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บทคัดย่อ  

 งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการกับ  

ผลการด าเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยการรวบรวมข้อมูลจากรายงานประจ าปี แบบแสดง

รายงาน (56-1) จากเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จ านวน 257 ชุดข้อมูล

ส าหรับปี พ.ศ.2557-2559 โดยใช้แบบสอบทานข้อมูลการเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการในการ 

เก็บรวบรวมข้อมูลของตัวแปรอิสระ และก าหนดให้ผลการด าเนินงานเป็นตัวแปรตามวัดผลโดย อัตราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ ผลการศึกษาพบวา่การเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่าย

จัดการไม่มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

เปิดเผยตามรูปแบบข้อมูลท่ีเคยเปิดเผยมาในปีก่อนและปริมาณการเปิดเผยข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลท่ีเปิดเผย

ค่อนข้างน้อย จากการท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่มีการก าหนดข้อบังคับด้าน

ปริมาณการเปิดเผยข้อมูล จึงท าให้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวขึ้นอยู่กับทัศนคติโดยรวมของผู้บริหารท่ีกระทบต่อการ

เปิดเผยขอ้มูลและสภาพแวดลอ้มของแต่ละบริษัท  

ABSTRACT 

 The objective of this research is to study relationship between Management Discussion and Analysis 

(MD&A) and performance of companies listed on the Market for Alternative Investment. The data was gathered form 

the companies’  annual report and report form 56-1 from of the Securities and Exchange Commission websites 

resulting in 275 observation, during 2015 – 2017 (2557 – 2559 BE) . In addition, this research has used quality 

assessment indicator system for MD&A disclosure to collect independent variable. The variable of performance was 

dependent variable which that was measured by return on assets and return on equity. The result demonstrate that 

Management Discussion and Analysis was not related with the Performance due to Management Discussion and 
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Analysis has disclosed pattern and quantity of disclosure has minor changed.  The Securities and Exchange 

Commission has not been specifying of disclosure quantity. Therefore it was report depending on attitude of manager 

and company’s environment. 

บทน า 

 ในปัจจุบันแนวโน้มการลงทุนในตลาดทุนมีความซับซ้อนมากขึ้นจากอดีตมากผู้ลงทุนจ าเป็นต้องมีข้อมูลให้มาก

ท่ีสุดเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนท าการลงทุนและเพ่ือการพจิารณาอยา่งรอบด้าน และเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน 

(โชติญาณ์ หิตะพงศ์, 2549) ในอดีตผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียใช้เพียงข้อมูลเชงิคุณภาพของผลตอบแทนและความเป็นไป

ได้จากการวิเคราะห์ของข้อมูลผลการด าเนินงานในอดีตเพื่อการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ข้อมูลค าอธิบายและ  

การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถวิเคราะห์การบริหารการด าเนินงานของธุรกิจในการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนนิงานในอนาคตระยะสั้นและระยะยาวได้ (Bryan, 1997)  

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD & A) คือการเปิดเผย

ข้อมูลของบริษัท รูปแบบหนึ่งท่ีเป็นผลการอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานท่ีมี

ความส าคัญ และอธิบายถึงปัจจัยหรือเหตุการณ์ท่ีมผีลกระทบต่อการด าเนินงานหรือแนวโน้มของผลกระทบต่อฐานะทาง

การเงินของบริษัทท่ีฝ่ายจัดการเห็นว่าเหตุการณ์หรือปัจจัยนั้นมีความส าคัญ โดยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่าย

จัดการ เป็นส่วนหนึ่งในแบบแสดงรายงานประจ าปี (56-1) ภายใต้ส่วนท่ี 3 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจข้อมูลมากขึ้น  

และยังช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน และช่วยส่งเสริมให้การก ากับดูแลกิจการให้ดี

ขึ้น อีกท้ังท าให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบถึงเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต (Brown and 

Tucker, 2011) โดยแนวคิดการจัดท ารายงานค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สอดคล้องกับทฤษฎีผู้มีส่วนได้

เสีย (Stakeholder Theory) (สันสกฤต วิจิตรเลขากร, 2558) ท้ังน้ีตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai : Market for Alternative 

Investment) เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งท่ีสองของประเทศไทยอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เพื่อใชร้ะดมทุนให้แก่ภาคธุรกิจของกลุ่มบริษัทขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) โดยมีลักษณะที่แตกตา่ง

จากตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยคือ มทุีนจดทะเบียนท่ีเรียกและช าระแล้ว ไมน่อ้ยกว่า 20 ล้านบาท และมีจ านวนผู้ถอื

หุ้นรายย่อยไมน่้อยกว่า 300 ราย ถือเป็นกลุ่มท่ีก าลังเตบิโตและมศีักยภาพในการพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้า

สู่ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย, 2560: ออนไลน์) 

เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีส่วนช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียวิเคราะห์คาดการณ์ผลการด าเนินงานในปีถัดไปได้ และช่วย

ประเมินผลการด าเนนิงานในปีจากการศึกษาเร่ืองดังกล่าวอาจชว่ยท าให้ผู้มสี่วนได้เสียเข้าใจถงึความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล

ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการในบริบทของประเทศไทย ดังนัน้งานวิจัยน้ีจึงมุง่เนน้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการกับผลการด าเนินงานในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งเป็นตลาดทุนท่ีส าคัญ

อกีแห่งของประเทศ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการพิจารณาการลงทุนและการคาดการณ์ผลการ

ด าเนนิงานได้อยา่งเหมาะสม 

https://dict.longdo.com/search/disclosed
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แนวคดิและทฤษฎี 

1. ทฤษฎผีู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Theory) Gray, Owen & Adams (1996) ได้อธิบายความหมายของทฤษฎีผู้มี

ส่วนได้เสีย (Stakeholder Theory) เป็นตัวแทนของผู้มอีิทธิพลต่อกิจกรรมขององค์กร ซึ่งผู้มสี่วนได้เสียขององค์กรมีจ านวน

มากและหลากหลายกลุ่ม จึงอธิบายถึงความชัดเจนของระบบพื้นฐานขององค์กร สภาพแวดล้อมขององค์กรท่ีรับรู้ได้ถึง

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ และความซับซ้อนของความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ นอกจากนี้  Feeman (2010) ได้อธิบายว่า 

ผู้มีส่วนได้เสียคือกลุ่มคนหรือบุคคลท่ีส่งผลกระทบหรือได้รับผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร โดยบางกลุ่มอาจมี

บทบาทส าคัญในการท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรวางไว ้และบางกลุ่มอาจได้รับความเสี่ยงจากการด าเนนิการ

ขององค์กรโดยตรงกล่าวคือกลุ่มของเจ้าของนั้นเอง โดยท้ังหมดท่ีได้รับผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม ท้ังนี้ผู้มีส่วนได้

เสียขององค์กรมหีลากหลายกลุ่มย่อมมวีัตถุประสงค์แตกตา่งกัน องคก์รต้องหาแนวคดิเพื่อน ามาปฏบัิตใิห้ทุกกลุ่มสามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์ โดยการท าให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจถึงข้อมูลท่ีองค์กรสื่อออกไปเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียน าข้อมูลท่ีองค์กร

สื่อสารไปวเิคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือการสื่อสารขององค์กรต้องมีความเป็นกลาง

ไม่ตอบสนองข้อมูลเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลด้านกลยุทธ์การด าเนินงานขององค์กรและ

ผลการด าเนนิงานขององคก์รได้อยา่งครบถ้วนทุกกลุ่ม 

2. การเปิดเผยข้อมูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A disclosure) ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยม์ีการก าหนดรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

(MD&A disclosure) ในคู่มอืการท าแบบแสดงรายการ 56-1 เพื่อเป็นแนวทางให้บรษัิทท่ีจดทะเบียน สามารถเปิดเผยขอ้มูล

ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนและเพียงพอต่อการน าข้อมูลไปท าการวิเคราะห์ โดยมีหัวข้อการเปิดเผยคือ 1) ภาพรวม 

ข้อมูลท่ัวไป 2) ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร 3) ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 4) สภาพ

คล่องและความเพียงพอของเงินทุน 5) ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 6) ปัจจัยท่ีมี

ผลกระทบตอ่ผลการด าเนนิงานในอนาคต (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2560) 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้วัดผลการด าเนินงานซึ่งเป็นตัวแปรตาม โดยใช้ตัววัดตามงานวิจัยของ Bryan (1997); Preston & 

O’Bannon (1997); Li & Zhang (2014 ) เป็ นอั ต ราส่ วนทางการเงินคื อ  (1) อั ต ราผลตอบแทนต่ อสิ นท รัพย ์ 

(2) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ ซึ่งสามารถสะท้อนประสิทธิภาพในการด าเนินงานหรือการสร้างก าไรจากการใช้

สินทรัพย์และเงินลงทุนได้จึงถือเป็นตัววัดท่ีเหมาะสมส าหรับการวัดผลการด าเนินงาน ส่วนการวัดค่าของค าอธิบายและ

การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ โดยใช้แบบสอบทานการเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  

(Quality assessment indicator system for MD & A disclosure) โดยมีประเด็นหลักท้ังหมด 6 ประเด็น มีหัวข้อย้อย 20  

ตามคู่มือจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1 และการวิจัยของ ฐิติมา พุทธา (2559) โดยคะแนนท่ีเปิย

เผยหารด้วยคะแนนเต็ม (Actual Scores/ Maximum Scores) ดังนัน้ค่าของคะแนนจึงอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และก าหนดตัวแปร

https://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rob+Gray%22
https://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dave+Owen%22
https://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Carol+Adams%22
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ควบคุมท้ังหมด 5 ตัววิจัยของ Li and Zhang (2014) คือ (1) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ในปีก่อน (2) อัตราส่วนเงินทุน

หมุนเวยีนเร็ว (3) อัตราการเตบิโตของก าไร (4)อัตราการเตบิโตของสินทรัพย์ (5) อัตราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี  

ตัวแบบความสัมพันธ์ท่ีใชใ้นการทดสอบสมติฐาน ตามกาวจิัยของ (Li and Zhang, 2014) 

PERFORMi,t+1  =  β0+ β1MDAi,t+ β2ROAi,t+ β3QRi,t+ β4%ΔInci,t+ β5 %Δ Assi,t+β6 ARi,t+eit 

สมติฐานการวิจัยคือ คุณภาพของการเปิดเผยข้อมูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการมีความสัมพันธ์

เชงิบวกกับผลการด าเนนิงานในงวดปีถัดไป 

โดยท่ี  

PERFORMi,t+1 = ผลการด าเนนิงานของบริษัท i ณ วันสิ้นปี t+1     

MDAi,t         = ระดับคุณภาพการเปิดเผยขอ้มูล MD&A ของบริษัท i  ณ วันสิ้นปี t   

ROAi,t         = อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ของบริษัท i ณ วันสิ้นปี t    

QR i,t        = อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว บริษัท i ณ วันสิ้นปี t 

%Δ Inci,t      = อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้บริษัท i ณ วันสิ้นปี t 

%Δ Assi,t     = อัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์บริษัท i ณ วันสิ้นปี t 

ARi,t          = อัตราการหมุนเวยีนของลูกหน้ีบริษัท i ณ วันสิ้นปี t 

  β0  =  ค่าคงที่ของสมการถดถอย (Constant) 

  β1 β2 β3 β4 β5 = ค่าคงที่ของท่ีของตัวแปรท่ี 1,2,3,4,5 

  ei,t  = ค่าความคลาดเคลื่อนของบริษัท i ณ วันสิ้นปี t 

โดยใช้แบบความสัมพันธ์ดัวกล่าวในการวิเคราะห์ผลด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 

Analysis) เพื่อวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอสิระและตัวแปรตาม  

ผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ของตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบไปด้วยตัวแปรอิสระ ( Independent 

Variables) คือ ระดับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลการเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการโดยวัดจากการใช้

แบบสอบทานการเปิดเผยค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการในการวัดค่า และ ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

คือ ผลการด าเนินงานของบริษัทปีถัดไป (PERFORMi,t+1) โดยวัดจาก อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ปีถัดไป (ROAi,t+1) และ

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นปีถัดไป (ROEi,t+1) ส่วนตัวแปรควบคุม คือ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ในปีก่อน (ROAi,t) 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (QRi,t) อัตราการเติบโตของก าไร (%Δ Inci,t) อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ (%Δ Assi,t) 

และอัตราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี (ARi,t) แสดงผลการศึกษาตาม ตรางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 อธิบายผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบสมติฐานด้วยวิธีถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)ของตัว 

               แปรท่ีมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนนิงานในอนาคต 

ตัวแปร อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ปีถัดไป  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นปีถัดไป 

 Coefficients t-statistic Prob. Coefficients t-statistic Prob. 

(Constant) 2.084 1.139 0.256 1.403 0.357 0.721 

MDAi,t -4.355 -1.171 0.242 -15.576 -1.954 0.052 

ROAi,t 0.743 15.760** 0.000 1.257 12.425** 0.000 

QR i,t -0.018 -0.072 0.942 0.067 0.128 0.899 

%Δ Inci,t -0.040 -0.463 0.644 0.062 0.355 0.738 

%Δ Assi,t 0.004 0.576 0.565 0.034 0.493 0.622 

ARi,t  -0.003 -1.197 0.232 -0.018 -0.137** 0.005 

** ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีนัยสัมพันธ์ทางสถิตท่ีิระดับ 0.01 

ดังนั้นท่ีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 การเปิดเผยข้อมูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MDAi,t)  

ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานในปีถัดไปท้ัง 2 ตัววัดผลการด าเนินงาน คือ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ในปี

ถัดไป (ROAi,t+1) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นในปีถัดไป (ROEi,t+1) ดั งนั้นจึงปฏิ เสธสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ 

ท้ังนีพ้บความสัมพันธ์ท่ีนันสัมพันธ์ทางสถิตท่ีิระดับ 0.01 พบวา่อัตราผลตอบแทนต่อสนิทรัพยใ์นปี (ROAi,t) มีความสัมพันธ์

ในทิศทางเดียวกันกับผลการด าเนินงานท้ัง 2 ตัววัดผลกาด าเนินงาน และอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (ARi,t)  

มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับผลการด าเนินงานเฉพาะตัววัดเดียวคือ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นในปี

ถัดไป (ROEi,t+1) 

การอภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาศึกษาพบว่าการเปิดเผยข้อมูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไม่มีความสัมพันธ์กับ 

ผลการด าเนนิงาน อาจเกดิจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่มกีารก าหนดรูปแบบการ

เปิดเผยของการเปิดเผยข้อมูล มีเพียงข้อแนะน าการจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการภายใต้คู่มือจัดท า

แบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1 เท่านั้น ท้ังนี้จากการศกึษาการเปิดเผยข้อมูลค าอธิบายและการวเิคราะห์

ของฝ่ายจัดการ จากการวิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีการเปิดเผยตามรูปแบบข้อมูลท่ีเคยเปิดเผยมาในปีก่อน

หน้า กล่าวคือการเปิดเผยข้อมูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลท่ีเปิดเผยค่อนข้าง

น้อย จึงท าให้ระดับการเปิดเผยข้อมูลขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้บริหาร การเปิดเผยข้อมูลจึงอาจมีความแตกต่างกัน  

ตามบริบท (โชติยญาณ์ หิตะพงศ์, 2549) ท้ังนี้ผลการด าเนินงานเป็นข้อมูลท่ีเกิดจากความสามารถการด าเนินงานของ
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บริษัท ซึ่งแปรผันตามปัจจัยท้ังภายในและภายนอกหลายๆ อย่างท้ัง เศรษฐกิจ วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทมีอยู ่ 

จึงอาจเป็นเหตุผลท่ีท าให้การเปิดเผยขอ้มูลค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการไม่มีความสัมพันธ์กับด าเนนิงาน 
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