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ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
4.1 กรณี กรรมการบริหารหรือผูด้ ารงตาแหน่ งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั หรือผูด้ ารงตาแหน่ งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้อ มู ล ดัง กล่ า วถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ไม่ เ ป็ น เท็จ ไม่ ท าให้ผู้ อ่ืน ส าคัญ ผิด หรือ ไม่ ข าดข้อ มู ล ที่ค วรต้ อ งแจ้ ง ในสาระส าคัญ
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีป่ ระกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วน ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกีย่ วกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทั ย่อยแล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อการจัดให้บริษทั มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลทีด่ ี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทั ได้
เปิ ดเผยข้อ มูลในส่ว นที่เป็ นสาระสาคัญทัง้ ของบริษัท และบริษัทย่ อยอย่ างถูก ต้อ งครบถ้ว นแล้ว รวมทัง้ ควบคุม ดูแ ล
ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อการจัดให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแล
ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์
2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทาที่มชิ อบที่ อาจมีผลกระทบต่ อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัท
และบริษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข่ า้ พเจ้าได้รบั รองความถูกต้อง
แล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสุระ คณิตทวีกุล หรือนายกฤชวัฒน์ วรวานิช เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้
ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของนายสุระ คณิตทวีกุล หรือ นายกฤชวัฒน์ วรวานิช กากับไว้ ข้าพเจ้า
จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ า้ พเจ้าได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นายสุระ คณิตทวีกุล

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

นายสุระ คณิตทวีกุล

นางสาวอารี ปรีชานุกลู

กรรมการ

นางสาวอารี ปรีชานุกลู

นายกฤชวัฒน์ วรวานิช

กรรมการ

นายกฤชวัฒน์ วรวานิช

นายคงศักดิ ์ บรรณาสถิตย์กุล

กรรมการ

นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล

นางวาสนา พงศ์แสงลึก

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ฝา่ ยบัญชีและการเงิน

นางวาสนา พงศ์แสงลึก

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นายสุระ คณิตทวีกุล

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

นายสุระ คณิตทวีกุล

นายกฤชวัฒน์ วรวานิช

กรรมการ

นายกฤชวัฒน์ วรวานิช
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4.2 กรณี กรรมการรายอื่นๆ
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู้ ่นื
สาคัญผิด หรือขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อ เป็ น หลัก ฐานว่ า เอกสารทัง้ หมดเป็ น เอกสารชุ ด เดีย วกัน กับ ที่ข้า พเจ้า ได้สอบทานแล้ว
และไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้ง
ในสาระสาคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสุระ คณิตทวีกุล หรือนายกฤชวัฒน์ วรวานิช เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้
ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของ นายสุระ คณิตทวีกุล หรือนายกฤชวัฒน์ วรวานิช กากับไว้ ข้าพเจ้า
จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ า้ พเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นายศิรพิ งษ์ สมบัตศิ ริ ิ

ประธานกรรมการ

นายศิรพิ งษ์ สมบัตศิ ริ ิ

นางสาววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม
นายคัชพล จุลชาต

กรรมการ

นางสาววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม

กรรมการ

นายคัชพล จุลชาต

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นายสุระ คณิตทวีกุล

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

นายสุระ คณิตทวีกุล

นายกฤชวัฒน์ วรวานิช

กรรมการ

นายกฤชวัฒน์ วรวานิช
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4.3 การรับรองการปฏิ บตั ิ งานของที่ปรึกษาทางการเงิ น
ข้าพเจ้า บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท คอมเซเว่น
จ ากัด (มหาชน) ขอรับ รองว่ า ข้า พเจ้ า ได้ ส อบทานข้อ มู ล ในแบบแสดงรายการข้อ มู ล การเสนอขายหลัก ทรัพ ย์
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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