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การเปิดเผยค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการของบรษิัท 

จดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Disclosure of Management Discussion and Analysis of Companies Listed in Financials 

Industry on The Stock Exchange of Thailand 

ฐิติมา พุทธา* 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยนี้คือ เพื่อศึกษาการเปิดเผยการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 

ของกลุม่อุตสาหกรรมธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย งานวจิัยเก็บขอ้มูลโดยใช ้กระดาษท า

การวัดระดับการเปิดเผยข้อมูล โดยท าการเก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1)  

หัวข้อ การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) ของบริษัท 

จดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปีพ.ศ. 2557 จ านวนท้ังหมด 56 บริษัท  

ปี พ.ศ. 2558 และปีพ.ศ. 2559จ านวนท้ังหมด 58  บริษัท น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ในรูปแบบ

ของอัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าสูงสุด รวมไปถึงตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบ ผลการวิจัยพบว่า  

กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินมีระดับการเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นระดับปานกลาง ซึ่งหมวดธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ

การเงินท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลมากสุดคือ ธุรกิจธนาคาร และหัวข้อท่ีมีการเปิดเผยมากสุดคือ การด าเนินงานและ

ความสามารถในการท าก าไร บริษัทท่ีมีขนาดใหญ่มีคา่เฉลี่ยการเปิดเผยสูงกว่าบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก  

ABSTRACT  

 This independent study is aimed to study disclosure of Management Discussion and Analysis (MD & A)  of 

companies listed in the financial industry in the Stock Exchange of Thailand.  Research instruments used in the study 

are working papers for measuring levels of the disclosure. Its data was collected from an annual registration statement 

(Form 56-1) of Management Discussion and Analysis (MD&A) of the financial industry sector registered to the Stock 

Exchange of Thailand.  A data gathered in 2014 from 56 companies was examined, as well as a data gathered in 

2015 from 58 companies and a data gathered in 2016 from 58 companies. The entire data was analyzed by applying 

descriptive statistics in forms of percentages, means, and maximum values, as well as comparative analysis tables. 

According to the study, it shows that the level of overall Management Discussion and Analysis of companies listed in 

the financial industry in the Stock Exchange of Thailand is moderate. The study also illustrates that the banking sector 

has the highest disclosure index of the business sector in the financial industry.  The most disclosure topics are 
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performance results and profitability.  Classifying through sizes of the financial industry, most companies in large 

business groups appear to be more exposed than small and medium businesses. 

บทน า  

 ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมผีลกระทบตอ่ธุรกิจอย่างหลกีเล่ียงไมไ่ด้ ท าให้ธุรกิจ

ตอ้งมีการแข่งขันท่ีรุนแรง ผู้ลงทุนหรือผู้มีสว่นเกี่ยวข้องจึงจ าเป็นต้องทราบข้อมูลรายงานทางการเงินท่ีส าคัญและรายงาน

ทางการเงินจึงเป็นสิ่งหนึ่งท่ีช่วยให้ผู้บริหาร หรือผู้ลงทุน รวมไปถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถใชข้้อมูลในการตัดสินใจการลงทุน 

เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาติดตามข้อมูลท่ีส าคัญของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์เพื่อใช้ตัดสินใจ รายงานวิเคราะห์และ

ค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) เป็นการเปิดเผยวิเคราะห์และอธิบายการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินในมุมมอง 

ของฝ่ายจัดการและยังเป็นการอธิบายถึงผลกระทบ แนวโน้ม ปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่องบแสดงฐานะทางการเงิน  

ผลการส ารวจความเห็นของผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศใน CG Watch 2012 พบว่า การเปิดเผยข้อมูลการวิเคราะห์และ

ค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ของประเทศไทย ยังควรต้องได้รับการพัฒนาเนื่องมาจากมีบริษัทท่ีเปิดเผยข้อมูลไม่

ครบถ้วน การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไมไ่ด้อธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือไมไ่ด้วิเคราะห์

ตัวเลขรายการในงบการเงิน ใช้ภาษาทางเทคนิคและศัพท์เฉพาะทางบัญชีโดยไม่จ าเป็น  การขาดการเชื่อมโยงตัวเลขทาง

การเงินกับปัจจัยภายนอกและภายในเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ รวมไปถึงขาดการอ้างอิงกับตัวชี้วัด ( Benchmark)  

ส านักคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์จึงได้ก าหนดให้ การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) เป็นส่วนหนึ่ง

ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้

ปรับปรุงเนื้อหาท่ีต้องมีในส่วนของการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ใหม่ใน พ.ศ.2556 และ 

มีผลบังคับใช้ใน พ.ศ. 2557 และเพิ่มรายละเอียดในการจัดท าตามแบบสอบทานท่ีได้ก าหนด กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ

การเงินจึงถือได้ว่าเป็นสถาบันการเงินท่ีส าคัญและมีบทบาทมากท่ีสุดต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ การศึกษาคร้ังนี้จึง

ตอ้งการท่ีจะศกึษาการเปิดเผยการจัดท าการวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ของกลุม่อุตสาหกรรมธุรกิจ

การเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

แนวคดิและทฤษฎี  

 การศึกษาครัง้นี ้ได้ท าการศกึษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  1. การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ 

มีการก าหนดให้บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการตัดสินใจเพื่อ  

ให้ประชาชนได้ทราบ ซึ่งสารสนเทศจะต้องมีความถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเวลา เพื่อให้เป็นไปตามหลักการพื้นฐาน

เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ  

  2. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ก าหนดขึน้เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถศกึษาติดตามข้อมูลท่ีส าคัญ

ของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์หรือบริษัทจดทะเบียนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ นอกเหนอืจากข้อมูลในเชงิตัวเลขท่ี

ปรากฏอยู่ในงบการเงิน ซึ่งแบบแสดงข้อมูลประจ าปีจะจัดท าขึ้นเป็นประจ าทุกปีและส่งให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือน นับแต่ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยมีเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1   

การประกอบธุรกิจ เป็นเนื้อหาในส่วนภาพรวมของบริษัท ส่วนท่ี  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ เป็นส่วนการ

เปิดเผยในสว่นของเนื้อหา การบริหารจัดการบริษัทท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และค านึงถึงผู้มสี่วนได้เสีย ส่วน

ท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน เป็นการเปิดเผยข้อมูลซึ่งสะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในธุรกิจ

หลัก 

 3. การจัดท าการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ก าหนดวิธีการเปิดเผยข้อมูล โดยได้จัดท า

ข้อแนะน าในการเปิดเผยการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) และมีแบบสอบทานข้อมูลท่ีต้องท าการ

เปิดเผย เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท มี 6 หัวข้อ ได้แก่ 1. ภาพรวม  

2. ผลการด าเนนิงาน และความสามารถในการท าก าไร 3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สนิ 4. สภาพคลอ่งและความ

เพียงพอของเงินทุน 5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 6. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ  

ผลการด าเนนิงานในอนาคต 

วิธีการด าเนินการวจิัย  

 การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาการเปิดเผยการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ของกลุ่ม

อุตสาหกรรมธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้หลักเกณฑ์แบบสอบทานข้อมูลการ

เปิดเผย 6 ข้อ ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้คือ กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ปี พ.ศ. 2557 จ านวนท้ังหมด 56 บริษัท ปี พ.ศ. 2558 จ านวนท้ังหมด 58 บริษัท และปี พ.ศ. 2559 จ านวนท้ังหมด  

58 บริษัท ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บข้อมูลจาก แบบแสดงรายการข้อมูล

ประจ าปี (แบบ 56-1) ภายใต้ส่วน 3 ข้อ 14 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การศึกษาคือ กระดาษท าการวัดระดับการเปิดเผยข้อมูล และน าข้อมูลท่ีเก็บได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  

(แบบ 56-1) มาวิเคราะห์โดยใชด้ัชนกีารเปิดเผยขอ้มูล (Quality Index  หรือ QUA)  

QUA = 
AS  

โดยท่ี  0  ≤  QUA  ≤  1 MS  

    QUA  คือ   ดัชนีคุณภาพการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัท i 

    ASi     คือ   คะแนนการเปิดเผยของบริษัท i 

    MS     คือ   คะแนนการเปิดเผยรวมสูงสุด   

โดยแต่ละประเด็นจะประกอบด้วยรายการรองหลายรายการ ผลลัพธ์จะอยู่ระหว่าง 0-2 คะแนนต่อ 1 ข้อ ท าให้มีคะแนน

เต็มท้ังหมด 27 คะแนน แบ่งเป็นคะแนนพื้นฐาน 20 คะแนน และคะแนนเพิ่มเตมิ 7 คะแนน โดยบริษัทท่ีมีการเปิดเผยตาม

แบบสอบทานตามเกณฑ์พื้นฐานหัวข้อ 1 ถึงหัวข้อ 6 จะให้คะแนน เท่ากับ 1 คะแนน และหากมีการเปิดเผยเพิ่มเติม  

ในหัวข้อท่ี 3, 4 และ 6 จากแบบสอบทานจะให้เพิ่มอีกคะแนน 1 คะแนน และน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ 

เชิงพรรณนา ในรูปแบบของอัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าสูงสุด รวมไปถึงตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบ  
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ซึ่งจ าแนกระดับการเปิดเผยขอ้มูลซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ สูง กลาง และต่ าโดยใชห้ลักเกณฑ์ของ ณิชวรรณ วชิัยดิษฐ 

(2555) และ วรรษิกา แก้วประดิษฐ์ (2559) ซึ่งมีการใชห้ลักเกณฑ์นี ้เพื่อวัดระดับการเปิดเผยขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น  

  ดัชนท่ีีมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีคา่มากกวา่ 0.65 เป็นการเปิดเผยในระดับสูง 

  ดัชนท่ีีมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีคา่ระหวา่ง 0.45-0.65 เป็นการเปิดเผยในระดับปานกลาง 

  ดัชนท่ีีมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีคา่น้อยกวา่ 0.45 เป็นการเปิดเผยในระดับต่ า 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่า การเปิดเผยข้อมูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการโดยรวมของบริษัทอยู่ใน

ระดับกลาง (ดัชนกีารเปิดเผยระหว่าง 0.45 – 0.65) ในปีพ.ศ. 2557 จ านวน 34 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 60.71 ปีพ.ศ. 2558 

จ านวน 31 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 53.45 และปีพ.ศ. 2559 จ านวน 32 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 55.17 ตามตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของบริษัทท่ีมกีารเปิดเผยข้อมูลค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการตามบริษัท 

              ของกลุม่อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน 

ระดับการเปดิเผย 
จ านวนบริษัททีเ่ปิดเผย 

จ านวนบริษัททีเ่ปิดเผย 

(คิดเป็นร้อยละ) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 

การเปิดเผยระดับสูง (ดัชนกีารเปิดเผยมากกวา่ 

0.65) 
8 16 20 14.29 27.59 34.48 

การเปิดเผยระดับกลาง (ดัชนกีารเปิดเผย

ระหว่าง 0.45 - 0.65) 
34 31 32 60.71 53.45 55.17 

การเปิดเผยระดับต่ า (ดัชนกีารเปิดเผย 

ต่ ากว่า 0.45) 
14 11 6 25.00 18.97 10.34 

รวม 56 58 58 100 100 100 
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ตารางที่ 2 แสดงหัวข้อการเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการตามเกณฑ์พื้นฐานและเพิ่มเติมของกลุ่ม 

               อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน 

กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน 

2557 2558 2559 

ดัชนีการเปดิเผย ดัชนีการเปดิเผย ดัชนีการเปดิเผย 

พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 

1. ภาพรวม ข้อมูลท่ัวไป 0.62 0.00 0.65 0.00 0.67 0.00 

2. ผลการด าเนินงาน และความสามารถใน

การท าก าไร   
0.99 0.00 0.99 0.00 0.99 0.00 

3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สนิ 0.69 0.29 0.71 0.28 0.72 0.28 

4. สภาพคลอ่งและความเพียงพอของเงินทุน 0.71 0.10 0.77 0.13 0.79 0.15 

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหาร

จัดการภาระนอกงบดุล 
0.30 0.00 0.34 0.00 0.34 0.00 

6. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน

ในอนาคต 
0.52 0.39 0.64 0.45 0.62 0.48 

จากตารางท่ี 2 แสดงหัวข้อการเปิดเผยค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการตามเกณฑ์พื้นฐานและเพิม่เติมของกลุ่ม

อุตสาหกรรมธุรกิจการเงินพบว่า หัวข้อท่ีมีการเปิดเผยมากสุดตามเกณฑ์พื้นฐานท้ัง 3 ปีคือ หัวข้อผลการด าเนินงาน  

และความสามารถในการท าก าไร  ส่วนหัวข้อท่ีมีการเปิดเผยตามเกณฑ์พื้นฐานท้ัง 3 ปีคอื ภาระผูกพันดา้นหนี้สนิและการ

บริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

ตารางที่ 3 ดัชนีการเปิดเผยข้อมูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรม  

               ธุรกิจการเงิน 

หมวดธุรกจิ 

ของกลุ่ม

อุตสาหกรรม

ธุรกจิการเงิน 

ดัชนีการเปดิเผย 

ค่าเฉลี่ย ค่าสงูสดุ ค่าต่ าสดุ 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 

ธุรกิจธนาคาร 
0.65 

ปานกลาง 

0.68 

สูง 

0.64 

สูง 
0.81 0.85 0.78 0.48 0.52 0.44 

ธุ รกิ จ เ งิ นลง ทุน

และหลักทรัพย์ 

0.51 

ปานกลาง 

0.55 

ปานกลาง 

0.58 

ปานกลาง 
0.78 0.78 0.81 0.15 0.22 0.22 
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หมวดธุรกจิ 

ของกลุ่ม

อุตสาหกรรม

ธุรกจิการเงิน 

ดัชนีการเปดิเผย 

ค่าเฉลี่ย ค่าสงูสดุ ค่าต่ าสดุ 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 

ธุรกิจประกันภัย 

และประกันชวีติ 

0.53 

ปานกลาง 

0.56 

ปานกลาง 

0.59 

ปานกลาง 
0.70 0.70 0.78 0.37 0.37 0.37 

รวม 
0.54 

ปานกลาง 

0.58 

ปานกลาง 

0.59 

ปานกลาง 
0.81 0.85 0.81 0.15 0.22 0.22 

 จากตารางท่ี 3 แสดงดัชนีการเปิดเผยข้อมูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการในภาพรวมของ  

กลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินพบว่า กลุ่มธุรกิจธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลสูงท่ีสุด รองลงมาคือ กลุ่มธุรกิจ

ประกันภัยและประกันชวีติ และกลุ่มธุรกิจเงินลงทุนและหลักทรัพย์ 

ตารางที่ 4 การเปิดเผยค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการตามขนาดของอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน 

ขนาดอุตสาหกรรม

ธุรกจิการเงิน 

ค่าเฉลี่ยการเปดิเผย 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ขนาดใหญ่ 
0.58 

N = 34 

0.64 

N = 35 

0.62 

N = 36 

ขนาดกลาง 
0.49 

N = 20 

0.52 

N = 21 

0.54 

N = 20 

ขนาดเล็ก 
0.50 

N = 2 

0.54 

N = 2 

0.56 

N = 2 

รวม 
0.54 

N = 56 

0.58 

N = 58 

0.59 

N = 58 

เมื่อแบ่งตามขนาดของธุรกิจและโครงสร้างของผู้ถอืหุน้พบวา่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่มีการเปิดเผยขอ้มูลค าอธิบาย

และการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงท่ีสุดท้ัง 3 ปี คือ 0.58, 0.64 และ 0.62 ตามตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 5 การเปิดเผยค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการตามโครงสร้างผู้ถือหุ้นแบบการกระจุกตัว 

โครงสร้างผูถ้ือหุน้ 
ค่าเฉลี่ยการเปดิเผย 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

การกระจุกตัวนอ้ย 0.56 0.56 0.62 

การกระจุกตัวมาก 0.53 0.59 0.56 

รวม 0.54 0.58 0.59 

 บริษัทท่ีมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นแบบกระจุกตัวน้อยมีค่าเฉลี่ยการเปิดเผยข้อมูลปีพ.ศ.2557 ถึง ปีพ.ศ.2559 คือ 

0.56, 0.56 และ 0.62 ส่วนบริษัทท่ีมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นแบบกระจุกตัวมากมีค่าเฉลี่ยการเปิดเผยข้อมูลปีพ.ศ.2557 ถึง  

ปี พ.ศ.2559 คือ 0.53, 0.59 และ 0.56 ตามตารางที่ 5 

อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาเ ร่ือง การเปิดเผยค าอธิบายและการวิ เคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียนใน  

กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย พบว่า 

 1. การเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ

การเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีค่าเฉลี่ยการเปิดเผยข้อมูลอยู่ในระดับกลางคิดเป็นค่าเฉลี่ยระหว่าง  

0.45 – 0.65 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษามัทนชัย สุทธิพันธ์ุ และ นฤมล สิทธิเดช (2559) ท าการศึกษาเร่ือง การรายงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม

อุตสาหกรรมธุรกิจการเงินมปีริมาณการเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในระดับกลาง 

 2. หัวข้อท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์พื้นฐานมากสุดท้ัง 3 ปีคือ ผลการด าเนินงานและความสามารถในการ

ท าก าไรซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา  โชติญาณ์  หิตะพงศ์ (2550) พบว่า  การเปิดเผยค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะ 

ทางการเงินและผลการด าเนนิงานมคี่าเฉลี่ยการเปิดเผยสูงสุดเนื่องจากเป็นเร่ืองท่ีบ่งบอกถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจในการลงทุน ส่วนหัวข้อท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีอยู่ในเกณฑ์

พื้นฐานท่ีน้อยท่ีสุดท้ัง 3 ปี คือหัวข้อภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการนอกงบดุล อาจเนื่องจากเป็นหัวข้อท่ีมี

ผลกระทบในเชงิลบของบริษัทและส่งผลตอ่การตัดสนิใจของนักลงทุน 

 3. บริษัทท่ีมีขนาดใหญ่มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีมากกว่าบริษัทท่ีมีขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาพิไลวรรณ พันธ์ุเพ็ง (2558) ท าการศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลกระทบกับคุณภาพ 

การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งพบว่าขนาดของบริษัท 

มคีวามสัมพันธ์กับคุณภาพการเปิดเผยขอ้มูล บริษัทท่ีมีขนาดใหญ่จะมีแนวโนม้การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่า

บริษัทท่ีมีขนาดเล็กอาจเนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่จะมคีวามสามารถ ศักยภาพ และมีทรัพยากรท่ีเพียงพอต่อการเปิดเผย

ข้อมูล 
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 4. การเปิดเผยข้อมูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการตามการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ มีการเปิดเผย  

ท่ีใกล้เคียงกันในปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2559 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาชมพูนุช หมั่นสกุล (2548) พบว่า ปัจจัยด้าน 

การเป็นสาขา บริษัทย่อย หรือบริษัทลูกต่างชาติไม่มีผลต่อการเปิดเผย ส่วนโครงสร้างผู้ถือหุ้นแบบการกระจุกตัวไมม่ผีล

ต่อการเปิดเผยซึ่งขัดกับ Madhani (2016) พบว่า บริษัทท่ีมีการกระจุกตัวน้อยจะมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีมากและบริษัทท่ีมี

การกระจุกตัวมากจะมกีารเปิดเผยขอ้มูลนอ้ย 

ข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาเร่ือง การเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. บริษัทท่ีก าลังจะจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบริษัทจดทะเบียนควรให้ความส าคัญและ

ท าความเข้าใจเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลค าวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ โดยเฉพาะเร่ืองภาระผูกพันด้านหนี้สิน

และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล แมจ้ะเป็นขอ้มูลท่ีเป็นเชงิลบกับบริษัทแตส่ะท้อนให้ผู้ลงทุนเห็นว่าการท่ีบริษัทมีการ

เปิดเผยน้ันถือเป็นผลดีตอ่ผู้ลงทุนและให้ความเชื่อม่ันวา่บริษัทสามารถจัดการภาระหนีส้ินท่ีเกิดขึ้นนัน้ได้ 

 2. จากการศกึษาคร้ังน้ีพบวา่ ยังมีบางบริษัทท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการอยู่

ในระดับต่ า หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเปิดเผย โดยอาจมี

การจัดอบรม เพ่ือเป็นการเพิ่มความรู้และความเขา้ใจแก่ผู้จัดท าข้อมูล 
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