แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)

บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
(BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED)
เสนอขายต่อประชาชน
โดยบริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
หุ้นสามัญเพิ่มทุน 228,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.80 บาท
โดย Black River Capital Partners Food Fund Holdings (Singapore) Pte. Ltd.
หุ้นสามัญเดิม 76,360,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.80 บาท
โดย Redfeather Limited
หุ้นสามัญเดิม 25,940,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.80 บาท
โดย กองทุนส่วนบุคคล United Overseas Bank Limited โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
หุ้นสามัญเดิม 15,050,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.80 บาท
โดย กองทุนส่วนบุคคลธนาคารออมสิน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
หุ้นสามัญเดิม 15,050,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.80 บาท
(การจัดสรรหุ้นจานวนนี้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯและผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์)
ระยะเวลาจองซื้อ
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558 และ 9.00 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2558
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด และ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด
วันทีย่ ื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช้ วน
1 ธันวาคม 2557
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนมีผลใช้บังคับ
2 กรกฎาคม 2558
คาเตือน
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้ งความเหมาะสมในการ
ลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ ชวนฉบับนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนใน หลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้
ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์
ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่ง ปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้ บังคับและยัง เป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรจะรู้ว่า
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรจะต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวนสาหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ แต่จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้ อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขาย เพื่อให้ผู้ลงทุนมีระยะเวลา
พอสมควรในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ไม่แตกต่างไปจากข้อมูลที่ปรากฏในร่างหนังสือชี้ชวนที่ ได้ยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และคลาดหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ตามกฏหมาย ดังนั้นข้อมูลในเอกสารฉบับนี้จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีก
ทั้ง นี้ การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนัง สือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสานักงานค ณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับแล้ว และจะกระทาโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนไปยังผู้ลงทุน บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสาเนาแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในทุกวันทาการของสานักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น.
– 16.00 น. หรือทาง http//:www.sec.or.th

คาเตือน: การลงทุนมีความเสีย่ ง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
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ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
(9) ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอื หุ้น
(10) โครงสร้างการจัดการ
(11) การกากับดูแลกิจการ
(12) ความรับผิดชอบต่อสังคม
(13) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
(14) รายการระหว่างกัน
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2. ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
3. ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
งบการเงินรวมสาหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
งบการเงินรวมสาหรับปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวมสาหรับปี 2556 สาหรับวันที่ 1 มกราคม - 15 กรกฎาคม 2556 และ ระหว่าง 15 กรกฎาคม – 31
ธันวาคม 2556
งบการเงินรวมสาหรับปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะปี 2555 และ 2556 ตรวจสอบสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
5. รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่กลุ่มบริษัท DTH เช่า

