ตลาดหลักทรัพย์ฯแจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึน้ เครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็ นราคาที่
ไม่รวมสิ ทธิ ประโยชน์ (วันแรกที่ ขึ้นเครื่องหมาย XD XR และ XW)
ตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศยกเลิกวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินในวันที่
5 พฤษภาคม 2560 (วันฉัตรมงคล) โดยกาหนดให้เป็ นวันทาการของสถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอ
แจ้งเปลีย่ นแปลงวันขึน้ เครือ่ งหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็ นราคาทีไ่ ม่รวมสิทธิประโยชน์ (วันแรก
ที่ ขึ้นเครื่องหมาย XD XR และ XW) ดังนี้
เดิ ม
วันแรกที่ ขนึ้ เครื่องหมาย XD XR และ XW
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

ใหม่
วันแรกที่ ขนึ้ เครื่องหมาย XD XR และ XW
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

ส าหรับ รายชื่อ หลัก ทรัพ ย์ที ่ม กี ารเปลีย่ นแปลงวัน ขึ้น เครื่อ งหมายแสดงว่ า ราคาซื้อ ขาย
หลักทรัพย์เป็ นราคาทีไ่ ม่รวมสิทธิประโยชน์ (วันแรกที่ ขึ้นเครื่องหมาย XD XR และ XW) มีดงั นี้
วันแรกที่ ขนึ้ เครื่องหมาย
4 พฤษภาคม 2560
(แก้ไขจากวันที่ 3 พ.ค.60 เป็ น
วันที่ 4 พ.ค.60)

เครื่องหมาย XD
ABICO (0.075 บาท)
AI (0.09 บาท)
AJ (0.20 บาท)
AKP (0.07 บาท)
* วันกาหนดสิทธิคอื วันที่ 8 พ.ค.60 ALT (0.10 บาท)
และวันปิ ดสมุดทะเบียนตาม
AMATA (0.30 บาท)
มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ AMATAV (0.05 บาท)
และตลาดหลักทรัพย์คอื วันที่
ANAN (0.085 บาท)
9 พ.ค.60
BROOK (0.05 บาท)
BRR (5 : 1 หุน้ )
BRR (0.02222222222 บาท)
BTNC (0.75 บาท)
CPF (0.45 บาท)
CPR (0.14 บาท)
ENGY (0.10 บาท)
FE (7.00 บาท)
FNS (0.10 บาท)
IHL (0.15 บาท)
IVL (0.36 บาท)
KCM (0.0076 บาท)
L&E (0.15 บาท)

เครื่องหมาย XR และ XW
PIMO - XW (5 : 1 )
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วันแรกที่ ขนึ้ เครื่องหมาย
4 พฤษภาคม 2560
(แก้ไขจากวันที่ 3 พ.ค.60 เป็ น
วันที่ 4 พ.ค.60)

เครื่องหมาย XD
LST (0.10 บาท)
M (1.10 บาท)
MALEE (1.15 บาท)
MK (0.25 บาท)
* วันกาหนดสิทธิคอื วันที่ 8 พ.ค.60 MOONG (0.18 บาท)
และวันปิ ดสมุดทะเบียนตาม
NC (0.22 บาท)
มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ OCC (0.70 บาท)
และตลาดหลักทรัพย์คอื วันที่
OHTL (5.00 บาท)
9 พ.ค.60
PAF (0.0222 บาท)
PIMO (0.032 บาท)
PLAT (0.18 บาท)
RPH (0.048 บาท)
S & J (1.20 บาท)
SALEE (0.035 บาท)
SAPPE (0.54 บาท)
SEAFCO (0.15 บาท)
SIS (0.40 บาท)
SITHAI (0.10 บาท)
SLP (0.035 บาท)
SORKON (2.75 บาท)
SPC (1.30 บาท)
SPI (0.35 บาท)
SST (10 : 1 หุน้ )
SST (0.0111111111 บาท)
STA (0.40 บาท)
TC (0.10 บาท)
THIP (14.18 บาท)
TNL (0.85 บาท)
TPAC (0.11 บาท)
TPCH (0.03 บาท)
TPCORP (0.70 บาท)
TPOLY (0.01153 บาท)
TRU (0.09 บาท)
TTA (0.05 บาท)
UPOIC (0.15 บาท)

เครื่องหมาย XR และ XW
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วันแรกที่ ขนึ้ เครื่องหมาย
5 พฤษภาคม 2560
(แก้ไขจากวันที่ 4 พ.ค.60 เป็ น
วันที่ 5 พ.ค.60)

เครื่องหมาย XD
AMC (0.20 บาท)
ARROW (0.40 บาท)
AU (8 : 1 หุน้ )
AU (0.0075 บาท)
* วันกาหนดสิทธิคอื วันที่ 9 พ.ค.60 BAY (0.45 บาท)
และวันปิ ดสมุดทะเบียนตาม
BEC (0.15 บาท)
มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ BGT (0.012 บาท)
และตลาดหลักทรัพย์คอื วันที่
CI (8 : 1 หุน้ )
11 พ.ค.60
CI (0.06 บาท)
CK (0.25 บาท)
CSR (1.80 บาท)
EPCO (25 : 1 หุน้ )
EPCO (0.04 บาท)
ESTAR (0.04 บาท)
GL **
LH (0.30 บาท)
MODERN (0.15 บาท)
NEW (0.50 บาท)
NNCL (0.037 บาท)
PPM (0.035 บาท)
QTC (0.03 บาท)
ROCK (0.25 บาท)
SHANG (2.00 บาท)
SRICHA (0.40 บาท)
SSSC (2.20 บาท)
TRC (7 : 1 หุน้ )
TRC (0.004 บาท)
TWZ (0.00785 บาท)
VARO (0.12 บาท)
VNT (0.45 บาท)
WHA (0.1536 บาท)

เครื่องหมาย XR และ XW
CI - XW (8 : 1 )
CRANE - XR (4 : 1 @ 2.00 บาท)
CRANE - XW (1 : 1 )
QTC - XW (4 : 1 )

หมายเหตุ ** GL จะประกาศอัตราการจ่ายปั นผลภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
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