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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อชี้ใหเห็นปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอการเลือกสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทสัญชาติจีน

ที่เขามาลงทุนในประเทศไทย โดยใชวิธีสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางกับเจาของ ผูบริหารระดับสูงและผูจัดการฝายบัญชี

ของบริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ จาก 5 อุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบวาปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอ

การเลือกสํานักงานสอบบัญชีประกอบดวย (1) คุณภาพการสอบบัญชี (2) การใหคําแนะนําและคําปรึกษาอ่ืน

(3) คาธรรมเนียมการสอบบัญชี และ (4) การติดตอสื่อสารเปนภาษาจีน งานวิจัยชิ้นนี้มีขอจํากัดเพราะใชขอมูลใน

ประเทศไทยเทานั้น ผลการวิจัยอาจเปลี่ยนไปถาทําการวิจัยในประเทศอื่น งานวิจัยในอนาคตควรขยายจํานวนตัวอยาง

ใหมากขึ้นเพ่ือใหผลการวิจัยเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในวงกวาง

คําสําคัญ: สํานักงานสอบบัญชี คุณภาพการสอบบัญชี การใหคําแนะนําและคําปรึกษาอื่น คาธรรมเนียมในการสอบบัญชี 

การติดตอสื่อสารเปนภาษาจีน บริษัทสัญชาติจีน ประเทศไทย
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This paper aims to study main factors influencing audit firm selection of Chinese companies in Thailand. 

The study employs semi-structured in-depth interviews with owners, top management and accounting 

managers of small, medium, and large Chinese companies in five industries. The findings reveal that audit 

quality, advisory and consulting services, audit fees and Chinese communication are four primary factors. 

The study limits itself to Thailand. The findings may not be applicable in other settings. To improve the 

generalization of the findings, future research should broaden the sample.
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บทความวิจัย

1. บทนํา
กองทุนการเงินระหวางประเทศไดประกาศใหเงินหยวน

ของสาธารณรัฐประชาชนจีนเข าสู ระบบเงินทุนสํารอง
ระหวางประเทศโดยใชเปนสกุลเงินที่ 5 สงผลใหเงินหยวน
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือตอไปน้ีจะเรียกส้ันๆ วา 
“จีน”กลายเปนเงินอีกสกุลหนึ่งที่ ใช ในการแลกเปลี่ยน
ทางการคาระหวางประเทศสงผลทําใหจีนเขาสูการเติบโต
และมเีสถยีรภาพในเศรษฐกจิโลก ในขณะเดยีวกนั รฐับาลจนี
ไดออกนโยบาย “กาวออกไป” โดยอนุญาตใหผูประกอบการ
ของจีนนําเงินตราออกไปลงทุน และสนับสนุนใหออกไป
ขยายธุรกิจยังตางประเทศ เพื่อสรางตลาดใหมและเพิ่ม
สวนแบงการตลาดระหวางประเทศ จากนโยบายดังกลาวจีน
ไดรวมมือกบักลุมอาเซยีนจัดตัง้ ASEAN Trade Negotiating 
Group ขึ้นเพ่ือเปนเวทีสําหรับประชุมหารือระหวางจีน
กับประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องของการเปดการคาเสรี
และการลดภาษีทั้งดานสินคาและบริการระหวางกัน ทําให
นับต้ังแตป พ.ศ. 2552 เปนตนมา จีนจึงเปนคูคาสําหรับ
ประเทศอาเซียนที่ใหญที่สุด และเขามาลงทุนในประเทศไทย
มากที่สุดในกลุ มประเทศอาเซียน จากการศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับการลงทุนจากประเทศจีน พบวาสวนใหญแลวจะ
เขามาประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทจํากัดมีทั้งเปนการ
รวมทุนกับคนไทย และจัดตั้งเปนบริษัทของผูประกอบการ
ตางดาว ซึ่งตามพระราชบัญญัติการบัญชีของประเทศไทย
กําหนดไววานิติบุคคลจะตองมีการจัดทําบัญชี โดยผูมีหนาท่ี
จัดทําบัญชีและงบการเงินตองไดรับการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดวยเหตุนี้ บริษัท
สัญชาติจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยจึงตองใชบริการจาก
สํานักงานสอบบัญชีในประเทศไทย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยหลักที่มี
อิทธิพลตอการเลือกสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทสัญชาติ
จีนที่เขามาลงทุนในประเทศไทย โดยมุงเนนอุตสาหกรรม
หลักที่บริษัทสัญชาติจีนนิยมเขามาลงทุนในประเทศไทย
5 ลําดับแรกประกอบดวยกลุมอุตสาหกรรมดาน (1) ผลิต
เสื้อผา อุปกรณไฟฟาและเหล็ก (2) ขายสงและขายปลีก

ดอกไมและเมล็ดพันธุพืช กระดาษและเสนไหม โทรศัพท
และอุปกรณสื่อสาร (3) รับเหมากอสรางอาคารท่ีพัก
(4) ใหเชาพื้นที่อาคาร พัฒนาโครงการคอนโดมิเนี่ยมและ
ที่อยูอาศัย และ (5) โรงแรมและขายอาหาร การทําวิจัยนี้
ได เลือกเก็บขอมูลจากบริษัทที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญจากอุตสาหกรรมดังกลาวอุตสาหกรรมละ
3 ขนาด ขนาดละ 1 บริษัท รวมท้ังสิ้น 15 บริษัท เวลา
การทําวิจัยอยูในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ผลลัพธ
ที่ไดจากการวิจัยทําใหสํานักงานสอบบัญชีที่ใหบริการแก
บริษัทสัญชาติจีนไดทราบความตองการของลูกคามากข้ึน
นําไปสู การใหบริการที่ดีตรงกับความตองการของลูกคา
อีกท้ังสํานักงานสอบบัญชีในประเทศไทยที่ยังไมมีลูกคาที่
เป นบริษัทสัญชาติจีนยังสามารถนําผลวิจัยนี้ ไปใช เป น
แนวทางในการขยายการใหบริการไปยังลูกคากลุ มใหมที่
เปนบริษัทสัญชาติจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยไดอีกดวย

2. วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง
จากการรวบรวมขอมูลจากงานวิจัยในอดีตท่ีเกี่ยวของ

กับปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการหรือเปล่ียน
สํานักงานสอบบัญชีในตางประเทศพบวาประกอบดวยปจจัย
หลักดังตอไปนี้

(1) คาธรรมเนียมการสอบบัญชี เปนปจจัยท่ีกลาวถึง
กันมากที่สุดในชวงเวลาที่ผานมา เพราะบริษัทผูใชบริการมี
แนวโนมเลือกสํานักงานสอบบัญชีที่มีคุณภาพการสอบบัญชี
ในระดับเดียวกัน แตนําเสนอคาธรรมเนียมที่ตํ่ากวา เปนที่
น าสังเกตวาปจจัยเร่ืองคาธรรมเนียมการสอบบัญชีจะมี
บทบาทอยางมากตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงาน
สอบบัญชีตอเมื่อคาธรรมเนียมท่ีสํานักงานสอบบัญชีนําเสนอ
มาเปนตัวเลขเกินกวาวงเงินท่ีบริษัทผูใชหรือกําลังจะเลือกใช
บริการจะยอมรับไดดวยเหตุผลเบื้องหลังที่คาใชจายท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากกระบวนการเปลี่ยนผู สอบบัญชีหรือสํานักงาน
สอบบัญชีอาจมีมากกวาคาธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย
เทานั้น (Beattie & Fearnley, 1995; Woo & Koh, 
2001; Scott & Gist, 2013) อยางไรก็ตาม พบวา
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การเลือกสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทสัญชาติจีนในประเทศไทย

คาธรรมเนียมการสอบบัญชีไมใชปจจัยหลักลําดับตนที่มี
อิทธิพลตอการเลือกหรือเปลี่ยนสํานักงานสอบบัญชี (Magri 
& Baldacchino, 2004)

(2) คุณภาพการสอบบัญชี เปนปจจัยที่ใชในการ
พิจารณาเลือกสํานักงานสอบบัญชี เพราะคุณภาพการ
สอบบัญชี เกี่ ยวข องกับชื่ อ เสี ยง  ความสามารถและ
ประสบการณของผูสอบบัญชีและ/หรือสํานักงานสอบบัญชี
วามีมากเพียงพอท่ีจะตรวจสอบ แกไขหรือเผชิญปญหาท่ี
อาจเกิดขึ้นในระบบบัญชีของบริษัทผูใชบริการงานสอบบัญชี
หรือไมเพียงไร เพราะคุณภาพการสอบบัญชีเปนจุดสําคัญที่
ทําใหเกิดความแตกตางของการปฏิบัติงานการสอบบัญชี 
(Menon & Williams, 1991; Moizer, 1997; Knechel 
et al., 2008) งานวิจัยในอดีตชี้ใหเห็นวาความถี่ในการ
เปล่ียนสํานักงานสอบบัญชีมักเกิดขึ้นกับบริษัทผูใชบริการฯ
ที่ไมไดใชบริการของกลุมสํานักงานสอบบัญชีที่เปน Big 4 
เพราะเปนที่ทราบกันทั่วไปวากลุ ม Big 4 มีความพรอม
ในดานทรัพยากรที่จะใหบริการมากกวากลุ มสํานักงาน
สอบบัญชีที่ไมใช Big 4 (Woo & Koh, 2001)

(3) แสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขในรายงานการ
สอบบญัช ีเปนปจจยัสาํคญัอกีปจจยัหนึง่ทีบ่รษิทัผูใชบรกิารฯ 
บางแหงใชประกอบการพิจารณาเปลี่ยนตัวผูสอบบัญชีหรือ
สํานักงานสอบบัญชี (Krishnan et al., 1996; Lennox, 
2000, 2002, 2003) แตมีงานวิจัยในสหพันธรัฐมาเลเซีย
กลับพบวาความเห็นของผูสอบบัญชีฯ ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการเปล่ียนผูสอบบัญชี (Nazri et al., 2012)

(4) ขาดความรับผดิชอบในการสงรายงานผูสอบบญัชี
ตรงตามกําหนดเวลา เปนอีกปจจัยท่ีบริษัทผู ใชบริการฯ
ใหนํ้าหนักในการตัดสินใจเลือกหรือเปล่ียนผู สอบบัญชี 
เพราะการกระทําดังกลาวขางตนสงผลเสียหายในระยะยาว 
เชนการถูกลงโทษหรือถูกปรับจากหนวยงานที่เปนผู ออก
กฎควบคุมหรือหนวยงานภาครัฐ เป นต น (Magri & 
Baldacchino, 2004)

(5) อตัราการเปลีย่นงานของผูสอบบัญชใีนสาํนกังาน
สอบบัญชี เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกหรือ

เปลี่ยนสํานักงานสอบบัญชี เพราะผู บริหารของบริษัทที่
ใชบริการตองการดํารงความสัมพันธตอเนื่องกับผูสอบบัญชี
หรือสํานักงานสอบบัญชีรายเดิมที่คุนเคย เพื่อทางบริษัทฯ 
อาจไดรับคําแนะนําอื่นในเร่ืองการบริหารงานนอกเหนือ
จากเรื่องที่เกี่ยวของกับงานสอบบัญชีในภาคบังคับ (Magri 
& Baldacchino, 2004)

(6) ใหคําแนะนําและคําปรึกษาอื่น เปนปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกหรือเปล่ียนสํานักงานสอบบัญชี
เนื่องจากผูสอบบัญชีที่มีประสบการณในหลายดานสามารถ
ใหคําแนะนําและคําปรึกษาอ่ืนท่ีเกี่ยวของไดอยางรวดเร็ว
และบริษัทผูใชบริการฯ สามารถลดคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้น
จากการคําแนะนํา หรือขอปรึกษาอย างเป นทางการ 
(Knechel et al., 2008)

(7) ใชสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท เปนปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการของบริษัทขามชาติเพราะ
สามารถติดตามการตรวจสอบบัญชีของทั้งกลุมบริษัทไดงาย 
และลดคาใชจายในการประสานงานของผูสอบบัญชี (Yang 
et al., 2016)

3. วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงคุณภาพท่ีใชวิธีการสัมภาษณ

เชิงลึกแบบกึ่งโครงสรางกับเจาของบริษัท ผูบริหารระดับสูง
และผู  จัดการฝ  ายบัญชี ในกลุ  มอุตสาหกรรมท่ีบริษัท
สัญชาติจีนเขามาลงทุนมาก 5 อันดับแรกในประเทศไทย
ประกอบดวย (1) ผลิตเส้ือผา อุปกรณไฟฟาและเหล็ก
(2) ขายสงและขายปลีกดอกไมและเมล็ดพันธุพืช กระดาษ
และเสนไหม โทรศัพทและอุปกรณสื่อสาร (3) รับเหมา
กอสรางอาคารที่พัก (4) ใหเชาพื้นที่อาคาร พัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียมและท่ีอยู อาศัย และ (5) โรงแรมและ
ขายอาหาร

เพื่อใหงานวิจัยไดรับผลการศึกษาท่ีครอบคลุมกับ
บริษัททุกขนาด ผูวิจัยไดเลือกศึกษาบริษัทในแตละกลุมๆ ละ 
3 บริษัท โดยแบงเปนบริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญขนาดละ 1 บริษัท สําหรับสถานที่สัมภาษณ
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ใชทั้งท่ีบริษัทของผูใหขอมูลและการสัมภาษณทางโทรศัพท
ในประเด็นคําถามที่ไดเตรียมไวทั้งภาษาจีนและภาษาไทย
ซึ่งการสัมภาษณไดกระทําในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
โดยใชระยะเวลาสัมภาษณประมาณคร้ังละ 1 ชั่วโมง สําหรับ
หัวขอที่ใชในการสัมภาษณแบงไดเปน 4 สวนหลัก ดังนี้
(1) ขอมูลทั่วไปของกิจการ : รูปแบบของกิจการ ลักษณะ
การประกอบกิจการ และโครงสรางองคกรภายในกิจการ
(2) การรับบริการการสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชี : 
ชื่อสํานักงานสอบบัญชี ระยะเวลาที่ไดรับการใหบริการ และ
ความพึงพอใจในการรับบริการ (3) ปจจัยหลักที่บริษัท
ผู ให สัมภาษณใชในการเลือกสํานักงานสอบบัญชี และ
(4) ความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม

4. ประวัติและข�อมูลทั่วไปของบริษัทท่ีให�สัมภาษณ�
4.1 ผลิตเส้ือผ�า อุปกรณ� ไฟฟ�าและเหล็ก

4.1.1 กิจการขนาดเล็ก – บริษัท ก จํากัด ประกอบ
ธุรกิจผลิตชิ้นสวนเสื้อผาเพื่อขายสงใหกับลูกคา มีสินทรัพย
ไมหมุนเวียนในป พ.ศ. 2558 ประมาณ 90,000 บาท ผูถือ
หุนสัญชาติจีนรอยละ 49

4.1.2 กจิการขนาดกลาง – บรษิทั ข จาํกดั ประกอบ
ธุรกิจผลิต ขายสงและติดต้ังอุปกรณเกี่ยวกับไฟฟา เชน 
เครื่องตัดไฟ มิเตอรไฟฟา และหลอดไฟ LED เปนตน มี
สินทรัพยไมหมุนเวียนในป พ.ศ. 2558 ประมาณ 57 ลาน
บาท ผูถือหุนสัญชาติจีนถือหุนคิดเปนรอยละ 49

4.1.3 กิจการขนาดใหญ – บริษัท ค จํากัด ประกอบ
ธุรกิจการผลิตดานการหลอทอไรตะเข็บจากเหล็กกลาโดยใช
ความรอน สงขายใหกับลูกคาที่เปนอุตสาหกรรมเก่ียวกับ
แกสและนํ้ามันโดยเฉพาะ พนักงานสวนใหญเปนคนสัญชาติ
จีน มีบริษัทแม เป นบริษัทขนาดใหญจดทะเบียนอยู ที่
ตลาดหลักทรัพย สาธารณรัฐประชาชนจีน สินทรัพยไม
หมุนเวียนป พ.ศ. 2558 ประมาณ 3,000 ลานบาท ผูถือ
หุ นสัญชาติจีนคิดเปนรอยละ 99 และผู ถือหุ นสัญชาติ
สิงคโปรคิดเปนรอยละ 1

4.2 ขายปลีกดอกไม�และเมล็ดพันธุ�พืช กระดาษและเส�นไหม 
โทรศัพท�และอุปกรณ�สื่อสาร
4.2.1 กิจการขนาดเล็ก – บริษัท ง จํากัด ประกอบ

ธุรกิจนําเขาและสงออกดอกไมและเมล็ดพันธุพืช สินทรัพย
ไมหมุนเวียนในป พ.ศ. 2558 จํานวนประมาณ 300,000 
บาท ผูถือหุนสัญชาติจีนคิดเปนรอยละ 49 ดําเนินการและ
บริหารงานโดยพนักงานสัญชาติจีน

4.2.2 กจิการขนาดกลาง – บรษิทั จ จาํกดั ประกอบ
ธุรกิจขายสงกระดาษและเสนไหมใหกับลูกคาท้ังในและ
ตางประเทศ คูคาสําคัญ คือบริษัทในประเทศจีน สินทรัพย
ไมหมุนเวียนในป พ.ศ. 2558 ประมาณ 94 ลานบาท
ผูถือหุนสัญชาติจีนคิดเปนรอยละ 30

4.2.3 กิจการขนาดใหญ – บริษัท ฉ จํากัด ประกอบ
ธุรกิจขายสงโทรศัพทและอุปกรณการส่ือสาร อีกทั้งยังรับ
วางระบบเครือขายทรคมนาคม สินทรัพยไมหมุนเวียนใน
ป พ.ศ. 2558 ประมาณ 300 ลานบาท ผูถือหุนทั้งหมด
ถือสัญชาติจีน บริษัทแมตั้งสํานักงานใหญอยูที่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน นอกจากการลงทุนในประเทศไทยแลว บริษัท 
ฉ จํากัด ยังกระจายการลงทุนไปยังอีกกวา 40 ประเทศ
ทั่วโลก

4.3 รับเหมาก�อสร�างอาคารท่ีพัก
4.3.1 กิจการขนาดเล็ก – บริษัท ช จํากัด รับ

กอสรางอาคารและท่ีพัก โดยสวนใหญจะรับงานบริเวณ
จังหวัดกรุง เทพมหานครและปริมณฑล  สินทรัพย  ไม 
หมุนเวียนในป พ.ศ. 2558 ประมาณ 2,900,000 บาท
ผูถือหุนสัญชาติจีนคิดเปนรอยละ 45

4.3.2 กจิการขนาดกลาง – บรษิทั ซ จาํกดั ประกอบ
กิจการรับเหมากอสรางอาคารที่ไมใชที่พักอาศัย สินทรัพย
ไมหมุนเวียนในป พ.ศ. 2558 ประมาณ 52 ลานบาท
ผูถือหุนสัญชาติจีนคิดเปนรอยละ 49

4.3.3 กจิการขนาดใหญ – บรษิทั ฌ จาํกดั ประกอบ
กิจการรับเหมากอสรางอาคารพาณิชยและอาคารท่ีพักอาศัย 
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สินทรัพยไมหมุนเวียนในป พ.ศ. 2558 ประมาณ 2.9
พันลานบาท ผูถือหุนสัญชาติจีนคิดเปนรอยละ 49

4..4 ให�เช�าพื้นที่อาคาร พัฒนาโครงการคอนโดมิเน่ียมและ
ที่อยู�อาศัย
4.4.1 กิจการขนาดเล็ก – บริษัท ญ จํากัด ประกอบ

กิจการใหเชาพ้ืนท่ีอาคารเพื่อเปนสํานักงานหรือรานอาหาร 
สินทรัพยไมหมุนเวียนในป พ.ศ. 2558 ประมาณ 4,600,000 
บาท ผูถือหุนสัญชาติจีนคิดเปนรอยละ 49

4.2 กิจการขนาดกลาง – บริษัท ฎ จํากัด ใหเชา
อสังหาริมทรัพยประเภทบานและอพารทเมนตแกลูกคา
ชาวไทยและตางชาติ ป พ.ศ. 2558 สินทรัพยไมหมุนเวียน
ประมาณ 71 ลานบาท ผูถือหุนสัญชาติจีนคิดเปนรอยละ 
31

4.4.3 กิจการขนาดใหญ – บริษัท ฏ จํากัด ดําเนิน
กิจการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ปจจุบันมีโครงการ
คอนโดมิเนี่ยมหรูตั้งอยู ในยานชุมชุนในประเทศไทย 1 
โครงการ มีสินทรัพยไมหมุนเวียนป พ.ศ. 2558 จํานวนกวา 
800 ลานบาท ผูถือหุนสัญชาติจีนคิดเปนรอยละ 49

4.5 โรงแรมและขายอาหาร
4.5.1 กิจการขนาดเล็ก – บริษัท ฐ จํากัด ประกอบ

กจิการขายอาหารเกาหลีและสปาในประเทศไทย ป พ.ศ. 2558 
สินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 400,000 บาท ผู ถือหุ น
สัญชาติจีนถือหุนคิดเปนรอยละ 49

4.5.2 กิจการขนาดกลาง – บริษัท ฑ จํากัด 
ประกอบกิจการโรงแรม บริหารจัดการงานโดยผู บริหาร
ชาวจีนเปนสวนใหญ ป พ.ศ. 2558 มีสินทรัพยไมหมุนเวียน
จํานวนกวา 100 ลานบาท ผูถือหุนสัญชาติจีนถือหุนอยู
คิดเปนรอยละ 35

4.5.3 กจิการขนาดใหญ – บรษิทั ฒ จาํกดั ประกอบ
กิจการโรงแรมขนาดใหญและหองชุดใหเช าสําหรับผู ที่
สนใจเชาในระยะยาว ตั้งอยู ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ป พ.ศ. 2558 มีสินทรัพยหมุนเวียนจํานวนกวา 500
ลานบาท ผูถือหุนสัญชาติจีนถือหุนอยูคิดเปนรอยละ 35

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกแบบกึ่งโครงสราง
ของบริษัทขางตนท้ัง 15 บริษัทไดนํามาวิเคราะหเนื้อหา
ดวยวิธีของ Mile and Huberman (1994) นําไปสู 
ผลวิจัยที่ชี้ให เห็นปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทสัญชาติจีนที่มาลงทุน
ในประเทศไทย

5. ผลการวิจัย
จากการวิจัยพบว าป จจัยหลักท่ีมีอิทธิพลต อการ

ตัดสินใจเลือกสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทสัญชาติจีนที่มา
ลงทุนในประเทศไทยเรียงลําดับตามความสําคัญดังตอไปนี้

1) คุณภาพการสอบบัญชี เปนปจจัยท่ีผูประกอบการ
สัญชาติจีนเลือกพิจารณามากท่ีสุด สวนใหญเห็นวาการ
เข ามาลงทุนในประเทศไทยนั้นต องการหาสํานักงาน
สอบบัญชีที่มีชื่อเสียง นาเช่ือถือไววางใจได รวมท้ังผูสอบ
บัญชีตองมีประสบการณในการทํางาน ดังคําใหสัมภาษณ
ตอไปนี้

“ตอนเริ่มเขามาลงทุนในไทยรูจักสํานักงานสอบบัญชี
เพราะมีเพื่อนแนะนํามา แตเราก็ไมไดเช่ือเพื่อนเลย ก็ดู
รวมๆ หลายๆ อยาง เชนดูวาสํานักงานนี้นาเช่ือถือหรือไม 
เขาเปนใคร ทําอะไร มีลูกคาก่ีราย ใครบาง เพื่อใหแนใจวา
เขาเช่ือถือได ไววางใจได” (บริษัท ก, เจาของบริษัท 
สัญชาติจีน)

“เรามีบริษัทในเครือ 3 บริษัท เพราะฉะน้ันตองเลือก
ผูสอบบัญชีที่มีความนาเช่ือถือ ไววางใจได สามารถดูแล
เราไดทั้ง 3 บริษัทอยางมีคุณภาพ ก็ตองเลือกผูสอบบัญชี
ที่คอนขางมีประสบการณ เพราะถาเขาย่ิงมีประสบการณ
ก็แปลวาเขาจะมีความรู มาก มีหลายดานเพราะก็นาจะมี
ลูกคาที่ประกอบธุรกิจหลายแบบ และก็จะสามารถทํางาน
ใหเราไดอยางถูกตองและมีคุณภาพ” (บริษัท ข, ผูจัดการ
ฝายบัญชี สัญชาติไทย)
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“เราพิจารณาจากความนาเชื่อถือกอนเปนอันดับแรก 
หากราคาสูงแตเช่ือถือไดก็เปนประโยชนกับบริษัทเรา” 
(บริษัท จ, เจาของบริษัท สัญชาติจีน)

“ผมพิจารณาจากชื่อเสียงของเขามากกวาปจจัยอื่น 
เพราะก็อยากไดที่วางใจได เหมือนเรายกหนาที่ น้ีไปให
เขาดูแลทั้งหมดแทนท่ีจะเสียเวลาหาพนักงานเอง ซึ่งตอง
เสียทั้งทุนและแรง” (บริษัท ช, เจาของบริษัท สัญชาติจีน)

“เลือกผู สอบบัญชีที่มีประสบการณทํางานมานาน
พอสมควร เพราะยิ่ งมีประสบการณมานานก็จะยิ่ งมี
ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ เขาจะรูวาถาเจอปญหา
เชนนี้จะตองทําอยางไร อะไรผิดอะไรถูกเขาจะรูดีกวาเรา 
ซึ่งจะชวยลดเวลาในการทํางานไปไดดวย” (บริษัท ซ,
ผูบริหารฝายบัญชีและการเงิน สัญชาติไทย)

“เราตองหาสํานักงานท่ีไวใจได มีประสบการณใน
การตรวจสอบหลายปและนาเชื่อถือ เพราะจะบอกไดถึง
ผลงานที่มีคุณภาพและนาจะไมมีปญหาดานอื่นมาก” (บริษัท 
ฌ, ผูจัดการฝายบัญชี สัญชาติจีน)

“ผู สอบบัญชีที่มีประสบการณความรู มากจะทําให
คุณภาพของผลงานออกมาดีตามไปดวย ยิ่งลักษณะการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทเรานาจะมีความแตกตางจาก
บริษัทอื่น ถาเขามีความชํานาญ เราก็จะย่ิงไดประโยชน” 
(บริษัท ฌ, ผูจัดการฝายบัญชี สัญชาติจีน)

“ความนาเช่ือถือคือสิ่งที่เราพิจารณาเปนอันดับแรก 
ตอนเราเร่ิมดําเนินธุรกิจในไทยเราไมรู จักใครเลย เราตอง
หาคนที่ไววางใจไดและมีคุณภาพ โดยดูจากช่ือเสียงของเขา
วาเขามีลูกคามากนอยแคไหนและเปนใครบาง” (บริษัท ฎ, 
เจาของบริษัท สัญชาติจีน)

“บริษัทเราเพ่ิงขยายการลงทุนเขามาในประเทศไทย 
แตเราดําเนินงานมายาวนานในประเทศจีน บริษัทเลือก
พิจารณาสํานักงานสอบบัญชีจากช่ือเสียงของเขาเป น
อันดับแรก เพราะช่ือเสียงของสํานักงานสอบบัญชีก็สามารถ
ใชเปนเครื่องยืนยันใหกับธนาคาร สถาบันการเงินที่เรา
ตองทําธุรกิจดวย เน่ืองจากลักษณะการประกอบธุรกิจของ

บริษัทเราท่ีตองขายโดยใชสินเช่ือ” (บริษัท ฏ, ผูจัดการ
ฝายบัญชีและการเงิน สัญชาติไทย)

“ที่ เลือกสํานักงานสอบบัญชีนี้ เพราะว ามีคนรู จัก
แนะนํามา ตอนท่ีดิฉันตัดสินใจเลือกก็เพราะเห็นวาอยางนอย
ก็มีคนรูจักใชบริการอยู นาจะเชื่อถือได เพราะเราทําธุรกิจ
ก็ไมอยากใหโดนโกง การทําธุรกิจก็ตองการมีกําไรจริงไหม 
ถาเจอคนไมดีเขาหลอกเอาเงินเราไปเดือนละหลายๆ พัน
ก็อยูไมไดแลว” (บริษัท ฐ, เจาของบริษัท สัญชาติจีน)

“ผมเลือกสํานักงานสอบบัญชี โดยอาศัยถามคนรูจัก
ว าเขาใช สํานักงานไหนอยู บ างแล วก็เอามาเลือก ดูที่
ประสบการณของผู สอบบัญชีว าทํามานานแลวหรือยัง
เชื่อถือได หรือไม  มีทีมตรวจสอบก่ีคน” (บริษัท ฒ ,
ผูบริหารระดับสูง สัญชาติจีน)

2) การใหคําแนะนําและคําปรึกษาอื่น
ความรูความสามารถที่ใหคําแนะนําและคําปรึกษาอื่น

เปนสิ่งท่ีบริษัทผู ใชบริการสํานักงานสอบบัญชีสวนใหญ
เลือกพิจารณา เนื่องจากเห็นวาบริการเหลานี้เกี่ยวกับงาน
ตรวจสอบเชนกัน และหากผูสอบบัญชีสามารถใหคําแนะนํา
และคําปรึกษาอ่ืนได ก็จะช วยลดตนทุนการดําเนินงาน
ดังคําใหสัมภาษณตอไปนี้

“ผู สอบบัญชีควรมีความรู ความสามารถรอบดาน
นอกจากเร่ืองบัญชี เราก็หวังอยากจะปรึกษาเขาเร่ืองภาษี
ดวย เพราะเราเปนตางชาติมาก็ไมคอยรู ภาษีเมืองไทย
เทาไหร แลวถาตองไปจางคนอ่ืนอีกก็เสียคาใชจ ายอีก
บัญชีกับภาษีน าจะไปด วยกันได อยู แล ว” (บริษัท ก ,
เจาของบริษัท สัญชาติจีน)

“บริษัทเราเปนบริษัทเล็กๆ เพราะฉะน้ันจึงคิดวาใน
การเลือกผู สอบบัญชีจะตองครบวงจร เพื่อลดตนทุนเรา
อยากไดที่สํานักงานที่มีบริการทั้งสอบบัญชี และปรึกษา
ดานภาษีได อยางเราเปนตางชาติเข ามาก็อยากไดคน
อํานวยความสะดวกในเร่ืองใบอนุญาตทํางานกับวีซาดวย” 
(บริษัท ง, เจาของบริษัท สัญชาติจีน)

“บริการท่ีนอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชีถามีก็ด ี
อยางเชนเราอยากรู เกี่ยวกับภาษี เราก็อยากปรึกษาผู รู 
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การเลือกสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทสัญชาติจีนในประเทศไทย

คนทําบัญชีก็นาจะคลุกคลีกับเรื่องภาษีดวย เราไมตองไป
คนหาเองหรือจางคนอ่ืนมาปรึกษาอีก”(บริษัท จ, เจาของ
บริษัท สัญชาติจีน)

“ผมก็อยากไดที่ชวยอํานวยความสะดวกไดหลายอยาง 
ถาตรวจสอบไดอยางเดียวก็ไมคุม เพราะตองไปหาบริการ
ดานอื่นอีก เชน คนทําบัญชีหรือไมเราก็ตองหาพนักงานเอง 
เพราะเราบริหาร จัดการ คาขายเปนอยางเดียวแตเรื่องบัญชี
ทําไมได” (บริษัท ช, เจาของบริษัท สัญชาติจีน)

“สําหรับผมแล วผู สอบบัญชีก็ต องมีความรู  เรื่อง
การสอบบัญชีอยูแลวถึงจะทํางานไดถูกตอง และหากเขา
สามารถใหคําปรึกษาดานภาษีไดก็จะยิ่งดีเพราะเราไมตอง
ไปหาขอมูลเอง เพราะเราก็ไมรูวามันถูกหรือไม เขาทํางาน
ตรงนี้เขาจะเขาใจมากกวาเรา” (บริษัท ญ, เจาของบริษัท 
สัญชาติไทย)

“ผมก็อยากไดที่ชวยอํานวยความสะดวกไดหลายอยาง 
ถาตรวจสอบไดอยางเดียวก็ไมคุม เพราะตองไปหาบริการ
ดานอื่นอีก เชน คนทําบัญชีหรือไมเราก็ตองหาพนักงานเอง 
เพราะเราบริหาร จัดการ คาขายเปนอยางเดียวแตเรื่อง
บัญชีทําไมได” (บริษัท ช, เจาของบริษัท สัญชาติจีน)

“ในความคิดของดิฉัน ดิฉันคิดวาสํานักงานสอบบัญชี
ควรจะเปนแบบ One stop Service คือรับงานตรวจสอบ
บญัช ีรูเร่ืองภาษ ีชวยวางแผนดานภาษี อกีอยางคือ สามารถ
อํานวยความสะดวกดาน Visa กับ Work permit ได
เพราะไหนๆ เขาก็รู เรื่องเก่ียวกับบัญชีแลว เวลาเราตอง
ไปตอ Visa กับ Work permit ก็ตองใชเอกสารเกี่ยวกับ
บัญชีอยูแลว”(บริษัท ฐ, เจาของบริษัท สัญชาติจีน)

3) คาธรรมเนียมการสอบบัญชี
คาธรรมเนียมการสอบบัญชีเปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีบริษัท

สัญชาติจีนนํามาใชประกอบการพิจารณา ซึ่งใหความสําคัญ
อยู ในระดับเดียวกับการใหคําแนะนําและคําปรึกษาอื่น
ผูใหสัมภาษณจากบริษัทสัญชาติจีนตางเห็นวาคาธรรมเนียม
การสอบบัญชีควรมีความเหมาะสมกับปริมาณของงาน
ตรวจสอบในแตละบริษัท และจะตองมีความคุมคา เนื่องจาก

บริษัทส วนใหญเห็นว าค าธรรมเนียมการสอบบัญชีนี้ก็
ถือเปนตนทุนของบริษัทเชนกัน ดังคําใหสัมภาษณตอไปนี้

“เรื่องค าธรรมเนียมก็ต องดูที่มันไม แพงมาก ให 
เหมาะสมกับเอกสาร กับงานของเรา เพราะเราเปนบริษัท
เล็กๆ คาสอบบัญชีก็ถือเปนคาใชจายของเรา ถาสูงเกินไป
เทียบกับงานท่ีเราไดก็ไมคุมกัน” (บริษัท ก, เจาของบริษัท 
สัญชาติจีน)

“คาสอบบัญชีก็ตองดูที่ไมแพงมากไมถูกมาก แพงมาก
ก็ไมไหว ถูกมากก็ไมนาเชื่อถือแลว ตองเหมาะสมกับปริมาณ
งานและความยากงาย ใหเขาพิจารณาเอง แตกอนเลือก
เราก็ไดทําการเปรียบเทียบ เพราะตัวเลือกของเราก็คอนขาง
นาเชื่อถือไดทุกตัวเลือก อาจจะแตกตางกันที่ราคา แต
ผมเลือกที่นี่เพราะเขาคิดไมแพงจนเกินไปเราพอรับไหว” 
(บริษัท ข, ผูจัดการฝายบัญชี สัญชาติไทย)

“บริษัทขนาดเล็กอยางบริษัทเราตองพิจารณาเรื่อง
คาธรรมเนียมเปนอันดับแรกอยูแลว เพราะถาคาธรรมเนียม
สูงมากเราก็จายไมไหว" (บริษัท ง , เจาของบริษัท สัญชาติ
จีน)

“เราพิจารณาหลายอยางรวมๆ กัน แตคาสอบบัญชี
ตองไมแพงมาก ใหเหมาะสมกับปริมาณงาน และไมมี
คาใชจายอื่นๆ จุกจิก” (บริษัท ช, เจาของบริษัท สัญชาติ
จีน)

“แมบริษัทเราจะมีขนาดใหญ แตไม จําเป นต อง
ใชบริการสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 4 แหงนั้น เพราะ
มีตนทุนสูงเกินไป” (บริษัท ฏ, ผู จัดการฝายบัญชีและ
การเงิน สัญชาติไทย)

“เรื่องคาธรรมเนียมก็ตองมีความเหมาะสม ไมถูก
ไมแพงจนเกินไป เพราะเราก็ทําธุรกิจ เขาก็ทําธุรกิจ ตอง
ใหไดประโยชนกันทั้งสองฝาย” (บริษัท ฐ, เจาของบริษัท 
สัญชาติจีน)

“บริษัทตองพิจารณาเรื่องคาธรรมเนียมการสอบบัญชี 
ตองไมแพงจนเกินไปและมีคุณภาพผลงานท่ีดีเมื่อเทียบกับ
ราคา” (บริษัท ฒ, ผูบริหารระดับสูง สัญชาติจีน)
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บทความวิจัย

4) การติดตอสื่อสารเปนภาษาจีน
บริษัทสัญชาติจีนสวนใหญมีปญหาดานภาษาที่ใชใน

การสื่อสาร และหากเปนบริษัทสัญชาติจีนที่เขามาลงทุน
โดยไมได จ างพนักงานคนไทยก็ต องใช การส่ือสารดวย
ภาษาจีนเปนหลัก ทําใหเกิดเปนอุปสรรคในการส่ือสาร
พูดคุยกับผูสอบบัญชีหรือทีมตรวจสอบที่ไมสามารถสื่อสาร
ดวยภาษาจีนได หากผูสอบบัญชีและทีมงานตรวจสอบ
มีความรูดานภาษาจีน และสามารถสื่อสารเปนภาษาจีนกับ
ผูประกอบการชาวจีนไดก็จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี

“ปญหาจริงๆ อยูที่ภาษาที่ใชในการสื่อสาร ตอนเรา
ตัดสินใจเขามาในประเทศไทยเราก็พูดภาษาจีนกับอังกฤษได 
ภาษาไทยไดบางนิดหนอย ตอนคุยกับเขา (ผู สอบบัญชี)
ก็คุยภาษาอังกฤษกัน แต จะมีบางคําศัพท ที่ เราก็ไม รู 
คําเฉพาะของทางบัญชี เวลาเขาพูดมาก็ไมค อยเข าใจ
กัน”(บริษัท ก, เจาของบริษัท สัญชาติจีน)

“เวลาติดตอเร่ืองงานที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี ผมได
คุยกับผู สอบบัญชีระดับผู จัดการท่ีพูดภาษาจีนได เพราะ
ผมพูดภาษาอังกฤษไดนอย ภาษาไทยไมไดเลย ถาคนใน
ทีมสอบบัญชีสื่อสารภาษาจีนไมไดเลยก็ลําบาก เพราะเขา
ตองสงอีเมลไปหาคนที่พูดภาษาจีนได เพื่อใหเคนที่เขาใจ
ภาษาจีนแปลเปนภาษาจีนกลับมาใหผมสงตอใหลูกนอง
ในบริษัท…เพ่ือหาเอกสารหรือตอบคําถาม ทําใหการทํางาน
เกิดความลาชา” (บริษัท ค, ผูจัดการฝายบัญชี, สัญชาติจีน)

“เราต องการติดต อพูดคุยกับผู สอบบัญชีหรือทีม
ตรวจสอบท่ีเขาใจภาษาจีนไดตลอดเวลา หากมีปญหาจะได
แกไขไดทัน”(บริษัท จ, เจาของบริษัท สัญชาติจีน)

“คู คาของเราคือบริษัทในประเทศจีน เราสงของไป
ก็ตองมีรายการคาเปนภาษาจีนบาง ถาทีมตรวจสอบอาน
ภาษาจีนไมออกก็คอนขางลําบากเพราะเขาตองมาถามเรา
อยูตลอด ความรูดานการสอบบัญชีนาจะมีกันทุกคนอยูแลว 

เพราะวาตองจบบัญชีมาถึงจะมาทํางานนี้ได แตจะมีมาก
หรือนอยก็แลวแตประสบการณของเขา แตถาเขารูภาษาจีน
ก็จะทํางานกันงายขึ้น” (บริษัท จ, เจาของบริษัท สัญชาติ
จีน)

6. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวาปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอการเลือก

สํานักงานสอบบัญชีของบริษัทสัญชาติจีนที่เขามาลงทุนใน
ประเทศไทยประกอบดวย (1) คุณภาพของการสอบบัญชี 
(2) การใหคําแนะนําและคําปรึกษาอื่น (3) คาธรรมเนียม
การสอบบัญชี และ (4) การติดตอสื่อสารเปนภาษาจีน
ซึ่งงานวิจัยคร้ังนี้ไดคนพบวามีปจจัยที่แตกตางจากงานวิจัย
ในอดีตที่พบในตางประเทศ คือปจจัยด านการสื่อสาร
เปนภาษาจีน สาเหตุหลักที่เจาของ ผูบริหารระดับสูงและ
ผู จัดการฝ ายบัญชีของบริษัทสัญชาติจีนท่ีมาลงทุนใน
ประเทศไทยไดใหความสําคัญตอการส่ือสารเปนภาษาจีน 
เพราะการส่ือสารภาษาอ่ืนทําใหอาจเกิดความไมคลองตัว
ในการแปลความ ซึ่งอาจนําไปสูการทําใหเกิดความเขาใจผิด
ในการปฏิบัติงานระหวางบริษัทสัญชาติจีนกับสํานักงาน
สอบบัญชีขึ้นได ผลลัพธที่ไดจากการวิจัยนี้ทําใหสํานักงาน
สอบบัญชีในประเทศไทยท่ีใหบริการแกบรษัทสัญชาติจีน
ไดทราบความตองการของลูกคามากข้ึนนําไปสูการใหบริการ
ที่ดีตรงกับความตองการของลูกคาอีกท้ังสํานักงานสอบบัญชี
ในประเทศไทยท่ียังไมมีลูกคาท่ีเปนผู ประกอบการจากจีน
ยังสามารถนําผลวิจัยนี้ไปใชเปนแนวทางในการขยายการ
ใหบริการไปยังลูกคากลุมใหมที่เปนผูประกอบการจากจีน
ที่มาลงทุนในประเทศไทยไดอีกดวย อนึ่ง งานวิจัยชิ้นนี้
ยังมีขอจํากัดเพราะใชขอมูลในประเทศไทยเทานั้น ผลการ
วิจัยอาจเปล่ียนไปถาไปทําการวิจัยในประเทศอ่ืน งานวิจัย
ในอนาคตควรขยายจํานวนตัวอย างให มากขึ้นเพื่อให 
ผลการวิจัยเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปในวงกวาง
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การเลือกสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทสัญชาติจีนในประเทศไทย
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