บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
4.1

การเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษทั ที่ออกหลักทรัพย์

ข้ำ พเจ้ ำ ได้ ส อบทำนข้อ มู ล ในแบบแสดงรำยกำรข้อ มู ล ฉบับ นี้ แ ล้ ว และด้ ว ยควำมระมัด ระวัง ในฐำนะ
กรรมกำรบริหำรของบริษทั หรือผูด้ ำรงตำแหน่งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบัญชี ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผอู้ ่นื สำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสำระสำคัญ นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรอง
ว่ำ
1. งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินทีป่ ระกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูล ได้แสดงข้อมูลอย่ำง
ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญเกีย่ วกับฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทั ย่อย
แล้ว
2. ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อกำรจัดให้บริษทั มีระบบกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีด่ ี เพื่อให้แน่ใจว่ำ บริษทั ได้เปิ ดเผย
ข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็ นสำระสำคัญทัง้ ของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ิ
ตำมระบบดังกล่ำว
3. ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อกำรจัดให้บริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ิ
ตำมระบบดังกล่ำว และข้ำพเจ้ำได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน) ณ
วันที่ 12 พฤษภำคม 2559 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั แล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำร
เปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน
รวมทัง้ กำรกระทำทีม่ ชิ อบทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำน
ทำงกำรเงินของบริษทั
ในกำรนี้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทัง้ หมดเป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่ขำ้ พเจ้ำได้รบั รองควำมถูกต้องแล้ว
ข้ำพเจ้ำได้มอบหมำยให้นำยพิชิต วิวฒ
ั น์ รุจริ ำพงศ์ หรือ นำยพิชยั อัศวนภำกำศ หรือ นำงกอบกำญจนำ วีระพงษ์
ประดิษฐ์ เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มลี ำยมือชื่อของนำยพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ ำพงศ์
หรือ นำยพิชยั อัศวนภำกำศ หรือ นำงกอบกำญจนำ วีระพงษ์ประดิษฐ์ กำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ ำ้ พเจ้ำ
ได้รบั รองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1.

นำยพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ ำพงศ์

กรรมกำร

-นายพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ าพงศ์-

2.

นำยพิชยั อัศวนภำกำศ

กรรมกำร

-นายพิชยั อัศวนภากาศ-

3.

นำงกอบกำญจนำ วีระพงษ์ประดิษฐ์

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

-นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์-

4.

นำงสุธำริน วงศ์ส่องจ้ำ

ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ ยบัญชีและกำรเงิน

-นางสุธาริน วงศ์ส่องจ้า-

ชื่อ
ผูร้ บั มอบ
อานาจ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นำยพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ ำพงศ์

กรรมกำร

-นายพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ าพงศ์-

2. นำยพิชยั อัศวนภำกำศ

กรรมกำร

-นายพิชยั อัศวนภากาศ-

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

-นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์-

3. นำงกอบกำญจนำ วีระพงษ์ประดิษฐ์
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ข้ำ พเจ้ำ ได้สอบทำนข้อ มูลในแบบแสดงรำยกำรข้อ มูล กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ฉบับนี้ แ ล้ว และด้วยควำม
ระมัดระวังในฐำนะกรรมกำรบริษัท ข้ำพเจ้ำไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทำให้
ผูอ้ ่นื สำคัญผิด หรือขำดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
ในกำรนี้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทัง้ หมดเป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับทีข่ ำ้ พเจ้ำได้สอบทำนแล้ว และไม่มเี หตุ
อัน ควรสงสัย ว่ำ ข้อมูลดัง กล่ ำวไม่ ถู กต้องครบถ้ว น เป็ น เท็จ ทำให้ผู้อ่นื สำคัญ ผิด หรือขำดข้อมูลที่ควรต้อ งแจ้ง ใน
สำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำได้มอบหมำยให้ นำยพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ ำพงศ์ หรือ นำยพิชยั อัศวนภำกำศ หรือ นำงกอบกำญจนำ
วีระพงษ์ประดิษฐ์ เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มลี ำยมือชื่อของ นำยพิชติ วิวฒ
ั น์
รุจริ ำพงศ์ หรือนำยพิชยั อัศวนภำกำศ หรือ นำงกอบกำญจนำ วีระพงษ์ประดิษฐ์ กำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำไม่ใช่ขอ้ มูลที่
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

ประธำนกรรมกำร

-นายไพรัช ธัชยพงษ์-

1.

นำยไพรัช ธัชยพงษ์

2.

นำงปทั มำ วงษ์ถว้ ยทอง

กรรมกำรอิสระ

-นางปทั มา วงษ์ถว้ ยทอง-

3.

นำยวิชติ ญำณอมร

กรรมกำรอิสระ

-นายวิชติ ญาณอมร-

4.

นำยสุวทิ ย์ อรุณำนนท์ชยั

กรรมกำรอิสระ

-นายสุวทิ ย์ อรุณานนท์ชยั -

5.

นำยสหัส ตรีทพิ ยบุตร

กรรมกำร

-นายสหัส ตรีทพิ ยบุตร-

6.

นำยวัลล์ชยั เวชชีวะดำรงค์

กรรมกำร

-นายวัลล์ชยั เวชชีวะดารงค์-

7.

นำยอัครเดช โรจน์เมธำ

กรรมกำร

-นายอัครเดช โรจน์เมธา-

8.

นำยพิชยั อัศวนภำกำศ

กรรมกำร

-นายพิชยั อัศวนภากาศ-

9.

นำยพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ ำพงศ์

กรรมกำร

-นายพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ าพงศ์-

ชื่อ

ตาแหน่ ง

ผูร้ บั มอบ
อานาจ

ลายมือชื่อ

1. นำยพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ ำพงศ์

กรรมกำร

-นายพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ าพงศ์-

2. นำยพิชยั อัศวนภำกำศ

กรรมกำร

-นายพิชยั อัศวนภากาศ-

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

-นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์-

3. นำงกอบกำญจนำ วีระพงษ์ประดิษฐ์
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4.2

การรับรองการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิ น

ข้ำพเจ้ำ บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ในฐำนะทีป่ รึกษำทำงกำรเงินของ
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน) ขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล กำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผอู้ ่นื สำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นำยมนตรี ศรไพศำล

กรรมกำร

-นายมนตรี ศรไพศาล-

2. นำงบุญพร บริบรู ณ์ส่งศิลป์

กรรมกำร

-นางบุญพร บริบรู ณ์ส่งศิลป์-
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