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สวนที่ 4 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

4.1 การเสนอขายหลักทรัพยโดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย 

ก. การรับรองความถูกตองโดยกรรมการบริหารและผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัทฯหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคญัผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยไดแสดง
ขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯและ
บริษัทยอยแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯไดเปดเผยขอมูลใน
สวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทฯและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ตอผูสอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัท
ยอย 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาได
มอบหมายให นายประชา พัทธยากร เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นาย
ประชา พัทธยากร กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

 ช่ือ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ ประธานกรรมการบริหาร  -นายวัฒนชัย วิไลลักษณ-

2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ กรรมการบริหาร -นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ- 

3. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ กรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการ /  
รักษาการผูอํานวยการฝายการตลาดและการขาย 

-นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ- 

4. นายศิริชัย รัศมีจันทร กรรมการบริหาร 
 

-นายศิริชัย รัศมีจันทร- 

5. นายประชา พัทธยากร กรรมการบรหิาร 
 

-นายประชา พัทธยากร- 

6. นางสาวดวงกมล ตันตระบัณฑิตย ผูจัดการอาวุโสสวนบัญชี /  
รักษาการผูจัดการฝายการเงินและบัญชี 

-นางสาวดวงกมล ตันตระบัณฑิตย- 
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ผูรับมอบอํานาจ 

 ช่ือ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. นายประชา พัทธยากร กรรมการ -นายประชา พัทธยากร- 
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ข. การรับรองความถูกตองโดยกรรมการที่ไมเปนกรรมการบริหาร 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูล
ที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา 
ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาได
มอบหมายให นายประชา พัทธยากร เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นาย
ประชา พัทธยากร  กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 

 ช่ือ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. นายวิชัย ศรีขวัญ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

-นายวิชัย ศรีขวัญ- 

2. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

-นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ- 

3. นายแพทยระเฑียร ศรีมงคล กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

-นายแพทยระเฑียร ศรีมงคล- 

4. นายแพทยไพโรจน บุญคงชื่น กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ -นายแพทยไพโรจน บุญคงชื่น- 

5. นายธนานันท วิไลลักษณ กรรมการ -นายธนานันท วิไลลักษณ- 

 

ผูรับมอบอํานาจ 

 ช่ือ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. นายประชา พัทธยากร กรรมการ  -นายประชา พัทธยากร-
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4.2 การเสนอขายหลักทรัพยโดยเจาของหลักทรัพย 

ก. การรับรองความถูกตองโดยบริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวัง ในฐานะผูมี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด
หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา 
ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวนเปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาได
มอบหมายให นายประชา พัทธยากร เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นาย
ประชา พัทธยากร  กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 

 ช่ือ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ กรรมการ / กรรมการผูจัดการใหญ / รักษาการ
ประธานสายธุรกิจ Technology Related 
Business 

-นายวัฒนชัย วิไลลักษณ- 

2. นายศิริชัย รัศมีจันทร กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร -นายศิริชัย รัศมีจันทร- 
 

ผูรับมอบอํานาจ 

 ช่ือ ตําแหนงในบรษิัทฯ ลายมือชื่อ 

1. นายประชา พัทธยากร กรรมการ -นายประชา พัทธยากร- 
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ข. การรับรองความถูกตองโดยกรรมการบริหารและผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพยที่เจาของหลักทรัพยไดระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการ
เสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทฯหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด
ในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยไดแสดง
ขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯและ
บริษัทยอยแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯไดเปดเผยขอมูลใน
สวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทฯและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาวและขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ตอผูสอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการ
ควบคุมภายในรวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาได
มอบหมายให นายประชา พัทธยากร เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นาย
ประชา พัทธยากร กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

 ช่ือ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ ประธานกรรมการบริหาร -นายวัฒนชัย วิไลลักษณ- 

2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ กรรมการบริหาร -นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ- 

3. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ กรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการ /  
รักษาการผูอํานวยการฝายการตลาดและการขาย 

-นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ- 

4. นายศิริชัย รัศมีจันทร กรรมการบริหาร 
 

-นายศิริชัย รัศมีจันทร- 

5. นายประชา พัทธยากร กรรมการบริหาร 
 

-นายประชา พัทธยากร- 

6. นางสาวดวงกมล ตันตระบัณฑิตย ผูจัดการอาวุโสสวนบัญชี /  
รักษาการผูจัดการฝายการเงินและบัญชี 

-นางสาวดวงกมล ตันตระบัณฑิตย- 

ผูรบัมอบอํานาจ 

 ช่ือ ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1. นายประชา พัทธยากร กรรมการ -นายประชา พัทธยากร- 
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ค. การรับรองความถูกตองโดยกรรมการที่ไมเปนกรรมการบริหาร 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูล
ที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา 
ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาได
มอบหมายให นายประชา พัทธยากร  เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นาย
ประชา พัทธยากร  กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 

 ช่ือ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. นายวิชัย ศรีขวัญ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

-นายวิชัย ศรีขวัญ- 

2. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

-นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ- 

3. นายแพทยระเฑียร ศรีมงคล กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

-นายแพทยระเฑียร ศรีมงคล- 

4. นายแพทยไพโรจน บุญคงชื่น กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ -นายแพทยไพโรจน บุญคงชื่น- 

5. นายธนานันท วิไลลักษณ กรรมการ -นายธนานันท วิไลลักษณ- 

 

ผูรับมอบอํานาจ 

 ช่ือ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. นายประชา พัทธยากร กรรมการ -นายประชา พัทธยากร- 
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การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน 

ขาพเจา บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด 
(มหาชน) ขอรับรองวาขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความ
ระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด 
หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน 

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

 

 
 -นายพิเชษฐ สิทธิอํานวย-

  
 -นายชอง โท-

นายพิเชษฐ สิทธิอํานวย  นายชอง โท 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

 


