
บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูล

"ขาพเจาไดตรวจสอบขอความและขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล และ/หรือ รางหนังสือช้ีชวนฉบับนี้
แลวขอรับรองวา ขอความและขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทํ าใหผูอื่นสํ าคัญผิดหรือขาดขอ
ความที่ควรตองแจงในสาระสํ าคัญอันอาจทํ าใหบุคคลผูเขาซื้อหลักทรัพยเสียหาย และขาพเจาทราบวาหากขอ
ความและขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามที่ขาพเจาใหคํ ารับรองไว ผูจองซื้อหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสียหาย
จากขาพเจาไดตามมาตรา 82 หรือ มาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
และขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันดวย

ในกรณีนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุด
เดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายให นายประพล พรประภา เปนผูลงลายมือช่ือกํ ากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย
หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายประพล พรประภา กํ ากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับ
รองความถูกตองของขอมูลไว"

ชื่อ   ตํ าแหนง   ลายมือช่ือ

ดร. ชุมพล พรประภา           ประธานกรรมการ                                                   

นางสาวปฐมา พรประภา    กรรมการ                                                   

ผูรับมอบอํ านาจ

นายประพล พรประภา    กรรมการ                                                    



บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูล

"ขาพเจาไดตรวจสอบขอความและขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล และ/หรือ รางหนังสือช้ีชวนฉบับนี้
แลวขอรับรองวา ขอความและขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทํ าใหผูอื่นสํ าคัญผิดหรือขาดขอ
ความที่ควรตองแจงในสาระสํ าคัญอันอาจทํ าใหบุคคลผูเขาซื้อหลักทรัพยเสียหาย และขาพเจาทราบวาหากขอ
ความและขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามที่ขาพเจาใหคํ ารับรองไว ผูจองซื้อหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสียหาย
จากขาพเจาไดตามมาตรา 82 หรือ มาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
และขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันดวย

ในกรณีนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุด
เดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายให นายประพล พรประภา เปนผูลงลายมือช่ือกํ ากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย
หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายประพล พรประภา กํ ากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับ
รองความถูกตองของขอมูลไว"

ชื่อ   ตํ าแหนง   ลายมือช่ือ

นายรักสนิท พรประภา    กรรมการ                                                   

นางสาวปฐมา พรประภา    กรรมการ                                                   

ผูรับมอบอํ านาจ

นายประพล พรประภา    กรรมการ                                                    



บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูล

"ขาพเจาไดตรวจสอบขอความและขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล และ/หรือ รางหนังสือช้ีชวนฉบับนี้
แลวขอรับรองวา ขอความและขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทํ าใหผูอื่นสํ าคัญผิดหรือขาดขอ
ความที่ควรตองแจงในสาระสํ าคัญอันอาจทํ าใหบุคคลผูเขาซื้อหลักทรัพยเสียหาย และขาพเจาทราบวาหากขอ
ความและขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามที่ขาพเจาใหคํ ารับรองไว ผูจองซื้อหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสียหาย
จากขาพเจาไดตามมาตรา 82 หรือ มาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
และขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันดวย

ในกรณีนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุด
เดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายให นายประพล พรประภา เปนผูลงลายมือช่ือกํ ากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย
หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายประพล พรประภา กํ ากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับ
รองความถูกตองของขอมูลไว"

ชื่อ   ตํ าแหนง   ลายมือช่ือ

นายสถิตยพงษ พรประภา    กรรมการ                                                   

นางสาวปฐมา พรประภา    กรรมการ                                                   

ผูรับมอบอํ านาจ

นายประพล พรประภา    กรรมการ                                                    



บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูล

"ขาพเจาไดตรวจสอบขอความและขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล และ/หรือ รางหนังสือช้ีชวนฉบับนี้
แลวขอรับรองวา ขอความและขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทํ าใหผูอื่นสํ าคัญผิดหรือขาดขอ
ความที่ควรตองแจงในสาระสํ าคัญอันอาจทํ าใหบุคคลผูเขาซื้อหลักทรัพยเสียหาย และขาพเจาทราบวาหากขอ
ความและขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามที่ขาพเจาใหคํ ารับรองไว ผูจองซื้อหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสียหาย
จากขาพเจาไดตามมาตรา 82 หรือ มาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
และขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันดวย

ในกรณีนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุด
เดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายให นายประพล พรประภา เปนผูลงลายมือช่ือกํ ากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย
หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายประพล พรประภา กํ ากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับ
รองความถูกตองของขอมูลไว"

ชื่อ   ตํ าแหนง   ลายมือช่ือ

นางสาวปฐมา พรประภา    กรรมการ                                                   

นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา                  กรรมการ                                                   

ผูรับมอบอํ านาจ

นายประพล พรประภา    กรรมการ                                                    



บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูล

"ขาพเจาไดตรวจสอบขอความและขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล และ/หรือ รางหนังสือช้ีชวนฉบับนี้
แลวขอรับรองวา ขอความและขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทํ าใหผูอื่นสํ าคัญผิดหรือขาดขอ
ความที่ควรตองแจงในสาระสํ าคัญอันอาจทํ าใหบุคคลผูเขาซื้อหลักทรัพยเสียหาย และขาพเจาทราบวาหากขอ
ความและขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามที่ขาพเจาใหคํ ารับรองไว ผูจองซื้อหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสียหาย
จากขาพเจาไดตามมาตรา 82 หรือ มาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
และขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันดวย

ในกรณีนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุด
เดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายให นายประพล พรประภา เปนผูลงลายมือช่ือกํ ากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย
หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายประพล พรประภา กํ ากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับ
รองความถูกตองของขอมูลไว"

ชื่อ   ตํ าแหนง   ลายมือช่ือ

นายประพล พรประภา    กรรมการ                                                   

นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา                  กรรมการ                                                   

ผูรับมอบอํ านาจ

นายประพล พรประภา    กรรมการ                                                    



บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูล

"ขาพเจาไดตรวจสอบขอความและขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล และ/หรือ รางหนังสือช้ีชวนฉบับนี้
แลวขอรับรองวา ขอความและขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทํ าใหผูอื่นสํ าคัญผิดหรือขาดขอ
ความที่ควรตองแจงในสาระสํ าคัญอันอาจทํ าใหบุคคลผูเขาซื้อหลักทรัพยเสียหาย และขาพเจาทราบวาหากขอ
ความและขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามที่ขาพเจาใหคํ ารับรองไว ผูจองซื้อหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสียหาย
จากขาพเจาไดตามมาตรา 82 หรือ มาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
และขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันดวย

ในกรณีนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุด
เดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายให นายประพล พรประภา เปนผูลงลายมือช่ือกํ ากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย
หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายประพล พรประภา กํ ากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับ
รองความถูกตองของขอมูลไว"

ชื่อ   ตํ าแหนง   ลายมือช่ือ

นายจักกชัย พานิชพัฒน    กรรมการ                                                   

นางสาวปฐมา พรประภา    กรรมการ                                                   

ผูรับมอบอํ านาจ

นายประพล พรประภา    กรรมการ                                                    



บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูล

"ขาพเจาไดตรวจสอบขอความและขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล และ/หรือ รางหนังสือช้ีชวนฉบับนี้
แลวขอรับรองวา ขอความและขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทํ าใหผูอื่นสํ าคัญผิดหรือขาดขอ
ความที่ควรตองแจงในสาระสํ าคัญอันอาจทํ าใหบุคคลผูเขาซื้อหลักทรัพยเสียหาย และขาพเจาทราบวาหากขอ
ความและขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามที่ขาพเจาใหคํ ารับรองไว ผูจองซื้อหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสียหาย
จากขาพเจาไดตามมาตรา 82 หรือ มาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
และขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันดวย

ในกรณีนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุด
เดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายให นายประพล พรประภา เปนผูลงลายมือช่ือกํ ากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย
หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายประพล พรประภา กํ ากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับ
รองความถูกตองของขอมูลไว"

ชื่อ   ตํ าแหนง   ลายมือช่ือ

นายนิพนธ หังสพฤกษ    กรรมการ                                                   

นางสาวปฐมา พรประภา    กรรมการ                                                   

ผูรับมอบอํ านาจ

นายประพล พรประภา    กรรมการ                                                    



บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูล

"ขาพเจาไดตรวจสอบขอความและขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล และ/หรือ รางหนังสือช้ีชวนฉบับนี้
แลวขอรับรองวา ขอความและขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทํ าใหผูอื่นสํ าคัญผิดหรือขาดขอ
ความที่ควรตองแจงในสาระสํ าคัญอันอาจทํ าใหบุคคลผูเขาซื้อหลักทรัพยเสียหาย และขาพเจาทราบวาหากขอ
ความและขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามที่ขาพเจาใหคํ ารับรองไว ผูจองซื้อหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสียหาย
จากขาพเจาไดตามมาตรา 82 หรือ มาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
และขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันดวย

ในกรณีนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุด
เดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายให นายประพล พรประภา เปนผูลงลายมือช่ือกํ ากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย
หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายประพล พรประภา กํ ากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับ
รองความถูกตองของขอมูลไว"

ชื่อ   ตํ าแหนง   ลายมือช่ือ

นายสุทธิศักดิ์ โลหสวัสดิ์    กรรมการ                                                   

นางสาวปฐมา พรประภา    กรรมการ                                                   

ผูรับมอบอํ านาจ

นายประพล พรประภา    กรรมการ                                                    



บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูล

"ขาพเจาไดตรวจสอบขอความและขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล และ/หรือ รางหนังสือช้ีชวนฉบับนี้
แลวขอรับรองวา ขอความและขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทํ าใหผูอื่นสํ าคัญผิดหรือขาดขอ
ความที่ควรตองแจงในสาระสํ าคัญอันอาจทํ าใหบุคคลผูเขาซื้อหลักทรัพยเสียหาย และขาพเจาทราบวาหากขอ
ความและขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามที่ขาพเจาใหคํ ารับรองไว ผูจองซื้อหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสียหาย
จากขาพเจาไดตามมาตรา 82 หรือ มาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
และขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันดวย

ในกรณีนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุด
เดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายให นายประพล พรประภา เปนผูลงลายมือช่ือกํ ากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย
หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายประพล พรประภา กํ ากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับ
รองความถูกตองของขอมูลไว"

ชื่อ   ตํ าแหนง   ลายมือช่ือ

นายพิษณุ จงสถิตยวัฒนา    กรรมการ                                                   

นางสาวปฐมา พรประภา    กรรมการ                                                   

ผูรับมอบอํ านาจ

นายประพล พรประภา    กรรมการ                                                    



บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูล

"ขาพเจาไดตรวจสอบขอความและขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล และ/หรือ รางหนังสือช้ีชวนฉบับนี้
แลวขอรับรองวา ขอความและขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทํ าใหผูอื่นสํ าคัญผิดหรือขาดขอ
ความที่ควรตองแจงในสาระสํ าคัญอันอาจทํ าใหบุคคลผูเขาซื้อหลักทรัพยเสียหาย และขาพเจาทราบวาหากขอ
ความและขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามที่ขาพเจาใหคํ ารับรองไว ผูจองซื้อหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสียหาย
จากขาพเจาไดตามมาตรา 82 หรือ มาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
และขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันดวย

ในกรณีนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุด
เดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายให นายประพล พรประภา เปนผูลงลายมือช่ือกํ ากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย
หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายประพล พรประภา กํ ากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับ
รองความถูกตองของขอมูลไว"

ชื่อ   ตํ าแหนง   ลายมือช่ือ

นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ    กรรมการ                                                   

นางสาวปฐมา พรประภา    กรรมการ                                                   

ผูรับมอบอํ านาจ

นายประพล พรประภา    กรรมการ                                                    



บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูล

"ขาพเจาไดตรวจสอบขอความและขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล และ/หรือ รางหนังสือช้ีชวนฉบับนี้
แลวขอรับรองวา ขอความและขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทํ าใหผูอื่นสํ าคัญผิดหรือขาดขอ
ความที่ควรตองแจงในสาระสํ าคัญอันอาจทํ าใหบุคคลผูเขาซื้อหลักทรัพยเสียหาย และขาพเจาทราบวาหากขอ
ความและขอมูลดังกลาวไมเปนไปตามที่ขาพเจาใหคํ ารับรองไว ผูจองซื้อหลักทรัพยอาจฟองรองเรียกคาเสียหาย
จากขาพเจาไดตามมาตรา 82 หรือ มาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
และขาพเจาอาจไดรับโทษตามมาตรา 278 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันดวย

ในกรณีนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุด
เดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายให นายประพล พรประภา เปนผูลงลายมือช่ือกํ ากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย
หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายประพล พรประภา กํ ากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับ
รองความถูกตองของขอมูลไว"

ชื่อ   ตํ าแหนง   ลายมือช่ือ

นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา                  กรรมการ                                                   

นางสาวปฐมา พรประภา    กรรมการ                                                   

ผูรับมอบอํ านาจ

นายประพล พรประภา    กรรมการ                                                    



บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

การรับรอง การปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน

“ ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ไดตรวจสอบขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล
และ/หรือ หนังสือชี้ชวนนี้และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของแลว มีความเห็นวา ขอมูลในหนังสือช้ีชวนถูกตองครบถวน
ไมมีขอมูลที่อาจกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนที่ยังมิไดเปดเผย และไมมีถอยคํ าในลักษณะที่อาจทํ าใหผูใช
ขอมูลสํ าคัญผิด ”

บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํ ากัด

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือช่ือ

1. นางขนิษฐา สรรพอาษา กรรมการอํ านวยการ

2. นางสาวสุธางค คนศิลป รองกรรมการผูจัดการ


