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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 และงบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมของบริ ษทั
เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
และ บริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี และได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 254 7 และ 254 6
และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น และงบกระแสเงินสดของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์
อาหาร จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงิน
เหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 2 ข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
ที่นาํ มาจัดทํา งบการเงินรวม และงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศที่ใช้ในการคํานวณเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ซึ่ งงบการเงินรวมดังกล่าวได้รวมสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อย
และเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม จํานวนเงินรวม 8,981 ล้านบาท และ 5,769 ล้านบาท ตามลําดับ และยอดรวมรายได้ของ
บริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 มีจาํ นวนเงิน 14,057 ล้านบาท และ 6,145 ล้านบาท
ตามลําดับ และส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริ ษทั ร่ วมสําหรับปี สิ้ นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี จํานวนเงิน 332
ล้านบาท และ (76) ล้านบาท ตามลําดับ นอกจากนี้ งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ซึ่ งมีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 254 6 คํานวณตามวิธีส่วนได้เสี ยจํานวนเงิน 5,707 ล้านบาท และ 3,306
ล้านบาท ตามลําดับ และส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมสําหรับปี สิ้ นสุดวันเดียวกันของ
แต่ละปี จํานวนเงิน 337 ล้านบาท และ (148) ล้านบาท ตามลําดับ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่น ข้าพเจ้าได้รับรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ นั และความเห็นของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
จํานวนเงินของรายการต่างๆ ของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศดังกล่าว ซึ่ งรวมอยูใ่ นงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้ถือตามรายงานของผูส้ อบบัญชีอื่นนั้น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึ่ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและ
ปฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็ นจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็ น
สาระสําคัญซึ่ งผูบ้ ริ หารเป็ นผูจ้ ดั ทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นาํ เสนอใน
งบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวประกอบกับรายงานของผูส้ อบบัญชีอื่นที่กล่าวถึงในวรรคแรก
ให้ขอ้ สรุ ปที่เป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและรายงานของผูส้ อบบัญชีอื่นตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก ข้าพเจ้าเห็น ว่า งบการเงิน
ข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้ นสุด
วันเดียวกัน ของแต่ละปี ของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน ) และบริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั
เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
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