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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ    ผูถือหุนบริษัท  แลนด  แอนด  เฮาส  จํ ากัด  (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 งบกํ าไรขาดทุนรวมงบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวน
ของผูถือหุนรวม งบกํ าไรสะสมรวมและงบกระแสเงินสดรวม สํ าหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ บริษัท แลนด แอนด เฮาส
จ ํากดั (มหาชน)  และบริษัทยอย  และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํ ากัด (มหาชน) สํ าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชเีดยีวกัน  ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี  สวน
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา

ยกเวนท่ีจะกลาวในวรรคถัดไป   ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  ซึ่งกํ าหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระ
สํ าคญัหรือไม  การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งท่ีเปนจํ านวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงนิ  การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสํ าคัญ
ซึง่ผูบริหารเปนผูจัดทํ าขึ้น  ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่  นํ าเสนอในงบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชือ่วาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ขอ  7.2  กํ าไร (ขาดทุน) สุทธขิองบริษัทรวม 5 แหง  ท่ีนํ ามาคํ านวณเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสียของงบการเงินสํ าหรับป  ส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2543  และ  2542  ซึ่งมีสวนแบงผลขาดทุนรวมจํ านวน  37.55 ลาน
บาท และ 118.66 ลานบาท  ตามลํ าดับ  ไดคํ านวณจากงบการเงินท่ีจัดทํ าโดยฝายบริหารท่ียังไมผานการตรวจสอบจากผูสอบ
บัญชี

ขาพเจาเห็นวา ยกเวนผลของรายการปรับปรุงท่ีอาจมีตอรายการเงินลงทุนและสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวม ถางบ
การเงนิของบริษทัรวมตามท่ีกลาวในยอหนาท่ีสามไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการ
เงนิ  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2543  และ 2542  ผลการดํ าเนินงานและกระแสเงินสดรวมสํ าหรับป  ส้ินสุด    วนัเดียวกันของแตละป
ของบริษัท  แลนด  แอนด  เฮาส  จํ ากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย  และงบการเงินเฉพาะของบริษัท  แลนด  แอนด  เฮาสจํ ากัด
(มหาชน)  โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป
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ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินดังตอไปน้ี

1. ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ 19.1  บริษัทฯ ไดคํ้ าประกันหน้ีสินของบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทอ่ืนหลายแหง
โดยในป 2543  และ 2542  ภาระคํ้ าประกันบางสวนจํ านวนรวม  2,449.72  ลานบาท  และจํ านวน  2,699.36 ลานบาท ตาม
ลํ าดบั เปนการคํ้ าประกันใหกับบริษัท ซึ่งมีผลการดํ าเนินงานขาดทุนเกินทุนและประสบปญหาการชํ าระหน้ีสิน ดังน้ันบริษัทฯ
อาจมภีาระท่ีตองชํ าระเงินจากการเขาคํ้ าประกันหน้ีสินเหลาน้ี อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดรับรูผลขาดทุนตามวิธีสวนไดเสีย
โดยไดรับรูสวนท่ีขาดทุนเกินทุนของบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาว (ดังแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7) และ
บริษทัยอยและบริษัทรวมเหลาน้ี ท่ีบริษัทฯ มีภาระคํ้ าประกันรวม 2,156.47 ลานบาท ไดดํ าเนินการปรับโครงสรางหน้ีกับ
สถาบันการเงินแลว

2. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19.2 ในป 2543 และ 2542 บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํ ากัด ไดคํ้ าประกันภาระหน้ี
สินใหกบับริษทัท่ีเกี่ยวของกันแหงหน่ึง จํ านวน 814.16 ลานบาท และ 1,325.71 ลานบาท ตามลํ าดับ โดยหน้ีดังกลาวเปนหน้ี
ท่ี บริษัท  เวฟ  ดีเวลลอปเมนท  จ ํากดั  หยุดชํ าระดอกเบ้ียรวมท้ังผิดนัดชํ าระคืนเงินกู  ขณะน้ีบริษัทดังกลาวกํ าลังอยูใน
ระหวางการเจรจาปรับโครงสรางหน้ีกับเจาหน้ีอยู ซึ่งฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวาจะสามารถปรับโครงสรางหน้ีสํ าเร็จลงได
ในเร็ววนัน้ีและจะไมมีผลกระทบตอบริษัทยอยแตอยางใด

3. ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  ขอ 18.1 ในป  2543  บริษัทฯ ไดเปล่ียนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสโมสร สระวายน้ํ าและ
สนามเทนนิส จากเดมิตดัคาเส่ือมราคาตามวิธีเสนตรง  เปนระยะเวลา  20  ป   มาเปนตัดจายตามผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ท่ีคาดวาจะไดรับจากการใชสินทรัพย  (ตามสัดสวนพ้ืนท่ีขายแตละโครงการ)  เพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะการใชประโยชน
เชงิเศรษฐกจิของสินทรัพยท่ีสรางข้ึนมา เพ่ือเปนการสงเสริมการขายใหกับโครงการบานจัดสรร บริษัทฯ จึงไดปรับปรุงโดยวิธี
ปรับยอนหลัง  ซึ่งไดแสดงผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีไวท้ังในป 2543  และ 2542  ผลการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชดีงักลาว  ทํ าใหงบการเงินเฉพาะของบริษัทในป 2543  และ 2542  มีขาดทุนสะสมตนงวดเพ่ิมขึ้นจํ านวน
318.09 ลานบาท และจํ านวน 300.89 ลานบาท ตามลํ าดับ และกํ าไรสุทธิ สํ าหรับป  ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2543 และ
2542 ลดลงจํ านวน20.36 ลานบาท และจํ านวน 15.99 ลานบาท  ตามลํ าดับ

สํ านักงานสอบบัญชี  ดี  ไอ  เอ

(นางสุวิมล    กฤตยาเกียรณ)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  ทะเบียนเลขท่ี 2982

วนัท่ี  19  กุมภาพันธ  2544


