บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงานการสอบทาน และงบการเงินรวมระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
สามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริ ษทั สหพัฒนา
อินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั
สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและ
นาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผล
การสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วธิ ี การสอบถาม
บุคลากร ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็นต่อ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลดังต่อไปนี้
ก)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2 ซึ่งอธิบายถึงรายการปรับปรุ งงบการเงินปี ก่อนเกี่ยวกับ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงได้ปรับย้อนหลังงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผูถ้ ือหุ ้นรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการสาหรับ
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบใหม่เพื่อสะท้อนผลของรายการ
ปรับปรุ งดังกล่าว

ข)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 9 เกี่ยวกับการซื้ อหุ น้ ของบริ ษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จากัด
(มหาชน) จากผูถ้ ือหุน้ เดิมในเดือนกรกฎาคม 2561 ปั จจุบนั บริ ษทั ฯอยูใ่ นระหว่างการดาเนินการให้มีการ
วัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซ้ื อกิจการ โดยการวัดมูลค่านี้
กาลังอยูใ่ นระหว่างกระบวนการจัดทาและส่ วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับการระบุและวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตน และสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนบางรายการ กระบวนการวัดมูลค่านี้จะถูกดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน
ระยะเวลาในการวัดมูลค่า 12 เดือนนับจากวันที่ซ้ื อกิจการตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การรวมธุ รกิจ และในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า
บริ ษทั ฯจะทาการปรับปรุ งย้อนหลังประมาณการที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ื อกิจการ เมื่อได้รับข้อมูลทางบัญชีที่
สมบูรณ์เพื่อรายงานในงบการเงิน

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ี แต่อย่างใด
เรื่ องอื่น
งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ของบริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ก่อนปรับปรุ ง)
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี อื่น ซึ่ งแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 เกี่ยวกับ
การบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมบางบริ ษทั ในงบการเงินรวมโดยวิธีส่วนได้เสี ย โดยงบการเงินของบริ ษทั ร่ วม
ดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ โดยมิได้ปฏิบตั ิตามนโยบาย
การบัญชีเช่นเดียวกับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ร่ วมบางบริ ษทั ใช้งบการเงินซึ่ งมิได้ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 (ก่อนปรับปรุ ง)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2560 (ก่อนปรับปรุ ง) ของบริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) สาหรับงวดสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ
สอบทานโดยผูส้ อบบัญชี อื่นดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
เกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมบางบริ ษทั ในงบการเงินรวม โดยถือตามข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ของบริ ษทั ร่ วม ซึ่ งมิได้ผา่ นการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว

สริ นดา หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4799
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 14 พฤศจิกายน 2561
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