บริษัท สาลี่ พริน้ ท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

1. การเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์ (บริษทั สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน))
1.1 กรรมการบริหารและผู้ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับนี้แล้ว และด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้ วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่น สาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1. งบการเงิ น และข้ อ มู ลทางการเงิ น ที่ ป ระกอบเป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของแบบแสดงรายการข้ อ มู ลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูก ต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับ ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว
2. ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผย
ข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสาคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกล่าว
3. ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้ งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุม ภายใน ณ วันที่ 11 สิงหาคม
2557 ต่ อ ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท แล้ ว ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง ข้ อ บกพร่ อ งและการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการ
จัดทารายงานทางการเงินของบริษัท
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายเศวต นราธิปกร หรือ นายสาทิส ตัตวธร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้า
ด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือของ นายเศวต นราธิปกร หรือ นายสาทิส ตัตวธร กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า ไม่ใช่
ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายสุชาติ จิวะพรทิพย์

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

นายสุชาติ จิวะพรทิพย์

นายเศวต นราธิปกร

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
และรักษาการผู้จดั การฝ่ายขาย

นายเศวต นราธิปกร

นายสาทิส ตัตวธร

กรรมการและกรรมการบริหาร

นายสาทิส ตัตวธร

นายประภุตว์ จิวะพรทิพย์

กรรมการ กรรมการบริหาร
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดและเลขานุ
การฝ่ายบัญกชีารบริ
และการเงิ
ษัท น
และรักษาการหัวหน้างานแผนกการเงิน

นายประภุตว์ จิวะพรทิพย์

นางทิพวรรณ สิทธิวงศ์
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นางทิพวรรณ สิทธิวงศ์
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บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

ชื่อ
ผู้รับมอบอานาจ
นายเศวต นราธิปกร
ผู้รับมอบอานาจ
นายสาทิส ตัตวธร

ตาแหน่ง
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
และรักษาการผู้จดั การฝ่ายขาย
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กรรมการและกรรมการบริหาร

ลายมือชื่อ
นายเศวต นราธิปกร
นายสาทิส ตัตวธร

หน้า 3

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

1.2 กรรมการท่านอื่นนอกจาก 1.1
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูล ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับนี้แล้ว และด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทาให้
ผู้อื่นสาคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับ ที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มี
เหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายเศวต นราธิปกร หรือ นายสาทิส ตัตวธร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสาร
นีไ้ ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเศวต นราธิปกร หรือ นายสาทิส ตัตวธร กากับไว้ ข้าพเจ้าจะ
ถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

พล.ต.ต. เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

พล.ต.ต. เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

นายสุพจน์ แก้วมณี

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายสุพจน์ แก้วมณี

นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ

นายประชา จิวะพรทิพย์

กรรมการ

นายประชา จิวะพรทิพย์

นายทนง อัศวกาญจน์

กรรมการ

นายทนง อัศวกาญจน์

ชื่อ

ตาแหน่ง
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการ และรักษาการผู้จดั การฝ่ายขาย

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอานาจ
นายเศวต นราธิปกร
ผู้รับมอบอานาจ
นายสาทิส ตัตวธร

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

กรรมการและกรรมการบริหาร

นายเศวต นราธิปกร
นายสาทิส ตัตวธร
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2. การเสนอขายหลักทรัพย์โดยเจ้าของหลักทรัพย์ (บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน))
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับนี้แล้ว และด้วยความ
ระมัดระวัง ในฐานะผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นเท็จ ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับ ที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มี
เหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสาทิส ตัตวธร หรือ นายเศวต นราธิปกร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้
ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสาทิส ตัตวธร หรือ นายเศวต นราธิปกร กากับไว้ ข้าพเจ้าจะ
ถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ
ผู้มีอานาจลงนาม
นายสาทิส ตัตวธร
ผู้มีอานาจลงนาม
นายเศวต นราธิปกร

ชื่อ
ผู้รับมอบอานาจ
นายสาทิส ตัตวธร
ผู้รับมอบอานาจ
นายเศวต นราธิปกร

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

กรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการ

นายสาทิส ตัตวธร

กรรมการ

นายเศวต นราธิปกร

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

กรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการ

นายสาทิส ตัตวธร

กรรมการ

นายเศวต นราธิปกร
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บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

3. การรับรองการปฏิบัตหิ น้าทีข่ องที่ปรึกษาทางการเงิน (บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน))
ข้าพเจ้า ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูล
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการ
เงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควร
ต้องแจ้งในสาระสาคัญ

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายสุรพล ขวัญใจธัญญา

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

นายสุรพล ขวัญใจธัญญา

นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร

กรรมการผู้จดั การ สายวาณิชธนกิจ

นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
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