บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล

สวนที่ 4 หนา 1

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
“ ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผู
อื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญอันอาจทําใหบุคคลผูเขาซื้อหลักทรัพยเสียหาย และขาพเจาทราบวาหาก
ขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามที่ขาพเจาใหคํารับรองไว ผูจองซื้อหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสียหายจากขาพเจาไดตามมาตรา
82 หรือมาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหง
พระราชบัญญัติเดียวกันดวย
ในกรณีนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมด เปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมาย
ใหนายเดวิด เอช จาง เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายเดวิด เอช จาง
กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว ”
ชื่อ
นายสตีเวน วายจาง

ตําแหนง
ประธานกรรมการ

ลายมือชื่อ
นายสตีเวน วายจาง

ชื่อผูรับมอบอํานาจ
นายเดวิด เอช จาง

ตําแหนง
กรรมการ

ลายมือชื่อ
นายเดวิด เอช จาง

สวนที่ 4 หนา 2

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
“ ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผู
อื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญอันอาจทําใหบุคคลผูเขาซื้อหลักทรัพยเสียหาย และขาพเจาทราบวาหาก
ขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามที่ขาพเจาใหคํารับรองไว ผูจองซื้อหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสียหายจากขาพเจาไดตามมาตรา
82 หรือมาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหง
พระราชบัญญัติเดียวกันดวย
ในกรณีนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมด เปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมาย
ใหนายเดวิด เอช จาง เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายเดวิด เอช จาง
กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว ”
ชื่อ
นายชาง หยุน โลง

ตําแหนง
กรรมการ

ลายมือชื่อ
นายชาง หยุน โลง

ชื่อผูรับมอบอํานาจ
นายเดวิด เอช จาง

ตําแหนง
กรรมการ

ลายมือชื่อ
นายเดวิด เอช จาง

สวนที่ 4 หนา 3

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
“ ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผู
อื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญอันอาจทําใหบุคคลผูเขาซื้อหลักทรัพยเสียหาย และขาพเจาทราบวาหาก
ขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามที่ขาพเจาใหคํารับรองไว ผูจองซื้อหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสียหายจากขาพเจาไดตามมาตรา
82 หรือมาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหง
พระราชบัญญัติเดียวกันดวย
ในกรณีนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมด เปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมาย
ใหนายเดวิด เอช จาง เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายเดวิด เอช จาง
กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว ”
ชื่อ
นายชาง ชุน ชวน

ตําแหนง
กรรมการ

ลายมือชื่อ
นายชาง ชุน ชวน

ชื่อผูรับมอบอํานาจ
นายเดวิด เอช จาง

ตําแหนง
กรรมการ

ลายมือชื่อ
นายเดวิด เอช จาง

สวนที่ 4 หนา 4

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
“ ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผู
อื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญอันอาจทําใหบุคคลผูเขาซื้อหลักทรัพยเสียหาย และขาพเจาทราบวาหาก
ขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามที่ขาพเจาใหคํารับรองไว ผูจองซื้อหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสียหายจากขาพเจาไดตามมาตรา
82 หรือมาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหง
พระราชบัญญัติเดียวกันดวย
ในกรณีนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมด เปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมาย
ใหนายเดวิด เอช จาง เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายเดวิด เอช จาง
กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว ”
ชื่อ
นายเยน เยา หนัน

ตําแหนง
กรรมการ

ลายมือชื่อ
นายเยน เยา หนัน

ชื่อผูรับมอบอํานาจ
นายเดวิด เอช จาง

ตําแหนง
กรรมการ

ลายมือชื่อ
นายเดวิด เอช จาง

สวนที่ 4 หนา 5

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
“ ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผู
อื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญอันอาจทําใหบุคคลผูเขาซื้อหลักทรัพยเสียหาย และขาพเจาทราบวาหาก
ขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามที่ขาพเจาใหคํารับรองไว ผูจองซื้อหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสียหายจากขาพเจาไดตามมาตรา
82 หรือมาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหง
พระราชบัญญัติเดียวกันดวย
ในกรณีนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมด เปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมาย
ใหนายเดวิด เอช จาง เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายเดวิด เอช จาง
กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว ”
ชื่อ
นายเยน หมิง ซัน

ตําแหนง
กรรมการ

ลายมือชื่อ
นายเยน หมิง ซัน

ชื่อผูรับมอบอํานาจ
นายเดวิด เอช จาง

ตําแหนง
กรรมการ

ลายมือชื่อ
นายเดวิด เอช จาง

สวนที่ 4 หนา 6

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
“ ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผู
อื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญอันอาจทําใหบุคคลผูเขาซื้อหลักทรัพยเสียหาย และขาพเจาทราบวาหาก
ขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามที่ขาพเจาใหคํารับรองไว ผูจองซื้อหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสียหายจากขาพเจาไดตามมาตรา
82 หรือมาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหง
พระราชบัญญัติเดียวกันดวย
ในกรณีนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมด เปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมาย
ใหนายเดวิด เอช จาง เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายเดวิด เอช จาง
กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว ”
ชื่อ
นายเดวิด เอช จาง

ตําแหนง
กรรมการ

ลายมือชื่อ
นายเดวิด เอช จาง

ชื่อผูรับมอบอํานาจ
นายเดวิด เอช จาง

ตําแหนง
กรรมการ

ลายมือชื่อ
นายเดวิด เอช จาง

สวนที่ 4 หนา 7

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
“ ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผู
อื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญอันอาจทําใหบุคคลผูเขาซื้อหลักทรัพยเสียหาย และขาพเจาทราบวาหาก
ขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามที่ขาพเจาใหคํารับรองไว ผูจองซื้อหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสียหายจากขาพเจาไดตามมาตรา
82 หรือมาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหง
พระราชบัญญัติเดียวกันดวย
ในกรณีนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมด เปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมาย
ใหนายเดวิด เอช จาง เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายเดวิด เอช จาง
กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว ”
ชื่อ
นายอํานาจ งามสุริยโรจน

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ลายมือชื่อ
นายอํานาจ งามสุริยโรจน

ชื่อผูรับมอบอํานาจ
นายเดวิด เอช จาง

ตําแหนง
กรรมการ

ลายมือชื่อ
นายเดวิด เอช จาง

สวนที่ 4 หนา 8

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
“ ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผู
อื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญอันอาจทําใหบุคคลผูเขาซื้อหลักทรัพยเสียหาย และขาพเจาทราบวาหาก
ขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามที่ขาพเจาใหคํารับรองไว ผูจองซื้อหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสียหายจากขาพเจาไดตามมาตรา
82 หรือมาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหง
พระราชบัญญัติเดียวกันดวย
ในกรณีนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมด เปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมาย
ใหนายเดวิด เอช จาง เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายเดวิด เอช จาง
กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว ”
ชื่อ
นายพงศไพศาล เตโชเจริญ

ตําแหนง
กรรมการตรวจสอบ

ลายมือชื่อ
นายพงศไพศาล เตโชเจริญ

ชื่อผูรับมอบอํานาจ
นายเดวิด เอช จาง

ตําแหนง
กรรมการ

ลายมือชื่อ
นายเดวิด เอช จาง
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บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
“ ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผู
อื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญอันอาจทําใหบุคคลผูเขาซื้อหลักทรัพยเสียหาย และขาพเจาทราบวาหาก
ขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามที่ขาพเจาใหคํารับรองไว ผูจองซื้อหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสียหายจากขาพเจาไดตามมาตรา
82 หรือมาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหง
พระราชบัญญัติเดียวกันดวย
ในกรณีนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมด เปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมาย
ใหนายเดวิด เอช จาง เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายเดวิด เอช จาง
กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว ”
ชื่อ
นายจิ่ง ฮวย เหอ

ตําแหนง
กรรมการตรวจสอบ

ลายมือชื่อ
นายจิ่ง ฮวย เหอ

ชื่อผูรับมอบอํานาจ
นายเดวิด เอช จาง

ตําแหนง
กรรมการ

ลายมือชื่อ
นายเดวิด เอช จาง
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บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
“ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผู
อื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญอันอาจทําใหบุคคลผูเขาซื้อหลักทรัพยเสียหาย และขาพเจาทราบวาหาก
ขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามที่ขาพเจาใหคํารับรองไว ผูจองซื้อหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสียหายจากขาพเจาไดตามมาตรา
82 หรือมาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหง
พระราชบัญญัติเดียวกันดวย
ในกรณีนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมด เปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมาย
ใหนายเดวิด เอช จาง เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายเดวิด เอช จางกํากับ
ไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว”
ชื่อ
1. นายสตีเวน วายจาง

ชื่อ
1. นายเดวิด เอช จาง

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร อินดัสทรี จํากัด

ลายมือชื่อ
นายสตีเวน วายจาง

(ประทับตราบริษัท)
ผูรับมอบอํานาจ
ตําแหนง

ลายมือชื่อ
นายเดวิด เอช จาง

กรรมการ

“ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลสวนที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพยที่เจาของหลักทรัพยไดระบุไวในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เปน
ขอมูลที่ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญอันอาจทําใหบุคคลเขาซื้อ
หลักทรัพยเสียหาย”
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
ชื่อ
ตําแหนง
ลายมือชื่อ
1.

นายเดวิด เอช จาง

นายเดวิด เอช จาง

กรรมการ

...........................................................
(ประทับตราบริษัท)
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บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล
“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ไดตรวจสอบขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนนี้และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของแลว มี
ความเห็นวา ขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนถูกตองครบถวน ไมมีขอมูลที่อาจกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนที่ยังมิไดเปดเผย
และไมมีถอยคําในลักษณะที่อาจทําใหผูใชขอมูลสําคัญผิด”

ขอแสดงความนับถือ

(

นายมนตรี ศรไพศาล )
( นายภูษิต แกวมงคลศรี )
นายมนตรี ศรไพศาล
นายภูษิต แกวมงคลศรี
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่การเงิน
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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