บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
"ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล/ร่ำงหนังสือชีช้ วนกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ฉบับนี้
แล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะกรรมกำรบริหำรของบริษทั หรือผูด้ ำรงตำแหน่ งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบัญชี
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผอู้ ่นื สำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลทีค่ วรต้อง
แจ้งในสำระสำคัญ นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ
(1)
งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินทีป่ ระกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูล/ร่ำงหนังสือ
ชี้ชวนกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำร
ดำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทั ย่อยแล้ว
(2)
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อกำรจัดให้บริษทั มีระบบกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีด่ ี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษทั ได้
เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็ นสำระสำคัญทัง้ ของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้
มีกำรปฏิบตั ติ ำมระบบดังกล่ำว
(3)
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อกำรจัดให้บริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้มี
กำรปฏิบตั ติ ำมระบบดังกล่ำว และข้ำพเจ้ำได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 24 กุมภำพันธ์
2558 ต่ อผู้สอบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อ บกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่
สำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทัง้ กำรกระทำทีม่ ชิ อบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน
ของบริษทั และบริษทั ย่อย
ในกำรนี้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทัง้ หมดเป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่ขำ้ พเจ้ำได้รบั รองควำมถูกต้อง
แล้วข้ำพเจ้ำได้มอบหมำยให้ นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ หรือ นำยณัฐภูมิ เปำวรัตน์ เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อกำกับ
เอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มลี ำยมือชื่อของ นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ หรือ นำยณัฐภูมิ เปำว
รัตน์ กำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ ำ้ พเจ้ำได้รบั รองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น"
ชื่อ

ตำแหน่ง
กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร

ลำยมือชื่อ

1.

นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ

2.

นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ กรรมกำร และผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝำ่ ย
ทรัพยำกรบุคคล

3.

นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ

กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
สำยงำนธุรกิจห้องเย็น

ั
- จิตชัย นิมติ รปญญา
-

4.

นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ

กรรมกำร และคณะกรรมกำรบริหำร

ั
- อัจฉรา นิมติ รปญญา
-

5.

นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล

กรรมกำร คณะกรรมกำรบริหำร และ
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝำ่ ยพัฒนำธุรกิจ

- ธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล -

6.

นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร

คณะกรรมกำรบริหำร และผูอ้ ำนวยกำร
อำวุโสฝำ่ ยบัญชีและกำรเงิน

- ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา - อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา -

- พิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนาถาวร -

ส่วนที่ 4 หน้ำที่ 1

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ
ผูร้ บั มอบอำนำจ

นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
นำยณัฐภูมิ เปำวรัตน์

ตำแหน่ง
กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และ
เลขำนุกำรบริษทั

ลำยมือชื่อ
- ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา - ณัฐภูมิ เปาวรัตน์ -

ส่วนที่ 4 หน้ำที่ 2

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

"ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล/ร่ำงหนังสือชีช้ วนกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ฉบับนี้
แล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะกรรมกำรบริษัท ข้ำพเจ้ำไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็ นเท็จ ทำให้ผอู้ ่นื สำคัญผิด หรือขำดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
ในกำรนี้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทัง้ หมดเป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับทีข่ ำ้ พเจ้ำได้สอบทำนแล้ว และไม่มี
เหตุอนั ควรสงสัยว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทำให้ผอู้ ่นื สำคัญผิด หรือขำดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งใน
สำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำได้มอบหมำยให้ นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ หรือ นำยณัฐภูมิ เปำวรัตน์ เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อ
กำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มลี ำยมือชื่อของ นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ หรือ นำยณัฐภูมิ
เปำวรัตน์ กำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ ำ้ พเจ้ำได้สอบทำนแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น”
ชื่อ

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

1. นำยมังกร ธนสำรศิลป์

ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

2. นำงสำวอรวรรณ วรนิจ

กรรมกำร

- อรวรรณ วรนิจ -

3. นำยวิเชฐ ตันติวำนิช

กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ

- วิเชฐ ตันติวานิช -

4. นำยวิชญำ จำติกวณิช

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

- วิชญา จาติกวณิช -

ชื่อ
ผูร้ บั มอบอำนำจ นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
นำยณัฐภูมิ เปำวรัตน์

- มังกร ธนสารศิลป์ -

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และ
เลขำนุกำรบริษทั

- ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา - ณัฐภูมิ เปาวรัตน์ -

ส่วนที่ 4 หน้ำที่ 3
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การรับรองการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิ น
“ข้ำพเจ้ำในฐำนะทีป่ รึกษำทำงกำรเงินของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูล
ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล /หนังสือชีช้ วนกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผอู้ ่นื สำคัญผิด หรือไม่
ขำดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสำระสำคัญ”

บริษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

นำยแมนพงศ์ เสนำณรงค์

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

- แมนพงศ์ เสนาณรงค์ -

ส่วนที่ 4 หน้ำที่ 4

