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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ประเทศไทยมีอตัราการขยายตวัดา้นเศรษฐกิจควบคู่ไปกบัการพฒันาในภาคอุตสาหกรรมอยา่ง
ต่อเน่ือง  กิจการหรืออุตสาหกรรมบางประเภทมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี
ลว้นแลว้แต่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของสังคม ชุมชน และโลกอยา่งชดัเจน เพราะหากเกิด
การขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรมมากข้ึนเท่าไร ปัญหาดา้นมลพิษก็เพิ่มสูงข้ึนมากเท่านั้น รวมถึง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิ เวศวิทยา ท าให้ เกิดแนวคิดเพื่ อการพัฒนาท่ี ย ั่งยืนของ
ภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นการสร้างสมดุลระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการรักษาระบบนิเวศไปพร้อมๆ กนั เพื่อคนรุ่นหลงัจะ
ไดมี้ชีวิตท่ีดีข้ึน อนัเป็นการสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจดว้ยการสร้างความมัน่คงทางระบบนิเวศ 
(สถาบนัธุรกิจเพื่อสังคม, 2554: ออนไลน์)  

ดงันั้นจึงมีการรณรงคส่์งเสริมให้กิจการทั้งภาคธุรกิจและท่ีมิใช่ภาคธุรกิจ ให้ประกอบกิจการ
ดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมตามทิศทางสากลอยา่งมีคุณธรรม เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขแก่
กิจการ ผูมี้ส่วนได้เสีย สังคม ส่ิงแวดล้อมและประเทศชาติ และเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ในการ
ด าเนินกิจการเพื่อผลก าไรและการเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยืน (สถาบนัธุรกิจเพื่อสังคม, 2555: ออนไลน์) 
โดยเฉพาะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จดัตั้ งสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility Institute: CSRI) เพื่อส่งเสริมใหบ้ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ด าเนินการเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) เพิ่ม
มากข้ึน และไดว้างกรอบงานท่ีจะจดัท ารายงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR Report) 
เพื่อเป็นรายงานประจ าปีของตลาดหลกัทรัพย ์โดยตลาดหลกัทรัพยท์  าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางในการ
ส่งเสริมแนวคิดและวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมแก่องค์กรใน
ตลาดทุน (สถาบนัธุรกิจเพื่อสังคม, 2553ก: ออนไลน์) โดยปัจจุบนัผูล้งทุนไดใ้ห้ความส าคญัในการ
เลือกลงทุนในบริษทัจดทะเบียนท่ีมีการด าเนินกิจการดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม การเปิดเผยขอ้มูล
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ความรับผิดชอบต่อสังคม จะท าให้ผูล้งทุนมีขอ้มูลส าคญัท่ีชดัเจนและถูกตอ้งเก่ียวกบักลยทุธ์และการ
ด าเนินงานเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนมากข้ึน ขณะท่ีบริษทัจดทะเบียนก็จะไดป้ระเมินตนเอง
วา่มีกระบวนการท างานใดบา้งท่ียงัตอ้งปรับปรุงพฒันาเพื่อใหส้ามารถบริหารจดัการธุรกิจไดอ้ยา่งเต็ม
ประสิทธิภาพและเติบโตอย่างย ัง่ยืน ดงันั้นผูน้ าธุรกิจในปัจจุบนัลว้นเห็นถึงประโยชน์ของการจดัท า
รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม (สถาบนัไทยพฒัน์, 2556: ออนไลน์)  

ส าหรับในประเทศไทย มีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสังคมของบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (พฤกษา พึ่งจิตตป์ระไพ, 2551) โดยศึกษาปัจจยัทางดา้น
คุณลักษณะของบริษัท ได้แก่ ขนาดของกิจการ โครงสร้างการเป็นเจ้าของ โครงสร้างการเงิน 
โครงสร้างกรรมการอิสระ ความสามารถในการท าก าไร ความสามารถในการก่อหน้ีหรือช าระหน้ี 
และประเภทส านกังานสอบบญัชี โดยใชร้ายงานประจ าปี 259  ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ขนาดของกิจการ 
ประเภทส านกังานสอบบญัชี และความสามารถในการท าก าไร มีความสัมพนัธ์กบัการเปิดเผยดงักล่าว 
ทั้งน้ีการศึกษาของพฤกษา พึ่งจิตตป์ระไพ (2551) วดัค่าระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสังคมโดยก าหนด
รายการท่ีควรเปิดเผยด้านสังคมตามกรอบแนวคิดการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (ประจิตร            
หาวตัร และคณะ, 2597) และแนวคิดการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล, 2592) ซ่ึง
ประกอบด้วย ระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย ตรวจ ติดตาม และประเมิน
ส่ิงแวดลอ้ม ความย ัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความรับผิดชอบต่อพลงังาน ความรับผิดชอบต่อทรัพยากร
บุคคล ความรับผดิชอบต่อผลิตภณัฑแ์ละบริการ และความรับผดิชอบต่อชุมชน  

แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาน้ีแตกต่างจากการศึกษาของพฤกษา พึ่ งจิตต์ประไพ (2551)                       
9 ประการ ไดแ้ก่ (1) การศึกษาน้ีวดัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลตามแนวคิดของคณะกรรมการการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) ในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และแนวคิดของ 
Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and             
Reporting: ISAR (ผูเ้ช่ียวชาญมาตรฐานการบญัชีและการรายงานระหวา่งประเทศ) ในเร่ืองการเปิดเผย
ข้อมูลท่ีเก่ียวกับต้นทุนส่ิงแวดล้อมและหน้ีสินด้านส่ิงแวดล้อม (2) การศึกษาน้ีได้ขยายขอบเขต
ประชากรไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เน่ืองจากพฤกษา              
พึ่งจิตตป์ระไพ (2551) ศึกษาเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม และกลุ่ม
อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างเท่านั้น (3) การศึกษาน้ีไดเ้พิ่มตวัแปรในการศึกษา ไดแ้ก่ อายุของบริษทั 
และการรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 เพราะจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ อายขุองบริษทัมี
ผลต่อระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทัท่ีมีอายุการด าเนินกิจการมายาวนาน  
จะมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูใ้ช้ขอ้มูลจ านวนมาก เน่ืองจากบริษทัด าเนินกิจการมายาวนานท าให้ได้
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เรียนรู้และเขา้ใจว่าขอ้มูลอะไรท่ีควรมีการเปิดเผยให้แก่ผูใ้ช้ขอ้มูลได้ทราบอย่างครบถว้นมากกว่า
บริษัทท่ีเพิ่งด าเนินกิจการ (Zoysa และ Wijewardena, 2003) ส่วนการรับการรับรองมาตรฐาน ISO 
14000 มีวตัถุประสงค์เพื่อวางมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และแนะน าหน่วยงานต่างๆ ในเร่ือง
ของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Environment Management System: EMS) ซ่ึงสามารถรวมเขา้กบั
ระบบบริหารอ่ืนๆ ของหน่วยงานเพื่อท่ีจะช่วยให้หน่วยงานเหล่านั้นประสบความส าเร็จในเร่ืองของ
ระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมพร้อมไปกับความส าเร็จทางธุรกิจ การได้รับการรับรองมาตรฐาน               
ISO 14000 มีผลต่อการก าหนดรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศด้านส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด                 
(จกัรพนัธ์ จินดาวงศ์, 2597) และ (4) การศึกษาน้ีตดัตวัแปรในการศึกษาออก 1 ตวั คือ ความสามารถ
ในการก่อหน้ีหรือช าระหน้ี ค านวณจากอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม เพราะมีความคลา้ยคลึง
กบัโครงสร้างเงินทุน ค านวณจากอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อนัเป็นการวดัความสามารถ
ในการจดัหาเงินทุน  

ดงันั้นจึงเป็นท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษาตวัแปรอนัได้แก่ ขนาดของกิจการ โครงสร้างการเป็น
เจ้าของ โครงสร้างการเงิน โครงสร้างกรรมการอิสระ ความสามารถในการท าก าไร  ประเภท
ส านกังานสอบบญัชี อายุของบริษทั และการรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 เพื่อทราบปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสามารถน าไปใชเ้พื่อเป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจในการศึกษาต่อไป  

1.2  วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 

เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุรกิจของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เปิดเผยไดแ้ก่ ขนาดของบริษทั อายุของบริษทั โครงสร้างการเป็นเจา้ของ โครงสร้างกรรมการอิสระ 
โครงสร้างเงินทุน ความสามารถในการท าก าไร ประเภทส านกังานสอบบญัชี และการรับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 14000    
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1.4  นิยำมศัพท์ 

ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเปิดเผยข้อมูล หมายถึง ปัจจยัท่ีอาจจะส่งผลต่อระดบัการเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึง
ประกอบดว้ย ขนาดของบริษทั อายุของบริษทั โครงสร้างการเป็นเจา้ของ โครงสร้างกรรมการอิสระ 
โครงสร้างเงินทุน ความสามารถในการท าก าไร ประเภทส านกังานสอบบญัชี และการรับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 14000 

กำรเปิดเผยข้อมูลควำมรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การเปิดเผยขอ้มูลตามแนวปฏิบติัในเร่ือง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจของคณะกรรมการการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(กลต.) และตามแนวทางปฏิบติัในการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวกบัตน้ทุนส่ิงแวดล้อมและหน้ีสินด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของผูเ้ช่ียวชาญมาตรฐานการบญัชีและการรายงานระหว่างประเทศ (Intergovernmental 
Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting: ISAR)  

ระดับกำรเปิดเผยข้อมูล หมายถึง คะแนนการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ 

บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใตก้ารก ากบัดูแลโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เพื่อแลกเปล่ียนซ้ือขายตราสารทุนท่ีข้ึนทะเบียนไว ้และเพื่อให้สามารถ
ระดมเงินทุนเพิ่มเติมจากสาธารณะไดโ้ดยสะดวก 

1.5  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1.  ท าให้ทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.  เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจในการศึกษาต่อไป 


