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ส่วนที/ 4 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 



 บริษัท เชาว์ สตลี อินดสัทรี � จํากดั (มหาชน) 

  

สว่นที� 4 หน้า 1 
 

ส่วนที/ 4 
การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ฉบบันี �แล้ว และด้วยความระมดัระวงั

ในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดํารงตําแหนง่บริหารสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อมลู
ดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อื�นสําคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที�ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี � 
ข้าพเจ้าของรับรองวา่ 
1. งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที�ประกอบเป็นสว่นหนึ�งของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ได้แสดง

ข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วนในสาระสาํคญัเกี�ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว 
2. ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบเปิดเผยข้อมลูที�ดีเพื�อให้แนใ่จวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นที�เป็น

สาระสาํคญัทั �งของบริษัทอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั �งควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 
3. ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที�ดี และควบคุมดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบ

ดงักลา่ว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที� 26 สงิหาคม 2554 ต่อผู้สอบบญัชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ�งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั �งการกระทําที�มิชอบที�อาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัท 

ในการนี � เพื�อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั �งหมดเป็นเอกสารที�ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องที�เป็นชดุเดียวกนั ข้าพเจ้า
ได้มอบหมายให้นายอนาวิล จิรธรรมศิริ หรือ นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ เป็นผู้ลงลายมือชื�อกํากับเอกสารนี �ไว้ทกุหน้าด้วย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื�อของนายอนาวิล จิรธรรมศิริ หรือ นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ กํากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่
ข้อมลูที�ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูไว้ 
 

ผู้บริหารของบริษัท และผู้ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงนิ 
 

ชื/อ ตาํแหน่ง ลงลายมือชื/อ 
 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ  ประธานกรรมการบริหาร อนาวิล จิรธรรมศิริ 
   

นางสาวค ูเมน ไว กรรมการบริหาร คู เมน ไว 
   

นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ กรรมการบริหาร ศรุตา จิรธรรมศิริ 
   

ผู้รับมอบอาํนาจ   
ชื/อ ตาํแหน่ง ลงลายมือชื/อ 

   

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ  ประธานกรรมการบริหาร อนาวิล จิรธรรมศิริ 
   

นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ กรรมการบริหาร 
 

ศรุตา จิรธรรมศิริ 



 บริษัท เชาว์ สตลี อินดสัทรี � จํากดั (มหาชน) 

  

สว่นที� 4 หน้า 2 
 

ส่วนที/ 4 
การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ฉบบันี �แล้ว และด้วยความระมดัระวงั

ในฐานะผู้บริหารของบริษัทหรือผู้ดํารงตาํแหนง่บริหารสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่ว
ถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อื�นสําคญัผิดหรือไม่ขาดข้อมลูที�ควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี � ข้าพเจ้าของ
รับรองวา่ 
1. งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที�ประกอบเป็นสว่นหนึ�งของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ได้แสดง

ข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วนในสาระสาํคญัเกี�ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว 
2. ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบเปิดเผยข้อมลูที�ดีเพื�อให้แนใ่จวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นที�เป็น

สาระสาํคญัทั �งของบริษัทอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั �งควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 
3. ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที�ดี และควบคุมดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบ

ดงักลา่ว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที� 26 สงิหาคม 2554 ต่อผู้สอบบญัชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ�งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั �งการกระทําที�มิชอบที�อาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัท 

ในการนี � เพื�อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั �งหมดเป็นเอกสารที�ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องที�เป็นชดุเดียวกนั ข้าพเจ้า
ได้มอบหมายให้นายอนาวิล จิรธรรมศิริ หรือ นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ เป็นผู้ลงลายมือชื�อกํากับเอกสารนี �ไว้ทกุหน้าด้วย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื�อของนายอนาวิล จิรธรรมศิริ หรือ นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ กํากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่
ข้อมลูที�ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูไว้ 
 

ผู้บริหารของบริษัท และผู้ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงนิ 
 

ชื/อ ตาํแหน่ง ลงลายมือชื/อ 
 

นายสทุธิชยั สรุพฒัน์ กรรมการบริหาร สทุธิชยั สรุพฒัน์ 
   
นายวรวิทย์ เอื �อทรัพย์สกลุ กรรมการบริหารและ ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชี วรวิทย์ เอื�อทรพัย์สกลุ 
   
นายสมภพ เอี�ยมสวุรรณ กรรมการบริหาร สมภพ เอี ยมสวุรรณ 
   

ผู้รับมอบอาํนาจ   
ชื/อ ตาํแหน่ง ลงลายมือชื/อ 

   

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ  ประธานกรรมการบริหาร อนาวิล จิรธรรมศิริ 
   

นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ กรรมการบริหาร 
 

ศรุตา จิรธรรมศิริ 
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ส่วนที/ 4 
การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ฉบบันี �แล้ว และด้วยความระมดัระวงั
ในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไมม่ีเหตอุนัควรสงสยัวา่ ข้อมลูดงักลา่วไมถ่กูต้องครบถ้วน เป็นเท็จ หรือทําให้ผู้อื�นสาํคญัผิด 
หรือขาดข้อมลูที�ควรแจ้งในสาระสาํคญั  
 

ในการนี � เพื�อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั �งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที�ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตอุนั
ควรสงสยัว่า ข้อมูลดงักลา่วไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ หรือทําให้ผู้อื�นสําคญัผิด หรือขาดข้อมลูที�ควรแจ้งในสาระสําคญั 
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นายอนาวิล จิรธรรมศิริ หรือ นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ เป็นผู้ลงลายมือชื�อกํากบัเอกสารนี �ไว้ทกุหน้า
ด้วย หากเอกสารใดไมม่ีลายมือชื�อของนายอนาวิล จิรธรรมศิริ หรือ นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ กํากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไมใ่ช่
ข้อมลูที�ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดงักลา่วข้างต้น 
 

กรรมการบริษัท 

 

ชื/อ ตาํแหน่ง ลงลายมือชื/อ 
 

ดร. ปรัชญา เปี� ยมสมบรูณ์ ประธานกรรมการ ปรชัญา เปี ยมสมบูรณ์ 
   

รศ.ดร. ณรงค์ อยูถ่นอม 
 

รองประธานกรรมการ  
และกรรมการตรวจสอบ 

ณรงค์ อยู่ถนอม 

   

ผศ. กลัยาภรณ์ ปานมะเริง กรรมการ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กลัยาภรณ์ ปานมะเริง 

   

นายนพปฎล เจสนั จิรสนัติC กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ นพปฎล เจสนั จิรสนัติ* 
   

นายกณวรรธน์ อรัญ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ กณวรรธน์ อรญั 
   

นายสงวนเกียรติC ลิ�วมโนมนต์ กรรมการ สงวนเกียรติ* ลิ วมโนมนต์ 
   

นายมาร์ค ดี. เรมจีาน กรรมการ มาร์ค ดี. เรมีจาน 
   

ผู้รับมอบอาํนาจ   
ชื/อ ตาํแหน่ง ลงลายมือชื/อ 

   

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ  ประธานกรรมการบริหาร อนาวิล จิรธรรมศิริ 
   

นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ กรรมการบริหาร 
 

ศรุตา จิรธรรมศิริ 
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สว่นที� 4 หน้า 4 
 

ส่วนที/ 4 
การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 

ข้าพเจ้าในฐานะที�ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที�ออกหลกัทรัพย์ ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์ของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี � จํากัด (มหาชน) ฉบบันี �แล้ว และด้วยความ
ระมดัระวงัในฐานะที�ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมทํ่าให้ผู้อื�นสําคญั
ผิด หรือไมข่าดข้อมลูที�ควรต้องแจ้งในสาระสาํคญั 

 
 

บริษัท ทริปเปิ�ล เอ พลสั แอดไวเซอรี/  จาํกดั 
 

ชื/อ ตาํแหน่ง ลงลายมือชื/อ 
   

นางสาวปิ� นมณี เมฆมณัฑนา กรรมการผู้จดัการ ปิ นมณี เมฆมณัฑนา 
   
นายสมเกียรติ วงศ์บบุผา 
 

กรรมการ สมเกียรติ วงศ์บบุผา 

 


