บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 4
การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ส่วนที่ 4

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วย
ความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ หารของบริ ษัทหรื อผู้ดารงตาแหน่ง บริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้ าพเจ้ า
ขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูล ที่ควรต้ อง
แจ้ งในสาระสาคัญ นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า
1.
งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว
2.
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบอต่อการจัดให้ บริ ษัทมีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผย
ข้ อ มูลในส่ว นที่เ ป็ นสาระสาคัญ ทัง้ ของบริ ษั ท และบริ ษั ทย่อ ย อย่า งถูก ต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทัง้
ควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
3.
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิตาม
ระบบดังกล่าว และข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน
ณ วันที่ 11 เมษายน 2557 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึง
ข้ อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของระบบควบคุมภายใน รวมทังการกระท
้
าที่มิชอบ ที่อาจ
มีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ า ได้ รับรองความ
ถูกต้ องแล้ ว ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นายวิบลู ย์ อุตสาหจิต เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิบลู ย์ อุตสาหจิต กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่า ไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความ
ถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวแล้ วข้ างต้ น

ส่วนที่ 4

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร และผู้ดารงตาแหน่ งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี-การเงิน
ชื่อ
นายวิบลู ย์

อุตสาหจิต

นายประเสริ ฐ จิราวรรณสถิตย์
นางฐานิศร์

อมรธีรสรรค์

นายณรัล วิวรรธนไกร

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ/กรรมการบริ หาร/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

ลายมือชื่อ
นายวิ บูลย์

อุตสาหจิ ต

นายประเสริ ฐ จิ ราวรรณสถิ ตย์
นางฐานิ ศร์

อมรธี รสรรค์

นายณรัล วิ วรรธนไกร

นายกรกฤษณ์ ภวายน

กรรมการ/กรรมการบริ หาร/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นายวิบลู ย์

อุตสาหจิต

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ส่วนที่ 4

นายกรกฤษณ์ ภวายน

นายวิ บูลย์

อุตสาหจิ ต

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูล ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ ษัท ข้ าพเจ้ าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทาให้
ผู้อื่นสาคัญผิด ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว และไม่มี
เหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งใน
สาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นายวิบูลย์ อุตสาหจิต เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิบลู ย์ อุตสาหจิต กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว
ดังกล่าวข้ างต้ น
กรรมการบริษัท
ชื่อ
ตาแหน่ ง
ลายมือชื่อ
นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
กรรมการ

นายพลเชษฐ์

ลิ ขิตธนสมบัติ

นายชัยยุทธ

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการ

นายชัยยุทธ

เทียนวุฒิชยั

ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการ

ม.ร.ว. เพ็ญศิ ริ จักรพันธุ์

นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ

กรรมการ

นางปราณี ศุภวัฒนเกี ยรติ

นายจักรพัชร์ จิราวรรณสถิตย์

กรรมการ

นายจักรพัชร์ จิ ราวรรณสถิ ตย์

เทียนวุฒิชยั

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ
นายวิบลู ย์

ตาแหน่ ง
อุตสาหจิต

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ส่วนที่ 4

ลายมือชื่อ
นายวิ บูลย์

อุตสาหจิ ต

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 4
การรับรองการปฏิบัตหิ น้ าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
ข้ าพเจ้ าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลใน
แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง ในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงิน
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ อง
แจ้ งในสาระสาคัญ
กรรมการผู้มีอานาจผูกพันธ์
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
ลงชื่อ

ลงชื่อ

นายธนพิ ศาล คูหาเปรมกิ จ
นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ส่วนที่ 4

นายธี รณัฎฐ์ ตัง้ สถาพรพงษ์
นายธีรณัฎฐ์ ตังสถาพรพงษ์
้
ประธานเจ้ าหน้ าทีก่ ารเงิน

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 4
การรับรองการปฏิบัตหิ น้ าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
ข้ าพเจ้ าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูล
ใน แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ฉบับนีแ้ ล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง ในฐานะที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาด
ข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
กรรมการผู้มีอานาจผูกพันธ์
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท เอแคป คอร์ ปอเรท เซอร์ วิสเซส จากัด
ลงชื่อ

ลงชื่อ

นายสุจริ ต อิ ศรางกูร ณ อยุธยา
นายสุจริ ต อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการ

ส่วนที่ 4

นายศฤงคาร สุทศั น์ชูโต
นายศฤงคาร สุทศั น์ชโู ต
กรรมการ

