บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
ในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท หรือผู้ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอ
รับรองว่า
(1) งบการเงิน และข้อมู ลทางการเงิน ที่ป ระกอบเป็น ส่วนหนึ่ งของแบบแสดงรายการข้อ มูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบริษัทแล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผย
ข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสาคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ต่อผู้สอบ
บัญ ชีและกรรมการตรวจสอบของบริษั ทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัท
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ ว ข้าพเจ้า
ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ชัย อมตานนท์ หรือ นางรังษี เลิศไตรภิญโญ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพงษ์ชัย อมตานนท์ หรือนางรังษี เลิศไตรภิญโญ กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่
ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายพงษ์ชยั

อมตานนท์

กรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร

2. นางรังษี

เลิศไตรภิญโญ กรรมการบริษัท /
กรรมการบริหาร

ส่วนที่ 4 – หน้าที่ 1

ลายมือชื่อ
(นายพงษ์ชัย อมตานนท์)
(นางรังษี เลิศไตรภิญโญ)

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

3. นายสมชัย

สูงสว่าง

กรรมการบริษัท /
กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จดั การ

(นายสมชัย สูงสว่าง)

4. นายณรงค์ศักดิ์

เลิศทรัพย์ทวี

กรรมการบริหาร /
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
เลขานุการบริษัท

(นายณรงค์ศกั ดิ์ เลิศทรัพย์ทวี)

5. นายสมชาย

อรรคเดชสกุล

กรรมการบริหาร /
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย

(นายสมชาย อรรคเดชสกุล)
(ประทับตราบริษัท)

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายพงษ์ชยั

อมตานนท์

กรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร

(นายพงษ์ชัย อมตานนท์)

2. นางรังษี

เลิศไตรภิญโญ

กรรมการบริษัท /
กรรมการบริหาร

(นางรังษี เลิศไตรภิญโญ)

ส่วนที่ 4 – หน้าที่ 2

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
ในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้า
ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ชัย อมตานนท์ หรือ นางรังษี เลิศไตรภิญโญ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพงษ์ชัย อมตานนท์ หรือนางรังษี เลิศไตรภิญโญ กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่
ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ
1. นายพิชติ

ตาแหน่ง

นิ่มกุล

ประธานกรรมการบริษัท

ลายมือชื่อ
(นายพิชิต นิม่ กุล)

2. นายดารงค์

แก้วประสิทธิ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

(นายดารงค์ แก้วประสิทธิ์)

3. นายบุญชัย

โสวรรณวณิชกุล

กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

(นายบุญชัย โสวรรณวณิชกุล)

4. นางแน่งน้อย

ณ ระนอง

กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

(นางแน่งน้อย ณ ระนอง)
(ประทับตราบริษัท)

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายพงษ์ชยั

อมตานนท์

กรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร

(นายพงษ์ชัย อมตานนท์)

2. นางรังษี

เลิศไตรภิญโญ

กรรมการบริษัท /
กรรมการบริหาร

(นางรังษี เลิศไตรภิญโญ)

ส่วนที่ 4 – หน้าที่ 3

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบ
แสดงรายการข้อมูลฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือ ไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ”

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด
ชื่อ
นายสมภพ

ศักดิ์พันธ์พนม

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม)

(ประทับตราบริษัท)

ส่วนที่ 4 – หน้าที่ 4

