บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงินระหว่างกาล
และ
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2551

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และงบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไร
ขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น
เฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิน สดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับงวดสามเดือนสิ้ น สุ ด วัน เดี ยวกัน
ของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด
(มหาชน) ตามลาดับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อ ความถูก ต้องและครบถ้วนของข้อมูล ในงบการเงิ น
เหล่านี้ ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า ตามที่ก ล่ า ว
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 2 ข้าพเจ้าไม่ได้สอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศบางแห่ง ซึ่งรวมอยูใ่ นการจัดทางบการเงินระหว่างกาลรวมสาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2551 งบการเงิน ระหว่า งกาลของบริ ษ ทั ย่อ ยเหล่ า นั้น มียอดรวมสิ น ทรัพย์ ณ วัน ที่ 31 มีนาคม 2551 เป็ น
จานวนเงิน 12,560 ล้านบาท และมียอดรวมรายได้สาหรับงวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ดวันเดี ยวกัน เป็ นจานวนเงิน 6,030
ล้านบาท มู ลค่า ตามบัญ ชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศเหล่ านั้น ณ วันที่ 31 มีน าคม 2551 ที่แสดงใน
งบการเงิ น ระหว่ า งกาลรวม มีจานวนเงิน 3,039 ล้านบาท และส่ วนแบ่งกาไรสุ ทธิ จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเหล่ านั้น
สาหรับ งวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน เดียวกัน มีจานวนเงิน 94 ล้า นบาท งบการเงิน ระหว่า งกาลของบริ ษ ัทย่อ ยและ
บริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศดังกล่าวสอบทานโดยผูส้ อบบัญชี อื่น โดยข้าพเจ้าได้รับรายงานของผูส้ อบบัญชี เหล่ านั้น และ
การเสนอรายงานการสอบทานของข้าพเจ้าในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับจานวนเงินของรายการต่า ง ๆ ของบริ ษ ัท ย่อ ยและ
บริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศดังกล่าว ซึ่งรวมอยูใ่ นงบการเงินระหว่างกาลรวมสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2551 ได้ถือตามรายงานการสอบทานของผูส้ อบบัญชี อื่นนั้น_งบกาไรขาดทุนรวม และงบกาไรขาดทุน เฉพาะกิ จการ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้ นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือ หุ ้ น เฉพาะกิจการ_และ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2550 ของบริ ษทั
เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
ตามล าดับ ที่ นามาแสดงเปรี ยบเทียบสอบทานโดยผูส้ อบบัญชี อื่ นในส านักงานเดียวกันกับข้า พเจ้า ในขณะนั้น โดย
งบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวได้รวมงบการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศบางแห่ ง ซึ่ ง
สอบทานโดยผูส้ อบบัญชีอื่นตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 2 งบการเงินระหว่างกาลของ
บริ ษทั ย่อยเหล่ านั้นมียอดรวมรายได้สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน เป็ นจานวนเงิน 4,818 ล้านบาท และส่ วน
แบ่งกาไรสุ ทธิ จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเหล่ านั้นสาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน มีจานวนเงิน 20 ล้านบาท
โดยผูส้ อบบัญชีอื่นในสานักงานเดียวกัน กับข้า พเจ้า ในขณะนั้น ได้เ สนอรายงานลงวัน ที่ 9 พฤษภาคม 2550 ว่า จาก
การสอบทานและรายงานการสอบทานของผูส้ อบบัญ ชีอื่น ไม่พ บสิ่ ง ที่เ ป็ นเหตุใ ห้เ ชื่ อ ว่า งบการเงินระหว่า งกาล
ดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่ งกาหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผน
และปฏิบตั ิงานสอบทาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างพอประมาณว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญ หรื อไม่ การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดโดยส่ วนใหญ่ใช้วิธีการสอบถามบุค ลากรของกิ จการ และการ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลทางการเงิน จึงให้ความเชื่อมัน่ น้อยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรอง
ทัว่ ไป ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้
ข้า พเจ้า ไม่ พบสิ่ งที่ เ ป็ นเหตุใ ห้เ ชื่ อ ว่า งบการเงิน ระหว่ า งกาลส าหรั บงวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 มี น าคม 2551
ไม่ ถู ก ต้อ งตามที่ ค วรในสาระส าคัญ ตามหลัก การบัญ ชี ที่รับรองทัว่ ไปจากการสอบทานของข้า พเจ้า และรายงาน
การสอบทานของผูส้ อบบัญชีอื่นตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก
ข้า พเจ้า ได้เ คยตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการส าหรั บปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2550 ของ
บริ ษ ัท เจริ ญ โภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) และบริ ษ ัทย่อ ย และของเฉพาะบริ ษ ัท เจริ ญโภคภัณ ฑ์อ าหาร จากัด
(มหาชน) ตามลาดับ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป งบการเงินดังกล่าวได้รวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ ว มในต่า งประเทศบางแห่ ง ซึ่ งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี อื่น โดยข้า พเจ้า ได้แ สดงความเห็น อย่า งไม่ มี
เงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 จากผลการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี อื่น
ข้าพเจ้ามิได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวัน ที่ใ นรายงานนั้น งบดุล รวมและงบดุล เฉพาะกิจการ ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2550 ที่แสดงเปรี ยบเทียบเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินดังกล่าวข้างต้น
ตามที่อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 11 ในปี 2551 บริ ษทั ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ ยวกับค่ าความนิ ยมและค่าความนิ ยมติดลบที่เกิดจากการรวมธุ รกิจ หรื อรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุ นใน
บริ ษทั ร่ วมก่อนวันที่ 1 มกราคม 2551

(นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4068
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
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