งบการเงิน
บริษทั แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 (ตรวจสอบแลว)
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 งบกําไรขาดทุนรวม สําหรับงวด 3 เดือนและ 9
เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2544 และ 2543 งบแสดงการเปลีย่ นแปลงในสวนของผูถ อื หุน รวม งบกําไรสะสม
รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2544 และ 2543 ของบริษัท แลนด
แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย และไดสอบทาน งบการเงินเฉพาะของบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด
(มหาชน) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน ซึง่ ผูบ ริหารของกิจการเปนผูร บั ผิดชอบตอความถูกตองและครบถวน
ของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูร บั ผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบ
ทานของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีทเ่ี กีย่ วกับการสอบทานซึง่ กําหนดใหขา พเจา
ตองวางแผนและปฎิบตั ิงานสอบทานเพือ่ ใหไดความเชือ่ มัน่ อยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอ
เท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนีม้ ขี อบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจ
การและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 7.2 กําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทรวม 5 แหง ที่นํามาคํานวณ
เงินลงทุนตามวิธสี วนไดเสียของงบการเงินสําหรับงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2544 มีสวนแบงผลขาดทุน
รวมจํานวน 119.71 ลานบาท ไดคาํ นวณจากงบการเงินของบริษทั รวมทีย่ งั ไมผา นการสอบทานจากผูส อบบัญชี และ
สวนแบงผลขาดทุนรวมจํานวน 27.29 ลานบาท ที่แสดงรวมในงบการเงินสําหรับงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2543 คํานวณจากงบการเงินของบริษัทรวม 4 แหง ทีย่ งั ไมผา นการสอบทานจากผูส อบบัญชี
ยกเวนเรือ่ งทีข่ า พเจาถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณในการสอบทานเงินลงทุนในบริษทั รวมตามทีก่ ลาว
ในวรรค 3 ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไปจากการสอบทานของขาพเจา
ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
และงบการเงินเฉพาะของบริษทั แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) สําหรับปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไปและเสนอรายงานไวอยางไมมเี งือ่ นไข ตามรายงานลงวันที่ 19 กุมภาพันธ
2544 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบ
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งบการเงิน
การเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาวขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวัน
ทีใ่ นรายงานนัน้
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 16.1 บริษัทฯ ไดคาํ้ ประกันหนีส้ นิ ของบริษัทยอย
บริษัทรวมและบริษัทอื่นหลายแหง โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 และวันที่ 31 ธันวาคม 2543 ภาระค้าํ ประกัน
บางสวนจํานวนรวม 2,449.80 ลานบาท และจํานวน 2,449.72 ลานบาท ตามลําดับ เปนการค้าํ ประกันใหกบั บริษทั
ซึง่ มีผลการดําเนินงานขาดทุนเกินทุน ดังนัน้ บริษทั ฯ อาจมีภาระทีต่ อ งชําระเงินจากการเขาค้าํ ประกันหนีส้ นิ เหลานี้
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ได รับรูผ ลขาดทุนตามวิธสี ว นไดเสีย โดยไดรบั รูส ว นทีข่ าดทุนเกินทุนของบริษทั ยอยและ
บริษทั รวมดังกลาว (ดังแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7) และบริษัทยอยและบริษัทรวมเหลานี้ที่บริษัทฯ มี
ภาระค้าํ ประกันรวม 2,176.72 ลานบาท ไดดาํ เนินการปรับโครงสรางหนีก้ บั สถาบันการเงินแลว
สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

(นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2544
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