บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงิน
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าไ ด้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่
31 ธันวาคม 2549 งบกาไรขาดทุนรวมและงบ กาไร
ขาดทุนเฉพาะบริ ษทั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วน ของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะ
บริ ษทั
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สาหรับปี สิ้ น
สุ ด วันเดียวกันของบริ ษทั
เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน ) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั เจริ ญโภค
ภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
ตามลาดับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่ วนข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิด ชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน 2 ข้าพเจ้ามิได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศบางแห่งซึ่ งรวมอยูใ่ นงบการเงินรวม
งบการเงินของบริ ษทั ย่อยเหล่านั้นซึ่ งรวมอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงยอดรวมสิ นทรัพย์และเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมซึ่ งบันทึกตาม
วิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 รวมจานวน 13,711 ล้านบาทและมียอดรวมรายได้ของบริ ษทั ย่อยสาหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกันเป็ นจานวน 18,979 ล้านบาท และส่ วนแบ่งกาไร – สุ ทธิ ของบริ ษทั ร่ วมเหล่านั้น สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันจานวน 332
ล้านบาท นอกจากนี้ ในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ได้รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
เหล่านั้นซึ่ งบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยจานวนรวม 7,543 ล้านบาท และรวมส่ วนแบ่งกาไร - สุ ทธิ ของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
เหล่านั้นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันจานวนรวม 79 ล้านบาท งบการเงินของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีอื่น โดยข้าพเจ้าได้รับรายงานของ ผูส้ อบบัญชีเหล่านั้น และความเห็นของข้าพเจ้าในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับจานวนเงิน
ของรายการต่างๆ ของบริ ษทั เหล่านั้น ซึ่ งรวมอยูใ่ นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้ถือตามรายงานของผูส้ อบบัญชี
อื่นนั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
จากัด (มหาชน ) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน ) ตามลาดับ ตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีอื่นในสานักงานเดียวกับข้าพเจ้า โดยงบการเงินรวมปี 2548 ดังกล่าวได้รวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
และเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศบางแห่งซึ่ งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่นตามที่กล่าวในห มายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 2 งบการเงินของบริ ษทั ย่อยเหล่านั้นซึ่ งรวมอยูใ่ นงบการเงินรวม ปี 2548 แสดงยอดรวมสิ นทรัพย์และ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมซึ่ งบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จานวนรวม 11,934 ล้านบาท และมียอดรวม
รายได้ของบริ ษทั ย่อยสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดีย วกันเป็ นจานวน 18,447 ล้านบาท และส่ วนแบ่งกาไร – สุ ทธิ บริ ษทั ร่ วมเหล่านั้น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันเป็ นจานวน 444 ล้านบาท นอกจากนี้ ในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ได้รวม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมเหล่านั้นซึ่ งบันทึกตามวิ ธี ส่วนได้เสี ยจานวนรวม 7,226 ล้านบาท และรวมส่ วนแบ่งกาไร
- สุ ทธิ ของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม เหล่านั้นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันจานวนรวม 907 ล้านบาท ซึ่ งผูส้ อบบัญชี อื่น ใน
สานักงานเดียวกับข้าพเจ้า ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 จากการตรวจสอบ
ดังกล่าวและรายงานของผูส้ อบบัญชีอื่น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึ่ งกาหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผน และปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ การตรวจสอบ
รวมถึงการใช้วธิ ี การทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เป็ นจานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมิน
ความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งผูบ้ ริ หารเป็ น
ผูจ้ ดั ทาขึ้น ตลอ ดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นาเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการ
ตรวจสอบดังกล่าวประกอบกับรายงานของ ผูส้ อบบัญชีอื่นที่กล่าวถึงในวรรคแรกให้ขอ้ สรุ ปที่เป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและรายงานข
องผูส้ อบบัญชีอื่น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษข้ทั างต้นนี้
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงาน
เฉพาะบริ ษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษสทั าหรับปี สิ้ นสุดวันเดียวกันของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ตามลาดับ โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป

(นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3460
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ์ 2550

2

