-ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 63/2561
เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตาม
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่ างหนังสื อชี้ชวน
อาศัยอานาจตามความในข้อ 38(6) (ข) แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2559 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 53/2561 เรื่ อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ข้อ 61(2)
แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2558 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้
ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศซึ่ งไม่มีหุ้นเป็ นหลักทรั พย์ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติ มโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 55/2561 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศซึ่ งไม่มีหุ้น
เป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
และข้อ 35(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2558 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศที่มีหรื อจะมีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติ มโดยประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 56/2561 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศที่มีหรื อจะมีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 สานักงานออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“ผูไ้ ด้รับอนุญาต” หมายความว่า ผูไ้ ด้รับอนุญาตจากสานักงานให้เสนอขายหุน้
ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
“ประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่” หมายความว่า
(1) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
(2) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้
ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศซึ่งไม่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

2
(3) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศที่มีหรื อจะมีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
“แบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อ 2 ในกรณี ที่ผูไ้ ด้รับอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน
ตามที่ได้เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ และคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาว่าเป็ นกรณีที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
การใช้เงินอย่างไม่เป็ นนัยสาคัญ ให้ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็ นนัยสาคัญ
ตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
(1) การเกลี่ยวงเงินลงทุนหรื อค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้ว
ในแบบแสดงรายการข้อมูล
(2) การใช้เงินในเรื่ องที่ไม่ได้เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ซึ่งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(ก) กรณี เป็ นการใช้เงินในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจที่เปิ ดเผยไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูล มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจานวนเงิน
ที่ ได้จากการเสนอขายหุ ้นในครั้ งนั้น
(ข) กรณีอื่นนอกจากกรณี ตาม (ก) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของจานวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุน้ ในครั้งนั้น
(3) การเปลี่ยนแปลงกาหนดระยะเวลาการใช้เงิน ที่มีการเปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้ว
ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ข้อ 3 การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็ นนัยสาคัญ ให้กระทาได้
เมื่อได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
ข้อ 4 ให้บริ ษทั ที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน ตามข้อ 3 รายงาน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อทราบในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ในครั้งถัดไป
โดยหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นต้องระบุความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ที่อนุ มตั ิการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว อย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) จานวนเงินหรื อกาหนดระยะเวลาการใช้เงิน ที่บริ ษทั ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
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(2) ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจาเป็ น และประโยชน์และความคุม้ ค่าที่
ผูถ้ ือหุน้ จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน
(3) ข้อมูลโดยสรุ ปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรื อค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป
(4) แผนการใช้เงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน รวมถึงความเพียงพอ
ของแหล่งเงินทุน และมาตรการรองรับในกรณี ที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่เพียงพอสาหรับ
การดาเนินการตามแผนดังกล่าว
(5) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อต่อ
ประมาณการใด ๆ ที่ได้เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี) อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายรพี สุ จริ ตกุล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

