
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท  สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง  จํากัด  (มหาชน) 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2550  (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว) 

และวันท่ี  31  ธันวาคม  2549  (ตรวจสอบแลว) 



 
 

 
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ  ผูถือหุนบริษัท  สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง  จํากัด(มหาชน) 
 
 ขาพเจาไดสอบทานงบดุลที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 
30 กันยายน 2550 งบกําไรขาดทุน ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของ 
ผูถือหุนและงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวน
ของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 ของ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง  จํากัด(มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตอง
และครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้  สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงิน
ดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 
 นอกจากเรื่องที่กลาวในวรรคที่ 3 ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน และปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเชื่อมั่น
อยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานมี
ขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล
ทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้น
ขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 สําหรับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  ตามหมายเหตุขอ 7  ณ วันที่ 30 กันยายน 
2550  บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษัทรวม 17 แหง  ตามวิธีสวนไดเสียจากงบการเงินของผูบริหารที่ยัง
ไมผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชี โดยมียอดเงินลงทุนจํานวน 3,585.57 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29.69
ของยอดรวมสินทรัพย  และมีสวนแบงกําไรสําหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2550 จากเงินลงทุนดังกลาวจํานวน 74.66 ลานบาท และ 287.17 ลานบาท คิดเปนรอยละ 396.27 และ 
59.14 ของกําไรสุทธิตามลําดับ และในไตรมาสนี้  บริษัทฯ ไมไดรับงบการเงินของบริษัทรวมอีกจํานวน 
3 แหง ในการนํามาบันทึกเงินลงทุนในบริษัทรวม และสวนแบงกําไร โดยมียอดเงินลงทุนจํานวน 50.83 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.42 ของยอดรวมสินทรัพย   และขาพเจาไมสามารถใชวิธีสอบทานอื่นใหเปนที่
พอใจได  นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550  บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทรวม จํานวน 18 แหง 
ที่ไมไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีบางฉบับ  เนื่องจากไดรับการผอนปรนชั่วคราวตามประกาศของ
สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย (ปจจุบันเปนสภาวิชาชีพบัญชี) เร่ือง
มาตรฐานการบัญชีที่ยกเวนการบังคับใชกับธุรกิจที่ไมใชมหาชน  ซ่ึงบริษัทฯไมสามารถปรับปรุง
ผลกระทบตอเงินลงทุนในบริษัทรวม สําหรับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนโดยวิธีสวนไดเสีย และ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ  เนื่องจากขอมูลไมเพียงพอ  และขาพเจาไมสามารถใชวิธีสอบทานอื่น
ใหเปนที่พอใจในรายการดังกลาวได 
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 ยกเวน  เร่ืองที่กลาวในวรรคกอน  ซ่ึงถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ  ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปน
เหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจาก
การสอบทานของขาพเจา 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของ
บริษัท  สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง  จํากัด(มหาชน)  ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืนในสํานักงานเดียวกันกับ
ขาพเจา  และเสนอรายงานไวอยางมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 19 มีนาคม 2550  วายกเวนผลของ
รายการปรับปรุง และการเปดเผยขอมูล ซ่ึงอาจจําเปนตองบการเงินป 2549  เนื่องจากบริษัทฯ บันทึก 
เงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 18 แหงจากบริษัทรวมทั้งหมดจํานวน  23 แหง  โดยบันทึกจากงบการเงิน
ที่ผานการตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีอ่ืนจํานวน 15 แหงมียอดเงินลงทุนคิดเปนรอยละ 12.14 ของ
ยอดรวมสินทรัพย  และบันทึกจากงบการเงินที่ยังไมผานการตรวจสอบจํานวน 3 แหง มียอดเงินลงทุนคิด
เปนรอยละ 0.79 ของยอดรวมสินทรัพย ซ่ึงไมสามารถใชวิธีการตรวจสอบอื่นใหเปนที่พอใจได 
นอกจากนี้ บริษัทรวมทั้งหมด 18 แหง ที่ไมไดเปนบริษัทมหาชน  ไมไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
บางฉบับ  เนื่องจากไดรับการผอนปรนชั่วคราว  ซ่ึงบริษัทฯไมสามารถปรับปรุงผลกระทบตอเงินลงทุน
ในบริษัทรวม  ใหเสมือนวาบริษัทดังกลาวไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทั้งหมดแลวได  เนื่องจาก
ขอมูลไมเพียงพอ  งบดุลที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่
แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ผูสอบบัญชีอ่ืนในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจาได
ตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลว 
 งบกําไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  สําหรับงวด 3 เดือน และ 9 ดือน ส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 2549 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน  และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวด  9 เดือน  ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 ของบริษัท  สหพัฒนา
อินเตอรโฮลดิ้ง  จํากัด (มหาชน) ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาล   
ที่สอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืนดังกลาวขางตน  ซ่ึงไดเสนอรายงานไวตามรายงานลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2549 โดยรายงานวา ไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ยกเวน บริษัทฯบันทึกสวนแบงผลกําไรจากงบการเงินของผูบริหารที่ยัง
ไมผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชีจํานวน 21 แหง จํานวน 116.81 และ 408.30 ลานบาท  คิดเปนรอย
ละ 70.34 และ 69.79 ของกําไรสุทธิ และไมสามารถใชวิธีการสอบทานอื่นใหเปนที่พอใจได  นอกจากนี้
บริษัทรวมจํานวน 18 แหง  ไมไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีบางฉบับเนื่องจากไดรับการผอนปรน
ช่ัวคราว  ซ่ึงบริษัทฯ ไมสามารถปรับปรุงผลกระทบตอเงินลงทุนในบริษัทรวมใหเสมือนวาบริษัท
ดังกลาวไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทั้งหมดแลวเนื่องจากขอมูลไมเพียงพอ 
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 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 16 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 บริษัทฯได
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมจากวิธีสวนไดเสีย เปนวิธีราคาทุนใน 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  เพื่อใหเปนไปตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวด 3 เดือน และ  9 เดือน ส้ินสุดวันที่  30  กันยายน 2549 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของ 
ผูถือหุน และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวด  9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 
งบดุลเฉพาะกิจการ  ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2549  ไดจัดทําขึ้นจากการปรับปรุงงบการเงินของบริษัทที่
บันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ขาพเจาเห็นวารายการปรับปรุงดังกลาวของบริษัทฯ มีความเหมาะสม   
และไดนําไปปรับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ตามสมควรแลว  
 

สํานักงานสอบบัญชี  ดี  ไอ  เอ 
 
 
      (นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน) 
      ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  5599 
 
 
 
วันที่  13  พฤศจิกายน  2550 
 


