ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 1 /2537
เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์
และการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 50 และมาตรา 53 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกาหนดไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
"หลักทรัพย์" หมายความว่า หุน้ กู้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุน้ กู้
"บริ ษทั " หมายความว่า บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
"ทะเบียน" หมายความว่า ทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์
ข้อ 2 ให้บริ ษทั จัดทาทะเบียนแยกตามประเภทหลักทรัพย์และครั้งที่ออกหลักทรัพย์
โดยทะเบียนต้องมีรายการอย่างน้อยดังนี้
(1) รายละเอียดทัว่ ไป
(ก) ชื่อบริ ษทั
(ข) ประเภทหลักทรัพย์ จานวนหลักทรัพย์ มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ท้ งั สิ้ น
และวันเดือนปี ที่ออกหลักทรัพย์
(ค) กรณี เป็ นหลักทรัพย์ประเภทหุ ้นกู้ ให้ระบุอตั ราดอกเบี้ยและหรื อผลตอบแทนอื่นใด
กาหนดวันชาระดอกเบี้ยและหรื อผลตอบแทนดังกล่าว วันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กู้ และสิ ทธิในการไถ่ถอน
หุน้ กูก้ ่อนกาหนดของผูอ้ อกหุน้ กูห้ รื อผูถ้ ือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
(ง) กรณี เป็ นหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ นอกจากรายละเอียดที่ตอ้ งระบุ
ตาม (ค) แล้ว ให้ระบุราคาหรื ออัตราการแปลงสภาพ กาหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพ และสิ ทธิในการ
เรี ยกให้แปลงสภาพก่อนครบกาหนดของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ (ถ้ามี)

(จ) กรณี เป็ นหลักทรัพย์ประเภทใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุน้ กู้ ให้ระบุราคาและอัตราการใช้สิทธิซ้ือหุน้ หรื อหุน้ กู้ และกาหนดวันใช้สิทธิซ้ือหุน้ หรื อหุ ้นกู้
(ฉ) ข้อจากัดในเรื่ องการโอน (ถ้ามี)
(2) รายละเอียดของผูถ้ ือหลักทรัพย์แต่ละราย
(ก) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของผูถ้ ือหลักทรัพย์
(ข) เลขที่ใบหลักทรัพย์ (ถ้ามี) จานวนหลักทรัพย์ และจานวนเงินตามมูลค่า
ที่ตราไว้ท้ งั สิ้ นของหลักทรัพย์ที่ถือ
(ค) วันเดือนปี ที่ลงทะเบียนเป็ นหรื อขาดจากการเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์
(ง) วันเดือนปี ที่ยกเลิกใบหลักทรัพย์และออกใบหลักทรัพย์ใหม่แทน (ถ้ามี)
(จ) วันเดือนปี ที่ดาเนิ นการไถ่ถอนหุน้ กู้ ใช้สิทธิแปลงสภาพ หรื อใช้สิทธิซ้ือหุน้ หรื อ
หุน้ กู้ แล้วแต่กรณี
(ฉ) เลขที่คาร้องขอให้เปลี่ยนแปลงหรื อจดแจ้งรายการในทะเบียน (ถ้ามี)
ข้อ 3 ให้บริ ษทั เก็บรักษาทะเบียนไว้ที่สานักงานใหญ่ของบริ ษทั และให้ผถู ้ ือหลักทรัพย์
ตรวจดูได้ในระหว่างเวลาทาการของบริ ษทั ในการนี้บริ ษทั จะกาหนดเวลาสาหรับการตรวจดูไว้ก็ได้
แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าวันละสองชัว่ โมง
ข้อ 4 บริ ษทั ต้องจัดให้มีคาร้องขอให้เปลี่ยนแปลงหรื อจดแจ้งรายการในทะเบียน
โดยคาร้องดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเลขที่คาร้อง วันเดือนปี ที่ยนื่ คาร้อง ประเภท
หลักทรัพย์ จานวนหลักทรัพย์ ชื่อของผูถ้ ือหลักทรัพย์ และวัตถุประสงค์ของการยืน่ คาร้องนั้น
ข้อ 5 ในการโอนหลักทรัพย์ ให้ผถู ้ ือหลักทรัพย์ยนื่ คาร้องพร้อมกับส่งมอบใบหลักทรัพย์
ที่มีการลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนและรับโอนอย่างถูกต้องครบถ้วน และให้บริ ษทั ออกใบรับ
คาร้องขอโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผถู ้ ือหลักทรัพย์น้ นั
ให้บริ ษทั ลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์ พร้อมทั้งรับรองการโอนไว้ในใบหลักทรัพย์ภายใน
สิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่ผถู ้ ือหลักทรัพย์ยนื่ คาร้องขอในกรณีที่ไม่ตอ้ งออกใบหลักทรัพย์ให้ใหม่ หรื อถ้าต้องมีการ
ออกใบหลักทรัพย์ให้ใหม่ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ผถู ้ ือหลักทรัพย์ยนื่ คาร้องขอ
แต่หากปรากฏว่าการโอนหลักทรัพย์น้ นั จะขัดต่อกฎหมายหรื อขัดต่อข้อจากัดในเรื่ องการโอนของบริ ษทั
ซึ่งได้จดทะเบียนข้อจากัดนั้นไว้กบั สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว ให้บริ ษทั แจ้งผูถ้ ือหลักทรัพย์
ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ผถู ้ ือหลักทรัพย์ยนื่ คาร้องขอ

ข้อ 6 นอกจากกรณีการโอนหลักทรัพย์ตามที่กาหนดในข้อ 5 การยืน่ คาร้องขอให้
เปลี่ยนแปลงหรื อจดแจ้งรายการในทะเบียน บริ ษทั ต้องจัดให้มีการแสดงหลักฐานและดาเนินการดังนี้
(1) กรณีแยกใบหลักทรัพย์ ให้ผถู ้ ือหลักทรัพย์ส่งมอบใบหลักทรัพย์และให้บริ ษทั ออกใบรับ
คาร้องขอแยกหลักทรัพย์ให้แก่ผถู ้ ือหลักทรัพย์น้ นั
(2) กรณีเปลี่ยนใบหลักทรัพย์ ให้ผถู ้ ือหลักทรัพย์ส่งมอบใบหลักทรัพย์และให้บริ ษทั ออก
ใบรับคาร้องขอเปลี่ยนใบหลักทรัพย์ให้แก่ผถู ้ ือหลักทรัพย์น้ นั
(3) กรณีจดแจ้งการจานาหลักทรัพย์ ให้ผจู ้ านาและหรื อผูร้ ับจานาส่งมอบหนังสื อซึ่งปรากฏ
ลายมือชื่อของผูจ้ านาและผูร้ ับจานาเพื่อขอให้บริ ษทั จดแจ้งการจานาหลัก ทรัพย์โดยจัดทาเป็ นคู่ฉบับ ฉบับ
หนึ่งให้บริ ษทั เป็ นผูเ้ ก็บ ส่ วนอีกฉบับหนึ่งให้คืนแก่ผจู ้ านาและหรื อผูร้ ับจานา
เมื่อบริ ษทั ได้รับคาร้องขอให้จดแจ้งการจานาแล้ว ให้บริ ษทั จดแจ้งการจานาลงในทะเบียน
พร้อมทั้งแจ้งให้ผจู ้ านาและผูร้ ับจานาทราบถึงการจดแจ้งการจานาดังกล่าว
(4) กรณีเพิกถอนการจานาหลักทรัพย์ ให้ผจู ้ านาและหรื อผูร้ ับจานาส่งมอบหนังสื อซึ่งปรากฏ
ลายมือชื่อของผูร้ ับจานาเพื่อขอให้บริ ษทั เพิกถอนรายการจานาที่ลงไว้ในทะเบียน
เมื่อบริ ษทั ได้รับคาร้องขอให้เพิกถอนรายการจานาแล้ว ให้บริ ษทั จดแจ้งการเพิกถอน
รายการจานานั้นลงในทะเบียน พร้อมทั้งแจ้งให้ผจู ้ านาและผูร้ ับจานาทราบถึงการจดแจ้งการเพิกถอน
การจานาดังกล่าว
(5) กรณีบงั คับจานาหลักทรัพย์ ให้ผรู ้ ับจานาและหรื อผูม้ ีสิทธิได้หลักทรัพย์จากการบังคับ
จานาส่ งมอบใบหลักทรัพย์พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับจานาให้แก่บริ ษทั หากหลักทรัพย์น้ นั
ได้ฝากไว้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้ยนื่ เฉพาะหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับจานาได้
(6) กรณี อายัดหลักทรัพย์ตามคาสัง่ ศาลหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ให้ผยู ้ นื่ คาร้อง
แสดงหลักฐานสาเนาคาสั่งศาลหรื อสาเนาคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่มีการลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง และให้บริ ษทั แจ้งเรื่ องการอายัดหลักทรัพย์ดงั กล่าวให้ผถู ้ ือหลักทรัพย์ทราบภายใน
สิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่ได้มีการยื่นคาร้องนั้น
(7) กรณีเปลี่ยนแปลงประวัติของผูถ้ ือหลักทรัพย์ ให้ผถู ้ ือหลักทรัพย์แสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลง เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน หนังสื อสาคัญที่ทางสานักงานเขตหรื ออาเภอเป็ นผูอ้ อกให้
เป็ นต้น

ข้อ 7 ในกรณีใบหลักทรัพย์สูญหายหรื อถูกทาลาย ให้ผถู ้ ือหลักทรัพย์ยนื่ คาร้องพร้อมแสดง
หลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน และเมื่อบริ ษทั พิจารณาเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว ให้บริ ษทั
ออกใบหลักทรัพย์ใหม่แก่ผถู ้ ือหลักทรัพย์
ข้อ 8 เมื่อบริ ษทั จะงดรับการลงทะเบียน ให้บริ ษทั ประกาศการงดรับการลงทะเบียนนั้น
ให้ผถู ้ ือหลักทรัพย์ทราบเป็ นการล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสิ บสี่ วนั ก่อนวันงดรับการลงทะเบียน ณ
สานักงานใหญ่ของบริ ษทั และในกรณี ที่หลักทรัพย์น้ นั ได้มีการเสนอขายต่อประชาชนโดยบริ ษทั หรื อเจ้าของ
หลักทรัพย์ได้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน บริ ษทั ต้องประกาศการงดรับ
การลงทะเบียนดังกล่าวในหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับ
ข้อ 9 ในกรณี หลักทรัพย์ที่ตอ้ งจัดทาทะเบียนเป็ นหลักทรัพยชนิดไม่ระบุชื่อผูถ้ ือหลักทรัพย์
ให้บริ ษทั ระบุไว้ในทะเบียนว่าหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์ชนิดไม่ระบุชื่อผูถ้ ือ และให้บริ ษทั ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 (1) และข้อ 3 ด้วย
ข้อ 10 เว้นแต่กรณี ที่กาหนดไว้ในข้อ 11 ในการจัดทาทะเบียนตามประกาศนี้ บริ ษทั
อาจมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อบุคคลผูไ้ ด้รับอนุญาตให้บริ การเป็ นนายทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
ของบริ ษทั และเก็บรักษาทะเบียนแทนบริ ษทั ก็ได้ แต่ตอ้ งแจ้งให้ผถู ้ ือหลักทรัพย์ที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ น
ทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสิ บสี่ วนั ก่อนการมอบหมาย โดยบริ ษทั ต้องมีขอ้ กาหนดให้นายทะเบียน
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่ได้รับมอบหมายนั้นปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศนี้ดว้ ย
ข้อ 11 ในกรณี หลักทรัพย์ที่ตอ้ งจัดทาทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนใน
ต่างประเทศทั้งจานวน บริ ษทั หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 (1) ด้วย ทั้งนี้ หากหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์ชนิดระบุ
ชื่อผูถ้ ือหลักทรัพย์ ให้ระบุชื่อและที่อยูข่ องผูถ้ ือหลักทรัพย์และดาเนินการลงทะเบียนการโอนพร้อมทั้ง
รับรองการโอนไว้ในใบหลักทรัพย์หรื อออกใบหลักทรัพย์ให้ใหม่ให้แล้วเสร็จภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่
ผูถ้ ือหลักทรัพย์ขอให้ดาเนินการดังกล่าว
ข้อ 12 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

(นายเอกกมล คีรีวฒั น์)
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สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

