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

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุล รวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
งบกาไรขาดทุนรวมและ
งบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาหรับ งวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของ ผูถ้ ื อหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสด เฉพาะกิจการสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
ของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จา กัด (มหาชน ) ตามลาดับ ซึ่งผูบ้ ริ หา รของ
กิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการรายงานต่องบการเงิน ดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบ การเงิน
ระหว่างกาล 2 ข้าพเจ้าไม่ได้สอบทานงบการเงินระหว่าง กาลของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศบางแห่ง
ซึ่งรวมอยูใ่ นการจัดทางบการเงินระหว่างกาล รวมสาหรับ งวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2550
งบการเงิน ระหว่างกาลของบริ ษทั ย่อยเหล่านั้นมียอด รวมสิ นทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เป็ นจานวนเงิน
13,088 ล้านบาท และมียอดรวมรายได้สาหรับ งวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2550
เป็ น จานวน เงิน 6,989 ล้านบาท และ 18,761 ล้านบาท ตามลาดับ มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน บริ ษทั ร่ วมใน
ต่างประเทศเหล่านั้น ที่แสดงในงบการเงินระหว่างกาลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 มีจานวนเงิน 2,808 ล้านบาท
และส่ วน แบ่ง กาไร สุ ทธิ จากเงินลงทุน ในบริ ษทั ร่ วมเหล่านั้นสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่
30 กันยายน 2550 มีจานวนเงิน 173 ล้านบาท และ 347 ล้านบาท ตามลาดับ งบการเงิน ระหว่างกาลของบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศดังกล่าวสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีอื่น โดยข้าพเจ้าได้รับ รายงานของผูส้ อบบัญชี อื่น นั้น และ
การเสนอรายงานการสอบทานของข้าพเจ้าในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับจานวนเงิน ของรายการต่าง ๆ ของบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วม ในต่างป ระเทศ ดังกล่าว ซึ่งรวมอยูใ่ นงบการเงินระหว่างกาลรวมนี้ ได้ถือตามรายงานการสอบทานของ
ผูส้ อบบัญชีอื่นนั้น งบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่

สิ้ นสุ ดวันที่ 30
30 กันยายน 2549 และงบแสดงการเป ลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้ นเฉพาะกิจการ และ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด เฉพาะ กิจการสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2549 ของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย และของเฉพาะบริ ษทั
เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ที่นามาแสดงเปรี ยบเทียบ สอบทานโดยผูส้ อบบัญชีอื่นในสานักงาน
เดียวกันกับข้าพเจ้า ในขณะนั้น โดยงบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวได้รวมงบการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วมในต่างประเท ศบางแห่ง ซึ่งสอบทาน โดยผูส้ อบบัญชีอื่นตามที่กล่าวไว้ในหมาย เหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาล 2 โดยงบการเงินระหว่างกาล ของบริ ษทั ย่อยเหล่านั้น มียอดรวมรายได้สาหรับ งวดสามเดือนและ เก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2549 เป็ นจานวนเงิน 5,377 ล้านบาท และ 13,698 ล้านบาท ตามลาดับ และส่ วนแบ่งกาไรสุ ทธิ
จากเงินลงทุน ในบริ ษทั ร่ วมเหล่านั้น สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน มีจานวนเงิน 73 ล้านบาท
และ 218 ล้านบาท ตามลาดับ โดยผูส้ อบบัญชีอื่นในสานักงานเดียวกับข้าพเจ้า ในขณะนั้น ได้เสนอรายงานลงวันที่
8 พฤศจิกายน 2549 ว่า จากการสอบทานและรายงานการสอบทานของผูส้ อบบัญชีอื่น ไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่า
งบการเงิน ระหว่างกาลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รั บรองทัว่ ไป และตามที่อธิบาย
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ระหว่างกาล 11 งบการเงิน ระหว่างกาล ของบริ ษทั สาหรับ งวดสามเดือนและ
เก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2549 ได้รับการปรับปรุ งใหม่อนั เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับเงิ นลงทุน ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม จากวิธีส่วนได้เสี ยเป็ นวิธีราคาทุน และเรี ยกชื่อใหม่วา่ “งบการเงิน
เฉพาะกิจการ ” ข้าพเจ้า ได้สอบทานรายก ารปรับปรุ งดังกล่าวของบริ ษทั แล้ว และไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่า
รายการปรับปรุ งดังกล่าว ไม่เหมาะสมและไม่ได้ปรับปรุ งโดยถูกต้อง
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกาหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผน
และปฏิบตั ิงานสอบทาน เพื่อให้ไ ด้ความเชื่อมัน่ อย่างพอประมาณว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญหรื อไม่ การสอบทานนี้มีขอบเขตจากัดโดยส่ วนใหญ่ใช้วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ
และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลทางการเงิน จึงให้ความเชื่อมัน่ น้อยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานกา รสอบบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไป ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่า งบการเงินระหว่างกาลสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2550 ไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญ ชีที่รับรองทัว่ ไปจากการสอบทานของข้าพเจ้า
และรายงานการสอบทานของผูส้ อบบัญชีอื่นตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก
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งบการเงินรวมและงบการเงิน ของบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
จากัด (มหาชน ) และบริ ษทั ย่อย และของ เฉพาะ บริ ษทั เจริ ญโ ภคภัณฑ์อาหา ร จากัด (มหาชน ) ตามลาดับ
ตรวจสอ บโดยผูส้ อบบัญชีอื่นในสานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ในขณะนั้น ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้รวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศบางแห่
ง ซึ่งตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีอื่น โดยผูส้ อบบัญชีอื่นในสานักงานเดียว กัน กับข้าพเจ้า ในขณะนั้น ได้ แสดง ความเห็นอย่า งไม่มีเงื่อนไข
ตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 จากผลการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีอื่น และ
ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ระหว่างกาล 11 งบการเงิน ของบริ ษทั สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2549 ได้มีการปรับปรุ งใหม่เนื่องจากผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วม จากวิ ธีส่วนได้เสี ย เป็ นวิธีราคาทุน และ เรี ยกชื่อใหม่วา่ “งบการเงินเฉพาะกิจการ ” ข้าพเจ้าได้
ตรวจสอบรายการปรับปรุ งซึ่งใช้ ในการปรับปรุ งงบการเงิน ของบริ ษทั สาหรับ ปี 2549 ใหม่ และข้าพเจ้าเห็นว่า
รายการปรับปรุ งดังกล่าวของบริ ษทั มีความเหมาะส
มและ ได้ปรับปรุ งโดยถูกต้องแล้ ว นอกจากการตรวจสอบ
รายการปรับปรุ งดังกล่าว ข้าพเจ้ามิได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานการสอบบัญชีของ
ผู ้สอบบัญชีอื่นในสานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้าในขณะนั้น
งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31
ธันวาคม 2549 หลังปรับปรุ งใหม่ ที่แสดงเปรี ยบเทียบ เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินดังกล่าวข้างต้น

(นายเจริ ญ ผูส้ มั ฤทธิ์เลิศ)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4068
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
12 พฤศจิกายน 2550
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