บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)

บริษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช ัน จํากัด (มหาชน)
COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่ วนที 4
การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล

บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
ส่ วนที 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลฉบับนี ,แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหาร
และผู้บริ หารของบริ ษัทหรื อผู้ดํารงตําแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าว
ถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ ูอืนสําคัญผิดหรื อไม่ขาดข้ อมูลทีควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ นอกจากนี , ข้ าพเจ้ าของ
รับรองว่า
1. งบการเงินและข้ อมูล ทางการเงินที ประกอบเป็ นส่วนหนึงของแบบแสดงรายการข้ อมูล ได้ แสดงข้ อมูล อย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วนในสาระสําคัญเกียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั แล้ ว
2. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริษัทมีระบบเปิ ดเผยข้ อมูลทีดีเพือให้ แน่ใจว่าบริษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนทีเป็ น
สาระสําคัญทั ,งของบริษทั อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
,
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
3. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว และข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที 15 กุมภาพันธ์ 2556 ต่อผู้สอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ ว ซึง ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและการเปลียนแปลงทีสําคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั ,งการกระทําทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษทั
ในการนี , เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั ,งหมดเป็ นเอกสารทีข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องทีเป็ นชุดเดียวกัน ข้ าพเจ้ า
ได้ มอบหมายให้ นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์ หรื อนายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ หรื อนายกิตติรัตน์ เมฆมณี คนใดคนหนึงเป็ นผู้ลง
ลายมือชือกํากับเอกสารนี ,ไว้ ทุกหน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของนายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์ หรื อนายโอภาส ติย
วัฒนาโรจน์ หรื อนายกิตติรัตน์ เมฆมณี คนใดคนหนึงกํากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลทีข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ อง
ของข้ อมูลไว้
ผู้บริหารของบริษัท และผู้ดาํ รงตําแหน่ งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน
ชือ
นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร

ลงลายมือชือ
นายสมพงษ์ กังสวิ วฒ
ั น์

นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์

กรรมการบริหาร

นายโอภาส ติ ยวัฒนาโรจน์

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

กรรมการบริหาร

นายกิ ตติ รัตน์ เมฆมณี

นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์

กรรมการบริหาร

นางสาวภณิ ดา เศวตวรรณรัตน์

นางสาวนงนุช เตมีศรี สขุ

กรรมการบริหาร

นางสาวนงนุช เตมีศรี สขุ

ผู้รับมอบอํานาจ
ชือ
นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร

ลงลายมือชือ
นายสมพงษ์ กังสวิ วฒ
ั น์

นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์

กรรมการบริหาร

นายโอภาส ติ ยวัฒนาโรจน์

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

กรรมการบริหาร

นายกิ ตติ รัตน์ เมฆมณี

ส่วนที 4

บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลฉบับนี ,แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ ษัท
ข้ าพเจ้ าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ หรื อทําให้ ผ้ อู ืนสําคัญผิด หรือขาดข้ อมูลทีควรแจ้ ง
ในสาระสําคัญ
ในการนี , เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั ,งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว และไม่มีเหตุอนั
ควรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ หรื อทําให้ ผ้ ูอืนสําคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลทีควรแจ้ งในสาระสําคัญ
ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์ หรื อนายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ หรื อนายกิตติรัตน์ เมฆมณี คนใดคนหนึง
เป็ นผู้ลงลายมือชือกํากับเอกสารนี ,ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของนายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์ หรื อนายโอภาส
ติยวัฒนาโรจน์ หรื อนายกิตติรัตน์ เมฆมณี คนใดคนหนึงกํากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถื อว่าไม่ใช่ข้อมูลทีข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว
ดังกล่าวข้ างต้ น
ชือ
รศ.ดร. ปิ ติพฒ
ั น์ ฉัตรอัครพัฒน์

ตําแหน่ ง
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

ลงลายมือชือ
รศ.ดร. ปิ ติ พฒ
ั น์ ฉัตรอัครพัฒน์

นายวังสันต์ ภาณุดลุ กิตติ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

นายวังสันต์ ภาณุดลุ กิ ตติ

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

นายธันวา เลาหศิ ริวงศ์

ผู้รับมอบอํานาจ
ชือ
นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร

ลงลายมือชือ
นายสมพงษ์ กังสวิ วฒ
ั น์

นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์

กรรมการบริหาร

นายโอภาส ติ ยวัฒนาโรจน์

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

กรรมการบริหาร

นายกิ ตติรัตน์ เมฆมณี

ส่วนที 4

บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าในฐานะทีปรึ กษาทางการเงินของบริ ษัททีออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบ
แสดงรายการข้ อมูลของบริษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน) ฉบับนี ,แล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง
ในฐานะทีปรึกษาทางการเงิน ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ ูอืนสําคัญผิด หรื อไม่
ขาดข้ อมูลทีควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ

บริษัท ทริ ปเปิ ? ล เอ พลัส แอดไวเซอรี จํากัด
ชือ
นางสาวปิ นมณี เมฆมัณฑนา
นายสมเกียรติ วงศ์บบุ ผา

ตําแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ

ส่วนที 4

ลงลายมือชือ
นางสาวปิ& นมณี เมฆมัณฑนา
นายสมเกี ยรติ วงศ์บบุ ผา

