บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
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ส่วนที่ 4
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 4
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์โดยบริษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ ฉบับนี้แล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะ
กรรมกำรที่เป็ นผู้บริหำรของบริษทั ฯ หรือผูด้ ำรงตำแหน่ งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบัญชี ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผอู้ ่นื สำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรอง
ว่ำ
(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ ได้
แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของ
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยแล้ว
(2) ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อกำรจัดให้บริษทั ฯมีระบบกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ดเี พื่อให้แน่ ใจว่ำบริษทั ฯได้เปิ ดเผยข้อมูล
ในส่วนที่เป็ นสำระสำคัญ ทัง้ ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุม ดูแลให้ม ีกำร
ปฏิบตั ติ ำมระบบดังกล่ำว
(3) ข้ำพเจ้ำเป็ นผู้รบั ผิดชอบต่อกำรจัดให้บริษทั ฯมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดแี ละควบคุมดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ิตำม
ระบบดังกล่ำว และข้ำพเจ้ำได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 17 มิถุนำยน 2556 ต่อ
ผูส้ อบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯแล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ
ระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทัง้ กำรกระทำทีม่ ชิ อบทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย
ในกำรนี้ เพื่อ เป็ น หลักฐำนว่ำ เอกสำรทัง้ หมดเป็ น เอกสำรชุด เดียวกัน กับ ที่ข้ำพเจ้ำได้ร บั รองควำมถูก ต้อ งแล้ว ข้ำพเจ้ำได้
มอบหมำยให้ นำงอิง ภำสกรนที หรือ นำยปรีชำ อัจฉรำนนท์ เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใด
ไม่มลี ำยมือชื่อของ นำงอิง ภำสกรนที หรือ นำยปรีชำ อัจฉรำนนท์ กำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่ขำ้ พเจ้ำได้รบั รอง
ควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น
ชื่อ – สกุล
นำยตัน ภำสกรนที

ตำแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร

ลำยมือชื่อ
- นายตัน ภาสกรนที -

นำงอิง ภำสกรนที

กรรมกำร

- นางอิง ภาสกรนที -

นำยปรีชำ อัจฉรำนนท์

กรรมกำร

- นายปรีชา อัจฉรานนท์ -

นำยวิโรจน์ สุภำสูรย์

กรรมกำร

- นายวิโรจน์ สุภาสูรย์ -

นำยธนพันธุ์ คงนันทะ

กรรมกำร

- นายธนพันธุ์ คงนันทะ -

ชื่อ – สกุล
นำงอิง ภำสกรนที

ตำแหน่ ง
กรรมกำร

ลำยมือชื่อ
- นางอิง ภาสกรนที -

นำยปรีชำ อัจฉรำนนท์

กรรมกำร

- นายปรีชา อัจฉรานนท์ -

ผู้รบั มอบอำนำจ
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กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์โดยบริษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อ มูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะ
กรรมกำรบริษทั ฯ ข้ำพเจ้ำไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทำให้ผอู้ ่นื สำคัญผิด หรือขำด
ข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
ในกำรนี้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทัง้ หมดเป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่ขำ้ พเจ้ำได้สอบทำนแล้ว และไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่ำ
ข้อ มู ล ดัง กล่ ำ วไม่ถู กต้อ งครบถ้ว น เป็ น เท็จ ท ำให้ผู้อ่ืน ส ำคัญ ผิด หรือ ขำดข้อ มูล ที่ค วรต้อ งแจ้ง ในสำระส ำคัญ ข้ำ พเจ้ำ ได้
มอบหมำยให้ นำงอิง ภำสกรนที หรือ นำยปรีชำ อัจฉรำนนท์ เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใด
ไม่มลี ำยมือชื่อของ นำงอิง ภำสกรนที หรือ นำยปรีชำ อัจฉรำนนท์ กำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขำ้ พเจ้ำได้สอบทำน
แล้วดังกล่ำวข้ำงต้น
ชื่อ
นำงสำวอำรยำ พำนิชำยุนนท์

ตำแหน่ ง
กรรมกำร

ลำยมือชื่อ
- นางสาวอารยา พานิชายุนนท์ -

พลอำกำศตรีณฐั วรรธน์ นิมมลธนำกรณ์

กรรมกำร

- พลอากาศตรีณฐั วรรธน์ นิมมลธนากรณ์-

นำยประสำน ลิม้ พิพฒ
ั นกุล

กรรมกำร

- นายประสาน ลิ้มพิพฒ
ั นกุล -

นำยอิสสระชัย เดชำฤทธิ ์

กรรมกำร

- นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ -

ตำแหน่ ง
กรรมกำร

ลำยมือชื่อ
- นางอิง ภาสกรนที -

กรรมกำร

- นายปรีชา อัจฉรานนท์ -

ผู้รบั มอบอำนำจ
ชื่อ – สกุล
นำงอิง ภำสกรนที
นำยปรีชำ อัจฉรำนนท์
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กำรรับรองกำรปฏิ บตั ิ งำนของที่ปรึกษำทำงกำรเงิ น
ข้ำพเจ้ำ บริษทั ทีป่ รึกษำ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินของบริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ขอรับรองว่ำ
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผอู้ ่นื สำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่
ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพัน
บริษทั ที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงิ น
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ ง

ดร. ก้องเกียรติ โอภำสวงกำร

ประธำนกรรมกำร

- ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ -

นำยเล็ก สิขรวิทย

กรรมกำร

- นายเล็ก สิขรวิทย -
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ลำยมือชื่อ

