บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
1. บริษัทที่ออกหลักทรัพย
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้แลว
และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ขาพเจาขอรับรองวา
1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูล ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแลว
2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัท ไดเปดเผย
ขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญของบริษัท อยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที่ 17 เมษายน 2550 ตอผูสอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท
ในการนี้
เพื่อ เป น หลัก ฐานว าเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขา พเจา ไดรับ รองความถู กตอ งที่เปน ชุด
เดี ย วกัน ข า พเจา ได ม อบหมายให นางสาวชมเดือ น ศตวุฒิ เปน ผูลงลายมือ ชื่ อ กํา กับเอกสารนี้ไ วทุกหนา ดว ย หาก
เอกสารใดไมมีลายมื อ ชื่ อ ของ นางสาวชมเดือ น ศตวุฒิ กํา กับ ไว ขา พเจา จะถือ วา ไมใ ชขอ มู ลที่ขา พเจา ได รับ รอง
ความถูกตอ งของขอ มูล ไว ”
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการ

นายสุวัฒน แดงพิบูลยสกุล

2. นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ

กรรมการ/กรรมการผูจัดการ

นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ

3. นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ

กรรมการ

นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ

4. นายนิมิตร หาญวุฒิพงศ

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

นายนิมิตร หาญวุฒิพงศ

1. นายสุวัฒน แดงพิบูลยสกุล

ประทับตราบริษัท

สวนที่ 4 – หนาที่ 1

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
1. นางสาวชมเดือน

ศตวุฒิ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการ/กรรมการผูจัดการ

นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ

สวนที่ 4 – หนาที่ 2

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ
บริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่
ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้
เพื่อ เปน หลัก ฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ ข า พเจา ไดรับ รองความถูกต อ งที่เปน ชุ ด
เดีย วกั น ขา พเจ า ได ม อบหมายให นางสาวชมเดือ น ศตวุฒิ เปน ผูลงลายมือ ชื่อ กํา กับเอกสารนี้ไ ว ทุกหนา ดว ย หาก
เอกสารใดไม มีลายมื อ ชื่ อ ของ นางสาวชมเดือ น ศตวุฒิ กํา กับ ไว ขา พเจา จะถือ วา ไมใ ชข อ มูลที่ขา พเจา ไดรับ รอง
ความถูกตอ งของขอ มู ล ไว ”
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

รองประธานกรรมการ

ดร.อิทธิพล ปานงาม

2. นาวาอากาศตรีเอนก พันธุรักษ

กรรมการ

นาวาอากาศตรีเอนก พันธุรักษ

3. ดร.วิชา

จิวาลัย

กรรมการ

ดร.วิชา จิวาลัย

4. นายวิรัช

กฤตผล

กรรมการ

นายวิรัช กฤตผล

5. นายวิชัย

วัชรวัฒนากุล

กรรมการ

นายวิชัย วัชรวัฒนากุล

1. ดร.อิทธิพล

ปานงาม

ประทับตราบริษัท
ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
1. นางสาวชมเดือน

ศตวุฒิ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการ

นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ

สวนที่ 4 – หนาที่ 3

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

2. การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ขอรับรองวา ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบ
แสดงรายการขอมูลฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาว
ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ ไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ”
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จํากัด
ชื่อ
1. นายสมภพ

ศักดิ์พันธพนม

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการผูจัดการ

นายสมภพ ศักดิ์พันธพนม

ประทับตราบริษัท

สวนที่ 4 – หนาที่ 4

