บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
“ข า พเจ า ได สอบทานข อ มู ลในแบบแสดงรายการข อ มู ลการเสนอขายหลัก ทรัพ ย ฉบั บ นี้ แ ลว และด ว ยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูล
ดังกลา วถูกต องครบถวน ไมเ ปนเท็ จ ไม ทําให ผูอื่นสําคัญผิด หรือ ไมขาดขอมู ลที่ควรตองแจงในสาระสําคั ญ นอกจากนี้
ขาพเจาขอรับรองวา
1) งบการเงินและข อมู ลทางการเงิ นที่ ประกอบเปน สว นหนึ่ งของแบบแสดงรายการขอ มูลการเสนอขาย
หลักทรัพย ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว
2) ขา พเจ าเป นผูรับผิด ชอบตอ การจั ดให บริษั ทมี ระบบการเป ด เผยขอ มู ลที่ ดี เพื่ อให แน ใ จว า บริษั ท ได
เป ดเผยขอ มูลในสว นที่ เป นสาระสําคั ญของบริษัท และบริษั ทย อยอย างถูก ตอ งครบถว นแลว รวมทั้ ง
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
3) ขาพเจา เปน ผูรับ ผิด ชอบตอการจั ดให บริษัทมี ระบบการควบคุ มภายในที่ดี และควบคุม ดูแลใหมี การ
ปฏิบัติ ตามระบบดังกลาว และข าพเจ าไดแ จงข อมูลการประเมิ นระบบการควบคุมภายใน ณ วั นที่ 9
มิถุนายน 2555 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอ
การจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตอง ขาพเจาได
มอบหมายให นายสัมพันธ หงษจินตกุล เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ
นายสัมพันธ หงษจินตกุล กํากับไว ขาพเจาจะถื อวาไมใชข อมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตอ งของขอมูลแลวดังกลา ว
ขางตน”
ชื่อ
1. นายประสงค ธาราไชย
2. นายสัมพันธ หงษจินตกุล

3. นายพงศธร ธาราไชย

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ /
รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ /
กรรมการบริหาร /
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายการเงินและธุรการ

_________________

หนาที่ 4.0 - 1

_________________

_________________

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

4. นายธัช ธงภักดิ์

_________________

6. นายวันชัย เรืองทรัพยเอนก

กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร /
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายโครงการ
กรรมการบริหาร

7. นายณรงคฤทธิ์ ภักดีสถิตยวรา

กรรมการบริหาร

_________________

8. นายธีรธร ธาราไชย

กรรมการบริหาร

_________________

9. นายนพรัตน นรินทร

กรรมการบริหาร

_________________

10. นางวรภรณ ชาวนา

ผูอํานวยการฝายบัญชี

_________________

5. นายสมชาย วงศสวางรัศมี

_________________
_________________

(ประทับตราบริษัท)

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
นายสัมพันธ หงษจินตกุล

ตําแหนง
กรรมการ /
รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผูจัดการ

หนาที่ 4.0 - 2

ลายมือชื่อ
_________________

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล
“ข า พเจ า ได สอบทานข อ มู ลในแบบแสดงรายการข อ มู ลการเสนอขายหลัก ทรัพ ย ฉบั บ นี้ แ ลว และด ว ยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่น
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอัน
ควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ขาพเจาไดมอบหมายให นายสัมพันธ หงษจินตกุล เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี
ลายมือชื่อของ นายสัมพันธ หงษจินตกุล กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน”
ชื่อ
1. พล.ต.ท.นพ. นุกูล เจียมอนุกูลกิจ
2. นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์
3. นายคเชนทร เบญจกุล
4. นายอาทิตย หงษจินตกุล

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
กรรมการ

ลายมือชื่อ
_______________________
_______________________
_______________________
_________________

(ประทับตราบริษัท)
ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
นายสัมพันธ หงษจินตกุล

ตําแหนง
กรรมการ /
รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผูจัดการ

หนาที่ 4.0 - 3

ลายมือชื่อ
_______________________

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล
“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ขอรับรองวา ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอ
รับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ ไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ”
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จํากัด
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายสมภพ ศักดิ์พันธพนม

ประธานเจาหนาที่บริหาร

____________________________
(ประทับตราบริษัท)

หนาที่ 4.0 - 4

