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สวนที่ 4

การรับรองความถูกตองของขอมูล

สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล

บมจ.การบินกรุงเทพ

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
4.1

การเสนอขายหลักทรัพยโดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหาร
ของบริษัทฯ หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปน
เท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา
1.
งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของรางหนังสือชี้ชวนไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงินผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว
2.
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผย
ขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกลาว
3.
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาวและขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายในณวันที่13 มีนาคม 2556ตอผูสอบ
บัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลวซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการ
ควบคุมภายในรวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว
ขาพเจาไดมอบหมายใหนายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ หรือนายธวัชวงค ธะนะสุมิต หรือนายประดิษฐ ทีฆกุล เปนผูลง
ลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถหรือนายธวัช
วงค ธะนะสุมิตหรือนายประดิษฐ ทีฆกุลกํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูล
แลวดังกลาวขางตน
ชื่อ
1. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
2. นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
3. นายธวัชวงค ธะนะสุมิต

4. นายประดิษฐ ทีฆกุล

5. นายวิโรจน สติธโรปกรณ

ตําแหนง
รองประธานกรรมการ/ประธานคณะผูบริหาร
กรรมการ/กรรมการผูอํานวยการใหญ/
กรรมการรองผูอํานวยการใหญ ฝายปฎิบัติการ
กรรมการ/กรรมการรองผูอํานวยการใหญฝายวางแผน
ยุทธศาสตร/รองผูอํานวยการใหญ
ฝายโภชนาการ
กรรมการ/กรรมการรองผูอํานวยการใหญฝายบริหาร/
ผูอํานวยการอาวุโสสํานักผูอํานวยการใหญสังกัดฝาย
สํานักผูอํานวยการใหญ
รองผูอํานวยการใหญฝายบัญชี

สวนที่ 4 หนา 1

ลายมือชื่อ

สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล

ผูรับมอบอํานาจ

บมจ.การบินกรุงเทพ

ชื่อ
นายพุฒิพงศปราสาททองโอสถ

ตําแหนง
กรรมการ/กรรมการ
ผูอํานวยการใหญ/กรรมการ
รองผูอํานวยการใหญ
ฝายปฎิบัติการ

นายธวัชวงค ธะนะสุมิต

กรรมการ/กรรมการรอง
ผูอํานวยการใหญฝายวางแผน
ยุทธศาสตร/รองผูอ ํานวยการใหญ
ฝายโภชนาการ

นายประดิษฐทีฆกุล

กรรมการ/กรรมการรอง
ผูอํานวยการใหญฝายบริหาร/
ผูอํานวยการอาวุโสสํานัก
ผูอํานวยการใหญสังกัดฝาย
สํานักผูอํานวยการใหญ

สวนที่ 4 หนา 2

ลายมือชื่อ

สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล

บมจ.การบินกรุงเทพ

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัทฯ
ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตอง
แจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอัน
ควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ขาพเจาไดมอบหมายให นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ หรือนายธวัชวงค ธะนะสุมิต หรือนายประดิษฐ ทีฆกุล เปนผูลง
ลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ หรือนายธวัช
วงค ธะนะสุมิต หรือนายประดิษฐทีฆกุลกํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ
1. พลอากาศเอกเกษตร โรจนนิล

ตําแหนง
ประธานกรรมการ

2. พลตํารวจตรีวิสนุ ปราสาททองโอสถ

กรรมการ

3. นายศรีภพ สารสาส

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4. พลเอกวิชิต ยาทิพย

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

5. นายเจมส แพ็ททริค รูนี่ย

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

ผูรับมอบอํานาจ

ลายมือชื่อ

ชื่อ
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ

ตําแหนง
กรรมการ/กรรมการผูอํานวยการใหญ/
กรรมการรองผูอํานวยการใหญฝายปฎิบัติ
การ

นายธวัชวงค ธะนะสุมิต

กรรมการ/กรรมการรอง
ผูอํานวยการใหญฝายวางแผนยุทธศาสตร/
รองผูอํานวยการใหญฝายโภชนาการ

นายประดิษฐ ทีฆกุล

กรรมการ/กรรมการรองผูอํานวยการ
ใหญฝายบริหาร/ผูอํานวยการอาวุโส
สํานักผูอํานวยการใหญสังกัดฝายสํานัก
ผูอํานวยการใหญ

สวนที่ 4 หนา 3

ลายมือชื่อ

สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล

4.2

บมจ.การบินกรุงเทพ

การเสนอขายหลักทรัพยโดยเจาของหลักทรัพย

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวัง ขาพเจาไมมีเหตุอันควร
สงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอัน
ควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ขาพเจาไดมอบหมายใหนายธวัชวงค ธะนะสุมิตเปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี
ลายมือชื่อของนายธวัชวงค ธะนะสุมิตกํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ

ลายมือชื่อ

นางสาวปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ

ผูรับมอบอํานาจ

ชื่อ
นายธวัชวงค ธะนะสุมิต

ตําแหนง
กรรมการ/กรรมการรอง
ผูอํานวยการใหญฝายวางแผน
ยุทธศาสตร/รองผูอํานวยการ
ใหญฝายโภชนาการ

สวนที่ 4 หนา 4

ลายมือชื่อ

สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล

บมจ.การบินกรุงเทพ

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพยที่เจาของหลักทรัพยไดระบุไวในรางหนังสือ
ชี้ชวนฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสาย
งานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวนไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของรางหนังสือชี้ชวนไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว
(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ ไดเปดเผย
ขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลวรวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกลาว
(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกลาวและขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่13 มีนาคม 2556ตอผูสอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุม
ภายในรวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว
ขาพเจาไดมอบหมายใหนายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ หรือนายธวัชวงค ธะนะสุมิต หรือนายประดิษฐ ทีฆกุล เปนผูลง
ลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ หรือนายธวัช
วงค ธะนะสุมิต หรือนายประดิษฐ ทีฆกุลกํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูล
แลวดังกลาวขางตน
ชื่อ
1. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
2. นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
3. นายธวัชวงค ธะนะสุมิต

4. นายประดิษฐ ทีฆกุล

5. นายวิโรจน สติธโรปกรณ

ตําแหนง
รองประธานกรรมการ/ประธานคณะผูบริหาร
กรรมการ/กรรมการผูอํานวยการใหญ/
กรรมการรองผูอํานวยการใหญ ฝายปฎิบัติการ
กรรมการ/กรรมการรองผูอํานวยการใหญฝาย
วางแผนยุทธศาสตร/รองผูอํานวยการใหญ
ฝายโภชนาการ
กรรมการ/กรรมการรองผูอํานวยการใหญฝาย
บริหาร/ผูอํานวยการอาวุโสสํานัก
ผูอํานวยการใหญสังกัดฝายสํานัก
ผูอํานวยการใหญ
รองผูอํานวยการใหญฝายบัญชี

สวนที่ 4 หนา 5

ลายมือชื่อ

สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล

ผูรับมอบอํานาจ

ชื่อ
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ

บมจ.การบินกรุงเทพ

ตําแหนง
กรรมการ/กรรมการ
ผูอํานวยการใหญ/กรรมการ
รองผูอํานวยการใหญ
ฝายปฎิบัติการ

นายธวัชวงค ธะนะสุมิต

กรรมการ/กรรมการรอง
ผูอํานวยการใหญฝายวางแผน
ยุทธศาสตร/รองผูอ ํานวยการใหญ
ฝายโภชนาการ

นายประดิษฐ ทีฆกุล

กรรมการ/กรรมการรอง
ผูอํานวยการใหญฝายบริหาร/
ผูอํานวยการอาวุโสสํานัก
ผูอํานวยการใหญสังกัดฝาย
สํานักผูอํานวยการใหญ

สวนที่ 4 หนา 6

ลายมือชื่อ

สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล

บมจ.การบินกรุงเทพ

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจา
ไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอัน
ควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ขาพเจาไดมอบหมายใหนายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ หรือนายธวัชวงค ธะนะสุมิต หรือนายประดิษฐ ทีฆกุล เปนผูลง
ลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ หรือนายธวัช
วงค ธะนะสุมิต หรือนายประดิษฐ ทีฆกุลกํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน

ชื่อ
1. พลอากาศเอกเกษตร โรจนนิล

ตําแหนง
ประธานกรรมการ

2. พลตํารวจตรีวิสนุ ปราสาททองโอสถ

กรรมการ

3. นายศรีภพ สารสาส

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4. พลเอกวิชิต ยาทิพย

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

5. นายเจมส แพ็ททริค รูนี่ย

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

ผูรับมอบอํานาจ

ชื่อ
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ

นายธวัชวงค ธะนะสุมิต

นายประดิษฐ ทีฆกุล

ลายมือชื่อ

ตําแหนง
กรรมการ/กรรมการผูอํานวยการ
ใหญ/กรรมการรองผูอํานวยการใหญ
ฝายปฎิบัติการ
กรรมการ/กรรมการรองผูอํานวยการ
ใหญฝายวางแผนยุทธศาสตร/รอง
ผูอํานวยการใหญฝายโภชนาการ
กรรมการ/กรรมการรองผูอํานวยการ
ใหญฝายบริหาร/ผูอํานวยการอาวุโส
สํานักผูอํานวยการใหญสังกัดฝาย
สํานักผูอํานวยการใหญ

สวนที่ 4 หนา 7

ลายมือชื่อ

สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล

บมจ.การบินกรุงเทพ

สวนที่ 4 หนา 8

