แบบแสสดงรายการขอมูลการเสสนอขายหลัลักทรัพยและะหนังสือชีช้ ชวน

บริษัษทั โรงพยาบาาลราชธานี จํากั
า ด (มหาชน)
(RAAJTHANEEE HOSPITALL PUBLIC COMPANY
C
LIMITED)
เสนนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชา ชน กรรมการ ผูบริ
บ หาร และพนักงานของบริษัทฯ
จํานวน 74,999,599 หุ น มูลคาที่ตราไวหุหนละ 1.00 บาท
แบงเปน
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 700,378,599 หุน เสนนอขายตอประชาชน ในราคาเสนอขายหุนละ 16.00 บาท
การจัดสรรหุนให
น กับประชาชนขึขึ้นกับดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
หุนสามัญ
ญเพิ่มทุนจํานวน 4,621,000 หุน เสนนอขายตอกรรมกาาร ผูบริหาร และพพนักงานของบริษทฯ
ทั ในราคาเสนอขขายหุนละ 16.00 บาท
ส นใหกับกรรรมการ ผูบริหาร แและพนักงานของบบริษัทฯ ขึ้นกับดุลยพิ
ล นิจของบริษัททฯ
การจัดสรรหุ
โดยบริษัทฯ จะนํนําหุนสามัญเขาจดดทะเบียนในตลาดดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ป
ระยะะเวลาการเสนอขาาย
วันที่ 24 ถึง วันที่ 26 สิงหาคมม 2559
ที่ปรึ กษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
ผูจัจ ดั การการจัดจําหหนายและรับประกักันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดดงรายการขอมูลกการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนั
นังสือชีช้ วน
วันที่ 5 เมษายน 2559
วันที
น ่แบบแสดงรายกการขอมูลการเสนนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนนมีผลใชบังคับ
วันที่ 222 สิงหาคม 25599
คําเตือน
กอนตัดสสินใจลงทุน ผูลงทุนตตองใชวิจารณญาณในนการพิจารณาขอมูลรรายละเอียดเกี่ยวกับผูอ อกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพพย รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน
และควาามเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงงรายการขอมูลการเสสนอขายหลักทรัพยนีน้ ี มิไดเปนการแสดงววาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื
ห อสํานักงานคณะกกรรมการกํากับหลักทรั
ท พยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงททุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย
ส
หรือมิได
ประกันรราคาหรือผลตอบแทนนของหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือรับรองคความครบถวนและถูกต
ก องของขอมูลในแบบบแสดงรายการขอมู ลการเสนอขายหลักทรั
ท พยนี้แตอยางใด
ทั้งนี้ การรรับรองความถูกตองครบถ
ง
วนของขอมูลในแบบแสดงรายการ
ใ
รขอมูลการเสนอขายหหลักทรัพยนี้เปนความมรับผิดชอบของผูเสนนอขายหลักทรัพย
หากแบบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลั
ล
กทรรัพยมีขอความหรือราายการที่เปนเท็จ หรือขาดข
อ อความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือหลักทรัพยที่ไดดซื้อหลักทรัพยไม
เกินหนึ่งงปนับแตวันที่แบบแแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพพยมีผลใชบังคับและะยังเปนเจาของหลักทรั
ท พยอยู มีสิทธิเรียกกรองคาเสียหายจากบบริษัทหรือเจาของ
หลักทรัพพยไดตามมาตรา 82 แห
แ งพระราชบัญญัตหลั
ิห กทรัพยและตลาดดหลักทรัพย พ.ศ. 25335 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือคววรจะไดรูหรือควรจะะไดรูวาแบบแสดง
รายการขขอมูลการเสนอขายหหลักทรัพยเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรจจะตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปปนับแตวันที่แบบแสดดงรายการดังกลาวมีผลบั
ผ งคับใช
บุคคลทัว่วไปสามารถขอตรวจสสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนไดที่ศูนยสารนิเทศ สํ านักงานคณะกรรมกาารกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขววงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทําการของสํานันกงาน ระหวางเวลา 99.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น.
หรือทางง http://www.sec.or.tth

คําเตือน : การลงทุนมีความเสี
ว ่ยง ผูลงทุนนควรทําความเเขาใจตอลักษณ
ณะของหลักทรัพพยแตละประเภท
และควรศึกษาข
ก อมูลของบบริษัทที่ออกหลัลักทรัพยกอนการตัดสินใจลงททุน
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
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คํานิยาม
นอกจากจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในเอกสารฉบับนี้ ใหคําดังตอไปนี้มีความหมายดังนี้
บริษัทฯ

หมายถึง

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บริษัทยอย

หมายถึง

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จํากัด

กลุมบริษัท

หมายถึง

บริษัทฯ และบริษัทยอย

กลต.

หมายถึง

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ตลาดหลักทรัพยฯ

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ผูสอบบัญชี

หมายถึง

บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด

ผูตรวจสอบภายในอิสระ

หมายถึง

บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากัด

HA (Hospital Accreditation)

หมายถึง

การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ.)

OPD (Out-Patient Department)

หมายถึง

ผูปวยนอก

IPD (In-Patient Department)

หมายถึง

ผูปวยใน

