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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ สภามหาวิท ยาลัยพะเยา
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2555 งบแสดงผล
การดำเนิน งานทางการเงิน สำหรับ ปีส ิ้น สุด วัน เดีย วกัน ของมหาวิท ยาลัย พะเยา ซึ่งผู้บ ริห ารของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้า
เป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ยกเว้น ที่จ ะกล่า วในวรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก วรรคเจ็ด ข้า พเจ้า ได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ
ปฏิบ ัต ิง านเพื่อ ให้ไ ด้ค วามเชื่อ มั่น อย่างมีเหตุผ ลว่า งบการเงิน แสดงข้อ มูล ที่ข ัด ต่อ ข้อ เท็จ จริง อัน เป็น
สาระสำคัญ หรือไม่ การตรวจสอบรวมถึง การใช้ว ิธ ีก ารทดสอบหลัก ฐานประกอบรายการ ทั้งที่เป็น
จำนวนเงิน และการเปิด เผยข้อ มูล ในงบการเงิน การประเมิน ความเหมาะสมของหลัก การบัญ ชีท ี่
มหาวิท ยาลัย ใช้ และประมาณการเกี่ย วกับ รายการทางการเงิน ที่เป็น สาระสำคัญ ซึ่ง ผู้บ ริห ารของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมชองการแสดงรายการที่นำเสนอใน
งบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อ ว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข ้อสรุป ที่เป็น เกณฑ์อย่างเหมาะสมในการ
แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ส่งหนังสือยืนยันยอดกับสถาบันการเงิน พบว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้บันทึกเงิน
ฝากธนาคาร จำนวน 11 บัญชี จำนวนเงินรวม 8.81 ล้านบาท ไวิในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
โดยฝ่ายบริห ารของมหาวิท ยาลัยชี้แ จงว่าเงิน ฝากธนาคารจำนวน 7 บัญชีใน 11 บัญ ชีดังกล่าวเป็นเงิน
ฝากธนาคารที่เ ปิด บัญ ชีโ ดยกลุ่ม บุค คลอื่น และไม่เ กี่ย วข้อ งกับ กิจ การของมหาวิท ยาลัย ดังนั้น
มหาวิท ยาลัย จึง ไม่ส ามารถหาเอกสารหลัก ฐานรายการเคลื่อ นไหวชองบัญ ชีเงิน ฝากดัง กล่า วมาให้
ตรวจสอบได้ และข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในความครบถ้วนถูกต้องได้
อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการติดตามและสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วในปี 2557 ^
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ข้าพเจ้าไม่ได้เข้าสังเกตการณ์ตรวจนับ สิน ค้าคงเหลือ ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2555
จำนวน 4.88 ล้านบาท เนื่อ งจากใบขณะนั้น ข้าพเจ้ายังไม่ได้รับ การแต่งตั้งให้เป็น ผู้ส อบบัญ ชีของ
มหาวิท ยาลัย และข้าพเจ้าไม่ส ามารถใช้วิธีก ารตรวจสอบอื่น ให้เป็น ที่พ อใจในปริมาณและมูลค่าของ
สินค้าคงเหลือดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลทางบัญชีที่เพียงพอเกี่ยวกับการบันทึกรายการเคลื่อนไหว
ของสินค้าคงเหลือดังกล่าวได้
ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดเงินรับฝากค้างนาน จำนวน 4.54 ล้านบาท
และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 2.42 ล้านบาท เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีรายละเอียดและหลักฐาน
ให้ตรวจสอบ
มหาวิท ยาลัยได้บันทึกสำรองผลประโยฃน์พ นักงาน ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2555
จำนวน 43.67 ล้านบาท โดยประมาณการสำรองผลประโยชน์พ นัก งานเทีย บเคียงตามที่ก ฎหมาย
แรงงาน กำหนด ซึ่งสภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้ออกระเบียบหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับผลตอบแทนพนักงาน
ดังกล่าว ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของสำรองผลประโยชน์พนักงาน
ดังกล่าวได้
จากการตรวจสอบรายการฝากถอนเงินสดจากบัญ ชีเงินฝากธนาคารรวม 2 บัญชีของ
วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีการรวมยอดเงินสดนำฝากเงินฝากธนาคาร
จำนวน 9.45 ล้านบาท และยอดถอนเงินสดจากเงินฝากธนาคาร จำนวน 6.97 ล้านบาท โดยเอกสาร
การบันทึกบัญชีดังกล่าวเป็นการบันทึกรายการผ่านบัญชีเงินสด นอกจากนี้วิทยาลัยการจัดการได้บันทึก
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 7.25 ล้านบาท และบันทึกค่าใช้จ่าย
จากการดำเนินงาน จำนวน 4.73 ล้านบาท ผ่านบัญชีเงินสด รายได้และค่าใช้จ่ายซึ่งถูกบันทึกผ่านบัญชี
เงิน สดนี้อ าจเป็น รายการเดียวกัน กับ รายการฝากถอนเงิน สดจากบัญ ชีเงิน ฝากธนาคารทั้ง 2 บัญชี
ดังกล่าว ทั้งนี้ มหาวิท ยาลัย ได้ซ ี้แ จงให้ท ราบว่า อยู่ใ นระหว่า งการตั้ง คณะกรรมการสอบสวนหา
ข้อเท็จจริงเพื่อสรุปผลกระทบจากวิธีการบันทึกบัญชีผ่านรายการเงินสดดังกล่าว
ข้าพเจ้าเห็น ว่า ยกเว้น ผลของรายการปรับ ปรุง ที่อ าจมีฃ ึ้น ต่อ งบการเงิน ถ้า ข้า พเจ้า
สามารถตรวจสอบให้เป็นที่พอใจสำหรับเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก และวรรค
เจ็ด งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และผลการดำเนินงานสำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่ใซใน
การจัดทำงบการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และ 3
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ข้า พเจ้า ขอให้ส ัง เกตหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ข้อ 4ใน ระห ว่า งปี 2555
มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในปีก่อนๆ ซึ่งแสดงผลกระทบต่องบการเงิน ตามที่
แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังกล่าว ทั้งบี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อ
เรื่องดังกล่าว

(นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่ 17 สิงหาคม 2560
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