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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษทั ที่ออกหลักทรัพย์
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือผูด้ ารงตาแหน่ งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูล
ดัง กล่ า วถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ไม่ เ ป็ น เท็จ ไม่ ท าให้ผู้อ่ืน ส าคัญ ผิด หรือ ไม่ ข าดข้อ มูล ที่ค วรต้ อ งแจ้ง ในสาระส าคัญ
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีป่ ระกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกีย่ วกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงิ นสด
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยแล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อการจัดให้บริษทั ฯ มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลทีด่ ี เพื่อให้แน่ ใจว่าบริษทั ฯ ได้เปิ ดเผย
ข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญทัง้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มี
การปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อการจัดให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
ระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ต่อ
ผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทาทีม่ ชิ อบทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข่ า้ พเจ้าได้รบั รองความถูกต้ องแล้ว ข้าพเจ้า
ได้มอบหมายให้ Mr. Boon Choon Kiat หรือ นายปชาธิป เมตตาประสพกิจ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุก
หน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของ Mr. Boon Choon Kiat หรือ นายปชาธิป เมตตาประสพกิจ กากับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ า้ พเจ้าได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ

ประธานกรรมการ

- นายชาติชาย พานิชชีวะ -

2. Mr. Boon Choon Kiat

กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ

- Mr. Boon Choon Kiat -

3. นางสาวสุนนั ทรา
มหาประสิทธิชั์ ย

รองผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการเงิน
และบัญชี

- นางสาวสุนนั ทรา มหาประสิทธิชั์ ย -

ผูร้ บั มอบอานาจ
ชื่อ
1. Mr. Boon Choon Kiat

ตาแหน่ ง
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ

2. นายปชาธิป เมตตาประสพกิจ รองผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝา่ ยกฎหมาย
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ลายมือชื่อ
- Mr. Boon Choon Kiat - นายปชาธิป เมตตาประสพกิจ -
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษทั ฯ ข้าพเจ้าไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญ
ผิด หรือขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มเี หตุอนั
ควรสงสัย ว่ า ข้อ มูลดัง กล่ า วไม่ ถู ก ต้อ งครบถ้ว น เป็ น เท็จ ท าให้ผู้อ่ืน สาคัญ ผิด หรือ ขาดข้อ มูลที่ค วรต้อ งแจ้ง ใน
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ Mr. Boon Choon Kiat หรือ นายปชาธิป เมตตาประสพกิจ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อ
กากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของ Mr. Boon Choon Kiat หรือ นายปชาธิป เมตตา
ประสพกิจ กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ า้ พเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นางสมหะทัย พานิชชีวะ

กรรมการ

- นางสมหะทัย พานิชชีวะ -

2. Mr. Phua Cher Chew

กรรมการ

- Mr. Phua Cher Chew -

3. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ

- นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี -

4. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ

- นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร -

5. Mr. Chung Tang Fong

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ

- Mr. Chung Tang Fong -

ผูร้ บั มอบอานาจ
ชื่อ

ตาแหน่ ง

1. Mr. Boon Choon Kiat

กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ

2. นายปชาธิป เมตตาประสพกิจ

รองผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝา่ ยกฎหมาย
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ลายมือชื่อ
- Mr. Boon Choon Kiat - นายปชาธิป เมตตาประสพกิจ -
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การรับรองการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิ น
“ข้าพเจ้าในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินของบริษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับนี้แ ล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ป รึกษาทางการเงิน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้อง
แจ้งในสาระสาคัญ”
บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นายเซียง ซุง ยอง

กรรมการ

- นายเซียง ซุง ยอง -

2. นายเอกพล ศิรพิ นั ธ์

กรรมการ

- นายเอกพล ศิรพิ นั ธ์ -
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