บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูล
ดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้
ขาพเจาขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงิน ที่ประกอบเปน สว นหนึ่งของแบบแสดงรายการขอ มูลการเสนอขาย
หลักทรัพย ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบริษัทแลว
(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผย
ขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2556 ตอผูสอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุม
ภายในรวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว
ขาพเจาไดมอบหมายให นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี
ลายมือชื่อของนายวุฒิชัย ลีนะบรรจง กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว
ดังกลาวขางตน
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
ตําแหนง

ลงลายมือชื่อ

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

2. รศ.ดร. เชนินทร เชน

กรรมการ และกรรมการบริหาร

รศ.ดร. เชนินทร เชน

3. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล

กรรมการ และกรรมการบริหาร

นายมณฑล เชตุวัลลภกุล

4. นายพิพิธ เชาววิศิษฐ

กรรมการ และกรรมการบริหาร

นายพิพิธ เชาววิศิษฐ

5. นายเจษฎา ศรศึก

กรรมการ

นายเจษฎา ศรศึก

6. รศ.ดร.พิสณฑ อุดมวรรัตน

กรรมการ

. รศ.ดร.พิสณฑ อุดมวรรัตน

ชื่อ

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

ตําแหนง

ลงลายมือชื่อ

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

สวนที่ 4 - หนา 1

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล
การรับรองความถูกตองของกรรมการที่เปนผูบริหาร และผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีของบริษัท
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูล
ดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้
ขาพเจาขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงิน ที่ประกอบเปน สว นหนึ่งของแบบแสดงรายการขอ มู ลการเสนอขาย
หลักทรัพย ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบริษัทแลว
(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผย
ขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2556 ตอผูสอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุม
ภายในรวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว
ขาพเจาไดมอบหมายให นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี
ลายมือชื่อของนายวุฒิชัย ลีนะบรรจง กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว
ดังกลาวขางตน
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
ชื่อ
1. นางสาวนงนุช คําไชยเทพ

ตําแหนง
ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน

ลงลายมือชื่อ
นางสาวนงนุช คําไชยเทพ

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

ตําแหนง

ลงลายมือชื่อ

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

สวนที่ 4 - หนา 2

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่น
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ
อันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ขาพเจาไดมอบหมายให นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี
ลายมือชื่อของ นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
ชื่อ

ตําแหนง

ลงลายมือชื่อ

1. นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล

2. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล

3. นายพินิต นาคสุขุม

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

นายพินิต นาคสุขุม

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

ตําแหนง

ลงลายมือชื่อ

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

สวนที่ 4 - หนา 3

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ขอรับรองวาขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอ
รับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวนไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

นายอัสนี ทรัพยวณิช

กรรมการบริหาร

นายอัสนี ทรัพยวณิช

สวนที่ 4 - หนา 4

