บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงิน
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 และงบกาไรขาดทุ นรวมและ
งบกาไรขาดทุ นเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ ว นของ
ผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันของ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
ตามล าดับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อ ความถู กต้องและครบถ้ว นของข้อมู ลในงบการเงิ นเหล่ านี้ ส่ ว น
ข้าพเจ้า เป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่ าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้า พเจ้าไม่ได้
ตรวจสอบงบการเงิน ของบริ ษ ัทย่อ ยและบริ ษ ัทร่ วมในต่างประเทศบางแห่ ง ซึ่ งรวมอยู่ใ นงบการเงิน รวม งบการเงิ น
ของบริ ษทั ย่อยเหล่ านั้นมียอดรวมสิ นทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เป็ นจานวนเงิน 19,525 ล้านบาท และ
12,263 ล้านบาท ตามลาดับ และมียอดรวมรายได้สาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันเป็ นจานวนเงิน 34,386 ล้านบาท และ
27,174 ล้านบาท ตามลาดับ มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศเหล่ านั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
และ 2551 มีจานวนเงิน 3,583 ล้านบาท และ 3,274 ล้านบาท ตามลาดับ และส่ วนแบ่งกาไรสุ ทธิ จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เหล่านั้นสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันมีจานวนเงิน 425 ล้านบาท และ 305 ล้านบาท ตามลาดับ งบการเงินของบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศดังกล่ าวตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี อื่น โดยข้าพเจ้าได้รับรายงานของผูส้ อบบัญชี เหล่ านั้น
และความเห็นของข้าพเจ้าในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับจานวนเงินของรายการต่างๆ ของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศ
เหล่านั้นได้ถือตามรายงานของผูส้ อบบัญชีอื่นนั้น
ข้า พเจ้า ได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ที่รับรองทัว่ ไป ซึ่ งก าหนดให้ข า้ พเจ้า ต้อ งวางแผนและ
ปฏิ บตั ิงานเพื่ อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อ มูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึ งการใช้วิธี ก ารทดสอบหลัก ฐานประกอบรายการทั้งที่ เ ป็ นจานวนเงิ น และการเปิ ดเผยข้อ มู ล ใน
งบการเงิน การประเมิน ความเหมาะสมของหลักการบัญชี ที่กิ จการใช้แ ละประมาณการเกี่ ยวกับรายการทางการเงิ น ที่
เป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งผูบ้ ริ หารเป็ นผูจ้ ัดทาขึ้น ตลอดจนการประเมินถึ งความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นาเสนอ
ในงบการเงิ น โดยรวม ข้า พเจ้า เชื่ อ ว่า การตรวจสอบดังกล่ า วประกอบกับรายงานของผูส้ อบบัญ ชี อื่ น ตามที่ก ล่ า วถึ ง
ในวรรคแรกให้ขอ้ สรุ ปที่เป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและรายงานของผูส้ อบบัญชีอื่น ตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิ จการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
และ 2551 และผลการดาเนิ น งานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิ จการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงิน สด
เฉพาะกิ จการสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และ
ของเฉพาะบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ตามลาดับ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไป

(นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต
เลขทะเบียน 4068
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
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