บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
4.1

การเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษทั ที่ออกหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับนี้แล้ว และด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารและผู้ดารงตาแหน่ งบริหารในสายงานการเงินและบัญชี ของบริษัทฯ ข้าพเจ้าขอ
รับ รองว่ า ข้อ มูลดัง กล่า วถู ก ต้อ งครบถ้ว น ไม่ เ ป็ นเท็จ ไม่ ท าให้ผู้อ่ืน สาคัญ ผิด หรือ ไม่ ข าดข้อ มูลที่ควรต้อ งแจ้ง ใน
สาระสาคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีป่ ระกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกีย่ วกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงิน
สดของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยแล้ว
(2)
ข้าพเจ้าเป็ นผู้รบั ผิดชอบต่อการจัดให้บริษทั ฯ มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลทีด่ ี เพื่อให้แน่ ใจว่าบริษทั ฯ
ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญทัง้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแล
ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
(3)
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อการจัดให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้มกี าร
ปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมู ลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 2 มีนาคม 2559 ต่อ
ผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทาทีม่ ชิ อบทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข่ า้ พเจ้าได้ รบั รองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายพจน์ หะริณสุต หรือ นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช คนใดคนหนึ่ง เป็ นผู้ลงลายมือชื่อ
กากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของ นายพจน์ หะริณสุต หรือ นางสาวสัตยา มหัตถนา
พาณิช คนใดคนหนึ่งกากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ขา้ พเจ้าได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว
ข้างต้น
ชื่อ
ตาแหน่ ง
ลายมือชื่อ
กรรมการ /
กรรมการบริหารและจัดการการลงทุน /
นายบัณฑิต สะเพียรชัย
กรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ องค์กร/
นายบัณฑิต สะเพียรชัย
กรรมการบรรษัทภิบาล/
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รองประธานกรรมการ /
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
ประธานกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
นายพจน์ หะริณสุต
นายพจน์ หะริณสุต
สายงานการเงินและบัญชี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช
นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช
สายงานการเงินและบัญชี
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นายก้องเกียรติ กาญจนพันธุ์
นายนพพร สุภาพผล

ผูอ้ านวยการ
ฝา่ ยการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
ผูอ้ านวยการ
ฝา่ ยบัญชีองค์กร

นายก้องเกียรติ กาญจนพันธุ์
นายนพพร สุภาพผล

ผูร้ บั มอบอานาจ
นายพจน์ หะริณสุต

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานการเงินและบัญชี

นายพจน์ หะริณสุต

นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานการเงินและบัญชี

นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับนี้แล้ว และด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู้ ่นื
สาคัญผิด หรือขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข่ า้ พเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มี
เหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายพจน์ หะริณสุต หรือ นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช คนใดคนหนึ่งเป็ นผูล้ ง
ลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของ นายพจน์ หะริณสุต หรือ นางสาวสัตยา
มหัตถนาพาณิช คนใดคนหนึ่งกากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ า้ พเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ
นายพิชยั ชุณหวชิร
พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สวุ รรณ

นายธรรมยศ ศรีช่วย

พลเอก อุทศิ สุนทร
ศาสตราจารย์ ดร. สุชชั วีร์
สุวรรณสวัสดิ ์
นางวิไล ฉัททันต์รศั มี

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ /
กรรมการบรรษัทภิบาล /
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ องค์กร
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ องค์กร
กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ องค์กร
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบรรษัทภิบาล
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ลายมือชื่อ
นายพิชยั ชุณหวชิร
พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์
สุวรรณ

นายธรรมยศ ศรีชว่ ย

พลเอก อุทศิ สุนทร
ศาสตราจารย์ ดร. สุชชั วีร์
สุวรรณสวัสดิ์
นางวิไล ฉัททันต์รศั มี

บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)

นายธีระพงษ์ นิลวรสกุล

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

นายธีระพงษ์ นิลวรสกุล

กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

พลเอก คณิต สาพิทกั ษ์

นายพจน์ หะริณสุต

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานการเงินและบัญชี

นายพจน์ หะริณสุต

นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานการเงินและบัญชี

นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช

พลเอก คณิต สาพิทกั ษ์

ผูร้ บั มอบอานาจ

4.2

การรับรองการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิ น

ข้าพเจ้าในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินของบริษทั ฯ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
บริษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์

กรรมการผูจ้ ดั การ

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์

บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร

กรรมการผูอ้ านวยการ

นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร

ธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน)
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นายพิธาดา วัชรศิรธิ รรม

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มลูกค้าบรรษัท

นายพิธาดา วัชรศิรธิ รรม

นายมานพ เพชรดารงค์สกุล

หัวหน้าธุรกิจขนาดใหญ่ 1

นายมานพ เพชรดารงค์สกุล
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