
 

 

รายงานการสอบทานงบการเงนิโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ    ผูถื้อหุน้บริษทั  สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ�ง  จาํกดั  (มหาชน) 
  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลที(แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วนัที(  
31 ธนัวาคม  2553 งบกาํไรขาดทุนที(แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาํหรับ
งวด 3 เดือน สิ�นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม  2553 และ 2552  และสาํหรับปี สิ�นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม  2553 งบแสดง
การเปลี(ยนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น และงบการกระแสเงินสดของงบการเงินที(แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสีย และงบแสดงการเปลี(ยนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดของงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับ
ปี สิ�นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2553  ของบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ�ง จาํกดั (มหาชน) ซึ( งผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่านี�  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบใน
การรายงานต่องบการเงินดงักล่าว จากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

นอกจากเรื(องที(กล่าวในวรรคที( 3 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบญัชีที(
เกี(ยวกบัการสอบทานซึ( งกาํหนดให้ขา้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏิบติังานสอบทานเพื(อให้ไดค้วามเชื(อมั(นอย่าง
พอประมาณว่า  งบการเงินแสดงขอ้มูลที(ขดัต่อขอ้เท็จจริง อนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ การสอบทานมีขอบเขต
จาํกดัโดยส่วนใหญ่ใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงินจึงให้
ความเชื(อมั(นนอ้ยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที(รับรองทั(วไป ดงันั�นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่องบการเงินที(สอบทานได ้

สาํหรับงบการเงินที(แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  2553  บริษทัฯ บนัทึก
เงินลงทุนในบริษทัร่วม  16  แห่ง จากบริษทัร่วมทั�งหมด  21  แห่ง ตามวิธีส่วนไดเ้สียจากงบการเงินของผูบ้ริหาร
ที(ยงัไม่ผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชี โดยมียอดเงินลงทุนจาํนวน 4,494.85 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 29.97  
ของยอดรวมสินทรัพย ์และมีส่วนแบ่งกาํไรสาํหรับงวด 3 เดือน  และสาํหรับปี สิ�นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม  2553 
จากเงินลงทุนดงักล่าว จาํนวน  107.92  ลา้นบาท และ 388.97  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ  39.60  และ  37.86  ของ
กาํไรสุทธิ  สําหรับงบกาํไรขาดทุนที(แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย สําหรับงวด 3 เดือน สิ�นสุดวนัที(  31 
ธนัวาคม  2552  มีส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน  18  แห่ง   จาํนวน  152.65  ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 55.05 ของ
กาํไรสุทธิ และขา้พเจา้ไม่สามารถใชวิ้ธีสอบทานอื(นใหเ้ป็นที(พอใจได ้  นอกจากนี�บริษทัร่วมจาํนวน 16  แห่ง ที(
ไม่ไดเ้ป็นบริษทัมหาชนไม่ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีบางฉบบัเนื(องจากไดรั้บการยกเวน้การบงัคบัใชต้าม
ประกาศของสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัที( 21/2550 ลงวนัที( 20 กรกฎาคม 2550 ซึ( งบริษทัฯ ไม่สามารถปรับปรุง
ผลกระทบต่อเงินลงทุนในบริษทัร่วม สําหรับงบการเงินที(แสดงเงินลงทุนโดยวิธีส่วนไดเ้สีย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการตามลาํดบั เนื(องจากขอ้มูลไม่เพียงพอ และขา้พเจา้ไม่สามารถใชวิ้ธีสอบทานอื(นใหเ้ป็นที(พอใจใน
รายการดงักล่าวได ้
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ยกเวน้ เรื( องที(กล่าวในวรรคก่อน ซึ( งถูกจาํกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ ตามหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ที( 9 ขา้พเจา้ไม่พบสิ(งที(เป็นเหตุใหเ้ชื(อวา่งบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามที(ควรในสาระสาํคญัตาม
หลกัการบญัชีที(รับรองทั(วไปจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ตามที(ขา้พเจา้ไดเ้คยแสดงความเห็นต่องบการเงิน สําหรับปี สิ�นสุดวนัที( 31 ธันวาคม 2552 ตาม

รายงานลงวนัที( 18 มีนาคม 2553 โดยมีเงื(อนไขการถูกจาํกดัขอบเขตโดยสถานการณ์เกี(ยวกบัเงินลงทุนในบริษทั

ร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าในปี 2553 บริษทัฯ ไดมี้การปรับปรุงยอ้นหลงัการบนัทึกเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วมแห่งหนึ( งตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ( งเป็นผลจากการบันทึกบญัชีที(ไม่ถูกต้องของการตีราคา

อสงัหาริมทรัพยเ์พื(อการลงทุนตามที(กล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 30  ซึ( งการปรับปรุงดงักล่าวมีผลกระทบต่องบดุลที(

แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  งบกําไรขาดทุนที(แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  งบแสดงการ

เปลี(ยนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นที(แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ทาํให้กาํไรสะสมตน้งวด  ณ วนัที(  1 

มกราคม 2552  เพิ(มขึ�น   7.84  ลา้นบาท ส่วนแบ่งขาดทุน  สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2552 ลดลงจาํนวน  

0.22  ลา้นบาท  และส่วนเกินทุนจากการตีราคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัร่วม  ลดลงจาํนวน  

145.52  ลา้นบาท กาํไรที(ยงัไม่เกิดขึ�นจากการปรับมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม เพิ(มขึ�นจาํนวน 1.02 

ลา้นบาท  และเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียลดลง จาํนวน 136.45 ลา้นบาท 

ขา้พเจ้าไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที(  31 ธันวาคม 2552 ของบริษทั สหพฒันา
อินเตอร์โฮลดิ�ง จาํกัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที( รับรองทั(วไป และได้รายงานไวต้ามรายงาน  
ลงวนัที( 18 มีนาคม 2553 โดยแสดงความเห็นอย่างมีเงื(อนไข เนื(องจากบริษทัฯ บนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมบาง
แห่งจากบริษทัร่วมทั�งหมด จาํนวน  21 แห่ง ดงันี�  เงินลงทุนในบริษทัร่วมทั�งหมด 16 แห่ง  บนัทึกจากงบการเงินที(
ผา่นการตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีอื(น จาํนวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.66 ของยอดรวมสินทรัพย ์ และบนัทึก
จากงบการเงินของผูบ้ริหารที(ยงัไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี จาํนวน 2 แห่ง  คิดเป็น ร้อยละ 0.40 ของยอด
รวมสินทรัพย ์ซึ( งขา้พเจา้ไม่สามารถใชวิ้ธีการตรวจสอบอื(นใหเ้ป็นที(พอใจได ้นอกจากนี�  บริษทัร่วมทั�งหมด 16 แห่ง 
ที(ไม่ไดเ้ป็นบริษทัมหาชนไม่ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีบางฉบบั เนื(องจากไดรั้บการยกเวน้การบงัคบัใช ้ซึ( ง
บริษทัฯ ไม่สามารถปรับปรุงผลกระทบต่อเงินลงทุนในบริษทัร่วม ให้เสมือนว่า บริษทัดงักล่าวได้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบญัชีทั�งหมดแลว้ได ้เนื(องจากขอ้มูลไม่เพียงพอ งบการเงิน ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2552 ที(แสดง
เปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ( งของงบการเงินที(ขา้พเจา้ตรวจสอบและไดเ้สนอรายงานไวแ้ลว้ดงักล่าว ขา้พเจา้มิไดใ้ช้
วิธีการตรวจสอบอื(นใดภายหลงัวนัที(ในรายงานนั�น  ยกเวน้ รายการปรับปรุงยอ้นหลงัตามที(กล่าวไวใ้นวรรคที(  5  ที(มีผล

ต่องบดุลที(แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  งบกาํไรขาดทุนที(แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบแสดงการ
เปลี(ยนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ที(แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ซึ( งขา้พเจา้เห็นชอบดว้ย 

 

สาํนกังานสอบบญัชี  ดี ไอ เอ 
 

 (นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  5599 

 

วนัที(  11 กมุภาพนัธ์ 2554  


