บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล

สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล

บมจ.การบินกรุงเทพ

สวนที่ 4

การรับรองความถูกตองของขอมูล
การเสนอขายหลักทรัพยโดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย
ก.

การรับรองความถูกตองโดยกรรมการบริหารและผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี

ขา พเจ า ได ส อบทานข อ มู ลในแบบแสดงรายการข อ มูล การเสนอขายหลั ก ทรั พ ยฉ บั บ นี้ แ ล ว และด ว ยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา
ขอ มู ล ดั งกล า วถู ก ต องครบถ ว น ไม เ ป นเท็ จ ไม ทํ า ให ผู อื่ นสํ า คั ญผิ ด หรื อ ไม ขาดข อ มู ล ที่ ค วรต อ งแจ งในสาระสํ า คั ญ
นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา
1.
งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพยไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงิน
สดของบริษัทฯ และบริษัทยอยแลว
2.
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ ได
เปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี
การปฏิบัติตามระบบดังกลาว
3.
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ณ วัน ที่ 22 พฤษภาคม 2557 ต อ ผู ส อบบั ญชี และกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ แล ว ซึ่งครอบคลุ มถึ ง
ขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการ
จัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อ เปนหลักฐานว าเอกสารทั้งหมดเป นเอกสารชุด เดียวกันกั บที่ข าพเจ าได รับรองความถู กตอ งแล ว
ขาพเจาไดมอบหมายให นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ หรือนายประดิษฐ ทีฆกุล เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ หรือนายประดิษฐ ทีฆกุล กํากับไว ขาพเจาจะ
ถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1.

นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

รองประธานกรรมการ/
ประธานคณะผูบริหาร

-นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ-

2.

นายพุฒพิ งศ ปราสาททองโอสถ

กรรมการ/กรรมการผูอํานวยการใหญ/
กรรมการรองผูอํานวยการใหญฝาย
ปฏิบัติการ

-นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ-
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3.

4.

นายประดิษฐ ทีฆกุล
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กรรมการ/กรรมการรองผูอํานวยการ
ใหญ
ฝายบริหาร/ผูอํานวยการอาวุโสสํานัก
ผูอํานวยการใหญสังกัดสํานัก
ผูอํานวยการใหญ

นายวิโรจน สติธโรปกรณ

รองผูอํานวยการใหญฝายบัญชี
ชื่อ

ผูรับมอบอํานาจ

นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ

นายประดิษฐ ทีฆกุล

ตําแหนง

-นายประดิษฐ ทีฆกุล-

-นายวิโรจน สติธโรปกรณลายมือชื่อ

กรรมการ/
กรรมการผูอํานวยการใหญ/
กรรมการรองผูอํานวยการ
ใหญฝายปฏิบัติการ

-นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอส-

กรรมการ/
กรรมการรองผูอํานวยการ
ใหญฝายบริหาร/ผูอํานวยการ
อาวุโสสํานักผูอาํ นวยการ
ใหญสังกัดสํานักผูอํานวยการ
ใหญ

-นายประดิษฐ ทีฆกุล-
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ข.
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การรับรองความถูกตองโดยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

ข า พเจ า ได ส อบทานข อ มู ล ในแบบแสดงรายการข อ มู ล การเสนอขายหลั ก ทรั พ ย ฉ บั บ นี้ แ ล ว และด ว ยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่น
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอัน
ควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ขาพเจาไดมอบหมายให นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ หรือนายประดิษฐ ทีฆกุล เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ หรือนายประดิษฐ ทีฆกุล กํากับไว ขาพเจาจะ
ถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

1. พลอากาศเอกเกษตร โรจนนิล

ประธานกรรมการ

ลายมือชื่อ
-พลอากาศเอกเกษตร โรจนนิล-

2. พลตํารวจตรีวิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการ

-พลตํารวจตรีวิสนุ ปราสาททองโอสถ-

3. นายศรีภพ สารสาส

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

-นายศรีภพ สารสาส-

4. พลเอกวิชิต ยาทิพย

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

-พลเอกวิชิต ยาทิพย-

5. นายเจมส แพ็ททริค รูนี่ย

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

-นายเจมส แพ็ททริค รูนี่ย-

ชื่อ

ตําแหนง

ผูรับมอบอํานาจ นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ กรรมการ/
กรรมการผูอํานวยการใหญ/
กรรมการรองผูอํานวยการใหญ
ฝายปฏิบัติการ
นายประดิษฐ ทีฆกุล

กรรมการ/
กรรมการรองผูอํานวยการใหญ
ฝายบริหาร/ผูอํานวยการอาวุโส
สํานักผูอํานวยการใหญสังกัด
สํานักผูอํานวยการใหญ

สวนที่ 4 หนา 3

ลายมือชื่อ
-นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอส-

-นายประดิษฐ ทีฆกุล-

สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล

บมจ.การบินกรุงเทพ

การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
ขาพเจา บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท การบินกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) ขอรับรองวาขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และ
ดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําให
ผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
-นายพิเชษฐ สิทธิอํานวย-

-นางเยาวดี นาคะตะ-

นายพิเชษฐ สิทธิอํานวย
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

นางเยาวดี นาคะตะ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

สวนที่ 4 หนา 4

