บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง
ในฐานะกรรมการบริ หารของบริ ษัท หรื อผู้ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าว
ถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าขอ
รับรองว่า
(1) งบการเงิ นและข้ อมูลทางการเงิ นที่ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของหนังสือชี ช้ วน ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทแล้ ว
(2) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญของบริ ษัทอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิ
ตามระบบดังกล่าว และข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผู้สอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทังการกระท
้
าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัท
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว ข้ าพเจ้ า
ได้ มอบหมายให้ นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล และ นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล และ นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่
ข้ อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น ”
ชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายแพทย์เสถียร ภูป่ ระเสริ ฐ

ประธานกรรมการบริ ษัท

2. นายวิรัช

ชาญพานิชย์

รองประธานกรรมการบริษัท

3. นายวสันต์

อิทธิโรจนกุล

กรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการบริ หาร/
กรรมการผู้จดั การ/
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
หน้ าที่ 4.0 - 1

ลายมือชื่อ
(นายแพทย์เสถี ยร

ภู่ประเสริ ฐ)

(นายวิ รชั ชาญพานิ ชย์)

(นายวสันต์

อิ ทธิ โรจนกุล)

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ

ตาแหน่ ง

4. นางสาวสิริรัตน์

อิทธิโรจนกุล

กรรมการบริษัท/
กรรมการบริ หาร/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานการตลาด/
เลขานุการบริ ษัท

5. นางพจมาน

วงศ์สวุ รรณ

กรรมการบริษัท/
กรรมการบริ หาร/
รองกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชีและการเงิน

ลายมือชื่อ
(นางสาวสิ ริรตั น์ อิ ทธิ โรจนกุล)

(นางพจมาน วงศ์สวุ รรณ)

6. นายคริ สโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป

กรรมการบริษัท/
กรรมการบริ หาร/
รองกรรมการผู้จดั การ/
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

(นายคริ สโตเฟอร์ โรเบิ ร์ต เทป)

7. นางสาวจิรยง

อนุมานราชธน

กรรมการบริษัท/
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(นางสาวจิ รยง อนุมานราชธน)

8. พล.ต.ท.ศักดา

เตชะเกรี ยงไกร กรรมการบริษัท/
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

9. นางเพ็ญนภา

ธนสารศิลป์

10. นางสาวนรี รัตน์

อิทธิโรจนกุล

กรรมการบริ หาร/
ผู้บริ หาร/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายสนับสนุนองค์กร

11. นายปภัสร์

อิทธิโรจนกุล

กรรมการบริ หาร/
ผู้จดั การสายงานผลิต

กรรมการบริษัท/
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรี ยงไกร)

(นางเพ็ญนภา ธนสารศิ ลป์ )

(นางสาวนรี รต
ั น์

อิ ทธิ โรจนกุล)

(นายปภัสร์

อิ ทธิ โรจนกุล)

(ประทับตราบริ ษัท)
หน้ าที่ 4.0 - 2

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นายวสันต์

อิทธิโรจนกุล

กรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการบริ หาร/
กรรมการผู้จดั การ/
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(นายวสันต์

อิ ทธิ โรจนกุล)

2. นางสาวสิริรัตน์

อิทธิโรจนกุล

กรรมการบริษัท/
กรรมการบริ หาร/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานการตลาด/
เลขานุการบริ ษัท

(นางสาวสิ ริรต
ั น์

อิ ทธิ โรจนกุล)

หน้ าที่ 4.0 - 3

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ ษัท ข้ าพเจ้ าไม่มี
เหตุอัน ควรสงสัย ว่า ข้ อ มูล ดัง กล่า วไม่ถูก ต้ อ งครบถ้ ว น เป็ นเท็ จ ท าให้ ผ้ ูอื่ น สาคัญ ผิ ด หรื อ ขาดข้ อ มูล ที่ ค วรต้ อ งแจ้ ง ใน
สาระสาคัญ
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว ข้ าพเจ้ า
ได้ มอบหมายให้ นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล และ นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล และ นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่
ข้ อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น ”
ชื่อ
ตาแหน่ ง
ลายมือชื่อ
1. นางสาวจิรยง อนุมานราชธน

กรรมการบริษัท/
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรี ยงไกร กรรมการบริษัท/
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
3. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์

กรรมการบริษัท/
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หน้ าที่ 4.0 - 4

(นางสาวจิ รยง อนุมานราชธน)

(พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรี ยงไกร)

(นางเพ็ญนภา ธนสารศิ ลป์ )

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นายวสันต์

อิทธิโรจนกุล

กรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการบริ หาร/
กรรมการผู้จดั การ/
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(นายวสันต์

อิ ทธิ โรจนกุล)

2. นางสาวสิริรัตน์

อิทธิโรจนกุล

กรรมการบริษัท/
กรรมการบริ หาร/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานการตลาด/
เลขานุการบริ ษัท

(นางสาวสิ ริรต
ั น์

อิ ทธิ โรจนกุล)

(ประทับตราบริ ษัท)

หน้ าที่ 4.0 - 5

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“ข้ าพเจ้ าในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงิ นของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือ
ชี ้ชวนฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงิน ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่
เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อ ไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ”

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด
ชื่อ
นายสมภพ

ศักดิ์พนั ธ์พนม

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

(นายสมภพ ศักดิ์ พนั ธ์ พนม)

(ประทับตราบริ ษัท)

หน้ าที่ 4.0 - 6

