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ส่วนที่ 4 
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 

  
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้ว และ

ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท หรือผู้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรอง
ว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว  

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผย
ข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกล่าว 

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 14 มีนาคม 
2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการ
เปล่ียนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการ
จัดท ารายงานทางการเงินของบริษัท 

 
 ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นายโอภาส เฉิดพันธุ์ หรือ นายธราธร ยวงบัณฑิต เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายโอภาส เฉิดพันธุ์ หรือ นายธราธร ยวงบัณฑิต ก ากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น” 
 

ชื่อ       ต ำแหน่ง            ลำยมือชื่อ 

1. นายโอภาส  เฉิดพันธุ ์ กรรมการบริษัท /  
ประธานกรรมการบริหาร / 
ประธานเจา้หน้าที่บริหาร  

นายโอภาส เฉิดพันธุ ์

2. นายธราธร   
 

ยวงบัณฑิต กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / 
ประธานเจา้หน้าที่บริหารฝ่าย
ปฏิบัติการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธราธร ยวงบัณฑติ 



            บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 
 

ส่วนที ่4  - หน้าที่ 2 

 

3. นายธีรวฒัน ์ สุวรรณพินิจ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / 
ประธานเจา้หน้าที่บริหารฝ่าย
สารสนเทศ  
 

นายธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ 
 

4. นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / 
ประธานเจา้หน้าที่บริหารฝ่ายขาย
และการตลาด 
 

นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน 

5. นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / 
ประธานเจา้หน้าที่บริหารบัญชีและ
การเงิน 
 

นางสาวอัปษร วิลาสศกัดานนท์ 

6. นางสาวสิริรัตน์   อังคนาวราพันธุ ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีระดับอาวุโส นางสาวสิริรัตน์ อังคนาวราพันธุ ์
    

 
(ประทับตราบริษัท) 

ผู้รับมอบอ ำนำจ 
 

ชื่อ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายโอภาส  เฉิดพันธุ ์ กรรมการบริษัท /  
ประธานกรรมการบริหาร / 
ประธานเจา้หน้าที่บริหาร  

นายโอภาส เฉิดพันธุ ์

    
2. นายธราธร   

 
ยวงบัณฑิต กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / 

ประธานเจา้หน้าที่บริหารฝ่าย
ปฏิบัติการ   
 
 

นายธราธร ยวงบัณฑติ 
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กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
  

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้ว 
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็น
เท็จ ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
 ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นายโอภาส เฉิดพันธุ์ หรือ นายธราธร ยวงบัณฑิต เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้า
ด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายโอภาส เฉิดพันธุ์ หรือ นายธราธร ยวงบัณฑิต ก ากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่
ข้อมูลท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”  
 

ชื่อ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายทนง  ล้ีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท /  
กรรมการอิสระ  
 

นายทนง  ล้ีอิสสระนุกูล 

2. ผศ. อรทัย วานิชด ี กรรมการบริษัท /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการอิสระ  
 

ผศ. อรทัย  วานิชด ี

3. นายคงพันธุ ์ ปราโมชฯ กรรมการบรษิัท /  
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 
 

นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ 

4. ดร. ณัฐกฤษฏ์ ทิวไผ่งาม กรรมการบรษิัท /  
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 

ดร. ณัฐกฤษฎ์ ทวิไผ่งาม 

    
        (ประทับตราบริษัท) 

 
 
ผู้รับมอบอ ำนำจ 
 

ชื่อ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายโอภาส   เฉิดพันธุ ์ กรรมการบริษัท /  
ประธานกรรมการบริหาร / 
ประธานเจา้หน้าที่บริหาร  

นายโอภาส เฉิดพันธุ ์
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2. นายธราธร 

 
ยวงบัณฑิต กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / 

ประธานเจา้หน้าที่บริหารฝ่าย
ปฏิบัติการ   

นายธราธร ยวงบัณฑติ 
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กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
  

“ข้าพเจ้าในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยข์อรับรองว่า ขา้พเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้วนฉบบัน้ีแล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อมูลดังกล่าวถกูต้องครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือ ไม่ขาดข้อมูลที่
ควรต้องแจง้ในสาระส าคัญ” 
 

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 
 

ชื่อ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
   

 
      นายสมภพ  ศักดิ์พันธ์พนม กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม นายสมภพ  ศักดิ์พันธ์พนม 

 
                 (ประทับตราบริษัท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


