บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ข้ ำพเจ้ ำได้ สอบทำนข้ อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วย
ควำมระมัดระวังในฐำนะกรรมกำรบริ หำรของบริ ษัทฯหรื อผู้ดำรงตำแหน่งบริ หำรสูงสุด ในสำยงำนบัญชี ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ
ข้ อมูลดังกล่ำวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ ผ้ อู ื่นสำคัญผิด หรื อไม่ขำดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสำระสำคัญ นอกจำกนี ้
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ
1) งบกำรเงินและข้ อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบเป็ นส่วนหนึง่ ของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ได้
แสดงข้ อมูลอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วนในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของ
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยแล้ ว
2) ข้ ำพเจ้ ำเป็ นผู้รับผิดชอบต่อกำรจัดให้ บริ ษัทฯมีระบบกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดีเพื่อให้ แน่ใจว่ำบริ ษัทฯได้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลในส่วนที่เป็ นสำระสำคัญทังของบริ
้
ษัทฯและบริ ษัทย่อยอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มี
กำรปฏิบตั ิตำมระบบดังกล่ำว
3) ข้ ำพเจ้ ำเป็ นผู้รับผิดชอบต่อกำรจัดให้ บริ ษัทฯมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีและควบคุมดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิตำม
ระบบดังกล่ำว และข้ ำพเจ้ ำได้ แจ้ งข้ อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2557
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัทฯแล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและกำรเปลี่ยนแปลงที่
สำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทังกำรกระท
้
ำที่มิชอบที่อำจมีผลต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของ
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
ในกำรนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทังหมดเป็
้
นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่ข้ำพเจ้ ำได้ รับรองควำมถูกต้ องแล้ ว ข้ ำพเจ้ ำ
ได้ มอบหมำยให้ นายสมบูรณ์ วงศ์ รัศมีและนายพงษ์ ศักดิ์ นันตวรรณกุล เป็ นผู้ลงลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี ้ไว้ ทกุ หน้ ำ
ด้ วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของ นายสมบูรณ์ วงศ์ รัศมีและนายพงษ์ ศักดิ์ นันตวรรณกุล กำกับไว้ ข้ ำพเจ้ ำจะถือ
ว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่ข้ำพเจ้ ำได้ รับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่ำวข้ ำงต้ น
ชื่อ-สกุล
1. นายสุรชัย โชติจุฬางกูร

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร

2. นายชัชวาล พงษ์ สุทธิมนัส

กรรมการบริหาร

3. นายพิรุณ ลิมปิ วิวัฒน์ กุล

กรรมการบริหาร

4. นางปั ญจพร โชติจุฬางกูร

กรรมการบริหาร

5. นายสมบูรณ์ วงศ์ รัศมี

กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

6. นายพงษ์ ศกั ดิ์ นันตวรรณกุล

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ

7. นายศิริชัย ประพันธ์ ธุรกิจ

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ

ส่วนที่ 4 หน้ ำที่ 1

ลายมือชื่อ

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

8. นางกานต์ สุดา แสนสุทธิ์

กรรมการบริหาร
และผู้อานวยการอาวุโส
-สายงานการเงินและบัญชี

9. นายพรเทพ เถียรทวี

ผู้อานวยการอาวุโส-สายงานบริหารโครงการ

10. นางวันทนีย์ วุฒอิ นิ ทร์

ผู้อานวยการอาวุโส-สายงานทรัพยากรมนุษย์

11. น.ส.จุฑามาศ วิภากรวิทย์

ผู้อานวยการอาวุโสสายงานการขายและการตลาด

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ-สกุล
1.นายสมบูรณ์ วงศ์ รัศมี
2. นายพงษ์ ศกั ดิ์ นันตวรรณกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

______________________________

กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผู้จัดการ

ส่วนที่ 4 หน้ ำที่ 2

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ ำพเจ้ ำได้ สอบทำนข้ อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วย
ควำมระมัดระวังในฐำนะกรรมกำรบริ ษัท ข้ ำพเจ้ ำไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำข้ อมูลดังกล่ำ วไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทำให้
ผู้อื่นสำคัญผิด หรื อขำดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสำระสำคัญ
ในกำรนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทังหมดเป็
้
นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่ข้ำพเจ้ ำได้ สอบทำนแล้ ว และไม่มีเหตุอนั ควร
สงสัยว่ำข้ อมูลดังกล่ำวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทำให้ ผ้ อู ื่นสำคัญผิด หรื อขำดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสำระสำคัญ ข้ ำพเจ้ ำ
ได้ มอบหมำยให้ นายสมบูรณ์ วงศ์ รัศมีและนายพงษ์ ศักดิ์ นันตวรรณกุล เป็ นผู้ลงลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี ้ไว้ ทกุ หน้ ำ
ด้ วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของ นายสมบูรณ์ วงศ์ รัศมีและนายพงษ์ ศักดิ์ นันตวรรณกุล กำกับไว้ ข้ ำพเจ้ ำจะถือ
ว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่ข้ำพเจ้ ำได้ สอบทำนแล้ วดังกล่ำวข้ ำงต้ น

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

1. นายพลากร สุวรรณรัฐ

ประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ

2. นายไชยยศ เหมะรัชตะ

กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายสมชัย บุญนาศิริ

กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

4. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ

กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

5. น.ส.ชฏารัตน์ อนันตกูล

ลายมือชื่อ

กรรมการบริษัท

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ-สกุล
1. นายสมบูรณ์ วงศ์ รัศมี
2. นายพงษ์ ศกั ดิ์ นันตวรรณกุล

ตาแหน่ ง
กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผู้จัดการ

ส่วนที่ 4 หน้ ำที่ 3

ลายมือชื่อ
__________________________

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

การรับรองการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงิน
ข้ ำพเจ้ ำ บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ในฐำนะทีป่ รึกษำกำรเงินของ
บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ขอรับรองว่ำข้ ำพเจ้ ำได้ สอบทำนข้ อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ (แบบ 69-1) ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยควำมระมัดระวังในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ ข้ อมูล
ดังกล่ำวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ ผ้ อู ื่นสำคัญผิด หรือไม่ขำดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสำระสำคัญ เว้ นแต่ข้อมูลใน
เรื่ อง รายงานการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน ของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์นี ้ ที่ข้ำพเจ้ ำใช้ ข้อมูลจำก
บริษัท ไทยประเมินราคาลินน์ ฟิ ลลิปส์ จากัด ซึง่ ข้ ำพเจ้ ำเห็นว่ำเป็ นผู้เชี่ยวชำญในเรื่ องนี ้เป็ นอย่ำงดี
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

1. นายมนตรี ศรไพศาล

กรรมการบริหาร

2. นายภูษิต แก้ วมงคลศรี

กรรมการบริหาร

ส่วนที่ 4 หน้ ำที่ 4

ลายมือชื่อ

