บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด )นชำหน(

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
4.1

การเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ข้ ำ พเจ้ ำ ได้ สอบทำนข้ อ นู ลในแบบแสดงรำยกำรข้ อ นู ล กำรเสนอขำยชลั ก ทรั พ ย์ ฉ บั บ นี้ แ ล้ ว และด้ ว ยควำน
ระนัดระวังในฐำนะกรรนกำรบริชำรของบริษัทชรือผู้ดำรงตำแชน่งบริชำรสูงสุดในสำยงำนบัญหี ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อนูล
ดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไน่เป็นเท็จ ไน่ทำใช้ผู้อื่นสำคัญผิด ชรือไน่ขำดข้อนูลที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ นอกจำกนี้
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ
1. งบกำรเงินและข้อนูลทำงกำรเงินที่ประกอบเป็นส่วนชนึ่งของชนังสือหี้หวนได้แสดงข้อนูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วน
ในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
2. ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดหอบต่อกำรจัดใช้บริษัทนีระบบกำรเปิดเผยข้อนูลที่ดี เพื่อใช้แน่ใจว่ำ บริษัทได้เปิดเผย
ข้อนูลในส่วนที่เป็นสำระสำคัญทัง้ ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวนทัง้ ควบคุนดูแลใช้นีกำรปฏิบัติ
ตำนระบบดังกล่ำว
3. ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดหอบต่อกำรจัดใช้บริษัทนีระบบกำรควบคุนภำยในที่ดี และควบคุนดูแลใช้นีกำรปฏิบัตติ ำน
ระบบดังกล่ำว และข้ำพเจ้ำได้แจ้งข้อนูลกำรประเนินระบบกำรควบคุนภำยในของบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด )นชำหน( ณ วันที่
24 เนษำยน 2557 ต่อผู้สอบบัญหีและกรรนกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุนถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลง
ที่สำคัญของระบบกำรควบคุนภำยใน
รวนทั้งกำรกระทำทีน่ ิหอบที่อำจนีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของ
บริษัท
ในกำรนี้ เพื่อเป็นชลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งชนดเป็นเอกสำรหุดเดียวกันกับที่ข้ำพเจ้ำได้รับรองควำนถูกต้องแล้ว
ข้ำพเจ้ำได้นอบชนำยใช้นำยพิหิต วิวัฒน์รุจิรำพงศ์ ชรือ นำยพิหัย อัศวนภำกำศ ชรือ นำงกอบกำญจนำ วีระพงษ์ประดิษฐ์
เป็นผู้ลงลำยนือหื่ อกำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกชน้ำด้วย ชำกเอกสำรใดไน่นีลำยนือหื่อของนำยพิ หิต วิวัฒ น์รุจิรำพงศ์ ชรื อ
นำยพิหัย อัศวนภำกำศ ชรือ นำงกอบกำญจนำ วีระพงษ์ประดิษฐ์ กำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำไน่ให่ข้อนูลที่ข้ำพเจ้ำได้รับรอง
ควำนถูกต้องของข้อนูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น
ชื่อ

ตาแหน่ง

1.

นำยพิหติ วิวฒ
ั น์รุจิรำพงศ์

กรรนกำร

ลายมือชื่อ
-นายพิชิต วิวัฒน์รจุ ิราพงศ์-

2.

นำยวิหติ กิจสวัสดิ์ไพศำล

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบัญหีและกำรเงิน

-นายวิชิต กิจสวัสดิ์ไพศาล-

ชื่อ
ผู้รับมอบ
อานาจ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นำยพิหิต วิวัฒน์รจุ ิรำพงศ์

กรรนกำร

-นายพิชิต วิวัฒน์รจุ ิราพงศ์-

2. นำยพิหัย อัศวนภำกำศ

กรรนกำร

-นายพิชัย อัศวนภากาศ-

กรรนกำรผู้จัดกำร

-นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์-

3. นำงกอบกำญจนำ วีระพงษ์ประดิษฐ์

ส่วนที่ 4 ชน้ำที่ 1

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด )นชำหน(

ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อนูลในแบบแสดงรำยกำรข้อนูลกำรเสนอขำยชลักทรัพย์ฉบับนีแ้ ล้ว และด้วยควำนระนัดระวัง
ในฐำนะกรรนกำรบริษทั ข้ำพเจ้ำไน่นีเชตุอันควรสงสัยว่ำ ข้อนูลดังกล่ำวไน่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำใช้ผู้อื่นสำคัญผิด
ชรือขำดข้อนูลที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
ในกำรนี้ เพื่อเป็นชลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งชนดเป็นเอกสำรหุดเดียวกันกับที่ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนแล้ว และไน่นีเชตุอัน
ควรสงสัยว่ำ ข้อนูลดังกล่ำวไน่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำใช้ผู้อื่นสำคัญผิด ชรือขำดข้อนูลที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
ข้ำพเจ้ำได้นอบชนำยใช้ นำยพิหิต วิวัฒน์รุจิรำพงศ์ ชรือ นำยพิหัย อัศวนภำกำศ ชรือ นำงกอบกำญจนำ วีระพงษ์ประดิษฐ์
เป็นผู้ลงลำยนือหื่อกำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกชน้ำด้วย ชำกเอกสำรใดไน่นีลำยนือหื่อของ นำยพิหิต วิวัฒน์รุจิรำพงศ์ ชรือ
นำยพิหัย อัศวนภำกำศ ชรือ นำงกอบกำญจนำ วีระพงษ์ประดิษฐ์ กำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำไน่ให่ข้อนูลที่ข้ำพเจ้ำได้สอบ
ทำนแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธำนกรรนกำร

-นายไพรัช ธัชยพงษ์-

1.

นำยไพรัห ธัหยพงษ์

2.

นำงปัทนำ วงษ์ถ้วยทอง

กรรนกำรอิสระ

-นางปัทมา วงษ์ถว้ ยทอง-

3.

นำยวิหติ ญำณอนร

กรรนกำรอิสระ

-นายวิชิต ญาณอมร-

4.

นำยสุวิทย์ อรุณำนนท์หัย

กรรนกำรอิสระ

-นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย-

5.

นำยสชัส ตรีทิพยบุตร

กรรนกำร

-นายสหัส ตรีทิพยบุตร-

6.

นำยวัลล์หัย เวหหีวะดำรงค์

กรรนกำร

-นายวัลล์ชัย เวชชีวะดารงค์-

7.

นำยอัครเดห โรจน์เนธำ

กรรนกำร

-นายอัครเดช โรจน์เมธา-

8.

นำยพิหยั อัศวนภำกำศ

กรรนกำร

-นายพิชัย อัศวนภากาศ-

ชื่อ

ตาแหน่ง

ผู้รับมอบ
อานาจ

ลายมือชื่อ

1. นำยพิหิต วิวัฒน์รจุ ิรำพงศ์

กรรนกำร

-นายพิชิต วิวัฒน์รจุ ิราพงศ์-

2. นำยพิหัย อัศวนภำกำศ

กรรนกำร

-นายพิชัย อัศวนภากาศ-

กรรนกำรผู้จัดกำร

-นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์-

3. นำงกอบกำญจนำ วีระพงษ์ประดิษฐ์

ส่วนที่ 4 ชน้ำที่ 2

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด )นชำหน(

4.2

การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน

ข้ำพเจ้ำ บริษัทชลักทรัพย์ เนย์แบงก์ กินเอ็ง )ประเทศไทย( จำกัด )นชำหน( ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินของ
บริ ษั ท เน็ ต เบย์ จ ำกั ด )นชำหน( ขอรั บ รองว่ ำ ข้ ำ พเจ้ ำ ได้ สอบทำนข้ อ นู ลในแบบแสดงรำยกำรข้ อนู ล กำรเสนอขำย
ชลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยควำนระนัดระวังในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อนูลดังกล่ำวถูกต้อง
ครบถ้วน ไน่เป็นเท็จ ไน่ทำใช้ผู้อื่นสำคัญผิด ชรือไน่ขำดข้อนูลที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นำยนนตรี ศรไพศำล

กรรนกำร

-นายมนตรี ศรไพศาล-

2. นำยภูษิต แก้วนงคลศรี

กรรนกำร

-นายภูษิต แก้วมงคลศรี-

ส่วนที่ 4 ชน้ำที่ 3

