
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทด.   95/2552 

เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการใหบ้ริการ 
เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์

 
 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 223 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั 
แห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามมาตรา 60  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ออกขอ้ก าหนดไว้
ดงัตอ่ไปน้ี  

ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
“ผูถื้อหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ผูถื้อหลกัทรัพยท่ี์นายทะเบียนหลกัทรัพยรั์บเป็น 

นายทะเบียน 
“ผูข้อรับบริการ”  หมายความวา่   ผูอ้อกหลกัทรัพยท่ี์นายทะเบียนหลกัทรัพยรั์บเป็น 

นายทะเบียน 

ขอ้ 2   ในการใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องหลกัทรัพยป์ระเภทใด 
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูข้อรับบริการ นายทะเบียนหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์ 
เง่ือนไข และวิธีการในการจดัท าและเก็บรักษาทะเบียนหลกัทรัพย ์ตลอดจนหลกัฐานประกอบ 
การลงทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนดเก่ียวกบัหลกัทรัพยป์ระเภทนั้น 

ขอ้ 3   นายทะเบียนหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้สัญญาการให้บริการกบัผูข้อรับบริการ 
เป็นหนงัสือมีขอ้ความตรงกนัอยา่งนอ้ยสองฉบบั และตอ้งมอบใหผู้ข้อรับบริการเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
หน่ึงฉบบั 
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ในกรณีท่ีสัญญาการใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยช์ ารุดหรือสูญหาย  
และผูข้อรับบริการขอใหน้ายทะเบียนหลกัทรัพยถ์่ายภาพสัญญาหรือจดัท าส าเนาให้แก่ผูข้อรับบริการ  
นายทะเบียนหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหต้ามความประสงค ์และอาจเรียกค่าใชจ่้ายเอาจากผูข้อรับบริการ 
เท่าท่ีจ าเป็นก็ได ้

ขอ้ 4   นอกจากขอ้ความท่ีเป็นสาระส าคญัแห่งสัญญาท่ีพึงระบุตามท่ีคู่สัญญาตกลง 
กนัแลว้ ใหน้ายทะเบียนหลกัทรัพยร์ะบุขอ้ความต่อไปน้ีไวใ้นสัญญาการใหบ้ริการเป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพยด์ว้ย 

(1)  สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบระหวา่งนายทะเบียนหลกัทรัพยแ์ละ 
ผูข้อรับบริการ 

(2)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายใด ๆ (ถา้มี) ท่ีผูข้อรับบริการมีหนา้ท่ีตอ้งช าระ 
ตามสัญญาในอตัราท่ีแน่นอน 

ขอ้ 5   ในการใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์นายทะเบียนหลกัทรัพยต์อ้ง 
ด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัท าและบนัทึกทะเบียนหลกัทรัพยใ์ห้ถูกตอ้งครบถว้น ตรงต่อความเป็นจริง 
และเป็นปัจจุบนั 

(2)  จดัใหมี้ระเบียบหรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการโอน การจ าน า การอายดั การออก 
ใบหลกัทรัพยใ์หม่ และการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นในการติดต่อกบันายทะเบียนหลกัทรัพย ์โดยใหปิ้ดประกาศไว้
ในท่ีเปิดเผย ณ ส านกังานของนายทะเบียนหลกัทรัพยน์ั้น 

(3)  จดัใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีสามารถป้องกนัการกระท าโดยมิชอบอนัอาจ 
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูข้อรับบริการหรือผูถื้อหลกัทรัพย ์โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(ก)  การแบ่งส่วนงานและอ านาจหนา้ท่ีของพนกังานแต่ละระดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทะเบียนหลกัทรัพย ์

(ข)  การควบคุมและเก็บรักษาทะเบียนหลกัทรัพยแ์ละใบหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
(ค)  การตรวจสอบกิจการภายใน 

(4)  จดัใหมี้ระบบการเก็บรักษา รวบรวม และประมวลผลขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งมีระบบส ารองขอ้มูลไวใ้ชท้ดแทนในกรณีท่ีไม่สามารถน าขอ้มูลนั้นมาใชไ้ด ้

(5)  จดัใหมี้ระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนหรือขอ้พิพาท 
ท่ีเกิดจากการใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ 

(6)  อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่ผูถื้อหลกัทรัพยใ์นการตรวจดูทะเบียน 
หลกัทรัพยใ์นระหวา่งเวลาท าการตามท่ีนายทะเบียนหลกัทรัพยก์ าหนด 
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ขอ้ 6   นายทะเบียนหลกัทรัพยต์อ้งมีมาตรการรองรับเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉินท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์โดยตอ้งก าหนดกรณีฉุกเฉินใหค้รอบคลุมถึง
เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได ้รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการด าเนินการและผูรั้บผิดชอบในการ 
ด าเนินการตามขั้นตอนดงักล่าวในแต่ละกรณีใหช้ดัเจน  

  ขอ้ 7   ใหบ้รรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ค าสัง่ และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการใหบ้ริการเป็น 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2535  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ี 
ใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้
ประกาศ ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

ขอ้ 8   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2535  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

ขอ้ 9   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552    เป็นตน้ไป 
เวน้แต่ขอ้ 5(5) และขอ้ 6 ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี      16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2553      เป็นตน้ไป 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   28 ตุลาคม พ.ศ. 2552     
 
 
 

 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
             

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ก าหนดใหก้ารออกหลกัเกณฑใ์นการประกอบการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์
เป็นอ านาจของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดแทนประกาศคณะกรรมการ 
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ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการใหบ้ริการเป็น 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2535  นอกจากน้ี เพื่อปรับปรุงหลกัเกณฑใ์นการ
ประกอบการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยใ์นส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัการขอ้ร้องเรียน และการมีมาตรการ 
รองรับเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉินท่ีมีผลกระทบต่อการใหบ้ริการ เพื่อใหก้ารก ากบัดูแลนายทะเบียนหลกัทรัพย์
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 


	ประธานกรรมการ
	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

