บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
4.1

การรับรองความถูกต้องโดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

4.1.1 กรรมการบริหารทุกท่านและผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
ในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอ
รับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญที่เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท
และบริษัทย่อยแล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล
ในส่วนที่เป็นสาระสาคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ต่อผู้สอบ
บัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้
นางศิริพร ศาตวินท์ หรือ นายโชติก รัศมีทินกรกุล หรือ นายรุจนันท์ ศาตวินท์ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางศิริพร ศาตวินท์ หรือ นายโชติก รัศมีทินกรกุล หรือ นาย
รุจนันท์ ศาตวินท์ กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล
ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โชติก รัศมีทินกรกุล

นางศิริพร ศาตวินท์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ศิริพร ศาตวินท์

นายรุจนันท์ ศาตวินท์

กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

รุจนันท์ ศาตวินท์

.

ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ธานินทร์ กัมทรทิพย์

..

นายโชติก รัศมีทินกรกุล

นายธานินทร์ กัมทรทิพย์

ส่วนที่ 4

.

.

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โชติก รัศมีทินกรกุล

.

นางศิริพร ศาตวินท์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ศิริพร ศาตวินท์

.

นายรุจนันท์ ศาตวินท์

กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

รุจนันท์ ศาตวินท์

.

นายโชติก รัศมีทินกรกุล
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4.1.2 กรรมการท่านอื่นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ นอกจาก 4.1.1
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
ในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าว ไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับ ที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอัน
ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทาให้ผู้อื่ นสาคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางศิริพร ศาตวินท์ หรือ นายโชติก รัศมีทินกรกุล หรือ นายรุจนันท์ ศาตวินท์ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้
ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี ลายมือชื่อของ นางศิริพร ศาตวินท์ หรือ นายโชติก
รัศมีทินกรกุล หรือ นายรุจนันท์ ศาตวินท์ กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว ดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ไพบูลย์ เสรีววิ ัฒนา

.

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

อัมพร เรืองประเสริฐกุล

.

นายศักดา หาญบุญตรง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ศักดา หาญบุญตรง

.

นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

สุวิทย์ มโนมัยยานนท์

.

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โชติก รัศมีทินกรกุล

.

นางศิริพร ศาตวินท์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ศิริพร ศาตวินท์

.

นายรุจนันท์ ศาตวินท์

กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

รุจนันท์ ศาตวินท์

.

นายไพบูลย์ เสรีวิวฒ
ั นา
นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ - สกุล
นายโชติก รัศมีทินกรกุล

ส่วนที่ 4

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

4.2

การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน

ข้า พเจ้า ในฐานะที่ป รึก ษาทางการเงิน ของบริษั ทที่ ออกหลั กทรัพ ย์ ขอรับ รองว่ าข้ า พเจ้า ได้ สอบทานข้อ มูลใน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสาคัญ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
ที่ปรึกษาทางการเงิน

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร

กรรมการ

ไพบูลย์ นลินทรางกูร

.

2. นายชาตรี จันทรงาม

กรรมการ

ชาตรี จันทรงาม

.
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