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สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
1.

บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท
หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่น
สําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา
(1)

งบการเงิน และขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของรางหนังสือชี้ชวน ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว

(2)

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูล
ในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว

(3)

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วัน ที่ 11 สิ งหาคม 2547 ตอ
ผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของ
บริษัทและบริษัทยอย

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมาย
ให น ายธวั ช ชั ย เฮงรั ศ มี หรื อ นายชายน อ ย เผื่ อ นโกสุ ม หรื อ นายสมเกี ย รติ หั ต ถโกศล หรื อ นายสมชั ย วงศ วั ฒ นศานต หรื อ
นายบวร วงศสินอุดม หรือ นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล หรือ นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ หรือ นางสาวภัทรลดา สงาแสง เปนผูลง
ลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุ กหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมื อชื่อของนายธวัชชัย เฮงรัศมี หรือ นายชายน อย เผื่อนโกสุ ม หรือ
นายสมเกียรติ หัตถโกศล หรือ นายสมชัย วงศวัฒนศานต หรือ นายบวร วงศสินอุดม หรือ นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล หรือ นางสาว
กรรณิกา ศรีศิลปวงศ หรือ นางสาวภัทรลดา สงาแสง กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของ
ขอมูลไว
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ดร. ปติ ยิ้มประเสริฐ

กรรมการ/กรรมการอํานวยการ

-ดร. ปติ ยิ้มประเสริฐ-

นายชายนอย เผื่อนโกสุม

รองกรรมการอํานวยการ - ดานการเงิน/
รักษาการผูจัดการฝายการเงิน

-นายชายนอย เผื่อนโกสุม -
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ชื่อ
ผูรับมอบอํานาจ
นายธวัชชัย เฮงรัศมี

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

รองกรรมการอํานวยการ – ดานโรงกลั่น

-นายธวัชชัย เฮงรัศมี-

นายชายนอย เผื่อนโกสุม

รองกรรมการอํานวยการ - ดานการเงิน/
รักษาการผูจัดการฝายการเงิน

-นายชายนอย เผื่อนโกสุม-

นายสมเกียรติ หัตถโกศล

รองกรรมการอํานวยการ ดานธุรกิจและทรัพยากรบุคคล

-นายสมเกียรติ หัตถโกศล-

นายสมชัย วงศวัฒนศานต

ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและ
รักษาการผูจัดการฝายสํานักกรรมการ
อํานวยการ

-นายสมชัย วงศวัฒนศานต-

นายบวร วงศสินอุดม

ผูจัดการฝายธุรกิจ

-นายบวร วงศสินอุดม-

นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล

ผูจัดการฝายตรวจสอบระบบงาน

-นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล-

นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ

ผูจัดการฝายการคลัง

-นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ-

นางสาวภัทรลดา สงาแสง

ผูจัดการฝายกิจการรวมทุนและ
นักลงทุนสัมพันธ

-นางสาวภัทรลดา สงาแสง-

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมี
เหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบ
หมายใหนายธวัชชัย เฮงรัศมี หรือ นายชายนอย เผื่อนโกสุม หรือ นายสมเกียรติ หัตถโกศล หรือ นายสมชัย วงศวัฒนศานต หรือ
นายบวร วงศสินอุดม หรือ นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล หรือ นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ หรือ นางสาวภัทรลดา สงาแสง เปนผูลง
ลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายธวัชชัย เฮงรัศมี หรือ นายชายนอย เผื่อนโกสุม หรือ
นายสมเกียรติ หัตถโกศล หรือ นายสมชัย วงศวัฒนศานต หรือ นายบวร วงศสินอุดม หรือ นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล หรือ นาง
สาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ หรือ นางสาวภัทรลดา สงาแสง กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของ
ขอมูลไว
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายมนู เลียวไพโรจน

กรรมการ

-นายมนู เลียวไพโรจน-

นายสมชาย วงศสวัสดิ์

กรรมการ

-นายสมชาย วงศสวัสดิ์-

นายเชิดพงษ สิริวิชช

กรรมการ

-นายเชิดพงษ สิริวิชช-

นายพละ สุขเวช

กรรมการ

-นายพละ สุขเวช-
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ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ

กรรมการ

-นายประเสริฐ บุญสัมพันธ-

นายไกรทิพย ไกรฤกษ

กรรมการ

-นายไกรทิพย ไกรฤกษ-

นายเดวิด อาร คุก

กรรมการ

-นายเดวิด อาร คุก-

นายบรรลือ ฉันทาดิศัย

กรรมการ

-นายบรรลือ ฉันทาดิศัย-

นายศิริชัย สมบัติศิริ

กรรมการ

-นายศิริชัย สมบัติศิริ-

นายวัชรา ตันตริยานนท

กรรมการ

-นายวัชรา ตันตริยานนท-

นายปลิว มังกรกนก

กรรมการ

-นายปลิว มังกรกนก-

ชื่อ
ผูรับมอบอํานาจ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายธวัชชัย เฮงรัศมี

รองกรรมการอํานวยการ - ดานโรงกลั่น

-นายธวัชชัย เฮงรัศมี-

นายชายนอย เผื่อนโกสุม

รองกรรมการอํานวยการ - ดานการเงิน/
รักษาการผูจัดการฝายการเงิน

-นายชายนอย เผื่อนโกสุม-

นายสมเกียรติ หัตถโกศล

รองกรรมการอํานวยการ ดานธุรกิจและทรัพยากรบุคคล

-นายสมเกียรติ หัตถโกศล-

นายสมชัย วงศวัฒนศานต

ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและ
รักษาการผูจัดการฝายสํานักกรรมการ
อํานวยการ

-นายสมชัย วงศวัฒนศานต-

นายบวร วงศสินอุดม

ผูจัดการฝายธุรกิจ

-นายบวร วงศสินอุดม-

นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล

ผูจัดการฝายตรวจสอบระบบงาน

-นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล-

นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ

ผูจัดการฝายการคลัง

-นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ-

นางสาวภัทรลดา สงาแสง

ผูจัดการฝายกิจการรวมทุนและ
นักลงทุนสัมพันธ

-นางสาวภัทรลดา สงาแสง-
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2.

การเสนอขายหลักทรัพยโดยเจาของหลักทรัพย

2.1

การรับรองโดยเจาของหลักทรัพย

2.1.1

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจง
ในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลวเห็นวาไมมีเหตุอันควร
สงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบ
หมายใหนายธวัชชัย เฮงรัศมี หรือ นายชายนอย เผื่อนโกสุม หรือ นายสมเกียรติ หัตถโกศล หรือ นายสมชัย วงศวัฒนศานต หรือ
นายบวร วงศสินอุดม หรือ นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล หรือ นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ หรือ นางสาวภัทรลดา สงาแสงเปนผูลง
ลายมื อ ชื่ อ กํ า กั บ เอกสารนี้ ไ ว ทุ ก หน า ด ว ย หากเอกสารใดไม มี ล ายมื อ ชื่ อ ของนายธวั ช ชั ย เฮงรั ศ มี หรื อ นายชายน อ ย
เผื่อนโกสุม หรือ นายสมเกียรติ หัตถโกศล หรือ นายสมชัย วงศวัฒนศานต หรือ นายบวร วงศสินอุดม หรือ นายชัยวัฒน ดํารงค
มงคลกุล หรือ นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ หรือ นางสาวภัทรลดา สงาแสง กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาได
สอบทานแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายชาตรี โสภณพนิช

กรรมการ

-นายชาตรี โสภณพนิช-

นายชาญ โสภณพนิช

กรรมการ

-นายชาญ โสภณพนิช-

นายปติ สิทธิอํานวย

กรรมการ

-นายปติ สิทธิอํานวย-

นายอมร จันทรสมบูรณ

กรรมการ

-นายอมร จันทรสมบูรณ-

นายเดชา ตุลานันท

กรรมการ

-นายเดชา ตุลานันท-

นายชาติศิริ โสภณพนิช

กรรมการ

-นายชาติศิริ โสภณพนิช-

นายธรรมนูญ เลากัยกุล

กรรมการ

-นายธรรมนูญ เลากัยกุล-

นายโฆษิต ปนเปยมรัษฎ

กรรมการ

-นายโฆษิต ปนเปยมรัษฎ-

นายธีระ อภัยวงศ

กรรมการ

-นายธีระ อภัยวงศ-

นายประสงค อุทัยแสงชัย

กรรมการ

-นายประสงค อุทัยแสงชัย-
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ชื่อ

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายธวัชชัย เฮงรัศมี

รองกรรมการอํานวยการ - ดานโรงกลั่น

-นายธวัชชัย เฮงรัศมี-

นายชายนอย เผื่อนโกสุม

รองกรรมการอํานวยการ - ดานการเงิน/
รักษาการผูจัดการฝายการเงิน

-นายชายนอย เผื่อนโกสุม-

นายสมเกียรติ หัตถโกศล

รองกรรมการอํานวยการ ดานธุรกิจและทรัพยากรบุคคล

-นายสมเกียรติ หัตถโกศล-

นายสมชัย วงศวัฒนศานต

ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและ
รักษาการผูจัดการฝายสํานักกรรมการ
อํานวยการ

-นายสมชัย วงศวัฒนศานต-

นายบวร วงศสินอุดม

ผูจัดการฝายธุรกิจ

-นายบวร วงศสินอุดม-

นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล

ผูจัดการฝายตรวจสอบระบบงาน

-นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล-

นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ

ผูจัดการฝายการคลัง

-นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ-

นางสาวภัทรลดา สงาแสง

ผูจัดการฝายกิจการรวมทุนและ
นักลงทุนสัมพันธ

-นางสาวภัทรลดา สงาแสง-

ผูรับมอบอํานาจ
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2.1.2

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

บริษัท เงินทุนกรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบ
หมายใหนายธวัชชัย เฮงรัศมี หรือ นายชายนอย เผื่อนโกสุม หรือ นายสมเกียรติ หัตถโกศล หรือ นายสมชัย วงศวัฒนศานต หรือ
นายบวร วงศสินอุดม หรือ นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล หรือ นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ หรือ นางสาวภัทรลดา สงาแสง เปนผูลง
ลายมื อ ชื่ อ กํ า กั บ เอกสารนี้ ไ ว ทุ ก หน า ด ว ย หากเอกสารใดไม มี ล ายมื อ ชื่ อ ของนายธวั ช ชั ย เฮงรั ศ มี หรื อ นายชายน อ ย
เผื่อนโกสุม หรือ นายสมเกียรติ หัตถโกศล หรือ นายสมชัย วงศวัฒนศานต หรือ นายบวร วงศสินอุดม หรือ นายชัยวัฒน ดํารงค
มงคลกุล หรือ นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ หรือ นางสาวภัทรลดา สงาแสง กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาได
รับรองความถูกตองของขอมูลไว
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายเคนเนธ ลี ไวท

กรรมการผูจัดการ

-นายเคนเนธ ลี ไวท-

นายภัค เพงศรี

กรรมการ

-นายภัค เพงศรี-

ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายธวัชชัย เฮงรัศมี

รองกรรมการอํานวยการ - ดานโรงกลั่น

-นายธวัชชัย เฮงรัศมี-

นายชายนอย เผื่อนโกสุม

รองกรรมการอํานวยการ - ดานการเงิน/
รักษาการผูจัดการฝายการเงิน

-นายชายนอย เผื่อนโกสุม-

นายสมเกียรติ หัตถโกศล

รองกรรมการอํานวยการ ดานธุรกิจและทรัพยากรบุคคล

-นายสมเกียรติ หัตถโกศล-

นายสมชัย วงศวัฒนศานต

ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและ
รักษาการผูจัดการฝายสํานักกรรมการ
อํานวยการ

-นายสมชัย วงศวัฒนศานต-

นายบวร วงศสินอุดม

ผูจัดการฝายธุรกิจ

-นายบวร วงศสินอุดม-

นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล

ผูจัดการฝายตรวจสอบระบบงาน

-นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล-

นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ

ผูจัดการฝายการคลัง

-นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ-

นางสาวภัทรลดา สงาแสง

ผูจัดการฝายกิจการรวมทุนและ
นักลงทุนสัมพันธ

-นางสาวภัทรลดา สงาแสง-

ผูรับมอบอํานาจ
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2.1.3

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

บริษัท บริหารสินทรัพยพลอย จํากัด

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบ
หมายใหนายธวัชชัย เฮงรัศมี หรือ นายชายนอย เผื่อนโกสุม หรือ นายสมเกียรติ หัตถโกศล หรือ นายสมชัย วงศวัฒนศานต หรือ
นายบวร วงศ สิ น อุ ด ม หรือ นายชัย วัฒ น ดํ ารงค ม งคลกุ ล หรือ นางสาวกรรณิ กา ศรีศิ ลปวงศ หรือ นางสาวภั ท รลดา สงาแสง
เป น ผู ล งลายมื อ ชื่ อ กํ ากั บ เอกสารนี้ ไ ว ทุ ก หน าด ว ย หากเอกสารใดไม มี ล ายมื อ ชื่ อ ของนายธวัช ชั ย เฮงรั ศมี หรื อ นายชายน อ ย
เผื่ อ นโกสุ ม หรื อ นายสมเกี ย รติ หั ต ถโกศล หรื อ นายสมชั ย วงศ วั ฒ นศานต หรื อ นายบวร วงศ สิ น อุ ด ม หรื อ นายชั ย วั ฒ น
ดํารงคมงคลกุล หรือ นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ หรือ นางสาวภัทรลดา สงาแสงกํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาได
รับรองความถูกตองของขอมูลไว
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นางสาวสุจิตพรรณ ล่ําซํา

กรรมการ

-นางสาวสุจิตพรรณ ล่ําซํา-

นางสาวเพียงใจ พุกกะคุปต

กรรมการ

-นางสาวเพียงใจ พุกกะคุปต-

นายริชารด อเลน คลากส

กรรมการ

-นายริชารด อเลน คลากส-

นายศิริพงษ กัลยาณรุจ

กรรมการ

-นายศิริพงษ กัลยาณรุจ-

นายอติพัฒน อัศวจินดา

กรรมการ

-นายอติพัฒน อัศวจินดา-

ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายธวัชชัย เฮงรัศมี

รองกรรมการอํานวยการ - ดานโรงกลั่น

-นายธวัชชัย เฮงรัศมี-

นายชายนอย เผื่อนโกสุม

รองกรรมการอํานวยการ - ดานการเงิน/
รักษาการผูจัดการฝายการเงิน

-นายชายนอย เผื่อนโกสุม-

นายสมเกียรติ หัตถโกศล

รองกรรมการอํานวยการ ดานธุรกิจและทรัพยากรบุคคล

-นายสมเกียรติ หัตถโกศล-

นายสมชัย วงศวัฒนศานต

ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและ
รักษาการผูจัดการฝายสํานักกรรมการ
อํานวยการ

-นายสมชัย วงศวัฒนศานต-

นายบวร วงศสินอุดม

ผูจัดการฝายธุรกิจ

-นายบวร วงศสินอุดม-

นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล

ผูจัดการฝายตรวจสอบระบบงาน

-นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล-

นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ

ผูจัดการฝายการคลัง

-นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ-

นางสาวภัทรลดา สงาแสง

ผูจัดการฝายกิจการรวมทุนและ
นักลงทุนสัมพันธ

-นางสาวภัทรลดา สงาแสง-

ผูรับมอบอํานาจ
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2.1.4

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจง
ในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลวเห็นวาไมมีเหตุอันควร
สงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบ
หมายใหนายธวัชชัย เฮงรัศมี หรือ นายชายนอย เผื่อนโกสุม หรือ นายสมเกียรติ หัตถโกศล หรือ นายสมชัย วงศวัฒนศานต หรือ
นายบวร วงศสินอุดม หรือ นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล หรือ นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ หรือ นางสาวภัทรลดา สงาแสงเปนผูลง
ลายมื อ ชื่ อ กํ า กั บ เอกสารนี้ ไ ว ทุ ก หน า ด ว ย หากเอกสารใดไม มี ล ายมื อ ชื่ อ ของนายธวั ช ชั ย เฮงรั ศ มี หรื อ นายชายน อ ย
เผื่ อ นโกสุ ม หรื อ นายสมเกี ย รติ หั ต ถโกศล หรื อ นายสมชั ย วงศ วั ฒ นศานต หรื อ นายบวร วงศ สิ น อุ ด ม หรื อ นายชั ย วั ฒ น
ดํารงคมงคลกุล หรือ นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ หรือ นางสาวภัทรลดา สงาแสง กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจา
ไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายประวิทย วรุตบางกูร

ประธานสายงาน บริหารกลาง

-นายประวิทย วรุตบางกูร-

นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล

ประธานสายงาน สินเชื่อพัฒนา
โครงการที่อยูอาศัย

-นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล-

ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายธวัชชัย เฮงรัศมี

รองกรรมการอํานวยการ - ดานโรงกลั่น

-นายธวัชชัย เฮงรัศมี-

นายชายนอย เผื่อนโกสุม

รองกรรมการอํานวยการ - ดานการเงิน/
รักษาการผูจัดการฝายการเงิน

-นายชายนอย เผื่อนโกสุม-

นายสมเกียรติ หัตถโกศล

รองกรรมการอํานวยการ ดานธุรกิจและทรัพยากรบุคคล

-นายสมเกียรติ หัตถโกศล-

นายสมชัย วงศวัฒนศานต

ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและ
รักษาการผูจัดการฝายสํานักกรรมการ
อํานวยการ

-นายสมชัย วงศวัฒนศานต-

นายบวร วงศสินอุดม

ผูจัดการฝายธุรกิจ

-นายบวร วงศสินอุดม-

นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล

ผูจัดการฝายตรวจสอบระบบงาน

-นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล-

นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ

ผูจัดการฝายการคลัง

-นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ-

นางสาวภัทรลดา สงาแสง

ผูจัดการฝายกิจการรวมทุนและ
นักลงทุนสัมพันธ

-นางสาวภัทรลดา สงาแสง-

ผูรับมอบอํานาจ
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2.1.5

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจง
ในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันที่ขาพเจาไดสอบทานแลวเห็นวาไมมีเหตุอันควร
สงสัยวาขอมูลดังกลาวจะไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาได
มอบหมายใหนายธวัชชัย เฮงรัศมี หรือ นายชายนอย เผื่อนโกสุม หรือ นายสมเกียรติ หัตถโกศล หรือ นายสมชัย วงศวัฒนศานต
หรือ นายบวร วงศสินอุดม หรือ นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล หรือ นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ หรือ นางสาวภัทรลดา สงาแสง
เป น ผู ล งลายมื อ ชื่ อ กํ ากั บ เอกสารนี้ ไ ว ทุ ก หน าด ว ย หากเอกสารใดไม มี ล ายมื อ ชื่ อ ของนายธวั ช ชั ย เฮงรั ศมี หรือ นายชายน อ ย
เผื่อนโกสุม หรือ นายสมเกียรติ หัตถโกศล หรือ นายสมชัย วงศวัฒนศานต หรือ นายบวร วงศสินอุดม หรือ นายชัยวัฒน ดํารงค
มงคลกุล หรือ นางสาวกรรณิ กา ศรีศิลปวงศ หรือ นางสาวภัทรลดา สงาแสงกํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาได
สอบทานแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายบรรยงค ล่ําซํา

กรรมการ

-นายบรรยงค ล่ําซํา-

นายบัณฑูร ล่ําซํา

กรรมการ

-นายบัณฑูร ล่ําซํา-

นายประสาร ไตรรัตนวรกุล

กรรมการ

-นายประสาร ไตรรัตนวรกุล-

นางสุจิตพรรณ ล่ําซํา

กรรมการ

-นางสุจิตพรรณ ล่ําซํา-

พลตํารวจเอกเภา สารสิน

กรรมการ

-พลตํารวจเอกเภา สารสิน-

หมอมราชวงศยงสวาสดิ์ กฤดากร

กรรมการ

-หมอมราชวงศยงสวาสดิ์ กฤดากร-

นายศุกรีย แกวเจริญ

กรรมการ

-นายศุกรีย แกวเจริญ-

นายอภิชัย จันทรเสน

กรรมการ

-นายอภิชัย จันทรเสน-

ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายธวัชชัย เฮงรัศมี

รองกรรมการอํานวยการ - ดานโรงกลั่น

-นายธวัชชัย เฮงรัศมี-

นายชายนอย เผื่อนโกสุม

รองกรรมการอํานวยการ - ดานการเงิน/
รักษาการผูจัดการฝายการเงิน

-นายชายนอย เผื่อนโกสุม-

นายสมเกียรติ หัตถโกศล

รองกรรมการอํานวยการ ดานธุรกิจและทรัพยากรบุคคล

-นายสมเกียรติ หัตถโกศล-

นายสมชัย วงศวัฒนศานต

ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและ
รักษาการผูจัดการฝายสํานักกรรมการ
อํานวยการ

-นายสมชัย วงศวัฒนศานต-

ผูรับมอบอํานาจ
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บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

นายบวร วงศสินอุดม

ผูจัดการฝายธุรกิจ

-นายบวร วงศสินอุดม-

นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล

ผูจัดการฝายตรวจสอบระบบงาน

-นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล-

นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ

ผูจัดการฝายการคลัง

-นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ-

นางสาวภัทรลดา สงาแสง

ผูจัดการฝายกิจการรวมทุนและ
นักลงทุนสัมพันธ

-นางสาวภัทรลดา สงาแสง-
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2.1.6

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบ
หมายใหนายธวัชชัย เฮงรัศมี หรือ นายชายนอย เผื่อนโกสุม หรือ นายสมเกียรติ หัตถโกศล หรือ นายสมชัย วงศวัฒนศานต หรือ
นายบวร วงศสินอุดม หรือ นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล หรือ นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ หรือ นางสาวภัทรลดา สงาแสงเปนผูลง
ลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายธวัชชัย เฮงรัศมี หรือ นายชายนอย เผื่อนโกสุม หรือ
นายสมเกียรติ หัตถโกศล หรือ นายสมชัย วงศวัฒนศานต หรือ นายบวร วงศสินอุดม หรือ นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล หรือ นาง
สาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ หรือ นางสาวภัทรลดา สงาแสงกํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของ
ขอมูลไว
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายสมหมาย ภาษี

กรรมการ

-นายสมหมาย ภาษี-

พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร

กรรมการ

-พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร-

พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา

กรรมการ

-พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา-

พลเอกแปง มาลากุล ณ อยุธยา

กรรมการ

-พลเอกแปง มาลากุล ณ อยุธยา-

นายบดี จุณณานนท

กรรมการ

-นายบดี จุณณานนท-

นายไพบูลย ลิมปพยอม

กรรมการ

-นายไพบูลย ลิมปพยอม-

นายศิโรตม สวัสดิ์พาณิชย

กรรมการ

-นายศิโรตม สวัสดิ์พาณิชย-

นายอมร อัศวานันท

กรรมการ

-นายอมร อัศวานันท-

นายคัมภีร แกวเจริญ

กรรมการ

-นายคัมภีร แกวเจริญ-

นายสุภัค ศิวะรักษ

กรรมการ

-นายสุภัค ศิวะรักษ-

นายสมใจนึก เองตระกูล

กรรมการ

-นายสมใจนึก เองตระกูล-

นายวุฒิพันธุ วิชัยรัตน

กรรมการ

-นายวุฒิพันธุ วิชัยรัตน-

นางจันทรา บูรณฤกษ

กรรมการ

-นางจันทรา บูรณฤกษ-

นายไกรทิพย ไกรฤกษ

กรรมการ

-นายไกรทิพย ไกรฤกษ-

นายไมเคิล แอนดูรว เฮก

กรรมการ

-นายไมเคิล แอนดูรว เฮก-

นายราจัน ราจู กานกิปาติ

กรรมการ

-นายราจัน ราจู กานกิปาติ-
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ชื่อ

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายธวัชชัย เฮงรัศมี

รองกรรมการอํานวยการ - ดานโรงกลั่น

-นายธวัชชัย เฮงรัศมี-

นายชายนอย เผื่อนโกสุม

รองกรรมการอํานวยการ - ดานการเงิน/
รักษาการผูจัดการฝายการเงิน

-นายชายนอย เผื่อนโกสุม-

นายสมเกียรติ หัตถโกศล

รองกรรมการอํานวยการ ดานธุรกิจและทรัพยากรบุคคล

-นายสมเกียรติ หัตถโกศล-

นายสมชัย วงศวัฒนศานต

ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและ
รักษาการผูจัดการฝายสํานักกรรมการ
อํานวยการ

-นายสมชัย วงศวัฒนศานต-

นายบวร วงศสินอุดม

ผูจัดการฝายธุรกิจ

-นายบวร วงศสินอุดม-

นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล

ผูจัดการฝายตรวจสอบระบบงาน

-นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล-

นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ

ผูจัดการฝายการคลัง

-นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ-

นางสาวภัทรลดา สงาแสง

ผูจัดการฝายกิจการรวมทุนและ
นักลงทุนสัมพันธ

-นางสาวภัทรลดา สงาแสง-

ผูรับมอบอํานาจ
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2.1.7

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจง
ในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลวเห็นวาไมมีเหตุอันควร
สงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบ
หมายใหนายธวัชชัย เฮงรัศมี หรือ นายชายนอย เผื่อนโกสุม หรือ นายสมเกียรติ หัตถโกศล หรือ นายสมชัย วงศวัฒนศานต หรือ
นายบวร วงศสินอุดม หรือ นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล หรือ นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ หรือ นางสาวภัทรลดา สงาแสงเปนผูลง
ลายมื อ ชื่ อ กํ า กั บ เอกสารนี้ ไ ว ทุ ก หน า ด ว ย หากเอกสารใดไม มี ล ายมื อ ชื่ อ ของนายธวั ช ชั ย เฮงรั ศ มี หรื อ นายชายน อ ย
เผื่อนโกสุม หรือ นายสมเกียรติ หัตถโกศล หรือ นายสมชัย วงศวัฒนศานต หรือ นายบวร วงศสินอุดม หรือ นายชัยวัฒน ดํารงค
มงคลกุล หรือ นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ หรือ นางสาวภัทรลดา สงาแสง กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาได
สอบทานแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

นายกกรรมการ

-นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา-

นายวิชิต สุรพงษชัย

ประธานกรรมการบริหาร

-นายวิชิต สุรพงษชัย-

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

กรรมการผูจัดการใหญ

-คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม-

นายบดินทร อัศวาณิชย

กรรมการ

-นายบดินทร อัศวาณิชย-

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ

กรรมการ

-นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ-

ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายธวัชชัย เฮงรัศมี

รองกรรมการอํานวยการ - ดานโรงกลั่น

-นายธวัชชัย เฮงรัศมี-

นายชายนอย เผื่อนโกสุม

รองกรรมการอํานวยการ - ดานการเงิน/
รักษาการผูจัดการฝายการเงิน

-นายชายนอย เผื่อนโกสุม-

นายสมเกียรติ หัตถโกศล

รองกรรมการอํานวยการ ดานธุรกิจและทรัพยากรบุคคล

-นายสมเกียรติ หัตถโกศล-

นายสมชัย วงศวัฒนศานต

ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและ
รักษาการผูจัดการฝายสํานักกรรมการ
อํานวยการ

-นายสมชัย วงศวัฒนศานต-

นายบวร วงศสินอุดม

ผูจัดการฝายธุรกิจ

-นายบวร วงศสินอุดม-

นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล

ผูจัดการฝายตรวจสอบระบบงาน

-นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล-

นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ

ผูจัดการฝายการคลัง

-นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ-

นางสาวภัทรลดา สงาแสง

ผูจัดการฝายกิจการรวมทุนและ
นักลงทุนสัมพันธ

-นางสาวภัทรลดา สงาแสง-

ผูรับมอบอํานาจ
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2.1.8

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

บริษัทเงินทุน กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจง
ในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลวเห็นวาไมมีเหตุอันควร
สงสัยวาขอมูลดังกลาวจะไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาจึง
ไดมอบหมายใหนายธวัชชัย เฮงรัศมี หรือ นายชายนอย เผื่อนโกสุม หรือ นายสมเกียรติ หัตถโกศล หรือ นายสมชัย วงศวัฒนศานต
หรือ นายบวร วงศสินอุดม หรือ นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล หรือ นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ หรือ นางสาวภัทรลดา สงาแสง
เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายธวัชชัย เฮงรัศมี หรือ นายชายนอย เผื่อนโกสุม
หรือ นายสมเกียรติ หัตถโกศล หรือ นายสมชัย วงศวัฒนศานต หรือ นายบวร วงศสินอุดม หรือ นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล หรือ
นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ หรือ นางสาวภัทรลดา สงาแสง กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลว
ดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายวิโรจน เศรษฐปราโมทย

ประธานคณะกรรมการบริหาร

-นายวิโรจน เศรษฐปราโมทย-

นายประนาท ชูโต

กรรมการผูจัดการ

-นายประนาท ชูโต-

นายประเสริฐ ตันชัชชะ

กรรมการที่ปรึกษา

-นายประเสริฐ ตันชัชชะ-

นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล

กรรมการ

-นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล-

ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายธวัชชัย เฮงรัศมี

รองกรรมการอํานวยการ - ดานโรงกลั่น

-นายธวัชชัย เฮงรัศมี-

นายชายนอย เผื่อนโกสุม

รองกรรมการอํานวยการ - ดานการเงิน/
รักษาการผูจัดการฝายการเงิน

-นายชายนอย เผื่อนโกสุม-

นายสมเกียรติ หัตถโกศล

รองกรรมการอํานวยการ ดานธุรกิจและทรัพยากรบุคคล

-นายสมเกียรติ หัตถโกศล-

นายสมชัย วงศวัฒนศานต

ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและ
รักษาการผูจัดการฝายสํานักกรรมการ
อํานวยการ

-นายสมชัย วงศวัฒนศานต-

นายบวร วงศสินอุดม

ผูจัดการฝายธุรกิจ

-นายบวร วงศสินอุดม-

นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล

ผูจัดการฝายตรวจสอบระบบงาน

-นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล-

นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ

ผูจัดการฝายการคลัง

-นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ-

นางสาวภัทรลดา สงาแสง

ผูจัดการฝายกิจการรวมทุนและ
นักลงทุนสัมพันธ

-นางสาวภัทรลดา สงาแสง-
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2.1.9

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจง
ในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลวเห็นวาไมมีเหตุอันควร
สงสัยวาขอมูลดังกลาวจะไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาจึง
ไดมอบหมายใหนายธวัชชัย เฮงรัศมี หรือ นายชายนอย เผื่อนโกสุม หรือ นายสมเกียรติ หัตถโกศล หรือ นายสมชัย วงศวัฒนศานต
หรือ นายบวร วงศสินอุดม หรือ นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล หรือ นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ หรือ นางสาวภัทรลดา สงาแสง
เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายธวัชชัย เฮงรัศมี หรือ นายชายนอย เผื่อนโกสุม
หรือ นายสมเกียรติ หัตถโกศล หรือ นายสมชัย วงศวัฒนศานต หรือ นายบวร วงศสินอุดม หรือ นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล หรือ
นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ หรือ นางสาวภัทรลดา สงาแสง กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลว
ดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายกฤตย รัตนรักษ

ประธานกรรมการ

-นายกฤตย รัตนรักษ-

นายเอกศักดิ์ ภูริผล

กรรมการ

-นายเอกศักดิ์ ภูริผล-

นายจําลอง อติกุล

กรรมการ

-นายจําลอง อติกุล-

ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายธวัชชัย เฮงรัศมี

รองกรรมการอํานวยการ - ดานโรงกลั่น

-นายธวัชชัย เฮงรัศมี-

นายชายนอย เผื่อนโกสุม

รองกรรมการอํานวยการ - ดานการเงิน/
รักษาการผูจัดการฝายการเงิน

-นายชายนอย เผื่อนโกสุม-

นายสมเกียรติ หัตถโกศล

รองกรรมการอํานวยการ ดานธุรกิจและทรัพยากรบุคคล

-นายสมเกียรติ หัตถโกศล-

นายสมชัย วงศวัฒนศานต

ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและ
รักษาการผูจัดการฝายสํานักกรรมการ
อํานวยการ

-นายสมชัย วงศวัฒนศานต-

นายบวร วงศสินอุดม

ผูจัดการฝายธุรกิจ

-นายบวร วงศสินอุดม-

นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล

ผูจัดการฝายตรวจสอบระบบงาน

-นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล-

นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ

ผูจัดการฝายการคลัง

-นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ-

นางสาวภัทรลดา สงาแสง

ผูจัดการฝายกิจการรวมทุนและ
นักลงทุนสัมพันธ

-นางสาวภัทรลดา สงาแสง-
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บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

2.1.10 ธนาคาร นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบ
หมายใหนายธวัชชัย เฮงรัศมี หรือ นายชายนอย เผื่อนโกสุม หรือ นายสมเกียรติ หัตถโกศล หรือ นายสมชัย วงศวัฒนศานต หรือ
นายบวร วงศสินอุดม หรือ นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล หรือ นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ หรือ นางสาวภัทรลดา สงาแสงเปนผูลง
ลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายธวัชชัย เฮงรัศมี หรือ นายชายนอย เผื่อนโกสุม หรือ
นายสมเกียรติ หัตถโกศล หรือ นายสมชัย วงศวัฒนศานต หรือ นายบวร วงศสินอุดม หรือ นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล หรือ นาง
สาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ หรือ นางสาวภัทรลดา สงาแสง กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของ
ขอมูลไว
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายสุวิทย เมษินทรีย

กรรมการ

-นายสุวิทย เมษินทรีย-

นายอดิศักดิ์ ตันติวรวงศ

กรรมการ

-นายอดิศักดิ์ ตันติวรวงศ-

นายสมพล เกียรติไพบูลย

กรรมการ

-นายสมพล เกียรติไพบูลย-

ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายธวัชชัย เฮงรัศมี

รองกรรมการอํานวยการ - ดานโรงกลั่น

-นายธวัชชัย เฮงรัศมี-

นายชายนอย เผื่อนโกสุม

รองกรรมการอํานวยการ - ดานการเงิน/
รักษาการผูจัดการฝายการเงิน

-นายชายนอย เผื่อนโกสุม-

นายสมเกียรติ หัตถโกศล

รองกรรมการอํานวยการ ดานธุรกิจและทรัพยากรบุคคล

-นายสมเกียรติ หัตถโกศล-

นายสมชัย วงศวัฒนศานต

ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและ
รักษาการผูจัดการฝายสํานักกรรมการ
อํานวยการ

-นายสมชัย วงศวัฒนศานต-

นายบวร วงศสินอุดม

ผูจัดการฝายธุรกิจ

-นายบวร วงศสินอุดม-

นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล

ผูจัดการฝายตรวจสอบระบบงาน

-นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล-

นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ

ผูจัดการฝายการคลัง

-นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ-

นางสาวภัทรลดา สงาแสง

ผูจัดการฝายกิจการรวมทุนและ
นักลงทุนสัมพันธ

-นางสาวภัทรลดา สงาแสง-

ผูรับมอบอํานาจ
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2.1.11 บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจง
ในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลวเห็นวาไมมีเหตุอันควร
สงสัยวาขอมูลดังกลาวจะไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาได
มอบหมายใหนายธวัชชัย เฮงรัศมี หรือ นายชายนอย เผื่อนโกสุม หรือ นายสมเกียรติ หัตถโกศล หรือ นายสมชัย วงศวัฒนศานต
หรือ นายบวร วงศสินอุดม หรือ นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล หรือ นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ หรือ นางสาวภัทรลดา สงาแสง
เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายธวัชชัย เฮงรัศมี หรือ นายชายนอย เผื่อนโกสุม
หรือ นายสมเกียรติ หัตถโกศล หรือ นายสมชัย วงศวัฒนศานต หรือ นายบวร วงศสินอุดม หรือ นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล หรือ
นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ หรือ นางสาวภัทรลดา สงาแสง กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลว
ดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายชนินทร รุนสําราญ

กรรมการผูจัดการ

-นายชนินทร รุนสําราญ-

นายวิเชษฐ วรกุล

รองกรรมการผูจัดการ

-นายวิเชษฐ วรกุล-

นายศิลปชัย คฤหรัตน

กรรมการ

-นายศิลปชัย คฤหรัตน-

นายสมนา ศิกษมัต

กรรมการ

-นายสมนา ศิกษมัต-

นายสมศักดิ์ ศิริจรรยา

กรรมการ

-นายสมศักดิ์ ศิริจรรยา-

ชื่อ
ผูรับมอบอํานาจ
นายธวัชชัย เฮงรัศมี

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

รองกรรมการอํานวยการ - ดานโรงกลั่น

-นายธวัชชัย เฮงรัศมี-

นายชายนอย เผื่อนโกสุม

รองกรรมการอํานวยการ - ดานการเงิน/
รักษาการผูจัดการฝายการเงิน

-นายชายนอย เผื่อนโกสุม-

นายสมเกียรติ หัตถโกศล

รองกรรมการอํานวยการ ดานธุรกิจและทรัพยากรบุคคล

-นายสมเกียรติ หัตถโกศล-

นายสมชัย วงศวัฒนศานต

ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและ
รักษาการผูจัดการฝายสํานักกรรมการ
อํานวยการ

-นายสมชัย วงศวัฒนศานต-

นายบวร วงศสินอุดม

ผูจัดการฝายธุรกิจ

-นายบวร วงศสินอุดม-

นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล

ผูจัดการฝายตรวจสอบระบบงาน

-นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล-

นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ

ผูจัดการฝายการคลัง

-นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ-

นางสาวภัทรลดา สงาแสง

ผูจัดการฝายกิจการรวมทุนและ
นักลงทุนสัมพันธ

-นางสาวภัทรลดา สงาแสง-
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2.1.12 บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบ
หมายใหนายธวัชชัย เฮงรัศมี หรือ นายชายนอย เผื่อนโกสุม หรือ นายสมเกียรติ หัตถโกศล หรือ นายสมชัย วงศวัฒนศานต หรือ
นายบวร วงศสินอุดม หรือ นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล หรือ นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ หรือ นางสาวภัทรลดา สงาแสงเปนผูลง
ลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายธวัชชัย เฮงรัศมี หรือ นายชายนอย เผื่อนโกสุม หรือ
นายสมเกียรติ หัตถโกศล หรือ นายสมชัย วงศวัฒนศานต หรือ นายบวร วงศสินอุดม หรือ นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล หรือ นาง
สาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ หรือ นางสาวภัทรลดา สงาแสง กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของ
ขอมูลไว
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายปลิว มังกรกนก

กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร

-นายปลิว มังกรกนก-

นายพิชัย ฉันทวีระชาติ

กรรมการและกรรมการอํานวยการ

-นายพิชัย ฉันทวีระชาติ-

นายยูกิโอะ มัสซึนากะ

กรรมการ

-นายยูกิโอะ มัสซึนากะ-

นายปง เช็ง

กรรมการ

-นายปง เช็ง-

ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายธวัชชัย เฮงรัศมี

รองกรรมการอํานวยการ - ดานโรงกลั่น

-นายธวัชชัย เฮงรัศมี-

นายชายนอย เผื่อนโกสุม

รองกรรมการอํานวยการ - ดานการเงิน/
รักษาการผูจัดการฝายการเงิน

-นายชายนอย เผื่อนโกสุม-

นายสมเกียรติ หัตถโกศล

รองกรรมการอํานวยการ ดานธุรกิจและทรัพยากรบุคคล

-นายสมเกียรติ หัตถโกศล-

นายสมชัย วงศวัฒนศานต

ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและ
รักษาการผูจัดการฝายสํานักกรรมการ
อํานวยการ

-นายสมชัย วงศวัฒนศานต-

นายบวร วงศสินอุดม

ผูจัดการฝายธุรกิจ

-นายบวร วงศสินอุดม-

นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล

ผูจัดการฝายตรวจสอบระบบงาน

-นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล-

นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ

ผูจัดการฝายการคลัง

-นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ-

นางสาวภัทรลดา สงาแสง

ผูจัดการฝายกิจการรวมทุนและ
นักลงทุนสัมพันธ

-นางสาวภัทรลดา สงาแสง-

ผูรับมอบอํานาจ
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2.1.13 มอริเชียส ไทยออยล ซีเอชซี (Mauritus Thaioil CHC)
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลวเห็นวาไมมีเหตุอันควร
สงสัยวาขอมูลดังกลาวจะไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาได
มอบหมายใหนายธวัชชัย เฮงรัศมี หรือ นายชายนอย เผื่อนโกสุม หรือ นายสมเกียรติ หัตถโกศล หรือ นายสมชัย วงศวัฒนศานต
หรือ นายบวร วงศสินอุดม หรือ นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล หรือ นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ หรือ นางสาวภัทรลดา สงาแสง
เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายธวัชชัย เฮงรัศมี หรือ นายชายนอย เผื่อนโกสุม
หรือ นายสมเกียรติ หัตถโกศล หรือ นายสมชัย วงศวัฒนศานต หรือ นายบวร วงศสินอุดม หรือ นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล หรือ
นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ หรือ นางสาวภัทรลดา สงาแสง กํากับ ไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ ขาพเจาไดสอบทานแลว
ดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายเคิรก อเล็กซานเดอร

กรรมการ

-นายเคิรก อเล็กซานเดอร-

นายโรเบิรต แม็คคารที้

กรรมการ

-นายโรเบิรต แม็คคารที้-

ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายธวัชชัย เฮงรัศมี

รองกรรมการอํานวยการ - ดานโรงกลั่น

-นายธวัชชัย เฮงรัศมี-

นายชายนอย เผื่อนโกสุม

รองกรรมการอํานวยการ - ดานการเงิน/
รักษาการผูจัดการฝายการเงิน

-นายชายนอย เผื่อนโกสุม-

นายสมเกียรติ หัตถโกศล

รองกรรมการอํานวยการ ดานธุรกิจและทรัพยากรบุคคล

-นายสมเกียรติ หัตถโกศล-

นายสมชัย วงศวัฒนศานต

ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและ
รักษาการผูจัดการฝายสํานักกรรมการ
อํานวยการ

-นายสมชัย วงศวัฒนศานต-

นายบวร วงศสินอุดม

ผูจัดการฝายธุรกิจ

-นายบวร วงศสินอุดม-

นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล

ผูจัดการฝายตรวจสอบระบบงาน

-นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล-

นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ

ผูจัดการฝายการคลัง

-นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ-

นางสาวภัทรลดา สงาแสง

ผูจัดการฝายกิจการรวมทุนและ
นักลงทุนสัมพันธ

-นางสาวภัทรลดา สงาแสง-

ผูรับมอบอํานาจ
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2.2

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

การรับรองโดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพยที่เจาของหลักทรัพยไดระบุไวในรางหนังสือชี้ชวน
ฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจา
ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา
(1)

งบการเงิน และขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของรางหนังสือชี้ชวน ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว

(2)

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูล
ในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว

(3)

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2547
ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของ
บริษัทและบริษัทยอย
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ดร. ปติ ยิ้มประเสริฐ

กรรมการ/กรรมการอํานวยการ

-ดร. ปติ ยิ้มประเสริฐ-

นายชายนอย เผื่อนโกสุม

รองกรรมการอํานวยการ - ดานการเงิน/
รักษาการผูจัดการฝายการเงิน

-นายชายนอย เผื่อนโกสุม-

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมี
เหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายมนู เลียวไพโรจน

กรรมการ

-นายมนู เลียวไพโรจน -

นายสมชาย วงศสวัสดิ์

กรรมการ

-นายสมชาย วงศสวัสดิ์-

นายเชิดพงษ สิริวิชช

กรรมการ

-นายเชิดพงษ สิริวิชช-

นายพละ สุขเวช

กรรมการ

-นายพละ สุขเวช-

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ

กรรมการ

-นายประเสริฐ บุญสัมพันธ-
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บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายไกรทิพย ไกรฤกษ

กรรมการ

-นายไกรทิพย ไกรฤกษ-

นายเดวิด อาร คุก

กรรมการ

-นายเดวิด อาร คุก-

นายบรรลือ ฉันทาดิศัย

กรรมการ

-นายบรรลือ ฉันทาดิศัย-

นายศิริชัย สมบัติศิริ

กรรมการ

-นายศิริชัย สมบัติศิริ-

นายวัชรา ตันตริยานนท

กรรมการ

-นายวัชรา ตันตริยานนท-

นายปลิว มังกรกนก

กรรมการ

-นายปลิว มังกรกนก-
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3.

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ขอรับรองวาขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือ
ชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน
ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ม.ล. ชโยทิต กฤดากร

กรรมการผูจัดการ

-ม.ล. ชโยทิต กฤดากร-

นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว

กรรมการผูจัดการ

-นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว-

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายวราห สุจริตกุล

กรรมการผูจัดการ

-นายวราห สุจริตกุล-

นายพิธาดา วัชรศิริธรรม

กรรมการ

-นายพิธาดา วัชรศิริธรรม-

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายวีรวัฒน ชุติเชษฐพงศ

กรรมการ

-นายวีรวัฒน ชุติเชษฐพงศ-

นายสุวิทย มาไพศาลสิน

กรรมการ

-นายสุวิทย มาไพศาลสิน-
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