บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่ วนที่ 4
การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 4
การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง
ในฐานะกรรมการบริ หารหรื อผู้ดํารงตําแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง
ครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า
1. งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ได้ แสดง
ข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ ว
2. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดีเพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ น
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
สาระสําคัญทังของบริ
้
ษัทอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
3. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว และข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทังการกระทํ
้
าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว ข้ าพเจ้ าได้
มอบหมายให้ นายธวัชชัย เลิศรุ่ งเรื อง เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี ้ไว้ ทุกหน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง กํากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้บริหารของบริษัท และผู้ดาํ รงตําแหน่ งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ตําแหน่ ง

ลงลายมือชื่อ

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง

ประธานกรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

นายธวัชชัย เลิ ศรุ่งเรื อง

นายธวัชชัย ชีวานนท์

กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ

นายธวัชชัย ชีวานนท์

นางสาววรรณชนก วารุณประภา

กรรมการ ผู้จดั การทัว่ ไป และรักษาการผู้จดั การ
อาวุโสฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์

นางสาววรรณชนก วารุณประภา

นางสาวจุไรพร เลี่ยมตระกูลพานิช

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงินและรักษาการ
หัวหน้ าแผนกบัญชี

นางสาวจุไรพร เลีย่ มตระกูลพานิ ช

ผู้จดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจิ รฐั ติ พงศ์ ทะวิ ลา

นางสาวศรัญญา บัวบาน

ผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ 1

นางสาวศรัญญา บัวบาน

นางสาวสุรกานต์ แสงนาค

ผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ 2

นางสาวสุรกานต์ แสงนาค

นางสาวไพลิน กรนุ่ม
ผู้รับมอบอํานาจ
ชื่อ

หัวหน้ าแผนกการเงิน

นางสาวไพลิ น กรนุ่ม

ตําแหน่ ง

ลงลายมือชื่อ

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

นายธวัชชัย เลิ ศรุ่งเรื อง

ชื่อ

นายจิรัฐติพงศ์ ทะวิลา

ส่วนที่ 4

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 4
การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง
ในฐานะกรรมการบริษัท ข้ าพเจ้ าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ หรื อทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด
หรื อขาดข้ อมูลที่ควรแจ้ งในสาระสําคัญ
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว และไม่มีเหตุอนั
ควรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ หรื อทําให้ ผ้ ูอื่นสําคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลที่ควรแจ้ งในสาระสําคัญ
ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื่อของนายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง กํากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ตําแหน่ ง

ลงลายมือชื่อ

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการ กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

นายวชิระ ช่วยชู

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ

นายวชิ ระ ช่วยชู

นายวังสันต์ ภาณุดลุ กิตติ

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ

นายวังสันต์ ภาณุดลุ กิ ตติ

นายสุดสุ ติ อุน่ แสงจันทร์

กรรมการ และกรรมการอิสระ

นายสุดสุ ิ ต อุ่นแสงจันทร์

ตําแหน่ ง

ลงลายมือชื่อ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

นายธวัชชัย เลิ ศรุ่งเรื อง

ชื่อ

ผู้รับมอบอํานาจ
ชื่อ
นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง

ส่วนที่ 4

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 4
การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบ
แสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้ าพเจ้ าขอ
รับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ

บริษัท ทริปเปิ ้ ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่ จํากัด
ชื่อ
นางสาวปิ่ นมณี เมฆมัณฑนา
นายสมเกียรติ วงศ์บบุ ผา

ตําแหน่ ง

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้จดั การ

นางสาวปิ่ นมณี เมฆมัณฑนา

กรรมการ

นายสมเกี ยรติ วงศ์บบุ ผา

ส่วนที่ 4

