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สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล

การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา
ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทแลว
(2) ขาพเจาเปนผูรั บผิ ดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอ มูลที่ดี เพื่อใหแ นใจวาบริษัท ได
เปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญของบริษัทอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี
การปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบั ติต ามระบบดัง กลา ว และข าพเจ าได แ จ งข อ มู ล การประเมิ นระบบการควบคุม ภายใน ณ วัน ที่
18 กรกฎาคม 2554 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรอง
และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบ
ตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท
ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว
ขาพเจาไดมอบหมายให นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี หรือ นางสาวสกุณา บายเจริญ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว
ทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี หรือ นางสาวสกุณา บายเจริญ กํากับไว
ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1. นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี

กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร

-นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี-

2. นางสาวสกุณา บายเจริญ

กรรมการ และรองประธานเจาหนาที่บริหาร

-นางสาวสกุณา บายเจริญ-

3. นายปรีชา ชุณหชัชวาล

กรรมการ และเจาหนาที่บริหารสายงานปฏิบัติการ

-นายปรีชา ชุณหชัชวาล-

4. นางสาวแสงอรุณ โตศาสตร

เจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

-นางสาวแสงอรุณ โตศาสตร-

ผูรับมอบอํานาจ
ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1. นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี

กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร

-นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี-

2. นางสาวสกุณา บายเจริญ

กรรมการ และรองประธานเจาหนาที่บริหาร

-นางสาวสกุณา บายเจริญ-

ชื่อ

สวนที่ 4

การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําให
ผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลวและไมมี
เหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี หรือ นางสาวสกุณา บายเจริญ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับ
เอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี หรือ นางสาวสกุณา บายเจริญ
กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1.

นายเมตตา จารุจินดา

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

-นายเมตตา จารุจินดา-

2.

นายศุภกฤต เมฆภานุวัฒน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

-นายศุภกฤต เมฆภานุวัฒน-

3.

นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

-นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ-

4.

นายศรีสันต จิตรวรนันท

กรรมการ

-นายศรีสันต จิตรวรนันท-

5.

นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬหรักข

กรรมการ

-นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬหรักข-

ผูรับมอบอํานาจ
ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1. นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี

ประธานเจาหนาที่บริหาร

-นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี-

2. นางสาวสกุณา บายเจริญ

รองประธานเจาหนาที่บริหาร

-นางสาวสกุณา บายเจริญ-

ชื่อ
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การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความ
ระมั ด ระวังในฐานะผูมีอํ านาจลงนามผูก พันนิติบุ ค คล ข าพเจาไมมีเ หตุ อัน ควรสงสัย วา ข อ มูลดัง กลาวไมถูกตอ ง
ครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมี
เหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นายศรีสันต จิตรวรนันท หรือนางสาวณฤดี เมฆภานุวัฒน เปนผูลงลายมือชื่อ
กํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายศรีสันต จิตรวรนันท หรือนางสาวณฤดี เมฆ
ภานุวัฒน กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1. Yannick Roussety

กรรมการ

-Yannick Roussety-

2. Bilal Ibrahim Sassa

กรรมการ

-Bilal Ibrahim Sassa-

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ

ลายมือชื่อ

1. นายศรีสันต จิตรวรนันท

ผูรับมอบอํานาจ

-นายศรีสันต จิตรวรนันท-

2. นางสาวณฤดี เมฆภานุวัฒน

ผูรับมอบอํานาจ

-นางสาวณฤดี เมฆภานุวัฒน-

สวนที่ 4

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพยที่เจาของหลักทรัพยไดระบุไวในแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท
หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไม
ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทแลว
(2) ขาพเจ าเปนผูรับ ผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัท ได
เปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญของบริษัทอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี
การปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 18
กรกฎาคม 2554 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรอง
และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบ
ตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท
ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว
ขาพเจาไดมอบหมายให นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี หรือ นางสาวสกุณา บายเจริญ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว
ทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี หรือ นางสาวสกุณา บายเจริญ กํากับไว
ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1. นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี

กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร

-นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี-

2. นางสาวสกุณา บายเจริญ

กรรมการ และรองประธานเจาหนาที่บริหาร

-นางสาวสกุณา บายเจริญ-

3. นายปรีชา ชุณหชัชวาล

กรรมการ และเจาหนาที่บริหารสายงานปฏิบัติการ

-นายปรีชา ชุณหชัชวาล-

เจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

-นางสาวแสงอรุณ โตศาสตร-

ชื่อ

ผูรับมอบอํานาจ
ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1.

นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี

กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร

-นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี-

2.

นางสาวสกุณา บายเจริญ

กรรมการ และรองประธานเจาหนาที่บริหาร

-นางสาวสกุณา บายเจริญ-

4. นางสาวแสงอรุณ โตศาสตร

สวนที่ 4

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําให
ผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลวและไมมี
เหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี หรือ นางสาวสกุณา บายเจริญ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับ
เอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี หรือ นางสาวสกุณา บายเจริญ
กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

-นายเมตตา จารุจินดา-

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

-นายศุภกฤต เมฆภานุวัฒน-

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

-นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ-

4. นายศรีสันต จิตรวรนันท

กรรมการ

-นายศรีสันต จิตรวรนันท-

5. นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬหรักข

กรรมการ

-นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬหรักข-

ผูรับมอบอํานาจ
ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1. นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี

กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร

-นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี-

2. นางสาวสกุณา บายเจริญ

กรรมการ และรองประธานเจาหนาที่บริหาร

-นางสาวสกุณา บายเจริญ-

1.
2.

นายเมตตา จารุจินดา
นายศุภกฤต เมฆภานุวัฒน

3. นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ

ชื่อ

สวนที่ 4

การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ขอรับรองวาขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจา
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวนไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายประเสริฐ ภัทรดิลก

กรรมการผูอํานวยการ

-นายประเสริฐ ภัทรดิลก-

สวนที่ 4

