บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
1.

การรับรองความถูกตองของขอมูลโดยบริษทั ที่ออกหลักทรัพย

1.1

กรรมการบริหารของบริษัทและผูด ํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนีแ้ ลว
และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของ
บริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไม
ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ ไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ขาพเจาขอรับรองวา
(1)
งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว
(2)
ขาพเจาเปนผูรบั ผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี
เพือ่ ใหแนใจวาบริษทั ได
เปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษทั และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3)
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทําผิดที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้
เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขา พเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให นายอดิศกั ดิ์ สุขุมวิทยา และ นางสาวยุวดี พงษอัชฌา เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนีไ้ วทกุ หนา
ดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชือ่ ของ นายอดิศกั ดิ์ สุขุมวิทยา และ นางสาวยุวดี พงษอัชฌา กํากับไว ขาพเจาจะถือวา
ไมใชขอ มูลที่ขา พเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว

สวนที่ 4 หนา 1

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

ประธานกรรมการบริหาร

-นายอดิศักดิ์ สุขมุ วิทยา-

2. นางสาวยุวดี พงษอัชฌา

กรรมการบริหาร

-นางสาวยุวดี พงษอัชฌา-

3. นางมณี สุนทรวาทิน

กรรมการบริหาร

-นางมณี สุนทรวาทิน-

4. นายกิตติพงศ กนกวิไลรัตน

กรรมการบริหาร

-นายกิตติพงศ กนกวิไลรัตน-

5. นายสุธี ตันติวณิชชานนท

กรรมการบริหาร

-นายสุธี ตันติวณิชชานนท-

6. นางนงลักษณ ลักษณะโภคิน
ผูรบั มอบอํานาจ
ชื่อ

กรรมการบริหาร

-นางนงลักษณ ลักษณะโภคิน-

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการบริหาร

-นายอดิศักดิ์ สุขมุ วิทยา-

1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

1.2

กรรมการทานอื่น ๆ ที่ไมไดเปนกรรมการบริหารของบริษัท

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนีแ้ ลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจา
ไมมเี หตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอนื่ สําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ
ในการนี้
เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขา พเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี
ลายมือชือ่ ของ นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
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บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
กรรมการทานอืน่ ๆ ที่ไมไดเปนกรรมการบริหารของ บริษทั เจ มารท จํากัด (มหาชน)
ชื่อ
ตําแหนง
1. นายพิศณุ พงษอชั ฌา

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการ

-นายพิศณุ พงษอัชฌา-

ประธานกรรมการตรวจสอบ

-นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย-

3. นายสุวิทย กิ่งแกว

กรรมการตรวจสอบ

-นายสุวิทย กิ่งแกว-

4. นายเดช บุลสุข

กรรมการตรวจสอบ

-นายเดช บุลสุข-

5. นายพิชิต นิ่มกุล

กรรมการตรวจสอบ

-นายพิชิต นิ่มกุล-

ผูรบั มอบอํานาจ
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการบริหาร

-นายอดิศักดิ์ สุขมุ วิทยา-

2. นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย

1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
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บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
2.

การรับรองการปฏิบตั ิหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน

ขาพเจา บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินของ บริษัท เจ มารท จํากัด
(มหาชน) ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนทีอ่ อกใหมตอประชาชนเปนครั้งแรก ขอรับรองวา ขาพเจาไดสอบทานขอมูล
หนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอนื่ สําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
กรรมการผูมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษทั หลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน
ชื่อ
ตําแหนง
ลายมือชื่อ
1. ดร. กองเกียรติ โอภาสวงการ

ประธานกรรมการบริหาร

-ดร. กองเกียรติ โอภาสวงการ-

2. นายเล็ก สิขรวิทย

รองกรรมการผูอ าํ นวยการ

-นายเล็ก สิขรวิทย-
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