แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่ างหนังสื อชีชวน

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)
(RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED)
เสนอขายหุ้นสามัญต่ อประชาชนเป็ นครังแรก
เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน จํานวน [ ] หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.## บาท
ราคาเสนอขาย
เสนอขายประชาชนทัวไป หุ้นละ [ ] บาท
การจัดสรรหุ้นให้กบั ประชาชนขึ+นกับดุลยพินิจของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ระยะเวลาการจองซื อ
ตั+งแต่เวลา [ ] ของวันที [ ] ถึงวันที [ ]
ที@ปรึกษาทางการเงิน
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
วันที@ยนื@ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่ างหนังสื อชีชวน
วันที [ ]
วันที@แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสื อชีชวนมีผลใช้ บังคับ
วันที [ ]
คําเตือน
ก่อนตัดสิ นใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วจิ ารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกียวกับผูอ้ อกหลักทรัพย์และเงือนไขของหลักทรัพย์ รวมทั+งความเหมาะสมในการลงทุน
และความเสี ยงทีเกียวข้องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น+ ี มิได้เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในหลักทรัพย์ทีเสนอขาย หรื อมิได้
ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทีเสนอขาย หรื อรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น+ ี แต่อย่างใด
ทั+งนี+ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น+ ีเป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีขอ้ ความหรื อรายการทีเป็ นเท็จ หรื อขาดข้อความทีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ ผูถ้ ือหลักทรัพย์ทีได้ซ+ื อหลักทรัพย์ไม่
เกินหนึ งปี นับแต่วนั ทีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์มีผลใช้บงั คับและยังเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั หรื อเจ้าของ
หลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 9: แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. :<=< ทั+งนี+ ภายในหนึ งปี นับแต่วนั ทีรู ้หรื อควรจะได้รู้หรื อควรจะได้รู้ว่าแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็ นเท็จหรื อขาดข้อความทีควรจะต้องแจ้งในสาระสําคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับแต่วนั ทีแบบแสดงรายการดังกล่าวมีผลบังคับใช้
บุคคลทัวไปสามารถขอตรวจสอบหรื อขอสําเนาแบบแสดงรายการข้อมู ลการเสนอขายหลักทรั พย์และร่ างหนังสื อชี+ ชวนได้ทีศูนย์สารนิ เทศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ในทุกวันทําการของสํานักงาน ระหว่างเวลา A.## น.-C:.## น. และ C=.## น.CD.## น. หรื อทาง http://www.sec.or.th

คําเตือน : การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจลงทุน
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รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
การดํารงตําแหน่งของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั ทีเกียวข้อง
รายละเอียดเกียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
งบการเงิน

ส่วนที U-C

คํานิยาม
นอกจากจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอืนในเอกสารฉบับนี+ ให้คาํ ดังต่อไปนี+มีความหมายดังนี+
บริษัทฯ

หมายถึง

บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บริษัทย่ อย

หมายถึง

บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จํากัด

กลุ่มบริษัท

หมายถึง

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย

กลต.

หมายถึง

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ฯ

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้สอบบัญชี

หมายถึง

บริ ษทั ซี ดับเบิ+ลยู ดับเบิ+ลยู พี จํากัด

HA (Hospital Accreditation)

หมายถึง

การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ.)

OPD (Out-Patient Department)

หมายถึง

ผูป้ ่ วยนอก

IPD (In-Patient Department)

หมายถึง

ผูป้ ่ วยใน

