
 

 

 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สจ. 1/2537 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ 

และการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์ 
(ฉบับประมวล) 

__________________ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 50 และมาตรา 53 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อก าหนดไว้
ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ในประกาศนี้ 
  "หลักทรัพย์"  หมายความว่า   หุ้นกู้ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 
  "บริษัท"  หมายความว่า   บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
  "ทะเบียน"  หมายความว่า   ทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ 

  ข้อ 2   ให้บริษัทจัดท าทะเบียนแยกตามประเภทหลักทรัพย์และคร้ังที่ออกหลักทรัพย์
โดยทะเบียนต้องมีรายการอย่างน้อยดังนี้ 
  (1)  รายละเอียดทั่วไป 
 (ก)  ชื่อบริษัท 
 (ข)  ประเภทหลักทรัพย์ จ านวนหลักทรัพย์ มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ทั้งสิ้น 
และวันเดือนปีที่ออกหลักทรัพย์ 
 (ค)  กรณีเป็นหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ ให้ระบุอัตราดอกเบี้ยและหรือผลตอบแทนอ่ืนใด 
ก าหนดวันช าระดอกเบี้ยและหรือผลตอบแทนดังกล่าว วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และสิทธิในการไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนก าหนดของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) 
 (ง)  กรณีเป็นหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพ นอกจากรายละเอียดที่ต้องระบุ
ตาม (ค) แล้ว ให้ระบุราคาหรืออัตราการแปลงสภาพ ก าหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพ และสิทธิในการ
เรียกให้แปลงสภาพก่อนครบก าหนดของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) 
 (จ)  กรณีเป็นหลักทรัพย์ประเภทใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ให้ระบุราคาและอัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ และก าหนดวันใช้สิทธิซื้อ
หุ้นหรือหุ้นกู้ 
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 (ฉ)  ข้อจ ากัดในเร่ืองการโอน (ถ้ามี) 
  (2)  รายละเอียดของผู้ถือหลักทรัพย์แต่ละราย 
 (ก)  ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือหลักทรัพย์ 
 (ข)  เลขที่ใบหลักทรัพย์ (ถ้ามี) จ านวนหลักทรัพย์ และจ านวนเงินตามมูลค่าที่ตรา
ไว้ทั้งสิ้นของหลักทรัพย์ที่ถือ 
 (ค)  วันเดือนปีที่ลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ 
 (ง)  วันเดือนปีที่ยกเลิกใบหลักทรัพย์และออกใบหลักทรัพย์ใหม่แทน (ถ้ามี) 
 (จ)  วันเดือนปีที่ด าเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ ใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้น
หรือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี 
 (ฉ)  เลขที่ค าร้องขอให้เปลี่ยนแปลงหรือจดแจ้งรายการในทะเบียน (ถ้ามี) 

  ข้อ 3   ให้บริษัทเก็บรักษาทะเบียนไว้ที่ส านักงานใหญ่ของบริษัท และให้ผู้ถือหลักทรัพย์
ตรวจดูได้ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการน้ีบริษัทจะก าหนดเวลาส าหรับการตรวจดูไว้ก็ได้แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่าวันละสองชั่วโมง 

  ข้อ 4   บริษัทต้องจัดให้มีค าร้องขอให้เปลี่ยนแปลงหรือจดแจ้งรายการในทะเบียน 
โดยค าร้องดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเลขที่ค าร้อง วันเดือนปีที่ยื่นค าร้อง  
ประเภทหลักทรัพย์ จ านวนหลักทรัพย์ ชื่อของผู้ถือหลักทรัพย์ และวัตถุประสงค์ของการยื่นค าร้องนั้น 

  ข้อ 5   ในการโอนหลักทรัพย์ ให้ผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นค าร้องพร้อมกับส่งมอบใบหลักทรัพย์ 
ที่มีการลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนและรับโอนอย่างถูกต้องครบถ้วน และให้บริษัทออกใบรับค าร้อง
ขอโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์นั้น 
  ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์ พร้อมทั้งรับรองการโอนไว้ในใบหลักทรัพย์
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นค าร้องขอในกรณีที่ไม่ต้องออกใบหลักทรัพย์ให้ใหม่  
หรือถ้าต้องมีการออกใบหลักทรัพย์ให้ใหม่ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นค าร้องขอ แต่หากปรากฏว่าการโอนหลักทรัพย์นั้นจะขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อข้อจ ากัด
ในเร่ืองการโอนของบริษัทซึ่งได้จดทะเบียนข้อจ ากัดนั้นไว้กับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว  
ให้บริษัทแจ้งผู้ถือหลักทรัพย์ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นค าร้องขอ 

  ข้อ 6   นอกจากกรณีการโอนหลักทรัพย์ตามที่ก าหนดในข้อ 5 การยื่นค าร้องขอให้
เปลี่ยนแปลงหรือจดแจ้งรายการในทะเบียน บริษัทต้องจัดให้มีการแสดงหลักฐานและด าเนินการดังนี้ 
  (1)  กรณีแยกใบหลักทรัพย์ ให้ผู้ถือหลักทรัพย์ส่งมอบใบหลักทรัพย์และให้บริษัท
ออกใบรับค าร้องขอแยกหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์นั้น 
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  (2)  กรณีเปลี่ยนใบหลักทรัพย์ ให้ผู้ถือหลักทรัพย์ส่งมอบใบหลักทรัพย์และให้บริษัท
ออกใบรับค าร้องขอเปลี่ยนใบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์นั้น 
  (3)  กรณีจดแจ้งการจ าน าหลักทรัพย์ ให้ผู้จ าน าและหรือผู้รับจ าน าส่งมอบหนังสือซึ่ง
ปรากฏลายมือชื่อของผู้จ าน าและผู้รับจ าน าเพื่อขอให้บริษัทจดแจ้งการจ าน าหลักทรัพย์โดยจัดท าเป็นคู่ฉบับ 
ฉบับหนึ่งให้บริษัทเป็นผู้เก็บ ส่วนอีกฉบับหนึ่งให้คืนแก่ผู้จ าน าและหรือผู้รับจ าน า 
 เมื่อบริษัทได้รับค าร้องขอให้จดแจ้งการจ าน าแล้ว ให้บริษัทจดแจ้งการจ าน าลงใน
ทะเบียนพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้จ าน าและผู้รับจ าน าทราบถึงการจดแจ้งการจ าน าดังกล่าว 
  (4)  กรณีเพิกถอนการจ าน าหลักทรัพย์ ให้ผู้จ าน าและหรือผู้รับจ าน าส่งมอบหนังสือซึ่ง
ปรากฏลายมือชื่อของผู้รับจ าน าเพื่อขอให้บริษัทเพิกถอนรายการจ าน าที่ลงไว้ในทะเบียน 
 เมื่อบริษัทได้รับค าร้องขอให้เพิกถอนรายการจ าน าแล้ว ให้บริษัทจดแจ้ง 
การเพิกถอนรายการจ าน านั้นลงในทะเบียน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้จ าน าและผู้รับจ าน าทราบถึงการจดแจ้ง 
การเพิกถอนการจ าน าดังกล่าว 
  (5)  กรณีบังคับจ าน าหลักทรัพย์ ให้ผู้รับจ าน าและหรือผู้มีสิทธิได้หลักทรัพย์จาก 
การบังคับจ าน าส่งมอบใบหลักทรัพย์พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับจ าน าให้แก่บริษัท  
หากหลักทรัพย์นั้นได้ฝากไว้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้ยื่นเฉพาะหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับ 
จ าน าได ้
  (6)  กรณีอายัดหลักทรัพย์ตามค าสั่งศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ให้ผู้ยื่นค าร้อง
แสดงหลักฐานส าเนาค าสั่งศาลหรือส าเนาค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่มีการลงลายมือชื่อ 
รับรองส าเนาถูกต้อง และให้บริษัทแจ้งเร่ืองการอายัดหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ผู้ถือหลักทรัพย์ทราบภายใน 
สิบสี่วันนับแต่วันที่ได้มีการยื่นค าร้องนั้น 
  (7)  กรณีเปลี่ยนแปลงประวัติของผู้ถือหลักทรัพย์ ให้ผู้ถือหลักทรัพย์แสดงหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน หนังสือส าคัญที่ทางส านักงานเขตหรืออ าเภอ 
เป็นผู้ออกให้ เป็นต้น 

  ข้อ 7   ในกรณีใบหลักทรัพย์สูญหายหรือถูกท าลาย ให้ผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นค าร้องพร้อม
แสดงหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน และเมื่อบริษัทพิจารณาเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว 
ให้บริษัทออกใบหลักทรัพย์ใหม่แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ 
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  ข้อ 81   เมื่อบริษัทจะงดรับการลงทะเบียน ให้บริษัทแจ้งการงดรับการลงทะเบียนนั้น 
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการก่อนวันงดรับการลงทะเบียนวันแรก ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
ในกรณีเป็นหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมดังกล่าว หรือต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีเป็นหลักทรัพย์ประเภทใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ที่เป็น 
หลักทรัพย์จดทะเบียน 
  ในกรณีเป็นหุ้นกู้ที่มิได้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือกรณีเป็น 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ที่มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน  
ให้บริษัทประกาศการงดรับการลงทะเบียนให้ผู้ถือหลักทรัพย์ทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน 
ก่อนวันงดรับการลงทะเบียน ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท และหากใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวได้มีการเสนอขายต่อประชาชนโดยบริษัทหรือผู้ถือหลักทรัพย์ 
ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อส านักงาน บริษัทต้อง 
ประกาศการงดรับการลงทะเบียนนั้นในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับด้วย 

  ข้อ 9   ในกรณีหลักทรัพย์ที่ต้องจัดท าทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ 
ให้บริษัทระบุไว้ในทะเบียนว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือ และให้บริษัทปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 (1) และข้อ 3 ด้วย 

  ข้อ 10   เว้นแต่กรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 11 ในการจัดท าทะเบียนตามประกาศนี้ บริษัทอาจ
มอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบุคคลผู้ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
และเก็บรักษาทะเบียนแทนบริษัทก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหลักทรัพย์ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนการมอบหมาย โดยบริษัทต้องมีข้อก าหนดให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
ของบริษัทที่ได้รับมอบหมายนั้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศนี้ด้วย 

  ข้อ 112   ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจ านวน  
ให้บริษัทจัดให้มีทะเบียนหลักทรัพย์ที่เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่เสนอขายหลักทรัพย์  
โดยบริษัทอาจมอบหมายให้บุคคลที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้โดยชอบตามกฎหมายของ 
ประเทศที่เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นผู้ด าเนินการให้มีทะเบียนหลักทรัพย์ได้ 

 

                                                        
1แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 46/2549  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
และการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ( มีผลใช้บังคับเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2550) 
2แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 9/2554  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
และการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที ่9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ( มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554) 
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  ข้อ 12   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 

 

 

 
(นายเอกกมล คีรีวัฒน์) 

เลขาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  


