
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาล 

และ 
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุล รวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2550 งบก าไรขาดทุนรวมและ                      
งบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการส าหรับ งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของ ผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ                    
งบกระแสเงินสด เฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั ของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ า กดั (มหาชน ) ตามล าดบั  ซ่ึงผูบ้ริหา รของ
กิจการเป็นผูรั้บผดิชอบ ต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ     
ในการรายงานต่องบการเงิน ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ การเงิน
ระหวา่งกาล 2 ขา้พเจา้ไม่ไดส้อบทานงบการเงินระหวา่ง กาลของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในต่างประเทศบางแห่ง     
ซ่ึงรวมอยูใ่ นการจดัท า งบการเงินระหวา่งกาล รวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 
งบการเงิน ระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยเหล่านั้นมียอด รวมสินทรัพย ์ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2550 เป็นจ านวนเงิน            
13,088 ลา้นบาท และมียอดรวมรายไดส้ าหรับ งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2550        
เป็น จ านวน เงิน  6,989 ลา้นบาท และ  18,761 ลา้นบาท  ตามล าดบั  มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนใน บริษทัร่วมใน
ต่างประเทศเหล่านั้น ท่ีแสดงในงบการเงินระหวา่งกาลรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 มีจ านวน เงิน  2,808 ลา้นบาท  
และส่วน แบ่ง ก าไร สุทธิ จากเงินลงทุน ในบริษทัร่วมเหล่านั้นส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด วนัท่ี                 
30 กนัยายน 2550 มีจ านวนเงิน 173 ลา้นบาท และ 347 ลา้นบาท ตามล าดบั งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วมในต่างประเทศดงักล่าวสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยขา้พเจา้ไดรั้บรายงานของผูส้อบบญัชี อ่ืนนั้น และ
การเสนอรายงานการสอบทานของขา้พเจา้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงิน ของรายการต่าง ๆ ของบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วม ในต่างป ระเทศดงักล่าว   ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินระหวา่งกาลรวมน้ี ไดถื้อตามรายงานการสอบทานของ
ผูส้อบบญัชีอ่ืนนั้น งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี                       
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ส้ินสุดวนัท่ี 30  
 
30 กนัยายน 2549 และงบแสดงการเป ล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ            
ผูถื้อหุ้ นเฉพาะกิจการ  และ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด เฉพาะ กิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด               
วนัท่ี  30 กนัยายน 2549 ของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของ เฉพาะบริษทั                  
เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั  ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบ สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านกังาน
เดียวกนักบัขา้พเจา้ ในขณะนั้น  โดยงบการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไดร้วมงบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วมในต่างประเท ศบางแห่ง   ซ่ึงสอบทาน โดยผูส้อบบญัชีอ่ืนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมาย เหตุประกอบงบการเงิน
ระหวา่งกาล 2 โดยงบการเงินระหวา่งกาล ของบริษทัยอ่ยเหล่านั้น มียอดรวมรายไดส้ าหรับ งวดสามเดือนและ เกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2549 เป็นจ านวนเงิน 5,377 ลา้นบาท และ 13,698 ลา้นบาท ตามล าดบั และส่วนแบ่งก าไรสุทธิ
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเหล่านั้นส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั  มีจ านวนเงิน 73 ลา้นบาท 
และ 218  ลา้นบาท  ตามล าดบั  โดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านกังานเดียวกบัขา้พเจา้ ในขณะนั้น ไดเ้สนอรายงานลงวนัท่ี   
8 พฤศจิกายน 2549 วา่จากการสอบทานและรายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีอ่ืน ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่
งบการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรั บรองทัว่ไป และตามท่ีอธิบาย
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ระหวา่งกาล  11 งบการเงิน ระหวา่งกาล ของบริษทัส าหรับ งวดสามเดือนและ
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2549  ไดรั้บการปรับปรุงใหม่อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
เก่ียวกบัเงิ นลงทุน ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม จากวิธีส่วนไดเ้สียเป็นวิธีราคาทุน  และเรียกช่ือใหม่วา่ “งบการเงิน
เฉพาะกิจการ ”  ขา้พเจา้ ไดส้อบทานรายก ารปรับปรุงดงักล่าวของบริษทัแลว้ และไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่
รายการปรับปรุงดงักล่าว ไม่เหมาะสมและไม่ไดป้รับปรุงโดยถูกตอ้ง 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวกบัการสอบทาน ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผน
และปฏิบติังานสอบทาน เพื่อใหไ้ ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งพอประมาณวา่ งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัหรือไม่  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดัโดยส่วนใหญ่ใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน จึงใหค้วามเช่ือมัน่นอ้ยกวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานกา รสอบบญัชี       
ท่ีรับรองทัว่ไป  ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีสอบทานได ้
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ งบการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 2550 ไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญั ชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทานของขา้พเจา้
และรายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีอ่ืนตามท่ีกล่าวไวใ้นวรรคแรก 
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งบการเงินรวมและงบการเงิน ของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 
จ ากดั (มหาชน ) และบริษทัยอ่ย และของ เฉพาะ บริษทั เจริญโ ภคภณัฑอ์าหา ร จ ากดั (มหาชน ) ตามล าดบั   
ตรวจสอ บโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ในขณะนั้นตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  
ซ่ึงงบการเงินดงักล่าวไดร้วมงบการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในต่างประเทศบางแห่ ง ซ่ึงตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านกังานเดียว กนักบัขา้พเจา้ ในขณะนั้น ได้แสดง ความเห็นอยา่ งไม่มีเง่ือนไข
ตามรายงานลงวนัท่ี   28 กมุภาพนัธ์  2550  จากผลการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีอ่ืน  และ
ตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ระหวา่งกาล  11 งบการเงิน ของบริษทัส าหรั บปีส้ินสุดวนัท่ี  31 
ธนัวาคม 2549 ไดมี้การปรับปรุงใหม่เน่ืองจากผลของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วม จากวิ ธีส่วนไดเ้สีย เป็นวิธีราคาทุน  และ เรียกช่ือใหม่วา่  “งบการเงินเฉพาะกิจการ ” ขา้พเจา้ได้
ตรวจสอบรายการปรับปรุงซ่ึงใช้ ในการปรับปรุงงบการเงิน ของบริษทั ส าหรับ ปี  2549 ใหม่  และขา้พเจา้เห็นวา่  
รายการปรับปรุงดงักล่าวของบริษทัมีความเหมาะส มและ ไดป้รับปรุงโดยถูกตอ้งแล้ ว นอกจากการตรวจสอบ
รายการปรับปรุงดงักล่าว ขา้พเจา้มิไดใ้ชว้ิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานการสอบบญัชีของ
ผู ้สอบบญัชีอ่ืนในส านกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ในขณะนั้น งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี  31 
ธนัวาคม 2549 หลงัปรับปรุงใหม่ ท่ีแสดงเปรียบเทียบ เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 
 
 
 

(นายเจริญ  ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ)                                
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4068 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤศจิกายน 2550 


