บริ ษัท เมมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์
น จํากัด (มหาชชน)
ส่ วนที่ 4
การรั บรอองความถูกต้ องของข้
ง
อมูล
1.

บบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

“ข้ าพเจ้ าได้ สอบบทานข้ อมูลในแแบบแสดงรายกาารข้ อมูล/หนังสือชี
อ ้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบั
ฉ บนี ้แล้ ว และะ
ด้ วยความมระมัดระวังในฐฐานะกรรมการบบริ หารของบริ ษัทหรื
ท อผู้ดํารงตําแแหน่งบริ หารสูงสุสดในสายงานบับัญชี ข้ าพเจ้ าขออ
รับรองว่า ข้ อมูลดังกลล่าวถูกต้ องครบบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ ูอื่นสํ
น าคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในน
สาระสําคัญ
ั นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองงว่า
((1) งบการเงินและข้ อมูลทางกการเงินที่ประกออบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงร
ข
รายการข้ อมูล/หนังสือชี ้ชวนการร
เเสนอขายหลัก ทรั
ท พ ย์ ได้ แสดงงข้ อมูล อย่างถูกต้
ก องครบถ้ วนใในสาระสํ าคัญเเกี่ ย วกับ ฐานะกการเงิ น ผลการร
ดดําเนินงาน และะกระแสเงินสดของบริษัทและบริริษัทย่อยแล้ ว
((2) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู
น ้ รับผิดชอบต่อการจั
อ ดให้ บริษัทมี
ท ระบบการเปิ ดเผยข้
ด อมูลที่ดี เเพื่อให้ แน่ใจว่าบริ
บ ษัทได้ เปิ ดเผยย
ขข้ อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญทั ้งของบริ ษัทแลละบริ ษัทย่อยอยย่างถูกต้ องครบถ้ถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้ง
มดูแลให้ห้
มีการปฏิบตั ิตามมระบบดังกล่าว
((3) ข้ าพเจ้ าเป็
เ นผู้รับผิดชอบบต่อการจัดให้ บริิ ษัทมีระบบการควบคุมภายในนที่ดี และควบคคุมดูแลให้ มีการร
ปปฏิ บัติ ต ามระบบบดัง กล่ า ว แลละข้ า พเจ้ า ได้ แ จ้ ง ข้ อ มูล การป ระเมิ น ระบบกาารควบคุม ภาย ใน ณ วัน ที่ 222
พพฤษภาคม 25556 ต่อผู้สอบบัญ
ญชีและกรรมการรตรวจสอบของบบริ ษัทแล้ ว ซึง่ ครรอบคลุมถึงข้ อบกพร่
บ องและการร
เเปลี่ยนแปลงที่สํสําคัญของระบบบการควบคุมภายใน รวมทั ้งการรกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระททบต่อการจัดทํา
รรายงานทางการรเงินของบริษัทและบริ
แ
ษัทย่อย
ใในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเออกสารทังหมดเป็
้
ป็ นเอกสารชุดเดีดียวกันกับที่ข้าพพเจ้ าได้ รับรองคววามถูกต้ องแล้ ว
ข้ าพเจ้ าได้ด้ มอบหมายให้ นายโธมัส อับบบราฮัม เป็ นผู้ลงลายมื
ง
อชื่อกํากับเอกสารนี ้ไว้ ทุทกุ หน้ าด้ วย หากกเอกสารใดไม่มีมี
ลายมือชื่ออของ นายโธมัส อับบราฮัม กําากับไว้ ข้ าพเจ้ าจจะถือว่าไม่ใช่ข้ออมูลที่ข้าพเจ้ าได้ด้ รับรองความถูกต้
ก องของข้ อมูล
แล้ วดังกลล่าวข้ างต้ น”
ชื่อ

ตําแหหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นนายวิเวก ดาวัน

กรรมการ แลละประธานเจ้ าหน้
ห าที่บริ หาร

-วิ เวก
เ ดาวัน-

2. นนายโธมัส อับบราาฮัม

กรรมการ แลละประธานเจ้ าหน้
ห าที่การเงิน

-โธมัสั อับบราฮัม-

3. นนายสุดีล กวานเดดย์

ผู้อํานวยการรภูมิภาค

-สุดีล กวานเดย์-

4. นนายพระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์

ผู้อํานวยการรภูมิภาค

5. นนางสาวดวงนภา ตงศิริ

กรรมการผู้จัจดั การ ประเทศไไทย

-ดวงงนภา ตงศิ ริ-

6. นนายจีริช วาดวา

กรรมการผู้จัจดั การ ประเทศพพม่า

-จี ริิ ช วาดวา-

7. นนายมาโนช กัลบัคั ซานี

ผู้อํานวยการรสายการเงิน

-พระรามจิ ต ซิ งค์ สาว์นีย์-

-มาโนนช กัลบัคซานี-

่

ี่

้ ่ี

บริ ษัท เมมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์
น จํากัด (มหาชชน)

ชื่อ

ตําแหน่ง

ผู้รับมอบอํานาจ นายยโธมัส อับบราฮัฮัม

ลายมือชื่อ

กกรรมการ และปรระธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน -โธมมัส อับบราฮัม-

บริรษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็
ไ นซ์ จํากัด (มหาชน)
(

่

ี่

้ ่ี

บริ ษัท เมมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์
น จํากัด (มหาชชน)
“ข้ าพเจ้ าได้ สอบบทานข้ อมูลในแแบบแสดงรายกาารข้ อมูล/หนังสือชี
อ ้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบั
ฉ บนี ้แล้ ว และะ
ด้ วยความมระมัดระวังในฐฐานะกรรมการบบริ ษัท ข้ าพเจ้ าไมม่มีเหตุอนั ควรสสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้
อ
วน เป็ น
เท็จ ทําให้ห้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด หรือขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในนสาระสําคัญ
ใในการนี ้ เพื่อเป็ปนหลักฐานว่าเออกสารทั ้งหมดเปป็ นเอกสารชุดเดีดียวกันกับที่ข้าพพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว และไม่มีมี
เหตุอนั คววรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกต้
กู องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทําให้ ผผู้อู ื่นสําคัญผิด หหรื อขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในน
สาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้
ม
นายโธมัส อับบราฮัม เป็ นผู้ลงงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี ้ไว้ ทุทกุ หน้ าด้ วยหากก
เอกสารใดดไม่มีลายมือชื่อของ
อ นายโธมัส อับบราฮัม กําากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถื
า อว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้
ไ สอบทานแล้ ว
ดังกล่าวข้้ างต้ น”
ชื่อ

ตําแหหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายมมีชยั วีระไวทยะะ

ประธธานกรรมการ และกรรมการอิ
แ
สระ

-มีชยั วีระไวทยะ-

2. นายออลัน ชิ ยิม แคมม

กรรมมการ กรรมการอิอิสระ และประธธานกรรมการ
ตรวจจสอบ

-อลัน ชชิ ยิ ม แคม-

3. นายมมนู สว่างแจ้ ง

กรรมมการ กรรมการอิอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธธานกรรมการสรรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

-มนู สว่
ส างแจ้ง-

4. นายต่อ สันติศิริ

กรรมมการ กรรมการอิอิสระ กรรมการตรวจสอบ

-ต่อ สัสนติ ศิริ-

5. นายกิกิริต ชาห์

กรรมมการ และกรรมการสรรหาและกกําหนด
ค่าตอบแทน

-กิ ริต ชาห์-

6. นายอิอิษฎ์ชาญ ชาห์

กรรมมการ

-อิ ษฎ์ ชาญ
ช ชาห์ -

7. นางสสาวสมิหรา ชาห์ห์

กรรมมการ

-สมิ หรา ชาห์ -

8. นายชีชีราช อีรัช ปุณวาลา
ว

กรรมมการ

-ชีราช อีรชั ปุณวาลา-

ชื่อ
ผู้รับมอบอํานาจ นายโธมัสั อับบราฮัม

ตําแหน่
แ ง
กรรมกาาร และประธานนเจ้ าหน้ าที่การเงิงิน

ลายมือชื่อ
-โธมัส อับบราฮัม-

บริรษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็
ไ นซ์ จํากัด (มหาชน)
(

่

่ี

้ ่ี

บริ ษัท เมมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์
น จํากัด (มหาชชน)
2.

เเจ้ าของหลักทรรั พย์
นนายวิเวก ดาวันั
“ข้ าพเจ้ าได้ สอบ
บทานข้ อมูลในแบบบแสดงรายการข้ อมูล/ หนังสือชี
อ ้ชวนการเสนออขายหลักทรัพย์์ฉบับนี ้แล้ ว และะ

ด้ วยความมระมัดระวังในฐาานะเจ้ าของหลักทรั
ก พย์ ข้ าพเจ้ าขอรั
า บรองว่า ข้ อมู
อ ลดังกล่าวถูกต้
ก องครบถ้ วน ไมม่เป็ นเท็จ ไม่ทํา
ให้ ผ้ อู นื่ สําาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้
ข อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระะสําคัญ
ใในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเออกสารทังหมดเป็
้
ป็ นเอกสารชุดเดีดียวกันกับที่ข้าพพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว และไม่มมีี
เหตุอนั คววรสงสัยว่า ข้ อมูลู ดังกล่าวไม่ถูกต้
ก องครบถ้ วน เป็
เ นเท็จ ทําให้ ผูผ้ อู ื่นสําคัญผิด หหรื อขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในน
สาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้
ม
น
นายโธมั
ส อับบรราฮัม เป็ นผู้ลงลลายมือชื่อกํ ากับบเอกสารนีไ้ ว้ ทุกหน้
ก าด้ วย หากก
เอกสารใดดไม่มีลายมือชื่อของ
อ นายโธมัส อับบราฮัม กํ ากั
า บไว้ ข้ าพเจ้ าจะถื
จ อว่าไม่ใช่ข้อมู
อ ลที่ข้าพเจ้ าได้
ไ สอบทานแล้ ว
ดังกล่าวข้ างต้ น”
ชื่อ
นายวิเวก ดาวัน

ชื่อ
ผู้รับมอบออํานาจ นายโธมมัส อับบราฮัม

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

เจ้ าขของหลักทรัพย์

- เวก ดาวัน-วิ

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

กรรรมการ และประธธานเจ้ าหน้ าที่การเงิ
า น

-โธธมัส อับบราฮัม-

บริริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็
ไ นซ์ จํากัด (มหาชน)
(

่

่ี

้ ่ี

บริ ษัท เมมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์
น จํากัด (มหาชชน)
เเจ้ าของหลักทรรั พย์
บบริษัท จี. เปรมมจี เทรดดิง้ พีทีทอี จํากัด
““ข้ าพเจ้ าได้ สอบบทานข้ อมูลในแบบบแสดงรายการข้ อมูล/หนังสือชี
อ ้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบั
ฉ บนี ้แล้ ว และะ
ด้ วยความมระมัดระวังในฐฐานะผู้มีอํานาจจลงนามผูกพันนิติบุคคล ข้ าพเจ้ าไม่มีเหตุอนควรสงสั
นั
ยว่าข้ อมู
อ ลดังกล่าวไม่ม่
ถูกต้ องครรบถ้ วน เป็ นเท็จ ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิ
ญ ด หรือขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแแจ้ งในสาระสําคัญ
ั
ใในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเออกสารทังหมดเป็
้
ป็ นเอกสารชุดเดีดียวกันกับที่ข้าพพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว และไม่มมีี
เหตุอนั คววรสงสัยว่า ข้ อมูลู ดังกล่าวไม่ถูกต้
ก องครบถ้ วน เป็
เ นเท็จ ทําให้ ผูผ้ อู ื่นสําคัญผิด หหรื อขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในน
สาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้
ม
น
นายโธมั
ส อับบรราฮัม เป็ นผู้ลงลลายมือชื่อกํ ากับบเอกสารนีไ้ ว้ ทุกหน้
ก าด้ วย หากก
เอกสารใดดไม่มีลายมือชื่อของ
อ นายโธมัส อับบราฮัม กํ ากั
า บไว้ ข้ าพเจ้ าจะถื
จ อว่าไม่ใช่ข้อมู
อ ลที่ข้าพเจ้ าได้
ไ สอบทานแล้ ว
ดังกล่าวข้ างต้ น”
ชื่อ

ตําแหน่ง

ลายยมือชื่อ

นายกิริต ชาห์

เจ้ าขของหลักทรัพย์

-กิ รต
ริ ชาห์-

นางสาวสมิหรา ชาห์

เจ้ าขของหลักทรัพย์

-สมิ หรา
ห ชาห์-

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

ชื่อ
ผู้รับมอบออํานาจ นายโธมมัส อับบราฮัม

กรรมกการ และประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน

-โธมัส อับบราฮัม-

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ
ไ ์ ไซแอ็นซ์ จําากัด (มหาชน)

่

่ี

้ ่ี

บริ ษัท เมมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์
น จํากัด (มหาชชน)
เเจ้ าของหลักทรรั พย์
บบริษัท โกลเบ๊ กซ์
ก คอร์ ปอเรชัชั่ น จํากัด
““ข้ าพเจ้ าได้ สอบบทานข้ อมูลในแบบบแสดงรายการข้ อมูล/หนังสือชี
อ ้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบั
ฉ บนี ้แล้ ว และะ
ด้ วยความมระมัดระวังในฐฐานะผู้มีอํานาจจลงนามผูกพันนิติบุคคล ข้ าพเจ้ าไม่มีเหตุอนควรสงสั
นั
ยว่าข้ อมู
อ ลดังกล่าวไม่ม่
ถูกต้ องครรบถ้ วน เป็ นเท็จ ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิ
ญ ด หรือขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแแจ้ งในสาระสําคัญ
ั
ใในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเออกสารทังหมดเป็
้
ป็ นเอกสารชุดเดีดียวกันกับที่ข้าพพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว และไม่มมีี
เหตุอนั คววรสงสัยว่า ข้ อมูลู ดังกล่าวไม่ถูกต้
ก องครบถ้ วน เป็
เ นเท็จ ทําให้ ผูผ้ อู ื่นสําคัญผิด หหรื อขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในน
สาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้
ม
น
นายโธมั
ส อับบรราฮัม เป็ นผู้ลงลลายมือชื่อกํ ากับบเอกสารนีไ้ ว้ ทุกหน้
ก าด้ วย หากก
เอกสารใดดไม่มีลายมือชื่อของ
อ นายโธมัส อับบราฮัม กํ ากั
า บไว้ ข้ าพเจ้ าจะถื
จ อว่าไม่ใช่ข้อมู
อ ลที่ข้าพเจ้ าได้
ไ สอบทานแล้ ว
ดังกล่าวข้ างต้ น”
ชื่อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายกิริต ชาห์

เจ้ าขของหลักทรัพย์

-กิ ริต ชาห์-

นางสาวสมิหรา ชาห์

เจ้ าขของหลักทรัพย์

-สมิมิ หรา ชาห์-

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

ชื่อ
ผู้รับมอบออํานาจ นายโธมมัส อับบราฮัม

กรรมกการ และประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน

-โธมัส อับบราฮัม-

บริริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็
ไ นซ์ จํากัด (มหาชน)
(

่

่ี

้ ่ี

น จํากัด (มหาชชน)
บริ ษัท เมมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์
การรับรอองการปฏิบัตหิ น้นาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิ
ก
น
““ข้ าพเจ้ าในฐานนะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัษทที่ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองวว่าข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้
อ
อมูลในน
แบบแสดงงรายการข้ อมูล/หนั
/ งสือชี ้ชวนกาารเสนอขายหลักั ทรัพย์ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยควาามระมัดระวังในนฐานะที่ปรึกษาา
ทางการเงิน ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่
บ า ข้ อมูลดังั กล่าวถูกต้ องคครบถ้ วน ไม่เป็ นเเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นนสําคัญผิด หรื อไม่
อ ขาดข้ อมูลที่
ควรต้ องแจจ้ งในสาระสําคัญ”

ท กทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลั
ชื่อ
นายแมนพงศ์ เสสนาณรงค์

ตํตาแหน่ง
กรรมการรผู้จดั การ

ลายมือชื
อ ่อ
-แมนพงศ์ เสสนาณรงค์-

่

่ี

้ ่ี

