บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษทั ฯ ที่ออกหลักทรัพย์
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ /ร่ำงหนังสือชีช้ วนฉบับนี้แล้ว
และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ หรือผู้ดำรงตำแหน่ งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบัญชี
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อ่นื สำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้อง
แจ้งในสำระสำคัญ นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ
(1)

งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์/ร่ำงหนังสือชี้ชวนได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะทำง
กำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยแล้ว

(2)

ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อกำรจัดให้บริษทั ฯ มีระบบกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีด่ ี เพื่อให้แน่ใจว่ำ บริษทั ฯ ได้
เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ นสำระสำคัญทัง้ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมระบบดังกล่ำว

(3)

ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อกำรจัดให้บริษทั ฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้มกี ำร
ปฏิบตั ิตำมระบบดังกล่ำว และข้ำพเจ้ำได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท
สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 18 กันยำยน 2557 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบ
ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบกำรควบคุม
ภำยใน รวมทัง้ กำรกระทำทีม่ ชิ อบทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย

ในกำรนี้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทัง้ หมดเป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับทีข่ ำ้ พเจ้ำได้รบั รองควำมถูกต้องแล้ว
ข้ำพเจ้ำได้มอบหมำยให้ ดร.ฤทธี กิจพิพธิ หรือ นำงสำวนริศรำ กิจพิพธิ เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำ
ด้วย หำกเอกสำรใดไม่มลี ำยมือชื่อของ ดร.ฤทธี กิจพิพธิ หรือ นำงสำวนริศรำ กิจพิพธิ กำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำไม่ใช่
ข้อมูลทีข่ ำ้ พเจ้ำได้รบั รองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น

ส่วนที่ 4 หน้ำ 1

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นำยธัญชำติ กิจพิพธิ

กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่

2. ดร.ฤทธี กิจพิพธิ

กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง และผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนบริหำร
และกำรตลำด

ฤทธี กิจพิพธิ

3. นำยโชคดี วงษ์แก้ว

กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และผูอ้ ำนวยกำร
สำยงำนผลิตและปฏิบตั กิ ำร

โชคดี วงษ์แก้ว

4. นำยสมเกียรติ วีตระกูล

กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง และผูอ้ ำนวยกำรสำยงำน
วิศวกรรมและก่อสร้ำง

สมเกียรติ วีตระกูล

กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง และผูอ้ ำนวยกำรสำนักเลขำนุกำร
บริษทั

นริศรา กิจพิพธิ

6. นำยสมชัย ลีเชวงวงศ์

กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และผูอ้ ำนวยกำร
สำยงำนกลยุทธ์

สมชัย ลีเชวงวงศ์

7. นำยประทีป
แสงหิรญ
ั วัฒนำ

กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง และผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนกำรเงิน
และบัญชี

ประทีป แสงหิรญ
ั วัฒนา

5. นำงสำวนริศรำ กิจพิพธิ

ชื่อ
ผูร้ บั มอบอานาจ ดร.ฤทธี กิจพิพธิ

ธัญชาติ กิจพิพธิ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

กรรมกำร กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และ
ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนบริหำรและกำรตลำด

ฤทธี กิจพิพธิ

นำงสำวนริศรำ กิจพิพธิ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และ
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักเลขำนุกำรบริษทั

ส่วนที่ 4 หน้ำ 2

นริศรา กิจพิพธิ

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์/ร่ำงหนังสือชีช้ วนฉบับนี้แล้ว
และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะกรรมกำรบริษทั ฯ ข้ำพเจ้ำไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้องครบถ้วน
เป็ นเท็จ ทำให้ผอู้ ่นื สำคัญผิด หรือขำดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
ในกำรนี้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทัง้ หมดเป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับทีข่ ำ้ พเจ้ำได้สอบทำนแล้ว และไม่มี
เหตุอนั ควรสงสัยว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทำให้ผอู้ ่นื สำคัญผิด หรือขำดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งใน
สำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำได้มอบหมำยให้ ดร.ฤทธี กิจพิพธิ หรือ นำงสำวนริศรำ กิจพิพธิ เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี้
ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มลี ำยมือชื่อของ ดร.ฤทธี กิจพิพธิ หรือ นำงสำวนริศรำ กิจพิพธิ กำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะ
ถือว่ำไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ ำ้ พเจ้ำได้สอบทำนแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น
ชื่อ

ตาแหน่ ง

1.

ดร.ทนง พิทยะ

ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ

2.

นำยชำนำญ วังตำล

กรรมกำร กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ และประธำนกรรมกำรบริหำรควำม
เสีย่ ง

3.

พลตำรวจเอกสวัสดิ ์ อมรวิวฒ
ั น์ กรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ

4.

นำยพีระพงษ์ อัจฉริยชีวนิ

กรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ

ชื่อ
ผูร้ บั มอบอานาจ ดร.ฤทธี กิจพิพธิ

ลายมือชื่อ
ทนง พิทยะ

ชานาญ วังตาล

พลตารวจเอกสวัสดิ์ อมรวิวฒ
ั น์

พีระพงษ์ อัจฉริยชีวนิ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

กรรมกำร กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และ
ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนบริหำรและกำรตลำด

ฤทธี กิจพิพธิ

นำงสำวนริศรำ กิจพิพธิ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และ
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักเลขำนุกำรบริษทั

ส่วนที่ 4 หน้ำ 3

นริศรา กิจพิพธิ

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

การรับรองการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิ น
ข้ำพเจ้ำ ในฐำนะทีป่ รึกษำทำงกำรเงินของ บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน) ขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำได้
สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพ ย์ / ร่ำ งหนัง สือ ชี้ช วนฉบับ นี้แ ล้ว และด้ว ยควำม
ระมัดระวังในฐำนะทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผอู้ ่นื
สำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
ชื่อ
นำยแมนพงศ์ เสนำณรงค์

ตาแหน่ ง
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ลายมือชื่อ
แมนพงศ์ เสนาณรงค์

ส่วนที่ 4 หน้ำ 4

