
 

 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สจ. 1/2537 
เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพย ์

และการลงทะเบียนการโอนหลกัทรัพย ์
(ฉบบัประมวล) 

__________________ 

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

  ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
  "หลกัทรัพย"์  หมายความวา่   หุน้กู ้ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้
  "บริษทั"  หมายความวา่   บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
  "ทะเบียน"  หมายความวา่   ทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพย ์

  ขอ้ 2   ใหบ้ริษทัจดัท าทะเบียนแยกตามประเภทหลกัทรัพยแ์ละคร้ังท่ีออกหลกัทรัพย์
โดยทะเบียนตอ้งมีรายการอย่างนอ้ยดงัน้ี 
  (1)  รายละเอียดทัว่ไป 
 (ก)  ช่ือบริษทั 
 (ข)  ประเภทหลกัทรัพย ์จ านวนหลกัทรัพย ์มูลค่าท่ีตราไว ้มูลค่าท่ีตราไวท้ั้งส้ิน 
และวนัเดือนปีท่ีออกหลกัทรัพย ์
 (ค)  กรณีเป็นหลกัทรัพยป์ระเภทหุน้กู ้ให้ระบุอตัราดอกเบ้ียและหรือผลตอบแทนอ่ืนใด 
ก าหนดวนัช าระดอกเบ้ียและหรือผลตอบแทนดงักล่าว วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้และสิทธิในการไถ่ถอน
หุน้กูก่้อนก าหนดของผูอ้อกหุน้กูห้รือผูถื้อหุ้นกู ้(ถา้มี) 
 (ง)  กรณีเป็นหลกัทรัพยป์ระเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพ นอกจากรายละเอียดท่ีตอ้งระบุ
ตาม (ค) แลว้ ให้ระบุราคาหรืออตัราการแปลงสภาพ ก าหนดวนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพ และสิทธิในการ
เรียกใหแ้ปลงสภาพก่อนครบก าหนดของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ถา้มี) 
 (จ)  กรณีเป็นหลกัทรัพยป์ระเภทใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้หรือใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้ใหร้ะบุราคาและอตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้หรือหุ้นกู ้และก าหนดวนัใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้หรือหุ้นกู ้
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 (ฉ)  ขอ้จ ากดัในเร่ืองการโอน (ถา้มี) 
  (2)  รายละเอียดของผูถื้อหลกัทรัพยแ์ต่ละราย 
 (ก)  ช่ือ สัญชาติ และท่ีอยูข่องผูถื้อหลกัทรัพย ์
 (ข)  เลขท่ีใบหลกัทรัพย ์(ถา้มี) จ านวนหลกัทรัพย ์และจ านวนเงินตามมูลค่าท่ีตรา
ไวท้ั้งส้ินของหลกัทรัพยท่ี์ถือ 
 (ค)  วนัเดือนปีท่ีลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผูถื้อหลกัทรัพย  ์
 (ง)  วนัเดือนปีท่ียกเลิกใบหลกัทรัพยแ์ละออกใบหลกัทรัพยใ์หม่แทน (ถา้มี) 
 (จ)  วนัเดือนปีท่ีด าเนินการไถ่ถอนหุน้กู ้ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
หรือหุน้กู ้แลว้แต่กรณี 
 (ฉ)  เลขท่ีค าร้องขอใหเ้ปล่ียนแปลงหรือจดแจง้รายการในทะเบียน (ถา้มี) 

  ขอ้ 3   ใหบ้ริษทัเก็บรักษาทะเบียนไวท่ี้ส านกังานใหญ่ของบริษทั และใหผู้ถื้อหลกัทรัพย์
ตรวจดูไดใ้นระหวา่งเวลาท าการของบริษทั ในการน้ีบริษทัจะก าหนดเวลาส าหรับการตรวจดูไวก้็ไดแ้ต่ตอ้ง
ไม่นอ้ยกวา่วนัละสองชัว่โมง 

  ขอ้ 4   บริษทัตอ้งจดัใหมี้ค าร้องขอให้เปล่ียนแปลงหรือจดแจง้รายการในทะเบียน 
โดยค าร้องดงักล่าวอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัเลขท่ีค าร้อง วนัเดือนปีท่ียืน่ค  าร้อง  
ประเภทหลกัทรัพย ์จ านวนหลกัทรัพย ์ช่ือของผูถื้อหลกัทรัพย ์และวตัถุประสงคข์องการยืน่ค  าร้องนั้น 

  ขอ้ 5   ในการโอนหลกัทรัพย ์ใหผู้ถื้อหลกัทรัพยย์ืน่ค าร้องพร้อมกบัส่งมอบใบหลกัทรัพย ์
ท่ีมีการลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนและรับโอนอย่างถูกตอ้งครบถว้น และใหบ้ริษทัออกใบรับค าร้อง
ขอโอนหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูถื้อหลกัทรัพยน์ั้น 
  ใหบ้ริษทัลงทะเบียนการโอนหลกัทรัพย ์พร้อมทั้งรับรองการโอนไวใ้นใบหลกัทรัพย์
ภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีผูถื้อหลกัทรัพยย์ืน่ค าร้องขอในกรณีท่ีไม่ตอ้งออกใบหลกัทรัพยใ์หใ้หม่  
หรือถา้ตอ้งมีการออกใบหลกัทรัพยใ์หใ้หม่ใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ี 
ผูถื้อหลกัทรัพยย์ืน่ค  าร้องขอ แต่หากปรากฏวา่การโอนหลกัทรัพยน์ั้นจะขดัต่อกฎหมายหรือขดัต่อขอ้จ ากดั
ในเร่ืองการโอนของบริษทัซ่ึงไดจ้ดทะเบียนขอ้จ ากดันั้นไวก้บัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้  
ใหบ้ริษทัแจง้ผูถื้อหลกัทรัพยท์ราบภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีผูถื้อหลกัทรัพยย์ืน่ค าร้องขอ 

  ขอ้ 6   นอกจากกรณีการโอนหลกัทรัพยต์ามท่ีก าหนดในขอ้ 5 การยืน่ค าร้องขอให้
เปล่ียนแปลงหรือจดแจง้รายการในทะเบียน บริษทัตอ้งจดัใหมี้การแสดงหลกัฐานและด าเนินการดงัน้ี 
  (1)  กรณีแยกใบหลกัทรัพย ์ใหผู้ถื้อหลกัทรัพยส่์งมอบใบหลกัทรัพยแ์ละใหบ้ริษทั
ออกใบรับค าร้องขอแยกหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูถื้อหลกัทรัพยน์ั้น 
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  (2)  กรณีเปล่ียนใบหลกัทรัพย ์ใหผู้ถื้อหลกัทรัพยส่์งมอบใบหลกัทรัพยแ์ละใหบ้ริษทั
ออกใบรับค าร้องขอเปล่ียนใบหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูถื้อหลกัทรัพยน์ั้น 
  (3)  กรณีจดแจง้การจ าน าหลกัทรัพย ์ใหผู้จ้  าน าและหรือผูรั้บจ าน าส่งมอบหนงัสือซ่ึง
ปรากฏลายมือช่ือของผูจ้  าน าและผูรั้บจ าน าเพื่อขอใหบ้ริษทัจดแจง้การจ าน าหลกัทรัพยโ์ดยจดัท าเป็นคู่ฉบบั 
ฉบบัหน่ึงใหบ้ริษทัเป็นผูเ้ก็บ ส่วนอีกฉบบัหน่ึงใหค้ืนแก่ผูจ้  าน าและหรือผูรั้บจ าน า 
 เม่ือบริษทัไดรั้บค าร้องขอให้จดแจง้การจ าน าแลว้ ใหบ้ริษทัจดแจง้การจ าน าลงใน
ทะเบียนพร้อมทั้งแจง้ใหผู้จ้  าน าและผูรั้บจ าน าทราบถึงการจดแจง้การจ าน าดงักล่าว 
  (4)  กรณีเพิกถอนการจ าน าหลกัทรัพย ์ใหผู้จ้  าน าและหรือผูรั้บจ าน าส่งมอบหนงัสือ
ซ่ึงปรากฏลายมือช่ือของผูรั้บจ าน าเพื่อขอใหบ้ริษทัเพิกถอนรายการจ าน าท่ีลงไวใ้นทะเบียน 
 เม่ือบริษทัไดรั้บค าร้องขอใหเ้พิกถอนรายการจ าน าแลว้ ให้บริษทัจดแจง้ 
การเพิกถอนรายการจ าน านั้นลงในทะเบียน พร้อมทั้งแจง้ใหผู้จ้  าน าและผูรั้บจ าน าทราบถึงการจดแจง้ 
การเพิกถอนการจ าน าดงักล่าว 
  (5)  กรณีบงัคบัจ าน าหลกัทรัพย ์ใหผู้รั้บจ าน าและหรือผูมี้สิทธิไดห้ลกัทรัพยจ์าก 
การบงัคบัจ าน าส่งมอบใบหลกัทรัพยพ์ร้อมหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัจ าน าใหแ้ก่บริษทั  
หากหลกัทรัพยน์ั้นไดฝ้ากไวท่ี้ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์หย้ืน่เฉพาะหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบั 
จ าน าได ้
  (6)  กรณีอายดัหลกัทรัพยต์ามค าสั่งศาลหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมาย ใหผู้ย้ืน่ค  าร้อง
แสดงหลกัฐานส าเนาค าสั่งศาลหรือส าเนาค าสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีมีการลงลายมือช่ือ 
รับรองส าเนาถูกตอ้ง และใหบ้ริษทัแจง้เร่ืองการอายดัหลกัทรัพยด์งักล่าวใหผู้ถื้อหลกัทรัพยท์ราบภายใน 
สิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีไดมี้การยื่นค าร้องนั้น 
  (7)  กรณีเปล่ียนแปลงประวติัของผูถื้อหลกัทรัพย ์ใหผู้ถื้อหลกัทรัพยแ์สดงหลกัฐาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลง เช่น ส าเนาทะเบียนบา้น หนงัสือส าคญัท่ีทางส านกังานเขตหรืออ าเภอ 
เป็นผูอ้อกให ้เป็นตน้ 

  ขอ้ 7   ในกรณีใบหลกัทรัพยสู์ญหายหรือถูกท าลาย ใหผู้ถื้อหลกัทรัพยย์ืน่ค าร้อง
พร้อมแสดงหลกัฐานการแจง้ความต่อพนกังานสอบสวน และเม่ือบริษทัพิจารณาเห็นว่าหลกัฐาน
ถูกตอ้งแลว้ ใหบ้ริษทัออกใบหลกัทรัพยใ์หม่แก่ผูถื้อหลกัทรัพย ์
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  ขอ้ 81   เม่ือบริษทัจะงดรับการลงทะเบียน ใหบ้ริษทัแจง้การงดรับการลงทะเบียนนั้น 
เป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัท าการก่อนวนังดรับการลงทะเบียนวนัแรก ต่อสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
ในกรณีเป็นหลกัทรัพยป์ระเภทหุน้กูท่ี้ขึ้นทะเบียนกบัสมาคมดงักล่าว หรือต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ในกรณีเป็นหลกัทรัพยป์ระเภทใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กูท่ี้เป็น 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
  ในกรณีเป็นหุน้กูท่ี้มิไดข้ึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย หรือกรณีเป็น 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กูท่ี้มิใช่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  
ใหบ้ริษทัประกาศการงดรับการลงทะเบียนใหผู้ถื้อหลกัทรัพยท์ราบเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่สิบส่ีวนั 
ก่อนวนังดรับการลงทะเบียน ณ ส านกังานใหญ่ของบริษทั และหากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้หรือ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กูด้งักล่าวไดมี้การเสนอขายต่อประชาชนโดยบริษทัหรือผูถื้อหลกัทรัพย ์
ไดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน บริษทัตอ้ง 
ประกาศการงดรับการลงทะเบียนนั้นในหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินอยา่งนอ้ยหน่ึงฉบบัดว้ย 

  ขอ้ 9   ในกรณีหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งจดัท าทะเบียนเป็นหลกัทรัพยช์นิดไม่ระบุช่ือผูถื้อ
หลกัทรัพย ์ใหบ้ริษทัระบุไวใ้นทะเบียนวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นหลกัทรัพยช์นิดไม่ระบุช่ือผูถื้อ และให้
บริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2 (1) และขอ้ 3 ดว้ย 

  ขอ้ 10   เวน้แต่กรณีท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 11 ในการจดัท าทะเบียนตามประกาศน้ี บริษทัอาจ
มอบหมายใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือบุคคลผูไ้ดรั้บอนุญาตใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั
และเก็บรักษาทะเบียนแทนบริษทัก็ได ้แต่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหลกัทรัพยท่ี์มีรายช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่สิบส่ีวนัก่อนการมอบหมาย โดยบริษทัตอ้งมีขอ้ก าหนดให้นายทะเบียนหลกัทรัพย ์
ของบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศน้ีดว้ย 

  ขอ้ 112   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อผูล้งทุนในต่างประเทศทั้งจ านวน  
ใหบ้ริษทัจดัใหมี้ทะเบียนหลกัทรัพยท่ี์เป็นไปตามกฎหมายของประเทศท่ีเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
โดยบริษทัอาจมอบหมายให้บุคคลท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยชอบตามกฎหมายของ 
ประเทศท่ีเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว เป็นผูด้  าเนินการใหมี้ทะเบียนหลกัทรัพยไ์ด้ 

 

 
1แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 46/2549  เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจดัให้มีทะเบียนผูถ้ือหลกัทรพัย์
และการลงทะเบียนการโอนหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 ( มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2550) 
2แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 9/2554  เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจดัให้มีทะเบียนผูถ้ือหลกัทรพัย์
และการลงทะเบียนการโอนหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 ( มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554) 
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  ขอ้ 12   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2537 

 

 

 
(นายเอกกมล คีรีวฒัน์) 

เลขาธิการ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 


