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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวโน้มของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี และค่าบริการ
อ่ืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการใช้แบบส ารวจรายการด้วยตนเอง จ านวนทั้งสิ้น 778 บริษัท จากแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) ผลการศึกษาพบว่า ทั้ง 8 กลุ่มอุตสาหกรรม มีแนวโน้มการจ่ายค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชีสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 70.82 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชีสูงขึ้น 3 อันดับแรก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่ม
ธุรกิจการเงิน และกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตามล าดับ นอกจากนี้ ยังพบว่าไม่มีการ
เปิดเผยค่าบริการอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 66.20 และมีการเปิดเผยค่าบริการอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 33.80  
โดยส่วนใหญ่ของการเปิดเผยค่าบริการอ่ืน มีแนวโน้มการจ่ายค่าบริการอ่ืนในลักษณะคงที่ คิดเป็นร้อยละ 
31.56 สารสนเทศที่ได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะของแนวโน้มค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นข้อมูลต่อสาธารณะ ผู้ถือหุ้น และ
คณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาถึงมาตรการการก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อไป 
 
ค าส าคัญ:  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี, ค่าบริการอ่ืน, บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study the trends of audit fees and non-audit fees of 
Thai listed companies during the years 2016-2018. The tool used for collecting data 
was a self – checklist which was completed by 778 companies from annual 
registration statement (Form 56-1). The results showed that 70.82% of companies 
from all eight industry groups were more likely to pay higher audit fees. The three 
industry groups which tended to pay higher audit fees were consumer products, 
financials, and the agro and food industry. Non-audit fees were not disclosed by 
66.20% of companies. Of the 33.80% of non-audit fees which were disclosed, the 
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การสอบบัญชี ค่าบริการอ่ืน รวมถึงผู้สอบบัญชีหรือส านักงานสอบบัญชี ได้แก่ หมวด 1 สิทธิของผู้ถือ
หุ้น (Rights of Shareholders) เกี่ยวข้องในประเด็นวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การระบุชื่อผู้สอบบัญชี 
บริษัทที่สังกัด ประวัติ หรือข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความสามารถและความเหมาะสมของ
ผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการการสอบบัญชี หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure 
and Transparency) เกี่ยวข้องในประเด็นการว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีความ
น่าเชื่อถือ รวมถึงการเปิดเผยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือ
บริษัทสอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปี และ หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board 
Responsibilities) เกี่ยวข้องในประเด็นของบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณา
เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก  (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 
2563) 
          จะเห็นได้ว่าค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืน เป็นประเด็นที่มีความส าคัญต่อ
การก ากับดูแลกิจการที่ดี จากผลการส ารวจรายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนใน
ปี 2557 พบว่า ร้อยละ 67 มีเปิดเผยค่าบริการอ่ืน ขณะที่ร้อยละ 33 ไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ซึ่งจ านวน
นี้พอจะอนุมานได้ว่าในปีที่ผ่านมา ไม่มีการใช้บริการอ่ืน จากผู้สอบบัญชีหรือส านักงานสอบบัญชี ซึ่ง
หากไม่มี ก็ต้องเปิดเผยให้ทราบด้วยว่าไม่มีค่าบริการอ่ืน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , 2558) 
และผลการส ารวจจ านวนและประเภทของการใช้บริการอ่ืนที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2558 พบว่า มีจ านวนบริษัทที่มีการใช้
บริการอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 31 โดยกลุ่มที่มีการใช้บริการอ่ืนมากที่สุดคือ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง นอกจากนี้ยังพบว่า การเปิดเผยข้อมูลค่าบริการอ่ืนของแต่ละบริษัทไม่ได้เปิดเผยในรูปแบบ
เดียวกัน (สุมินทร เบ้าธรรม, 2561) 
 ดังนั้น เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยเฉพาะหมวด 4 การ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวโน้มค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและ
ค่าบริการอ่ืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงทิศทาง
ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 สารสนเทศที่ได้ชี้ให้เห็นถึง
ลักษณะของแนวโน้มค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นข้อมูลต่อสาธารณะและหน่วยงานที่ก ากับดูแล ในการก ากับ
ติดตามต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาลักษณะของแนวโน้มของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 
 2. เพ่ือศึกษาลักษณะของแนวโน้มของค่าบริการอ่ืนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 
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majority were likely to be paid in a fixed manner at 31.56%.  This information helps 
shareholders and audit committees to be well-informed when considering good 
corporate governance measures. 
 
Keywords: Audit fees, Non-audit fees, Thai listed companies 
 
บทน า   
 แม่บทส าหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น (ฉบับปี 2010) จัดท าโดยคณะกรรมการมาตรฐานการ
สอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ ( International Auditing and Assurance 
Standards Board: IAASB) ของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (International Federation of 
Accountants: IFAC) ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ท าการแปล จัดท า และเผยแพร่แม่บทส าหรับงานที่ให้
ความเชื่อมั่น (ฉบับปี 2013) เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556  ต่อมา IAASB และ IFAC ได้ปรับปรุง
แม่บทส าหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น (ฉบับปี 2015) สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้แปลเป็นฉบับปรับปรุง (ฉบับ
ปี 2016) และมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา โดยที่ แม่บทส าหรับงานที่ให้
ความเชื่อมั่น (Framework) ซึ่งถือเป็นงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ IAASB ครอบคลุม 2 งาน 
คือ (1) งานที่ให้ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับข้อมูลในอดีต (งานสอบบัญชีและงานสอบทาน) และ (2) งานที่
ให้ความเชื่อมั่นอ่ืน นอกจากนี้ ยังมีงานที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ IAASB ได้แก่ (1) งานให้
ค าปรึกษาหรือค าแนะน า (2) งานด้านภาษีอากร และ (3) งานบริการอ่ืน ดังนั้น งานบริการของผู้สอบ
บัญชีหรือส านักงานสอบบัญชี จึงแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ (1) งานบริการที่ให้ความ
เชื่อมั่น และ (2) งานบริการอ่ืน (นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, 2559)  
 ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องเปิดเผยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทั้งประเภทที่เป็นค่าตอบแทน
งานบริการที่ให้ความเชื่อมั่นหรือค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (Audit fees)  โดยให้แสดงค่าตอบแทน
ที่ผู้สอบบัญชี/ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ได้รับจากบริษัทหรือบริษัทย่อย และแสดง
ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fees) ในรอบปีที่ผ่านมาและที่ต้องจ่ายในอนาคต รวมถึงประเภทของการ
ให้บริการอื่น  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและชัดเจน รวมถึงเพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ของอัตราค่าบริการ ระหว่างค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืน หาก
ค่าบริการอื่นมจี านวนมากกว่าค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี อย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องระมัดระวัง เรื่อง 
“ความเป็นอิสระ” ของการสอบบัญชี นอกจากนี้ การเปิดเผยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและ
ค่าบริการอ่ืน ยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัททั้งในแง่ของการแสดงถึงการก ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น รวมถึง
เป็นการให้ข้อมูลส าหรับการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจ  
 ทั้งนี้ หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา 
(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) ซึ่งถือเป็นหลักการ
สากลที่ได้รับการยอมรับ และถูกน าไปใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักการก ากับดูแลกิจการของ
ประเทศต่างๆ รวมทั้งหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 5 หมวด มีจ านวน 3 หมวด ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยค่าธรรมเนียม
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การสอบบัญชี ค่าบริการอ่ืน รวมถึงผู้สอบบัญชีหรือส านักงานสอบบัญชี ได้แก่ หมวด 1 สิทธิของผู้ถือ
หุ้น (Rights of Shareholders) เกี่ยวข้องในประเด็นวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การระบุชื่อผู้สอบบัญชี 
บริษัทที่สังกัด ประวัติ หรือข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความสามารถและความเหมาะสมของ
ผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการการสอบบัญชี หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure 
and Transparency) เกี่ยวข้องในประเด็นการว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีความ
น่าเชื่อถือ รวมถึงการเปิดเผยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือ
บริษัทสอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปี และ หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board 
Responsibilities) เกี่ยวข้องในประเด็นของบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณา
เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก  (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 
2563) 
          จะเห็นได้ว่าค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืน เป็นประเด็นที่มีความส าคัญต่อ
การก ากับดูแลกิจการที่ดี จากผลการส ารวจรายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนใน
ปี 2557 พบว่า ร้อยละ 67 มีเปิดเผยค่าบริการอ่ืน ขณะที่ร้อยละ 33 ไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ซึ่งจ านวน
นี้พอจะอนุมานได้ว่าในปีที่ผ่านมา ไม่มีการใช้บริการอ่ืน จากผู้สอบบัญชีหรือส านักงานสอบบัญชี ซึ่ง
หากไม่มี ก็ต้องเปิดเผยให้ทราบด้วยว่าไม่มีค่าบริการอ่ืน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , 2558) 
และผลการส ารวจจ านวนและประเภทของการใช้บริการอ่ืนที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2558 พบว่า มีจ านวนบริษัทที่มีการใช้
บริการอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 31 โดยกลุ่มที่มีการใช้บริการอ่ืนมากที่สุดคือ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง นอกจากนี้ยังพบว่า การเปิดเผยข้อมูลค่าบริการอ่ืนของแต่ละบริษัทไม่ได้เปิดเผยในรูปแบบ
เดียวกัน (สุมินทร เบ้าธรรม, 2561) 
 ดังนั้น เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยเฉพาะหมวด 4 การ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวโน้มค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและ
ค่าบริการอ่ืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงทิศทาง
ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 สารสนเทศที่ได้ชี้ให้เห็นถึง
ลักษณะของแนวโน้มค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นข้อมูลต่อสาธารณะและหน่วยงานที่ก ากับดูแล ในการก ากับ
ติดตามต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาลักษณะของแนวโน้มของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 
 2. เพ่ือศึกษาลักษณะของแนวโน้มของค่าบริการอ่ืนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 
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majority were likely to be paid in a fixed manner at 31.56%.  This information helps 
shareholders and audit committees to be well-informed when considering good 
corporate governance measures. 
 
Keywords: Audit fees, Non-audit fees, Thai listed companies 
 
บทน า   
 แม่บทส าหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น (ฉบับปี 2010) จัดท าโดยคณะกรรมการมาตรฐานการ
สอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ ( International Auditing and Assurance 
Standards Board: IAASB) ของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (International Federation of 
Accountants: IFAC) ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ท าการแปล จัดท า และเผยแพร่แม่บทส าหรับงานที่ให้
ความเชื่อมั่น (ฉบับปี 2013) เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556  ต่อมา IAASB และ IFAC ได้ปรับปรุง
แม่บทส าหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น (ฉบับปี 2015) สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้แปลเป็นฉบับปรับปรุง (ฉบับ
ปี 2016) และมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา โดยที่ แม่บทส าหรับงานที่ให้
ความเชื่อมั่น (Framework) ซึ่งถือเป็นงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ IAASB ครอบคลุม 2 งาน 
คือ (1) งานที่ให้ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับข้อมูลในอดีต (งานสอบบัญชีและงานสอบทาน) และ (2) งานที่
ให้ความเชื่อมั่นอ่ืน นอกจากนี้ ยังมีงานที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ IAASB ได้แก่ (1) งานให้
ค าปรึกษาหรือค าแนะน า (2) งานด้านภาษีอากร และ (3) งานบริการอ่ืน ดังนั้น งานบริการของผู้สอบ
บัญชีหรือส านักงานสอบบัญชี จึงแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ (1) งานบริการที่ให้ความ
เชื่อมั่น และ (2) งานบริการอ่ืน (นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, 2559)  
 ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องเปิดเผยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทั้งประเภทที่เป็นค่าตอบแทน
งานบริการที่ให้ความเชื่อมั่นหรือค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (Audit fees)  โดยให้แสดงค่าตอบแทน
ที่ผู้สอบบัญชี/ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ได้รับจากบริษัทหรือบริษัทย่อย และแสดง
ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fees) ในรอบปีที่ผ่านมาและที่ต้องจ่ายในอนาคต รวมถึงประเภทของการ
ให้บริการอื่น  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและชัดเจน รวมถึงเพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ของอัตราค่าบริการ ระหว่างค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืน หาก
ค่าบริการอื่นมจี านวนมากกว่าค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี อย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องระมัดระวัง เรื่อง 
“ความเป็นอิสระ” ของการสอบบัญชี นอกจากนี้ การเปิดเผยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและ
ค่าบริการอ่ืน ยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัททั้งในแง่ของการแสดงถึงการก ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น รวมถึง
เป็นการให้ข้อมูลส าหรับการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจ  
 ทั้งนี้ หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา 
(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) ซึ่งถือเป็นหลักการ
สากลที่ได้รับการยอมรับ และถูกน าไปใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักการก ากับดูแลกิจการของ
ประเทศต่างๆ รวมทั้งหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 5 หมวด มีจ านวน 3 หมวด ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยค่าธรรมเนียม
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วารสารวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 5 (กันยายน – ตุลาคม 2563)             
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 มนทิพย์ ตั้งเอกจิต และคณะ (2562) ศึกษาปัจจัยก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยศึกษาปัจจัยก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มุ่งเน้นตัวแปร อันได้แก่ ขนาดของบริษัท ความ
ซับซ้อนของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท ความสามารถในการท าก าไรของบริษัท ความเสี่ยงของ
บริษัท สัดส่วนค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ระยะเวลาที่ ใช้ในการออก
รายงานการสอบบัญชีของบริษัท ผลประเมินการก ากับดูแลกิจการที่ดี รูปแบบของรายงานผู้สอบบัญชี 
และประเภทของส านักงานสอบบัญชีของบริษัท เพ่ือพิจารณาอิทธิพลที่มีต่อค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2559 รวม 352 ข้อมูล แล้วน ามาวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยแบบ
พหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ส่วนใหญ่มีอัตราเพ่ิมขึ้นทุกปี และพบว่าความ
ซับซ้อนของบริษัทระยะเวลาที่ใช้ในการออกรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และประเภทของส านัก
งานสอบบัญชีของบริษัทมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับค่าตอบแทนการสอบบัญชีอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 และพบว่า ขนาดของบริษัทมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับค่าตอบแทนการสอบ
บัญชี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษานี้จึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัทจดทะเบียนในการ
วางแผนงบประมาณค่าตอบแทนการสอบบัญชี และเป็นประโยชน์ต่อผู้ สอบบัญชีในการก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
 สุมินทร  เบ้าธรรม (2561) ศึกษาการใช้บริการอ่ืนที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี ของบริษัทจด
ทะเบียน โดยศึกษาจ านวนและประเภทของการใช้บริการอ่ืนที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีของบริษัทที่จด
ทะเบียน กลุ่มตัวอย่างเป็นบริษัทที่จดทะเบียน ที่มีการใช้บริการอ่ืนที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี และมีการ
เปิดเผยการใช้บริการอ่ืนที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 -2558 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสรุปประเภทของบริการอ่ืนที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี ซึ่งเป็นแบบส ารวจรายการ
ด้วยตัวเองที่ผู้ศึกษาได้สร้างข้ึน ท าการรวบรวมมาจากข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี และแบบ
แสดงรายการประจ าปี (แบบ 56-1) ณ วันสิ้นปี 2556-2558 ผลการศึกษาพบว่าในจ านวนทั้งสิ้น 388 
บริษัท มีจ านวนบริษัทที่มีการใช้บริการอ่ืนที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีทั้งสิ้น 120 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 31 
โดยกลุ่มที่มีการใช้บริการอ่ืนที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีมากที่สุดคือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
รองลงมาคือ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจการเงิน ตามล าดับ นอกจากนี้ ยังพบว่าการ
เปิดเผยข้อมูลค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของแต่ละบริษัทไม่ได้เปิดเผยในรูปแบบ
เดียวกัน สารสนเทศท่ีได้จากการวิจัยจะเป็นข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัท
จดทะเบียนฯ เปิดเผยค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีที่เป็นรูปแบบเดียวกันเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
สามารถเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกต่อไปได้รวมถึงเป็นข้อมูลให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบในการพิจารณาให้ความเห็นถึงความเหมาะสมและผลกระทบที่เกิดขึ้นในการท าหน้าที่ของ
ผู้สอบบัญชี 
 พชร พยับบรรณางกูร (2558) ศึกษาผลกระทบของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนการ
สอบบัญชีต่อคุณภาพของรายงานทางการเงิน โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี กับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ของบริษัทที่จดทะเบียน ระหว่างปี 
พ.ศ. 2555 - 2557 เก็บข้อมูลจากรายงานประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี ของบริษัทโดย
ก าหนดให้ค่าสัมบูรณ์ของรายการคงค้างที่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารเป็นตัวแทนของคุณภาพของ
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แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 
 แนวทางในการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งนี้ ข้อมูลหลัก
ที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการพิจารณาค่าสอบบัญชีรวมถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อมูลธุรกิจทั่วไปของลูกค้า หมายถึง ลักษณะการประกอบธุรกิจของลูกค้า หากมีความ
ซับซ้อน มีปริมาณรายการค้าระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องมาก หรือมีบริษัทย่อย บริษัทร่วมที่มีผลกระทบ
ต่อการจัดท างบการเงินรวม ความจ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบด้านสารสนเทศและด้าน
อ่ืนๆ หรือเป็นการตรวจสอบกิจการที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ ซึ่งต้องมีการแต่งตั้ง EQCR ปัจจัย
เหล่านี้ ล้วนมีผลต่อประมาณการชั่วโมงการปฏิบัติงานสอบบัญชี 
 2. ข้อมูลทางการเงินและอ่ืนๆ ได้แก่ ข้อมูลทางการเงินของกิจการปีก่อนและประมาณการ
ปีปัจจุบัน รูปแบบของรายงานผู้สอบบัญชี และผลการตรวจสอบในปีก่อน เพ่ือให้ทราบถึงปริมาณ
รายการที่ต้องตรวจสอบข้อมูลอ่ืนๆ ได้แก่ ความยุ่งยากและซับซ้อนของมาตรฐานวิชาชีพบัญชี 
ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องทั้งของเดิมและของใหม่ 
 3. พิจารณาผลจากการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนการตอบรับงานตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ซึ่งรวมถึงการพิจารณาถึงระบบงานของลูกค้า ความรู้ 
ความสามารถของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบทางบัญชี 
 4. ประมาณการชั่วโมงการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยในแต่ละระดับ 
เริ่มตั้งแต่กระบวนการวางแผนงานสอบบัญชี ตารางเวลาการปฏิบัติงาน และวันที่คาดว่าต้องออกรายงาน
ของผู้สอบบัญชี 
 5. ความพร้อมของบุคลากร ที่มีอยู่ ในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มี
ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงาน ในกรณีที่มีการใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์น้อยจ าเป็นต้องให้มีการ
ควบคุมงานอย่างเหมาะสมโดยผู้ที่มีประสบการณ์สูงกว่า (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ , 
2563)  
 การก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ควรพิจารณาจากแนวทางข้างต้น ทั้งนี้ การที่ผู้สอบ
บัญชี ก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีตายตัวที่เป็นขั้นต่ าหรือขั้นสูงไว้ ย่อมไม่สะท้อนถึงการ
ปฏิบัติงานซึ่งแตกต่างกัน ตามลักษณะของธุรกิจ และไม่สอดคล้องถึงต้นทุนการด าเนินงานของ  
ผู้สอบบัญชีแต่ละรายซึ่งมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ แบบ 56 - 1 ได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาด
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องเปิดเผยค่าตอบแทนที่ช าระให้กับผู้สอบบัญชี โดยมีการแยกแสดง
ออกเป็น 2 ส่วน (พชร พยับบรรณางกูร, 2558) ได้แก่  
 1. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (Audit fees) ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ
และสอบทาน ในช่วงระยะเวลาการตรวจสอบจะเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และตาม
กฎหมายที่หน่วยงานก ากับของแต่ละประเทศก าหนด 
 2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fees) ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบตามที่ตกลง
ร่วมกัน การรวบรวมข้อมูล และบริการอ่ืนๆ โดยผู้สอบบัญชี บริการอ่ืน ได้แก่ การให้บริการทางด้าน
ภาษีอากร การให้ค าปรึกษาทางการเงิน การให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย การให้บริการจัดอบรมความรู้
ด้านการภาษีส าหรับบุคลากรของบริษัท การวางระบบบัญชี เป็นต้น  
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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 มนทิพย์ ตั้งเอกจิต และคณะ (2562) ศึกษาปัจจัยก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยศึกษาปัจจัยก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มุ่งเน้นตัวแปร อันได้แก่ ขนาดของบริษัท ความ
ซับซ้อนของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท ความสามารถในการท าก าไรของบริษัท ความเสี่ยงของ
บริษัท สัดส่วนค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ระยะเวลาที่ ใช้ในการออก
รายงานการสอบบัญชีของบริษัท ผลประเมินการก ากับดูแลกิจการที่ดี รูปแบบของรายงานผู้สอบบัญชี 
และประเภทของส านักงานสอบบัญชีของบริษัท เพ่ือพิจารณาอิทธิพลที่มีต่อค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2559 รวม 352 ข้อมูล แล้วน ามาวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยแบบ
พหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ส่วนใหญ่มีอัตราเพ่ิมขึ้นทุกปี และพบว่าความ
ซับซ้อนของบริษัทระยะเวลาที่ใช้ในการออกรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และประเภทของส านัก
งานสอบบัญชีของบริษัทมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับค่าตอบแทนการสอบบัญชีอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 และพบว่า ขนาดของบริษัทมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับค่าตอบแทนการสอบ
บัญชี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษานี้จึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัทจดทะเบียนในการ
วางแผนงบประมาณค่าตอบแทนการสอบบัญชี และเป็นประโยชน์ต่อผู้ สอบบัญชีในการก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
 สุมินทร  เบ้าธรรม (2561) ศึกษาการใช้บริการอ่ืนที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี ของบริษัทจด
ทะเบียน โดยศึกษาจ านวนและประเภทของการใช้บริการอ่ืนที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีของบริษัทที่จด
ทะเบียน กลุ่มตัวอย่างเป็นบริษัทที่จดทะเบียน ที่มีการใช้บริการอ่ืนที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี และมีการ
เปิดเผยการใช้บริการอ่ืนที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 -2558 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสรุปประเภทของบริการอ่ืนที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี ซึ่งเป็นแบบส ารวจรายการ
ด้วยตัวเองที่ผู้ศึกษาได้สร้างข้ึน ท าการรวบรวมมาจากข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี และแบบ
แสดงรายการประจ าปี (แบบ 56-1) ณ วันสิ้นปี 2556-2558 ผลการศึกษาพบว่าในจ านวนท้ังส้ิน 388 
บริษัท มีจ านวนบริษัทที่มีการใช้บริการอ่ืนที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีทั้งสิ้น 120 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 31 
โดยกลุ่มที่มีการใช้บริการอ่ืนที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีมากที่สุดคือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
รองลงมาคือ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจการเงิน ตามล าดับ นอกจากนี้ ยังพบว่าการ
เปิดเผยข้อมูลค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของแต่ละบริษัทไม่ได้เปิดเผยในรูปแบบ
เดียวกัน สารสนเทศท่ีได้จากการวิจัยจะเป็นข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัท
จดทะเบียนฯ เปิดเผยค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีที่เป็นรูปแบบเดียวกันเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
สามารถเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกต่อไปได้รวมถึงเป็นข้อมูลให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบในการพิจารณาให้ความเห็นถึงความเหมาะสมและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในการท าหน้าท่ีของ
ผู้สอบบัญชี 
 พชร พยับบรรณางกูร (2558) ศึกษาผลกระทบของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนการ
สอบบัญชีต่อคุณภาพของรายงานทางการเงิน โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี กับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ของบริษัทที่จดทะเบียน ระหว่างปี 
พ.ศ. 2555 - 2557 เก็บข้อมูลจากรายงานประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี ของบริษัทโดย
ก าหนดให้ค่าสัมบูรณ์ของรายการคงค้างที่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารเป็นตัวแทนของคุณภาพของ
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แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 
 แนวทางในการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งนี้ ข้อมูลหลัก
ที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการพิจารณาค่าสอบบัญชีรวมถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อมูลธุรกิจทั่วไปของลูกค้า หมายถึง ลักษณะการประกอบธุรกิจของลูกค้า หากมีความ
ซับซ้อน มีปริมาณรายการค้าระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องมาก หรือมีบริษัทย่อย บริษัทร่วมที่มีผลกระทบ
ต่อการจัดท างบการเงินรวม ความจ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบด้านสารสนเทศและด้าน
อ่ืนๆ หรือเป็นการตรวจสอบกิจการที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ ซึ่งต้องมีการแต่งตั้ง EQCR ปัจจัย
เหล่านี้ ล้วนมีผลต่อประมาณการชั่วโมงการปฏิบัติงานสอบบัญชี 
 2. ข้อมูลทางการเงินและอ่ืนๆ ได้แก่ ข้อมูลทางการเงินของกิจการปีก่อนและประมาณการ
ปีปัจจุบัน รูปแบบของรายงานผู้สอบบัญชี และผลการตรวจสอบในปีก่อน เพ่ือให้ทราบถึงปริมาณ
รายการที่ต้องตรวจสอบข้อมูลอ่ืนๆ ได้แก่ ความยุ่งยากและซับซ้อนของมาตรฐานวิชาชีพบัญชี 
ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องทั้งของเดิมและของใหม่ 
 3. พิจารณาผลจากการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนการตอบรับงานตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ซึ่งรวมถึงการพิจารณาถึงระบบงานของลูกค้า ความรู้ 
ความสามารถของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบทางบัญชี 
 4. ประมาณการชั่วโมงการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยในแต่ละระดับ 
เริ่มตั้งแต่กระบวนการวางแผนงานสอบบัญชี ตารางเวลาการปฏิบัติงาน และวันที่คาดว่าต้องออกรายงาน
ของผู้สอบบัญชี 
 5. ความพร้อมของบุคลากร ที่มีอยู่ ในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มี
ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงาน ในกรณีที่มีการใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์น้อยจ าเป็นต้องให้มีการ
ควบคุมงานอย่างเหมาะสมโดยผู้ที่มีประสบการณ์สูงกว่า (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ , 
2563)  
 การก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ควรพิจารณาจากแนวทางข้างต้น ทั้งนี้ การที่ผู้สอบ
บัญชี ก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีตายตัวที่เป็นขั้นต่ าหรือขั้นสูงไว้ ย่อมไม่สะท้อนถึงการ
ปฏิบัติงานซึ่งแตกต่างกัน ตามลักษณะของธุรกิจ และไม่สอดคล้องถึงต้นทุนการด าเนินงานของ  
ผู้สอบบัญชีแต่ละรายซึ่งมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ แบบ 56 - 1 ได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาด
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องเปิดเผยค่าตอบแทนที่ช าระให้กับผู้สอบบัญชี โดยมีการแยกแสดง
ออกเป็น 2 ส่วน (พชร พยับบรรณางกูร, 2558) ได้แก่  
 1. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (Audit fees) ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ
และสอบทาน ในช่วงระยะเวลาการตรวจสอบจะเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และตาม
กฎหมายที่หน่วยงานก ากับของแต่ละประเทศก าหนด 
 2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fees) ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบตามที่ตกลง
ร่วมกัน การรวบรวมข้อมูล และบริการอ่ืนๆ โดยผู้สอบบัญชี บริการอ่ืน ได้แก่ การให้บริการทางด้าน
ภาษีอากร การให้ค าปรึกษาทางการเงิน การให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย การให้บริการจัดอบรมความรู้
ด้านการภาษีส าหรับบุคลากรของบริษัท การวางระบบบัญชี เป็นต้น  
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ตารางที ่1  รายชื่อจ านวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

 

ล าดับ กลุ่มอุตสาหกรรม จ านวนบริษัท 
1 กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 62 
2 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 50 
3 กลุ่มธุรกิจการเงิน 70 
4 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 131 
5 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 186 
6 กลุ่มทรัพยากร 67 
7 กลุ่มบริการ 162 
8 กลุ่มเทคโนโลยี 50 

รวม 778 
 

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2561) 
 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  การศึกษาในครั้งนี้ ใช้แบบส ารวจรายการด้วยตนเอง (Checklist) ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น
เพ่ือศึกษาแนวโน้มของค่าตอบแทนการสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561 
 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  การศึกษาครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี  ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 
ทั้ง 8 กลุ่มอุตสาหกรรม จ านวน 778 บริษัท 
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 ศึกษาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  4.2 น าค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 มาท าการ Checklist โดยการจัดท าตารางแสดง
ข้อมูลแนวโน้มของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม 
  4.3 วิเคราะห์แนวโน้มของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอธิบายผลลัพธ์ในรูปของค่าร้อยละ (Percentage) 
  4.4 สรุปผลการวิเคราะห์แนวโน้มของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
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รายงานทางการเงิน โดยเลือกเฉพาะบริษัทที่เปิดเผย และมีค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนการสอบ
บัญชี ซึ่งไม่รวมบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมการเงิน และกองทุนต่างๆ รวมไปถึงบริษัทที่มีข้อมูล  
ไม่ครบถ้วน รวมทั้งสิ้น 376 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า สัดส่วนของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชีของกลุ่มตัวอย่างต่ าสุดและสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.17 และร้อยละ 90 ตามล าดับ
อุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยของสัดส่วนค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสูงสุด คือ 
อุตสาหกรรมทรัพยากร พบว่า ค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ของกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม 
มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกับค่าสัมบูรณ์ของรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของคุณภาพของรายงานทางการเงิน  
 ธีระยุทธ์ รัตนโพธิ์แสงศรี (2554) ศึกษาผลกระทบของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีต่อ
คุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2551 ผลการศึกษา
พบว่า ภาพรวมค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพก าไรเมื่อวัดโดยใช้
ค่าสมบูรณ์ของรายการคงค้างรวม อย่างไรก็ตามเมื่อจัดประเภทรายการคงค้างดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มี  
ค่าต่ าและกลุ่มที่มีค่าสูงแล้ว การศึกษาไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าว การศึกษายังใช้ตัวแปรทางเลือกอ่ืน
ในการวัดคุณภาพก าไร ได้แก่ รายการคงค้างรวม รายการคงค้างรวมที่เป็นบวก และรายการคงค้างรวม
ที่เป็นลบ แต่ไม่พบความสัมพันธ์ของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีกับคุณภาพก าไร  
 Hannen (2015) ได้ท าการวิเคราะห์ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น : 
แนวโน้ม 13 ปี ของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2002-2014 พบว่า ปี 2014 มีอัตรา
ค่าบริการอื่นที่ต่ าท่ีสุดในรอบ 13 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.4 ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเพ่ิมขึ้น
เพียงร้อยละ ส่วนงานวิเคราะห์ของ Mckeon (2019) ซึ่งได้ท าการทบทวนค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
และค่าบริการอ่ืน 16 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2002-2017 พบว่า ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในช่วง 7 ปีหลัง จาก 7.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2010 เป็น 9.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ในปี 2017 ส่วนค่าบริการอ่ืนลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2002 คิดเป็นร้อยละ 38.4 จนปี 2017 เหลือ
เพียงร้อยละ 9.9 ทั้งนี้ เพ่ือความระมัดระวังในประเด็นของความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลาด
หลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ได้ก าหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนโดยจัดกลุ่มดังนี้ 1) ค่าตอบแทนการ
สอบบัญชี (Audit fees) 2) ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (Audit related fees) 3) 
ค่าตอบแทนด้านภาษี (Tax fees)  และ 4) ค่าตอบแทนอ่ืน (All other fees) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 ท้ัง 8 กลุ่ม
อุตสาหกรรม จ านวน 778 บริษัท  ตามตารางที ่1 
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ตารางที ่1  รายชื่อจ านวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

 

ล าดับ กลุ่มอุตสาหกรรม จ านวนบริษัท 
1 กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 62 
2 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 50 
3 กลุ่มธุรกิจการเงิน 70 
4 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 131 
5 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 186 
6 กลุ่มทรัพยากร 67 
7 กลุ่มบริการ 162 
8 กลุ่มเทคโนโลยี 50 

รวม 778 
 

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2561) 
 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  การศึกษาในครั้งนี้ ใช้แบบส ารวจรายการด้วยตนเอง (Checklist) ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น
เพ่ือศึกษาแนวโน้มของค่าตอบแทนการสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561 
 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  การศึกษาครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี  ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 
ทั้ง 8 กลุ่มอุตสาหกรรม จ านวน 778 บริษัท 
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 ศึกษาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  4.2 น าค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 มาท าการ Checklist โดยการจัดท าตารางแสดง
ข้อมูลแนวโน้มของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม 
  4.3 วิเคราะห์แนวโน้มของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอธิบายผลลัพธ์ในรูปของค่าร้อยละ (Percentage) 
  4.4 สรุปผลการวิเคราะห์แนวโน้มของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
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รายงานทางการเงิน โดยเลือกเฉพาะบริษัทที่เปิดเผย และมีค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนการสอบ
บัญชี ซึ่งไม่รวมบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมการเงิน และกองทุนต่างๆ รวมไปถึงบริษัทที่มีข้อมูล  
ไม่ครบถ้วน รวมทั้งสิ้น 376 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า สัดส่วนของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชีของกลุ่มตัวอย่างต่ าสุดและสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.17 และร้อยละ 90 ตามล าดับ
อุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยของสัดส่วนค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสูงสุด คือ 
อุตสาหกรรมทรัพยากร พบว่า ค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ของกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม 
มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกับค่าสัมบูรณ์ของรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของคุณภาพของรายงานทางการเงิน  
 ธีระยุทธ์ รัตนโพธิ์แสงศรี (2554) ศึกษาผลกระทบของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีต่อ
คุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2551 ผลการศึกษา
พบว่า ภาพรวมค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพก าไรเมื่อวัดโดยใช้
ค่าสมบูรณ์ของรายการคงค้างรวม อย่างไรก็ตามเมื่อจัดประเภทรายการคงค้างดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มี  
ค่าต่ าและกลุ่มที่มีค่าสูงแล้ว การศึกษาไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าว การศึกษายังใช้ตัวแปรทางเลือกอ่ืน
ในการวัดคุณภาพก าไร ได้แก่ รายการคงค้างรวม รายการคงค้างรวมที่เป็นบวก และรายการคงค้างรวม
ที่เป็นลบ แต่ไม่พบความสัมพันธ์ของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีกับคุณภาพก าไร  
 Hannen (2015) ได้ท าการวิเคราะห์ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น : 
แนวโน้ม 13 ปี ของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2002-2014 พบว่า ปี 2014 มีอัตรา
ค่าบริการอื่นที่ต่ าท่ีสุดในรอบ 13 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.4 ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเพ่ิมขึ้น
เพียงร้อยละ ส่วนงานวิเคราะห์ของ Mckeon (2019) ซึ่งได้ท าการทบทวนค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
และค่าบริการอ่ืน 16 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2002-2017 พบว่า ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในช่วง 7 ปีหลัง จาก 7.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2010 เป็น 9.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ในปี 2017 ส่วนค่าบริการอ่ืนลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2002 คิดเป็นร้อยละ 38.4 จนปี 2017 เหลือ
เพียงร้อยละ 9.9 ทั้งนี้ เพ่ือความระมัดระวังในประเด็นของความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลาด
หลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ได้ก าหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนโดยจัดกลุ่มดังนี้ 1) ค่าตอบแทนการ
สอบบัญชี (Audit fees) 2) ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (Audit related fees) 3) 
ค่าตอบแทนด้านภาษี (Tax fees)  และ 4) ค่าตอบแทนอ่ืน (All other fees) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 ทั้ง 8 กลุ่ม
อุตสาหกรรม จ านวน 778 บริษัท  ตามตารางที ่1 
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 บริษัทที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในลักษณะไม่คงที่ มีจ านวน 114 
บริษัท คิดเป็นร้อยละ 14.65 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีใน
ลักษณะไม่คงที่ 3 อันดับแรก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มทรัพยากร 
และกลุ่มบริการ ตามล าดับ 
 
ตารางที ่3 สรุปการเปิดเผยค่าบริการอื่นในแบบ 56-1 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561 
 

ประเภทกลุม่อุตสาหกรรม 

พบการเปดิเผย 
ค่าบริการอื่น 
ในแบบ 56-1 

ไม่พบการเปดิเผย 
ค่าบริการอื่น 
ในแบบ 56-1 

รวม
จ านวน
บริษัท
ทั้งสิ้น จ านวน

บริษัท 
ร้อยละ 
(%) 

จ านวน
บริษัท 

ร้อยละ 
(%) 

1. กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 35 56.45 27 43.55 62 
2. กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 10 20.00 40 80.00 50 
3. กลุ่มธุรกิจการเงิน 29 41.43 41 58.57 70 
4. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 52 39.69 79 60.31 131 
5. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  47 25.27 139 74.73 186 
6. กลุ่มทรัพยากร 30 44.78 37 55.22 67 
7. กลุ่มบริการ 40 24.69 122 75.31 162 
8. กลุ่มเทคโนโลย ี 20 40.00 30 60.00 50 

รวม 263 33.80 515 66.20 778 
 
จากตารางที ่3 สรุปการเปิดเผยค่าบริการอ่ืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561 พบว่า มีการเปิดเผยค่าบริการอ่ืนในแบบ 
56-1 จ านวน 263 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 33.80 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเปิดเผยค่าบริการอ่ืน  
3 อันดับแรก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มทรัพยากร 
และกลุ่มธุรกิจการเงิน ตามล าดับ 

บริษัทที่ไม่มีการเปิดเผยค่าบริการอ่ืนในแบบ 56-1 มีจ านวน 515 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 
66.20 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่มีการเปิดเผยค่าบริการอ่ืน 3 อันดับแรก เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มบริการ และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ตามล าดับ   
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ผลการวิจัย  
 งานวิจัยนี้ศึกษาลักษณะของแนวโน้มค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561 โดยสรุป
รายละเอียดไว้ในแต่ละตาราง ได้ดังนี้ 
 
ตารางที ่2  สรุปแนวโน้มของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561 
 

ประเภทกลุม่อุตสาหกรรม 

ลักษณะแนวโน้มค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ี
รวม

จ านวน
บริษัท
ทั้งสิ้น 

สูงขึ้น ลดลง คงที่ ไม่คงที่ 

จ านวน
บริษัท 

ร้อย
ละ 

(%) 
จ านวน
บริษัท 

ร้อย
ละ 
(%) 

จ านวน
บริษัท 

ร้อย
ละ 
(%) 

จ านวน
บริษัท 

ร้อย
ละ 
(%) 

1. กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร 46 74.20 1 1.61 8 12.90 7 11.29 62 

2. กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 40 80.00 4 8.00 5 10.00 1 2.00 50 
3. กลุ่มธุรกิจการเงิน 55 78.57 1 1.43 2 2.86 12 17.14 70 
4. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 91 69.47 7 5.34 13 9.92 20 15.27 131 
5. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  130 69.89 10 5.38 28 15.05 18 9.68 186 
6. กลุ่มทรัพยากร 48 71.64 2 2.98 3 4.48 14 20.90 67 
7. กลุ่มบริการ 110 67.90 8 4.94 14 8.64 30 18.52 162 
8. กลุ่มเทคโนโลย ี 31 62.00 1 2.00 6 12.00 12 24.00 50 

รวม 551 70.82 34 4.38 79 10.15 114 14.65 778 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าแนวโน้มของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี ช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2561 ทั้ง 8 กลุ่มอุตสาหกรรม 
มีแนวโน้มการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในลักษณะสูงขึ้น จ านวน 551 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 
70.82 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ในลักษณะสูงขึ้น  
3 อันดับแรก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจการเงิน และ
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตามล าดับ 

บริษัทที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในลักษณะลดลง มีจ านวน 34 บริษัท 
คิดเป็นร้อยละ 4.38 โดยกลุ่มอุตสาหกรรม 3 อันดับแรก ที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชีในลักษณะลดลง เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ตามล าดับ 
 บริษัทที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในลักษณะคงที่ มีจ านวน 79 บริษัท 
คิดเป็นร้อยละ 10.15 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ใน
ลักษณะคงที่ 3 อันดับแรก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มเทคโนโลยี ตามล าดับ 
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 บริษัทที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในลักษณะไม่คงที่ มีจ านวน 114 
บริษัท คิดเป็นร้อยละ 14.65 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีใน
ลักษณะไม่คงที่ 3 อันดับแรก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มทรัพยากร 
และกลุ่มบริการ ตามล าดับ 
 
ตารางที ่3 สรุปการเปิดเผยค่าบริการอื่นในแบบ 56-1 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561 
 

ประเภทกลุม่อุตสาหกรรม 

พบการเปดิเผย 
ค่าบริการอื่น 
ในแบบ 56-1 

ไม่พบการเปดิเผย 
ค่าบริการอื่น 
ในแบบ 56-1 

รวม
จ านวน
บริษัท
ทั้งสิ้น จ านวน

บริษัท 
ร้อยละ 
(%) 

จ านวน
บริษัท 

ร้อยละ 
(%) 

1. กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 35 56.45 27 43.55 62 
2. กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 10 20.00 40 80.00 50 
3. กลุ่มธุรกิจการเงิน 29 41.43 41 58.57 70 
4. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 52 39.69 79 60.31 131 
5. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  47 25.27 139 74.73 186 
6. กลุ่มทรัพยากร 30 44.78 37 55.22 67 
7. กลุ่มบริการ 40 24.69 122 75.31 162 
8. กลุ่มเทคโนโลย ี 20 40.00 30 60.00 50 

รวม 263 33.80 515 66.20 778 
 
จากตารางที ่3 สรุปการเปิดเผยค่าบริการอ่ืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561 พบว่า มีการเปิดเผยค่าบริการอ่ืนในแบบ 
56-1 จ านวน 263 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 33.80 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเปิดเผยค่าบริการอ่ืน  
3 อันดับแรก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มทรัพยากร 
และกลุ่มธุรกิจการเงิน ตามล าดับ 

บริษัทที่ไม่มีการเปิดเผยค่าบริการอ่ืนในแบบ 56-1 มีจ านวน 515 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 
66.20 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่มีการเปิดเผยค่าบริการอ่ืน 3 อันดับแรก เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มบริการ และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ตามล าดับ   
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ผลการวิจัย  
 งานวิจัยนี้ศึกษาลักษณะของแนวโน้มค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561 โดยสรุป
รายละเอียดไว้ในแต่ละตาราง ได้ดังนี้ 
 
ตารางที ่2  สรุปแนวโน้มของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561 
 

ประเภทกลุม่อุตสาหกรรม 

ลักษณะแนวโน้มค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ี
รวม

จ านวน
บริษัท
ทั้งสิ้น 

สูงขึ้น ลดลง คงที่ ไม่คงที่ 

จ านวน
บริษัท 

ร้อย
ละ 

(%) 
จ านวน
บริษัท 

ร้อย
ละ 
(%) 

จ านวน
บริษัท 

ร้อย
ละ 
(%) 

จ านวน
บริษัท 

ร้อย
ละ 
(%) 

1. กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร 46 74.20 1 1.61 8 12.90 7 11.29 62 

2. กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 40 80.00 4 8.00 5 10.00 1 2.00 50 
3. กลุ่มธุรกิจการเงิน 55 78.57 1 1.43 2 2.86 12 17.14 70 
4. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 91 69.47 7 5.34 13 9.92 20 15.27 131 
5. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  130 69.89 10 5.38 28 15.05 18 9.68 186 
6. กลุ่มทรัพยากร 48 71.64 2 2.98 3 4.48 14 20.90 67 
7. กลุ่มบริการ 110 67.90 8 4.94 14 8.64 30 18.52 162 
8. กลุ่มเทคโนโลย ี 31 62.00 1 2.00 6 12.00 12 24.00 50 

รวม 551 70.82 34 4.38 79 10.15 114 14.65 778 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าแนวโน้มของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี ช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2561 ทั้ง 8 กลุ่มอุตสาหกรรม 
มีแนวโน้มการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในลักษณะสูงขึ้น จ านวน 551 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 
70.82 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ในลักษณะสูงขึ้น  
3 อันดับแรก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจการเงิน และ
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตามล าดับ 

บริษัทที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในลักษณะลดลง มีจ านวน 34 บริษัท 
คิดเป็นร้อยละ 4.38 โดยกลุ่มอุตสาหกรรม 3 อันดับแรก ที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชีในลักษณะลดลง เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ตามล าดับ 
 บริษัทที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในลักษณะคงที่ มีจ านวน 79 บริษัท 
คิดเป็นร้อยละ 10.15 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ใน
ลักษณะคงที่ 3 อันดับแรก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มเทคโนโลยี ตามล าดับ 
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แนวโน้มการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในลักษณะที่สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 70.82 โดยกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสูงขึ้น 3 อันดับแรก เรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
ตามล าดับ นอกจากนี้ ยังพบว่าไม่มีการเปิดเผยค่าบริการอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 66.20 และมีการเปิดเผย
ค่าบริการอื่น คิดเป็นร้อยละ 33.80  โดยส่วนใหญ่มีแนวโน้มการจ่ายค่าบริการอ่ืนในลักษณะคงที่ คิด
เป็นร้อยละ 31.56 สารสนเทศที่ได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะของแนวโน้มค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและ
ค่าบริการอื่นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่เป็นข้อมูลต่อสาธารณะ ผู้
ถือหุ้น และคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาถึงมาตรการการก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อไป 
 
อภิปรายผล 
 1. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
  จากสรุปผลการเปิดเผยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561 พบว่า แนวโน้มของ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ง 8 กลุ่ม
อุตสาหกรรม มีแนวโน้มการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 70.82 โดยกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสูงขึ้น 3 อันดับแรก เรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
ตามล าดับ ใกล้เคียงกับการรายงานผลการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2562 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562) ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ในการ
เปิดเผยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชีไว้ใน
รายงานประจ าปี สอดคล้องกับงานของ Hannen (2015) ได้ท าการวิเคราะห์ค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชีและค่าบริการอ่ืน: แนวโน้ม 13 ปี ของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี  2002-2014 
ทีพ่บว่า อัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเพ่ิมข้ึนเพียง 1.9% และงานวิเคราะห์ของ Mckeon (2019) 
ที่ได้ท าการทบทวนค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ย้อนหลัง 16 ปี ของบริษัทจด
ทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2002-2017 ก็พบว่าอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเพ่ิมข้ึนทุกปี  
 
 2. ค่าบริการอื่น 
  จากสรุปผลการเปิดเผยค่าบริการอ่ืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี  ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561 พบว่า มีการเปิดเผยค่าบริการอ่ืนในแบบ 
56-1 จ านวน 263 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 33.80 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมินทร เบ้าธรรม (2561) 
ที่พบจ านวนบริษัทที่มีการใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2558 คิดเป็นร้อยละ 
31 เช่นกัน  
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ตารางที ่4  สรุปแนวโน้มค่าบริการอ่ืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ย้อนหลัง 3 ปี  ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561 

 

ประเภทกลุม่
อุตสาหกรรม 

ลักษณะแนวโน้มค่าบริการอื่น รวม 
จ านวน 
บริษัท 
ทั้งสิ้น 

สูงขึ้น ลดลง คงที่ ไม่คงที่ 
จ านวน
บริษัท 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน
บริษัท 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน
บริษัท 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน
บริษัท 

ร้อยละ 
(%) 

1. กลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร 10 28.57 6 17.14 15 42.86 4 11.43 35 

2. กลุ่มสินค้าอุปโภค
บริโภค 4 40.00 1 10.00 4 40.00 1 10.00 10 

3. กลุ่มธุรกิจการเงิน 11 37.93 5 17.24 9 31.04 4 13.79 29 
4. กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม 13 25.00 12 23.08 13 25.00 14 26.92 52 

5. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง 12 25.53 9 19.15 17 36.17 9 19.15 47 

6. กลุ่มทรัพยากร 9 30.00 6 20.00 6 20.00 9 30.00 30 
7. กลุ่มบริการ 9 22.50 6 15.00 12 30.00 13 32.50 40 
8. กลุ่มเทคโนโลย ี 5 25.00 2 10.00 7 35.00 6 30.00 20 

รวม 73 27.76 47 17.87 83 31.56 60 22.81 263 
 

จากตารางที่ 4 เมื่อมีการแจกแจงรายละเอียดแนวโน้มของค่าบริการอื่นของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 บริษัทมี
แนวโน้มการจ่ายค่าบริการอ่ืนในลักษณะสูงขึ้น จ านวน 73 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 27.76 โดยกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าบริการอื่นในลักษณะสูงขึ้น 3 อันดับแรก เรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มทรัพยากร ตามล าดับ 

บริษัทที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าบริการอ่ืนในลักษณะลดลง มีจ านวน 47 บริษัท คิดเป็นร้อยละ
17.87 โดยกลุ่มอุตสาหกรรม 3 อันดับแรก ที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าบริการอื่นในลักษณะลดลง 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง ตามล าดับ 
 บริษัทที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าบริการอ่ืนในลักษณะคงที่ มีจ านวน 83 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 
31.56 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าบริการอื่น ในลักษณะคงที่ 3 อันดับแรก 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสินค้าอุปโภค และกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ตามล าดับ 

 บริษัทที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าบริการอ่ืนในลักษณะไม่คงที่ มีจ านวน 60 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 
22.81 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าบริการอ่ืนในลักษณะไม่คงที่ 3 อันดับแรก 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กลุ่มบริการ กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มทรัพยากร ตามล าดับ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า การศึกษาแนวโน้มค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนที่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี 
ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 จ านวน 778 บริษัท ผลการวิจัยพบว่า ทั้ง 8 กลุ่มอุตสาหกรรมมี
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แนวโน้มการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในลักษณะที่สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 70.82 โดยกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสูงขึ้น 3 อันดับแรก เรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
ตามล าดับ นอกจากนี้ ยังพบว่าไม่มีการเปิดเผยค่าบริการอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 66.20 และมีการเปิดเผย
ค่าบริการอื่น คิดเป็นร้อยละ 33.80  โดยส่วนใหญ่มีแนวโน้มการจ่ายค่าบริการอ่ืนในลักษณะคงที่ คิด
เป็นร้อยละ 31.56 สารสนเทศที่ได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะของแนวโน้มค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและ
ค่าบริการอื่นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่เป็นข้อมูลต่อสาธารณะ ผู้
ถือหุ้น และคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาถึงมาตรการการก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อไป 
 
อภิปรายผล 
 1. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
  จากสรุปผลการเปิดเผยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561 พบว่า แนวโน้มของ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ง 8 กลุ่ม
อุตสาหกรรม มีแนวโน้มการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 70.82 โดยกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสูงขึ้น 3 อันดับแรก เรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
ตามล าดับ ใกล้เคียงกับการรายงานผลการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2562 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562) ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ในการ
เปิดเผยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชีไว้ใน
รายงานประจ าปี สอดคล้องกับงานของ Hannen (2015) ได้ท าการวิเคราะห์ค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชีและค่าบริการอ่ืน: แนวโน้ม 13 ปี ของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี  2002-2014 
ทีพ่บว่า อัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเพ่ิมข้ึนเพียง 1.9% และงานวิเคราะห์ของ Mckeon (2019) 
ที่ได้ท าการทบทวนค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ย้อนหลัง 16 ปี ของบริษัทจด
ทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2002-2017 ก็พบว่าอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเพ่ิมข้ึนทุกปี  
 
 2. ค่าบริการอื่น 
  จากสรุปผลการเปิดเผยค่าบริการอ่ืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี  ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561 พบว่า มีการเปิดเผยค่าบริการอ่ืนในแบบ 
56-1 จ านวน 263 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 33.80 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมินทร เบ้าธรรม (2561) 
ที่พบจ านวนบริษัทที่มีการใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2558 คิดเป็นร้อยละ 
31 เช่นกัน  
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ตารางที ่4  สรุปแนวโน้มค่าบริการอ่ืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ย้อนหลัง 3 ปี  ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561 

 

ประเภทกลุม่
อุตสาหกรรม 

ลักษณะแนวโน้มค่าบริการอื่น รวม 
จ านวน 
บริษัท 
ทั้งสิ้น 

สูงขึ้น ลดลง คงที่ ไม่คงที่ 
จ านวน
บริษัท 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน
บริษัท 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน
บริษัท 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน
บริษัท 

ร้อยละ 
(%) 

1. กลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร 10 28.57 6 17.14 15 42.86 4 11.43 35 

2. กลุ่มสินค้าอุปโภค
บริโภค 4 40.00 1 10.00 4 40.00 1 10.00 10 

3. กลุ่มธุรกิจการเงิน 11 37.93 5 17.24 9 31.04 4 13.79 29 
4. กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม 13 25.00 12 23.08 13 25.00 14 26.92 52 

5. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง 12 25.53 9 19.15 17 36.17 9 19.15 47 

6. กลุ่มทรัพยากร 9 30.00 6 20.00 6 20.00 9 30.00 30 
7. กลุ่มบริการ 9 22.50 6 15.00 12 30.00 13 32.50 40 
8. กลุ่มเทคโนโลย ี 5 25.00 2 10.00 7 35.00 6 30.00 20 

รวม 73 27.76 47 17.87 83 31.56 60 22.81 263 
 

จากตารางที่ 4 เมื่อมีการแจกแจงรายละเอียดแนวโน้มของค่าบริการอื่นของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 บริษัทมี
แนวโน้มการจ่ายค่าบริการอ่ืนในลักษณะสูงขึ้น จ านวน 73 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 27.76 โดยกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าบริการอื่นในลักษณะสูงขึ้น 3 อันดับแรก เรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มทรัพยากร ตามล าดับ 

บริษัทที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าบริการอ่ืนในลักษณะลดลง มีจ านวน 47 บริษัท คิดเป็นร้อยละ
17.87 โดยกลุ่มอุตสาหกรรม 3 อันดับแรก ที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าบริการอื่นในลักษณะลดลง 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง ตามล าดับ 
 บริษัทที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าบริการอ่ืนในลักษณะคงที่ มีจ านวน 83 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 
31.56 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าบริการอื่น ในลักษณะคงที่ 3 อันดับแรก 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสินค้าอุปโภค และกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ตามล าดับ 

 บริษัทที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าบริการอ่ืนในลักษณะไม่คงที่ มีจ านวน 60 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 
22.81 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการจ่ายค่าบริการอ่ืนในลักษณะไม่คงที่ 3 อันดับแรก 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กลุ่มบริการ กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มทรัพยากร ตามล าดับ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า การศึกษาแนวโน้มค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนที่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี 
ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 จ านวน 778 บริษัท ผลการวิจัยพบว่า ทั้ง 8 กลุ่มอุตสาหกรรมมี
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จากการศึกษาพบว่า ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมมีแนวโน้ม
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีมีลักษณะสูงขึ้น เป็นผลมาจากลักษณะการประกอบธุรกิจของลูกค้า 
ข้อมูลทางการเงินของบริษัท ความซับซ้อนของมาตรฐานการบัญชี รวมถึงข้อบังคับ กฎหมายเดิมและ
กฎหมายใหม่ ระบบงานของลูกค้า ที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลท าให้ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีมีแนวโน้ม
สูงขึ้น ทั้งนี้ ข้อสนเทศนี้ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ท าให้บริษัทจด
ทะเบียนได้ตรวจสอบสาเหตุของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่สูงขึ้น เพ่ือให้บริษัทได้รับรู้จุดเด่น และ
จุดที่ต้องพัฒนา ให้เป็นไปแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก าหนดไว้ 
  1.2 ค่าบริการอ่ืน จากการศึกษาพบว่า ไม่มีการเปิดเผยค่าบริการอ่ืนของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 66.20 แม้ว่า แบบ 56-1 จะก าหนดให้ต้องแสดงค่าบริการอ่ืนใน
รอบปีที่ผ่านมาและที่ต้องจ่ายในอนาคต รวมถึงประเภทของการให้บริการอ่ืน ก็ตาม ดังนั้น ข้อสนเทศนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อตลาดหลักทรัพย์ และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ในการก าหนดมาตรการในการก ากับติดตาม เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของการก ากับดูแลกิจการต่อไป 
 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  งานวิจัยนี้ เป็นเพียงการเก็บรวบรวมข้อมูลแนวโน้มของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและ
ค่าบริการอื่นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2559- 2561 
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราค่าตอบแทนระหว่างค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือ
ชี้ให้เห็นถึงทิศทางความสัมพันธ์ดังกล่าว  อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมถึงนักลงทุน ในการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในการท าหน้าที่ผู้สอบบัญชีควบคู่กับการ
ให้บริการอื่นท่ีไม่ใช่การสอบบัญชี 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จากการศึกษาพบว่า ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมมีแนวโน้ม
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีมีลักษณะสูงขึ้น เป็นผลมาจากลักษณะการประกอบธุรกิจของลูกค้า 
ข้อมูลทางการเงินของบริษัท ความซับซ้อนของมาตรฐานการบัญชี รวมถึงข้อบังคับ กฎหมายเดิมและ
กฎหมายใหม่ ระบบงานของลูกค้า ที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลท าให้ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีมีแนวโน้ม
สูงขึ้น ทั้งนี้ ข้อสนเทศนี้ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ท าให้บริษัทจด
ทะเบียนได้ตรวจสอบสาเหตุของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่สูงขึ้น เพ่ือให้บริษัทได้รับรู้จุดเด่น และ
จุดที่ต้องพัฒนา ให้เป็นไปแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก าหนดไว้ 
  1.2 ค่าบริการอ่ืน จากการศึกษาพบว่า ไม่มีการเปิดเผยค่าบริการอ่ืนของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 66.20 แม้ว่า แบบ 56-1 จะก าหนดให้ต้องแสดงค่าบริการอ่ืนใน
รอบปีที่ผ่านมาและที่ต้องจ่ายในอนาคต รวมถึงประเภทของการให้บริการอ่ืน ก็ตาม ดังนั้น ข้อสนเทศนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อตลาดหลักทรัพย์ และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ในการก าหนดมาตรการในการก ากับติดตาม เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของการก ากับดูแลกิจการต่อไป 
 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  งานวิจัยนี้ เป็นเพียงการเก็บรวบรวมข้อมูลแนวโน้มของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและ
ค่าบริการอื่นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2559- 2561 
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราค่าตอบแทนระหว่างค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือ
ชี้ให้เห็นถึงทิศทางความสัมพันธ์ดังกล่าว  อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมถึงนักลงทุน ในการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในการท าหน้าที่ผู้สอบบัญชีควบคู่กับการ
ให้บริการอื่นท่ีไม่ใช่การสอบบัญชี 
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