
บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวของ

ในการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูประกอบการสํานักงานบัญชีในจังหวัด
เชียงใหมตอหลักเกณฑการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ผูศึกษาได
ศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี

แนวคิด และทฤษฏี
ในการศึกษาเร่ืองน้ี มีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี

1. แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น(สุธีรา ทิพยวิวัฒนพจนา,2551)
ความคิดเห็น (Opinion) หมายถึง ความชอบความไมชอบ ความคิดเห็น ความรูสึก

ฝงใจของเราตอสิ่งหน่ึงสิ่งใด ซึ่งแบงออกเปน 3 ลักษณะคือ
1. ความรูสึกในทางบวก เปนการแสดงออกในลักษณะของความพึง

พอใจ เห็นดวย ชอบ สนับสนุน
2. ความรูสึกในทางลบ เปนการแสดงออกในลักษณะไมพึงพอใจ ไม

เห็นดวย ไมชอบ และไมสนับสนุน
3. ความรูสึกที่เปนกลาง คือ ไมมีความรูสึกใด ๆ ความคิดเห็นมีความ

คลายคลึงกับทัศนคติ
ดังน้ันในการวัดความคิดเห็นก็สามารถใชแบบการวัดทัศนคติที่เรียกวา Likert’s

Method เพราะการวัดความคิดเห็นน้ีเปนการเปดโอกาสใหผูตอบแสดงความคิดเห็น ใช
แบบสอบถามที่เปนลักษณะการจัดลําดับคุณภาพ(Rating scale) เพื่อใชวัดนํ้าหนักของความคิดเห็น
สามารถวัดไดในระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุดเปนตน

2. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพของ
สํานักงานบัญชี พ.ศ. 2550(กรมพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม, 2550ค: ออนไลน)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชยตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพของสํานักงานบัญชีใหเปนมาตรฐานสากล  เพื่อใหเปนที่ยอมรับและเชื่อถือ
ของผูใชบริการและสาธารณะชน  จึงไดออกประกาศเร่ือง “หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชี  พ.ศ.2550 และขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี” เพื่อกําหนด
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แนวทางการใหบริการดานการจัดทําบัญชีของสํานักงานบัญชีในประเทศไทยใหมีคุณภาพเปนไป
ตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี  ซึ่งประกอบดวยหลักเกณฑและเงื่อนไข ดัง ตอไปน้ี(กรม
พัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย , 2550)

ขอ 1 ในประกาศน้ี
“สํานักงานบัญชี” หมายถึง สํานักงานที่มีการใหบริการดานการทําบัญชี

ไมวาจะจัดต้ังในรูปของนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคลธรรมดา
“ผูทําบัญชี” หมายถึง ผูทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2553

ที่สังกัดในสํานักงานบัญชี
“ผูชวยผูทําบัญชี” หมายถึง ผูชวยของผูทําบัญชีที่สังกัดในสํานักงาน

บัญชี
“ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี” หมายถึง ขอกําหนดการ

รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีที่แนบทายประกาศน้ีและที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมตอไป
“หนังสือรับรอง” หมายถึง หนังสือรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีที่กรม

พัฒนาธุรกิจการคาออกใหแก สํานักงานบัญชีที่ผานการตรวจประเมินตามขอกํา หนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชี

“กรม” หมายถึง กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
“อธิบดี” หมายถึง อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ขอ 2 สํานักงานบัญชีที่จะยื่นคําขอรับหนังสือรับรองตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามดังตอไปน้ี

1. รับทําบัญชีของผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ตามมาตรา 8 วรรคหน่ึง แหง
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2553 ไมนอยกวา 30 ราย

2. หัวหนาสํานักงานตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี
ปฏิบัติงานเต็มเวลา มีประสบการณดานการทําบัญชีมาแลวไมนอยกวา 5 ป และตองแจงการเปน
ผูทําบัญชีตอกรมไวแลว

3. มีผูชวยผูทําบัญชีที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชีและ
ปฏิบัติงานเต็มเวลาอยางนอย 1 คน

4. มีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
5. ประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป
6. ไมเคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรองเวนแตพนมาแลวไมนอยกวา 2 ป
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7. ไมเคยฝาฝนเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 6 และ 7 เวนแตพนมาแลวไม
นอยกวา 1 ป

8. หัวหนาสํานักงานตองไมเปนบุคคลลมละลาย
9. ในกรณีที่สํานักงานบัญชีจัดต้ังในรูปคณะบุคคลหรือนิติบุคคล ผูเปน

หุนสวนหรือกรรมการ แลวแตกรณี ซึ่งเปนผูรับผิดชอบงานดานการใหบริการรับทําบัญชีตองมี
คุณสมบัติตาม 2 และ 8 ดวย

ขอ 3 การยื่นคําขอรับหนังสือรับรองใหใชแบบ ร.สบ.1 ที่แนบทาย ประกาศฉบับ
น้ีพรอมกับแนบเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดไวในแบบ ร.สบ.1 และยื่นตอสํานักกํากับดูแลธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

ขอ 4 ในกรณีสํานักงานบัญชีมีสํานักงานหลายแหงแยกตางหากจากกัน ใหแยกคํา
ขอของแตละสํานักงานที่ประสงคจะขอหนังสือรับรอง โดยสํานักงานแตละแหงที่ยื่นคําขอจะตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดใน ขอ 2

ขอ 5 สํานักงานบัญชีที่ยื่นคําขอรับหนังสือรับรองตองรับการตรวจ ประเมิน
คุณภาพจากหนวยงานที่กรมกําหนด ดังน้ี

1. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ
2. สถาบันหรือหนวยงานอ่ืนที่อธิบดีใหความเห็นชอบ

ทั้งน้ีสํานักงานบัญชีเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจประเมินทุกคร้ังตาม
อัตราที่หนวยงานผูตรวจประเมินเรียกเก็บ

ขอ 6 สํานักงานบัญชีที่ผานการตรวจประเมินตามขอกําหนด การรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีแลวจะไดรับหนังสือรับรอง และกรมจะเผยแพรชื่อและที่ต้ังของสํานักงานบัญชี
ดังกลาวใหสาธารณชนทราบ

ขอ 7 หนังสือรับรองมีกําหนดอายุ 3 ป นับแตวันที่ออกหนังสือรับรองสํานักงาน
บัญชีที่จะขอตออายุหนังสือรับรองตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดใน ขอ 2
(3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) การยื่นคําขอตออายุหนังสือรับรองใหใชแบบ ร.สบ.2 ที่แนบทาย
ประกาศฉบับน้ีพรอมกับแนบเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดไวในแบบ ร.สบ.2 และยื่นตอสํานัก
กํากับดูแลธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ภายใน 90 วัน กอนวันที่หนังสือรับรอง
สิ้นอายุ

ขอ 8 สํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง มีหนาที่ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอ
ไปน้ี
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1. ตองปฏิบัติตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีตลอด
ระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง ซึ่งรวมถึงในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในภายหลังดวย

2. ตองรับการตรวจประเมินคุณภาพปละ 1 คร้ัง ซึ่งอาจเปนการตรวจ
ประเมินใหมทั้งหมดหรือเพียงบางสวนตามความเหมาะสม

3. ตองไมนําหนังสือรับรองไปใชในทางที่ทําใหเกิดความเสื่อมเสียตอ
กรม หรือนําไปใชอางอิงตอบุคคลอ่ืนในลักษณะที่กอใหเกิดความเขาใจผิด

4. ใหความรวมมือกับผูตรวจประเมินทุกคร้ัง และยินยอมใหหนวยงาน
อ่ืนที่กรมเห็นสมควรใหเขารวมสังเกตการณการตรวจประเมินได รวมทั้งตองสงมอบเอกสาร
หลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรับรองคุณภาพที่ เปนปจจุบันใหแกกรมและผูตรวจประเมิน เมื่อ
ไดรับการรองขอ

5. ในกรณีที่ประสงคจะยกเลิกการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีหรือ
เลิกประกอบกิจการดานการทําบัญชี ตองแจงเปนหนังสือใหกรมทราบลวงหนาไมนอยกวา 90 วัน
โดยใชแบบ ร.สบ.3 ที่แนบทายประกาศฉบับน้ีพรอมกับแนบเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดไวใน
แบบ ร.สบ.3

6. ในกรณีที่ถูกเพิกถอนหนังสือรับรองหรือมีการแจงขอยกเลิกการ
รับรอง หรือเลิกประกอบกิจการดานการทําบัญชีจะตองสงคืนหนังสือรับรองใหแกกรมภายใน 15
วัน นับแตวันที่ทราบคําสั่งหรือวันยกเลิกการรับรองหรือวันเลิกประกอบกิจการแลวแตกรณี

7. ในกรณีที่ถูกพักใช หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง หรือมีการแจงขอ
ยกเลิกการรับรองหรือเลิกประกอบกิจการดานการทําบัญชี ตองยุติการใชสิ่งพิมพ สื่อโฆษณา ที่มี
การอางอิงถึงการไดรับการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี

8. ตองจัดทําและเก็บรักษารายการบันทึกขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ สํานักงานบัญชีรวมทั้งผลการดําเนินการกับขอรองเรียนทั้งหมด และ
ตองสงมอบเอกสารดังกลาวใหแกกรมหรือผูตรวจประเมินเมื่อไดรับการรองขอ

ขอ 9 ในกรณีที่มีการยายที่ต้ังสํานักงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงในสํานักงานที่ เปน
สาระสําคัญ เชน การโอนกิจการ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูง เปนตน สํานักงานบัญชีที่ไดรับ
หนังสือรับรองจะตองแจงการยายหรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตอกรมภายใน 30 วันนับแตวันที่
ยายหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงแลวแตกรณี โดยใชแบบ ร.สบ.3 ที่แนบทายประกาศฉบับน้ีพรอม
กับแนบเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดไวในแบบ ร.สบ.3 และในกรณีดังกลาวสํานักงานบัญชี
จะตองรับการตรวจประเมินคุณภาพใหมซึ่งอาจตรวจประเมินเพียงบางสวนตามความเหมาะสมซึ่ง
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เมื่อผานการตรวจประเมินแลว กรมจะออกหนังสือรับรองฉบับใหมใหโดยหนังสือรับรองฉบับใหม
มีอายุเทากับหนังสือรับรองฉบับเดิม

ขอ 10 กรมอาจกําหนดใหมีการตรวจประเมินเพิ่มเติมหรือตรวจประเมินใหม
ทั้งหมด โดยไมแจงใหสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรองทราบลวงหนาไดเมื่อมีเหตุดังตอไปน้ี

1. มีเหตุที่นาเชื่อวาคุณภาพของสํานักงานบัญชีลดลง ไมเปนไปตาม
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี

2. มีการเปลี่ยนแปลงในสํานักงานที่เปนสาระสําคัญและมีผลตอการ
ดําเนินงานของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง

3. มีการรองเรียนวา สํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรองปฏิบัติไม
เปนไปตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี และกรมพิจารณาเห็นวาขอรองเรียน

ขอ 11 กรมอาจมีคําสั่งใหพักใชหรือเพิกถอนหนังสือรับรองได ในกรณีดังตอไปน้ี
1. หัวหนาสํานักงานหรือผูเปนหุนสวนหรือกรรมการ แลวแตกรณี เปน

บุคคลลมละลายถูกหามประกอบวิชาชีพบัญชีหรือถูกเพิกถอนสมาชิกภาพจากสภาวิชาชีพบัญชี
2. ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 8 (1) (2) (3) (4) และ

(8)
3. กรณีอ่ืน ๆ ที่กรมพิจารณาแลวเห็นวาสํานักงานบัญชีอาจกระทําให

เกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบตอการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี
ขอ 12 การพักใชหนังสือรับรองคร้ังหน่ึงใหมีกําหนดระยะเวลาไมนอยกวา 90 วัน

และไมเกิน 180 วัน
ขอ 13 สํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรองรายใดถูกสั่งพักใชหนังสือรับรอง

แลว หากมีเหตุที่กรมอาจสั่งพักหรือเพิกถอนหนังสือรับรองตามขอ 11 ซ้ําอีก ภายในกําหนด
ระยะเวลา 3 ป นับแตวันถูกสั่งพักใชหนังสือรับรองคร้ังแรก กรมจะเพิกถอนหนังสือรับรอง

ขอ 14 ในกรณีที่หนังสือรับรองชํารุด หรือสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนชื่อสํานักงาน
บัญชี สํานักงานบัญชีอาจยื่นคําขอใหกรมออกใบแทนหนังสือรับรองใหได
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3. ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี

1. คํานิยาม
ระบบคุณภาพสํานักงานบัญชี หมายถึง ระบบที่มีการกําหนดนโยบายและ

วัตถุประสงค และการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค เพื่อกําหนดทิศทางและควบคุมองคกรใน
เร่ืองคุณภาพดานการจัดทําบัญชีใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี

สํานักงานบัญชี หมายถึง สํานักงานที่ใหบริการดานการทําบัญชี ซึ่งสํานักงาน
บัญชีอาจจัดต้ังในรูปแบบบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได โดยหัวหนาสํานักงาน หรือ
ผูเปนหุนสวน หรือเปนกรรมการแลวแตกรณี ซึ่งเปนผูรับผิดชอบงานดานการใหบริการรับทําบัญชี
ในสํานักงานอยางนอย 1 คน ตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี ปฏิบัติงานเต็มเวลา
และแจงการเปนผูทําบัญชีตอกรมไวแลวและมีผูชวยผูทําบัญชีที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี
ทางการบัญชีอยางนอย1คนปฏิบัติงานเต็มเวลาสังกัดอยู

ผูทําบัญชี หมายถึง ผูทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ที่สังกัดใน
สํานักงานบัญชี

ผูชวยผูทําบัญชี หมายถึง ผูชวยของผูทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
2543 ที่สังกัดในสํานักงานบัญชี

ผูที่เกี่ยวของกับผูทําบัญชี หมายถึง
- ผูชวยผูทําบัญชีที่มีสวนสําคัญตอการใชดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน
- ผูถือหุนหรือหุนสวนในสํานักงานบัญชี
- คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของผูทําบัญชี
- คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของผูชวยผูทําบัญชีที่มีสวน

สําคัญตอการใชดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน
- คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของผูถือหุนหรือหุนสวนใน

สํานักงานบัญชี
- สํานักงานบัญชี
- บริษัทใหญบริษัทยอยบริษัทรวมของสํานักงานบัญชี
- ผูบริหารระดับสูง หมายถึงผูที่มีอํานาจสูงสุดในหนวยงานที่ใหบริการ

ดานการจัดทําบัญชี
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2. องคประกอบของระบบคุณภาพสํานักงานบัญชี
ระบบคุณภาพของสํานักงานบัญชีประกอบดวยนโยบายและกระบวนการของแต

ละปจจัยสําคัญซึ่งประกอบดวย
1. ความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี
2. ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี
3. กระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี
4. การจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี
5. การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี
6. การติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชี
7. การจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี
8. นโยบายคุณภาพและกระบวนการตองจัดทําเปนลายลักษณอักษรและ

ใหเหมาะสมกับสํานักงานบัญชีและสื่อสารใหแกเจาหนาที่ภายในสํานักงานบัญชีอยางทั่วถึง

3. ความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี
1. ความมุงมั่นของผูบริหาร

ผูบริหารระดับสูงตองแสดงหลักฐานความมุงมั่น ในการพัฒนาและการนําระบบคุณภาพสํานักงาน
บัญชีไปปฏิบัติรวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิผลอยางตอเน่ืองโดย

- สื่อสารภายในสํานักงานบัญชีถึงความสําคัญในการดําเนินการ
ตามมาตรฐานการบัญชีในดานการจัดทําบัญชี และจรรยาบรรณ ความตองการของลูกคา กฎระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี

- กําหนดนโยบายคุณภาพ
- จัดทําแผนธุรกิจ
- ติดตามตรวจสอบ
- จัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอ

2. การใหความสําคัญแกลูกคา ผูบริหารระดับสูงตองทําใหมั่นใจวาความ
ตองการของลูกคาไดถูกนํามาพิจารณาและกระทําใหบรรลุผลโดยมุงหวัง ในอันที่จะสงเสริมความ
พึงพอใจของลูกคาและตองเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่ เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี
มาตรฐานการบัญชี และจรรยาบรรณ
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3. นโยบายคุณภาพผูบริหารระดับสูงตองทําใหมั่นใจวานโยบายคุณภาพ
- เหมาะสมกับจุดประสงคของสํานักงานบัญชี
- มีความมุงมั่นที่จะดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของ

กฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และจรรยาบรรณและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพอยาง
ตอเน่ือง

- เปนกรอบในการจัดทําแผนธุรกิจ
- ไดมีการสื่อสารและเปนที่เขาใจภายในสํานักงานบัญชี
- ไดมีการทบทวนใหเหมาะสมตลอดเวลา

4. การวางแผนธุรกิจ สํานักงานบัญชีตองกําหนดและจัดทําแผนธุรกิจ
และแผนการเงินประจําปเปนลายลักษณอักษร

5. ความรับผิดชอบอํานาจหนาที่และการสื่อสาร
1. ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ ผูบริหารระดับสูงตอง

มั่นใจวาไดมีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานเปนลายลักษณอักษรและได
สื่อสารใหทราบโดยทั่วถึงทั้งสํานักงานบัญชี

2. การสื่อสารภายใน ผูบริหารระดับสูงตองมั่นใจวามีการสื่อสาร
ในสํานักงานบัญชีดวยวิธีการที่เหมาะสมและคํานึงถึงประสิทธิผลของระบบคุณภาพสํานักงาน
บัญชี

3. การทบทวนการบริหาร ผูบริหารระดับสูงตองมีการทบทวน
การบริหารงานของสํานักงานบัญชีอยางสม่ําเสมอและตองมีการเก็บบันทึกผลการทบทวน

6. การใหความรวมมือกับภาครัฐ สํานักงานบัญชีตองรวมมือกับภาครัฐ
ในดานการกํากับดูแลและการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนจากภาครัฐสูลูกคา

4. ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี
1. ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย

สุจริต ความโปรงใส หมายถึง การเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน เพียงพอ เปนปจจุบัน สะทอน
ภาพที่แทจริง ภายในเวลา ที่ เหมาะสม ไมปกปดขอเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเปน
สาระสําคัญ ความเปนอิสระ หมายถึง การปฏิบัติงานดวยความเปนอิสระ สามารถตัดสินใจโดยไม
อยูภายใตอิทธิพลใด ๆ หรือ ปจจัยภายนอกและภายในซึ่งอยูภายใตกรอบวิชาชีพในดานการจัดทํา
บัญชีและความเปนอิสระน้ันตองเปนที่ประจักษ แกบุคคลทั่วไป เพื่อใหผลงานของผูประกอบ
วิชาชีพในดานการจัดทําบัญชีเปนที่เชื่อถือได ความเที่ยงธรรม หมายถึง ความเปนกลางในการใช
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ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากความมีอคติ ความลําเอียง ความซื่ อสัตยสุจริต หมายถึง
การประพฤติตรง จริงใจ ไมคดโกง ไมหลอกลวง ปฏิบัติงานตรงตามความเปนจริง ไมแสดงตนวา
ไดปฏิบัติงานถาไมไดปฏิบัติจริง ความซื่อตรงตอวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี

หลักการพื้นฐาน ในการปฏิบัติงาน สํานักงานบัญชีตองรักษาไวซึ่งความ
โปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต เพื่อใหผลงานเปนที่เชื่อถือ

ขอกําหนด
1. สํานักงานบัญชีตองปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ไมปกปด

ขอเท็จจริง หรือบิดเบือนความจริงอันเปนสาระสําคัญ
ในการปฏิบัติงาน ผูทําบัญชีตองมั่นใจวาขอมูลที่นํามาใชถูกตอง ครบถวน เพียงพอ เปนปจจุบัน
สะทอนภาพ ที่แทจริง เพื่อใหมั่นใจวางานบริการที่ใหแกลูกคามีความถูกตอง

2. สํานักงานบัญชีตองไมรับงานที่ตนขาดความอิสระ
ผูทําบัญชีตองใชดุลยพินิจในการรับงาน และตองถอนตัวจากการใหบริการ หรือหยุดการใหบริการ
ชั่วคราวจนกวาความสัมพันธหรือสถานการณที่กระทบความเปนอิสระไดยุติลง

3. สํ า นัก ง านบัญชีต องป ฏิบั ติ ง า นด วย ค วา มเที่ ย ง ธ รรม
ตรงไปตรงมา ปราศจากความลําเอียงและอคติคงไวซึ่งความเปนกลางในการใชดุลยพินิจในการ
ปฏิบัติงาน สํานักงานบัญชีจะสามารถปฏิบัติงานดวยความเที่ยงธรรม ตรงไปตรงมา ปราศจากความ
ลําเอียงและอคติ คงไวซึ่งความเปนกลางในการใชดุลยพินิจในการปฏิบัติงานได ก็ตอเมื่อสํานักงาน
บัญชีดําเนินการดังตอไปน้ี

-สํานักงานบัญชีมีขอมูลที่นาเชื่ อถือ จากระบบการ
จัดเก็บขอมูลที่นาเชื่อถือ

-สํานักงานบัญชีสามารถควบคุมการใหบริการใหอยูใน
กรอบของจรรยาบรรณของวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี  สํานักงานบัญชีตองหลีกเลี่ยง
ความสัมพันธหรือสถานการณใดๆ ที่อาจกดดันใหผูทําบัญชีไมสามารถปฏิบัติหนาที่ดวยความเปน
กลางในการใชดุลยพินิจ

4. สํานักงานบัญชีตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ซื่อ
ตรงตอวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี

2. ความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
หลัก การพื้นฐาน ในก ารป ฏิบั ติงา น ผู ทํ าบัญชีต องใ ชความ รู

ความสามารถและความชํานาญในวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชีดวยความใสใจ เต็มความสามารถ
เพื่อที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมั่นใจวาลูกคาจะไดรับบริการ
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ทางวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชีที่อยูบนพื้นฐานของกฎเกณฑและเทคนิคที่เกี่ยวของ การที่จะ
สามารถปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังรอบคอบ ผูทําบัญชี ตองวางแผนและควบคุมงานจน
สามารถรวบรวมขอมูลและหลักฐานใหเพียงพอในการปฏิบัติงาน ผูทําบัญชีตองศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมอยางตอ เน่ืองตลอดเวลาที่ประกอบวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี เพื่อใหมั่นใจไดวาลูกคา
จะไดรับประโยชนจากงานบริการวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี บ นพื้นฐานของการพัฒนา
กฎเกณฑ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และเทคนิคที่เปนปจจุบัน

ขอกําหนด
1. ผูทําบัญชีตองไมรับงานที่เกินความรูความสามารถของตนที่

จะปฏิบัติงานได
ในการพิจารณารับงาน ผูทําบัญชีตองมีความรูและประสบการณ

ในธุรกิจของลูกคา ลักษณะงานบริการที่ลูกคาตองการ และมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงาน
ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ รวมทั้งสํานักงาน
บัญชีตองไมรับงานในปริมาณมากจนไมสามารถควบคุมการปฏิบัติงานได

การที่ผูทําบัญชีจะมีความรูความสามารถในงานที่ รับวาจะ
ใหบริการ ผูทําบัญชีจะตองมีประสบการณและการฝกฝนในการใชวิจารณญาณการประยุกตใช
ความรูน้ันกับงานที่รับวาจะใหบริการ หรือผูทําบัญชีตองผานการศึกษาการอบรมอยางตอเน่ือง
ตลอดเวลาที่ผานมา กรณีที่ผูทําบัญชีไมมีความรูความสามารถในงานที่จะใหบริการอย างเพียงพอ
ผูทําบัญชีตองศึกษาคนควาสอบถามจากผู รูหรือผูมีประสบการณ หรือหาทีมงานที่มีความรู
ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได

ผู ทํ า บั ญ ชี ต อ ง ไ ม แ ส ด ง ต น ว า เ ป น ผู เ ชี่ ย ว ช า ญ ห รื อ ผู ที่ มี
ประสบการณในเร่ืองที่ตนเองไมมีความรูและความสามารถ ในกรณีน้ีผูทําบัญชีควรพิจารณาที่จะ
รับคําแนะนําหรือใชผลงานจากผูเชี่ยวชาญที่มีความถนัดในงานดังกลาว

2. ผูทําบัญชีตองปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังรอบคอบ
ผูทําบัญชีตองใชความรูตามมาตรฐานการบัญชี  วิธีปฏิบั ติ

กฎหมายที่เกี่ยวของ ความชํานาญและประสบการณทางวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชีดวยความ
ระมัดระวังรอบคอบ

3. สํานักงานบัญชีตองควบคุมคุณภาพงานใหไดมาตรฐานอยาง
สม่ําเสมอ สํานักงานบัญชีควรมีการอบรมและควบคุมคุณภาพงานของผูทําบัญชีและผูชวยผูทําบัญชี
อยางเหมาะสม สม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจวาผลงานการบริการทางวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชีได
มาตรฐาน
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4. ไมยินยอมใหผู อ่ืนอางวาตนเปนผูปฏิบัติงานโดยตนมิได
ปฏิบัติงานหรือควบคุมการปฏิบัติงานน้ันสํานักงานบัญชีตองไมยินยอมใหผูอ่ืนอางชื่อวาตนเปนผู
ปฏิบัติหรือควบคุมงานใหบริการทางวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี โดยที่ตนเองมิไดเปนผูปฏิ บัติ
หรือควบคุมงานใหบริการอยางแทจริง

3. ความรับผิดชอบตอผูรับบริการและการรักษาความลับ
หลักการพื้นฐาน
สํานักงานบัญชีตองรับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติโดยตองไมละทิ้งงานที่

ใหบริการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ในการปฏิบัติงาน ผูทําบัญชีอาจลวงรูหรือไดมาซึ่งขอมูลใดๆ ที่ตองถือ

เปนความลับของกิจการที่ตนใหบริการ ผูทําบัญชีจะตองไมนําขอมูลน้ันไปเปดเผย ทั้งน้ี รวมถึงการ
ที่ผูทําบัญชี ผูชวยผูทําบัญชี หรือผูรวมสํานักงานบัญชีจะตองไมนําขอมูลที่ไดมาในระหวางการ
ปฏิบัติงานไปใชหรือเปนที่ประจักษชัดวาไดใชเพื่อประโยชนของตนเอง หรือเพื่อประโยชนของ
บุคคลภายนอก เวนแตกรณีที่ไดรับความยินยอมจากลูกคาหรือกรณีที่ตองใหถอยคําตามกฎหมาย
รวมทั้งกรณีที่เปนการเรียกตรวจสอบโดยหนวยงานกํากับดูแลเพื่อประโยชนในการกํากับดูแลและ
สงเสริมการประกอบวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชีจึงจะเปดเผยได

ขอกําหนด
1. สํานักงานบัญชีตองไมเปดเผยความลับของกิจการที่ตนเอง

ไดรูมา ในหนาที่จากการใหบริการเวนแตไดรับความยินยอมจากลูกคา ตองใหถอยคําในฐานะพยาน
ตามกฎหมาย หรือเปดเผยตอหนวยงานที่กํากับดูแล หนาที่ในการรักษาความลับน้ันยังคงมีอยู
ถึงแมวาความสัมพันธระหวางสํานักงานบัญชีและลูกคาจะสิ้นสุดแลว ก็ตามสํานักงานบัญชีตอง
ควบคุมดูแลผูที่เกี่ยวของกับผูทําบัญชีไมใหนําขอมูลที่ไดมาในระหวางการปฏิบัติงานไปใชหรือ
เปนที่ประจักษชัดวาไดใชเพื่อประโยชน ของตนเอง หรือเพื่อประโยชนของบุคคลภายนอก

2. ไมละทิ้งการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีที่รับไวแลวโดย
ไมมีเหตุผลอันสมควร

3. ในกรณีที่สํานักงานบัญชีไดตกลงรับงานไวแลว ตอมาไม
ปฏิบัติงานใหสําเร็จตามที่ตกลงไวและไดละทิ้งงานไปโดยไมมีเหตุผลสมควร และไมไดแจงให
ลูกคาทราบในเวลาอันสมควร เชน การแจงกระชั้นชิด ถือวาสํานักงานบัญชีขาดความรับผิดชอบตอ
ลูกคา และอาจกอใหเกิดความเสียหายแกลูกคา

4. ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่
สํานักงานบัญชีปฏิบัติหนาที่
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หลักการพื้นฐาน
สํานักงานบัญชีตองมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคล

หรือนิติบุคคลที่สํานักงานบัญชีปฏิบัติหนาที่ให
ขอกําหนด

สํานักงานบัญชีตองรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคล
หรือนิติบุคคลที่ผูทําบัญชีปฏิบัติหนาที่ โดยมีพฤติกรรมที่ดีเพื่อชื่อเสียงแหงวิชาชีพในดานการจัดทํา
บัญชีเสมอ และไมปฏิบัติตนในลักษณะที่ทําใหเกิดความเสื่อมเสียแกวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี

5. สํานักงานบัญชีตองไมปฏิบัติใหเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิ แหงวิชาชีพใน
ดานการจัดทําบัญชี

หลักการพื้นฐาน
สํานักงานบัญชีตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ เพื่อรักษาชื่อเสียงแหง

วิชาชีพ และงดเวนการกระทําที่จะนํามาสูการเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ
ขอกําหนด

สํานักงานบัญชีตองไมกระทําการในลักษณะที่ทําใหเกิดความ
เสื่อมเสียแกวิชาชีพในดานการทําบัญชี

6. สํานักงานบัญชีตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กําหนดในขอ 4.1-4.5
และไมขัดกับขอกําหนดแหงจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี รวมทั้งตองปฏิบัติเพิ่มเติมตามขอกําหนด
แหงจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด

5. กระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี
1. สํานักงานบัญชีตองมีการกําหนดหลักเกณฑในการคิดคาธรรมเนียม
2. สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําสัญญาที่ชัดเจนและไดรับการยอมรับ

จากลูกคา
3. สํานักงานบัญชีตองกําหนดระยะเวลาจัดเก็บคาธรรมเนียมที่ชัดเจน
4. สํานักงานบัญชีตองออกหลักฐานการรับเงินใหกับลูกคาทุกคร้ัง
5. ในกรณีที่ลูกคามอบหมายใหสํานักงานบัญชีเปนผูกระทําการใด ๆ

แทน เชน การนําสงภาษีของลูกคา การนําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เปนตน สํานักงาน
บัญชีตองนําสงและดําเนินการใหครบถวนตามที่ลูกคามอบหมาย

6. การดูแลทรัพยสินของลูกคา สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําหลักฐาน
การสงมอบและรับมอบทรัพยสิน รวมถึง การดูแลรักษา การจัดเก็บทรัพยสินของลูกคา ทั้งน้ีตองไม
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นําทรัพยสินของลูกคามาตอรองเพื่อผลประโยชนของสํานักงานบัญชี เชน การยึดบัญชีและเอกสาร
ของลูกคาไวโดยไมสงคืน

6. การจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี
1. เคร่ืองมืออุปกรณ
สํานักงานบัญชีตองจัดหา และบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณที่จําเปนใน

การทําบัญชีเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการจัดระเบียบเรียบรอยใน
สถานที่ทํางาน เพื่อกอใหเกิดสภาพการทํางานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบรอย อันจะนําไปสู การ
เพิ่มผลผลิตที่สูงขึ้น เชนการทํา 5ส เปนตน

2. ทรัพยากรบุคคล
1. บุคลากรในสํานักงานบัญชีตองมีความรู ความสามารถตาม

ตําแหนงหนาที่งาน ทั้งน้ี รวมถึงบุคลากรจากภายนอกสํานักงานบัญชีที่เขามาปฏิบัติงานกับ
สํานักงานบัญชีดวย

2. ผูทําบัญชีตองมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ.2547

3. บุคลากรที่บรรจุใหมหรือโยกยายตําแหนงงานตองไดรับการ
ชี้แจงหรืออบรมการปฏิบัติงานของตําแหนงน้ัน ๆ กอนเร่ิมปฏิบัติงาน รวมทั้งสํานักงานบัญชีตอง
จัดใหมีการดูแลการปฏิบัติงานอยางใกลชิด เพื่อติดตามการทํางานของบุคลากรในความรับผิดชอบ
ใหมีความเขาใจในงานที่ปฏิบัติ

4. บุคลากรในสํานักงานบัญชีตองไดรับการฝกอบรมเพิ่มเติมตาม
สมควรและเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย

5. บุคลากรในสํานักงานบัญชีตองไดรับการสื่อสารจากสํานักงาน
บัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับความตองการของลูกคา/กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

6. ในกรณีที่ใชผูทําบัญชีภายนอกสํานักงานบัญชี สํานักงานบัญชี
ตองมีมาตรการในการควบคุมผูทําบัญชีน้ันใหปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ กับ
วิชาชีพบัญชี มาตรฐานการบัญชีและจรรยาบรรณ

7.การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี
1. สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําบัญชีใหถูกตองและเปนไปตามที่

กฎหมายกําหนด
2. สํานักงานบัญชีตองมีคูมือการปฏิบัติงานของผูทําบัญชีและปฏิบัติตาม

คูมือน้ัน
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3. สํานักงานบัญชีตองมีการชี้แจงบุคลากรใหเขาใจชัดเจนถึงวัตถุ
ประสงคของงาน และมีการฝกอบรมเพิ่มเติมตามความจําเปนเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตาม
วัตถุประสงค

4. สํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการกํากับดูแลความคืบหนาของงาน และ
คอยแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับงานน้ัน

5. สํานักงานบัญชีตองมีการแตงต้ังและมอบหมายใหมีผูทําการทบทวน
ผลงานรวมทั้งนําไปปรับปรุงแกไขกอนสงมอบใหกับลูกคา

8. การติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชี
1. สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ตนเองตามชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนธุรกิจและ
ขอกําหนดของกฎหมาย โดยการตรวจสอบน้ีจะกระทําโดยตนเองหรือบุคคลภายนอกก็ได

2. หากพบปญหาจากการติดตาม ตรวจสอบ สํานักงานบัญชีตองดําเนิน
การวิเคราะหหาสาเหตุและกําหนดแนวทางแกไขเพื่อใหมั่นใจวาปญหาดังกลาวจะไมเกิดซ้ํา

3. สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการรับเร่ืองรองเรียนของลูกคา ซึ่ง
รวมถึงการวิเคราะหหาสาเหตุการปฏิบัติการแกไขและแจงกลับไปยังลูกคา

4. สํานักงานบัญชีตองบันทึกผลการดําเนินการตามขอ 8.1-8.3 และตอง
เก็บรักษาไวตามระยะเวลาที่เหมาะสม

9. การจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี
1. สํานักงานบัญชีตองมีวิธีการในการติดตามกฎหมายที่ เกี่ยวของกับ

วิชาชีพบัญชีใหเปนปจจุบัน
2. สํานักงานบัญชีตองจัดเก็บขอมูลของลูกคาและของตนเองในลักษณะ

ที่ปองกันความเสียหาย สูญหายหรือเสื่อมสภาพและกําหนดระยะเวลาจัดเก็บตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ

3. ในกรณีที่มีการเก็บขอมูลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมีการสํารอง
ขอมูลตามรอบระยะเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม



18

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
เพ็ญธิดา  พงษธานี (2552) ไดศึกษาเร่ือง “ปจจัยที่สงผลกระทบตอคุณภาพการ

บริการของสํานักงานบัญชีในประเทศไทย” โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการบริการ  แนวคิดเกี่ยวกับ
คุณภาพการบริการ  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี  แนวคิดเกี่ยวกับ
นโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี  และแนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติผูทําบัญชีของ
สํานักงานบัญชี จากกลุมตัวอยางคือ  หัวหนาสํานักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จํานวน 400 ราย    ซึ่งผลการศึกษาสรุปวา  แนวคิดเกี่ยวกับการบริการของสํานักงานบัญชีใน
ประเทศไทย  พบวาสํานักงานบัญชีใหความสําคัญในดานคุณภาพการบริการในสวนของ
ภาพลักษณของสํานักงานบัญชีสูงที่สุด  รองลงมาคือความนาเชื่อถือของสํานักงานบัญชี  การ
ตอบสนองตอลูกคา  การดูแลเอาใจใสตอลูกคา  และการใหความเชื่อมั่นตอลูกคา ตามลําดับ
แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชีในประเทศไทย  พบวาสํานักงานบัญชี
มีความสามารถดานการปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี  และมีความสามารถ
ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชีมากที่สุดเทากัน  รองลงมาคือความสามารถดาน
กระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี  มีความสามารถดานการติดตามตรวจสอบของ
สํานักงานบัญชี  มีความสามารถดานความรับผิดชอบของผูบริหารตอนโยบายและกระบวนการของ
สํานักงานบัญชี  มีความสามารถดานการจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี  และมีความสามารถ
ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตามลําดับ

แดน กุลรูป (2548) ไดศึกษาขอบกพรองในการจัดทําบัญชีจากการตรวจสอบบัญชี
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ในเขตพื้นที่จังหวัดลําปาง โดยวิธีการศึกษาไดเลือกเฉพาะบัญชีและงบ
การเงินที่พบขอบกพรองในการจัดทําบัญชี จากกระดาษทําการตรวจสอบบัญชีที่ไดผานการ
ตรวจทานจากเจาหนาที่ของสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา จังหวัดลําปาง จากการศึกษาพบวา ธุรกิจ
ที่พบขอบกพรองในการจัดทําบัญชีและจัดทํางบการเงินมากที่สุด คือ ธุรกิจประเภทหางหุนสวนจด
ทะเบียน และขอบกพรองที่พบมากที่สุดคือ การจัดทําบัญชีไมครบถวน การบันทึกรายการโดยไมมี
เอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี การแสดงรายการในง บการเงินไมสอดคลองกับบัญชี
ตามลําดับ และผลการศึกษาขอบกพรองแยกตามการจัดจางผูทําบัญชี พบวาธุรกิจที่จัดจางสํานักงาน
บัญชีเปนผูทําบัญชีพบขอบกพรองมากที่สุด
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สวัสดิ์ หากิน (2552) ไดศึกษาถึงความคิดเห็นของผูพิจารณาสินเชื่อระยะยาวของ
ธนาคารในจังหวัดเชียงใหมตอคุณภาพขอมูลทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากผูพิจารณาสินเชื่อระยะยาวของธนาคารในเขตจังหวัดเชียงใหม
ซึ่งมีนโยบายในการใหสินเชื่อระยะยาวแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จํานวนทั้งหมด 126
สาขา จากจํานวนธนาคารทั้งหมด 22 แหง ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศชาย มีอายุระหวาง 31-50 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทํางานในตําแหนง เจาหนาที่
วิเคราะหสินเชื่อ และมีประสบการณในการพิจารณาสินเชื่อ มากกวา 15 ป คุณภาพของขอมูลทาง
การเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ศึกษาไดแก ขอมูลในงบการเงิน ซึ่งประกอบดวย
งบกําไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งพบวา ผูพิจารณา
สินเชื่อระยะยาวของธนาคารเห็นวา คุณภาพงบการเงินโดยรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม อยูในระดับมีคุณภาพมาก ซึ่งคุณภาพดานความเขาใจไดมีระดับคาเฉลี่ยสูงที่สุด อยูในระดับ
มาก และคุณภาพดานความเชื่อถือไดมีระดับคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของงบการเงินแตละประเภทพบวา คุณภาพของงบการเงินวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมทุกประเภท อยูในระดับมีคุณภาพมาก และปญหาที่พบจากการใชงบการ
การเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการพิจารณาสินเชื่อ 3 อันดับแรก ประกอบดวย
ปญหาเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลที่สําคัญในงบการเงินยังไมเพียงพอ ปญหารายการในงบการเงินไม
ครบถวน และไมถูกตอง ซึ่งปญหาดังกลาวเปนปญหาที่มีผลกระทบตอคุณภาพดานความเชื่อถือได
ของงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม


