บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล

สวนที่ 4

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอ มูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัท หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับ รองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา
1. งบการเงินและขอมูลทางการเงิน ที่ป ระกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ไดแสดง
ขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแลว
2. ขาพเจาเปน ผูรับ ผิดชอบตอการจัดใหบริษัท มีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัท ไดเปดเผยขอมูลในสวนที่
เปนสาระสําคัญของบริษัทอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
3. ขาพเจาเปน ผูรับ ผิดชอบตอการจัดใหบริษัท มีร ะบบการควบคุม ภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมิน ระบบการควบคุม ภายใน ณ วัน ที่ 23 กุม ภาพัน ธ 2554 ตอผูสอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงิน ของบริษัท
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกัน กับ ที่ขาพเจาไดรับ รองความถูกตองแลว ขาพเจา
ไดมอบหมายใหน ายวุฒิชัย ลีนะบรรจง เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือ ชื่อของ
นายวุฒิชัย ลีน ะบรรจง กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับ รองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือ ชื่อ

นายวุฒิชัย

ลีน ะบรรจง

รองประธานกรรมการคนที่ 2 และประธานกรรมการบริห าร

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

ดร.โอฬาร

รัตนปราการ

กรรมการ กรรมการบริห าร และกรรมการผูจัดการ

ดร.โอฬาร รัตนปราการ

นายพิพิธ

เชาววิศิษฐ

กรรมการและกรรมการบริห าร

นายพิพิธ เชาววิศิษฐ

กรรมการและกรรมการบริห าร

นายอุกฤษณ อภิรติมัย

นายอุกฤษณ อภิรติมัย
นายมณฑล

เชตุวัลลภกุล กรรมการ กรรมการบริห าร รองกรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน นายมณฑล เชตุวัลลภกุล

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
นายวุฒิชัย

ลีนะบรรจง

ตําแหนง
รองประธานกรรมการคนที่ 2 และประธานกรรมการบริห าร

สวนที่ 4

ลายมือ ชื่อ
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอ มูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอัน ควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตอ งครบถวน เปน เท็จ ทําใหผูอื่น สําคัญผิด
หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปน หลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปน เอกสารชุดเดียวกัน กับ ที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอัน
ควรสงสัยวา ขอ มูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปน เท็จ ทําใหผูอื่น สําคัญผิด หรือ ขาดขอ มูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ขาพเจาไดมอบหมายใหนายวุฒิชัย ลีนะบรรจง เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวท ุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือ
ชื่อของนายวุฒิชัย ลีนะบรรจง กํากับ ไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

หมอมราชวงศจิราคม กิติยากร

ประธานกรรมการ

หมอมราชวงศจิราคม กิติยากร

พันตํารวจเอกโกวิท ภิรมยวงศ

รองประธานกรรมการคนที่ 1

พันตํารวจเอกโกวิท ภิรมยวงศ

รอยตํารวจโทศิวะรักษ พินิจารมณ

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

รอยตํารวจโทศิวะรักษ พิน ิจารมณ

นายสุวิทย วรรณะศิริสุข

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

นายสุวิท ย วรรณะศิริสุข

นางวีณา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

นางวีณา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

นายสมชัย ทองศิริกุล

กรรมการ

นายสมชัย ทองศิริกุล

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
นายวุฒิชัย ลีน ะบรรจง

ตําแหนง
รองประธานกรรมการคนที่ 2 และประธานกรรมการบริหาร

สวนที่ 4

ลายมือ ชื่อ
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

การรับรองการปฏิบ ัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
ข า พเจ า ในฐานะที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ของ บ ริ ษั ท เอื้ อ วิ ท ยา จํ า กั ด (มหาชน ) ขอรั บ รองว า ข า พเจ า ได
สอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับ นี้แ ลว และดวยความระมัดระวังในฐานะที่ป รึกษา
ทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง ครบถวน ไมเปน เท็จ ไมทําใหผูอื่น สําคัญผิด หรือ ไมข าดขอมูลที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

ชื่อ
1. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา

2. นายชูพงศ ธนเศรษฐกร

ตําแหนง
กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ สายวาณิชธนกิจ

สวนที่ 4

ลายมือชื่อ
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา

นายชูพงศ ธนเศรษฐกร

