บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
1.

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยบริษทั ที่ออกหลักทรัพย์

1.1

การรับรองความถูกต้องของกรรมการที่ เป็ นผู้บริ หาร และผู้ดารงตาแหน่ งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี
ของบริษทั
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
ของบริษัท ฯ หรือ ผู้ดารงต าแหน่ งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้า พเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่า วถูกต้อ ง
ครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือ ไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้า
ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็ นส่ว นหนึ่ง ของหนังสือชี้ชวน ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อ ง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท ฯ และบริษัท
ย่อยแล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อการจัดให้บริษทั ฯ มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลทีด่ เี พื่อให้แน่ใจว่าบริษทั ฯ ได้เปิ ดเผย
ข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญทัง้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแล
ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อการจัดให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีด่ แี ละควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
ระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556
ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ แล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงที่
สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทาทีม่ ชิ อบทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการ
เงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้ าพเจ้าได้รบั รองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา หรือ นางวนาพร พรกิตพิ งษ์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้
ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา หรือ นางวนาพร พรกิตพิ งษ์ กากับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ า้ พเจ้าได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ-สกุล
1. นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
2. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
3. นายอวยชัย สมกลิน่
4. นายสมยศ เงินดารง
5. นางวนาพร พรกิตพิ งษ์

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการ
ผูอ้ านวยการฝา่ ยบัญชีและการเงิน

-นายฉัตรชัย แก้วบุตตา-นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา-นายอวยชัย สมกลิน่ -นายสมยศ เงินดารง-นางวนาพร พรกิตพิ งษ์-

ผูร้ บั มอบอานาจ
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
2. นางวนาพร พรกิตพิ งษ์

ตาแหน่ ง
กรรมการ/กรรมการบริหาร
ผูอ้ านวยการฝา่ ยบัญชีและการเงิน
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ลายมือชื่อ
-นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา -นางวนาพร พรกิตพิ งษ์-
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1.2

การรับรองความถูกต้องของกรรมการท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษทั ฯ ข้าพเจ้า
ไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือ ขาดข้อมูลทีค่ วรต้อง
แจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข่ า้ พเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มเี หตุอนั
ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผู้อ่นื สาคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา หรือ นางวนาพร พรกิตพิ งษ์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อ
กากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา หรือ นางวนาพร พรกิ
ติพงษ์ กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ า้ พเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.

ดร.ทนง พิทยะ
นางสาวธิดา แก้วบุตตา
นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล
นายวีระชัย งามดีวไิ ลศักดิ ์

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

-ดร.ทนง พิทยะ -นางสาวธิดา แก้วบุตตา -นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ-พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล-นายวีระชัย งามดีวไิ ลศักดิ-์

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

กรรมการ/กรรมการบริหาร
ผูอ้ านวยการฝา่ ยบัญชีและการเงิน

-นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา -นางวนาพร พรกิตพิ งษ์-

ผูร้ บั มอบอานาจ
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
2. นางวนาพร พรกิตพิ งษ์
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2.

การรับรองการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิ น
ข้าพเจ้า บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินของบริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979
จากัด (มหาชน) ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังใน
ฐานะทีป่ รึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
บริษทั ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิ น
ชื่อ-สกุล
1. ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ
2. นายเล็ก สิขรวิทย

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการ

-ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ-

กรรมการผูอ้ านวยการ

-นายเล็ก สิขรวิทย-
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