สวนที่ 4

การรับรองความถูกตองของขอมูล

บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวย
ความระมัด ระวัง ในฐานะกรรมการบริ หารของบริ ษั ทหรือ ผูดํ ารงตํ าแหน งบริ หารสู งสุ ดในสายงานบั ญชี
ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแลว
(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแนใจวาบริษัทได
เป ด เผยข อ มู ล ในส ว นที่ เ ป น สาระสํ า คั ญ ทั้ ง ของบริ ษั ท อย า งถู ก ต อ งครบถ ว นแล ว รวมทั้ ง
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมี
การปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2553 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุม
ถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิ
ชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท
ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความ
ถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให นายวิวรรธน เหมมณฑารพ หรือ นายสาธิต เหมมณฑารพ หรือนายพิรุฬห
เหมมณฑารพ หรือนางพริม ชัยวัฒน เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี
ลายมือชื่อของ นายวิวรรธน เหมมณฑารพ หรือ นายสาธิต เหมมณฑารพ หรือนายพิรุฬห เหมมณฑารพ หรือ
นางพริม ชัยวัฒน กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาว
ขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1. นายสาธิต เหมมณฑารพ

กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ
ผูจัดการ

-นายสาธิต เหมมณฑารพ-

2. นายพิรุฬห เหมมณฑารพ

กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/รองกรรมการ
ผูจัดการ/ผูอํานวยการสายงานบริหารการ
ผลิต/ผูอํานวยการสายงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย

-นายพิรุฬห เหมมณฑารพ -
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บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
ผูรับมอบอํานาจ
ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1. นายวิวรรธน เหมมณฑารพ

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร

-นายวิวรรธน เหมมณฑารพ-

2. นายสาธิต เหมมณฑารพ

กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ
ผูจัดการ

-นายสาธิต เหมมณฑารพ-

3. นายพิรุฬห เหมมณฑารพ

กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/รองกรรมการ
ผูจัดการ/ผูอํานวยการสายงานบริหารการ
ผลิต/ผูอํานวยการสายงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย

-นายพิรุฬห เหมมณฑารพ-

ผูอํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน

-นางพริม ชัยวัฒน-

ชื่อ

4. นางพริม ชัยวัฒน
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บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวย
ความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน
เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลวและ
ไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นายวิวรรธน เหมมณฑารพ หรือ นายสาธิต เหมมณฑารพ
หรือนายพิรุฬห เหมมณฑารพ หรือนางพริม ชัยวัฒน เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หาก
เอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายวิวรรธน เหมมณฑารพ หรือ นายสาธิต เหมมณฑารพ หรือนายพิรุฬห เหม
มณฑารพ หรือนางพริม ชัยวัฒน กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาว
ขางตน

1.
2.
3.
4.

ชื่อ
ดร.ดําริ สุโขธนัง
นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
นางมาลี เหมมณฑารพ
นางจรัญญา แสงสุขดี

5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน

6. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน

ตําแหนง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ / รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการ/กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
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ลายมือชื่อ
-ดร.ดําริ สุโขธนัง-นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ-นางมาลี เหมมณฑารพ-นางจรัญญา แสงสุขดี-

-รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน-

-นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน-

บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
ผูรับมอบอํานาจ
ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร

-นายวิวรรธน เหมมณฑารพ-

2. นายสาธิต เหมมณฑารพ

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/กรรมการผูจัดการ

-นายสาธิต เหมมณฑารพ-

3. นายพิรุฬห เหมมณฑารพ

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/รองกรรมการผูจัดการ/ผูอํานวยการ
สายงานบริหารการผลิต/ผูอํานวยการสายงาน
บริหารทรัพยากรมนุษย

-นายพิรุฬห เหมมณฑารพ-

ผูอํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน

-นางพริม ชัยวัฒน-

ชื่อ
1. นายวิวรรธน เหมมณฑารพ

4. นางพริม ชัยวัฒน
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บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ขอรับรองวาขาพเจาไดสอบทานขอมูล
ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวนไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาด
ขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายประเสริฐ ภัทรดิลก

กรรมการผูอํานวยการ

-นายประเสริฐ ภัทรดิลก-
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