บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
1.

การรับรองความถูกต้องโดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.1

กรรมการบริหารทุกคนและผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี

ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ /ร่ำงหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้ว
และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะกรรมกำรบริหำรของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบัญชี ข้ำพเจ้ำขอ
รับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ
(1) งบกำรเงิน และข้อมูลทำงกำรเงินที่ป ระกอบเป็ นส่วนหนึ่ง ของแบบแสดงรำยกำรข้อมู ลกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์/ร่ำงหนังสือชี้ชวน ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผล
กำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบต่อกำรจัดให้บริษัทมีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผย
ข้อมูลในส่วนที่เป็นสำระสำคัญทั้งของบริษัทอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมระบบดังกล่ำว
(3) ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบต่อกำรจัดให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมระบบดั ง กล่ ำ ว และข้ ำ พเจ้ ำ ได้ แ จ้ ง ข้ อ มู ล กำรประเมิ น ระบบกำรควบคุ ม ภำยใน ณ วั น ที่ 26
พฤศจิกำยน 2555 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและ
กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระทำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำร
จัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่ข้ำพเจ้ำได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว
ข้ำพเจ้ำได้มอบหมำยให้นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร หรือนำยรังสรรค์ พวงปรำง เป็นผู้ลงลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำ
ด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของนำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร หรือนำยรังสรรค์ พวงปรำง กำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำ
ไม่ใช่ข้อมูลที่ข้ำพเจ้ำได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นำยศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนำรักษ์

ประธำนกรรมกำรบริหำร

นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร

กรรมกำรบริหำร

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ

นำงฉัตรแก้ว คชเสนี

กรรมกำรบริหำร

นางฉัตรแก้ว คชเสนี
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นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์
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นำยรังสรรค์ พวงปรำง

กรรมกำรบริหำร

นายรังสรรค์ พวงปราง

นำยพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พำนิช

กรรมกำรบริหำร

นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช

นำงสุขวสำ ภูชัชวนิชกุล

ผู้อำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร

กรรมกำรบริษัท

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ

นำยรังสรรค์ พวงปรำง

กรรมกำรบริษัท

นายรังสรรค์ พวงปราง
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1.2

กรรมการท่านอื่นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์นอกจาก 1.1

ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์/ร่ำงหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้ว และ
ด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะกรรมกำรบริษัท ข้ำพเจ้ำไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ
ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนแล้ว และไม่มีเหตุ
อั น ควรสงสั ย ว่ ำ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ ำ วไม่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น เป็ น เท็ จ ท ำให้ ผู้อื่ น สำคั ญ ผิ ด หรื อ ขำดข้ อ มู ล ที่ ค วรต้ อ งแจ้ ง ใน
สำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำได้มอบหมำยให้นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร หรือนำยรังสรรค์ พวงปรำง เป็นผู้ลงลำยมือชื่อกำกับ
เอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของนำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร หรือนำยรังสรรค์ พวงปรำง กำกับไว้
ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น
ชื่อ
พล.ต.อ.สุนทร ซ้ำยขวัญ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธำนกรรมกำรบริ ษั ท ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำร
อิสระ

พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ
นางเลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์

นำงเลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์

กรรมกำรบริษัท

นำยเทียร เมฆำนนท์ชัย

กรรมกำรบริษั ท กรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรอิสระ

นายเทียร เมฆานนท์ชัย

กรรมกำรบริษั ท กรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรอิสระ

นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์

นำยสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร

กรรมกำรบริษัท

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ

นำยรังสรรค์ พวงปรำง

กรรมกำรบริษัท

นายรังสรรค์ พวงปราง
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2.

การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน

ข้ำพเจ้ำในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินของบริษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ /ร่ำงหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควร
ต้องแจ้งในสำระสำคัญ

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
บริษัท เซจแคปปิตอล จากัด
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นำยธนำธิป วิทยะสิรินันท์

กรรมกำรผู้จัดกำร

นายธนาธิป วิทยะสิรินันท์

นำงศรัณยำ กระแสเศียร

รองกรรมกำรผู้จัดกำร

นางศรัณยา กระแสเศียร

ส่วนที่ 4 - หน้ำ 4

