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การเปิดเผยค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการของบรษิัท 

จดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมบริการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Disclosure of Management Discussion and Analysis of The service industry 

in the stock exchange of Thailand 

ธัญญารัตน์ หนา้งาม*  

บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าแบบอิสระเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

(MD&A) ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมบริการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

คือ แบบสอบทานข้อมูลท่ีเปิดเผยการวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ( Checklist MD&A ) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล

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

(Management Discussion and Analysis : MD&A) และวิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลการจัดท า MD&A ของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 91 บริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในรูปแบบของ

อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสูงสุด รวมไปถึงตารางการวิเคราะห์เปรียบเทียบ สรุปเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูล  

ในรูปแบบตาราง 

  ผลการศึกษา การเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

บริการในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย มรีะดับการเปิดเผย MD&A โดยภาพรวมใน ปี พ.ศ. 2557 - 2559 อยู่ในระดับ

ปานกลาง โดยในปี พ.ศ.2557 ระดับการเปิดเผย MD&A เท่ากับร้อยละ 0.56 ในปี พ.ศ.2558 ระดับการเปิดเผย MD&A 

เท่ากับร้อยละ 0.58 และ ในปี พ.ศ.2559 ระดับการเปิดเผย MD&A เท่ากับร้อยละ 0.61 โดยหัวข้อผลการด าเนินงานและ

ความสามารถในการท าก าไรมีการเปิดเผย MD&A สูงสุด และหัวข้อภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระ

นอกงบดุลมีการเปิดเผยต่ าสุด ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมบริการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ควรมีการเปิดเผย MD&A 

ให้มากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการแข่งขันธุรกิจท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการลงทุนของ

ผู้ใชข้้อมูลในอนาคต 

ABSTRACT 

This independent study aimed to investigate disclosure of management discussion and analysis (MD&A)  of 

the service industries listed in the Stock Exchange of Thailand. In this study, the MD&A checklist was used as the tool 

to collect data from part 3 no.  14 of the annual statement reports ( form 56- 1) , the Management Discussion and 
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Analysis: MD&A, and the disclosure of management discussion and analysis (MD&A) in B.E. 2557 – B.E. 2559 of 91 

companies listed in the Stock Exchange of Thailand. Descriptive statistics i.e. percentage, mean, and maximum as well 

as paired comparison analysis tables in which all data and content related were summarized and presented into table 

format. 

  The findings presented that the disclosure of management discussion and analysis (MD&A) during B.E. 2557-

B. E.2559 in an overview was rated at moderate level.  The MD&A disclosure was rated at 0.56% in B. E.  2557, 

0.58% in B. E.  2558, and 0.61% in B. E.  2559.  The highest level of MD&A disclosure was found in operation 

performance and profitability parts; while the lowest level of MD&A disclosure was found in liability and management 

of off-balance sheet parts. Service Industry Group in the Stock Exchange of Thailand Should have more disclosure of 

MD&A in order to benefit the business competition that is likely to increase and is useful in making future investment 

decisions for data users. 

 
บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  ในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นการบริโภคภาคเอกชนและรัฐบาล  

ท่ียังไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มท่ี จึงท าให้การส่งออกสินค้าท่ีเคยเป็นแรงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหดตัว  

เป็นผลจากปัญหาของปัจจัยภายใน ได้แก่ ข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยีการผลิต และปัจจัยภายนอกได้แก่การเปลี่ยนแปลง  

ในโครงสร้างการค้าของโลกกล่าวคือ แม้เศรษฐกิจโลก จะขยายตัวในอัตราเดิมแต่กลับไม่ท าให้การส่งออกของไทย

ขยายตัวสูงเช่นในอดีตประกอบกับปัจจุบันอุปสงค์ของเศรษฐกิจโลกยังฟื้นตัวแบบเปราะบางภาคเอกชนชะลอการลงทุน

เพื่อรอความชัดเจนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมส่วนการใช้จ่ายภาครัฐมีข้อจ ากัดเนื่องจากอยู่ในช่วงของการปฏิรูป

เศรษฐกิจและการลดนโยบายประชานิยมลง โดยปัจจุบันมีเพียงภาคบริการ ได้แก่ ภาคการท่องเท่ียวท่ียังคงเติบโตอย่าง

แข็งแกร่งถึงแม้จะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 17 ของ GDP และในปี 2557 ภาคบริการมีสัดส่วนอยู่ท่ีร้อยละ 52 ของ GDP  

มกีารจ้างงานในภาคดังกล่าวสูงถึงร้อยละ 49 ของการจ้างงานรวม ( วินัสยา สุรยิาธานินทร์, 2558) 

  จากสภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนหลักทรัพย์ท่ีท าให้

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก าหนดให้บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์จัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) เพื่อเป็นรายงานการเปิดเผยข้อมูลท่ีบริษัทจดทะเบียน

จัดท าขึ้นเป็นประจ าทุกปีเมื่อสิ้นรอบปีบัญชีโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เพื่อน ามาเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุน และให้ผู้ลงทุนท่ีสนใจได้ศึกษาข้อมูลในรายละเอียดและเข้าใจภาพรวม

ของบริษัท ซึ่งนักลงทุนควรให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลและรวมถึงการจัดการการก ากับดูแลกิจการและก าหนดให้

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยข้อมูลส าคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้นหรือ  

ผู้ลงทุน แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ 1.ข้อมูลท่ีเกิดขึ้นตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่งบการเงินรายไตรมาสงบการเงิน
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ประจ าปีแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 2.ข้อมูลท่ีเกิดขึ้นตามเหตุการณ์ เช่น  

การประกาศจ่ายปันผล การควบรวมกิจการ (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2556) 

  ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาการเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียนกลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมบริการมีความส าคัญในการช่วย

กระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจรวมไปถึงการใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจและช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุน  

ไม่ว่าจะเป็นท้ังในประเทศและต่างประเทศ ผู้ศึกษาคาดว่าผลการศึกษาคร้ังนี้น ามาพิจารณาใช้ประโยชน์และพัฒนาการ

จัดท าการเปิดเผยขอ้มูล (MD&A) ตามข้อก าหนดท่ีได้ปรับปรุงใหม่ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาการเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

แนวคดิทฤษฎีและเอกสารการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 1. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน (ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย, 

2552) 

  เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีสภาพคล่อง มีความยุติธรรมและเป็นไปอย่างมีระเบียบ  

ตลาดหลักทรัพย์จึงจ าเป็นต้องก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีหน้าท่ีเปิดเผยสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนใน

หลักทรัพย์ให้ประชาชนทราบ โดยสารสนเทศดังกล่าวจะตอ้งถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียน

ต้องด าเนินการ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนท่ีลงทุน ในหลักทรัพย์ของบริษัทได้รับสารสนเทศดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน  

โดยให้บริษัทจดทะเบียนทุกบริษัท จะต้องจัดท าตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งยึดถือแนวทางปฏิบัติประกอบกับต้องมีเนื้อหาใน

การเปิดเผย 

  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ56-1) (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์, 2556: ออนไลน์) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ56-1) ซึ่งเป็น รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจ าปี  

จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนสามารถเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ

ครบถ้วนเพยีงพอต่อการตัดสนิใจของผู้ลงทุนโดยมีข้อมูลท่ีส าคัญของบริษัท เชน่ ลักษณะธุรกิจ ลักษณะรายได้ โครงสร้าง

การถือหุ้นและการบริหารงาน และข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน เป็นต้น ดังนั้นจึงก าหนดให้ 

มีการน าเสนอข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นส่วนส าคัญในการเผยแพร่ให้แก่บริษัทท่ีเข้าในตลาดหลักทรัพย์  

โดยรายงานการเปิดจัดท าขึ้นเป็นประจ าทุกปีและส่งให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ภายใน 3 เดอืนนับแตว่ันสิน้สุดรอบปีบัญชโีดยแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าป ี 

  3. การจัดท าการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: 

MD&A) เป็นการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทให้ช่วงเวลาหนึ่ง  

โดยปกติแล้วส านักงานก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าป ี(แบบ 56-1) 
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เพื่ออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาของบริษัทใน

รอบปีท่ีผ่านมา  เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน 

(ส านักงานคณะกรรมการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2556)  

เอกสารและการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 

  พรดาว  ภัททกวงศ์ 2546( ) ได้ศึกษาเร่ือง การให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย  มุมมองนักวิเคราะห์ทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์  

เพื่อการศึกษาและมุ่งเน้นถึงการตระหนักถึงความส าคัญในแต่ละรายการท่ีเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 

(แบบ 56-1) และความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของแต่ละรายท่ีเปิดเผย ในการศึกษาได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ  

การท าวิจัย โดยส่งแบบสอบถามไปยังนักวิเคราะห์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และนักวิเคราะห์สินเชื่อ แล้วน าผลท่ีได้

ตามแบบสอบถามมาวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา และ Mann - Whitney U Test ผลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังนี้

พบว่าข้อมูลแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานได้รับความส าคัญสูงสุดท้ังจากนักวิเคราะห์การลงทุนในตลาด

หลักทรัพย์และนักวิเคราะห์สินเชื่อและส่วนใหญ่เห็นว่าการเปิดเผยเพียงพอ อย่างไรก็ตามข้อมูลรายการระหว่างกัน 

เป็นกลุ่มท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นอยู่ยังไม่เพียงพอ และจากการทดสอบความแตกต่าง  

ของคา่เฉลี่ยในการให้ระดับความส าคัญของนักวิเคราะห์ทางการเงิน พบว่ารายการสว่นใหญ่ไม่มคีวามแตกตา่งกันมากนัก 

   สันสกฤต วิจิตรเลขการ (2558) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ความส าคัญ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดท า  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้มีหน้าท่ีจัดท า 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดท า (MD&A) ตามข้อก าหนดส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์  โดยใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ านวน 665 

บริษัทแต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจแตกต่างกันจึงได้จ านวนท่ีใช้ท าการศึกษาท้ังสิ้น 609 บริษัทจาก

แบบสอบถามจ านวน 272 บริษัทพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าร้อยละ80 ของกลุ่มตัวอย่างมีส่วนรวมในการจัดท า 

MD&A และมากกว่าร้อยละ85 มีประสบการณ์ในการจัดท า ซึ่งอยู่กระจายทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ท่ีปฏิบัติงานอยู่ประมาณ 

1-5 ปี ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากกว่าการจัดท า MD&A โดยได้ให้ประโยชน์กับบริษัทโดยใช้

เป็นตัวช่วยในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในบริษัทเพื่อให้มีประสิทธิภาพเร่ืองปัจจัย สาเหตุ และเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบ

หรือแนวโน้มผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินและผลด าเนินงานของบริษัทเพื่อช่วยเสริมให้การก ากับดูแลกิจการของ

บริษัทดีขึ้นซึ่งสะทอ้นให้เห็นว่าผู้มีหน้าท่ีจัดท าได้ตระหนักถึงประโยชนแ์ละความส าคัญของการจัดท า และเพื่อน าผลท่ีได้มา

พิจารณาและปรับปรุงข้อก าหนดของ MD&A ให้ตรงกับข้อมูลผู้ใช้และเพื่อเป็นข้อเสนอแนะให้รู้ถึงสาเหตุปัญหาและ

อุปสรรคในการจัดท าเพื่อน าผลจากการวิจัยมาวิเคราะห์และเสนอแนวทางการแก้ไขให้เกิดประสิทธิผลมากท่ีสุดของผู้ใช้

ข้อมูล 

  ฐิติมา  พุทธา (2560) ได้ศึกษาเร่ือง การเปิดเผยการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)  

ของกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาการเปิดเผยข้อมูลในกลุ่ม
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อุตสาหกรรมการเงินในกระดาษท าการวัดระดับการเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ฝ่ายจัดการตามแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจ าป ี(แบบ56-1 ) ส่วนท่ี 3 หัวขอ้ท่ี 14 การวเิคราะห์ฝ่ายจัดการโดยน าขอ้มูลมาวเิคราะห์โดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา  

ในรูปแบบของอัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสูงสุด รวมไปถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ผลการศึกษา พบว่าระดับ  

การเปิดเผยข้อมูลการเปิดเผยการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการในภาพรวมของอุตสาหกรรมการเงินในตลาด

หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยอยูใ่นระดับปานกลาง คือการเปิดเผยระหว่าง 0.45-0.65 ซึ่งหัวขอ้ท่ีมีการเปิดเผยมากที่สุด คือ 

ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร ส่วนหัวข้อท่ีเปิดเผยน้อยท่ีสุด คือ ภาระผูกพันด้านหนี้สินและ 

การบริหารจัดการนอกงบดุล 

  มยุรี  จิตรักนที (2560) การเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัท จดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อศึกษาการเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่าย

จัดการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า  

การเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์  

แห่งประเทศไทย มีระดับการเปิดเผย MD&A  ปี 2557-2559 ระดับปานกลาง โดยเปิดเผย MD&A สูงสุดในหัวข้อผลการ

ด าเนนิงานและความสามารถในการท าก าไร และต่ าสุดในหัวข้อภาระผูกพันดา้นหนี้สนิและการบริหารจัดการ 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิโดยน าเอาวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหามาใช้ในการวิเคราะห์การ

เปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายงานประจ าปี (แบบ56-1) ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่

ประเทศไทย (www.set.or.th) ในส่วนท่ี 3 หัวข้อ 14 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) โดยเก็บข้อมูล

ตามเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 5 ข้อ รวมถึงการใช้แบบสอบถาม

ข้อมูลท่ีเปิดเผยใน MD&A (“Checklist MD&A”) จ านวน 6 หัวข้อ (ส านักงานคณะกรรมการกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์, 2556) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินระดับของการเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ในคร้ังนี้

เป็นแบบสอบทาน (Checklist MD&A) ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการวัดผลการเปิดเผยข้อมูลดังนี้ ถ้าบริษัทมีการเปิดเผยรายการ

ตามท่ีอยูใ่นแบบสอบทานจะให้คะแนนเท่ากับ 1 แตถ่้าไมม่กีารเปิดเผยขอ้มูลให้คะแนนเท่ากับ 0 และหากข้อมูลการเปิดเผย

ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยรายการใส่ N/A เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลการวิเคราะห์ตามแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าป ี 

(แบบ 56-1) ในส่วนท่ี 3 หัวข้อ 14 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: 

MD&A) พร้อมท้ังพิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามหัวข้อแบบสอบทานพร้อมการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีส านักงาน

คณะกรรมการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
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ผลการศึกษา 
ตารางที่ 1 แสดงหัวข้อการเปิดเผยค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ

ตามหัวขอ้หลักที่ ก.ล.ต. ก าหนด ในปี 2557-2559 

 

 จากตารางท่ี 1 แสดงการเปิดเผยภาพรวม ข้อมูลท่ัวไป กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ โดยค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ 

ในค่าดัชนใีนเกณฑ์ ต่ า ในปี พ.ศ.2557-2558 และในปี พ.ศ.2559 มคี่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่นค่าดัชนเีพิ่มขึ้นจากเดิมโดยอยู่ใน

เกณฑ์ ปานกลาง ถึงแม้ว่าบ้างรายการในหัวข้อจากการเปิดเผยภาพรวม ข้อมูลท่ัวไปอยู่ในระดับสูงก็ตามซึ่งพบว่าตั้งแตปี่ 

พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ.2559 แสดงให้เห็นขอ้มูล ดังนี ้

 ปี พ.ศ. 2557 มีจ านวนบริษัทท้ังหมด 91 บริษัทมีค่าเฉลี่ยรวมของดัชนีการเปิดเผยหัวข้อภาพรวมและข้อมูลท่ัวไป 

การเปิดเผย MD&A อยู่ในระดับต่ า คิดเป็นค่าเฉลี่ย 0.42 โดยเร่ืองท่ีมีการเปิดเผยเป็นอันดับหนึ่งคือ สรุปภาพรวม 

การด าเนินงานธุรกิจหลักรวมถึงอธิบายปัจจัยท่ีท าให้มีการเปลี่ยนแปลงส าคัญคิดเป็นค่าเฉลี่ย 0.85 เร่ืองท่ีมีการเปิดเผย

รองลงมาคืออธิบายภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีมีผลต่อการด าเนินงานคิดเป็นค่าเฉลี่ย 0.79 และเร่ืองท่ีเปิดเผย

ข้อมูลต่ าสุด คือหัวขอ้อธิบายถึงรายการท่ีไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ า (non-recurring items) คิดเป็นค่าเฉลี่ย 0.01 

กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ดัชน ี ดัชน ี ดัชน ี

การเปดิเผย การเปดิเผย กาเปดิเผย 

1. ภาพรวม ข้อมูลท่ัวไป 
0.42 

ต่ า 

0.43 

ต่ า 

0.46 

ปานกลาง 

2. ผลการด าเนนิงาน และความสามารถในการท าก าไร 
0.96 

สูง 

0.96 

สูง 

0.95 

สูง 

3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สนิ 
0.62 

ปานกลาง 

0.65 

ปานกลาง 

0.72 

สูง 

4. สภาพคลอ่งและความเพียงพอของเงินทุน 
0.62 

ปานกลาง 

0.64 

ปานกลาง 

0.67 

สูง 

5. ภาระผูกพันดา้นหนี้สนิและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 
0.16 

ต่ า 

0.18 

ต่ า 

0.19 

ต่ า 

6. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอ่ผลการด าเนนิงานในอนาคต 
0.56 

ปานกลาง 

0.59 

ปานกลาง 

0.64 

สูง 

ระดับการเปิดเผยรวม 
0.56 

ปานกลาง 

0.58 

ปานกลาง 

0.61 

ปานกลาง 
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 ปี พ.ศ. 2558  มจี านวนบริษัทท้ังหมด 91 บริษัทมคี่าเฉลี่ยรวมของดัชนกีารเปิดเผยหัวข้อภาพรวมและข้อมูลท่ัวไป 

การเปิดเผย MD&A อยู่ในระดับต่ า คิดเป็นค่าเฉลี่ย 0.43 โดยเร่ืองท่ีมีการเปิดเผยเป็นอันดับหนึ่งคือ สรุปภาพรวม 

การด าเนินงานธุรกิจหลักรวมถึงอธิบายปัจจัยท่ีท าให้มีการเปลี่ยนแปลงส าคัญคิดเป็นค่าเฉลี่ย 0.85  เร่ืองท่ีมีการเปิดเผย

รองลงมาคืออธิบายภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 0.84 และเร่ืองท่ีเปิดเผย

ข้อมูลต่ าสุด คือหัวขอ้อธิบายถึงรายการท่ีไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ า (non-recurring items) คิดเป็นค่าเฉลี่ย 0.02 

 ปี พ.ศ. 2559  มจี านวนบริษัทท้ังหมด 91 บริษัทมคี่าเฉลี่ยรวมของดัชนกีารเปิดเผยหัวข้อภาพรวมและข้อมูลท่ัวไป 

การเปิดเผย MD&A อยู่ในระดับต่ า คิดเป็นค่าเฉลี่ย 0.46 โดยเร่ืองท่ีมีการเปิดเผยเป็นอันดับหนึ่งคือ เร่ืองการอธิบายแยก

ตามสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจส าคัญ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 0.86 เร่ืองท่ีมีการเปิดเผยรองลงมาคือสรุปภาพรวม 

การด าเนินงานธุรกิจหลัก รวมถึงอธิบายปัจจัยท่ีท าให้มีการเปลี่ยนแปลงส าคัญคิดเป็นค่าเฉลี่ย 0.84 และเร่ืองท่ีเปิดเผย

ข้อมูลต่ าสุด คือหัวขอ้อธิบายถึงรายการท่ีไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ า (non-recurring items) คิดเป็นค่าเฉลี่ย 0.02 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

  การศึกษาเร่ืองการเปิดเผยค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

ธุรกิจการบริการในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยสามารถอภปิรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

  การศึกษาพบว่า ระดับการเปิดเผยข้อมูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการในภาพรวมของกลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการเปรียบเทียบ 3 ปี จ านวน 91 บริษัทโดยภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการมีการเปิดเผย  MD&A  

อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของ ฐิตมิา พุทธา (2560) และมยุรี จิตรักนที (2560) ท่ีได้ศึกษาระดับการ

เปิดเผยขอ้มูลการเปิดเผยการวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการในภาพรวม ผลการศึกษาพบวา่ ภาพรวมการเปิดเผย 

MD&A ของอุตสาหกรรมการเงินและภาพรวมการเปิดเผย MD&A ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มีการเปิดเผยอยู่ในระดับ

ปานกลาง 

  การศึกษาพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมบริการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประไทย มีการระดับการเปิดเผย MD&A  

อยู่ในระดับปานกลาง โดยหัวข้อผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไรมากท่ีสุด เนื่องมาจากบริษัทใน

อุตสาหกรรมบริการได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูล โดยสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สันสกฤต   

วิจิตรเลขการ (2558) และ พรดาว  ภัททกวงศ์ (2546) พบว่า ข้อมูล MD&A มีประโยชน์ในการช่วยสื่อสารข้อมูลกับผู้มี 

ส่วนได้เสียของกิจการอยา่งมีประสิทธิผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท

ฯ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามได้เล็งเห็นความส าคัญของการเปิดเผยในส่วนผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร

มากที่สุด โดยให้เหตุผลสนับสนุนว่าการจัดท าข้อมูล MD&A มปีระโยชนต์อ่การตัดสินใจกับผู้ลงทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการแขง่ขันของอุตสาหกรรมบริการและเป็นแนวทางในการรับมอืกับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 
 

ข้อค้นพบจากการศึกษา 
 

  1. บริษัทท่ีจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการการเปิดเผยในหัวขอ้

ในภาพรวมของการเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการตามเกณฑ์พื้นฐาน  มีการเปิดเผยอยู่ในระดับ 

ปานกลาง ซึ่งอยู่ในดัชนีท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลระหว่าง 0.45-0.65 พบว่าบางหัวข้อท่ีมีอัตราการเปิดเผยต่ า โดยเฉพาะใน
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หัวข้อภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล ส่วนท่ีมีอัตราการเปิดเผยสูง อยู่ในหัวข้อผลการ

ด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไรโดยส่วนใหญ่มกีารเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อตา่งๆ มีเพิ่มขึ้นอาจเนื่องมาจากในปี 

พ.ศ.2557 มีการน าคู่มือจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รูปแบบใหม่มาปรับใช้ซึ่งอาจต้องใช้เวลาใน

การศึกษาและท าความเข้าใจ 

2. การแสดงหัวข้อในภาพรวมในการเปิดเผยค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการตามเกณฑ์พื้นฐานของกลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการยังคงเป็นการเปิดเผย  MD&Aอยู่ในระดับปานกลาง โดยหัวข้อท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลในเร่ือง  

ผลการด าเนนิงาน และความสามารถในการท าก าไร มกีารเปิดเผยขอ้มูล MD&A อยู่ในระดับสูงท่ีสุด โดยใชค้ าอธิบายและ

ตัวเลขท่ีแสดงผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในการประกอบค าอธิบายและเปรียบเทียบกับตัวเลขอา้งอิงและอธิบายปัจจัยหรือ

สาเหตุท่ีชัดเจน ซึ่งในหัวขอ้ดังกล่าวมแีนวโนม้ในการเปิดเผยท่ีเพิ่มมากขึน้โดยใช้เป็นขอ้มูลในการระดมเงินทุน 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งน้ี 
 

    1. บริษัทท่ีก าลังท าการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทควรให้ความส าคัญและท าความ

เข้าใจเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลค ามีเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการโดยเฉพาะเร่ือง ภาระผูกพันหนี้สินและการบริหาร

จัดการภาระนอกงบดุล เพราะจากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวมกีารเปิดเผยข้อมูลในระดับต่ าถึงแมจ้ะเป็นข้อมูลท่ีเป็นเชงิลบ

กับบริษัทก็ตามแต่ข้อมูลสะท้อนให้ผู้ลงทุนเห็นว่าเป็นข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้เพื่อประเมินถึงผลลัพธ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อ  

ผู้ลงทุน และให้ความเชื่อม่ันวา่บริษัทสามารถจัดการภาระหนีส้ินท่ีเกิดขึ้น 

  2. ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการ

เปิดเผยโดยอาจมีการจัดอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้จัดท าข้อมูลและบริษัทควรค านึงถึงความส าคัญ

ในการเปิดเผยข้อมูลและการเพิ่มความเข้าใจให้กับนักลงทุนเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการตัดสินใจและเป็นช่องทางในการ

สื่อสารเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของข้อมูลท่ีได้รับซึ่งจากการศึกษาคร้ังนี้พบว่ายังมีบางบริษัทท่ีมีการเปิดเผยข้อมูล

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการอยู่ในระดับต่ าโดยอาจเพิ่มมาตรการกระตุ้นให้แต่ละอุตสาหกรรมให้

ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้เกิดการพัฒนาให้ข้อมูลน่าสนใจและน าไปใช้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

ลงทุน 
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 

  ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบการเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการระหว่าง

กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นเพื่อเปรียบเทียบหรือหาความสัมพันธ์ของการเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการต่อ

ผลการด าเนินงานของบริษัทและก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนพื้นฐาน ท่ีชัดเจนโดยการก าหนดจากจ านวนค า  

จ านวนบรรทัดหรือจ านวนหนา้ที่เปิดเผยในการให้คะแนนเป็นต้น 
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