บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ส่วนที่ 4 หน้ ำที่ 1

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
1. บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
“ข้ ำพเจ้ ำได้ สอบทำนข้ อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูล /หนังสือชี ้ชวนกำรเสนอขำยหลักทรั พย์ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วย

ควำมระมัดระวังในฐำนะกรรมกำรบริ หำรของบริ ษัทหรื อผู้ดำรงตำแหน่งบริ หำรสูงสุดในสำยงำนบัญชี ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ
ข้ อมูลดังกล่ำวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ ผ้ อู ื่นสำคัญผิด หรื อไม่ขำดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสำระสำคัญ นอกจำกนี ้
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ
(1) งบกำรเงินและข้ อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบเป็ นส่วนหนึง่ ของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ ได้
แสดงข้ อมูลอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วนในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว
(2) ข้ ำพเจ้ ำเป็ นผู้รับผิดชอบต่อกำรจัดให้ บริ ษัทมีระบบกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดีเพื่อให้ แน่ใจว่ำบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลใน
ส่วนที่เป็ นสำระสำคัญทังของบริ
้
ษัทและบริ ษัทย่อยอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิ
ตำมระบบดังกล่ำว
(3) ข้ ำพเจ้ ำเป็ นผู้รับผิดชอบต่อกำรจัดให้ บริ ษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ ดีและควบคุมดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิตำม
ระบบดังกล่ำว และข้ ำพเจ้ ำได้ แจ้ งข้ อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 28 มิถุนำยน 2559 ต่อ
ผู้สอบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและกำรเปลีย่ นแปลงที่สำคัญของ
ระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทังกำรกระท
้
ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย
ในกำรนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทังหมดเป็
้
นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่ข้ำพเจ้ ำได้ รับรองควำมถูกต้ องแล้ ว ข้ ำพเจ้ ำ
ได้ มอบหมำยให้ นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ หรื อนำงสำวศิรินนั ท์ ดำรำรัตนโรจน์ เป็ นผู้ลงลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี ้ไว้ ทกุ หน้ ำด้ วย
หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของนำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ หรื อนำงสำวศิรินนั ท์ ดำรำรัตนโรจน์ กำกับไว้ ข้ ำพเจ้ ำจะถือว่ำไม่ใช่
ข้ อมูลที่ข้ำพเจ้ ำได้ รับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่ำวข้ ำงต้ น”

ส่วนที่ 4 หน้ ำที่ 2

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ
1. นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์

ผู้รับมอบอานาจ

ตาแหน่ ง
รองประธำนกรรมกำรบริษัท/
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร/
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน

ลายมือชื่อ

-นายอมร ดารารัตนโรจน์-

2. นำงสำวศิรินนั ท์ ดำรำรัตนโรจน์

กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร

3. นำยสุวฒ
ั น์ สุขลำภวณิชย์

กรรมกำรบริหำร/ ผู้อำนวยกำรฝ่ ำย
บัญชีและกำรเงิน

-นายสุวฒ
ั น์ สุขลาภวณิ ชย์ -

4. นำงสำวศุภลักษณ์ อำจสำคร

ผู้บริหำร/ ผู้จดั กำรอำวุโสแผนกบัญชี

-นางสาวศุภลักษณ์ อาจสาคร-

1. นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์

รองประธำนกรรมกำรบริษัท/
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร/
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน

-นายอมร ดารารัตนโรจน์-

2. นำงสำวศิรินนั ท์ ดำรำรัตนโรจน์

กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร

-นางสาวศิ รินนั ท์ ดารารัตนโรจน์ -

-นางสาวศิ รินนั ท์ ดารารัตนโรจน์ -

บริ ษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 4 หน้ ำที่ 3

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

“ข้ ำพเจ้ ำได้ สอบทำนข้ อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูล /หนังสือชี ้ชวนกำรเสนอขำยหลักทรั พย์ ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วย

ควำมระมัดระวังในฐำนะกรรมกำรบริ ษัท ข้ ำพเจ้ ำไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำ ข้ อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทำให้
ผู้อื่นสำคัญผิด หรื อขำดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสำระสำคัญ
ในกำรนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทังหมดเป็
้
นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่ข้ำพเจ้ ำได้ สอบทำนแล้ ว และไม่มีเหตุอนั ควร
สงสัยว่ำ ข้ อมูลดังกล่ำวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จทำให้ ผ้ อู ื่นสำคัญผิด หรื อขำดข้ อมูลที่ค วรต้ องแจ้ งในสำระสำคัญ ข้ ำพเจ้ ำได้
มอบหมำยให้ นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ หรื อนำงสำวศิรินนั ท์ ดำรำรัตนโรจน์ เป็ นผู้ลงลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี ้ไว้ ทกุ หน้ ำด้ ว ย
หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของนำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ หรื อนำงสำวศิรินนั ท์ ดำรำรัตนโรจน์ กำกับไว้ ข้ ำพเจ้ ำจะถือว่ำไม่ใช่
ข้ อมูลที่ข้ำพเจ้ ำได้ สอบทำนแล้ วดังกล่ำวข้ ำงต้ น”
ชื่อ
1. นำยมีชยั วีระไวทยะ

ลายมือชื่อ

ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท/ ประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ

-นายมีชยั วีระไวทยะ-

2. นำยสุรพล ดำรำรัตนโรจน์

กรรมกำร

-นายสุรพล ดารารัตนโรจน์-

3. นำยสมศักดิ์ ดำรำรัตนโรจน์

กรรมกำร

-นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์-

4. นำยโกมล ดำรำรัตนโรจน์

กรรมกำร

-นายโกมล ดารารัตนโรจน์-

5. นำยศิลป์ชัย รักษำพล

กรรมกำร

-นายศิ ลป์ ชัย รักษาพล-

6. นำยสุวิทย์ อรุณำนนท์ชยั

กรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำร
ตรวจสอบ/ กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน

-นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชยั -

กรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำร
ตรวจสอบ/ กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน

-นายศรายุทธ เรื องสุวรรณ-

รองประธำนกรรมกำรบริษัท/
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร/
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน

-นายอมร ดารารัตนโรจน์-

7. นำยศรำยุทธ เรืองสุวรรณ

ผู้รับมอบอานาจ

ตาแหน่ ง

1. นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์

2. นำงสำวศิรินนั ท์ ดำรำรัตนโรจน์

กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร

-นางสาวศิ รินนั ท์ ดารารัตนโรจน์ -

บริ ษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 4 หน้ ำที่ 4

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

2. เจ้ าของหลักทรัพย์
THK Investment Company Limited
“ข้ ำพเจ้ ำได้ สอบทำนข้ อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูล /หนังสือชี ้ชวนกำรเสนอขำยหลักทรั พย์ ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วย

ควำมระมัดระวัง ในฐำนะผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบคุ คล ข้ ำพเจ้ ำไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำข้ อมูลดังกล่ำวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน
เป็ นเท็จ ทำให้ ผ้ อู ื่นสำคัญผิด หรื อขำดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสำระสำคัญ
ในกำรนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทังหมดเป็
้
นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่ข้ำพเจ้ ำได้ สอบทำนแล้ ว และไม่มีเหตุอนั ควร
สงสัยว่ำ ข้ อมูลดังกล่ำวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จทำให้ ผ้ อู ื่นสำคัญผิด หรื อขำดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสำระสำคัญ ข้ ำพเจ้ ำได้
มอบหมำยให้ นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ หรื อนำงสำวศิรินนั ท์ ดำรำรัตนโรจน์ เป็ นผู้ลงลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี ้ไว้ ทกุ หน้ ำด้ วย
หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของนำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ หรื อนำงสำวศิรินนั ท์ ดำรำรัตนโรจน์ กำกับไว้ ข้ ำพเจ้ ำจะถือว่ำไม่ใช่
ข้ อมูลที่ข้ำพเจ้ ำได้ สอบทำนแล้ วดังกล่ำวข้ ำงต้ น”
ชื่อ

ผู้รับมอบอานาจ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์

กรรมกำร

-นายอมร ดารารัตนโรจน์-

2. นำงสำวศิรินนั ท์ ดำรำรัตนโรจน์

กรรมกำร

-นางสาวศิ รินนั ท์ ดารารัตนโรจน์ -

1. นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์

กรรมกำร

-นายอมร ดารารัตนโรจน์-

2. นำงสำวศิรินนั ท์ ดำรำรัตนโรจน์

กรรมกำร

-นางสาวศิ รินนั ท์ ดารารัตนโรจน์ -

THK Investment Company Limited

ส่วนที่ 4 หน้ ำที่ 5

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

การรับรองการปฏิบัตหิ น้ าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน

“ข้ ำพเจ้ ำในฐำนะที่ปรึ กษำทำงกำรเงินของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่ำข้ ำพเจ้ ำได้ ทำนข้ อมูลในแบบแสดง
รำยกำรข้ อมูล/หนังสือชีช้ วนกำรเสนอขำยหลักทรั พย์ ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยควำมระมัดระวังในฐำนะที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ ข้ อมูลดังกล่ำวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ ผ้ อู ื่นสำคัญผิด หรื อไม่ขำดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งใน
สำระสำคัญ”

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ
นำยแมนพงศ์ เสนำณรงค์

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

กรรมกำรผู้จดั กำร

-นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์-

ส่วนที่ 4 หน้ ำที่ 6

