ส่ วนที่ 4

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัั มมาำน)

ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ ำพเจ้ ำไ ้ สอบทำ)ข้ อมูลใ)า)ังสือนีน้ ว)ฉบับ)ี ้แล้ ว และ ้ วยควำมระมั ระวังใ)ฐำ)ะกัรรมกัำรบริ าำร
ของบริ ษัทารื อผู้ ำรงตำแา)่งบริ าำรสูงสุ ใ)สำยงำ)บัญนี ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ ข้ อมูล งั กัล่ำวถูกัต้ องครบถ้ ว) ไม่
เป็ )เท็จ ไม่ทำใา้ ผ้ อู ื่)สำคัญผิ ารื อไม่ขำ ข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งใ)สำระสำคัญ )อกัจำกั)ี ้ ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ
(1) งบกัำรเงิ)และข้ อมูลทำงกัำรเงิ)ที่ประกัอบเป็ )ส่ว)า)ึ่งของา)ังสือนี ้นว)ไ ้ แส งข้ อมูลอย่ำงถูกัต้ อง
ครบถ้ ว)ใ)สำระสำคัญเกัี่ยวกัับฐำ)ะกัำรเงิ) ผลกัำร ำเ)ิ)งำ) และกัระแสเงิ)ส ของบริ ษัทแล้ ว
(2) ข้ ำพเจ้ ำเป็ )ผู้รับ ผิ นอบต่อกัำรจั ใา้ บ ริ ษั ทมี ระบบกัำรเปิ เผยข้ อมูลที่ ี เพื่ อใา้ แ)่ใจว่ำบริ ษั ทไ ้
เปิ เผยข้ อมูลใ)ส่ว)ที่เป็ )สำระสำคัญทังของบริ
้
ษัทอย่ำงถูกัต้ องครบถ้ ว)แล้ ว รวมทังควบคุ
้
ม แู ลใา้ มี
กัำรปฏิบตั ิตำมระบบ งั กัล่ำว
(3) ข้ ำพเจ้ ำเป็ )ผู้รับผิ นอบต่อกัำรจั ใา้ บริ ษัทมีระบบกัำรควบคุมภำยใ)ที่ ี และควบคุม ูแลใา้ มีกัำร
ปฏิ บั ติ ต ำมระบบ ั ง กัล่ ำ ว และข้ ำพเจ้ ำไ ้ แจ้ งข้ อมู ล กัำรประเมิ ) ระบบกัำรควบคุ ม ภำยใ)
ณ วั)ที่ 17 สิงาำคม 2558 ต่อผู้สอบบัญนี และกัรรมกัำรตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึง
ข้ อบกัพร่ องและกัำรเปลี่ย)แปลงที่สำคัญของระบบกัำรควบคุมภำยใ) รวมทังกัำรกัระท
้
ำที่มินอบที่
อำจมีผลกัระทบต่อกัำรจั ทำรำยงำ)ทำงกัำรเงิ)ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ใ)กัำร)ี ้ เพื่อเป็ )าลักัฐำ)ว่ำเอกัสำรทังาม
้ เป็ )เอกัสำรนุ เ ียวกัั)กัับ ที่ข้ำพเจ้ ำไ ้ รับรองควำมถูกัต้ องแล้ ว
ข้ ำพเจ้ ำไ ้ มอบามำยใา้ )ำงปรี ญำภรณ์ ตังเผ่
้ ำศักั ิ์ )ำงสำวปรี ยำพรรณ ภูวกัุล ารื อ)ำยปยุต ภูวกัุลวงศ์ เป็ )ผู้ลง
ลำยมื อ นื่ อ กั ำกัั บ เอกัสำร)ี ไ้ ว้ ทุ กั า)้ ำ ้ วย าำกัเอกัสำรใ ไม่ มี ล ำยมื อ นื่ อ ของ)ำงปรี ญ ำภรณ์ ตั ง้ เผ่ ำ ศั กั ิ์
)ำงสำวปรี ยำพรรณ ภูวกัุล ารื อ)ำยปยุต ภูวกัุลวงศ์ กัำกัับไว้ ข้ ำพเจ้ ำจะถือว่ำไม่ใน่ข้อมูลที่ข้ำพเจ้ ำไ ้ สอบทำ)แล้ ว
งั กัล่ำวข้ ำงต้ )

ส่ว)ที่ 4

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัั มมาำน)

กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร และผู้ดารงตาแหน่ งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี – การเงิน
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. )ำงปรี ญำภรณ์ ตังเผ่
้ ำศักั ิ์

กัรรมกัำร / ประธำ)กัรรมกัำรบริ าำร

นางปรี ญาภรณ์ ตัง้ เผ่าศักดิ์

2. )ำงสำวปรี ยำพรรณ ภูวกัุล

กัรรมกัำร /กัรรมกัำรบริ าำร

นางสาวปรี ยาพรรณ ภูวกุล

3. )ำยปยุต ภูวกัุลวงศ์

กัรรมกัำร /กัรรมกัำรบริ าำร

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

4. )ำย ิสรณ์ นำตรูปะมัย

รองกัรรมกัำรผู้อำ)วยกัำร

นายดิ สรณ์ ชาตรู ปะมัย

5. )ำยไพโรจ)์ รุจิรวณิน

รองกัรรมกัำรผู้อำ)วยกัำร

นายไพโรจน์ รุจิรวณิ ช

6. )ำยสมบุญ เศรษฐ์ ส)ั ติพงศ์

รองกัรรมกัำรผู้อำ)วยกัำร

นายสมบุญ เศรษฐ์ สนั ติ พงศ์

7. )ำยรณณรงค์ เ นบูรณะ

ผู้จั กัำรฝ่ ำยบัญนี / กัรรมกัำรบริ าำร

นายรณณรงค์ เดชบูรณะ

8. )ำยฉัตร )ัย เส)่า์มิตร

ผู้จั กัำรฝ่ ำยกัำรเงิ) / กัรรมกัำรบริ าำร

นายฉัตรดนัย เสน่ห์มิตร

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

กัรรมกัำร / ประธำ)กัรรมกัำรบริ าำร /
กัรรมกัำรผู้อำ)วยกัำร
กัรรมกัำร / กัรรมกัำรบริ าำร /
รองกัรรมกัำรผู้อำ)วยกัำร
กัรรมกัำร / กัรรมกัำรบริ าำร /
รองกัรรมกัำรผู้อำ)วยกัำร

นางปรี ญาภรณ์ ตัง้ เผ่าศักดิ์

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ
1. )ำงปรี ญำภรณ์ ตังเผ่
้ ำศักั ิ์
2. )ำงสำวปรี ยำพรรณ ภูวกัุล
3. )ำยปยุต ภูวกัุลวงศ์

ส่ว)ที่ 4

นางสาวปรี ยาพรรณ ภูวกุล
นายปยุต ภูวกุลวงศ์

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัั มมาำน)

ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ ำพเจ้ ำไ ้ สอบทำ)ข้ อมูลใ)า)ังสือนีน้ ว)ฉบับ)ีแ้ ล้ ว และ ้ วยควำมระมั ระวังใ)ฐำ)ะกัรรมกัำรบริ ษั ท
ข้ ำพเจ้ ำไม่มีเาตุอ)ั ควรสงสัยว่ำ ข้ อมูล งั กัล่ำวไม่ถกัู ต้ องครบถ้ ว) เป็ )เท็จ ทำใา้ ผ้ อู ื่)สำคัญผิ ารื อขำ ข้ อมูลที่ควร
ต้ องแจ้ งใ)สำระสำคัญ
ใ)กัำร)ี ้ เพื่อเป็ )าลักัฐำ)ว่ำเอกัสำรทังาม
้
เป็ )เอกัสำรนุ เ ียวกัั)กัับที่ข้ำพเจ้ ำไ ้ สอบทำ)แล้ ว และไม่มี
เาตุอ)ั ควรสงสัยว่ำ ข้ อมูล งั กัล่ำวไม่ถกัู ต้ องครบถ้ ว) เป็ )เท็จ ทำใา้ ผ้ อู ื่)สำคัญผิ ารื อขำ ข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งใ)
สำระส ำคั ญ ข้ ำพ เจ้ ำไ ้ ม อบ า ม ำย ใา้ ) ำงป รี ญ ำภ รณ์ ตั ง้ เผ่ ำ ศั กั ิ์ ) ำงสำวป รี ย ำพ รรณ ภู ว กัุ ล
ารื อ )ำยปยุต ภูวกัุลวงศ์ เป็ ) ผู้ลงลำยมื อ นื่ อ กัำกัับ เอกัสำร)ี ไ้ ว้ ทุกั า)้ ำ ้ ว ย าำกัเอกัสำรใ ไม่มี ลำยมื อ นื่ อ ของ
)ำงปรี ญำภรณ์ ตังเผ่
้ ำศักั ์ิ )ำงสำวปรี ยำพรรณ ภูวกัุล ารื อ )ำยปยุต ภูวกัุลวงศ์ กัำกัับไว้ ข้ ำพเจ้ ำจะถือว่ำไม่ใน่
ข้ อมูลที่ข้ำพเจ้ ำไ ้ สอบทำ)แล้ ว งั กัล่ำวข้ ำงต้ )
กรรมการบริษัท
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

)ำยอ)ั)ต์ วรธิติพงศ์

กัรรมกัำรอิสระ / ประธำ)กัรรมกัำรบริ ษัท

นายอนันต์ วรธิ ติพงศ์
พลเอกสิ ทธิ ศกั ดิ์ เทภาสิ ต

)ำยสุนำติ เาล่ำปรี ำ

กัรรมกัำรอิสระ / ประธำ)กัรรมกัำร
ตรวจสอบ
กัรรมกัำรอิสระ / กัรรมกัำรตรวจสอบ

)ำยพ)ิต ภูจ่ ิ) ำ

กัรรมกัำรอิสระ / กัรรมกัำรตรวจสอบ

นายพนิ ต ภู่จินดา

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

กัรรมกัำร / ประธำ)กัรรมกัำรบริ าำร /
กัรรมกัำรผู้อำ)วยกัำร
กัรรมกัำร / กัรรมกัำรบริ าำร /
รองกัรรมกัำรผู้อำ)วยกัำร
กัรรมกัำร / กัรรมกัำรบริ าำร /
รองกัรรมกัำรผู้อำ)วยกัำร

นางปรี ญาภรณ์ ตัง้ เผ่าศักดิ์

พลเอกัสิทธิศกัั ์ิ เทภำสิต

นายสุชาติ เหล่าปรี ดา

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ
1. )ำงปรี ญำภรณ์ ตังเผ่
้ ำศักั ์ิ
2. )ำงสำวปรี ยำพรรณ ภูวกัุล
3. )ำยปยุต ภูวกัุลวงศ์

ส่ว)ที่ 4

นางสาวปรี ยาพรรณ ภูวกุล
นายปยุต ภูวกุลวงศ์

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัั มมาำน)

ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ ำพเจ้ ำใ)ฐำ)ะที่ปรึกัษำทำงกัำรเงิ)ของบริ ษัทที่ออกัาลักัทรัพย์ ขอรับรองว่ำข้ ำพเจ้ ำไ ้ สอบทำ)ข้ อมูลใ)
า)ังสือนี ้นว)ฉบับ)ี ้แล้ ว และ ้ วยควำมระมั ระวังใ)ฐำ)ะที่ปรึ กัษำทำงกัำรเงิ) ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำข้ อมูล งั กัล่ำว
ถูกัต้ อง ครบถ้ ว) ไม่เป็ )เท็จ ไม่ทำใา้ ผ้ อู ื่)สำคัญผิ ารื อไม่ขำ ข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งใ)สำระสำคัญ

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันทีป่ รึกษาทางการเงิน
บริษัท ฟิ นเน็กซ์ แอ๊ ดไวเซอรี่ จากัด
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

)ำยวรนำติ ทวยเจริ ญ

กัรรมกัำรผู้จั กัำร

นายวรชาติ ทวยเจริ ญ

ส่ว)ที่ 4

