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รายงานของผู้สอบบัญ ชีรับ อนุญ าต
เสนอ สภามหาวิท ยาลัย พะเยา
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิน ของมหาวิท ยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
30 กันยายน 2559 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญ ชีที่สำคัญ และหมายเหตุเรื่อง
อื่น ๆ
ข้า พเจ้าเห็น ว่ายกเว้น ผลของรายการปรับ ปรุงที่อ าจมีฃ ึ้น ถ้าข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบให้เปีน ที่พ อใจ
และผลกระทบที่อ าจเกิด ขึ้น ต่อ ตัว เลขเปรีย บเทีย บจากเรื่อ งที่ก ล่า วไว้ใ นวรรคเกณฑ์ใ นการแสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขข้อ 1 ถึง ข้อ 4 งบการเงิน ข้างด้น นี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กัน ยายน
2559 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่ใข้ในการจัดทำงบการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และ 3
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น อย่างมีเงื่อนไข
1) ข้าพเจ้าได้ส่งหนังสือยืนยันยอด ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2559 และ 2558 กับสถาบันการเงิน พบว่า
มหาวิท ยาลัยไม่ได้บ ัน ทึก เงิน ฝากธนาคาร จำนวน 15 บัญชี จำนวนเงิน รวม 1.55 ล้านบาท และ
1.35 ล้านบาท ตามลำดับ ไว้ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดยฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย
ขี้แจงว่าเงินฝากธนาคาร 15 บัญชี เป็นเงินฝากธนาคารที่เปิดบัญชีโดยกลุ่มบุคคลอื่นและไม่เกี่ยวข้อง
กับกิจการของมหาวิทยาลัย ตังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถหาเอกสารหลักฐานรายการเคลื่อนไหว
ของบัญชีเงินฝากดังกล่าวมาให้ตรวจสอบได้ และข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่
พอใจในความครบถ้วนถูกต้องได้ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการติดตามและสอบถามไปยัง
หน่วยงานที'เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีให้ทำการขี้แจงและดำเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยแล้ว
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2) ข้าพเจ้าไม่ได้เข้าสังเกตการณ์ต รวจนับ สิน ค้าคงเหลือ ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2559 จำนวน 17.94
ล้านบาท เนื่อ งจากไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะตรวจนับและกระทบยอดสิน ค้าคงเหลือ และข้า พเจ้า
ไม่ได้เข้าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2558 จำนวน 6.66 ล้านบาท
เนื่องจากในขณะนั้นข้าพเจ้ายังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และข้าพเจ้า
ไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในปริมาณและมูลค่าของสินค้าคงเหลือดังกล่าวได้ทั้ง
สองปี เนื่อ งจากไม่ม ีข ้อ มูล ทางบัญ ชีท ี่เพีย งพอเกี่ย วกับ การบัน ทึก รายการเคลื่อ นไหวของสิน ค้า
คงเหลือดังกล่าว โดยยอดยกมาต้นงวดของสินค้าคงเหลือ รวมอยู่ในผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558
3) ข้า พเจ้า ไม่ส ามารถตรวจสอบรายละเอีย ดเงิน รับ ฝากค้า งนาน ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2559 และ
2558 จำนวน 4.54 ล้า นบาท และหนี้ส ิน ไม่ห มุน เวีย นอื่น จำนวน 2.42 ล้า นบาท เนื่อ งจาก
มหาวิท ยาลัย ไม่ม ีร ายละเอีย ดและหลัก ฐานให้ต รวจสอบ อย่างไรก็ต ามที่ป ระชุม คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติปรับปรุงบัญชีเงินรับฝากค้างนานและหนี้สินไม่
หมุนเวียนอื่นเป็นรายไดในปีงบประมาณ 2560 และ 2561 แล้ว
4) มหาวิท ยาลัย บัน ทึก ค่าเข่าตามสัญ ญาเช่าคอมพิว เตอร์แ ละสัญ ญาเข่ารถสวัส ดิก ารเป็น สัญ ญาเช่า
ดำเนินงานโดยบันทึกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ในงบแสดงผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 รวมจำนวน 67.65 ล้านบาท และ 67.33 ล้านบาท ตามลำดับ
และ ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2559 และ 2558 มหาวิท ยาลัย มีภ าระผูก พัน ตามสัญ ญาเข่า ดัง กล่า ว
จำนวน 87.11 ล้านบาท และ 109.49 ล้านบาท ซึ่งค่าเข่าดังกล่าวได้รวมค่าบริการซี่งมหาวิทยาลัยไม่
สามารถแยกค่าเข่าทรัพ ย์ส ิน และค่าบริก ารออกจากกัน ได้ ดังนั้น จึงเป็นผลให้มหาวิทยาลัยบัน ทึก
อาคารและอุปกรณ์และหนี้สินตามสัญญาเข่าทางการเงินตํ่าไปในงบแสดงฐานะการเงิน และแสดง
รายการค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายตํ่าไป และค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ สูงไปในงบแสดงผล
การดำเนินงาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดขอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวีใน
วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ
เป็น อิส ระจากมหาวิทยาลัยตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ บัญ ชีที่กำหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญ ชีที่ข้าพเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขชองข้าพเจ้า
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกต้องตวมทีควรต''1มหลัถถาร
บัญ ชีท ี่ใ ข้ใ นการจัด ทำงบการเงิน ตามหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ข้อ 2 และข้อ 3 และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัด ทำงบการเงิน ผู้บ ริห ารรับ ผิด ชอบในการประเมิน ความสามารถชองมหาวิท ยาลัย ในการ
ดำเนิน งานต่อเนื่อง เปีด เผยเรื่อ งที่เกี่ย วกับ การดำเนิน งานต่อ เนื่อ ง (ตามความเหมาะสม) และการใช้
เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้'บริหารมีความตั้งใจที่'จะเลิกมหาวิทยาลัยหรือหยุด
ดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญ ชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญ ชีซึ่งรวมความเห็นชองข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่น อย่าง
สมเหตุส มผลคือความเชื่อมั่น ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น การรับประกัน ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป
ข้อมูลทีข่ ัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิด พลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุส มผลว่ารายการที่ข ัด ต่อ ข้อ เท็จ จริงแต่ล ะรายการหรือ ทุก รายการรวมกัน จะมีผ ลต่อ การ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจชองผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพิน ิจและการสังเกตและ
สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่
ว่า จะเกิด จากการทุจ ริต หรือ ข้อ ผิด พลาด ออกแบบและปฏิบ ัต ิง านตามวิธ ีก ารตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้ห ลักฐานการสอบบัญ ชีท ี่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น
เกณฑ์ใ นการแสดงความเห็น ของข้า พเจ้า ความเสี่ย งที่ไ ม่พ บข้อ มูล ที่ฃ ัด ต่อ ข้อ เท็จ จริง อัน เป็น
สาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การ
แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้า ใจในระบบการควบคุม ภายในที'เกี่ย วข้อ งกับ การตรวจสอบ เพื่อ ออกแบบวิธ ีก าร
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ไมไข่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิท ธิผ ลชองการควบคุม ภายในของมหาวิท ยาลัย ^^
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- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวช้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุป เกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญ ชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บ ริห าร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรือ สถานการณ์ท ี่อ าจเป็น เหตุให้เกิด ข้อ สงสัยอย่างมีน ัยสำคัญ ต่อ ความสามารถของมหาวิท ยาลัย
ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม,แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้า พเจ้า
ต้อ งกล่าวไว้ในรายงานของผู้ส อบบัญ ชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้า
การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่
กับ หลักฐานการสอบบัญ ชีท ี่ได้รับ จนถึงวัน ที่ในรายงานของผู้สอบบัญ ชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ไนอนาคตอาจเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์[นรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
ข้า พเจ้าได้ส ื่อ สารกับ ผู้บ ริห ารเกี่ย วกับ ขอบเขตและช่ว งเวลาของการตรวจสอบตามที่ไ ต้ว างแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีบัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

(นายยุทธพงษ์ เขื๊อเมืองพาน)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
กรุงเทพฯ 16 สิงหาคม 2561
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