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การเปิดเผยค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการของบรษิัทจดทะเบียน 

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Disclosure of Management Discussion and Analysis of Companies Listed 

in Technology Industry on The Stock Exchange of Thailand 

มยุรี  จิตรักนที*  และภูรทิัต อนิยา * *  

บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของ

บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ                      

แบบสอบทานข้อมูลท่ีเปิดเผยการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (“Checklist MD&A”) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล                     

จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 3 ข้อ 14 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

(Management Discussion and Analysis :  MD&A)  และวิ เคราะห์การเปิดเผยข้อมูลการจัดท า  MD&A ของบริษัท               

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 36 บริษัท ตั้งแต่ปี 2557-2559 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ในรูปแบบของอัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสูงสุด  

       ผลการศึกษาพบว่า การเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัท ในกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีระดับการเปิดเผย MD&A ปี 2557-2559 ระดับปานกลาง โดยเปิดเผย 

MD&A สูงสุดในหัวข้อผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร และต่ าสุดในหัวข้อภาระผูกพันด้านหนี้สินและ                   

การบริหารจัดการภาระนอกงบดุล การศึกษายังพบวา่ บางบริษัทมรีะดับการเปิดเผย MD&A อยู่ในระดับต่ า และมีแนวโน้ม

การเปิดเผยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ควรมีการเปิดเผย 

MD&A ให้มากขึ้น เพื่อเป็นประโยชนต์อ่นักลงทุนและผู้มสี่วนได้เสียในบริษัท    

ABSTRACT  

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

of companies listed in technology 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 36 companies listed in technology industry on the Stock 
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Exchange of Thailand were collected from year 2014 – 2016. In addition, descriptive statistic methods, including ratio, 

average, and maximum scores, were employed in the analysis. 

The data revealed that the MD&A of companies listed in technology industry on the Stock Exchange of 

Thailand from year 2014 – 2016 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” .  

The study also found that some companies had a low level of MD&A disclosure with a low tendency to increase the 

disclosure level. The companies listed in technology industry on the Stock Exchange of Thailand should disclosure their 

MD&A more since it is beneficial for the investors and the company stakeholders.  

บทน า  
เนื่องจากการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) เป็นการเปิดเผยข้อมูลของกิจการ โดยฝ่ายจัดการ

ระดับสูง ซึ่งได้อธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเร่ืองฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ีมีนัยส าคัญ รวมถึงปัจจัย                          

สาเหตุท่ีมีผลกระทบ หรือมีแนวโน้มท่ีจะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น 

MD&A จึงเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับนักลงทุนท่ีใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมถึงผู้มสี่วนได้เสียอ่ืน ๆ ใชเ้ป็นข้อมูล

ส าหรับวิเคราะห์กิจการ และเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบหรือแนวโน้มท่ีจะมีผลกระทบต่องบการเงิน และผลการด าเนินงาน                                

ของบริษัทได้  ซึ่งปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเร่ิมวเิคราะห์และวิจัยตลาด                   

ท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย  โดยอนาคตมีการคาดการณ์จากส านักวิจัยต่างๆ  ว่าจะเกิดยุคอุตสาหกรรม 4.0 นั่นคือ ยุคท่ีประเทศไทย                       

สามารถสร้างรายได้มหาศาล และมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตอย่างมาก ดังนั้น อุตสาหกรรมเทคโนโลยีจึงมีความส าคัญ                             

ในเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อให้ประเทศมีความแข็งแกร่งในด้านเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน   การวิเคราะห์และ

ค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) จึงมคีวามส าคัญต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลย ีเพื่อใชป้ระกอบการตัดสินใจของนักลงทุน            

ในอนาคต 

การศึกษาในอดีตเกี่ยวกับการเปิดเผยพบว่า การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ส่วนท่ีเป็น

เนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยหรือเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อฐานะการเงิน หรือการด าเนินงานในอนาคต และตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน                  

ท่ีไม่เป็นตัวเงิน ยังคงเป็นปัญหาและอุปสรรคในระดับมากท่ีสุด (สันสกฤต วิจิตรเลขการ, 2558) ประกอบกับ                 

การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) แบบเดิม ไมไ่ด้อธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ได้วเิคราะห์

ตัวเลขรายการในงบการเงิน รวมถึงไม่มีการใช้กราฟหรือตารางประกอบการอธิบายเชิงวเิคราะห์ เพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจ

ง่าย โดยเฉพาะผลกระทบท่ีมีนัยส าคัญทางด้านลบต่อกิจการ ขาดการเชื่อมโยงตัวเลขทางการเงินกับปัจจัยภายนอกและ

ภายใน ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเหลา่นีจ้ึงท าให้มีการปรับปรุงแบบ 56-1 แบบใหม ่ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management 

Discussion and Analysis : MD&A) เพื่อท าให้ทราบการเปิดเผยข้อมูล MD&A ตามข้อก าหนดท่ีได้ปรับปรุงใหม่ ผู้ศึกษา   

คาดว่าผลการศึกษาครัง้นี้น ามาพิจารณาการใชป้ระโยชน ์และพัฒนาการจัดท า MD&A ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยตีอ่ไป         
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แนวคดิและทฤษฎี  

1. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน 

 เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีความยุติธรรม โปร่งใส มีสภาพคล่องและเป็นระเบียบ 

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงได้ก าหนดให้บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยต์้องเปิดเผยข้อมูล

สารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการตัดสินใจ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ ซึ่งสารสนเทศจะต้องมีความถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อ

เวลา เพื่อให้เป็นไปตามการเปิดเผยสารสนเทศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ก าหนดแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน โดยให้บริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทท าตามอย่างเคร่งครัด                          

(ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย, 2552)  

2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1)  

การรายงานการเปิดเผยข้อมูลท่ีบริษัทจดทะเบียน (“บริษัท”) จัดท าขึ้นเป็นประจ าทุกปีและส่งให้ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ซึ่ง ก.ล.ต.                     

จะน าแบบ 56-1 เผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุนบนเว็บไซด์ของ ก.ล.ต. ต่อไป โดยวัตถุประสงค์ของการจัดท าแบบ 56-1                     

เพื่อให้ผู้ลงทุนท่ีสนใจได้ศึกษาข้อมูลในรายละเอียดและเข้าใจภาพรวมของบริษัทเนื้อหาสาระของแบบ 56-1 (ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2556)  

3. การจัดท าการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : 

MD&A) (ส านักงานคณะกรรมการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2556) 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ คือ การอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับฐานะการเงินและ                    

ผลการด าเนนิงานของบริษัทในชว่งเวลาหนึ่ง  โดยปกติแล้วส านักงานก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวใน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) เพื่ออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการ

ด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

นอกเหนอืจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพยีงอย่างเดียว โดยใชแ้บบสอบทานข้อมูลท่ีเปิดเผยใน MD&A ส าหรับแบบ 56-1 

(Checklist MD&A) เป็นเครื่องมือเพื่อชว่ย ในการสอบทานความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย 

6 หัวข้อดังตอ่ไปน้ี 

1. ภาพรวม   2. ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร   3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สนิ  

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน   5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล  

6. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอ่ผลการด าเนนิงานในอนาคต 

 

 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                           ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม 2561) 

 

Vol. 4 No. 1  (January – March 2018)   270 

 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

มนธิชา  ศุภโอภาสพันธ์ุ (2558) ศึกษาการตอบสนองของตลาดต่อการเปิดเผยค าอธิบายและบทวิเคราะห์                         

ผลการด าเนินงาน (MD&A) ส าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า แนวโน้ม

บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มท่ีเปิดเผย MD&A ในปี 2556 จะเป็นบริษัทท่ีมีก าไรมากกวา่บริษัทท่ีขาดทุน และจะเปิดเผย MD&A 

มากกว่าส าหรับบริษัทท่ีมีผลการด าเนินงานดีขึ้นจากงวดเดียวกันในปีก่อน ส่วนปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ ได้บั งคับใช้           

ข้อบังคับใหม่พบว่า กลุ่มบริษัทท่ีเปิดเผย MD&A โดยสมัครใจส่วนใหญ่คือบริษัทท่ีมีก าไร แต่มีบางบริษัทท่ียังไม่เปิดเผย 

MD&A ถึงแมว้า่ตลาดหลักทรัพย์จะมีขอ้บังคับใหมใ่ห้เปิดเผย  

สันสกฤต  วิจิตรเลขการ (2558) ศึกษาความส าคัญ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดท าการวิเคราะห์และ

ค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ผลการศึกษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในการจัดท า MD&A โดยเฉพาะ

ในสว่นของผลการด าเนนิงานและความสามารถในการท าก าไร ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอย่างมากว่าข้อก าหนดและ

แนวทางในการจัดท า MD&A ท่ีได้มกีารปรับปรุงนัน้ช่วยลดปัญหาการจัดท า MD&A ให้น้อยลง 

ขวัญหทัย  มิตรภานนท์ (2560) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานทางการเงินกับระดับการเปิดเผย

ข้อมูลของบริษัทหมวดธุรกิจยานยนต์และหมวดธุรกิจชิ้นส่วนอีเล็คทรอนิกส์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย  ผลการศึกษาพบวา่บริษัทในหมวดธุรกิจยานยนต์และหมวดช้ินสว่นอีเล็คทรอนิกสม์กีารเปิดเผยข้อมูลในภาพรวมและ

ตามขอ้ก าหนดอยูใ่นระดับปานกลาง                    

วิธีการด าเนินการวิจัย  

1. ขนาดตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้คือ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตัง้แต ่ปี 2557-2559 จ านวน 36 บริษัท 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

          ในการศึกษาครัง้นี้ได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหลง่ทุตยิภูม ิ(Secondary Data) โดยเก็บขอ้มูลจาก 

1. ข้อมูลในแบบแสดงรายงานประจ าปี (แบบ 56-1) ของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจากเว็บไซต์ของ                 

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

โดยพิจารณาเกณฑ์ตามข้อเสนอแนะท่ี (ก.ล.ต.) ก าหนด 6 หัวข้อ ตามแบบสอบทานข้อมูลท่ีเปิดเผยในMD&A (Checklist 

MD&A) (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2556) 

2.  การค้นคว้าผ่านอินเตอร์เน็ต จากบทความ งานวิจัยและเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

3. เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินระดับการเปิดเผยการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) คร้ังนี้ได้แก่ 

แบบสอบทานข้อมูลท่ีเปิดเผยใน MD&A (Checklist MD&A) โดยมีแนวทางในการให้คะแนน คือ ถ้าบริษัทมีการเปิดเผย
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รายการตามแบบสอบทานจะให้คะแนนเท่ากับ 1 แต่ถ้าไม่เปิดเผยรายการจะให้คะแนนเท่ากับ 0 ถ้าบริษัท                        

โดยมีรายการท่ีควรเปิดเผยตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 3 ข้อ 14 การวิเคราะห์และ

ค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลการจัดท า MD&A ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์                              

แห่งประเทศไทย โดยการพิจารณาเนื้อหาของข้อมูลท่ีเปิดเผยเกี่ยวกับ MD&A โดยใช้แบบสอบทานข้อมูลท่ีเปิดเผยใน 

MD&A (Checklist MD&A) เป็นตัววัดผลการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งมีแนวทางการให้คะแนนดังนี้ หากบริษัทได้มีการเปิดเผย

ข้อมูลตามรายการในแบบสอบทาน  (“Checklist MD&A”) จะให้คะแนนเท่ากับ 1 แตห่ากไมม่กีารเปิดเผยขอ้มูลจะให้คะแนน

เท่ากับ 0  โดยการใช้ดัชนีการเปิดเผยข้อมูล (MD&A Disclosure Index : MD&A Index) ในรูปอัตราส่วนของคะแนนรวม                           

ท่ีแต่ละบริษัทได้รับจรงิกับคะแนนรวมสูงสุดท่ีคาดวา่จะได้รับ 

2. น าดั ชนีการ เ ปิด เผยข้อมูลจ าแนกตามระดับการ เ ปิด เผยข้อมูล ระดับ  ตาม เกณฑ์ของ  

อลิศรา  ผลาวรรณ์ (2547) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 1. ดัชนีท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลมากกว่า 0.65  อยู่ในระดับสูง   

2. ดัชนีท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลระหว่าง 0.45-0.65  จัดอยู่ในระดับปานกลาง  3. ดัชนีท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลน้อยกว่า 0.45  

จัดอยู่ในระดับต่ า 

ผลการศึกษาการอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

  ผลการศกึษา 

การเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี                       

ในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตารางที่ 1 แสดงระดับการเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการตามหัวข้อหลักท่ี ก.ล.ต. ก าหนดระหว่าง                    

               ปี 2557-2559 

หัวข้อ 

ระดับการเปดิเผย  

(แปลผล) 

2557 2558 2559 

1. ภาพรวม 0.53 

กลาง 

0.55 

กลาง 

.056 

กลาง 

2. ผลการด าเนนิงานและความสามารถในการท าก าไร 0.94 

สูง 

0.94 

สูง 

0.94 

สูง 

3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สนิ 0.49 

กลาง 

0.55 

กลาง 

0.53 

กลาง 
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4. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สนิ 0.56 

กลาง 

0.58 

กลาง 

0.59 

กลาง 

5. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สนิ 0.17 

ต่ า 

0.22 

ต่ า 

0.19 

ต่ า 

6. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอ่ผลการด าเนนิงานในอนาคต 0.42 

ต่ า 

0.44 

ต่ า 

0.51 

กลาง 

ระดับการเปดิเผยรวม 0.52 

กลาง 

0.55 

กลาง 

0.56 

กลาง 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ปี 2557-2559 บริษัทมีระดับการเปิดเผย MD&A อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการเปิดเผย

เพิ่มขึ้นในแต่ละปีเพยีงเล็กน้อย และเมื่อพิจารณาตามหัวข้อท่ีต้องเปิดเผย พบวา่ ปี 2557-2559 บริษัทมรีะดับการเปิดเผย MD&A 

สูงสุดเหมือนกันในระดับสูงในหัวข้อผลการด าเนินงาน  และความสามารถในการท าก าไร และมีระดับการเปิดเผย MD&A ต่ าสุด

เหมอืนกันในระดับต่ าในหัวข้อภาระผูกพันดา้นหนี้สนิและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล  

ตารางที่ 2 จ านวนบริษัทท่ีเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการตามระดับการเปิดเผยของบริษัทในธุรกิจ 

                อุตสาหกรรมเทคโนโลยใีนตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ระดับการเปดิเผยข้อมลู 

บริษัทที่เปดิเผยข้อมลู 

2557 2558 2559 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดับสูง มากกว่า 0.65 9 25.00 12 33.33 11 30.56 

ระดับปานกลาง 0.45-0.65 15 41.67 12 33.33 13 36.11 

ระดับต่ า นอ้ยกว่า 0.45 12 33.33 12 33.34 12 33.33 

รวม 36 100.00 36 100.00 36 100.00 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ปี 2557 บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                   

มรีะดับการเปิดเผยขอ้มูลมากที่สุดอยูใ่นระดับปานกลาง ปี 2558 บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยใีนตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยมีระดับการเปิดเผยข้อมูลเท่ากันท้ัง 3 ระดับ และปี 2559 บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี                   

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีระดับการเปิดเผยข้อมูลมากท่ีสุดอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งท้ัง 3  ปี มีระดับ 

การเปิดเผยแตกต่างกันเพยีงเล็กน้อย 
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  การอภปิรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่า บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลายบริษัท                       

มีการเปิดเผยต่ า ซึ่งมี 1 ใน 3 ของบริษัทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเปิดเผยต่ า  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของมนธิชา ศุภโอภาสพันธ์ุ (2558) พบว่า บางบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

แห่งประเทศไทย มีการเปิดเผย MD&A น้อย โดยบริษัทท่ีเปิดเผย MD&A น้อย อาจเป็นเพราะส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้มบีทลงโทษส าหรับบริษัทท่ีเปิดเผย MD&A น้อย 

  ผลการศึกษาพบว่า บริษัทมีระดับการเปิดเผย MD&A อยู่ในระดับปานกลาง โดยเปิดเผย MD&A สูงสุดในหัวข้อ             

ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสันสกฤต  วิจิตรเลขการ (2558) 

พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นความส าคัญของการเปิดเผยในสว่นผลการด าเนนิงานและความสามารถในการท าก าไรมาก

ท่ีสุด อาจเป็นเพราะอธิบายถึงผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร รวมถึงการใช้ตัวเลขท่ีแสดงการ

เปลี่ยนแปลง ผลการด าเนนิงานฯ ส าคัญ ได้แก่ อัตราก าไรขั้นตน้ อัตราก าไรสุทธิ ฯลฯ  

ผลการศึกษาพบว่า บริษัทมีระดับการเปิดเผย MD&A อยู่ในระดับปานกลาง โดยเปิดเผย MD&A ปานกลางใน

หัวข้อภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของขวัญหทัย  มิตรภานนท์ (2560) พบว่า บริษัทมีระดับการเปิดเผยข้อมูล

แบบ 56-1 ในส่วนของภาพรวมและตามข้อก าหนดอยู่ในระดับปานกลาง  

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

จากการศึกษาการเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี                

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทยังเปิดเผยข้อมูลไม่ครบตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ             

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนด โดยมีข้อเสนอแนะ คือ บริษัทควรเปิดเผย MD&A ในส่วนหัวข้อภาระผูกพันด้านหนี้สนิ

และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุลให้มากขึ้น เพื่ออธิบายให้ผู้ลงทุนเข้าใจภาระผูกพันหรือหนี้สินท่ีเกิดขึ้นแล้ว  

และจะครบก าหนดในแต่ละช่วงเวลาในอนาคต และอธิบายลักษณะภาระผูกพันต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสม

ของแต่ละธุรกิจ                 

ข้อเสนอแนะในการศกึษาครั้งต่อไป 

การศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาการเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ของบริษัท                           

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท้ังหมด เพื่อให้ทราบการเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของ 

ฝ่ายจัดการ (MD&A) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียใน

บริษัทสามารถน าเอาข้อมูลไปใช ้และเป็นแนวทางในการปฏบัิติ 
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