บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวางกาล
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550

รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549 ของ
บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แลนด
แอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของ
ขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทาน
ของขาพเจา ขาพเจามิไดสอบทานงบการเงินของบริษัทรวม 2 แหงซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 ของบริษัทฯไดรวมเงินลงทุนในบริษัทรวม
ดังกลาวตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 1,136.5 ลานบาท และสวนแบงกําไรของบริษัทรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันเดียวกันรวมจํานวน 20.6 ลานบาท งบการเงินของบริษัทรวมดังกลาวสอบทานโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งเสนอ
รายงานอยางไมมีเงื่อนไข โดยขาพเจาไดรับรายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีเหลานั้น และรายงานของขาพเจา
ในสวนที่เกี่ยวของกับจํานวนเงินของรายการตาง ๆ ของบริษัทรวมดังกลาวซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวมของบริษัทฯ
ไดถือตามรายงานของผูสอบบัญชีอื่นนั้น
ยกเว น ที่ จ ะกล า วในวรรคถั ด ไป ข า พเจ า ได ป ฏิ บั ติ ง านสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิ น
ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงิน
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการ
สอบถามบุค ลากรของกิจ การ และการวิ เคราะห เปรียบเที ยบขอ มูล ทางการเงิน จึ งใหความเชื่ อมั่ นน อยกว า การ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงิน ไดแตเพียง
สอบทาน ดังนั้นขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชี แตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น
ขาพเจาไมไดรับงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 ของบริษัทรวมแหงหนึ่งใน
ตางประเทศ เงินลงทุนในบริษัทรวมแหงนั้นมีมูลคาตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550
จํานวน 987.3 ลานบาท บริษัทฯไมไดบันทึกสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน
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ยกเวนผลของรายการปรับปรุงซึ่งอาจจําเปนตองบการเงินรวมถาขาพเจาสามารถสอบทานใหเปนที่พอใจใน
มูลคาเงินลงทุนในบริษัทรวมตามที่กลาวในวรรคขางตน ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาว
ไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจาและรายงานของ
ผูสอบบัญชีอื่น
ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัท แลนดแอนดเฮาส
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและเสนอรายงานไวอยางมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2550
เกี่ยวกับการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณที่อาจมีผลตอรายการเงินลงทุนในบริษัทรวมในตางประเทศแหงหนึ่ง
ซึ่งมีมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จํานวน 969 ลานบาท และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
ดังกลาวตามวิธีสวนไดเสียสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันจํานวน 50 ลานบาท คํานวณขึ้นจากงบการเงินที่จัดทําโดยฝาย
บริหารของบริษัทรวมซึ่งไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่แสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบ
และเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น ยกเวน
บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวด 2549 เพื่อสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน ตามที่กลาวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 2 ขาพเจาเห็นวารายการปรับปรุงเพื่อจัดทํางบการเงินดังกลาวมีความเหมาะสมและไดนําไป
ปรับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการตามสมควรแลว
ในระหว า งงวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 มี น าคม 2550 บริ ษั ท ฯได รั บ งบการเงิ น สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2549 ของบริษัทรวมแหงหนึ่งในตางประเทศตามที่กลาวไวในวรรคกอนที่ผานการตรวจสอบแลวโดย
ผูสอบบัญชี บริษัทฯไดปรับปรุงผลตางในงบการเงินรวมตามที่เห็นสมควรแลว อยางไรก็ตาม ผูสอบบัญชีของบริษัท
รวมดังกลาวไดเสนอรายงานอยางมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการถูกจํากัดขอบเขตในการตรวจสอบบัญชี และบริษัทรวม
ดังกลาวมีนโยบายการบัญชีที่สําคัญแตกตางจากกลุมบริษัทฯตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7
บริษัทฯยังไมสามารถคํานวณผลแตกตางที่อาจกระทบตองบการเงินได
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โดยมิไดเปนการเปลี่ยนแปลงการรายงานตองบการเงินสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550
ขาพเจาใหสังเกตตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 วา บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท
รวมใหมีนโยบายบัญชีเดียวกันเพื่อใชในการคํานวณมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม ซึ่งขาพเจา
เห็นชอบดวย บริษัทฯจึงปรับนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ การตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณโรงพยาบาลของบริษัท
รวมแหงหนึ่งจากการใชวิธีราคาที่ตีใหมเปนวิธีราคาทุน นอกจากนั้น บริษัทฯไดปรับนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงิน
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมสองแหงซึ่งเปนบริษัทรวมจากการแสดงดวยมูลคายุติธรรมเปนวิธีราคาทุน
โดยบริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 ที่แสดงเปรียบเทียบไว
ณ ที่นี้ การปรับปรุงดังกลาวทําใหบริษัทฯมีกําไรสุทธิในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2549 ลดลงจํานวน 18.6 ลานบาท ผลสะสมของการปรับปรุงจากเหตุการณขางตนจากอดีตถึงตนป 2549 ไดแสดง
ไวในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และไดปรับปรุงกําไรสะสมและบัญชีอื่นที่เกี่ยวของในสวนของ
ผูถือหุนในงบการเงินรวมดวยเชนกัน
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