคาสถิติของดัชนีการเปดเผยขอมูลหรือ
จํานวนขอที่เปดเผยแยกตามอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ

4. สังเคราะหถอยคําการเปดเผยขอมูลสําหรับรายการ
ทีอ่ธิบายในเชิงคุณภาพวามีเนือ้หาสาระท่ีสือ่สารในลักษณะใด 
เพียงพอหรือไมอยางไร

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล
ลําดับของหัวข�อที่มีการเป�ดเผยมากที่สุด

เนือ่งจากสํานกังาน ก.ล.ต. ไดจดัทาํ Checklist สาํหรบั
สอบทานความครบถวนของขอมูลที่เปดเผยในแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ที่ถอดเนื้อหามาจาก
ตัวอยางการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคลากรจํานวน 5 ขอ 
ไดแก จํานวนพนักงานท้ังหมด จํานวนพนักงานในแตละ
สายงานหลัก เหตุผล/นโยบาย กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
จํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ หรือมีขอพิพาททางดาน
แรงงาน (3 ปที่ผ านมา) ผลตอบแทนรวมและลักษณะ
ผลตอบแทนท่ีใหกับพนักงาน และนโยบายในการพัฒนา
พนักงาน

การเปดเผยขอมูลของบริษัทในกลุมตัวอยางอาจไดรับ
อิทธิพลจาก Checklist ดังกลาว ดังนั้นเพื่อใหเห็นภาพที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น ตารางที่ 1 จึงแสดงรายการใน Checklist 
จํานวน 5 ขอดวยตัวดําเขม (Bold) ซึ่งแสดงใหเห็นชัดเจน
วา การเปดเผยขอมูลทุนมนุษยของบริษัทจดทะเบียนใน
ประเทศไทยมีลักษณะของการเปดเผยโดยสมัครใจ นั่นคือ 
มีเพียงรายการจํานวนพนักงานทั้งหมดเทาน้ันที่ไดรับการ
เปดเผยจากทุกบริษัท สวนรายการท่ีเหลืออีก 4 รายการ
ที่ถึงแมจะปรากฏเปนรายการแนะนําของสํานักงาน ก.ล.ต. 
ก็มิได มีการเปดเผยครบถวนจากทุกบริษัท โดยเฉพาะ

อยางย่ิง ขอมูลจํานวนพนักงานในแตละสายงานหลักน้ัน
มีการเปดเผยจากบริษัทเพียงรอยละ 78 หรือในลําดับที่ 8 
และปญหาในการวาจางงานและกรณีพิพาท มีการเปดเผย
จากบริษัทจํานวนรอยละ 34 หรือในลําดับที่ 12 อยางไร
ก็ตาม เนื่องจากบริษัทสวนใหญที่เปดเผยเร่ืองน้ีจะใหขอมูล
วาบริษัทไมมีปญหา จึงมีความเปนไปไดวาบริษัทไมกลาวถึง
เนื่องจากไมมีกรณีพิพาทเก่ียวกับการจางงาน

ตัวอยางของรายการที่ควรเปดเผยในคูมือของสํานักงาน 
ก.ล.ต. สงผลตอขอบเขตการเปดเผยขอมูลของบริษัท
อยางแนนอนเพราะเปนรายการท่ีมีการเปดเผยโดยบริษัท
จํานวนมากที่สุด 3 อันดับแรก นั่นคือ จํานวนพนักงาน
ทั้งหมดเปนหัวขอที่ได รับการเปดเผยจากกลุ มตัวอยาง
ทุกบริษัท คิดเปนรอยละ 100 รองลงมาคือ นโยบายในการ
พัฒนาหรือฝกอบรม และลักษณะและมูลคาผลตอบแทนรวม 
โดยมีรอยละการเปดเผยขอมูลท่ีรอยละ 96 และ 92 ตาม
ลําดับ ขอมูลท้ัง 3 รายการน้ีเปนขอมูลเชิงปริมาณที่บริษัท
สวนใหญมีการเก็บรวบรวมอยูแลว ไมเสียคาใชจายในการ
จัดเก็บเพ่ิมมากข้ึน จึงเปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหบริษัท
ส วนใหญสามารถแสดงในรายงานการนําเสนอข อมูล
ประจําปได

จากการวิเคราะหลักษณะการเปดเผยขอมูลจํานวน
พนักงานในแตละสายงานหลัก พบวาแตละบริษัท จะแสดง
สายงานหลักที่แตกตางกันออกไปตามลักษณะการดําเนินงาน
ของบริษัท เชน แบงเปนจํานวนพนักงานในสํานักงานใหญ
กับสาขา หรือบริษัทใหญกับบริษัทยอย เปนตน บริษัท
สวนนอยที่จะมีการเปดเผยเกี่ยวกับสถิติเกี่ยวกับพนักงาน 
เพศ ภูมิลําเนา อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา สําหรับบริษัท
ที่มีชาวตางชาติทํางานดวยจะมีการแยกพนักงานสัญญาจาง
ชาวไทย และพนักงานสัญญาจางชาวตางชาติอีกด วย 
นอกจากน้ี ยังพบวาบริษัทรอยละ 30 ไดใหขอมูลพนักงาน
แยกตามประเภทการจางงานดวยวาเปนพนักงานประจําและ
ลูกจางชั่วคราวจํานวนเทาใด
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ตารางท่ี 1 จํานวนบริษัทและรอยละในการเปดเผยขอมูลดานทุนมนุษยในแตละหัวขอ

ลําดับที่ รายการ
จํานวนบริษัท
ที่เป�ดเผย

ร�อยละ

1 จํานวนพนักงานทั้งหมด 50 100

2 นโยบายในการพัฒนาหรือฝกอบรม 48 96

3 ลักษณะและมูลคาผลตอบแทนรวม 46 92

4 นโยบายในการดูแลเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน 43 86

5 วัฒนธรรมองคกร/สภาพแวดลอมในการทํางาน 42 84

6 นโยบายดานสวัสดิการ เชน การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย ประกันชีวิต

วันหยุด เงินชวยเหลือ

41 82

7 ชื่อประเภทหลักสูตรที่อบรม 40 80

8 จํานวนพนักงานในแตละสายงานหลัก 39 78

9 วินัย ศีลธรรมและขอพึงปฏิบัติที่ดีของพนักงาน 37 74

10 การวางแผนหาผูสืบทอดตําแหนง 35 70

11 อัตราการเขาออกของพนักงาน (Employee Turnover) หรือ

ภาวการณขาดแคลนพนักงาน

22 44

12 ปญหาในการวาจางพนักงาน/ขอพิพาท 17 34

13 ขอมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดกับพนักงาน 15 30

14 มูลคาผลตอบแทนจําแนกตามลักษณะผลตอบแทนท่ีใหกับพนักงาน

(เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนและสวัสดิการ(

13 26

15 จํานวนครั้งในการฝกอบรม 8 16

16 คาใชจายในการพัฒนาหรือฝกอบรม 5 10

17 คาใชจายในการดูแลเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน 1 2
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บทความวิจัย

ในหัวขออัตราการเขาออกของพนักงาน หรือภาวการณ
ขาดแคลนพนักงาน มีบริษัทที่เปดเผยรอยละ 44 อยูใน
อันดับที่ 11 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการเปดเผยขอมูลของ
บริษัทในป พ.ศ. 2556 ซึ่งเปนปที่มีการบังคับใชมาตรฐาน 
ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนของพนักงานแลว สงผลให
บริษัทจดทะเบียนตองคํานวณผลประโยชนพนักงานโดยใช
วิธีตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยและอัตราการเขาออก
ของพนักงานเปนหนึ่งในขอสมมติฐานหลักในการประมาณ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยอธิบายพรอมกับอัตรา
ขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย จึงทําใหบริษัทจํานวนรอยละ 44 มีการ
เปดเผยขอมูลนี้ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1) 
บางบริษัทถึงแมจะมีการเปดเผยขอสมมติฐานหลักในการ
ประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย แตมีการใหขอมูล
เพียงอัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยและอัตราเงินเฟอเทานั้น
แตไมเปดเผยอัตราการเขาออกของพนักงาน

การเปดเผยจํานวนคร้ังในการฝกอบรมอยูในอันดับที่ 
15 เนื่องจากบริษัทสวนใหญไมไดมีการเปดเผยเปนจํานวน
คร้ัง แตบอกเปนชั่วโมงในการฝกอบรมมากกวา โดยจะ
ใหขอมูลในลักษณะจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝกอบรม
ของพนักงานตอป (ชั่วโมง/ป/คน) ซึ่งก็สามารถแสดงความถ่ี
ของการฝกอบรมไดเชนกันและทําใหผูใชขอมูลทราบไดวา
มีการฝกอบรมมากหรือนอยเพียงใด

คาใชจายในการพัฒนาหรือฝกอบรม และคาใชจาย
ในการดูแลเ ร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
พนักงานเปนขอมูลเชิงปริมาณท่ีฝายบัญชีของบริษัทนาจะ

สามารถรวบรวมไวดวยตนทุนการเก็บขอมูลที่ตํ่า แตกลับ
ไดรับการเปดเผยนอยที่สุดเปนสองอันดับสุดทายที่รอยละ 
10 และรอยละ 2 ตามลําดับ ทั้งนี้ อาจเปนเพราะการ
เปดเผยถึงคาใชจายท่ีเฉพาะเจาะจงอาจสงผลใหบริษัทคูแขง
ทราบถึงขอมูลมากเกินไปจนอาจเกิดเสียความไดเปรียบ
เชิงกลยุทธ จึงหลีกเล่ียงท่ีจะกลาวถึงเร่ืองดังกลาว การ
เปดเผยขอมูลในภาพรวมของบริษัทขนาดใหญที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยชี้ ให เห็นว า การเปดเผยขอมูลโดย
สมัครใจนาจะขึ้นอยู กับปจจัยอยางนอยสองประการคือ 
ตนทุนในการเก็บรวบรวมขอมูลและความไดเปรียบในการ
แขงขันเชิงกลยุทธ

ระดับการเป�ดเผยข�อมูล
จากการรวบรวมการเปดเผยขอมูลทุนมนุษยของบริษัท

ในกลุมตัวอยางท้ังหมด 50 บริษัท และนําผลท่ีไดมาแบง
ตามระดับการเปดเผยขอมูลดานทุนมนุษย ซึ่งแบงออกเปน 
3 ระดับตามเกณฑของ Wallace (1988) กลาวคือ บริษัท
ที่มีดัชนีการเปดเผยขอมูลตํ่ากวารอยละ 30 จะถูกจัดวา
การเปดเผยขอมูลดานทุนมนุษยของบริษัทน้ันอยูในระดับ
ตํ่า สวนบริษัทท่ีมีดัชนีการเปดเผยขอมูลอยูระหวางรอยละ 
30–50 จะถือวามีการเปดเผยขอมูลอยูในระดับปานกลาง 
และบริษัทมีดัชนีการเปดเผยขอมูลมากกวารอยละ 50 จะ
ถือวาการเปดเผยขอมูลอยูในระดับสูง ซึ่งผลท่ีไดแสดงใน
ตารางท่ี 2

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของบริษัทที่มีการเปดเผยขอมูลในระดับตางๆ

ระดับการ
เป�ดเผยข�อมูล

จํานวน
บริษัท

ร�อยละ
ดัชนีการเป�ดเผยข�อมูล จํานวนข�อ

ตํ่าสุด สูงสุด เฉล่ีย ต่ําสุด สูงสุด เฉล่ีย ฐานนิยม

สูง 35 70 52.94 82.35 62.86 9 14 10.69 11

ปานกลาง 12 24 35.29 47.06 42.02 6 8 7.14 8

ตํ่า 3 6 29.41 29.41 29.41 5 5 5 5

รวม 50 100 29.41 82.35 56.24 5 14 9.56 11
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จากกลุมตัวอยางพบวา มี 35 บริษัทหรือรอยละ 70 
เปดเผยขอมูลเก่ียวกับทุนมนุษยตามความสมัครใจอยูใน
ระดับสูง ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาสูงสุดที่ 14 ขอ และตํ่าสุด
คือ 9 ขอ โดยสวนใหญมีการเปดเผยที่ 11 ขอ และระดับ
ปานกลางมี 12 บริษัท โดยมีการเปดเผยขอมูลสูงสุดที่
8 ขอ และตํ่าสุดที่ 6 ขอ ซึ่งบริษัทในกลุมนี้สวนใหญมีการ
เปดเผย 8 ขอ และมีเพียง 3 บริษัทเทานั้นที่จัดอยู ใน
ระดับตํ่า โดยทั้ง 3 บริษัทมีการเปดเผย 5 ขอ ผลที่ได
แสดงใหเห็นวามีการเปดเผยขอมูลอยูในเกณฑดี กลาวคือ
บริษัทรอยละ 70 เปดเผยขอมูลดานทุนมนุษยในระดับสูง 
เนื่องจากกลุมตัวอยางที่เลือกมาเปน 50 บริษัทท่ีมีมูลคา
ตลาดสูงที่สุด ซึ่งจะมีการเปดเผยขอมูลตามความสมัครใจ
มากกวาบริษัททั่วไป

หัวขอที่มีการเปดเผยมากท่ีสุด 3 อันดับแรกสําหรับ
แตละกลุมบริษัทที่จําแนกตามระดับการเปดเผยขอมูลแสดง
ในตารางท่ี 3 โดยจํานวนบริษัทจากท้ังสามกลุมเปดเผย
จํานวนพนักงานทั้งหมดมากที่สุด และกลุมบริษัทที่เปดเผย
ขอมูลในระดับสูงและระดับกลาง จะเปดเผยนโยบายในการ
พัฒนาและฝกอบรมมากเปนลําดับสอง ซึ่งก็เปนไปในทิศทาง
เดียวกับภาพรวม คืออยู ในลําดับที่สอง ในขณะที่บริษัท
ในกลุ มที่เปดเผยขอมูลในระดับตํ่าเปดเผยเรื่องลักษณะ
มูลคาและผลตอบแทนรวมมากเปนลําดับที่สอง สวนหัวขอ
ที่มีการเปดเผยมากในลําดับที่สาม จะแตกตางกันระหวาง

กลุมบริษัทท่ีมีระดับการเปดเผยขอมูลที่แตกตางกัน โดย
บริษัทท่ีมีการเปดเผยขอมูลระดับสูงจะเปดเผยช่ือประเภท
หลักสูตรที่อบรม ซึ่งในภาพรวมไดรับการเปดเผยอยูในลําดับ
ที่ 7 แตสําหรับบริษัทที่มีการเปดเผยขอมูลสูง มีการระบุชื่อ
ประเภทหลักสูตรท่ีฝกอบรมมาเปนอันดับที่ 3 แสดงใหเห็น
วาบริษัทในระดับสูงนิยมเปดเผยเนนเร่ืองของรายละเอียด
การอบรม ในขณะที่บริษัทท่ีเปดเผยในระดับกลาง จะ
เปดเผยลักษณะและมูลคาผลตอบแทนรวม เปนลําดับท่ี 3 
สอดคลองกับอันดับการเปดเผยในภาพรวม และบริษัทที่มี
ระดับการเปดเผยขอมูลตํ่าจะเปดเผยนโยบายในการดูแล
เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานเปน
ลําดับที่ 3

การเป�ดเผยข�อมูลจําแนกตามอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ
ตารางที่ 4 เรียงลําดับตามอุตสาหกรรมที่มีคาเฉลี่ย

ดัชนีการเปดเผยขอมูลจากมากไปหานอย พบวาคาเฉล่ีย
การเปดเผยขอมูลของทุกอุตสาหกรรมมีคาตั้งแต 8.83 ขอ 
จนถงึ 10.75 ขอ ซึง่ไมแตกตางกนัมากนกั และทกุอตุสาหกรรม
มีคาเฉลี่ยการเปดเผยขอมูลท่ีเกิน 8 ขอจาก 17 ขอหรือ
มากกวารอยละ 50 ในขณะที่อุตสาหกรรมทรัพยากรมีบริษัท
ที่เปดเผยขอมูลครอบคลุมเนื้อหาครบถวนท้ัง 14 ขอ และ
บริษัทท่ีมีการเปดเผยขอมูลนอยที่สุดหรือเปดเผยเพียงแค
5 ขออยูในอุตสาหกรรมบริการ

ตารางท่ี 3 หัวขอที่ไดรับการเปดเผยมากท่ีสุดสามอันดับแรกจําแนกตามระดับการเปดเผยขอมูล

ระดับการ
เป�ดเผยข�อมูล

หัวข�อที่ได�รับการเป�ดเผยมากที่สุดสามอันดับแรก

สูง 1. จํานวนพนักงานทั้งหมด 2. นโยบายในการพัฒนาหรือฝกอบรม 3. ชื่อประเภทหลักสูตรที่อบรม

ปานกลาง 1. จํานวนพนักงานทั้งหมด 2. นโยบายในการพัฒนาหรือฝกอบรม 3. ลักษณะและมูลคาผลตอบแทนรวม

ตํ่า 1. จํานวนพนักงานทั้งหมด 2. ลักษณะและมูลคาผลตอบแทนรวม 3. นโยบายในการดูแลเรื่องอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยของพนักงาน
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หากจัดลําดับการเปดเผยขอมูลตามหมวดธุรกิจ 15 
หมวด จะพบวาหมวดธุรกิจที่มีการเปดเผยขอมูลทุนมนุษย
มากที่สุด 5 หมวดแรกไดแก ขนสงและโลจิสติกส อาหาร
และเคร่ืองด่ืม พลังงานและสาธารณูปโภค ธนาคารและ
ประกันภัยและประกันชีวิต ตามลําดับดังแสดงในตาราง
ที่ 5 สําหรับหมวดขนสงและโลจิสติกส ซึ่งประกอบไปดวย
บริษัททาอากาศยานได ให ความสําคัญกับการเป ดเผย
ขอมูลเรื่องเก่ียวกับอุบัติเหตุที่เกิดกับพนักงาน โดยบริษัท
เปดเผยสถิติการประสบอันตรายจากการทํางาน ประกอบ
ไปดวย อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ อัตราความรุนแรง

ของการบาดเจ็บ จํานวนวันท่ีสูญเสียไปจากการเกิดอุบัติเหตุ 
บอกถึงจํานวนพนักงานท่ีไดรับบาดเจ็บและไดรับบาดเจ็บ
ถึงข้ันหยุดงาน เปนตน เนื่องจากลักษณะของธุรกิจที่มี
ความเส่ียงที่จะเกิดอุบัติ เหตุกับพนักงานและลูกค าสูง
เชนเดียวกันกับบริษัทในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 
โดยบริษัทส วนใหญในหมวดนี้จะมีการเป ดเผยข อมูล
เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดกับพนักงาน โดยเปดเผยอัตราการ
บาดเจ็บท้ังหมด หรือมีการเปดเผยวาไมมีอุบัติเหตุถึงขั้น
หยุดงาน

ตารางที่ 5 หมวดธุรกิจที่มีคาเฉลี่ยของดัชนีการเปดเผยขอมูลสูงที่สุด 5 อันดับแรก

หมวดธุรกิจ จํานวนบริษัท
จํานวนข�อที่เป�ดเผย

ต่ําสุด สูงสุด เฉล่ีย

1. ขนสงและโลจิสติกส 2 11 11 11.00

2. อาหารและเคร่ืองดื่ม 4 9 13 10.75

3. พลังงานและสาธารณูปโภค 9 6 14 10.56

4. ธนาคาร 6 9 12 10.50

5. ประกันภัยและประกันชีวิต 2 8 12 10.00

ตารางที่ 4 จํานวนบริษัทและดัชนีการเปดเผยขอมูลของบริษัทจําแนกตามอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม จํานวนบริษัท
จํานวนข�อที่เป�ดเผย

ต่ําสุด สูงสุด เฉล่ีย

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 4 9 13 10.75

ธุรกิจการเงิน 8 8 12 10.38

ทรัพยากร 10 6 14 10.30

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 9 6 13 9.00

สินคาอุตสาหกรรม 2 8 10 9.00

บริการ 11 5 11 8.91

เทคโนโลยี 6 6 11 8.83
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สําหรับบริษัทในหมวดอาหารและเครื่องดื่มมีการ
เปดเผยขอมูลในระดับใกลเคียงกันอยู ในระดับสูง และ
สําหรับหัวข อมูลค าผลตอบแทนจําแนกตามลักษณะ
ผลตอบแทน และปญหาในการวาจางพนักงาน/ขอพิพาท 
บริษัทในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคมีการ
เปดเผยขอมูลสําหรับสองหัวขอน้ีในสัดสวนที่มากเปน
อันดับหนึ่งเม่ือเทียบกับหมวดธุรกิจอื่น ซึ่งทั้งสองหัวขอนั้น
อยู ในแบบแสดงรายการประจําป 56-1 ในทางกลับกัน 
บริษัทในหมวดธนาคารไมมีบริษัทใดที่มีการเปดเผยขอมูล
เรื่องมูลคาผลตอบแทนจําแนกตามลักษณะผลตอบแทนเลย 
แตในหมวดธนาคารและหมวดประกันภัยและประกันชีวิต 
บริษัทสวนใหญมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับอัตราการเขาออก
ของพนักงาน ซึ่งถือวามีสัดสวนการเปดเผยขอมูลในหัวขอนี้
มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหมวดธุรกิจอื่น

ลักษณะการให�ข�อมูลสําหรับหัวข�อที่เป�นเชิงคุณภาพ
การวิเคราะหถอยคําท่ีบริษัทใชในการเปดเผยขอมูล

ทุนมนุษยพบวา ในหัวขอเดียวกัน แตละบริษัทก็มีถอยคํา
และวิธีการนําเสนอขอมูลที่แตกตางกัน โดยผูวิจัยไดหยิบยก
มาบางหัวขอดังแสดงในตารางที่ 6 จํานวนในวงเล็บทาย
ข อความแสดงถึงจํานวนของบริษัทท่ีนําเสนอขอมูลใน
รูปแบบนั้นๆ

จากการศึกษาและวิเคราะหการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ
ทุนมนุษยในครั้งนี้ สามารถสรุปไดวา ถึงแมแตละบริษัท
จะมีการเปดเผยในหัวขอตางๆ ในรายงานประจําปและ
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1) โดยจากการ
จัดระดับ บริษัทสวนใหญมีระดับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ทุนมนุษยในระดับสูง แตเมื่อพิจารณาถึงเน้ือหาหรือขอมูล
ที่บริษัทนําเสนอในรายงานแลวพบวา บริษัทจํานวนไมนอย

ตารางท่ี 6 ลักษณะเดนในการเปดเผยขอมูลดานทุนมนุษย

หัวข�อ วัตถุประสงค� รูปแบบ

นโยบายในการดูแลเรื่อง

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ของพนักงาน

แสดงถึงการที่บริษัทเอาใจใส

กับความปลอดภัยในที่ทํางาน

• กลาวถึงมาตรการท่ีใชเพิ่มความปลอดภัยใหกับ

พนักงาน (28)

• กลาวถึงมาตรฐาน ISO หรือรางวัลที่ไดรับ (5)

• กลาวถึงความต้ังใจของบริษัท ที่จะยึดม่ันและ

ใหความสําคัญตอความปลอดภัยและสุขอนามัย

ของพนักงาน โดยไมมีหลักการประกอบ (10)

ขอมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดกับ

พนักงาน

แสดงใหเห็นถึงความปลอดภัย

ในท่ีทํางาน

• บอกสถิติอัตราความถ่ีของการบาดเจ็บ อัตรา

ความรุนแรงของการบาดเจ็บ และการไดรับบาดเจ็บ

จนถึงขั้นหยุดงาน (6) 

• กลาวเพียงวาไมมีอุบัติเหตุแกพนักงานจนถึงขั้น

หยุดงาน (5)

• ใชจํานวนอุบัติเหตุเปนตัววัดดานความปลอดภัย

ในที่ทํางาน (4)
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ใหข อมูลเพียงเพ่ือใหเห็นวามีการเปดเผย โดยลักษณะ
การเปดเผยจะเปนการใชประโยคส้ันๆ เพ่ือแสดงใหเห็นวา
บริษัทไดปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล หรือเปนสิ่งที่ควรจะ
ปฏิบัติ เชน บริษัทไดจัดใหมีขอกําหนดเก่ียวกับจริยธรรม
สําหรับพนักงานทุกระดับ หรือ ทางบริษัทใหความสําคัญกับ
การวางแผนผูสืบทอดตําแหนง โดยท่ีบริษัทสวนใหญจะใช
คําวา “ใหความสําคัญ” แตไมมีขอมูลในเชิงลึกเพ่ิมเติม
แต อย างใด ในขณะบริษัทที่มีการให ข อมูลที่ลงลึกใน
รายละเอียดและครบถวน ถึงแมจะไมไดใชคําวา “ใหความ
สําคัญ” แตยังใหความรูสึกท่ีวาบริษัทท่ีมีการเปดเผยขอมูล
ออกมามากกวาใหความสําคัญกับเรื่องนั้นๆ มากกวาบริษัท
ที่กลาวถึงแค 1–2 ประโยค

สรุปผลการวิจัยและข�อเสนอแนะ
การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาถึงการเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับทุนมนุษยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยโดยเลือกเฉพาะบริษัทท่ีมีมูลคาตลาดสูงสุด 
50 อันดับแรก จากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1) 
และรายงานประจําปของป พ.ศ. 2556 ผลการวิเคราะห
พบวา หัวขอจํานวนพนักงานทั้งหมดเปนหัวขอท่ีไดรับ
การเปดเผยจากกลุมตัวอยางทุกบริษัท คิดเปนรอยละ 100
รองลงมาคือนโยบายในการพัฒนาหรือฝกอบรม และ
ลักษณะและมูลคาผลตอบแทนรวม โดยมีร อยละการ
เปดเผยขอมูลท่ีรอยละ 96 และ 92 ตามลําดับ ซึ่งทั้ง
สามหัวข อเป นรายการท่ีปรากฏในคู มือการจัดทําแบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (56-1) ภายใตหัวขอบุคลากร 

ตารางที่ 6 ลักษณะเดนในการเปดเผยขอมูลดานทุนมนุษย (ตอ)

หัวข�อ วัตถุประสงค� รูปแบบ

นโยบายดานสวัสดิการ แสดงใหเห็นวามีสวัสดิการที่ดี

และชวยเหลือพนักงานในเร่ือง

ของการดูแลสุขภาพ วันหยุด 

เงินชวยเหลือ เปนตน

• ระบุประเภทของสวัสดิการทั้งหมดท่ีมีใหกับพนักงาน 

(33)

• ระบุวามีการใหสวัสดิการแกพนักงานอยางเปนธรรม 

แตไมใหรายละเอียดใดๆ (8)

การวางแผนหาผูสืบทอดตําแหนง เพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทมีการ

วางแผนลวงหนาและสามารถ

เลือกพนักงานที่เหมาะสม

• ระบุแผนงานและหลักเกณฑที่บริษัทใชเพื่อใหได

ผูสืบทอดตําแหนงที่มีความพรอมในการรับตําแหนง

ตามชวงเวลาท่ีวางไวอยางเหมาะสม (21)

• ระบุเพียงวามีการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนง (14)

นโยบายในการพัฒนาหรือ

ฝกอบรม

เพื่อแสดงใหเห็นวาบริษัท

ใหความสําคัญกับความรู

ความสามารถของพนักงาน

และมีการพัฒนาอยูเสมอ

• ระบุวาจะพัฒนาและอบรมพนักงานดานใด และ

ใชหลักสูตรอะไรบาง (40)

• บอกเปนแผนการพัฒนากวางๆ ไมมีชื่อหรือประเภท

ของหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจง (8)

วินัย ศีลธรรมและขอพึงปฏิบัติ

ที่ดีของพนักงาน

จริยธรรมและจรรยาบรรณของ

พนักงาน

• ใหขอมูลถึงส่ิงที่ควรปฏิบัติ (22)

• กลาวถึงการมีอยูของขอพึงปฏิบัติที่ดีของพนักงาน 

(15)
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แสดงใหเห็นวาตัวอยางที่สํานักงาน ก.ล.ต. นําเสนอมี
อิทธิพลตอขอบเขตการเปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียน 
อยางไรก็ตาม เนื่องจากหัวขอที่มีการเปดเผยมากท่ีสุด
เปนเพียง 3 หัวขอจากท้ังหมด 5 หัวขอที่สํานักงาน ก.ล.ต. 
ระบุ สะทอนใหเห็นวาการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทุนมนุษย
เปนการเปดเผยโดยสมัครใจ นั่นคือ หากบริษัทไมประสงค
จะเปดเผยก็สามารถทําได

ขอมูลที่บริษัทจําเปนตองรวบรวมอยูแลว เชน อัตรา
การเข าออกของพนักงานเพื่อใช  ในการคํานวณเรื่อง
ผลประโยชนพนักงาน เนื่องจากมีการบังคับใชมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนของพนักงานกับ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสงผลใหการเปดเผย
เรื่องอัตราการเข าออกของพนักงานมีการเปดเผยมาก
ในลําดับที่ 11 อยางไรก็ตาม ถึงแมจะเป นข อมูลท่ีมี
ตนทุนในการเก็บตํ่าเชน หัวขอคาใชจายในการพัฒนาหรือ
ฝกอบรม และคาใชจายในการดูแลเร่ืองอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งสามารถจําแนกคาใชจาย
ได จากการบันทึกบัญชีตามปกติกลับได รับการเปดเผย
นอยที่สุดเปนสองอันดับสุดทายที่รอยละ 10 และรอยละ 2 
ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะบริษัทหลีกเลี่ยงที่จะเปดเผย
ขอมูลที่เปนตัวเงินที่เฉพาะเจาะจงใหกับคูแขงทราบ ชี้ใหเห็น
วา สาเหตุหลักสองประการของการไมเปดเผยขอมูล คือ 
ตนทุนในการเก็บขอมูลและความไดเปรียบในการแขงขัน

เมื่อพิจารณาตามระดับการเปดเผยขอมูลดานทุนมนุษย
ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับตามเกณฑของ Wallace (1988) 
พบวา บริษัทสวนใหญไดรับการจัดประเภทใหอยูในระดับสูง 
โดยมีจํานวน 35 บริษัท ซึ่งคิดเปนรอยละ 70 และมีการ
เปดเผยขอมูลโดยครอบคลุมเนื้อหาสูงสุดที่รอยละ 82 ซึ่ง
เทากับ 14 ขอ และตํ่าสุดอยูที่รอยละ 29 เทากับ 5 ขอ 
ซึ่งมีเพียง 3 บริษัทเทานั้น สําหรับคาฐานนิยมของแตละ
ระดับการเปดเผยขอมูลคือ บริษัทที่มีการเปดเผยขอมูล
ทุนมนุษยในระดับสูงสวนใหญมีการเปดเผยที่ 11 ขอ และ

สําหรับระดับปานกลาง 8 ขอ และ 5 ขอสําหรับบริษัทที่มี
การเปดเผยขอมูลในระดับตํ่า

ถึงแมจะมีการกลาวถึงขอมูลทุนมนุษยอยู ในรายงาน
ประจําปและแบบแสดงรายการประจําป (56-1) ของแตละ
บริษัท แตเนื้อหาและวิธีการเปดเผยขอมูลก็มีความแตกตาง
กัน เชน หัวขอนโยบายในการดูแลเร่ืองอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของพนักงาน มี 28 บริษัทกลาวถึงมาตรการ
ที่ใชเพิ่มความปลอดภัยใหกับพนักงาน 5 บริษัทกลาวถึง
มาตรฐาน ISO หรือรางวัลที่ไดรับ และอีก 10 บริษัท
กลาวเพียงวาบริษัทมีความตั้งใจที่จะยึดมั่นและใหความ
สําคัญตอความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน ซึ่งเปน
ถอยคําที่เรียกไดวาไมมีการเปดเผยขอมูลเฉพาะของบริษัท
แตประการใด

หัวข อการวางแผนหาผู สืบทอดตําแหนง เป นอีก
หัวขอหนึ่งท่ีเห็นไดชัดสําหรับบริษัทที่ใหความสําคัญกับ
การใหขอมูลกับบริษัทท่ีกลาวถึงอยางเลื่อนลอย โดย 14 
บริษัทมีการเปดเผยเพียงแคว า มีการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรใหสามารถเปนผู รับชวงตอในตําแหนงที่สําคัญ
หรือบริษัทจัดใหมีแผนการสืบทอดตําแหนงเพ่ือใหองคกร
สามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน จะเห็นไดวามีการกลาวถึง
เพียงแค 1–2 ประโยค ในขณะที่บริษัทที่มีการเปดเผย
โดยลงไปในรายละเอียดดวยมี 21 บริษัท ซึ่งมีการให
ขอมูลสูงสุดท่ี 55 บรรทัด โดยระบุแผนงานและหลักเกณฑ
ที่บริษัทใชเพื่อใหไดผูสืบทอดตําแหนงท่ีมีความพรอมในการ
รับตําแหนงตามชวงเวลาท่ีวางไวอยางเหมาะสม

หลังจากวิเคราะหเนื้อหาการเปดเผยขอมูลของแตละ
บริษัท จะเห็นไดวาในการทําวิจัยในอนาคต การใหคะแนน
การเปดเผยขอมูลควรจะคํานึงถึงคุณภาพของขอมูลดวยวา 
มีการเปดเผยขอมูลหรือไม ไมควรใชเกณฑเพียงมีการ
กลาวถึงก็ไดรับคะแนน เพราะจะทําใหไมสะทอนภาพ
การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับทุนมนุษยที่แทจริง
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