
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง   ความคิดเห็นของผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารในจังหวัดเชียงใหม ตอคุณภาพ
ขอมูลทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
        
คําชี้แจง     แบบสอบถามน้ี จัดทําข้ึนเพื่อนําขอมูลไปประกอบการศึกษาคนควาแบบอิสระ ของ
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอมูลท่ีไดรับจะนําไปวิเคราะหและ
เสนอในลักษณะโดยภาพรวม จึงใครขอความกรุณาจากทานใหขอมูลตามแบบสอบถามน้ี   

โดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูท่ีมีหนาท่ีในการพิจารณาสินเชื่อระยะยาว หรือผูมีอํานาจ
ในการอนุมัติสินเชื่อระยะยาวของธนาคาร หรือผูท่ีมีหนาท่ีในการพิจารณาขอมูลของผูขอสินเชื่อ
ระยะยาวเบื้องตน สําหรับสาขาของธนาคารท่ีมีนโยบายการอนุมัติสินเชื่อจากสํานักงานภาคหรือ
สวนกลาง 
 
แบบสอบถามชุดนี้ จะมีรายละเอียด ท้ังหมด 3 สวน คือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของขอมูลการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
สวนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงท่ีทานใหความกรุณาในการตอบแบบสอบถาม 
นักศึกษาปริญญาโท :  นายสวัสดิ์ หากิน รหัสนักศึกษา 501532295 

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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สวนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดตอบคําถามโดยการทําเคร่ืองหมาย   ลงใน  ท่ีอยูหนาขอความท่ีตรงกับความ
เปนจริง 
 
1.1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ 

  ชาย      หญิง 
 

2. อายุ 
  20-30 ป      31-40 ป 
  41-50 ป      มากกวา 50 ป 

 
4. ระดับการศึกษา 

  ตํ่ากวาปริญญาตรี     ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท      ปริญญาเอก 

 
5. สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา 

  บัญชี                       การเงิน การธนาคาร 
  นิติศาสตร        อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………… 

 
6. ตําแหนงงานในปจจุบัน 

  ผูจัดการสาขา      ผูชวยผูจดัการ ฝายสินเช่ือ 
  หัวหนาแผนกสินเช่ือ     เจาหนาท่ีวิเคราะหสินเช่ือ  
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................ 

 
7. ประสบการณในงานดานการพิจารณาสินเช่ือ 

  นอยกวา 5 ป      5-10 ป 
  11-15 ป      มากกวา 15 ป 
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1.2 ขอมูลท่ีผูตอบแบบสอบถาม ใชในการพิจารณาสินเชือ่ระยะยาวของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
       ขนาดยอม ท่ีจดทะเบียนเปนนติิบุคคล 
1. ขอมูลท่ีทานใชประกอบการพิจารณาสินเช่ือระยะยาว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   
ใบอนุญาตประกอบกิจการ  
 เอกสารสวนตัวของผูขอกู เชน ประวติัผูขอกู สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประชาชน
 สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย / ประจํา  
  สําเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน 
 รายละเอียดโครงการ แผนการตลาด     
 หลักประกนั ท่ีเปนของเจาของหรือผูขอกู 
 หลักประกนั ท่ีเปนของกิจการ 
 งบการเงินยอนหลัง ของกิจการ 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………… 

2. ขอมูลท่ีทานใหความสําคัญมากท่ีสุดในการพิจารณาสินเช่ือระยะยาว (โปรดระบุเพยีงลําดบัเดียว) 
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   
ใบอนุญาตประกอบกิจการ  
 เอกสารสวนตัวของผูขอกู เชน ประวติัผูขอกู สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประชาชน
 สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย / ประจํา  
  สําเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน 
 รายละเอียดโครงการ แผนการตลาด     
 หลักประกนั ท่ีเปนของเจาของหรือผูขอกู 
 หลักประกนั ท่ีเปนของกิจการ 
 งบการเงินยอนหลัง ของกิจการ 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………… 

3. งบการเงินท่ีทานใชในการพิจารณาสินเช่ือระยะยาว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 งบกําไรขาดทุน  งบดุล 

 งบกระแสเงินสด  งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………… 
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4. งบการเงินท่ีทานใหความสําคัญมากท่ีสุดในการพิจารณาสินเช่ือระยะยาว (โปรดระบุเพียงลําดบัเดียว) 
 งบกําไรขาดทุน  งบดุล 

 งบกระแสเงินสด  งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………… 

 
5. วัตถุประสงคของการใชงบการเงินในการพิจารณาสินเช่ือระยะยาว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 เพื่อนําขอมูลไปพิจารณาวงเงินสินเช่ือท่ีจะปลอยใหกู 
 เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะห ความสามารถในการชําระคืนเงินตน 
 เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะห ความสามารถในการจายดอกเบ้ีย 
 เพื่อนําไปพิจารณาถึงสินทรัพยท่ีใชเปนหลักประกัน  
 เพื่อนําไปพิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการท่ีเสนอ 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................................................... 

6. รายการในงบการเงินท่ีใหความสําคัญในการพิจารณาสินเช่ือระยะยาว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 รายได  คาใชจาย  
 กําไร/ขาดทุน 

 รายการและมูลคาของสินทรัพยของกจิการ 
 รายการและมูลคาของหน้ีสินของกิจการ  
 มูลคาของเงินลงทุนท่ีมาจาก สวนของเจาของ 
 การเปล่ียนแปลงในเงินทุนของกิจการ เชน การเพิ่มทุน การลดทุน 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมตาง ๆ เชนการดําเนนิงาน การลงทุน การจัดหาเงิน 
 รายละเอียดเพ่ิมเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................................................... 
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สวนท่ี 2    ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของขอมูลทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ท่ีจดทะเบียนเปนนติิบุคคล 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  ท่ีตรงกบัความคิดเหน็ของทานมากที่สุด 
 

ระดับความคิดเห็น 
คุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ 

จดทะเบียนเปนนิติบุคคล เห็นดวย
มากที่สุด 

เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย
ปาน
กลาง 

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอย
ที่สุด 

งบกําไรขาดทุน 
1. รูปแบบการนําเสนอของงบกําไรขาดทุน งายตอการทําความ
เขาใจ 

     

2. รายการบัญชีที่แสดงในงบกําไรขาดทุน  
สื่อความหมายไดชัดเจน 

     

3. ขอมูลในงบกําไรขาดทุนสามารถแสดงถึงผลการดําเนินงาน 
ตามรอบระยะเวลาท่ีระบุไว 

     

4. ขอมูลในงบกําไรขาดทุนสามารถนําไปประเมินสถานการณ
ทางการเงินในอนาคตของกิจการได เชน ความสามารถในการ
ทํากําไรในอนาคต 

     

5. รายไดที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเปนรายไดที่แทจริงจากการ
ดําเนินงานของกิจการ 

     

6. รายไดที่แสดงในงบกําไรขาดทุน ไดถูกแสดงมูลคาไวอยาง
ถูกตองและครบถวน 

     

7. รายไดที่แสดงในงบกําไรขาดทุน ถูกจัดแบงประเภทไดอยาง
ถูกตอง เชน รายไดหลักจากการดําเนินงาน และ รายไดอื่น ๆ 

     

8. คาใชจายที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเปนคาใชจายที่แทจริง
จากการดําเนินงานของกิจการ 

     

9. คาใชจายที่แสดงในงบกําไรขาดทุน ไดถูกแสดงมูลคาไว
อยางถูกตองและครบถวน 

     

10. คาใชจายที่แสดงในงบกําไรขาดทุน ถูกจัดแบงประเภทได
อยางถูกตอง เชน คาใชจายที่เปนตนทุนขาย และ คาใชจายใน
การขายและการบริหาร 

     

11.ขอมูลในงบกําไรขาดทุนสามารถใชเปรียบเทียบกับ ขอมูล
ของปกอน ๆ ของกิจการได 

     

12. ขอมูลในงบกําไรขาดทุนสามารถใชเปรียบเทียบกับขอมู
ของกิจการอื่นในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันได 
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ระดับความคิดเห็น 
คุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ 

จดทะเบียนเปนนิติบุคคล เห็นดวย
มากที่สุด 

เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย
ปาน
กลาง 

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอย
ที่สุด 

งบดุล 
1. รูปแบบการนําเสนอของงบดุล งายตอการทําความเขาใจ 

     

2. รายการบัญชีที่แสดงในงบดุลสื่อความหมายไดชัดเจน      
3. ขอมูลในงบดุลสามารถแสดงถึงผลการดําเนินงาน ตามรอบ
ระยะเวลาที่ระบุไว 

     

4. ขอมูลในงบดุลสามารถนําไปประเมินสถานการณทาง
การเงินในอนาคตของกิจการได เชน ความสามารถในการจาย
ชําระหน้ีของกิจการในอนาคต  

     

5. รายการสินทรัพยที่แสดงในงบดุลเปนรายการที่มีอยูจริง ณ 
วันที่ ที่ระบุในงบดุล 

     

6. สินทรัพยทั้งหมดของกิจการไดถูกแสดงไวในงบดุลอยาง
ครบถวน 

     

7. สินทรัพยที่แสดงในงบดุล ถูกแสดงดวยมูลคาที่ถูกตอง      
8. สินทรัพยที่แสดงในงบดุล เปนสินทรัพยที่กิจการ 
มีกรรมสิทธิ์อยางแทจริง 

     

9. สินทรัพยที่แสดงในงบดุลถูกจัดประเภทไดอยางถูกตอง เชน 
สินทรัพยหมุนเวียน และสินทรัพยไมหมุนเวียน 

     

10.รายการหน้ีสินที่แสดงในงบดุลเปนรายการท่ีมีอยูจริง ณ 
วันที่ ที่ระบุในงบดุล 

     

11. หน้ีสินทั้งหมดของกิจการไดถูกแสดงไวในงบดุลอยาง
ครบถวน 

     

12. หน้ีสินที่แสดงในงบดุล ถูกแสดงดวยมูลคาที่ถูกตอง      
13. หน้ีสินที่แสดงในงบดุล เปนหน้ีสินที่กิจการมีภาระตองจาย
ชําระอยางแทจริง 

     

14. หน้ีสินที่แสดงในงบดุลถูกจัดประเภทไดอยางถูกตอง เชน 
หน้ีสินหมุนเวียน และ หน้ีสินไมหมุนเวียน 

     

15. รายการสวนของเจาของที่แสดงในงบดุลเปนรายการที่มีอยู
จริง ณ วันที่ ที่ระบุในงบดุล 

     

16. สวนของเจาของทั้งหมดไดถูกแสดงไวในงบดุลอยาง
ครบถวน 
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ระดับความคิดเห็น 
คุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ 

จดทะเบียนเปนนิติบุคคล เห็นดวย
มากที่สุด 

เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย
ปาน
กลาง 

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอย
ที่สุด 

17. สวนของเจาของ ที่แสดงในงบดุล ถูกแสดงดวยมูลคาที่
ถูกตองและกิจการไดมีการรับชําระเงินเขามาจริง เชน มูลคา
ของการขายหุน และมูลคาของเงินลงทุนของผูเปนหุนสวน 

     

18. สวนของเจาของที่แสดงในงบดุลถูกจัดประเภทไดอยาง
ถูกตอง เชน สวนที่เรียกชําระแลว และสวนที่ยังไมไดเรียกชําระ 

     

19. ขอมูลในงบดุลสามารถใชเปรียบเทียบกับขอมูลของ 
ปกอน ๆ ของกิจการได 

     

20. ขอมูลในงบดุลสามารถใชเปรียบเทียบกับขอมูลของกิจการ
อื่นในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันได 

     

งบกระแสเงินสด 
1. รูปแบบการนําเสนอของงบกระแสเงินสด งายตอการทํา
ความเขาใจ 

     

2. รายการบัญชีที่แสดงในงบกระแสเงินสด สื่อความหมายได
ชัดเจน 

     

3. ขอมูลในงบกระแสเงินสดสามารถแสดงการเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ตามรอบ
ระยะเวลาที่ระบุไว 

     

4. ขอมูลในงบกระแสเงินสดสามารถนําไปประเมินสถานการณ
ทางการเงินในอนาคตของกิจการได เชน ความสามารถในสราง
เงินสดจากการดําเนินงาน 

     

5. รายการของกระแสเงินสด รับ-จาย จากกิจกรรมดําเนินงาน
ไดถูกแสดงมูลคาไวอยางถูกตอง และครบถวน 

     

6. รายการของกระแสเงินสด รับ-จาย จากกิจกรรมจัดหาเงิน 
ไดถูกแสดงมูลคาไวอยางถูกตอง และครบถวน 

     

7. รายการของกระแสเงินสด รับ-จาย จากกิจกรรมการลงทุน 
ไดถูกแสดงมูลคาไวอยางถูกตอง และครบถวน 

     

8. ขอมูลในงบกระแสเงินสด สามารถใชเปรียบเทียบกับขอมูล
ของปกอน ๆ ของกิจการได 

     

9. ขอมูลในงบกระแสเงินสด สามารถใชเปรียบเทียบกับขอมูล
ของกิจการอื่นในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันได 
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ระดับความคิดเห็น 
คุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ 

จดทะเบียนเปนนิติบุคคล เห็นดวย
มากที่สุด 

เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย
ปาน
กลาง 

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอย
ที่สุด 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
1. รูปแบบการนําเสนอของหมายเหตุประกอบงบการเงิน งาย
ตอการทําความเขาใจ 

     

2. รายการตาง ๆ ที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สื่อ
ความหมายไดชัดเจน 

     

3. ขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินสามารถแสดง
รายละเอียดเพิ่มเติมของรายการ ที่แสดงในงบดุล งบกําไร
ขาดทุน และงบกระแสเงินสด ของกิจการได 

     

4. ขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินสามารถนําไป
ประเมินสถานการณทางการเงินในอนาคตของกิจการได เชน 
รายละเอียดสัญญาเงินกูของกิจการ (วงเงินกู, อัตราดอกเบี้ย)ซึ่ง
สามารถแสดงถึงความสามารถในการชําระหน้ีได   

     

5.รายการตาง ๆในงบการเงินไดมีการแสดงรายละเอียด
ประกอบไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางครบถวน 

     

6. มีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญเก่ียวกับรายการในงบการเงิน
อยางครบถวน เชนภาระผูกพันในสินทรัพยของกิจการเน่ืองจาก
การนําสินทรัพยไปค้ําประกัน/จํานอง  หรือ หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น
จากภาระการค้ําประกัน 

     

7. ขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินสามารถใช
เปรียบเทียบกับขอมูลของปกอน ๆ ของกิจการได 

     

8. ขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินสามารถใช
เปรียบเทียบกับขอมูลของกิจการอื่นในกลุมอุตสาหกรรม
เดียวกันได 
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สวนท่ี  3 ปญหาและขอเสนอแนะ  
คําชี้แจง  โปรดตอบคําถามโดยการทําเคร่ืองหมาย   ลงใน  ท่ีอยูหนาขอความท่ีตองการ  
 
1. ปญหาท่ีพบจากการใชงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในการพิจารณาสินเชือ่ 
    ระยะยาว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 ภาษาท่ีใชในงบการเงินเปนคําศัพทเฉพาะทางบัญชีมากเกินไป ทําใหทําความเขาใจไดยาก  
 รูปแบบการนําเสนองบการเงินมีความซับซอน เขาใจไดยาก 
 รายการในงบการเงินไมครบถวน  
 รายการในงบการเงินไมถูกตอง 
 การเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญในงบการเงินยังไมเพียงพอ 
 ไมสามารถนําขอมูลในงบการเงินไปใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน และ ฐานะการเงิน กับ       
กิจการอ่ืน ๆ ได 

 ผูใชงบการเงิน (ผูพิจารณาสินเช่ือ) ขาดความรู ความเขาใจตอหลักการและมาตรฐานในการ 
       จัดทํางบการเงิน 

 เนื่องจากวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีการจดัทํางบการเงินปละคร้ัง (โดยจัดทําเฉพาะ   
       ตอนส้ินป)  ดังนั้นเม่ือตองการทําธุรกรรมเกี่ยวกับสินเช่ือในระหวางป จึงไมมีขอมูลของงบ 
       การเงินในงวดปจจุบัน 
 
2. ขอเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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