บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
1. บริษทั ฯ ทีออกหลักทรัพย์
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์/หนังสือชีชวนฉบับนีแล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือผู้ดํารงตําแหน่ งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู้ นสํ
ื าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีควรต้อง
แจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1.
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีประกอบเป็ นส่วนหนึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์/หนังสือชีชวนได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกียวกับฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยแล้ว
2.
ข้าพเจ้าเป็ น ผู้รบั ผิดชอบต่ อการจัด ให้บ ริษัท ฯ มีระบบการเปิ ด เผยข้อมูล ทีดี เพือให้แน่ ใ จว่ า
บริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญทังของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง
ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
3.
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อการจัดให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้มี
การปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ออริจิน
พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) ณ วันที 10 พฤศจิกายน 255B ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
แล้ว ซึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลียนแปลงทีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระทําทีมิ
ชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ในการนี เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข้าพเจ้าได้รบั รองความถูกต้อง
แล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางอารดา จรูญเอก หรือ นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ เป็ นผูล้ งลายมือชือกํากับเอกสาร
นีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชือของ นางอารดา จรูญเอก หรือ นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ กํากับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข้าพเจ้าได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชือ
1. นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส

ตําแหน่ ง
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ลายมือชือ
- เมธา จันทร์แจ่มจรัส -

2. นายพีระพงศ์ จรูญเอก

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
3. นางอารดา จรูญเอก
กรรมการ กรรมการบริห าร ประธานเจ้ า หน้ า ที
ปฏิบตั กิ าร
4. นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ
กรรมการ กรรมการบริห าร และผู้ช่ ว ยกรรมการ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงินและการบัญชี
5. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยการเงินและการบัญชีอาวุโส

- พีระพงศ์ จรูญเอก - อารดา จรูญเอก - ศิรนิ ทรา จริยคุณ - กนกไพลิน วิไลแก้ว -

6. นางสาวมะลิวลั ย์ บุตรชาติ

ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบัญชี

- มะลิวลั ย์ จันเพ็ง ส่วนที หน้าที 1
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ผูร้ บั มอบอํานาจ

ชือ
นางอารดา จรูญเอก
นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ

ตําแหน่ ง
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าทีปฏิบตั กิ าร
กรรมการ กรรมการบริห าร และ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน
และการบัญชี

ลายมือชือ
- อารดา จรูญเอก -

- ศิรนิ ทรา จริยคุณ -
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ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์/หนังสือชีชวนฉบับนีแล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัทฯ ข้าพเจ้าไม่มีเหตุ อนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็ นเท็จ ทําให้ผอู้ นสํ
ื าคัญผิด หรือขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
ในการนี เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่
มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทําให้ผอู้ นสํ
ื าคัญผิด หรือขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้ง
ในสาระสําคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางอารดา จรูญเอก หรือ นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ เป็ นผู้ลงลายมือชือ
กํากับเอกสารนีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชือของ นางอารดา จรูญเอก หรือ นางสาวศิรนิ ทรา จริย
คุณ กํากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชือ
ตําแหน่ ง
ลายมือชือ
1. นายลักษณะน้อย พึงรัศมี
ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
- ลักษณะน้อย พึง& รัศมี 2. นายนิวตั ิ ลมุนพันธ์
กรรมการ
- นิวตั ิ ลมุนพันธ์ 3. นางวีณา อรัญญเกษม
กรรมการอิสระ
- วีณา อรัญญเกษม 4. นายสหัส ตรีทพิ ยบุตร
กรรมการอิส ระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- สหัส ตรีทพิ ยบุตร 5. พลอากาศเอกบุรรี ตั น์ รัตนวานิช กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ และ
ป ระธ าน ก รรม ก ารสรรห าแ ละพิ จ ารณ า
- บุรรี ตั น์ รัตนวานิช ค่าตอบแทน
6. นางสาววรุณรัตน์ จูจ้ นิ ดา
กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- วรุณรัตน์ จูจ้ นิ ดา -

ผูร้ บั มอบอํานาจ

ชือ
นางอารดา จรูญเอก
นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ

ตําแหน่ ง
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าทีปฏิบตั กิ าร
กรรมการ กรรมการบริห าร และ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน
และการบัญชี

ลายมือชือ
- อารดา จรูญเอก -

- ศิรนิ ทรา จริยคุณ -
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การรับรองการปฏิ บตั ิ หน้ าทีของทีปรึกษาทางการเงิ น
ข้าพเจ้า ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินของ บริษัท ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) ขอรับรองว่า
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์/หนังสือชีชวนฉบับนีแล้ว และด้วย
ความระมัดระวังในฐานะทีปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ
ให้ผอู้ นสํ
ื าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ชือ
นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์

ตําแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ

ลายมือชือ
- แมนพงศ์ เสนาณรงค์ -
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