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บริษัท  แลนด  แอนด  เฮาส  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย 
รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน 

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

 
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ ผูถือหุนบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 

 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 งบกําไรขาดทุนรวม สําหรับงวด 3 เดือนและ 9 

เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2544 และ 2543 งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม งบกําไรสะสม
รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2544 และ 2543 ของบริษัท แลนด 
แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทาน งบการเงินเฉพาะของบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด 
(มหาชน) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชเีดียวกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวน
ของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบ
ทานของขาพเจา 

 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเก่ียวกับการสอบทานซ่ึงกําหนดใหขาพเจา

ตองวางแผนและปฎิบัติงานสอบทานเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอ
เท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจ
การและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองท่ัวไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 

 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ขอ  7.2 กําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทรวม 5 แหง ที่นํามาคํานวณ

เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของงบการเงินสําหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2544 มีสวนแบงผลขาดทุน
รวมจํานวน 119.71 ลานบาท ไดคํานวณจากงบการเงินของบริษัทรวมท่ียังไมผานการสอบทานจากผูสอบบัญชี และ
สวนแบงผลขาดทุนรวมจํานวน 27.29 ลานบาท ที่แสดงรวมในงบการเงินสําหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2543 คํานวณจากงบการเงินของบริษัทรวม 4 แหง ท่ียังไมผานการสอบทานจากผูสอบบัญชี 

 
ยกเวนเร่ืองท่ีขาพเจาถกูจํากัดขอบเขตโดยสถานการณในการสอบทานเงินลงทุนในบริษัทรวมตามท่ีกลาว

ในวรรค 3 ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 

 
ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท  แลนด แอนด เฮาส จํากัด  (มหาชน) และบริษัทยอย

และงบการเงินเฉพาะของบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2543 ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชท่ีีรับรองทัว่ไปและเสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไข ตามรายงานลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 
2544 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบ



งบการเงิน 
 

2 of 2 

การเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาวขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลังจากวัน
ท่ีในรายงานน้ัน 

 
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 16.1 บริษัทฯ ไดคํ้าประกันหน้ีสินของบริษัทยอย 

บริษัทรวมและบริษัทอื่นหลายแหง โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 และวันที่ 31 ธันวาคม 2543 ภาระคํ้าประกัน
บางสวนจํานวนรวม 2,449.80 ลานบาท และจํานวน 2,449.72 ลานบาท ตามลําดับ เปนการคํ้าประกันใหกับบริษัท
ซ่ึงมีผลการดําเนินงานขาดทุนเกินทุน ดังน้ันบริษัทฯ อาจมีภาระท่ีตองชาํระเงินจากการเขาคํ้าประกันหน้ีสินเหลาน้ี 
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ได รับรูผลขาดทุนตามวิธีสวนไดเสีย โดยไดรับรูสวนท่ีขาดทุนเกินทนุของบริษัทยอยและ
บริษัทรวมดังกลาว (ดังแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7) และบริษัทยอยและบริษัทรวมเหลานี้ที่บริษัทฯ มี
ภาระคํ้าประกันรวม 2,176.72 ลานบาท ไดดําเนินการปรับโครงสรางหน้ีกับสถาบันการเงินแลว 

 
สํานักงานสอบบัญชี  ดี  ไอ  เอ 
 
 
(นางสุวิมล    กฤตยาเกียรณ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  ทะเบียนเลขท่ี  2982 

 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2544 


	ºÃÔÉÑ·  áÅ¹´ì  áÍ¹´ì  àÎéÒÊì  ¨Ó¡Ñ´  (ÁËÒª¹)  áÅÐºÃÔÉÑ·ÂèÍÂ
	ÃÒÂ§Ò¹¢Í§¼ÙéÊÍººÑ�ªÕáÅÐ§º¡ÒÃà§Ô¹
	³ ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2544 (ÂÑ§äÁèä´éµÃÇ¨ÊÍº/ÊÍº·Ò¹áÅéÇ)
	áÅÐ ³ ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2543 (µÃÇ¨ÊÍºáÅéÇ)
	ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÊÍº·Ò¹§º¡ÒÃà§Ô¹â´Â¼ÙéÊÍººÑ�ªÕÃÑºÍ¹Ø�Òµ
	àÊ¹Í ¼Ùé¶×ÍËØé¹ºÃÔÉÑ· áÅ¹´ì áÍ¹´ì àÎéÒÊì ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
	¢éÒ¾à¨éÒä´éÊÍº·Ò¹§º´ØÅÃÇÁ ³ ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2544 §º¡ÓäÃ¢Ò´·Ø¹ÃÇÁ ÊÓËÃÑº§Ç´ 3 à´×Í¹áÅÐ 9 à´×Í¹ ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2544 áÅÐ 2543 §ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹ÊèÇ¹¢Í§¼Ùé¶×ÍËØé¹ÃÇÁ §º¡ÓäÃÊÐÊÁÃÇÁáÅÐ§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ÃÇÁÊÓËÃÑº§Ç´ 9 à´×Í¹ ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2
	¢éÒ¾à¨éÒä´é»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÊÍº·Ò¹µÒÁÁÒµÃ˚Ò¹¡ÒÃÊÍººÑ�ªÕ·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÊÍº·Ò¹«Öè§¡ÓË¹´ãËé¢éÒ¾à¨éÒµéÍ§ÇÒ§á¼¹áÅÐ»®ÔºÑµÔ§Ò¹ÊÍº·Ò¹à¾×èÍãËéä´é¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹ÍÂèÒ§¾Í»ÃÐÁÒ³ÇèÒ §º¡ÒÃà§Ô¹áÊ´§¢éÍÁÙÅ·Õè¢Ñ´µèÍ¢éÍà·ç¨¨ÃÔ§ÍÑ¹à»ç¹ÊÒÃÐÊÓ¤Ñ�ËÃ×ÍäÁè  ¡ÒÃÊÍº·Ò¹¹ÕéÁÕ¢Íºà¢µ¨Ó¡Ñ´ â´ÂÊè
	µÒÁËÁÒÂàËµØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹  ¢éÍ  7.2 ¡ÓäÃ (¢Ò´·Ø¹) ÊØ·¸Ô¢Í§ºÃÔÉÑ·ÃèÇÁ 5 áËè§ ·Õè¹ÓÁÒ¤Ó¹Ç³à§Ô¹Å§·Ø¹µÒÁÇÔ¸ÕÊèÇ¹ä´éàÊÕÂ¢Í§§º¡ÒÃà§Ô¹ÊÓËÃÑº§Ç´ 9 à´×Í¹ ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2544 ÁÕÊèÇ¹áºè§¼Å¢Ò´·Ø¹ÃÇÁ¨Ó¹Ç¹ 119.71 ÅéÒ¹ºÒ· ä´é¤Ó¹Ç³¨Ò¡§º¡ÒÃà§Ô¹¢Í§ºÃÔÉÑ·ÃèÇÁ·Õè
	Â¡àÇé¹àÃ×èÍ§·Õè¢éÒ¾à¨éÒ¶Ù¡¨Ó¡Ñ´¢Íºà¢µâ´ÂÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ìã¹¡ÒÃÊÍº·Ò¹à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·ÃèÇÁµÒÁ·Õè¡ÅèÒÇã¹ÇÃÃ¤ 3 ¢éÒ¾à¨éÒäÁè¾ºÊÔè§·Õèà»ç¹àËµØãËéàª×èÍÇèÒ§º¡ÒÃà§Ô¹´Ñ§¡ÅèÒÇäÁè¶Ù¡µéÍ§µÒÁ·Õè¤ÇÃã¹ÊÒÃÐÊÓ¤Ñ�µÒÁËÅÑ¡¡ÒÃºÑ�ªÕ·ÕèÃÑºÃÍ§·ÑèÇä»¨Ò¡¡ÒÃÊÍº·Ò¹¢Í§¢éÒ¾à¨éÒ
	¢éÒ¾à¨éÒä´éà¤ÂµÃÇ¨ÊÍº§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ¢Í§ºÃÔÉÑ·  áÅ¹´ì áÍ¹´ì àÎéÒÊì ¨Ó¡Ñ´  (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·ÂèÍÂáÅÐ§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¢Í§ºÃÔÉÑ· áÅ¹´ì áÍ¹´ì àÎéÒÊì ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ÊÓËÃÑº»ÕÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2543 µÒÁÁÒµÃ˚Ò¹¡ÒÃÊÍººÑ�ªÕ·ÕèÃÑºÃÍ§·ÑèÇä»áÅÐàÊ¹ÍÃÒÂ§Ò¹äÇéÍÂèÒ§äÁèÁÕà§×
	¢éÒ¾à¨éÒ¢ÍãËéÊÑ§à¡µËÁÒÂàËµØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹¢éÍ 16.1 ºÃÔÉÑ·Ï ä´é¤éÓ»ÃÐ¡Ñ¹Ë¹ÕéÊÔ¹¢Í§ºÃÔÉÑ·ÂèÍÂ ºÃÔÉÑ·ÃèÇÁáÅÐºÃÔÉÑ·Í×è¹ËÅÒÂáËè§ â´Â ³ ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2544 áÅÐÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2543 ÀÒÃÐ¤éÓ»ÃÐ¡Ñ¹ºÒ§ÊèÇ¹¨Ó¹Ç¹ÃÇÁ 2,449.80 ÅéÒ¹ºÒ· áÅÐ¨Ó¹Ç¹ 2,449.72 ÅéÒ¹ºÒ· µÒÁ
	ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÊÍººÑ�ªÕ  ´Õ  äÍ  àÍ
	(¹Ò§ÊØÇÔÁÅ    ¡ÄµÂÒà¡ÕÂÃ³ì)
	¼ÙéÊÍººÑ�ªÕÃÑºÍ¹Ø�Òµ  ·ÐàºÕÂ¹àÅ¢·Õè  2982
	ÇÑ¹·Õè 10 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2544





