บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 4
การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
1. บริษัทที่ออกหลักทรั พย์
“ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูล/ร่ างหนังสือชี ้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับนี ้แล้ ว
และด้ วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ ห ารของบริ ษั ท หรื อผู้ดารงต าแหน่ งบริ ห ารสูงสุดในสายงานบัญ ชี
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ ูอื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ อง
แจ้ งในสาระสาคัญ นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่ ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูล/ร่ างหนังสือชี ้ชวน
การเสนอขายหลักทรัพย์ ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูก ต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับ ฐานะการเงิน ผล
การดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว
(2) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับ ผิ ดชอบต่อการจัดให้ บ ริ ษัท มี ระบบการเปิ ดเผยข้ อมูล ที่ ดี เพื่ อให้ แ น่ ใจว่าบริ ษั ท ได้
เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญทังของบริ
้
ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทัง้
ควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิ ดชอบต่อการจัดให้ บ ริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ ดี และควบคุมดูแลให้ มีการ
ปฏิ บัติตามระบบดังกล่าว และข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 4
กรกฎาคม 2557 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและ
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระท
้
าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อ
การจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว
ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นายไพบูลย์ คุจารี วณิช เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่
มีลายมือชื่อของ นายไพบูลย์ คุจารี วณิ ช กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของ
ข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น”

ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 1

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

ประธานคณะกรรมการ /
ประธานคณะกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ

รองประธานคณะกรรมการ /
รองประธานคณะกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จดั การ /
รักษาการ รองกรรมการผู้จดั การสายงานขาย /
รักษาการ รองกรรมการผู้จดั การสายงานผลิต

3. นายยืนยง โอภากุล

กรรมการ /
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส

4. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช

กรรมการ /
กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จดั การ สายบัญชีและการเงิน

ชื่อ

ผู้รับมอบอานาจ

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช

ตาแหน่ง
กรรมการ /
กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จดั การ สายบัญชีและ
การเงิน

ลายมือชื่อ
-นายเสถียร เศรษฐสิ ทธิ์ -

-นางสาวณัฐชไม
ถนอมบูรณ์ เจริ ญ-

-นายยืนยง โอภากุล-

-นายไพบูลย์ คุจารี วณิ ช-

ลายมือชื่อ

-นายไพบูลย์ คุจารี วณิ ช-

บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 2

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

“ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูล/ร่ างหนังสือชี ้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับนี ้แล้ ว
และด้ วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ ษัท ข้ าพเจ้ าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้ อมูล ดังกล่าวไม่ถูกต้ องครบถ้ วน
เป็ นเท็จ ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว และไม่มี
เหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งใน
สาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นายไพบูลย์ คุจารี วณิช เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทุกหน้ าด้ ว ย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายไพบูลย์ คุจารี วณิช กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว
ดังกล่าวข้ างต้ น”
ชื่อ

ตาแหน่ง
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานกรรมการ

1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร

ลายมือชื่อ*
-นางเสาวนีย์ กมลบุตร-

สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

2. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล

กาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

3. นายดิสธร วัชโรทัย

กาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

-นายบุญนริ ศร์ สุวรรณพูล-

-นายดิ สธร วัชโรทัย-

4. นายสัญชัย จุลมนต์

กรรมการ / กรรมการอิสระ

-นายสัญชัย จุลมนต์ -

5. นายคณิต แพทย์สมาน

กรรมการ / กรรมการอิสระ

-นายคณิ ต แพทย์สมาน-

ชื่อ
ผู้รับมอบอานาจ

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช

ตาแหน่ง
กรรมการ /
กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จดั การ สายบัญชีและ
การเงิน

ลายมือชื่อ
-นายไพบูลย์ คุจารี วณิ ช-

บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 3

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2.

เจ้ าของหลักทรั พย์

Jubilee International Investments Limited
"ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูล /ร่ างหนังสือชี ้ชวนการเสนอขายหลักทรั พย์ ฉบับนีแ้ ล้ ว
และด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ข้ าพเจ้ า ไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าข้ อมูลดังกล่าวไม่
ถูกต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว และไม่มีเหตุ
อัน ควรสงสัยว่า ข้ อมูล ดังกล่าวไม่ถูก ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็ จ ท าให้ ผ้ ูอื่น ส าคัญ ผิ ด หรื อขาดข้ อมูล ที่ ควรต้ องแจ้ งใน
สาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นายไพบูลย์ คุจารี วณิ ช เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทุกหน้ าด้ วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายไพบูลย์ คุจารี วณิ ช กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว
ดังกล่าวข้ างต้ น"
ชื่อ

ตาแหน่ง

Foong Kar Yian

ผู้รับมอบอานาจ

- Foong Kar Yian -

กรรมการ

ชื่อ
นายไพบูลย์ คุจารีวณิช

ลายมือชื่อ*

ตาแหน่ง
กรรมการ /
กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จดั การ สายบัญชีและ
การเงิน

ลายมือชื่อ
-นายไพบูลย์ คุจารี วณิ ช-

บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 4

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

เจ้ าของหลักทรั พย์
Northend Investment Limited
"ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูล /ร่ างหนังสือชี ้ชวนการเสนอขายหลักทรั พย์ ฉบับนีแ้ ล้ ว
และด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ข้ าพเจ้ า ไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าข้ อมูลดังกล่าวไม่
ถูกต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว และไม่มีเหตุ
อัน ควรสงสัยว่า ข้ อมูล ดังกล่าวไม่ถูก ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็ จ ท าให้ ผ้ ูอื่น ส าคัญ ผิ ด หรื อขาดข้ อมูล ที่ ควรต้ องแจ้ งใน
สาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นายไพบูลย์ คุจารี วณิ ช เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทุกหน้ าด้ วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ไพบูลย์ จารี วณิช กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ วดังกล่าว
ข้ างต้ น"
ชื่อ

ตาแหน่ง

Loh Yoke Yen

ผู้รับมอบอานาจ

- Loh Yoke Yen -

กรรมการ

ชื่อ
นายไพบูลย์ คุจารีวณิช

ลายมือชื่อ

ตาแหน่ง
กรรมการ /
กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จดั การ สายบัญชีและ
การเงิน

ลายมือชื่อ
-นายไพบูลย์ คุจารี วณิ ช-

บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 5

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

"ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่เจ้ าของหลักทรัพย์ได้ ระบุไว้ ในแบบแสดง
รายการข้ อมูล/ร่ างหนังสือชี ้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ หาร
ของบริ ษัทหรื อผู้ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่
เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูล/ร่ างหนังสือชีช้ วน
การเสนอขายหลักทรัพย์ ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผล
การดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว
(2) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการเปิ ดเผยที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูล
ในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญทังของบริ
้
ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้
มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิ ดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ ดี และควบคุมดูแลให้ มีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 4
กรกฎาคม 2557 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ อง
และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระท
้
าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว
ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นายไพบูลย์ คุจารี วณิช เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ นายไพบูลย์ คุจารี วณิ ช กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถื อว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของ
ข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น”

ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 6

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

ประธานคณะกรรมการ /
ประธานคณะกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ

รองประธานคณะกรรมการ /
รองประธานคณะกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จดั การ /
รักษาการ รองกรรมการผู้จดั การสายงานขาย /
รักษาการ รองกรรมการผู้จดั การสายงานผลิต

3. นายยืนยง โอภากุล

กรรมการ /
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส

4. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช

กรรมการ /
กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จดั การ สายบัญชีและการเงิน

ชื่อ

ผู้รับมอบอานาจ

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช

ตาแหน่ง
กรรมการ /
กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จดั การ สายบัญชีและ
การเงิน

ลายมือชื่อ
-นายเสถียร เศรษฐสิ ทธิ์ -

-นางสาวณัฐชไม
ถนอมบูรณ์ เจริ ญ-

-นายยืนยง โอภากุล-

-นายไพบูลย์ คุจารี วณิ ช-

ลายมือชื่อ

-นายไพบูลย์ คุจารี วณิ ช-

บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 7

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

"ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูล /ร่ างหนังสือชี ้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี ้แล้ ว
และด้ วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ ษัท ข้ าพเจ้ าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน
เป็ นเท็จ ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว และไม่มีเหตุ
อัน ควรสงสัยว่า ข้ อมูล ดังกล่าวไม่ถูก ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็ จ ท าให้ ผ้ ูอื่น ส าคัญ ผิ ด หรื อขาดข้ อมูล ที่ ควรต้ องแจ้ งใน
สาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นายไพบูลย์ คุจารี วณิ ช เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทุกหน้ าด้ วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายไพบูลย์ คุจารี วณิ ช กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว
ดังกล่าวข้ างต้ น"
ชื่อ

ตาแหน่ง
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานกรรมการ

1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร

ลายมือชื่อ*
-นางเสาวนีย์ กมลบุตร-

สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

2. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล

กาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

3. นายดิสธร วัชโรทัย

กาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

-นายบุญนริ ศร์ สุวรรณพูล-

-นายดิ สธร วัชโรทัย-

4. นายสัญชัย จุลมนต์

กรรมการ / กรรมการอิสระ

-นายสัญชัย จุลมนต์ -

5. นายคณิต แพทย์สมาน

กรรมการ / กรรมการอิสระ

-นายคณิ ต แพทย์สมาน-

ชื่อ
ผู้รับมอบอานาจ

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช

ตาแหน่ง
กรรมการ /
กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จดั การ สายบัญชีและ
การเงิน

ลายมือชื่อ
-นายไพบูลย์ คุจารี วณิ ช-

บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 8

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

การรั บรองการปฏิบัตหิ น้ าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
"ข้ าพเจ้ าในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลใน
แบบแสดงรายการข้ อมูล /ร่ างหนังสือชีช้ วนการเสนอขายหลักทรั พย์ ฉบับนีแ้ ล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะที่
ปรึกษาทางการเงิน ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาด
ข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ"
ชื่อ
นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์

ตาแหน่ง
กรรมการผู้จดั การ

ลายมือชื่อ
-นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ -

บริษัท หลักทรั พย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 9

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

การรั บรองการปฏิบัตหิ น้ าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
"ข้ าพเจ้ าในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลใน
แบบแสดงรายการข้ อมูล /ร่ างหนังสือชีช้ วนการเสนอขายหลักทรั พย์ ฉบับนีแ้ ล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะที่
ปรึกษาทางการเงิน ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาด
ข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ"
ชื่อ
นายสิทธิไชย มหาคุณ

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
Head, Corporate Finance and
Equity Capital Markets Group

ลายมือชื่อ
-นายสิ ทธิ ไชย มหาคุณ-

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 10

