บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 4 หน้ า 1

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ ฉบับนี้แล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะ
กรรมกำรที่เป็ นผู้บริหำรของบริษทั ฯ หรือผูด้ ำรงตำแหน่ งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบัญชี ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผอู้ ่นื สำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรอง
ว่ำ
(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินทีป่ ระกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ กำร
เสนอขำยหลักทรัพย์ ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน
และกระแสเงินสดของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยแล้ว
(2) ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อกำรจัดให้บริษทั ฯมีระบบกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ดเี พื่อให้แน่ ใจว่ำบริษทั ฯได้เปิ ดเผยข้อมูล
ในส่วนที่เป็ นสำระสำคัญ ทัง้ ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุม ดูแลให้ม ีกำร
ปฏิบตั ติ ำมระบบดังกล่ำว
(3) ข้ำพเจ้ำเป็ นผู้รบั ผิดชอบต่อกำรจัดให้บริษทั ฯมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดแี ละควบคุมดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ิตำม
ระบบดังกล่ำว และข้ำพเจ้ำได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2555 ต่อ
ผูส้ อบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯแล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ
ระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทัง้ กำรกระทำทีม่ ชิ อบทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย
ในกำรนี้ เพื่อ เป็ น หลักฐำนว่ำ เอกสำรทัง้ หมดเป็ น เอกสำรชุด เดียวกัน กับ ที่ข้ำพเจ้ำได้ร บั รองควำมถูก ต้อ งแล้ว ข้ำพเจ้ำได้
มอบหมำยให้นำงสำวนฑำ กิตติอ กั ษรเป็ นผู้ลงลำยมือชื่อ กำกับเอกสำรนี้ ไว้ทุกหน้ ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่ม ีลำยมือ ชื่อ ของ
นำงสำวนฑำ กิตติอกั ษรกำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ ำ้ พเจ้ำได้รบั รองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

รองประธำนกรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร

-สรพจน์ เตชะไกรศรี-

กรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำทีส่ ำยปฏิบตั กิ ำร

-พรสัณห์ พัฒนสิน-

กรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำทีส่ ำยกำรเงิน

-นฑา กิตติอกั ษร-

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นำงสำวนฑำ กิตติอกั ษร

กรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำทีส่ ำยกำรเงิน

-นฑา กิตติอกั ษร-

1. นำยสรพจน์ เตชะไกรศรี
2. นำยพรสัณห์ พัฒนสิน
3. นำงสำวนฑำ กิตติอกั ษร

ผู้รบั มอบอานาจ

ส่วนที่ 4 หน้ า 2
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อ มูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ ฉบับนี้ แล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะ
กรรมกำรบริษทั ฯ ข้ำพเจ้ำไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทำให้ผอู้ ่นื สำคัญผิด หรือขำดข้อมูล
ทีค่ วรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
ในกำรนี้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทัง้ หมดเป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่ขำ้ พเจ้ำได้สอบทำนแล้ว และไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่ำ
ข้อ มูล ดัง กล่ ำ วไม่ถู กต้อ งครบถ้ว น เป็ น เท็จ ท ำให้ผู้อ่ืน ส ำคัญ ผิด หรือ ขำดข้อ มูล ที่ค วรต้อ งแจ้ง ในสำระส ำคัญ ข้ำ พเจ้ำ ได้
มอบหมำยให้ นำงสำวนฑำ กิตติอกั ษร เป็ นผู้ลงลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มลี ำยมือชื่อของ
นำงสำวนฑำ กิตติอกั ษร กำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ ำ้ พเจ้ำได้สอบทำนแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น
ชื่อ
1. นำยโชติพล เตชะไกรศรี

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร

ลายมือชื่อ
-โชติพล เตชะไกรศรี-

2. นำยจุมพล เตชะไกรศรี

กรรมกำร

-จุมพล เตชะไกรศรี-

3. นำยธีระ วยำกรณ์วจิ ติ ร

กรรมกำร

-ธีระ วยากรณ์วจิ ติ ร-

4. นำงลัดดำ ศิรวิ ฒ
ั นำโกศล

-ลัดดา ศิรวิ ฒ
ั นาโกศล-

5. นำยประเสริฐ ภัทรดิลก

กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ

6. นำงสำวเบญจพร ไพรสุวรรณำ

กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ

-เบญจพร ไพรสุวรรณา-

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

กรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำทีส่ ำยกำรเงิน

-นฑา กิตติอกั ษร-

ผู้รบั มอบอานาจ
ชื่อ – สกุล
นำงสำวนฑำ กิตติอกั ษร

ส่วนที่ 4 หน้ า 3

-ประเสริฐ ภัทรดิลก-
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การรับรองการปฏิ บตั ิ งานของที่ปรึกษาทางการเงิ น
ข้ำพเจ้ำ บริษทั ที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินของบริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั ่น จำกัด
(มหำชน) ขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ ฉบับนี้แล้ว และด้วยควำม
ระมัดระวังในฐำนะทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผอู้ ่นื สำคัญผิด
หรือไม่ขำดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพัน
บริษทั ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิ น
ชื่อ-สกุล
1. ดร.ก้องเกียรติ โอภำสวงกำร
2. นำยเล็ก สิขรวิทย

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

ประธำนกรรมกำร

-ก้องเกียรติ โอภาสวงการ-

กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร

-เล็ก สิขรวิทย-

ส่วนที่ 4 หน้ า 4

