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การรับรองความถูกตองของขอมูล

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูล ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยควำม
ระมัดระวังในฐำนะกรรมกำรบริหำรของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบัญชี ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ
ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ
(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบต่อกำรจัดให้บริษัทมีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทได้
เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสำระสำคัญของบริษัท และบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้ง
ควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว
(3) ข้ำพเจ้ำเป็น ผู้รับผิดชอบต่อกำรจัดให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีกำร
ปฏิบั ติต ำมระบบดัง กล่ ำว และข้ำพเจ้ำได้ แจ้ งข้ อมู ลกำรประเมิน ระบบกำรควบคุม ภำยใน ณ วัน ที่
25 กันยำยน 2556 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่อง
และกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระทำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบ
ต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในกำรนี้เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่ข้ำพเจ้ำได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว
ข้ำพเจ้ำได้มอบหมำยให้ นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ หรือ นำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์ หรือ นำงสำวปิยจิต รักอริยะพงศ์
เป็นผู้ลงลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของ นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ หรือ
นำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์ หรือ นำงสำวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่ข้ำพเจ้ำได้รับรอง
ควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นำยอนันท์ รักอริยะพงศ์

กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร

- นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ -

2. นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์

กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

- นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ -

3. นำงสำวปิยจิต รักอริยะพงศ์

กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน

- นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ -

4. นำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์

กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร

- นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ -

ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี

- นางสาวศรัณยา ธนาวดี -

ผู้รับมอบอานาจ
ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์

กรรมกำร

- นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ -

2. นำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์

กรรมกำร

- นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ -

3. นำงสำวปิยจิต รักอริยะพงศ์

กรรมกำร

- นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์-

5. นำงสำวศรัณยำ ธนำวดี
ชื่อ
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูล ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยควำม
ระมัดระวังในฐำนะกรรมกำรบริษัท ข้ำพเจ้ำไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้
ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขำดข้อมูลที่ ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนแล้วและไม่มี
เหตุอันควรสงสัยว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่ นสำคัญผิด หรือขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำได้มอบหมำยให้ นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ หรือ นำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์ หรือ นำงสำวปิยจิต
รักอริ ย ะพงศ์ เป็ นผู้ ล งลำยมือ ชื่ อ กำกับ เอกสำรนี้ ไ ว้ ทุ กหน้ ำด้ วย หำกเอกสำรใดไม่มี ล ำยมื อ ชื่อ ของ นำยอดิ ศั กดิ์
รักอริยะพงศ์ หรือ นำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์ หรือ นำงสำวปิยจิต รักอริยะพงศ์กำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่
ข้ำพเจ้ำได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธำนกรรมกำร

- นายนที อ่อนอิน -

กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

- นายธนา เธียรอัจฉริยะ -

1.

นำยนที อ่อนอิน

2.

นำยธนำ เธียรอัจฉริยะ

3.

นำงสำวกัลณิกำร์ ตริยำงกูรศรี

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

- นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี -

4.

นำยสุรัตน์ ประลองศิลป์

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

- นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ -

5.

นำงนิรัชรำ ศิริอำพันธ์กุล

กรรมกำรอิสระ

- นางนิรัชรา ศิริอาพันธ์กุล -

ผู้รับมอบอานาจ
ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ชื่อ
1.

นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์

กรรมกำร

- นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ -

2.

นำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์

กรรมกำร

- นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ -

3.

นำงสำวปิยจิต รักอริยะพงศ์

กรรมกำร

- นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์-
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ข้ำพเจ้ำในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลใน
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้วและด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะที่ป รึกษำทำงกำรเงิน
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสำระสำคัญ

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จากัด
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นำยประเสริฐ ภัทรดิลก

กรรมกำรผู้อำนวยกำร

- นายประเสริฐ ภัทรดิลก -
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