บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
ส่ วนที
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
1.

บริษัททีออกหลักทรัพย์

“ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูล/หนังสือชี -ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี -แล้ ว และ
ด้ วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ หารของบริ ษัทหรื อผู้ดํารงตําแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้ าพเจ้ าขอ
รั บ รองว่า ข้ อ มูล ดัง กล่าวถูก ต้ อ งครบถ้ ว น ไม่เ ป็ นเท็ จ ไม่ทํา ให้ ผ้ ูอื! นสําคัญผิ ด หรื อไม่ข าดข้ อ มูล ที!ค วรต้ อ งแจ้ ง ใน
สาระสําคัญ นอกจากนี - ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที!ประกอบเป็ นส่วนหนึ!งของแบบแสดงรายการข้ อมูล/หนังสือชีช- วนการ
เสนอขายหลักทรัพย์ ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญเกี!ยวกับฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว
(2) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที!ดี เพื!อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลในส่วนที!เป็ นสาระสําคัญทังของบริ
ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
มดูแล
ให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที!ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิ
ตามระบบดังกล่าว และข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที! 22 พฤษภาคม
?@@A ต่ อ ผู้ สอบบัญ ชี แ ละกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท แล้ ว ซึ! ง ครอบคลุม ถึ ง ข้ อบกพร่ อ งและการ
เปลีย! นแปลงที!สาํ คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระทํ
าที!มิชอบที!อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํา
รายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี - เพื!อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
นเอกสารชุดเดียวกันกับที!ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว
ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นายโธมัส อับบราฮัม เป็ นผู้ลงลายมือชื!อกํากับเอกสารนี -ไว้ ทุกหน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื!อของ นายโธมัส อับบราฮัม กํากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที!ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ ว
ดังกล่าวข้ างต้ น”
ชื!อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื!อ

1. นายวิเวก ดาวัน

กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที!บริ หาร

-วิ เวก ดาวัน-

2. นายโธมัส อับบราฮัม

กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที!การเงิน

-โธมัส อับบราฮัม-

3. นายสุดีล กวานเดย์

ผู้อํานวยการภูมิภาค

-สุดีล กวานเดย์-

4. นายพระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์

ผู้อํานวยการภูมิภาค

-พระรามจิ ต ซิ งค์ สาว์นีย์-

5. นางสาวดวงนภา ตงศิริ

กรรมการผู้จดั การ ประเทศไทย

-ดวงนภา ตงศิ ริ-

A. นายจีริช วาดวา

กรรมการผู้จดั การ ประเทศพม่า

-จี ริช วาดวาส่วนที! 4 หน้ าที! 1

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

7. นายมาโนช กัลบัคซานี

ชื!อ

ผู้อํานวยการสายการเงิน

ตําแหน่ง

ผู้รับมอบอํานาจ นายโธมัส อับบราฮัม กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที!การเงิน

-มาโนช กัลบัคซานี-

ลายมือชื!อ
-โธมัส อับบราฮัม-

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที! 4 หน้ าที! 2

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
“ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูล/หนังสือชีช- วนการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี -แล้ ว และ
ด้ วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ ษัท ข้ าพเจ้ าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ
ทําให้ ผ้ อู ื!นสําคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลที!ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
ในการนี - เพื!อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
นเอกสารชุดเดียวกันกับที!ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว และไม่มีเหตุ
อัน ควรสงสัย ว่า ข้ อ มูล ดัง กล่า วไม่ถูก ต้ อ งครบถ้ ว น เป็ นเท็ จ ทํ า ให้ ผ้ ูอื! น สํา คัญ ผิ ด หรื อ ขาดข้ อ มูล ที! ค วรต้ อ งแจ้ ง ใน
สาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นายโธมัส อับบราฮัม เป็ นผู้ลงลายมือชื!อกํากับเอกสารนี -ไว้ ทกุ หน้ าด้ วยหากเอกสาร
ใดไม่มีลายมือชื!อของ นายโธมัส อับบราฮัม กํากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที!ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ วดังกล่าว
ข้ างต้ น”
ชื!อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื!อ

J. นายมีชยั วีระไวทยะ

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

-มี ชยั วีระไวทยะ-

?. นายอลัน ชิ ยิม แคม

กรรมการ กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ

-อลัน ชิ ยิ ม แคม-

K. นายมนู สว่างแจ้ ง

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

-มนู สว่างแจ้ง-

L. นายต่อ สันติศิริ

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

-ต่อ สันติ ศิริ-

@. นายกิริต ชาห์

กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

-กิ ริต ชาห์-

A. นายอิษฎ์ชาญ ชาห์

กรรมการ

-อิ ษฎ์ชาญ ชาห์-

N. นางสาวสมิหรา ชาห์

กรรมการ

-สมิ หรา ชาห์-

O. นายชีราช อีรัช ปุณวาลา

กรรมการ

-ชี ราช อีรชั ปุณวาลา-

ชื!อ

ตําแหน่ง

ผู้รับมอบอํานาจ นายโธมัส อับบราฮัม กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที!การเงิน

ลายมือชื!อ
-โธมัส อับบราฮัม-

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที! 4 หน้ าที! 3

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
2.

เจ้ าของหลักทรัพย์
นายวิเวก ดาวัน
“ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูล/ หนังสือชี -ชวนการเสนอขายหลักทรั พย์ฉบับนี -แล้ ว และ

ด้ วยความระมัดระวังในฐานะเจ้ าของหลักทรัพย์ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้
ผู้อื!นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที!ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
ในการนี - เพื!อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
นเอกสารชุดเดียวกันกับที!ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว และไม่มีเหตุ
อัน ควรสงสัย ว่า ข้ อ มูล ดัง กล่า วไม่ถูก ต้ อ งครบถ้ ว น เป็ นเท็ จ ทํ า ให้ ผ้ ูอื! น สํา คัญ ผิ ด หรื อ ขาดข้ อ มูล ที! ค วรต้ อ งแจ้ ง ใน
สาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นายโธมัส อับบราฮัม เป็ นผู้ลงลายมือชื!อกํากับเอกสารนี -ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสาร
ใดไม่มีลายมือชื!อของ นายโธมัส อับบราฮัม กํ ากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที!ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ วดังกล่าว
ข้ างต้ น”
ชื!อ
นายวิเวก ดาวัน

ตําแหน่ง
เจ้ าของหลักทรัพย์

ชื!อ

ตําแหน่ง

ผู้รับมอบอํานาจ นายโธมัส อับบราฮัม กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที!การเงิน

ลายมือชื!อ
-วิ เวก ดาวัน-

ลายมือชื!อ
-โธมัส อับบราฮัม-

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที! 4 หน้ าที! 4

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
เจ้ าของหลักทรัพย์
บริษัท จี. เปรมจี เทรดดิง& พีทีอี จํากัด
“ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูล/หนังสือชีช- วนการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี -แล้ ว และ
ด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล ข้ าพเจ้ าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ อง
ครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทําให้ ผ้ อู ื!นสําคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลที!ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
ในการนี - เพื!อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
นเอกสารชุดเดียวกันกับที!ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว และไม่มีเหตุ
อัน ควรสงสัย ว่า ข้ อ มูล ดัง กล่า วไม่ถูก ต้ อ งครบถ้ ว น เป็ นเท็ จ ทํ า ให้ ผ้ ูอื! น สํา คัญ ผิ ด หรื อ ขาดข้ อ มูล ที! ค วรต้ อ งแจ้ ง ใน
สาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นายโธมัส อับบราฮัม เป็ นผู้ลงลายมือชื!อกํากับเอกสารนี -ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสาร
ใดไม่มีลายมือชื!อของ นายโธมัส อับบราฮัม กํ ากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที!ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ วดังกล่าว
ข้ างต้ น”
ชื!อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื!อ

นายกิริต ชาห์

เจ้ าของหลักทรัพย์

-กิ ริต ชาห์ -

นางสาวสมิหรา ชาห์

เจ้ าของหลักทรัพย์

-สมิ หรา ชาห์ -

ชื!อ

ตําแหน่ง

ผู้รับมอบอํานาจ นายโธมัส อับบราฮัม กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที!การเงิน

ลายมือชื!อ
-โธมัส อับบราฮัม-

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที! 4 หน้ าที! 5

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
เจ้ าของหลักทรัพย์
บริษัท โกลเบ๊ กซ์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด
“ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูล/หนังสือชีช- วนการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี -แล้ ว และ
ด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล ข้ าพเจ้ าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ อง
ครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทําให้ ผ้ อู ื!นสําคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลที!ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
ในการนี - เพื!อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
นเอกสารชุดเดียวกันกับที!ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว และไม่มีเหตุ
อัน ควรสงสัย ว่า ข้ อ มูล ดัง กล่า วไม่ถูก ต้ อ งครบถ้ ว น เป็ นเท็ จ ทํ า ให้ ผ้ ูอื! น สํา คัญ ผิ ด หรื อ ขาดข้ อ มูล ที! ค วรต้ อ งแจ้ ง ใน
สาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นายโธมัส อับบราฮัม เป็ นผู้ลงลายมือชื!อกํากับเอกสารนี -ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสาร
ใดไม่มีลายมือชื!อของ นายโธมัส อับบราฮัม กํ ากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที!ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ วดังกล่าว
ข้ างต้ น”
ชื!อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื!อ

นายกิริต ชาห์

เจ้ าของหลักทรัพย์

-กิ ริต ชาห์ -

นางสาวสมิหรา ชาห์

เจ้ าของหลักทรัพย์

-สมิ หรา ชาห์ -

ชื!อ

ตําแหน่ง

ผู้รับมอบอํานาจ นายโธมัส อับบราฮัม กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที!การเงิน

ลายมือชื!อ
-โธมัส อับบราฮัม-

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
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บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
การรับรองการปฏิบัตหิ น้ าทีของทีปรึกษาทางการเงิน
“ข้ าพเจ้ าในฐานะที!ปรึกษาทางการเงินของบริ ษัทที!ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบ
แสดงรายการข้ อมูล/หนังสือชี -ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี -แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะที!ปรึ กษาทางการ
เงิน ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื!นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที!ควรต้ อง
แจ้ งในสาระสําคัญ”

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ชื!อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื!อ

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์

กรรมการผู้จดั การ

-แมนพงศ์ เสนาณรงค์ -
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