บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
1. บริษัทที่ออกหลักทรัพย
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของ
บริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ
ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ขาพเจาขอรับรองวา
1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแลว
2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัท ไดเปดเผย
ขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญของบริษัท อยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที่ 2 เมษายน 2551 ตอผูสอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท
ในการนี้
เพื่อ เปน หลัก ฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขา พเจา ไดรับ รองความถูกตอ งที่เปน ชุด
เดีย วกัน ข า พเจ า ได ม อบหมายให นายพนม ควรสถาพร เปน ผูลงลายมือ ชื่อ กํา กับเอกสารนี้ไ วทุกหนา ดว ย หาก
เอกสารใดไมมีลายมือ ชื่อ ของ นายพนม ควรสถาพร กํา กับ ไว ขา พเจา จะถือ วา ไม ใ ชขอ มูลที่ขา พเจา ไดรับ รองความ
ถูกตอ งของข อ มูล ไว”
ชื่อ

ตําแหนง
กรรมการ/กรรมการผูจัดการ

ลายมือชื่อ
นายพนม ควรสถาพร

2. นางสาวอลิสา ควรสถาพร

กรรมการ

นางสาวอลิสา ควรสถาพร

3. นายวินัย

ควรสถาพร

กรรมการ

นายวินัย ควรสถาพร

4. นายธนพล

ฉ่ําใจหาญ

กรรมการ/ผูชวยกรรมการผูจัดการ

นายธนพล ฉ่ําใจหาญ

5. นายสมบัติ

บุญเรือง

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

นายสมบัติ บุญเรือง

6. นางสาวศศิธร

ทองปน

ผูจัดการแผนกบัญชี

นางสาวศศิธร ทองปน

1. นายพนม

ควรสถาพร

ประทับตราบริษัท
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ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
1. นายพนม

ควรสถาพร

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการ/กรรมการผูจัดการ

นายพนม ควรสถาพร
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การรับรองความถูกตองของขอมูล
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจา
ไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ
ในการนี้
เพื่อ เป น หลัก ฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ ข า พเจา ไดรับ รองความถูกตอ งที่เปน ชุด
เดีย วกัน ขา พเจ า ได ม อบหมายให นายพนม ควรสถาพร เปน ผูลงลายมือ ชื่อ กํา กับเอกสารนี้ไ วทุ กหนา ดว ย หาก
เอกสารใดไมมีลายมือ ชื่อ ของ นายพนม ควรสถาพร กํา กับ ไว ขา พเจา จะถือ วา ไมใ ชขอ มูลที่ขา พเจ า ไดรับ รองความ
ถูกตอ งของขอ มูล ไว”
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ

บําเพ็ญบุญ

ประธานกรรมการ

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บําเพ็ญบุญ

2. นายธนพล

ฉ่ําใจหาญ

กรรมการ

นายธนพล ฉ่ําใจหาญ

3. นายสิราวิชญ

ทรัพยเตชิตมณี

กรรมการ

นายสิราวิชญ ทรัพยเตชิตมณี

4. รศ.ดร.มนตรี

โสคติยานุรักษ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ

5. นายธวัชชัย

วรวรรณธนะชัย

กรรมการตรวจสอบ

นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย

6. นายอําพัน

ยศอมรสุนทร

กรรมการตรวจสอบ

นายอําพัน ยศอมรสุนทร

ประทับตราบริษัท
ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
1. นายพนม

ตําแหนง
ควรสถาพร

กรรมการ / กรรมการผูจัดการ

สวนที่ 4 – หนาที่ 3

ลายมือชื่อ
นายพนม ควรสถาพร
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2. การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ขอรับรองวา ขาพเจาไดสอบทานขอมูลใน
หนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ ไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ”
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จํากัด
ชื่อ
1. นายสมภพ

ศักดิ์พันธพนม

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ประธานเจาหนาที่บริหาร

นายสมภพ ศักดิ์พันธพนม

ประทับตราบริษัท

สวนที่ 4 – หนาที่ 4

