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บริษัท  แลนด  แอนด  เฮาส  จํ ากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย
รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน

ณ  วันท่ี  30  มิถุนายน  2544  (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
และ  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2543  (ตรวจสอบแลว)

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ    ผูถือหุนบริษัท  แลนด  แอนด  เฮาส  จํ ากัด  (มหาชน)

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2544 งบก ําไรขาดทุนรวม สํ าหรับงวด  3 เดือนและ 6
เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2544 และ 2543 งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของ  ผูถือหุนรวม งบกํ าไรสะสมรวม
และงบกระแสเงินสดรวมสํ าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 2544 และ 2543 ของบริษัท แลนด แอนด เฮาส
จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทาน งบการเงินเฉพาะของบริษัท  แลนด แอนด เฮาส  จํ ากัด  (มหาชน)
สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลใน
งบการเงนิเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา

ขาพเจาไดปฏิบัตงิานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวกับการสอบทานซึ่งกํ าหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฎิบัตงิานสอบทานเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสํ าคัญหรือไม  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํ ากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการ
วเิคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป ดงัน้ันขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินท่ีสอบทานได

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ขอ  7.2  กํ าไร(ขาดทุน)สุทธขิองบริษัทรวม 4 แหง ท่ีนํ ามาคํ านวณเงินลง
ทุนตามวิธีสวนไดเสียของงบการเงินสํ าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 2544 มสีวนแบงผลขาดทุนรวม
จํ านวน 44.07 ลานบาท ไดคํ านวณจากงบการเงินของบริษัทรวมท่ียังไมผานการสอบทานจากผูสอบบัญชี และงบการ
เงนิของบริษัทรวมอีก 1 แหง บริษัทฯ ไมไดคํ านวณสวนแบงรายไดงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 2544 ในงบการ
เงนิรวมเน่ืองจากไมไดรับงบการเงินจากบริษัทดังกลาว  และสวนแบงผลกํ าไรรวมจํ านวน 2.49 ลานบาท ท่ีแสดงรวมใน
งบการเงินสํ าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 2543 ค ํานวณจากงบการเงินของบริษัทรวม 4 แหง  ท่ียังไมผาน
การสอบทานจากผูสอบบัญชี

ยกเวนเร่ืองท่ีขาพเจาถูกจํ ากัดขอบเขตโดยสถานการณในการสอบทานเงินลงทุนในบริษัทรวมตามท่ีกลาวใน
วรรค 3 ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา
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ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท  แลนด แอนด เฮาส จํ ากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอยและ
งบการเงินเฉพาะของบริษัท  แลนด แอนด เฮาส จ ํากัด (มหาชน)  สํ าหรับป  ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2543 ตามมาตร
ฐานการสอบบญัชท่ีีรับรองท่ัวไปและเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2544 งบดุล
รวมและงบดลุเฉพาะของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหน่ึงของงบการเงินท่ีขาพเจาได
ตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาวขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลังจากวันท่ีในรายงานน้ัน

ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินดังตอไปน้ี

1. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ 15.1 บริษัทฯ ไดคํ้ าประกันหน้ีสินของบริษัทยอย บริษัทรวมและ
บริษทัอ่ืนหลายแหง โดย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2544 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2543  ภาระคํ้ าประกันบางสวนจํ านวนรวม
2,400.52 ลานบาท และจํ านวน 2,449.72 ลานบาท ตามลํ าดับ เปนการคํ้ าประกันใหกับบริษัทซึ่งมีผลการดํ าเนินงาน
ขาดทุนเกนิทุนและประสบปญหาการชํ าระหน้ีสิน ดังน้ันบริษัทฯ อาจมีภาระท่ีตองชํ าระเงินจากการเขาคํ้ าประกันหน้ีสิน
เหลาน้ี อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดรับรู    ผลขาดทุนตามวิธีสวนไดเสีย โดยไดรับรูสวนท่ีขาดทุนเกินทุนของบริษัทยอยและ
บริษทัรวมดงักลาว   (ดังแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7) และบริษัทยอยและบริษัทรวมเหลาน้ีท่ีบริษัทฯ มี
ภาระคํ ้าประกันรวม  2,092.50  ลานบาท  ไดดํ าเนินการปรับโครงสรางหน้ีกับสถาบันการเงินแลว

2. ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ 15.2 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2544 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2543
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํ ากัด ไดคํ้ าประกันภาระหน้ีสินใหกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหงหน่ึง จํ านวน 530.22 ลาน
บาท และ 814.16 ลานบาท ตามลํ าดับ โดยหน้ีดังกลาวเปนหน้ีท่ีบริษัท เวฟ ดเีวลลอปเมนท จํ ากัด หยุดชํ าระดอกเบ้ีย
รวมท้ังผิดนัดช ําระคนืเงินกู ขณะน้ีบริษัทดังกลาวกํ าลังอยู ในระหวางการเจรจาปรับโครงสรางหน้ีกับเจาหน้ีอยู ซึ่งฝาย
บริหารของบรษิัทฯ เชื่อวาจะสามารถปรับโครงสรางหน้ีสํ าเร็จลงไดในเร็ววันน้ีและจะไมมีผลกระทบตอบริษัทยอยแต
อยางใด

สํ านักงานสอบบัญชี  ดี  ไอ  เอ

(นางสุวิมล    กฤตยาเกียรณ)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  ทะเบียนเลขท่ี  2982

วนัท่ี  10  สิงหาคม  2544


