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การกระจายการถอืหุน้โดยผูถ้อืหุน้รายยอ่ย 
(Free Float) 

 

 การกระจายการถอืหุน้โดยผูถ้อืหุน้รายย่อย หรอื Free Float เป็นสว่นส าคัญของการมสีภาพคลอ่งในการซือ้

ขายหุน้ของบริษัท ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหุน้และผูล้งทุนที่จะซื้อขายหุน้ไดอ้ย่างคล่องตัวและไดร้าคาที่

เหมาะสม ท าใหเ้กดิความน่าสนใจลงทนุในหุน้ของบรษัิท สง่ผลใหบ้รษัิทสามารถระดมทนุผ่านตลาดหลักทรัพยไ์ด ้

โดยสะดวก ตลาดหลักทรัพย์จงึก าหนดให ้Free Float เป็นคุณสมบัตปิระการหนึ่งในการเขา้จดทะเบยีนและด ารง

สถานะในการเป็นบรษัิทจดทะเบยีน  
 
สรปุเกณฑส์ าคญั 

 บรษัิทจดทะเบยีนตอ้งมจี านวนผูถ้อืหุน้รายย่อยไม่นอ้ยกว่า 150 ราย และถอืหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 15 

ของทุนช าระแลว้  โดยตลาดหลักทรัพยพ์จิารณาจากรายงาน Free Float ซึง่บรษัิทจัดท าขึน้จากรายชือ่ผูถ้อืหุน้ที่

ปรากฏ ณ วันก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record Date : RD) หรือวันปิดสมุดทะเบยีนเพื่อสทิธเิขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ 

(Book Closing Date : BC) เพือ่สทิธใินการเขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีของบรษัิท 

 อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพยฯ์ ไดก้ าหนดแนวทางด าเนินการกับบริษัทจดทะเบยีนทีม่ี Free Float ไม่

ครบถว้น โดยคดิค่าธรรมเนียมรายปีสว่นเพิม่มาใชเ้มือ่บรษัิทจดทะเบยีนม ีFree Float ไม่ครบถว้นเป็นปีที ่2 ขึน้ไป

จนกวา่บรษัิทจดทะเบยีนจะแกไ้ขเหตดุังกล่าวได ้โดยอัตราการคดิคา่ธรรมเนียมสว่นเพิม่จะขึน้อยู่กับระยะเวลาและ

จ านวนการกระจายผูถ้อืหุน้รายย่อยทีบ่รษัิทจดทะเบยีนยังไม่สามารถปฏบิตัไิดต้ามเกณฑ ์   

 

เรือ่ง รายละเอยีด 

นยิาม ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย หมายถงึ ผูถ้อืหุน้ทีม่ไิดเ้ป็นผูท้ีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน (Strategic Shareholders) 

 ผูม้สีว่นรว่มในการบรหิารงาน (Strategic Shareholders) ไดแ้ก ่ 

1) กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิาร 4 รายแรกนับต่อจากผูจั้ดการลงมา ผูซ้ ึง่ด ารง

ต าแหน่งเทยีบเท่ากับผูด้ ารงต าแหน่งระดับบรหิารรายที ่4 ทุกราย โดยใหนั้บรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูเ้กีย่วขอ้งและ

บคุคลทีม่คีวามสมัพันธก์บับคุคลดงักลา่ว 
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เรือ่ง รายละเอยีด 

 2) ผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้เกนิกวา่รอ้ยละ 5 ของทุนช าระแลว้ โดยนับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย ยกเวน้ 

บรษัิทหลักทรัพย ์บรษัิทประกันชวีติ บรษัิทประกนัภัย กองทนุรวม กองทนุส ารองเลีย้งชพี กองทนุประกนัสงัคม  

กองทนุบ าเหน็จบ านาญ หรอืโครงการลงทนุทีไ่ดรั้บอนุมัตติามกฎหมาย (แตถ่า้มกีารสง่ตัวแทนเขา้มาบรหิารงาน

ในบรษัิทจดทะเบยีนจะไม่สามารถนับเป็น Free Float ได)้ 

 

 

3) ผูม้อี านาจควบคมุ หมายถงึ ผูท้ีม่พีฤตกิารณ์มอีทิธพิลตอ่การก าหนดนโยบาย การจัดการ หรอืการด าเนนิงาน

ของบรษัิทอย่างมีนัยส าคัญ ไม่ว่าอทิธพิลดังกล่าวจะสบืเนื่องจากการเป็นผูถ้ือหุน้ หรือไดรั้บมอบอ านาจตาม

สญัญา หรอืการอืน่ใดก็ตาม โดยเฉพาะอยา่งยิง่คอืบคุคลทีเ่ขา้ลักษณะขอ้ใดขอ้หนึง่ดงันี ้ 

 บคุคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง

ทัง้หมดของบรษัิท 

 บคุคลทีต่ามพฤตกิารณ์สามารถควบคมุการแตง่ตัง้หรอืถอดถอนกรรมการของบรษัิทนัน้ได  ้

 บคุคลทีต่ามพฤตกิารณ์สามารถควบคมุผูซ้ ึง่รับผดิชอบในการก าหนดนโยบาย การจัดการหรอืการด าเนนิงาน

ของบรษัิทใหป้ฏบิตัติามค าสัง่ของตนในการก าหนดนโยบาย การจัดการหรอืการด าเนนิงานของบรษัิท  

 บุคคลทีต่ามพฤตกิารณ์มีการด าเนินงานในบริษัทหรือมีความรับผดิชอบในการด าเนินงานของบรษัิทเยี่ยง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร รวมทัง้บคุคลทีม่ตี าแหน่งซึง่มอี านาจหนา้ทีเ่ชน่เดยีวกับบคุคลดังกลา่วของบรษัิทนัน้ 

บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ ์หมายถงึ บคุคลทีม่คีวามสมัพันธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฏหมาย ไดแ้ก ่

(1) คูส่มรส  (2) บดิา มารดา  (3) บตุร  

ผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง หมายถึง บุคคลหรือหา้งหุน้ส่วน ตามมาตรา 258 (1)-(7) ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ไดแ้ก ่

(1) คูส่มรส  

(2) บตุรทีย่ังไม่บรรลนุติภิาวะ 

(3) หา้งหุน้สว่นสามัญทีบ่คุคลดงักลา่ว รวมถงึ (1) หรอื (2) เป็นหุน้สว่น 

(4) หา้งหุน้สว่นจ ากดัทีบ่คุคลดงักลา่ว รวมถงึ (1) หรอื (2) เป็นหุน้สว่นไม่จ ากดัความรับผดิ หรอืจ ากดั

ความรับผดิรวมกนัเกนิกวา่ 30% 

(5) บรษัิทจ ากัด หรอืบรษัิทมหาชนจ ากัดทีบ่คุคลดงักลา่ว รวมถงึ (1) หรอื (2) หรอื (3) หรอื (4) ถอืหุน้

รวมกนัเกนิกวา่ 30% 

(6) บรษัิทจ ากัด หรอืบรษัิทมหาชนทีบ่คุคลดงักลา่ว รวมถงึ รวมถงึ (1) หรอื (2) หรอื (3) หรอื (4) หรอื 

(5) ถอืหุน้รวมกนัเกนิกวา่ 30% 

(7) นติบิคุคลตามมาตรา 246 และ 247 (ตามพรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย)์ ทีม่อี านาจจัดการใน

ฐานะเป็นผูแ้ทนของนติบิคุคล 
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เรือ่ง รายละเอยีด 

 

การจดัท า

รายงาน

และ

ก าหนดสง่ 

● จัดท ารายงาน Free Float ในระบบ SETLink โดยใชร้ายชือ่ผูถ้อืหุน้ ณ วนั RD/BC   

● น าส่งรายงาน Free Float ที่ลงนามโดยผูม้ีอ านาจลงนามผ่านระบบ SETLink เพื่อเป็นขอ้มูลต่อตลาด

หลกัทรัพย ์ภายใน 14 วนันับจากวนัสดุทา้ยทีก่ฏหมายก าหนดใหป้ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ เชน่ กรณีมรีอบบญัชวีันที ่

31 ธันวาคม ก าหนดสง่ภายในวนัที ่14 พฤษภาคม  

การ

ด าเนนิการ 

กรณี 

Free 

Float ไม่

ครบตาม

เกณฑ ์ 

● บรษัิททีม่ ีFree Float ไมค่รบถว้นเป็นปีที ่1 : ตลาดหลกัทรัพย ์จะมหีนังสอืแจง้บรษัิท 

● บรษัิททีม่ ีFree Float ไมค่รบถว้นเป็นปีที ่2  เขา้ขา่ยตอ้งจ่ายคา่ธรรมเนยีมรายปีสว่นเพิม่ 

  : ตลาดหลักทรัพยจ์ะประกาศชือ่ตอ่สาธารณะ พรอ้มแจง้ใหบ้รษัิทเริม่ช าระคา่ธรรมเนียมรายปีสว่นเพิม่ในอัตรา

คา่ธรรมเนยีมปีที ่1 ตามสดัสว่นรายย่อยทีไ่ม่ครบถว้น เชน่  บรษัิท A ม ีFree Float 12%  แสดงวา่บรษัิท A ขาด 

Free Float 3% (15% - 12%)  จงึตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมรายปีสว่นเพิม่ในอตัรา 1 เทา่ 

  : ตลาดหลกัทรัพยอ์าจผอ่นผันการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมรายปีสว่นเพิม่ ส าหรับ  

    1) บรษัิททีไ่ดจ้ัดท าแผนการแกไ้ข Free Float ทีม่มีาตรการและกรอบเวลาด าเนนิการทีช่ดัเจน หรอื  

    2) บรษัิทอยูร่ะหวา่งรอผลการด าเนนิการตามมาตรการแกไ้ข Free Float  

● บรษัิททีม่ ีFree Float ไมค่รบถว้นตัง้แตปี่ที ่3 ขึน้ไป ตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนยีมรายปีสว่นเพิม่ 

  : ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศชือ่ตอ่สาธารณะ พรอ้มแจง้ใหบ้รษัิทช าระคา่ธรรมเนยีมรายปีสว่นเพิม่ ตามสดัสว่น

รายยอ่ยทีข่าดและจ านวนปีทีข่าดตามทีต่ลาดหลกัทรัพย ์ก าหนดจนกวา่บรษัิทจะแกไ้ข Free Float ได ้   

● บรษัิททีม่ ีFree Float ไมค่รบถว้นตัง้แต ่2 ปีขึน้ไป  จะตอ้งน าสง่รายงานความคบืหนา้ในการแกไ้ข Free Float 

ทกุ 6 เดอืนนับจากวนัครบก าหนดน าสง่รายงานจนกวา่บรษัิทจดทะเบยีนจะมคีณุสมบัต ิFree Float ครบถว้น  เชน่ 

กรณีมรีอบบญัชวีนัที ่31 ธันวาคม จะตอ้งน าสง่รายงานครัง้แรกในวนัที ่14 พฤศจกิายน 
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เรือ่ง รายละเอยีด 

ตารางคา่ธรรมเนยีมสว่นเพิม่ 

                                                                              (เทา่ของคา่ธรรมเนยีมรายปี) 

จ านวน Free Float 

ทีข่าด (%) 

ปีทีเ่ร ิม่จา่ยคา่ธรรมเนยีมเป็นปีที ่ 

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 ...  

        หมายเหตุ : กรณีมจี านวนรายยอ่ยต ่ากว่า 150 ราย บรษัิทจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมส่วนเพิม่เท่ากับบรษัิททีข่าด  Free Float  

ในชว่ง  0% < Free Float ≤ 5% 

เมือ่บรษิทั

แกไ้ขใหม้ ี

Free 

Float 

ครบถว้น

แลว้ 

● ก าหนด RD/BC ลา่สดุ เพือ่จัดท าและน าสง่รายงาน Free Float ผา่นระบบ SETLink เพือ่เป็นขอ้มลูตอ่ตลาด

หลกัทรัพย ์  

● ตลาดหลกัทรัพยพ์จิารณาคณุสมบตัภิายใน 7 วนัท าการนับจากวนัทีไ่ดรั้บขอ้มูลถกูตอ้งครบถว้น  

● เมือ่ตลาดหลักทรัพยพ์จิารณาวา่บรษัิทมคีณุสมบตัคิรบถว้น  

   1. บรษัิทแจง้ขา่วการแกไ้ขคณุสมบตั ิFree Float เพือ่เผยแพร่แกผู่ล้งทนุ 

   2. ตลาดหลักทรัพยป์ระกาศขา่วการแกไ้ขปัญหาของบรษัิทตอ่ผูล้งทนุเพือ่ทราบ และด าเนนิการคนืเงนิ

คา่ธรรมเนยีมทีไ่ดเ้รยีกเก็บเพิม่ตามสดัสว่นและระยะเวลาทีเ่หลอือยู่ 
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ข ัน้ตอน 

ระยะเวลาในการจดัท าและน าสง่รายงาน Free Float 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

การด าเนนิการกรณีทีม่ ีFree Float ไมค่รบถว้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

RD (เพือ่สทิธเิขา้

ประชมุผูถ้อืหุน้) 

 

วนัสดุทา้ยทีก่ฏหมาย

ก าหนดใหป้ระชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ 

วนัครบก าหนดน าสง่

รายงาน Free Float 

จดัท าและน าสง่รายงาน Free Float  

< 2 เดอืน 

แจง้มติ

คณะกรรมการ

ก าหนด RD/BC 

< 14 วนั 

เดอน 

> 14 วนั 

เดอน 

(1) ตลท. แจง้บรษิทั (2) ตลท. ประกาศชือ่ 

ตอ่สาธารณะ 

(3) ตลท. ประกาศชือ่ 

ตอ่สาธารณะ 

Free Float ไม่ครบถว้น 

เป็นปีที ่3 

Free Float ไม่ครบถว้น 

เป็นปีที ่2 

Free Float ไม่ครบถว้น 

เป็นปีที ่1 

จา่ยคา่ธรรมเนยีมรายปี

สว่นเพิม่เป็นปีที ่1  

จา่ยคา่ธรรมเนยีมรายปี

สว่นเพิม่เป็นปีที ่2  

ตลท.อาจผอ่นผันส าหรับ 

- บรษัิททีม่มีาตรการและ

กรอบเวลาชดัเจน หรอื 

- อยูร่ะหวา่งรอผล

ด าเนนิการตามมาตรการ

แกไ้ข 

 

6 เดอืน 

บรษัิทเริม่รายงานความ

คบืหนา้และรายงานตอ่ไป

ทกุ 6 เดอืน 
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ถาม-ตอบ 

 

ค าถาม ค าตอบ 

หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในการประชุม

สามัญผูถ้อืหุน้ บรษัิทควรใชร้ายชือ่กรรมการวัน

ใด 

บรษัิทควรใชร้ายชือ่กรรมการทียั่งคงด ารงต าแหน่งในบรษัิท ณ 

วันที่น าส่งรายงาน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในวัน

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ บรษัิทควรจัดท าและน าสง่รายงานโดยใช ้

รายชื่อกรรมการท่านใหม่ที่ไดรั้บการแต่งตัง้ในการประชุม

สามัญผูถ้อืหุน้ในการจัดท ารายงาน เนือ่งจากเป็นผูม้สีว่นร่วมใน

การบรหิารงานในในปัจจบุนั   

หากบริษัทจดทะเบียนไม่น าส่งรายงาน Free 

Float ตลท. จะด าเนนิการอย่างไร 

ตลาดหลักทรัพยจ์ะถอืวา่บรษัิทม ีFree Float ไมค่รบถว้น โดย

จะมหีนังสอืแจง้ใหบ้รษัิทด าเนนิการน าสง่รายงาน Free Float 

บคุคลถอืหุน้รอ้ยละ 5 ของทนุช าระแลว้ 

จัดเป็นผูถ้อืหุน้รายย่อย (Free Float) หรอืไม่ 

ตามนยิามของตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหผู้ถ้อืหุน้ทีถ่อืเกนิกวา่

รอ้ยละ 5 ของทุนช าระแลว้ ถือเป็น Strategic Shareholder 

ดังนัน้ ผูถ้อืหุน้ทีถ่อืนอ้ยกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 5 ของทนุช าระ

แลว้ ใหนั้บเป็น Free Float ได ้

บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 

จ ากัด หรอื Thailand Securities Depository 

Company Limited หรอื บรษัิท ไทยเอ็นวดีี

อาร ์จ ากดั หรอื ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศ

ไทย ถอืหุน้ในสดัสว่นมากกวา่รอ้ยละ 5 จัดเป็น

ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย (Free Float) หรอืไม่ 

เป็น Free Float ได ้หากบรษัิทจดทะเบยีนไมพ่บวา่ม ีStrategic 

Shareholder ถือหุน้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัททราบว่ามี 

Strategic Shareholder ถือหุน้ ก็ตอ้งนับจ านวนหุน้ที่ถือโดย

บคุคลเหลา่นัน้รวมอยูใ่นสว่นของ Strategic Shareholder ดว้ย 
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เกณฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

1. ขอ้บงัคับตลาดหลักทรัพย ์เรือ่ง การรับหุน้สามัญหรอืหุน้บรุมิสทิธเิป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 

2. แนวทางด าเนนิการกรณีบรษัิทจดทะเบยีนทีม่กีารกระจายรายยอ่ยไมค่รบถว้น 

3. หนังสอืเวยีน ที ่บจ.(ว) 11/2549 เรือ่ง การจัดท ารายงานการกระจายการถอืหุน้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/3746
https://www.set.or.th/dat/content/rule/th/FF_May2561_Notcomplete.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/circulated_memo/listed_company/listed_company06_files/bj49_11.pdf
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แบบฟอรม์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบง่เป็นหุ้นสามญั ...................... หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว ้.......... บาท

จ ำนวนรำย จ ำนวนหุ้น ร้อยละของทุนทีช่ ำระ

แล้ว (เฉพำะหุ้นสำมญั)1 ผู้ถือหุ้นสำมญัอ่ืนทีเ่ป็น Strategic shareholders

 1.1 กรรมการ ผูจ้ดัการ และผูบ้ริหาร รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

      และบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์

 1.2 ผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้น > 5 % โดยนับรวมผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

 1.3 ผูถื้อหุ้นอ่ืนท่ีมีอ านาจควบคุม

2 หุ้นทีซ้ื่อคืน

3 ผู้ถือหุ้นสำมญัทีถื่อต ่ำกว่ำหนึ่งหน่วยกำรซ้ือขำย

4 ผู้ถือหุ้นสำมญัรำยย่อย (Non-Strategic shareholders)

รวมผู้ถือหุ้นสำมญัทั้งส้ิน 100

                                                       บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศท่ีไดร้ายงานไวใ้นหนังสือรับรองฉบบัน้ีถูกตอ้ง

ลงช่ือ .................................................................….......

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

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

เอกสารแนบ : รายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ขา่ย Strategic shareholders

แบบแสดงรำยงำนกำรกระจำยกำรถือหุ้น

บริษทั.......................................................................  จ ำกดั (มหำชน)

ณ วันที ่.................................................

ทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแลว้ (เฉพาะหุ้นสามญั) .......................... บาท 
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ช่ือ จ ำนวนรำย จ ำนวนหุ้น ร้อยละของทุนทีช่ ำระ

แล้ว (เฉพำะหุ้นสำมญั)1 กรรมกำร ผู้จัดกำร และผู้บริหำร รวมถึงผู้ทีเ่กีย่วข้อง

และบุคคลทีม่คีวำมสัมพนัธ์

1

2

3

4

รวม

2 ผู้ถือหุ้นทีถื่อหุ้น > 5 % โดยนับรวมผู้ทีเ่กีย่วข้องด้วย 

1

2

3

4

รวม

3 ผู้ถือหุ้นอ่ืนทีม่อี ำนำจควบคุม

1

2

3

4

รวม

รวมทั้งส้ิน

รำยช่ือผู้ถือหุ้นทีเ่ข้ำข่ำย Strategic shareholders


