บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

บริ ษทั สยามราช จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 1

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษทั ที่ออกหลักทรัพย์
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์/หนังสือชีช้ วนฉบับนี้แล้ว และด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการของบริษทั ฯ หรือผูด้ ารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1)

งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีป่ ระกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ /
หนังสือชีช้ วนได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และ
กระแสเงินสดของบริษทั 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 และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูล การประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ 17 มีนาคม 2558 ต่อผูส้ อบ
บัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทั แล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของระบบ
การควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทาทีม่ ชิ อบทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข่ า้ พเจ้าได้รบั รองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้
มอบหมายให้นายเกียรติ วิมลเฉลา หรือ นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา หรือ นางวัชรี อัตถากร หรือ นางอุดมพร จิระนภา
กุลวัฒน์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของ นายเกียรติ วิมลเฉลา
หรือ นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา หรือ นางวัชรี อัตถากร หรือ นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า
ไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ า้ พเจ้าได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

1. นายเกียรติ วิมลเฉลา

2. นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา

3. นางวัชรี อัตถากร

4. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การ

-นายเกียรติ วิมลเฉลา-

กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าทีจ่ ดั ซือ้

-นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา-

กรรมการ กรรมการบริหาร
และผูจ้ ดั การทัวไป
่

-นางวัชรี อัตถากร-

กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชีและการเงิน

-นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์-

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 2

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

ผูร้ บั มอบอานาจ
ชื่อ

1. นายเกียรติ วิมลเฉลา

2. นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา

3. นางวัชรี อัตถากร

4. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การ

-นายเกียรติ วิมลเฉลา-

กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าทีจ่ ดั ซือ้

-นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา-

กรรมการ กรรมการบริหาร
และผูจ้ ดั การทัวไป
่

-นางวัชรี อัตถากร-

กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชีและการเงิน

-นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์-

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 3

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์/หนังสือชีช้ วนฉบับนี้แล้ว และด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษทั ข้าพเจ้าไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้
ผูอ้ ่นื สาคัญผิด หรือขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข่ า้ พเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มเี หตุอนั ควร
สงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายเกียรติ วิมลเฉลา หรือ นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา หรือ นางวัชรี อัตถากร หรือ นางอุดมพร
จิระนภากุลวัฒน์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของ นายเกียรติ วิมล
เฉลา หรือ นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา หรือ นางวัชรี อัตถากร หรือ นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือ
ว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ า้ พเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

1. นายกนกศักดิ ์ ปิ่ นแสง

2. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์

3. นายบุญประสิทธิ ์ ตัง้ ชัยสุข

4. นายพงษ์นิมติ ดุสติ นิตย์สกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

-นายกนกศักดิ ์ ปิ่ นแสง-

กรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

-นายโรจน์ บุรษุ รัตนพันธุ-์

กรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

-นายบุญประสิทธิ ์ ตัง้ ชัยสุข-

กรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

-นายพงษ์นิมติ ดุสติ นิตย์สกุล-
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ผูร้ บั มอบอานาจ
ชื่อ

1. นายเกียรติ วิมลเฉลา

2. นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา

3. นางวัชรี อัตถากร

4. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การ

-นายเกียรติ วิมลเฉลา-

กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าทีจ่ ดั ซือ้

-นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา-

กรรมการ กรรมการบริหาร
และผูจ้ ดั การทัวไป
่

-นางวัชรี อัตถากร-

กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชีและการเงิน

-นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์-

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 5

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

การรับรองการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิ น
“ข้าพเจ้าในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลใน
แบบแสดงรายการข้อมูล/หนังสือชีช้ วนการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่
ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ”

บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นายเซียง ซุง ยอง

กรรมการบริหาร

-นายเซียง ซุง ยอง-

2. นางสาวสุพนิ สุระวิชยั

กรรมการบริหาร

-นางสาวสุพนิ สุระวิชยั -

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 6

