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หลกัการจดัท า 
แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้น 

 
 

1. หลกัการในการจดัท ารายงาน (หน้า 1 – 2) 

2. Q&A (หน้า 3 – 5) 

3. แนวพิจารณาผูเ้ก่ียวข้องและบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ ์(หน้า 6) 
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ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดใหก้ารกระจายการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้รายย่อย เป็นคุณสมบตัปิระการหนึ่ง 
ทีต่อ้งด ารงไวภ้ายหลงัเป็นบรษิทัจดทะเบยีน เพื่อใหม้หีุน้ของบรษิทัจ านวนทีสู่งระดบัหนึ่งทีส่ามารถหมุนเวยีนซื้อขายใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้ เนื่องจากสภาพคล่องของหลกัทรพัยเ์ป็นปจัจยัส าคญัทีจ่ะเพิม่ความน่าสนใจในการลงทุนใหแ้ก่
บรษิทัจดทะเบยีน อนัจะสง่ผลใหบ้รษิทัจดทะเบยีนสามารถระดมทนุไดง้า่ยและประสบผลส าเรจ็ 

เพื่อประโยชน์ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีนในการจดัท ารายงานการกระจายการถอืหุน้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึไดส้รุป
หลกัการในการจดัท าแบบแสดงรายงานการกระจายการถอืหุน้ และรวบรวมประเด็นค าถามต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการจดัท าแบบแสดงรายงานดงักล่าวต่อไป 

หลกัการในการจดัท ารายงาน 

1. ใหพ้จิารณาจาก “บุคคล นิตบิุคคล หรอืหน่วยงาน” ว่า บุคคล นิตบิุคคล หรอืหน่วยงานดงักล่าวเป็นผูถ้อืหุน้                
ทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน (Strategic Shareholders) หรอืไม ่

2. หากบุคคลเดยีวกนั แต่มหีลายรายชื่อผูถ้อืหุน้ ใหน้ับรวมจ านวนหุน้ทัง้หมดของบุคคลเดยีวกนั ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมถงึบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บัผูถ้อืหุน้ดงักล่าว และการนับจ านวนรายใหน้ับรวมตามจ านวนตามรายชื่อผูถ้อืหุน้ โดย
ระบบ SET Portal สามารถรองรบัการท างานในส่วนนี้ใหโ้ดยอตัโนมัต ิทัง้นี้ ผูจ้ดัท าจะตอ้งระบุความสมัพนัธ์ของบุคคล
และนิตบิุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ หากไมร่ะบุความสมัพนัธ ์จะบนัทกึขอ้มลูในระบบ SET Portal ไมไ่ด ้

ตวัอยา่ง นายกรรมการ เป็นกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัจดทะเบยีน มกีารถอืหุน้นบัรวมบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์
ในบรษิทัจดทะเบยีน ดงันี้ 

 จ านวนหุ้น 
1. นายกรรมการ ร ่ารวย  1,000 
2. นายกรรมการ โดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุสะสมทรพัย์  2,500 
3. บรษิทัร ่ารวยอสงัหารมิทรพัย ์จ ากดั (นายกรรมการถอืหุน้ 35%)  800 
4. นางสวยเสมอ ร ่ารวย (ภรรยานายกรรมการ)  500 

 
การบนัทกึขอ้มลู ตอ้งระบุความสมัพนัธด์ว้ย ดงันี้ 

 ความสมัพนัธ์ จ านวน 
ราย 

จ านวน 
หุ้น 

1. ผู้ถือหุ้นสามญัท่ีเป็น Strategic Shareholders    
1.1 กรรมการ ผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์    

1. นายกรรมการ ร ่ารวย  4 4,800 
- นายกรรมการ ร ่ารวย    1,000 
- นายกรรมการ โดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุสะสมทรพัย์  บุคคล/นิตบิุคคลเดยีวกนั  2,500 
- บรษิทัร ่ารวยอสงัหารมิทรพัย ์จ ากดั  นิตบิุคคลทีถ่อืหุน้ > 30%  800 
- นางสวยเสมอ ร ่ารวย  คูส่มรส  500 
 
 
 
 

หลกัการจดัท าแบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้น 
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3. กรณี กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผูบ้รหิาร ไม่ไดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ แต่มบีุคคลและหรอืนิตบิุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์เป็น
ผูถ้อืหุน้ สามารถด าเนินการไดโ้ดยเลอืก “เพิม่กรรมการ/ผูบ้รหิาร” แลว้พมิพช์ื่อกรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผูบ้รหิาร นัน้ 
จากนัน้สามารถเพิม่ชื่อบุคคลหรอืนิตบิุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ มาอยู่ภายใตช้ื่อ กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผูบ้รหิารดงักล่าวได ้
โดยระบบ SET Portal จะไม่นับกรรมการ ผูจ้ดัการ หรอื ผูบ้รหิาร ทีพ่มิพเ์พิม่เขา้มาในจ านวนผูถ้อืหุน้เนื่องจากบุคคล
ดงักล่าวไมไ่ดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ 

ตวัอยา่ง นายบรหิารเป็นผูบ้รหิารบรษิทั และไมไ่ดถ้อืหุน้ และมบีุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ ์เป็นผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
 จ านวนหุ้น 

1. ดช.เดก็ด ีมัง่คัง่ (ลกูชายนายบรหิาร)  1,800 
2. นางกิง่ฉตัร มัง่คัง่ (มารดานายบรหิาร)  3,500 

ผูจ้ดัท าสามารถพมิพช์ือ่ นายบรหิาร มัง่คัง่ เพิม่ขึน้ในระบบ SET Portal และเพิม่ชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์ ดงันี้ 
 ความสมัพนัธ์ จ านวนราย จ านวนหุ้น 
1. ผู้ถือหุ้นสามญัท่ีเป็น Strategic Shareholders    
1.1 กรรมการ ผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์    

1. นายบรหิาร มัง่คัง่    2 5,300 
- ดช.เดก็ด ีมัง่คัง่  บุตร  1,800 
- นางกิง่ฉตัร มัง่คัง่  บดิา มารดา  3,500 

4. หาก “บุคคล นิตบิุคคล หรอืหน่วยงาน” มกีารจดัตัง้กองทุนส่วนบุคคล โดยใหบ้รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม 
ทัง้ในประเทศไทย และ/หรอืในต่างประเทศ เป็นผูบ้รหิารการลงทุน การจดัท ารายงานการกระจายการถอืหุน้จะต้องนับรวม
จ านวนหุน้ทัง้หมดของ “บุคคล นิตบิุคคล หรอืหน่วยงาน” เดยีวกนั รวมทัง้หุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

ตวัอยา่ง นายรายยอ่ยและภรรยา (นางใจด)ี มกีารถอืหุน้รวมกนั 4,500 หุน้ จากหุน้ทัง้หมด 50,000 หุน้ ดงันี้ 
 จ านวนหุ้น 

1. SAVING BANK AND TRUST COMPANY, FOR นายรายยอ่ย  200 
2. นายรายยอ่ย โดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุทวทีรพัย ์ 1,200 
3. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุสะสมทรพัย์ เพือ่นายรายยอ่ย  2,000 
4. นางใจด ี 1,100 

รวม 4,500 

การบนัทกึขอ้มลูในรายงานการกระจายการถอืหุน้จะเป็นดงันี้ 
 ความสมัพนัธ์ จ านวน

ราย 
จ านวน
หุ้น 

1. ผู้ถือหุ้นสามญัท่ีเป็น Strategic Shareholders    
1.1 กรรมการ ผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์    
1.2 ผูถ้อืหุน้ > 5% โดยนบัรวมผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย    

1. นายรายยอ่ย   4  4,500 
- SAVING BANK AND TRUST COMPANY, FOR นายรายยอ่ย  บุคคล/นิตบิุคคลเดยีวกนั  200 
- นายรายยอ่ย โดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุทวทีรพัย์  บุคคล/นิตบิุคคลเดยีวกนั  1,200 
- บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุสะสมทรพัย ์เพือ่นายรายยอ่ย  บุคคล/นิตบิุคคลเดยีวกนั  2,000 
- นางใจด ี คูส่มรส  1,100 

 
 



-3- 
 

 

□ วตัถปุระสงคแ์ละหลกัการ 

1. แบบแสดงรายงานน้ีจดัท าขึน้เพ่ือวตัถปุระสงคใ์ด 
□ รายงานนี้เป็นรายงานเพือ่แสดงการกระจายการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้รายยอ่ยของบรษิทั เนื่องจากการกระจาย

การถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้รายย่อย เป็นคุณสมบตัปิระการหนึ่งทีบ่รษิทัจะตอ้งด ารงไวซ้ึง่การเป็นบรษิทัจดทะเบยีน โดยบรษิทั
ตอ้งมผีูถ้อืหุน้รายยอ่ยไมน้่อยกว่า 150 รายและถอืหุน้รวมกนัไมน้่อยกว่า 15% เพื่อใหม้หีุน้ของบรษิทัจ านวนทีส่งูระดบัหนึ่ง
สามารถหมนุเวยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้ซึง่สภาพคล่องของหลกัทรพัยจ์ะเป็นปจัจยัส าคญัทีจ่ะเพิม่ความน่าสนใจ
ในการลงทนุในหลกัทรพัยข์องบรษิทั และสอดคลอ้งกบันโยบายของทางการทีจ่ะใหบ้รษิทัมกีารกระจายการถอืหุน้ใหม้ากขึน้ 
เพือ่จงูใจใหน้กัลงทนุต่างประเทศเขา้มาลงทนุในตลาดทนุไทย 

2. บริษทัมีหุ้นสามญัและหุ้นบริุมสิทธิ จะต้องจดัท าแบบแสดงรายงานการกระจายอย่างไร 
□ ขอ้ก าหนดการด ารงสถานะในส่วนของการกระจายการถอืหุน้รายย่อย ก าหนดใหจ้ดัท ารายงานเฉพาะหุน้สามญั

เทา่นัน้ ไมร่วมถงึหุน้บุรมิสทิธ ิ

3. ท าไมบริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นนายทะเบียน                  
ไม่เป็นผู้จดัท ารายงานการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยแทนบริษัทจดทะเบียน 

□ เนื่องจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดป้รบัปรุงนิยามของผูถ้อืหุน้รายย่อยใหห้มายถงึผูถ้อืหุน้ทีม่ไิดเ้ป็นผูม้อี านาจ
ควบคุมหรอืถอืหุน้เพื่อมสี่วนร่วมในการบรหิารงาน (Non-strategic Shareholders) ดงันัน้จากนิยามดงักล่าวตอ้งมกีาร
พจิารณาว่าบุคคลใดบา้งทีเ่ขา้ขา่ยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่อี านาจควบคุม หรอืเป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการ/ผูบ้รหิาร (Strategic 
Shareholders) ซึง่นายทะเบยีนไมม่ขีอ้มลูเพยีงพอทีจ่ะจดัท าแทนบรษิทัในเรือ่งดงักล่าวได้ 

4. วิธีการจดัท าและน าส่งรายงานเป็นอย่างไร 
□ บรษิทัจดัท ารายงานบนระบบ SET Portal และใหผู้อ้นุมตั ิ(Approver) อนุมตัริายงานเพือ่น าสง่ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี โดยใชข้อ้มลู ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพื่อเขา้ร่วม
ประชมุสามญัดงักล่าว  

5. หากแบบแสดงรายงานท่ีบริษทัน าส่งตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไม่ถกูต้อง บริษทัจะต้องด าเนินการอย่างไร 
□ ขอใหบ้รษิทัแกไ้ขขอ้มลูใหถู้กตอ้งโดยจดัท าบนระบบ SET Portal พรอ้มทัง้น าส่งรายงานฉบบัแกไ้ขผ่านระบบ 

SET Portal อกีครัง้ 

□ นิยาม 
ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) หมายความถึง 1) กรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้ด ารง

ต าแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จดัการลงมา โดยนับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้เก่ียวข้องและบุคคลท่ีมี
ความสมัพนัธ ์2) ผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นเกินกว่า 5% ของทุนช าระแล้ว และผู้ท่ีเก่ียวข้อง และ 3) ผู้มีอ านาจควบคมุและ
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

6. ต าแหน่งผู้บริหารหมายถึงใครบา้งในโครงสร้างของบริษทั 
□ ผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิาร 4 รายแรกนับต่อจากกรรมการผูจ้ดัการลงมาและรวมถงึผูซ้ึ่งด ารงต าแหน่ง

เทยีบเทา่กบัผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารรายที ่4 ทกุราย 
 
 
 

Q&A 
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7. ผู้เก่ียวข้องและบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์บักรรมการ/ผู้บริหาร หมายถึงใครบา้ง 
□ บดิา มารดา คูส่มรส บุตรทัง้บรรลุนิตภิาวะและไม่บรรลุนิตภิาวะ รวมทัง้นิตบิุคคลอื่นๆ ทีก่รรมการ คู่สมรส 

และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่า 30% ขึน้ไป (รายละเอยีดตามแนวพจิารณาผูเ้กีย่วขอ้งและบุคคล            
ทีม่คีวามสมัพนัธ ์หน้า 6) 

8. หากกรรมการมีภรรยาท่ีไม่ได้จดทะเบียน จะต้องนับรวมหุ้นของภรรยาเป็นหุ้นของกรรมการ ด้วยหรือไม่ 
□ ควรนบัรวมหุน้ของภรรยาเป็นหุน้ทีถ่อืโดยกรรมการ และถอืเป็น Strategic Shareholders ดว้ย 

9. หากมีการเปล่ียนแปลงกรรมการในช่วงท่ีจดัท ารายงาน บริษทัควรท่ีจะใช้รายช่ือกรรมการวนัใด 
□ การนบัหุน้ทีถ่อืโดยกรรมการจะนบัเฉพาะกรรมการทีย่งัคงด ารงต าแหน่งในบรษิทั ณ วนัทีน่ าสง่รายงาน 

10. กรณีผู้ถือหุ้นถือหุ้นของบริษทัเท่ากบั 5% ของทุนช าระแล้ว จะถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) 
ด้วยหรือไม่ 

□ ตามนิยามของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดก้ าหนดใหผู้ถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้เกนิกว่า 5 % ของทุนช าระแลว้ (โดยนับรวมหุน้
ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย) ถอืเป็น Strategic Shareholders ดงันัน้หากผูถ้อืหุน้รวมผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าวถอืหุน้ไม่เกนิ 5% 
ของทนุช าระแลว้ ใหน้บัเป็น Free Float 

11. ตามนิยามข้อหน่ึงท่ีก าหนดว่า Strategic Shareholders หมายถึงผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นเกินกว่า 5% 
ยกเว้นบริษทัหลกัทรพัย ์ บริษัทประกนัชีวิต บริษัทประกนัภยั กองทุนรวม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุน
ประกนัสงัคม กองทุนบ าเหน็จบ านาญ หรือโครงการลงทุนท่ีได้รบัอนุมติัตามกฎหมาย หมายความว่าหาก
บริษทัท่ียกเว้นดงักล่าว ถือหุ้นเกินกว่า 5% ของทุนช าระแล้ว จะถือว่าเป็น Free Float ใช่หรือไม่ 

□ ใช ่หากบรษิทัดงักล่าวขา้งตน้ ไมไ่ดม้อี านาจควบคมุในบรษิทัจดทะเบยีน อย่างไรกต็าม หากบรษิทัดงักล่าว
มกีารสง่ตวัแทนเขา้มาเป็นผูบ้รหิาร หรอืมอี านาจควบคมุในบรษิทัจดทะเบยีนจะไมถ่อืว่าเป็น Free Float 

12. กรณีท่ีปรากฏรายช่ือผู้ถือหุ้นเป็น บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ 
THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED หรือ บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร ์จ ากดั (ThaiNVDR) 
หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถือหุ้นเกินกว่า 5% ถือว่าเป็น Free Float ใช่หรือไม่ 

□ ถอืว่าเป็น Free Float ได ้หากบรษิทัไม่ทราบว่าประกอบดว้ยใครบา้ง แต่หากบรษิทัทราบว่ามกีารถอืโดย
Strategic Shareholders จ านวนกีหุ่้น กต็้องนับจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยบุคคลเหล่านัน้รวมอยู่ในส่วนของ Strategic 
Shareholders ดว้ย เชน่ กรณีบรษิทัทราบว่ามกีรรมการท่านหนึ่งถอืหุน้ภายใต้ ThaiNVDR ใหน้ับเฉพาะหุน้ทีก่รรมการ
ทา่นนัน้ถอือยู ่เป็น Strategic Shareholders และหุน้ทีเ่หลอืของ ThaiNVDR จะถอืเป็น Free Float ซึง่บรษิทัสามารถใช้
ฟงักช์นั “แยก NVDR” บนระบบ SET Portal ในการจดัท าได ้

 13. ผู้ถือหุ้นอ่ืนท่ีมีอ านาจควบคมุหมายถึงใคร 
□ กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่เขา้ขา่ยทัง้เป็นรฐับาล กรรมการ หรอืถอืหุน้ไม่เกนิ 5% แต่มพีฤตกิารณ์มอีทิธพิลต่อการ

ก าหนดนโยบาย การจดัการ หรอืการด าเนินงานของบรษิทัอยา่งมนียัส าคญั เช่น สามารถควบคุมการแต่งตัง้หรอืถอดถอน
กรรมการของบรษิทัได ้เป็นตน้ 

□ วิธีการจดัท า 

14. กรณีท่ีผู้ถือหุ้น 1 ราย เป็นกรรมการและถือหุ้นเกินกว่า 5% จะให้บนัทึกข้อมูลอย่างไร ต้องแจ้ง
มากกว่า 1 สถานะหรือไม่ 

□ หากผูถ้อืหุน้ 1 รายเป็นมากกว่า 1 สถานะดงักล่าว ใหก้ าหนดเป็นสถานะเดยีว โดยเรยีงล าดบัดงันี้ 
กรรมการ ผูถ้อืหุน้เกนิกว่า 5% และผูถ้อืหุน้อื่นทีม่อี านาจควบคุม ดงันัน้หากผูถ้อืหุน้เป็นกรรมการและถอืหุน้เกนิกว่า 5% 
ใหเ้ลอืกสถานะเป็นกรรมการ  
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15. กรณีช่ือผู้ถือหุ้นซ า้ แต่คนละนามสกลุ แต่ทราบว่าเป็นบคุคลเดียวกนัจะนับรวมจ านวนหุ้นได้เลยหรือไม่ 
□ นบัรวมจ านวนหุน้และจ านวนรายได้ โดยหากผูถ้อืหุน้ดงักล่าวเป็น Strategic Shareholders ใหใ้สจ่ านวนหุน้

และจ านวนราย (นับตามจ านวนรายชื่อผูถ้อืหุน้) ในกลุ่มผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็น Strategic Shareholders โดยในระบบ SET 
Portal จะสามารถเพิม่และคน้หาผูถ้อืหุน้ เพือ่ท าการรวมรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่หีลายบญัชเีขา้ดว้ยกนัได ้ 

ทัง้นี้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ แนะน าใหต้ดิต่อกบั TSD ซึง่เป็นนายทะเบยีนเพือ่แกไ้ขขอ้มลูใหถ้กูตอ้งต่อไป 

16. กรณีช่ือผู้ถือหุ้นบคุคลเดียวกนัแต่มีหลายบญัชี จะนับจ านวนหุ้นและจ านวนรายอย่างไร 
□ ใหน้ับรวมจ านวนหุน้ทัง้หมดของบุคคลนัน้ๆ และนับจ านวนรายตามจ านวนรายชื่อผูถ้อืหุน้ เช่น นายชื่นใจ 

ถอืหุน้ของบรษิทั 3 บญัช ีบญัชลีะ 500 หุน้ ใหน้ับรวมจ านวนหุน้ทัง้หมดทีน่ายชื่นใจถอือยู่เท่ากบั 1,500 หุน้ และนับ
จ านวนรายเป็น 3 ราย ซึง่สามารถใชร้ะบบ SET Portal ในการด าเนินการไดเ้ชน่เดยีวกบัขอ้ 15 

17. นิติบคุคลแห่งเดียวแต่คนละสาขา ต้องพิจารณานับรวมรายการอย่างไร 
□ ใหน้ับจ านวนหุน้ของทุกสาขารวมกนั แต่การนับจ านวนรายใหน้ับแยก 1 สาขาเป็น 1 ราย โดยเหตุผลทีใ่ห้

นบัรวมจ านวนหุน้ของทกุสาขา เนื่องจากนโยบายก ากบัดูแลการลงทุนของแต่ละสาขา ควรจะตอ้งผ่านการพจิารณาของ
บรษิทัแม่ ดงันัน้หากนับรวมจ านวนหุน้ของทุกสาขาแลว้ไม่เกนิ 5% จะถอืเป็น Free Float แต่หากเกนิกว่า 5% จะนับเป็น 
Strategic Shareholders 

□ ตวัอย่างบริษทัท่ีมกัมีข้อสงสยั 

18. หากมลูนิธิต่างๆ ถือหุ้นในบริษทั ถือเป็น Free Float หรือไม่ 
□ พจิารณาตามนิยามของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หากถอืหุน้ไม่เกนิ 5% นบัเป็น Free Float  

19.  ช่ือหน่วยงาน หรือ บุคคล หรือ นิติบุคคล ท่ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม เช่น ......... 
(ช่ือหน่วยงาน/บุคคล/นิติบุคคล)..............โดยบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม................... หรือบริษทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทุนรวม................... เพ่ือ.......(หน่วยงาน/ บคุคล/ นิติบคุคล).............จะถือเป็นผู้ถือหุ้นประเภทใด 

□ การลงทนุในลกัษณะนี้ หน่วยงาน/บุคคล/นิตบิุคคล ไดน้ าเงนิของตนใหบ้รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม
เป็นผูบ้รหิาร ดงันัน้การจะพจิารณาว่าเป็นผูถ้อืหุน้ประเภทใดนัน้ จะตอ้งพจิารณาว่า “หน่วยงาน/บุคคล/นิตบิุคคล” ทีเ่ป็น
เจา้ของเงนิ เป็นผูถ้อืหุน้ประเภทใด เช่น นายสมชาย โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวม ก. ถอืหุน้ 3% หากนายสมชายเป็น
กรรมการบรษิทั จะถอืว่าหุน้ดงักล่าวเป็น Strategic Shareholders 

ทัง้นี้ บรษิทัจดทะเบยีนไมต่อ้งนบัรวมจ านวนหุน้ทีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวมแหง่เดยีวกนัเป็นผูบ้รหิาร
เขา้ดว้ยกนั แต่ใหน้บัแยกตามจ านวนชื่อหน่วยงาน/บุคคล/นิตบิุคคล ซึง่เป็นเจา้ของเงนิ เช่น นายวรีะ โดยบรษิทัจดัการ
กองทนุรวม ก. ถอืหุน้ 3% และบรษิทัจดัการกองทนุรวม ก. เพือ่นางสาวสดุา ถอืหุน้ 2% ใหพ้จิารณาว่านายวรีะและนางสาว
สดุาเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บักรรมการและผูบ้รหิารหรอืไม่ หากไม่เป็น
จะถอืว่าหุน้ดงักล่าวเป็น Free Float 

21. ตัวอย่างรายช่ือท่ีพิจารณาเป็น Free Float ถึงแม้จะถือหุ้น > 5% แต่ต้องไม่มีการส่งตัวแทน
เข้ามาบริหารงาน 

- บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั   - บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
- กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ - ส านกังานประกนัสงัคม 
- กองทนุส ารองเลีย้งชพี     
- กองทนุรวม วายภุกัษ์ 
- กองทนุรวม วายภุกัษ์ หนึ่ง โดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม 
- บรษิทัหลกัทรพัย ์/บรษิทัประกนัชวีติ /บรษิทัประกนัภยั /กองทนุรวม เชน่ กองทนุเปิดกรงุไทยธนวรรธน์ 
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1. กรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรก นับต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ้ึง่ด ารงต าแหน่งเทยีบเท่า
กบัผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารรายที ่4 ทกุราย โดยใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูเ้กีย่วขอ้งและบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ 
ทางการสมรส หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายกบับุคคลดงักล่าวขา้งตน้ ไดแ้ก่ บดิา มารดา คู่สมรส และบุตร ของบุคคล
ดงักล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นเกินกว่า 5% ของทุนช าระแล้ว โดยใหน้ับรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย ยกเวน้ ผูถ้อืหุน้นัน้ เป็น 
บรษิทัหลกัทรพัย ์บรษิทัประกนัชวีติ บรษิทัประกนัภยั กองทุนรวม กองทุนส ารองเลี้ยงชพี กองทุนประกนัสงัคมกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ หรอืโครงการลงทนุทีไ่ดร้บัอนุมตัติามกฎหมาย (แต่ถา้มกีารสง่ตวัแทนเขา้มาบรหิารไมน่บัเป็น 
Free Float) 
 
 
 
 
 
 
 
3. ผู้มีอ านาจควบคมุและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
ผูม้อี านาจควบคุม หมายถงึ ผูถ้อืหุน้หรอืบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤตกิารณ์มอีทิธพิลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรอืการด าเนินงานของ
บรษิทัอย่างมนีัยส าคญั ไม่ว่าอิทธพิลดงักล่าวจะสบืเน่ืองจากการเป็นผู้ถอืหุ้น หรอืได้รบัมอบอ านาจตามสญัญา หรอืการอื่นใดกต็าม 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่คอืบุคคลทีเ่ขา้ลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัน้ี 
(1) บุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกวา่ 25% ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั 
(2) บุคคลทีต่ามพฤตกิารณ์สามารถควบคมุการแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการของบรษิทันัน้ได ้
(3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ้ึ่งรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบายผู้บรหิารการจดัการหรอืการด าเนินงานของบรษิทัให้
ปฏบิตัติามค าสัง่ของตนในการก าหนดนโยบายการจดัการหรอืการด าเนินงานของบรษิทั 
(4) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มกีารด าเนินงานในบรษิทัหรอืมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทัเยีย่งผูบ้รหิาร  รวมทัง้บุคคลที่มี
ต าแหน่งซึง่มอี านาจหน้าทีเ่ช่นเดยีวกบับุคคลดงักล่าวของบรษิทันัน้ 
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หมายถงึ บุคคลหรอืหา้งหุน้สว่น ตามมาตรา 258 (1) ถงึ (7) แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ 
(1) คูส่มรส     (2) บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ 
(3) หา้งหุน้สว่นสามญัทีบุ่คคลดงักล่าว รวมถงึบุคคลในขอ้ (1) หรอื (2) เป็นหุน้สว่น 
(4) หา้งหุน้ส่วนจ ากดัที่บุคคลดงักล่าว รวมถงึบุคคลในขอ้ (1) หรอื (2) เป็นหุน้ส่วนจ าพวกไม่จ ากดัความรบัผดิ หรอืเป็นหุน้ส่วนจ าพวกจ ากดั
ความรบัผดิทีม่หีุน้รวมกนัเกนิกวา่ 30% 
(5) บรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัทีบุ่คคลดงักล่าว รวมถงึบุคคลในขอ้ (1) หรอื (2) หรอืหุน้สว่นตาม (3) หรอื (4) ถอืหุน้รวมกนัเกนิกวา่ 30% 
(6) บรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัที่บุคคลดงักล่าว รวมถงึบุคคลใน (1) หรอื (2) หรอืหุน้ส่วนตาม (3) หรอื (4) บรษิทัตามขอ้ (5) ถอืหุน้รวมกนั
เกนิกวา่ 30% 
(7) นิตบิุคคลที่บุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ สามารถมอี านาจจดัการใน
ฐานะเป็นผูแ้ทนนิตบิุคคล 

ผูถ้ือหุ้นท่ีเกินกว่า 5% ของทุนช าระแลว้ 
นิติบคุคลท่ีถือหุ้น 

> 30% 

คู่สมรส 
บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 

กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผูบ้ริหาร
ของบริษทัจดทะเบียน 

บิดา มารดา 

นิติบคุคลท่ีถือหุ้น 
> 30% 

บตุรท่ีบรรลนิุติภาวะ 

คู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 

แนวพิจารณาผู้เก่ียวข้องและบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ 
 


