บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงินระหว่างกาล
และ
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน รวมและงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ
งบก าไรขาดทุ น รวมและงบก าไรขาดทุน เฉพาะกิ จการ งบก าไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จรวมและงบก าไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ
เฉพาะกิจการสาหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ ว นของผู ถ้ ื อ หุ ้น รวมและงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้น เฉพาะกิ จการและงบกระแสเงิ น สดรวมและ
งบกระแสเงิ น สดเฉพาะกิ จการส าหรั บแต่ล ะงวดเก้า เดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2554 และ 2553 ของบริ ษ ัท
เจริ ญ โภคภัณ ฑ์อ าหาร จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย และของเฉพาะบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
ตามล าดับ ซึ่ งผู บ้ ริ ห ารของกิ จ การเป็ นผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความถู ก ต้อ งและครบถ้ว นของข้อ มู ล ในงบการเงิ น เหล่ า นี้
ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้สอบทาน
งบการเงินของบริ ษ ัทย่อยและบริ ษ ัทร่ วมในต่างประเทศบางแห่ งซึ่ งรวมอยู่ในงบการเงินรวม งบการเงิน ของบริ ษทั ย่อ ย
เหล่ านั้นมียอดรวมสิ นทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 เป็ นจานวนเงิน 24,755 ล้านบาท และมียอดรวมรายได้สาหรับ
แต่ละงวดสามเดื อนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2554 เป็ นจานวนเงิน 14,430 ล้านบาท และ 40,335 ล้านบาท
ตามล าดับ (2553: 13,156 ล้ านบาท และ 37,934 ล้ า นบาท ตามล าดับ ) มูลค่ า ตามบัญ ชี ข องเงิน ลงทุน ในบริ ษ ัทร่ ว ม
ในต่างประเทศเหล่า นั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีจานวนเงิน 4,340 ล้านบาท และส่ วนแบ่งกาไรสุ ทธิ จากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วมเหล่านั้นสาหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2554 มีจานวนเงิน 415 ล้านบาท
และ 966 ล้านบาท ตามลาดับ (2553: 121 ล้ านบาท และ 405 ล้ านบาท ตามลาดับ) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ ว ม
ในต่า งประเทศดังกล่า วสอบทานโดยผูส้ อบบัญ ชีอื่ น โดยข้า พเจ้า ได้รับรายงานของผูส้ อบบัญชี เหล่ า นั้น และรายงาน
ของข้า พเจ้า ในส่ วนที่เ กี่ยวข้องกับจานวนเงินของรายการต่างๆ ของบริ ษ ัทย่อยและบริ ษทั ร่ วมในต่า งประเทศเหล่ านั้น
ได้ถือตามรายงานของผูส้ อบบัญชีอื่นนั้น__
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่ งกาหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและ
ปฏิ บตั ิงานสอบทาน เพื่ อ ให้ได้ค วามเชื่ อ มัน่ อย่า งพอประมาณว่ า งบการเงิน แสดงข้อ มูล ที่ข ดั ต่อ ข้อ เท็จจริ งอัน เป็ น
สาระสาคัญหรื อไม่ การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดโดยส่ วนใหญ่ใช้วิธีการสอบถามบุคลากรของกิ จการ และการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบข้อมูลทางการเงิน จึงให้ความเชื่อมัน่ น้อยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้
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ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เ ป็ นเหตุ ให้เชื่ อ ว่า งบการเงิน ดังกล่า วไม่ถู กต้อ งตามที่ควรในสาระสาคัญ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินจากการสอบทานของข้าพเจ้าและรายงานของผูส้ อบบัญชีอื่นดังกล่าวในวรรคแรก
ตามที่อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2 และ 3 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2554 กิจการได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ เพื่อจัดทาและนาเสนองบการเงิน
ระหว่างกาลสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2554 งบการเงินระหว่างกาลสาหรับงวดสามเดือน
และเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553 ซึ่งแสดงเปรี ยบเทียบได้ปรับปรุ งใหม่แล้ว
ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริ ษ ัท
เจริ ญ โภคภัณ ฑ์อ าหาร จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย และของเฉพาะบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
ตามล าดับ ตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ที่ รับ รองทัว่ ไป งบการเงิ น ดังกล่ า วได้รวมงบการเงิ น ของบริ ษ ัท ย่ อ ยและ
บริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศบางแห่ง ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่น โดยข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตาม
รายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 จากผลการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีอื่น ตามที่อธิบายไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ระหว่างกาลข้อ 2 และ 3 งบการเงินดังกล่าวได้มีก ารปรับ ปรุ งอันเนื่ อ งจากผลกระทบจาก
การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุ งและเห็ น
ว่ามีความเหมาะสมและได้ปรับปรุ งโดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ามิได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่ นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น
นอกเหนื อจากการตรวจสอบรายการปรับปรุ งดังกล่าว งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิ จการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่แสดงเปรี ยบเทียบเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวข้างต้น

(นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต
เลขทะเบียน 4068
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
9 พฤศจิกายน 2554
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