
                                   

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย  1 
 
 

หนาที่ 

    สวนที่ 3 

ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย 

 
1. รายละเอียดของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 
 
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 
 

ผูเสนอขายหลักทรัพย : บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
Rayong Purifier Public Company Limited 

หลักทรัพยที่เสนอขาย : หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จํานวนหุนสามัญใหมที่เสนอขาย : 15,830,000 หุน โดยคิดเปนรอยละ 19.05 ของหุนที่จําหนาย

ไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุน
ในครั้งนี้ 

มูลคาที่ตราไวหุนละ : 5 บาท  
การเสนอขายและการจัดสรร  : เสนอขายตอประชาชน และผูบริหาร และพนักงานของ

บริษัทฯและบริษัทในเครือ ท้ังนี้การจัดสรรขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของบริษัทฯ และผูจัดจําหนายหลักทรัพย (ดูวิธีการจัด
สรรหุนสามัญที่เสนอขายในขอ 5.6) 

ราคาเสนอขายหุนละ  : 27 บาท 
มูลคารวมของหุนสามัญใหมที่เสนอขาย : 427,410,000 

 
1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน 
  

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ มีสัดสวนในการเสนอขายดังนี้   
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป 10,205,500 หุน 
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป ที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน 3,000,000 หุน 
เสนอขายตอบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือ 2,374,500 หุน 
เสนอขายตอผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือ 250,000 หุน 

 * โดยการจัดสรรหุนสามัญใหแกผูบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือเปนไปตามมติ
ของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2546 และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้ง
ที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2546 

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกผูลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ประสบผลสูงสุดตามราย
ละเอียดในขอ 5.6 
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เพื่อวัตถุประสงคของสวนที่ 3 ของเอกสารฉบับนี้ 
 

“บุคคลทั่วไป” หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มิใชบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุน
ประเภทสถาบันที่เปนลูกคาหรือที่คาดวาจะเปนลูกคาของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 

“บุคคลทั่วไปที่เปน 
นักลงทุนประเภท
สถาบัน” 

หมายถึง ผูลงทุนสถาบันตามที่นิยามไวในขอ 3 (5/1) ของประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง 
การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพยลงวันที่ 15 ตุลาคม 2543 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศที่ กจ. 44/2543”)  

“ผูมีอุปการคุณของ
บริษัทฯและ/หรือ 
บริษัทในเครือ” 

หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัทฯ 
และ/หรือ บริษัทในเครือซึ่งจะจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนาย 
และรับประกันการจําหนาย 

“ผูบริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ และ/หรือ 
บริษัทในเครือ” 

หมายถึง ผูบริหารตามที่นิยามไวในขอ 3 (15) ของประกาศที่ กจ. 44/2543  และ
พนักงานของ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ 

“บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทยอย และบริษัทรวม ตามที่นิยามไวในขอ 3(11) และ (12) ของ
ประกาศที่ กจ. 44/2543 ตามลําดับ 

  
1.3 สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอ่ืน 
 

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจํานวน 15,830,000 หุนที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุน
สามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ 

 
1.4 ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย 
 

บริษัทฯ มีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้ กอนที่จะไดรับทราบผลการ
พิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) ในการรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน บริษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด ในฐานะที่
ปรึกษาทางการเงิน ไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯแลว เห็นวาบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาด
หลักทรัพย เรื่อง การรับหุนสามัญ หรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 
(รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5 (3) เรื่อง การ
กระจายการถือหุนรายยอย ซึ่งบริษัทฯ จะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 600 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 20 ของทุนชําระแลว และผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย ดังนั้นบริษัทฯยัง
คงมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย ใหหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน 
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1.5 จํานวนและราคาหุนที่ใหสิทธิแกผูบริหารและพนักงาน 
 
พรอมกับการเสนอขายหุนครั้งนี้ บริษัทฯไดเสนอขายหุนใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทใน

เครือ จํานวน 250,000 หุน ในราคาหุนละ 27 บาท โดยมีเงื่อนไขที่กําหนดหามผูบริหารและพนักงานขายหุนที่ไดรับจัด
สรรเปนระยะเวลา 1 ป 6 เดือน นับแตวันที่หุนของบริษัทฯเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย โดยในเดือนที่ 1-6 นับ
แตวันที่เริ่มซื้อขายหุนของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพยผูบริหารและ/หรือพนักงานสามารถขายหุนไดรอยละ 25 ของ
จํานวนหุนที่ไดรับการจัดสรร เดือนที่ 7-12 นับแตวันที่เริ่มซื้อขายหุนของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพยผูบริหารและ/หรือ
พนักงานสามารถขายหุนไดรอยละ 25 ของจํานวนหุนที่ไดรับจัดสรร และเดือนที่ 13-18 นับแตวันที่เริ่มซื้อขายหุนของ
บริษัทฯในตลาดหลักทรัพยผูบริหารและ/หรือพนักงานสามารถขายหุนไดรอยละ 25 ของจํานวนหุนที่ไดรับจัดสรร และ
ต้ังแตเดือนที่ 19 นับแตวันที่เริ่มซื้อขายหุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพยเปนตนไปผูบริหารและ/หรือพนักงานสามารถ
ขายหุนที่ไดรับการจัดสรรสวนที่เหลือได 

 
1.6 ขอมูลอ่ืนๆ 
 

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การหามผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของขายหุนและ
หลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) กําหนดหามผู
ถือหุนที่ถือหุนเกินกวารอยละ 0.5 ของทุนชําระแลวกอนวันที่บริษัทฯเสนอขายหุนตอประชาชนภายในกําหนดระยะเวลา 
1 ป 6 เดือนนับแตวันที่หุนของบริษัทฯเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย โดยภายหลังจากวันที่หุนของบริษัททําการ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยครบกําหนดระยะเวลาทุกๆ 6 เดือน ใหผูถือหุนดังกลาวสามารถทยอยขายหุนไดในจํานวนรอย
ละ 25 ของจํานวนหุนที่ถูกหามสั่งขายและสามารถขายสวนที่เหลือไดเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป 6 เดือน 

 
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 
 

หุนสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือ
หุนของคนตางดาวในบริษัทฯ มีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ 

 
3. ท่ีมาของการกําหนดราคาหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 
 

การกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้ จะกระทําโดยการประเมินมูลคาหลักทรัพย
ของบริษัทฯ ดวยวิธีเทียบเคียงกับมูลคาหลักทรัพยของบริษัทฯในกลุมเดียวกัน (Market Comparable) เปนหลัก กลุม
บริษัทที่นํามาใชในการเทียบเคียงคือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในหมวดพลังงาน อันไดแก บมจ. บริการเชื้อ
เพลิงการบิน (BAFS) บมจ. บานปู (BANPU) บมจ. บางจากปโตรเลียม (BCP) บมจ. ผลิตไฟฟา (EGCOMP) บมจ. ลาน
นารีซอรสเซส (LANNA) บมจ. ปตท. (PTT) บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP) บมจ. ผลิตไฟฟาราชบุรี 
(RATCH) บมจ. สยามสหบริการ (SUSCO) โดยอัตราสวนที่ใชเปรียบเทียบไดแก อัตราสวนราคาหุนตอกําไรตอหุน (P/E 
ratio) ซึ่งบริษัทเทียบเคียงในตลาดหลักทรัพยมีอัตราสวนราคาหุนตอกําไรตอหุนอยูในชวง 8.68 - 45.73 เทา ราคา ณ วัน
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ที่ 31 ตุลาคม 2546 โดยการคํานวณจากผลกําไร 12 เดือนยอนหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2546 และอัตราสวนมูลคากิจการ
ตอกําไรกอนหักคาเสื่อมราคา ดอกเบี้ยและภาษีเงินได (EV/EBITDA) รวมทั้งไดมีการทํา Bookbuilding ซึ่งเปนวิธีการ
สอบถามปริมาณความตองการการซื้อหุนของนักลงทุนสถาบัน และระดับราคาเสนอขาย โดยการตั้งชวงราคา (Price 
range) แลวเปดโอกาสใหนักลงทุนสถาบันแจงราคาและจํานวนหุนที่ประสงคจะซื้อ มายังผูจัดการการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ทั้งนี้ ราคาหุนที่เสนอขายจะเปนราคาที่มีนักลงทุนสถาบันตองการซื้อที่ทํา
ใหบริษัทฯ ไดรับจํานวนเงินที่ตองการ และยังมีความตองการหุนเหลืออยูมากพอที่คาดวาจะทําใหราคาหุนมีเสถียรภาพ
ในตลาดรอง ทั้งนี้ชวงราคาหุนที่เสนอขายที่ใชในการสอบถามคือ 24-27 บาทตอหุน 

 
4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง 
 

- ไมมี -  
 

5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 
 
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย 
 

การเสนอขายหุนในครั้งนี้ เปนการเสนอขาย โดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย 
 
5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย 
 
5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
 บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด (ทุกสาขาทั่วประเทศ) 
 ช้ัน 24-26 อาคารไทยธนาคาร  
 44 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศัพท 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9390  

5.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
1. บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ทุกสาขาทั่วประเทศ) 

ช้ัน 10 เมอรคิวรี่ ทาวเวอร 
540 ถนนเพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6862 

2. บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด (ทุกสาขาทั่วประเทศ) 
ช้ัน 2, 24-26 อาคารสินธรทาวเวอร 3 
130-132 ถนนวิทยุ  ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-2263-3500 โทรสาร 0-2675-3950 

3. บริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํากัด (ทุกสาขาทั่วประเทศ) 
ช้ัน 14, 18 โซนซีดี และ 19 โซนเอ อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร  
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444 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-2217-8888 โทรสาร 0-2216-9261 

4. บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํากัด (มหาชน) (ทุกสาขาทั่วประเทศ) 
ช้ัน 25, 27 อาคารเลครัชดา 
193/104, 193/111-115 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม  
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

     โทรศัพท 0-2686-6000 โทรสาร 0-2661-9460 
 

5.3 เง่ือนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย 
 
5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย 

บริษัทฯ ตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ เสนอขายตอประชาชน และผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือ รวม
ทั้งสิ้น 15,830,000 หุน ในราคาหุนละ 27 บาท โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงยอมรับประกันการจําหนาย
หุนในลักษณะรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขที่ระบุ
ไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน 

5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย 
บริษัทฯ ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนาย และรับประกันการจําหนาย ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละ
รายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,289,896 บาท โดยจะชําระภายใน 5 วันทําการ นับจากวันที่
บริษัทฯไดรับเงินคาจองซื้อหุนที่เสนอขายในครั้งนี้ 

5.3.3 จํานวนเงินคาหุน ที่ผูเสนอขายจะไดรับทั้งสิ้น (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
หุนจํานวน 15,830,000 หุน ในราคาหุนละ 27 บาท  427,410,000 บาท 
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนาย โดยประมาณ 10,289,896 บาท 
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับ (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ 417,120,104 บาท 
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับตอหุน (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ 26.35 บาท 

 

5.4 ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
 

คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม 50,000 บาท 
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน 341,928 บาท 
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว 80,000 บาท 
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย 9,616,725 บาท 
คาธรรมเนียมในการยื่นคําขอใหรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย * 

50,000 บาท 

คาธรรมเนียมแรกเขาตลาดหลักทรัพย 207,775 บาท 
คาพิมพหนังสือช้ีชวน ใบจองซื้อหุน โดยประมาณ 150,000 บาท 
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คาโฆษณา ประชาสัมพันธ และการนําเสนอขอมูลตอนักลงทุน 1,500,000 บาท 
คาใชจายอื่นๆ โดยประมาณ (รวมคาที่ปรึกษาทางกฎหมาย) 1,000,000 บาท 
รวมคาใชจายทั้งสิ้น 12,996,428 บาท 

              หมายเหต ุ: *ไมรวมคาธรรมเนียมรายป 
 
5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย 

  
ผูประสงคจะจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ สามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหุนสามัญ ไดที่สํานัก

งานของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ไดต้ังแตเวลา 9:00 น. ถึง 15:30 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2546 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2546 

ทั้งนี้ ผูประสงคจะจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ สามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือช้ีชวน จากเว็บไซดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ได 
กอนทําการจองซื้อหุน ที่ www.sec.or.th 

 
5.6 วิธีการจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขาย 
 
 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนราย
ใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ และผูมีอํานาจ
ควบคุมของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลที่บริษัทฯถูกหาม
มิใหจัดสรรหลักทรัพยใหตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจอง การจัด
จําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทในเครือตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2546 และที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2546 โดยไดเปดเผยการจัดสรรดังกลาวไวในแบบแสดงรายการ
ขอมูล และหนังสือช้ีชวนแลว หรือเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 14/2546 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนาย
หลักทรัพย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 และ กจ. 37/2544 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออก
ใหม ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบง
ออกเปน 4 สวน คือ จัดสรรใหแก (ก) บุคคลทั่วไปจํานวน 10,205,500 หุน (ข) บุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภท
สถาบันจํานวน 3,000,000 หุน (ค) ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือจํานวน 2,374,500 หุน และ (ง) ผู
บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือจํานวน 250,000 หุน อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรร
ใหแกนักลงทุนในแตละประเภท 
 อนึ่ง การจัดสรรหุนในครั้งนี้ เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5 (3) เรื่อง การ
กระจายการถือหุนรายยอยของขอบังคับของตลาดหลักทรัพย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 
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5.6.1 วิธีการจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไปจํานวน 10,205,500 หุน 
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามขอ 5.2 โดยจะทํา
การจัดสรรใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน ใหกับบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ 
จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปรายใดจะตองมีจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 หุน 
และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตาม
ขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไป กอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ 

5.6.2 วิธีการจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน จํานวน 3,000,000 หุน 
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดในจํานวนมากนอย
เทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน ใหกับบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปที่เปน
นักลงทุนสถาบันรายใดจะตองมีจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 หุน และหากยอดการจองซื้อ
หุนครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ขอ
สงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบันกอนครบกําหนดระยะเวลา
การจองซื้อ 

5.6.3 วิธีการจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือ จํานวน 2,374,500หุน 
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือ ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทฯ โดยจะทํา
การจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดก็ได ทั้ง
นี้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือรายใดจะตองมีจํานวนขั้นต่ํา 1,000 
หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 หุน และหากยอดการจองซื้อหุนครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวใน 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนของผูมีอุปการ
คุณของบริษัทฯ กอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ 

5.6.4 วิธีการจัดสรรหุนใหแกผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือ จํานวน 250,000 หุน 
การจัดสรรหุนใหแกผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทในเครือจะตองมีจํานวนขั้นต่ํา 100 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 หุน 

 
5.7 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุน 
 
5.7.1 สําหรับผูจองซื้อที่เปนบุคคลทั่วไป 

ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป จะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดย
สามารถจองซื้อผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุในขอ 5.2 ต้ังแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 15:30 น. ระหวางวัน
ที่ 12 พฤศจิกายน 2546 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2546 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้ 
(ก) ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน (แบบ ก) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอม

ลงลายมือช่ือ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับ
ตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้ 
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 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชา
ชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผู
เยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางพรอมลงนามรับ

รองสําเนาถูกตอง 
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง

พาณิชยที่ออกไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ

บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอม
แนบสําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยจะตองชําระเงินเปนเงินสดหรือเงินโอน 
การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ  “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจาก
สํานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเทานั้น โดยลงวันที่วันเดียวกันกับวันที่จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุใน
ขอ 5.7.1 (ค) และเช็คขีดครอมสั่งจายในนามผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 พรอม
ท้ังเขียนชื่อ นามสกุล ท่ีอยู และเบอรโทรศัพทท่ีติดตอไดไวขางหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท หรือโอน
เงินเขาบัญชีตามที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายจะกําหนด 

 ทั้งนี้การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอน
เงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวัน
จองซื้อ 

(ค) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุนสามัญ และเอกสารประกอบตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุน หรือ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระหรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.1 (ข) สงไปยังผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดย  
 หากทํ าการจองซื้ อในวันที่  12 พฤศจิกายน  2546 ระหวางเวลา  9:00 น .- 15:30 น . หรือ วันที่  13 

พฤศจิกายน 2546 ระหวางเวลา 9:00 น.- 12:00 น. ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินสด 
เงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท 
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 หากทําการจองซื้อในวันที่  13 พฤศจิกายน  2546 ระหวางเวลา 12:01 น .- 15:30 น . หรือวันที่  14 
พฤศจิกายน 2546 ระหวางเวลา 9:00 น.- 15:30 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินสด  
หรือเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติเทานั้น    

โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะเปนผูทําการโอนเงินของ
ยอดเงินคาจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร” เลขที่บัญชี 111-2-
52939-4 ที่เปดไวกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน 

(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.1 (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุน
และขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู
จองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการที่ระบุในขอ 5.7.1 (ก) – (ค) 

5.7.2 สําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน 
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบันจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเปน
ทวีคูณของ 100 หุน โดยสามารถจองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ระบุในขอ 5.2.1 
ต้ังแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 15:30 น. ระหวางวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2546 โดยจะตอง
ปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้ 
(ก) ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน (แบบ ก) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลง

ลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้ 
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย:  สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง

พาณิชยที่ออกไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจของนิติบุคคล
นั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบ
ตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ:  สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท 

หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อพรอมลงนามรับ
รองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของ นิติบุคคล (ถามี) 
พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดัง
กลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยจะตองชําระเงินเปนเงินสดหรือเงินโอน 
การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ  “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนเงินและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานัก
หักบัญชีในกรุงเทพมหานครเทานั้น โดยลงวันที่วันเดียวกันกับวันที่จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 
5.7.2 (ค) และเช็คขีดครอมสั่งจาย “บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด เพื่อการจองซื้อหุน” พรอมท้ังเขียนชื่อ นาม
สกุล ท่ีอยู และเบอรโทรศัพทท่ีติดตอไดไวในขางหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท หรือโอนเงินเขาบัญชี 
“บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด เพื่อการจองซื้อหุน” เลขท่ีบัญชี 900-3-22282-5 ท่ีเปดไวกับธนาคารไทย
ธนาคาร จํากัด (มหาชน) สํานักเพชรบุรี 
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ทั้งนี้การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ จะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการ
แจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาว
มีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ 

(ค) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุนสามัญ และเอกสารประกอบตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุน หรือ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระหรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.2 (ข) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดย 
 หากทํ าการจองซื้ อในวันที่  12 พฤศจิกายน  2546 ระหวางเวลา  9:00 น .- 15:30 น . หรือ วันที่  13 

พฤศจิกายน 2546 ระหวางเวลา 9:00 น.- 12:00 น. ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินสด 
เงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท 
 หากทําการจองซื้อในวันที่  13 พฤศจิกายน  2546 ระหวางเวลา 12:01 น .- 15:30 น . หรือวันที่  14 

พฤศจิกายน 2546 ระหวางเวลา 9:00 น.- 15:30 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินสด  
หรือเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติเทานั้น    

โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 จะเปนผูทําการโอนเงินของยอด
เงินคาจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร” เลขที่บัญชี 111-2-52939-4 ที่
เปดไวกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน 
(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.2 (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุน

และขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 มี
สิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการที่ระบุในขอ 5.7.2 (ก) – (ค) 

5.7.3 สําหรับผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือ 
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน 
และเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยสามารถจองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ระบุใน
ขอ 5.2.1 ต้ังแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 15:30 น.  ระหวางวันที่ 12 พฤศจิกายน  2546 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2546 
โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้ 
(ก) ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน (แบบ ก) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอม

ลงลายมือช่ือ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับ
ตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้ 
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนา

ถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชา
ชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผู
เยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางพรอมลงนามรับ

รองสําเนาถูกตอง 
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 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยที่ออกไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ

บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของ นิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบ
สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยจะตองชําระเงินเปนเงินสดหรือเงินโอน 
การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ  “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนเงินที่จองซื้อและตองสามารถเรียกเก็บเงินได
จากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเทานั้น โดยลงวันที่วันเดียวกันกับวันที่จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุ
ไวในขอ 5.7.3 (ค) และเช็คขีดครอมสั่งจาย “บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด เพื่อการจองซื้อหุน” พรอมทั้งเขียน
ช่ือ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวขางหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท หรือโอนเงินเขา
บัญชี “บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด เพื่อการจองซื้อหุน” เลขท่ีบัญชี 900-3-22282-5 ท่ีเปดไวกับธนาคารไทย
ธนาคาร จํากัด (มหาชน) สํานักเพชรบุรี 
ทั้งนี้การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ จะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการ
แจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาว
มีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ 
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 อาจพิจารณากําหนดวิธีการชําระ
เงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.3 (ข) เปนอยางอื่น โดยจะแจงผาน บริษัทฯ 

(ค) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุนสามัญ และเอกสารประกอบตามขอ 5.7.3 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุน หรือ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระเงินหรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.3 (ข) สงไปยังผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดย 
 หากทํ าการจองซื้ อในวันที่  12 พฤศจิกายน  2546 ระหวางเวลา  9:00 น .- 15:30 น . หรือ วันที่  13 

พฤศจิกายน 2546 ระหวางเวลา 9:00 น.- 12:00 น. ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินสด 
เงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท 
 หากทําการจองซื้อในวันที่  13 พฤศจิกายน  2546 ระหวางเวลา 12:01 น .- 15:30 น . หรือวันที่  14 

พฤศจิกายน 2546 ระหวางเวลา 9:00 น.- 15:30 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินสด  
หรือเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติเทานั้น    

โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 จะเปนผูทําการโอนเงินของ
ยอดเงินคาจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร” เลขที่บัญชี 111-2-
52939-4 ที่เปดไวกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน 
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ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 อาจพิจารณากําหนดวิธีการชําระ
เงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.3 (ข) เปนอยางอื่น โดยจะแจงผาน บริษัทฯ 

(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.3 (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุน
และขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 มี
สิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการที่ระบุในขอ 5.7.3 (ก) – (ค) 

5.7.4 สําหรับผูจองซื้อที่เปนผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือ 
 ผูจองซื้อที่เปนผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือ จะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 100 

หุน และเปนทวีคูณ ของ 100 หุน โดยจองซื้อผานผูจัดการการจัดหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุใน
ขอ 5.2.1 ต้ังแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 15:30 น. ระหวางวันที่ 12 พฤศจิกายน  2546 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน  2546 
โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้ 
(ก) ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน (แบบ ข) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอม

ลงลายมือช่ือ และแนบสําเนาบัตรประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจํา
ตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารราชการอื่นที่มีเลข
ประจําตัวบัตรประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยจะตองชําระเงินเปนเงินสดหรือเงินโอน 
การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ  “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท เต็มจํานวนเงินและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีใน
กรุงเทพมหานครเทานั้น โดยลงวันที่วันเดียวกันกับวันที่จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.7.4 (ค) และ
เช็คขีดครอมสั่งจาย “บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด เพื่อการจองซื้อหุน” พรอมทั้งเขียนช่ือ นามสกุล ที่อยู และ
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวขางหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท 
ทั้งนี้การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการ
แจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาว
มีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ 

(ค) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุนสามัญ และเอกสารประกอบตามขอ 5.7.4 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุน หรือ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระหรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.4 (ข) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดย 
 หากทํ าการจองซื้ อในวันที่  12 พฤศจิกายน  2546 ระหวางเวลา  9:00 น .- 15:30 น . หรือ วันที่  13 

พฤศจิกายน 2546 ระหวางเวลา 9:00 น.- 12:00 น. ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินสด 
เงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท 
 หากทําการจองซื้อในวันที่  13 พฤศจิกายน  2546 ระหวางเวลา 12:01 น .- 15:30 น . หรือวันที่  14 

พฤศจิกายน 2546 ระหวางเวลา 9:00 น.- 15:30 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินสด  
หรือเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติเทานั้น    

โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 จะเปนผูทําการโอนเงินของ
ยอดเงินคาจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร” เลขที่บัญชี 111-2-
52939-4 ที่เปดไวกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน 
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(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.4 (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุน
และขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 มี
สิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการที่ระบุในขอ 5.7.4 (ก) – (ค) 

 
5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย 
 
 หากมีผูจองซื้อหุนเกินกวาสัดสวนหุนที่เสนอขายใหตามที่ระบุในขอ 1 ใหผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุใน
ขอ 5.2 ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรหุนที่ระบุในขอ 5.6 ทั้งนี้ หุนจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร
หรือไดรับการจัดสรรนอยกวาจํานวนที่จองซื้อจะไดรับเงินคาจองซื้อหุนคืน ตามรายละเอียดที่ระบุในขอ 5.9 
 
5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 
 
5.9.1  ในกรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน 

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุในขอ 5.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้นๆ จะ
ดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนแกผูที่จองซื้อผานตน โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ โดยจายเปนเช็ค
ขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียน ตามที่อยูที่ระบุไว
ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อ
หุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับดอก
เบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พน
กําหนดเวลา 14 วัน ดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืน ตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใดๆ 
หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียน ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว 
ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อหุนคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ คา
เสียหายใดๆ อีกตอไป 

5.9.2 ในกรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ 
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุน จากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบ
ตามจํานวนหุนที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนแกผูจองซื้อ
ผานตน โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ ใหผูที่จองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนที่จอง
ซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอม เฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียน 
ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่ว
ไป ทั้งนี้ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนได ภายในระยะ
เวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดย
คํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึง
วันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีดังกลาวขางตน อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุน
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อหุนคืน
แลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ อีกตอไป 
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5.9.3 ในกรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจอง
ซื้อหุน หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ 
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อรายนั้นๆ จะดําเนินการคืนเช็ค
คาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตาม
เช็คคาจองซื้อหุน หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ โดยผูจองซื้อดังกลาวตองติดตอขอรับเช็ค
ฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
การจองซื้อ 

 
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย 
 
 บริษัทฯ ไดแตงตั้งบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) เปนนาย
ทะเบียน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน  2546 โดยผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย เพื่อขอใหนําหุนที่ตน
ไดรับการจัดสรรเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) อันเปนผลใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลัก
ทรัพยได ทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัทฯเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณี
ที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน โดยผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน ผูจอง
ซื้อหุนสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
5.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุนแตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ 

ประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้นาย
ทะเบียนหุนของบริษัทฯ คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะดําเนินการออกใบหุนตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรในชื่อของ 
“บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และ ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้น ก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวน
หุนที่ผูจองซื้อฝากไว ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลัก
ทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย 

5.10.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจอง
ซื้อประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัทฯจะดําเนินการนําหุน
สามัญที่ ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย  และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุน
สามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออก
หลักฐานการฝากภายใน 45 วันนับจากวันปดการจองซื้อ  ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญ
ที่ไดรับจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯทําการซื้อขายไดใน
ตลาดหลักทรัพย และหากผูจองซื้อตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 
600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามอัตราที่ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพยกําหนด 

5.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน โดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะทําการ
สงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือ 
ที่อยู ที่ระบุในใบจองซื้อหุน ภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรหุน ยังไม
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สามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยได จนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หุน
ของบริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแลว 

 
 ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 5.10.1 ช่ือของผูจองซื้อในใบจองซื้อ จะตองตรงกับช่ือเจา
ของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10.3 แทน 


