ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทด. 95/2552
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริ การ
เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 223 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทาหน้าที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนตามมาตรา 60
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกข้อกาหนดไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“ผูถ้ ือหลักทรัพย์” หมายความว่า ผูถ้ ือหลักทรัพย์ที่นายทะเบียนหลักทรัพย์รับเป็ น
นายทะเบียน
“ผูข้ อรับบริ การ” หมายความว่า ผูอ้ อกหลักทรัพย์ที่นายทะเบียนหลักทรัพย์รับเป็ น
นายทะเบียน
ข้อ 2 ในการให้บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ประเภทใด
ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูข้ อรับบริ การ นายทะเบียนหลักทรัพย์ตอ้ งดาเนินการตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการจัดทาและเก็บรักษาทะเบียนหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักฐานประกอบ
การลงทะเบียนตามที่กฎหมายกาหนดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ประเภทนั้น
ข้อ 3 นายทะเบียนหลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้มีสัญญาการให้บริ การกับผูข้ อรับบริ การ
เป็ นหนังสื อมีขอ้ ความตรงกันอย่างน้อยสองฉบับ และต้องมอบให้ผขู ้ อรับบริ การเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
หนึ่งฉบับ
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ในกรณีที่สัญญาการให้บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ชารุ ดหรื อสู ญหาย
และผูข้ อรับบริ การขอให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ถ่ายภาพสัญญาหรื อจัดทาสาเนาให้แก่ผขู ้ อรับบริ การ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้ตามความประสงค์ และอาจเรี ยกค่าใช้จ่ายเอาจากผูข้ อรับบริ การ
เท่าที่จาเป็ นก็ได้
ข้อ 4 นอกจากข้อความที่เป็ นสาระสาคัญแห่งสัญญาที่พึงระบุตามที่คู่สัญญาตกลง
กันแล้ว ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ระบุขอ้ ความต่อไปนี้ไว้ในสัญญาการให้บริ การเป็ นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ดว้ ย
(1) สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างนายทะเบียนหลักทรัพย์และ
ผูข้ อรับบริ การ
(2) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายใด ๆ (ถ้ามี) ที่ผขู ้ อรับบริ การมีหน้าที่ตอ้ งชาระ
ตามสัญญาในอัตราที่แน่นอน
ข้อ 5 ในการให้บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ตอ้ ง
ดาเนินงานดังต่อไปนี้
(1) จัดทาและบันทึกทะเบียนหลักทรัพย์ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง
และเป็ นปัจจุบนั
(2) จัดให้มีระเบียบหรื อข้อบังคับเกี่ยวกับการโอน การจานา การอายัด การออก
ใบหลักทรัพย์ใหม่ และการอื่นใดที่จาเป็ นในการติดต่อกับนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยให้ปิดประกาศไว้
ในที่เปิ ดเผย ณ สานักงานของนายทะเบียนหลักทรัพย์น้ นั
(3) จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่สามารถป้องกันการกระทาโดยมิชอบอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผขู ้ อรับบริ การหรื อผูถ้ ือหลักทรัพย์ โดยอย่างน้อยต้องมีเรื่ องดังต่อไปนี้
(ก) การแบ่งส่วนงานและอานาจหน้าที่ของพนักงานแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องกับ
ทะเบียนหลักทรัพย์
(ข) การควบคุมและเก็บรักษาทะเบียนหลักทรัพย์และใบหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
(ค) การตรวจสอบกิจการภายใน
(4) จัดให้มีระบบการเก็บรักษา รวบรวม และประมวลผลข้อมูลที่มีประสิ ทธิภาพ
รวมทั้งมีระบบสารองข้อมูลไว้ใช้ทดแทนในกรณี ที่ไม่สามารถนาข้อมูลนั้นมาใช้ได้
(5) จัดให้มีระบบการจัดการที่มีประสิ ทธิภาพเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยนหรื อข้อพิพาท
ที่เกิดจากการให้บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
(6) อานวยความสะดวกตามสมควรแก่ผถู ้ ือหลักทรัพย์ในการตรวจดูทะเบียน
หลักทรัพย์ในระหว่างเวลาทาการตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กาหนด
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ข้อ 6 นายทะเบียนหลักทรัพย์ตอ้ งมีมาตรการรองรับเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่อาจมี
ผลกระทบต่อการให้บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยต้องกาหนดกรณีฉุกเฉิ นให้ครอบคลุมถึง
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งกาหนดขั้นตอนการดาเนินการและผูร้ ับผิดชอบในการ
ดาเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวในแต่ละกรณี ให้ชดั เจน
ข้อ 7 ให้บรรดาประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คาสัง่ และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริ การเป็ น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2535 ซึ่งใช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันที่ประกาศนี้
ใช้บงั คับ ยังคงใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มี
ประกาศ คาสั่ง และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศนี้ใช้บงั คับ
ข้อ 8 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2535 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้
ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เป็ นต้นไป
เว้นแต่ขอ้ 5(5) และข้อ 6 ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552

(นายวิจิตร สุพินิจ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กาหนดให้การออกหลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
เป็ นอานาจของคณะกรรมการกากับตลาดทุน จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดแทนประกาศคณะกรรมการ
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กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริ การเป็ น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ เพื่อปรับปรุ งหลักเกณฑ์ในการ
ประกอบการเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรี ยน และการมีมาตรการ
รองรับเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่อการให้บริ การ เพื่อให้การกากับดูแลนายทะเบียนหลักทรัพย์
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ จึงจาเป็ นต้องออกประกาศนี้

