บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่ อย
งบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2547
และ
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุล รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 และงบกําไรขาดทุน รวมสําหรับแต่ละงวดสามเดือนและ
หกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 และ 2546 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น รวม และงบกระแส
เงินสดรวมสําหรับแต่ละงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 และ 2546 ของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และ ได้สอบทานงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 และงบกําไรขาดทุน สําหรับแต่ละงวด
สามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 และ 2546 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้นและ
งบกระแสเงินสดสําหรับแต่ละงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 และ 2546 ของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้
ส่วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า ตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 1 งบการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศที่รวมอยูใ่ นงบการเงิน
ระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศที่ใช้ในการคํานวณเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ตามวิธีส่วนได้เสี ยมียอดรวมสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อยและเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 จํานวน
เงินรวม 8,295 ล้านบาท ยอดรวมรายได้ของบริ ษทั ย่อยและส่วนแบ่งกําไรสุทธิของบริ ษทั ร่ วมสําหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนสิ้ นสุดวันเดียวกันจํานวนเงินรวม 3,589 ล้านบาท และ 5,903 ล้านบาท ตามลําดับ และยอดรวมรายได้ของ
บริ ษทั ย่อยและส่วนแบ่งกําไรสุทธิในบริ ษทั ร่ วมสําหรับงวดสามเดือนและยอดรวมรายได้ของบริ ษทั ย่อยสุทธิจากส่วน
แบ่งขาดทุนสุทธิในบริ ษทั ร่ วมสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 ที่แสดงเปรี ยบเทียบจํานวนเงินรวม
1,397 ล้านบาท และ 2 ,428 ล้านบาท ตามลําดับ สอบทานโดยผูส้ อบบัญชีอื่น นอกจากนี้ งบการเงินระหว่างกาล
เฉพาะบริ ษทั ซึ่ งมีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 คํานวณตามวิธีส่วนได้
เสี ยจํานวนเงิน 5,417 ล้านบาท และส่วนแบ่งกําไรสุทธิของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมสําหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนสิ้ นสุดวันเดียวกันจํานวนเงินรวม 153 ล้านบาท และ 111 ล้านบาท ตามลําดับ และส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน)
สุทธิของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2546 ที่แสดง
เปรี ยบเทียบจํานวนเงินรวม 135 ล้านบาท และ (83) ล้านบาท ตามลําดับ คํานวณจากงบการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
โดยผูส้ อบบัญชีอื่น ข้าพเจ้าได้รับรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ นั และการเสนอรายงานการสอบทานของข้าพเจ้าในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับจํานวนเงินของรายการต่าง ๆ ของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศดังกล่าวซึ่ งรวมอยูใ่ นงบการเงิน
ระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะบริ ษทั ถือตามรายงานการสอบทานของผูส้ อบบัญชีอื่นนั้น
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการ
สอบทาน ซึ่ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตั ิงานสอบทาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างพอประมาณว่างบ
การเงินแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยส่วนใหญ่ใช้
วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลทางการเงิน จึงให้ความเชื่อมัน่ น้อยกว่าการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทาน
ได้
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 1 งบการเงินระหว่างกาลรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2547 ได้รวมงบการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั ย่อยในประเทศตุรกี ซึ่ งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวได้เสนอรายงานการสอบทานงบการเงินสําหรับงวดสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547 โดยให้ขอ้ ยกเว้นเกี่ยวกับการ
ถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของกฎหมายภาษีอากรของประเทศตุรกี
อย่างไรก็ดี ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้เสนอรายงานการสอบทานงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2547 ว่าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และไม่มีขอ้ ยกเว้นเกี่ยวกับการถูกจํากัดขอบเขตของเรื่ องดังกล่าว ทั้งนี้
ผลกระทบที่มีต่องบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 มีจาํ นวนเงินที่ไม่เป็ น
สาระสําคัญ
จากการสอบทานของข้าพเจ้าและรายงานการสอบทานของผูส้ อบบัญชีอื่นที่กล่าวในวรรคที่หนึ่ง ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่
เป็ นเหตุให้เชื่อว่า งบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุดวันเดียวกันเฉพาะ บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
จํากัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึ่ งงบการเงินดังกล่าวได้รวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยใน
ต่างประเทศหกแห่งและเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศสี่ แห่งซึ่ งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
อื่น โดยข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2547 จากผลการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้าและรายงานการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีอื่น งบดุลรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 254 6
และงบดุลเฉพาะบริ ษทั ณ วันเดียวกัน ที่แสดงเปรี ยบเทียบเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินที่ขา้ พเจ้าได้ตรวจสอบและ
เสนอรายงานไว้แล้วดังกล่าว ข้าพเจ้ามิได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น

(นางสุดจิตร์ บุญประกอบ)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 2991
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
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