บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงิน
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ
2553 และงบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิ จการ
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ซึ่ งผูบ้ ริ หาร
ของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่ านี้ ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบใน
การแสดงความเห็ น ต่อ งบการเงิน ดังกล่ าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้า พเจ้าไม่ ได้ตรวจสอบงบการเงิน ของ
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศบางแห่งซึ่งรวมอยูใ่ นงบการเงินรวม งบการเงินของบริ ษทั ย่อยเหล่ านั้นมียอดรวม
สิ นทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เป็ นจานวนเงิน 25,917 ล้านบาท และ 22,348 ล้านบาท ตามลาดับ และมี
ยอดรวมรายได้สาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันเป็ นจานวนเงิน 52,893 ล้านบาท และ 50,012 ล้านบาท ตามลาดับ มูลค่า
ตามบัญชี ข องเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศเหล่ า นั้น ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2554 และ 2553 มีจานวนเงิน 4,527
ล้านบาท และ 3,447 ล้านบาท ตามลาดับ และส่ วนแบ่งกาไรสุ ทธิ ตามวิธีส่วนได้เสี ยของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเหล่ านั้น
สาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันมีจานวนเงิน 1,161 ล้านบาท และ 606 ล้านบาท ตามลาดับ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศดังกล่าวตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่น โดยข้าพเจ้าได้รับรายงานของผูส้ อบบัญชี เหล่านั้น และ
ความเห็นของข้าพเจ้าในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับจานวนเงิน ของรายการต่า งๆ ของบริ ษ ทั ย่อ ยและบริ ษ ทั ร่ วมในต่า งประเทศ
เหล่ านั้นได้ถือตามรายงานของผูส้ อบบัญชี อื่ นนั้น
ข้า พเจ้า ได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ที่รับรองทัว่ ไป ซึ่ งก าหนดให้ข า้ พเจ้า ต้อ งวางแผนและ
ปฏิ บตั ิงานเพื่ อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อ มูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึ งการใช้วิ ธี ก ารทดสอบหลัก ฐานประกอบรายการทั้งที่ เ ป็ นจานวนเงิ น และการเปิ ดเผยข้อ มู ล ใน
งบการเงิน การประเมิน ความเหมาะสมของหลักการบัญชี ที่กิ จการใช้แ ละประมาณการเกี่ ยวกับรายการทางการเงิ น ที่
เป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งผูบ้ ริ หารเป็ นผูจ้ ัดทาขึ้น ตลอดจนการประเมินถึ งความเหมาะสมของการแสดงรายการที่ นาเสนอ
ในงบการเงิ น โดยรวม ข้า พเจ้า เชื่ อ ว่า การตรวจสอบดังกล่ า วประกอบกับรายงานของผูส้ อบบัญ ชี อื่ น ตามที่ก ล่ า วถึ ง
ในวรรคแรกให้ขอ้ สรุ ปที่เป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและรายงานของผูส้ อบบัญชีอื่น ตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิ จการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
และ 2553 และผลการดาเนิ น งานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิ จการ และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิน สด
เฉพาะกิ จการสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และ
ของเฉพาะบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ตามลาดับ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
ตามที่ อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และ 3 กิจการได้ใ ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรั บปรุ งใหม่ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ต้ งั แต่ 1 มกราคม 2554 งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งแสดงเปรี ยบเทียบได้ปรับปรุ งใหม่แล้ว

(นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต
เลขทะเบียน 4068
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
22 กุมภาพันธ์ 2555
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