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สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล

สวนที่ 4 หนาที่ 1

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริหารของบริษัท หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูล ที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา
1. งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ไดแสดง
ขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแลว
2. ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัท ได เปดเผยขอมูลในสวนที่
เปนสาระสําคัญของบริษัทอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
3. ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 ต อผูสอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจา
ไดมอบหมายให ดร. วิจิตร เตชะเกษม หรือ นายธนพรรจน ตันติวัฒนวิจิตร ทานใดทานหนึ่งเปนผูลงลายมือชื่อกํากับ
เอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ ดร. วิจิตร เตชะเกษม หรือ นายธนพรรจน ตันติวัฒนวิจิตร ทาน
ใดทานหนึ่ง กํากับ ไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ
ดร. วิจิตร
นายมนตรี
นายธนพรรจน
นางสาวธนาพา

เตชะเกษม
ประจันพาณิชย
ตันติวัฒนวิจิตร
เตชะเกษม

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี
นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแลงามกูล
นายอนุพงศ
ตั้งปณิธานนันท
นายพัฒนพงษ คงคารัตน
นายสมชาย
นายจักรพันธุ

หงษา
สวัสดิเทพ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผูจัดการทั่วไป
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
ผูจัดการฝายธุรการ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผูชวยผูจัดการทั่วไปสาย
บัญชีและการเงิน ผูจัดการฝายการเงิน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร/ผูจัดการฝายขายและการตลาด/
ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษยและกิจการทั่วไป
กรรมการบริหาร/ผูจัดการฝายเทคนิคบริการ
กรรมการบริหาร/ผูจัดการฝายบัญชี

วิจิตร เตชะเกษม
มนตรี ประจันพาณิชย
ธนพรรจน ตันติวัฒนวิจิตร
ธนาพา เตชะเกษม

สวนที่ 4 หนาที่ 1

ปานจิต ฉิมพาลี
สุภาพรรณ เยี่ยมแลงามกูล
อนุพงศ ตั้งปณิธานนันท
พัฒนพงษ คงคารัตน
สมชาย หงษา
จักรพันธุ สวัสดิเทพ

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาาชน)

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
ดร. วิจิตร

เตชะเกษม

นายธนพรรจน ตันติวัฒนวิจิตร

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการ

วิจิตร เตชะเกษม

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผูจัดการทั่วไป

ธนพรรจน ตันติวัฒนวิจิตร

สวนที่ 4 หนาที่ 2

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด
หรือขาดขอมูล ที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอัน
ควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ขาพเจาไดมอบหมายใหดร. วิจิตร เตชะเกษม หรือ นายธนพรรจน ตันติวัฒนวิจิตร ทานใดทานหนึ่งเปนผูลงลายมือชื่อกํากับ
เอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของดร. วิจิตร เตชะเกษม หรือ นายธนพรรจน ตันติวัฒนวิจิตร ทานใด
ทานหนึ่ง กํากั บไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการ

โชติศักดิ์ อาสภวิริยะ

นายแพทยมานิต ธีระตันติกานนท

กรรมการอิสระ

มานิต ธีระตันติกานนท

นายโตสิต

กรรมการอิสระ

โตสิต วิสาลเสสถ

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ระพีพัฒน สวนศิลปพงศ

นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

เกียรติพร ศิริชัยสกุล

นายธเนตร

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ธเนตร ขําเชิดชูไชย

นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ

วิสาลเสสถ

นายระพีพัฒน สวนศิลปพงศ

ขําเชิดชูไชย

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
ดร. วิจิตร

เตชะเกษม

นายธนพรรจน ตันติวัฒนวิจิตร

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการ

วิจิตร เตชะเกษม

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผูจัดการทั่วไป

ธนพรรจน ตันติวัฒนวิจิตร

สวนที่ 4 หนาที่ 3

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาาชน)

สวนที่ 4
การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน) ขอรับรองวา ขาพเจาไดสอบทาน
ขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน
ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

ชื่อ
1. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา

2. นายชูพงศ ธนเศรษฐกร

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร

สุรพล ขวัญใจธัญญา

กรรมการผูจัดการ สายวาณิชธนกิจ

ชูพงศ ธนเศรษฐกร

สวนที่ 4 หนาที่ 4

