บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)
Rajthanee Hospital Public Company Limited
สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล

บริ ษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี'ชวนฉบับนี' แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอ
รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู ้ ืนสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
นอกจากนี' ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ นและข้อมูลทางการเงิ นที ประกอบเป็ นส่ วนหนึ งของหนังสื อชี' ชวน ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญเกียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้บริ ษทั มี ระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที ดี เพือให้แน่ ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผย
ข้อมูลในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญทั'งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั'งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิ
ตามระบบดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตาม
ระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที 30 มีนาคม 2559 ต่อผูส้ อบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลียนแปลงทีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั'งการกระทําทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี' เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั'งหมดเป็ นเอกสารชุดเดี ยวกันกับที ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ให้ นายแพทย์วชิ ระ วุฒิกุลประพันธ์ หรื อ นายแพทย์นพดล นพคุ ณ หรื อ นางสาวพิชญ์ระพี
ประสิ ทธิ@หิรัญ เป็ นผูล้ งลายมือชือกํากับเอกสารนี'ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ นายแพทย์วชิระ วุฒิกุล
ประพันธ์ หรื อนายแพทย์นพดล นพคุ ณ หรื อ นางสาวพิชญ์ระพี ประสิ ทธิ@ หิ รัญ กํากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที
ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
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บริ ษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)
ชือ-นามสกุล

ตําแหน่ ง

ลายมือชือ

A

นายแพทย์วชิระ วุฒิกลุ ประพันธ์

กรรมการ และ กรรมการบริ หาร

นายแพทย์ วชิ ระ วุฒิกลุ ประพันธ์

B

นายแพทย์นพดล นพคุณ

กรรมการ และ กรรมการบริ หาร

นายแพทย์ นพดล นพคุณ

C

แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกลุ ประพันธ์

กรรมการ และ กรรมการบริ หาร

แพทย์ หญิงพรทิ พย์ วุฒิกลุ ประพันธ์

D

นางสาวศิริพร อานนทเสถียร

5

นายยอดชาย เลาะหมุด

6

นางสาวสุภาพ เชียวสาริ กิจ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ ด้านคุณภาพและสถิติ

นางสาวศิริพร อานนทเสถียร
นายยอดชาย เลาะหมุด
นางสาวสุภาพ เชี* ยวสาริ กิจ

ผู้รับมอบอํานาจ
ชือ-นามสกุล

ตําแหน่ ง

ลายมือชือ

A

นายแพทย์วชิระ วุฒิกลุ ประพันธ์

กรรมการ และ กรรมการบริ หาร

นายแพทย์ วชิ ระ วุฒิกลุ ประพันธ์

B

นายแพทย์นพดล นพคุณ

กรรมการ และ กรรมการบริ หาร

นายแพทย์ นพดล นพคุณ

C

นางสาวพิชญ์ระพี ประสิ ทธิ@หิรัญ

กรรมการ และ กรรมการบริ หาร

นางสาวพิชญ์ ระพี ประสิ ทธิ+ หิรัญ
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บริ ษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี'ชวนฉบับนี' แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ ษทั ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ น
เท็จ ทําให้ผอู ้ ืนสําคัญผิด หรื อขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
ในการนี' เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั'งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอนั
ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทําให้ผอู ้ ืนสําคัญผิด หรื อขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายแพทย์วชิระ วุฒิกลุ ประพันธ์ หรื อ นายแพทย์นพดล นพคุณ หรื อ นางสาวพิชญ์ระพี ประสิ ทธิ@
หิ รัญ เป็ นผูล้ งลายมือชือกํากับเอกสารนี'ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ นายแพทย์วชิระ วุฒิกลุ ประพันธ์
หรื อ นายแพทย์นพดล นพคุณ หรื อ นางสาวพิชญ์ระพี ประสิ ทธิ@หิรัญ กํากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข้าพเจ้าได้รับ
รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ส่ วนที 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล หน้า 3

บริ ษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

ชือ-นามสกุล

ตําแหน่ ง

1 นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณี รัตน์

ประธานกรรมการและประธาน

ลายมือชือ
นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณี รัตน์

กรรมการตรวจสอบ
2 นางสมร ประสิ ทธิ@หิรัญ

กรรมการ

นางสมร ประสิ ทธิ+ หิรัญ

3 นายจรู ญศักดิ@ ศรี โภชน์สมบูรณ์

กรรมการ

นายจรู ญศักดิ+ ศรี โภชน์ สมบูรณ์

4 นางสาวพิชญ์ระพี ประสิ ทธิ@หิรัญ

กรรมการ

นางสาวพิชญ์ ระพี ประสิ ทธิ+ หิรัญ

5 นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

นายศรั ณย์ สุภัคศรั ณย์

6 นายธีระศักดิ@ ณ ระนอง

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

นายธี ระศักดิ+ ณ ระนอง

ผู้รับมอบอํานาจ
ชือ-นามสกุล

ตําแหน่ ง

ลายมือชือ

A

นายแพทย์วชิระ วุฒิกลุ ประพันธ์

กรรมการ และ กรรมการบริ หาร

นายแพทย์ วชิ ระ วุฒิกลุ ประพันธ์

B

นายแพทย์นพดล นพคุณ

กรรมการ และ กรรมการบริ หาร

นายแพทย์ นพดล นพคุณ

C

นางสาวพิชญ์ระพี ประสิ ทธิ@หิรัญ

กรรมการ และ กรรมการบริ หาร

นางสาวพิชญ์ ระพี ประสิ ทธิ+ หิรัญ
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บริ ษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้าพเจ้าในฐานะทีปรึ กษาทางการเงินของบริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูล
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี'ชวนฉบับนี' แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะที
ปรึ กษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผูอ้ ืนสําคัญผิด หรื อขาดข้อมูลที
ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
ลําดับ

ชือ-นามสกุล

ตําแหน่ง

ลายมือชือ

A

นางอัศวินี ไตลังคะ

กรรมการ

นางอัศวินี ไตลังคะ

B

นางสาวสุวภา เจริ ญยิง

กรรมการ

นางสาวสุวภา เจริ ญยิ*ง
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