บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงินระหว่างกาล
และ
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2555

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ
งบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหารจากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และ
ของเฉพาะบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหารจากัด (มหาชน) ตามลาดับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทา
และนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้า
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัด
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนัยสาคัญทั้งหมด
ซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

การเน้ นข้ อมูล
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ระหว่างกาลข้อ 3 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ปฎิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศฉบับที่ 41 เรื่ อง “เกษตรกรรม” ก่อนมีผลบังคับใช้ โดยใช้วิธีปรับย้อนหลังตามแนวปฏิบตั ิในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง “นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด”
สาหรับช่วงการเริ่ มใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับดังกล่ าว งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และงบการเงิน
ระหว่างกาลสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่ งแสดงเปรี ยบเทียบได้ปรับปรุ งใหม่แล้ว
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่แสดงเปรี ยบเทียบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีอื่น (ผูส้ อบบัญชีหลัก) ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งผูส้ อบบัญชีหลักไม่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษ ัทร่ วมในต่างประเทศบางแห่ งซึ่ งรวมอยู่ใ นงบการเงิน รวม งบการเงิ น ของบริ ษ ัทย่อยเหล่ า นั้น มียอดรวมสิ นทรั พย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็ นจานวนเงิน 25,917 ล้านบาท และมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศ
เหล่ านั้น ณ วัน เดี ยวกัน มีจานวนเงิน 4,527 ล้านบาท งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อ ยและบริ ษทั ร่ วมในต่า งประเทศดังกล่ า ว
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่น โดยผูส้ อบบัญชีหลัก ได้รับรายงานของผูส้ อบบัญชี อื่นเหล่ านั้น และความเห็นของผูส้ อบ
บัญ ชี หลัก ในส่ ว นที่ เ กี่ ยวข้องกับจานวนเงิ น ของรายการต่ า งๆ ของบริ ษ ัทย่อ ยและบริ ษ ัทร่ วมในต่ า งประเทศเหล่ า นั้น
ได้ถือตามรายงานของผูส้ อบบัญชี อื่นนั้น ซึ่ งผูส้ อบบัญชีหลัก ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากการตรวจสอบของ
ผูส้ อบบัญชี หลักและรายงานของผูส้ อบบัญชีอื่ นตามรายงานลงวันที่ 22 กุมภาพัน ธ์ 2555 ตามที่อ ธิ บายไว้ใ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 3 งบการเงินเหล่ านี้ ได้มีการปรับปรุ งใหม่อนั มีผลมาจากการปฎิ บตั ิตามมาตรฐานการ
บัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 41 เรื่ อง “เกษตรกรรม” ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุ งและเห็นว่ามีความเหมาะสมและ
ได้ปรั บปรุ งโดยถูกต้อ งแล้ว ข้า พเจ้ามิได้ใช้วิธี การตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวัน ที่ในรายงานนั้น นอกเหนื อจากการ
ตรวจสอบรายการปรับปรุ งดังกล่าว งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 ที่แสดงเปรี ยบเทียบเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวข้างต้น
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ข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลสาหรั บงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ที่แสดงเปรี ยบเทียบ
งบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการสาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ของบริ ษทั
เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
ตามลาดับ ที่แสดงเปรี ยบเทียบสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีอื่น (ผูส้ อบบัญชีหลัก) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ ยวกับ
การสอบทาน ซึ่ งผูส้ อบบัญชีหลักไม่ได้สอบทานงบการเงินของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศบางแห่ งซึ่ งรวมอยู่
ในงบการเงินรวม งบการเงินของบริ ษทั ย่อยเหล่ านั้นมียอดรวมรายได้สาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554
เป็ นจานวนเงิ น 11,993 ล้า นบาท และส่ ว นแบ่ งก าไรสุ ทธิ จ ากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัทร่ ว มส าหรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด
วันเดียวกันมีจานวนเงิน 107 ล้านบาท งบการเงินของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศดังกล่าวสอบทานโดยผูส้ อบ
บัญ ชี อื่ น โดยผูส้ อบบัญ ชี หลัก ได้รับรายงานของผู ส้ อบบัญ ชี อื่ นเหล่ านั้น และรายงานของผูส้ อบบัญ ชีหลัก ในส่ ว นที่
เกี่ ยวข้องกับจานวนเงิ นของรายการต่ างๆ ของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ ว มในต่างประเทศเหล่ านั้น ได้ถือ ตามรายงานของ
ผูส้ อบบัญ ชี อื่ นนั้น ซึ่ งผูส้ อบบัญ ชีหลัก ได้เ สนอรายงานลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ว่า ไม่ พบสิ่ งที่เ ป็ นเหตุใ ห้เ ชื่ อ ว่ า
งบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปจากการสอบทานของผูส้ อบบัญชี
หลักและรายงานของผูส้ อบบัญชี อื่ น ตามที่อธิ บายไว้ใ นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่า งกาลข้อ 3 ตั้งแต่ว นั ที่ 1
มกราคม 2555 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ถือปฎิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 41 เรื่ อง “เกษตรกรรม” และ
ได้มีการปรับปรุ งงบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิจการ และ

งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ใหม่ ข้าพเจ้าได้
สอบทานรายการปรับปรุ ง และข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่า รายการปรับปรุ งเหล่านั้นไม่เหมาะสมและไม่ได้ทาการ
ปรับปรุ งโดยถูกต้อง

(นางมัญชุภา สิ งห์สุขสวัสดิ์ )
ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต
เลขทะเบียน 6112
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
9 พฤษภาคม 2555
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