แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ (แบบ 69-1)

บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน)
LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ9มทุนจํานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่ าที9ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
แบ่งเป็ น
1) หุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 180,000,000 หุ้น (รวมถึงหุ้นสามัญทีเหลือจากการเสนอขายต่อกรรมการ
และ/หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ) เสนอขายต่อประชาชน
โดยการจัดสรรหุ้นให้ แก่ประชาชนขึ 4นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
2) หุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 20,000,000 หุ้น เสนอขายต่อกรรมการ และ/หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และ/หรื อ
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นให้ แก่กรรมการ และ/หรื อผู้บริหารของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
ขึ 4นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทฯ
ราคาเสนอขายหุ้นละ 5.00 บาท
ระยะเวลาจองซือG
วันที 16, 19-21 ตุลาคม 2558
ที9ปรึกษาทางการเงิน และ ผู้จัดการการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
วันที9ย9 นื แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่ างหนังสือชีชG วน
วันที 6 พฤษภาคม 2558
วันที9แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชีชG วนมีผลบังคับใช้
วันที 14 ตุลาคม 2558
คําเตือน :
“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกียวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงือนไขของหลักทรัพย์
รวมทังความเหมาะสมในการลงทุ
4
น และความเสียงทีเกียวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลบังคับใช้ ของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และหนังสือชี 4ชวนนี 4 มิได้ เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกํา กับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํา กับตลาดทุน หรื อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ ลงทุนในหลักทรัพย์ทีเสนอขาย หรือมิได้ ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์
ทีเสนอขาย หรือรับรองความครบถ้ วนและถูกต้ องของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี 4ชวนแต่อย่างใด ทังนี
4 4
การรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี 4ชวนนี 4เป็ นความรับผิดชอบของผู้เสนอ
ขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี 4ชวนมีข้อความหรือรายการทีเป็ นเท็จ หรือขาดข้ อความทีควรต้ องแจ้ งใน
สาระสํ า คัญ ผู้ ถื อ หลัก ทรั พ ย์ ที ไ ด้ ซื อ4 หลัก ทรั พ ย์ ไ ม่ เ กิ น หนึ ง ปี นั บ แต่ วัน ที แ บบแสดงรายการข้ อมูล การเสนอขายหลัก ทรั พ ย์ แ ละหนั ง สื อ
ชีช4 วนมีผ ลใช้ บังคับ และยังเป็ นเจ้ า ของหลัก ทรั พย์ อ ยู่ มีสิท ธิ เ รี ย กร้ องค่า เสีย หายจากบริ ษั ท หรื อเจ้ า ของหลัก ทรั พย์ ไ ด้ ต ามมาตรา 82 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทังนี
4 4 ภายในหนึงปี นับแต่วนั ทีได้ ร้ ูหรื อควรจะได้ ร้ ูว่าแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์และหนังสือชี 4ชวนเป็ นเท็จหรือขาดข้ อความทีควรแจ้ งในสาระสําคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันทีแ บบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือ
ชี 4ชวนดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับ”
บุคคลทัว ไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายและหนังสือชี 4ชวนทียืนต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ ทีศนู ย์สารนิเทศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที 333/3 ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทําการของสํานักงานระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรื อทาง
http://www.sec.or.th

คําเตือน : การลงทุนมีความเสี9ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่ อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

ส่ วนที9 1

ข้ อมูลสรุ ป

ส่ วนที9 2

บริษัทที9ออกหลักทรัพย์
ส่ วนที9 2.1 วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
ส่ วนที9 2.2 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปั จจัยความเสีย ง
4. การวิจยั และพัฒนา
5. ทรัพย์สนิ ทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
6. โครงการในอนาคต
7. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
8. ข้ อมูลสําคัญอืน
ส่ วนที9 2.3 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
9. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
10. โครงสร้ างการจัดการ
11. การกํากับดูแลกิจการ
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม
13. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสีย ง
14. รายการระหว่างกัน
ส่ วนที9 2.4 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
15. ข้ อมูลทางการเงินทีสาํ คัญ
16. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ

ส่ วนที9 3

ข้ อมูลเกี9ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ทีเสนอขาย
2. ข้ อจํากัดการโอนหลักทรัพย์ทีเสนอขาย
3. ทีมาของการกําหนดราคาหลักทรัพย์ทีเสนอขาย
4. ข้ อมูลทางการเงินเพือประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเ สนอขาย
5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
6. การจอง การจําหน่าย และการจัดสรร

หน้ า
1-1

2-1
2-2
2-11
2-68
2-77
2-78
2-86
2-91
2-92
2-93
2-104
2-117
2-136
2-141
2-149
2-177
2-206

3-1
3-5
3-5
3-6
3-6
3-6

ส่ วนที9 4

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ
รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริ ษัทย่อย
รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกํากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
รายละเอียดเกียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ
งบการเงินประจําปี สิ 4นสุดวันที 31 ธันวาคม 2555-2557
งบการเงินงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 สิ 4นสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2558

เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 6

4-1

คํานิยามและคําอธิบายคําย่ อ
กองทุนรวม BSF

หมายถึง กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์บิสสิเนส สแตรทิจิกฟั นด์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัทฯ หรื อ LPH

หมายถึง บริ ษัท โรงพยาบาล ลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) หรื อ Ladprao General
Hospital Public Company Limited

โรงพยาบาลฯ

หมายถึง โรงพยาบาลลาดพร้ าว

สํานักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ABMC

หมายถึง บริ ษัท ศูนย์บริ หารจัดการธุรกิจแห่งเอเซีย จํากัด

Accreditation

หมายถึง การรับรองมาตรฐาน

Adjusted Relative Weight
(AdjRW)

หมายถึง ค่านํ 4าหนักสัมพัทธ์ของผู้ป่วยปรับตามวันนอนมาตรฐาน

ALTC

หมายถึง บริ ษัท ศูนย์การเรี ยนรู้ และฝึ กอบรมแห่งเอเซีย จํากัด

AMARC

หมายถึง บริ ษัท ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทางการแพทย์และการเกษตรแห่ง
เอเชีย จํากัด

ASEAN Economic Community
(AEC)

หมายถึง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Diagnosis Related Groups
(DRGs)

หมายถึง กลุม่ วินิจฉัยโรคร่วม ซึง หมายถึงการจัดกลุม่ โรคทีมีต้นทุนในการ
ให้ บริ การใกล้ เคียงกันมาไว้ เป็ นกลุม่ เดียวกัน แต่ละกลุม่ จะมีคา่ นํ 4าหนัก
ประจํากลุม่ ซึง แปรผันได้ ตามจํานวนวันทีนอนพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล

General Hospital

หมายถึง โรงพยาบาลผู้ให้ บริ การรักษาพยาบาลโรคทัว ไป

Hospital Accreditation (HA)

หมายถึง การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล จากสถาบันพัฒนาและรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

In-Patient Department (IPD)

หมายถึง ผู้ป่วยใน

Intensive Care Unit (ICU)

หมายถึง เป็ นหน่วยเฉพาะทางในโรงพยาบาลซึง ให้ บริ การเวชบําบัดวิกฤตหรื อ
ดูแลผู้ป่วยวิกฤต

Ladprao Bilingual School

หมายถึง โรงเรี ยนสองภาษาลาดพร้ าว

LBS

หมายถึง บริ ษัท ลาดพร้ าวการศึกษา จํากัด

LP Holding

หมายถึง บริ ษัท แอล.พี.โฮลดิ 4ง จํากัด

LP2

หมายถึง บริ ษัท โรงพยาบาล ลาดพร้ าว 2 จํากัด

Out-Patient Department (OPD)

หมายถึง ผู้ป่วยนอก

