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 ส่วนที ่4 หน้าที ่1  

ส่วนท่ี 4 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 
 

1. บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์: บริษทั เอส 11 กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
 

ก. การรบัรองความถูกตอ้งโดยกรรมการบรหิารและผูด้ ารงต าแหน่งบรหิารสงูสดุในสายงานบญัช ี

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรพัย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความ
ระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรหิารของบรษิทัหรอืผู้ด ารงต าแหน่งบรหิารสงูสุดในสายงานบญัช ีขา้พเจา้ขอรบัรองว่า  
ข้อมูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ   
นอกจากนี้ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงนิที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลกัทรพัย ์ไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และ
กระแสเงนิสดของบรษิทัแลว้  

(2)  ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบต่อการจดัใหบ้รษิทัมรีะบบการเปิดเผยขอ้มูลทีด่ ีเพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัไดเ้ปิดเผย
ขอ้มลูในสว่นทีเ่ป็นสาระส าคญัของบรษิทัอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทัง้ควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติาม
ระบบดงักล่าว 

(3)  ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมรีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมนิระบบการควบคุมภายใน  ณ  เมื่อวนัที ่27 มนีาคม 
2557 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการ
เปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัท า
รายงานทางการเงนิของบรษิทั 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที่ขา้พเจ้าได้รบัรองความถูกต้องแล้ว 
ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้นายสามารถ จริะด ารง หรอื นายสุรศกัดิ ์เขม็ทองค า เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไวทุ้ก
หน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของ นายสามารถ จริะด ารง หรอื นายสุรศกัดิ ์เขม็ทองค า ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะ
ถอืว่าไม่ใช่ขอ้มลูทีข่า้พเจา้ไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ชื่อ ต าแหน่ง  ลายมอืชื่อ 

1. นายสามารถ จริะด ารง ประธานกรรมการ _______________________________                                           

2. นายสรุศกัดิ ์เขม็ทองค า กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ _______________________________   
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 ส่วนที ่4 หน้าที ่2  

 

 
3. นายศริวตัร หวัง่หล ี กรรมการ _______________________________   

4. นายรชิารด์ ว ีเคง กว๊อก กรรมการ _______________________________   

5. นายกลิเบริท์ เอ กวน ฮุย กรรมการ _______________________________   

6. นายทศพร เลศิพนัธ ์ กรรมการ /  
ผูจ้ดัการฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

_______________________________   

7. นางสาววชัราภรณ์ เมรุทอง ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ _______________________________   

 

ผูร้บัมอบอ านาจ    นายสามารถ จริะด ารง           ประธานกรรมการ     ___________________________                                   

  

 นายสรุศกัดิ ์เขม็ทองค า       กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ   ___________________________ 
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 ส่วนที ่4 หน้าที ่3  

ข.      การรบัรองความถูกตอ้งโดยกรรมการทีไ่ม่เป็นกรรมการบรหิาร  

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความ
ระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรษิทั ขา้พเจา้ไม่มเีหตุอนัควรสงสยัว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเทจ็ ท าให้
ผูอ้ื่นส าคญัผดิ หรอืขาดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัทีข่า้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มเีหตุ
อนัควรสงสยัว่า ข้อมูลดงักล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้นายสามารถ จริะด ารง หรอื นายสุรศกัดิ ์เขม็ทองค า เป็นผู้ลงลายมอืชื่อก ากบั
เอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของนายสามารถ จริะด ารง หรอื นายสุรศกัดิ ์เขม็ทองค า ก ากบั
ไว ้ขา้พเจา้จะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มลูทีข่า้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1. นายฉตัรชยั โชตนาการ ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอสิระ 

_______________________________                                           

2. นางวชริา ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการอสิระ 

_______________________________   

3. ดร. ฐานิศร เดชธ ารง กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการอสิระ 

_______________________________   

 

ผูร้บัมอบอ านาจ    นายสามารถ จริะด ารง           ประธานกรรมการ     ___________________________                                   

  

 นายสรุศกัดิ ์เขม็ทองค า       กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ   ___________________________ 
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 ส่วนที ่4 หน้าที ่4  

2.   การรบัรองการปฏิบติัหน้าท่ีของท่ีปรกึษาทางการเงิน  

 ขา้พเจ้าในฐานะที่ปรกึษาทางการเงนิของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์ขอรบัรองว่าขา้พเจา้ได้สอบทานขอ้มูลใน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัย์ฉบบันี้แล้วและด้วยความระมดัระวงัในฐานะที่ปรกึษาทางการเงิน 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้
ในสาระส าคญั 

 

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1. นางสาวสธุางค ์คนศลิป กรรมการ _______________________________                                           

2. นางสาวอนงค ์ยุวะหงษ์ กรรมการ _______________________________   

 


