บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงิน
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถอื หุ้นบริษทั เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และงบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไร
ขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินส ดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกั นของบริ ษทั
เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
ตามลาดับ ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่ วน
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็ นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ไม่ได้
ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศบางแห่ง ซึ่งรวมอยูใ่ น การจัดทา งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 งบการเงินของบริ ษทั ย่อยเหล่านั้นแสดงยอดรวมสิ นทรัพย์ ณ วันที่
31
ธันวาคม 2550 เป็ นจานวนเงินรวม 12,957 ล้านบาท และแสดง ยอดรวมรายได้สาหรับปี สิ้ นสุ ด วัน เดียวกัน เป็ น
จานวนเงิน รวม 25,006 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน บริ ษทั ร่ วมใน ต่างประเทศเหล่านั้นที่แสดงใน
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจานวนเงิน รวม 3,007 ล้านบาท และส่ วน แบ่ง กาไรสุ ทธิจากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วมเหล่านั้น สาหรับปี สิ้ นสุ ดวัน เดียวกัน มีจานวนเงินรวม 536 ล้านบาท งบการเงินของบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศดังกล่าวตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่น โดยข้าพเจ้าได้รับ รายงานของผูส้ อบบัญชีอื่นนั้น และ
ความเห็น ของข้าพเจ้าในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับจานวนเงิน
ของรายการต่าง ๆ ของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมใน
ต่างประเทศดังกล่าว ซึ่งรวมอยูใ่ นงบการเงินรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ได้ถือตามรายงานการ
ตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีอื่นนั้น งบการเงินรวมและงบการเงินของบริ ษ ั ทสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 25 49
ของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน ) และบริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด
(มหาชน) ตามลาดับ ที่นามาแสดงเปรี ยบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่นในสานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้าใน
ขณะนั้น โดยงบการเงินดังกล่ าวได้รวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศบางแห่ง ซึ่งตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีอื่น
งบการเงิน ของบริ ษทั ย่อยเหล่านั้นแสดงยอดรวมสิ นทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
เป็ นจานวนเงินรวม 11,190 ล้านบาท และแสดง ยอดรวมรายได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวัน เดียวกัน เป็ นจานวนเงิน
รวม 18,979 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน บริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศเหล่านั้นที่แสดงในงบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25 49 มีจานวนเงิน รวม 2,521 ล้านบาท และส่ วน แบ่ง กาไรสุ ทธิจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เหล่านั้น สาหรับปี สิ้ นสุ ดวัน เดียวกัน มีจานวนเงินรวม 332 ล้านบาท โดยผูส้ อบบัญชีอื่นในสานักงานเดียว กัน กับ
ข้าพเจ้าในขณะนั้น ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 และตามที่อธิบายไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 25 งบการเงินของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ได้มีการปรับปรุ งใหม่ เนื่องจาก
ผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมจากวิธีส่วนได้เสี ยเป็ นวิธีราคา
ทุน และเรี ยกชื่อใหม่วา่ “งบการเงินเฉพาะกิจการ ” ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุ งซึ่งใช้กบั การปรับปรุ ง
งบการเงินประจาปี 2549 ใหม่ และข้าพเจ้าเห็นว่ารายการปรับปรุ งดังกล่าวของบริ ษทั มีความเหมาะสมและได้ปรับปรุ ง
โดยถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึ่งกาหนดให้ ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ
ปฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างมี เหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอ บรายการ ทั้งที่เป็ นจานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ย วกับรายการทางการเงินที่
เป็ นสาระสาคัญ ซึ่งผูบ้ ริ หารเป็ นผูจ้ ดั ทาขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นาเสนอ
ในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวประกอบกับรายงานของผูส้ อบบัญชีอื่น ตามที่กล่าวถึงใน
วรรคแรกให้ขอ้ สรุ ปที่เป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและรายงานของผูส้ อบบัญชีอื่นตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
และผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั
เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป

(นายเจริ ญ ผูส้ มั ฤทธิ์เลิศ)
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