บริษัท พรอดดิจิ จำกัด )นชำหม(

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
4.1

การเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ข้ ำ พเจ้ ำ ได้ สอบทำมข้ อ นู ลใมแบบแสดงรำยกำรข้ อ นู ล กำรเสมอขำยชลั ก ทรั พ ย์ ฉ บั บ มี้ แ ล้ ว และด้ ว ยควำน
ระนัดระวังใมฐำมะกรรนกำรบริษัทชรือผู้ดำรงตำแชม่งบริชำรสูงสุดใมสำยงำมบัญหี ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อนูลดังกล่ำว
ถูกต้องครบถ้วม ไน่เป็มเท็จ ไน่ทำใช้ผู้อื่มสำคัญผิด ชรือไน่ขำดข้อนูลที่ควรต้องแจ้งใมสำระสำคัญ มอกจำกมี้ ข้ำพเจ้ำขอ
รับรองว่ำ
1. งบกำรเงิมและข้อนูลทำงกำรเงิมที่ประกอบเป็มส่วมชมึ่งของชมังสือหี้หวมได้แสดงข้อนูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วม
ใมสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำมะทำงกำรเงิม ผลกำรดำเมิมงำม และกระแสเงิมสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
2. ข้ำพเจ้ำเป็มผู้รับผิดหอบต่อกำรจัดใช้บริษัทนีระบบกำรเปิดเผยข้อนูลที่ดี เพื่อใช้แม่ใจว่ำ บริษัทได้เปิดเผย
ข้อนูลใมส่วมที่เป็มสำระสำคัญทัง้ ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วมแล้ว รวนทัง้ ควบคุนดูแลใช้นีกำรปฏิบัติ
ตำนระบบดังกล่ำว
3. ข้ำพเจ้ำเป็มผู้รับผิดหอบต่อกำรจัดใช้บริษัทนีระบบกำรควบคุนภำยใมที่ดี และควบคุนดูแลใช้นีกำรปฏิบัตติ ำน
ระบบดังกล่ำว และข้ำพเจ้ำได้แจ้งข้อนูลกำรประเนิมระบบกำรควบคุนภำยใมของบริษัท พรอดดิจิ จำกัด )นชำหม( ณ วัมที่
7 สิงชำคน 2556 ต่อผู้สอบบัญหีและกรรนกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุนถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยมแปลงที่
สำคัญของระบบกำรควบคุนภำยใม รวนทั้งกำรกระทำที่นหิ อบทีอ่ ำจนีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำมทำงกำรเงิมของบริษัท
ใมกำรมี้ เพื่อเป็มชลักฐำมว่ำเอกสำรทั้งชนดเป็มเอกสำรหุดเดียวกัมกับที่ข้ำพเจ้ำได้รับรองควำนถูกต้องแล้ว
ข้ำพเจ้ำได้นอบชนำยใช้มำยธงหัย ตัมสุทัตติ์ ชรือ มำยวัหร วิทยฐำมกรณ์ เป็มผู้ลงลำยนือหื่อกำกับเอกสำรมี้ไว้ทุกชม้ำ
ด้วย ชำกเอกสำรใดไน่นีลำยนือหื่อของมำยธงหัย ตัมสุทัตติ์ ชรือ มำยวัหร วิทยฐำมกรณ์ กำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำไน่ให่
ข้อนูลที่ข้ำพเจ้ำได้รับรองควำนถูกต้องของข้อนูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้ม
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. มำยธงหัย

ตัมสุทัตต์

กรรนกำร

-นายธงชัย ตันสุทัตต์-

2. มำยวัหร

วิทยฐำมกรณ์

กรรนกำร

-นายวัชร วิทยฐานกรณ์-

ผูจ้ ัดกำรฝ่ำยบัญหีและกำรเงิม

-นางลักขณา ร่มรื่น-

3. มำงลักขณำ ร่นรื่ม
ชื่อ
ผู้รับมอบ
อานาจ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. มำยธงหัย ตัมสุทัตต์

กรรนกำร

-นายธงชัย ตันสุทัตต์-

2. มำยวัหร วิทยฐำมกรณ์

กรรนกำร

-นายวัชร วิทยฐานกรณ์-
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บริษัท พรอดดิจิ จำกัด )นชำหม(

ข้ ำ พเจ้ ำ ได้ สอบทำมข้ อ นู ลใมแบบแสดงรำยกำรข้ อ นู ล กำรเสมอขำยชลั ก ทรั พ ย์ ฉ บั บ มี้ แ ล้ ว และด้ ว ยควำน
ระนัดระวังใมฐำมะกรรนกำรบริษัท ข้ำพเจ้ำไน่นีเชตุอัมควรสงสัยว่ำ ข้อนูลดังกล่ำวไน่ถูกต้องครบถ้วม เป็มเท็จ ทำใช้ผู้อื่ม
สำคัญผิด ชรือขำดข้อนูลที่ควรต้องแจ้งใมสำระสำคัญ
ใมกำรมี้ เพื่อเป็มชลักฐำมว่ำเอกสำรทั้งชนดเป็มเอกสำรหุดเดียวกัมกับที่ข้ำพเจ้ำได้สอบทำมแล้ว และไน่นีเชตุอัม
ควรสงสัยว่ำ ข้อนูลดังกล่ำวไน่ถูกต้องครบถ้วม เป็มเท็จ ทำใช้ผู้อื่มสำคัญผิด ชรือขำดข้อนูลที่ควรต้องแจ้งใมสำระสำคัญ
ข้ำพเจ้ำได้นอบชนำยใช้ มำยธงหัย ตัมสุทัตติ์ ชรือ มำยวัหร วิทยฐำมกรณ์ เป็มผู้ลงลำยนือหื่อกำกับเอกสำรมี้ไว้ทุกชม้ำ
ด้วย ชำกเอกสำรใดไน่นีลำยนือหื่อของ มำยธงหัย ตัมสุทัตติ์ ชรือ มำยวัหร วิทยฐำมกรณ์ กำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำไน่ให่
ข้อนูลที่ข้ำพเจ้ำได้สอบทำมแล้วดังกล่ำวข้ำงต้ม
ชื่อ

ลายมือชื่อ

ประธำมกรรนกำร

-รศ. ประยูร บุญประเสริฐ-

1.

รศ. ประยูร

2.

มำงสำวทิพวรรณ อุทัยสำง

กรรนกำรอิสระ

-นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาง-

3.

มำงสำวพิกุล

ทักษิณวรำจำร

กรรนกำรอิสระ

-นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร-

4.

มำยสนศักดิ์

ศิวะมำวิมทร์

กรรนกำรอิสระ

-นายสมศักดิ์ ศิวะนาวินทร์-

5.

มำยวิสุทธิ

วิทยฐำมกรณ์

กรรนกำร

-นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์-

6.

มำยจำรุพจม์

ณีศะมัมท์

กรรนกำร

-นายจารุพจน์ ณีศะนันท์-

7.

มำยปรำโนทย์

สัมติวัฒมำ

กรรนกำร

-นายปราโมทย์ สันติวฒ
ั นา-

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบ
อานาจ

บุญประเสริฐ

ตาแหน่ง

1. มำยธงหัย

ตัมสุทัตต์

กรรนกำร

-นายธงชัย ตันสุทัตต์-

2. มำยวัหร

วิทยฐำมกรณ์

กรรนกำร

-นายวัชร วิทยฐานกรณ์-
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บริษัท พรอดดิจิ จำกัด )นชำหม(

4.2

การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน

ข้ำพเจ้ำ บริษัทชลักทรัพย์ เนย์แบงก์ กินเอ็ง )ประเทศไทย( จำกัด )นชำหม( ใมฐำมะที่ปรึกษำทำงกำรเงิมของ
บริ ษัท พรอดดิจิ จ ำกั ด )นชำหม( ขอรับ รองว่ ำ ข้ ำพเจ้ ำได้สอบทำมข้อ นูลใมแบบแสดงรำยกำรข้ อนู ล กำรเสมอขำย
ชลักทรัพย์ฉบับมี้แล้ว และด้วยควำนระนัดระวังใมฐำมะที่ปรึกษำทำงกำรเงิม ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อนูลดังกล่ำวถูกต้อง
ครบถ้วม ไน่เป็มเท็จ ไน่ทำใช้ผู้อื่มสำคัญผิด ชรือไน่ขำดข้อนูลที่ควรต้องแจ้งใมสำระสำคัญ
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. มำยนมตรี ศรไพศำล

กรรนกำร

-นายมนตรี ศรไพศาล-

2. มำยภูษิต แก้วนงคลศรี

กรรนกำร

-นายภูษิต แก้วมงคลศรี-
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