บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงินระหว่างกาล
และ
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2550

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบ ดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 งบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไร
ขาดทุนเฉพาะกิจการสาหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549 และงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสด เฉพาะกิจการ สาหรับ แต่ละงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด วันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549 ของ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน ) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะ บริ ษทั เจริ ญโภ คภัณฑ์อาหาร จากัด
(มหาชน) ตามลาดับ ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงิน
เหล่านี้ ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดังกล่า วจากผลการสอบทาน ของข้าพเจ้า ตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระห ว่างกาล 2 ข้าพเจ้า มิได้สอบทานงบการเงินระหว่าง กาลของบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วม ในต่างประเทศ บางแห่ง ซึ่งรวมอยูใ่ น งบการเงินระหว่างกาลรวม ดังกล่าว ซึ่ง งบการเงินระหว่างกาล
ของบริ ษทั ย่อย เหล่านั้น มียอด สิ นทรัพย์ รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 เป็ นจานวนเงิน 12,293 ล้านบาท และมี
ยอดรวมรายได้ สาหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ด วันที่ 30 มิถุนายน 2550 จานวน 6,955 ล้านบาท และ
11,772 ล้านบาท ตามลาดับ และมียอดรวมรายได้สาหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2549 เป็ นจานวนเงิน 4,888 ล้านบาท และ 8,321 ล้านบาท ตามลาดับ มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน บริ ษทั ร่ วมใน
ต่างประเทศ เหล่านั้น ที่ปรากฏในงบการเงิน ระหว่างกาล รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 มีจานวน 2,646 ล้านบาท
และส่ วน แบ่ง กาไร - สุ ทธิในบริ ษทั ร่ วม เหล่านั้น สาหรับแต่ละงวดสามเดือน และหกเดือน สิ้ นสุ ด วันที่ 30 มิถุนายน
2550 มีจานวน 152 ล้านบาท และ 173 ล้านบาท ตามลาดับ และส่ วนแบ่งกาไร – สุ ทธิ ในบริ ษทั ร่ วมสาหรับแต่ละงวด
สามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 มีจานวนเงิน 134 ล้านบาท และ 145 ล้านบาท ตามลาดับ
งบการเงินของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศ ดังกล่าว สอบทานโ ดยผูส้ อบบัญชี อื่น โดยข้าพเจ้าได้รับ
รายงานของผูส้ อบบัญชี เหล่า นั้นและการเสนอรายงานการสอบทานของข้าพเจ้าในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับจานวนเงิน
ของรายการต่าง ๆ ของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ดังกล่าวซึ่งรวมอยูใ่ นงบการเงินระหว่างกาลรวม นี้ ได้ถือตามรายงาน
การสอบทานของผูส้ อบบัญชีอื่นนั้น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกาหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผน
และปฏิบตั ิงานสอบทาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างพอประมาณว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญหรื อไม่ การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัด โดยส่ วนใหญ่ใช้วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลทางการเงิน จึงให้ความเชื่อมัน่ น้อยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไป ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็ นเหตุให้เชื่อว่า งบการเงิน ระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคั ญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไปจากการสอบทานของข้าพเจ้าและรายงานการสอบทานของผูส้ อบบัญชีอตามที
ื่น ่กล่าวไว้ในวรรคแรก
ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินของบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริ ษทั
เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน ) และบริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณ ฑ์อาหาร จากัด (มหาชน )
ตามลาดับ ตามมาตร ฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป งบการเงินดังกล่าวได้รวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยใน
ต่างประเทศและเงินลงทุนตามวิธีส่วน ได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศ ซึ่งงบการเงินของบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่น โดยข้าพเจ้า ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงาน
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 จากการตรวจสอบดังกล่าวและรายงานการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีอื่
น แ ละ
ตามที่ อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ระหว่างกาล 12 งบการเงินของบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2549 ได้รับการปรับปรุ งใหม่อนั เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมจากวิธีส่วนได้เสี ยเป็ นวิธีราคาทุนแ ละเรี ยกชื่อใหม่วา่ “งบการเงินเฉพาะกิจการ ” ข้าพเจ้าได้
ตรวจสอบรายการปรับปรุ งซึ่งใช้กบั การปรับปรุ งงบการเงิน ของบริ ษทั สาหรับ ปี 2549 ใหม่และข้าพเจ้าเห็นว่า รายการ
ปรับปรุ งดังกล่าวของบริ ษทั มีความเหมาะสมและได้ปรับปรุ งโดยถูกต้องแล้ว นอกจากการตรวจสอบรายการ
ปรับปรุ งดัง กล่าว ข้าพเจ้ามิได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานการสอบบัญชีของข้าพเจ้า
งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 หลังปรับปรุ งใหม่ ที่แสดงเปรี ยบเทียบเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของงบการเงินดังกล่าวข้างต้น

(นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3460
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
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