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การรับรองความถูกตองของขอมูล

บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท
หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําให
ผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา
1. งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแลว
2. ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่
เปนสาระสําคัญของบริษัทอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
3. ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 ตอผูสอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท
ในการนี้ เพื่ อ เป น หลั ก ฐานว า เอกสารทั้ ง หมดเป น เอกสารชุ ด เดี ย วกั น กั บ ที่ ข า พเจ า ได รั บ รองความถู ก ต อ งแล ว
ขาพเจาไดมอบหมายใหนายสันติ หอกิตติกุล เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อ
ของนายสันติ หอกิตติกุล กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน
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ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายสันติ หอกิตติกุล

กรรมการ/กรรมการผูจัดการ

นายสันติ หอกิตติกุล

นางศิวพรรณ ศรีอําไพ

ผูอํานวยการ ฝายบัญชีและการเงิน

นางศิวพรรณ ศรีอําไพ

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
นายสันติ หอกิตติกุล

ตําแหนง
กรรมการ/กรรมการผูจัดการ
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ลายมือชื่อ
นายสันติ หอกิตติกุล
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สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไม
มีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควร
สงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจา
ไดมอบหมายใหนายสันติ หอกิตติกุล เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนาย
สันติ หอกิตติกุล กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ
นายยงยุทธ ตะริโย

ตําแหนง
ประธานกรรมการ

ลายมือชื่อ
นายยงยุทธ ตะริโย

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

กรรมการ

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา

กรรมการ

นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา

นายชินเวศ สารสาส

กรรมการ

นายชินเวศ สารสาส

นายณัฐพล สารสาส

กรรมการ

นายณัฐพล สารสาส

นางวิภาดา ตันติประภา

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นางวิภาดา ตันติประภา

นายสุวิทย เมษินทรีย

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายสุวิทย เมษินทรีย

นายเปรมสันต พิสิฐพันธุ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายเปรมสันต พิสิฐพันธุ

นายทวี โฆษิตจิรนันท

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายทวี โฆษิตจิรนันท

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
นายสันติ หอกิตติกุล

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการ/ กรรมการผูจัดการ

นายสันติ หอกิตติกุล
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สวนที่ 4
การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
ข า พเจ า ในฐานะที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ของ บริ ษั ท จี แคปป ต อล จํ า กั ด (มหาชน) ขอรั บ รองว า ข า พเจ า ได
สอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูล
ดังกลาวถูกตอง ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายสุรพล ขวัญใจธัญญา

กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร

นายสุรพล ขวัญใจธัญญา

นายชูพงศ ธนเศรษฐกร

กรรมการผูจัดการ สายวาณิชธนกิจ

นายชูพงศ ธนเศรษฐกร
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