บริษัท มัดแมน จำกัด (มหำชน)
MUDMAN PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 4
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
กำรรับรองควำมถูกต้องในส่วนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
กรรมการบริหารทุกคนและผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ได้
แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท
และบริษัทย่อยแล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลใน
ส่วนที่เป็นสาระสาคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ต่อ
ผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบ
การควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัท
ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้า
ได้มอบหมายให้ นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ หรือ นาย ปิลัญชัย ประดับพงศ์ หรือ นางสาว หรรษา เสริมศรี เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
กากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ หรือ นาย ปิลัญชัย ประดับพงศ์ หรือ
นางสาว หรรษา เสริมศรี กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
บริษัท มัดแมน จำกัด (มหำชน)
รำยชื่อ
1. นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์
2. นาย ปิลัญชัย ประดับพงศ์
3. นาย นาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี
4. นาย ภาณุ อิงคะวัต
5. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์
6. นางสาว หรรษา เสริมศรี

ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
รองประธานบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 2

ลงลำยมือชื่อ
นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์
นาย ปิลัญชัย ประดับพงศ์
นาย นาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี
นาย ภาณุ อิงคะวัต
นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์
นางสาว หรรษา เสริมศรี

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
ผู้รับมอบอำนำจ
ชื่อ
1. นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์
2. นาย ปิลัญชัย ประดับพงศ์
3. นางสาว หรรษา เสริมศรี

ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
รองประธานบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 3

ลงลำยมือชื่อ
นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์
นาย ปิลัญชัย ประดับพงศ์
นางสาว หรรษา เสริมศรี

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
กรรมการคนอื่นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือขาด
ข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควร
สงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ข้าพเจ้าได้
มอบหมายให้ นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ หรือ นาย ปิลัญชัย ประดับพงศ์ หรือ นางสาว หรรษา เสริมศรี เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ หรือ นาย ปิลัญชัย ประดับพงศ์ หรือ
นางสาว หรรษา เสริมศรี กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น
บริษัท มัดแมน จำกัด (มหำชน)
รำยชื่อกรรมกำร

ตำแหน่ง

1. นาย สมโภชน์ อินทรานุกูล
2. นางสาว กมรวรรณ ชินธรรมมิตร์

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท

3. พล.ต.อ. เรืองศักดิ์ จริตเอก

กรรมการอิสระ

4. พันโท ทวีสิน รักกตัญญู

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

5. ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล
6. นาย พิสิต จึงประดิษฐภัณฑ์

ลงลำยมือชื่อ
นาย สมโภชน์ อินทรานุกูล
นางสาว กมรวรรณ ชินธรรมมิตร์
พล.ต.อ. เรืองศักดิ์ จริตเอก
พันโท ทวีสิน รักกตัญญู
ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล
นาย พิสิต จึงประดิษฐภัณฑ์

ผู้รับมอบอำนำจ
ชื่อ
1. นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์
2. นาย ปิลัญชัย ประดับพงศ์
3. นางสาว หรรษา เสริมศรี

ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
รองประธานบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 4

ลงลำยมือชื่อ
นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์
นาย ปิลัญชัย ประดับพงศ์
นางสาว หรรษา เสริมศรี

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
กำรรับรองกำรปฏิบัติหน้ำที่ของที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ

ชื่อ
นาย ธนาเดช โอภาสยานนท์

ตำแหน่ง

ลงลำยมือชื่อ

ผู้อานวยการอาวุโสวาณิชธนกิจ

-นาย ธนาเดช โอภาสยานนท์-

-ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)-
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