
 

 

- ร่าง - 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี สจ. 1/2564 
เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัท าสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร 

__________________________ 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 11 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม  
พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 43/2563  เร่ือง การยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 20) ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   
ขอ้ 43 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 2/2554  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบั 
การออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2562  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก 
และการเปิดเผยขอ้มูล (ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2562  และขอ้ 45/1 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2553  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ลงวนัท่ี 1 เมษายน 
พ.ศ. 2553  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 36/2556  เร่ือง การออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2556  ส านกังานออกประกาศไว้
ดงัต่อไปน้ี   

ขอ้ 1   ใหย้กเลิก   
  (1)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 9/2559  
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัท าสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร ลงวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2559   
  (2)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 19/2560  
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัท าสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 
  (3)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 15/2561  
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัท าสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561   
  (4)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 26/2561  
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัท าสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2561   
  (5)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 58/2561  
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัท าสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
  (6)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 36/2562
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัท าสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2562   
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  (7)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 51/2562  
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัท าสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562   
  (8)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 42/2563  
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัท าสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   

ขอ้ 2   ในการจดัท าสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยร์ะบุขอ้มูล
สาระส าคญัของตราสาร  รวมทั้งลกัษณะพิเศษและความเส่ียงท่ีส าคญัของตราสารตามรายละเอียดท่ีก าหนด 
ทา้ยประกาศน้ี   

  ขอ้ 3   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป   

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 25642 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 
 
 
                                                                                                (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
             เลขาธิการ 
                                                                       ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์


