บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 4
การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ หารของบริ ษัท
หรื อผู้ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ ู อื่น
สาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว
(2) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูล
ในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญทังของบริ
้
ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีกา ร
ปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตาม
ระบบดังกล่าว และข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ต่อ
ผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ทแล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระท
้
าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว ข้ าพเจ้ าได้
มอบหมายให้ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย หรื อ นางสมนึก แสงอินทร์ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย หรื อ นางสมนึก แสงอินทร์ กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
ข้ าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น”
ชื่อ
1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
2. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย
3. นายศิริวฒ
ั น์ ทวีแสงสกุลไทย
4. นายณัฎฐชัย ทวีแสงสกุลไทย
5. นางสาวรุ่งทิวา ทวีแสงสกุลไทย
6. นางสมนึก แสงอินทร์

ตาแหน่ ง
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
กรรมการบริ หาร /
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร – การเงิน

หน้ าที่ 4.0-1

ลายมือชื่อ
สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
อัศนา ทวีแสงสกุลไทย
ศิ ริวฒ
ั น์ ทวีแสงสกุลไทย
ณัฎฐชัย ทวีแสงสกุลไทย
รุ่งทิ วา ทวีแสงสกุลไทย
สมนึก แสงอิ นทร์

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (มหาชน)

7. นายประสบสุข บุญขวัญ
8. Mr.Sven Markus Gaber
9. นางสาวภัทริ นทร์ อนุกลู อนันต์ชยั
10. นายนพรัตน์ แสงสว่าง

กรรมการบริ หาร /
ประสบสุข บุญขวัญ
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - การตลาดในประเทศ
กรรมการบริ หาร /
Sven Markus Gaber
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - การตลาดต่างประเทศ
กรรมการบริ หาร /
ภัทริ นทร์ อนุกูลอนันต์ชยั
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร – ทัว่ ไป
กรรมการบริ หาร /
นพรัตน์ แสงสว่าง
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร – การผลิต
(ประทับตราบริ ษัท)

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ

ตาแหน่ ง

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย

กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

นางสมนึก แสงอินทร์

กรรมการบริ หาร /
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร – การเงิน

หน้ าที่ 4.0-2

ลายมือชื่อ
สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย

สมนึก แสงอิ นทร์

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (มหาชน)

การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ ษัท ข้ าพเจ้ าไม่มี
เหตุอัน ควรสงสัย ว่า ข้ อ มูลดัง กล่า วไม่ ถูก ต้ อ งครบถ้ ว น เป็ นเท็ จ ท าให้ ผ้ ูอื่ น ส าคัญ ผิ ด หรื อ ขาดข้ อ มูลที่ ค วรต้ อ งแจ้ ง ใน
สาระสาคัญ
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว และไม่มีเหตุอนั ควร
สงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ า
ได้ มอบหมายให้ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย หรื อ นางสมนึก แสงอินทร์ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย หรื อ นางสมนึก แสงอินทร์ กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถื อว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น”
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์

ประธานกรรมการ

เพ็ญพิ มล เวศย์วรุตม์

2. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ

ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

3. นายอาษา ประทีปเสน

กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

อาษา ประทีปเสน

4. นายชัชวาล เตรี ยมวิจารณ์กลุ

กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

ชัชวาล เตรี ยมวิ จารณ์กลุ

อนุสรณ์ ธรรมใจ

(ประทับตราบริ ษัท)
ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ

ตาแหน่ ง

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย

กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

นางสมนึก แสงอินทร์

กรรมการบริ หาร /
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร – การเงิน

หน้ าที่ 4.0-3

ลายมือชื่อ
สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย

สมนึก แสงอิ นทร์

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (มหาชน)

การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“ข้ าพเจ้ าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือ
ชี ้ชวนฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน
ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อ ไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ ”

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด
ชื่อ
นายสมภพ ศักดิ์พนั ธ์พนม

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ลายมือชื่อ
สมภพ ศักดิ์ พนั ธ์ พนม
(ประทับตราบริ ษัท)

หน้ าที่ 4.0-4

