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การก าหนดวนัใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ 
สรปุเกณฑส์ าคญั 
 

ในกรณีทีบ่รษัิทจดทะเบยีนตอ้งการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ เชน่ สทิธใินการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ สทิธรัิบเงนิปันผล หรอื
สทิธไิดรั้บการจัดสรรหุน้สามัญใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ เป็นตน้ บรษัิทตอ้งทราบวา่จะตอ้งมอบสทิธนัิน้ใหก้ับใครบา้ง จ านวน

กีร่าย เนื่องจากหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืทกุวัน บรษัิทจงึตอ้งก าหนดรายชือ่ของผูถ้อืหุน้ใน
วนัใดวนัหนึง่เป็นวนัทีจ่ะไดรั้บสทิธนัิน้ ๆ 

  

เรือ่ง รายละเอยีด 

 ประเภทของ 

 การก าหนดสทิธ ิ

การก าหนดวนัทีจ่ะใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหุน้ ม ี2 แบบ คอื 

1. แบบ “Record Date” (RD) : ระบวุนัก าหนดรายชือ่เพือ่ใหส้ทิธใิดๆ แกผู่ถ้อืหุน้ 

2. แบบ “Book Closing Date (BC)” : ระบวุนัปิดสมุดทะเบยีนเพือ่รวมรวมรายชือ่ผูถ้อืหุน้ 

เพือ่จะใหส้ทิธใิดๆ แกผู่ถ้อืหุน้ 

การก าหนด Record Date การก าหนด Book Closing 

ตาม พรบ.หลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

มาตรา 89/26 และมาตรา 225 

 พรบ.มหาชน มาตรา 60 

จะปิดสมดุทะเบยีนงดรับโอน 1 วนั หลงัจากนัน้ 

ผูถ้อืหุน้สามารถโอนเปลีย่นชือ่ได ้

จะปิดสมุดทะเบยีนไปจนกวา่การประชมุ 

ผูถ้อืหุน้จะแลว้เสร็จ ท าใหผู้ถ้อืหุน้ไม่

สามารถโอนเปลีย่นชือ่ไดใ้นระหวา่งนัน้ 

บรษัิทจะตอ้งจัดประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน 2 เดอืน 

นับจากวนั RD ท าใหบ้รษัิทมเีวลาในการจัด 

เตรยีมเอกสารไดน้านขึน้ รวมทัง้บรษัิทสามารถ

น าสง่เอกสารใหผู้ถ้อืหุน้ลว่งหนา้นานขึน้เพือ่ให ้

ผูถ้อืหุน้มเีวลาในการศกึษาขอ้มลู  

บรษัิทจะตอ้งจัดใหม้กีารประชมุ 

ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนันับจากวัน BC 

 

 สทิธทิ ีใ่หแ้ก ่

 ผูถ้อืหุน้ 

• บรษัิทจะมกีารแจง้วนัใหส้ทิธปิระโยชนใ์ดๆ แกผู่ถ้อืหุน้ เชน่ สทิธใินการเขา้ประชมุ 

ผูถ้อืหุน้ สทิธใินการรับเงนิปันผล  สทิธใินการจองซือ้หุน้เพิม่ทุน สทิธใินการจองซือ้

หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 

• ในระบบซื้อขายหลักทรัพย์จะแสดงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวขอ้งกับสทิธปิระโยชน์ต่างๆ 

เพื่อใหผู้ล้งทุนไดรั้บทราบล่วงหนา้ 2 วันท าการนับจากวันปิดสมุดทะเบยีนเพื่อให ้

สทิธใิดๆ ตวัอยา่งเครือ่งหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัใหส้ทิธใิดๆแกผู่ถ้อืหุน้ 

▪ XM (Excluding Meeting)  : ผูซ้ือ้หลักทรัพยไ์ม่ไดส้ทิธเิขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ 

▪ XD (Excluding Dividend)  : ผูซ้ือ้หลักทรัพยไ์ม่ไดส้ทิธรัิบเงนิปันผล 

▪ XR (Excluding Right)  : ผูซ้ือ้หลักทรัพยไ์ม่ไดส้ทิธจิองซือ้หุน้ออกใหม ่

▪ XW (Excluding Warrant)  

 

: ผูซ้ือ้หลักทรัพยไ์ม่ไดส้ทิธรัิบรับใบส าคญัแสดง

สทิธทิีจ่ะซือ้หลกัทรัพย ์

▪ XB (Excluding Other 

Benefits) 

 

 

: ผูซ้ือ้หลักทรัพยไ์ม่ไดส้ทิธปิระโยชน์ทีบ่รษัิท

ใหแ้กผู่ถ้อืหลกัทรัพยท์ีบ่รษัิทก าหนด เชน่ สทิธิ

ในการจองซือ้หลกัทรัพยข์องบรษัิทในเครอื (Pre-

emptive Right)   

• การก าหนด RD หรือ BC บรษัิทตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ > 14 วันก่อนวัน 

RD หรอื BC  

เรือ่ง รายละเอยีด 

 การเปิดเผย 

 ขอ้มูล 

• บริษัทจะตอ้งแจง้มติคณะกรรมการเกี่ยวกับวันก าหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้เพื่อสิทธิ

ประโยชน์ทันท ีคอื ภายในวันทีค่ณะกรรมการบรษัิทมีมตหิรืออย่างชา้ภายในเวลา 
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9.00 น.ของวนัท าการถัดไปผา่นระบบ SETLink เพือ่เผยแพร่ขอ้มลูตอ่ผูล้งทนุ 

 

o กรณีใช ้RD มตีวัอย่างขอ้ความดงันี้  

“ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธ.ิ......ในวนัที.่.....” 

o กรณีใช ้BC มตีวัอย่างขอ้ความดงันี้   

“ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนเพือ่สทิธ.ิ........ในวนัที.่.....จนกวา่การประชมุผู ้

ถอืหุน้แลว้เสร็จ” 

• หากเปลีย่นแปลงวันใหส้ทิธใิดๆ ตอ้งเผยแพร่ใหท้ราบผ่านระบบ SETLink ล่วงหนา้

ก่อนวันใหส้ทิธเิดมิ 7 วัน  และวันใหส้ทิธใิหม่ทีก่ าหนดนั้น ตอ้งมีระยะห่างนับจาก

วนัทีไ่ดเ้ผยแพร่ผา่น SETLink ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั 

• กรณีก าหนดวันใหส้ทิธใิดเป็นวันเดยีวกับวันใหส้ทิธเิพื่อเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ เชน่ 

ก าหนดสทิธเิพื่อรับเงนิปันผล และก าหนดสทิธเิพื่อเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้เป็นวัน

เดยีวกัน เป็นตน้ ควรมขีอ้ความเตอืนผูล้งทนุในหนังสอืแจง้มตคิณะกรรมการทีน่ าสง่

ตลาดหลกัทรัพยแ์ละหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้วา่   “การใหส้ทิธดิังกลา่วของบรษัิท

ยังมคีวามไมแ่น่นอน เนือ่งจากตอ้งรอการอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้” 

• กรณีก าหนดวันใหส้ทิธใิดๆ หลังวันประชมุผูถ้อืหุน้ ควรก าหนดหลังจากวันประชมุผู ้

ถือหุน้อย่างนอ้ย 5 วันท าการ เพื่อใหผู้ล้งทุนมีระยะเวลาในการตัดสนิใจลงทุนใน

หลักทรัพยก์่อนขึน้เครือ่งหมายแสดงสทิธปิระโยชน์ เชน่ XR,  XD, XW  โดยบรษัิท

ตอ้งแจง้ก าหนดวนัใหส้ทิธดิังกลา่วมาตัง้แตว่ันทีค่ณะกรรมการบรษัิทมมีตกิ าหนดการ

จัดประชมุผูถ้อืหุน้ 

• การก าหนดวนัใหส้ทิธใิด ๆ ตอ้งเป็นวนัท าการของตลาดหลกัทรพัย ์
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ถามตอบ 
 

ค าถาม ค าตอบ 

บรษัิทจดทะเบยีนสามารถ

ก าหนด RD เพือ่สทิธิเ์ขา้ร่วม

ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นวนัเดยีวกับ 

RD เพือ่สทิธอิืน่ๆ เชน่ สทิธรัิบ

เงนิปันผลไดห้รอืไม่ 

 

บรษัิทจดทะเบยีนสามารถก าหนด RD เพือ่สทิธเิขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ เป็นวนั

เดยีวกับ RD เพือ่สทิธรัิบเงนิปันผลหรอืสทิธอิืน่ๆได ้ 

โดยบรษัิทจดทะเบยีนควรมขีอ้ความเตอืนผูล้งทนุในหนังสอืแจง้มตคิณะกรรมการ

ทีน่ าสง่ตลาดหลักทรัพยแ์ละหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้วา่  “การใหส้ทิธดิงักลา่ว

ของบรษัิทยังมคีวามไม่แน่นอน เนือ่งจากตอ้งรอการอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้” 

 

บรษัิทจดทะเบยีนสามารถ

เปลีย่นแปลง RD ไดห้รอืไม่ 

 

 

การเปลีย่นแปลงวนัใหส้ทิธอิาจสง่ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้และนักลงทนุ  

อยา่งไรก็ตาม หากบรษัิทจดทะเบยีนมคีวามจ าเป็น บรษัิทจดทะเบยีนสามารถ

ก าหนด RD ใหม่ได ้โดยตอ้งเผยแพร่ใหนั้กลงทนุทราบผ่านระบบ SETLink 

ลว่งหนา้กอ่นวนัใหส้ทิธเิดมิ 7 วนั  และการก าหนด RD ใหมต่อ้งหา่งจากวนัทีไ่ด ้

เผยแพร่ผ่าน SETLink ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั 

 

ส าหรับการประกาศมติ

คณะกรรมการครัง้แรก 

หากบรษัิทจดทะเบยีนไม่

สามารถระบอุตัราการจา่ย 

เงนิปันผล และหรอือตัราสว่น

และราคาการจองซือ้หุน้เพิม่

ทนุทีแ่น่นอนได ้

บรษัิทจดทะเบยีนควร

ด าเนนิการอยา่งไร 

บรษัิทตอ้งแจง้ขอ้มลูทีค่รบถว้นชดัเจนทัง้หมดเกีย่วกบัมตคิณะกรรมการทัง้อตัรา

การจ่ายเงนิปันผล, อตัราสว่นและราคาส าหรับการจองซือ้หุน้เพิม่ทนุ ผ่านระบบ 

SETLink ลว่งหนา้ 14 วนักอ่นวันก าหนดใหส้ทิธ ิ 
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เกณฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 
เกณฑข์องตลาดหลักทรัพย ์

1. หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารเกีย่วกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏบิตักิารใดๆของบรษัิทจดทะเบยีน 

พ.ศ.2560  

2. หนังสอืเวยีนทีเ่กีย่วขอ้ง 

• บจ. (ว) 16/2549 วนัที ่20 เมษายน 2549 เรือ่ง แนวทางการเปิดเผยขอ้มลูทีก่ระทบตอ่สทิธปิระโยชน์

ของผูล้งทนุ 

• บจ. (ว) 25/2550 วนัที ่6 มถินุายน 2550 เรือ่ง แนวทางการปิดสมดุทะเบยีนเพือ่สทิธซิือ้หุน้เพิม่ทนุและ

สทิธรัิบปันผลของบรษัิทจดทะเบยีน 

• บจ. (ว) 43/2551 วนัที ่29 สงิหาคม 2551 เรือ่ง การแกไ้ขขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยใ์หส้อดคลอ้ง

กบั พ.ร.บ.หลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทีแ่กไ้ขใหม่ 

• บจ. (ว) 102/2554 วนัที ่14 มถินุายน 2554 เรือ่ง แนวทางการก าหนดวนัปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้

หรอืวนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้เพือ่การประชมุผูถ้อืหุน้หรอืวนัใหส้ทิธใิดๆ แกผู่ถ้อืหุน้  (Record Date) 

• บจ. (ว) 6/2560 เรือ่ง การปรับปรุงวนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record Date) เพือ่ใหส้ทิธใิด ๆ แกผู่ถ้อืหุน้ 

 

เกณฑข์องหน่วยงานอืน่  

• พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(มาตรา 89/26 และมาตรา 225) 

• พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (มาตรา 60) 

  

https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/3849
https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/3849
https://www.set.or.th/th/regulations/circulated_memo/listed_company/listed_company06_files/bj49_16.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/circulated_memo/listed_company/listed_company06_files/bj49_16.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/circulated_memo/listed_company/listed_company07_files/bj50_25.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/circulated_memo/listed_company/listed_company07_files/bj50_25.pdf
https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/23699
https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/23699
https://www.set.or.th/th/regulations/circulated_memo/listed_company/listed_company11_files/bj54_102_update.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/circulated_memo/listed_company/listed_company11_files/bj54_102_update.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/circulated_memo/listing_disclosure/rules_regulations/2017_files/bj60_6_v2.pdf

