บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 4
กำรรั บรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล
“ข้ า พเจ้ า ได้ สอบทานข้ อ มูลในแบบแสดงรายการข้ อ มูลการเสนอขายหลัก ทรั พ ย์ ฉบับ นี แ้ ล้ ว และด้ ว ยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ หารของบริ ษัท หรื อผู้ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูล
ดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ ูอื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ นอกจากนี ้
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของหนังสือชีช้ วน ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทแล้ ว
(2) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญของบริ ษัทอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิ
ตามระบบดังกล่าว
(3) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิ
ตามระบบดังกล่าว และข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์
2558 ต่ อ ผู้ส อบบัญ ชี แ ละกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท แล้ ว ซึ่ ง ครอบคลุม ถึ ง ข้ อ บกพร่ อ งและการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระท
้
าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อ การ
จัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัท
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลัก ฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดีย วกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ รั บรองความถูกต้ องแล้ ว
ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ หรื อ นางวรรณี เชาว์กิตติโสภณ หรื อ นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ
เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ หรื อ นาง
วรรณี เชาว์กิตติโสภณ หรื อ นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความ
ถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น”
ชื่อ

ตำแหน่ ง

ลำยมือชื่อ

1. นายนิรันดร์

เชาว์กิตติโสภณ

กรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
ประธานกรรมการบริ หาร /
กรรมการผู้จดั การ

(นายนิ รนั ดร์ เชาว์กิตติ โสภณ)

2. นางวรรณี

เชาว์กิตติโสภณ

กรรมการบริษัท /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน /
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
รองประธานกรรมการบริ หาร /
รองกรรมการผู้จดั การ

(นางวรรณี เชาว์กิตติ โสภณ)

หน้ า 4.0 - 1

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

3. นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ

กรรมการบริษัท /
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
กรรมการบริ หาร /
ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด

(นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติ โสภณ)

4. นางวรนุช

บูรณจินดารัตน์

กรรมการบริษัท /
กรรมการบริ หาร

5. นายธณิศร

อินมณี

กรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
กรรมการบริ หาร /
ผู้อานวยการฝ่ ายการผลิต

(นายธณิ ศร อิ นมณี)

6. นางวนิดา

ศรี กนั ใจ

กรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
ผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารงานกลาง /
เลขานุการบริ ษัท

(นางวนิ ดา ศรี กนั ใจ)

7. นางพิมพา

เตจินะ

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี/
ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

(นางพิ มพา เตจิ นะ)

(นางวรนุช บูรณจิ นดารัตน์)

(ประทับตราบริ ษัท)

ผู้รับมอบอำนำจ
ชื่อ

ตำแหน่ ง

ลำยมือชื่อ

1. นายนิรันดร์

เชาว์กิตติโสภณ

กรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
ประธานกรรมการบริ หาร /
กรรมการผู้จดั การ

(นายนิ รนั ดร์ เชาว์กิตติ โสภณ)

2. นางวรรณี

เชาว์กิตติโสภณ

กรรมการบริษัท /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน /
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
รองประธานกรรมการบริ หาร /
รองกรรมการผู้จดั การ

(นางวรรณี เชาว์กิตติ โสภณ)

หน้ า 4.0 - 2

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

3. นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ

กรรมการบริษัท /
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
กรรมการบริ หาร /
ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด

หน้ า 4.0 - 3

(นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติ โสภณ)

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

กำรรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล
“ข้ า พเจ้ า ได้ สอบทานข้ อ มูลในแบบแสดงรายการข้ อ มูลการเสนอขายหลัก ทรั พ ย์ ฉบับ นี แ้ ล้ ว และด้ ว ยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ ษัท ข้ าพเจ้ าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทาให้ ผ้ อู ื่น
สาคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลัก ฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดีย วกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ รั บรองความถูกต้ องแล้ ว
ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ หรื อ นางวรรณี เชาว์กิตติโสภณ หรื อ นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ
เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ หรื อ นาง
วรรณี เชาว์กิตติโสภณ หรื อ นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความ
ถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น”
ชื่อ

ตำแหน่ ง

ลำยมือชื่อ

1. นายเทพกุล

พูลลาภ

ประธานกรรมการบริ ษัท /
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

(นายเทพกุล พูลลาภ)

2. นางธีลาพร

คงฉิม

กรรมการบริษัท /
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

(นางธี ลาพร คงฉิ ม)

3. ดร.สมนึก

ศิริสนุ ทร

กรรมการบริษัท /
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

(ดร.สมนึก ศิ ริสนุ ทร)

(ประทับตราบริ ษัท)
ผู้รับมอบอำนำจ
ชื่อ
1. นายนิรันดร์

เชาว์กิตติโสภณ

ตำแหน่ ง

ลำยมือชื่อ

กรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
ประธานกรรมการบริ หาร /
กรรมการผู้จดั การ

(นายนิ รนั ดร์ เชาว์กิตติ โสภณ)

หน้ า 4.0 - 4

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

2. นางวรรณี

เชาว์กิตติโสภณ

3. นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ

กรรมการบริษัท /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน /
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
รองประธานกรรมการบริ หาร /
รองกรรมการผู้จดั การ

(นางวรรณี เชาว์กิตติ โสภณ)

กรรมการบริษัท /
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
กรรมการบริ หาร /
ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด

(นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติ โสภณ)

หน้ า 4.0 - 5

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

กำรรั บรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล
“ข้ าพเจ้ าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบ
แสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้ าพเจ้ าขอ
รับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อ ไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ ”
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จำกัด
ชื่อ
นายสมภพ

ศักดิ์พนั ธ์พนม

ตำแหน่ ง

ลำยมือชื่อ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

(นายสมภพ ศักดิ๋ พนั ธ์ พนม)
(ประทับตราบริ ษัท)

หน้ า 4.0 - 6

