
  บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

สวนที ่4

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้แลว ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไม
เปนเท็จ ไมทํ าใหผูอื่นส ําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระส ําคัญ อันอาจทํ าใหบุคคลผูเขาซ้ือหลักทรัพยเสียหาย 
และขาพเจาทราบวาหากขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามท่ีขาพเจาใหคํ ารับรองไว ผูจองซ้ือหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสีย
หายจากขาพเจาไดตามมาตรา 82 หรอื มาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ
ขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันดวย

ในกรณีน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองท่ีเปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาวเพ็ญจันทร จรเิกษม หรอื นายสุพจน เหลาสุอาภา เปนผูลงลายมือชื่อกํ ากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนางสาวเพ็ญจันทร จรเิกษม หรอื นายสุพจน เหลาสุอาภา กํ ากับไว ขาพเจาจะถือ
วาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว

กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัท ปตท. จ ํากัด (มหาชน)

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

นายมนู เลียวไพโรจน ประธานกรรมการ

ผูรบัมอบอ ํานาจ

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

1. นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม ผูอ ํานวยการฝายจัดหาและบริหารเงินทุน

2. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูเชีย่วชาญสํ านักกฎหมาย



  บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้แลว ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไม

เปนเท็จ ไมทํ าใหผูอื่นส ําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระส ําคัญ อันอาจทํ าใหบุคคลผูเขาซ้ือหลักทรัพยเสียหาย 
และขาพเจาทราบวาหากขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามท่ีขาพเจาใหคํ ารับรองไว ผูจองซ้ือหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสีย
หายจากขาพเจาไดตามมาตรา 82 หรอื มาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ
ขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันดวย

ในกรณีน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองท่ีเปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาวเพ็ญจันทร จรเิกษม หรอื นายสุพจน เหลาสุอาภา เปนผูลงลายมือชื่อกํ ากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนางสาวเพ็ญจันทร จรเิกษม หรอื นายสุพจน เหลาสุอาภา กํ ากับไว ขาพเจาจะถือ
วาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว

กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัท ปตท. จ ํากัด (มหาชน)

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

พลเอก อัครเดช ศศิประภา กรรมการ

ผูรบัมอบอ ํานาจ

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

1. นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม ผูอ ํานวยการฝายจัดหาและบริหารเงินทุน

2. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูเชีย่วชาญสํ านักกฎหมาย



  บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้แลว ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไม
เปนเท็จ ไมทํ าใหผูอื่นส ําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระส ําคัญ อันอาจทํ าใหบุคคลผูเขาซ้ือหลักทรัพยเสียหาย 
และขาพเจาทราบวาหากขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามท่ีขาพเจาใหคํ ารับรองไว ผูจองซ้ือหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสีย
หายจากขาพเจาไดตามมาตรา 82 หรอื มาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ
ขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันดวย

ในกรณีน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองท่ีเปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาวเพ็ญจันทร จรเิกษม หรอื นายสุพจน เหลาสุอาภา เปนผูลงลายมือชื่อกํ ากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนางสาวเพ็ญจันทร จรเิกษม หรอื นายสุพจน เหลาสุอาภา กํ ากับไว ขาพเจาจะถือ
วาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว

กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัท ปตท. จ ํากัด (มหาชน)

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

พล.ต.อ. สันต ศรุตานนท กรรมการ

ผูรบัมอบอ ํานาจ

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

1. นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม ผูอ ํานวยการฝายจัดหาและบริหารเงินทุน

2. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูเชีย่วชาญสํ านักกฎหมาย



  บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้แลว ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไม
เปนเท็จ ไมทํ าใหผูอื่นส ําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระส ําคัญ อันอาจทํ าใหบุคคลผูเขาซ้ือหลักทรัพยเสียหาย 
และขาพเจาทราบวาหากขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามท่ีขาพเจาใหคํ ารับรองไว ผูจองซ้ือหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสีย
หายจากขาพเจาไดตามมาตรา 82 หรอื มาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ
ขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันดวย

ในกรณีน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองท่ีเปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาวเพ็ญจันทร จรเิกษม หรอื นายสุพจน เหลาสุอาภา เปนผูลงลายมือชื่อกํ ากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนางสาวเพ็ญจันทร จรเิกษม หรอื นายสุพจน เหลาสุอาภา กํ ากับไว ขาพเจาจะถือ
วาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว

กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัท ปตท. จ ํากัด (มหาชน)

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

นายวิษณ ุเครืองาม กรรมการ

ผูรบัมอบอ ํานาจ

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

1. นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม ผูอ ํานวยการฝายจัดหาและบริหารเงินทุน

2. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูเชีย่วชาญสํ านักกฎหมาย



  บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้แลว ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไม
เปนเท็จ ไมทํ าใหผูอื่นส ําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระส ําคัญ อันอาจทํ าใหบุคคลผูเขาซ้ือหลักทรัพยเสียหาย 
และขาพเจาทราบวาหากขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามท่ีขาพเจาใหคํ ารับรองไว ผูจองซ้ือหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสีย
หายจากขาพเจาไดตามมาตรา 82 หรอื มาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ
ขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันดวย

ในกรณีน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองท่ีเปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาวเพ็ญจันทร จรเิกษม หรอื นายสุพจน เหลาสุอาภา เปนผูลงลายมือชื่อกํ ากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนางสาวเพ็ญจันทร จรเิกษม หรอื นายสุพจน เหลาสุอาภา กํ ากับไว ขาพเจาจะถือ
วาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว

กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัท ปตท. จ ํากัด (มหาชน)

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

นายชัยวัฒน วงศวฒันศานต กรรมการ

ผูรบัมอบอ ํานาจ

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

1. นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม ผูอ ํานวยการฝายจัดหาและบริหารเงินทุน

2. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูเชีย่วชาญสํ านักกฎหมาย



  บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้แลว ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไม
เปนเท็จ ไมทํ าใหผูอื่นส ําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระส ําคัญ อันอาจทํ าใหบุคคลผูเขาซ้ือหลักทรัพยเสียหาย 
และขาพเจาทราบวาหากขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามท่ีขาพเจาใหคํ ารับรองไว ผูจองซ้ือหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสีย
หายจากขาพเจาไดตามมาตรา 82 หรอื มาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ
ขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันดวย

ในกรณีน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองท่ีเปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาวเพ็ญจันทร จรเิกษม หรอื นายสุพจน เหลาสุอาภา เปนผูลงลายมือชื่อกํ ากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนางสาวเพ็ญจันทร จรเิกษม หรอื นายสุพจน เหลาสุอาภา กํ ากับไว ขาพเจาจะถือ
วาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว

กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัท ปตท. จ ํากัด (มหาชน)

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

นายเชิดพงษ สิริวชิช กรรมการ

ผูรบัมอบอ ํานาจ

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

1. นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม ผูอ ํานวยการฝายจัดหาและบริหารเงินทุน

2. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูเชีย่วชาญสํ านักกฎหมาย



  บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้แลว ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไม
เปนเท็จ ไมทํ าใหผูอื่นส ําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระส ําคัญ อันอาจทํ าใหบุคคลผูเขาซ้ือหลักทรัพยเสียหาย 
และขาพเจาทราบวาหากขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามท่ีขาพเจาใหคํ ารับรองไว ผูจองซ้ือหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสีย
หายจากขาพเจาไดตามมาตรา 82 หรอื มาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ
ขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันดวย

ในกรณีน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองท่ีเปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาวเพ็ญจันทร จรเิกษม หรอื นายสุพจน เหลาสุอาภา เปนผูลงลายมือชื่อกํ ากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนางสาวเพ็ญจันทร จรเิกษม หรอื นายสุพจน เหลาสุอาภา กํ ากับไว ขาพเจาจะถือ
วาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว

กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัท ปตท. จ ํากัด (มหาชน)

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

นายวสิุทธิ ์ศรีสุพรรณ กรรมการ

ผูรบัมอบอ ํานาจ

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

1. นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม ผูอ ํานวยการฝายจัดหาและบริหารเงินทุน

2. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูเชีย่วชาญสํ านักกฎหมาย



  บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้แลว ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไม
เปนเท็จ ไมทํ าใหผูอื่นส ําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระส ําคัญ อันอาจทํ าใหบุคคลผูเขาซ้ือหลักทรัพยเสียหาย 
และขาพเจาทราบวาหากขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามท่ีขาพเจาใหคํ ารับรองไว ผูจองซ้ือหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสีย
หายจากขาพเจาไดตามมาตรา 82 หรอื มาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ
ขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันดวย

ในกรณีน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองท่ีเปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาวเพ็ญจันทร จรเิกษม หรอื นายสุพจน เหลาสุอาภา เปนผูลงลายมือชื่อกํ ากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนางสาวเพ็ญจันทร จรเิกษม หรอื นายสุพจน เหลาสุอาภา กํ ากับไว ขาพเจาจะถือ
วาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว

กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัท ปตท. จ ํากัด (มหาชน)

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

นายสันทัด สมชีวิตา กรรมการ

ผูรบัมอบอ ํานาจ

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

1. นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม ผูอ ํานวยการฝายจัดหาและบริหารเงินทุน

2. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูเชีย่วชาญสํ านักกฎหมาย



  บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้แลว ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไม
เปนเท็จ ไมทํ าใหผูอื่นส ําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระส ําคัญ อันอาจทํ าใหบุคคลผูเขาซ้ือหลักทรัพยเสียหาย 
และขาพเจาทราบวาหากขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามท่ีขาพเจาใหคํ ารับรองไว ผูจองซ้ือหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสีย
หายจากขาพเจาไดตามมาตรา 82 หรอื มาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ
ขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันดวย

ในกรณีน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองท่ีเปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาวเพ็ญจันทร จรเิกษม หรอื นายสุพจน เหลาสุอาภา เปนผูลงลายมือชื่อกํ ากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนางสาวเพ็ญจันทร จรเิกษม หรอื นายสุพจน เหลาสุอาภา กํ ากับไว ขาพเจาจะถือ
วาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว

กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัท ปตท. จ ํากัด (มหาชน)

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

นายจุลจิตต บณุยเกตุ กรรมการ

ผูรบัมอบอ ํานาจ

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

1. นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม ผูอ ํานวยการฝายจัดหาและบริหารเงินทุน

2. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูเชีย่วชาญสํ านักกฎหมาย



  บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้แลว ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไม
เปนเท็จ ไมทํ าใหผูอื่นส ําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระส ําคัญ อันอาจทํ าใหบุคคลผูเขาซ้ือหลักทรัพยเสียหาย 
และขาพเจาทราบวาหากขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามท่ีขาพเจาใหคํ ารับรองไว ผูจองซ้ือหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสีย
หายจากขาพเจาไดตามมาตรา 82 หรอื มาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ
ขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันดวย

ในกรณีน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองท่ีเปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาวเพ็ญจันทร จรเิกษม หรอื นายสุพจน เหลาสุอาภา เปนผูลงลายมือชื่อกํ ากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนางสาวเพ็ญจันทร จรเิกษม หรอื นายสุพจน เหลาสุอาภา กํ ากับไว ขาพเจาจะถือ
วาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว

กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัท ปตท. จ ํากัด (มหาชน)

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

นายพละ สุขเวช กรรมการ

ผูรบัมอบอ ํานาจ

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

1. นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม ผูอ ํานวยการฝายจัดหาและบริหารเงินทุน

2. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูเชีย่วชาญสํ านักกฎหมาย



  บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้แลว ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไม
เปนเท็จ ไมทํ าใหผูอื่นส ําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระส ําคัญ อันอาจทํ าใหบุคคลผูเขาซ้ือหลักทรัพยเสียหาย 
และขาพเจาทราบวาหากขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามท่ีขาพเจาใหคํ ารับรองไว ผูจองซ้ือหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสีย
หายจากขาพเจาไดตามมาตรา 82 หรอื มาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ
ขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันดวย

ในกรณีน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองท่ีเปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาวเพ็ญจันทร จรเิกษม หรอื นายสุพจน เหลาสุอาภา เปนผูลงลายมือชื่อกํ ากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนางสาวเพ็ญจันทร จรเิกษม หรอื นายสุพจน เหลาสุอาภา กํ ากับไว ขาพเจาจะถือ
วาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว

กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัท ปตท. จ ํากัด (มหาชน)

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

นายโอฬาร ไชยประวัติ กรรมการ

ผูรบัมอบอ ํานาจ

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

1. นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม ผูอ ํานวยการฝายจัดหาและบริหารเงินทุน

2. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูเชีย่วชาญสํ านักกฎหมาย



  บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้แลว ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไม
เปนเท็จ ไมทํ าใหผูอื่นส ําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระส ําคัญ อันอาจทํ าใหบุคคลผูเขาซ้ือหลักทรัพยเสียหาย 
และขาพเจาทราบวาหากขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามท่ีขาพเจาใหคํ ารับรองไว ผูจองซ้ือหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสีย
หายจากขาพเจาไดตามมาตรา 82 หรอื มาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ
ขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันดวย

ในกรณีน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองท่ีเปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาวเพ็ญจันทร จรเิกษม หรอื นายสุพจน เหลาสุอาภา เปนผูลงลายมือชื่อกํ ากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนางสาวเพ็ญจันทร จรเิกษม หรอื นายสุพจน เหลาสุอาภา กํ ากับไว ขาพเจาจะถือ
วาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว

กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัท ปตท. จ ํากัด (มหาชน)

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

นายพษิณ ุสุนทรารักษ กรรมการ

ผูรบัมอบอ ํานาจ

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

1. นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม ผูอ ํานวยการฝายจัดหาและบริหารเงินทุน

2. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูเชีย่วชาญสํ านักกฎหมาย



  บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้แลว ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไม
เปนเท็จ ไมทํ าใหผูอื่นส ําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระส ําคัญ อันอาจทํ าใหบุคคลผูเขาซ้ือหลักทรัพยเสียหาย 
และขาพเจาทราบวาหากขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามท่ีขาพเจาใหคํ ารับรองไว ผูจองซ้ือหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสีย
หายจากขาพเจาไดตามมาตรา 82 หรอื มาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ
ขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันดวย

ในกรณีน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองท่ีเปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาวเพ็ญจันทร จรเิกษม หรอื นายสุพจน เหลาสุอาภา เปนผูลงลายมือชื่อกํ ากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนางสาวเพ็ญจันทร จรเิกษม หรอื นายสุพจน เหลาสุอาภา กํ ากับไว ขาพเจาจะถือ
วาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว

กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัท ปตท. จ ํากัด (มหาชน)

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

นายจักราวุธ ศัลยพงษ กรรมการ

ผูรบัมอบอ ํานาจ

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

1. นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม ผูอ ํานวยการฝายจัดหาและบริหารเงินทุน

2. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูเชีย่วชาญสํ านักกฎหมาย



  บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้แลว ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไม
เปนเท็จ ไมทํ าใหผูอื่นส ําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระส ําคัญ อันอาจทํ าใหบุคคลผูเขาซ้ือหลักทรัพยเสียหาย 
และขาพเจาทราบวาหากขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามท่ีขาพเจาใหคํ ารับรองไว ผูจองซ้ือหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสีย
หายจากขาพเจาไดตามมาตรา 82 หรอื มาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ
ขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันดวย

ในกรณีน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองท่ีเปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาวเพ็ญจันทร จรเิกษม หรอื นายสุพจน เหลาสุอาภา เปนผูลงลายมือชื่อกํ ากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนางสาวเพ็ญจันทร จรเิกษม หรอื นายสุพจน เหลาสุอาภา กํ ากับไว ขาพเจาจะถือ
วาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว

กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัท ปตท. จ ํากัด (มหาชน)

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

นายจงรัก ระรวยทรง กรรมการ

ผูรบัมอบอ ํานาจ

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

1. นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม ผูอ ํานวยการฝายจัดหาและบริหารเงินทุน

2. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูเชีย่วชาญสํ านักกฎหมาย



  บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้แลว ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไม
เปนเท็จ ไมทํ าใหผูอื่นส ําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระส ําคัญ อันอาจทํ าใหบุคคลผูเขาซ้ือหลักทรัพยเสียหาย 
และขาพเจาทราบวาหากขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามท่ีขาพเจาใหคํ ารับรองไว ผูจองซ้ือหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสีย
หายจากขาพเจาไดตามมาตรา 82 หรอื มาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ
ขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันดวย

ในกรณีน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองท่ีเปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาวเพ็ญจันทร จรเิกษม หรอื นายสุพจน เหลาสุอาภา เปนผูลงลายมือชื่อกํ ากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนางสาวเพ็ญจันทร จรเิกษม หรอื นายสุพจน เหลาสุอาภา กํ ากับไว ขาพเจาจะถือ
วาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว

กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัท ปตท. จ ํากัด (มหาชน)

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการ และ กรรมการผูจัดการใหญ

ผูรบัมอบอ ํานาจ

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

1. นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม ผูอ ํานวยการฝายจัดหาและบริหารเงินทุน

2. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูเชีย่วชาญสํ านักกฎหมาย



  บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัท ไดตรวจสอบขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลนี้และขอมูลอื่นๆ ท่ี
เก่ียวของแลว มีความเห็นวา ขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลถูกตองครบถวน ไมมีขอมูลที่อาจกระทบตอการตัดสินใจของ
ผูลงทุนท่ียังมิไดเปดเผย และไมมีถอยคํ าในลักษณะที่อาจทํ าใหผูใชขอมูลส ําคัญผิด

กรรมการผูมีอ ํานาจลงนามผูกพันบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จ ํากัด

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

1 นายสถิตย อองมณี กรรมการ ________________________________

2 นายสุทัศน เรืองมานะมงคล กรรมการ ________________________________



  บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัท ไดตรวจสอบขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลนี้และขอมูลอื่นๆ ท่ี
เก่ียวของแลว มีความเห็นวา ขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลถูกตองครบถวน ไมมีขอมูลที่อาจกระทบตอการตัดสินใจของ
ผูลงทุนท่ียังมิไดเปดเผย และไมมีถอยคํ าในลักษณะที่อาจทํ าใหผูใชขอมูลส ําคัญผิด

กรรมการผูมีอ ํานาจลงนามผูกพันบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณชิย จ ํากัด

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

1 ม.ล.ชโยทิต กฤดากร กรรมการ ________________________________

2 นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว กรรมการ ________________________________



  บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัท ไดตรวจสอบขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลนี้และขอมูลอื่นๆ ท่ี
เก่ียวของแลว มีความเห็นวา ขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลถูกตองครบถวน ไมมีขอมูลที่อาจกระทบตอการตัดสินใจของ
ผูลงทุนท่ียังมิไดเปดเผย และไมมีถอยคํ าในลักษณะที่อาจทํ าใหผูใชขอมูลส ําคัญผิด

กรรมการผูมีอ ํานาจลงนามผูกพันบริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลนิช ภัทร จ ํากัด

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

1 นายวีรวัฒน ชุติเชษฐพงศ กรรมการ ________________________________

2 Mr. Andrew Holland กรรมการ ________________________________
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