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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ความเห็บอย่างมีเงื่อนไข

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที, 30 
กันยายน 2562 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิบทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่ายกเว้นผลของรายการปรับปรุงที,อาจมีฃึ้นถ้าข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบให้เป็นที,พอใจ และ 
ผลกระทบที'อาจเกิดขึ้นต่อตัวเลขเปรียบเทียบจากเรื่องที่กล่าวไวิในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมี 
เงื่อนไขข้อ 1 ถึง ข้อ 3 งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที, 30 กันยายน 2562 และผลการ 
ดำเน ินงานสำหรับปีส ิ้นสุดวันเดียวกันของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยถูกต้องตามที,ควรในสาระสำคัญตาม 
หลักการบัญชีที่ใข้ในการจัดทำงบการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และ 3

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

1) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ข้าพเจ้าได้ล่งหนังสือยืนยันยอดกับสถาบันการเงิน พบว่า ณ วันท่ี 
30 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยไม่ได้บันทึกเงินฝากธนาคารที่มียอดคงเหลือ จำนวน 14 บัญชี จำนวน 
เงินรวม 4.50 ล้านบาท ไว้ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดยฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยขี้แจงว่า 
เงินฝากธนาคารดังกล่าว เป็นเงินฝากธนาคารที่เปิดบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ที,มีเงื่อนไขในการดำเนินงาน 
เฉพาะตามสัญญา ซึ่งเปิดบัญชีโดยกลุ่มบุคคลอื่นและไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย เข่น บัญชี 
กอล์ฟการกุศล บัญชีที่รอรับเงินสนับสบุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เป็นต้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่ 
สามารถหาเอกสารหลักฐานรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากดังกล่าวมาให้ตรวจสอบได้ และข้าพเจ้า 
ไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในความครบถ้วนถูกต้องได้ ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้ามิได้ 
มีเงื่อนไขสำหรับยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 30 กันยายน 256“
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2) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ข้าพเจ้าไม,สามารถตรวจสอบได้ถึงความครบถ้วนของสินค้า 
คงเหลือ ณ วันที, 30 กันยายน 2562 ในส่วนของเวชภัณฑ์ซึ่งมียอดตามบัญชีเป็นจำนวนเงินศูนย์บาท 
เนื่องจากไม่มีข้อมูลที,เพียงพอที่จะกระทบยอดสินค้าและข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็น 
ที่พอใจในปริมาณและมูลค่าของสินค้าคงเหลือดังกล่าวได้เนื่องจากไม,มีข้อมูลทางบัญชีที่เพียงพอเกี่ยวกับ 
การบันทึกรายการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือดังกล่าว โดยยอดซื้อเวชภัณฑ์รวมอยู่ในผลการดำเนินงาน 
สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 10.94 ล้านบาท และข้าพเจ้าไม,สามารถตรวจสอบได้ถึง 
ความมีอยู่จริงและครบถ้วนของสินค้าคงเหลือ ณ วันที, 30 กันยายน 2561 จำนวน 16.23 ล้านบาท 
เนืองจากไม,มีข้อมูลที'เพ ียงพอที่จะตรวจนับและกระทบยอดสินค้าและข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธ ีการ 
ตรวจสอบอื่นให้เป็นที,พอใจในปริมาณและมูลค่าของสินค้าคงเหลือดังกล่าวได้ เนืองจากไม1มีข้อมูลทาง 
บัญชีที'เพียงพอเกี่ยวกับการบันทึกรายการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือดังกล่าว โดยยอดยกมาต้นงวด 
ของสินค้าคงเหลือ รวมอยู่ในผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

3) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40.2 มหาวิทยาลัยบันทึกค่าเช่าตามสัญญาเข่าคอมพิวเตอร์และ 
สัญญาเช่ารถสวัสดิการเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานโดยบันทึกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ในงบ 
แสดงผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 รวมจำนวน 48.68 ล้านบาท 
และ 80.50 ล้านบาท ตามสำดับ และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 มหาวิทยาลัยมีภาระผูกพัน 
ตามสัญญาเช่าดังกล่าว จำนวน 44.89 ล้านบาท และ 98.30 ล้านบาท ซึ่งค่าเช่าดังกล่าวได้รวมค่าบริการ 
ซ ึ่งมหาว ิทยาล ัยไม ่สามารถแยกค่าเช ่าทร ัพย ์ส ินและค่าบริการออกจากก ันได ้ ดังนั้น จึงเป ็นผลให้ 
มหาวิทยาลัยบันทึกอาคารและอุปกรณ์และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินตํ่าไปในงบแสดงฐานะการเงิน 
และแสดงรายการค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายตั้าไป และค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ สูงไปในงบ 
แสดงผลการดำเนินงาน

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวิในวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ 
จากมหาวิทยาลัยตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที'กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ใน 
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น  ๆ
ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที'ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม 
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไชของข้าพเจ้า

ความรับผิดขอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดขอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้๒ ยถูกต้องตามที'ควรตามหลักการบัญชี 
ที่ใข้ในการจัดทำงบการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และข้อ 3 และรับผิดชอบเกี่ยวกับการ 
ควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที'ขัด 
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของมหาวิทยาลัยในการดำเนินงาน 
ต่อเนือง เปิดเผยเรื่องที่เก ี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี 
สำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที'จะเลิกมหาวิทยาลัยหรือหยุดดำเนินงานหรือไม, 
สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
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ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของมหาวิทยาลัยในการดำเนินงาน 
ต่อเนื่อง เป ิดเผยเรื่องที่เก ี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี 
สำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกมหาวิทยาลัยหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่ 
สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดขอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ ื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม 
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม ่ว ่าจะเก ิดจากการทุจริตหรือ 
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ ึ่งรวมความเห ็นของข้าพเจ้าอยู่ด ้วย ความเช ื่อม ั่นอย่าง 
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน 
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 
ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ 
ผู้ใข้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย 
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่า 

จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ 
ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง 
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจาก 
การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การ 
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง 
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ 
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ 
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง 
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมชองการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและ 
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 
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ไนอนาคตอาจเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
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- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงิน 
แสดงรายการและเหตุการณ๊โนรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง  ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ 
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ม ีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการ 
ควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

(นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด 
กรุงเทพฯ 21 กุมภาพันธ์ 2563
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