บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 4
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้ว และ
ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท หรือผู้ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรอง
ว่าข้ อ มู ลดั ง กล่ า วถู ก ต้ อ งครบถ้ วน ไม่ เป็ น เท็ จ ไม่ ท าให้ ผู้อื่ น สาคั ญ ผิ ด หรือ ไม่ ข าดข้อ มู ลที่ ค วรต้ อ งแจ้ งในสาระสาคั ญ
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงิน และข้อ มู ลทางการเงิน ที่ ป ระกอบเป็ น ส่ วนหนึ่ งของแบบแสดงรายการข้อ มู ลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้ว นในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผย
ข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสาคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุ มดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 14 มีนาคม
2561 ต่ อ ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท แล้ ว ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง ข้ อ บกพร่ อ งและการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อ การ
จัดทารายงานทางการเงินของบริษัท
ในการนี้ เพื่ อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้ งหมดเป็น เอกสารชุด เดียวกั นกั บที่ ข้าพเจ้ าได้รับรองความ ถูก ต้องแล้ ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นายโอภาส เฉิดพันธุ์ หรือ นายธราธร ยวงบัณฑิต เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายโอภาส เฉิดพันธุ์ หรือ นายธราธร ยวงบัณฑิต กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

1. นายโอภาส

เฉิดพันธุ์

กรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายโอภาส เฉิดพันธุ์

2. นายธราธร

ยวงบัณฑิต

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
ปฏิบัติการ

นายธราธร ยวงบัณฑิต

ส่วนที่ 4 - หน้าที่ 1

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)

3. นายธีรวัฒน์

สุวรรณพินิจ

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
สารสนเทศ

นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ

4. นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขาย
และการตลาด

นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน

5. นางสาวอัปษร

วิลาสศักดานนท์

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีและ
การเงิน

นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์

6. นางสาวสิริรัตน์

อังคนาวราพันธุ์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีระดับอาวุโส

นางสาวสิริรัตน์ อังคนาวราพันธุ์

(ประทับตราบริษัท)
ผู้รับมอบอำนำจ
ชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายโอภาส

เฉิดพันธุ์

กรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายธราธร

ยวงบัณฑิต

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
ปฏิบัติการ

ส่วนที่ 4 - หน้าที่ 2

ลำยมือชื่อ
นายโอภาส เฉิดพันธุ์

นายธราธร ยวงบัณฑิต

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็น
เท็จ ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นายโอภาส เฉิดพันธุ์ หรือ นายธราธร ยวงบัณฑิต เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้า
ด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายโอภาส เฉิดพันธุ์ หรือ นายธราธร ยวงบัณฑิต กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่
ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

1. นายทนง

ลี้อิสสระนุกูล

ประธานกรรมการบริษัท /
กรรมการอิสระ

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล

2. ผศ. อรทัย

วานิชดี

กรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

3. นายคงพันธุ์

ปราโมชฯ

กรรมการบริษัท /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ

4. ดร. ณัฐกฤษฏ์

ทิวไผ่งาม

กรรมการบริษัท /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

ดร. ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม

ผศ. อรทัย วานิชดี

(ประทับตราบริษัท)

ผู้รับมอบอำนำจ
ชื่อ
1. นายโอภาส

ตำแหน่ง
เฉิดพันธุ์

กรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ส่วนที่ 4 – หน้าที่ 3

ลำยมือชื่อ
นายโอภาส เฉิดพันธุ์

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)

2. นายธราธร

ยวงบัณฑิต

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
ปฏิบัติการ

ส่วนที่ 4 – หน้าที่ 4

นายธราธร ยวงบัณฑิต

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือ ไม่ขาดข้อมูลที่
ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ”
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
ชื่อ

นายสมภพ

ศักดิ์พันธ์พนม

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม
(ประทับตราบริษัท)

ส่วนที่ 4 – หน้าที่ 5

