บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553

รายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนและ
เก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม และ
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 ของบริ ษทั แลนด์แอนด์
เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และได้สอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์
จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล
ในงบการเงินเหล่านี้ ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการสอบทาน
ของข้าพเจ้า
ยกเว้นที่จะกล่าวในวรรคที่ 3 ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน
ซึ่งกําหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตั ิงานสอบทาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างพอประมาณว่า
งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด
โดยส่ วนใหญ่ใช้วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลทางการเงิน จึงให้
ความเชื่อมัน่ น้อยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป เนื่องจากข้าพเจ้าไม่ได้ทาํ การ
ตรวจสอบงบการเงิน ได้แต่เพียงสอบทาน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้เสนอรายงานการสอบบัญชี แต่เสนอเพียง
รายงานการสอบทานเท่านั้น
ข้าพเจ้าไม่ได้รับงบการเงินสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553 ของบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ง
ในต่างประเทศ มูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินรวม ณ วันที่
30 กันยายน 2553 จํานวน 1,044 ล้านบาท และส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสี ยใน
งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกันจํานวน 9 ล้านบาท และ 102 ล้านบาท
ตามลําดับ คํานวณขึ้นจากงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ที่จดั ทําขึ้นโดยฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั ร่ วมซึ่งไม่ได้ผา่ นการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
ไม่สามารถคํานวณผลแตกต่างที่อาจกระทบต่องบการเงินจากนโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันตามที่กล่าวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7.5

ยกเว้นผลของรายการปรับปรุ งซึ่งอาจจําเป็ นต่องบการเงินรวมถ้าข้าพเจ้าสามารถสอบทานให้เป็ นที่พอใจใน
มูลค่าเงินลงทุนและส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามที่กล่าวในวรรคที่ 3 ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่
เป็ นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
จากการสอบทานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์
จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและเสนอรายงานไว้อย่างมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2553 เกี่ยวกับการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ์ที่อาจมีผลต่อรายการเงินลงทุนในบริ ษทั
ร่ วมในต่างประเทศแห่ งหนึ่งตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7.5 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่แสดงเปรี ยบเทียบไว้ ณ ที่น้ ีเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินที่ขา้ พเจ้าได้
ตรวจสอบและเสนอรายงานไว้แล้วดังกล่าว ข้าพเจ้ามิได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ใน
รายงานนั้น
ข้าพเจ้าได้เคยเสนอรายงานการสอบทานต่องบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2552 โดยเสนอรายงานอย่างมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เกี่ยวกับการถูก
จํากัดขอบเขตโดยสถานการณ์เนื่องจากบริ ษทั ฯไม่ได้รับงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2552 ที่ผา่ นการสอบทานแล้วจากบริ ษทั ร่ วมสองแห่ ง เพื่อใช้ในการคํานวณมูลค่า
เงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินรวม และบริ ษทั ฯไม่สามารถคํานวณผลแตกต่างที่อาจ
กระทบต่องบการเงินจากนโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันจากบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ง งบกําไรขาดทุนสําหรับงวด
สามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2552 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และ
งบกระแสเงินสดสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2552 ที่แสดงเปรี ยบเทียบเป็ นส่ วนหนึ่งของ
งบการเงินที่ขา้ พเจ้าได้สอบทานและเสนอรายงานไว้แล้วดังกล่าว
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