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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ สภามหาวิทยาลัยพะเยา

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 
30 กันยายน 2557 และ 2556 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและ 
หมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดขอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป ็นผู้ร ับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม 
หลักการบัญชีที่ใข้ในการจัดทำงบการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2 และข้อ 3 และ 
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ ู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ 
ปราศจากการแสดงข ้อม ูลท ี่ข ัดต ่อข ้อเท ็จจร ิงอ ัน เป ็นสาระสำค ัญ ไม ่ว ่าจะเก ิดจากการท ุจร ิตหร ือ 
ข้อผิดพลาด

ความรับผิดขอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนด 
ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาบตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบ 
การเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงิน 
และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจชองผู้สอบบัญชี ซ่ึง 
รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการ 
ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อ 
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ^
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ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหๅร
รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

1) ข้าพเจ้าได้ส่งหนังสือยืนยันยอด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 และ 2556 กับสถาบันการเงิน พบว่า 
มหาวิทยาลัยไม่ได้บันทึกเงินฝากธนาคาร จำนวน 13 บัญชี และ 10 บัญชี ตามลำดับ จำนวนเงินรวม 
1.49 ล้านบาท และ 7.72 ล้านบาท ตามลำดับ ไวิในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดยฝ่าย 
บริหารของมหาวิทยาลัยขี้แจงว่าเงินฝากธนาคาร 13 บัญชี สำหรับปี 2557 และ 6 บัญชี ใน 10 
บัญชี สำหรับปี 2556 เป็นเงินฝากธนาคารที่เปิดบัญชีโดยกลุ่มบุคคลอื่นและไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ 
ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถหาเอกสารหลักฐานรายการเคลื่อนไหวของบัญชี 
เงินฝากดังกล่าวมาให้ตรวจสอบได้ และข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจใน 
ความครบถ้วนถูกต้องได้ อย่างไรก็ตามเงินฝากธนาคารที,ถูกเปิดก่อนปี 2555 มหาวิทยาลัยได้ 
ดำเนินการติดตามและสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว

2) ข้าพเจ้าไม่ได้เข้าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 และ 2556 จำนวน 
5.83 ล้านบาท และ จำนวน 5.15 ล้านบาทตามลำดับ เนื่องจากในขณะนั้นข้าพเจ้ายังไม่ได้รับการ 
แต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที, 
พอใจในปริมาณและมูลค่าของสินค้าคงเหลือดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลทางบัญชีที่เพียงพอ 
เกี่ยวกับการบันทึกรายการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือดังกล่าว โดยยอดยกมาต้นงวดของสินค้า 
คงเหลือ รวมอยู่ในผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556

3) ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดเงินรับฝากค้างนาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 และ 2556 
จำนวน 4.54 ล้านบาท และหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน จำนวน 2.42 ล้านบาท เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ 
มี-รายละเอียดและ,หลักฐาน'ให้'ตรวจสอบเแ *
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4) จากการตรวจสอบรายการฝากถอนเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 จากบัญชีเงินฝาก 
ธนาคารรวม 2 บัญชีของวิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยพะเยา รวมยอดเงินสดนำ 
ฝากเงินฝากธนาคารสำหรับปี 2556 จำนวน 12.05 ล้านบาท และยอดถอนเงินสดจากเงินฝาก 
ธนาคาร จำนวน 1.55 ล้านบาท โดยเอกสารการบันทึกบัญชีดังกล่าวเป็นการบันทึกรายการผ่าน 
บัญชีเงินสด นอกจากนี้วิทยาลัยการจัดการได้บันทึกเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากการ 
ดำเนินงานสำหรับปี 2556 จำนวน 11.18 ล้านบาท และบันทึกค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน จำนวน 
0.71 ล้านบาท ผ่านบัญชีเงินสด ในเดือนธันวาคม 2560 คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงจาก 
กรณีดังกล่าว ได้มีมติให้ถือว่าหลักฐานการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นส่วนหนึ่งของรายการที่นำ 
เงินสดฝาก/ถอนกับบัญชีเงินฝากธนาคาร ส่วนรายการที่นำเงินสดฝาก/ถอนกับบัญชีธนาคารที่เหลือ 
จากหลักฐานที่มีให้นำมาหักกลบลบกัน และให้ผู้เกี่ยวช้องซดใช้ผลต่างของรายการที่นำเงินสดฝาก/ 
ถอนบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 1,010.85 บาท

5) มหาวิทยาลัยบันทึกค่าเช่าตามสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์และสัญญาเข่ารถสวัสดิการเป็นสัญญาเข่า 
ดำเนินงานโดยบันทึกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ในงบแสดงผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด 
วันท่ี 30 กันยายน 2557 และ 2556 รวมจำนวน 58.24 ล้านบาท และ 52.80 ล้านบาท ตามลำดับ 
และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 และ 2556 มหาวิทยาลัยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดังกล่าว 
จำนวน 154.65 ล้านบาท และ 69.06 ล้านบาท ซึ่งค่าเช่าดังกล่าวได้รวมค่าบริการซึ่งมหาวิทยาลัย 
ไม่สามารถแยกค่าเช่าทรัพย์สินและค่าบริการออกจากกันได้ ดังน้ัน จึงเป็นผลให้มหาวิทยาลัยบันทึก 
อาคารและอุปกรณ์และหนี้สินตามสัญญาเข่าทางการเงินตํ่าไปในงบแสดงฐานะการเงิน และแสดง 
รายการค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายตํ่าไป และค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ สูงไปในงบแสดงผล 
การดำเนินงาน

ความเห็นอย่างมีเง่ือนไข

ข้าพเจ้าเห็นว่ายกเว้นผลของรายการปรับปรุงที่อาจมีฃึ้นถ้าข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบให้เป็นที่พอใจ 
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต ่อตัวเลขเปรียบเทียบจากเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดง 
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขข้อ 1 ถึง ข้อ 5 งบการเงินช้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2557 และ 2556 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยถูกต้อง 
ตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ข้อ 2 และ 3 1 4 / ,
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เร่ืองอ่ืน
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัพะเยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการจ่ายเงินซดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งสำรองผลประโยชน์พนักงานที่ได้บันทึกไว้ ณ วันที่ 
30 กันยายน 2556 ได้บันทึกสอดคล้องกับข้อบังคับดังกล่าวแล้ว

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด 
กรุงเทพฯ 2 กุมภาพันธ์ 2561
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