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ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
4.1 กรณี กรรมการบริหารหรือผูด้ ารงตาแหน่ งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษทั หรือผูด้ ารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีป่ ระกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วน ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกีย่ วกับฐานะการเงิน
ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทั ย่อยแล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อการจัดให้บริษทั มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลทีด่ ี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทั ได้
เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญทัง้ ของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแล
ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อการจัดให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแล
ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุม ภายใน ณ วันที่
10 พฤศจิกายน 2557 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทั แล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและ
การเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทาทีม่ ชิ อบทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดทา
รายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข่ า้ พเจ้าได้รบั รองความถูกต้อง
แล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน หรือนายเอกชัย สุขมุ วิทยา เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของ นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน หรือนายเอกชัย สุขมุ วิทยา
กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ า้ พเจ้าได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นายอดิศกั ดิ ์ สุขมุ วิทยา

กรรมการ

นายอดิศกั ดิ์ สุขมุ วิทยา

นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา

กรรมการ

นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา

นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน

กรรมการ

นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน

นายสุพจน์ วรรณา

กรรมการ

นายสุพจน์ วรรณา

นายเอกชัย สุขมุ วิทยา

ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน

นายเอกชัย สุขมุ วิทยา

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน

กรรมการ

นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน

นายเอกชัย สุขมุ วิทยา

ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน

นายเอกชัย สุขมุ วิทยา

ผูร้ บั มอบอานาจ
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4.2 กรณี กรรมการรายอื่นๆ
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษทั ข้าพเจ้าไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู้ ่นื
สาคัญผิด หรือขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข่ า้ พเจ้าได้สอบทานแล้ว
และไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้ง
ในสาระสาคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน หรือนายเอกชัย สุขมุ วิทยา เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของ นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน หรือนายเอกชัย สุขมุ วิทยา
กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ า้ พเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ

ประธานกรรมการ

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ

นายปรียม์ น ปิ่ นสกุล

กรรมการ

นายปรียม์ น ปิ น่ สกุล

นายอนุชา วิรยิ ะชัย

กรรมการ

นายอนุชา วิรยิ ะชัย

นางสาวพรรณี เชิดราไพ

กรรมการ

นางสาวพรรณี เชิดราไพ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน

กรรมการ

นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน

นายเอกชัย สุขมุ วิทยา

ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน

นายเอกชัย สุขมุ วิทยา

ผูร้ บั มอบอานาจ
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4.3 การรับรองการปฏิ บตั ิ งานของที่ปรึกษาทางการเงิ น
ข้าพเจ้า บริษทั ทีป่ รึกษา เอเซีย พลัส จากัด ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินของบริษทั เจเอเอส
แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ

บริษทั ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิ น
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ

ประธานกรรมการ

ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ

นายเล็ก สิขรวิทย

กรรมการ

นายเล็ก สิขรวิทย
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