
  

แนวทางด าเนินการกรณีบริษทัจดทะเบยีนกระจายการถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วน 

 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนดให้การกระจายการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายย่อย (Free Float) เป็นคุณสมบติัประการหน่ึง

ในการเขา้จดทะเบียนและตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 หมวด 6 การด ารงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดก้  าหนดให้บริษทั
จดทะเบียนตอ้งด ารงการกระจายการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายย่อยไวภ้ายหลงัเป็นบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงบริษทัจดทะเบียนท่ี
ไม่สามารถด ารงคุณสมบติัดงักล่าวไดต้อ้งปฏิบติัตามแนวทางกรณีบริษทัจดทะเบียนท่ีมีการกระจายรายยอ่ยไม่ครบถว้น  
 
1. หลกัการและเหตุผล 
 สภาพคล่องของหลกัทรัพยถื์อเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีจะเพ่ิมความน่าสนใจในการลงทุนให้แก่บริษทั  
จดทะเบียน อนัจะส่งผลให้บริษทัจดทะเบียนสามารถระดมทุนไดง่้ายและประสบผลส าเร็จ ซ่ึงท่ีผา่นมาตลาดหลกัทรัพยฯ์
ไดป้รับปรุงมาตรการด าเนินการกบับริษทัจดทะเบียนท่ีมีการกระจายการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายย่อยไม่ครบถว้น โดยน า
มาตรการคิดค่าธรรมเนียมส่วนเพ่ิมมาใชเ้ม่ือบริษทัจดทะเบียนมีการกระจายการถือหุ้นดงักล่าวไม่ครบถว้นเป็นปีท่ี 2 ข้ึนไป
จนกว่าบริษทัจดทะเบียนจะแกไ้ขเหตุดงักล่าวได ้โดยอตัราการคิดค่าธรรมเนียมส่วนเพ่ิมนั้นจะข้ึนอยู่กบัระยะเวลาและ
จ านวนการกระจายผูถื้อหุ้นรายยอ่ยท่ีบริษทัจดทะเบียนยงัไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามเกณฑ ์ 
  
2. นิยามของผู้ถอืหุ้นรายย่อย 
 ผูถื้อหุ้นรายย่อยหมายถึงผูถื้อหุ้นสามญัท่ีมิไดเ้ป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) โดย     
ผูมี้ส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) หมายถึงผูมี้อ  านาจควบคุมและหมายความรวมถึงผูถื้อหุ้นตาม 
เอกสารแนบ 1 
 
3. เกณฑ์ในการพจิารณา 
 บริษทัจดทะเบียนจะขาดคุณสมบติัด้านการกระจายการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายย่อย หากบริษทัจดทะเบียนมี
จ านวนผูถื้อหุ้นสามญัรายย่อยน้อยกว่า 150 ราย หรือผูถื้อหุ้นดงักล่าวถือหุ้นรวมกนัน้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนช าระแล้ว  
ทั้ งน้ีตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาจากรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันท่ี
คณะกรรมการก าหนดเพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัจดทะเบียน 

อน่ึง ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนใดท่ีไดรั้บการผ่อนผนัคุณสมบติัการกระจายการถือหุ้น ตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ วา่ดว้ยการรับหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน1 หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  
ว่าดว้ยการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ”2 บริษทัจดทะเบียนดงักล่าวจะตอ้งมีคุณสมบติัดา้น
การกระจายการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายยอ่ยตามท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยก์  าหนดแลว้แต่กรณี 
 

                                            
1 ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 
2 ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลกัทรัพย ์         

จดทะเบียนใน  “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” พ.ศ. 2560 



 

  

4. ขั้นตอนด าเนินการ  
 1. บริษทัจดทะเบียนทุกบริษทัจดัท าและน าส่งรายงานการกระจายหุ้นของผูถื้อหุ้นสามญัท่ีเขา้ข่ายเป็น Strategic 
shareholders ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น หรือวนัท่ีคณะกรรมการก าหนดเพ่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปี โดย
จดัท าแบบแสดงรายงานการกระจายผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ SET Portal : SCP) ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และน าส่งเป็น
เอกสารตามแบบในเอกสารแนบ 2 มายงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนันับจากวนัสุดทา้ยท่ีกฎหมายก าหนดให้บริษทั       
จดทะเบียนตอ้งจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี (วนัครบก าหนดน าส่งรายงาน) ตวัอย่างเช่น บริษทัจดทะเบียนท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคมของทุกปี  ซ่ึงตามกฎหมายก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี
ภายใน 4 เดือนนับจากวนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี หรือภายในวนัท่ี 30 เมษายน ดงันั้นบริษทัจึงต้องน าส่งแบบแสดง
รายงานการกระจายดงักล่าวภายในวนัท่ี 14 พฤษภาคมของทุกปี แต่กรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนท่ีมีรอบบญัชี 31 ธันวาคม        
จดัประชุมผูถื้อหุ้นล่าชา้กวา่วนัท่ี 30 เมษายน  บริษทัตอ้งน าส่งแบบแสดงรายงานการกระจายภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั 
 2. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะแจ้งสถานะและการด าเนินการไปยงับริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายขาดคุณสมบติัการ
กระจายการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายย่อยภายใน 15 วนันบัจากวนัครบก าหนดน าส่งรายงาน  อย่างไรก็ตาม ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
เปิดโอกาสให้บริษทัสามารถส่งหนงัสือทกัทว้งมายงัตลาดหลกัทรัพยฯ์ ได ้ หากบริษทัพบว่ามีการกระจายการถือหุ้นของ
ผูถื้อหุ้นรายย่อยครบถว้นภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ แจง้บริษทั จากนั้นตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะให้เวลาบริษทั
ในการแกไ้ข 1 ปีนบัจากวนัครบก าหนดน าส่งรายงาน 
 3. กรณีบริษทัจดทะเบียนท่ีมีการกระจายรายย่อยไม่เป็นไปตามเกณฑเ์ป็นปีท่ี 2 ข้ึนไป  ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะ
ประกาศช่ือต่อสาธารณะให้ทราบ  พร้อมกบัแจ้งให้บริษทัเร่ิมช าระค่าธรรมเนียมส่วนเพ่ิมในงวดถดัไป (กรกฎาคมปี
ปัจจุบนั - มิถุนายนปีถดัไป) ตามจ านวนหรือสัดส่วนรายย่อยท่ีขาดและจ านวนปีท่ีขาดตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด
จนกวา่บริษทัจะแกไ้ขเหตุดงักล่าวได ้ดงัน้ี 

ตารางค่าธรรมเนียมส่วนเพิม่ 
(เท่าของค่าธรรมเนียมรายปี) 

จ านวน Free Float 
ทีข่าด (%) 

ปีทีเ่ร่ิมจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นปีที่  
ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ... n 

0 < Free Float ≤5 1 1.5 2 2.5 ...  
5 < Free Float ≤10 1.5 2 2.5 3 ...  
10 < Free Float ≤15 2 2.5 3 3.5 ...  

หมายเหต ุ:  - ในกรณีมีจ านวนรายยอ่ยต ่ากวา่ 150 ราย บริษทัจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมส่วนเพ่ิมเท่ากบับริษทัท่ีขาด  Free Float      
           ในช่วง  0% < Free Float ≤ 5% 

- จ านวนเท่าของค่าธรรมเนียมส่วนเพ่ิมตามตารางขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปีท่ีบริษทัจดทะเบียนตอ้งช าระ 
-  n หมายถึงอตัราเท่าของค่าธรรมเนียมท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปีในอตัราปีละ 0.5 เท่าจากอตัราเท่าของปีก่อนหนา้ 
- ในการช าระค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพ่ิม  บริษทัจดทะเบียนตอ้งช าระตามระยะเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ว่าดว้ย อตัราค่าธรรมเนียมในการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน หรือ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ วา่ดว้ย บญัชีอตัราค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” 

- ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการกระจายการถือหุน้ไดค้รบถว้นก่อนส้ินสุดปีค่าธรรมเนียม ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
จะคืนค่าธรรมเนียมส่วนเพ่ิมตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู ่

- ส าหรับบริษทัจดทะเบียนตามบทเฉพาะกาลตามขอ้ 3 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง การด ารงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2550 ลงวนัท่ี 13 มิถุนายน 2550 ให้
ถือวา่ปี 2551 เป็นปีท่ี 1 ในการเก็บค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพ่ิมของบริษทัจดทะเบียนดงักล่าว 
 



 

  

 ทั้งน้ี ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจผ่อนผนัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพ่ิมเฉพาะในปีแรกท่ีเร่ิมจ่าย
ค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพ่ิม ส าหรับบริษทัจดทะเบียนท่ีไดด้ าเนินการดงัน้ี 
 3.1 บริษทัจดทะเบียนไดจ้ดัท าแผนการแกไ้ขคุณสมบติัเร่ืองการกระจายการถือหุ้นท่ีมีมาตรการและกรอบเวลา
ด าเนินการท่ีชดัเจน โดยให้น าส่งแผนการแกไ้ขคุณสมบติัดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 30 วนันบัจากวนัครบก าหนด
น าส่งรายงานการกระจายการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายยอ่ย หรือ 
 3.2 บริษทัจดทะเบียนอยู่ระหว่างรอผลการด าเนินการตามมาตรการของบริษทัในการแกไ้ขคุณสมบติัดงักล่าว 
เพ่ือให้มีการกระจายการถือหุ้นครบถว้นตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ว่าดว้ย การด ารงสถานะเป็นบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 ทั้งน้ี ในปีถดัไป หากบริษทัจดทะเบียนยงัมีการกระจายการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายย่อยไม่ครบถว้นตามเกณฑ ์
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนเพ่ิมในอตัราค่าธรรมเนียมส่วนเพ่ิมของปีท่ี 2 ตามจ านวน Free Float ท่ีขาด 
กล่าวคือ 1.5, 2 และ 2.5 เท่า แลว้แต่กรณี และจะเรียกเก็บต่อไปตามตารางอตัราค่าธรรมเนียมท่ีก าหนดจนกว่าบริษทัจะ
สามารถแกไ้ขคุณสมบติัได ้
  
หมายเหตุ  :  ในกรณีท่ีบริษัทจดทะเบียนไม่น าส่งรายการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามวันท่ีก าหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

จะถือว่าบริษัทมีการกระจายการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ว่าด้วย การด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

*4. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ อาจพิจารณาผอ่นผนัค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพ่ิมตามค าขอผอ่นผนัค่าธรรมเนียมดงักล่าว
ให้แก่บริษทัจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการตามขั้นตอนการเพิกถอนหุ้นเม่ือบริษทัจดทะเบียนร้องขอ (Voluntary 
Delisting) ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ว่าดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยบริษทัจดทะเบียนไดรั้บ
อนุมติัจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ ให้เพิกถอนหุ้น แต่ไม่สามารถด าเนินการตามขั้นตอนการเพิกถอนหุ้นต่อไปได ้ เน่ืองจาก
บริษทัจดทะเบียนมีขอ้พิพาททางกฎหมายและอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลหรือไดรั้บค าสัง่ใดๆ จากหน่วยงานทางการ  
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อกระบวนการเพิกถอนหุ้น  

ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนขา้งตน้ไดช้ าระค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพ่ิมให้แก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไวก่้อนไดรั้บ
อนุมัติผ่อนผนัการช าระค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพ่ิมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาคืน
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวท่ีบริษทัจดทะเบียนช าระไวล่้วงหน้า ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยฯ์ อาจหักค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
เกิดข้ึนก่อนท าการคืนให้แก่บริษทัจดทะเบียนได ้

อย่างไรก็ตาม หากบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการเพิกถอนหุ้นให้แล้วเสร็จได ้บริษทัจดทะเบียนมี
หน้าท่ีตอ้งช าระค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพ่ิมให้แก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งจ  านวนท่ีบริษทัจดทะเบียนไดรั้บการผ่อนผนั
รวมทั้งค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกิดข้ึนจากค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพ่ิมท่ีไดรั้บผอ่นผนันั้นดว้ย 

(*เพ่ิมเติมข้อความเป็นข้อย่อย 4 ของข้อ 4 ขัน้ตอนด าเนินการ โดยแนวทางด าเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนกระจายการถือ

หุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วน (ฉบับท่ี 2)  ลงวันท่ี 25 ตุลาคม  2554  ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 25 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป โดยก าหนดให้ 

น าแนวทางด าเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนกระจายการถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามความในข้อย่อย 4 ของข้อ 4 นี้ มาบังคับใช้กับ

บริษัทจดทะเบียนท่ีเข้าข่ายได้รับการผ่อนผนัค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพ่ิมก่อนวนัท่ี 25 ตุลาคม 2554 ด้วย) 

 
 

 
 



 

  

5. การรายงานความคบืหน้า 
 บริษทัจดทะเบียนท่ีมีคุณสมบติัการกระจายการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายยอ่ยไม่ครบถว้นตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
เป็นปีท่ี 2 ข้ึนไป บริษทัจะตอ้งรายงานความคืบหน้าการแกไ้ขปัญหามายงัตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผา่นระบบ SCP โดยรายงาน
ความคืบหน้าคร้ังแรกภายในวนัท่ี 14 พฤศจิกายนหรือ 6 เดือนนบัจากวนัครบก าหนดส่งรายงานการกระจาย (ในกรณีงวดไม่ตรง) 
และคร้ังต่อไปทุก 6 เดือนจนกว่าบริษทัจะมีคุณสมบติัเร่ืองการกระจายการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายย่อยครบถว้นตามท่ี
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด 

6. การแก้ไขคุณสมบตัิการกระจายรายย่อยไม่ครบถ้วน 
 บริษทัจดทะเบียนท่ีมีการกระจายการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายย่อยไม่ครบถว้นตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
เป็นปีท่ี 2 เป็นตน้ไป เม่ือสามารถแกไ้ขคุณสมบติัให้มีการกระจายรายย่อยครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพย์ฯ
ก าหนดแลว้ สามารถขอให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ พิจารณาคุณสมบติัเร่ืองการกระจายรายยอ่ยของบริษทั โดยน าส่งแบบแสดง
รายงานการกระจายรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นหรือวนัท่ีคณะกรรมการก าหนด ล่าสุด
ตามแบบแสดงรายการในเอกสารแนบทา้ย 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหากตลาดหลกัทรัพยฯ์
พิจารณาเห็นว่าบริษทัมีคุณสมบติัการกระจายการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดแล้ว   
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะประกาศต่อสาธารณะวา่บริษทัสามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดแ้ลว้ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ี
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดรั้บขอ้มูลถูกตอ้งและครบถว้น และจะพิจารณาคืนเงินค่าธรรมเนียมท่ีไดเ้รียกเก็บเพ่ิมตามสัดส่วน
และระยะเวลาท่ีเหลืออยู ่

7. การยกเว้นคุณสมบตัิการกระจายการถอืหุ้นรายย่อย  
 ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยกเวน้คุณสมบติัการกระจายการถือหุ้นรายย่อยส าหรับบริษทัจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างการ
ฟ้ืนฟูกิจการ โดยการเขา้สู่กระบวนการของศาลลม้ละลายกลางและไม่ถูกก าหนดให้ตอ้งจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี           
ให้หมายถึงบริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนและหลกัทรัพยข์องบริษทัถูกหยดุพกัการซ้ือขายเท่านั้น โดยไม่นบัรวม
บริษทัจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการผา่นศาลลม้ละลายกลางและหลกัทรัพยข์องบริษทัยงัคงมีการซ้ือขายอยู่ ทั้งน้ี
เพ่ือให้ผูล้งทุนมีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุน   

8. ผลบงัคบัใช้  
 ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะใชข้ั้นตอนและแนวทางด าเนินการเก่ียวกบัการกระจายการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายย่อยตาม
หลกัเกณฑใ์หม่ขา้งตน้ โดยเร่ิมจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2550 เป็นตน้ไป3  
 
 
 
 
 
 

                                            

3
 เวน้แต่บริษทัจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างการปฏิบติัตามแนวทางด าเนินการกรณีบริษทัจดทะเบียนท่ีมีการกระจายรายย่อยไม่ครบถว้น ฉบบั

เดือนมิถุนายน 2550 ใหใ้ชแ้นวทางด าเนินการกรณีบริษทัจดทะเบียนท่ีมีการกระจายรายย่อยไม่ครบถว้นฉบบัน้ีแทนแนวทางด าเนินการกรณี
บริษทัจดทะเบียนท่ีมีการกระจายรายย่อยไม่ครบถว้น ฉบบัเดือนมิถุนายน 2550 โดยเร่ิมจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทั     
จดทะเบียนท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549 

(3) ประกาศช่ือ (2) ประกาศช่ือ
บรษิทั 

(1) แจง้ บริษทัจดทะเบียน  
เม่ือ Free Float ต ่ากวา่เกณฑ ์ 

มี FF ไม่ครบถว้นเป็นปีที ่2 
ขาด FF ครบ 1 ปี 

เร่ิมมี FF ไม่ครบถว้นเป็นปีที ่1 มี FF ไม่ครบถว้นเป็นปีที ่3 
 

เร่ิมรายงานความคืบหนา้ และ
รายงานต่อไปทุก 6 เดือน  

 

เร่ิมจ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ิม
เป็นปีท่ี 1  



 

  

9. แนวทางช่ัวคราว ส าหรับปี 2552 - 2553 
 เพ่ือให้หลกัเกณฑเ์ร่ืองการกระจายการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายย่อยสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์
ไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดา้นการเงินของทัว่โลก และเพ่ือบรรเทาภาระค่าใชจ่้ายและให้เวลาแก่บริษทัจดทะเบียน
ในการปรับตวัมากข้ึน ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เห็นควรก าหนดแนวทางชัว่คราวในช่วงเวลา 2 ปีน้ี (ปี 2552 – 2553) ดงัน้ี  

- ยกเวน้การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมส่วนเพ่ิมตามหวัขอ้ 4  ขั้นตอนด าเนินการ ขอ้ยอ่ย 3 
- ผอ่นผนัการรายงานความคืบหนา้การแกไ้ขปัญหาในหัวขอ้ 5 เป็นปีละ 1 คร้ัง โดยให้น าส่งพร้อมการรายงาน
การกระจายหุ้นของผูถื้อหุ้นสามญัท่ีเขา้ข่ายเป็น Strategic Shareholders ท่ีตอ้งท าส่งตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 
14 วนั นบัจากวนัสุดทา้ยท่ีกฎหมายก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 

โดยเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลา 2 ปี หากบริษทัใดยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได ้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะเรียก
เกบ็ค่าธรรมเนียมส่วนเพ่ิมในอตัราท่ีนบัต่อจากปี 2551 
 
 
ฝ่ายก ากบับริษทัจดทะเบียน  
พฤษภาคม 2561  
 



 

 

Strategic Shareholders : ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

1. กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก นบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่ง
ระดบับริหารรายท่ี 4 ทุกราย โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้งและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมายกบับุคคลดงักล่าวขา้งตน้ ไดแ้ก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ของบุคคลดงักล่าว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นเกนิกว่าร้อยละ 5 ของทุนช าระแล้ว โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย ยกเวน้ ผูถื้อหุ้นนั้นเป็น บริษทั
หลกัทรัพย ์บริษทัประกนัชีวิต บริษทัประกนัภยั กองทุนรวม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนประกนัสังคม  กองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
หรือโครงการลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัตามกฎหมาย (แต่ถา้มีการส่งตวัแทนเขา้มาบริหารไม่นบัเป็น Free Float) 
 
 
 
 
 
 

 
3  ผู้มีอ านาจควบคุมและผู้ท่ีเกีย่วข้อง  
ผูมี้อ  านาจควบคุมหมายถึง ผูถื้อหุน้หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของ
บริษทัอย่างมีนัยส าคญั ไม่ว่าอิทธิพลดงักล่าวจะสืบเน่ืองจากการเป็นผูถื้อหุ้น หรือไดรั้บมอบอ านาจตามสัญญา หรือการอ่ืนใดก็ตาม 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่คือบุคคลท่ีเขา้ลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัน้ี 
(1) บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 
(2) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ของบริษทันั้นได ้
(3) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ่ึ้งรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายผูบ้ริหารการจดัการหรือการด าเนินงานของบริษทัให้
ปฏิบติัตามค าส่ังของตนในการก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนินงานของบริษทั 
(4) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์มีการด าเนินงานในบริษทัหรือมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทัเยี่ยงผูบ้ริหาร รวมทั้งบุคคลท่ีมี
ต าแหน่งซ่ึงมีอ  านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบับุคคลดงักล่าวของบริษทันั้น 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  หมายถึง บุคคลหรือหา้งหุน้ส่วน ตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 
(1) คู่สมรส      
(2) บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
(3) หา้งหุน้ส่วนสามญัท่ีบุคคลดงักล่าว  รวมถึงบุคคลในขอ้ (1) หรือ (2) เป็นหุน้ส่วน 
(4) หา้งหุน้ส่วนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าว รวมถึงบุคคลในขอ้ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากดัความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจ าพวก
จ ากดัความรับผดิท่ีมีหุน้รวมกนัเกินกวา่ 30% 
(5) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าว รวมถึงบุคคลในขอ้ (1) หรือ (2) หรือหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกนั
เกินกวา่ 30% 
(6) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าว รวมถึงบุคคลใน (1) หรือ (2) หรือหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) บริษทัตามขอ้ (5)  
ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ 30% 
(7) นิติบุคคลท่ีบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์สามารถมีอ านาจจดัการใน
ฐานะเป็นผูแ้ทนนิติบุคคล 

เอกสารแนบ 1 



 

 

    เอกสารแนบ 2 

     

แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้น 

บริษัท.......................................................................  จ ากดั (มหาชน) 

ณ วนัที ่................................................. 

ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแลว้ (เฉพาะหุน้สามญั) .......................... บาท  

แบ่งเป็นหุน้สามญั ...................... หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้.......... บาท 

     
 จ านวนราย จ านวนหุ้น ร้อยละของทุนทีช่ าระแล้ว 

(เฉพาะหุ้นสามญั) 

1 ผู้ถือหุ้นสามญัอืน่ทีเ่ป็น Strategic shareholders    

  1.1 กรรมการ ผูจ้ดัการ และผูบ้ริหาร รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง    

       และบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์    

  1.2 ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ > 5 % โดยนบัรวมผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย     
  1.3 ผูถื้อหุน้อ่ืนท่ีมีอ านาจควบคุม    

2 หุ้นทีซื่้อคนื    

3 ผู้ถือหุ้นสามญัทีถ่ือต า่กว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย    

4 ผู้ถือหุ้นสามญัรายย่อย (Non-Strategic shareholders)    

 รวมผู้ถือหุ้นสามญัทั้งส้ิน     100 

     

     

                                  บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศท่ีไดร้ายงานไวใ้นหนงัสือรับรองฉบบัน้ีถูกตอ้ง  

     

     

 
ลงนามโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท

พร้อมท้ังประทับตราของบริษัท ลงช่ือ .................................................................…....... 

          (.........................................................................) 

  ต าแหน่ง....................................................................... 

     

 เอกสารแนบ : รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ข่าย Strategic shareholders    



 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าข่าย Strategic shareholders 

     
 ช่ือ จ านวนราย จ านวนหุ้น ร้อยละของทุนทีช่ าระแล้ว 

(เฉพาะหุ้นสามญั) 

1 กรรมการ ผู้จดัการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ทีเ่กีย่วข้อง    

 และบุคคลทีม่คีวามสัมพนัธ์    

 1    

 2    

 3    

 4    

 รวม       

2 ผู้ถือหุ้นทีถ่อืหุ้น > 5 % โดยนับรวมผู้ทีเ่กีย่วข้องด้วย     

 1    

 2    

 3    

 4    

 รวม       
3 ผู้ถือหุ้นอืน่ทีม่อี านาจควบคุม    

 1    

 2    

 3    

 4    

 รวม       

 รวมทั้งส้ิน       

     

 

 


