
 
 
 
 
 
 
  

 
 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหว่างกาล 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555



 
 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ      
งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และ  
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหารจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ
ของเฉพาะบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหารจ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท า
และน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส  2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี  และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั 
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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การเน้นข้อมลู 
 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 บริษทัและบริษทัย่อยไดป้ฎิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี
ระหว่างประเทศฉบบัท่ี 41 เร่ือง “เกษตรกรรม” ก่อนมีผลบงัคบัใช ้โดยใชว้ิธีปรับยอ้นหลงัตามแนวปฏิบตัิในมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และขอ้ผิดพลาด” 
ส าหรับช่วงการเร่ิมใชม้าตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และงบการเงิน
ระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 ซ่ึงแสดงเปรียบเทียบไดป้รับปรุงใหม่แลว้ 
 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ของบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีอ่ืน (ผูส้อบบญัชีหลกั) ตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ซ่ึงผูส้อบบญัชีหลกัไม่ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัย่อยและ
บริษัทร่วมในต่างประเทศบางแห่งซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม งบการเงินของบริษัทย่อยเหล่านั้นมียอดรวมสินทรัพย ์        
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554  เป็นจ านวนเงิน 25,917 ลา้นบาท และมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมในต่างประเทศ
เหล่านั้น ณ วนัเดียวกนั มีจ านวนเงิน 4,527 ล้านบาท งบการเงินของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในต่างประเทศดังกล่าว
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยผูส้อบบญัชีหลกัไดรั้บรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนเหล่านั้น และความเห็นของผูส้อบ
บญัชีหลักในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับจ านวนเงินของรายการต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศเหล่านั้น         
ไดถื้อตามรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนนั้น ซ่ึงผูส้อบบญัชีหลกัไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขจากการตรวจสอบของ
ผูส้อบบญัชีหลกัและรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนตามรายงานลงวนัท่ี  22 กุมภาพนัธ์ 2555 ตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 งบการเงินเหล่าน้ีไดมี้การปรับปรุงใหม่อนัมีผลมาจากการปฎิบติัตามมาตรฐานการ
บญัชีระหว่างประเทศฉบบัท่ี 41 เร่ือง “เกษตรกรรม” ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบรายการปรับปรุงและเห็นว่ามีความเหมาะสมและ
ไดป้รับปรุงโดยถูกตอ้งแล้ว ขา้พเจ้ามิได้ใชว้ิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น นอกเหนือจากการ
ตรวจสอบรายการปรับปรุงดงักล่าว งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2554 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ 
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ข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
 
งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และ   
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 ของบริษทั     
เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร  จ ากดั (มหาชน) 
ตามล าดบั ท่ีแสดงเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน  (ผูส้อบบญัชีหลกั) ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวกับ    
การสอบทาน ซ่ึงผูส้อบบญัชีหลกัไม่ไดส้อบทานงบการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในต่างประเทศบางแห่งซ่ึงรวมอยู่
ในงบการเงินรวม งบการเงินของบริษทัย่อยเหล่านั้นมียอดรวมรายไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 
เป็นจ านวนเงิน 11,993 ล้านบาท และส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด            
วนัเดียวกนัมีจ านวนเงิน 107 ลา้นบาท งบการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในต่างประเทศดงักล่าวสอบทานโดยผูส้อบ
บญัชีอ่ืน โดยผูส้อบบญัชีหลักไดรั้บรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนเหล่านั้น และรายงานของผูส้อบบญัชีหลักในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกับจ านวนเงินของรายการต่างๆ ของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในต่างประเทศเหล่านั้นไดถื้อตามรายงานของ
ผูส้อบบญัชีอ่ืนนั้น ซ่ึงผูส้อบบญัชีหลกัไดเ้สนอรายงานลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2554 ว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่า          
งบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทานของผูส้อบบญัชี
หลักและรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืน ตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 ตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดถื้อปฎิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศฉบบัท่ี 41 เร่ือง “เกษตรกรรม” และ
ไดมี้การปรับปรุงงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และ       
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 ใหม่ ขา้พเจา้ได้
สอบทานรายการปรับปรุง และขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่า รายการปรับปรุงเหล่านั้นไม่เหมาะสมและไม่ไดท้ าการ
ปรับปรุงโดยถูกตอ้ง 
 
 
 
 
(นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ)  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 6112 
 
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
9 พฤษภาคม 2555  



 

 

 


