บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริ หาร หรื อ ผู้ดํารงตําแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชีของบริ ษัท ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่
เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ได้ แสดงข้ อมูล
อย่างถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทแล้ ว
(2) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ น
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
สาระสําคัญของบริ ษัทอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
(3) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
และข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการ
้
กระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว ข้ าพเจ้ าได้
มอบหมายให้ นายเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล หรื อ นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กลู เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล หรื อ นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กลู กํากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
ข้ าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลไว้
กรรมการบริหาร และ ผู้ดาํ รงตําแหน่ งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
ชื่อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร

ประธานกรรมการบริ หาร

- นางสาวอุนนดา พฤฒิ นารากร -

2. นายเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

- นายเกรี ยงไกร เพียรวิ ทยาสกุล -

3. นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กลู

ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน

- นายธนวัฒน์ ญาณิ สรางค์กูล -

4. นายศิริชยั พฤฒินารากร

กรรมการบริ หาร

- นายศิ ริชยั พฤฒิ นารากร -

5. นายวิชยั ญาณิสรางค์กลู

กรรมการบริ หาร

- นายวิ ชยั ญาณิ สรางค์กูล -

6. นายคูนิโยชิ มิโตะ

กรรมการบริ หาร

- นายคูนิโยชิ มิ โตะ -

กรรมการบริ หารและผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

- นางสาวพรทิ พย์ อัศวชาติ ชาญชัย -

8. นางวนิดา พฤฒินารากร

กรรมการบริ หาร

- นางวนิ ดา พฤฒิ นารากร -

9. นายภาณุพนั ธุ์ เจศรี ชยั

กรรมการบริ หาร

- นายภาณุพนั ธุ์ เจศรี ชยั -

10. นางสาวอรจิต เพียรวิทยาสกุล

กรรมการบริ หาร

- นางสาวอรจิ ต เพียรวิ ทยาสกุล -

7. นางสาวพรทิพย์ อัศวชาติชาญชัย
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ผู้รับมอบอํานาจ
ชื่อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

- นายเกรี ยงไกร เพียรวิ ทยาสกุล -

นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กลู

ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน

- นายธนวัฒน์ ญาณิ สรางค์กูล-
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ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริ ษัท ข้ าพเจ้ าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลที่ควร
ต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว ข้ าพเจ้ าได้
มอบหมายให้ นายเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล หรื อ นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กลู เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล หรื อ นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กลู กํากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
ข้ าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลไว้
กรรมการบริษัท
บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
ชื่อ

1. นายนพพล มิลินทางกูร
2. นางปราณี ภาษีผล
3. นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล
4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
5. นางสาวชวนา วิวฒ
ั น์พนชาติ

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริ ษัท
และ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

ลายมือชื่อ

- นายนพพล มิ ลินทางกูร - นางปราณี ภาษี ผล - นายสุเมธ ชัยเลิ ศวณิ ชกุล - นางฉัตรทอง ทิ พยกะลิ น - นางสาวชวนา วิ วฒ
ั น์พนชาติ -

ผู้รับมอบอํานาจ
ชื่อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

- นายเกรี ยงไกร เพียรวิ ทยาสกุล -

นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กลู

ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน

- นายธนวัฒน์ ญาณิ สรางค์กูล -
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การรับรองการปฏิบัตหิ น้ าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
ข้ าพเจ้ าบริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินของ บริ ษัท เอสซีไอ อีเลคตริ ค
จํากัด (มหาชน) ขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความ
ระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด หรื อไม่
ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพัน
บริษัทหลักทรั พย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ชื่อ

1. นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ

2. นายสตีเวน คิน-ไว โล

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

- นายปรัชญา กุลวณิ ชพิสิฐ -

กรรมการบริ หาร

- นายสตีเวน คิ น-ไว โล -
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