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ส่วนท่ี 1:  บทน า 

ปัจจุบนั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ก าหนดใหบ้รษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์มหีน้าที่
เปิดเผยวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหลกัทรพัย์ (Book Closing Date) หรอืวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหลกัทรพัย์เพื่อ
การประชมุผูถ้อืหลกัทรพัยห์รอืวนัใหส้ทิธใิด ๆ แกผู่ถ้อืหลกัทรพัย ์(Record Date) (รวมเรยีกว่า “วนัใหส้ทิธ”ิ) ต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ เพือ่ใหผู้ล้งทนุรบัทราบขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจลงทนุในหลกัทรพัยน์ัน้อยา่งเพยีงพอ สรปุไดด้งันี้  

• กรณีหุ้น , Trust, Property Fund, Infrastructure Fund, Mutual Fund, Exchange Traded Fund (ETF) และ 
Derivative Warrant (DW): ก าหนดให้เปิดเผยวนัให้สทิธิต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั
ก่อนวนัใหส้ทิธ ิและในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงวนัใหส้ทิธดิงักล่าว ใหเ้ปิดเผยการเปลีย่นแปลงนัน้ต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 7 วนักอ่นวนัใหส้ทิธเิดมิทีเ่คยเปิดเผยไว ้ 

• กรณีตราสารแสดงสทิธกิารฝากหลกัทรพัยต์่างประเทศ (Depositary Receipts: DR): ก าหนดใหเ้ปิดเผยวนัให้
สทิธติ่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 5 วนัท าการกอ่นวนัใหส้ทิธ ิ

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้พจิารณาทบทวนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และเห็นควรปรบัปรุงก าหนดระยะเวลาในการ
เปิดเผยวนัใหส้ทิธติ่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ เนื่องจากเหน็ว่าหลกัเกณฑเ์ดมิทีก่ าหนดใหผู้อ้อกหลกัทรพัยเ์ปิดเผยวนัใหส้ทิธิ
ล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 14 วนักอ่นวนัใหส้ทิธ ิอาจไมส่อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั  

ในการนี้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึขอรบัทราบความคดิเหน็จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูซึง่จะเป็นประโยชน์
ต่อการพจิารณาปรบัปรุงหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ โดยท่านสามารถใหค้วามเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ภายในวนัที ่27 เมษายน 2563 

ทัง้นี้ หากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี่คุณภทัรภา บุณยประคอง ฝ่ายนโยบายก ากบัตลาด 
โทรศพัท ์02-009-9806 หรอื Email: MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th 

ส่วนท่ี 2: ประเดน็รบัฟังความคิดเหน็ 

• การก าหนดใหผู้อ้อกหลกัทรพัย์เปิดเผยวนัใหส้ทิธติ่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ล่วงหน้ามวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ล้งทนุ
ได้รบัขอ้มูลล่วงหน้าอย่างเพยีงพอเพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน อย่างไรกต็าม ปัจจุบนัผูล้งทุนสามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูได้จากหลากหลายช่องทางและรวดเรว็ยิง่ขึน้ ซึง่การก าหนดใหผู้อ้อกหลกัทรพัยม์หีน้าทีเ่ปิดเผย
วนัใหส้ทิธติ่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัใหส้ทิธ ิอาจเป็นก าหนดระยะเวลาทีน่าน
เกนิไป   

• ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึขอเสนอปรบัปรุงหลกัเกณฑ์การเปิดเผยวนัใหส้ทิธ ิส าหรบัหลกัทรพัย์ประเภท Trust, 
Property Fund, Infrastructure Fund, Mutual Fund, ETF และ DW เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบนัในยคุดจิทิลัทีผู่ล้งทนุสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดส้ะดวกรวดเรว็ และชว่ยใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งมคีวามคล่องตวัใน
การด าเนินงาน โดยยงัคงเป็นระยะเวลาทีผู่ล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูอย่างเพยีงพอประกอบการตดัสนิใจลงทุน
ในหลกัทรพัย์นัน้ และยงัเป็นไปในลกัษณะเดียวหลักเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลของ DR โดยเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาการเปิดเผยวนัใหส้ทิธจิากเดมิทีใ่หเ้ปิดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัใหส้ทิธ ิเป็น ไม่น้อย
กว่า 5 วนัท าการกอ่นวนัใหส้ทิธ ิ  
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• ส าหรบักรณีของหุ้น ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เห็นควรให้คงหลักเกณฑ์เดิม เพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรา 601 แห่ง
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ทีก่ าหนดว่า ในกรณีทีบ่รษิทัจะงดรบัลงทะเบยีนการโอนหุน้ (ปิด
สมดุทะเบยีน) ใหบ้รษิทัประกาศใหผู้ถ้อืหุน้ทราบไมน้่อยกว่า 14 วนักอ่นวนัเริม่งดรบัลงทะเบยีนการโอนหุน้  

 

  

                                                           
1  มาตรา 60 ในระหวา่งยีส่บิเอด็วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้บรษิทัจะงดรบัลงทะเบยีนการโอนหุน้กไ็ด ้โดยประกาศใหผู้ถ้อืหุน้
ทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานใหญ่และส านกังานสาขาของบรษิทัทุกแหง่ ไมน้่อยกวา่สบิสีว่นัก่อนวนัเริม่งดรบัลงทะเบยีนการโอนหุน้ 
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ส่วนท่ี 3: แบบรบัฟังความคิดเหน็ 

1. ข้อมลูทัว่ไป 
ชือ่-นามสกลุ  
บรษิทั  (ชือ่ยอ่  ) 
ต าแหน่ง  
โทรศพัท ์  
อเีมล  

 สถานะของผูใ้หข้อ้คดิเหน็ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 บรษิทัจดทะเบยีน  บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ 
      (ระบปุระเภทหลกัทรพัย)์ ……………………….. 

 บรษิทัหลกัทรพัย ์/ ทีป่รกึษาทางการเงนิ 
 ทีป่รกึษากฎหมาย 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการลงทนุ  
 ผูล้งทนุ  

 อืน่ๆ (ระบุ)........................................  

2. ความคิดเหน็ (หากทา่นเหน็ดว้ยเป็นอยา่งอืน่ หรอืไมเ่หน็ดว้ย โปรดระบุเหตุผล) 

ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม่กบัการปรบัปรุงหลกัเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มลูวนัใหส้ทิธ ิ(Book Closing Date หรอื Record 
Date) ส าหรบัหลกัทรพัยป์ระเภท Trust, Property Fund, Infrastructure Fund, Mutual Fund, ETF และ DW โดย
เปลีย่นแปลงระยะเวลาการเปิดเผยวนัใหส้ทิธจิากเดมิทีใ่หเ้ปิดเผยล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 14 วนักอ่นวนัใหส้ทิธ ิเป็น 
ไมน้่อยกว่า 5 วนัท าการกอ่นวนัใหส้ทิธ ิ 

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  

โ ป ร ด ส่ ง ค ว าม เห็น ขอ งท่ า นกลับ ม าที่  MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th ภ าย ใน                
วันที่ 27 เมษายน 2563 หรือหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิม่เติม โปรดติดต่อคุณภทัรภา บุณยประคอง                
ฝ่ายนโยบายก ากบัตลาด โทรศพัท ์02-009-9806 หรอื Email: MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอขอบพระคณุในความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของทา่นมา ณ โอกาสนี้ 


