บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
4.1

การเสนอขายหลักทรัพยโดยบริษัททีอ่ อกหลักทรัพย

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารและผูดํารงตําแหนงบริหารในสายงานการเงินและบัญชีของบริษัทฯ ขาพเจาขอ
รับ รองว า ข อ มูล ดั ง กลา วถู ก ตอ งครบถ ว น ไม เ ป นเท็ จ ไม ทํ า ใหผู อื่ น สํ าคั ญ ผิ ด หรื อ ไม ข าดขอ มู ล ที่ ควรต อ งแจ ง ใน
สาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา
(1)
งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงิน
สดของบริษัทฯ และบริษัทยอยแลว
(2)
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ
ไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแล
ใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3)
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 2 มีนาคม 2559 ตอ
ผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว
ขาพเจาไดมอบหมายให นายพจน หะริณสุต หรือ นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช คนใดคนหนึ่ง เปนผูลงลายมือชื่อ
กํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายพจน หะริณสุต หรือ นางสาวสัตยา มหัตถนา
พาณิช คนใดคนหนึ่งกํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาว
ขางตน
ชื่อ
ตําแหนง
ลายมือชื่อ
กรรมการ /
กรรมการบริหารและจัดการการลงทุน /
นายบัณฑิต สะเพียรชัย
กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกร/
นายบัณฑิต สะเพียรชัย
กรรมการบรรษัทภิบาล/
กรรมการผูจัดการใหญ
รองประธานกรรมการ /
นายชัยวัฒน โควาวิสารัช
นายชัยวัฒน โควาวิสารัช
ประธานกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน
รองกรรมการผูจัดการใหญ
นายพจน หะริณสุต
นายพจน หะริณสุต
สายงานการเงินและบัญชี
ผูชวยกรรมการผูจ ัดการใหญ
นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช
นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช
สายงานการเงินและบัญชี
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นายกองเกียรติ กาญจนพันธุ
นายนพพร สุภาพผล
ผูรับมอบอํานาจ

ผูอํานวยการ
ฝายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ
ผูอํานวยการ
ฝายบัญชีองคกร

นายกองเกียรติ กาญจนพันธุ
นายนพพร สุภาพผล

นายพจน หะริณสุต

รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานการเงินและบัญชี

นายพจน หะริณสุต

นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช

ผูชวยกรรมการผูจ ัดการใหญ
สายงานการเงินและบัญชี

นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่น
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมี
เหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นายพจน หะริณสุต หรือ นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช คนใดคนหนึ่งเปนผูลง
ลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายพจน หะริณสุต หรือ นางสาวสัตยา
มหัตถนาพาณิช คนใดคนหนึ่งกํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ
นายพิชยั ชุณหวชิร
พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษสุวรรณ

นายธรรมยศ ศรีชวย
พลเอก อุทิศ สุนทร
ศาสตราจารย ดร. สุชชั วีร
สุวรรณสวัสดิ์
นางวิไล ฉัททันตรัศมี

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
กรรมการ /
กรรมการบรรษัทภิบาล /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกร
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกร
กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกร
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบรรษัทภิบาล
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ลายมือชื่อ
นายพิชยั ชุณหวชิร
พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ
สุวรรณ
นายธรรมยศ ศรีชว ย
พลเอก อุทิศ สุนทร
ศาสตราจารย ดร. สุชัชวีร
สุวรรณสวัสดิ์
นางวิไล ฉัททันตรัศมี
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นายธีระพงษ นิลวรสกุล

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

นายธีระพงษ นิลวรสกุล

กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน /
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

พลเอก คณิต สาพิทักษ

นายพจน หะริณสุต

รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานการเงินและบัญชี

นายพจน หะริณสุต

นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช

ผูชวยกรรมการผูจ ัดการใหญ
สายงานการเงินและบัญชี

นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช

พลเอก คณิต สาพิทักษ
ผูรับมอบอํานาจ

4.2

การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน

ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ขอรับรองวาขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการ
ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา
ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวนไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายแมนพงศ เสนาณรงค

กรรมการผูจัดการ

นายแมนพงศ เสนาณรงค

บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายกิตติพงษ เลิศวนางกูร

กรรมการผูอ ํานวยการ

นายกิตติพงษ เลิศวนางกูร

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายพิธาดา วัชรศิรธิ รรม

รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมลูกคาบรรษัท

นายพิธาดา วัชรศิริธรรม

นายมานพ เพชรดํารงคสกุล

หัวหนาธุรกิจขนาดใหญ 1

นายมานพ เพชรดํารงคสกุล
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