ส่ วนที่ 4

การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล

บริ ษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 4
การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนีแ้ ล้ ว และด้ วยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ หารของบริ ษัทหรื อผู้ดํารงตําแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า
ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ ูอื่นสําคัญผิดหรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ ว
(2) ข้ า พเจ้ า เป็ นผู้รับ ผิดชอบต่อการจัดให้ บ ริ ษัท มี ระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ ดีเพื่ อให้ แ น่ใจว่าบริ ษั ท ได้
ษัทอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มี
เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญทังของบริ
้
การปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการ
ปฏิ บั ติ ต ามระบบดั ง กล่ า ว และข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งข้ อมู ล การประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน
ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2556 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึง
ข้ อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระทํ
้
าที่มิชอบที่อาจ
มีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นายจิตติพร จันทรัช หรื อ นางสาววาสนา จันทรัช หรื อ นางสาวพิชญดา ศศิวงศ์ภกั ดี เป็ นผู้
ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนีไ้ ว้ ทุกหน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายจิตติพร จันทรัช หรื อ นางสาว
วาสนา จันทรัช หรื อนางสาวพิชญดา ศศิวงศ์ภกั ดี กํากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความ
ถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
กรรมการบริหาร และผู้ดาํ รงตําแหน่ งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี – การเงิน
ชื่อ
1. นายวัฒนา จันทรัช
2. นางสร้ อยเพชร จันทรัช
3. นายจิตติพร จันทรัช

4. นางสาววาสนา จันทรัช
5. นางสาวพิชญดา ศศิวงศ์ภกั ดี

ตําแหน่ ง
กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
รองกรรมการผู้จดั การ
ผู้จดั การสายงานบัญชีและการเงิน

ส่ วนที่ 4

ลายมือชื่อ
นายวัฒนา จันทรัช
นางสร้อยเพชร จันทรัช
นายจิ ตติ พร จันทรัช

นางสาววาสนา จันทรัช
นางสาวพิ ชญดา ศศิ วงศ์ภกั ดี

บริ ษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)

ชื่อ
1. นายจิตติพร จันทรัช

2. นางสาววาสนา จันทรัช

ผู้รับมอบอํานาจ
ตําแหน่ ง
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/

ลายมือชื่อ
นายจิ ตติ พร จันทรัช

นางสาววาสนา จันทรัช

รองกรรมการผู้จดั การ
3. นางสาวพิชญดา ศศิวงศ์ภกั ดี

ผู้จดั การสายงานบัญชีและการเงิน

ส่ วนที่ 4

นางสาวพิชญดา ศศิ วงศ์ภกั ดี

บริ ษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 4
การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี แ้ ล้ ว และด้ วยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ ษัท ข้ าพเจ้ าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทําให้
ผู้อื่นสําคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว และไม่มี
เหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งใน
สาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นายจิตติพร จันทรัช หรื อ นางสาววาสนา จันทรัช หรื อ นางสาวพิชญดา ศศิวงศ์
ภักดี เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี ้ไว้ ทุกหน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายจิตติพร จันทรัช หรื อ
นางสาววาสนา จันทรัช หรื อ นางสาวพิชญดา ศศิวงศ์ภกั ดี กํากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ สอบทาน
แล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
กรรมการบริษัท
ชื่อ
1. นายบรรพต หงษ์ ทอง
2. นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์
3. นายสุดใจ นิโลดม
4. นายธนัชกฤศ เตชะรัตนไกร
5. นายประกิจ ประจนปั จจนึก
6. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล

ชื่อ
1. นายจิตติพร จันทรัช

2. นางสาววาสนา จันทรัช

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการอิสระ
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการอิสระ
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการอิสระ
ผู้รับมอบอํานาจ
ตําแหน่ ง
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/

ลายมือชื่อ
นายบรรพต หงษ์ ทอง
นายกิ ตติ ศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์
นายสุดใจ นิ โลดม
นายธนัชกฤศ เตชะรัตนไกร
นายประกิจ ประจนปั จจนึก
นายบุญนริ ศร์ สุวรรณพูล

ลายมือชื่อ
นายจิ ตติ พร จันทรัช

นางสาววาสนา จันทรัช

รองกรรมการผู้จดั การ
3. นางสาวพิชญดา ศศิวงศ์ภกั ดี

ผู้จดั การสายงานบัญชีและการเงิน
ส่ วนที่ 4

นางสาวพิชญดา ศศิ วงศ์ภกั ดี

บริ ษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 4
การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลใน
แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ อง
แจ้ งในสาระสําคัญ

กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพัน
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท ฟิ นเน็กซ์ แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด
ชื่อ

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นายวรชาติ ทวยเจริญ

กรรมการผู้จดั การ

นายวรชาติ ทวยเจริ ญ

ส่ วนที่ 4

