บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2553

รายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จาก ัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 งบกาไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ของ
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จาก ัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และได้สอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จาก ัด (มหาชน) ด้วยเช่นก ัน ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้องและ
ครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดังกล่าว
จากผลการสอบทานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามิได้สอบทานงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ง ซึ่งรวมอยูใ่ น
งบการเงินรวมสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบ
งบ
การเงินข้อ 6.5 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ของบริ ษทั ฯได้รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
ตามวิธีส่วนได้เสียจานวน 267 ล้านบาท และส่วนแบ่งขาดทุนของบริ ษทั ร่ วมสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวัน
เดียวก ันจานวน 4 ล้านบาท งบการเงินของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีอื่น
ซึ่งเสนอ
รายงานอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยข้าพเจ้าได้รับรายงานการสอบทานของผูส้ อบบัญชี ท่านนั้น และรายงานของ
ข้าพเจ้าในส่วนที่เกีย่ วข้องก ับจานวนเงินของรายการต่าง ๆ ของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวซึ่งรวม อยูใ่ นงบ
การเงินรวมของบริ ษทั ฯได้ถือตามรายงานของผูส้ อบบัญชีอื่นนั้น
ยกเว้นที่จะกล่าวในวรรคที่ 3 และ 4 ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน
ซึ่งกาหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตั ิงานสอบทาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างพอประมาณว่า งบ
การเงินแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ การสอบทานนี้มีขอบเขตจาก ัด
โดย
ส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลทางการเงิน จึงให้ความ
เชื่อมัน่ น้อยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป เนื่องจากข้าพเจ้าไม่ได้ทาการ
ตรวจสอบงบการเงิน ได้แต่เพียงสอบทาน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้เสนอรายงานการสอบบัญชี แต่เสนอเพียง
รายงานการสอบทานเท่านั้น

ข้าพเจ้าไม่ได้รับงบการเงินสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ของบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ง
ในต่างประเทศ มูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม
2553 จานวน 1,055 ล้านบาท และส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียใน งบการเงิน
รวมสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวก ันจานวน 82 ล้านบาท คานวณขึ้นจากงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว นอกจากนี้ บริ ษทั ฯไม่
สามารถคานวณผลแตกต่างที่อาจกระทบต่องบการเงินจากนโยบายการบัญชีที่แตกต่างก ันตามที่กล่าวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.5
ข้าพเจ้าไม่ได้รับงบการเงินที่สอบทานแล้วสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ของบริ ษทั ร่ วม
แห่ งหนึ่งในประเทศ มูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวตามวิธีส่ว นได้เสียในงบการเงินรวม ณ วันที่
31 มีนาคม 2553 จานวน 972 ล้านบาท และส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียใน
งบการเงินรวมสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวก ันจานวน 48 ล้านบาทคานวณขึ้นจากงบการเงินที่จดั ทา
โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วมซึ่งไม่ได้ผ่านการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดังกล่าว
ยกเว้นผลของรายการปรับปรุ งซึ่งอาจจาเป็ นต่องบการเงินรวมถ้าข้าพเจ้าสามารถสอบทานให้เป็ นที่พอใจใน
มูลค่าเงินลงทุนและส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามที่กล่าวในวรรคที่ 3 และ 4 ข้าพเจ้าไม่พบ
สิ่งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
จากการสอบทานของข้าพเจ้าและรายงานของผูส้ อบบัญชีอื่น
ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์
จาก ัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จาก ัด (มหาชน)
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและเสนอรายงานไว้อย่างมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2553 เกีย่ วก ับการถูกจาก ัดขอบเขตโดยสถานการณ์ที่อาจมีผลต่อรายการเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมใน
ต่างประเทศแห่ งหนึ่งตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.5 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่แสดงเปรี ยบเทียบไว้ ณ ที่น้ ีเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินที่ขา้ พเจ้าได้ตรวจสอบและ
เสนอรายงานไว้แล้วดังกล่าว ข้าพเจ้ามิได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น
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งบกาไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสาหรับ งวด
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ของบริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จาก ัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จาก ัด (มหาชน) ที่แสดงเปรี ยบเทียบเป็ นส่วนหนึ่งของงบ
การเงินระหว่างกาลที่ได้สอบทานโดยผูส้ อบบัญชีอื่นในสานักงานเดียวก ันก ับข้าพเจ้า ซึ่งได้เสนอรายงานการ
สอบทานตามรายงานลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ว่า ยกเว้นการถูกจาก ัดขอบเขตโดยสถานการณ์ ที่อาจมีผล
ต่อรายการเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสองแห่ งตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.5 ผูส้ อบบัญชีไม่
พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไปจากการสอบทานของผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว และจากรายงานของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ร่ วม
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ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516
บริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จาก ัด
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