หนังสือชีชวน

บริษัท ท่ าเรื อราชาเฟอร์ ร ี จํากัด (มหาชน)
RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED
เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อประชาชน จํานวน 38,000,000 หุ้น
ราคาหุ้นละ 12.00 บาท มูลค่าทีต ราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
การจัดสรรหุ้นจํานวนนี +เป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
ระยะเวลาจองซื +อ ตังแต่
+ เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที 4 – 6 พฤศจิกายน 2558
ทีปรึกษาทางการเงิน
บริ ษัท ทริ ปเปิ ล+ เอ พลัส แอดไวเซอรี จํากัด
ผู้จัดการการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายหลักทรัพย์
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
วันทีย นื แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่ างหนังสือชีชวน
14 กรกฏาคม 2558
วันทีแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชีชวนมีผลใช้ บังคับ
2 พฤศจิกายน 2558
คําเตือน
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกียวกับผู้ออกหลักทรั พย์ และเงือนไขของหลักทรั พย์
รวมทังความเหมาะสมในการลงทุ
+
น และความเสียงทีเกียวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บงั คับของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่ างหนังสือชี +ชวนนี + มิได้ เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรื อสํานักงาน
คณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พย์ แนะนํ า ให้ ลงทุน ในหลัก ทรั พย์ ที เสนอขาย หรื อมิ ไ ด้ ประกัน ราคาหรื อผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ทีเสนอขาย หรื อรับรองความครบถ้ วนและถูกต้ องของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชี +ชวนนี +
แต่อย่างใด ทังนี
+ + การรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชี +ชวนนีเ+ ป็ นความ
รับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี +ชวนมีข้อความหรื อรายการทีเป็ นเท็จ หรื อขาดข้ อความทีควรต้ องแจ้ ง
ในสาระสําคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ทีได้ ซื +อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึงปี นับแต่วนั ทีแบบแสดงรายการข้ อมูลเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้ บงั คับและยังเป็ น
เจ้ าของหลักทรัพย์ อยู่มีสิทธิ เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากบริ ษัทหรื อเจ้ าของหลักทรัพย์ ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทังนี
+ + ภายในหนึงปี นับแต่วนั ทีได้ ร้ ูหรื อควรจะได้ ร้ ู ว่าแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชี +ชวน
เป็ นเท็จหรื อขาดข้ อความทีควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันทีแบบแสดงรายการข้ อมูลดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับ
บุคคลทัว ไปสามารถขอตรวจสอบหรื อขอสําเนาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชี +ชวนได้ ทีศนู ย์สารนิเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 ในทุกวันทํา
การของสํานักงานระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรื อทาง http://www.sec.or.th

คําเตือน : การลงทุนมีความเสียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลของบริษัททีออกหลักทรั พย์ ก่อนการตัดสินใจลงทุน
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รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
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งวดไตรมาส 2 ปี 2558 สิ +นสุด ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558

