
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาล 

และ 
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 



 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบ ดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ  ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2550  งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไร
ขาดทุนเฉพาะกิจการส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 2549 และงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสด เฉพาะกิจการ ส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุด วนัท่ี 30 มิถุนายน  2550 และ 2549   ของ
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน ) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะ บริษทั เจริญโภ คภณัฑอ์าหาร จ ากดั 
(มหาชน )  ตามล าดบั  ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงิน
เหล่าน้ี  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการรายงานต่องบการเงินดงักล่า วจากผลการสอบทาน ของขา้พเจา้   ตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระห วา่งกาล 2 ขา้พเจา้ มิไดส้อบทานงบการเงินระหวา่ง กาลของบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วม ในต่างประเทศ บางแห่ง ซ่ึงรวมอยูใ่น งบการเงินระหวา่งกาลรวม ดงักล่าว   ซ่ึงงบการเงินระหวา่งกาล
ของบริษทัยอ่ย เหล่านั้น มียอด สินทรัพย์ รวม  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2550 เป็นจ านวนเงิน 12,293  ลา้นบาท   และมี
ยอดรวมรายได้ ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด วนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 จ านวน 6,955 ลา้นบาท และ  
11,772 ลา้นบาท  ตามล าดบั และมียอดรวมรายไดส้ าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2549 เป็นจ านวนเงิน 4,888 ลา้นบาท และ  8,321 ลา้นบาท ตามล าดบั มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนใน บริษทัร่วมใน
ต่างประเทศ เหล่านั้น ท่ีปรากฏในงบการเงิน ระหวา่งกาล รวม  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 มีจ านวน 2,646 ลา้นบาท  
และส่วน แบ่งก าไร  - สุทธิในบริษทัร่วม เหล่านั้น ส าหรับแต่ละงวดสามเดือน และหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2550 มีจ านวน 152 ลา้นบาท และ 173 ลา้นบาท ตามล าดบั และส่วนแบ่งก าไร – สุทธิในบริษทัร่วมส าหรับแต่ละงวด
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 มีจ านวนเงิน  134 ลา้นบาท และ  145 ลา้นบาท  ตามล าดบั  
งบการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในต่างประเทศ ดงักล่าว สอบทานโ ดยผูส้อบบญัชี อ่ืน โดยขา้พเจา้ไดรั้บ
รายงานของผูส้อบบญัชี เหล่านั้นและการเสนอรายงานการสอบทานของขา้พเจา้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงิน
ของรายการต่าง ๆ ของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ดงักล่าวซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินระหวา่งกาลรวม น้ีไดถื้อตามรายงาน
การสอบทานของผูส้อบบญัชีอ่ืนนั้น      
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวกบัการสอบทาน ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผน
และปฏิบติังานสอบทาน เพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งพอประมาณวา่  งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัหรือไม่  การสอบทานน้ี มีขอบเขตจ ากดั โดยส่วนใหญ่ใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน จึงใหค้วามเช่ือมัน่นอ้ยกวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีสอบทานได ้
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ี เป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ งบการเงิน ระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคั ญตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทานของขา้พเจา้และรายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีอ่ืนตามท่ีกล่าวไวใ้นวรรคแรก 
 
ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ิ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ของบริษทั 
เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน ) และบริษทัยอ่ย  และของบริษทั เจริญโภคภณั ฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน ) 
ตามล าดบั ตามมาตร ฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  งบการเงินดงักล่าวไดร้วมงบการเงินของบริษทัยอ่ยใน
ต่างประเทศและเงินลงทุนตามวิธีส่วน ไดเ้สียในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในต่างประเทศ  ซ่ึงงบการเงินของบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วมดงักล่าว ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยขา้พเจา้ ไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงาน
ลงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2550 จากการตรวจสอบดงักล่าวและรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีอ่ื น แ ละ
ตามท่ี อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ระหวา่งกาล  12  งบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2549   ไดรั้บการปรับปรุงใหม่อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมจากวิธีส่วนไดเ้สียเป็นวิธีราคาทุนแ ละเรียกช่ือใหม่วา่ “งบการเงินเฉพาะกิจการ ” ขา้พเจา้ได้
ตรวจสอบรายการปรับปรุงซ่ึงใชก้บัการปรับปรุงงบการเงิน ของบริษทัส าหรับปี 2549 ใหม่และขา้พเจา้เห็นวา่รายการ
ปรับปรุงดงักล่าวของบริษทัมีความเหมาะสมและไดป้รับปรุงโดยถูกตอ้งแลว้  นอกจากการตรวจสอบรายการ
ปรับปรุงดงั กล่าว  ขา้พเจา้มิไดใ้ชว้ิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานการสอบบญัชีของขา้พเจา้   
งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 หลงัปรับปรุงใหม่ ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึง
ของงบการเงินดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 
 
(นางสาวกลัยารัตน ์ ชยัวรพงศา)                                
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3460 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
8 สิงหาคม 2550 
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