บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด )นชำหม(

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
4.1

การเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษทั ที่ออกหลักทรัพย์

ข้ำพเจ้ำได้สอบทำมข้อนูลใมแบบแสดงรำยกำรข้อนูล/ร่ำงชมังสือหีห้ วมกำรเสมอขำยชลักทรัพย์ฉบับมี้แล้ว และ
ด้วยควำนระนัดระวังใมฐำมะกรรนกำรบริษทั ชรือผูด้ ำรงตำแชม่ งบริชำรสูงสุดใมสำยงำมบัญหี ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อนูล
ดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วม ไน่เป็ มเท็จ ไน่ทำใช้ผู้อ่มื สำคัญผิด ชรือไน่ขำดข้อนูลที่ควรต้องแจ้งใมสำระสำคัญ มอกจำกมี้
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ
1. งบกำรเงิมและข้อนูลทำงกำรเงิมทีป่ ระกอบเป็ มส่วมชมึ่งของชมังสือหีห้ วมได้แสดงข้อนูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วม
ใมสำระสำคัญเกีย่ วกับฐำมะทำงกำรเงิม ผลกำรดำเมิมงำม และกระแสเงิมสดของบริษทั และบริษทั ย่อยแล้ว
2. ข้ำพเจ้ำเป็ มผู้รบั ผิดหอบต่อกำรจัดใช้บริษัทนีระบบกำรเปิ ดเผยข้อนูลที่ดี เพื่อใช้แม่ ใ จว่ำ บริษัทได้เปิ ดเผย
ข้อนูลใมส่วมทีเ่ ป็ มสำระสำคัญทัง้ ของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วมแล้ว รวนทัง้ ควบคุนดูแลใช้นกี ำรปฏิบตั ิ
ตำนระบบดังกล่ำว
3. ข้ำพเจ้ำเป็ มผูร้ บั ผิดหอบต่อกำรจัดใช้บริษทั นีระบบกำรควบคุนภำยใมทีด่ ี และควบคุนดูแลใช้นกี ำรปฏิบตั ติ ำน
ระบบดังกล่ำว และข้ำพเจ้ำได้แจ้งข้อนูลกำรประเนิมระบบกำรควบคุนภำยใมของบริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด )นชำหม( ณ วัมที่
8 พฤษภำคน 2557 ต่อผูส้ อบบัญหีและกรรนกำรตรวจสอบของบริษทั แล้ว ซึง่ ครอบคลุนถึงข้อบกพร่องและกำรเปลีย่ มแปลง
ทีส่ ำคัญของระบบกำรควบคุนภำยใม รวนทัง้ กำรกระทำที่นหิ อบที่อำจนีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำมทำงกำรเงิมของ
บริษทั
ใมกำรมี้ เพื่อเป็ มชลักฐำมว่ำเอกสำรทัง้ ชนดเป็ มเอกสำรหุดเดียวกัมกับที่ขำ้ พเจ้ำได้รบั รองควำนถูกต้องแล้ว
ข้ำพเจ้ำได้นอบชนำยใช้ มำยธวัห นีประเสริฐกุล ชรือ มำงสำวกัลยดำ ภู่สว่ำง เป็ มผูล้ งลำยนือหื่อกำกับเอกสำรมี้ไว้ทุกชม้ำ
ด้วย ชำกเอกสำรใดไน่นลี ำยนือหื่อของมำยธวัห นีประเสริฐกุล ชรือ มำงสำวกัลยดำ ภู่สว่ำง กำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำไน่ให่
ข้อนูลทีข่ ำ้ พเจ้ำได้รบั รองควำนถูกต้องของข้อนูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้ม
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. มำยธวัห

นีประเสริฐกุล

กรรนกำร

นายธวัช มีประเสริฐกุล

2. มำงสำวกัลยดำ

ภู่สว่ำง

กรรนกำร

นางสาวกัลยดา ภู่สว่าง

3. มำยเอกสิทธิ ์

ศิวะกุลรังสรรค์

กรรนกำร

นายเอกสิทธิ์ ศิวะกุลรังสรรค์

4. มำงปิ โยรส

เลำชเจริญยศ

รองกรรนกำรผูจ้ ดั กำร
สำยกำรเงิม

นางปิ โยรส เลาหเจริญยศ

ชื่อ
ผูร้ บั มอบ
อานาจ

1. มำยธวัห

ตาแหน่ ง
นีประเสริฐกุล

2. มำงสำวกัลยดำ ภู่สว่ำง

ลายมือชื่อ

กรรนกำร

นายธวัช มีประเสริฐกุล

กรรนกำร

นางสาวกัลยดา ภู่สว่าง

ส่วมที่ 4 ชม้ำที่ 1

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด )นชำหม(

ข้ำพเจ้ำได้สอบทำมข้อนูลใมแบบแสดงรำยกำรข้อนูล/ร่ำงชมังสือหีห้ วมกำรเสมอขำยชลักทรัพย์ฉบับมี้แล้ว และ
ด้วยควำนระนัดระวังใมฐำมะกรรนกำรบริษทั ข้ำพเจ้ำไน่นเี ชตุอมั ควรสงสัยว่ำ ข้อนูลดังกล่ำวไน่ถูกต้องครบถ้วม เป็ มเท็จ
ทำใช้ผอู้ ่มื สำคัญผิด ชรือขำดข้อนูลทีค่ วรต้องแจ้งใมสำระสำคัญ
ใมกำรมี้ เพื่อเป็ มชลักฐำมว่ำเอกสำรทัง้ ชนดเป็ มเอกสำรหุดเดียวกัมกับทีข่ ำ้ พเจ้ำได้สอบทำมแล้ว และไน่นเี ชตุอมั
ควรสงสัยว่ำ ข้อนูลดังกล่ำวไน่ถูกต้องครบถ้วม เป็ มเท็จ ทำใช้ผอู้ ่มื สำคัญผิด ชรือขำดข้อนูลทีค่ วรต้องแจ้งใมสำระสำคัญ
ข้ำพเจ้ำได้นอบชนำยใช้ มำยธวัห นีประเสริฐกุล ชรือ มำงสำวกัลยดำ ภู่สว่ำง เป็ มผูล้ งลำยนือหื่อกำกับเอกสำรมี้ไว้ทุกชม้ำ
ด้วย ชำกเอกสำรใดไน่นลี ำยนือหื่อของ มำยธวัห นีประเสริฐกุล ชรือ มำงสำวกัลยดำ ภู่สว่ำง กำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำ
ไน่ให่ขอ้ นูลทีข่ ำ้ พเจ้ำได้สอบทำมแล้วดังกล่ำวข้ำงต้ม
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1.

มำยประเสริฐ

วีรเสถียรพรกุล

ประธำมกรรนกำร

นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล

2.

มำยพรศักดิ ์

ลิน้ บุญยประเสริฐ

กรรนกำรอิสระ

นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ

3.

มำยวีระวิทย์

สัตยำมมท์

กรรนกำรอิสระ

นายวีระวิทย์ สัตยานนท์

4.

ดร. หัยพร

ภู่ประเสริฐ

กรรนกำรอิสระ

ดร. ชัยพร ภู่ประเสริฐ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

กรรนกำร

นายธวัช มีประเสริฐกุล

กรรนกำร

นางสาวกัลยดา ภู่สว่าง

ชื่อ
ผูร้ บั มอบ
อานาจ

1. มำยธวัห

นีประเสริฐกุล

2. มำงสำวกัลยดำ ภู่สว่ำง

ส่วมที่ 4 ชม้ำที่ 2

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด )นชำหม(

4.2

การรับรองการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิ น

ข้ำพเจ้ำ บริษทั ชลักทรัพย์ เนย์แบงก์ กินเอ็ง )ประเทศไทย( จำกัด )นชำหม( ใมฐำมะทีป่ รึกษำทำงกำรเงิมของ
บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด )นชำหม( ขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำได้สอบทำมข้อนูลใมแบบแสดงรำยกำรข้อนูล/ร่ำงชมังสือหีห้ วมกำร
เสมอขำยชลักทรัพย์ฉบับมี้แล้ว และด้วยควำนระนัดระวังใมฐำมะทีป่ รึกษำทำงกำรเงิม ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อนูลดังกล่ำว
ถูกต้องครบถ้วม ไน่เป็ มเท็จ ไน่ทำใช้ผอู้ ่มื สำคัญผิด ชรือไน่ขำดข้อนูลทีค่ วรต้องแจ้งใมสำระสำคัญ
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. มำยนมตรี ศรไพศำล

กรรนกำร

นายมนตรี ศรไพศาล

2. มำยภูษติ แก้วนงคลศรี

กรรนกำร

นายภูษติ แก้วมงคลศรี

ส่วมที่ 4 ชม้ำที่ 3

