บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์
กรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือผู้ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์/หนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้ว และด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1)

งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ป ระกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับ ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2)

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล
ในส่วนที่เป็นสาระสาคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3)

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อ
ผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้
มอบหมายให้ นางสมหะทัย พานิชชีวะ หรือ นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้า
ด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสมหะทัย พานิชชีวะ หรือ นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์ กากับไว้ ข้าพเจ้า
จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

นางสมหะทัย พานิชชีวะ

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายกัมพล ตติยกวี

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

นางสาวสุภาพร อัศรัสกร

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ลายมือชื่อ

-นางสมหะทัย พานิชชีวะ-นายกัมพล ตติยกวี-นางสาวสุภาพร อัศรัสกร-

(ประทับตราบริษทั )
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ผูร้ ับมอบอานาจ

ชื่อ
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์

ตาแหน่ง
กรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 2

ลายมือชื่อ
-นางสมหะทัย พานิชชีวะ-นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์-

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

กรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริหารของบริษัทฯ
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์/หนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้ว และด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทาให้
ผู้อื่นสาคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควร
สงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางสมหะทัย พานิชชีวะ หรือ นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้
ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสมหะทัย พานิชชีวะ หรือ นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์ กากับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
นายวิกรม กรมดิษฐ์

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ
-นายวิกรม กรมดิษฐ์-

ประธานกรรมการ

Mr. Huynh Ngoc Phien

กรรมการ

-Mr. Huynh Ngoc Phien-

นายวรภัทร โตธนะเกษม

กรรมการ

-นายวรภัทร โตธนะเกษม-

นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์

กรรมการ

-นางสาวทรงโฉม ตัง้ นวพันธ์-

นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

-นางอัจฉรีย์ วิเศษศิร-ิ

Mr. Do Ngoc Son

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

-Mr. Do Ngoc Son-

Mr. Mats Anders Lundqvist

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

-Mr. Mats Anders Lundqvist-

(ประทับตราบริษทั )

ผูร้ ับมอบอานาจ

ชื่อ
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์

ตาแหน่ง
กรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 3

ลายมือชื่อ
-นางสมหะทัย พานิชชีวะ-นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์-

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูล
ในแบบแสดงรายการข้อมูล / หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่
ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาด
ข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายธนาเดช โอภาสยานนท์

Senior Vice President
สายวาณิชธนกิจ

-ธนาเดช โอภาสยานนท์-

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 4

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูล
ในแบบแสดงรายการข้อมูล / หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่
ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาด
ข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ”

บริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายเซียง ซุง ยอง

กรรมการ

นายเซียง ซุง ยอง

นางสาว สุพิน สุระวิชัย

กรรมการ

นางสาว สุพิน สุระวิชัย

(ประทับตราบริษทั )
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