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และอุตสาหกรรมอาหารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)  

ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การศึกษา คือ กระดาษท าการวัดระดับการเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 6 หัวข้อ 20 รายการ โดยท าการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56 -1) แบบส่วนท่ี 3 หัวข้อ 14 การวิเคราะห์และค าอธิบายของ 

ฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม

อาหารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2557 – 2559 จ านวนท้ังหมด 48 บริษัท โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  

ในรูปแบบของอัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสูงสุด รวมไปถึงตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบ ผลการศึกษาพบว่า  

ระดับการเปิดเผยข้อมูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหารอยูใ่นระดับปานกลาง ดัชนกีารเปิดเผยระหว่าง 0.45 - 0.65 ซึ่งกลุ่มท่ีเปิดเผยมากที่สุดคือ กลุ่มธุรกิจ

การเกษตร มีการเปิดเผยอยู่ในระดับสูง รองลงมาคือ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม มีการเปิดเผยอยู่ในระดับปานกลางหัวข้อ

ท่ีมีการเปิดเผยมากสุดคือ ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร ส่วนหัวข้อท่ีมีการเปิดเผยน้อยสุดคือ  

ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล  เมื่อจัดกลุ่มแบ่งตามขนาดของกิจการ พบว่า บริษัทท่ีมี

ขนาดใหญ่มีการเปิดเผยในระดับสูงกว่าบริษัทขนาดเล็ก แต่ก็ยังเปิดเผยอยู่ในระดับปานกลาง การแบ่งระดับการเปิดเผย

ตามโครงสร้างผู้ถือหุ้น บริษัทท่ีระดับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยู่ในระดับ 10.01 – 25.00% การแบ่งระดับการ

เปิดเผยโดยแบ่งตามผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Big 4 และ Non-Big 4 พบว่า บริษัทท่ีตรวจสอบโดย Big 4 และ Non-Big 4  

มกีารเปิดเผยขอ้มูลในระดับปานกลาง  

 โดยสรุป การเปิดเผยข้อมูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม

อาหารในระหว่างปี พ.ศ.2557 – 2559 มีแนวโน้มการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตามบางบริษัทยังมกีาร

เปิดเผยข้อมูลในระดับปานกลาง เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้เป็นการเปิดเผยตามความสมัครใจของแต่ละบริษัท 

ดังนัน้ ควรจะมหีนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความรู้และจัดอบรมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเตมิ เพื่อเป็นประโยชนแ์ก่บริษัท

ท่ีท าการเปิดเผยขอ้มูลได้อย่างถูกต้อง และเป็นประโยชนแ์ก่ผู้ลงทุนและผู้มสี่วนได้เสียของบริษัท 

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบญัชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ABSTRACT  

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

listed in agro and food industry on the Stock Exchange of Thailand (SET) .  The working paper on measurement of 

disclosure level consisting of 6 parts with 20 lists was used as the tool to collect data from Part 3 Item No. 14 of the 

Annual Statement (form 56-1) and Management Discussion and Analysis: MD&A of the total of 48 companies listed 

in agro and good industry on SET during B.E. 2557 – B.E. 2559. Data obtained were, then, analyzed by the 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) of those companies 

listed in agro and food industry was rated at moderate level with the disclosure index at 0.45-0.65. Agro-business 

group was the most disclosure group with high level of disclosure; followed by food and beverage business group, of 

which the disclosure was rated at moderate level.  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.  In consideration of business size, the large sized business had higher level of disclosure 

than the small sized business; but its disclosure was rated at moderate level. In consideration of stakeholder’s structure, 

the companies with 10.01-25.00% of major stakeholders had high level of disclosure as they needed to present and 

propose opportunity to those investors who were interested in being a part of company’s stakeholders. In consideration 

of authorized audits:  Big 4  and Non-Big 4 , the MD&A disclosures of companies getting audited by both Big 4  and 

Non-Big 4 were rated at moderate level. 

In summary, the MD&A disclosure of agro and food industry during B.E 2557 – B.E 2559 tended to slightly 

increase. However, since the MD&A disclosure was conducted in an extent of voluntary disclosure, the MD&A disclosure 

of some companies had still been rated at moderate level.  In connection with this regards, there should be an agent 

to conduct knowledge dissemination and organize training workshops on MD&A disclosure as it would be beneficial to 

the certain company that disclosed the correct information and useful for the company’s investors and stakeholders. 

บทน า  

ในปัจจุบันอัตราแนวโน้มประชากรเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จึงมีความจ าเป็นต้องมีการบริโภคเพิ่มขึ้น ดังนั้นกลุ่มธุรกิจ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย ในปี  2559 จึงมีโอกาสเจริญเติบโตสูงขึ้นร้อยละ 5.8% (สถาบันอาหาร 

กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) การพัฒนาของอุตสาหกรรมอาหารมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทย จากข้อมูลส านักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระบุว่าประเทศไทยมีผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอาหารประมาณ 
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110,000 รายและโดยเฉลี่ยอุตสาหกรรมอาหารมีมูลค่าผลผลิตรวม 1.6 ล้านล้านบาท โดยผลผลิตท่ีส าคัญ  

5 อันดับแรกคือ กลุ่มข้าวและธัญพืช รองลงมาคือกลุ่มสินค้าประมง กลุ่มเคร่ืองดื่ม น้ ามันและไขมันพืช และเนื้อสัตว์ 

ตามล าดับประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารสุทธิล าดับท่ี 5 ของโลกรองจากบราซิล อาร์เจนตินา สหรัฐอเมริกา 

และเนเธอร์แลนด์ (วิฑูรย์  สิมะโชคดี , 2559) ตลาดอาหารของไทยนั้นร้อยละ 59.8 อยู่ในเอเชีย รองลงมาได้แก่  

กลุ่มประเทศในอเมริกาเหนือ 13.2% , ยุโรป (11.7%) และแอฟริกา (10.2%) การส่งออกสินค้าอาหารไทยปี 2559  

คาดว่าจะมีมูลค่า 950,000 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากแผนงานและโครงการพัฒนา

เศรษฐกิจและกระตุ้นการลงทุนของภาครัฐ เงินบาทอ่อนค่าเทียบกับเงินสกุลหลัก ต้นทุนการผลิตและขนส่งลดลง 

ตามราคาน้ ามันและวัตถุดิบน าเข้า เศรษฐกิจท่ีขยายตัวจากการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศท่ีมีศักยภาพดีประเทศ

กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม เป็นประเทศในกลุ่ม ASEAN ท่ีมีแนวโน้มเศรษฐกิจโตต่อเนื่องและยังมีแร่ธาตุทรัพยากร 

อุดมสมบูรณ์ และยังมีค่าจ้างแรงงานไม่สูงนักจึงส่งผลท าให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคเกษตรเพิ่มขึ้น กลุ่มธุรกิจ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหารถือเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีรัฐบาลส่งเสริมให้เป็นครัวของโลก  

(สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) บริษัทจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีจ านวน 48 ราย ซึ่งแบ่งเป็นธุรกิจการเกษตร จ านวน 11 ราย ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 

จ านวน 37 ราย (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558) การผลิตอาหารของไทยพึ่งพาแหล่งวัตถุดิบจากผลผลิตทาง

การเกษตรในประเทศเป็นหลักและมกีารน าเข้าบางส่วนในปี 2557 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคเกษตร (ไมร่วม

ป่าไม้) คิดเป็น 1.37 ล้านล้านบาทหรือมสีัดส่วนร้อยละ 10.5 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Nominal Gross 

Domestic Product: GDP) โดยแบ่งเป็นการผลิตพืชผลร้อยละ 84 ปศุสัตว์ร้อยละ 9 และประมงร้อยละ 7 ของมูลค่า

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร จากการศึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยมีโอกาสเติบโตสูงขึน้ท้ังในเอเชียและในธุรกิจ

โลก   

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) คือ ค าอธิบายและ 

การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่ออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทให้

ช่วงเวลาหนึ่ง โดยปกติแล้วส านักงานก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจ าป ี(แบบ 56-1) เพื่ออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ี

ผ่านมาเพ่ือให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวได้ต่อเนื่องและรวดเร็วย่ิงขึน้ นอกเหนอืจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียง

อย่างเดียวซึ่งได้มีการเปิดเผยข้อมูลการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ในเร่ืองต่อไปนี้ คือ (1) ภาพรวม  

(2) ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร (3) ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน (4) สภาพคล่องและ

ความเพียงพอของเงินลงทุน (5) ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล และ (6) ปัจจัยท่ีมี

ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต(ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , 2556) 

ในการจัดท าการวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ในแบบ 56-1 ในปิ พ.ศ. 2557 ได้มีการปรับปรุงจากรูป

แบบเดิมมาเป็นรูปแบบใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2557 ส่วนท่ีมีการปรับปรุง คือ ในส่วนหัวข้อท่ี 11  

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน เปลี่ยนเป็นส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และแบ่งแยกเป็น 2 ข้อ

เพิ่มเติม คือ ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญและการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งมีแนวทางการจัดท า 5 หัวข้อ 
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และแบบสอบทาน 6 หัวข้อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ก าหนดให้การ

จัดการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ เป็นองค์ประกอบหนึ่งในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูล MD&Aเพื่อให้นักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน  

และแสดงถึงการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จากการศึกษาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ(MD&A) ของ Li and Lin (2014) พบว่า คุณภาพการเปิดเผยขอ้มูลการวเิคราะห์

และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพทางการเงินงวดปัจจุบันของบริษัท   

และสามารถช่วยสร้างประสิทธิภาพในการท างานอีกท้ังใช้ในการคาดการณ์การน าเงินในทางการเงินในอนาคต  

การเปิดเผยข้อมูลการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ(MD&A) จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุนและช่วยบริษัทฯ  

สื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียของกิจการได้อย่างมีประสิทธิผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบหรือแนวโน้มท่ีจะมี

ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนนิงานของบริษัทฯ 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาการเปิดเผยค าอธิบายและการวิ เคราะห์ของฝ่ายจัดการ(MD&A) 

ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท้ังน้ีเพื่อเป็นประโยชน์

ในอนาคตแก่บริษัทอื่นท่ีต้องการลงทุนและผู้ท่ีสนใจในการเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  (MD&A) 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ได้ก าหนด 

แนวคดิและทฤษฎี  

ในการศึกษาการเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหารในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎท่ีีเกี่ยวข้องดังนี้ 

แนวคดิและทฤษฎ ี

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , 2552) 

เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีความยุติธรรมโปร่งใสมีสภาพคล่องและเป็นระเบียบคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้มีการก าหนดให้บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยข้อมูล

สารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการตัดสินใจเพื่อให้ประชาชนได้ทราบซึ่งสารสนเทศจะต้องมีความถูกต้องเพียงพอและทันต่อเวลา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

จึงมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนโดยให้บริษัทจดทะเบียนทุกบริษัท

จัดท าตามอยา่งเครง่ครัด 

เอกสารและการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

โชติญาณ์  หิตะพงศ ์(2550) ได้ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของบริษัท กับระดับของการเปิดเผย

ข้อมูลใน "บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร" ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ โครงสร้างความเป็นเจ้าของ  

สัดส่วนกรรมการอิสระ อายุการด าเนินงาน อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง  
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และการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติกับระดับของการเปิดเผยข้อมูลในบทรายงานและการวิเคราะห์ ของฝ่ายบริหารของ 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1)  

และงบการเงิน โดยใช้ข้อมูลปี 2548 เป็นข้อมูลในการทดสอบ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นกลุ่มบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มกิจการท่ีอยู่

ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ และกลุ่มอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 272 บริษัท วิธีการทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา  

และสถิติเชิงอนุมาน ผลวิจัยพบว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดเผยข้อมูลในระดับ 

ปานกลาง คุณลักษณะท่ีพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับของการเปิดเผยข้อมูล คือ การถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ 

แสดงว่า บริษัทท่ีมีการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติในสัดส่วนท่ีสูงจะมีการเปิดเผยข้อมูลมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของนักลงทุนท่ีมีความหลากหลายขึ้น ส าหรับคุณลักษณะท่ีพบว่ามีความสัมพันธ์ทางลบกับระดับของการเปิดเผยข้อมูล 

ได้แก่ อายุการด าเนินงาน และโครงสร้างการเป็นเจ้าของ บริษัทท่ีมีอายุการด าเนินงานยาวนานมักจะเปิดเผยข้อมูลใน

ระดับต่ า อาจเป็นเพราะบริษัทมชีื่อเสียง มปีระสบการณ์ จึงเป็นท่ีรู้จักของผู้ลงทุนอยูแ่ลว้ จึงท าให้ไม่ต้องเปิดเผยขอ้มูลมาก

นัก ส่วนบริษัทท่ีมีโครงสร้างการถือหุ้นท่ีมีอัตราการกระจุกตัวสูง ซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ทราบข้อมูลภายในอยู่แล้ว  

จึงท าให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลอยู่ในระดับท่ีต่ า นอกจากนี้ ผลการวิจัยส าหรับตัวแปรควบคุม พบว่า บริษัทขนาดใหญ ่

มีระดับการเปิดเผยข้อมูลท่ีสูงว่าบริษัทขนาดเล็ก และยังพบว่าความแตกต่างของระดับการเปิดเผยข้อมูลระหว่างกลุ่ม

อุตสาหกรรม โดยกลุม่อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารมกีารเปิดเผยข้อมูลในระดับท่ีค่อนขา้งสูงและแตกต่างจากกลุ่ม

อุตสาหกรรมอื่น ๆ อย่างมนีัยส าคัญ  

สันสกฤต  วิจิตรเลขการ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ความส าคัญ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดท า “การวิเคราะห์

และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้มีหน้าท่ีจัดท าการวิเคราะห์และ

ค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อประโยชน์และ

ความส าคัญ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดท า (MD&A) ตามข้อก าหนดท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ได้มีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2557 การวิจัยนี้ได้วิจัยบริษัทท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่าการจัดท าการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)  

ให้ประโยชน์กับบริษัทฯโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการช่วยสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิผลในเร่ืองของ

ปัจจัย สาเหตุ และเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบ หรือมีแนวโน้มท่ีจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ

บริษัทฯ ผลการวจิัยนี้สะท้อนให้เห็นวา่ผู้มหีนา้ที่จัดท าได้ตระหนักถึงประโยชนแ์ละความส าคัญของการจัดท าการวิเคราะห์

และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ตรงตามวัตถุประสงค์ของ ก.ล.ต. ท่ีต้องการให้บริษัทฯ จัดท าการวิเคราะห์และ

ค าอธิบายของฝ่ายจัดการ การปรับปรุงเนื้อหาของการวิเคราะห์ค าอธิบายและค าอธิบายของฝ่ายจัดการท่ีปรับปรุงใหม่ 

ทุกส่วนมีความส าคัญมาก และยังเห็นว่าเนื้อหาในส่วนตัวชี้วัดผลการด าเนินงานท่ีไม่เป็นตัวเงินนั้นมีความส าคัญมาก

เช่นกัน โดยอ้างอิงจากข้อเสนอแนะของ Asian Development Bank จึงมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมเนื้อหาของการวิเคราะห์

ค าอธิบายและค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

มยุรี  จิตรักนที (2560) ได้ศึกษาเร่ือง การเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ เปิดเผยค าอธิบายและ 
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การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 36 

บริษัท ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 – 2559 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ในรูปแบบของอัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสูงสุด  

ผลการศึกษาพบว่า การเปิดเผยของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีระดับ  

ปานกลาง โดยเปิดเผย MD&A สูงสุดในหัวขอ้ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร และต่ าสุดในหัวข้อภาระ

ผูกพันดา้นหนี้สนิและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล และพบวา่ธุรกิจขนาดเล็ก มรีะดับการเปิดเผย MD&A มากขึ้นเร่ิม

จากระดับต่ าในปีพ.ศ. 2557 ไปจนถึงระดับสูงในปีพ.ศ. 2559 บางบริษัทมีระดับการเปิดเผย MD&A อยู่ในระดับต่ า  

และมีแนวโน้มการเปิดเผยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในบริษัท ควรมีการ

เปิดเผยมากขึ้น 

Li and Lin (2014) ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ในการเปิดเผยข้อมูลของการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

(MD&A) กับผลการด าเนินงานทางการเงิน เพื่อช่วยลดความไม่สมดุลของข้อมูลและช่วยให้นักลงทุนเข้าใจสถานการณ์

ปัจจุบันของบริษัทและคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิในการศกึษาและหาข้อมูลจากรายงาน

ในตลาดหลักทรัพย์เชี่ยงไฮ้ของประเทศจีนในปี 2010 และปี 2011 โดยท าการสุ่มเลอืกตัวอย่าง 220 บริษัทจาก 440 บริษัท

ท่ีเป็นการผลิต และน ามาท าการวิเคราะห์การถดถอยโดยใช้ 2 ตัวแปรคือ 1. คุณภาพของการเปิดเผยข้อมูลของการ

วเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) มีความสัมพันธ์ในเชงิบวกกับประสิทธภิาพทางการเงินในงวดปัจจุบันของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ 2. คุณภาพของการเปิดเผยข้อมูลของการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่าย

จัดการ (MD&A) มีความสัมพันธ์ในเชงิบวกกับประสิทธิภาพทางการเงินในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของการเปิดเผยข้อมูลของการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)  

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพทางการเงินของงวดปัจจุบันและสามารถน ามาใช้ในการคาดการณ์ผลการ

ด าเนนิงานทางการเงินในอนาคต 

วธิีการด าเนินการวิจัย  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ(MD&A)  

การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบทานข้อมูลท่ีเปิดเผยใน Checklist MD&A ท่ีพัฒนาขึ้นมาในการเปิดเผยและเพิ่มเติมการเปิดเผย

ข้อมูลในการวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ของกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารโดยมีแนวทาง

ในการให้คะแนน คือ ถ้าบริษัทมีการเปิดเผยตามรายการท่ีอยู่ในแบบสอบทานจะให้คะแนนเท่ากับ 1 แต่ถ้าไม่เปิดเผย

รายการจะให้คะแนนเท่ากับ 0 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้จัดท า 

(“Checklist MD&A”) โดยมีรายการท่ีควรเปิดเผยตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 3 ข้อ 14  

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

ดังนี้ 1. ภาพรวม 2. ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน  

4. สภาพคล่องและความพึงพอใจของเงินลงทุน 5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล  

6. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอ่ผลการด าเนนิงานในอนาคต ประชากรในการศึกษาครัง้นี้ คือ บริษัทจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจเกษตร

และอุตสาหกรรมอาหารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2557 – 2559 จ านวน 48 บริษัท น าดัชนีการ
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เปิดเผยข้อมูลจ าแนกตามระดับการเปิดเผยข้อมูลระดับ ตามเกณฑ์ของวรรษิกา  แก้วประดิษฐ์ (2559) ซึ่งมีการใช้เกณฑ์

เพื่อวัดระดับการเปิดเผยขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น ดังนี ้

 ดัชนกีารเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีคา่มากกว่า 0.65  เป็นการเปิดเผยในระดับสูง 

 ดัชนกีารเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีคา่ระหวา่ง  0.45 - 0.65 เป็นการเปิดเผยในระดับปานกลาง  

 ดัชนกีารเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีคา่น้อยกวา่ 0.45  เป็นการเปิดเผยในระดับต่ า 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

เมื่อเปรียบเทียบดัชนีการเปิดเผยข้อมูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการในภาพรวมและหัวข้อ  

การเปิดเผยของกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. การเปิดเผยข้อมูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  

ปี พ.ศ.2557 – 2559 กลุ่มธุรกิจการเกษตร มีเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลระดับสูง และกลุ่มอาหารและเคร่ืองดื่ม  

มีเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลระดับปานกลาง หัวข้อท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ระดับสูง คือ หัวข้อผลการด าเนินงาน 

และความสามารถในการท าก าไร หัวขอ้ท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลตามเกณฑ์ระดับต่ า คือ หัวขอ้ภาระผูกพันด้านหนี้สนิและการ

บริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

2. การเปิดเผยขอ้มูลค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการของกลุม่ธุรกิจการเกษตร หัวข้อท่ีมีการเปิดเผย

ข้อมูลตามเกณฑ์ระดับสูง 3 ปี คือ หัวข้อผลการด าเนนิงาน และความสามารถในการท าก าไร หัวขอ้ท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูล

ตามเกณฑ์ระดับต่ า 3 ปี คือ หัวข้อภาระผูกพันดา้นหนี้สนิและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

3. การเปิดเผยข้อมูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม หัวข้อท่ีมี

การเปิดเผยตามเกณฑ์พื้นฐานระดับสูง ปี พ.ศ.2557 คือ หัวข้อความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน และหัวข้อท่ีเปิดเผย

ต่ าท่ีสุดคือ ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล ปี พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.2559 หัวข้อท่ีมีการ

เปิดเผยตามเกณฑ์พื้นฐานสูงท่ีสุด คือ ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร หัวข้อท่ีมีการเปิดเผย  

ตามเกณฑ์พื้นฐานต่ าที่สุดท้ัง 3 ปี คือ หัวข้อภาระผูกพันดา้นหนี้สนิและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

4. ระดับการเปิดเผยข้อมูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการแบ่งตามขนาดของกลุ่มธุรกิจเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร ปี พ.ศ.2557 – 2559 อยู่ในระดับปานกลาง บริษัทส่วนใหญ่มีสินทรัพย์รวมอยู่ในระหว่าง  

1,000 – 5,000 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2557 กลุ่มบริษัทท่ีมีสินทรัพย์รวม 10,000 ล้านบาทขึ้นไป มีการเปิดเผยมากกว่ากลุ่ม

บริษัทท่ีมีสินทรัพย์รวมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 ล้านบาท และปี พ.ศ.2558 - 2559 กลุ่มบริษัทขนาดกลางและขนาด

ใหญ่มีระดับการเปิดเผยขอ้มูลปานกลาง บริษัทส่วนใหญ่มสีินทรัพย์รวมอยูใ่นระหว่าง 1,000 – 5,000 ล้านบาท  

5. บริษัทท่ีมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด มีการเปิดเผยข้อมูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

อยู่ในระดับปานกลาง ในปี พ.ศ.2557 – 2559 บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุดถือหุ้นระหว่าง 10.01 - 25.00% หัวข้อท่ีมีการเปิดเผยระดับสูง คือ หัวข้อผลการ



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                           ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) 

 

Vol. 4 No. 4  (October – December 2018)   255 

 

ด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร หัวข้อท่ีมีการเปิดเผยระดับต่ า คือ หัวข้อภาระผูกพันด้านหนี้สินและ  

การบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

6. ระดับการเปิดเผยข้อมูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการตามกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจเกษตรของ

บริษัทท่ีสอบบัญชโีดยผู้สอบบัญช ีBig 4 และ Non Big 4 พบวา่ มบีริษัทมกีารการเปิดเผยขอ้มูลค าอธิบายและการวเิคราะห์

ของฝ่ายจัดการอยูใ่นระดับปานกลาง  

ข้อเสนอแนะ 

1. บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทท่ีก าลังจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ควรให้ความส าคัญในการเปิดเผยในหัวขอ้เร่ืองภาระผูกพันดา้นหนี้สนิและการบริหารจัดการภาระนอกงบ

ดุล เป็นข้อมูลสะท้อนเชิงลบกับบริษัท เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นว่าการท่ีบริษัทมีการเปิดเผยนั้นเป็นผลดีต่อผู้ลงทุนและให้ความ

เชื่อม่ันวา่บริษัทสามารถจัดการภาระหนีส้ินท่ีเกิดขึ้นได้ 

2. จากการศึกษาคร้ังนี้พบว่ายังมีบางบริษัทมีการเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการเปิดเผยในระดับปานกลาง ควรให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการ

เปิดเผยโดยมกีารให้ความรู้และจัดสัมมนาเกี่ยวกับการจัดท าการเปิดเผยค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
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