บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวางกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549

รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ
บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนและ
เกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 ของบริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ
ไดสอบทานงบการเงินเฉพาะของบริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปน
ผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงาน
ตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา ขาพเจามิไดสอบทานงบการเงินของบริษัทรวม 3 แหงซึ่ง
รวมอยูในงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 ของบริษัทฯไดรวมเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 2,084
ลานบาท และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีสวนไดเสียสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุด
วันเดียวกันจํานวน 64 ลานบาทและ 174 ลานบาท ตามลําดับ งบการเงินของบริษัทรวมดังกลาวสอบทานโดย
ผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งเสนอรายงานอยางไมมีเงื่อนไข โดยขาพเจาไดรับรายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีเหลานั้น
และรายงานของขาพเจาในสวนที่เกี่ยวของกับจํานวนเงินของรายการตาง ๆ ของบริษัทรวมดังกลาวซึ่งรวมอยูใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯไดถือตามรายงานของผูสอบบัญชีอื่นนั้น
ยกเวนที่จะกลาวในวรรคถัดไป ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซึ่ง
กําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถาม
บุคลากรของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงิน ไดแตเพียงสอบทาน ดังนั้น
ขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชี แตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น
ขาพเจาไมไดรับงบการเงินสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 ของบริษัทรวมแหงหนึ่งใน
ตางประเทศ เงินลงทุนในบริษัทรวมแหงนั้นตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 จํานวน 970 ลานบาท และ
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีสวนไดเสียสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันจํานวน 5
ลานบาท และ 29 ลานบาท ตามลําดับ คํานวณขึ้นจากงบการเงินที่จัดทําโดยฝายบริหารซึ่งไมไดผานการสอบทานโดย
ผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว นอกจากนี้ บริษัทฯไมสามารถคํานวณผลแตกตางที่อาจกระทบตองบการเงินจาก
นโยบายการบัญชีที่แตกตางกันตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7
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ยกเวนผลของรายการปรับปรุงซึ่งอาจจําเปนถาขาพเจาสามารถสอบทานใหเปนที่พอใจในมูลคาเงินลงทุนใน
บริษัทรวมตามที่กลาวในวรรคขางตน ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีอื่น
งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) ไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและเสนอรายงานไวอยางมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549
เกี่ยวกับการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณที่อาจมีผลตอรายการเงินลงทุนและสวนแบงผลกําไร (ขาดทุน) ตามวิธี
สวนไดเสียในเงินลงทุนในบริษัทรวม 4 แหงสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 จํานวน 81.5 ลานบาท วาได
คํานวณขึ้นจากงบการเงินที่จัดทําโดยฝายบริหารซึ่งไมไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ผูสอบบัญชีอื่นไดตรวจสอบและเสนอ
รายงานไวแลวดังกลาวหลังจากการปรับปรุงตามที่กลาวในวรรคสุดทาย
ในระหว า งงวดเก า เดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 กั น ยายน 2549 บริ ษั ท ฯได รั บ งบการเงิ น สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2548 ที่ผานการตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีของบริษัทรวม 3 แหงตามที่ผูสอบบัญชีเดิมกลาวถึง
ขางตน และบริษัทฯไดปรับปรุงผลตางตามที่เห็นสมควรแลว ซึ่งขาพเจาเห็นชอบดวย และนอกจากนั้น บริษัทฯไดรับ
งบการเงินสํ าหรั บปสิ้ นสุด วันที่ 31 ธั นวาคม 2548 ที่ ผานการตรวจสอบแลว โดยผู สอบบัญชี ของบริษั ทรว มอี ก
แห ง หนึ่ ง ซึ่ ง ผู ส อบบั ญ ชี ไ ด เ สนอรายงานอย า งมี เ งื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การถู ก จํ า กั ด ขอบเขตในการตรวจสอบบั ญ ชี
และนโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทรวมดังกลาวแตกตางจากกลุมบริษัทฯ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 7 บริษัทฯยังไมสามารถคํานวณผลแตกตางที่อาจกระทบตองบการเงินได
งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท แลนด
แอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) ที่
แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลที่ไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีอื่นดังกลาวขางตน ซึ่งได
เสนอรายงานตามรายงานการสอบทานลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 วา ยกเวนการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ
ในการสอบทานการคํานวณสวนแบงผลกําไรตามวิธีสวนไดเสียในเงินลงทุนในบริษัทรวม 4 แหงสําหรับงวดเกา
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 จํานวนเงิน 46.59 ลานบาท ซึ่งไดคํานวณจากงบการเงินที่จัดทําโดยฝายบริหารซึ่ง
ไมไดผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทดังกล าว ผูสอบบัญชีไมพ บสิ่งที่เปนเหตุให เชื่อวางบการเงิ น
ดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของผูสอบบัญชี
ดังกลาว
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โดยมิ ไ ด เ ป น การเปลี่ ย นแปลงการรายงานต อ งบการเงิ น สํ า หรั บ งวดสามเดื อ นและเก า เดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่
30 กันยายน 2549 ขาพเจาขอใหสังเกตตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 วาในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯได
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทรวมใหมีนโยบายบัญชีเดียวกัน ซึ่งขาพเจาเห็นชอบดวย บริษัทฯจึงปรับ
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณโรงพยาบาลของบริษัทรวมแหงหนึ่งจากการใชวิธีราคา
ที่ตีใหมเปนวิธีราคาทุน นอกจากนั้น บริษัทฯไดปรับนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวมสองแหงซึ่งเปนบริษัทรวมจากการแสดงดวยมูลคายุติธรรมเปนวิธีราคาทุนโดยบริษัทฯไดปรับยอนหลัง
งบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้ การปรับปรุงดังกลาวทําใหบริษัทฯมีกําไรสุทธิสําหรับงวดสามเดือนและ
เกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 ลดลงจํานวน 15.3 ลานบาท และ 42.5 ลานบาท ตามลําดับ ผลสะสมของการ
ปรับปรุงจากเหตุการณขางตนจากอดีตถึงตนป 2548 ไดแสดงไวในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และ
ไดปรับปรุงกําไรสะสมและบัญชีอื่นที่เกี่ยวของในสวนของผูถือหุนดวยเชนกัน
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