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การรับรองความถูกตองของขอมูล

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท
หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปน เท็จ ไมทําให
ผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับ รองวา
1. งบการเงินและขอ มูล ทางการเงิน ที่ป ระกอบเปนส วนหนึ่ งของหนังสือ ชี้ชวนไดแ สดงขอ มู ล อยา งถูกตอ งครบถวนใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว
2. ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัท ไดเปดเผยขอมูลในสวนที่
เปนสาระสําคัญของบริษัทและบริษัท ยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบ ัติตามระบบดังกลาว
3. ขาพเจาเปน ผูรับ ผิดชอบตอ การจัดใหบ ริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแ ลใหมีการปฏิบ ัติตามระบบ
ดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ตอผูสอบบัญ ชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัท แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจา
ไดมอบหมายใหนายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล หรือ นายแสงรุง นิติภาวะชน เปน ผูล งลายมือ ชื่อกํากับ เอกสารนี้ไวทุกหนาดวย
หากเอกสารใดไมมีลายมือ ชื่อของนายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล หรือ นายแสงรุง นิติภาวะชน กํากับ ไว ขาพเจาจะถือ วาไมใช
ขอมูลที่ขาพเจาไดรับ รองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน
กรรมการบริหาร และผูจ ัดการฝายบัญชี
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการบริห าร

- นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล -

กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ

- นายแสงรุง นิติภาวะชน -

นายไพสิทธิ์ ปติท รงสวัสดิ์

กรรมการบริหาร

- นายไพสิทธิ์ ปติท รงสวัสดิ์ -

นายเธียรศักดิ์ ดีรุงโรจน

กรรมการบริหาร

- นายเธียรศักดิ์ ดีรุงโรจน -

นางสาวบุญศรี ปญญาเปยมศักดิ์

กรรมการบริหาร

- นางสาวบุญศรี ปญญาเปยมศักดิ์ -

นายปกรณ ออนแกว

ผูจัดการฝายบัญ ชี

- นายปกรณ ออนแกว -

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการบริห าร

- นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล -

กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ

- นายแสงรุง นิติภาวะชน -

นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล
นายแสงรุง นิติภาวะชน

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล
นายแสงรุง นิติภาวะชน
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ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไม
มีเหตุ อันควรสงสัยวา ขอ มูล ดั งกลา วไมถู กตอ งครบถวน เปน เท็จ ทําใหผูอื่ นสําคั ญ ผิด หรือ ขาดข อ มูล ที่ ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับ ที่ขา พเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควร
สงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญ ผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจา
ไดมอบหมายใหนายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล หรือนายแสงรุง นิติภาวะชน เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หาก
เอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล หรือนายแสงรุง นิติภาวะชน กํากับ ไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอ มูล ที่
ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน
กรรมการบริษัท
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

พล.ต.อ. อํานวย เพชรศิริ

ประธานกรรมการ

- พล.ต.อ. อํานวย เพชรศิริ -

ดร. ครรชิต สิงหสุวรรณ

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

- ดร. ครรชิต สิงหสุวรรณ -

นางจินตนา เตชะมนตรีกุล

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

- นางจินตนา เตชะมนตรีกุล -

นายสุรพล สติมานนท

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

- นายสุรพล สติมานนท -

กรรมการ

- นายธนทัต ชวาลดิฐ -

ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล

ประธานกรรมการบริห าร

- นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล -

กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ

- นายแสงรุง นิติภาวะชน -

นายธนทัต ชวาลดิฐ
ผูรับมอบอํานาจ

นายแสงรุง นิติภาวะชน
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การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
ข า พเจ า ในฐานะที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ของ บริ ษั ท เซาทเ ทิ ร น สตี ล จํ า กั ด (มหาชน) ขอรั บ รองว า ข า พเจ า ได
สอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับ นี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะที่ป รึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับ รองวา ขอมูล
ดังกลาวถูกตอง ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
บริษัท หลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายสุรพล ขวัญใจธัญญา

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

- นายสุรพล ขวัญ ใจธัญญา -

นายชูพงศ ธนเศรษฐกร

กรรมการผูจัดการ

- นายชูพงศ ธนเศรษฐกร-

