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ส่วนที่ 4
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
4.1 กรณี กรรมกำรบริหำรหรือผูด้ ำรงตำแหน่ งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบัญชี
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยควำม
ระมัดระวังในฐำนะกรรมกำรบริหำรของบริษทั หรือผูด้ ำรงตำแหน่งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบัญชี ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ
ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผอู้ ่นื สำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ
(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินทีป่ ระกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วน ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญเกีย่ วกับฐำนะกำรเงิน
ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทั ย่อยแล้ว
(2) ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อกำรจัดให้บริษทั มีระบบกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีด่ ี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษทั ได้
เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็ นสำระสำคัญทัง้ ของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแล
ให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมระบบดังกล่ำว
(3) ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อกำรจัดให้บริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ี และควบคุมดูแล
ให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมระบบดังกล่ำว และข้ำพเจ้ำได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุม ภำยใน ณ วันที่
10 พฤศจิกำยน 2557 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั แล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและ
กำรเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทัง้ กำรกระทำทีม่ ชิ อบทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรจัดทำ
รำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย
ในกำรนี้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทัง้ หมดเป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับทีข่ ำ้ พเจ้ำได้รบั รองควำมถูกต้อง
แล้ว ข้ำพเจ้ำได้มอบหมำยให้ นำงนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน หรือนำยเอกชัย สุขมุ วิทยำ เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อกำกับ
เอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มลี ำยมือชื่อของ นำงนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน หรือนำยเอกชัย สุขมุ วิทยำ
กำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ ำ้ พเจ้ำได้รบั รองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น
ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ ง

นำยอดิศกั ดิ ์ สุขมุ วิทยำ

ประธำนกรรมกำร

นำงสำวยุวดี พงษ์อชั ฌำ

กรรมกำร

นำงนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน

กรรมกำร

นำยสุพจน์ วรรณำ

กรรมกำร

นำยเอกชัย สุขมุ วิทยำ

ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนบัญชีและกำรเงิน

ลำยมือชื่อ

ผูร้ บั มอบอำนำจ
ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ ง

นำงนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน

กรรมกำร

นำยเอกชัย สุขมุ วิทยำ

ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
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4.2 กรณี กรรมกำรรำยอื่นๆ
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยควำม
ระมัดระวังในฐำนะกรรมกำรบริษทั ข้ำพเจ้ำไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทำให้ผอู้ ่นื
สำคัญผิด หรือขำดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
ในกำรนี้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทัง้ หมดเป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับทีข่ ำ้ พเจ้ำได้สอบทำนแล้ว
และไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทำให้ผอู้ ่นื สำคัญผิด หรือขำดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้ง
ในสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำได้มอบหมำยให้ นำงนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน หรือนำยเอกชัย สุขมุ วิทยำ เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อกำกับ
เอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มลี ำยมือชื่อของ นำงนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน หรือนำยเอกชัย สุขมุ วิทยำ
กำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ ำ้ พเจ้ำได้สอบทำนแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น
ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ ง

นำยปรียม์ น ปิ่ นสกุล

กรรมกำร

นำยอนุชำ วิรยิ ะชัย

กรรมกำร

นำงสำวพรรณี เชิดรำไพ

กรรมกำร

ลำยมือชื่อ

ผูร้ บั มอบอำนำจ
ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ ง

นำงนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน

กรรมกำร

นำยเอกชัย สุขมุ วิทยำ

ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
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4.3 กำรรับรองกำรปฏิ บตั ิ งำนของที่ปรึกษำทำงกำรเงิ น
ข้ำพเจ้ำ บริษทั ทีป่ รึกษำ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐำนะทีป่ รึกษำทำงกำรเงินของบริษทั เจเอเอส
แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน) ขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
ฉบับนี้แล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผอู้ ่นื สำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสำระสำคัญ

บริษทั ที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงิ น
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ ง

ดร. ก้องเกียรติ โอภำสวงกำร

ประธำนกรรมกำร

นำยเล็ก สิขรวิทย

กรรมกำร

ส่วนที่ 4 หน้ำที่ 4

ลำยมือชื่อ

