หลักการจัดทา
แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้น

1. หลักการในการจัดทารายงาน (หน้า 1 – 2)
2. Q&A (หน้า 3 – 5)
3. แนวพิจารณาผูเ้ กี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ (หน้า 6)

มีนาคม 2562
ฝ่ ายกากับบริ ษทั จดทะเบียน

หลักการจัดทาแบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดให้การกระจายการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย เป็ นคุณสมบัตปิ ระการหนึ่ง
ทีต่ อ้ งดารงไว้ภายหลังเป็ นบริษทั จดทะเบียน เพื่อให้มหี นุ้ ของบริษทั จานวนทีส่ ูงระดับหนึ่งทีส่ ามารถหมุนเวียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ เนื่องจากสภาพคล่องของหลักทรัพย์เป็ นปจั จัยสาคัญทีจ่ ะเพิม่ ความน่ าสนใจในการลงทุนให้แก่
บริษทั จดทะเบียน อันจะส่งผลให้บริษทั จดทะเบียนสามารถระดมทุนได้งา่ ยและประสบผลสาเร็จ
เพื่อประโยชน์สาหรับบริษทั จดทะเบียนในการจัดทารายงานการกระจายการถือหุน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้สรุป
หลักการในการจัดทาแบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุน้ และรวบรวมประเด็นคาถามต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการจัดทาแบบแสดงรายงานดังกล่าวต่อไป
หลักการในการจัดทารายงาน
1. ให้พจิ ารณาจาก “บุคคล นิตบิ ุคคล หรือหน่ วยงาน” ว่า บุคคล นิตบิ ุคคล หรือหน่ วยงานดังกล่าวเป็ นผูถ้ อื หุน้
ทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) หรือไม่
2. หากบุคคลเดียวกัน แต่มหี ลายรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ให้นับรวมจานวนหุน้ ทัง้ หมดของบุคคลเดียวกัน ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
รวมถึงบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าว และการนับจานวนรายให้นับรวมตามจานวนตามรายชื่อผูถ้ อื หุน้ โดย
ระบบ SET Portal สามารถรองรับการทางานในส่วนนี้ให้โดยอัตโนมัติ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั ทาจะต้องระบุความสัมพันธ์ของบุคคล
และนิตบิ ุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ หากไม่ระบุความสัมพันธ์ จะบันทึกข้อมูลในระบบ SET Portal ไม่ได้
ตัวอย่าง นายกรรมการ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั จดทะเบียน มีการถือหุน้ นับรวมบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์
ในบริษทั จดทะเบียน ดังนี้
จานวนหุ้น
1. นายกรรมการ ร่ารวย
1,000
2. นายกรรมการ โดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนสะสมทรัพย์
2,500
3. บริษทั ร่ารวยอสังหาริมทรัพย์ จากัด (นายกรรมการถือหุน้ 35%)
800
4. นางสวยเสมอ ร่ารวย (ภรรยานายกรรมการ)
500
การบันทึกข้อมูล ต้องระบุความสัมพันธ์ดว้ ย ดังนี้
ความสัมพันธ์
1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่ เป็ น Strategic Shareholders
1.1 กรรมการ ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องและผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์
1. นายกรรมการ ร่ารวย
- นายกรรมการ ร่ารวย
- นายกรรมการ โดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนสะสมทรัพย์ บุคคล/นิตบิ ุคคลเดียวกัน
- บริษทั ร่ารวยอสังหาริมทรัพย์ จากัด
นิตบิ ุคคลทีถ่ อื หุน้ > 30%
- นางสวยเสมอ ร่ารวย
คูส่ มรส

-1-

จานวน จานวน
ราย
หุ้น
4

4,800
1,000
2,500
800
500

3. กรณี กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูบ้ ริหาร ไม่ได้เป็ นผูถ้ อื หุน้ แต่มบี ุคคลและหรือนิตบิ ุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์เป็ น
ผูถ้ อื หุน้ สามารถดาเนินการได้โดยเลือก “เพิม่ กรรมการ/ผูบ้ ริหาร” แล้วพิมพ์ช่อื กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูบ้ ริหาร นัน้
จากนัน้ สามารถเพิม่ ชื่อบุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ มาอยู่ภายใต้ช่อื กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูบ้ ริหารดังกล่าวได้
โดยระบบ SET Portal จะไม่นับกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือ ผูบ้ ริหาร ทีพ่ มิ พ์เพิม่ เข้ามาในจานวนผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากบุคคล
ดังกล่าวไม่ได้เป็ นผูถ้ อื หุน้
ตัวอย่าง นายบริหารเป็ นผูบ้ ริหารบริษทั และไม่ได้ถอื หุน้ และมีบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
จานวนหุ้น
1. ดช.เด็กดี มังคั
่ ง่ (ลูกชายนายบริหาร)
1,800
2. นางกิง่ ฉัตร มังคั
่ ง่ (มารดานายบริหาร)
3,500
ผูจ้ ดั ทาสามารถพิมพ์ชอ่ื นายบริหาร มังคั
่ ง่ เพิม่ ขึน้ ในระบบ SET Portal และเพิม่ ชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามสัมพันธ์ ดังนี้
ความสัมพันธ์ จานวนราย จานวนหุ้น
1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่ เป็ น Strategic Shareholders
1.1 กรรมการ ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องและผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์
1. นายบริหาร มังคั
่ ง่
2
5,300
- ดช.เด็กดี มังคั
่ ง่
บุตร
1,800
- นางกิง่ ฉัตร มังคั
่ ง่
บิดา มารดา
3,500
4. หาก “บุคคล นิตบิ ุคคล หรือหน่วยงาน” มีการจัดตัง้ กองทุนส่วนบุคคล โดยให้บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
ทัง้ ในประเทศไทย และ/หรือในต่างประเทศ เป็ นผูบ้ ริหารการลงทุน การจัดทารายงานการกระจายการถือหุน้ จะต้องนับรวม
จานวนหุน้ ทัง้ หมดของ “บุคคล นิตบิ ุคคล หรือหน่วยงาน” เดียวกัน รวมทัง้ หุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
ตัวอย่าง นายรายย่อยและภรรยา (นางใจดี) มีการถือหุน้ รวมกัน 4,500 หุน้ จากหุน้ ทัง้ หมด 50,000 หุน้ ดังนี้
จานวนหุ้น
1. SAVING BANK AND TRUST COMPANY, FOR นายรายย่อย
200
2. นายรายย่อย โดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทวีทรัพย์
1,200
3. บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนสะสมทรัพย์ เพือ่ นายรายย่อย
2,000
4. นางใจดี
1,100
รวม
4,500
การบันทึกข้อมูลในรายงานการกระจายการถือหุน้ จะเป็ นดังนี้
ความสัมพันธ์
1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่ เป็ น Strategic Shareholders
1.1 กรรมการ ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องและผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์
1.2 ผูถ้ อื หุน้ > 5% โดยนับรวมผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
1. นายรายย่อย
- SAVING BANK AND TRUST COMPANY, FOR นายรายย่อย บุคคล/นิตบิ ุคคลเดียวกัน
- นายรายย่อย โดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทวีทรัพย์
บุคคล/นิตบิ ุคคลเดียวกัน
- บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนสะสมทรัพย์ เพือ่ นายรายย่อย
บุคคล/นิตบิ ุคคลเดียวกัน
- นางใจดี
คูส่ มรส
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จานวน จานวน
ราย
หุ้น

4

4,500
200
1,200
2,000
1,100

Q&A

□ วัตถุประสงค์และหลักการ
1. แบบแสดงรายงานนี้ จดั ทาขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์ใด
□ รายงานนี้เป็ นรายงานเพือ่ แสดงการกระจายการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของบริษทั เนื่องจากการกระจาย
การถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย เป็ นคุณสมบัตปิ ระการหนึ่งทีบ่ ริษทั จะต้องดารงไว้ซง่ึ การเป็ นบริษทั จดทะเบียน โดยบริษทั
ต้องมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่า 150 รายและถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่า 15% เพื่อให้มหี นุ้ ของบริษทั จานวนทีส่ งู ระดับหนึ่ง
สามารถหมุนเวียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ซึง่ สภาพคล่องของหลักทรัพย์จะเป็ นปจั จัยสาคัญทีจ่ ะเพิม่ ความน่ าสนใจ
ในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษทั และสอดคล้องกับนโยบายของทางการทีจ่ ะให้บริษทั มีการกระจายการถือหุน้ ให้มากขึน้
เพือ่ จูงใจให้นกั ลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในตลาดทุนไทย
2. บริ ษทั มีห้นุ สามัญและหุ้นบุริมสิ ทธิ จะต้องจัดทาแบบแสดงรายงานการกระจายอย่างไร
□ ข้อกาหนดการดารงสถานะในส่วนของการกระจายการถือหุน้ รายย่อย กาหนดให้จดั ทารายงานเฉพาะหุน้ สามัญ
เท่านัน้ ไม่รวมถึงหุน้ บุรมิ สิทธิ
3. ทาไมบริ ษัท ศูนย์รบั ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) ซึ่ ง ทาหน้ า ที่ เป็ นนายทะเบียน
ไม่เป็ นผู้จดั ทารายงานการกระจายการถื อหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยแทนบริ ษัทจดทะเบียน
□ เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงนิยามของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยให้หมายถึง ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ไิ ด้เป็ นผูม้ อี านาจ
ควบคุมหรือถือหุน้ เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Non-strategic Shareholders) ดังนัน้ จากนิยามดังกล่าวต้องมีการ
พิจารณาว่าบุคคลใดบ้างทีเ่ ข้าข่ายเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี านาจควบคุม หรือเป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับกรรมการ/ผูบ้ ริหาร (Strategic
Shareholders) ซึง่ นายทะเบียนไม่มขี อ้ มูลเพียงพอทีจ่ ะจัดทาแทนบริษทั ในเรือ่ งดังกล่าวได้
4. วิ ธีการจัดทาและนาส่งรายงานเป็ นอย่างไร
□ บริษทั จัดทารายงานบนระบบ SET Portal และให้ผอู้ นุมตั ิ (Approver) อนุมตั ริ ายงานเพือ่ นาส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี โดยใช้ขอ้ มูล ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อเข้าร่วม
ประชุมสามัญดังกล่าว
5. หากแบบแสดงรายงานที่บริ ษทั นาส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ถกู ต้อง บริ ษทั จะต้องดาเนิ นการอย่างไร
□ ขอให้บริษทั แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องโดยจัดทาบนระบบ SET Portal พร้อมทัง้ นาส่งรายงานฉบับแก้ไขผ่านระบบ
SET Portal อีกครัง้

□ นิ ยาม
ผู้มีส่วนร่วมในการบริ หารงาน (Strategic Shareholders) หมายความถึง 1) กรรมการ ผู้จดั การ หรือผู้ดารง
ตาแหน่ งระดับบริ หาร 4 รายแรกนับต่ อจากผู้จดั การลงมา โดยนับรวมหุ้นที่ ถือโดยผู้เกี่ ยวข้องและบุคคลที่ มี
ความสัมพันธ์ 2) ผู้ถือหุ้นที่ ถือหุ้นเกิ นกว่า 5% ของทุนชาระแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้อง และ 3) ผู้มีอานาจควบคุมและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. ตาแหน่ งผู้บริ หารหมายถึงใครบ้างในโครงสร้างของบริ ษทั
□ ผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมาและรวมถึงผูซ้ ่งึ ดารงตาแหน่ ง
เทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย
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7. ผู้เกี่ยวข้องและบุคคลที่ มีความสัมพันธ์กบั กรรมการ/ผู้บริ หาร หมายถึงใครบ้าง
□ บิดา มารดา คูส่ มรส บุตรทัง้ บรรลุนิตภิ าวะและไม่บรรลุนิตภิ าวะ รวมทัง้ นิตบิ ุคคลอื่นๆ ทีก่ รรมการ คู่สมรส
และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ถือหุน้ รวมกันเกินกว่า 30% ขึน้ ไป (รายละเอียดตามแนวพิจารณาผูเ้ กีย่ วข้องและบุคคล
ทีม่ คี วามสัมพันธ์ หน้า 6)
8. หากกรรมการมีภรรยาที่ ไม่ได้จดทะเบียน จะต้องนับรวมหุ้นของภรรยาเป็ นหุ้นของกรรมการ ด้วยหรือไม่
□ ควรนับรวมหุน้ ของภรรยาเป็ นหุน้ ทีถ่ อื โดยกรรมการ และถือเป็ น Strategic Shareholders ด้วย
9. หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในช่วงที่ จดั ทารายงาน บริ ษทั ควรที่ จะใช้รายชื่อกรรมการวันใด
□ การนับหุน้ ทีถ่ อื โดยกรรมการจะนับเฉพาะกรรมการทีย่ งั คงดารงตาแหน่งในบริษทั ณ วันทีน่ าส่งรายงาน
10. กรณี ผ้ถู ือหุ้นถือหุ้นของบริ ษทั เท่ ากับ 5% ของทุนชาระแล้ว จะถือว่าเป็ นผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
ด้วยหรือไม่
□ ตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กาหนดให้ผถู้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้ เกินกว่า 5 % ของทุนชาระแล้ว (โดยนับรวมหุน้
ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย) ถือเป็ น Strategic Shareholders ดังนัน้ หากผูถ้ อื หุน้ รวมผูท้ เ่ี กีย่ วข้องดังกล่าวถือหุน้ ไม่เกิน 5%
ของทุนชาระแล้ว ให้นบั เป็ น Free Float
11. ตามนิ ยามข้อหนึ่ งที่ กาหนดว่า Strategic Shareholders หมายถึงผู้ถือหุ้นที่ ถือหุ้นเกิ นกว่า 5%
ยกเว้นบริ ษทั หลักทรัพย์ บริ ษัทประกันชี วิต บริ ษัทประกันภัย กองทุนรวม กองทุนสารองเลี้ยงชี พ กองทุน
ประกันสังคม กองทุนบาเหน็ จบานาญ หรือโครงการลงทุนที่ ได้รบั อนุมตั ิ ตามกฎหมาย หมายความว่าหาก
บริ ษทั ที่ ยกเว้นดังกล่าว ถือหุ้นเกิ นกว่า 5% ของทุนชาระแล้ว จะถือว่าเป็ น Free Float ใช่หรือไม่
□ ใช่ หากบริษทั ดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้มอี านาจควบคุมในบริษทั จดทะเบียน อย่างไรก็ตาม หากบริษทั ดังกล่าว
มีการส่งตัวแทนเข้ามาเป็ นผูบ้ ริหาร หรือมีอานาจควบคุมในบริษทั จดทะเบียนจะไม่ถอื ว่าเป็ น Free Float
12. กรณี ที่ปรากฏรายชื่ อผู้ถือหุ้นเป็ น บริ ษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือ
THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED หรือ บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด (ThaiNVDR)
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้นเกิ นกว่า 5% ถือว่าเป็ น Free Float ใช่หรือไม่
□ ถือว่าเป็ น Free Float ได้ หากบริษทั ไม่ทราบว่าประกอบด้วยใครบ้าง แต่หากบริษทั ทราบว่ามีการถือโดย
Strategic Shareholders จานวนกีห่ ุ้น ก็ต้องนับจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยบุคคลเหล่านัน้ รวมอยู่ในส่วนของ Strategic
Shareholders ด้วย เช่น กรณีบริษทั ทราบว่ามีกรรมการท่านหนึ่งถือหุน้ ภายใต้ ThaiNVDR ให้นับเฉพาะหุน้ ทีก่ รรมการ
ท่านนัน้ ถืออยู่ เป็ น Strategic Shareholders และหุน้ ทีเ่ หลือของ ThaiNVDR จะถือเป็ น Free Float ซึง่ บริษทั สามารถใช้
ฟงั ก์ชนั “แยก NVDR” บนระบบ SET Portal ในการจัดทาได้
13. ผู้ถือหุ้นอื่นที่ มีอานาจควบคุมหมายถึงใคร
□ กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่เข้าข่ายทัง้ เป็ นรัฐบาล กรรมการ หรือถือหุน้ ไม่เกิน 5% แต่มพี ฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการ
กาหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดาเนินงานของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญ เช่น สามารถควบคุมการแต่งตัง้ หรือถอดถอน
กรรมการของบริษทั ได้ เป็ นต้น

□ วิ ธีการจัดทา
14. กรณี ที่ผ้ถู ือหุ้น 1 ราย เป็ นกรรมการและถือหุ้นเกิ นกว่า 5% จะให้บนั ทึ กข้อมูลอย่างไร ต้องแจ้ง
มากกว่า 1 สถานะหรือไม่
□ หากผูถ้ อื หุน้ 1 รายเป็ นมากกว่า 1 สถานะดังกล่าว ให้กาหนดเป็ นสถานะเดียว โดยเรียงลาดับดังนี้
กรรมการ ผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 5% และผูถ้ อื หุน้ อื่นทีม่ อี านาจควบคุม ดังนัน้ หากผูถ้ อื หุน้ เป็ นกรรมการและถือหุน้ เกินกว่า 5%
ให้เลือกสถานะเป็ นกรรมการ
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15. กรณี ชื่อผู้ถือหุ้นซา้ แต่คนละนามสกุล แต่ทราบว่าเป็ นบุคคลเดียวกันจะนับรวมจานวนหุ้นได้เลยหรือไม่
□ นับรวมจานวนหุน้ และจานวนรายได้ โดยหากผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวเป็ น Strategic Shareholders ให้ใส่จานวนหุน้
และจานวนราย (นับตามจานวนรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ) ในกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ น Strategic Shareholders โดยในระบบ SET
Portal จะสามารถเพิม่ และค้นหาผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ทาการรวมรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ หี ลายบัญชีเข้าด้วยกันได้
ทัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนาให้ตดิ ต่อกับ TSD ซึง่ เป็ นนายทะเบียนเพือ่ แก้ไขข้อมูลให้ถกู ต้องต่อไป
16. กรณี ชื่อผู้ถือหุ้นบุคคลเดียวกันแต่มีหลายบัญชี จะนับจานวนหุ้นและจานวนรายอย่างไร
□ ให้นับรวมจานวนหุน้ ทัง้ หมดของบุคคลนัน้ ๆ และนับจานวนรายตามจานวนรายชื่อผูถ้ อื หุน้ เช่น นายชื่นใจ
ถือหุน้ ของบริษทั 3 บัญชี บัญชีละ 500 หุน้ ให้นับรวมจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีน่ ายชื่นใจถืออยู่เท่ากับ 1,500 หุน้ และนับ
จานวนรายเป็ น 3 ราย ซึง่ สามารถใช้ระบบ SET Portal ในการดาเนินการได้เช่นเดียวกับข้อ 15
17. นิ ติบคุ คลแห่งเดียวแต่คนละสาขา ต้องพิ จารณานับรวมรายการอย่างไร
□ ให้นับจานวนหุน้ ของทุกสาขารวมกัน แต่การนับจานวนรายให้นับแยก 1 สาขาเป็ น 1 ราย โดยเหตุผลทีใ่ ห้
นับรวมจานวนหุน้ ของทุกสาขา เนื่องจากนโยบายกากับดูแลการลงทุนของแต่ละสาขา ควรจะต้องผ่านการพิจารณาของ
บริษทั แม่ ดังนัน้ หากนับรวมจานวนหุน้ ของทุกสาขาแล้วไม่เกิน 5% จะถือเป็ น Free Float แต่หากเกินกว่า 5% จะนับเป็ น
Strategic Shareholders

□ ตัวอย่างบริษทั ที่มกั มีข้อสงสัย
18. หากมูลนิ ธิต่างๆ ถือหุ้นในบริ ษทั ถือเป็ น Free Float หรือไม่
□ พิจารณาตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์ฯ หากถือหุน้ ไม่เกิน 5% นับเป็ น Free Float
19. ชื่อหน่ วยงาน หรือ บุคคล หรือ นิ ติบุคคล ที่ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม เช่น .........
(ชื่อหน่ วยงาน/บุคคล/นิ ติบุคคล)..............โดยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม................... หรือบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม................... เพื่อ.......(หน่ วยงาน/ บุคคล/ นิ ติบคุ คล).............จะถือเป็ นผู้ถือหุ้นประเภทใด
□ การลงทุนในลักษณะนี้ หน่วยงาน/บุคคล/นิตบิ ุคคล ได้นาเงินของตนให้บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
เป็ นผูบ้ ริหาร ดังนัน้ การจะพิจารณาว่าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ประเภทใดนัน้ จะต้องพิจารณาว่า “หน่วยงาน/บุคคล/นิตบิ ุคคล” ทีเ่ ป็ น
เจ้าของเงิน เป็ นผูถ้ อื หุน้ ประเภทใด เช่น นายสมชาย โดยบริษทั จัดการกองทุนรวม ก. ถือหุน้ 3% หากนายสมชายเป็ น
กรรมการบริษทั จะถือว่าหุน้ ดังกล่าวเป็ น Strategic Shareholders
ทัง้ นี้ บริษทั จดทะเบียนไม่ตอ้ งนับรวมจานวนหุน้ ทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมแห่งเดียวกันเป็ นผูบ้ ริหาร
เข้าด้วยกัน แต่ให้นบั แยกตามจานวนชื่อหน่ วยงาน/บุคคล/นิตบิ ุคคล ซึง่ เป็ นเจ้าของเงิน เช่น นายวีระ โดยบริษทั จัดการ
กองทุนรวม ก. ถือหุน้ 3% และบริษทั จัดการกองทุนรวม ก. เพือ่ นางสาวสุดา ถือหุน้ 2% ให้พจิ ารณาว่านายวีระและนางสาว
สุดาเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องและบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั กรรมการและผูบ้ ริหารหรือไม่ หากไม่เป็ น
จะถือว่าหุน้ ดังกล่าวเป็ น Free Float
21. ตัว อย่ า งรายชื่ อ ที่ พิ จ ารณาเป็ น Free Float ถึ ง แม้ จ ะถื อ หุ้น > 5% แต่ ต้ อ งไม่ มี ก ารส่ ง ตัว แทน
เข้า มาบริ ห ารงาน
- บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
- บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
- กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
- สานักงานประกันสังคม
- กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
- กองทุนรวม วายุภกั ษ์
- กองทุนรวม วายุภกั ษ์ หนึ่ง โดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
- บริษทั หลักทรัพย์ /บริษทั ประกันชีวติ /บริษทั ประกันภัย /กองทุนรวม เช่น กองทุนเปิ ดกรุงไทยธนวรรธน์
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แนวพิ จารณาผู้เกี่ยวข้องและบุคคลที่ มีความสัมพันธ์
1. กรรมการ ผู้จดั การ หรือผู้ดารงตาแหน่ งระดับบริ หาร 4 รายแรก นับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ง่ึ ดารงตาแหน่ งเทียบเท่า
กับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย โดยให้นบั รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูเ้ กีย่ วข้องและบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต
ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ของบุคคล
ดังกล่าว
บิดา มารดา

กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูบ้ ริหาร
ของบริษทั จดทะเบียน

นิ ติบคุ คลที่ถือหุ้น
> 30%

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภาวะ
บุตรที่บรรลุนิติ ภาวะ

2. ผู้ถือหุ้นที่ ถือหุ้นเกิ นกว่า 5% ของทุนชาระแล้ว โดยให้นับรวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย ยกเว้น ผูถ้ อื หุน้ นัน้ เป็ น
บริษทั หลักทรัพย์ บริษทั ประกันชีวติ บริษทั ประกันภัย กองทุนรวม กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคมกองทุน
บาเหน็จบานาญ หรือโครงการลงทุนทีไ่ ด้รบั อนุมตั ติ ามกฎหมาย (แต่ถา้ มีการส่งตัวแทนเข้ามาบริหารไม่นบั เป็ น
Free Float)
ผูถ้ ือหุ้นที่เกิ นกว่า 5% ของทุนชาระแล้ว

นิ ติบคุ คลที่ถือหุ้น
> 30%

คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

3. ผู้มีอานาจควบคุมและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผูม้ อี านาจควบคุม หมายถึง ผูถ้ อื หุน้ หรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดาเนินงานของ
บริษทั อย่างมีนัยสาคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็ นผู้ ถอื หุ้น หรือได้รบั มอบอานาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือบุคคลทีเ่ ข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
(1) บุคคลทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่า 25% ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
(2) บุคคลทีต่ ามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการของบริษทั นัน้ ได้
(3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ้ ่งึ รับผิดชอบในการกาหนดนโยบายผู้บริหารการจัดการหรือการดาเนินงานของบริษทั ให้
ปฏิบตั ติ ามคาสั ่งของตนในการกาหนดนโยบายการจัดการหรือการดาเนินงานของบริษทั
(4) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มกี ารดาเนินงานในบริษทั หรือมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษทั เยีย่ งผูบ้ ริหาร รวมทัง้ บุคคลที่มี
ตาแหน่งซึง่ มีอานาจหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษทั นัน้
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง หมายถึง บุคคลหรือห้างหุน้ ส่วน ตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่
(1) คูส่ มรส
(2) บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
(3) ห้างหุน้ ส่วนสามัญทีบ่ ุคคลดังกล่าว รวมถึงบุคคลในข้อ (1) หรือ (2) เป็ นหุน้ ส่วน
(4) ห้างหุน้ ส่วนจากัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึงบุคคลในข้อ (1) หรือ (2) เป็ นหุน้ ส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิด หรือเป็ นหุน้ ส่วนจาพวกจากัด
ความรับผิดทีม่ หี นุ้ รวมกันเกินกว่า 30%
(5) บริษทั จากัดหรือบริษทั มหาชนจากัดทีบ่ ุคคลดังกล่าว รวมถึงบุคคลในข้อ (1) หรือ (2) หรือหุน้ ส่วนตาม (3) หรือ (4) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่า 30%
(6) บริษทั จากัดหรือบริษทั มหาชนจากัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึงบุคคลใน (1) หรือ (2) หรือหุน้ ส่วนตาม (3) หรือ (4) บริษทั ตามข้อ (5) ถือหุน้ รวมกัน
เกินกว่า 30%
(7) นิตบิ ุคคลที่บุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถมีอานาจจัดการใน
ฐานะเป็ นผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล
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