บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

แบบ 69-1

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนีแ้ ลว
และดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษทั ฯหรือผูด ํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดัง
กลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผอู น่ื สําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับ
รองวา
(1)! งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลัก
ทรัพย ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกีย่ วกับฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษทั ฯและบริษทั ยอยแลว
(2)! ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลทีด่ เี พือ่ ใหแนใจวาบริษทั ไดเปดเผย
ขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทัง้ ของบริษทั ฯและบริษทั ยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทัง้ ควบคุมดู
แลใหมกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกลาว
(3)! ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในทีดีและควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 17
พฤศจิกายน 2546 ตอผูส อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทัง้ การกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการ
จัดทํารายงานทางการเงินของบริษทั ฯและบริษทั ยอย
ในกรณีนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทัง้ หมดเปนเอกสารทีข่ า พเจาไดรบั รองความถูกตองทีเ่ ปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให “นายนนทวัฒน ทองมี” เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนีไ้ วทกุ หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือ
ชื่อของ “นายนนทวัฒน ทองมี” กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอ มูลทีข่ า พเจาไดรบั รองความถูกตองของขอมูลไว
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชือ่

ประธานกรรมการบริหาร

อนุชา สิหนาทกถากุล

2. นายธนากร ลีละสิริ

กรรมการบริหาร

ธนากร ลีละสิริ

3. นายวีรนันท ปตปุ กรณ

กรรมการบริหาร

วีรนันท ปตปุ กรณ

4. นายนนทวัฒน ทองมี

กรรมการบริหารและกรรมการผูจ ดั การ

นนทวัฒน ทองมี

ตําแหนง

ลายมือชือ่

กรรมการผูจ ดั การ

นนทวัฒน ทองมี

1. นายอนุชา สิหนาทกถากุล

ชื่อ
ผูรับมอบอํานาจ นายนนทวัฒน ทองมี

- สวนที่ 4 หนาที่ 1 -
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แบบ 69-1

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนีแ้ ลว
และดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการของบริษทั ฯ ขาพเจาไมมเี หตุอนั ควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผอู น่ื
สําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในกรณีนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทัง้ หมดเปนเอกสารทีข่ า พเจาไดรบั รองความถูกตองทีเ่ ปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให “นายนนทวัฒน ทองมี” เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนีไ้ วทกุ หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือ
ชื่อของ “นายนนทวัฒน ทองมี” กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชือ่

ประธานกรรมการ

ประวิช รัตนเพียร

2. พลโทถวัลยา ประภาพันธ

กรรมการ

ถวัลยา ประภาพันธ

3. นางสุพร วัธนเวคิน

กรรมการ

สุพร วัธนเวคิน

4. นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย

ประธานกรรมการตรวจสอบ

สุคนธ กาญจนาลัย

5. พลตํารวจตรีสนุ ทร บุญเรือง

กรรมการตรวจสอบ

สุนทร บุญเรือง

6. นางสุมาลี อองจริต

กรรมการตรวจสอบ

สุมาลี อองจริต

ตําแหนง

ลายมือชือ่

กรรมการผูจ ดั การ

นนทวัฒน ทองมี

1. ดร. ประวิช รัตนเพียร

ชื่อ

ผูรับมอบอํานาจ นายนนทวัฒน ทองมี

- สวนที่ 4 หนาที่ 2 -
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การรับรองการปฏิบตั หิ นาทีข่ องทีป่ รึกษาทางการเงิน
ขาพเจาในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย ขอรับรองวา ขาพเจา
(1)! ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผอู น่ื สําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่
ควรตองแจงในสาระสําคัญ
(2)! ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษทั ในอนาคตแลว เห็นวาสมมติฐานไดจดั ทําขึ้นอยางสมเหตุสมผล
และมีการอธิบายผลกระทบตอบริษทั หรือผูล งทุนอยางชัดเจนเพียงพอ
เวนแตเรื่องตัวเลขในงบการเงินและรายละเอียดของขอพิพากทางกฎหมายทีร่ ะบุในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลัก
ทรัพยนี้ ทีข่ า พเจาใชขอ มูลจาก
(1)! ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ คือ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และ
(2)! ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ คือ บริษทั ทีป่ รึกษากฎหมายสากล จํากัด
ซึ่งขาพเจาเห็นวาเปนผูเ ชีย่ วชาญในเรือ่ งดังกลาวเปนอยางดี

ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชือ่

1. นายสุเทพ พีตกานนท

ประธานกรรมการบริหาร

สุเทพ พีตกานนท

2. นายโยชิโนริ มิซุนุมา

กรรมการอํานวยการ

โยชิโนริ มิซุนุมา

- สวนที่ 4 หนาที่ 3 -

