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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ สภามหาวิทยาลัยพะเยา

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 งบแสดงผล 
การดำเน ินงานทางการเง ิน  สำหรับป ีส ิ้นส ุดว ันเด ียวก ันของมหาวิทยาล ัยพะเยา ซึ่งผู้บริหารของ 
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้า 
เป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ยกเว ้นท ี่จะกล่าวในวรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก วรรคเจ ็ด ข ้าพ เจ ้าได ้ 
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ 
ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น 
สาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธ ีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เป็น 
จำนวนเงินและการเป ิดเผยข ้อม ูลในงบการเง ิน  การประเม ินความเหมาะสมของหลักการบ ัญชีท ี่ 
มหาว ิทยาล ัยใช ้ และประมาณการเก ี่ยวก ับรายการทางการเงินท ี่เป ็นสาระสำค ัญซ ึ่งผ ู้บร ิหารของ 
มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมชองการแสดงรายการที่นำเสนอใน 
งบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการ 
แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ส่งหนังสือยืนยันยอดกับสถาบันการเงิน พบว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้บันทึกเงิน 
ฝากธนาคาร จำนวน 11 บัญชี จำนวนเงินรวม 8.81 ล้านบาท ไวิในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
โดยฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยชี้แจงว่าเงินฝากธนาคารจำนวน 7 บัญชีใน 11 บัญชีดังกล่าวเป็นเงิน 
ฝากธน าคารท ี่เป ิดบ ัญ ช ีโดยกล ุ่มบ ุคคลอ ื่น และไม ่เก ี่ยวข ้องก ับก ิจการของมห าว ิทยาล ัย ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถหาเอกสารหลักฐานรายการเคลื่อนไหวชองบัญชีเง ินฝากดังกล่าวมาให ้ 
ตรวจสอบได้ และข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในความครบถ้วนถูกต้องได้ 
อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการติดตามและสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วในปี 2557 ^
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ข้าพเจ้าไม่ได้เข้าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันที ่ 30 กันยายน 2555 
จำนวน 4.88 ล้านบาท เนื่องจากใบขณะนั้นข้าพเจ้ายังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของ 
มหาวิทยาลัย และข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในปริมาณและมูลค่าของ 
สินค้าคงเหลือดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลทางบัญชีที่เพียงพอเกี่ยวกับการบันทึกรายการเคลื่อนไหว 
ของสินค้าคงเหลือดังกล่าวได้

ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดเงินรับฝากค้างนาน จำนวน 4.54 ล้านบาท 
และหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน จำนวน 2.42 ล้านบาท เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีรายละเอียดและหลักฐาน 
ให้ตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยได้บันทึกสำรองผลประโยฃน์พนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 
จำนวน 43.67 ล้านบาท โดยประมาณการสำรองผลประโยชน์พนักงานเทียบเคียงตามที่กฎหมาย 
แรงงาน กำหนด ซึ่งสภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้ออกระเบียบหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับผลตอบแทนพนักงาน 
ดังกล่าว ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของสำรองผลประโยชน์พนักงาน 
ดังกล่าวได้

จากการตรวจสอบรายการฝากถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝากธนาคารรวม 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 
เงินสดนี้อาจเป็นรายการเดียวกันกับรายการฝากถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝากธนาคารทั้ง 2 บัญชี 
ดังกล่าว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ซ ี้แจงให ้ทราบว่าอยู่ในระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหา 
ข้อเท็จจริงเพื่อสรุปผลกระทบจากวิธีการบันทึกบัญชีผ่านรายการเงินสดดังกล่าว

ข้าพเจ้าเห ็นว่ายกเว้นผลของรายการปรับปรุงที่อาจมีฃ ึ้นต่องบการเงิน ถ ้าข ้าพเจ ้า 
สามารถตรวจสอบให้เป็นที่พอใจสำหรับเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคสาม วรรคส่ี วรรคห้า วรรคหก และวรรค 
เจ็ด งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 และผลการดำเนินงานสำหรับปี 
สิ้นสุดวันเดียวกันของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่ใซใน 
การจัดทำงบการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และ 3 ^
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ข ้าพ เจ ้าข อ ให ้ส ัง เก ต ห ม ายเห ต ุป ระก อ บ งบ การเง ิน ข ้อ  4ใน ระห ว ่างป ี 2555 
มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในปีก่อนๆ ซึ่งแสดงผลกระทบต่องบการเงินตามที่ 
แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังกล่าว ทั้งบี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อ 
เรื่องดังกล่าว

(นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด 
วันท่ี 17 สิงหาคม 2560
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