
      

 
 
 
 
 
 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาล 

และ 
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2549  



   

 
 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลรวม ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2549  และงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับ แต่ละงวดสามเดือนและ
เกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบดุล 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 และงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนและ เกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั  งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดส าหรับงวด เกา้ เดือนส้ินสุ ดวนัเดียวกนัเฉพาะบริษทั  
เจริญโภค ภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน ) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของ
ขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการรายงานต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้  ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมา ยเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล 2    ขา้พเจา้ไม่ไดส้อบทานงบการเงินระหวา่งกาล
ของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในต่างประเทศท่ีน ามาจดัท างบการเงินระหวา่งกาลรวมดงักล่าว งบการเงินระหวา่งกาล
รวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับงวดสามเดือนและ เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2549 น้ี   ไดร้วมสินทรัพย์
ของบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียจ านวนเงินรวม 13,445  ลา้นบาท    และรวมรายไดข้อง
บริษทัยอ่ยจ านวนเงินรวม  5,377 ลา้นบาทและ  13,698 ลา้นบาท   และส่วนแบ่งก าไร – สุทธิในบริษทัร่วมจ านวนเงิน 
73 ลา้นบาทและ  218  ลา้นบาท ตามล าดบั  นอกจากน้ี  งบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะบริษทัส าหรับงวดสามเดือนแ ละ
เกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัน้ี ไดร้วมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมค านวณตามวิธีส่วนไดเ้สียจ านวนเงิน 7,339 
ลา้นบาท และ รวมส่วนแบ่งก าไร - สุทธิของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมจ านวน เงิน 225 ลา้นบาทและ 199 ลา้นบาท 
ตามล าดบั    งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในต่างประเทศดงักล่าวสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 
โดยขา้พเจา้ไดรั้บรายงานของผูส้อบบญัชีนั้นและการเสนอรายงานการสอบทานของขา้พเจา้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
จ านวนเงินของรายการต่าง ๆ ของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในต่างประเทศดงักล่าวซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินระหวา่งกาล
รวมและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะบริษทัไดถื้อตามรายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีอ่ืนนั้น     งบ การเงิน
ระหวา่งกาลรวมของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน )และบริษทัยอ่ยและงบการเงินระหวา่งกา ลเฉพาะ
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2548 ท่ีน ามา
แสดงเปรียบเทียบ   สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้  โดยงบการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว
ไดร้วมงบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยในต่ างประเทศและเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมใน
ต่างประเทศ ซ่ึงสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล 2 โดยมียอด
รวมรายไดข้องบริษทัยอ่ย จ านวนเงิน 5,588 ลา้นบาท และ 14,163 ลา้นบาทและส่วนแบ่งก าไร  - สุทธิของบริษทั
ร่วมจ านวนเงิน 113 ลา้นบาท และ 334 ลา้นบาท ในงบการเงินระหวา่งกาลรวมส าหรับ งวดสามเดือนและ เกา้เดือน
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ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2548  ตามล าดบั และมีส่วนแบ่ง ก าไร - สุทธิของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมจ านวนเงิน  474 
ลา้นบาทและ 804  ลา้นบาท  ในงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะบริษทัส าหรั บงวดสามเดือนและ เกา้ เดือนส้ินสุด
วนัเดียวกนั   ตามล าดบั   โดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านกังานเดียวกบัขา้พเจา้ไดเ้สนอรายงานการสอบทานลงวนัท่ี  
8 พฤศจิกายน 2548 วา่จากการสอบทานและรายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีอ่ืน ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่
งบการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวกบัการสอบทาน ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผน
และปฏิบติังานสอบทาน เพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งพอประมาณวา่งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เ ทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัหรือไม่  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดัโดยส่วนใหญ่ใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน จึงใหค้วามเช่ือมัน่นอ้ยกวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีสอบทานได ้
 

จากการสอบทานของขา้พเจา้และรายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีกล่าวในวรรคท่ีหน่ึง ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ี
เป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ งบการเงินส าหรับงวดสามเดือนและ เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2549 ไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 

งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ย และงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัเฉพาะบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน ) ตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านกังานเดียวกนักบัข้ าพเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงงบการเงินดงักล่าวได้
รวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศและเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมในต่างประเทศซ่ึง
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยผูส้อบบญัชีในส านกังานเดียวกบัขา้พเจา้ไดเ้สนอความเห็นอยา่งไม่มีเง่ื อนไขตาม
รายงานลงวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2549 จากการตรวจสอบดงักล่าวและรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีอ่ืน งบดุล
รวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และงบดุลเฉพาะบริษทั ณ วนัเดียวกนัท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็น
ส่วนหน่ึงของงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบและ เสนอรายงานไวแ้ลว้ดงักล่าว ขา้พเจา้มิไดใ้ชว้ิธีการตรวจสอบอ่ืนใด
ภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น 
 
 
(นางสาวกลัยารัตน ์ ชยัวรพงศา)                                
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3460 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
8 พฤศจิกายน 2549 


