สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหาร หรือ ผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีของบริษัท ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไม
เปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ไดแสดงขอมูล
อยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแลว
(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน
สาระสําคัญของบริษัทอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการ
กระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาได
มอบหมายให นายสุ วิ น ไกรภู เ บศ เป น ผู ล งลายมื อ ชื่ อ กํ า กั บ เอกสารนี้ ไ ว ทุ ก หน า ด ว ย หากเอกสารใดไม มี ล ายมื อ ชื่ อ ของ
นายสุวิน ไกรภูเบศ กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
กรรมการบริหาร และ ผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ
1. นายสุวิน ไกรภูเบศ

ตําแหนง

ลายมือชือ่

ประธานเจาหนาที่บริหาร

สุวิน ไกรภูเบศ

2. นางธัญญาภรณ ไกรภูเบศ

รองประธานเจาหนาที่บริหาร

ธัญญาภรณ ไกรภูเบศ

3. นางชญานณณ
ั ท เขื่อนพันธ

กรรมการบริหาร

ชญานณัณท เขือ่ นพันธ

4. นายปรัชญา เลวัน

กรรมการบริหาร

ปรัชญา เลวัน

5. นายสุรพล เพชรกลึง

กรรมการบริหาร
และผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี

สุรพล เพชรกลึง

6. นางสาวศิริการย พัฑฒิวีระนนท

กรรมการบริหาร

ศิริการย พัฑฒิวีระนนท

7. นายณัฐพงษ เขื่อนพันธ

กรรมการบริหาร

ณัฐพงษ เขื่อนพันธ

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
นายสุวิน ไกรภูเบศ

ตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหาร
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ลายมือชื่อ
สุวิน ไกรภูเบศ

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาได
มอบหมายให นายสุ วิ น ไกรภู เ บศ เป น ผู ล งลายมื อ ชื่ อ กํ า กั บ เอกสารนี้ ไ ว ทุ ก หน า ด ว ย หากเอกสารใดไม มี ล ายมื อ ชื่ อ ของ
นายสุวิน ไกรภูเบศ กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
กรรมการบริษทั
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ
1. พลโทเผด็จ จารุจินดา

2. นายพีระพงษ กิติเวชโภคาวัฒน

3. พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย

4. นายวิบูลย พจนาลัย

ตําแหนง

ลายมือชือ่

ประธานกรรมการบริษัท
และ กรรมการอิสระ

เผด็จ จารุจินดา

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

พีระพงษ กิติเวชโภคาวัฒน

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

อรรถพล ศรีสังวาลย

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

วิบูลย พจนาลัย

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
นายสุวิน ไกรภูเบศ

ตําแหนง

ลายมือชือ่

ประธานเจาหนาที่บริหาร

สุวิน ไกรภูเบศ
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การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
ขาพเจาบริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้
จํากัด (มหาชน) ขอรับรองวา ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล ฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะที่
ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตอง
แจงในสาระสําคัญ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ชื่อ

1. นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ

2. นายสตีเวน คิน-ไว โล

ตําแหนง

ลายมือชือ่

ประธานเจาหนาที่บริหาร

ปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ

กรรมการบริหาร

สตีเวน คิน-ไว โล
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