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ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน)
ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ ำพเจ้ ำได้ สอบทำนข้ อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยควำมระมัดระวัง
ในฐำนะกรรมกำรบริ หำรหรื อผู้ดำรงตำแหน่งบริ หำรสูงสุดในสำยงำนบัญ ชี ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ ข้ อมูลดังกล่ำวถูกต้ อง
ครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ ผ้ อู ื่นสำคัญผิด หรื อไม่ขำดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสำระสำคัญ นอกจำกนี ้ ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ
1. งบกำรเงินและข้ อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ ได้ แสดง
ข้ อมูลอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วนในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริ ษัทแล้ ว
2. ข้ ำพเจ้ ำเป็ นผู้รับผิดชอบต่อกำรจัดให้ บริ ษัทมีระบบเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดีเพื่อให้ แน่ ใจว่ำบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ น
สำระสำคัญทังของบริ
้
ษัทอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมระบบดังกล่ำว
3. ข้ ำพเจ้ ำเป็ นผู้รับผิดชอบต่อกำรจัดให้ บริ ษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ ดี และควบคุมดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมระบบ
ดังกล่ำว และข้ ำพเจ้ ำได้ แจ้ งข้ อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 15 ธันวำคม 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและ
กรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบกำรควบคุม
ภำยใน รวมทังกำรกระท
้
ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัท
ในกำรนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทัง้ หมดเป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับ ที่ข้ำพเจ้ ำได้ รับรองควำมถูกต้ องแล้ ว ข้ ำพเจ้ ำได้
มอบหมำยให้ นำยธวัชชัย เลิศรุ่ งเรื อง เป็ นผู้ลงลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี ้ไว้ ทุกหน้ ำด้ วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของ
นำยธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง กำกับไว้ ข้ ำพเจ้ ำจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่ข้ำพเจ้ ำได้ รับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล แล้ วดังกล่ำวข้ ำงต้ น
ผู้บริหารของบริษัท และผู้ดารงตาแหน่ งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลงลายมือชื่อ

นำยธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง

กรรมกำร และประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริ หำร

นายธวัชชัย เลิ ศรุ่งเรื อง

นำยธวัชชัย ชีวำนนท์

กรรมกำร และกรรมกำรผู้จดั กำร

นายธวัชชัย ชีวานนท์

นำงสำววรรณชนก วำรุณประภำ

กรรมกำร ผู้จดั กำรทัว่ ไป และรักษำกำร
ผู้จดั กำรอำวุโสฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์

นางสาววรรณชนก วารุณประภา

นำงสำวจุไรพร เลีย่ มตระกูลพำนิช

ผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงินและ
รักษำกำรหัวหน้ ำแผนกบัญชี

นางสาวจุไรพร เลีย่ มตระกูลพานิช

นำยจิรัฐติพงศ์ ทะวิลำ

ผู้จดั กำรฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ

นายจิ รฐั ติ พงศ์ ทะวิ ลา

นำงสำวศรัญญำ บัวบำน

ผู้จดั กำรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร 1

นางสาวศรัญญา บัวบาน

นำงสำวสุรกำนต์ แสงนำค

ผู้จดั กำรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร 2

นางสาวสุรกานต์ แสงนาค

นำงสำวไพลิน กรนุม่
ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ

หัวหน้ ำแผนกกำรเงิน

นางสาวไพลิ น กรนุ่ม

ตาแหน่ ง

ลงลายมือชื่อ

นำยธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร

นายธวัชชัย เลิ ศรุ่งเรื อง

ส่วนที่ 4

บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน)
ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ ำพเจ้ ำได้ สอบทำนข้ อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยควำมระมัดระวัง
ในฐำนะกรรมกำรบริ ษัท ข้ ำพเจ้ ำไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำ ข้ อมูลดังกล่ำวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ หรื อทำให้ ผ้ อู ื่นสำคัญผิด
หรื อขำดข้ อมูลที่ควรแจ้ งในสำระสำคัญ
ในกำรนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทังหมดเป็
้
นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่ข้ำพเจ้ ำได้ สอบทำนแล้ ว และไม่มีเหตุอนั
ควรสงสัยว่ำ ข้ อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ หรื อทำให้ ผ้ อู ื่นสำคัญผิด หรื อขำดข้ อมูลที่ควรแจ้ งในสำระสำคัญ
ข้ ำพเจ้ ำได้ มอบหมำยให้ นำยธวัชชัย เลิศรุ่ งเรื อง เป็ นผู้ลงลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี ้ไว้ ทกุ หน้ ำด้ วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือ
ชื่อของนำยธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง กำกับไว้ ข้ ำพเจ้ ำจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่ข้ำพเจ้ ำได้ สอบทำนแล้ วดังกล่ำวข้ ำงต้ น
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลงลายมือชื่อ

นำยธันวำ เลำหศิริวงศ์

ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

นายธันวา เลาหศิ ริวงศ์

นำงมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

นำยวังสันต์ ภำณุดลุ กิตติ

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

นายวังสันต์ ภาณุดลุ กิ ตติ

ตาแหน่ ง

ลงลายมือชื่อ

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร

นายธวัชชัย เลิ ศรุ่งเรื อง

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ
นำยธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง

ส่วนที่ 4

บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน)
ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ ำพเจ้ ำในฐำนะที่ปรึ กษำทำงกำรเงินของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่ำข้ ำพเจ้ ำได้ สอบทำนข้ อมูลในแบบ
แสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยควำมระมัดระวังในฐำนะที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน ข้ ำพเจ้ ำขอ
รับรองว่ำ ข้ อมูลดังกล่ำวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ ผ้ อู ื่นสำคัญผิด หรื อไม่ขำดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสำระสำคัญ

บริษัท ทริปเปิ ้ ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่ จากัด
ชื่อ
นำงสำวปิ่ นมณี เมฆมัณฑนำ
นำยสมเกียรติ วงศ์บบุ ผำ

ตาแหน่ ง

ลงลายมือชื่อ

กรรมกำรผู้จดั กำร

นางสาวปิ่ นมณี เมฆมัณฑนา

กรรมกำร

นายสมเกี ยรติ วงศ์บบุ ผา

ส่วนที่ 4

