
 
บทท่ี 3 

การพัฒนาสมมติฐานและระเบียบวิธีการศึกษา 
 

ในบทนีจ้ะกลาวถึงการพฒันาสมมติฐานการศึกษา  กรอบแนวคิด  ตวัแปรและการวัดคา  
ประชากรและการเลือกตัวอยาง  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 
3.1   การพัฒนาสมมติฐาน  

จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วของในบทที่ 2 ผูศึกษาไดกาํหนดตัวแปรที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ประกอบไปดวย 5 ตัวแปรไดแก ขนาดกิจการ ความซับซอนของกิจการ ความเสีย่ง
ในการดําเนินงาน การใชบริการดานอื่น ๆ จากสํานักงานสอบบัญชี และประเภทของสํานักงานสอบ
บัญชี โดยมีเหตุผลในการเลือกกําหนดตวัแปรอสิระอยูบนพืน้ฐานของงานวจิัยเชิงประจกัษในอดตี 
และแนวคิดดังตอไปนี ้

(1)   ขนาดกิจการ (Auditee Size)   
 กิจการขนาดใหญจะมีปริมาณของรายการคาจํานวนมาก ซ่ึงสงผลตอปริมาณงาน

ของผูสอบบัญชีและระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยนงลักษณ ทองประดับเพชร (2547)   
กลาวไววาขนาดของกิจการมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบงบการเงิน   
และดวงกมล โฆชพันธ  (2546) ไดกลาววาเวลาทีใ่ชในการตรวจสอบบัญชีเปนตัวแปรที่มีความสําคัญ
และมีอิทธิพลตอการกําหนดคาธรรมเนียมสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ดังนัน้อาจกลาวไดวากจิการขนาดใหญตองใชระยะเวลาในการตรวจสอบงบการเงนิมาก 
สงผลใหมีคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีที่มากไปดวย ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษาไดกําหนด
เกณฑในการวัดขนาดกิจการจากจํานวนรายไดรวม เนื่องจากคาดวาจํานวนรายไดนาจะเปนปจจัยทีม่ี
ผลโดยตรงตอปริมาณรายการคาของกิจการและมีความสัมพนัธโดยตรงตอปริมาณงานของผูสอบบัญชี 
มากที่สุด  ดังนั้นผูศึกษาจึงตั้งสมมติฐานดังนี ้

H1 ขนาดกิจการมีความสัมพันธทางบวกกับจาํนวนคาธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี 
(2)   ความซับซอนกิจการ (Auditee Complexity)  

 กิจการที่มบีริษัทยอยจํานวนมากยอมมีโอกาสที่จะแสดงตวัเลขทางบัญชผิีดพลาดสูง 
โดยเฉพาะจํานวนเงินของรายการที่เกีย่วของกัน  การกําหนดราคาโอนที่เหมาะสม รวมไปถึงการจัดทํา
งบการเงินรวม ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีจึงตองใชผูสอบบัญชีที่มีความรู ความสามารถ 
และความเชีย่วชาญเปนพิเศษ โดยผูสอบบัญชีดังกลาวจะมีอัตราเงนิเดือนที่สูงสงผลใหตนทุนการ
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ตรวจสอบบัญชีเพิ่มขึ้นและมีผลตอจํานวนเงินคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีที่มากขึ้น ผูศึกษาจงึ
ตั้งสมมตฐิานดงันี ้

H2   ความซับซอนกจิการมีความสัมพนัธทางบวกกับจํานวนคาธรรมเนยีมการตรวจสอบ 
บัญชี 

(3)  ความเสี่ยงในการดําเนินงาน (Leverage)  
โครงสรางเงินลงทุนสามารถใชเปนตวัช้ีวดัความมั่นคงในการดําเนนิงานตอเนื่อง

ของกิจการในอนาคตได (Going Concern) โดยกจิการที่มีเงินลงทุนสวนใหญมาจากเจาหนีอ้าจ
สงผลใหเกิดปญหาในการจายชําระหนีใ้หกบัเจาหนี้ในอนาคต ถือวามีความเสีย่งในการดําเนินงานสูง
ในการจายชาํระคืนเงินตนและดอกเบีย้ โดย Lloyd and Cocco (1994) ไดกลาวไววาในการพิจารณา        
รับงานสอบบัญชี ผูสอบบัญชีจะทําการประเมินโครงสรางเงินลงทุนของลูกคาเพื่อพิจารณาถงึ
ความสามารถในการชําระหนี้ ซ่ึงถือเปนสิ่งสําคัญในการประเมินความเสี่ยงของลกูคาระหวางการ
ตัดสินใจรับงานสอบบัญชี  ดังนั้นจงึอาจถือไดวาโครงสรางเงินลงทุนมีผลตอความเสี่ยงในการ
ดําเนินงานของลูกคา โดยสงผลตอการพจิารณารับงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีถึงความเสี่ยงหรือ
โอกาสที่จะเกดิขอผิดพลาดของขอมูลที่แสดงในงบการเงิน จึงทําใหผูสอบบัญชีตองปฏิบัติงานดวย
ความระมัดระวังมากขึ้นและใชระยะเวลาในการตรวจสอบเพิ่มขึ้น   ผูศึกษาจึงตั้งสมมติฐานดังนี้  

H3   ความเสีย่งในการดาํเนินงานมคีวามสัมพันธทางบวกกับคาธรรมเนยีมการตรวจสอบ 
บัญชี  

(4)  การใชบริการดานอื่นๆ จากสํานักงานสอบบัญชี (Non-Audit Service) 
กรณีที่กจิการมีการใชบริการดานอื่นๆ จากสํานักงานสอบบัญชีที่เปนผูสอบบัญชี

ประจําป  ผูสอบบัญชีเกิดความเชื่อมั่นตอขอมูลในที่แสดงในงบการเงินมากขึ้นเนือ่งจากตนมีสวน
ดูแล  ทําใหลดความเขมงวดในการปฏบิัติงานตรวจสอบและระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบบัญชี
ลดนอยลง  สงผลใหคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีลดลง   ผูศึกษาจึงตั้งสมมติฐานดังนี ้

H4   การใชบริการดานอื่นๆ จากสํานักงานสอบบัญชีมีความสัมพันธทางลบกับ
คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี 

(5)  ประเภทสาํนักงานสอบบัญชี (Type of Auditor) 
กิจการเลือกใชบริการตรวจสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีในกลุม BIG 4  ซ่ึง

เปนสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญและมีช่ือเสียงเปนที่รูจกัอยางแพรหลาย เนื่องจากตองการให      
งบการเงินของตนมีความนาเชื่อถือเพื่อประโยชนในการลงทุนเพราะสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 
จะมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เปนสากลและเปนที่ยอมรบักันในระดับนานาชาติมีการนําเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยมาใชในการปฏิบัตงิาน รวมถึงการจางพนักงานที่มีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญสูง 
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ซ่ึงมีอัตราคาจางที่สูงจะสงผลตอตนทุนในการตรวจสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญจึงมีการ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีที่สูงตามไปดวย  ผูศึกษาจึงตั้งสมมติฐานดังนี้ 

H5   การใชบริการตรวจสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีในกลุม BIG 4   มีความสัมพันธ 
ทางบวกกบัคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี 

 
จากการพัฒนาสมมติฐานขางตน  สามารถสรุปและกําหนดเปนกรอบแนวคิดของการศึกษา  

ดังภาพที่ 3.1 
 
            ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 
        
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1   กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

3.2   ตัวแปรและการวัดคา 
รายละเอียดของตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
3.2.1   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ   จํานวนคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี 

ที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจายใหแกผูสอบบัญชี หรือสํานักงานสอบบัญชี 
เปนคาตอบแทนการใชบริการตรวจสอบบัญชี   กําหนดหนวยวัดเปนจาํนวนบาท 

3.2.2 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปจจัยที่คาดวามีผลตอการกําหนด
คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ไดแก ขนาดกิจการ ความซับซอนกิจการ ความเสี่ยงในการ
ดําเนินงาน   การใชบริการดานอื่นๆ และประเภทสํานกังานสอบบัญชี 

 
 
 

- ขนาดกิจการ 
- ความซับซอนกิจการ 
- ความเสี่ยงในการดําเนนิงาน 
- การใชบริการดานอื่น ๆ 
- ประเภทสํานกังานสอบบัญชี 

คาธรรมเนียมการ
ตรวจสอบบัญชี 
(Audit Fee) 
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การวัดคาขอมลูของตัวแปรอิสระ มีดังนี ้
(1)  ขนาดกิจการ (Auditee Size)   

จัดเก็บขอมูลขนาดกิจการ  จากจํานวนรายไดรวมของบรษิัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยใชหนวยเปนลานบาท 

(2) ความซับซอนกิจการ (Auditee Complexity) 
จัดเก็บขอมูลความซับซอนกจิการจากจํานวนบริษัทยอยของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย    โดยใชหนวยเปนบริษัท 
(3) ความเสี่ยงในการดําเนนิงาน (Leverage) 

จัดเก็บขอมูลความเสี่ยงในการดําเนินงานกิจการ  จากอัตราสวนหนี้สินตอสวนของ 
ผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีหนวยเปนเทาซึ่งมีสูตร
ในการคํานวณ  ดังนี ้

Leverage   =             TL      x 100                                             (สมการที่3.1) 
       TE 
โดยที่           Leverage              = อัตราสวนหนีสิ้นตอสวนของผูถือหุน 

TL               = หนี้สินรวม 
TE               = สวนของผูถือหุนรวม 
(4)  การใชบริการดานอื่นๆ จากสํานักงานตรวจสอบบัญชี (Non-Audit Service) 

จัดเก็บขอมูลจากการใชบริการอื่นจากสํานกังานสอบบัญชีเดียวกันโดยพิจารณาวา     
มีการใชบริการดานอื่นๆ เชน การตรวจสอบเพือ่วตัถุประสงคโดยเฉพาะ การตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขสัญญา การตรวจสอบรายไดและสังเกตการณการทาํลายสินคา บริการดานกฎหมาย
และภาษี บริการสอบทานคาลิขสิทธิ์ เปนตน นอกเหนือจากบริการตรวจสอบบัญชีประจําปจาก
สํานักงานสอบบัญชีที่เปนผูสอบบัญชีประจําปหรือไม ดังนัน้ผูศึกษาจึงไดกําหนดตัวแปรหุน 
(Dummy Variable) ที่ใชแทนการใชบริการดานอื่นๆ ดังนี้  

-  มีการใชบริการดานอื่นๆ                       แทนคาเทากับ 1 
-  ไมมีการใชบริการดานอื่นๆ     แทนคาเทากับ 0 
(5)  ประเภทสาํนักงานสอบบัญชี (Type of Auditor)  

จัดเก็บขอมูลจากประเภทของสํานักงานสอบบัญชี โดยพิจารณาวาเปนการตรวจสอบ 
บัญชีจากสํานกังานสอบบัญชีในกลุม BIG 4 ไดแก บริษทัเคพีเอ็มจ ีออดิท จํากดั, บริษัทดีลอยท ทูช
โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด, บริษทั ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส  เอบีเอเอส จํากัด  และบริษัทสํานักงาน
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เอินสท แอนด ยัง จํากัด  หรือเปนการตรวจสอบบัญชีจากสํานักงานที่ไมใชกลุม BIG 4  ดังนั้น          
ผูศึกษาจึงไดกําหนด ตัวแปรหุน (Dummy Variable) ที่ใชแทนประเภทสํานักงานสอบบัญชี  ดังนี้  

-  ตรวจสอบบญัชีโดยสํานักงานสอบบัญชีในกลุม BIG 4 แทนคาเทากับ 1 
-  ตรวจสอบบญัชีโดยสํานักงานสอบบัญชีที่ไมอยูในกลุม BIG 4 แทนคาเทากับ 0 
จากขอมูลขางตนสามารถสรุปรายละเอียดของตัวแปร  การวัดคาขอมูลของตัวแปรและ 

ทิศทางของความสัมพันธที่คาดหวังของตวัแปรอิสระตอตัวแปรตาม  ดงัตารางที่ 3.1 
 

ตารางที ่3.1   รายละเอียดของตัวแปร การวดัคาและทิศทางความสัมพนัธที่คาดหวังของตัวแปรอิสระ 
ตอตัวแปรตาม 

 

ตัวแปร ชื่อตัวแปร การวัดคา ทิศทาง
ความสัมพันธ
ท่ีคาดหวัง 

ตัวแปรตาม 
- คาธรรมเนียมการตรวจสอบ
บัญชี 

ตัวแปรอิสระ 
- ขนาดกจิการ   
 
- ความซับซอนกิจการ 
 
 
- ความเสี่ยงในการดําเนินงาน 
 
 
- การใชบริการดานอื่น ๆ 
 
- ประเภทสํานักงานสอบบัญชี 
 
 

 
FEE 

 
 

SIZE 
 

COMPLEX 
 
 

LEV 
 
 

NOAUDIT 
 

AUDITOR 

 
จํานวนเงิน (หนวย: บาท) 
 
 
จํานวนรายไดรวม(หนวย: ลานบาท) 
 
จํานวนบริษัทยอย(หนวย: บริษัท) 
 
 
อัตราสวนหนีสิ้นตอสวนของผูถือ
หุน (หนวย: เทา) 
 
การใชบริการอื่น (แทนคา0 / 1) 
 
ตรวจสอบบัญชีโดยสํานักงานสอบ
บัญชีในกลุม BIG 4  (แทนคา0 / 1) 

 
 
 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

- 
 

+ 
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3.3   ประชากรและการเลือกตัวอยาง 
3.3.1   ประชากรที่ใชในการศึกษา 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในระหวางป 2548-2550  
               3.3.2  เกณฑในการเลือกตัวอยาง   

(1) เปนบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มกีารเปดเผย
จํานวนเงินคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีประจําปในงบการเงินประจําปพ.ศ. 2548-2550   

(2) ไมเปนบริษัทที่อยูในกลุมธุรกิจการเงิน รวมทัง้บริษัทที่ตรวจสอบโดย
สํานักงานตรวจเงนิแผนดนิและบริษทัทีแ่กไขการดาํเนินงานไมไดตามกาํหนดซึ่งอยูระหวางการฟนฟ ู
กิจการ (Non-Performing Group) เนื่องจากบริษัทที่ตรวจสอบงบการเงินโดยสํานกังานตรวจเงนิ
แผนดินซึ่งเปนหนวยงานของราชการจะมีการกําหนดจํานวนเงินคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีที่
แตกตางจากสํานักงานสอบบัญชีอ่ืน สวนบริษัทในกลุมธุรกิจการเงิน ไดแก หมวดธนาคาร หมวด
เงินทุนหลักทรัพย หมวดประกันภัยและประกันชวีิต  เนื่องจากกลุมธุรกิจดังกลาวจะมีการรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่แตกตางจากหมวดธุรกจิอื่นและบริษัทที่แกไขการดําเนนิงานไมไดตามกาํหนด
ซ่ึงอยูระหวางการฟนฟูกจิการจะมีลักษณะโครงสรางทางการเงินที่แตกตางจากปกต ิ ซ่ึงจะสงผล
กระทบตออัตราสวนทางการเงินที่ใชในการวิเคราะหขอมูล    

(3)  มีคุณสมบัติครบถวน โดยมีตัวแปรครบตามแบบจําลองที่ตองการศึกษาทั้ง 3 ป   
3.3.3 ขนาดของตัวอยาง   

บริษัทที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑการเลอืกตัวอยางมีจาํนวน 534 ขอมูล (ตาม
ตารางที่ 3.2)     
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ตารางที่ 3.2   จํานวนกลุมตวัอยางทีใ่ชในการศึกษา 
 

ป พ.ศ. รายละเอียด 

2548 2549 2550 

รวม 
 

จํานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหง
ประเทศไทย 1 (ไมรวมบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยใหม กองทุนรวม) 

476 488 471  1,405 

หัก  กลุมธุรกิจการเงิน1 (ธนาคาร สถาบันการเงิน     
       บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย  บริษัทประกนัภยัและ    
        ประกนัชวีิต) 

 68  67  66  201 

หัก  บริษัทที่ตรวจสอบโดยสํานักงานตรวจเงินแผนดิน   4   4   4   12 

หัก  บริษัทที่แกไขการดําเนนิงานไมไดตามกําหนด       
       ซ่ึงอยูระหวางการฟนฟูกจิการ1 

 41  17  21   79 

คงเหลือ 363 400 380  1,143 
หัก  บริษัทที่ไมเปดเผยคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญช ี  138 144 123 405 

หัก  บริษัทที่เปดเผยขอมูลไมครบทั้ง 3 ป  47  78  79 204 

คงเหลือ 178 178 178 534 
หัก  ขอมูลที่มีคาผิดปกติ 2    3    3    3     9 

คงเหลือสุทธิ 175 175 175 525 
 

หมายเหตุ 
1 ที่มาจากขอมูลสถิติการซื้อขายหลักทรัพยประจําป (FACT BOOK) ของตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย 
2  พิจารณาขอมูลที่มีคาผิดปกติดวยวิธี Casewise Diagnostics ซ่ึงแสดงขอมูลผิดปกติที่มีคา

มากกวาหรือนอยกวา ± 3 เทาของสวนเบี่ยงเบน และพิจารณาแผนภาพการกระจายขอมูล (Scatter Plot) 
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3.4 วิธีการศึกษา 
3.4.1  การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ จัดเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงทุติยภมูิ (Secondary Data) ที่
เผยแพร บนเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงศึกษาขอมูลจากหนังสือ บทความ ตําราทาง
วิชาการ   เอกสารออนไลนและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ   ดังตอไปนี ้

(1) ขอมูลจํานวนเงินคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดเกบ็ขอมูลจากแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1)  ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

(2) ขอมูลตัวแปรที่เกีย่วของกับกิจการทีใ่ชในการศกึษา  เชน  จํานวนรายไดรวม  
จํานวนบริษัทยอย  อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  การใชบริการดานอื่นๆ จากสํานักงานสอบ
บัญชีและประเภทของสํานักงานสอบบัญชี เก็บขอมูลจากงบการเงิน รายงานประจําป  และแบบ 56-1 

3.4.2  การวิเคราะหขอมูล 
ผูศึกษาทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวย

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของตัวแปร ไดแก คาเฉลี่ย 
(Mean) คามัธยฐาน (Median) คาสูงสุด (Maximum) คาต่ําสุด (Minimum) และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และใชการวเิคราะหสมการถดถอยแบบพหุคณูเพื่อหาความสมัพันธระหวาง
คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีกับขนาดกิจการ ความซับซอนของกิจการ ความเสี่ยงในการ
ดําเนินงาน การใชบริการดานอื่นๆ และประเภทของสํานักงานสอบบญัชี โดยพิจารณาคาสถิติจาก
ระดับนยัสําคัญของคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยเปรียบเทียบกับระดับนัยสําคัญที่กําหนด ถาคาทีไ่ด
นอยกวาระดับนัยสําคัญทีก่ําหนดแสดงวาตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธกบัตัวแปรตามอยางมนีัยสําคัญ 
ทางสถิต ิ และพจิารณาทิศทางของความสัมพันธของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระซ่ึงแสดงโดย
เครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบที่สัมประสิทธิ์ของตัวแปรตางๆ ในสมการถดถอย ถาคาเปน
บวกแสดงวาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเปนไปในทิศทางเดยีวกัน แตถาคา
เปนลบแสดงวาความสัมพันธระหวางตวัแปรอิสระและตัวแปรตามเปนไปในทิศทางตรงขามกัน ซ่ึง
จะเปนไปตามสมมติฐานถาระดับนยัสําคัญของคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยนอยกวาระดับนยัสําคัญ
ที่กําหนด (0.05) และมีเครื่องหมายแสดงทศิทางความสัมพันธระหวางตวัแปรตามและตัวแปรอิสระ
เปนไปตามที่คาดหวัง 
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ตัวแบบจําลองที่ใชในการศึกษา  มีดังนี้   
 

AUDITORNOAUDITLEVCOMPLEXSIZEFEE 543210 β+β+β+β+β+β= (สมการที่3.2) 

 
โดยที ่

FEE   :  คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี (หนวย: บาท) 
SIZE   :  ขนาดกิจการวัดคาโดยใชจํานวนรายไดรวม (หนวย: ลานบาท) 
COMPLEX   :  ความซับซอนกิจการวัดคาโดยใชจาํนวนบริษัทยอย (หนวย: บริษัท) 

 LEV              :  ความเสี่ยงในการดําเนินงานกิจการวัดคาโดยใชอัตราสวนหนี้สินตอ  
                         สวนของผูถือหุน (หนวย: เทา) 
NOAUDIT    :  การใชบริการดานอื่นๆ จากสํานักงานสอบบัญชี (แทนคา 0/1) 
AUDITOR    :  ประเภทสาํนักงานสอบบัญชี (แทนคา 0/1) 


