รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการบริษัทให้มีการจัดการที่ดีให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป โดยกำ�กับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถ
สะท้อนฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานที่เป็นจริงของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เข้ามาทำ�หน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ
รวมทัง้ มีการเปิดเผยรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามข้อกำ�หนดตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินประจำ�ปี 2556 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ร่วมกับฝ่ายบริหาร และผูส้ อบบัญชีของบริษทั ได้ตรวจสอบแล้ว ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานโดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระ
สำ�คัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายปิยะชาติ   มงคลไชยสิทธิ์)
      กรรมการผู้จัดการ

รายงานประจำ�ปี 2556
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  (นายฐากูร   บุนปาน)
บรรณาธิการอำ�นวยการ

Report on Responsibilities of the Board of Directors
towards the Financial Report
The Company’s Board of Directors realizes the significance of its duties and responsibilities in supervising the
Company’s business to ensure good management in accordance with laws, detailed objectives and the Company’s
Articles of Association, as well as resolutions of the shareholders meetings with integrity and prudence. The Board of
Directors protects the benefits of the Company, shareholders and general investors by ensuring that the Company’s
financial report contains accurate and full accounting records that reflect the Company’s actual financial status and
operational results.
The Company’s Board of Directors establishes the Audit Committee comprising independent directors fully
qualified in accordance with the requirements of the Stock Exchange of Thailand to review and ensure accuracy and
sufficiency of the financial report, including accurate and complete disclosure of connected transactions or transactions
with possible conflict of interest, in compliance with the requirements of the Stock Exchange of Thailand and relevant rules
and regulations. In this regard, the Audit Committee has already reported their performance to the Company’s Board of Directors.
The Company’s Board of Directors is of the opinion that the financial statements for the year 2013 of the Company
and the Subsidiaries, which have been reviewed by the Audit Committee in conjunction with the management, and audited
by the Company’s auditor, reflect accurate financial status and operational results as appropriate in material aspects in
accordance with generally accepted accounting principles.

(Mr.Piyachart Mongkolchaisit)
Managing Director

(Mr.Thakoon Boonparn)
Managing Editor
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