แนวทางดาเนินการกรณีบริษทั จดทะเบียนกระจายการถือหุ้นรายย่ อยไม่ ครบถ้ วน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดให้การกระจายการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย (Free Float) เป็ นคุณสมบัติประการหนึ่ ง
ในการเข้าจดทะเบียนและตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรับหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 หมวด 6 การดารงสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กาหนดให้บริ ษทั
จดทะเบียนต้องดารงการกระจายการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยไว้ภายหลังเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน ซึ่ งบริ ษทั จดทะเบียนที่
ไม่สามารถดารงคุณสมบัติดงั กล่าวได้ตอ้ งปฏิบตั ิตามแนวทางกรณี บริ ษทั จดทะเบียนที่มีการกระจายรายย่อยไม่ครบถ้วน
1. หลักการและเหตุผล
สภาพคล่องของหลักทรัพย์ถือเป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งที่จะเพิ่มความน่ าสนใจในการลงทุนให้แก่บริ ษทั
จดทะเบียน อันจะส่ งผลให้บริ ษทั จดทะเบียนสามารถระดมทุนได้ง่ายและประสบผลสาเร็ จ ซึ่ งที่ผา่ นมาตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้ปรับปรุ งมาตรการดาเนิ นการกับบริ ษทั จดทะเบียนที่มีการกระจายการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยไม่ครบถ้วน โดยนา
มาตรการคิดค่าธรรมเนี ยมส่ วนเพิ่มมาใช้เมื่อบริ ษทั จดทะเบียนมีการกระจายการถือหุ ้นดังกล่าวไม่ครบถ้วนเป็ นปี ที่ 2 ขึ้นไป
จนกว่าบริ ษทั จดทะเบียนจะแก้ไขเหตุดงั กล่าวได้ โดยอัตราการคิดค่าธรรมเนี ยมส่ วนเพิ่มนั้นจะขึ้นอยู่กบั ระยะเวลาและ
จานวนการกระจายผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยที่บริ ษทั จดทะเบียนยังไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์
2. นิยามของผู้ถอื หุ้นรายย่ อย
ผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยหมายถึงผูถ้ ือหุ ้นสามัญที่มิได้เป็ นผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน (Strategic Shareholders) โดย
ผูม้ ี ส่วนร่ วมในการบริ หารงาน (Strategic Shareholders) หมายถึ งผูม้ ี อานาจควบคุมและหมายความรวมถึ งผูถ้ ื อหุ ้นตาม
เอกสารแนบ 1
3. เกณฑ์ ในการพิจารณา
บริ ษทั จดทะเบียนจะขาดคุณสมบัติด้านการกระจายการถื อหุ ้นของผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อย หากบริ ษทั จดทะเบี ยนมี
จานวนผูถ้ ื อหุ ้นสามัญรายย่อยน้อยกว่า 150 ราย หรื อผูถ้ ื อหุ ้นดังกล่าวถื อหุ ้นรวมกันน้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้ว
ทั้ง นี้ ตลาดหลักทรั พ ย์ฯ จะพิ จ ารณาจากรายชื่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ที่ ปรากฏ ณ วัน ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นพักการโอนหุ ้ น หรื อ วัน ที่
คณะกรรมการกาหนดเพื่อสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ของบริ ษทั จดทะเบียน
อนึ่ ง ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนใดที่ได้รับการผ่อนผันคุณสมบัติการกระจายการถื อหุ ้น ตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุ ้นสามัญและหุ ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน1 หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ”2 บริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติดา้ น
การกระจายการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กาหนดแล้วแต่กรณี

1

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การรับหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
ข้อบังคับตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บ หลักทรั พย์จดทะเบี ยน การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรั พย์
จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2560
2

4. ขั้นตอนดาเนินการ
1. บริ ษทั จดทะเบียนทุกบริ ษทั จัดทาและนาส่ งรายงานการกระจายหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญที่เข้าข่ายเป็ น Strategic
shareholders ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น หรื อวันที่คณะกรรมการกาหนดเพื่อเข้าร่ วมประชุมสามัญประจาปี โดย
จัดทาแบบแสดงรายงานการกระจายผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (ระบบ SET Portal : SCP) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และนาส่ งเป็ น
เอกสารตามแบบในเอกสารแนบ 2 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันสุ ดท้ายที่ กฎหมายกาหนดให้บริ ษทั
จดทะเบียนต้องจัดประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี (วันครบกาหนดนาส่ งรายงาน) ตัวอย่างเช่ น บริ ษทั จดทะเบียนที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ซึ่ งตามกฎหมายกาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
ภายใน 4 เดื อนนับจากวันสิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี หรื อภายในวันที่ 30 เมษายน ดังนั้นบริ ษทั จึ งต้องนาส่ งแบบแสดง
รายงานการกระจายดังกล่ าวภายในวันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี แต่ กรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนที่ มีรอบบัญชี 31 ธันวาคม
จัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นล่าช้ากว่าวันที่ 30 เมษายน บริ ษทั ต้องนาส่ งแบบแสดงรายงานการกระจายภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
2. ตลาดหลักทรั พย์ฯ จะแจ้ง สถานะและการดาเนิ นการไปยังบริ ษทั จดทะเบี ยนที่ เข้าข่ายขาดคุ ณสมบัติการ
กระจายการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยภายใน 15 วันนับจากวันครบกาหนดนาส่ งรายงาน อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ
เปิ ดโอกาสให้บริ ษทั สามารถส่ งหนังสื อทักท้วงมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ หากบริ ษทั พบว่ามีการกระจายการถือหุ ้นของ
ผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยครบถ้วนภายใน 15 วันนับจากวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งบริ ษทั จากนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้เวลาบริ ษทั
ในการแก้ไข 1 ปี นับจากวันครบกาหนดนาส่ งรายงาน
3. กรณี บริ ษทั จดทะเบียนที่มีการกระจายรายย่อยไม่เป็ นไปตามเกณฑ์เป็ นปี ที่ 2 ขึ้นไป ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะ
ประกาศชื่ อต่อสาธารณะให้ทราบ พร้ อมกับแจ้งให้บริ ษทั เริ่ มชาระค่าธรรมเนี ยมส่ วนเพิ่มในงวดถัดไป (กรกฎาคมปี
ปั จจุบนั - มิ ถุนายนปี ถัดไป) ตามจานวนหรื อสัดส่ วนรายย่อยที่ขาดและจานวนปี ที่ขาดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
จนกว่าบริ ษทั จะแก้ไขเหตุดงั กล่าวได้ ดังนี้
ตารางค่ าธรรมเนียมส่ วนเพิม่
(เท่าของค่าธรรมเนียมรายปี )

ปี ทีเ่ ริ่มจ่ ายค่ าธรรมเนียมเป็ นปี ที่
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 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 : - ในกรณี มีจานวนรายย่อยต่ากว่า 150 ราย บริ ษทั จะต้องชาระค่าธรรมเนียมส่ วนเพิ่มเท่ากับบริ ษทั ที่ขาด Free Float
ในช่วง 0% < Free Float ≤ 5%
- จานวนเท่าของค่าธรรมเนียมส่ วนเพิ่มตามตารางข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี ที่บริ ษทั จดทะเบียนต้องชาระ
- n หมายถึงอัตราเท่าของค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นทุกปี ในอัตราปี ละ 0.5 เท่าจากอัตราเท่าของปี ก่อนหน้า
- ในการชาระค่าธรรมเนี ยมรายปี ส่ วนเพิ่ม บริ ษทั จดทะเบียนต้องชาระตามระยะเวลาที่กาหนดตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนี ยมในการรับหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรื อ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วย บัญชีอตั ราค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ”
- ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนสามารถดาเนินการกระจายการถือหุน้ ได้ครบถ้วนก่อนสิ้ นสุ ดปี ค่าธรรมเนียม ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะคืนค่าธรรมเนียมส่ วนเพิ่มตามระยะเวลาที่เหลืออยู่
- สาหรับบริ ษทั จดทะเบียนตามบทเฉพาะกาลตามข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การดารงสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2550 ให้
ถือว่าปี 2551 เป็ นปี ที่ 1 ในการเก็บค่าธรรมเนียมรายปี ส่ วนเพิ่มของบริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าว
จานวน Free Float
ทีข่ าด (%)

ทั้ง นี้ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ อาจผ่อ นผัน การเรี ย กเก็บ ค่ าธรรมเนี ย มรายปี ส่ ว นเพิ่ ม เฉพาะในปี แรกที่ เ ริ่ ม จ่ า ย
ค่าธรรมเนี ยมรายปี ส่ วนเพิ่ม สาหรับบริ ษทั จดทะเบียนที่ได้ดาเนิ นการดังนี้
3.1 บริ ษทั จดทะเบียนได้จดั ทาแผนการแก้ไขคุณสมบัติเรื่ องการกระจายการถือหุ ้นที่มีมาตรการและกรอบเวลา
ดาเนิ นการที่ชดั เจน โดยให้นาส่ งแผนการแก้ไขคุณสมบัติดงั กล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วันนับจากวันครบกาหนด
นาส่ งรายงานการกระจายการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย หรื อ
3.2 บริ ษทั จดทะเบียนอยู่ระหว่างรอผลการดาเนิ นการตามมาตรการของบริ ษทั ในการแก้ไขคุณสมบัติดงั กล่าว
เพื่อให้มีการกระจายการถื อหุ ้นครบถ้วนตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วย การดารงสถานะเป็ นบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั้งนี้ ในปี ถัดไป หากบริ ษทั จดทะเบียนยังมี การกระจายการถื อหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้น รายย่อยไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมส่ วนเพิ่มในอัตราค่าธรรมเนี ยมส่ วนเพิ่มของปี ที่ 2 ตามจานวน Free Float ที่ขาด
กล่าวคือ 1.5, 2 และ 2.5 เท่า แล้วแต่กรณี และจะเรี ยกเก็บต่อไปตามตารางอัตราค่าธรรมเนี ยมที่กาหนดจนกว่าบริ ษทั จะ
สามารถแก้ไขคุณสมบัติได้
หมายเหตุ : ในกรณี ที่บริ ษัทจดทะเบียนไม่ นาส่ งรายการกระจายการถือหุ้ นของผู้ถือหุ้ นรายย่ อยตามวันที่ กาหนด ตลาดหลักทรั พย์ ฯ
จะถื อว่ าบริ ษัทมี การกระจายการถือหุ้ นของผู้ถือหุ้ นรายย่ อยไม่ ครบถ้ วนตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ว่ าด้ วย การดารงสถานะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
*4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาผ่อนผันค่าธรรมเนี ยมรายปี ส่ วนเพิ่มตามคาขอผ่อนผันค่าธรรมเนี ยมดังกล่าว
ให้แก่บริ ษทั จดทะเบียนที่ อยู่ระหว่างดาเนิ นการตามขั้นตอนการเพิกถอนหุ ้นเมื่ อบริ ษทั จดทะเบียนร้ องขอ (Voluntary
Delisting) ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริ ษทั จดทะเบียนได้รับ
อนุ มตั ิจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เพิกถอนหุ ้น แต่ไม่สามารถดาเนิ นการตามขั้นตอนการเพิกถอนหุ ้นต่อไปได้ เนื่ องจาก
บริ ษทั จดทะเบียนมีขอ้ พิพาททางกฎหมายและอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลหรื อได้รับคาสัง่ ใดๆ จากหน่วยงานทางการ
ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อกระบวนการเพิกถอนหุ ้น
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนข้างต้นได้ชาระค่าธรรมเนี ยมรายปี ส่ วนเพิ่มให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้ก่อนได้รับ
อนุ ม ัติ ผ่อ นผัน การช าระค่ า ธรรมเนี ย มรายปี ส่ ว นเพิ่ ม จากตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ อาจพิ จ ารณาคื น
ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวที่บริ ษทั จดทะเบียนชาระไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจหักค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ ยวข้องที่
เกิดขึ้นก่อนทาการคืนให้แก่บริ ษทั จดทะเบียนได้
อย่างไรก็ตาม หากบริ ษทั จดทะเบี ยนไม่ สามารถดาเนิ นการเพิกถอนหุ ้นให้แล้วเสร็ จได้ บริ ษทั จดทะเบี ยนมี
หน้าที่ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมรายปี ส่ วนเพิ่มให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งจานวนที่บริ ษทั จดทะเบียนได้รับการผ่อนผัน
รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจากค่าธรรมเนี ยมรายปี ส่ วนเพิ่มที่ได้รับผ่อนผันนั้นด้วย
(*เพิ่มเติมข้ อความเป็ นข้ อย่ อย 4 ของข้ อ 4 ขัน้ ตอนดาเนิ นการ โดยแนวทางดาเนิ นการกรณี บริ ษัทจดทะเบียนกระจายการถือ
หุ้นรายย่ อยไม่ ครบถ้ วน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2554 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม 2554 เป็ นต้ นไป โดยกาหนดให้
นาแนวทางดาเนินการกรณี บริ ษัทจดทะเบียนกระจายการถือหุ้ นรายย่ อยไม่ ครบถ้ วนตามความในข้ อย่ อย 4 ของข้ อ 4 นี ้ มาบังคับใช้ กับ
บริ ษัทจดทะเบียนที่เข้ าข่ ายได้ รับการผ่ อนผันค่ าธรรมเนียมรายปี ส่ วนเพิ่มก่ อนวันที่ 25 ตุลาคม 2554 ด้ วย)

5. การรายงานความคืบหน้ า
บริ ษทั จดทะเบียนที่มีคุณสมบัติการกระจายการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เป็ นปี ที่ 2 ขึ้นไป บริ ษทั จะต้องรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปั ญหามายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านระบบ SCP โดยรายงาน
ความคืบหน้าครั้งแรกภายในวันที่ 14 พฤศจิกายนหรื อ 6 เดือนนับจากวันครบกาหนดส่ งรายงานการกระจาย (ในกรณี งวดไม่ตรง)
และครั้งต่อไปทุก 6 เดื อนจนกว่าบริ ษทั จะมี คุณสมบัติเรื่ องการกระจายการถื อหุ ้นของผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยครบถ้วนตามที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
6. การแก้ไขคุณสมบัติการกระจายรายย่ อยไม่ ครบถ้ วน
บริ ษทั จดทะเบียนที่มีการกระจายการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เป็ นปี ที่ 2 เป็ นต้นไป เมื่อสามารถแก้ไขคุณสมบัติให้มีการกระจายรายย่อยครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กาหนดแล้ว สามารถขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาคุณสมบัติเรื่ องการกระจายรายย่อยของบริ ษทั โดยนาส่ งแบบแสดง
รายงานการกระจายรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่ปรากฏ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นหรื อวันที่คณะกรรมการกาหนด ล่าสุ ด
ตามแบบแสดงรายการในเอกสารแนบท้าย 2 เพื่อประกอบการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากตลาดหลักทรัพย์ฯ
พิจารณาเห็ นว่าบริ ษทั มี คุณสมบัติการกระจายการถื อหุ ้นของผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศต่อสาธารณะว่าบริ ษทั สามารถแก้ไขปั ญหาดังกล่าวได้แล้วภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และจะพิจารณาคืนเงินค่าธรรมเนี ยมที่ได้เรี ยกเก็บเพิ่มตามสัดส่ วน
และระยะเวลาที่เหลืออยู่
7. การยกเว้ นคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นรายย่ อย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกเว้นคุณสมบัติการกระจายการถื อหุ ้นรายย่อยสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการ
ฟื้ นฟูกิจการ โดยการเข้าสู่ กระบวนการของศาลล้มละลายกลางและไม่ถูกกาหนดให้ตอ้ งจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
ให้หมายถึงบริ ษทั จดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนและหลักทรัพย์ของบริ ษทั ถูกหยุดพักการซื้ อขายเท่านั้น โดยไม่นบั รวม
บริ ษทั จดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการฟื้ นฟูกิจการผ่านศาลล้มละลายกลางและหลักทรัพย์ของบริ ษทั ยังคงมีการซื้ อขายอยู่ ทั้งนี้
เพื่อให้ผลู ้ งทุนมีขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
8. ผลบังคับใช้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้ข้นั ตอนและแนวทางดาเนิ นการเกี่ยวกับการกระจายการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยตาม
หลักเกณฑ์ใหม่ขา้ งต้น โดยเริ่ มจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ของบริ ษทั จดทะเบียนที่มีรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด
31 ธันวาคม 2550 เป็ นต้นไป3
เริ่ มจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม
เป็ นปี ที่ 1

3

เริ่ มรายงานความคืบหน้า และ
รายงานต่อไปทุก 6 เดือน

เริ่ มมี FF ไม่ครบถ้วนเป็ นปี ที่ 1

มี FF ไม่ครบถ้วนเป็ นปี ที่ 2

มี FF ไม่ครบถ้วนเป็ นปี ที่ 3

(1) แจ้ง บริ ษทั จดทะเบียน
เมื่อ Free Float ต่ากว่าเกณฑ์

(2) ประกาศชื่อ
บริษทั

(3) ประกาศชื่อ

ขาด FF ครบ 1 ปี

เว้นแต่บริ ษทั จดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการปฏิบตั ิตามแนวทางดาเนินการกรณี บริ ษทั จดทะเบียนที่มีการกระจายรายย่อยไม่ครบถ้วน ฉบับ
เดือนมิถุนายน 2550 ให้ใช้แนวทางดาเนินการกรณี บริ ษทั จดทะเบียนที่มีการกระจายรายย่อยไม่ครบถ้วนฉบับนี้แทนแนวทางดาเนินการกรณี
บริ ษทั จดทะเบียนที่มีการกระจายรายย่อยไม่ครบถ้วน ฉบับเดือนมิถุนายน 2550 โดยเริ่ มจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ของบริ ษทั
จดทะเบียนที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2549

9. แนวทางชั่วคราว สาหรับปี 2552 - 2553
เพื่อให้หลักเกณฑ์เรื่ องการกระจายการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยสอดคล้องกับสภาวการณ์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ที่
ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดา้ นการเงินของทัว่ โลก และเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและให้เวลาแก่บริ ษทั จดทะเบียน
ในการปรับตัวมากขึ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นควรกาหนดแนวทางชัว่ คราวในช่วงเวลา 2 ปี นี้ (ปี 2552 – 2553) ดังนี้
- ยกเว้นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมส่ วนเพิ่มตามหัวข้อ 4 ขั้นตอนดาเนิ นการ ข้อย่อย 3
- ผ่อนผันการรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาในหัวข้อ 5 เป็ นปี ละ 1 ครั้ง โดยให้นาส่ งพร้อมการรายงาน
การกระจายหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญที่เข้าข่ายเป็ น Strategic Shareholders ที่ตอ้ งทาส่ งตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน
14 วัน นับจากวันสุ ดท้ายที่กฎหมายกาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
โดยเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลา 2 ปี หากบริ ษทั ใดยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเรี ยก
เก็บค่าธรรมเนี ยมส่ วนเพิ่มในอัตราที่นบั ต่อจากปี 2551

ฝ่ ายกากับบริ ษทั จดทะเบียน
พฤษภาคม 2561

Strategic Shareholders : ผู้มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน

เอกสารแนบ 1

1. กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดารงตาแหน่ งระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ่ ึ งดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่ง
ระดับบริ หารรายที่ 4 ทุกราย โดยให้นบั รวมหุ ้นที่ถือโดยผูเ้ กี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ทางการสมรส หรื อโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ของบุคคลดังกล่าว

2. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่ าร้ อยละ 5 ของทุนชาระแล้ ว โดยให้นบั รวมหุ ้นที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย ยกเว้น ผูถ้ ือหุ ้นนั้นเป็ น บริ ษทั
หลักทรัพย์ บริ ษทั ประกันชีวิต บริ ษทั ประกันภัย กองทุนรวม กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนบาเหน็จบานาญ
หรื อโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมตั ิตามกฎหมาย (แต่ถา้ มีการส่ งตัวแทนเข้ามาบริ หารไม่นบั เป็ น Free Float)

3 ผู้มีอานาจควบคุมและผู้ที่เกีย่ วข้ อง
ผูม้ ีอานาจควบคุมหมายถึง ผูถ้ ือหุน้ หรื อบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั อย่างมีนัยสาคัญ ไม่ว่าอิทธิ พลดังกล่าวจะสื บเนื่ องจากการเป็ นผูถ้ ือหุ ้น หรื อได้รับมอบอานาจตามสัญญา หรื อการอื่ นใดก็ตาม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
(1) บุคคลที่มีสิทธิออกเสี ยงไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้า ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
(2) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ ของบริ ษทั นั้นได้
(3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ้ ่ ึ งรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายผูบ้ ริ หารการจัดการหรื อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้
ปฏิบตั ิตามคาสั่งของตนในการกาหนดนโยบายการจัดการหรื อการดาเนินงานของบริ ษทั
(4) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดาเนิ นงานในบริ ษทั หรื อมี ความรับผิดชอบในการดาเนิ นงานของบริ ษทั เยี่ยงผูบ้ ริ หาร รวมทั้งบุคคลที่มี
ตาแหน่งซึ่งมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริ ษทั นั้น
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลหรื อห้างหุน้ ส่ วน ตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่
(1) คู่สมรส
(2) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(3) ห้างหุน้ ส่ วนสามัญที่บุคคลดังกล่าว รวมถึงบุคคลในข้อ (1) หรื อ (2) เป็ นหุน้ ส่ วน
(4) ห้างหุน้ ส่ วนจากัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึงบุคคลในข้อ (1) หรื อ (2) เป็ นหุ ้นส่ วนจาพวกไม่จากัดความรับผิด หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนจาพวก
จากัดความรับผิดที่มีหุน้ รวมกันเกินกว่า 30%
(5) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึงบุคคลในข้อ (1) หรื อ (2) หรื อหุ ้นส่ วนตาม (3) หรื อ (4) ถือหุ ้นรวมกัน
เกินกว่า 30%
(6) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึงบุคคลใน (1) หรื อ (2) หรื อหุ ้นส่ วนตาม (3) หรื อ (4) บริ ษทั ตามข้อ (5)
ถือหุน้ รวมกันเกินกว่า 30%
(7) นิ ติบุคคลที่บุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถมีอานาจจัดการใน
ฐานะเป็ นผูแ้ ทนนิติบุคคล

เอกสารแนบ 2
แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้น
บริษัท....................................................................... จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ .................................................
ทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ว (เฉพาะหุน้ สามัญ) .......................... บาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ ...................... หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ .......... บาท
จานวนราย

จานวนหุ้น

ร้ อยละของทุนทีช่ าระแล้ ว
(เฉพาะหุ้นสามัญ)

1 ผู้ถือหุ้นสามัญอืน่ ทีเ่ ป็ น Strategic shareholders
1.1 กรรมการ ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หาร รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
และบุคคลที่มีความสัมพันธ์
1.2 ผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ > 5 % โดยนับรวมผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
1.3 ผูถ้ ือหุน้ อื่นที่มีอานาจควบคุม
2 หุ้นทีซ่ ื้อคืน
3 ผู้ถือหุ้นสามัญทีถ่ ือตา่ กว่ าหนึ่งหน่ วยการซื้อขาย
4 ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่ อย (Non-Strategic shareholders)
รวมผู้ถือหุ้นสามัญทั้งสิ้น

100

บริ ษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในหนังสื อรับรองฉบับนี้ถูกต้อง

ลงนามโดยกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่ อแทนบริ ษัท
พร้ อมทั้งประทับตราของบริ ษัท

ลงชื่อ .................................................................….......
(.........................................................................)
ตาแหน่ง.......................................................................

เอกสารแนบ : รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าข่าย Strategic shareholders

รายชื่อผู้ถือหุ้นทีเ่ ข้ าข่ าย Strategic shareholders
ชื่อ
1 กรรมการ ผู้จดั การ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
และบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์
1
2
3
4
รวม
2 ผู้ถือหุ้นทีถ่ อื หุ้น > 5 % โดยนับรวมผู้ทเี่ กีย่ วข้ องด้ วย
1
2
3
4
รวม
3 ผู้ถือหุ้นอืน่ ทีม่ อี านาจควบคุม
1
2
3
4
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนราย

จานวนหุ้น

ร้ อยละของทุนทีช่ าระแล้ ว
(เฉพาะหุ้นสามัญ)

