บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงินระหว่างกาล
และ
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2549

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และงบกาไรขาดทุนรวมสาหรับ แต่ละงวดสามเดือนและ
เก้า เดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาหรับงวด
เก้า เดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และได้สอบทานงบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และงบกาไรขาดทุนสาหรับงวดสามเดือนและ เก้า เดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดสาหรับงวด
เก้า เดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกันเฉพาะบริ ษทั
เจริ ญโภค ภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของ
ข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการสอบทานของ
ข้าพเจ้า ตามที่กล่าวไว้ในหมา ยเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 2 ข้าพเจ้าไม่ได้สอบทานงบการเงินระหว่างกาล
ของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศที่นามาจัดทางบการเงินระหว่างกาลรวมดังกล่าว งบการเงินระหว่างกาล
รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับงวดสามเดือนและ เก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2549 นี้ ได้รวมสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั ย่อยและเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ยจานวนเงินรวม 13,445 ล้านบาท และรวมรายได้ของ
บริ ษทั ย่อยจานวนเงินรวม 5,377 ล้านบาทและ 13,698 ล้านบาท และส่ วนแบ่งกาไร – สุ ทธิในบริ ษทั ร่ วมจานวนเงิน
73 ล้านบาทและ 218 ล้านบาท ตามลาดับ นอกจากนี้ งบการเงินระหว่างกาลเฉพาะบริ ษทั สาหรับงวดสามเดือนแ ละ
เก้า เดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกันนี้ ได้รวมเงิน ลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมคานวณตามวิธีส่วนได้เสี ยจานวนเงิน 7,339
ล้านบาท และ รวมส่ วนแบ่งกาไร - สุ ทธิของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมจานวน เงิน 225 ล้านบาทและ 199 ล้านบาท
ตามลาดับ งบการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศดังกล่าวสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีอื่น
โดยข้าพเจ้าได้รับรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ นั และการเสนอรายงานการสอบทานของข้าพเจ้าในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
จานวนเงินของรายการต่าง ๆ ของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศดังกล่าวซึ่งรวมอยูใ่ นงบการเงินระหว่างกาล
รวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะบริ ษทั ได้ถือตามรายงานการสอบทานของผูส้ อบบัญชีอื่นนั้น งบ
การเงิน
ระหว่างกาลรวมของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)และบริ ษทั ย่อยและงบการเงินระหว่างกา ลเฉพาะ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2548 ที่นามา
แสดงเปรี ยบเทียบ สอบทานโดยผูส้ อบบัญชีอื่นในสานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า โดยงบการเงินระหว่างกาลดังกล่าว
ได้รวมงบการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั ย่อยในต่ างประเทศและเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมใน
ต่างประเทศ ซึ่งสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีอื่นตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 2 โดยมียอด
รวมรายได้ของบริ ษทั ย่อย จานวนเงิน 5,588 ล้านบาท และ 14,163 ล้านบาทและส่ วนแบ่งกาไร - สุ ทธิของบริ ษทั
ร่ วมจานวนเงิน 113 ล้านบาท และ 334 ล้านบาท ในงบการเงิน ระหว่างกาลรวมสาหรับ งวดสามเดือนและ เก้าเดือน

สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2548 ตามลาดับ และมีส่วนแบ่ง กาไร - สุ ทธิของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมจานวนเงิน 474
ล้านบาทและ 804 ล้านบาท ในงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะบริ ษทั สาหรั บงวดสามเดือนและ เก้า เดือนสิ้ นสุ ด
วัน เดียวกัน ตามลาดับ โดยผูส้ อบบัญชีอื่นในสานักงานเดียวกับข้าพเจ้าได้เสนอรายงานการสอบทานลงวันที่
8 พฤศจิกายน 2548 ว่าจากการสอบทานและรายงานการสอบทานของผูส้ อบบัญชีอื่น ไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่า
งบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกาหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผน
และปฏิบตั ิงานสอบทาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างพอประมาณว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเ ท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญหรื อไม่ การสอบทานนี้มีขอบเขตจากัดโดยส่ วนใหญ่ใช้วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลทางการเงิน จึงให้ความเชื่อมัน่ น้อยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไป ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้
จากการสอบทานของข้าพเจ้าและรายงานการสอบทานของผูส้ อบบัญชีอื่นที่กล่าวในวรรคที่หนึ่ง ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่
เป็ นเหตุให้เชื่อว่า งบการเงินสาหรับงวดสามเดือนและ เก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2549 ไม่ถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
งบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อย และงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันเฉพาะบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีอื่นในสานักงานเดียวกันกับข้ าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้
รวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศและเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศซึ่ง
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่น โดยผูส้ อบบัญชีในสานักงานเดียวกับข้าพเจ้าได้เสนอความเห็นอย่างไม่มีเงื่ อนไขตาม
รายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 จากการตรวจสอบดังกล่าวและรายงานการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีอื่น งบดุล
รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และงบดุลเฉพาะบริ ษทั ณ วันเดียวกันที่แสดงเปรี ยบเทียบเป็ น
ส่ วนหนึ่งของงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบและ เสนอรายงานไว้แล้วดังกล่าว ข้าพเจ้ามิได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นใด
ภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น

(นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3460
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
8 พฤศจิกายน 2549
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