บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด )มชาหม(

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
4.1

การเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ข้ า พเจ้ า ได้ สอบทามข้ อ มู ลใมแบบแสดงรายการข้ อ มู ล การเสมอขายชลั ก ทรั พ ย์ ฉ บั บ มี้ แ ล้ ว และด้ ว ยความ
ระมัดระวังใมฐามะกรรมการบริชารของบริษัทชรือผู้ดารงตาแชม่งบริชารสูงสุดใมสายงามบัญหี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วม ไม่เป็มเท็จ ไม่ทาใช้ผู้อื่มสาคัญผิด ชรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใมสาระสาคัญ มอกจากมี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1. งบการเงิมและข้อมูลทางการเงิมที่ประกอบเป็มส่วมชมึ่งของชมังสือหี้หวมได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วม
ใมสาระสาคัญเกี่ยวกับฐามะทางการเงิม ผลการดาเมิมงาม และกระแสเงิมสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
2. ข้าพเจ้าเป็มผู้รับผิดหอบต่อการจัดใช้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อใช้แม่ใจว่า บริษัทได้เปิดเผย
ข้อมูลใมส่วมที่เป็มสาระสาคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วมแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลใช้มีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกล่าว
3. ข้าพเจ้าเป็มผู้รับผิดหอบต่อการจัดใช้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใมที่ดี และควบคุมดูแลใช้มีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมิมระบบการควบคุมภายใมของบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด
)มชาหม( ณ วัมที่ 11 มีมาคม 2557 ต่อผู้สอบบัญหีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและ
การเปลี่ยมแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใม รวมทั้งการกระทาที่มิหอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงาม
ทางการเงิมของบริษัท
ใมการมี้ เพื่อเป็มชลักฐามว่าเอกสารทั้งชมดเป็มเอกสารหุดเดียวกัมกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบชมายใช้มายวิทยา หวมะมัมท์ ชรือ มายกฤษดา หวมะมัมท์ ชรือ มางศุภลักษณ์ เตียเสวมากุล เป็มผู้ลง
ลายมือหื่อกากับเอกสารมี้ ไว้ทุกชม้าด้ว ย ชากเอกสารใดไม่มีลายมือหื่อของมายวิทยา หวมะมัมท์ ชรือ มายกฤษดา
หวมะมัมท์ ชรือ มางศุภลักษณ์ เตียเสวมากุล กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ให่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้ม
1.
2.
3.
4.

ชื่อ
มายวิทยา หวมะมัมท์
มายกฤษดา หวมะมัมท์
มายวัหระ หวมะมัมท์
มางศุภลักษณ์ เตียเสวมากุล

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ ัดการฝ่ายบัญหี

ชื่อ
ผู้รับมอบ
อานาจ

1. มายวิทยา หวมะมัมท์
2. มายกฤษดา หวมะมัมท์
3. มางศุภลักษณ์ เตียเสวมากุล

ลายมือชื่อ
- นายวิทยา ชวนะนันท์ - นายกฤษดา ชวนะนันท์ - นายวัชระ ชวนะนันท์ - นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล -

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญหี

- นายวิทยา ชวนะนันท์ - นายกฤษดา ชวนะนันท์ -
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- นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล -

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด )มชาหม(

ข้าพเจ้าได้สอบทามข้อมูลใมแบบแสดงรายการข้อมูลการเสมอขายชลักทรัพย์ฉบับมี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
ใมฐามะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเชตุอัมควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วม เป็มเท็จ ทาใช้ผู้อื่มสาคัญผิด
ชรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใมสาระสาคัญ
ใมการมี้ เพื่อเป็มชลักฐามว่าเอกสารทั้งชมดเป็มเอกสารหุดเดียวกัมกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทามแล้ว และไม่มีเชตุอัม
ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วม เป็มเท็จ ทาใช้ผู้อื่มสาคัญผิด ชรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใมสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าได้มอบชมายใช้ มายวิทยา หวมะมัมท์ ชรือ มายกฤษดา หวมะมัมท์ ชรือ มางศุภลักษณ์ เตียเสวมากุล เป็มผู้ลง
ลายมือหื่อกากับเอกสารมี้ไว้ทุกชม้าด้วย ชากเอกสารใดไม่มีลายมือหื่อของ มายวิทยา หวมะมัมท์ ชรือ มายกฤษดา
หวมะมัมท์ชรือ มางศุภลักษณ์ เตียเสวมากุล กากับไว้ ข้าพเจ้า จะถือว่าไม่ให่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทามแล้วดังกล่าว
ข้างต้ม
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ
มายพิษณุ หวมะมัมท์
มายวรวิทย์ หวมะมัมท์
มายบัณฑูร สุภัควณิห
มายจักรกฤศฏิ์ พาราพัมธกุล
มางสุดารัตม์
คงตรีแก้ว

ชื่อ
ผู้รับมอบ
อานาจ

1. มายวิทยา หวมะมัมท์
2. มายกฤษดา หวมะมัมท์
3. มางศุภลักษณ์ เตียเสวมากุล

ตาแหน่ง
ประธามกรรมการ
รองประธามกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ลายมือชื่อ
- นายพิษณุ ชวนะนันท์ - นายวรวิทย์ ชวนะนันท์ - นายบัณฑูร สุภัควณิช - นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล - นางสุดารัตน์ คงตรีแก้ว -

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญหี

- นายวิทยา ชวนะนันท์ - นายกฤษดา ชวนะนันท์ -
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- นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล -

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด )มชาหม(

4.2

การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน

ข้าพเจ้า บริษัท ชลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง )ประเทศไทย( จากัด )มชาหม( และบริษัท เดอะ ควอมท์ กรุ๊ป
จากัด ใมฐามะที่ปรึกษาทางการเงิมของ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด )มชาหม( ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้สอบทาม
ข้อมูลใมแบบแสดงรายการข้อมูลการเสมอขายชลักทรัพย์ฉบับมี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังใมฐามะที่ปรึกษาทางการ
เงิม ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วม ไม่เป็มเท็จ ไม่ทาใช้ผู้อื่มสาคัญผิด ชรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้อง
แจ้งใมสาระสาคัญ
ที่ปรึกษาการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ชื่อ
1. มายมมตรี ศรไพศาล
2. มายภูษิต แก้วมงคลศรี

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

กรรมการ
กรรมการ

- นายมนตรี ศรไพศาล - นายภูษิต แก้วมงคลศรี -

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธามกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

- นายพากพูม วัลลิสุต - นางสาวนภาลักษณ์ วัยศิริโรจน์ -

บริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จากัด
ชื่อ
1. มายพากพูม วัลลิสุต
2. มางสาวมภาลักษณ์ วัยศิรโิ รจม์
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