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สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริหาร หรือ ผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีของบริษัท ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทาํ ใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ไดแสดง
ขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแลว
(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่
เปนสาระสําคัญของบริษัทอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 ตอผูสอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาได
มอบหมายให นางอารยา คงสุนทร หรือ นายชูเดช คงสุนทร เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี
ลายมือชื่อของ นางอารยา คงสุนทร หรือ นายชูเดช คงสุนทร กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความ
ถูกตองของขอมูลไว
กรรมการบริหาร และ ผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1. นางอารยา คงสุนทร

ประธานเจาหนาที่บริหาร

- นางอารยา คงสุนทร -

2. นายชูเดช คงสุนทร

กรรมการบริหาร

- นายชูเดช คงสุนทร -

3. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร

กรรมการบริหาร

- นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร -

4. นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร

กรรมการบริหาร

- นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร -

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

- นางบุศรินทร ตวนชะเอม -

5. นางบุศรินทร ตวนชะเอม

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นางอารยา คงสุนทร

ประธานเจาหนาที่บริหาร

- นางอารยา คงสุนทร -

นายชูเดช คงสุนทร

กรรมการบริหาร

- นายชูเดช คงสุนทร -
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ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาด
ขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาได
มอบหมายให นางอารยา คงสุนทร หรือ นายชูเดช คงสุนทร เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี
ลายมือชื่อของ นางอารยา คงสุนทร หรือ นายชูเดช คงสุนทร กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความ
ถูกตองของขอมูลไว
กรรมการบริษทั
บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)
ชื่อ
1. นายเอกพล พงศสถาพร

2. รศ.ดร.รุธิร พนมยงค

3. นายวิชัย แซเตียว

4. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการบริษัท
และ กรรมการอิสระ

- นายเอกพล พงศสถาพร -

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

- รศ.ดร.รุธิร พนมยงค -

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

- นายวิชัย แซเตียว -

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

- นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ -

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นางอารยา คงสุนทร

ประธานเจาหนาที่บริหาร

- นางอารยา คงสุนทร -

นายชูเดช คงสุนทร

กรรมการบริหาร

- นายชูเดช คงสุนทร -
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การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
ข า พเจ า บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย ฟ ล ลิ ป (ประเทศไทย) จํ า กั ด (มหาชน) ในฐานะที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ของ บริ ษั ท ไวส
โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) ขอรับรองวา ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ฉบับนี้
แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไม
ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
กรรมการผูมีอาํ นาจลงนามผูกพัน
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ชื่อ
1. นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ

2. นายสตีเวน คิน-ไว โล

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ประธานเจาหนาที่บริหาร

- นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ -

กรรมการบริหาร

- นายสตีเวน คิน-ไว โล -
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