บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)/หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้แล้ ว
และด้ วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯหรื อผู้ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้ าพเจ้ าขอ
รับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า
1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็ นส่วนหนึง่ ของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ได้
แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยแล้ ว
2) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทฯมีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดีเพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทฯได้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญทังของบริ
้
ษัทฯและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มี
การปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
3) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตาม
ระบบดังกล่าว และข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ต่อ
ผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯแล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระท
้
าที่มิชอบที่อาจมีผลต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องที่เป็ นชุดเดียวกัน ข้ าพเจ้ าได้
มอบหมายให้ นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อบุคคลที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมอบหมาย ซึ่งได้ แก่
ศาสตราจารย์ศุภชัย พิศิษฐวานิช หรื อ ม.ร.ว. เกษมวิสทุ ธิ์ วิสทุ ธิ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทุกหน้ าด้ วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางนลินี งามเศรษฐมาศ หรื อ ศาสตราจารย์ศภุ ชัย พิศิษฐวานิช หรื อ ม.ร.ว. เกษมวิสทุ ธิ์ วิสทุ ธิ
กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชื่อ-สกุล
1. นางนลินี งามเศรษฐมาศ

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
/กรรมการ (ผู้มีอานาจลงนาม)

ลายมือชื่อ
- นลินี งามเศรษฐมาศ -

2. หม่อมราชวงศ์ เกษมวิสทุ ธิ์ วิสทุ ธิ

กรรมการ (ผู้มีอานาจลงนาม)

- เกษมวิสทุ ธิ์ วิสทุ ธิ -

3. นายวิสตู ร กาญจนปั ญญาพงศ์

กรรมการ (ผู้มีอานาจลงนาม)

- วิสตู ร กาญจนปั ญญาพงศ์ -

4. นางกองแก้ ว เปี่ ยมด้ วยธรรม

กรรมการ (ผู้มีอานาจลงนาม)

- นางกองแก้ ว เปี่ ยมด้ วยธรรม -

5. นายวุฒิภมู ิ จุฬางกูร

กรรมการ (ผู้มีอานาจลงนาม)

- นายวุฒิภมู ิ จุฬางกูร -

6. นางสาวนุจณี นิรัติศยางกูร

ผู้จดั การ ฝ่ ายบัญชี

- นุจณี นิรัติศยางกูร -

ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 1

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. ศาสตราจารย์ศภุ ชัย พิศษิ ฐวานิช

ประธานกรรมการบริ ษัท

- ศุภชัย พิศษิ ฐวานิช -

2. นางนลินี งามเศรษฐมาศ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

- นลินี งามเศรษฐมาศ -

3. ม.ร.ว. เกษมวิสทุ ธิ์ วิสทุ ธิ

กรรมการบริษัท

- เกษมวิสทุ ธิ์ วิสทุ ธิ -

ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 2

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)/หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้แล้ ว
และด้ วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ ษัท ข้ าพเจ้ าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ
หรื อทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องที่เป็ นชุดเดียวกัน ข้ าพเจ้ าได้
มอบหมายให้ นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อบุคคลที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมอบหมาย ซึ่งได้ แก่
ศาสตราจารย์ศุภชัย พิศิษฐวานิช หรื อ ม.ร.ว. เกษมวิสทุ ธิ์ วิสทุ ธิ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทุกหน้ าด้ วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางนลินี งามเศรษฐมาศ หรื อ ศาสตราจารย์ศภุ ชัย พิศิษฐวานิช หรื อ ม.ร.ว. เกษมวิสทุ ธิ์ วิสทุ ธิ
กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. ศาสตราจารย์ศภุ ชัย พิศษิ ฐวานิช

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

- ศุภชัย พิศษิ ฐวานิช -

2. นายดาริ ตันชีวะวงศ์

รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

- ดาริ ตันชีวะวงศ์ -

3. นายปริ ญญา ไววัฒนา

กรรมการอิสระ

- ปริ ญญา ไววัฒนา -

4. รศ.นิพทั ธ์ จิตรประสงค์

กรรมการ

- นิพทั ธ์ จิตรประสงค์ -

5. นายนพพร พิชา

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

6. นางจิราพร เชมนะสิริ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

- จิราพร เชมนะสิริ -

7. รศ.อัญชลี พิพฒ
ั นเสริ ญ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

- อัญชลี พิพฒ
ั นเสริ ญ -

- นพพร พิชา -

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. ศาสตราจารย์ศภุ ชัย พิศษิ ฐวานิช

ประธานกรรมการบริ ษัท

- ศุภชัย พิศษิ ฐวานิช -

2. นางนลินี งามเศรษฐมาศ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

- นลินี งามเศรษฐมาศ -

3. ม.ร.ว. เกษมวิสทุ ธิ์ วิสทุ ธิ

กรรมการบริษัท

- เกษมวิสทุ ธิ์ วิสทุ ธิ -

ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 3

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

การรับรองการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงิน
ข้ าพเจ้ า บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาการเงินของบริ ษัท ไอร่ า
แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(แบบ 69-1)/หนังสือชี ้ชวน ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงิน ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูล
ดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นายมนตรี ศรไพศาล

กรรมการบริ หาร

- มนตรี ศรไพศาล -

2. นายภูษิต แก้ วมงคลศรี

กรรมการบริ หาร

- ภูษิต แก้ วมงคลศรี -

ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 4

