
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สจ.  1 /2537 

   เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพย ์ 
และการลงทะเบียนการโอนหลกัทรัพย ์

 
 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 50 และมาตรา 53 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไว  ้
ดงัต่อไปน้ี 
 

 ขอ้ 1 ในประกาศน้ี 
  "หลกัทรัพย"์ หมายความวา่ หุน้กู ้ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ท่ีจะซ้ือหุน้กู ้
  "บริษทั" หมายความวา่ บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย  ์
  "ทะเบียน" หมายความวา่ ทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพย ์

 
 ขอ้ 2 ใหบ้ริษทัจดัท าทะเบียนแยกตามประเภทหลกัทรัพยแ์ละคร้ังท่ีออกหลกัทรัพย ์

โดยทะเบียนตอ้งมีรายการอย่างนอ้ยดงัน้ี 
 (1) รายละเอียดทัว่ไป 
       (ก) ช่ือบริษทั 

        (ข) ประเภทหลกัทรัพย ์จ านวนหลกัทรัพย ์มูลค่าท่ีตราไว ้มูลค่าท่ีตราไวท้ั้งส้ิน  
และวนัเดือนปีท่ีออกหลกัทรัพย ์
        (ค) กรณีเป็นหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นกู ้ใหร้ะบุอตัราดอกเบ้ียและหรือผลตอบแทนอ่ืนใด  
ก าหนดวนัช าระดอกเบ้ียและหรือผลตอบแทนดงักล่าว วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้และสิทธิในการไถ่ถอน 
หุน้กูก่้อนก าหนดของผูอ้อกหุน้กูห้รือผูถื้อหุ้นกู ้(ถา้มี) 
        (ง) กรณีเป็นหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นกูแ้ปลงสภาพ นอกจากรายละเอียดท่ีตอ้งระบุ 
ตาม (ค) แลว้ ให้ระบุราคาหรืออตัราการแปลงสภาพ ก าหนดวนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพ และสิทธิในการ 
เรียกใหแ้ปลงสภาพก่อนครบก าหนดของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ถา้มี) 



        (จ) กรณีเป็นหลกัทรัพยป์ระเภทใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้หรือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุน้กู ้ใหร้ะบุราคาและอตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้หรือหุน้กู ้และก าหนดวนัใชสิ้ทธิซ้ือหุน้หรือหุ้นกู ้
        (ฉ) ขอ้จ ากดัในเร่ืองการโอน (ถา้มี) 

 (2) รายละเอียดของผูถื้อหลกัทรัพยแ์ต่ละราย 
        (ก) ช่ือ สัญชาติ และท่ีอยู่ของผูถื้อหลกัทรัพย ์
        (ข) เลขท่ีใบหลกัทรัพย ์(ถา้มี) จ านวนหลกัทรัพย ์และจ านวนเงินตามมูลค่า 
ท่ีตราไวท้ั้งส้ินของหลกัทรัพยท่ี์ถือ 
       (ค) วนัเดือนปีท่ีลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผูถื้อหลกัทรัพย ์
       (ง) วนัเดือนปีท่ียกเลิกใบหลกัทรัพยแ์ละออกใบหลกัทรัพยใ์หม่แทน (ถา้มี) 
       (จ) วนัเดือนปีท่ีด าเนินการไถ่ถอนหุน้กู ้ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุน้หรือ 
หุน้กู ้แลว้แต่กรณี 
       (ฉ) เลขท่ีค าร้องขอใหเ้ปล่ียนแปลงหรือจดแจง้รายการในทะเบียน (ถา้มี) 
 

ขอ้ 3 ใหบ้ริษทัเก็บรักษาทะเบียนไวท่ี้ส านกังานใหญ่ของบริษทั และใหผู้ถื้อหลกัทรัพย์ 
ตรวจดูไดใ้นระหวา่งเวลาท าการของบริษทั ในการน้ีบริษทัจะก าหนดเวลาส าหรับการตรวจดูไวก้็ได ้ 
แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่วนัละสองชัว่โมง 
 

 ขอ้ 4 บริษทัตอ้งจดัใหมี้ค าร้องขอใหเ้ปล่ียนแปลงหรือจดแจง้รายการในทะเบียน 
โดยค าร้องดงักล่าวอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัเลขท่ีค าร้อง วนัเดือนปีท่ียืน่ค  าร้อง ประเภท 
หลกัทรัพย ์จ านวนหลกัทรัพย ์ช่ือของผูถื้อหลกัทรัพย ์และวตัถุประสงคข์องการยืน่ค  าร้องนั้น 
 

 ขอ้ 5 ในการโอนหลกัทรัพย ์ใหผู้ถื้อหลกัทรัพยย์ืน่ค าร้องพร้อมกบัส่งมอบใบหลกัทรัพย ์
ท่ีมีการลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนและรับโอนอย่างถูกตอ้งครบถว้น และใหบ้ริษทัออกใบรับ 
ค าร้องขอโอนหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูถื้อหลกัทรัพยน์ั้น 

  ใหบ้ริษทัลงทะเบียนการโอนหลกัทรัพย ์พร้อมทั้งรับรองการโอนไวใ้นใบหลกัทรัพยภ์ายใน
สิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีผูถื้อหลกัทรัพยย์ืน่ค าร้องขอในกรณีท่ีไม่ตอ้งออกใบหลกัทรัพยใ์ห้ใหม่ หรือถา้ตอ้งมีการ 
ออกใบหลกัทรัพยใ์หใ้หม่ให้ด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีผูถื้อหลกัทรัพยย์ืน่ค าร้องขอ  
แต่หากปรากฏวา่การโอนหลกัทรัพยน์ั้นจะขดัต่อกฎหมายหรือขดัต่อขอ้จ ากดัในเร่ืองการโอนของบริษทั 
ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนขอ้จ ากดันั้นไวก้บัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ ใหบ้ริษทัแจง้ผูถื้อหลกัทรัพย ์
ทราบภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีผูถื้อหลกัทรัพยย์ืน่ค าร้องขอ 
 



 ขอ้ 6 นอกจากกรณีการโอนหลกัทรัพยต์ามท่ีก าหนดในขอ้ 5 การยืน่ค าร้องขอให้ 
เปล่ียนแปลงหรือจดแจง้รายการในทะเบียน บริษทัตอ้งจดัใหมี้การแสดงหลกัฐานและด าเนินการดงัน้ี 

(1) กรณีแยกใบหลกัทรัพย ์ใหผู้ถื้อหลกัทรัพยส่์งมอบใบหลกัทรัพยแ์ละใหบ้ริษทัออกใบรับ 
ค าร้องขอแยกหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูถื้อหลกัทรัพยน์ั้น 

(2) กรณีเปล่ียนใบหลกัทรัพย ์ให้ผูถื้อหลกัทรัพยส่์งมอบใบหลกัทรัพยแ์ละใหบ้ริษทัออก 
ใบรับค าร้องขอเปล่ียนใบหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูถื้อหลกัทรัพยน์ั้น 

(3) กรณีจดแจง้การจ าน าหลกัทรัพย ์ใหผู้จ้  าน าและหรือผูรั้บจ าน าส่งมอบหนงัสือซ่ึงปรากฏ 
ลายมือช่ือของผูจ้  าน าและผูรั้บจ าน าเพื่อขอใหบ้ริษทัจดแจง้การจ าน าหลกัทรัพยโ์ดยจดัท าเป็นคู่ฉบบั ฉบบั 
หน่ึงใหบ้ริษทัเป็นผูเ้ก็บ ส่วนอีกฉบบัหน่ึงใหค้ืนแก่ผูจ้  าน าและหรือผูรั้บจ าน า 
   เม่ือบริษทัไดรั้บค าร้องขอให้จดแจง้การจ าน าแลว้ ใหบ้ริษทัจดแจง้การจ าน าลงในทะเบียน 
พร้อมทั้งแจง้ใหผู้จ้  าน าและผูรั้บจ าน าทราบถึงการจดแจง้การจ าน าดงักล่าว 

(4) กรณีเพิกถอนการจ าน าหลกัทรัพย ์ใหผู้จ้  าน าและหรือผูรั้บจ าน าส่งมอบหนงัสือซ่ึงปรากฏ 
ลายมือช่ือของผูรั้บจ าน าเพื่อขอใหบ้ริษทัเพิกถอนรายการจ าน าท่ีลงไวใ้นทะเบียน 
   เม่ือบริษทัไดรั้บค าร้องขอให้เพิกถอนรายการจ าน าแลว้ ใหบ้ริษทัจดแจง้การเพิกถอน 
รายการจ าน านั้นลงในทะเบียน พร้อมทั้งแจง้ใหผู้จ้  าน าและผูรั้บจ าน าทราบถึงการจดแจง้การเพิกถอน 
การจ าน าดงักล่าว 

(5) กรณีบงัคบัจ าน าหลกัทรัพย ์ใหผู้รั้บจ าน าและหรือผูมี้สิทธิไดห้ลกัทรัพยจ์ากการบงัคบั 
จ าน าส่งมอบใบหลกัทรัพยพ์ร้อมหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัจ าน าให้แก่บริษทั หากหลกัทรัพยน์ั้น 
ไดฝ้ากไวท่ี้ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์หย้ืน่เฉพาะหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัจ าน าได้ 

(6) กรณีอายดัหลกัทรัพยต์ามค าสั่งศาลหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมาย ใหผู้ย้ืน่ค  าร้อง 
แสดงหลกัฐานส าเนาค าสั่งศาลหรือส าเนาค าสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีมีการลงลายมือช่ือ 
รับรองส าเนาถูกตอ้ง และใหบ้ริษทัแจง้เร่ืองการอายดัหลกัทรัพยด์งักล่าวใหผู้ถื้อหลกัทรัพยท์ราบภายใน 
สิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีไดมี้การยื่นค าร้องนั้น 

(7) กรณีเปล่ียนแปลงประวติัของผูถื้อหลกัทรัพย ์ใหผู้ถื้อหลกัทรัพยแ์สดงหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการเปลี่ยนแปลง เช่น ส าเนาทะเบียนบา้น หนงัสือส าคญัท่ีทางส านกังานเขตหรืออ าเภอเป็นผูอ้อกให ้ 
เป็นตน้ 
 



 ขอ้ 7 ในกรณีใบหลกัทรัพยสู์ญหายหรือถูกท าลาย ใหผู้ถื้อหลกัทรัพยย์ืน่ค าร้องพร้อมแสดง 
หลกัฐานการแจง้ความต่อพนกังานสอบสวน และเม่ือบริษทัพิจารณาเห็นวา่หลกัฐานถูกตอ้งแลว้ ใหบ้ริษทั 
ออกใบหลกัทรัพยใ์หม่แก่ผูถื้อหลกัทรัพย ์

 
  ขอ้ 8 เม่ือบริษทัจะงดรับการลงทะเบียน ใหบ้ริษทัประกาศการงดรับการลงทะเบียนนั้น 
ใหผู้ถื้อหลกัทรัพยท์ราบเป็นการล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สิบส่ีวนัก่อนวนังดรับการลงทะเบียน ณ  
ส านกังานใหญ่ของบริษทั และในกรณีท่ีหลกัทรัพยน์ั้นไดมี้การเสนอขายต่อประชาชนโดยบริษทัหรือเจา้ของ 
หลกัทรัพยไ์ดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน บริษทัตอ้งประกาศการงดรับ 
การลงทะเบียนดงักล่าวในหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินอยา่งนอ้ยหน่ึงฉบบั 
 
  ขอ้ 9 ในกรณีหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งจดัท าทะเบียนเป็นหลกัทรัพยชนิดไม่ระบุช่ือผูถื้อหลกัทรัพย ์ 
ใหบ้ริษทัระบุไวใ้นทะเบียนว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นหลกัทรัพยช์นิดไม่ระบุช่ือผูถื้อ และใหบ้ริษทัปฏิบติั 
ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2 (1) และขอ้ 3 ดว้ย 
 
  ขอ้ 10 เวน้แต่กรณีท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 11 ในการจดัท าทะเบียนตามประกาศน้ี บริษทั 
อาจมอบหมายใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือบุคคลผูไ้ดรั้บอนุญาตใหบ้ริการเป็นนายทะเบียน 
ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย  ์
ของบริษทัและเก็บรักษาทะเบียนแทนบริษทัก็ได ้แต่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหลกัทรัพยท่ี์มีรายช่ือปรากฏอยูใ่น 
ทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่สิบส่ีวนัก่อนการมอบหมาย โดยบริษทัตอ้งมีขอ้ก าหนดใหน้ายทะเบียน 
หลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศน้ีดว้ย 
 
  ขอ้ 11 ในกรณีหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งจดัท าทะเบียนเป็นหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายต่อผูล้งทุนใน 
ต่างประเทศทั้งจ านวน บริษทัหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั 
ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2 (1) ดว้ย  ทั้งน้ี หากหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นหลกัทรัพยช์นิดระบุ 
ช่ือผูถื้อหลกัทรัพย ์ให้ระบุช่ือและท่ีอยูข่องผูถื้อหลกัทรัพยแ์ละด าเนินการลงทะเบียนการโอนพร้อมทั้ง 
รับรองการโอนไวใ้นใบหลกัทรัพยห์รือออกใบหลกัทรัพยใ์หใ้หม่ใหแ้ลว้เสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ี 
ผูถื้อหลกัทรัพยข์อใหด้ าเนินการดงักล่าว 
 
  ขอ้ 12 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 
                    ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2537 
 

 
(นายเอกกมล คีรีวฒัน์) 

เลขาธิการ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์                  


