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บทคัดยอ 
 
 

การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มผีลตอการกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ 
บัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จดุประสงคในการศึกษาเพื่อศกึษา
ความสัมพันธของปจจัยดานขนาดกจิการ ความซับซอนของกจิการ  ความเสี่ยงในการดาํเนินงาน   
การใชบริการดานอืน่ๆ จากสํานกังานสอบบัญชีและประเภทของสํานักงานสอบบัญชีตอจํานวนเงิน 
คาธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
จัดเก็บขอมูลจากงบการเงิน รายงานประจําป และแบบสรุปขอมูลประจําป (แบบ56-1) ของกลุม
ตัวอยางบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยป พ.ศ. 2548-2550 จํานวน 525 ขอมูล 
รวมทั้งวิเคราะหผลทางสถิติโดยใชสมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)      
ณ ระดับความเชื่อมั่นที ่95%  

ปจจัยที่นาํมาศึกษาความสัมพันธกับคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ประกอบดวย 
ขนาดกิจการซึ่งวัดคาจากรายไดรวม ณ วันสิ้นงวด ความซับซอนของกิจการวัดจากจํานวนบริษัทยอย  
ความเสี่ยงในการดําเนินงานวัดจากอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน การใชบริการดานอื่นๆ 
จากสํานักงานสอบบัญชีที่เปนผูตรวจสอบบัญชีประจําปแทนคาดวยตัวแปรหุน (Dummy Variable) 
และปจจัยดานสํานักงานสอบบัญชีพิจารณาจากประเภทสํานักงานสอบบัญชีโดยจัดแบงออกเปน



 

จ 

สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 4 อันดับแรก (BIG 4) และสํานักงานสอบบัญชีที่ไมใชขนาดใหญ 
4 อันดับแรก (Non-BIG 4)  

ผลการศึกษาพบวา ขนาดกิจการ ความซับซอนของกิจการ ความเสี่ยงในการดําเนินงาน  
การใชบริการดานอื่นๆ และประเภทสํานักงานสอบบัญชีเปนปจจัยที่มีผลตอคาธรรมเนียมการตรวจสอบ 
บัญชีอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 โดยมคีวามสัมพันธในทิศทางเดยีวกบัคาธรรมเนียมการ
ตรวจสอบบัญชี ซ่ึงชี้ใหเหน็วาปจจัยดังกลาวมีผลตอการกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของ
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปจจัยดังกลาวลวนเปนปจจัยที่มีผลกระทบตอ
ปริมาณงาน ระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานและความเสี่ยงในการสอบบัญชี ทําใหมีตนทุนในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพิ่มขึ้น ดังนั้นสํานักงานสอบบัญชีจึงมีการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการ
ตรวจสอบบัญชีเปนจํานวนที่มากขึ้นตามไปดวย 
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ABSTRACT 
 
 

The aim of this study is to explore the relationship between size, complexity, 
leverage, non-audit service, type of auditor and audit fee of Thai listed companies from the Stock 
Exchange of Thailand. This study samples are listed companies from the Stock Exchange of 
Thailand in 2005-2007, total 525 samples. This study collects secondary information from 
Annual Report, Financial Statement and 56-1 Forms during the year 2005 - 2007. The 
quantitative data was analyzed using multiple regression analysis at 95% confidence. 

The variable factors are auditee size measured by total revenue at the end of year, 
auditee complexity measured by number of subsidiaries, auditee leverage measured by debt to 
equity ratio. Non-audit service is a dummy variable that takes on a value of 1 if the client 
purchasing additional service from auditor and a value of 0. The type of auditor is a dummy 
variable that takes on a value of 1 if the client is audited by audit firm that cooperate with Big 4 
and a value of 0. 

The results show that size, complexity, leverage, non-audit service, and type of 
auditor are statistically significant to audit fee in positive manners. These findings imply that 
factors influence quantity of auditor’s work, auditing hour and audit risk affect to higher audit’s cost. 
Thus auditors should be charged a higher audit fee. 

 
 


