
 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคมและบรรษทัภบิาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงนิ 

ของบริษทัหมวดธุรกจิพลงังานที่อยู่ในดชันี SET 50 
 

 

 

 

 

 

 

ฑริยา  พงษ์พนัธ์ุ 

 

 

 

 

สารนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรบัญชีมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาการบัญชี  คณะการบัญชี  มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑติย์ 

พ.ศ. 2558 
 

DPU



 

 

The Relationship between a Level of Environmental, Social and Governance 
Disclosure and Corporate Financial Performance in the  

Listed Energy Companies in the SET 50 index 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tareya  Phongphant 
 
 
 
 
 

A Thematic Paper Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of Master of Accountancy Program 

Department of Accountancy 
Faculty of Accounting, Dhurakij Pundit University 

2015 

DPU



ฆ 
 

หวัขอ้สารนิพนธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อมสังคมและบรรษทัภิบาลขององค์กรกับผลประกอบการทาง
การเงินของบริษทัหมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 

ช่ือผูเ้ขียน ฑริยา  พงษพ์นัธ์ุ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา ดร.ศิริเดช  ค  าสุพรหม 
สาขาวชิา การบญัชี 
ปีการศึกษา 2557 
 

บทคัดย่อ 

 
ความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององคก์ร (Environmental, 

Social, Governance : ESG)  ในปัจจุบนัมีความส าคญัและมีประโยชน์ต่อองคก์รเป็นอยา่งมาก และ
ยงัได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นแนวคิดท่ีสนับสนุนการเติบโตอย่างย ัง่ยืนของ
องค์กร และบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่มีการน าแนวคิดน้ีไปใช้อย่าง
กวา้งขวาง และมีการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์รไวใ้นรายงานประจ าปีและรายงานแห่งความย ัง่ยนืเพื่อเป็นขอ้มูลให้กบันกัลงทุนและผูมี้ส่วน
ไดเ้สียไดรั้บทราบถึงการด าเนินงานขององคก์รดงักล่าว งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบั
การเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององค์กร และศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาลขององคก์รกบัผลประกอบการทางการเงิน 

การศึกษาคร้ังน้ี ประชากร คือ กลุ่มบริษทัท่ีอยูใ่นหมวดธุรกิจพลงังานในดชันี SET 50 
(บริษทัฯ) โดยใช้เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล คือ กระดาษท าการ เพื่อตรวจสอบรายการท่ี
เปิดเผยในรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1) และ รายงานแห่งความ
ย ัง่ยืน ในระหวา่งปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2557 ใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ
เพียร์สัน ในการทดสอบสมมติฐาน 

ผลจากการวิจยั พบว่า การเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ
บรรษทัภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เน่ืองจากบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายท่ีสูงในการด าเนินกิจกรรม
ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านแรงงานและพนักงาน ด้านชุมชนและสังคม และด้านสุขภาพและความ
ปลอดภยั  จึงส่งผลกระทบท าให้บริษทัฯ มีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นลดลง ในขณะเดียวกนั พบวา่ 
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การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลขององค์กรกบัผล
ประกอบการทางการเงินไม่มีความสัมพนัธ์กับอัตราส่วนก าไรขั้นต้น อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วม และอตัราก าไรสุทธิ  
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ABSTRACT 
 

Environmental Social and Governance (ESG) Responsibility nowadays has been 
recognized as important and useful angle. It also is interesting guidelines to promote 
organizational sustainability.  Moreover, ESG concepts are disclosed in the annual reports for 
showing the support of the corporation growth and reflecting to their stakeholders.  This research 
aims to study the level of ESG disclosure and examine the confirmable data to the investors and 
anyone who concerns with the organization performance. Therefore, this research also studies the 
relationship between ESG information disclosure and corporate financial performance. 

Population in this study was a group of listed companies in energy business sector in 
set 50 indexes. The working papers as a research tool used in this research are to investigate 
content in the annual report. Content analysis is conducted as data analysis of annual reports 
ranging from 2012 to 2014.  Pearson’s correlation was used to test the relationships among 
variables.  

The results of this research found that ESG information disclosure variables 
negatively relate to return on equity (ROE). This may happen from spending more money for 
sustaining environment, labors and employees, social and community, and health and security as 
a result of reducing net profit and then ROE. Conversely, ESG information disclosure variables 
did not relate to gross profit margin, return on assets (ROA) and net profit. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยไดรั้บความอนุเคราะห์และความ
กรุณาอยา่งดียิ่งจาก ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่า
ในการให้ความรู้ ค าปรึกษา ตรวจสอบ แกไ้ขขอ้บกพร่อง รวมถึงช้ีแนะและช่วยเหลือในส่ิงต่างๆ 
แก่ผูว้ิจยัดว้ยดีตลอดมา  จนท าให้สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี ผูว้ิจยัมีความซาบซ้ึงอยา่งยิ่งต่อ
ความเมตตากรุณาของท่านและขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ โอกาสน้ีดว้ย อีกทั้งจารึก
พระคุณน้ีไวมิ้ลืมเลือน 

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์ ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์              
ดร.พทัธนนัท ์ เพชรเชิดชู กรรมการสอบสารนิพนธ์ และดร.ศิริเดช ค าสุพรหม ท่ีปรึกษากรรมการ
สอบสารนิพนธ์ ท่ีไดก้รุณาให้ค  าแนะน าและความคิดเห็นในการปรับปรุงแกไ้ขเป็นอยา่งดีแก่ผูว้ิจยั
ตลอดจนคณาจารยทุ์กท่าน 

สุดทา้ยน้ี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และสมาชิกในครอบครัวทุกท่าน
ส าหรับการดูแล อบรม และเป็นก าลงัใจอนัส าคญัยิ่งส าหรับผูว้ิจยั และขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน                  
ท่ีสละเวลาอนัมีค่าในการแนะน า และให้ความช่วยเหลือเร่ืองต่างๆ จนกระทัง่วิทยานิพนธ์เล่มน้ี
เสร็จสมบูรณ์ 

คุณค่าและประโยชน์ใดๆ อนัพึงไดรั้บจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบแด่บิดา 
มารดา คณาจารย ์ ตลอดจนผูมี้อุปการะทุกท่าน ท่ีมีส่วนท าให้การจดัท าวิทยานิพนธ์น้ีส าเร็จลุล่วง
ดว้ยดี 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในปัจจุบนัแนวคิดเร่ืองความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
บรรษทัภิบาล หรือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขององค์กรก าลงัเป็นท่ีนิยมกนัมาก แต่ยงัมีผูบ้ริหาร
จ านวนมากอีกเช่นกนัท่ีมองไม่เห็นถึงประโยชน์ของความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ
บรรษทัภิบาล  (Environmental, Social, Governance : ESG)  โดยจะมองในส่วนของแนวคิดเร่ือง
ตน้ทุนและผลประโยชน์ระยะสั้น โดยให้ความสนใจเพียงแค่ว่าความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
สังคม และบรรษทัภิบาล จะท าให้บริษทัไดรั้บประโยชน์ตอบแทนอย่างไรในส่วนของการเพิ่มผล
ก าไรและเพิ่มยอดขาย และยงัมีผูบ้ริหารอีกส่วนหน่ึงยงัต่อตา้นงานความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
สังคม และบรรษทัภิบาล เพราะเห็นวา่เป็นการเพิ่มตน้ทุนในการด าเนินธุรกิจ และอาจส่งผลท าให้
ไม่สามารถแข่งขนักบับริษทัอ่ืนได ้

ในปี พ.ศ. 2557 สถาบนัไทยพฒัน์ไดต้ั้งหน่วยงาน ESG Rating เพื่อพฒันาขอ้มูลดา้น
ความย ัง่ยืนของธุรกิจ อา้งอิงมาตรฐานโลกดา้นการประเมินความย ัง่ยืน หรือ GISR Standard เพื่อ
สนบัสนุนการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล หรือ ESG ของบริษทัจด
ทะเบียนให้แก่ผูล้งทุนทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงาน ESG Rating ของสถาบนัไทยพฒัน์ ตั้งข้ึน
หลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดล้งนามเขา้ร่วม UN Sustainable Stock Exchanges 
Initiative ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มบริษทัในตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อประกาศเจตนารมณ์ท่ีจะพฒันาและ
ส่งเสริมให้องค์กรและผูเ้ก่ียวข้องทุกกลุ่มด าเนินงานโดยยึดหลักความย ัง่ยืน เป็นไปตามหลัก
บรรษทัภิบาล ค านึงถึงสังคมและส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะอยา่งยิ่งมุ่งสนบัสนุนเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล
ดา้นความย ัง่ยนืของบริษทัจดทะเบียนและการลงทุนอยา่งมีความรับผิดชอบ (พิพฒัน์ ยอดพฤติการ, 
2558) 

หน่วยงาน ESG Rating ของสถาบนัไทยพฒัน์ ซ่ึงเป็นผูริ้เร่ิมพฒันาขอ้มูลดา้นความ
ย ัง่ยืนของธุรกิจ ได้ท าการประเมินข้อมูลด้านความย ัง่ยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 567 บริษทั  (ไม่รวมหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นการฟ้ืนฟู) โดยอา้งอิง
จากเอกสารรายงานหรือการระบุขอ้มูลตามแหล่งและช่วงเวลาท่ีบริษทัเผยแพร่ไวต่้อสาธารณะใน
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แบบแสดงรายการ ขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์รวมทั้งในรายงานประจ าปีรายงานแห่งความย ัง่ยืน และ
ขอ้มูลผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการพฒันาความย ัง่ยืนของบริษทัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
(พิพฒัน์ ยอดพฤติการ, 2558) 

ในปีพ.ศ. 2558 สถาบนัไทยพฒัน์ เปิดมิติใหม่ ไดจ้ดัอนัดบัธุรกิจดา้นการพฒันาความ
ย ัง่ยืนคร้ังแรกในประเทศไทย รองรับความตอ้งการนกัลงทุนท่ีให้น ้ าหนกัการลงทุนในบริษทัท่ีมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้มและบรรษทัภิบาล  (Environmental, Social, and Governance 
: ESG)  ตอบโจทยก์ารลงทุนย ัง่ยืน พร้อมประกาศหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนติดอนัดบั ESG100  
(พิพฒัน์ ยอดพฤติการ, 2558) 

การประเมินหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการด าเนินงานโดดเด่นดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม 
และบรรษทัภิบาล (ESG) จ านวน 100 บริษทั หรือท่ีเรียกวา่กลุ่มหลกัทรัพย ์ESG100 นบัเป็นการจดั
อนัดับหลักทรัพย์ด้านการพฒันาความย ัง่ยืนของธุรกิจเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย เพื่อใช้เป็น
แหล่งขอ้มูลดา้นความย ัง่ยนืของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนส าหรับรองรับความตอ้งการของผูล้งทุนท่ีให้
น ้ าหนกัการลงทุนในบริษทัท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  (พิพฒัน์ ยอดพฤติการ, 
2558) 

การประกาศขอ้มูล ESG100 ของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน มีวตัถุประสงคท่ี์จะสนบัสนุน
การเปิดเผยขอ้มูลดา้นความย ัง่ยืนของบริษทัจดทะเบียนและการลงทุนอยา่งมีความรับผิดชอบ โดย
สถาบนัไทยพฒัน์ ในฐานะองค์กรร่วมด าเนินงานในความริเร่ิมสากลดา้นการประเมินความย ัง่ยืน 
(Global Initiative for Sustainability Ratings : GISR) ไดน้ าหลกัการแนวทางในมาตรฐานการ
ประเมินความย ัง่ยืนของ GISR มาใช้พฒันาระเบียบวิธีการประเมิน (Rating Methodology) ทั้งใน
ดา้นกระบวนการและดา้นเน้ือหา โดยค านึงถึงความเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าผล
การประเมินไปใชป้ระโยชน์ (พิพฒัน์ ยอดพฤติการ, 2558) 

การด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในประเด็นความย ัง่ยืนท่ีเป็นสาระส าคญัต่อการ
ตดัสินใจของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีถูกระบุ ความครอบคลุมของการด าเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ในส่วนท่ีมีนยัส าคญั รวมทั้งเป้าหมายการด าเนินงานในระยะยาวท่ีใชเ้ป็นแนวทางก ากบัผลลพัธ์ทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาวควบคู่ไปพร้อมกนั  (พิพฒัน์ ยอดพฤติการ, 2558) 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์นาดใหญ่ทุกกลุ่มไดพ้ฒันาการด าเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลมาอย่างต่อเน่ือง ท าให้การด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลถือเป็นกิจกรรมหลกัอยา่งหน่ึง 
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และถือเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดตน้ทุนผลประโยชน์ (Cost – Benefit) ในรูปแบบท่ีเป็นตวัเงินและ
ไม่เป็นตวัเงิน ทั้งน้ีค่าใช้จ่ายดงักล่าวจึงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการขององค์กรในอนาคต 
ดงันั้นคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  (ก.ล.ต.)  จึงให้ความส าคญักบัการ
ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล และไดช้ี้แนะให้บริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดนโยบายและเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
สังคม และบรรษทัภิบาลในรายงานประจ าปีเพื่อส่งเสริมคุณภาพของขอ้มูลท่ีเปิดเผยในรายงาน
ประจ าปี ซ่ึงจะท าใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียกบัธุรกิจไดรั้บทราบถึงขอ้มูลในการด าเนินการความรับผิดชอบ
ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลอย่างแทจ้ริง อีกทั้งการเปิดเผยข้อมูลท่ีเพียงพออย่าง
เหมาะสมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและองค์ประกอบของธุรกิจท่ีครบถว้นและถูกตอ้ง 
จะผลกัดนัให้ธุรกิจมีแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ
บรรษทัภิบาลโดยรวม โดยจะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนขององค์กรและผลประกอบการท่ีมีความ
มัน่คงในระยะยาว  (ศุกนัยา หว้ยผดั, 2550) 

สาเหตุน้ีจึงเป็นท่ีมาของแนวคิดท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูล
ความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลขององค์กรกับผลประกอบการทาง
การเงินของบริษทัหมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนขนาดใหญ่
และผลการศึกษาท่ีได้จะท าให้ทราบถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจ
พลังงานมีการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภิบาลมีการเปิดเผยมากน้อยเพียงใดระดบัการเปิดเผยขอ้มูลวา่อยูใ่นระดบัใดและระดบัการ
เปิดเผยขอ้มูลมีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการดา้นการเงินขององคก์รหรือไม่และอยา่งไรผลจาก
การศึกษาสามารถน ามาใชป้ระโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายความรับผิดชอบดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลเพื่อใหอ้งคก์รและผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บผลตอบแทนอยา่งย ัง่ยนื 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของงำนวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาถึงระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ            
บรรษทัภิบาลขององค์กรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยู่ใน
ดชันี SET 50  

2.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
สังคม และบรรษทัภิบาลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราก าไรขั้นตน้  (Gross Profit Margin)  ของ
องคก์ร หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 
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3.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
สังคม และบรรษทัภิบาลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  (Return 
OnAsset or ROA)  ขององคก์ร หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 

4.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
สังคม และบรรษทัภิบาลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น  (Return On Equity or 
ROE)  ขององคก์ร หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 

5.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
สังคม และบรรษทัภิบาลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราก าไรสุทธิ  (Net Profit Margin)  ขององคก์ร 
หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 
 
1.3  สมมติฐำนของงำนวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีได้ตั้ งสมมติฐานเพื่อการศึกษาไวด้ังน้ี ระดับการเปิดเผยข้อมูลความ
รับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงิน
ของอตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin),  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  (Return On 
Asset or ROA),  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น  (Return On Equity or ROE),  อตัราก าไรสุทธิ  (Net 
Profit Margin) 

1.  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 

H0 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ บรรษทัภิบาล 
ขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรขั้นตน้ 
(Gross Profit Margin) 

H1 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ บรรษทัภิบาล
ขององค์กรดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรขั้นตน้ 
(Gross Profit Margin) 

2.  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องค์กรด้านส่ิงแวดล้อม กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 
(Return On Asset or ROA) 

H0 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ บรรษทัภิบาล 
ขององค์กรด้านส่ิงแวดล้อม ไม่ มีความสัมพันธ์กับผลประกอบการทางการเงินของอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return On Asset or ROA) 
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H1 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพยร์วม (Return On Asset or ROA) 

3.  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (Return On 
Equity or ROE) 

H0 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององค์กรด้านส่ิงแวดล้อม ไม่ มีความสัมพันธ์กับผลประกอบการทางการเงินของอัตรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return On Equity or ROE) 

H1 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราผลตอบแทนผู้
ถือหุน้ (Return On Equity or ROE) 

4.  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้มกบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรสุทธิ  (Net Profit Margin) 

H0 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรสุทธิ 
(Net Profit Margin) 

H1 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององค์กรด้านส่ิงแวดล้อม มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรสุทธิ 
(Net Profit Margin) 

5.  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องค์กรดา้นแรงงานและพนักงาน กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรขั้นตน้ (Gross 
Profit Margin) 

H0 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององคก์รดา้นแรงงานและพนกังาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 

H1 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล
ขององคก์รดา้นแรงงานและพนกังาน มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไร
ขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 
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6.  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องค์กรด้านแรงงานและพนักงาน กับผลประกอบการทางการเงินของอัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วม (Return On Asset or ROA) 

H0 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององคก์รดา้นแรงงานและพนกังาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return On Asset or ROA) 

H1 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององค์กรด้านแรงงานและพนักงาน มีความสัมพนัธ์กับผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return On Asset or ROA) 

7.  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องค์กรด้านแรงงานและพนกังาน กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น 
(Return On Equity or ROE) 

H0 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององคก์รดา้นแรงงานและพนกังาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return On Equity or ROE) 

H1 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององค์กรด้านแรงงานและพนักงาน มีความสัมพนัธ์กับผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return On Equity or ROE) 

8.  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์รดา้นแรงงานและพนกังาน กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรสุทธิ  (Net Profit 
Margin) 

H0 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององคก์รดา้นแรงงานและพนกังาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

H1 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององคก์รดา้นแรงงานและพนกังาน มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไร
สุทธิ (Net Profit Margin) 

9.  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์รดา้นชุมชนและสังคม กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit 
Margin) 

DPU
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H0 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององคก์รดา้นชุมชนและสังคม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไร
ขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 

H1 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล
ขององค์กรดา้นชุมชนและสังคม มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไร
ขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 

10.  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์รดา้นชุมชนและสังคม กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 
(Return On Asset or ROA) 

H0 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององค์กรด้านชุมชนและสังคม ไม่มีความสัมพนัธ์กับผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return On Asset or ROA) 

H1 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององค์กรด้านชุมชนและสังคม มีความสัมพนัธ์กับผลประกอบการทางการเงินของอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return On Asset or ROA) 

11.  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์รดา้นชุมชนและสังคม กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (Return 
On Equity or ROE) 

H0 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององค์กรด้านชุมชนและสังคม ไม่มีความสัมพนัธ์กับผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return On Equity or ROE) 

H1 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององค์กรด้านชุมชนและสังคม มีความสัมพนัธ์กับผลประกอบการทางการเงินของอัตรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return On Equity or ROE) 

12.  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องค์กรด้านชุมชนและสังคม กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรสุทธิ  (Net Profit 
Margin) 

H0 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององคก์รดา้นชุมชนและสังคม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไร
สุทธิ (Net Profit Margin) 

DPU
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H1 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององคก์รดา้นชุมชนและสังคม มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรสุทธิ 
(Net Profit Margin) 

13.  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์รดา้นสุขภาพและความปลอดภยั กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรขั้นตน้ (Gross 
Profit Margin) 

H0 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององค์กรดา้นสุขภาพและความปลอดภยั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของ
อตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 

H1 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล
ขององคก์รดา้นสุขภาพและความปลอดภยั มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 

14.  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องค์กรดา้นสุขภาพและความปลอดภยั กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วม (Return On Asset or ROA) 

H0 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององค์กรดา้นสุขภาพและความปลอดภยั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของ
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return On Asset or ROA) 

H1 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององคก์รดา้นสุขภาพและความปลอดภยั มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return On Asset or ROA) 

15.  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์รดา้นสุขภาพและความปลอดภยั กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ (Return On Equity or ROE) 

H0 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององค์กรดา้นสุขภาพและความปลอดภยั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของ
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return On Equity or ROE) 

H1 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององคก์รดา้นสุขภาพและความปลอดภยั มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return On Equity or ROE) 

DPU
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16.  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องค์กรดา้นสุขภาพและความปลอดภยั กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรสุทธิ  (Net 
Profit Margin) 

H0 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององค์กรดา้นสุขภาพและความปลอดภยั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของ
อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

H1 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององคก์รดา้นสุขภาพและความปลอดภยั มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

17.  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล ของ
องคก์รกบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 

H0 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององคก์ร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit 
Margin) 

H1 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององค์กร มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit 
Margin) 

18. ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาล ของ
องคก์รกบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return On Asset or 
ROA) 

H0 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององคก์ร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวม (Return On Asset or ROA) 

H1 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 
(Return On Asset or ROA) 

19.  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล ของ
องคก์รกบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return On Equity or ROE) 

DPU
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H0 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององค์กร ไม่มีความสัมพนัธ์กับผลประกอบการทางการเงินของอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น 
(Return On Equity or ROE) 

H1 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (Return 
On Equity or ROE) 

20.  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล ของ
องคก์รกบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรสุทธิ  (Net Profit Margin) 

H0 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององค์กร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรสุทธิ (Net Profit 
Margin) 

H1 :  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
ขององคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) 
 
1.4  ขอบเขตของงำนวจัิย 

การศึกษาใชข้อ้มูลจากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเลือก
หมวดธุรกิจพลงังานน ามาใชใ้นการค านวณดชันี SET 50 Index โดยพิจารณาขอ้มูลจาก รายงาน
ประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  (แบบ 56-1)  รายงานแห่งความย ัง่ยืน ขอ้มูลผลการ
ด าเนินงานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการพฒันาความย ัง่ยนืของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์มายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และขอ้มูลจากฐานขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.  ขอบเขตดา้นประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ กลุ่มบริษทัหมวดธุรกิจพลงังานท่ีมีรายช่ือในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีน ามาใชใ้นการค านวณดชันี SET50 Index อยา่งต่อเน่ืองในระหวา่งปี 
พ.ศ. 2555 ถึง ปี พ.ศ. 2557 เป็นขอ้มูลในการก าหนดกลุ่มตวัอย่าง โดยมีบริษทัจดทะเบียนฯท่ีเขา้
หลกัเกณฑด์งักล่าวดงัน้ี 

1. บริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน) 
2.  บริษทับางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
3.  บริษทัผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
4.  บริษทัโกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) 
5.  บริษทัไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
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6.  บริษทัปตท. จ ากดั (มหาชน) 
7.  บริษทัปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
8.  บริษทัผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 
9.  บริษทัไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
10. บริษทัทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 

 
1.5  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

ในการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององคก์รกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษทัหมวด
ธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50  มีประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บดงัน้ี 

1.  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผูมี้ส่วนได้เสีย ในความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการ
เปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรต่อการ
เปล่ียนแปลงของผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) ของ
องคก์ร หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 

2.  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผูมี้ส่วนได้เสีย ในความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการ
เปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรต่อการ
เปล่ียนแปลงของผลประกอบการทางการเงินของอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return 
OnAsset or ROA) ขององคก์ร หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 

3.  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผูมี้ส่วนได้เสีย ในความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการ
เปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรต่อการ
เปล่ียนแปลงของผลประกอบการทางการเงินของอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น  (Return On Equity or 
ROE) ขององคก์ร หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 

4.  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผูมี้ส่วนได้เสีย ในความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการ
เปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรต่อการ
เปล่ียนแปลงของผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) ขององคก์ร 
หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 
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1.6  กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
ภำพที ่1.1   กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
1.7  นิยำมศัพท์ 

(Environmental, Social, and Governance : ESG) หมายถึง ส่ิงแวดล้อม
(Environment) สังคม (Social) และบรรษทัภิบาล (Governance) ค าวา่ ESG เป็นภาษาท่ีกลุ่มผูล้งทุน
ใช ้เวลาท่ีตอ้งการเลือกกิจการท่ีจะเขา้ไปลงทุนว่ามีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมส่ิงแวดลอ้ม และบรรษทัภิบาลอยูใ่นเกณฑท่ี์นกัลงทุนสามารถตดัสินใจลงทุน และเป็นบริษทั
ท่ีมีแนวคิดเร่ืองการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืหรือไม่เพียงใด 

กำรเปิดเผยข้อมูล (Disclosure) หมายถึง การเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความครบถ้วนและ
ถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชี ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบ
กระแสเงินสด ข้อมูลเก่ียวกับผูถื้อหุ้น นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั ข้อมูลทัว่ไป และข้อมูลอ่ืนๆ 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลในสาระส าคญัอย่างเหมาะสม และเพียงพอเพื่อให้ผูใ้ช้ไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจอยา่งครบถว้น และถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริง 

อัตรำก ำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) หมายถึง อตัราท่ีแสดงให้เห็นประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานของกิจการในการท าก าไร หลงัจากหกัตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการก่อน
หกัค่าใชจ่้ายรวม 

อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return On Asset or ROA) หมายถึง อตัราท่ี
แสดงใหเ้ห็นความสามารถในการท าก าไรของสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีธุรกิจใชใ้นการด าเนินงาน  วา่ให้
ผลตอบแทนจากการด าเนินงานได้มากน้อยเพียงใดหากมีค่าสูง แสดงถึงการใช้สินทรัพยอ์ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความ

รับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม 

และบรรษทัภิบาลขององคก์ร (ESG) 

1. อตัราก าไรขั้นตน้ 

2. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 

3. อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 

4. อตัราก าไรสุทธิ DPU
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อตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return On Equity or ROE) หมายถึง อตัราท่ีแสดงให้เห็น
วา่เงินลงทุนในส่วนของเจา้ของ จะไดรั้บผลตอบแทนกลบัคืนมาจากการด าเนินงานของกิจการนั้น
ในอตัราส่วนเท่าไร หากมีค่าสูง แสดงถึงประสิทธิภาพในการหาก าไรสูงดว้ย 

อัตรำก ำไรสุทธิ (Net Profit Margin) หมายถึง อตัราท่ีแสดงให้เห็นประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานของกิจการในการท าก าไร หลงัจากหกัตน้ทุนค่าใชจ่้ายรวมทั้งภาษีเงินไดห้มดแลว้ 

 
 

 DPU



 
 

บทที ่2 
แนวคดิทฤษฎแีละผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององคก์รกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษทัหมวด
ธุรกิจพลงังานท่ีอยู่ในดชันี SET 50 ผูว้ิจยัได้มีการรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประโยชน์ใน
การศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย แนวคิด ทฤษฎี บทความและผลงานวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม  สังคม และบรรษทัภิบาลขององค์กร 
(Environmental, Social, Governance : ESG) 

2. ผลประกอบการทางการเงิน (Financial Performance) 
3.  ความสัมพนัธ์ของความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิบาลกบัผล

ประกอบการทางการเงิน 
4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  แนวคิดความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กร (Environmental 
Social  Governance : ESG) 

ในปัจจุบนัแนวคิดเร่ืองความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมี
บรรษทัภิบาล หรือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขององค์กรก าลงัเป็นกระแสท่ีนิยมกนัมาก และเป็น
แนวคิดท่ีท าให้มีการพฒันาองค์กรอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงบริษทัด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงการพฒันาความ
รับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลไปพร้อมกนั ทั้งน้ีวิวฒันาการของแนวคิดน้ีเกิด
จากการขาดความรับผิดชอบหรือขาดจิตส านึกขององค์กร เม่ือหลายศตวรรษก่อนการท าธุรกิจจะ
ค านึงถึงแต่ผลก าไรเพียงอยา่งเดียว ไม่ค  านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มสังคม และผูมี้ส่วนได้
เสียไม่ใส่ใจกบัปัญหามลพิษ และส่ิงแวดลอ้ม 

ดงันั้นบริษทัท่ีให้ความส าคญักบั ESG  จะสามารถสร้างสมดุลระหวา่งเป้าหมายระยะ
สั้นและเป้าหมายระยะยาวควบคู่ไปกบัการส่งผลกระทบเชิงบวกต่อส่ิงแวดลอ้มสังคม และผูมี้ส่วน
ไดเ้สียได ้ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัมีผลการด าเนินงานท่ีเติบโตในระยะยาวอยา่งย ัง่ยืน และดูแลรับผิดชอบ
สังคมรอบขา้งไปพร้อมๆกนั  (ปฐมินทร์ นาทีทอง, 2557) 
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ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental : E) ในปัจจุบนัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มมีผลกระทบไป
เป็นวงกวา้ง เช่น การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ ท่ีส่งผลใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจก และภาวะโลกร้อน 
บริษัทจ าเป็นต้องบริหารจัดการโดยใส่ใจผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เช่น การลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ การบ าบัดน ้ าเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน ้ าธรรมชาติ ส่ิงเหล่าน้ีไม่เพียงมี
ผลกระทบ ต่อส่ิงแวดล้อมในเชิงบวก แต่ยงัส่งผลต่อผลก าไรของบริษทัดว้ย เช่น การลดการใช้
วตัถุดิบ หรือการใช้วตัถุดิบอย่างสร้างสรรค์ในขบวนการผลิต นอกจากจะลดการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติและลดปริมาณขยะแล้ว ยงัช่วยลดตน้ทุนวตัถุดิบของบริษทัได้   (ปฐมินทร์ นาทีทอง, 
2557) 

ดา้นสังคม (Social : S) การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน และความเป็นอยู่ของสังคม ทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์รเป็นหน่ึงปัจจยัหลกัท่ีจะช่วยพฒันาองคก์รให้เติบโตอยา่งย ัง่ยืน เร่ิมตน้
จากภายในองค์กร เช่น การเปิดโอกาสให้คนพิการเขา้ท างาน หรือการมีสวสัดิการรองรับพนกังาน 
รวมถึงการค านึงถึงสภาพแวดล้อมการท างานท่ีเหมาะสม เน่ืองจากจะมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพในพนกังาน และผลการด าเนินงานของกิจการ นอกจากนั้น บริษทัควรตอบแทนดว้ย
การคืนก าไรให้สังคม เช่น การจดักิจกรรมเพื่อพฒันาชุมชนรอบขา้งบริษทั  (ปฐมินทร์ นาทีทอง, 
2557) 

ดา้นบรรษทัภิบาล (Governance : G) บรรษทัภิบาลท่ีดี คือการมีระบบบริหารจดัการ
ภายในท่ีดี เพื่อให้องค์กรด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาการฉ้อโกง ส่งผลให้ผล
ประกอบการเติบโตข้ึน บุคคลภายนอกยงัเช่ือมัน่ในบริษทัมากข้ึน อนัจะท าให้บริษทัเติบโตอย่าง
ย ัง่ยนื  (ปฐมินทร์ นาทีทอง, 2557) 

บริษัทท่ีมีการบริหารจัดการภายในท่ีมีคุณภาพและโปร่งใส และสามารถรักษา
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัพนกังาน จะท าให้บริษทัสามารถลดความเส่ียงดา้นการฉ้อโกง ลดอตัราการ
ลาออก ลดตน้ทุนการฝึกพนกังานใหม่ ตลอดจนเพิ่มคุณภาพและผลผลิตของสินคา้ เป็นการเพิ่ม
ก าไรซ่ึงจะกระทบมูลค่าของบริษัท และยงัมีส่วนช่วยให้องค์กรเติบโตอย่างย ัง่ยืนอีกด้วย                       
(ปฐมินทร์ นาทีทอง, 2557) 

ดงันั้น การลงทุนในบริษทัท่ีบริหารจดัการท่ีค านึงถึงองคป์ระกอบทั้ง 3 ดา้นของ ESG 
จึงเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจ เพราะการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม แต่ยงัช่วย
พฒันาเศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจอย่างมัน่คงในระยะยาว การ
คดัเลือกบริษทัท่ีเขา้ข่ายมี ESG ท่ีดีนั้น นกัลงทุนอาจเร่ิมดว้ยการคดัเลือกบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัยา
เสพติด หรือส่ิงผิดกฎหมาย เช่น บุหร่ี สุรา การพนนั หรือบริษทัท่ีท าลายส่ิงแวดล้อม จากนั้นจึง
เลือกลงทุนในบริษทัท่ีมี ESG ท่ีดีตามท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้  (ปฐมินทร์ นาทีทอง, 2557) 
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ปัจจุบนัมีสถาบนัต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศท่ีท าการวิเคราะห์ คดัเลือก จดัอนัดบัและ
ให้รางวลับริษทัท่ีมี ESG ท่ีดี เพื่อให้ขอ้มูลแก่นกัลงทุน ยกตวัอย่างเช่น สถาบนัCSIR (Corporate 
Social Responsibility Institute) โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีท าการจดัอนัดบับริษทัท่ีมี 
ESG ท่ีดี หรือการดูจากองคก์รระดบั Global เช่น ดชันี DJSI (Dow Jones Sustainability Index)  ซ่ึง
เป็นดชันีช้ีวดัส าหรับบริษทัท่ีด าเนินงานตามแนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ท่ีจดัตั้งและดูแลโดย S&P 
Dow Jones Indices และ RobecoSAM (Sustainable Asset Management) ซ่ึงในปัจจุบนั บริษทัไทย
ท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้ DJSI ไดแ้ก่ SCG PTT PTTGC MINT BANPU PTTEP และ TOP 
นอกจากน้ี สถาบนั AIM-RVR CSR Center ท่ีให้รางวลัให้แก่บริษทัท่ีมี ESG ท่ีดีในภูมิภาคเอเชีย ก็
เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัเช่นเดียวกนั  (ปฐมินทร์ นาทีทอง, 2557) 

การน าแนวคิดทางการพฒันาอย่างย ัง่ยืนมาใช้ในตลาดทุนตลาดหลกัทรัพยใ์นหลาย
ประเทศไดน้ าแนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนมาปรับใชผ้า่น 3 ช่องทางดงัน้ี  (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย, 2556) 

1.  ใหค้วามรู้และสร้างมาตรฐาน ESG ให้กบับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์อง
ประเทศต่างๆ เช่น มาเลเซีย จีน ออสเตรเลีย ไตห้วนั อินเดีย รวมถึงไทย พยายามสนับสนุนให้
บริษทัจดทะเบียนตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลของ
บริษทัอยา่งโปร่งใส  (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2556) 

ส่วนประเทศไทยเร่ิมน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาใช้กบับริษทัจดทะเบียนผ่าน
การจดัท ารายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ตั้งแต่ปี 2001 
และพฒันาอยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนัท่ีสนบัสนุนใหบ้ริษทัจดทะเบียนน าหลกัการรายงานสากล  
(Global Reporting Initiatives: GRI) มาใชแ้ละส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์ าลงัอยูใ่นระหวา่งการเตรียมออกประกาศให้บริษทัจดทะเบียนและบริษทัท่ีจะออกและ
เสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่เปิดเผยขอ้มูลการด าเนินงาน  (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2556) 
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ภาพที ่2.1   รายละเอียด DJSI World และ MSCI World ESG Index 
 
ทีม่า:   World Federation of Exchange (2009)  และ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์
 

2.  จดัท า ESG index เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทุนท่ีสนใจลงทุนในกลุ่ม
ธุรกิจท่ีน าหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนมาใชใ้นการด าเนินกิจการและเพื่อใชเ้ป็น benchmark ส าหรับ
ประเมินผลการลงทุนรวมถึงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศตลาดหลกัทรัพยใ์นหลายประเทศจึง
ไดจ้ดัท า “ดชันีช้ีวดัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน” ซ่ึงการจดัท าดชันีดงักล่าวสามารถท าไดโ้ดยเลือกบริษทั
ท่ีไดรั้บคะแนน ESG สูงมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการค านวณดชันีหรือเลือกบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเช่นเลือกใชเ้ทคโนโลยีสะอาดและพลงังานหมุนเวียนมาใชถ้่วงน ้ าหนกัใน
การค านวณดชันีเป็นตน้  (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2556) 
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Number of sustainability indices offered directly or indirectly by WFE member exchanges 
 

 
ภาพที ่2.2   จ านวน ESG index ช่วงปี 1999-2009 
 
ทีม่า:   World Federation of Exchange (2009) 
 

แสดงให้เห็นวา่ตลาดหลกัทรัพยท์ัว่โลกไดเ้ร่ิมจดัท า ESG index ตั้งแต่ปี 1999 และการ
สร้างดชันีดงักล่าวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะช่วงเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินปี 2008-2009 
จ านวนดชันีช้ีวดัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว  (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 
2556) 

3.  การพฒันา new product รองรับ จากกระแสความสนใจของนกัลงทุนเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมัน่คงดา้นพลงังานท่ีเพิ่มข้ึนในปัจจุบนั ตลาดหลกัทรัพยใ์น
หลายประเทศจึงได้พฒันาผลิตภณัฑ์ทางการเงินหลากหลายรูปแบบท่ีเช่ือมโยงกบัความสนใจ
ดงักล่าว เช่น ตราสารคาร์บอน (Carbon Trading) และ Exchange Traded Fund (ETF) ท่ีเนน้ลงทุน
ในกิจการท่ีมีการใชห้ลกัการลงทุนในเทคโนโลยีสะอาด (Cleantech Investment)  ให้ความส าคญั
กบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อรองรับความตอ้งการของผูล้งทุน  (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย, 2556) 

แนวทางการพฒันาในเร่ืองน้ีของไทยในปี 2556 ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้จัดท าโครงการแผนแม่บทเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนซ่ึงมี
ว ัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจการในตลาดทุนให้มีคุณภาพทั้ งในด้านส่ิงแวดล้อมสังคมและ                  
บรรษทัภิบาล  (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2556) 

เน่ืองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดหลกัการและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัประเด็น
เหล่าน้ีไวห้ลากหลายและขาดการรวมศูนย์จึงส่งผลให้เป็นภาระต่อผูป้ฏิบติัและอาจตกหล่นใน
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ประเด็นท่ีส าคญัไดก้ารจดัท า “แผนแม่บทเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน” จึงเป็นแผนแม่บทส าหรับ
พฒันากิจการในตลาดทุนให้มีคุณภาพทั้งในดา้นส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิบาลโดยก าหนด
มาตรฐานและเสนอมาตรการท่ีช่วยพฒันากิจการพฒันาผูล้งทุนและสร้างกลไกให้เกิดการมีวินยัต่อ
ตนเอง (self discipline) และการมีวินยัในตลาด(market discipline) เพื่อเสริมการมีวินัยใน
กฎระเบียบ (regulatory discipline) รวมทั้งสนบัสนุนการสร้างวฒันธรรมบรรษทัภิบาลให้เป็น
มาตรฐานสากลเพื่อเก้ือหนุนการเติบโตท่ีย ัง่ยืนของเศรษฐกิจไทย  (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย, 2556) 

เม่ือองค์กรธุรกิจได้หันมาท ากิจกรรมความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภิบาลกนัมากข้ึนและการกระท าดงักล่าวก็ไดรั้บความสนใจจากผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเห็นได้
ชัดดังนั้นบรรดาองค์กรธุรกิจจึงได้มีการจดัท ารายงานการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของกิจการข้ึนและ
สารสนเทศท่ีแสดงการเปิดเผยความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของธุรกิจ
ก็เป็นส่ิงท่ีสังคมสนใจเช่นกนันอกจากน้ีหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีควบคุมดูแลก็ตอ้งอาศยัรายงานเหล่าน้ี
ประกอบในการพิจารณาด าเนินงานดว้ยซ่ึงเป็นรายงานท่ีเกิดจากความสมคัรใจขององคก์รธุรกิจเอง  
(ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม, 2550)  ทั้งน้ีเร่ืองท่ีรายงานส่วนใหญ่ไดแ้ก่ 

1.  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
2.  ดา้นแรงงานและพนกังาน 
3.  ดา้นสังคม 
4.  ดา้นสุขภาพและความปลอดภยั  
การวดัระดบัการด าเนินงานความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิบาลมี

วตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะใหข้อ้มูลขององคก์ร ท่ีด าเนินงานความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มสังคมและ
บรรษัทภิบาลว่ามีความส าเร็จเพียงใด แต่การวดัระดับการด าเนินงานความรับผิดชอบด้าน
ส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิบาลนั้นค่อนขา้งมีความซับซ้อน เน่ืองจากการเปิดเผยขอ้มูลการ
ด าเนินงานความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อมสังคมและบรรษทัภิบาลส่วนใหญ่นั้นเป็นขอ้มูลเชิง
คุณภาพ ดงันั้นจึงมีความพยายามท่ีจะแปลงขอ้มูลเชิงคุณภาพนั้นให้เป็นขอ้มูลท่ีวดัได ้(เชิงปริมาณ) 
ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  เน่ืองจากเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี
เปิดเผยอยา่งเป็นระบบ โดยการก าหนดขอบเขต ประเด็นของขอ้มูลท่ีจะศึกษา แลว้น ามาวิเคราะห์
ตามเน้ือหาหรือขอ้มูลท่ีเปิดเผย และยงัสามารถอธิบายขอ้มูลในเชิงปริมาณได ้

การใชป้ริมาณของขอ้มูลท่ีเปิดเผยผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตเน้ือหาส าหรับการวิเคราะห์ 
โดยการก าหนดเป็นรูปแบบ (Theme)  หรือหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นท าการพิจารณาวิเคราะห์เน้ือหา
จากแหล่งขอ้มูลท่ีเปิดเผยขอ้มูลท่ีเปิดเผยขอ้มูล ถา้หากมีการพบเน้ือท่ีเก่ียวขอ้งจะเลือกและน าขอ้มูล
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นั้นไปแปลงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ ซ่ึงสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น การนบัจ านวนค า การนบัจ านวน
บรรทดั การนบัจ านวนประโยค การนบัจ านวนหนา้ การนบัจ านวนเอกสาร  เป็นตน้ 

การวดัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิบาล 
มีหลากหลายวธีิ แต่ผูว้จิยัไดพ้ยายามประยกุตว์ธีิการวดัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้น
ส่ิงแวดล้อมสังคมและบรรษทัภิบาลให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของกลุ่มตวัอย่างมากท่ีสุด
เพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีใกลเ้คียงความจริงมากท่ีสุด 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลความรับผิดชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาล ผูว้ิจยัได้ท าการแบ่งประเภทเน้ือหาความรับผิดชอบด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านแรงงานและ
พนักงาน ด้านชุมชนสังคม ด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดยพิจารณารายการท่ีมีเน้ือหา 
รายละเอียด ท่ีสอดคลอ้งกนัไวเ้ป็นกลุ่มเดียวกนั โดยการก าหนดค าส าคญั (key word) ส าหรับใชใ้น
การจดักลุ่มและคน้หาขอ้มูล เพื่อให้ไดร้ายการท่ีครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมด กระชบั และชดัเจน 
รวมทั้งระบุค าอธิบายค าสั้นๆ ของแต่ละรายการเพื่อใหส้ามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึนดงัน้ี 

1.  ดา้นส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่การเปิดเผยในเร่ือง  
1.1  การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, น ้า, เสียง,และการมองเห็น) 
1.2  การปรับปรุง รักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 
1.3  การวจิยัและพฒันา 
1.4  การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม  (นโยบาย, แผนงานการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 
1.5  การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
1.6  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

2.  ดา้นแรงงานและพนกังานไดแ้ก่ การเปิดเผยในเร่ือง  
 2.1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ เก่ียวกบัพนกังาน) 
 2.2  การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การพฒันาบุคลากร) 
 2.3  ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
 2.4  แรงงานสัมพนัธ์ 

3.  ดา้นชุมชนสังคม ไดแ้ก่ การเปิดเผยในเร่ือง 
1.1  การจดัการใหส้นบัสนุนในกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม 
1.2  การบริจาคและการบริการเพื่อการกุศลดา้นสุขภาพและความปลอดภยั ไดแ้ก่ 

การเปิดเผยในเร่ืองสุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน อตัราการเกิดอุบติัเหตุ 
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ดังนั้ น จะเห็นได้ว่า การด าเนินงานความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อมสังคมและ       
บรรษทัภิบาล เป็นส่ิงท่ีองคก์รท าโดยสมคัรใจและมีแนวทางหรือนโยบายการปฏิบติัท่ีเป็นแนวทาง
เดียวกนั  (ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม, 2550)  ส าหรับในการศึกษาน้ีจะใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหาเป็น
หลัก เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีผูว้ิจยัส่วนใหญ่มกัใช้วิธีน้ีในการศึกษาเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลความ
รับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อมสังคมและบรรษทัภิบาล ส่วนตวัช้ีวดัระดบัการด าเนินงานด้านความ
รับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิบาลนั้น ใชเ้ชิงปริมาณเพื่อวดัปริมาณในการเปิดเผย
ขอ้มูลความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิบาล 
 
2.2  ผลประกอบการทางการเงิน  (Financial Performance) 

ผลประกอบการทางการเงินคือความสามารถขององคก์รในการสร้างรายไดใ้นช่วงเวลา
ท่ีก าหนดซ่ึงตวัช้ีวดัท่ีใช้ในการวดัผลประกอบการทางการเงินขององค์กรนั้นมีหลายประเภทเช่น
อตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin), อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  (Return OnAsset or 
ROA),  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น  (Return On Equity or ROE),  อตัราก าไรสุทธิ  (Net Profit 
Margin)  เป็นตน้ 

การศึกษาน้ีท่ีมุ่งศึกษาระดบักาภรเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม 
และบรรษทัภิบาลขององคก์รกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษทัหมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่น
ดชันี SET50ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกท่ีจะศึกษาผลประกอบการทางการเงินท่ีแสดงถึงความสามารถ
ในการท าก าไรและผูต้อบแทนผูถื้อหุน้ของกลุ่มธุรกิจดงักล่าวดงัน้ี 

1.  อตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของบริษทัในการท าก าไร หลังจากหักต้นทุนขายและตน้ทุนการให้บริการก่อนหัก
ค่าใชจ่้ายรวม 

2.  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return OnAsset or ROA) เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของกิจการในการน าสินทรัพยไ์ปลงทุนให้เกิดผลตอบแทน โดยเป็นค่าท่ี
แสดงถึงก าไรท่ีกิจการหาไดจ้ากสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีธุรกิจใชใ้นการด าเนินงาน 

3.  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น  (Return On Equity or ROE)  เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ให้
เห็นวา่เงินลงทุนในส่วนของเจา้ของ จะไดรั้บผลตอบแทนกลบัคืนมาจากการด าเนินงานของบริษทั
นั้นในอตัราส่วนเท่าไร หากมีค่าสูง แสดงถึงประสิทธิภาพในการหาก าไรสูง 

4.  อตัราก าไรสุทธิ  (Net Profit Margin)  เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของบริษทัในการท าก าไร หลงัจากหกัตน้ทุนค่าใชจ่้ายรวมทั้งภาษีเงินไดห้มด 
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2.3  ความสัมพนัธ์ของความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อมสังคมและบรรษัทภิบาลกับผลประกอบการ
ทางการเงิน 

การด าเนินงานความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิบาล นอกจากจะ
ส่งผลให้องค์กรสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั สร้างช่ือเสียงหรือความน่าเช่ือถือให้
องค์กร ลดความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ สร้างแรงจูงใจในการท างานและรักษาพนักงานท่ีมี
คุณภาพให้อยู่กบัองคก์ร เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน สร้างความสัมพนัธ์กบันกัลงทุนและ
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนการได้รับการยอมรับการด าเนินจากสังคมและย ังมี
ความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการขององคก์รดว้ย 

 
2.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

บุษบา นุชิตภาพ (2551)  เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบ
ต่อสังคมกบัผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในดชันี 100 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อ
สังคมกบัผลการด าเนินงานผลการด าเนินงานท่ีศึกษาประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวม อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราก าไรสุทธิต่อรายได้รวม ของบริษัทจด
ทะเบียนในดชันี 100 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริษทัท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในระดบัสูงกบัต ่า รวบรวมขอ้มูลจากรายงานประจ าปี 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และงบการเงินประจ าปีของบริษทั จ านวน 50 บริษทั 
ในช่วง พ.ศ. 2547 – 2549 วิธีการศึกษาใช้สถิติพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อย ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความถดถอยอยา่งง่าย และการวเิคราะห์ผลต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของ
ประชากรสองกลุ่ม 

ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมไม่มีความสัมพนัธ์
กบัผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในดชันี 100ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมกบัผลการด าเนินงาน
ในแต่ละรายการตามกลุ่มธุรกิจ พบวา่ ความสัมพนัธ์ของกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละกลุ่มก่อสร้างใน
ส่วนของอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมกับอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นไป
ในทางเดียวกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ กลุ่มบริการการเงินในส่วนของอตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วมเป็นไปในทางตรงกนัขา้มอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และกลุ่มบริการทั้งหมดเป็นไป
ในทางตรงกนัขา้มอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และกลุ่มบริษทัท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบ
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ต่อสังคมในระดับสูงมีค่าเฉล่ียผลการด าเนินงานต ่ากว่ากลุ่มบริษทัท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลความ
รับผดิชอบต่อสังคมในระดบัต ่าอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

ณฐัมน อภิพฒัน์พงศ ์(2553)  เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดเผยความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้มกบั อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร ของกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังาน 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้มตามทฤษฎีของ Gao et al. (2005)  จ านวน 6 ดา้น กบัอตัราส่วนความสามารถในการ
ท าก าไร ประกอบดว้ยอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 
และอตัราส่วนก าไรต่อหุ้นของ บริษทักลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยรวบรวมขอ้มูลจากฐานขอ้มูลออนไลน์ต่างๆ จ านวน 11 บริษทัในช่วง พ.ศ. 2548 – 
2551 วธีิการศึกษาใชว้ธีิการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  (Pearson Correlation 
Coefficient) 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มปี 2548 –2550 มีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนความสามารถในการท าก าไรปี 2549 – 
2551 เฉพาะในส่วนของอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วม เฉพาะในไตรมาสท่ี 1 –2 ของ ปี 2550 เท่านั้น ดงันั้นในช่วงเวลาอ่ืนท่ีท าการศึกษา
พบวา่ ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มไม่มีความสัมพนัธ์
กบัอตัราส่วนความสามารถในการท าก าไรซ่ึงช้ีให้เห็นวา่อาจจะมีปัจจยับางอยา่งท่ีส่งผลกระทบกบั
ผลการด าเนินงานของบริษทัในช่วงเวลาดงักล่าว  

ชลันดา นุราฤทธ์ิ (2556)  เร่ือง ความสัมพนัธ์ของระดับการเปิดเผยข้อมูลความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ารกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษทัหมวดธุรกิจธนาคารท่ีอยู่
ในดชันี SET 50งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบต่อสังคม
ขององคก์รและศึกษาความความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององคก์รกบัผลประกอบการทางการเงิน ประกอบดว้ยอตัราดอกเบ้ียรับอตัราดอกเบ้ียจ่ายส่วนต่าง
อัตราดอกเบ้ียอัตราก าไรขั้นต้นอัตราก าไรสุทธิอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉล่ียอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเฉล่ียและก าไรตอ่หุ้นของบริษทัหมวดธุรกิจธนาคารท่ีอยูใ่นดชันี 
SET 50 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามและรายงาน
ประจ าปี จ  านวน 6 บริษทั ในช่วง พ.ศ. 2550 – 2553 วิธีการศึกษาใชว้ิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  (Pearson Correlation Coefficient) 

ผลการศึกษาพบวา่ บริษทัหมวดธุรกิจธนาคารท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 มีการเปิดเผยขอ้มูล
ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รในมิติภายใน ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดา้นธรรมภิบาล

DPU



24 

 

และความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจมากท่ีสุด และส าหรับการเปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรในมิติภายนอก พบว่า บริษทัหมวดธุรกิจธนาคารท่ีอยู่ในดชันี SET 50 มีการเปิดเผย
ขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ในเชิงคุณภาพด้านสินค้าหรือบริการ ด้านการดูแล
ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ และดา้นการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมมากท่ีสุด และยงัพบอีกวา่ 
ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผล
ประกอบการทางการเงินในส่วนของอตัราดอกเบ้ียรับ ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย อตัราก าไรขั้นตน้ 
อตัราก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนจากผูถื้อหุน้อยา่งมีนยัส าคญั 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององคก์รกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษทัหมวด
ธุรกิจพลงังานท่ีอยู่ในดชันี SET 50น้ีเป็นการวิจยัเชิงประจกัษ์ (Empirical Research)  ศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูล ความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภิบาลขององคก์รกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษทัหมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี 
SET 50 โดยมีขั้นตอนในการศึกษา ดงัน้ี 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
3.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4.  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1  กลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มประชากรในการศึกษาน้ีคือบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยในหมวดธุรกิจพลงังานท่ีมีรายช่ือหลกัทรัพยท่ี์น ามาใชใ้นการค านวณดชันี SET 50 Index ซ่ึง
เป็นกลุ่มท่ีนกัลงทุนให้ความสนใจเน่ืองจากหลกัทรัพยใ์นกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีสภาพคล่องในการซ้ือ
ขายท่ีสม ่าเสมอรวมทั้งมีการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีมีความรุนแรงตลอดจนมีการเปิดเผยขอ้มูลการ
ด าเนินการความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลในรูปแบบต่างๆเพื่อแสดงถึง
การด าเนินธุรกิจความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององค์กรหลกัทรัพย์
กลุ่มน้ีจึงสะทอ้นภาพรวมในตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งชดัเชนโดยก าหนดใหร้ายช่ือหลกัทรัพยใ์นหมวด
ธุรกิจพลงังานท่ีนามาใชใ้นการค านวณดชันี SET 50 Index อยา่งต่อเน่ืองในระหวา่งปี พ.ศ. 2555 – 
2557  เป็นขอ้มูลในการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง 

จากการเลือกกลุ่มตวัอยา่งขา้งตน้พบวา่หลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจพลงังานท่ีน ามาใชใ้น
การค านวณดชันี SET 50 Index  อย่างต่อเน่ืองในระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2557 มีจ  านวน 10 
หลกัทรัพยด์งันั้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีน ามาศึกษาในคร้ังน้ีมีทั้งส้ิน 30ขอ้มูลดงัน้ี 
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ตารางที ่3.1  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา 

 
หมวดธุรกจิพลงังาน 2555 2556 2557 รวม 

1. บริษทั บา้นปู จ ากดั (มหาชน)       3 
2. บริษทับางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)       3 
3. บริษทัผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)       3 
4. บริษทัโกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน)       3 
5. บริษทัไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน)       3 
6. บริษทัปตท. จ ากดั (มหาชน)       3 
7. บริษทัปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)       3 
8. บริษทัผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน)       3 
9. บริษทัไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน)       3 
10. บริษทัทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน)       3 

รวมจานวนตวัอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 10 10 10 30 

 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

ในการวดัระดบัการเปิดเผยขอ้มูล ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากหลายแหล่งขอ้มูลและ
ใชเ้คร่ืองมือในการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ไดผ้ลวิจยัท่ีน่าเช่ือถือและ
ถูกตอ้งภายในเวลาท่ีจ ากดั ขั้นตอนในการพฒันางานวจิยัมีดงัน้ี 

1.  จดัท ากระดาษท าการ 
ผูว้ิจยัได้ท าการพฒันากระดาษท าการ โดยการพฒันาจากการทบทวนวรรณกรรมท่ี

เก่ียวข้อง ซ่ึงผู ้วิจ ัยจะใช้กระดาษท าการในการศึกษาการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลของบริษทัจดทะเบียนฯท่ีอยู่ในหมวดธุรกิจพลังงาน โดย
กระดาษท าการมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที ่3.2  กระดาษท าการส าหรับการวจิยั 
 

 
 
ในการศึกษาน้ีได้ท าการสร้างกระดาษท าการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลระดับของการ

เปิดเผยขอ้มูลของแต่ละรายการในการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ
บรรษทัภิบาลและเก็บรวบรวมขอ้มูลผลประกอบการทางการเงิน โดยขอ้มูลในกระดาษท าการจะ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล และ
ส่วนท่ี 2  ผลประกอบการทางการเงิน 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลความรับผิดชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาล ผูว้ิจยัได้ท าการแบ่งประเภทเน้ือหาความรับผิดชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านแรงงานและ
พนักงาน ด้านชุมชนสังคม ด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดยพิจารณารายการท่ีมีเน้ือหา 
รายละเอียด ท่ีสอดคลอ้งกนัไวเ้ป็นกลุ่มเดียวกนั เพื่อให้ไดร้ายการท่ีครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมด 
กระชบั และชดัเจน รวมทั้งระบุค าอธิบายค าสั้นๆ ของแต่ละรายการเพื่อให้สามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึน 
เช่น ดา้นแรงงานและพนกังาน คือ การฝึกอบรม การพฒันาบุคลากร โดยขอ้มูลกระดาษท าการแบ่ง
ออกเป็น 2  ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1  ความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ

องคก์รโดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี  
1.  สร้างกระดาษท าการโดยใช้ขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ

บรรษทัภิบาลท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.  ก าหนดค าส าคญั (key word) ส าหรับใช้ในการคน้หาขอ้มูลแต่ละรายการ เช่น ดา้น

แรงงานและพนกังาน ค าส าคญั คือ การฝึกอบรม การพฒันาบุคลากร 
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ส่วนท่ี 2  ผลประกอบการทางการเงิน 
ส าหรับผลประกอบการทางการเงินมีจ านวน 4 รายการ ประกอบดว้ย 
1.  อตัราก าไรขั้นตน้ 
2.  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 
3.  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 
4.  อตัราก าไรสุทธิ  
การวดัปริมาณของการเปิดเผยขอ้มูลนั้นมีหลากหลายวิธี เช่น การนบัจ านวนหน้า การ

นบัจ านวนประโยค การนบัจ านวนบรรทดั และการนบัจ านวนค า ส าหรับการศึกษาน้ีจะวิเคราะห์
ดัชนีปริมาณโดยใช้การนับจ านวนค าการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับความรับผิดชอบด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององค์กร เน่ืองจากเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีมีความชดัเจน
มากท่ีสุด (Lajili&Zeghal, 2005 อา้งถึงใน ชลนัดา นุราฤทธ์ิ, 2556) 

ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงก าหนดให้จ  านวนค าเป็นตวัแทนของปริมาณท่ีเปิดเผยขอ้มูลความ
รับผิดชอบดา้นส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลของแต่ละองค์กร กล่าวคือ หลงัจากการนับ
จ านวนค าจากรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56 -1)  และรายงานแห่ง
ความย ัง่ยืนแลว้ น าจ านวนค าทั้งหมดท่ีเปิดเผยไปวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม SPSS of windows เพื่อ
ก าหนดระดบัการเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงแบ่งระดบัในการเปิดเผยขอ้มูลเป็น 5 ระดบั  (โชติญาห์หิตะพงศ์, 
2549 อา้งถึงในชลนัดา นุราฤทธ์ิ, 2556) โดยก าหนดให้เปอร์เซ็นตไ์ทล์ท่ี 20 40 60 80 และ 100 เป็น
ตวัก าหนดในการพิจารณาระดบัคะแนนปริมาณในการเปิดเผยขอ้มูล 1 2 3 4 และ 5 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่3.3  หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการเปิดเผยขอ้มูลขอ้มูลความรับผดิชอบดา้น 

ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
 

ปริมาณการเปิดเผยข้อมูล(ระดบัเปอร์เซ็นต์ไทล์) คะแนน 

มากท่ีสุด          (80.01 – 100.00) 5 
มาก                  (60.01 – 80.00) 4 
ปานกลาง         (40.01 – 60.00) 3 
นอ้ย                 (20.01 – 40.00) 2 
นอ้ยท่ีสุด         (00.00 – 20.00) 1 
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ตารางที ่3.4  การแปลความหมายของคะแนนระดบัการเปิดเผยขอ้มูลขอ้มูลความรับผิดชอบดา้น 
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 

 
คะแนน การแปลความหมาย 

5 การเปิดเผยขอ้มูลขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภิบาลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

4 การเปิดเผยขอ้มูลขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภิบาลอยูใ่นระดบัมาก 

3 การเปิดเผยขอ้มูลขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภิบาลอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2 การเปิดเผยขอ้มูลขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภิบาลอยูใ่นระดบันอ้ย 
1 การเปิดเผยขอ้มูลขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภิบาลอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
2.  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัของการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององคก์ารกบัผลประกอบการทางการเงิน 
ในการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัของการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององคก์ารกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษทัหมวด
ธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม SPSS for windows 
โดยเคร่ืองมือท่ีใชท้างสถิติคร้ังน้ี คือ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation 
Coefficient) ในการวดัความสัมพนัธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
สังคม และบรรษทัภิบาลกบัผลประกอบการทางการเงิน 
 
3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษารวบรวมขอ้มูลต่างๆ จากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิและทุติย
ภูมิดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

3.3.1  ตวัแปรอิสระระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภิบาลขององค์การผูศึ้กษารวบรวมข้อมูล และตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลความ
รับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลของแต่ละองค์กร โดยใช้เคร่ืองมือในการ
รวบรวมขอ้มูลเป็นกระดาษท าการเพื่อตรวจสอบรายการท่ีเปิดเผยในรายงานประจ าปี แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และ รายงานแห่งความย ัง่ยืน พ.ศ. 2555– 2557โดยรวบรวมมา
จากฐานขอ้มูลออนไลน์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (www.sec.or.th)  รวมทั้งเวบ็ไซตข์องกลุ่มตวัอยา่ง 
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3.3.2  ตวัแปรตาม: ผลประกอบการทางการเงิน ไดแ้ก่อตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin), 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  (Return OnAsset or ROA),  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น  
(Return On Equity or ROE),  อตัราก าไรสุทธิ  (Net Profit Margin) ผูศึ้กษารวบรวมมาจาก
ฐานขอ้มูลออนไลน์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  (www.sec.or.th) รวมทั้งเวบ็ไซตข์องกลุ่มตวัอยา่ง 
 
3.4  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษทักลุ่มหมวดธุรกิจ
พลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม SPSS for windows โดย
เคร่ืองมือท่ีใช้ทางสถิติคร้ังน้ี คือ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation 
Coefficient) ในการวดัความสัมพนัธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
สังคม และบรรษทัภิบาลกบัผลประกอบการทางการเงิน 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
ในบทน้ีจะกล่าวถึงผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามดชันีการเปิดเผยขอ้มูลความ

รับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลท่ีได้กล่าวไวใ้นบทท่ี 3 ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี
มุ่งเนน้การศึกษาระดบัการปิดเผยขอ้มูลรวมถึงศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูล
ประเภทของกิจการความรับผดิชอบต่อสังคมกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษทัหมวดธุรกิจ
พลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 ซ่ึงในการศึกษาน้ีไดแ้บ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูล และรวมทั้งอธิบายระดบัของการ
เปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลของข้อมูล และการ
วเิคราะห์เชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

4.1  การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
4.1.1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

สังคม และบรรษทัภิบาล ในรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56 -1)  และ
รายงานแห่งความย ัง่ยนื จ  าแนกตามหวัขอ้การเปิดเผย 4 ดา้น ไดแ้ก่  

4.1.2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
สังคม และบรรษทัภิบาล ในรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56 -1)  และ
รายงานแห่งความย ัง่ยนื จ  าแนกตามปี 

4.1.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล ในรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 
56-1)  และรายงานแห่งความย ัง่ยนื 

4.1.4   ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลผลประกอบการทางการเงินขององคก์ร 
4.2  การวเิคราะห์เชิงอนุมาน ไดแ้ก่ 

4.2.1   ผลการวเิคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
4.2.2   การทดสอบสมมติฐาน 
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4.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  
สถิติเชิงพรรณนาเป็นการสรุปถึงลกัษณะโดยทัว่ไปในขั้นตน้ของขอ้มูล โดยทัว่ไปจะ

อยู่ในรูปแบบของการแจกแจงความถ่ี การหาค่าสัดส่วนหรือร้อยละ ค่าเฉล่ีย เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
โดยการศึกษาน้ีไดน้ าเสนอผลวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาดงัต่อไปน้ี 

4.1.1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ
บรรษทัภิบาล ในรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56 -1)  และรายงานแห่ง
ความย ัง่ยนื จ  าแนกตามหวัขอ้การเปิดเผย 4 ดา้น ไดแ้ก่  

1) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
2) ดา้นแรงงานและพนกังาน 
3) ดา้นชุมชนสังคม  
4) ดา้นสุขภาพและความปลอดภยั  

โดยผลการวิเคราะห์การเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภิบาล จะเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณการเปิดเผย
ขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล ในรายงานประจ าปี แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานแห่งความย ัง่ยืน โดยใช้วิธีการนับจ านวนค าของ
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาล ท่ีบริษทัฯ เปิดเผยในรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  (แบบ 56-1)  และ
รายงานแห่งความย ัง่ยืนจากตารางปริมาณจ านวนค าการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององคก์รหมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2555 – 2557  ไดด้งัตารางท่ี 4.1– 4.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



33 
 

ตารางที ่4.1  ปริมาณจ านวนค าการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ 
บรรษทัภิบาลของบริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน)  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2557 

 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อมสังคม 
และบรรษัทภิบาล 

ปริมาณการเปิดเผย (จ านวนค า) 

2555 2556 2557 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม 
   

1.1 การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, น ้า, เสียง, และ
การมองเห็น) 

1,497 1,562 1,287  

1.2 การปรับปรุง รักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 1,708 1,844 1,773  
1.3 การวจิยัและพฒันา 462 627 0  
1.4 การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม  (นโยบาย, แผนงานการจดัการดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม) 
1,047 1,236 1,183  

1.5 การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 769 1,040 245  
1.6 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 677 244 0  

  รวมด้านส่ิงแวดล้อม 6,160 6,553 4,488 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       

2.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ เก่ียวกบั
พนกังาน) 

1,926 1,434 1,477 

2.2 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การพฒันา
บุคลากร) 

1,179 1,203 1,123 

2.3 ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 531 0 0 
2.4 แรงงานสมัพนัธ์ 392 82 0 

  รวมด้านแรงงานและพลงังาน 4,028 2,719 2,600 

3.  ด้านชุมชนและสังคม 
   

3.1 การจดัการใหก้ารสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสงัคม 718 1,853 1,307 
3.2 การบริจาคและการบริการเพื่อการกศุล 969 1,049 593 

  รวมด้านชุมชนและสังคม 1,687 2,902 1,900 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั 
   

4.1 สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 738 1,979 2,338 
4.2 อตัราการเกิดอุบติัเหต ุ 352 327 404 
  รวมด้านสุขภาพและความปลอดภัย 1,090 2,306 2,742 
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ตารางที ่4.2  ปริมาณจ านวนค าการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ 
บรรษทัภิบาลของบริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2557 

 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อมสังคม 
และบรรษัทภิบาล 

ปริมาณการเปิดเผย (จ านวนค า) 

2555 2556 2557 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม 
   

1.1 การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, น ้า, เสียง, 
และการมองเห็น) 

1,510 1,310 1,627 

1.2 การปรับปรุง รักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 1,148 915 434 
1.3 การวจิยัและพฒันา 213 0 0 
1.4 การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม  (นโยบาย, แผนงานการจดัการ

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 
841 649 975 

1.5 การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 
1.6 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 641 374 188 
  รวมด้านส่ิงแวดล้อม 4,353 3,248 3,224 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       

2.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ เก่ียวกบั
พนกังาน) 

507 302 201 

2.2 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การพฒันา
บุคลากร) 

1,631 1,806 984 

2.3 ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 636 668 251 
2.4 แรงงานสมัพนัธ์ 315 279 0 

  รวมด้านแรงงานและพลงังาน 3,089 3,055 1,436 

3.  ด้านชุมชนและสังคม 
   

3.1 การจดัการใหก้ารสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสงัคม 1,680 785 1,064 
3.2 การบริจาคและการบริการเพื่อการกศุล 730 279 391 

  รวมด้านชุมชนและสังคม 2,410 1,064 1,455 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั 
   

4.1 สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 988 893 593 
4.2 อตัราการเกิดอุบติัเหต ุ 486 0 0 
  รวมด้านสุขภาพและความปลอดภัย 1,474 893 593 
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ตารางที ่4.3  ปริมาณจ านวนค าการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ 
บรรษทัภิบาลของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2557 

 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อมสังคม 
และบรรษัทภิบาล 

ปริมาณการเปิดเผย (จ านวนค า) 

2555 2556 2557 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม 
   

1.1 การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, น ้า, เสียง, และ
การมองเห็น) 

2,060 2,219 464 

1.2 การปรับปรุง รักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 1,637 2,622 1,035 
1.3 การวจิยัและพฒันา 765 817 848 
1.4 การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม  (นโยบาย, แผนงานการจดัการดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม) 
1,342 1,318 469 

1.5 การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 478 396 352 
1.6 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 314 294 258 
  รวมด้านส่ิงแวดล้อม 6,596 7,666 3,426 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       

2.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ เก่ียวกบั
พนกังาน) 

374 609 473 

2.2 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การพฒันา
บุคลากร) 

1,033 1,575 417 

2.3 ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 987 692 0 
2.4 แรงงานสมัพนัธ์ 176 210 0 

  รวมด้านแรงงานและพลงังาน 2,570 3,086 890 

3.  ด้านชุมชนและสังคม 
   

3.1 การจดัการใหก้ารสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสงัคม 3,184 2,359 1,720 
3.2 การบริจาคและการบริการเพื่อการกศุล 1,278 2,554 2,160 

  รวมด้านชุมชนและสังคม 4,462 4,913 3,880 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั 
   

4.1 สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 1,111 1,785 725 
4.2 อตัราการเกิดอุบติัเหต ุ 0 380 0 
  รวมด้านสุขภาพและความปลอดภัย 1,111 2,165 725 
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ตารางที ่4.4  ปริมาณจ านวนค าการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ 
บรรษทัภิบาลของบริษทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน)  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2557 

 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อมสังคม 
และบรรษัทภิบาล 

ปริมาณการเปิดเผย (จ านวนค า) 

2555 2556 2557 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       

1.1 การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, น ้า, เสียง, 
และการมองเห็น) 

0 467 776 

1.2 การปรับปรุง รักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 0 535 610 
1.3 การวจิยัและพฒันา 0 0 0 
1.4 การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม  (นโยบาย, แผนงานการจดัการ

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 
0 450 836 

1.5 การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 0 327 394 
1.6 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 0  0 0  
  รวมด้านส่ิงแวดล้อม 0 1,779 2,616 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       

2.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ เก่ียวกบั
พนกังาน) 

512 221 168 

2.2 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การพฒันา
บุคลากร) 

0 291 273 

2.3 ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 0 0 0 
2.4 แรงงานสมัพนัธ์ 0 293 314 

  รวมด้านแรงงานและพลงังาน 512 805 755 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       

3.1 การจดัการใหก้ารสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสงัคม 0 1,054 637 
3.2 การบริจาคและการบริการเพื่อการกศุล 0 1,255 731 

  รวมด้านชุมชนและสังคม 0 2,309 1,368 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       

4.1 สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 866 1,859 786 
4.2 อตัราการเกิดอุบติัเหต ุ 0 0 0 
  รวมด้านสุขภาพและความปลอดภัย 866 1,859 786 

DPU



37 
 

ตารางที ่4.5  ปริมาณจ านวนค าการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ 
บรรษทัภิบาลของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน)  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2557 

 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อมสังคม 
และบรรษัทภิบาล 

ปริมาณการเปิดเผย (จ านวนค า) 

2555 2556 2557 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       

1.1 การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, น ้า, เสียง, และ
การมองเห็น) 

807 1,361 1,783 

1.2 การปรับปรุง รักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 412 1,483 1,975 
1.3 การวจิยัและพฒันา 974 877 989 
1.4 การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม  (นโยบาย, แผนงานการจดัการดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม) 
1,403 1,381 1,060 

1.5 การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 228 0 342 
1.6 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 622 1,070 974 
  รวมด้านส่ิงแวดล้อม 4,446 6,172 7,123 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       

2.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ เก่ียวกบั
พนกังาน) 

564 280 245 

2.2 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การพฒันา
บุคลากร) 

746 751 484 

2.3 ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 376 545 295 
2.4 แรงงานสมัพนัธ์ 574 210 260 

  รวมด้านแรงงานและพลงังาน 2,260 1,786 1,284 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       

3.1 การจดัการใหก้ารสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสงัคม 1,973 1,782 1,401 
3.2 การบริจาคและการบริการเพื่อการกศุล 764 922 629 

  รวมด้านชุมชนและสังคม 2,737 2,704 2,030 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       

4.1 สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 957 1,302 1,348 
4.2 อตัราการเกิดอุบติัเหต ุ 0 394 488 
  รวมด้านสุขภาพและความปลอดภัย 957 1,696 1,836 
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ตารางที ่4.6  ปริมาณจ านวนค าการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ 
บรรษทัภิบาลของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2557 

 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อมสังคม 
และบรรษัทภิบาล 

ปริมาณการเปิดเผย (จ านวนค า) 

2555 2556 2557 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       

1.1 การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, น ้า, เสียง, 
และการมองเห็น) 

565 1,067 785 

1.2 การปรับปรุง รักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 996 841 749 
1.3 การวจิยัและพฒันา 1,079 340 0 
1.4 การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม  (นโยบาย, แผนงานการจดัการ

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 
557 796 1,230 

1.5 การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 
1.6 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 716 560 412 
  รวมด้านส่ิงแวดล้อม 3,913 3,604 3,176 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       

2.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ เก่ียวกบั
พนกังาน) 

830 433 464 

2.2 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การพฒันา
บุคลากร) 

749 476 1,367 

2.3 ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 481 282 0 
2.4 แรงงานสมัพนัธ์ 697 0 0 

  รวมด้านแรงงานและพลงังาน 2,757 1,191 1,831 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       

3.1 การจดัการใหก้ารสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสงัคม 1905 2400 1377 
3.2 การบริจาคและการบริการเพื่อการกศุล 1999 1176 1505 

  รวมด้านชุมชนและสังคม 3,904 3,576 2,882 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       

4.1 สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 1,428 1,159 840 
4.2 อตัราการเกิดอุบติัเหต ุ 78 142 114 
  รวมด้านสุขภาพและความปลอดภัย 1,506 1,301 954 
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ตารางที ่4.7  ปริมาณจ านวนค าการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ 
บรรษทัภิบาลของบริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2555 – 2557 

 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อมสังคม 
และบรรษัทภิบาล 

ปริมาณการเปิดเผย (จ านวนค า) 

2555 2556 2557 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       

1.1 การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, น ้า, เสียง, และ
การมองเห็น) 

1,290 1,061 1,139 

1.2 การปรับปรุง รักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 952 1,274 1,421 
1.3 การวจิยัและพฒันา 579 345 550 
1.4 การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม  (นโยบาย, แผนงานการจดัการดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม) 
1,200 909 778 

1.5 การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 517 225 0 
1.6 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 1,082 633 619 
  รวมด้านส่ิงแวดล้อม 5,620 4,447 4,507 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       

2.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ เก่ียวกบั
พนกังาน) 

331 417 205 

2.2 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การพฒันา
บุคลากร) 

1,235 747 1,029 

2.3 ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 1,483 1,031 1,275 
2.4 แรงงานสมัพนัธ์ 0 0 0 

  รวมด้านแรงงานและพลงังาน 3,049 2,195 2,509 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       

3.1 การจดัการใหก้ารสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสงัคม 1,695 1,711 2,294 
3.2 การบริจาคและการบริการเพื่อการกศุล 877 800 853 

  รวมด้านชุมชนและสังคม 2,572 2,511 3,147 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       

4.1 สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 1,277 1,043 404 
4.2 อตัราการเกิดอุบติัเหต ุ 407 0 0 
  รวมด้านสุขภาพและความปลอดภัย 1,684 1,043 404 
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ตารางที ่4.8  ปริมาณจ านวนค าการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ 
บรรษทัภิบาลของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน)  ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2555 – 2557 

 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อมสังคม 
และบรรษัทภิบาล 

ปริมาณการเปิดเผย (จ านวนค า) 

2555 2556 2557 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       

1.1 การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, น ้า, เสียง, 
และการมองเห็น) 

1,577 1,136 1,129 

1.2 การปรับปรุง รักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 1,447 1,134 2,020 
1.3 การวจิยัและพฒันา 351 280 340 
1.4 การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม  (นโยบาย, แผนงานการจดัการ

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 
1,646 1850 2,078 

1.5 การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 159 193 217 
1.6 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 1,908 909 573 
  รวมด้านส่ิงแวดล้อม 7,088 5,502 6,357 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       

2.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ เก่ียวกบั
พนกังาน) 

485 256 609 

2.2 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การพฒันา
บุคลากร) 

583 703 880 

2.3 ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 321 313 254 
2.4 แรงงานสมัพนัธ์ 0 129 0 

  รวมด้านแรงงานและพลงังาน 1,389 1,401 1,743 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       

3.1 การจดัการใหก้ารสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสงัคม 2,612 1,388 1,821 
3.2 การบริจาคและการบริการเพื่อการกศุล 2,830 1,099 998 

  รวมด้านชุมชนและสังคม 5,442 2,487 2,819 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       

4.1 สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 1,519 2,035 2,077 
4.2 อตัราการเกิดอุบติัเหต ุ 0 229 0 
  รวมด้านสุขภาพและความปลอดภัย 1,519 2,264 2,077 

DPU
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ตารางที ่4.9  ปริมาณจ านวนค าการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ 
บรรษทัภิบาลของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน)  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2557 

 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อมสังคม 
และบรรษัทภิบาล 

ปริมาณการเปิดเผย (จ านวนค า) 

2555 2556 2557 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       

1.1 การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, น ้า, เสียง, และ
การมองเห็น) 

898 766 915 

1.2 การปรับปรุง รักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 724 961 787 
1.3 การวจิยัและพฒันา 624 234 433 
1.4 การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม  (นโยบาย, แผนงานการจดัการดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม) 
978 1,292 1,430 

1.5 การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 
1.6 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 366 344 362 
  รวมด้านส่ิงแวดล้อม 3,590 3,597 3,927 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       

2.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ เก่ียวกบั
พนกังาน) 

321 1,010 472 

2.2 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การพฒันา
บุคลากร) 

669 1,327 1,214 

2.3 ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 845 1,124 785 
2.4 แรงงานสมัพนัธ์ 0 0 0 

  รวมด้านแรงงานและพลงังาน 1,835 3,461 2,471 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       

3.1 การจดัการใหก้ารสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสงัคม 2,518 1,861 2,665 
3.2 การบริจาคและการบริการเพื่อการกศุล 1,663 2,373 1,947 

  รวมด้านชุมชนและสังคม 4,181 4,234 4,612 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       

4.1 สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 1,042 1,970 2,026 
4.2 อตัราการเกิดอุบติัเหต ุ 212 0 0 
  รวมด้านสุขภาพและความปลอดภัย 1,254 1,970 2,026 

DPU
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ตารางที ่4.10  ปริมาณจ านวนค าการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ 
บรรษทัภิบาลของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน)  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2557 

 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อมสังคม 
และบรรษัทภิบาล 

ปริมาณการเปิดเผย (จ านวนค า) 

2555 2556 2557 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       

1.1 การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, น ้า, เสียง, 
และการมองเห็น) 

0 0 0 

1.2 การปรับปรุง รักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 0 278 154 
1.3 การวจิยัและพฒันา 0 0 0 
1.4 การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม  (นโยบาย, แผนงานการจดัการ

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 
121 101 175 

1.5 การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 336 203 973 
1.6 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 0 0 187 
  รวมด้านส่ิงแวดล้อม 457 582 1,489 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       

2.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ เก่ียวกบั
พนกังาน) 

378 454 0 

2.2 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การพฒันา
บุคลากร) 

609 567 81 

2.3 ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 405 285 77 
2.4 แรงงานสมัพนัธ์ 0 0 51 

  รวมด้านแรงงานและพลงังาน 1,392 1,306 209 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       

3.1 การจดัการใหก้ารสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสงัคม 742 609 560 
3.2 การบริจาคและการบริการเพื่อการกศุล 388 546 579 

  รวมด้านชุมชนและสังคม 1,130 1,155 1,139 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       

4.1 สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 517 276 109 
4.2 อตัราการเกิดอุบติัเหต ุ 0 0 0 
  รวมด้านสุขภาพและความปลอดภัย 517 276 109 
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ตารางที ่4.11  ค่าเฉล่ียของปริมาณจ านวนค าการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม  
และบรรษทัภิบาลขององคก์รหมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50  ตั้งแต่ปี พ.ศ.  
2555 – 2557 

 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อมสังคม 
และบรรษัทภิบาล 

ค่าเฉลีย่จ านวนค า 

2555 2556 2557 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       

1.1 การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, น ้า, เสียง, 
และการมองเห็น) 

1,020.40 1,094.90 990.50 

1.2 การปรับปรุง รักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 902.40 1,188.70 1,095.80 
1.3 การวจิยัและพฒันา 504.70 352.00 316.00 
1.4 การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม  (นโยบาย, แผนงานการจดัการ

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 
913.50 998.20 1,021.40 

1.5 การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 248.70 238.40 252.30 
1.6 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 632.60 442.80 357.30 
  รวมด้านส่ิงแวดล้อม 4,222.30 4,315.00 4,033.30 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       

2.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ เก่ียวกบั
พนกังาน) 

622.80 541.60 431.40 

2.2 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การพฒันา
บุคลากร) 

843.40 944.60 785.20 

2.3 ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 606.50 494.00 293.70 
2.4 แรงงานสมัพนัธ์ 215.40 120.30 62.50 

  รวมด้านแรงงานและพลงังาน 2,288.10 2,100.50 1,572.80 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       

3.1 การจดัการใหก้ารสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสงัคม 1,702.70 1,580.20 1,484.60 
3.2 การบริจาคและการบริการเพื่อการกศุล 1,149.80 1,205.30 1,038.60 

  รวมด้านชุมชนและสังคม 2,852.50 2,785.50 2,523.20 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       

4.1 สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 1,044.30 1,430.10 1,124.60 
4.2 อตัราการเกิดอุบติัเหต ุ 153.50 147.20 100.60 
  รวมด้านสุขภาพและความปลอดภัย 1,197.80 1,577.30 1,225.20 
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โดยผลการวิเคราะห์การเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภิบาล จะเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณการเปิดเผย
ขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม  สังคม  และบรรษทัภิบาล  ในรายงานประจ าปี  แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี  (แบบ 56-1)  และรายงานแห่งความย ัง่ยืน โดยใชว้ิธีการนบัจ านวนค าของ
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาล ท่ีบริษทัฯ เปิดเผยในรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56 -1)  และ
รายงานแห่งความย ัง่ยนื จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถอธิบายไดด้งัภาพท่ี 4.1 
 

 
 
ภาพที ่4.1  การเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล จ าแนกตาม 

หวัขอ้การเปิดเผย 
 

จากภาพท่ี 4.1   แสดงถึงปริมาณในการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
สังคม และบรรษทัภิบาลจ าแนกตามหัวขอ้การเปิดเผย จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ส่วนใหญ่
บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลในด้านส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด โดยเฉล่ียอยู่ท่ีจ  านวน4,190.20 ค า 
รองลงมาคือ เปิดเผยขอ้มูลในดา้นชุมชนและสังคม ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่จ  านวน 2,720.40 ค า แต่บริษทั
ฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในดา้นแรงงานและพนกังาน และดา้นสุขภาพและความปลอดภยั นอ้ยท่ีสุด โดย
มีค่าเฉล่ียเพียง 1,987.13 และ 1,333.43 ค า ตามล าดบั 

4.12  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภิบาล ในรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  (แบบ 56-1)  และรายงานแห่ง
ความย ัง่ยนื จ  าแนกตามปี 

 1,333.43  

 2,720.40  

 1,987.13  
 4,190.20  

ด้านสขุภาพและความปลอดภยั 

ด้านชมุชนและสงัคม 

ด้านแรงงานและพนกังาน 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

การเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล  
จ าแนกตามหัวข้อการเปิดเผย 

จ านวนค า 
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ
บรรษทัภิบาล ในรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56 -1)  และรายงานแห่ง
ความย ัง่ยนื จ  าแนกตามปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2557  จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถอธิบายไดด้งั
ภาพท่ี 4.2 

 

 
 
ภาพที ่4.2  ผลรวมการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล  

จ าแนกตามปี 
 

จากภาพท่ี 4.2 แสดงถึงปริมาณในการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และบรรษทัภิบาลจ าแนกตามปี จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ในปี 2556 บริษทัฯ ไดมี้การ
เปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่
ท่ี 10,778.30 ค า รองลงมาคือ ปี 2555 ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 10,560.70 ค า แต่ในปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ มี
การเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลนอ้ยท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เพียง 9,354.50 ค า 

4.1.3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม 
และบรรษทัภิบาล ในรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  (แบบ 56-1)  และรายงาน
แห่งความย ัง่ยนื 

ในส่วนน้ีจะเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบ
ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาล โดยวิเคราะห์ตามระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ โดยระดับ
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ผลรวมการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล  
จ าแนกตามปี DPU
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คะแนนจะอยู่ระหว่าง 1 ถึง 5 คะแนน จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้กระดาษท าการสามารถ
วเิคราะห์ตามระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทลแ์ละระดบัคะแนนจะไดด้งัตารางท่ี 4.12 
 
ตารางที ่4.12   กระดาษท าการส าหรับการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความ 

รับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององคก์รกบัผลประกอบการ 
ทางการเงินของบริษทัหมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 

 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อมสังคม และบรรษทัภบิาล 

ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และบรรษัทภิบาล 

ปริมาณการเปิดเผย ปริมาณการเปิดเผย ระดับคะแนน 

(จ านวนค า) (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์ การเปิดเผยข้อมูล 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, น ้า, 
เสียง, และการมองเห็น) 

31058     

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 31869     
- การวจิยัและพฒันา 11727     
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงานการ
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

29331     

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 7394     
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

14327     

รวม 125706 54.66% 3 
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ตารางที ่4.12    (ต่อ) 
 

   

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อมสังคม และบรรษทัภบิาล 

ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และบรรษัทภิบาล 

ปริมาณการเปิดเผย 
(จ านวนค า) 

ปริมาณการเปิดเผย 
(ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์ 

ระดับคะแนน 
การเปิดเผยข้อมูล 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน    

- ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

15958     

- แรงงานสัมพนัธ์ 3982     
รวม 59614 49.33% 3 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการใหก้ารสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือชุมชน
และสังคม 

47675     

- การบริจาคและการบริการเพื่อการกศุล 33937     

รวม 81612 49.99% 3 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภัย       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 35990     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ 4013     

รวม 40003 48.63% 3 

 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

สังคม และบรรษทัภิบาล โดยวิเคราะห์ตามระดบัเปอร์เซ็นต์ไทล์โดยระดบัคะแนนจะอยูร่ะหวา่ง 1 
ถึง 5 คะแนนจากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถอธิบายไดด้งัภาพท่ี 4.3 
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ภาพที ่4.3  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล ใน 

รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  (แบบ 56-1)  และรายงานแห่งความ 
ย ัง่ยนื 

 
จากภาพท่ี 4.3  แสดงถึงระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม 

และบรรษทัภิบาลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ การเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
สังคม และบรรษทัภิบาลซ่ึงประกอบด้วยด้านส่ิงแวดล้อม ดา้นแรงงานและพนกังาน ด้านชุมชน
และสังคม และด้านสุขภาพและความปลอดภัย อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3 
คะแนน 

4.1.3  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลผลประกอบการทางการเงินขององคก์ร 
ในส่วนน้ีจะเป็นการวิเคราะห์ผลประกอบการทางการเงินขององคก์รของกลุ่มบริษทัฯ 

ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2557 ซ่ึงผลประกอบการทางการเงินท่ีน ามาวิเคราะห์ในการศึกษาน้ี
ประกอบดว้ย 

1) อตัราก าไรขั้นตน้  (Gross Profit Margin) 
2) อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  (Return OnAsset : ROA) 
3) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (Return On Equity : ROE) 
4) อตัราก าไรสุทธิ  (Net Profit Margin) 

0 1 2 3 4 5

ด้านสขุภาพและความปลอดภยั 

ด้านชมุชนและสงัคม 

ด้านแรงงานและพนกังาน 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

3 

3 

3 

3 

ระดบัการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม  
สังคม และบรรษัทภิบาล 

ระดบัการเปิดเผยข้อมลู DPU
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เพื่อเป็นการอธิบายผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถอธิบายไดด้งัภาพท่ี 4.4 
 

 
 
ภาพที ่4.4    ผลประกอบการทางการเงินขององคก์ร 
 

จากภาพท่ี 4.4  แสดงถึงค่าเฉล่ียของผลประกอบการทางการเงินของบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2555 – 2557 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่อตัราก าไรขั้นตน้  (Gross Profit Margin)  โดย
เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 27.55 แต่อยา่งไรก็ตามอตัราก าไรสุทธิ  (Net Profit Margin)  เพียงร้อยละ 13.32 

รวมถึง แสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ มีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return OnAsset : 
ROA)โดยเฉล่ียแลว้อยูท่ี่ร้อยละ 11.31 ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น  (Return On Equity : 
ROE)  โดยเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 11.77 
 
4.2  ผลการวเิคราะห์เชิงอนุมาน 

การวิเคราะห์เชิงอนุมานเป็นวิธีท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่าง แลว้สรุปผลท่ีไดจ้าก
กลุ่มตวัอยา่ง แลว้อา้งอิงหรืออนุมานไปยงักลุ่มประชากร โดยอาศยัทฤษฎีความน่าจะเป็น โดยใน
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลกบัผลประกอบการทางการเงินขององคก์รโดยสถิติเชิงอนุมาน
ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ไดแ้ก่ การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ และการทดสอบสมมติฐาน 

4.2.1  ผลการวเิคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  (Correlation Analysis) 
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ เป็นการหาความสัมพัน ธ์ระหว่างตัวแปลสองตัว ว่ามี

ความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ ในระดบัใด ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาในน้ี ท่ีมุ่งศึกษาความสัมพนัธ์
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ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล กบัผล
ประกอบการทางการเงิน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
Correlation Coefficient) โดยพิจารณาความสัมพนัธ์ในรูปแบบเชิงเส้นตรง  (Linear Association)  
โดยการพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ หรือค่า  r   (ศิริชยั พงษว์ชิยั,2552 อา้งอิงใน ชลนัดา 
นุราฤทธ์ิ, 2556)  

ส าหรับค่า r ท่ีค  านวณไดแ้ทนระดบัความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้ง 2 โดยจะมีค่าตั้งแต่ง -
1.00 ถึง 1.00 ซ่ึงจะมีความหมายท่ีแตกต่างกนัดงัต่อไปน้ี  

1) r  > 0 หมายถึง ตัวแปรทั้ งสองมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน หรือมี
ความสัมพนัธ์กนัในทางบวก กล่าวคือ ถา้ตวัแปรหน่ึงมีค่าเพิ่มหรือลด อีกตวัแปรหน่ึงก็จะมีค่าเพิ่ม
หรือลดเช่นเดียวกนั 

2) r  = 0 หมายถึงตวัแปรทั้งสองไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงต่อกนั 
3) r  < 0 หมายถึงตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนั หรือมี

ความสัมพนัธ์กนัในทางลบ กล่าวคือ ถา้ตวัแปรหน่ึงมีค่าเพิ่มหรือลด แต่อีกตวัแปรหน่ึงก็จะมีค่าลด
หรือเพิ่ม ซ่ึงจะเป็นลกัษณะท่ีตรงกนัขา้ม 

ค่า r ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลยงัแสดงถึงระดบัของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 
ตวั โดยชูศรี วงศรั์ตนะ (2553)  ไดอ้ธิบายถึงระดบัของค่า r ไวด้งัน้ี 

1) ถา้ค่า  r  เขา้ใกล ้1 หรือ ประมาณ 0.70 ถึง 0.90 ถือวา่มีความสัมพนัธ์กนัสูง 
2) ถา้ค่า  r  เขา้ใกล ้0.5 หรือ ประมาณ 0.30 ถึง 0.70 ถือว่ามีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่น

ระดบัปานกลาง 
3) ถา้ค่า  r  เขา้ใกล ้0.00 หรือ ประมาณ 0.30 หรือต ่ากวา่ ถือวา่มีความสัมพนัธ์กนัอยู่

ในระดบัต ่า 
4) ถา้ค่า  r  เป็น 0.00 แสดงวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กนัเชิงเส้นตรง แต่อาจสัมพนัธ์กนั

ในรูปแบบอ่ืน 
จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สามารถอธิบายไดย้งัตารางท่ี 4.14  
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ตารางที ่4.14  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้น 
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลกบัผลประกอบการทางการเงิน 

 
Correlations 

 
 
หมายเหตุ. * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
จากตารางท่ี 4.14  เป็นผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัของการเปิดเผย

ขอ้มูลความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององคก์รกบัผลประกอบการทาง
การเงินของบริษทัฯ ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในแต่ละคู่ พบวา่
มีความสัมพนัธ์กนั ดงัน้ี 

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลใน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราก าไรขั้นตน้  (Gross Profit Margin)  ขององค์กร 
หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนัในระดบัต ่า  (r = -
0.069)  เน่ืองมาจากบริษทัฯ  มีการด าเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ
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บรรษัทภิบาลขององค์กรในด้านส่ิงแวดล้อมมากจึงส่งผลท าให้มีค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มสูงข้ึน และ
ผลกระทบท าใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้ลดลง 

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลใน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  (Return On Asset : 
ROA)  ขององคก์ร หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนั
ในระดบัต ่า  (r = -0.327)  เน่ืองมาจากบริษทัฯ  มีการด าเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบดา้น
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลขององค์กรมากท าให้มีค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มสูงข้ึน จึงส่งผลให้
สินทรัพยล์ดลง และส่งกระทบใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมลดลงตามไปดว้ย   

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลใน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น  (Return On Equity : ROE)   
ขององคก์ร หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยู่ในดชันี SET 50 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนัใน
ระดบัต ่า  (r = -0.462)  เน่ืองมาจากบริษทัฯ  มีการด าเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององคก์รมากท าให้มีค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มสูงข้ึน จึงส่งผลกระทบ
ท าใหอ้ตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ลดลง 

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลใน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราก าไรสุทธิ   (Net Profit Margin)  ขององคก์ร หมวด
ธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนัในระดบัต ่า  (r = -0.208)  
เน่ืองมาจากบริษัทฯ  มีการด าเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภิบาลขององคก์รมาก  ท าให้มีค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มสูงข้ึน  จึงส่งผลกระทบท าให้อตัราก าไรสุทธิ
ลดลง 

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลใน
ดา้นแรงงานและพนกังานต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราก าไรขั้นตน้  (Gross Profit Margin)  ของ
องคก์ร หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า  (r 
= 0.038)  เน่ืองมาจากบริษทัฯ  มีการด าเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม 
และบรรษทัภิบาลขององค์กรในด้านส่ิงแวดล้อมมากจึงส่งผลท าให้มีค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มสูงข้ึน และ
ผลกระทบท าใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้ลดลง 

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลใน
ดา้นแรงงานและพนกังานต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  (Return On 
Asset : ROA)  ขององคก์ร หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรง
ขา้มกนัในระดบัต ่า  (r = -0.208)  เน่ืองมาจากบริษทัฯ  มีการด าเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบ
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ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององคก์รมากท าให้มีค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มสูงข้ึน จึงส่งผลให้
สินทรัพยล์ดลง และส่งกระทบใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมลดลงตามไปดว้ย   

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลใน
ดา้นแรงงานและพนกังานต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น  (Return On Equity 
: ROE)   ขององคก์ร หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้ม
กนัในระดบัต ่า  (r = -0.149)  เน่ืองมาจากบริษทัฯ  มีการด าเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององคก์รมากท าให้มีค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มสูงข้ึน จึงส่งผลกระทบ
ท าใหอ้ตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ลดลง 

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลใน
ดา้นแรงงานและพนกังานต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราก าไรสุทธิ   (Net Profit Margin)  ของ
องคก์ร หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนัในระดบัต ่า  
(r = -0.198)  เน่ืองมาจากบริษทัฯ  มีการด าเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม 
และบรรษทัภิบาลขององคก์รมาก  ท าให้มีค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มสูงข้ึน  จึงส่งผลกระทบท าให้อตัราก าไร
สุทธิลดลง 

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลใน
ดา้นชุมชนและสังคมต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราก าไรขั้นตน้  (Gross Profit Margin)  ขององคก์ร 
หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนัในระดบัต ่า  (r = -
0.207)  เน่ืองมาจากบริษทัฯ  มีการด าเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ
บรรษัทภิบาลขององค์กรในด้านส่ิงแวดล้อมมากจึงส่งผลท าให้มีค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มสูงข้ึน และ
ผลกระทบท าใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้ลดลง 
 ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลใน
ดา้นชุมชนและสังคมต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  (Return On Asset 
: ROA)  ขององคก์ร หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้ม
กนัในระดบัต ่า  (r = -0.295)  เน่ืองมาจากบริษทัฯ  มีการด าเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบดา้น
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลขององค์กรมากท าให้มีค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มสูงข้ึน จึงส่งผลให้
สินทรัพยล์ดลง และส่งกระทบใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมลดลงตามไปดว้ย   
 ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลใน
ดา้นชุมชนและสังคมต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น  (Return On Equity : 
ROE)   ขององคก์ร หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนั
ในระดบัต ่า  (r = -0.284)  เน่ืองมาจากบริษทัฯ  มีการด าเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบดา้น
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ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององคก์รมากท าให้มีค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มสูงข้ึน จึงส่งผลกระทบ
ท าใหอ้ตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ลดลง 
 ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลใน
ดา้นชุมชนและสังคมต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราก าไรสุทธิ   (Net Profit Margin)  ขององคก์ร 
หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนัในระดบัต ่า  (r = -
0.204)  เน่ืองมาจากบริษทัฯ  มีการด าเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ
บรรษทัภิบาลขององคก์รมาก  ท าให้มีค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มสูงข้ึน  จึงส่งผลกระทบท าให้อตัราก าไรสุทธิ
ลดลง 
 ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลใน
ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราก าไรขั้นตน้  (Gross Profit Margin)  
ขององคก์ร หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยู่ในดชันี SET 50 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนัใน
ระดบัต ่า  (r = -0.355)  เน่ืองมาจากบริษทัฯ  มีการด าเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององคก์รในดา้นส่ิงแวดลอ้มมากจึงส่งผลท าให้มีค่าใชจ่้ายท่ี
เพิ่มสูงข้ึน และผลกระทบท าใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้ลดลง 
 ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลใน
ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  (Return 
On Asset : ROA)  ขององคก์ร หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50  มีความสัมพนัธ์ในทิศ
ทางตรงขา้มกนัในระดบัต ่า  (r = -0.221)  เน่ืองมาจากบริษทัฯ  มีการด าเนินงานกิจกรรมความ
รับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององคก์รมากท าให้มีค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
จึงส่งผลใหสิ้นทรัพยล์ดลง และส่งกระทบใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมลดลงตามไปดว้ย   
 ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลใน
ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น  (Return On 
Equity : ROE)   ขององค์กร หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 มีความสัมพนัธ์ในทิศ
ทางตรงขา้มกนัในระดบัต ่า  (r = -0.353)  เน่ืองมาจากบริษทัฯ  มีการด าเนินงานกิจกรรมความ
รับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององคก์รมากท าให้มีค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
จึงส่งผลกระทบท าใหอ้ตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ลดลง 
 ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลใน
ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราก าไรสุทธิ   (Net Profit Margin)  ของ
องคก์ร หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนัในระดบัต ่า  
(r = -0.394)  เน่ืองมาจากบริษทัฯ  มีการด าเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม 
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และบรรษทัภิบาลขององคก์รมาก  ท าให้มีค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มสูงข้ึน  จึงส่งผลกระทบท าให้อตัราก าไร
สุทธิลดลง 
 
ตารางที ่4.15  ค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้น 

ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลกบัอตัราก าไรขั้นตน้  (Gross Profit Margin) 

 
Coefficienta 

 
 
หมาเยเหตุ. * a. Dependent Variable : Grosspro 
 

จากตารางท่ี 4.15  ผลการทดสอบพบว่า การเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นแรงงานและพนกังาน และดา้นชุมชน
และสังคม ไม่มีผลต่ออตัราก าไรขั้นตน้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  ยกเวน้ดา้นสุขภาพและ
ความปลอดภยั 
 
ตารางที ่4.16  ค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้น 

ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม   
(Return On Asset : ROA)   

 

Coefficienta 

 
 
หมายเหตุ. * a.Dependent Variable : CrossPro 
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 จากตารางท่ี 4.16  ผลการทดสอบพบว่า การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นแรงงานและพนกังาน ดา้นชุมชนและ
สังคม และดา้นสุขภาพและความปลอดภยั ไม่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
ตารางที ่4.17  ค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้น 

 ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลกบัอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้  (Return On  
 Equity : ROE) 

 
Coefficienta 

 
 
หมายเหตุ. * a.Dependent Variable : ROE 
 
 จากตารางท่ี 4.17 ผลการทดสอบพบว่า การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นแรงงานและพนกังาน ดา้นชุมชนและ
สังคม และดา้นสุขภาพและความปลอดภยั ไม่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที ่4.18  ค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้น 
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลกบัอตัราก าไรสุทธิ  (Net Profit Margin) 

 
Coefficienta 

 
 
หมายเหตุ. * a.Dependent Variable : NetPro 
 

จากตารางท่ี  4.18  ผลการทดสอบพบว่า การเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นแรงงานและพนกังาน ดา้นชุมชนและ
สังคม และดา้นสุขภาพและความปลอดภยั ไม่มีผลต่ออตัราก าไรสุทธิ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 

4.2.2  การทดสอบสมมติฐาน 
ในการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพื่อเป็นการทดสอบว่าตวั

แปรในแต่ละคู่นั้นมีความสัมพนัธ์กนัจริงหรือไม่โดยใช้ค่าทางสถิติในการทดสอบและก าหนด
ขอบเขตในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานดงัน้ี 

ถา้ค่า  sig.  > α แสดงวา่ยอมรับ H0 (ตวัแปรคู่นั้นไม่มีความสัมพนัธ์กนั) 
ถา้ค่า  sig.   < α แสดงวา่ปฏิเสธ H0 (ตวัแปรคู่นั้นมีความสัมพนัธ์กนั) 
ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้าน

ส่ิงแวดล้อมสังคมและบรรษทัภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินแสดงในตารางท่ี  
4.19  ถึง  4.33 
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ตารางที ่4.19  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้น 
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม กบัผล 
ประกอบการทางการเงิน 

 
Correlations 

 
 
หมายเหตุ. * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
ตารางที ่4.20  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้น 

ส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิบาลขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม กบัผลประกอบการ 
ทางการเงิน 

 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ 

Sig. (2 - tailed) ระดับนัยส าคัญ 

Environment 1   
Gross Profit Margin -0.069 0.719 0.05 
ROA -0.327 0.078 0.05 
ROE -0.462 0.010 0.05 
Net Profit Margin -0.208 0.269 0.05 
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จากตารางท่ี 4.20 เป็นผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัของการเปิดเผยขอ้มูล
ความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลขององค์กรด้านส่ิงแวดล้อม กับผล
ประกอบการทางการเงินของบริษทัฯซ่ึงเม่ือพิจารณาผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
ในแต่ละคู่พบวา่ 

สมมติฐานท่ี 1  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภิบาลขององค์กรด้านส่ิงแวดล้อม กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรขั้นตน้ 
(Gross Profit Margin) 

H0 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาล ขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไร
ขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 

H1 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาลขององค์กรด้านส่ิงแวดล้อม มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไร
ขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องค์กรดา้นส่ิงแวดลอ้ม กบัอตัราก าไรขั้นตน้ พบว่า sig. = 0.719 > 0.05 แสดงว่ายอมรับ H0 
กล่าวคือ ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องค์กรดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรขั้นตน้  
(Gross Profit Margin)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

สมมติฐานท่ี 2  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภิบาลขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วม (Return On Asset or ROA) 

H0 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาล ขององค์กรด้านส่ิงแวดล้อม ไม่มีความสัมพนัธ์กับผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return On Asset or ROA) 

H1 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาล ขององค์กรด้านส่ิงแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับผลประกอบการทางการเงินของอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return On Asset or ROA) 

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม พบวา่ sig. = 0.078 > 0.05 แสดงวา่
ยอมรับ H0 กล่าวคือ ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
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บาลขององค์กรด้านส่ิงแวดล้อม ไม่มีความสัมพนัธ์กับผลประกอบการทางการเงินของอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return On Asset or ROA)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ี 95% 

สมมติฐานท่ี 3  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภิบาลขององค์กรด้านส่ิงแวดลอ้ม กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราผลตอบแทนผู้
ถือหุน้ (Return On Equity or ROE) 

H0 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาล ขององค์กรด้านส่ิงแวดล้อม ไม่มีความสัมพนัธ์กับผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return On Equity or ROE) 

H1 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาล ขององค์กรด้านส่ิงแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับผลประกอบการทางการเงินของอัตรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return On Equity or ROE) 

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม กบัอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น  พบว่า sig. = 0.010 < 0.05 แสดงว่า
ปฏิเสธ H0 กล่าวคือ ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาลขององค์กรด้านส่ิงแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับผลประกอบการทางการเงินของอัตรา
ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น  (Return On Equity : ROE)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ี 95%  แสดงใหเ้ห็นวา่ปริมาณการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม  มีผลต่ออตัราผลตอบแทน
ผูถื้อหุ้นอาจเน่ืองมาจากบริษทัฯมีการด าเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม 
และบรรษทัภิบาลขององคก์รในดา้นส่ิงแวดลอ้มมากท าให้มีค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มสูงข้ึน จึงส่งผลกระทบ
ท าใหอ้ตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ลดลงดว้ย 

สมมติฐานท่ี 4  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภิบาลขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้มกบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรสุทธิ  (Net 
Profit Margin) 

H0 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาล ขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไร
สุทธิ (Net Profit Margin) 

H1 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาล ขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรสุทธิ 
(Net Profit Margin) 
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ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม กบัอตัราก าไรสุทธิ  พบวา่ sig. = 0.269 > 0.05 แสดงวา่ยอมรับ H0 กล่าวคือ 
ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององคก์รดา้น
ส่ิงแวดล้อม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรสุทธิ  (Net Profit 
Margin)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 
 
ตารางที ่4.21  สรุปผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบ 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิบาลขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม กบัผล 
ประกอบการทางการเงิน 

 

ล าดับที ่ สมมติฐานการวจัิย 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

1 ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และบรรษทัภิบาลขององค์กรด้านส่ิงแวดล้อม กับ
อตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 

 
ไม่มีความสัมพนัธ์ 

2 ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และบรรษทัภิบาลขององค์กรด้านส่ิงแวดล้อม กับ
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  (Return On Asset : 
ROA) 

 
ไม่มีความสัมพนัธ์ 

3 ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และบรรษทัภิบาลขององค์กรด้านส่ิงแวดล้อม กับ
อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้  (Return On Equity : ROE) 

มีความสัมพนัธ์ 
ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

(-) 
4 ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 

สังคม และบรรษทัภิบาลขององค์กรด้านส่ิงแวดล้อม กับ
อตัราก าไรสุทธิ(Net Profit Margin) 

 
ไม่มีความสัมพนัธ์ 
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ตารางที ่4.22  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้น 
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององคก์รดา้นแรงงานและพนกังาน กบัผล 
ประกอบการทางการเงิน 

 
Correlations 

 
 
หมายเหตุ. * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
ตารางที ่4.23  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้น 

ส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิบาลขององคก์รดา้นแรงงานและพนกังาน กบัผล 
ประกอบการทางการเงิน 

 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ 

Sig. (2 - tailed) ระดับนัยส าคัญ 

HR 1   
Gross Profit Margin 0.038 0.840 0.05 
ROA -0.208 0.271 0.05 
ROE -0.149 0.432 0.05 
Net Profit Margin -0.198 0.293 0.05 
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จากตารางท่ี 4.23  เป็นผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัของการเปิดเผย
ข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อมสังคมและบรรษัทภิบาลขององค์กรด้านแรงงานและ
พนกังาน กบัผลประกอบการทางการเงินของบริษทัฯซ่ึงเม่ือพิจารณาผลการทดสอบความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรในแต่ละคู่พบวา่ 

สมมติฐานท่ี 5  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภิบาลขององคก์รดา้นแรงงานและพนกังาน กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไร
ขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 

H0 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาล ขององค์กรดา้นแรงงานและพนกังาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของ
อตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 

H1 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาลขององคก์รดา้นแรงงานและพนกังาน มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์รดา้นแรงงานและพนกังาน กบัอตัราก าไรขั้นตน้ พบวา่ sig. = 0.840 > 0.05 แสดงวา่ยอมรับ 
H0 กล่าวคือ ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์รดา้นแรงงานและพนกังาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไร
ขั้นตน้ (Gross Profit Margin)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

สมมติฐานท่ี 6  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภิบาลขององค์กรด้านแรงงานและพนักงาน กับผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return On Asset or ROA) 

H0 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาล ขององค์กรดา้นแรงงานและพนกังาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของ
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return On Asset or ROA) 

H1 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาล ขององคก์รดา้นแรงงานและพนกังาน มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return On Asset or ROA) 

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์รดา้นแรงงานและพนกังาน กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม พบวา่ sig. = 0.271 > 0.05 
แสดงว่ายอมรับ H0 กล่าวคือ ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ
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บรรษทัภิบาลขององค์กรด้านแรงงานและพนักงาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทาง
การเงินของอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return On Asset or ROA)  อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

สมมติฐานท่ี 7  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภิบาลขององค์กรด้านแรงงานและพนักงาน กับผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return On Equity or ROE) 

H0 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาล ขององค์กรดา้นแรงงานและพนกังาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของ
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return On Equity or ROE) 

H1 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาล ขององคก์รดา้นแรงงานและพนกังาน มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return On Equity or ROE) 

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์รดา้นแรงงานและพนกังาน กบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น พบวา่ sig. = 0.432 > 0.05 แสดงวา่
ยอมรับ H0 กล่าวคือ ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาลขององค์กรดา้นแรงงานและพนกังาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของ
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (Return On Equity or ROE)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ี 95% 

สมมติฐานท่ี 8  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภิบาลขององคก์รดา้นแรงงานและพนกังาน กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไร
สุทธิ  (Net Profit Margin) 

H0 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาล ขององค์กรดา้นแรงงานและพนกังาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของ
อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

H1 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาล ขององคก์รดา้นแรงงานและพนกังาน มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์รดา้นแรงงานและพนกังาน กบัอตัราก าไรสุทธิ พบวา่ sig. = 0.293 > 0.05 แสดงวา่ยอมรับ H0 
กล่าวคือ ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
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องคก์รดา้นแรงงานและพนกังาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไร
สุทธิ (Net Profit Margin) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 
 
ตารางที ่4.24  สรุปผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบ 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิบาลขององคก์รดา้นแรงงานและพนกังานกบัผล 
ประกอบการทางการเงิน 

 

ล าดับที ่ สมมติฐานการวจัิย 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

5 ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรด้านแรงงานและ
พนกังาน กบัอตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 

 
ไม่มีความสัมพนัธ์ 

6 ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรด้านแรงงานและ
พนักงาน กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม  (Return 
On Asset : ROA) 

 
ไม่มีความสัมพนัธ์ 

7 ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรด้านแรงงานและ
พนักงาน กับอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น  (Return On 
Equity : ROE) 

 
ไม่มีความสัมพนัธ์ 

8 ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรด้านแรงงานและ
พนกังาน กบัอตัราก าไรสุทธิ(Net Profit Margin) 

 
ไม่มีความสัมพนัธ์ 
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ตารางที ่4.25  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้น 
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององคก์รดา้นชุมชนและสังคม กบัผล 
ประกอบการทางการเงิน 

 
Correlations 

 
 
หมายเหตุ. * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
ตารางที ่4.26  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้น 

ส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิบาลขององคก์รดา้นชุมชนและสังคม กบัผล 
ประกอบการทางการเงิน 

 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ 

Sig. (2 - tailed) ระดับนัยส าคัญ 

Social 1   
Gross Profit Margin -0.207 0.273 0.05 
ROA -0.295 0.114 0.05 
ROE -0.284 0.128 0.05 
Net Profit Margin -0.204 0.281 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.26  เป็นผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัของการเปิดเผย
ขอ้มูลความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิบาลขององคก์รดา้นชุมชนและสังคม กบั
ผลประกอบการทางการเงินของบริษทัฯซ่ึงเม่ือพิจารณาผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปรในแต่ละคู่พบวา่ 

สมมติฐานท่ี 9  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภิบาลขององคก์รดา้นชุมชนและสังคม กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรขั้นตน้ 
(Gross Profit Margin) 

H0 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาล ขององคก์รดา้นชุมชนและสังคม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 

H1 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาลขององคก์รดา้นชุมชนและสังคม มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไร
ขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์รดา้นชุมชนและสังคม กบัอตัราก าไรขั้นตน้ พบวา่ sig. = 0.273 > 0.05 แสดงวา่ยอมรับ H0 
กล่าวคือ ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องค์กรด้านชุมชนและสังคม  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไร
ขั้นตน้ (Gross Profit Margin)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

สมมติฐานท่ี 10  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ
บรรษัทภิบาลขององค์กรด้านชุมชนและสังคม กับผลประกอบการทางการเงินของอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return On Asset or ROA) 

H0 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาล ขององคก์รดา้นชุมชนและสังคม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return On Asset or ROA) 

H1 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาล ขององค์กรด้านชุมชนและสังคม มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return On Asset or ROA) 

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์รดา้นชุมชนและสังคม กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม พบว่า sig. = 0.114 > 0.05 
แสดงว่ายอมรับ H0 กล่าวคือ ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ
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บรรษทัภิบาลขององค์กรดา้นชุมชนและสังคม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงิน
ของอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return On Asset or ROA)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ 
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

สมมติฐานท่ี 11  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ
บรรษัทภิบาลขององค์กรด้านชุมชนและสังคม กับผลประกอบการทางการเงินของอัตรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return On Equity or ROE) 

H0 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาล ขององคก์รดา้นชุมชนและสังคม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return On Equity or ROE) 

H1 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาล ขององค์กรด้านชุมชนและสังคม มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return On Equity or ROE) 

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์รดา้นชุมชนและสังคม กบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น พบวา่ sig. = 0.128 > 0.05 แสดงว่า
ยอมรับ H0 กล่าวคือ ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาลขององคก์รดา้นชุมชนและสังคม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return On Equity or ROE)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 
95% 

สมมติฐานท่ี 12  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ
บรรษทัภิบาลขององคก์รดา้นชุมชนและสังคม กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรสุทธิ  
(Net Profit Margin) 

H0 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาล ขององคก์รดา้นชุมชนและสังคม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

H1 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาล ขององคก์รดา้นชุมชนและสังคม มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไร
สุทธิ (Net Profit Margin) 

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์รดา้นชุมชนและสังคม กบัอตัราก าไรสุทธิ พบวา่ sig. = 0.281 > 0.05 แสดงว่ายอมรับ H0 
กล่าวคือ ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลของ

DPU



70 
 

องคก์รดา้นชุมชนและสังคม  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรสุทธิ 
(Net Profit Margin) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 
 
ตารางที ่4.27  สรุปผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบ 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิบาลขององคก์รดา้นชุมชนและสังคม กบัผล 
ประกอบการทางการเงิน 

 

ล าดับที ่ สมมติฐานการวจัิย 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

9 ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และบรรษทัภิบาลขององค์กรด้านชุมชนและสังคม 
กบัอตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 

 
ไม่มีความสัมพนัธ์ 

10 ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และบรรษทัภิบาลขององค์กรด้านชุมชนและสังคม 
กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  (Return On Asset : 
ROA) 

 
ไม่มีความสัมพนัธ์ 

11 ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และบรรษทัภิบาลขององค์กรด้านชุมชนและสังคม 
กบัอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น  (Return On Equity : 
ROE) 

 
ไม่มีความสัมพนัธ์ 

12 ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และบรรษทัภิบาลขององค์กรด้านชุมชนและสังคม 
กบัอตัราก าไรสุทธิ(Net Profit Margin) 

 
ไม่มีความสัมพนัธ์ 
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ตารางที ่4.28  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้น 
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององคก์รดา้นสุขภาพและความปลอดภยั กบั 
ผลประกอบการทางการเงิน 

 
Correlations 

 
 
หมายเหตุ. * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
ตารางที ่4.29  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้น 

ส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิบาลขององคก์รดา้นสุขภาพและความปลอดภยั กบั 
ผลประกอบการทางการเงิน 

 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ 

Sig. (2 - tailed) ระดับนัยส าคัญ 

Health 1   
Gross Profit Margin -0.355 0.054 0.05 
ROA -0.221 0.241 0.05 
ROE -0.353 0.056 0.05 
Net Profit Margin -0.394 0.031 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.29 เป็นผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัของการเปิดเผยขอ้มูล
ความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิบาลขององคก์รดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 
กบัผลประกอบการทางการเงินของบริษทัฯซ่ึงเม่ือพิจารณาผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปรในแต่ละคู่พบวา่ 

สมมติฐานท่ี 13  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ
บรรษทัภิบาลขององค์กรดา้นสุขภาพและความปลอดภยั กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 

H0 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาล ขององค์กรดา้นสุขภาพและความปลอดภยั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงิน
ของอตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 

H1 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาลขององคก์รดา้นสุขภาพและความปลอดภยั มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของ
อตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์รดา้นสุขภาพและความปลอดภยั กบัอตัราก าไรขั้นตน้ พบวา่ sig. = 0.054 > 0.05 แสดงว่า
ยอมรับ H0 กล่าวคือ ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาลขององคก์รดา้นสุขภาพและความปลอดภยั  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงิน
ของอตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

สมมติฐานท่ี 14  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ
บรรษทัภิบาลขององค์กรดา้นสุขภาพและความปลอดภยั กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return On Asset or ROA) 

H0 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาล ขององคก์รดา้นสุขภาพและความปลอดภยั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงิน
ของอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return On Asset or ROA) 

H1 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาล ขององคก์รดา้นสุขภาพและความปลอดภยั มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของ
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return On Asset or ROA) 

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์รดา้นสุขภาพและความปลอดภยั กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม พบวา่ sig. = 0.241 > 
0.05 แสดงวา่ยอมรับ H0 กล่าวคือ ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม 
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และบรรษทัภิบาลขององคก์รดา้นสุขภาพและความปลอดภยั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการ
ทางการเงินของอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return On Asset or ROA)  อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

สมมติฐานท่ี 15  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ
บรรษทัภิบาลขององค์กรดา้นสุขภาพและความปลอดภยั กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return On Equity or ROE) 

H0 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาล ขององคก์รดา้นสุขภาพและความปลอดภยั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงิน
ของอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return On Equity or ROE) 

H1 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาล ขององคก์รดา้นสุขภาพและความปลอดภยั มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของ
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return On Equity or ROE) 

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์รดา้นสุขภาพและความปลอดภยั กบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น พบว่า sig. = 0.056 > 0.05 
แสดงว่ายอมรับ H0 กล่าวคือ ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ
บรรษทัภิบาลขององคก์รดา้นสุขภาพและความปลอดภยั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทาง
การเงินของอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (Return On Equity or ROE)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ 
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

สมมติฐานท่ี 16  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ
บรรษทัภิบาลขององค์กรดา้นสุขภาพและความปลอดภยั กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัรา
ก าไรสุทธิ  (Net Profit Margin) 

H0 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาล ขององคก์รดา้นสุขภาพและความปลอดภยั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงิน
ของอตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

H1 : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาล ขององคก์รดา้นสุขภาพและความปลอดภยั มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของ
อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์รดา้นสุขภาพและความปลอดภยั กบัอตัราก าไรสุทธิ  พบวา่ sig. = 0.031 < 0.05 แสดงว่า
ปฏิเสธ H0 กล่าวคือ ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
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บาลขององคก์รดา้นสุขภาพและความปลอดภยั มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของ
อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95%  แสดง
ให้เห็นว่าปริมาณการเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย มีผลต่ออัตราก าไรสุทธิ 
เน่ืองมาจากบริษทัฯมีการด าเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาลขององคก์รในดา้นสุขภาพและความปลอดภยัมากท าใหมี้ค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มสูงข้ึน จึงส่งผลกระทบ
ท าใหอ้ตัราก าไรสุทธิลดลง 
 
ตารางที ่4.30  สรุปผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบ 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิบาลขององคก์รดา้นสุขภาพและความปลอดภยั  
กบัผลประกอบการทางการเงิน 

 

ล าดับที ่ สมมติฐานการวจัิย 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

13 ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และบรรษทัภิบาลขององค์กรด้านสุขภาพและความ
ปลอดภยั กบัอตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 

 
ไม่มีความสัมพนัธ์ 

14 ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และบรรษทัภิบาลขององค์กรด้านสุขภาพและความ
ปลอดภยั กับอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  (Return 
On Asset : ROA) 

 
ไม่มีความสัมพนัธ์ 

15 ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และบรรษทัภิบาลขององค์กรด้านสุขภาพและความ
ปลอดภยั กับอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น  (Return On 
Equity : ROE) 

 
ไม่มีความสัมพนัธ์ 

16 ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และบรรษทัภิบาลขององค์กรด้านสุขภาพและความ
ปลอดภยั กบัอตัราก าไรสุทธิ(Net Profit Margin) 

มีความสัมพนัธ์ 
ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

(-) 
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ตารางที ่4.31  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้น 
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององคก์ร กบัผลประกอบการทางการเงิน 

 
Correlations 

 
 
หมายเหตุ. * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
ตารางที ่4.32  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้น 

ส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิบาลกบัผลประกอบการทางการเงิน 
 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ 

Sig. (2 - tailed) ระดับนัยส าคัญ 

ESG 1   
Gross Profit Margin -0.191 0.311 0.05 
ROA -0.342 0.065 0.05 
ROE -0.405 0.026 0.05 
Net Profit Margin -0.327 0.078 0.05 
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จากตารางท่ี 4.20 เป็นผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัของการเปิดเผยขอ้มูล
ความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิบาลขององคก์รกบัผลประกอบการทางการเงิน
ของบริษทัฯซ่ึงเม่ือพิจารณาผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในแต่ละคู่พบวา่ 

สมมติฐานท่ี 17  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มสังคมและ
บรรษทัภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรขั้นตน้  (Gross Profit 
Margin)  

H0  : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิ
บาลขององคก์รไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรขั้นตน้  (Gross 
Profit Margin)  

H1  : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิ
บาลขององคก์รมีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรขั้นตน้  (Gross Profit 
Margin)  

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลกบั
อตัราก าไรขั้นตน้ พบวา่ sig. = 0.311 > 0.05 แสดงวา่ยอมรับ H0 กล่าวคือ ระดบัการเปิดเผยขอ้มูล
ความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล ขององค์กร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผล
ประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรขั้นตน้  (Gross Profit Margin)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ 
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

สมมติฐานท่ี 18  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มสังคมและ
บรรษทัภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม   
(Return On Asset : ROA) 

H0  : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิ
บาลขององค์กรไม่มีความสัมพันธ์กับผลประกอบการทางการเงินของอัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วม   (Return On Asset : ROA) 

H1  : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิ
บาลขององคก์รมีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวม  (Return OnAsset : ROA) 

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลกบั
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  พบวา่ sig. = 0.065 > 0.05 แสดงวา่ยอมรับ H0 กล่าวคือ ระดบั
การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาล ขององค์กร ไม่มี
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ความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม   (Return 
OnAsset : ROA)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

สมมติฐานท่ี 19  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มสังคมและ
บรรษทัภิบาลขององคก์ร กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น  (Return 
On Equity : ROE) 

H0  : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิ
บาลขององคก์รไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น  
(Return On Equity : ROE) 

H1  : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิ
บาลขององค์กรมีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น   
(Return On Equity : ROE) 

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลกบั
อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น  พบวา่ sig. = 0.026 < 0.05 แสดงวา่ปฏิเสธ H0 กล่าวคือ ระดบัการ
เปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ขององค์กร มี
ความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น  (Return On Equity 
: ROE)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95%  แสดงให้เห็นวา่ปริมาณการเปิดเผย
ขอ้มูลด้านส่ิงแวดล้อม  ด้านแรงงานและพนักงาน  ด้านชุมชนและสังคม  และด้านสุขภาพและ
ความปลอดภยัโดยมีผลต่ออตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นอาจเน่ืองมาจากบริษทัฯมีการด าเนินงาน
กิจกรรมความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององคก์รในดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
ดา้นแรงงานและพนกังาน  ดา้นชุมชนและสังคม  และดา้นสุขภาพและความปลอดภยัมากท าให้มี
ค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มสูงข้ึน จึงส่งผลกระทบท าใหอ้ตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ลดลงดว้ย 

สมมติฐานท่ี 20  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มสังคมและ
บรรษทัภิบาลขององคก์ร กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรสุทธิ  (Net Profit Margin) 

H0  : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิ
บาลขององคก์รไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรสุทธิ  (Net Profit 
Margin) 

H1  : ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิ
บาลขององค์กรมีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรสุทธิ  (Net Profit 
Margin) 
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ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลกบั
อตัราก าไรสุทธิ  พบวา่ sig. = 0.078 > 0.05 แสดงวา่ยอมรับ H0 กล่าวคือ ระดบัการเปิดเผยขอ้มูล
ความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล ขององค์กร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผล
ประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรสุทธิ  (Net Profit Margin)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ 
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 
 
ตารางที ่4.33  สรุปผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบ 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิบาลกบัผลประกอบการทางการเงิน 
 

ล าดับที ่ สมมติฐานการวจัิย 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

17 ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และบรรษทัภิบาลกบัอตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit 
Margin) 

ไม่มีความสัมพนัธ์ 

18 ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และบรรษทัภิบาลกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวม  (Return OnAsset : ROA) 

ไม่มีความสัมพนัธ์ 

19 ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และบรรษทัภิบาลกบัอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น  
(Return On Equity : ROE) 

มีความสัมพนัธ์ 
ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

(-) 
20 ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 

สังคม และบรรษทัภิบาลกับอตัราก าไรสุทธิ(Net Profit 
Margin) 

ไม่มีความสัมพนัธ์ 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความ

รับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององคก์รกบัผลประกอบการทางการเงินของ
บริษทัหมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาดงัน้ี 

1.  เพื่อศึกษาถึงระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภิบาลขององค์กรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพลงังานท่ีอยู่ใน
ดชันี SET 50 

2.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราก าไรขั้นตน้  (Gross Profit 
Margin)  ขององคก์ร หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 

3.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  
(Return OnAsset or ROA) ขององคก์ร หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 

4.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (Return 
On Equity or ROE)  ขององคก์ร หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 

5.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราก าไรสุทธิ  (Net Profit Margin)  
ขององคก์ร หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 

ในการศึกษาน้ีผูว้ิจยัได้ใช้วิธีศึกษาในเชิงปริมาณ  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ
ปริมาณการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล คือ จ านวนค าท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรายการเปิดเผยขอ้มูล ส าหรับผลประกอบการทางการเงินท่ีศึกษา ประกอบดว้ย อตัรา
ก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin),  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  (Return OnAsset or 
ROA),  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (Return On Equity or ROE),  อตัราก าไรสุทธิ  (Net Profit 
Margin)  ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลจากรายงานประจ าปี แบบแสดงรายงานขอ้มูลประจ าปี  (แบบ56-
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1)  และรายงานแห่งความย ัง่ยืน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2557  และเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ระดาษ
ท าการท่ีพฒันาจากการบทบวนวรรณกรรม  

ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดใ้ช้การวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistic Analysis)  
ซ่ึงประกอบดว้ยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา เพื่อสรุปขอ้มูลในเบ้ืองตน้ และการวิเคราะห์สถิติเชิง
อนุมาน โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์และการทดสอบสมมติฐานเพื่ออธิบายระดบัการเปิดเผย
ขอ้มูลความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององคก์รกบัผลประกอบการทาง
การเงินของหมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 

ส าหรับการสรุปและอภิปรายผลการศึกษาท่ีจะกล่าวถึงต่อไปในบทน้ี ซ่ึงผูว้ิจยัจะ
น าเสนอทบสรุปผลการศึกษาโดยย่อตามวตัถุประสงค์ รวมทั้งอภิปรายผลการศึกษาโดยใช้ขอ้มูล
จากการทบทวนวรรณกรรมในการสนบัสนุนผลการศึกษาเพื่อให้ผลการศึกษามีความน่าเช่ือถือมาก
ยิง่ข้ึน นอกจากน้ียงักล่าวถึงขอ้จ ากดัและขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัในอนาคตเรียงตามล าดบัดงัน้ี 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
5.3  ขอ้จ ากดั 
5.4  ขอ้เสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

ในส่วนน้ีเป็นการสรุปผลการศึกษาท่ีได้จากการศึกษา รวมรวม และวิเคราะห์ขอ้มูล
ระดบัความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาล รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหว่าง
ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององคก์รกบัผล
ประกอบการทางการเงินโดยยอ่ตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 

5.1.1  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์รของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 จากผล
การศึกษาสามารถสรุปไดว้่าบริษทัหมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยู่ในดชันี SET 50 มีการเปิดเผยขอ้มูล
ความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององคก์ร ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นชุมชน
และสังคม ดา้นแรงงานและพนกังาน  และดา้นสุขภาพและความปลอดภยัอยูใ่นระดบัปานกลาง  

5.1.2  ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม 
และบรรษทัภิบาลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราก าไรขั้นตน้  (Gross Profit Margin)   ขององคก์ร 
หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรสามารถสรุป
ได้ว่า  ระดับการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลไม่มี
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ความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรขั้นตน้  (Gross Profit Margin)  อยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ซ่ึงเม่ือแยกพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององค์กรใน
ด้านส่ิงแวดล้อม  ด้านแรงงานและพนักงาน  ด้านชุมชนและสังคม  และด้านสุขภาพและความ
ปลอดภยัไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรขั้นตน้  (Gross Profit 
Margin)  อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%   

5.1.3  ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม 
และบรรษทัภิบาลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  (Return OnAsset or 
ROA)   ขององคก์ร หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรสามารถสรุปได้ว่าระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภิบาลไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวม  (Return OnAsset or ROA) อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ซ่ึงเม่ือแยกพิจารณาใน
แต่ละดา้นพบว่า  ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
สังคม และบรรษทัภิบาลขององคก์รในดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นแรงงานและพนกังาน  ดา้นชุมชนและ
สังคม  และดา้นสุขภาพและความปลอดภยัไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของ
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  (Return OnAsset or ROA) อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95%  

5.1.4  ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม 
และบรรษทัภิบาลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น  (Return On Equity or ROE)  
ขององคก์ร หมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปร
สามารถสรุปได้ว่าระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาลมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราผลตอบแทนผูถื้อ
หุ้น  (Return On Equity or ROE)  อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ซ่ึงเม่ือแยกพิจารณา
ในแต่ละดา้นพบวา่  ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
สังคม และบรรษทัภิบาลขององค์กรในดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัผล
ประกอบการทางการเงินของอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น  (Return On Equity or ROE)  อยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ยกเวน้ดา้นแรงงานและพนกังาน  ดา้นชุมชนและสังคม  และ
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยไม่มีความสัมพันธ์กับผลประกอบการทางการเงินของอัตรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (Return On Equity or ROE)  อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
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5.15  ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม 
และบรรษทัภิบาลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราก าไรสุทธิ  (Net Profit Margin)  ขององคก์ร หมวด
ธุรกิจพลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรสามารถสรุปไดว้่า
ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัผลกระกอบการทางการเงินของอตัราก าไรสุทธิ  (Net Profit Margin)  อยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ซ่ึงเม่ือแยกพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององค์กรใน
ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัมีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงินของอตัราก าไรสุทธิ  
(Net Profit Margin)  อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ยกเวน้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ดา้น
แรงงานและพนกังาน  และดา้นชุมชนและสังคมไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงิน
ของอตัราก าไรสุทธิ  (Net Profit Margin)  อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

ในส่วนน้ีเป็นการอภิปรายผลการศึกษาท่ีไดจ้ากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลซ่ึงไดน้ าเสนอผล
การศึกษาไปแลว้ในบทท่ี 4  ส าหรับในส่วนของการอภิปรายผลการศึกษาน้ีผูว้ิจยัไดแ้บ่งออกเป็น 2 
ส่วนคือ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาและการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน 

5.2.1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา 
ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล ใน

รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานแห่งความย ัง่ยืน จ าแนก
ตามหวัขอ้การเปิดเผย 4 ดา้น 

ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และบรรษทัภิบาล ในรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56 -1) และ
รายงานแห่งความย ัง่ยืน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใชว้ิธีการนบัจ านวนค าท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัขอ้มูลท่ีเปิดเผย ซ่ึงเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบดงัน้ี 

ดา้นดา้นส่ิงแวดลอ้ม พบวา่มีการการเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นระดบัปานกลาง  เน่ืองมาจาก
โดยลกัษณะของธุรกิจหมวดพลงังานท่ีมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ่อมต่อส่ิงแวดลอ้มจึงส่งผล
ให้บริษทัฯ  เปิดเผยขอ้มูลในปริมาณท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง  แต่อยา่งไรก็ตามจากผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลแสดงใหเ้ป็นวา่บริษทัฯ  ไดใ้หค้วามส าคญัดา้นการปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม และ
ดา้นการลดมลพิษและควบคุมมลพิษ แมจ้ะพบว่าเปิดเผยในปริมาณระดบัปานกลาง แต่ขอ้มูลท่ี
เปิดเผยนั้นมีการเปิดเผยในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น  ตวัเลข  จ  านวนเงิน  รูปภาพ  และแผนภูมิต่างๆ  
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ดา้นชุมชนและสังคมพบว่ามีการการเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในระดบัปานกลาง  เน่ืองมาจาก
บริษทัฯ ได้เล็งเห็นความส าคญัของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีอยู่นอกองค์กร อนัได้แก่ ชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มโดยรวม โดยการจดักิจกรรมเขา้ไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาชุมชน  และสังคม  การสร้างความเข็มแข็ง  การบริจาคเงินหรือส่ิงของ รวมทั้งปัจจุบนัการ
รณรงคเ์ก่ียวกบัดา้นชุมชน  สังคม  และส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนและมีการตรวจสอบ  ร้องเรียน  จึงท าให้
บริษทัฯ  ต่ืนตวัในเร่ืองดงักล่าว  (กญัญารัตน์  ชิระวานิชผล, 2551) 

ดา้นแรงงานและพนกังาน พบวา่มีการการเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงให้
เห็นว่าบริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของขอ้มูลดา้นดา้นแรงงานและพนกังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยั  ของชลนัดา นุราฤทธ์ิ (2556)  เน่ืองมาจากการจกัการทรัพยากรมนุษยเ์ป็นรากฐานของ
การพฒันาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็นส่วนช่วยในการเพิ่มคุณค่าและเป็นปัจจยัส าคญัในการเพิ่ม
ผลผลิต (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2553)  และเป็นแนวปฏิบติัของแต่ละองค์กรในการ
สร้างแรงจูงใจในการท างานและสร้างค่านิยมให้พนกังานเกิดความจงรักภกัดีกบัองคก์ร จึงท าให้มี
การเปิดเผยขอ้มูลดา้นดา้นแรงงานและพนกังาน 

ด้านสุภาพและความปลอดภยั  พบว่ามีการการเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในระดับปานกลาง  
แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญของข้อมูลด้านสุภาพและความปลอดภัย ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการวิจัย  ของชลินธร รู้จ  า (2551)  เน่ืองมาจากในปัจจุบนัสุขภาพและความ
ปลอดภยัในการท างานเป็นส่ิงส าคญัท่ีองคก์รตอ้งค านึงถึงเพราะเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรของ
องคก์รและเป็นผลสืบเน่ืองในการสร้างความย ัง่ยืนให้องคก์ร อีกทั้งในองคก์รต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
GRI OECD ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมาตรฐาน ISO 26000 เป็นตน้ ไดเ้สนอแนวทาง
ในการปฏิบติัความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มสังคม และบรรษทัภิบาลในองคก์ร ซ่ึงการปฏิบติัดา้น
แรงงานเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีถูกก าหนดไวใ้ห้มีการปฏิบติั  บริษทัฯ จึงเล็งเห็นความส าคญัในการ
เปิดเผยขอ้มูลในดา้นดา้นสุภาพและความปลอดภยั  (ชลนัดา นุราฤทธ์ิ, 2556) 

5.2.2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความ

รับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงิน 
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องค์กรกบัผลประกอบการทางการเงิน  จากผลการวิเคราะห์พบว่า  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความ
รับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุ้น(Return On Equity or ROE)   อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
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แสดงให้เห็นวา่ปริมาณการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นแรงงานและพนกังาน  ดา้นชุมชน
และสังคม  และดา้นสุขภาพและความปลอดภยัโดยมีผลต่ออตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น  เน่ืองมาจาก
บริษทัฯ มีการด าเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์ร  ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นแรงงานและพนกังาน  ดา้นชุมชนและสังคม  และดา้นสุขภาพและ
ความปลอดภยัมากท าให้มีค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มสูงข้ึน จึงส่งผลกระทบท าให้อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น
ลดลงดว้ย 
 จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และบรรษทัภิบาลขององคก์รมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ  บุษบา นุชิตภาพ  (2551),  ณัฐมน  อภิพฒัน์พงศ ์ (2553),   ชลนัดา นุราฤทธ์ิ  
(2556)  ท่ีพบว่าความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มขององค์กรมีความสัมพนัธ์กบัอตัรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 
 ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้มกบัผลประกอบการทางการเงิน จากผลการวิเคราะห์พบวา่ ระดบัการเปิดเผย
ขอ้มูลความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทน
ผูถื้อหุ้น (Return On Equity or ROE)   อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% แสดงให้เห็นวา่
ปริมาณการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีผลต่ออตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  เน่ืองมาจากบริษทัฯ มี
การด าเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององคก์ร  ใน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มมากท าให้มีค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มสูงข้ึน จึงส่งผลกระทบท าให้อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น
ลดลง 
 ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องค์กรดา้นสุขภาพและความปลอดภยักบัผลประกอบการทางการเงิน จากผลการวิเคราะห์พบว่า 
ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นสุขภาพและความปลอดภยั  มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้มกบัอตัราก าไรสุทธิ  (Net Profit Margin)  อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
แสดงให้เห็นว่าปริมาณการเปิดเผยขอ้มูลด้านส่ิงแวดล้อม มีผลต่ออตัราก าไรสุทธิ  เน่ืองมาจาก
บริษทัฯ มีการด าเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์ร  ในดา้นสุขภาพและความปลอดภยัมากท าให้มีค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มสูงข้ึน จึงส่งผลกระทบท าให้
อตัราก าไรสุทธิลดลง 
 จากผลการศึกษาท่ีแตกต่างกนั อาจมีสาเหตุมาจากผูศึ้กษาในเร่ืองเหล่าน้ีเลือกใชว้ิธีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลและ
การใช้วิธีท่ีแตกต่างกนั เช่น การเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม การนบัจ านวนค า การนบัจ านวน
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ประโยค การใช้ผลการจดัอนัดบัความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลจาก
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภิบาล ยงัไม่มีแนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นแนวทางเดียวกนั การเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจขององคก์รไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน 
จึงท าให้ผลศึกษาท่ีไดแ้ตกต่างกนัออกไป   (ชลนัดา นุราฤทธ์ิ, 2556)  แต่ทั้งน้ีการน าแนวคิดความ
รับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลขององค์กร มาใช้นั้นในทางปฏิบติันั้น มกั
ไดรั้บการประเมินว่าเป็นการเพิ่มตน้ทุนให้กบัองค์กร แต่ไม่ไดเ้พิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อองค์กร 
นอกจากน้ีกิจกรรมด้านความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลขององค์กรท่ี
เกิดข้ึนมกัจะเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรและมีเพียงองคก์รขนาดใหญ่ท่ีมีงบประมาณเพียงพอ
เท่านั้นท่ีสามารถด าเนินการด้านความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
องคก์รได ้ส่วนองค์กรขนาดเล็กนั้นอาจไม่สามารถท าไดเ้น่ืองจากงบประมาณในเร่ืองดงักล่าวถูก
จ ากดั เน่ืองจากตอ้งน าทรัพยากรขององค์กรไปใช้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์หลกัขององค์กร
ก่อนซ่ึงไม่ไดมี้ความสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ขององคก์ร  (ธีรชยั  อรุณเร่ืองศิริเลิศ, 2555) 
 การศึกษาการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล
ขององค์กรนั้นควรจะได้รับการศึกษาอย่างตอ้เน่ือง โดยอาจขยายไปถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน นอกจากน้ีผูว้ิจยัอาจท าการศึกษาโดยใช้
วธีิท่ีแตกต่างจากงานน้ี เน่ืองจากผลการวจิยัคร้ังน้ีอาจไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัในอดีตบางงาน ทั้งน้ี
ผลการศึกษาท่ีแตกต่างกบั อาจมีสาเหตุมาจากผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีแตกต่างกบั
และการใชว้ธีิวิจยัท่ีแตกต่างกนั เช่น การนบัจ านวนประโยค การนบัจ านวนบรรทดั การนบัจ านวน
ค า การใช้ผลการจดัอดัดบั ความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลขององค์กร 
(ESG) จากหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม 
และบรรษทัภิบาลขององคก์ร ข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจขององคก์รไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน จึงท าให้มี
ผลการศึกษาท่ีไดแ้ตกต่างกบัออกไป 
 
5.3  ข้อจ ากดัของงานวจัิย 

5.3.1  ในการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม 
และบรรษทัภิบาล ในรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  (แบบ 56-1)  และรายงาน
แห่งความย ัง่ยืนซ่ึงเป็นการศึกษาเพียง 3 แหล่ง ซ่ึงอาจไม่ครบคุมข้อมูลความรับผิดชอบด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลท่ีองคก์รเปิดเผยในแหล่งอ่ืนๆ  เช่น  ข่าว  นิตยสาร  เวบ็ไซต ์ 
และส่ือต่างๆ  เป็นตน้  
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5.3.2  ในการศึกษาน้ี ศึกษาขอ้มูลจากบริษทัหมวดธุรกิจพลงังานอยูใ่นดชันี SET 50  ระหวา่งปี 
พ.ศ. 2555 – 2557  รวม 3 ปี ซ่ึงมีขอ้มูลทั้งส้ินเพียง 30 ขอ้มูล 
 
5.4  ข้อเสนอแนะ 

5.4.1   ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ี 
1.  จากการศึกษาพบว่าความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบ

ดา้นส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงิน  ของอตัรา
อตัราก าไรขั้นตน้(Gross Profit Margin),  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  (Return OnAsset or 
ROA),  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น  (Return On Equity or ROE),  และอตัราก าไรสุทธิ  (Net Profit 
Margin)  ของบริษทัหมวดธุรกิจพลงังานท่ีอยู่ในดชันี SET 50 ในช่วงปี  พ.ศ. 2555 – 2557  
ช้ีให้เห็นว่ามีเพียงบางส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กนั และส่วนมากไม่มีความสัมพนัธ์กนั  แต่อย่างไรก็
ตามยงัยืนยนัไม่ไดเ้น่ืองจากมีหลกัฐานท่ียงัไม่ชดัเจน  เน่ืองจากอาจมีปัจจยัในดา้นอ่ืนท่ีมากระทบ
กบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  เช่น  ปัจจยัทางดา้นการเมือง  ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ  หรือปัจจยั
อ่ืนๆ  เช่น  ปัจจยัจากภายในองคก์ร หรือ ปัจจยัจากความยดัแยง้ภายในประเทศ 

2.  จากการศึกษาขอ้มูลพบว่าองค์กรเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และบรรษทัภิบาลยงัไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกนั  ดงันั้นองคก์รหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ควรก าหนดแนวทางการปฏิบติัและรูปแบบในการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
สังคม และบรรษทัภิบาล 

5.4.2  ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัในอนาคต 
1.  ในการศึกษาน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 

สังคม และบรรษทัภิบาลจากบริษทัหมวดธุรกิจพลงังานเท่านั้น  ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปผูว้ิจยั
อาจจะขยายขอบเขตในการศึกษาไปศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  เพื่อให้ครอบคลุมในทุกกลุ่ม
อุตสาหกรรม 

2.  การศึกษาการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิ
บาลกบัตวัแปรดา้นผลประกอบการทางการเงินของบริษทัหมวดธุรกิจหลงังานท่ีอยูใ่นดชันี SET 50  
เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีไม่สัมพนัธ์กันอีกคร้ัง ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได้อาจจะ
แตกต่างกบัผลการศึกษาในคร้ังน้ี 

3.  การศึกษาคร้ังต่อไปอาจท าการศึกษาเ ก่ียวกับความคิดเห็นของผู ้ลงทุนต่อ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิ
บาลกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษทั เน่ืองจากอาจท าให้ไดท้ราบแนวความคิดเห็นของ
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กลุ่มนกัลงทุนวา่ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล
นั้น  มีผลต่อการตดัสินใจท่ีจะลงทุนในธุรกิจท่ีท ากิจกรรมดงักล่าวนั้นดว้ยหรือไม่ 
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กระดาษท าการ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม

สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 
หมวดธุรกจิพลงังานทีอ่ยู่ในดัชนี SET 50 

บริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน) ปี 2555 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล  

 ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล   

 ปริมาณการเปิดเผย    ปริมาณการเปิดเผย    ระดบัคะแนน   

 (จ านวนค า)   (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์    การเปิดเผยข้อมูล  

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, 
น ้า, เสียง, และการมองเห็น) 

1497     

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 1708     
- การวิจยัและพฒันา 462     
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงาน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

1047     

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 769     
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

677     

รวม 6160 76.70% 4 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       
- ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

1926     

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การ
พฒันาบุคลากร) 

1176     

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 531     
- แรงงานสมัพนัธ์ 392     

รวม 4025 100.00% 5 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการให้การสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสงัคม 

718     

- การบริจาคและการบริการเพ่ือการกุศล 969     
รวม 1687 26.70% 2 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 738     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ 352     

รวม 1090 43.30% 3 

DPU
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กระดาษท าการ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม

สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 
หมวดธุรกจิพลงังานทีอ่ยู่ในดัชนี SET 50 

บริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน) ปี 2556 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล  

 ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล   

ปริมาณการเปิดเผย  ปริมาณการเปิดเผย   ระดบัคะแนน   

(จ านวนค า) (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์   การเปิดเผยข้อมูล  

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, 
น ้า, เสียง, และการมองเห็น) 

1562     

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 1844     
- การวิจยัและพฒันา 627     
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงาน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

1236     

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 1040     
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

244     

รวม 6553 86.70% 5 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       
- ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

1434     

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การ
พฒันาบุคลากร) 

1203     

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน       
- แรงงานสมัพนัธ์       

รวม 2637 76.70% 4 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการให้การสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสงัคม 

1853     

- การบริจาคและการบริการเพ่ือการกุศล 1049     
รวม 2902 66.70% 4 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 1979     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ 327     

รวม 2306 96.70% 5 

DPU
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กระดาษท าการ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม

สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 
หมวดธุรกจิพลงังานทีอ่ยู่ในดัชนี SET 50 

บริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน) ปี 2557 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล  

 ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล   

ปริมาณการเปิดเผย   ปริมาณการเปิดเผย    ระดบัคะแนน   

(จ านวนค า)  (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์    การเปิดเผยข้อมูล  

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, 
น ้า, เสียง, และการมองเห็น) 

1287     

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 1773     
- การวิจยัและพฒันา       
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงาน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

1183     

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 245     
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

      

รวม 4488 63.30% 4 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       
- ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

1477     

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การ
พฒันาบุคลากร) 

1123     

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน       
- แรงงานสมัพนัธ์       

รวม 2600 73.30% 4 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการให้การสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสงัคม 

1307     

- การบริจาคและการบริการเพ่ือการกุศล 593     
รวม 1900 30.00% 2 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 2338     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ 404     

รวม 2742 100.00% 5 

DPU
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กระดาษท าการ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม

สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 
หมวดธุรกจิพลงังานทีอ่ยู่ในดัชนี SET 50 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) ปี 2555 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล  

 ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล   

 ปริมาณการเปิดเผย    ปริมาณการเปิดเผย    ระดบัคะแนน   

 (จ านวนค า)   (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์    การเปิดเผยข้อมูล  

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, 
น ้า, เสียง, และการมองเห็น) 

1510     

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 1148     
- การวิจยัและพฒันา 213     
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงาน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

841     

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ       
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

641     

รวม 4353 53.30% 3 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       
- ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

507     

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การ
พฒันาบุคลากร) 

1631     

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 636     
- แรงงานสมัพนัธ์ 315     

รวม 3089 93.30% 5 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการให้การสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสงัคม 

1680     

- การบริจาคและการบริการเพ่ือการกุศล 730     
รวม 2410 40.00% 3 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 988     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ 486     

รวม 1474 56.70% 3 

DPU
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กระดาษท าการ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม

สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 
หมวดธุรกจิพลงังานทีอ่ยู่ในดัชนี SET 50 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) ปี 2556 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล  

 ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล   

ปริมาณการเปิดเผย   ปริมาณการเปิดเผย    ระดบัคะแนน   

(จ านวนค า)  (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์    การเปิดเผยข้อมูล  

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, 
น ้า, เสียง, และการมองเห็น) 

1310     

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 915     
- การวิจยัและพฒันา       
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงาน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

649     

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ       
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

374     

รวม 3248 30.00% 2 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       
- ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

302     

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การ
พฒันาบุคลากร) 

1806     

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 668     
- แรงงานสมัพนัธ์ 279     

รวม 3055 86.70% 5 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการให้การสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสงัคม 

785     

- การบริจาคและการบริการเพ่ือการกุศล 279     
รวม 1064 6.70% 1 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 893     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ       

รวม 893 30.00% 2 

DPU
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กระดาษท าการ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม

สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 
หมวดธุรกจิพลงังานทีอ่ยู่ในดัชนี SET 50 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) ปี 2557 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล  

 ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล   

ปริมาณการเปิดเผย   ปริมาณการเปิดเผย    ระดบัคะแนน   

(จ านวนค า)  (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์    การเปิดเผยข้อมูล  

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, 
น ้า, เสียง, และการมองเห็น) 

1627     

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 434     
- การวิจยัและพฒันา       
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงาน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

975     

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ       
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

188     

รวม 3224 26.70% 2 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       
- ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

201     

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การ
พฒันาบุคลากร) 

984     

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 251     
- แรงงานสมัพนัธ์       

รวม 1436 40.00% 2 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการให้การสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสงัคม 

1064     

- การบริจาคและการบริการเพ่ือการกุศล 391     
รวม 1455 23.30% 2 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 593     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ       

รวม 593 16.70% 1 

DPU
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กระดาษท าการ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม

สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 
หมวดธุรกจิพลงังานทีอ่ยู่ในดัชนี SET 50 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) ปี 2555 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผย  ปริมาณการเปิดเผย  ระดบัคะแนน  

(จ านวนค า) (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์  การเปิดเผยข้อมูล 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, 
น ้า, เสียง, และการมองเห็น) 

2060     

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 1637     
- การวิจยัและพฒันา 765     
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงาน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

1342     

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 478     
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

314     

รวม 6596 90.00% 5 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       
- ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

374     

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การ
พฒันาบุคลากร) 

1033     

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 987     
- แรงงานสมัพนัธ์ 176     

รวม 2570 70.00% 4 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการให้การสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสงัคม 

3184     

- การบริจาคและการบริการเพ่ือการกุศล 1278     
รวม 4462 90.00% 5 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 1111     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ       

รวม 1111 46.70% 3 

DPU
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กระดาษท าการ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม

สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 
หมวดธุรกจิพลงังานทีอ่ยู่ในดัชนี SET 50 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) ปี 2556 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผย  ปริมาณการเปิดเผย  ระดบัคะแนน  

(จ านวนค า) (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์  การเปิดเผยข้อมูล 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, 
น ้า, เสียง, และการมองเห็น) 

2219     

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 2622     
- การวิจยัและพฒันา 817     
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงาน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

1318     

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 396     
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

294     

รวม 7666 100.00% 5 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       
- ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

609     

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การ
พฒันาบุคลากร) 

1575     

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 692     
- แรงงานสมัพนัธ์ 210     

รวม 3086 90.00% 5 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการให้การสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสงัคม 

2359     

- การบริจาคและการบริการเพ่ือการกุศล 2554     
รวม 4913 96.70% 5 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 1785     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ 380     

รวม 2165 90.50% 5 

DPU



101 
 

กระดาษท าการ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม

สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 
หมวดธุรกจิพลงังานทีอ่ยู่ในดัชนี SET 50 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) ปี 2557 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผย  ปริมาณการเปิดเผย  ระดบัคะแนน  

(จ านวนค า) (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์  การเปิดเผยข้อมูล 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, 
น ้า, เสียง, และการมองเห็น) 

464     

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 1035     
- การวิจยัและพฒันา 848     
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงาน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

469     

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 352     
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

258     

รวม 3426 33.30% 2 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       
- ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

473     

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การ
พฒันาบุคลากร) 

417     

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน       
- แรงงานสมัพนัธ์       

รวม 890 16.70% 1 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการให้การสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสงัคม 

1720     

- การบริจาคและการบริการเพ่ือการกุศล 2160     
รวม 3880 76.70% 4 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 725     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ       

รวม 725 20.00% 1 

DPU
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กระดาษท าการ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม

สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 
หมวดธุรกจิพลงังานทีอ่ยู่ในดัชนี SET 50 

บริษทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) ปี 2555 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผย  ปริมาณการเปิดเผย  ระดบัคะแนน  

(จ านวนค า) (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์  การเปิดเผยข้อมูล 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, 
น ้า, เสียง, และการมองเห็น) 

      

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม       
- การวิจยัและพฒันา       
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงาน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

      

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ       
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

      

รวม 0 3.30% 1 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       
- ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

512     

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การ
พฒันาบุคลากร) 

      

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน       
- แรงงานสมัพนัธ์       

รวม 512 6.70% 1 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการให้การสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสงัคม 

      

- การบริจาคและการบริการเพ่ือการกุศล       
รวม 0 3.30% 1 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 866     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ       

รวม 866 26.70% 2 

DPU
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กระดาษท าการ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม

สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 
หมวดธุรกจิพลงังานทีอ่ยู่ในดัชนี SET 50 

บริษทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) ปี 2556 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผย  ปริมาณการเปิดเผย  ระดบัคะแนน  

(จ านวนค า) (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์  การเปิดเผยข้อมูล 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, 
น ้า, เสียง, และการมองเห็น) 

467     

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 535     
- การวิจยัและพฒันา       
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงาน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

450     

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 327     
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

      

รวม 1779 16.70% 1 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       
- ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

221     

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การ
พฒันาบุคลากร) 

291     

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน       
- แรงงานสมัพนัธ์ 293     

รวม 805 13.30% 1 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการให้การสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสงัคม 

1054     

- การบริจาคและการบริการเพ่ือการกุศล 1255     

รวม 2309 66.70% 2 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 1859     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ       

รวม 1859 76.70% 4 

DPU
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กระดาษท าการ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม

สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 
หมวดธุรกจิพลงังานทีอ่ยู่ในดัชนี SET 50 

บริษทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) ปี 2557 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผย  ปริมาณการเปิดเผย  ระดบัคะแนน  

(จ านวนค า) (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์  การเปิดเผยข้อมูล 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, 
น ้า, เสียง, และการมองเห็น) 

776     

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 610     
- การวิจยัและพฒันา       
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงาน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

836     

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 394     
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

      

รวม 2616 20.00% 1 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       
- ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

168     

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การ
พฒันาบุคลากร) 

273     

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน       
- แรงงานสมัพนัธ์ 314     

รวม 755 10.00% 1 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการให้การสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสงัคม 

637     

- การบริจาคและการบริการเพ่ือการกุศล 731     
รวม 1368 20.00% 1 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 786     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ       

รวม 786 23.30% 2 

DPU
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กระดาษท าการ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม

สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 
หมวดธุรกจิพลงังานทีอ่ยู่ในดัชนี SET 50 

บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ปี 2555 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผย  ปริมาณการเปิดเผย  ระดบัคะแนน  

(จ านวนค า) (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์  การเปิดเผยข้อมูล 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, 
น ้า, เสียง, และการมองเห็น) 

807     

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 412     
- การวิจยัและพฒันา 974     
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงาน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

1403     

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 228     
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

622     

รวม 4446 56.70% 3 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       
- ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

564     

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การ
พฒันาบุคลากร) 

746     

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 376     
- แรงงานสมัพนัธ์ 574     

รวม 2260 60.00% 3 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการให้การสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสงัคม 

1973     

- การบริจาคและการบริการเพ่ือการกุศล 764     
รวม 2737 56.70% 3 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 957     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ       

รวม 957 36.70% 2 

DPU
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กระดาษท าการ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม

สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 
หมวดธุรกจิพลงังานทีอ่ยู่ในดัชนี SET 50 

บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ปี 2556 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผย  ปริมาณการเปิดเผย  ระดบัคะแนน  

(จ านวนค า) (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์  การเปิดเผยข้อมูล 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, 
น ้า, เสียง, และการมองเห็น) 

1361     

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 1483     
- การวิจยัและพฒันา 877     
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงาน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

1381     

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ       
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1070     

รวม 6172 80.00% 4 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       
- ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

280     

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การ
พฒันาบุคลากร) 

751     

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 545     
- แรงงานสมัพนัธ์ 210     

รวม 1786 46.70% 3 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการให้การสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสงัคม 

1782     

- การบริจาคและการบริการเพ่ือการกุศล 922     
รวม 2704 53.30% 3 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 1302     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ 394     

รวม 1696 70.00% 4 

DPU
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กระดาษท าการ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม

สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 
หมวดธุรกจิพลงังานทีอ่ยู่ในดัชนี SET 50 

บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ปี 2557 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผย  ปริมาณการเปิดเผย  ระดบัคะแนน  

(จ านวนค า) (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์  การเปิดเผยข้อมูล 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, 
น ้า, เสียง, และการมองเห็น) 

1783     

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 1975     
- การวิจยัและพฒันา 989     
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงาน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

1060     

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 342     
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

974     

รวม 7123 96.70% 5 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       
- ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

245     

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การ
พฒันาบุคลากร) 

484     

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 295     
- แรงงานสมัพนัธ์ 260     

รวม 1284 23.30% 1 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการให้การสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสงัคม 

1401     

- การบริจาคและการบริการเพ่ือการกุศล 629     
รวม 2030 33.30% 2 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 1348     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ 488     

รวม 1836 73.30% 4 

DPU
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กระดาษท าการ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม

สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 
หมวดธุรกจิพลงังานทีอ่ยู่ในดัชนี SET 50 

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ปี 2555 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผย  ปริมาณการเปิดเผย  ระดบัคะแนน  

(จ านวนค า) (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์  การเปิดเผยข้อมูล 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, 
น ้า, เสียง, และการมองเห็น) 

565     

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 996     
- การวิจยัและพฒันา 1079     
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงาน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

557     

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ       
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

716     

รวม 3913 46.70% 3 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       
- ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

830     

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การ
พฒันาบุคลากร) 

749     

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 481     
- แรงงานสมัพนัธ์ 697     

รวม 2757 80.00% 4 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการให้การสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสงัคม 

1905     

- การบริจาคและการบริการเพ่ือการกุศล 1999     
รวม 3904 80.00% 4 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 1428     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ 78     

รวม 1506 60.00% 3 

DPU
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กระดาษท าการ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม

สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 
หมวดธุรกจิพลงังานทีอ่ยู่ในดัชนี SET 50 

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ปี 2556 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผย  ปริมาณการเปิดเผย  ระดบัคะแนน  

(จ านวนค า) (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์  การเปิดเผยข้อมูล 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, 
น ้า, เสียง, และการมองเห็น) 

1067     

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 841     
- การวิจยัและพฒันา 340     
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงาน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

796     

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ       
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

560     

รวม 3604 43.30% 3 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       
- ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

433     

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การ
พฒันาบุคลากร) 

476     

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 282     
- แรงงานสมัพนัธ์       

รวม 1191 20.00% 1 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการให้การสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสงัคม 

2400     

- การบริจาคและการบริการเพ่ือการกุศล 1176     
รวม 3576 73.30% 4 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 1159     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ 142     

รวม 1301 53.30% 3 

DPU
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กระดาษท าการ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม

สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 
หมวดธุรกจิพลงังานทีอ่ยู่ในดัชนี SET 50 

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ปี 2557 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผย  ปริมาณการเปิดเผย  ระดบัคะแนน  

(จ านวนค า) (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์  การเปิดเผยข้อมูล 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, 
น ้า, เสียง, และการมองเห็น) 

785     

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 749     
- การวิจยัและพฒันา       
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงาน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

1230     

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ       
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

412     

รวม 3176 23.30% 2 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       
- ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

464     

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การ
พฒันาบุคลากร) 

1367     

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน       
- แรงงานสมัพนัธ์       

รวม 1831 50.00% 3 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการให้การสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสงัคม 

1377     

- การบริจาคและการบริการเพ่ือการกุศล 1505     
รวม 2882 63.30% 4 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 840     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ 114     

รวม 954 33.30% 2 

DPU
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กระดาษท าการ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม

สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 
หมวดธุรกจิพลงังานทีอ่ยู่ในดัชนี SET 50 

บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) ปี 2555 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผย  ปริมาณการเปิดเผย  ระดบัคะแนน  

(จ านวนค า) (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์  การเปิดเผยข้อมูล 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, 
น ้า, เสียง, และการมองเห็น) 

1290     

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 952     
- การวิจยัและพฒันา 579     
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงาน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

1200     

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 517     
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1082     

รวม 5620 73.30% 4 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       
- ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

331     

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การ
พฒันาบุคลากร) 

1235     

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 1483     
- แรงงานสมัพนัธ์       

รวม 3049 83.30% 5 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการให้การสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสงัคม 

1695     

- การบริจาคและการบริการเพ่ือการกุศล 877     
รวม 2572 50.00% 3 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 1277     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ 407     

รวม 1684 66.70% 4 

DPU
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กระดาษท าการ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม

สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 
หมวดธุรกจิพลงังานทีอ่ยู่ในดัชนี SET 50 

บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) ปี 2556 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผย  ปริมาณการเปิดเผย  ระดบัคะแนน  

(จ านวนค า) (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์  การเปิดเผยข้อมูล 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, 
น ้า, เสียง, และการมองเห็น) 

1061     

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 1274     
- การวิจยัและพฒันา 345     
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงาน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

909     

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 225     
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

633     

รวม 4447 60.00% 3 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       
- ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

417     

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การ
พฒันาบุคลากร) 

747     

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 1031     
- แรงงานสมัพนัธ์       

รวม 2195 56.70% 3 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการให้การสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสงัคม 

1711     

- การบริจาคและการบริการเพ่ือการกุศล 800     
รวม 2511 46.70% 3 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 1043     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ       

รวม 1043 40.00% 2 

DPU
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กระดาษท าการ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม

สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 
หมวดธุรกจิพลงังานทีอ่ยู่ในดัชนี SET 50 

บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) ปี 2557 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผย  ปริมาณการเปิดเผย  ระดบัคะแนน  

(จ านวนค า) (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์  การเปิดเผยข้อมูล 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, 
น ้า, เสียง, และการมองเห็น) 

1139     

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 1421     
- การวิจยัและพฒันา 550     
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงาน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

778     

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ       
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

619     

รวม 4507 66.70% 4 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       
- ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

205     

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การ
พฒันาบุคลากร) 

1029     

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 1275     
- แรงงานสมัพนัธ์       

รวม 2509 66.70% 4 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการให้การสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสงัคม 

2294     

- การบริจาคและการบริการเพ่ือการกุศล 853     
รวม 3147 70.00% 4 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 404     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ       

รวม 404 10.00% 1 

DPU
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กระดาษท าการ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม

สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 
หมวดธุรกจิพลงังานทีอ่ยู่ในดัชนี SET 50 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) ปี 2555 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผย  ปริมาณการเปิดเผย  ระดบัคะแนน  

(จ านวนค า) (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์  การเปิดเผยข้อมูล 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, 
น ้า, เสียง, และการมองเห็น) 

1577     

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 1447     
- การวิจยัและพฒันา 351     
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงาน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

1646     

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 159     
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1908     

รวม 7088 93.30% 5 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       
- ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

485     

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การ
พฒันาบุคลากร) 

583     

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 321     
- แรงงานสมัพนัธ์       

รวม 1389 30.00% 2 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการให้การสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสงัคม 

2612     

- การบริจาคและการบริการเพ่ือการกุศล 2830     
รวม 5442 100.00% 5 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 1519     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ       

รวม 1519 63.30% 4 

DPU
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กระดาษท าการ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม

สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 
หมวดธุรกจิพลงังานทีอ่ยู่ในดัชนี SET 50 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) ปี 2556 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผย  ปริมาณการเปิดเผย  ระดบัคะแนน  

(จ านวนค า) (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์  การเปิดเผยข้อมูล 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, 
น ้า, เสียง, และการมองเห็น) 

1136     

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 1134     
- การวิจยัและพฒันา 280     
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงาน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

1850     

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 193     
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

909     

รวม 5502 70.00% 4 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       
- ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

256     

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การ
พฒันาบุคลากร) 

703     

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 313     
- แรงงานสมัพนัธ์ 129     

รวม 1401 36.70% 2 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการให้การสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสงัคม 

1388     

- การบริจาคและการบริการเพ่ือการกุศล 1099     
รวม 2487 43.30% 3 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 2035     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ 229     

รวม 2264 93.30% 5 

DPU
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กระดาษท าการ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม

สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 
หมวดธุรกจิพลงังานทีอ่ยู่ในดัชนี SET 50 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) ปี 2557 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผย  ปริมาณการเปิดเผย  ระดบัคะแนน  

(จ านวนค า) (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์  การเปิดเผยข้อมูล 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, 
น ้า, เสียง, และการมองเห็น) 

1129     

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 2020     
- การวิจยัและพฒันา 340     
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงาน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

2078     

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 217     
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

573     

รวม 6357 83.30% 5 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       
- ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

609     

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การ
พฒันาบุคลากร) 

880     

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 254     
- แรงงานสมัพนัธ์       

รวม 1743 43.30% 3 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการให้การสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสงัคม 

1821     

- การบริจาคและการบริการเพ่ือการกุศล 998     
รวม 2819 60.00% 3 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 2077     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ       

รวม 2077 86.70% 5 

DPU
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กระดาษท าการ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม

สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 
หมวดธุรกจิพลงังานทีอ่ยู่ในดัชนี SET 50 

บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ปี 2555 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผย  ปริมาณการเปิดเผย  ระดบัคะแนน  

(จ านวนค า) (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์  การเปิดเผยข้อมูล 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, 
น ้า, เสียง, และการมองเห็น) 

898     

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 724     
- การวิจยัและพฒันา 624     
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงาน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

978     

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ       
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

366     

รวม 3590 36.70% 2 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       
- ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

321     

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การ
พฒันาบุคลากร) 

669     

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 845     
- แรงงานสมัพนัธ์       

รวม 1835 53.30% 3 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการให้การสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสงัคม 

2518     

- การบริจาคและการบริการเพ่ือการกุศล 1663     
รวม 4181 83.30% 5 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 1042     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ 212     

รวม 1254 50.00% 3 

DPU
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กระดาษท าการ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม

สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 
หมวดธุรกจิพลงังานทีอ่ยู่ในดัชนี SET 50 

บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ปี 2556 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผย  ปริมาณการเปิดเผย  ระดบัคะแนน  

(จ านวนค า) (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์  การเปิดเผยข้อมูล 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, 
น ้า, เสียง, และการมองเห็น) 

766     

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 961     
- การวิจยัและพฒันา 234     
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงาน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

1292     

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ       
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

344     

รวม 3597 40.00% 2 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       
- ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

1010     

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การ
พฒันาบุคลากร) 

1327     

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 1124     
- แรงงานสมัพนัธ์       

รวม 3461 96.70% 5 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการให้การสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสงัคม 

1861     

- การบริจาคและการบริการเพ่ือการกุศล 2373     
รวม 4234 86.70% 5 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 1970     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ       

รวม 1970 80.00% 4 

DPU
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กระดาษท าการ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม

สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 
หมวดธุรกจิพลงังานทีอ่ยู่ในดัชนี SET 50 

บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ปี 2557 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผย  ปริมาณการเปิดเผย  ระดบัคะแนน  

(จ านวนค า) (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์  การเปิดเผยข้อมูล 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, 
น ้า, เสียง, และการมองเห็น) 

915     

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 787     
- การวิจยัและพฒันา 433     
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงาน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

1430     

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ       
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

362     

รวม 3927 50.00% 3 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       
- ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

472     

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การ
พฒันาบุคลากร) 

1214     

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 785     
- แรงงานสมัพนัธ์       

รวม 2471 63.30% 4 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการให้การสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสงัคม 

2665     

- การบริจาคและการบริการเพ่ือการกุศล 1947     
รวม 4612 93.30% 5 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 2026     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ       

รวม 2026 83.30% 5 

DPU
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กระดาษท าการ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม

สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 
หมวดธุรกจิพลงังานทีอ่ยู่ในดัชนี SET 50 

บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) ปี 2555 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผย  ปริมาณการเปิดเผย  ระดบัคะแนน  

(จ านวนค า) (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์  การเปิดเผยข้อมูล 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, 
น ้า, เสียง, และการมองเห็น) 

      

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม       
- การวิจยัและพฒันา       
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงาน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

121     

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 336     
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

      

รวม 457 6.70% 1 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       
- ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

378     

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การ
พฒันาบุคลากร) 

609     

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 405     
- แรงงานสมัพนัธ์       

รวม 1392 33.30% 2 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการให้การสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสงัคม 

742     

- การบริจาคและการบริการเพ่ือการกุศล 388     
รวม 1130 10.00% 1 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 517     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ       

รวม 517 13.30% 1 

DPU
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กระดาษท าการ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม

สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 
หมวดธุรกจิพลงังานทีอ่ยู่ในดัชนี SET 50 

บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) ปี 2556 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผย  ปริมาณการเปิดเผย  ระดบัคะแนน  

(จ านวนค า) (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์  การเปิดเผยข้อมูล 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, 
น ้า, เสียง, และการมองเห็น) 

      

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 278     
- การวิจยัและพฒันา       
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงาน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

101     

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 203     
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

      

รวม 582 10.00% 1 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       
- ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

454     

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การ
พฒันาบุคลากร) 

567     

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 285     
- แรงงานสมัพนัธ์       

รวม 1306 26.70% 2 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการให้การสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสงัคม 

609     

- การบริจาคและการบริการเพ่ือการกุศล 546     
รวม 1155 16.70% 1 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 276     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ       

รวม 276 6.70% 1 

DPU
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กระดาษท าการ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม

สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กรกบัผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 
หมวดธุรกจิพลงังานทีอ่ยู่ในดัชนี SET 50 

บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) ปี 2557 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล  

ปริมาณการเปิดเผย  ปริมาณการเปิดเผย  ระดบัคะแนน  

(จ านวนค า) (ระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล)์  การเปิดเผยข้อมูล 

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม       
- การลดมลพิษและควบคุมมลพิษ  (อากาศ, ดิน, 
น ้า, เสียง, และการมองเห็น) 

      

- การปรับปรุงรักษาหรือบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 154     
- การวิจยัและพฒันา       
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นโยบาย, แผนงาน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

175     

- การอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ 973     
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

187     

รวม 1489 13.30% 1 

2.  ด้านแรงงานและพนักงาน       
- ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคลากร  (นโยบายต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน) 

      

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (การฝึกอบรม การ
พฒันาบุคลากร) 

81     

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 77     
- แรงงานสมัพนัธ์ 51     

รวม 209 3.30% 1 

3.  ด้านชุมชนและสังคม       
- การจดัการให้การสนบัสนุนในกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสงัคม 

560     

- การบริจาคและการบริการเพ่ือการกุศล 579     
รวม 1139 13.30% 1 

4.  ด้านสุขภาพและความปลอดภยั       
- สุขภาพและความปลอดภยัขณะท างาน 109     
- อตัราการเกิดอุบติัเหตุ       

รวม 109 3.30% 1 
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ผลทางสถติ ิ

Regression  
(Gross Profit Margin) 
 

Descriptive Statistics 

  Mean Std. Deviation N 
GrossPro 27.5467 29.48836 30 
Environment 3.0000 1.43839 30 
HR 2.9667 1.47352 30 
Social 3.0333 1.42595 30 
Health 3.0000 1.43839 30 

 
Correlations 

  GrossPro Environment HR Social Health 
Pearson 
Correlation 

GrossPro 1.000 -.069 .038 -.207 -.355 
Environment -.069 1.000 .423 .504 .650 
HR .038 .423 1.000 .378 .342 
Social -.207 .504 .378 1.000 .420 
Health -.355 .650 .342 .420 1.000 

Sig. (1-tailed) GrossPro   .359 .420 .137 .027 
Environment .359   .010 .002 .000 
HR .420 .010   .020 .032 
Social .137 .002 .020   .010 
Health .027 .000 .032 .010   

N GrossPro 30 30 30 30 30 
Environment 30 30 30 30 30 
HR 30 30 30 30 30 
Social 30 30 30 30 30 
Health 30 30 30 30 30 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 

Health, HR, Social, 
Environmentb   Enter 

 
a. Dependent Variable: GrossPro 
b. All requested variables entered. 
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Model Summary
b
 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-
Watson 

R Square 
Change 

F 
Change 

df
1 

df
2 

Sig. F 
Change 

1 .462a .214 .088 28.16049 .214 1.700 4 25 .182 2.119 
 
a. Predictors: (Constant), Health, HR, Social, Environment 
b. Dependent Variable: GrossPro 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 5392.008 4 1348.002 1.700 .182b 

Residual 19825.327 25 793.013     
Total 25217.336 29       

 
a. Dependent Variable: GrossPro 
b. Predictors: (Constant), Health, HR, Social, Environment 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 
Interval for B 

B 
Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1 (Constant) 43.964 15.165   2.899 .008 12.730 75.197 
Environment 6.245 5.192 .305 1.203 .240 -4.449 16.939 
HR 3.310 4.016 .165 .824 .418 -4.961 11.581 
Social -4.183 4.378 -.202 -.955 .349 -13.199 4.834 
Health -10.761 4.844 -.525 -2.222 .036 -20.737 -.785 

 
a. Dependent Variable: GrossPro 

 
Residuals Statistics

a
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1.2186 54.6903 27.5467 13.63566 30 
Residual -42.44740 59.70016 .00000 26.14636 30 
Std. Predicted Value -1.931 1.991 .000 1.000 30 
Std. Residual -1.507 2.120 .000 .928 30 
 
a. Dependent Variable: GrossPro 
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Regression  
(Return On Asset or ROA) 

 
Descriptive Statistics 

  Mean Std. Deviation N 
ROA 11.3087 13.22206 30 
Environment 3.0000 1.43839 30 
HR 2.9667 1.47352 30 
Social 3.0333 1.42595 30 
Health 3.0000 1.43839 30 

 

Correlations 

  ROA Environment HR Social Health 
Pearson 
Correlation 

ROA 1.000 -.327 -.208 -.295 -.221 
Environment -.327 1.000 .423 .504 .650 
HR -.208 .423 1.000 .378 .342 
Social -.295 .504 .378 1.000 .420 
Health -.221 .650 .342 .420 1.000 

Sig. (1-tailed) ROA   .039 .135 .057 .120 
Environment .039   .010 .002 .000 
HR .135 .010   .020 .032 
Social .057 .002 .020   .010 
Health .120 .000 .032 .010   

N ROA 30 30 30 30 30 
Environment 30 30 30 30 30 
HR 30 30 30 30 30 
Social 30 30 30 30 30 
Health 30 30 30 30 30 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 

Health, HR, Social, 
Environmentb   Enter 

 
a. Dependent Variable: ROA 
b. All requested variables entered. 
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Model Summary
b
 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-
Watson 

R Square 
Change 

F 
Change 

df
1 

df
2 

Sig. F 
Change 

1 .363a .132 -.007 13.26821 .132 .950 4 25 .452 1.832 
 
a. Predictors: (Constant), Health, HR, Social, Environment 
b. Dependent Variable: ROA 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 668.730 4 167.183 .950 .452b 

Residual 4401.133 25 176.045     
Total 5069.863 29       

 
a. Dependent Variable: ROA 
b. Predictors: (Constant), Health, HR, Social, Environment 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 
Interval for B 

B 
Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1 (Constan
t) 23.287 7.145   3.259 .003 8.571 38.002 

Environ
ment -2.148 2.446 -.234 -.878 .388 -7.187 2.890 

HR -.475 1.892 -.053 -.251 .804 -4.372 3.422 
Social -1.524 2.063 -.164 -.739 .467 -5.772 2.724 
Health .167 2.282 .018 .073 .942 -4.534 4.867 

 
a. Dependent Variable: ROA 

 

Residuals Statistics
a
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 3.3817 19.4722 11.3087 4.80205 30 
Residual -13.44785 56.09784 .00000 12.31922 30 
Std. Predicted Value -1.651 1.700 .000 1.000 30 
Std. Residual -1.014 4.228 .000 .928 30 
 
a. Dependent Variable: ROA 
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Regression  
(Return On Equity or ROE) 
 

Descriptive Statistics 

  Mean Std. Deviation N 
ROE 11.7740 8.44001 30 
Environment 3.0000 1.43839 30 
HR 2.9667 1.47352 30 
Social 3.0333 1.42595 30 
Health 3.0000 1.43839 30 

 
Correlations 

  ROE Environment HR Social Health 
Pearson 
Correlation 

ROE 1.000 -.462 -.149 -.284 -.353 
Environment -.462 1.000 .423 .504 .650 
HR -.149 .423 1.000 .378 .342 
Social -.284 .504 .378 1.000 .420 
Health -.353 .650 .342 .420 1.000 

Sig. (1-tailed) ROE   .005 .216 .064 .028 
Environment .005   .010 .002 .000 
HR .216 .010   .020 .032 
Social .064 .002 .020   .010 
Health .028 .000 .032 .010   

N ROE 30 30 30 30 30 
Environment 30 30 30 30 30 
HR 30 30 30 30 30 
Social 30 30 30 30 30 
Health 30 30 30 30 30 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 

Health, HR, Social, 
Environmentb   Enter 

 
a. Dependent Variable: ROE 
b. All requested variables entered. 
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Model Summary
b
 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-
Watson 

R Square 
Change 

F 
Change 

df
1 

df
2 

Sig. F 
Change 

1 .475a .226 .102 7.99816 .226 1.823 4 25 .156 1.960 
 
a. Predictors: (Constant), Health, HR, Social, Environment 
b. Dependent Variable: ROE 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 466.515 4 116.629 1.823 .156b 

Residual 1599.265 25 63.971     
Total 2065.780 29       

 
a. Dependent Variable: ROE 
b. Predictors: (Constant), Health, HR, Social, Environment 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 
Interval for B 

B 
Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1 (Constant) 20.379 4.307   4.731 .000 11.509 29.250 
Environment -2.352 1.475 -.401 -1.595 .123 -5.390 .685 
HR .452 1.141 .079 .396 .695 -1.897 2.801 
Social -.443 1.243 -.075 -.356 .725 -3.004 2.118 
Health -.515 1.376 -.088 -.374 .711 -3.348 2.318 

 
a. Dependent Variable: ROE 

 

Residuals Statistics
a
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 5.2467 17.9726 11.7740 4.01083 30 
Residual -14.97984 11.87025 .00000 7.42611 30 
Std. Predicted Value -1.627 1.545 .000 1.000 30 
Std. Residual -1.873 1.484 .000 .928 30 
 
a. Dependent Variable: ROE 
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Regression  
(Net Profit Margin) 
 

Descriptive Statistics 

  Mean Std. Deviation N 
NetPro 13.6517 16.22857 30 
Environment 3.0000 1.43839 30 
HR 2.9667 1.47352 30 
Social 3.0333 1.42595 30 
Health 3.0000 1.43839 30 

 
Correlations 

  NetPro Environment HR Social Health 
Pearson 
Correlation 

NetPro 1.000 -.208 -.198 -.204 -.394 
Environment -.208 1.000 .423 .504 .650 
HR -.198 .423 1.000 .378 .342 
Social -.204 .504 .378 1.000 .420 
Health -.394 .650 .342 .420 1.000 

Sig. (1-tailed) NetPro   .135 .147 .140 .016 
Environment .135   .010 .002 .000 
HR .147 .010   .020 .032 
Social .140 .002 .020   .010 
Health .016 .000 .032 .010   

N NetPro 30 30 30 30 30 
Environment 30 30 30 30 30 
HR 30 30 30 30 30 
Social 30 30 30 30 30 
Health 30 30 30 30 30 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 

Health, HR, Social, 
Environmentb   Enter 

 
a. Dependent Variable: NetPro 
b. All requested variables entered. 
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Model Summary
b
 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-
Watson 

R Square 
Change 

F 
Change 

df
1 

df
2 

Sig. F 
Change 

1 .412a .170 .037 15.92675 .170 1.277 4 25 .305 2.073 
 
a. Predictors: (Constant), Health, HR, Social, Environment 
b. Dependent Variable: NetPro 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1296.095 4 324.024 1.277 .305b 

Residual 6341.531 25 253.661     
Total 7637.626 29       

 
a. Dependent Variable: NetPro 
b. Predictors: (Constant), Health, HR, Social, Environment 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 
Interval for B 

B 
Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1 (Constant) 28.425 8.577   3.314 .003 10.760 46.089 
Environment 1.549 2.937 .137 .527 .603 -4.499 7.597 
HR -.966 2.271 -.088 -.425 .674 -5.644 3.712 
Social -.679 2.476 -.060 -.274 .786 -5.779 4.420 
Health -4.831 2.740 -.428 -1.764 .090 -10.474 .811 

 
a. Dependent Variable: NetPro 

 

Residuals Statistics
a
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1.6552 23.4972 13.6517 6.68528 30 
Residual -23.05103 30.28430 .00000 14.78761 30 
Std. Predicted Value -1.794 1.473 .000 1.000 30 
Std. Residual -1.447 1.901 .000 .928 30 
 
a. Dependent Variable: NetPro 
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Correlations 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ - นามสกุล  นางสาวฑริยา  พงษพ์นัธ์ุ 
ประวติัการศึกษา พ.ศ. 2555  ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต   
 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั  ผูช่้วยผูจ้ดัการบญัชี 
 บริษทั ส านกังาน เจ พี การบญัชีและท่ีปรึกษา จ ากดั 

 DPU
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