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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เคร่ืองมือท่ีใช้  

ในการศึกษาคือ แบบสอบทานข้อมูลท่ีเปิดเผยการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (“Checklist MD&A”)  

โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส่วนท่ี 3 ข้อ 14 การวเิคราะห์และค าอธิบายของ

ฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) จ านวน 40 บริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 โดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนาในรูปแบบของอัตราส่วน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสูงสุด รวมไปถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบและสรุปผล  

ในรูปแบบตาราง ผลการศึกษาพบว่า ระดับการเปิดเผยข้อมูล MD&A อยู่ในระดับปานกลาง มีการเปิดเผยข้อมูล MD&A 

สูงสุดในหัวข้อผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร และต่ าสุดในหัวข้อภาระผูกพันด้านหนี้สินและ  

การบริหารจัดการภาระนอกงบดุล หมวดธุรกิจแฟช่ันและหมวดธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและส านักงาน มรีะดับการเปิดเผย

ข้อมูล MD&A ในระดับปานกลาง และหมวดธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์มีระดับการเปิดเผยข้อมูลอยู่ในระดับต่ า  

ในบางบริษัทยังคงมีการเปิดเผยข้อมูลอยู่ในระดับต่ า โดยเฉพาะในหัวข้อภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการ 

นอกงบดุลท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลค่อนข้างน้อย หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมให้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยเล็งเห็นความส าคัญและให้ความสนใจในการเปิดเผยข้อมูล MD&A ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน ์

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นประโยชนต์อ่ผู้ใช้ขอ้มูลในอนาคต 
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ABSTRACT              

 This Independent Study aimed to investigate the disclosure of management discussion and analysis (MD&A) 

of companies listed in the consumer products industry on the Stock Exchange of Thailand.  The tool used in the study 

was the “ Checklist MD&A” .  Furthermore, the data was collected from the Annual Registration Statement  

(Form 56-1) in the third paragraph, verse 14 and the MD&A. The MD&A Index of 40 companies listed in technology 

industry on the Stock Exchange of Thailand were collected from year 2014 –  2016.  In addition, descriptive statistic 

methods, including ratio, percentage, average, maximum scores, and comparisons, were employed in the analysis 

and the results were reported in tables. The data revealed that, the MD&A disclosure of companies listed in the 

consumer products industry on the Stock Exchange of Thailand  was at a moderate level. The highest MD&A disclosure 

topic was the “ Performance Results and Profitability”  and the lowest topic was the “ Liability Obligation and Off-

Balance Sheet Management”. It was found that the fashion division and household and office division a moderate level 

of MD&A disclosure; whereas, the personal and medical supplies had a low level of MD&A disclosure.  Furthermore, 

the study has found that some companies had a low level of MD&A disclosure, especially, their “Performance Results 

and Profitability”and “Liability Obligation and Off-Balance Sheet Management”. Therefore, the related agencies should 

encourage the Stock Exchange of Thailand to be more aware of and pay more attention to the significance of the 

MD&A disclosure for the benefits of the companies’ operation and future users of the information. 

บทน า               

  จากการท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ได้ก าหนดให้

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยข้อมูลส าคัญ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ข้อมูลท่ีเกิดขึ้น 

ตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 2.ข้อมูลท่ีเกิดขึ้น 

ตามเหตุการณ์ เช่น การประกาศจ่ายเงินปันผล เป็นต้น (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , 2557 : ออนไลน์) แบบแสดง

รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) มีหัวข้อท่ีส าคัญคือ การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management 

Discussion and Analysis : MD&A) เป็นการเปิดเผยการวเิคราะห์และค าอธิบายถึงผลการด าเนนิงาน และฐานะทางการเงิน

ในมุมมองของฝ่ายจัดการระดับสูง โดยมีการน าตัวเลขทางการเงินมาอธิบายเชื่อมโยงกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ

ด าเนนิงานของธุรกิจ (สันสฤต วิจิตรเลขการ, 2558)        

    ในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ทาง ก.ล.ต. ได้มีการปรับปรุงคู่มือจัดท าแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอยู่ในห้วข้อท่ี 11 ฐานะการเงินและผลการด าเนนิงาน เปลี่ยนเป็น

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หัวข้อท่ี 14 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ เหตุผลเนื่องมาจาก
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รูปแบบเดิมไม่มีการวิเคราะห์ตัวเลขรายการในงบการเงิน ไม่มีอธิบายเชิง

วเิคราะห์เพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2556)   

  กลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุปโภคบริโภคมีความนา่สนใจในการลงทุนซือ้หลักทรัพยเ์นื่องจากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม

ท่ีมีความผันผวนในราคาท่ีคอ่นขา้งต่ า แมว้า่จะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และฤดูกาลก็ตาม (เบญจพร 

เดชะ, ปภาวรินท์ นว่มโพธ์ิ และกมล ประจวบเหมาะ, 2558)        

  ดังนั้นการศึกษาการเปิดเผยข้อมูล MD&A เพื่อเป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนตามท่ีส านักงาน 

ก.ล.ต.ก าหนด ท าให้บริษัทสามารถสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีมี

ผลกระทบหรือแนวโนม้ท่ีจะมีผลกระทบตอ่การเงินและผลการด าเนนิงานของบริษัทได้  

แนวคดิและทฤษฎี  

 1. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน (ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย, 

2552) ตลาดหลักทรัพย์มีนโยบายก าหนดให้บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยเหตุการณ์ท่ี

ส าคัญเกี่ยวกับการด าเนนิธุรกิจให้ประชาชนทราบอยา่งเพียงพอและทันเวลา  

 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์,  2556) คือ รายงานการเปิดเผยขอ้มูลท่ีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตอ้งจัดท า

ขึ้นเป็นประจ าทุกปี และจัดส่งให้ ก.ล.ต. ผ่านทางเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปี

บัญช ีเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลตอ่ผู้ลงทุนได้เข้าใจภาพรวมการด าเนินงานของบริษัท  

3. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) 

(ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2556 : ออนไลน์) เพื่ออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด

ขึน้กับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา นอกเหนอืจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพยีงอย่าง

เดียว มจี านวน 6 หัวขอ้ ดังนี้ 1. ภาพรวม 2. ผลการด าเนนิงาน และความสามารถในการท าก าไร 3. ความสามารถในการ

บริหารทรัพย์สิน 4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอก

งบดุล 6. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอ่ผลการด าเนนิงานในอนาคต      

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

  อุราภรณ์  รักมิตร (2551) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับการเปิดเผยข้อมูล : 

กรณศีกึษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ มกีารเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในระดับสูงใน

ปี 2546 และลดลงอย่างต่อเนื่องและเพิ่มสูงขึ้นในปี 2549 มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดอยู่ ในระดับสูง และ 

มกีารเปิดเผยขอ้มูลตามความสมัครใจอยูใ่นระดับปานกลาง  
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  สันสกฤต  วิจิตรเลขการ (2558) ศึกษาความส าคัญ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดท าการวิเคราะห์และ

ค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ผลการศึกษาพบวา่ มากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นความส าคัญของ

การจัดท า MD&A เนื่องจากเป็นประโยชนต์่อการตัดสินใจของนักลงทุน และชว่ยสื่อสารข้อมูลกับผู้มสี่วนได้เสียของกิจการ

อย่างมีประสิทธิผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในหลายด้าน

 ในส่วนของผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไรนั้นมีระดับความส าคัญมากท่ีสุด ส่วนหัวข้ออื่น ๆ  

มีระดับความส าคัญมาก ขวัญหทัย  มิตรภานนท์ (2560) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการด าเนินงานทางการเงินกับ

ระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหมวดธุรกิจยานยนต์และหมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ ท้ังสองหมวดธุรกิจมีการเปิดเผยข้อมูลในภาพรวมและเปิดเผยข้อมูลตาม

ข้อก าหนดอยู่ในระดับปานกลาง บริษัทโดยส่วนใหญ่มกีารเปิดเผยขอ้มูลในภาคสมัครใจอยูใ่นระดับต่ า  

วิธีการด าเนินการวิจัย           

 1. ขนาดตัวอย่าง          

 ประชากรในการศึกษาครัง้นี้คอื บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุปโภคบริโภคในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เปรียบเทียบข้อมูล 3 ปี ในระหว่างปี พ.ศ.2557-2559 จ านวน 40 ราย    

  2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาโดยท าการเก็บรวบรวมจากข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) โดยเก็บขอ้มูลจาก 

 1. ข้อมูลตามแบบแสดงรายงานประจ าปี (แบบ56-1) ส่วนท่ี 3 หัวข้อท่ี 14 ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(www.set.or.th) ในส่วนของการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ตามเกณฑ์ข้อเสนอแนะของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และตามแบบสอบทานข้อมูลท่ีเปิดเผยใน MD&A (Checklist 

MD&A) (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2556) 

 2. การค้นควา้ผ่านอินเตอร์เน็ต จากบทความ งานวจิัย และข่าวตา่งๆ 

3. เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินระดับของการเปิดเผยข้อมูล MD&A เป็นแบบสอบทาน (Checklist MD&A)  

ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการวัดผลการเปิดเผยข้อมูลดังนี้ หากบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลให้คะแนนเท่ากับ 1 หากมีการอธิบาย

รายละเอยีดเพิ่มเตมิให้เพิ่มอีก 1 คะแนน รวมเป็น 2 คะแนน แตห่ากไมม่กีารเปิดเผยขอ้มูล ให้คะแนนเท่ากับ 0  

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  วิเคราะห์โดยการใช้ดัชนีการเปิดเผยข้อมูล (MD&A Disclosure Index : MD&A Index) ซึ่งอยู่ในรูปอัตราส่วน

ของคะแนนรวมท่ีแต่ละบริษัทได้รับจริงกับคะแนนรวมสูงสุดท่ีคาดวา่จะได้รับ โดยแบ่งเป็นคะแนนปกติ จ านวน 40 คะแนน 

และคะแนนพเิศษ จ านวน 40 คะแนน รวมเป็นคะแนนเต็ม 80 คะแนน (วภิา จงรักษส์ัตย์, 2559)  
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MD&A Index = FS/TS 

 MD& A Index  = ดัชนกีารเปิดเผยค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

FS = คะแนนจริงท่ีแต่ละบริษัทได้รับ 

TS  = คะแนนรวมสูงสุดท่ีแต่ละบริษัทคาดว่าจะได้รับ 

โดยท่ี 0 ≤ MD&A Index ≥      

 น าดัชนีการเปิดเผยข้อมูล MD&A มาแบ่งประเภทตามระดับคะแนนเป็น 3 ระดับ (อลิศรา ผลาวรรณ์, 2547)

 ระดับท่ี 1 ดัชนกีารเปิดเผยขอ้มูลมากกว่ารอ้ยละ 0.65      เปิดเผยในระดับสูง    

 ระดับท่ี 2 ดัชนกีารเปิดเผยขอ้มูลอยู่ระหว่างร้อยละ 0.45-0.65      เปิดเผยในระดับปานกลาง   

ระดับท่ี 3 ดัชนกีารเปิดเผยขอ้มูลนอ้ยกว่าร้อยละ0.45      เปิดเผยในระดับต่ า  

2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแบ่งตามประเภทหมวดธุรกิจ เป็น 3 หมวด คือ หมวดธุรกิจแฟชั่น จ านวน 

23 บริษัท หมวดธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและส านักงาน จ านวน 11 บริษัท และหมวดธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ 

จ านวน 6 บริษัท (ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย, 2559 : ออนไลน์)  

 3. น าข้อมูลท่ีวิเคราะห์มาสรุปผลการศึกษาว่ามกีารเปิดเผยเป็นไปตามแนวทางที่ ก.ล.ต.ก าหนด   
      

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษา        
   

ตารางที่ 1 แสดงระดับการเปิดเผยขอ้มูล MD&A ตามหัวขอ้หลักตามท่ี ก.ล.ต. ก าหนด ระหว่างปี พ.ศ.2557-2559 

หัวข้อ 

ระดับการเปดิเผย 

(แปลผล) 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

1. ภาพรวม 0.41 

ต่ า 

0.43 

ต่ า 

0.44 

ต่ า 

2. ผลการด าเนนิงาน และความสามารถในการท าก าไร 0.78 

สูง 

0.81 

สูง 

0.81 

สูง 

3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สนิ 0.50 

ปานกลาง 

0.48 

ปานกลาง 

0.44 

ต่ า 

4. สภาพคลอ่งและความเพียงพอของเงินทุน 0.47 

ปานกลาง 

0.49 

ปานกลาง 

0.48 

ปานกลาง 

5. ภาระผูกพันดา้นหนี้สนิและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 0.22 

ต่ า 

0.31 

ต่ า 

0.31 

ต่ า 
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6. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอ่ผลการด าเนนิงานในอนาคต 0.46 

ปานกลาง 

0.60 

ปานกลาง 

0.59 

ปานกลาง 

ระดับการเปิดเผยรวม 0.47 

ปานกลาง 

0.52 

ปานกลาง 

0.51 

ปานกลาง 

  จากตารางท่ี 1 พบว่า ในปี พ.ศ.2557-2559 มีการเปิดเผยข้อมูล MD&A ตามหัวข้อหลักตามท่ี ก.ล.ต. ก าหนด

อยู่ในระดับปานกลาง ในปี พ.ศ.2557 มีคะแนนแฉลี่ยเท่ากับ 0.47 ในปี พ.ศ.2558 มีคะแนนแฉลี่ยเท่ากับ 0.52 และ 

ในปี พ.ศ.2559 มีคะแนนแฉลี่ยเท่ากับ 0.51 ในหมวดผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร มีการเปิดเผย

ข้อมูลอยู่ในระดับสูงในปี พ.ศ.2557 มีคะแนนสูงสุดเท่ากับ 0.78 และในปี พ.ศ.2558-2559 มีคะแนนสูงสุดเท่ากับ 0.81  

ในหมวดภาระผูกพันดา้นหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล มกีารเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในระดับต่ า ในปี พ.ศ. 2557 

มคีะแนนต่ าสุดเท่ากับ 0.22 และในปี พ.ศ.2558-2559 มคีะแนนต่ าสุดเท่ากับ 0.31 
 

ตารางที่ 2 แสดงระดับการเปิดเผยขอ้มูล MD&A แบ่งตามหมวดธุรกิจ ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559 

หัวข้อ 

ระดับการเปดิเผย 

(แปลผล) 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

หมวดธุรกิจแฟช่ัน 0.64 

ปานกลาง 

0.65 

ปานกลาง 

0.64 

ปานกลาง 

หมวดธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและส านักงาน 0.44 

ต่ า 

0.51 

ปานกลาง 

0.49 

ปานกลาง 

หมวดธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ ์ 0.33 

ต่ า 

0.40 

ต่ า 

0.40 

ต่ า 

ระดับการเปิดเผยรวม 0.47 

ปานกลาง 

0.52 

ปานกลาง 

0.51 

ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 2 พบว่าหมวดธุรกิจแฟชั่นและหมวดธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและส านักงาน มีการเปิดเผยข้อมูล 

MD&A อยู่ในระดับปานกลาง ในปี พ.ศ. 2558 มีแนวโน้มการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ. 2557 และ

ลดลงในปี พ.ศ. 2559 หมวดธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ ์มกีารเปิดเผยขอ้มูล MD&A อยู่ในระดับต่ า ในปี พ.ศ. 2558 

มแีนวโนม้การเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มมากขึน้เมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ. 2557  และคงที่ในปี พ.ศ. 2559    
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนบริษัทท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูล MD&A ตามดัชนกีารเปิดเผยขอ้มูล 

ดัชนีการเปดิเผยข้อมูล 

จ านวนบริษัททีเ่ปิดเผยข้อมูล 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดับสูง มากกว่าร้อยละ 0.65 17 42.50 13 32.50 13 32.50 

ระดับปานกลาง 0.45-0.65 12 30.00 13 32.50 13 32.50 

ระดับต่ า นอ้ยกว่า 0.45 11 27.50 14 35.00 14 35.00 

รวม 40 100.00 40 100.00 40 100.00 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ จ านวนบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุปโภคบริโภคในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ในปี พ.ศ.2558 มีแนวโน้มการเปิดเผยข้อมูลลดลงเมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ. 2557 และคงท่ีในปี พ.ศ. 2559 ในปี พ.ศ. 2557  

มีจ านวนบริษัทเปิดเผยข้อมูลระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 42.50 ในปี พ.ศ. 2558-2559 มีจ านวนบริษัทลดลงคิดเป็นร้อยละ 

32.50 การเปิดเผยข้อมูลในระดับปานกลาง พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 มีจ านวนบริษัทเปิดเผยข้อมูลคิดเป็นร้อยละ 30.00  

ในปี พ.ศ. 2558-2559 มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 32.50 และการเปิดเผยข้อมูลในระดับต่ า 

พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 มีจ านวนบริษัทเปิดเผยคิดเป็นร้อยละ 27.50 ในปี พ.ศ. 2558-2559 มีจ านวนบริษัทเพิ่มขึ้น 

คิดเป็นร้อยละ 35.00   

การอภิปรายผลการศึกษา           

จากการศึกษาพบว่า ในปี พ.ศ. 2557-2559 มีการเปิดเผยข้อมูล MD&A ตามหัวข้อหลักท่ี ก.ล.ต. ก าหนด  

โดยภาพรวมถือว่ามีการเปิดเผยข้อมูล MD&A อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอุราภรณ์ รักมิตร 

(2551) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับการเปิดเผยข้อมูล: กรณีศึกษาบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย พบว่า มีการเปิดเผยขอ้มูลตามความสมัครใจอยูใ่นระดับปานกลาง 

 จากการศึกษาพบว่า มีการเปิดเผยในเร่ืองผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไรมากท่ีสุด  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสันสกฤต วิจิตรเลขการ (2558) ท าการศึกษาเร่ืองความส าคัญ ปัญหาและอุปสรรค 

ของการจัดท าการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) พบว่าข้อมูล MD&A มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 

ของนักลงทุน และช่วยสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียของกิจการอย่างมีประสิทธิผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อ

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในหลายด้าน ในส่วนของผลการด าเนินงานและความสามารถ  

ในการท าก าไรนั้นมีระดับความส าคัญมากท่ีสุด อาจเนื่องมาจากผู้บริหารของกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค

เล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าว       

    จากการศึกษาพบว่า มีการเปิดเผยข้อมูล MD&A ตามหัวข้อหลักท่ี ก.ล.ต. ก าหนด 

หมวดธุรกิจแฟชั่นมีการเปิดเผยข้อมูลมากท่ีสุด และมีแนวโน้มในการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ส่วนหมวดธุรกิจของใช้ใน
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ครัวเรือนและส านักงาน มกีารเปิดเผยขอ้มูลนอ้ยท่ีสุดและมแีนวโน้มเปิดเผยขอ้มูลลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามคีวามแตกต่าง

ระหว่างหมวดธุรกิจ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของขวัญหทัย มิตรภานนท์ (2560) ท าการศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์

ระหว่างผลการด าเนินงานทางการเงินกับระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหมวดธุรกิจยานยนต์และหมวดธุรกิจชิ้นส่วน

อเิล็กทรอนิกส ์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย พบวา่ ท้ังสองหมวดธุรกิจมีการเปิดเผยขอ้มูลในภาพรวม

และเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ก าหนดอยูใ่นระดับปานกลางเช่นเดียวกัน  

ข้อค้นพบจากการศึกษา 

  1. ในปี พ.ศ.2558 มีการเปิดเผยข้อมูล MD&A เพิ่มมากขึ้นและคงท่ีในปี พ.ศ. 2559 อาจเนื่องมาจาก 

ในปี พ.ศ. 2557 เป็นปีแรกท่ีมีการน าคู่มือจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รูปแบบใหม่มาปรับใช้ซึ่ง

ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาและท าความเข้าใจ         

  2. ในบางบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล MD&A อยู่ในระดับสูง แต่ภาพรวมเป็นการเปิดเผยข้อมูลอยู่ในระดับ 

ปานกลาง 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
  

1. ควรมีการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการนอกงบดุลเพิ่มมากขึ้น  

เพราะจากการศึกษามีการเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในระดับต่ า โดยหัวข้อดังกล่าวเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ท่ีจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อ

น าไปประเมินถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นได้อยา่งถูกตอ้ง 

 2. ก.ล.ต. ควรมีมาตรการในการกระตุ้นให้บริษัทต่างๆ เล็งเห็นความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูล  MD&A ซึ่งอาจ 

มีการน าเสนอตัวอย่างบริษัทท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลดีท่ีสุด เพื่อเป็นการสื่อสารกับผู้ใช้ข้อมูลว่าบริษัทดังกล่าวมีความ

น่าเชื่อถือค่อนข้างมาก เพื่อเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และผู้ท่ีจ าเป็นต้องใช้ข้อมูล เช่น นักลงทุน เจ้าหนี้ 

นักวเิคราะห์ นักวชิาการ นักศึกษา เป็นต้น  
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