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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
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สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

1.

บริษัทที่ออกหลักทรัพย: บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

1.1

การรับรองความถูกตองโดยกรรมการบริหารและผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของ
บริษัทฯ หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ
ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา
(1)

งบการเงิน และขอ มูลทางการเงิ นที่ป ระกอบเป นสว นหนึ่ งของหนัง สือชี้ ชวน ไดแ สดงขอ มูลอยา ง
ถูกตอ งครบถวนในสาระสํา คัญเกี่ ยวกับ ฐานะการเงิน ผลการดํา เนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริษัทฯ และบริษัทยอยแลว

(2)

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ
ไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว
รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว

(3)

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมี
การปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ
วันที่ 11 กันยายน 2558 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว ซึ่งครอบคลุมถึง
ขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่
อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว
ขาพเจาไดมอบหมายให นายวรวุฒิ ลีนานนท หรือ นางบุปผชาติ มีเจริญ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนา
ดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายวรวุฒิ ลีนานนท หรือ นางบุปผชาติ มีเจริญ กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใช
ขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ
-นายวรวุฒิ ลีนานนท-

1. นายวรวุฒิ ลีนานนท

กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร/
ผูอํานวยการสายอาวุโสสายงาน
กลยุทธและการบริหารสินทรัพย

2. นางบุปผชาติ มีเจริญ

ผูอํานวยการสายอาวุโสสายงาน
การเงินและการบริหาร

-นางบุปผชาติ มีเจริญ-

1. นายวรวุฒิ ลีนานนท

กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร/
ผูอํานวยการสายอาวุโสสายงาน
กลยุทธและการบริหารสินทรัพย

-นายวรวุฒิ ลีนานนท-

2. นางบุปผชาติ มีเจริญ

ผูอํานวยการสายอาวุโสสายงาน
การเงินและการบริหาร

-นางบุปผชาติ มีเจริญ-

ผูรับมอบอํานาจ
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1.2

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองโดยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

ขาพเจา ไดส อบทานข อมูล ในหนังสื อชี้ช วนฉบับนี้ แลว และดว ยความระมัด ระวั งในฐานะกรรมการบริษัท ฯ
ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตอง
แจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ
อัน ควรสงสั ย ว า ข อมู ล ดั ง กลา วไม ถู ก ตอ งครบถว น เป น เท็ จ ทํ า ให ผู อ่ื น สํ า คัญ ผิ ด หรือ ขาดข อ มูล ที่ ค วรตอ งแจ ง ใน
สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นายวรวุฒิ ลีนานนท หรือ นางบุปผชาติ มีเจริญ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้
ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายวรวุฒิ ลีนานนท หรือ นางบุปผชาติ มีเจริญ กํากับไว ขาพเจาจะ
ถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ
-รองศาสตราจารย ดร.
นริศ ชัยสูตร-

1. รองศาสตราจารย ดร. นริศ ชัยสูตร

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา

2. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน

กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

-นายหยกพร
ตันติเศวตรัตน-

3. ศาสตราจารย ดร. บัณฑิต
เอื้ออาภรณ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน

-ศาสตราจารย ดร.
บัณฑิต เอื้ออาภรณ-

4. นายชนินท วองกุศลกิจ

กรรมการ/
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

-นายชนินท วองกุศลกิจ-

กรรมการ/
กรรมการกําหนดคาตอบแทน

-นางสมฤดี ชัยมงคล-

6. นายอัครพงษ ไทยานนท

กรรมการ

-นายอัครพงษ ไทยานนท-

7. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

กรรมการ/
กรรมการกําหนดคาตอบแทน

-นายเมธี เอื้ออภิญญกุล-

กรรมการ/
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

-นายระวิ คอศิร-ิ

5. นางสมฤดี ชัยมงคล

8. นายระวิ คอศิริ
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1. นายวรวุฒิ ลีนานนท

กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร/
ผูอํานวยการสายอาวุโสสายงาน
กลยุทธและการบริหารสินทรัพย

-นายวรวุฒิ ลีนานนท-

2. นางบุปผชาติ มีเจริญ

ผูอํานวยการสายอาวุโสสายงาน
การเงินและการบริหาร

-นางบุปผชาติ มีเจริญ-

ผูรับมอบอํานาจ

สวนที่ 4 หนา 3

สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

2.

ที่ปรึกษาทางการเงิน

2.1

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ขอรับรองวาขาพเจาไดสอบทานขอมูลใน

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลา ว
ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ

ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1. นางอัศวินี ไตลังคะ

กรรมการ

-นางอัศวินี ไตลังคะ-

2. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

กรรมการ

-นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง-
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2.2

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ขอรับรองวาขาพเจาไดสอบทานขอมูลใน

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลา ว
ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ

ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1. นายชอง โท

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

-นายชอง โท-

2. นายพิเชษฐ สิทธิอํานวย

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

-นายพิเชษฐ สิทธิอํานวย-
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2.3

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

บริษัท เดอะ ควอนท กรุป จํากัด
ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ขอรับรองวาขาพเจาไดสอบทานขอมูลใน

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลา ว
ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ

ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1. นายพากพูม วัลลิสุต

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

-นายพากพูม วัลลิสุต-

2. นางสาวนภาลักษณ วัยศิริโรจน

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

-นางสาวนภาลักษณ วัยศิริโรจน-
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