บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)
CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่ วนที/ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที/ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี แล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง
ในฐานะกรรมการบริ หารของบริ ษัทหรื อผู้ดํารงตําแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูล
ดังกล่า วถูกต้ องครบถ้ ว น ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทํา ให้ ผ้ ูอืนสําคัญผิดหรื อไม่ขาดข้ อมูลทีควรต้ องแจ้ งในสาระสํา คัญ นอกจากนี 
ข้ าพเจ้ าของรับรองว่า
1. งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินทีประกอบเป็ นส่วนหนึงของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ได้ แสดง
ข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญเกียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทแล้ ว
2. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบเปิ ดเผยข้ อมูลทีดีเพือให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนทีเป็ น
สาระสําคัญทังของบริ

ษัทอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ

มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
3. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว และข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที 26 สิงหาคม 2554 ต่อผู้สอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษั ทแล้ ว ซึงครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลียนแปลงทีสําคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทังการกระทํ

าทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัท
ในการนี  เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็

นเอกสารทีข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องทีเป็ นชุดเดียวกัน ข้ าพเจ้ า
ได้ มอบหมายให้ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ หรื อ นางสาวศรุ ตา จิรธรรมศิริ เป็ นผู้ลงลายมือชือกํากับเอกสารนี ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของนายอนาวิล จิรธรรมศิริ หรื อ นางสาวศรุ ตา จิรธรรมศิริ กํากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่
ข้ อมูลทีข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลไว้
ผู้บริหารของบริษัท และผู้ดาํ รงตําแหน่ งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน
ชื/อ

ตําแหน่ ง

ลงลายมือชื/อ

ประธานกรรมการบริ หาร

อนาวิ ล จิ รธรรมศิ ริ

นางสาวคู เมน ไว

กรรมการบริ หาร

คู เมน ไว

นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ

กรรมการบริ หาร

ศรุตา จิ รธรรมศิ ริ

ตําแหน่ ง

ลงลายมือชื/อ

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

ประธานกรรมการบริ หาร

อนาวิ ล จิ รธรรมศิ ริ

นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ

กรรมการบริ หาร

ศรุตา จิ รธรรมศิ ริ

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

ผู้รับมอบอํานาจ
ชื/อ

ส่วนที 4 หน้ า 1

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที/ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี แล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง
ในฐานะผู้บริ หารของบริ ษัทหรื อผู้ดํารงตําแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าว
ถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ืนสําคัญผิดหรื อไม่ขาดข้ อมูลทีควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ นอกจากนี  ข้ าพเจ้ าของ
รับรองว่า
1. งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินทีประกอบเป็ นส่วนหนึงของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ได้ แสดง
ข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญเกียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทแล้ ว
2. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบเปิ ดเผยข้ อมูลทีดีเพือให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนทีเป็ น
สาระสําคัญทังของบริ

ษัทอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ

มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
3. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว และข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที 26 สิงหาคม 2554 ต่อผู้สอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษั ทแล้ ว ซึงครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลียนแปลงทีสําคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทังการกระทํ

าทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัท
ในการนี  เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็

นเอกสารทีข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องทีเป็ นชุดเดียวกัน ข้ าพเจ้ า
ได้ มอบหมายให้ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ หรื อ นางสาวศรุ ตา จิรธรรมศิริ เป็ นผู้ลงลายมือชือกํากับเอกสารนี ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของนายอนาวิล จิรธรรมศิริ หรื อ นางสาวศรุ ตา จิรธรรมศิริ กํากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่
ข้ อมูลทีข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลไว้
ผู้บริหารของบริษัท และผู้ดาํ รงตําแหน่ งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน
ชื/อ

ตําแหน่ ง

ลงลายมือชื/อ

กรรมการบริ หาร

สุทธิ ชยั สุรพัฒน์

นายวรวิทย์ เอื อทรัพย์สกุล

กรรมการบริ หารและ ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี

วรวิ ทย์ เอือ ทรัพย์สกุล

นายสมภพ เอียมสุวรรณ

กรรมการบริ หาร

สมภพ เอียมสุวรรณ

ตําแหน่ ง

ลงลายมือชื/อ

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

ประธานกรรมการบริ หาร

อนาวิ ล จิ รธรรมศิ ริ

นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ

กรรมการบริ หาร

ศรุตา จิ รธรรมศิ ริ

นายสุทธิชยั สุรพัฒน์

ผู้รับมอบอํานาจ
ชื/อ

ส่วนที 4 หน้ า 2

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที/ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี แล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง
ในฐานะกรรมการบริ ษัท ข้ าพเจ้ าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ หรื อทําให้ ผ้ อู ืนสําคัญผิด
หรื อขาดข้ อมูลทีควรแจ้ งในสาระสําคัญ
ในการนี  เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็

นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว และไม่มีเหตุอนั
ควรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ หรื อทําให้ ผ้ อู ืนสําคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลทีควรแจ้ งในสาระสําคัญ
ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ หรื อ นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ เป็ นผู้ลงลายมือชือกํากับเอกสารนี ไว้ ทกุ หน้ า
ด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของนายอนาวิล จิรธรรมศิริ หรื อ นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ กํากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่
ข้ อมูลทีข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
กรรมการบริษัท
ชื/อ

ตําแหน่ ง

ลงลายมือชื/อ

ประธานกรรมการ

ปรัชญา เปี ยมสมบูรณ์

รองประธานกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ

ณรงค์ อยู่ถนอม

ผศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเริง

กรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กัลยาภรณ์ ปานมะเริ ง

นายนพปฎล เจสัน จิรสันติC

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

นพปฎล เจสัน จิ รสันติ*

นายกณวรรธน์ อรัญ

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

กณวรรธน์ อรัญ

นายสงวนเกียรติC ลิว มโนมนต์

กรรมการ

สงวนเกียรติ* ลิ วมโนมนต์

นายมาร์ ค ดี. เรมีจาน

กรรมการ

มาร์ ค ดี. เรมี จาน

ตําแหน่ ง

ลงลายมือชื/อ

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

ประธานกรรมการบริ หาร

อนาวิ ล จิ รธรรมศิ ริ

นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ

กรรมการบริ หาร

ศรุตา จิ รธรรมศิ ริ

ดร. ปรัชญา เปี ยมสมบูรณ์
รศ.ดร. ณรงค์ อยูถ่ นอม

ผู้รับมอบอํานาจ
ชื/อ

ส่วนที 4 หน้ า 3

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที/ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าในฐานะทีปรึ กษาทางการเงินของบริ ษัททีออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบ
แสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน) ฉบับนี แล้ ว และด้ วยความ
ระมัดระวังในฐานะทีปรึกษาทางการเงิน ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ืนสําคัญ
ผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลทีควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ

บริษัท ทริปเปิ  ล เอ พลัส แอดไวเซอรี/ จํากัด
ชื/อ
นางสาวปิ นมณี เมฆมัณฑนา
นายสมเกียรติ วงศ์บบุ ผา

ตําแหน่ ง

ลงลายมือชื/อ

กรรมการผู้จดั การ

ปิ นมณี เมฆมัณฑนา

กรรมการ

สมเกี ยรติ วงศ์บบุ ผา

ส่วนที 4 หน้ า 4

