บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย/รางหนังสือชี้ชวนการเสนอ
ขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทและผูดํารงตําแหนงบริหารสูง
สุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาด
ขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลัก
ทรัพย/รางหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการ
เงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแลว
(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผย
ขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว
(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 29 กรกฎาคม
2548 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให นายชเนศวร แสงอารยะกุล หรือนายบดินทร แสงอารยะกุล เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสาร
นี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายชเนศวร แสงอารยะกุล หรือนายบดินทร แสงอารยะกุล กํากับ
ไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายชเนศวร แสงอารยะกุล

ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการ

นายชเนศวร แสงอารยะกุล

นายบดินทร แสงอารยะกุล

กรรมการบริหาร/กรรมการรองผูจัดการ

นายบดินทร แสงอารยะกุล

นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร เคลาส กรรมการบริหาร/กรรมการรองผูจัดการ

นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร เคลาส

นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน

กรรมการบริหาร/กรรมการรองผูจัดการ

นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน

นางสุรีรัตน นาคะผดุงรัตน

ผูอํานวยการฝายบัญชี

นางสุรีรัตน นาคะผดุงรัตน

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายชเนศวร แสงอารยะกุล

กรรมการ/กรรมการผูจัดการ

นายชเนศวร แสงอารยะกุล

นายบดินทร แสงอารยะกุล

กรรมการ/กรรมการรองผูจัดการ

นายบดินทร แสงอารยะกุล

สวนที่ 4 - 1

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย/รางหนังสือชี้ชวนการเสนอ
ขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดัง
กลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให นายชเนศวร แสงอารยะกุล หรือนายบดินทร แสงอารยะกุล เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสาร
นี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายชเนศวร แสงอารยะกุล หรือนายบดินทร แสงอารยะกุล กํากับ
ไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
ชื่อ
นายเสรี จินตนเสรี

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการ

นายเสรี จินตนเสรี

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายชเนศวร แสงอารยะกุล

กรรมการ/กรรมการผูจัดการ

นายชเนศวร แสงอารยะกุล

นายบดินทร แสงอารยะกุล

กรรมการ/กรรมการรองผูจัดการ

นายบดินทร แสงอารยะกุล

สวนที่ 4 - 2

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย/รางหนังสือชี้ชวนการเสนอ
ขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดัง
กลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให นายชเนศวร แสงอารยะกุล หรือนายบดินทร แสงอารยะกุล เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสาร
นี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายชเนศวร แสงอารยะกุล หรือนายบดินทร แสงอารยะกุล กํากับ
ไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
ชื่อ
นายปญจะ เสนาดิสัย

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

นายปญจะ เสนาดิสัย

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายชเนศวร แสงอารยะกุล กรรมการ/กรรมการผูจัดการ

นายชเนศวร แสงอารยะกุล

นายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการ/กรรมการรองผูจัดการ

นายบดินทร แสงอารยะกุล

สวนที่ 4 - 3

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย/รางหนังสือชี้ชวนการเสนอ
ขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดัง
กลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให นายชเนศวร แสงอารยะกุล หรือนายบดินทร แสงอารยะกุล เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสาร
นี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายชเนศวร แสงอารยะกุล หรือนายบดินทร แสงอารยะกุล กํากับ
ไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
ชื่อ
นายชัยพัฒน สหัสกุล

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ นายชัยพัฒน สหัสกุล

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายชเนศวร แสงอารยะกุล

กรรมการ/กรรมการผูจัดการ

นายชเนศวร แสงอารยะกุล

นายบดินทร แสงอารยะกุล

กรรมการ/กรรมการรองผูจัดการ

นายบดินทร แสงอารยะกุล

สวนที่ 4 - 4

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย/รางหนังสือชี้ชวนการเสนอ
ขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดัง
กลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให นายชเนศวร แสงอารยะกุล หรือนายบดินทร แสงอารยะกุล เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสาร
นี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายชเนศวร แสงอารยะกุล หรือนายบดินทร แสงอารยะกุล กํากับ
ไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
ชื่อ
นายวินิต ชอวิเชียร

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ นายวินิต ชอวิเชียร

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายชเนศวร แสงอารยะกุล

กรรมการ/กรรมการผูจัดการ

นายชเนศวร แสงอารยะกุล

นายบดินทร แสงอารยะกุล

กรรมการ/กรรมการรองผูจัดการ

นายบดินทร แสงอารยะกุล

สวนที่ 4 - 5

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย/รางหนังสือชี้ชวนการเสนอ
ขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดัง
กลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให นายชเนศวร แสงอารยะกุล หรือนายบดินทร แสงอารยะกุล เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสาร
นี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายชเนศวร แสงอารยะกุล หรือนายบดินทร แสงอารยะกุล กํากับ
ไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
ชื่อ
นายวงศชัย แสงอารยะกุล

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการ

นายวงศชัย แสงอารยะกุล

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายชเนศวร แสงอารยะกุล

กรรมการ/กรรมการผูจัดการ

นายชเนศวร แสงอารยะกุล

นายบดินทร แสงอารยะกุล

กรรมการ/กรรมการรองผูจัดการ

นายบดินทร แสงอารยะกุล

สวนที่ 4 - 6

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย/รางหนังสือชี้ชวนการเสนอ
ขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดัง
กลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให นายชเนศวร แสงอารยะกุล หรือนายบดินทร แสงอารยะกุล เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสาร
นี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายชเนศวร แสงอารยะกุล หรือนายบดินทร แสงอารยะกุล กํากับ
ไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
ชื่อ
นางกันทิมา หงษฟา

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการ

นางกันทิมา หงษฟา

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายชเนศวร แสงอารยะกุล

กรรมการ/กรรมการผูจัดการ

นายชเนศวร แสงอารยะกุล

นายบดินทร แสงอารยะกุล

กรรมการ/กรรมการรองผูจัดการ

นายบดินทร แสงอารยะกุล

สวนที่ 4 - 7

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองการปฏิบัตหิ นาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ขอรับรองวา ขาพเจาไดสอบทานขอมูล
ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย/รางหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลวและดวยความ
ระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่น
สําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด

ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายพิเศษ เสตเสถียร

กรรมการผูจัดการ

นายพิเศษ เสตเสถียร

นางสาวสุธางค คนศิลป

รองกรรมการผูจัดการ

นางสาวสุธางค คนศิลป

สวนที่ 4 - 8

