บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
1. บริ ษทั ฯ ที่ออกหลักทรัพย์
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์/หนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ หรือผู้ดํารงตําแหน่ งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู้ ่นื สําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้อง
แจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1.
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์/หนังสือชี้ชวนได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยแล้ว
2.
ข้า พเจ้าเป็ น ผู้ร บั ผิด ชอบต่อ การจัด ให้บริษัทฯ มีร ะบบการเปิ ด เผยข้อ มูลที่ดี เพื่อ ให้แ น่ ใ จว่า
บริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสําคัญทัง้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้
ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
3.
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อการจัดให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้ม ี
การปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ออริจ้นิ
พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ
แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงที่สาํ คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทําที่ม ิ
ชอบทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้รบั รองความถูกต้อง
แล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางอารดา จรูญเอก หรือ นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสาร
นี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของ นางอารดา จรูญเอก หรือ นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ กํากับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ า้ พเจ้าได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ
1. นายพีระพงศ์ จรูญเอก
2. นางอารดา จรูญเอก

3. นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ
4. นางสาวมะลิวลั ย์ จันเพ็ง

ตําแหน่ ง
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ กรรมการบริห าร ประธานเจ้า หน้ า ที่
ปฏิบตั กิ าร และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ฝา่ ยขายและการตลาด
กรรมการ กรรมการบริห าร และผู้ช่ ว ยกรรมการ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงินและการบัญชี
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบัญชี

ลายมือชื่อ
- พีระพงศ์ จรูญเอก -

- อารดา จรูญเอก - ศิรนิ ทรา จริยคุณ - มะลิวลั ย์ จันเพ็ง -
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ผูร้ บั มอบอํานาจ

ชื่อ
นางอารดา จรูญเอก

นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ

ตําแหน่ ง
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั กิ าร และรักษาการ
ผู้ช่ ว ยกรรมการผู้จ ัด การฝ่ า ยขาย
และการตลาด
กรรมการ กรรมการบริห าร และ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงิน
และการบัญชี

ลายมือชื่อ

- อารดา จรูญเอก -

- ศิรนิ ทรา จริยคุณ -
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ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์/หนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัทฯ ข้าพเจ้าไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็ นเท็จ ทําให้ผอู้ ่นื สําคัญผิด หรือขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข่ า้ พเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่
มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทําให้ผอู้ ่นื สําคัญผิด หรือขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้ง
ในสาระสําคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางอารดา จรูญเอก หรือ นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อ
กํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของ นางอารดา จรูญเอก หรือ นางสาวศิรนิ ทรา จริย
คุณ กํากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ า้ พเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ
ตําแหน่ ง
ลายมือชื่อ
- ลักษณะน้อย พึง่ รัศมี -

1. นายลักษณะน้อย พึง่ รัศมี

ประธานกรรมการ

2. นายนิวตั ิ ลมุนพันธ์

กรรมการ

3. นางวีณา อรัญญเกษม
4. นายสหัส ตรีทพิ ยบุตร

กรรมการ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

- วีณา อรัญญเกษม -

5. พลอากาศเอกบุรรี ตั น์ รัตนวานิช

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- บุรรี ตั น์ รัตนวานิช -

6. นางสาววรุณรัตน์ จูจ้ นิ ดา

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- วรุณรัตน์ จูจ้ นิ ดา -

ผูร้ บั มอบอํานาจ

ชื่อ
นางอารดา จรูญเอก

นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ

- นิวตั ิ ลมุนพันธ์ -

ตําแหน่ ง
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั กิ าร และรักษาการ
ผู้ช่ ว ยกรรมการผู้จ ัด การฝ่ า ยขาย
และการตลาด
กรรมการ กรรมการบริห าร และ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงิน
และการบัญชี

- สหัส ตรีทพิ ยบุตร -

ลายมือชื่อ

- อารดา จรูญเอก -

- ศิรนิ ทรา จริยคุณ -

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 3
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2. เจ้าของหลักทรัพย์
นางอารดา จรูญเอก
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์/หนังสือชีช้ วนฉบับนี้แล้ว และ
ด้วยความระมัดระวัง ข้าพเจ้าไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทําให้ผอู้ ่นื สําคัญผิด
หรือขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข่ า้ พเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่ม ี
เหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทําให้ผอู้ ่นื สําคัญผิด หรือขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งใน
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางอารดา จรูญเอก หรือ นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของ นางอารดา จรูญเอก หรือ นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ กํากับ
ไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ า้ พเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ
1. นางอารดา จรูญเอก

ผูร้ บั มอบอํานาจ

ตําแหน่ ง
กรรมการ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บ ัติ ก าร และ
รัก ษาการผู้ช่ว ยกรรมการผู้จ ดั การ ฝ่า ยขายและ
การตลาด

ชื่อ
นางอารดา จรูญเอก

นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ

ตําแหน่ ง
ก ร ร ม ก า ร ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั กิ าร และ
รักษาการผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝา่ ยขายและการตลาด
กรรมการ กรรมการบริห าร และ
ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จ ั ด การฝ่ า ย
การเงินและการบัญชี

ลายมือชื่อ

- อารดา จรูญเอก -

ลายมือชื่อ

- อารดา จรูญเอก -

- ศิรนิ ทรา จริยคุณ -
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ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์/หนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ หรือผู้ดํารงตําแหน่ งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู้ ่นื สําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้อง
แจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1.
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์/หนังสือชี้ชวนได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยแล้ว
2.
ข้า พเจ้าเป็ น ผู้ร บั ผิด ชอบต่อ การจัด ให้บริษัทฯ มีร ะบบการเปิ ด เผยข้อ มูลที่ดี เพื่อ ให้แ น่ ใ จว่า
บริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสําคัญทัง้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้
ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
3.
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อการจัดให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้ม ี
การปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ออริจ้นิ
พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ
แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงที่สาํ คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทําที่ม ิ
ชอบทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้รบั รองความถูกต้อง
แล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางอารดา จรูญเอก หรือ นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสาร
นี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของ นางอารดา จรูญเอก หรือ นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ กํากับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ า้ พเจ้าได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ
1. นายพีระพงศ์ จรูญเอก
2. นางอารดา จรูญเอก

3. นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ
4. นางสาวมะลิวลั ย์ จันเพ็ง

ตําแหน่ ง
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ กรรมการบริห าร ประธานเจ้า หน้ า ที่
ปฏิบตั กิ าร และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ฝา่ ยขายและการตลาด
กรรมการ กรรมการบริห าร และผู้ช่ ว ยกรรมการ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงินและการบัญชี
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบัญชี

ลายมือชื่อ
- พีระพงศ์ จรูญเอก -

- อารดา จรูญเอก - ศิรนิ ทรา จริยคุณ - มะลิวลั ย์ จันเพ็ง -

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 5

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

ผูร้ บั มอบอํานาจ

ชื่อ
นางอารดา จรูญเอก

นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ

ตําแหน่ ง
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั กิ าร และรักษาการ
ผู้ช่ ว ยกรรมการผู้จ ัด การฝ่ า ยขาย
และการตลาด
กรรมการ กรรมการบริห าร และ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงิน
และการบัญชี

ลายมือชื่อ

- อารดา จรูญเอก -

- ศิรนิ ทรา จริยคุณ -

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 6

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์/หนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัทฯ ข้าพเจ้าไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็ นเท็จ ทําให้ผอู้ ่นื สําคัญผิด หรือขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข่ า้ พเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่
มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทําให้ผอู้ ่นื สําคัญผิด หรือขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้ง
ในสาระสําคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางอารดา จรูญเอก หรือ นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อ
กํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของ นางอารดา จรูญเอก หรือ นางสาวศิรนิ ทรา จริย
คุณ กํากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ า้ พเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ
ตําแหน่ ง
ลายมือชื่อ
- ลักษณะน้อย พึง่ รัศมี -

1. นายลักษณะน้อย พึง่ รัศมี

ประธานกรรมการ

2. นายนิวตั ิ ลมุนพันธ์

กรรมการ

3. นางวีณา อรัญญเกษม
4. นายสหัส ตรีทพิ ยบุตร

กรรมการ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

- วีณา อรัญญเกษม -

5. พลอากาศเอกบุรรี ตั น์ รัตนวานิช

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- บุรรี ตั น์ รัตนวานิช -

6. นางสาววรุณรัตน์ จูจ้ นิ ดา

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- วรุณรัตน์ จูจ้ นิ ดา -

ผูร้ บั มอบอํานาจ

ชื่อ
นางอารดา จรูญเอก

นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ

- นิวตั ิ ลมุนพันธ์ -

ตําแหน่ ง
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั กิ าร และรักษาการ
ผู้ช่ ว ยกรรมการผู้จ ัด การฝ่ า ยขาย
และการตลาด
กรรมการ กรรมการบริห าร และ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงิน
และการบัญชี

- สหัส ตรีทพิ ยบุตร -

ลายมือชื่อ

- อารดา จรูญเอก -

- ศิรนิ ทรา จริยคุณ -

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 7

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

การรับรองการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิ น
ข้าพเจ้า ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษทั ออริจ้นิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน) ขอรับรองว่า
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์/หนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้ว และด้วย
ความระมัดระวังในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ
ให้ผอู้ ่นื สําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ชื่อ
1.

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์

ตําแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ

ลายมือชื่อ
- แมนพงศ์ เสนาณรงค์ -

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 8

