บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
รายงานของผู้สอบบัญชีและข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
สาหรับงวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิ น ที่ แสดงเงิ นลงทุ นตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบแสดงฐานะการเงิ น
เฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จที่ แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบกาไรขาดทุ นเบ็ ด เสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นที่ แสดงเงิ นลงทุ นตามวิ ธี
ส่ วนได้เสี ยและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการ สาหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และหมายเหตุ ประกอบงบ
การเงินแบบย่อของ บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
จัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการ
สอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ยกเว้นที่ จะกล่าวไว้ในวรรคถัดไปข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410
“การสอบทานข้อมู ลทางการเงิ นระหว่า งกาล โดยผูส้ อบบัญชี รั บอนุ ญ าตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่ า ว
ประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุ คลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงิ นและบัญชี และการวิเคราะห์
เปรี ยบเที ยบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ทาให้ขา้ พเจ้าไม่ส ามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่ มีนัยสาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
เกณฑ์ ในการสรุ ปอย่ างมีเงื่อนไข
ตามหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 8.1 ณ วันที่ 31 มี นาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯ บันทึ กเงิ นลงทุ นใน
บริ ษทั ร่ วม 19 แห่ ง จากบริ ษทั ร่ วมทั้งหมดจานวน 25 แห่ ง ตามวิธีส่วนได้เสี ยจากงบการเงิ นของผูบ้ ริ หารที่ ยงั ไม่ผ่าน
การสอบทานโดยผูส้ อบบัญชี โดยมียอดเงินลงทุนจานวน 2,577.10 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.94 ของสิ นทรัพย์รวม และ
มีส่วนแบ่งกาไรสาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 จากเงินลงทุนดังกล่าวจานวน 47.70 ล้านบาท
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 13.56 กาไรสุ ทธิ ตามลาดับ และข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการสอบทานอื่นให้เป็ นที่พอใจได้
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ข้ อสรุ ปอย่ างมีเงื่อนไข
ยกเว้นผลกระทบที่ มี สาระสาคัญต่ องบการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุ นตามวิธีส่วนได้เสี ยตามที่ กล่าวไว้ในวรรค
เกณฑ์ในการสรุ ป ผลอย่ า งมี เ งื่ อ นไขข้า งต้น ข้า พเจ้า ไม่ พ บสิ่ งที่ เ ป็ นเหตุ ใ ห้เ ชื่ อว่ า ข้อ มู ล ทางการเงิ นระหว่า งกาล
ดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล ในสาระสาคัญ
จากการสอบทานของข้าพเจ้า

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

(นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

