บริษัท นามยง เทอร์มินัล จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
4.1

การเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
ในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอ
รับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ได้
แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญที่เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและ
บริษัทย่อยแล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลใน
ส่วนที่เป็นสาระสาคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้ว นแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ต่อผู้สอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้า
ได้มอบหมายให้นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ หรือนางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
กากับเอกสารนี้ร่วมกับ นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ
หรือนางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ คนใดคนหนึ่ง และลายมือชื่อของนางสาวโนรี สุขสวัสดิ์ กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า
ไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
กรรมการบริหารของบริษทั หรือผู้ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

2. นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีด่ ้านการเงิน

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

ส่วนที่ 4
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ชื่อ - สกุล
3. นายอมรณัติ จรรยงค์

4. นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

5. นางสาวปฐมภรณ์ อุปโชติสวุ รรณ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีด่ ้านปฏิบัติการ

นายอมรณัติ จรรยงค์

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีด่ ้านบริหารจัดการ /
รักษาการผู้อานวยการฝ่ายบุคคล /
รักษาการผู้อานวยการฝ่ายกฎหมาย

นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบัญชี
และการเงิน

นางสาวปฐมภรณ์ อุปโชติสุวรรณ

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์

กรรมการ

นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์

2. นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

3. นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีด่ ้านการเงิน

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ
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ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
ในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควร
ให้สงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ หรือนางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ลงลายมือ
ชื่ อ ก ากั บ เอกสารนี้ ร่ ว มกั บ นางสาวโนรี สุ ข สวั ส ดิ์ ไว้ ทุ ก หน้ า ด้ ว ย หากเอกสารใดไม่ มี ล ายมื อ ชื่ อ ของนายเทพรั ก ษ์
เหลืองสุวรรณ หรือนางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ คนใดคนหนึ่ง และลายมือชื่อของนางสาวโนรี สุขสวัสดิ์ กากับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น
กรรมการ
ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม

2. นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ

กรรมการ

นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ

3. นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ

นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ

4. นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์

กรรมการ

นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์

6. ดร. เวทางค์ พ่วงทรัพย์

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

ดร. เวทางค์ พ่วงทรัพย์

7. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร

8. นางขวัญวิรุฬห์ ปัญญ์ชยรัฐ

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

นางขวัญวิรุฬห์ ปัญญ์ชยรัฐ

5. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์
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ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์

กรรมการ

นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์

2. นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

3. นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีด่ ้านการเงิน

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ
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4.2

การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน

ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรอง
ว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร

กรรมการ

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร

2. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม

กรรมการ

นายพิธาดา วัชรศิริธรรม

ส่วนที่ 4

