บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ฉบับนี้ แล้ว และด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งบริ หารสู งสุ ดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผูอ้ ื่ นสําคัญผิดหรื อไม่ขาดข้อมูลที่ ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ นและข้อมูลทางการเงิ นที่ประกอบเป็ นส่ วนหนึ่ งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่อการจัดให้บริ ษ ทั มี ระบบการเปิ ดเผยข้อ มูลที่ ดี เพื่อให้แ น่ ใจว่าบริ ษทั ได้
เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่ เป็ นสาระสําคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้ง
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่อการจัดให้บริ ษทั มี ระบบการควบคุ มภายในที่ ดีและควบคุ มดูแลให้มีการ
ปฏิ บ ัติต ามระบบดัง กล่า ว และข้าพเจ้าได้แ จ้งข้อ มู ล การประเมิ นระบบการควบคุ ม ภายใน ณ วัน ที่
22 กุมภาพันธ์ 2555 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ อง
และการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายนวมินทร์ ประสพเนตร หรื อ นายซัง โด ลี หรื อ นายคมศักดิ์ วัฒนาศรี โรจน์ เป็ นผูล้ ง
ลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายนวมินทร์ ประสพเนตร หรื อ นายซัง
โด ลี หรื อ นายคมศักดิ์ วัฒนาศรี โรจน์ กํากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล
แล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร

- นายโสรั ชย์ อัศวะประภา -

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

- นายซัง โด ลี -

3. นายนวมินทร์ ประสพเนตร

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

- นายนวมินทร์ ประสพเนตร -

4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรี โรจน์

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

- นายคมศักดิ์ วัฒนาศรี โรจน์ -

5. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุ ข

ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีและการเงิน

- นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข -

ผู้รับมอบอํานาจ
ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

- นายซัง โด ลี -

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

- นายนวมินทร์ ประสพเนตร -

3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรี โรจน์

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

- นายคมศักดิ์ วัฒนาศรี โรจน์ -

1. นายโสรัชย์ อัศวะประภา
2. นายซัง โด ลี

ชื่อ
1. นายซัง โด ลี
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ฉบับนี้ แล้ว และด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ ษทั ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทําให้
ผูอ้ ื่นสําคัญผิด หรื อขาดข้อมูลที่ ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้สอบทานแล้วและไม่มี
เหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทําให้ผอู้ ื่นสําคัญผิด หรื อขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายนวมินทร์ ประสพเนตร หรื อ นายซัง โด ลี หรื อ นายคมศักดิ์ วัฒนาศรี โรจน์
เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายนวมินทร์ ประสพเนตร หรื อ
นายซัง โด ลี หรื อ นายคมศักดิ์ วัฒนาศรี โรจน์ กํากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1.

นายพิชญ์ โพธารามิก

ประธานกรรมการ

- นายพิชญ์ โพธารามิก -

2.

นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

กรรมการ

- นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ -

3.

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

- นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต -

4.

นายปรี ชา ลีละศิธร

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- นายปรี ชา ลีละศิธร -

5.

นายเกรี ยงศักดิ์ เธียรนุกลุ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- นายเกรี ยงศักดิ์ เธี ยรนุกลุ -

ผู้รับมอบอํานาจ
ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

- นายซัง โด ลี -

ชื่อ
1.

นายซัง โด ลี

2.

นายนวมินทร์ ประสพเนตร

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

- นายนวมินทร์ ประสพเนตร -

3.

นายคมศักดิ์ วัฒนาศรี โรจน์

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

- นายคมศักดิ์ วัฒนาศรี โรจน์ -

ส่ วนที่ 4
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้ แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงิน ข้าพเจ้า
ขอรั บรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผูอ้ ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ ควรต้องแจ้งใน
สาระสําคัญ

กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนามผูกพัน
ทีป่ รึกษาทางการเงิน
บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด
ชื่อ

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นายประเสริ ฐ ภัทรดิลก

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ

- นายประเสริ ฐ ภัทรดิลก -
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