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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ความเห็นอย่างมีเง่ือนไข

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วับที่ 30 
กันยายน 2563 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่ายกเว้นผลของรายการปรับปรุงที่อาจมีฃึ้นถ้าข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบให้เป็นที่พอใจ และ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตัวเลขเปรียบเทียบจากเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมี 
เงื่อนไขข้อ 1 และ ข้อ 2 งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และผลการ 
ดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม 
หลักการบัญชีที่ใข้ในการจัดทำงบการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และ 3

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

1) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบได้ถึงความครบถ้วนของสินค้า 
คงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ในส่วนของเวฃภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะกระทบยอด 
สินค้าและข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในปริมาณและมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
ดังกล่าวได้เนื่องจากไม่มีข้อมูลทางบัญชีที่เพียงพอเกี่ยวกับการบันทึกรายการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือ 
ดังกล่าว โดยยอดซื้อเวขภัณฑ์รวมอยูในผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 
10.94 ล้านบาท ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้ามิได้มีเงื่อนไขสำหรับยอดคงเหลือของบัญชีสินค้าคงเหลือ ณ 
วันท่ี 30 กันยายน 2563

2) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 39.2 มหาวิทยาลัยบันทึกค่าเข่าตามสัญญาเข่าคอมพิวเตอร์และ 
สัญญาเข่ารถสวัสดิการเป็นสัญญาเข่าดำเนินงานโดยบันทึกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ในงบ 
แสดงผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 รวมจำนวน 31.65 ล้านบาท 
และ 48.68 ล้านบาท ตามลำดับ และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 และ 2562 มหาวิทยาลัยมีภาระผูกพัน 
ตามสัญญาเข่าดังกล่าว จำนวน 6.33 ล้านบาท และ 44.89 ล้านบาท ซึ่งค่าเข่าดังกล่าวได้รวมค่าบริการซึ่ง 
มหาวิทยาลัยไม่สามารถแยกค่าเข่าทรัพย์สินและค่าบริการออกจากกันได้ ดังน้ัน จึงเป็นผลให้มหาวิทยาลัย 
บันทึกอาคารและอุปกรณ์และหนี้สินตามสัญญาเข่าทางการเงินตํ่าไปในงบแสดงฐานะการเงิน และแสดง 
รายการค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายตํ่าไป และค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ สูงไปในงบแสดงผลการ 
ดำเนินงาน
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบ 
บัญฃี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดขอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ 
การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ 
การตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ 
วิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ 
ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น  ๆ ซึ่งเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจ 
เงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ 
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักการบัญชี 
ที่ใข้ในการจัดทำงบการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และข้อ 3 และรับผิดชอบเกี่ยวกับการ 
ควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัด 
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถชองมหาวิทยาลัยในการดำเนินงาน 
ต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เก ี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี 
สำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกมหาวิทยาลัยหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่ 
สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผ ู้ม ีหน ้าท ี่ในการกำกับดูแลมีหน้าท ี่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินชอง 
มหาวิทยาลัย

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบชองข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให็ใด้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม 
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเก ิดจากการทุจริตหรือ 
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานชองผู้สอบบัญชีซ ึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด ้วย ความเช ื่อม ั่นอย่าง 
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน 
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที,ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 
ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจชอง 
ผู้ใข้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบ 
บัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ด ุลยพิน ิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การ
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- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที'ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่า 
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ 
ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง 
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจาก 
การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การ 
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง 
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ 
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไมใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ 
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง 
บัญชีและการเปีดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและ 
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ 
ส ถาน การณ ์ท ี่อาจเป ็น เห ต ุให ้เก ิดข ้อส งส ัยอย ่างม ีน ัยส ำค ัญ ต ่อความส ามารถของมห าว ิท ยาล ัย  
ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้อง 
กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการ 
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ 
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวับที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงิน 
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ใบการกำกับดูแลในเรื่องต่าง  ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ
ในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

(นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สถุล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด 
กรุงเทพฯ 25 กุมภาพันธ์ 2564
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