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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถอืหุ้นบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไร
ขาดทุนเฉพาะกิจการ  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
เฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินส ดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกั นของบริษทั  
เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั  (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั  (มหาชน) 
ตามล าดบั  ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี  ส่วน
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็ นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้   ขา้พเจา้ไม่ได้
ตรวจสอบงบการเงินของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมในต่างประเทศบางแห่ง  ซ่ึงรวมอยูใ่น การจดัท า งบการเงินรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550  งบการเงินของบริษทัยอ่ยเหล่านั้นแสดงยอดรวมสินทรัพย ์ณ วนัท่ี  31 
ธนัวาคม 2550 เป็นจ านวนเงินรวม 12,957 ลา้นบาท และแสดง ยอดรวมรายไดส้ าหรับปีส้ินสุด วนั เดียวกนั  เป็น
จ านวนเงิน รวม  25,006 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนใน บริษทัร่วมใน ต่างประเทศเหล่านั้นท่ีแสดงใน           
งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2550 มีจ านวนเงินรวม 3,007 ลา้นบาท และส่วน แบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมเหล่านั้น ส าหรับปีส้ินสุดวนั เดียวกนั  มีจ านวนเงินรวม  536 ลา้นบาท  งบการเงินของบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วมในต่างประเทศดงักล่าวตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยขา้พเจา้ไดรั้บรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนนั้น และ
ความเห็น ของขา้พเจา้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงิน ของรายการต่าง ๆ ของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมใน
ต่างประเทศดงักล่าว  ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 ไดถื้อตามรายงานการ
ตรวจสอบของผูส้อบบญัชีอ่ืนนั้น งบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัทส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 25 49  
ของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน ) และบริษทัยอ่ย และของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั 
(มหาชน )  ตามล าดบั  ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ใน
ขณะนั้น โดยงบการเงินดงักล่ าวไดร้วมงบการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในต่างประเทศบางแห่ง  ซ่ึงตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีอ่ืน   งบการเงิน ของบริษทัยอ่ยเหล่านั้นแสดงยอดรวมสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549                    
เป็นจ านวนเงินรวม 11,190 ลา้นบาท   และแสดง ยอดรวมรายไดส้ าหรับปีส้ิ นสุดวนั เดียวกนั  เป็นจ านวนเงิน    
รวม  18,979  ลา้นบาท   มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนใน บริษทัร่วมในต่างประเทศเหล่านั้นท่ีแสดงในงบการเงินรวม  
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ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 25 49  มีจ านวนเงิน รวม 2,521 ลา้นบาท  และส่วน แบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
เหล่านั้น ส าหรับปีส้ิ นสุดวนั เดียวกนั  มีจ านวนเงินรวม 332 ลา้นบาท โดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านกังานเดียว กนักบั
ขา้พเจา้ในขณะนั้น ไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2550  และตามท่ีอธิบายไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  25 งบการเงินของบริษทั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ไดมี้การปรับปรุงใหม่ เน่ืองจาก
ผลของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมจากวิธีส่วนไดเ้สียเป็นวิธีราคา
ทุน  และเรียกช่ือใหม่วา่ “งบการเงินเฉพาะกิจการ ”  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบรายการปรับปรุงซ่ึงใชก้บัการปรับปรุง           
งบการเงินประจ าปี 2549 ใหม่ และขา้พเจา้เห็นวา่รายการปรับปรุงดงักล่าวของบริษทัมีความเหมาะสมและไดป้รับปรุง
โดยถูกตอ้งแลว้ 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  ซ่ึงก าหนดให้ ขา้พเจา้ตอ้งวางแผนและ
ปฏิบติังานเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมี เหตุผลวา่ งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการทดสอบหลกัฐานประกอ บรายการ ทั้งท่ีเป็นจ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลใน            
งบการเงิน  การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละประมาณการเก่ีย วกบัรายการทางการเงินท่ี
เป็นสาระส าคญั  ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัท าข้ึน  ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีน าเสนอ
ในงบการเงินโดยรวม  ขา้พเจา้เช่ือวา่การตรวจสอบดงักล่าวประกอบกบัรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืน ตามท่ีกล่าวถึงใน
วรรคแรกใหข้อ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
จากการตรวจสอบของขา้พเจา้และรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนตามท่ีกล่าวไวใ้นวรรคแรก  ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 
และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั  (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั 
เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 
 
 
 
(นายเจริญ  ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ)                                
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4068 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
27 กมุภาพนัธ์ 2551 
   


