บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลฉบับนี &แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ หาร
ของบริ ษัท หรื อผู้ดํารงตําแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ
ไม่ทําให้ ผ้ อู ื2นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที2ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ นอกจากนี & ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า
1. งบการเงิ นและข้ อมูลทางการเงิ นที2ประกอบเป็ นส่วนหนึ2งของแบบแสดงรายการข้ อมูล ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วนในสาระสําคัญเกี2ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว
2. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที2ดี เพื2อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที2
เป็ นสาระสําคัญของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทัง& ควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกล่าว
3. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที2ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว และข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที2 20 กันยายน 2556 ต่อผู้สอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึ2งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลี2ยนแปลงที2สําคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทังการกระทํ
&
าที2มิชอบที2อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี & เพื2อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
&
นเอกสารชุดเดียวกันกับที2ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว ข้ าพเจ้ า
ได้ มอบหมายให้ นายอมร มีมะโน เป็ นผู้ลงลายมือชื2อกํากับเอกสารนี &ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื2อของนาย
อมร มีมะโน กํากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที2ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
กรรมการบริหาร และผู้ดาํ รงตําแหน่ งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี – การเงิน
ชือ

ตําแหน่ ง

ลายมือชือ

นายอมร มีมะโน

กรรมการ / กรรมการผู้จดั การใหญ่

นายอมร มี มะโน

นายพิภทั ร์ ปฏิเวทภิญโญ

นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์

กรรมการ /
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
กรรมการ /
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ฝ่ายการเงิน

นายพิ ภทั ร์ ปฏิ เวทภิ ญโญ

นายกันต์ อรรฆย์วรวิ ทย์

ผู้รับมอบอํานาจ
ชือ

ตําแหน่ ง

ลายมือชือ

นายอมร มีมะโน

กรรมการ / กรรมการผู้จดั การใหญ่

นายอมร มี มะโน

บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ 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 ทําให้ ผ้ อู ื2นสําคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลที2ควรต้ อง
แจ้ งในสาระสําคัญ
ในการนี & เพื2อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
&
นเอกสารชุดเดียวกันกับที2ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว และไม่มีเหตุอนั
ควรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทําให้ ผ้ อู ื2นสําคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลที2ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นายอมร มีมะโน เป็ นผู้ลงลายมือชื2อกํากับเอกสารนี &ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื2อของ
นายอมร มีมะโน กํากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที2ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
กรรมการบริษัท
ชือ

ตําแหน่ ง

พลเอกดุสติ เครื อใย

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ลายมือชือ
พลเอกดุสิต เครื อใย

นายพิษณุ เหรี ยญมหาสาร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายพิ ษณุ เหรี ยญมหาสาร

นายวัชริ นทร์ ดวงดารา

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายวัชริ นทร์ ดวงดารา

นายกมล จิระปั ทมะ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายกมล จิ ระปั ทมะ

นายสมโภช บูรพาสกุล

กรรมการ

นายสมโภช บูรพาสกุล

นายเอนก พัฒนสฤษฎ์

กรรมการ

นายเอนก พัฒนสฤษฎ์

พลตํารวจตรี จิตติ รอดบางยาง

กรรมการ

พลตํารวจตรี จิตติ รอดบางยาง

นางสาวจินดา มีมะโน

กรรมการ

นางสาวจิ นดา มี มะโน

ผู้รับมอบอํานาจ
ชือ
นายอมร

ตําแหน่ ง
มีมะโน

กรรมการ / กรรมการผู้จดั การใหญ่

ลายมือชือ
นายอมร มี มะโน

บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที 4
การรับรองการปฏิบัตหิ น้ าทีของทีปรึกษาทางการเงิน
ข้ าพเจ้ าในฐานะที2ปรึ กษาทางการเงินของบริ ษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จํากัด (มหาชน) ขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าได้
สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี &แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะที2ปรึ กษา
ทางการเงิน ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื2นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที2ควร
ต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ

บริษัท ฟิ นเน็กซ์ แอ๊ ดไวเซอรี จํากัด

นายวรชาติ ทวยเจริ ญ
( นายวรชาติ ทวยเจริ ญ )
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม

