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สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
4.1

การเสนอขายหลักทรัพยโดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย

ขา พเจา ได ส อบทานขอ มู ล ในแบบแสดงรายการขอ มู ล การเสนอขายหลั ก ทรั พย ฉ บั บนี้ แ ล ว และด วยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวาขอมูล
ดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้
ขาพเจาขอรับรองวา
(1) งบการเงิ น และข อมู ล ทางการเงิ น ที่ ประกอบเป น สว นหนึ่ง ของแบบแสดงรายการขอ มู ล การเสนอขาย
หลักทรัพย ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว
(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผย
ขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแล
ใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน
2557 ต อ ผู ส อบบั ญ ชี แ ละกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท แล ว ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง ข อ บกพร อ งและการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการ
จัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว
ขาพเจาไดมอบหมายให นายนพดล ปนสุภา หรือ นางวนิดา บุญภิรักษ คนใดคนหนึ่งเปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว
ทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายนพดล ปนสุภา หรือ นางวนิดา บุญภิรักษ คนใดคนหนึ่งกํากับไว
ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ
นายนพดล ปนสุภา
นางวนิดา บุญภิรักษ

ชื่อ
นายนพดล ปนสุภา

ตําแหนง
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน / กรรมการผูจัดการใหญ
ผูจัดการฝาย สายงานการเงินและบัญชี
ผูรับมอบอํานาจ
ตําแหนง
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน / กรรมการผูจัดการใหญ
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ลายมือชื่อ
นายนพดล ปนสุภา
นางวนิดา บุญภิรักษ

ลายมือชื่อ
นายนพดล ปนสุภา
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นางวนิดา บุญภิรักษ

ผูจัดการฝาย สายงานการเงินและบัญชี

นางวนิดา บุญภิรักษ

ขา พเจา ได ส อบทานขอ มู ล ในแบบแสดงรายการขอ มู ล การเสนอขายหลั ก ทรั พย ฉ บั บนี้ แ ล ว และด วยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญ
ผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอัน
ควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ขาพเจาไดมอบหมายให นายนพดล ปนสุภา หรือ นางวนิดา บุญภิรักษ คนใดคนหนึ่งเปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว
ทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายนพดล ปนสุภา หรือ นางวนิดา บุญภิรักษ คนใดคนหนึ่งกํากับไว
ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายสุรงค บูลกุล

ประธานกรรมการ

นายสุรงค บูลกุล

นายณอคุณ สิทธิพงศ

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายณอคุณ สิทธิพงศ

นายจุลสิงห วสันตสิงห

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

นายจุลสิงห วสันตสิงห

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน

พล.อ.ท.สุทธิพงษ อินทรียงค

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

พล.อ.ท.สุทธิพงษ อินทรียงค

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ

กรรมการอิสระ

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

กรรมการ /
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

นายสุพัฒนพงษ พันธมเี ชาว

กรรมการ

นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว

นายอธิคม เติบศิริ

กรรมการ

นายอธิคม เติบศิริ

นายปฏิภาณ สุคนธมาน

กรรมการ

นายปฏิภาณ สุคนธมาน
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นายสมชัย วงศวฒ
ั นศานต

กรรมการ

นายสมชัย วงศวัฒนศานต

ชื่อ

ผูรับมอบอํานาจ
ตําแหนง

ลายมือชื่อ

4.2

นายนพดล ปนสุภา

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน / กรรมการผูจัดการใหญ

นายนพดล ปนสุภา

นางวนิดา บุญภิรักษ

ผูจัดการฝาย สายงานการเงินและบัญชี

นางวนิดา บุญภิรักษ

การรับรองการปฏิบัตหิ นาทีข่ องที่ปรึกษาทางการเงิน

ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ขอรับรองวาขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการ
ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา
ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวนไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
ชื่อ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

ตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหาร

ลายมือชื่อ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

นายพูลพัฒน ศรีเปลง

กรรมการบริหาร

นายพูลพัฒน ศรีเปลง

บริษัทหลักทรัพย ฟนนั ซา จํากัด
ชื่อ
นายกิตติพงษ เลิศวนางกูร

ตําแหนง
กรรมการผูอํานวยการ

ลายมือชื่อ
นายกิตติพงษ เลิศวนางกูร

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
ชื่อ
นายพิธาดา วัชรศิริธรรม

ตําแหนง
กรรมการ

ลายมือชื่อ
นายพิธาดา วัชรศิริธรรม

นายชาตรี จันทรงาม

กรรมการ

นายชาตรี จันทรงาม
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