สวนที่ 4

การรับรองความถูกตองของขอมูล

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา
ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษทั แลว
(2) ขา พเจา เป นผูรับ ผิดชอบต อการจัดใหบ ริษัท มี ระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแ น ใจว าบริษัท ได
เปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี
การปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิ บั ติ ต ามระบบดั ง กล า ว และข า พเจ า ได แ จ ง ข อ มู ล การประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน
ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึง
ขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจ
มีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว
ขาพเจาไดมอบหมายให ขาพเจาไดมอบหมายให นายกิตติ พัวถาวรสกุล เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนา
ดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายกิตติ พัวถาวรสกุล กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบ
ทานแลวดังกลาวขางตน
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กรรมการที่เปนผูบริหาร และผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี – การเงิน
ชื่อ
1. นายกิตติ พัวถาวรสกุล
2. นายสุขสันต กิตติภัทรพงศ
3. นายวัญเทนันท เตชะมรกต
4. นางสาวเนติรัด สังขงาม
5. นายไกรสร จงเจริญพรสุข
6. นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
/ ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
รองประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
รองประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
รองประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร
ผูอํานวยการฝายการเงิน
และบัญชี

นายกิตติ พัวถาวรสกุล
นายสุขสันต กิตติภัทรพงศ
นายวัญเทนันท เตชะมรกต
นางสาวเนติรัด สังขงาม
นายไกรสร จงเจริญพรสุข
นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
1. นายกิตติ พัวถาวรสกุล

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
/ ประธานเจาหนาที่บริหาร

นายกิตติ พัวถาวรสกุล
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ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําให
ผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมี
เหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นายกิตติ พัวถาวรสกุล เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หาก
เอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายกิตติ พัวถาวรสกุล กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลว
ดังกลาวขางตน
กรรมการบริษัท
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท

นายกร ทัพพะรังสี

2. นายพงศพันธ คงกําเหนิด

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

นายพงศพันธ คงกําเหนิด

3. นายสมชาย ชาญพัฒนากร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายสมชาย ชาญพัฒนากร

4. นางกนกพร ยงใจยุทธ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นางกนกพร ยงใจยุทธ

1. นายกร ทัพพะรังสี
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1. นายกิตติ พัวถาวรสกุล

ตําแหนง
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจาหนาที่บริหาร
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ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ขอรับรองวาขาพเจาไดสอบทานขอมูลใน
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตอง
แจงในสาระสําคัญ

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท ฟนเน็กซ แอดไวเซอรี่ จํากัด
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายวรชาติ ทวยเจริญ

กรรมการผูจัดการ

นายวรชาติ ทวยเจริญ
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