บริ ษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“ข้ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลใน
ในแบบเสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบั
ฉบับนี .แล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง
ในฐานะกรรมการบริหารของบริ ษัท หรื อผู้ดํารงตําแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าว
ถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ ูอื-นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที-ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ นอกจากนี . ข้ าพเจ้ าขอ
รับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที-ประกอบเป็ นส่วนหนึ-งขของหนั
หนังสือชี ช. วน ได้ แสดงข้ อมูลอย่า งถูก ต้ อง
ครบถ้ วนในสาระสําคัญเกี-ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ ว
(2) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที-ดี เพื-อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลในส่วนที-เป็ นสาระสําคัญของบริ
ญของบริษัทอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
.
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที-ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกล่าว และข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งข้ อมูลการประ
การประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที- 27 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผู้สอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ ว ซึง- ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและการเปลีย- นแปลงที-สําคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทังการกระทํ
.
าที-มิชอบทีอ- าจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท
ในการนีนี . เพื-อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
.
นนเอกสารชุ
เอกสารชุดเดียวกันกับทีข- ้ าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว ข้ าพเจ้ า
ได้ มอบหมายให้ นายวสั
วสันต์ อิทธิโรจนกุล และ นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล เป็ นนผูผู้ลงลายมือชื-อกํากับเอกสารนีไ..ไว้ว้ ทกุ หน้ าด้ วย
หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื-อของ นายวสั
นาย นต์ อิทธิโรจนกุล และ นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล กํากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่
ข้ อมูลที-ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น”
ชือ
ตําแหน่ ง
ลายมือชือ
1. นายวสันต์
อิทธิโรจนกุล
กรรมการบริษัท/
(นายวสันต์ อิ ทธิ โรจนกุล)
ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการผู้จดั การ/
กรรมการบริหารความเสีย- ง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล
กรรมการบริษัท/
(นางสาวสิ ริรัตน์ อิทธิ โรจนกุล)
กรรมการบริหาร/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานการตลาด/
เลขานุการบริษัท
3. นางสาวนรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล
กรรมการบริหาร/
(นางสาวนรี รัตน์ อิ ทธิ โรจนกุล)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานสนับสนุนองค์กร
4. นางพจมาน
วงศ์สวุ รรณ
กรรมการบริษัท/
(นางพจมาน วงศ์สวุ รรณ)
กรรมการบริหาร/
รองกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชีและการเงิน
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ชือ
5. นายปภัสร์ อิทธิโรจนกุล
6. นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป

7. นางปาหนัน พงษ์พานิช

ตําแหน่ ง
กรรมการบริหาร/
ผู้จดั การสายงานการผลิต
กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหาร/
รองกรรมการผู้จดั การ/
กรรมการบริหารความเสีย- ง
สมุห์บญ
ั ชี

ลายมือชือ
(นายปภัสร์ อิ ทธิ โรจนกุล)
(นายคริ สโตเฟอร์ โรเบิ ร์ต เทป)

(นางปาหนัน พงษ์ พานิ ช)

(ประทับตราบริ ษัท)
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ผู้รับมอบอํานาจ
ชือ

ตําแหน่ ง

ลายมือชือ

1. นายวสันต์

อิทธิโรจนกุล

กรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการผู้จดั การ/
กรรมการบริหารความเสีย- ง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(นายวสันต์

อิ ทธิ โรจนกุล)

2. นางสาวสิริรัตน์

อิทธิโรจนกุล

กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหาร/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานการตลาด/
เลขานุการบริษัท

(นางสาวสิ ริรัตน์

อิ ทธิ โรจนกุล)
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การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ในแบบเสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบั
ฉบับนี .แล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง
“ข้ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลใน
ในฐานะกรรมการบริษัท ข้ าพเจ้ าไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทําให้ ผ้ อู ื-นสําคัญผิด หรื อ
ขาดข้ อมูลที-ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
ในการนี . เพื-อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั
เอกสารทังหมดเป็
.
นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข- ้ าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว ข้ าพเจ้ า
ได้ มอบหมายให้ นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล และ นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล เป็ นนผูผู้ลงลายมือชื-อกํากับเอกสารนีไ..ไว้ว้ ทกุ หน้ าด้ วย
หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื-อของ นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล และ นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล กํากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่
ข้ อมูลที-ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น”
ชือ
ตําแหน่ ง
ลายมือชือ
ประธานกรรมการบริ
ษ
ท
ั
1. นายแพทย์เสถียร ภูป่ ระเสริฐ
(นายแพทย์เสถี ยร ภู่ประเสริ ฐ)

2. นายวิรัช ชาญพานิชย์

รองประธานกรรมการบริษัท

3. นางสาวจิรยง อนุมานราชธน

กรรมการบริษัท/
กรรมการอิสระ/
ระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสีย- ง/ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร กรรมการบริษัท/
กรรมการอิสระ/
ระ
กรรมการตรวจสอบ
5. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์

กรรมการบริษัท/
กรรมการอิสระ/
ระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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(นายวิ รชั ชาญพานิ ชย์)

(นางสาวจิ
นางสาวจิ รยง อนุมานราชธน)

(พล
พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรี ยงไกร)

(นางเพ็ญนภา ธนสารศิ ลป์ )
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ผู้รับมอบอํานาจ
ชือ

ตําแหน่ ง

ลายมือชือ

1. นายวสันต์

อิทธิโรจนกุล

กรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการผู้จดั การ/
กรรมการบริหารความเสีย- ง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(นายวสันต์

อิ ทธิ โรจนกุล)

2. นางสาวสิริรัตน์

อิทธิโรจนกุล

กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหาร/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานการตลาด/
เลขานุการบริษัท

(นางสาวสิ ริ รัตน์

อิ ทธิ โรจนกุล)

(ประทับตราบริ ษัท)
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การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“ข้ข้ าพเจ้ าในฐานะที-ปรึกษาทางการเงินของบริ ษัทที-ออกหลักทรัพย์ขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบเสดง
ใน
รายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบั
ฉบับนีแ. ล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะที-ปรึกษาทางการเงิน ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า
ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ ผ้ อู ื-นสําคัญผิด หรือ ไม่ขาดข้ อมูลทีค- วรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ”

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จํากัด
ชือ

นายสมภพ

ศักดิIพนั ธ์พนม

ตําแหน่ ง

ลายมือชือ

ประธานเจ้ าหน้ าที-บริหาร

(นายสมภพ ศักดิ0 พน
ั ธ์ พนม)

(ประทับตราบริ ษัท)
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