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บทคดัย่อ 

    มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมและมูลค่า

กจิการตามราคาตลาดหุ้นสามัญของกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม โดย

ศึกษาหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 7 ด้าน ประกอบด้วย ระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม การน ามาใช้ใหม่ ขยะและมลพิษ การตรวจติดตามสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

การจัดหาทุน และ การวิจัยแลพัฒนา โดยเกบ็ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่มสนิค้าอุตสาหกรรม จ านวนทั้งสิ้น 116 บริษัท 

เพ่ือศึกษาข้อมูลประจ าปี (แบบ56-1)และงบการเงินย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – พ.ศ.

2560 การวิเคราะห์จะใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา คือ การแจกแจงความถี่และการวิเคราะห์

สมัประสทิธิ์สหสมัพันธ ์

    ผลการวิจัยพบว่าการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้านการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมและ

การวิจัยและพัฒนามีความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการตามราคาตลาดหุ้นสามัญอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติระดับ 0.05 และการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมยังส่งผลดีต่อภาพลักษณ์องค์กรอกีด้วย 

 



ABSTRACT 

  Purpose To study the relationship of environmental information disclosure and 

business value in accordance with the price of the ordinary stock market of industrial 

resources and industrial product groups By studying the 7 criteria of environmental 

information disclosure, consisting of an environmental management system Reuse, waste 

and pollution, environmental monitoring Environmental law, funding and research and 

development By collecting information of listed companies in the Stock Exchange of 

Thailand in the resource and industrial product groups A total of 116 companies to study 

the annual data (Form 56-1) and financial statements for the past 3 years from 2015 - 

2017. The analysis uses descriptive statistics analysis, frequency distribution and 

correlation coefficient analysis. 

   The results of the research revealed that environmental information disclosure in 

environmental monitoring and research and development had a significant relationship with 

the value of the business according to the general stock market price at the level of 0.05 

and environmental information disclosure had a positive effect on the corporate. 

 

ค าส าคญั  

    สิ่งแวดล้อม,การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม,มูลค่ากจิการตามราคาตลาดหุ้นสามัญ 

 

ค าน า 

    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ให้ความส าคัญเร่ืองสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมี

แนวคิดการลงทุนเพ่ือสังคม ที่นอกเหนือจากผลตอบแทนทางการเงินแล้ว นักลงทุนยังต้องการให้

ธุรกิจสามารถสร้างหรือท าให้เกิดผลกระทบทางที่ดีข้ึนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการ

ด าเนินธุรกิจ รวมถึงสามารถขยายผลให้เติบโตอย่างย่ังยืนในระยะยาวไปพร้อมกับผลตอบแทน

ทางการเงิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจัดโครงการ SET Social Impact เป็นโครงการที่

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด าเนินการ เพ่ือมุ่งสร้างการเช่ือมโยงระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคม โดยมี



กิจกรรม ด้านพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเดก็ เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 

และผู้ด้อยโอกาส และด้านการศึกษาและสขุภาพ  

    แม้ว่าธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมจะมีส่วนสร้างมูลค่า และการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับ

ประเทศเป็นล าดับต้นๆ และได้รับการจัดอันดับให้เป็นหน่ึงในธุรกิจที่ยอดตัวเลขการส่งออกสูงใน

แต่ละปี รวมทั้งได้รับประโยชน์จากการจ้างงานและการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ โดยเฉพาะ

ในกลุ่มธุรกจิยานยนต์ และกลุ่มปิโตรเคมีภัณฑ ์แต่กไ็ม่สามารถปฏเิสธได้ว่าธุรกจิในกลุ่มน้ีมีความ

เสี่ยงต่อการเป็นผู้ก่อมลพิษ และท าลายสภาพแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การปล่อย

มลพิษทางอากาศและน า้ของโรงงานผลิตปิโตรเคมีบางแห่ง การผลิตกระดาษที่ต้องใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติจ านวนมากมาใช้ในกระบวนการผลิต ทั้งต้องตัดต้นไม้น ามาเป็นวัตถุดิบ และการใช้น า้

ในขั้นตอนการผลิต เน่ืองจากธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมถือว่าเป็นต้นทางของกระบวนการผลิตใน

ภาค อุตสาหกรรมต่อเน่ืองอื่นๆ ดังน้ัน ธุรกิจต้องให้ความส าคัญตั้ งแต่การเลือกวัตถุดิบ 

แหล่งที่มา การขนส่ง การต้ังโรงงาน กระทั้งเข้าสู่กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การ

จัดการของเสีย ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ (ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย,2559) 

    องค์กรธุรกิจควรให้ความส าคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนไปพร้อมๆ กับการ

ด าเนินงานขององค์กร องค์กรในปัจจุบันจะเน้นในเร่ืองของการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด การก าหนดระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การน ากลับมาใช้ใหม่ การก าจัดขยะ

หรือสิ่งเหลือใช้จากการด าเนินงาน การตรวจติดตามปัญหาสิ่งแวดล้อม การศึกษาเกี่ยวกับ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม

ภายนอก เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม การรายงานข้อมูลเกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อมจึง

เป็นการสื่อให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับทราบว่าบริษัทได้ให้ความส าคัญในเร่ืองสิ่งแวดล้อม

มากน้อยเพียงใด (สุกัญญา สว่างเมือง, 2556) การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญ

กับการให้ความชัดเจนหรือเป็นการอธิบายเพ่ิมเติมรายการที่มีอยู่ในงบการเงิน ไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน หรือในบางกรณีอาจเปิดเผยไว้ในรายงานแยกไว้ต่างหากเป็นการเฉพาะแยก

จากงบการเงิน การตัดสินใจในการเปิดเผยข้อมูลโดยแสดงรวมไว้ในงบการเงินหรือแยกต่างหาก

ขั้นอยู่กับสาระส าคัญของรายการด้านสิ่งแวดล้อมน้ันรวมทั้งความมีสาระส าคัญของจ านวนเงินและ

ลักษณะของรายการด้วย (อุปพันธ ์ทวีผล, 2560) 

    สหพันธนั์กบัญชีระหว่างประเทศ (IFAC)  เผยนักลงทุนต้องการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

และการก ากับดูแลกิจการมากขึ้น การเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก ากบัดูแลกจิการ มี



ความส าคัญเพ่ิมมากขึ้ นและเป็นประเดน็ส าคัญในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน(สภาวิชาชีพ

บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560) ด้าน อุปพันธ์ ทวีผล (2560) ได้กล่าวว่า การด าเนิน

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของกิจการเป็นเร่ืองที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะ

เป็นเจ้าหน้ี ผู้ลงทุน ลูกค้า  หน่วยงานก ากับดูแล และสาธารณชนทั่วไป ตระหนักถึงและให้ความ

สนใจเป็นพิเศษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้เข้ามามีบทบาทในการกระตุ้นให้ธุรกิจมีความสนใจใน

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยร้องขอ หรือบังคับให้ธุรกิจต้องเปิดเผยในเร่ืองสิ่งแวดล้อมต่อ

หน่วยงานราชการหรือสถาบันที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือสาธารณชน   

    ดังน้ัน ในการศึกษาน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ของการเปิดเผยข้อมูล

สิ่งแวดล้อมและมูลค่ากิจการตามราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 

กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม โดยศึกษาจากแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจ าปี (แบบ56-1)และงบการเงินประจ าปี ซ่ึงข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อ

นักลงทุนที่ให้ความส าคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อม 

 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

    เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมและมูลค่ากิจการตามราคา

ตลาดหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่ม

สนิค้าอุตสาหกรรม 

 

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 

    การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาโดยมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ของการเปิดเผยข้อมูล

สิ่งแวดล้อมและมูลค่ากิจการตามราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่มสนิค้าอุตสาหกรรม โดยได้มีการก าหนดตัวแปรอิสระ และ

ตัวแปรตาม เพ่ือศึกษาเคร่ืองมือในการด าเนินงานวิจัย ดังต่อไปนี้  
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สมมุติฐานการวิจัย 

H1 : การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับมูลค่า

กจิการตามราคาตลาดหุ้นสามัญ 

H2 : การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้านการน ามาใช้ใหม่มีความสัมพันธ์กบัมูลค่ากจิการตามราคา

ตลาดหุ้นสามัญ 

H3 : การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้านขยะและมลพิษมีความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการตามราคา

ตลาดหุ้นสามัญ 

H4 : การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้านการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับมูลค่า

กจิการตามราคาตลาดหุ้นสามัญ 

H5 : การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการตาม

ราคาตลาดหุ้นสามัญ 

H6 : การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้านการจัดหาทุนมีความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการตามราคา

ตลาดหุ้นสามัญ 

H7 : การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้านการวิจัยแลพัฒนามีความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการตาม

ราคาตลาดหุ้นสามัญ 

การเปิดเผยข้อมูลส่ิงแวดล้อม 

1. ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

2. การน ามาใชใ้หม่ 

3.ขยะและมลภาวะ 

4. การตรวจติดตามส่ิงแวดลอ้ม 

5. กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม 

6. การจดัหาทุน 

7. การวจิยัและพฒันา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มูลค่ากจิการ 

ตามราคาตลาดหุ้นสามัญ 

 



วิธีการวิจยั 

    1. ขอบเขตดา้นประชากร 

    งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาข้อมูลจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่มี

ลักษณะการด าเนินงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จ านวน 116 บริษัท ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1.1  จ านวนบริษัทตัวอย่าง 

กลุ่มทรพัยากร จ านวนบริษทั 

พลังและสาธารณปูโภค 35 

เหมืองแร่ 1 

กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม  

กระดาษและวัสดุการพิมพ์ 1 

บรรจุภัณฑ ์ 14 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 13 

ยานยนต์ 17 

วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร   10 

เหลก็ 25 

รวม 116 

 

 

 

 



2. ขอบเขตดา้นเนื้ อหา 

    ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ56-1)และงบการเงิน

ย้อนหลัง 3 ปี โดยเกบ็งบการเงินประจ าปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ.2560 ได้จ านวน 348 รายปีราย

บริษัท (Firm year) 

 

สรุปผลการวิจยัและอภิปรายผล 

    สรุปผลการวิจยั 

    จากการศึกษาความสัมพันธ์ของการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมและมูลค่ากิจการตาม

ราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม

อุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่มสนิค้าอุตสาหกรรม พบว่า 

    การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างของบริษัทในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคจ านวน 35 บริษัท 

ในปี พ.ศ. 2558 – 2560 พบว่า ปี 2560 ข้อมูลที่ มีการเปิดเผยมากที่สุดคือด้านระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อม ค่าเฉล่ีย 110 ค า รองลงมาคือ ขยะและมลภาวะค่าเฉล่ีย 95 ค า ปี 2559 

ข้อมูลที่มีการเปิดเผยมากที่สดุคือด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ค่าเฉล่ีย 111 ค า รองลงมาคือ 

ขยะและมลภาวะค่าเฉล่ีย 102 ค า ปี 2558 ข้อมูลที่มีการเปิดเผยมากที่สุดคือด้านระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อม ค่าเฉล่ีย 106 ค า รองลงมาคือ ขยะและมลภาวะค่าเฉล่ีย 94 ค า  

    การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่มเหมืองแร่ จากการศึกษาหมวด

ธุรกิจตัวอย่างของบริษัทในหมวดธุรกิจเหมืองแร่จ านวน 1 บริษัท ในปี พ.ศ. 2558 – 2560 

พบว่า ปี 2560 ข้อมูลที่ มีการเปิดเผยมากที่สุดคือด้านขยะและมลภาวะ ค่าเฉล่ีย 200 ค า 

รองลงมาคือ การน ามาใช้ใหม่ ค่าเฉล่ีย 102 ค า ปี 2559 ข้อมูลที่มีการเปิดเผยมากที่สุดคือด้าน

ขยะและมลภาวะ ค่าเฉล่ีย 346 ค า รองลงมาคือ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 298 ค า ปี 2558  

ข้อมูลที่มีการเปิดเผยมากที่สุดคือด้านการน ามาใช้ใหม่ ค่าเฉล่ีย 263 ค า รองลงมาคือ ระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อมค่าเฉล่ีย 183 ค า 

    การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในหมวดธุรกิจกระดาษและวัสดุการพิมพ์ 

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างของบริษัทในหมวดธุรกิจกระดาษและวัสดุการพิมพ์จ านวน 1 บริษัท 

ในปี พ.ศ. 2558 – 2560 พบว่า ปี 2560 ข้อมูลที่ มีการเปิดเผยมากที่สุดคือด้านระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อม ค่าเฉล่ีย 139 ค า รองลงมาคือ การติดตามสิ่งแวดล้อม ค่าเฉล่ีย 59 ค า ปี 



2559 ข้อมูลที่มีการเปิดเผยมากที่สุดคือด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ค่าเฉล่ีย 139 ค า 

รองลงมาคือ การติดตามสิ่งแวดล้อม ค่าเฉล่ีย 59 ค าปี 2558  ข้อมูลที่มีการเปิดเผยมากที่สุดคือ

ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ค่าเฉล่ีย 139 ค า รองลงมาคือ การติดตามสิ่งแวดล้อม ค่าเฉล่ีย 

59 ค า 

    การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ จากการศึกษาหมวด

ธุรกิจตัวอย่างของบริษัทในหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ์จ านวน 14 บริษัท ในปี พ.ศ. 2558 – 2560 

พบว่า ปี 2560 ข้อมูลที่มีการเปิดเผยมากที่สุดคือด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ค่าเฉล่ีย 122 

ค า รองลงมาคือ ขยะและมลภาวะ ค่าเฉล่ีย 98 ค า ปี 2559 ข้อมูลที่มีการเปิดเผยมากที่สุดคือ

ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ค่าเฉล่ีย 109 ค า รองลงมาคือ ขยะและมลภาวะ ค่าเฉล่ีย 117 

ค าปี 2558  ข้อมูลที่มีการเปิดเผยมากที่สดุคือด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ค่าเฉล่ีย 103 ค า 

รองลงมาคือ ขยะและมลภาวะ ค่าเฉล่ีย 100 ค า 

    การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างของบริษัทในหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์จ านวน 13 บริษัท ใน

ปี พ.ศ. 2558 – 2560 พบว่า ปี 2560 ข้อมูลที่มีการเปิดเผยมากที่สุดคือด้านระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม ค่าเฉล่ีย 121 ค า รองลงมาคือ ขยะและมลภาวะ ค่าเฉล่ีย 78 ค า ปี 2559 ข้อมูลที่มี

การเปิดเผยมากที่สดุคือด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ค่าเฉล่ีย 129 ค า รองลงมาคือ ขยะและ

มลภาวะ ค่าเฉล่ีย 79 ค า ปี 2558  ข้อมูลที่มีการเปิดเผยมากที่สุดคือด้านระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม ค่าเฉล่ีย 117 ค า รองลงมาคือ ขยะและมลภาวะ ค่าเฉล่ีย 61 ค า 

    การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในหมวดธุรกิจยานยนต์ จากการศึกษา

หมวดธุรกิจตัวอย่างของบริษัทในกลุ่มยานยนต์จ านวน 17 บริษัท ในปี พ.ศ. 2558 – 2560 

พบว่า ปี 2560 ข้อมูลที่ มีการเปิดเผยมากที่สุดคือด้านขยะและมลภาวะ ค่าเฉล่ีย 248 ค า 

รองลงมาคือ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ค่าเฉล่ีย 75 ค า ปี 2559 ข้อมูลที่มีการเปิดเผยมาก

ที่สุดคือด้านขยะและมลภาวะ ค่าเฉล่ีย 242 ค า รองลงมาคือ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ค่าเฉล่ีย 65 ค า ปี 2558  ข้อมูลที่มีการเปิดเผยมากที่สุดคือด้านขยะและมลภาวะ ค่าเฉล่ีย 255 

ค า รองลงมาคือ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ค่าเฉล่ีย 78 ค า 

    การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในหมวดธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและ

เคร่ืองจักร จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างของบริษัทในหมวดธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร

จ านวน 10 บริษัท ในปี พ.ศ. 2558 – 2560 ปี 2560 ข้อมูลที่มีการเปิดเผยมากที่สุดคือด้าน

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ค่าเฉล่ีย 154 ค า รองลงมาคือ ขยะและมลภาวะ ค่าเฉล่ีย 78 ค า ปี 



2559 ข้อมูลที่มีการเปิดเผยมากที่สุดคือด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ค่าเฉล่ีย 157 ค า 

รองลงมาคือ ขยะและมลภาวะ ค่าเฉล่ีย 78 ค า ปี 2558  ข้อมูลที่มีการเปิดเผยมากที่สุดคือด้าน

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ค่าเฉล่ีย 146 ค า รองลงมาคือ ขยะและมลภาวะ ค่าเฉล่ีย 78 ค า 

    การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในหมวดธุรกิจเหลก็ จากการศึกษากลุ่ม

ตัวอย่างของบริษัทในหมวดธุรกิจเหล็กจ านวน 25 บริษัท ในปี พ.ศ. 2558 – 2560 พบว่า ปี 

2560 ข้อมูลที่มีการเปิดเผยมากที่สุดคือด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ค่าเฉล่ีย 138 ค า 

รองลงมาคือ ขยะและมลภาวะ ค่าเฉล่ีย 106 ค า ปี 2559 ข้อมูลที่มีการเปิดเผยมากที่สุดคือด้าน

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ค่าเฉล่ีย 148 ค า รองลงมาคือ ขยะและมลภาวะ ค่าเฉล่ีย 102 ค าปี 

2558  ข้อมูลที่มีการเปิดเผยมากที่สุดคือด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ค่าเฉล่ีย 142 ค า 

รองลงมาคือ ขยะและมลภาวะ ค่าเฉล่ีย 98 ค า 

    การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้านการติดตามสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับมูลค่า

กิจการตามราคาตลาดหุ้นสามัญ ของกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 

แสดงให้เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้านการติดตามสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมถือเป็นการบ่งบอกว่าบริษัทได้ให้ความส าคัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจึงมีการ

ตรวจ ติดตาม อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัปัญหาที่อาจจะเกดิข้ึน 

    การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้านการวิจัยและพัฒนามีความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการ

ตามราคาตลาดหุ้นสามัญ ของกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม แสดงให้

เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้านการวิจัยและพัฒนาถือเป็นการบ่งบอกว่าบริษัทได้ให้

ความส าคัญกบัการพัฒนาผลิตภัณฑห์รือกระบวนการผลิตสนิค้าให้เป็นนวัตกรรมสเีขียว 

 

    อภิปรายผลการวิจยั 

    จากการวิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 

(แบบ 56-1) พบว่า นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่มีการเปิดเผยข้อมูลมากที่สุดสาม

อันดับแรกคือ การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากใน

ปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมถือเป็นอกีข้อมูลที่ผู้มีส่วนได้เสยีให้ความสนใจ จึงมีการเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือแสดงให้เหน็ว่าบริษัทตระหนักและให้ความส าคัญ

ด้านสิ่งแวดล้อม จึงมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนน้ีค่อนข้างมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุ

กัญญา สว่างเมือง (2556) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยและพบว่า ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมีการ

เปิดเผยข้อมูลมากที่สุด รองลงมาคือ การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้านขยะและมลภาวะ 



เน่ืองจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมและทรัพยากรมีขยะที่เกิดจากการด าเนินงาน จึงต้องมีวิธี

ก าจัดที่ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ เช่น การจ้างบริษัทก าจัดขยะ

โดยเฉพาะ การตรวจสอบคุณภาพเสียง กล่ิน เพ่ือไม่ให้รบกวนสภาพแวดล้อมโดยรอบ ซ่ึง

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุนิสา บุญชูช่วย (2554) ที่กล่าวว่า บริษัทส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ

กับการก าจัดขยะ น ้าทิ้ ง หรือมลภาวะทางเสียง ซ่ึงปฏิบัติตามข้อก าหนดของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมซ่ึงมีข้อก าหนดเกี่ยวกบัมาตรฐานน า้ทิ้ง หรือการควบคุมความดังของเสยีงเหล่าน้ีและ

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สไปทิพย์ ขวัญกลับ (2557) ที่กล่าวว่า การเปิดเผยข้อมูล

สิ่งแวดล้อมที่มีการเปิดเผยเฉล่ียมากที่สุดคือด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือด้าน

ขยะและมลภาวะรองลงมาอันดับ 3 คือ การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้านการน ามาใช้ใหม่ 

เน่ืองจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมและทรัพยากรมีขยะที่เกิดจากการด าเนินงาน เพ่ือลดปัญหา

ขยะและลดต้นทุนในการด าเนินงาน จึงมีบางบริษัทที่ลดปริมาณขยะจากการด าเนินงานโดยการน า

กลับมาใช้ใหม่   

    นอกจากสามอันดับแรกแล้วยังพบว่า รองลงมาอันดับ 4 คือ การเปิดเผยข้อมูล

สิ่งแวดล้อมด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากในปัจจุบันภาครัฐมีกฎหมายบังคับให้บริษัทต้อง

เปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นต้น ในส่วนของภาคเอกชนกไ็ด้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ

ข้อมูลสิ่งแวดล้อม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้บังคับให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในแบบแสดงรายงานประจ าปี 56-1 ซ่ึง

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุกัญญา สว่างเมือง (2556) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ข้อมูลที่มีการเปิดเผย

ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการตะหนักถึงข้อบังคับของทางกฎหมาย พร้อมกบัให้ความส าคัญกบัการ

ปฏบัิติตามกฎหมายและนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท และ

ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กรองประภา จันทรพาหา (2557) ที่ได้กล่าวไว้ว่า บริษัทมีการ

ปฏบัิติตามข้อบังคับของหน่วยงานราชการ มาตรฐานการบัญชี และส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด รองลงมาอันดับ 5 คือ การเปิดเผยข้อมูล

สิ่งแวดล้อมด้านวิจัยและพัฒนา เน่ืองจากปัจจุบันบางบริษัทต้องการพัฒนาสินค้าให้ทนัสมัยและ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้องการลดวัตถุดิบที่เกิดจากธรรมชาติ เน่ืองจากมีราคาแพงและท าลาย

สิ่งแวดล้อม จึงคิดค้น วิจัย หาวัตถุดิบที่ทดแทนได้ จึงได้มีการศึกษาและพัฒนาสินค้าข้ึนที่ลด

ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้ น รองลงมาอันดับ 6 คือ การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้านการ

ติดตามสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมมีความต้องการที่จะด าเนินงานให้เป็นไป



ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด จึงมีการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด รองลงมาอันดับ 7 คือ การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้านการจัดหา 

เน่ืองจากการจัดหาทุนอาจไม่นิยมเปิดเผยข้อมูลหรือเป็นข้อมูลภายในบริษัท จึงมีการเปิดเผย

ข้อมูลค่อนข้างน้อย ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุกัญญา สว่างเมือง (2556) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 

บริษัทส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความส าคัญกับการจัดหาทุนเพ่ือใช้ในการป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะต่อ

สิ่งแวดล้อม 

    การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้านการติดตามสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับมูลค่า

กิจการตามราคาตลาดหุ้นสามัญ ของกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 

แสดงให้เหน็ว่าบริษัทให้ความส าคัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจึงมีการตรวจ ติดตาม ความ

ปลอดภัยในกระบวนการผลิตอย่างสม ่าเสมอ มีการก าหนดแผนงาน เป้าหมาย เพ่ือป้องกัน

อนัตรายหรือผลเสียที่อาจจะเกดิข้ึนจากกระบวนการผลิตต่างๆ ของบริษัท หากบริษัทหรือโรงงาน

ใดไม่มีการตรวจติดตาม ประเมินผล อาจส่งผลต่อกระบวนการผลิตถึงขั้นต้องปิดโรงงานได้

เน่ืองจากกระทบกบัสิ่งแวดล้อมและบริเวณโดยรอบบริษัทหรือโรงงาน และบ้างอาจถูกคัดค้านจาก

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบบริเวณบริษัทหรือโรงงาน รวมตัวกันเพ่ือคัดค้านไม่ให้

ด าเนินการผลิตสินค้าหรือต่อต้านโดยการไม่ซ้ือผลิตภัณฑ์ชนิดน้ันๆ บริษัทจึงต้องมีมาตรการใน

ด้านการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้ นอย่างเหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับ 

กรองประภา จันทรพาหา (2557) ที่กล่าวว่าการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมกับการลงทุนของ

บริษัทส่วนใหญ่ลงทุนเพ่ือดูแลผลก าไรของบริษัทเป็นหลัก บริษัทส่วนใหญ่มีการเปิดเผยข้อมูลใน

รูปแบบเชิงคุณภาพ และสอดคล้องกับ อุปพันธ์ ทวีผล (2560) ที่กล่าวว่าการเปิดเผยข้อมูล

สิ่งแวดล้อมของบริษัทมีอิทธิพลเชิงบวกต่ออัตราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มทรัพยากรและกลุ่มสนิค้าอุตสาหกรรม 

    การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้านการวิจัยและพัฒนามีความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการ

ตามราคาตลาดหุ้นสามัญ ของกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมแสดงให้

เห็นว่า เน่ืองจากการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้าน การวิจัยและพัฒนา แสดงถึงบริษัทได้ให้

ความส าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตสินค้าให้เป็นนวัตกรรมสีเขียวเพ่ือลด

ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อม โดยอุตสาหกรรมที่ก  าลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็น

นวัตกรรมสีเขียวที่เหน็ได้ชัดเจนเลยคือกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค โดยในหลายบริษัทมีการ

วิจัย คิดค้น พัฒนา ให้เป็นพลังงานสเีขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงสอดคล้องกบั กรองประภา 

จันทรพาหา (2557) ที่กล่าวว่าการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมกับการลงทุนของบริษัทส่วนใหญ่



ลงทุนเพ่ือดูแลผลก าไรของบริษัทเป็นหลัก บริษัทส่วนใหญ่มีการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบเชิง

คุณภาพและสอดคล้องกับ อุปพันธ์ ทวีผล (2560) ที่กล่าวว่าการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมของ

บริษัทมีอิทธิพลเชิงบวกต่ออัตราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มทรัพยากรและกลุ่มสนิค้าอุตสาหกรรม 

 

ขอ้เสนอแนะ 

     ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในคร้ังน้ี 

 1. นอกจากการตรวจติดตามผลแล้วควรมีการวัดผล การประเมินผล ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานในระดับสากล เพ่ือควบคุมสนิค้าให้มีคุณภาพและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 2. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากในปัจจุบัน

ผู้บริโภคหันมาสนใจในผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้ น บริษัทควรมุ่งเน้นการใช้

วัตถุดิบที่สามารถน ากลับมาใช้ได้ใหม่ เช่น เปล่ียนจากการใช้ถุงพลาสติกมาใช้ถุงผ้าแทน เป็นต้น  

     ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 

 1. ในการศึกษาน้ีท าการศึกษาเพียงการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมในกลุ่มอุตสาหกรรม

ทรัพยากรและกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมเท่าน้ัน ดังน้ันในการศึกษาคร้ังต่อไป ผู้วิจัย

อาจจะศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ เพ่ือให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 

 2. การศึกษาการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมกับมูลค่าหุ้นสามัญ เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรที่ไม่สมัพันธก์นัอกีคร้ัง ซ่ึงผลการศึกษาที่ได้อาจแตกต่างกบัผลการศึกษาในคร้ังน้ี 

 

กิตติกรรมประกาศ 

    สารนิพนธ์ฉบับ น้ีส าเร็จ ลุล่วงได้ ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์  ผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ดารณี เอื้ อชนะจิต อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการให้

ความรู้ ค าปรึกษา ค าแนะน า เป็นอย่างดี และตรวจแก้ไขจนสารนิพนธฉ์บับน้ีเสรจ็สมบรูณ์ 



    ผู้เขียนขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.พัทธนันท ์ เพชรเชิดชู และ ดร. ศิริเดช ค าสุพรหม 

ที่สละเวลาอันมีค่ามาให้การสนับสนุนและค าปรึกษาเป็นอย่างดี จนการท าสารนิพนธ์ส าเร็จลุล่วง

ไปด้วยดี  

    สุดท้ายน้ี ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่เคยเป็นก าลังใจในการเรียนคร้ังน้ี และ

ขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคน ที่สละเวลาอันมีค่าในการแนะน า และให้ความช่วยเหลือเร่ืองต่างๆ 

จนกระทั่งสารนิพนธเ์ล่มน้ีเสรจ็สมบรูณ์ 

      คุณประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากสารนิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอมอบแด่บิดามารดา คณา

อาจารย์ ตลอดจนผู้มีอุปการะทุกทา่น ที่มีส่วนท าให้การจัดท าสารนิพนธน้ี์ส าเรจ็ลุล่วงด้วยดี 
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