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การจา่ยปนัผล 

สรปุเกณฑส์ าคญั 

การประกาศจ่ายหรอืงดจ่ายปันผลของบรษัิทจดทะเบยีนเป็นเหตกุารณ์ส าคัญทีม่ผีลกระทบโดยตรง

ต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้ือหุน้และต่อการตัดสนิใจซือ้หรือขายหลักทรัพยข์องผูล้งทุน บรษัิทจดทะเบยีนจงึตอ้ง

รายงานตอ่ตลาดหลักทรัพยแ์ละเปิดเผยใหผู้ถ้อืหุน้และผูล้งทนุไดท้ราบโดยทันทโีดยมรีายละเอยีดในหลักการที่

ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

เรือ่ง รายละเอยีด 

ระยะเวลาการ

จา่ยปนัผล 

 

ตามพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจ ากดั มาตรา 115 ไดก้ าหนดระยะเวลาการจา่ยปันผลดงันี้ 

1. การจ่ายปันผลประจ าปี: มกี าหนดจา่ยภายใน 1 เดอืนนับจากวันทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัต ิ

2. การจ่ายปันผลระหวา่งกาล: มกี าหนดจา่ยภายใน 1 เดอืนนับจากวนัทีค่ณะกรรมการบรษัิท 

มมีตใิหจ้า่ยปันผล ซึง่ตอ้งรายงานตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ตอ่ไป 

ประเภทของ

การจา่ยปันผล 

1. เงนิสด    

2. หุน้ปันผล 

การก าหนดวนั

ใหส้ทิธแิกผู่ถ้อื

หุน้เพือ่รบัปนั

ผล 

• ก าหนดสทิธโิดยแจง้มตคิณะกรรมการลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนักอ่นวนัก าหนดสทิธ ิ

• ม ี2 แบบ คอื 1. Record Date และ 2. Book Closing (ปิดสมดุทะเบยีน) 

• กรณีบรษัิทจัดประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมัตจิ่ายปันผล ควรก าหนดวนัก าหนดสทิธใินการรับ

ปันผลภายหลงัจากวนัทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตอินุมัตไิมน่อ้ยกวา่ 5 วนัท าการ อยา่งไรก็ตาม 

หากบรษัิทจดทะเบยีนมคีวามจ าเป็นและประเมนิแลว้วา่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะพจิารณาอนุมัติ

ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ ก็อาจก าหนดใหว้นัก าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธเิขา้ร่วมประชมุ     

ผูถ้อืหุน้และมสีทิธไิดรั้บปันผลเป็นวนัเดยีวกนั  โดยควรระบขุอ้ความไวใ้นขา่วแจง้ตอ่  

ตลาดหลักทรัพยแ์ละหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้วา่ “การใหส้ทิธดิงักลา่วของบรษัิทยังมี

ความไมแ่น่นอน เนื่องจากตอ้งรอการอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้” 

 

การเปิดเผย

ขอ้มูล 

 
 

 

 
 

กรณีจา่ยปันผล 

• บรษัิทจะตอ้งแจง้มตคิณะกรรมการเกีย่วกับการจา่ยปันผล และวนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้

เพือ่สทิธใินการรับปันผล ทนัท ีคอืภายในวนัทีค่ณะกรรมการบรษัิทมมีตหิรอือยา่งชา้ภายใน

เวลา 9.00 น.ของวนัท าการถัดไปผา่นระบบ SETLink 

• ขอ้มลูส าคัญในมตคิณะกรรมการดงักลา่วมดีงันี้ 

1. วนัทีค่ณะกรรมการมมีตใิหจ้า่ย 

2. ขอ้เสนอของคณะกรรมการทีจ่ะจา่ย   

3. กรณีจา่ยปันผล ใหเ้ปิดเผย 

o อตัราการจ่าย และจ่ายจากผลการด าเนนิงานในงวดใด  จ านวนปันผลทีไ่ดรั้บยกเวน้

ภาษีจาก BOI (ถา้ม)ี   

4. กรณีจา่ยเป็นหุน้ปันผล* ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเป็น 2 สว่น 

4.1 หุน้ปันผล: ระบจุ านวนหุน้ อตัราสว่นหุน้เดมิตอ่หุน้ปันผล มลูคา่หุน้ปันผลทีจ่่าย 

4.2 เงนิสดเพือ่รองรับภาษีหัก ณ ทีจ่่ายในอัตรารอ้ยละ 10 ของเงนิไดต้ามมาตรา 50(2) 

(จ) แหง่ประมวลรัษฎากร 

5. วนัจา่ยปันผล  

 

* การค านวณมูลคา่หุน้ปนัผลเพือ่ใชค้ านวณภาษ ีหกั ณ ทีจ่า่ย 

มลูคา่หุน้ปันผลแตล่ะหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ไดรั้บและถอืเป็นเงนิไดพ้งึประเมนิทีต่อ้งน าไป

ค านวณเพือ่เสยีภาษี ใหค้ านวณดงันี ้

มลูคา่หุน้ปันผล = จ านวนเงนิก าไรสะสมทีบ่รษัิทตดัออกจากบญัชเีพือ่โอนไปเป็นทนุ  

จ านวนหุน้ปันผลทัง้หมดทีอ่อกในคราวนัน้ 
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* การด าเนนิการอืน่ ๆ เมือ่จา่ยหุน้ปันผล 

- คณะกรรมการตอ้งมมีตเิสนอวาระจัดประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมัตเิพิม่ทนุเพือ่

รองรับการจา่ยหุน้ปันผล  

• น าสง่แบบรายงานการเพิม่ทนุ (F53-4)  พรอ้มการแจง้มตคิณะกรรมการ

เกีย่วกบัการเพิม่ทนุเพือ่จา่ยหุน้ปันผล 

- เมือ่ผูถ้อืหุน้อนุมัตแิละบรษัิทด าเนนิการจ่ายหุน้ปันผลแลว้ จะตอ้งน าหุน้ปันผลเขา้

จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์โดยด าเนนิการดงันี้ 

• รายงานผลการขายหลกัทรัพย ์(F53-5) ผา่นระบบ SETLink  หลงัการ

จา่ยหุน้ปันผลภายใน 14  วนั นับจากวนัจองซือ้และช าระคา่หุน้ 

• ยืน่แบบค าขอใหรั้บหุน้เพิม่ทนุเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนผา่นระบบ 

SETLink  พรอ้มเอกสารประกอบการจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณชิย ์

(MOC) เพือ่ใหต้ลาดหลกัทรัพยรั์บเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนเพิม่เตมิ 

 

 

กรณีงดจา่ยปนัผล 

• บรษัิทจะตอ้งแจง้มตคิณะกรรมการเกีย่วกับการงดจ่ายปันผล ทนัท ีคอืภายในวนัที่

คณะกรรมการบรษัิทมมีตหิรอือยา่งชา้ภายในเวลา 9.00 น.ของวนัท าการถัดไปผา่นระบบ 

SETLink 

 

 

 
 

กรณีเพิม่ทนุเพือ่รองรับหุน้ปันผล หากมทีนุจดทะเบยีนทียั่งไม่เรยีกช าระ และไมไ่ดม้ไีวเ้พือ่

รองรับการแปลงสภาพหลกัทรัพยใ์ด ๆ บรษัิทตอ้งลดทนุจดทะเบยีนกอ่นการเพิม่ทนุจดทะเบยีน 

 

 

 

 

 

  

TIP 

http://www.set.or.th/th/products/listing/files/F_53_6.doc
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ข ัน้ตอน 

 

 

 
     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x x x 

แจง้เรือ่งปันผลระหวา่งกาล    

ใหผู้ถ้อืหุน้รับทราบในการ

ประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ถดัไป 

แจง้มตคิณะกรรมการ    

จา่ยปันผล 

 

จา่ยปนัผล 

 

จา่ยปันผล 

 

<1 เดอืน 

กรณีจา่ยหุน้ปนัผล 

< 14 วนั 

ยืน่ค าขอให ้

รับหุน้เพิม่ทนุ 

 

 

รายงานผล  

เพิม่ทนุ     

F53-5 

 

 

การจา่ยปนัผลระหวา่งกาล 

RD/BC  

(เพือ่สทิธริบัปนัผล) 

> 14 วนั 

< 1 เดอืน 

การจา่ยเงนิปนัผลประจ าปี: กรณีก าหนดสทิธไิดร้บัปนัผลภายหลงัวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

> 14 วนั 

แจง้มตคิณะกรรมการ    

จา่ยปันผล 

 

Record Date 

(เพือ่สทิธเิขา้ประชมุ) 

> 5 วนัท าการ 

RD/BC  

(เพือ่สทิธริบัปนั

ผล) 

วนัประชมุผูถ้อืหุน้ 

<30 วนั 

จดทะเบยีนกบั 

MOC 

<2 เดอืน 
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จา่ยปันผล 

 

<1 เดอืน 

กรณีจา่ยหุน้ปนัผล 

< 14 วนั 

ยืน่ค าขอให ้

รับหุน้เพิม่ทนุ 

 

รายงานผล  

เพิม่ทนุ     

F53-5 

 

การจา่ยเงนิปนัผลประจ าปี: กรณีก าหนดสทิธไิดร้บัปนัผลเป็นวนัเดยีวกนักบัสทิธเิขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ 

> 14 วนั 

แจง้มตคิณะกรรมการ    

จา่ยปันผลโดยระบ“ุการให ้

สทิธดิงักลา่วของบรษัิทยัง

มคีวามไมแ่น่นอน 

เนือ่งจากตอ้งรอการอนุมตัิ

จากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้”   

 

 

Record Date  

(เพือ่สทิธเิขา้ประชมุผูถ้อื

หุน้และรบัปนัผล) 

วนัประชมุผูถ้อืหุน้ 

<30 วนั 

จดทะเบยีนกบั 

MOC 

<2 เดอืน 
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ถาม-ตอบ 

 

ค าถาม ค าตอบ 

หากในรอบปีบญัชลีา่สดุ

บรษิทัจดทะเบยีนมกี าไร

สทุธ ิและมกี าไรสุทธิ

สะสมในงบการเงนิรวม

แตม่ขีาดทุนสะสมในงบ

การเงนิเฉพาะกจิการ 

สามารถจา่ยเงนิปนั

ผลไดห้รอืไม ่

ตามพรบ.มหาชน มาตรา 115 ระบวุา่ การจา่ยเงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่

นอกจากเงนิก าไรจะกระท ามไิด ้ในกรณีทีบ่รษัิทยังมยีอดขาดทนุสะสมอยู ่หา้มมิ

ใหจ้า่ยเงนิปันผล ดงันัน้ บรษัิทจดทะเบยีนจะจ่ายเงนิปันผลโดยทีย่ังมขีาดทนุ

สะสมอยู่ไม่ได ้ทัง้นี ้เงนิก าไรทีใ่ชพ้จิารณาจ่ายปันผล คอื เงนิก าไรสะสมทียั่ง

ไมไ่ดจ้ัดสรร 

 

กรณีคณะกรรมการ

บรษิทังดจา่ยเงนิปันผล 

บรษิทัตอ้งแจง้หรอืไม ่

อยา่งไร 

ตอ้งแจง้ขา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย ์ไมว่า่จะจา่ยหรอืงดจ่ายปันผล  

หากบรษิทัมขีาดทนุ

สะสม บรษิทัจะท า

อยา่งไรไดบ้า้งเพือ่ให้

สามารถจา่ยเงนิปนัผล 

บรษัิทสามารถลา้งขาดทนุสะสมได ้หากบรษัิทมทีนุส ารองตามกฎหมายหรอืสว่น

ล ้ามลูคา่หุน้ โดยบรษัิทตอ้งขออนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่โอนทนุส ารองตาม

กฎหมาย (มาตรา 116 ของพรบ.มหาชน) หรอื ทนุส ารองจากสว่นล ้ามลูคา่หุน้ 

(มาตรา 51 ของพรบ.มหาชน) หรอืเงนิส ารองอืน่ เพือ่ชดเชยผลขาดทนุสะสมของ

บรษัิทก็ได ้ทัง้นี ้การชดเชยผลขาดทนุสะสมดงักลา่วใหห้ักชดเชยจากเงนิส ารอง

อืน่กอ่น แลว้จงึหักจากทนุส ารองตามกฎหมายมาตรา 116 และทนุส ารองจากสว่น

ล ้ามลูคา่หุน้ตามมาตรา 51 ตามล าดบั 
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ตวัอยา่งการเปิดเผย 
 

ตวัอยา่งการเปิดเผยขอ้มูลการจา่ยปนัผลประจ าปี 

 

บรษัิท .......... จ ากดั (มหาชน) ขอแจง้มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท เมือ่วนัที ่29 มกราคม 2556 

เวลา 10.00 น. ดงันี…้.. 

• มมีตใิหน้ าเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมัตจิา่ยเงนิปันผล ส าหรบัผลการด าเนนิงาน

ในรอบปี 2555 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิท ในอัตราหุน้ละ 2.25 บาท ซึง่ไดจ้่ายปันผลระหว่างกาลไปแลว้

ส าหรับงวด 1 มกราคม – 30 มถิุนายน 2555 ในอัตราหุน้ละ 0.75 บาท เมื่อวันที ่.... สงิหาคม 2555 และจะ

จา่ยเงนิปนัผลส าหรบังวด 1 กรกฏาคม – 31 ธนัวาคม 2555 ในอตัราหุน้ละ 1.50 บาท โดยจา่ยจากก าไร

ของกจิการทีไ่ดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล (BOI) ในอัตราหุน้ละ 0.70 บาท ซึง่ผูถ้ ือหุน้ประเภทบุคคล

ธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่่าย และไม่สามารถขอเครดติภาษีคนืเงนิปันผลได ้และจ่ายจากก าไรของ

กจิการทีเ่สยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลในอตัรารอ้ยละ 30 ในอตัราหุน้ละ 0.80 บาท และก าหนดจา่ยเงนิปันผลในวันที ่

24 เมษายน 2556 หากการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2555 ไดรั้บการอนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามัญผูถ้อื

หุน้ในวันที ่26 มนีาคม 25556 คณะกรรมการบรษัิทมมีตกิ าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบเงนิปันผล (Record 

Date) ในวนัที ่4 เมษายน 2556 
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ตวัอยา่งการเปิดเผยขอ้มูลหุน้ปนัผลและเงนิปนัผล 

 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ……….. จ ากัด (มหาชน) ประชมุเมือ่วนัที ่27 กมุภาพันธ ์2556 มมีตทิี่

ส าคัญดงันี ้

1. มมีตนิ าเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2556 เพือ่พจิารณาอนุมัตจิ่ายเงนิปันผลส าหรับผล

การด าเนนิงานปี 2555 ในอตัราหุน้ละ 0.41 บาท ซึง่บรษัิทไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 

0.09 บาทเมือ่วนัที ่7 กนัยายน 2555 และจ่ายในครัง้นี้อกีในอัตราหุน้ละ 0.32 บาท โดยจ่ายเป็นหุน้ปันผลใน

อตัราหุน้ละ 0.20 บาท คดิเป็นสดัสว่น 5 หุน้สามัญ ตอ่ 1 หุน้ปันผล และเป็นเงนิสดปันผลในอตัราหุน้ละ 0.12 

บาท โดยก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบเงนิปันผลในวนัที ่9 พฤษภาคม และก าหนดจา่ยปันผลในวนัที ่20 

พฤษภาคม 2556 

2. มมีตนิ าเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2556 เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทนุจดทะเบยีน

จากเดมิจ านวนเงนิ 190,000,000 บาท เป็นจ านวนเงนิ 228,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญใหมจ่ านวน 

38,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท เพือ่รองรับการจ่ายหุน้ปันผล และแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทขอ้ 4 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการเพิม่ทนุจดทะเบยีนเพือ่จา่ยหุน้ปันผล 
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ตวัอยา่งการเปิดเผยขอ้มูลกรณีงดจา่ยเงนิปนัผล 

 

        ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ………จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่26 กมุภาพันธ ์2556 มมีติ

ดงันี ้

1. ใหง้ดจา่ยเงนิปันผลประจ าปีส าหรับผลการด าเนนิงาน ปี 2555 เนือ่งจากบรษัิทมผีลการด าเนนิงาน

ขาดทนุสะสม 
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เกณฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์

1. ขอ้บงัคับตลาดหลักทรัพย ์เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารเกีย่วกับการเปิดเผยสารสนเทศและการ

ปฏบิตักิารใดๆ ของบรษัิทจดทะเบยีน พ.ศ 2560   

2. หนังสอืเวยีนที ่กต.(ว) 51/2544 เรือ่งหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัภาษีหุน้ปันผล (Stock Dividend) 

3. หนังสอืเวยีนที ่บจ.(ว) 25/2550 เรือ่ง แนวทางการปิดสมดุทะเบยีนเพือ่สทิธซิือ้หุน้เพิม่ทนุและสทิธรัิบปันผล

ของบรษัิทจดทะเบยีน  

 

เกณฑข์องหนว่ยงานอืน่ 

▪ พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (มาตรา115-116) 

 

แบบฟอรม์ 

กรณีบรษัิทจา่ยหุน้ปันผลตอ้งมกีารเพิม่ทนุตอ้งมกีารใช ้Form ทีเ่กีย่วกบัการเพิม่ทนุดว้ย คอื  

• แบบรายงานการเพิม่ทนุ (F 53-4)   

 

 

https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/28109
https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/28109
http://www.set.or.th/th/regulations/circulated_memo/listed_company/listed_company01_files/kt_51.pdf
http://www.set.or.th/th/regulations/circulated_memo/listed_company/listed_company07_files/bj50_25.pdf
http://www.set.or.th/th/regulations/circulated_memo/listed_company/listed_company07_files/bj50_25.pdf

