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ข้อบังคบั 

หมวด 200 คาํนิยาม 

 

201 คาํนิยาม 

“ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 *“ศูนยรั์บฝาก” หมายความว่า บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยต์ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที�ประกอบการเป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการ
รับฝากและถอนหลกัทรัพย ์รวมทั?งบริการที�เกี�ยวขอ้งเพื�อประโยชนใ์นการหกับญัชี  

(*บทนิยามคาํว่า “ศูนย์รับฝาก” เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้บทนิยามใหม่นี#แทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ใน

ส่วนที*เกี*ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 200 คาํนิยาม ลงวนัที* 21 สิงหาคม 2558 ซึ*งมีผลบังคับใช้ตั#งแต่วันที* 24 สิงหาคม 2558 

เป็นต้นไป) 

 “สํานักหักบญัชี” หมายความว่า บริษทั สํานักหักบญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั ที�เป็นศูนยก์ลางการ
ใหบ้ริการเพื�อประโยชนใ์นการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยที์�ไดมี้การซื?อขายกนั รวมทั?งบริการที�เกี�ยวขอ้ง  

 “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์าม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

“คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

“สาํนกังาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการสาํนกัหกับญัชี 

 “สมาชิก” หมายความวา่ บุคคลที�สาํนกัหกับญัชีอนุญาตใหใ้ชบ้ริการในการชาํระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพยที์�ไดมี้การซื?อขาย 

“ผูจ้ดัการซื?อขาย” หมายความว่า ตลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลที�จดัให้มีการซื?อขายหลกัทรัพยน์อก
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละไดต้กลงใหส้าํนกัหกับญัชีเป็นผูใ้หบ้ริการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยที์�ไดมี้การ
ซื?อขาย 

“หลกัทรัพย”์ หมายความว่า หลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

“ชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย”์ หมายความว่า ชาํระราคา รับชาํระราคา ส่งมอบ และรับมอบ
หลกัทรัพย ์
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“กองทุน Clearing Fund” หมายความว่า กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาํระราคาและ
ส่งมอบหลกัทรัพย ์ 

“สมาชิกกองทุน Clearing Fund” หมายความว่า บุคคลที�สํานกัหักบญัชีรับเป็นสมาชิกกองทุน 
Clearing Fund 

“ขอ้มูล Net Clearing” หมายความว่า ขอ้มูลการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยสุ์ทธิที�สาํนกัหกับญัชี

จดัทาํขึ?นเพื�อแสดงรายการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมาชิกและของลูกคา้ของสมาชิกที�สมาชิกมี

หนา้ที�ชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต่์อสาํนกัหกับญัชี 

*“ขอ้มลู Gross Clearing” หมายความว่า ขอ้มูลการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์ามยอดทีละ
รายการซื?อขายหลกัทรัพยที์�สาํนกัหกับญัชีจดัทาํขึ?นเพื�อแสดงรายการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์อง
สมาชิกและของลกูคา้ของสมาชิกที�สมาชิกมีหนา้ที�ชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต่์อสาํนกัหกับญัชี 

 (*บทนิยามคาํว่า “ข้อมูล Gross Clearing” เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้บทนิยามใหม่นี#แทน โดยข้อบังคับสํานักหัก
บัญชี (ในส่วนที*เกี*ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 200 คาํนิยาม ลงวันที*  19 กันยายน 2556 ซึ* งมีผลบังคับใช้ตั#งแต่วันที*  1 
ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป) 

“ขอ้มลูการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย”์ หมายความว่า ขอ้มูล Net Clearing และ/หรือขอ้มูล 
Gross Clearing แลว้แต่กรณี 

*“บญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพย”์ (Settlement Account) หมายความว่า 
บญัชีฝากหลกัทรัพยที์�สมาชิกเปิดไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยที์�สํานกัหักบญัชีกาํหนด เพื�อใชใ้นการส่งมอบ
และรับมอบหลกัทรัพยต์ามขอ้มลูการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสาํนกัหกับญัชี 

(*บทนิยามคาํว่า “บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื*อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์” (Clearing Account) เดิมถูกยกเลิก 

และให้ใช้บทนิยามใหม่นี#แทน โดยข้อบังคับสาํนักหักบัญชี (ในส่วนที*เกี*ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 200 คาํนิยาม ลงวันที* 

29 พฤษภาคม 2558 ซึ*งมีผลบังคับใช้ตั#งแต่วนัที* 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

“การหักโอนหลกัทรัพย”์ หมายความว่า การหกัหลกัทรัพยจ์ากบญัชีฝากหลกัทรัพยข์องสมาชิกที�มี
หน้าที�ส่งมอบหลกัทรัพย์และโอนหลกัทรัพย์เพิ�มในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของสมาชิกที�มีสิทธิรับมอบ
หลกัทรัพยต์ามขอ้มลูการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์  

“หลกัทรัพยป์ระเภททุน” หมายความว่า หุ้น หน่วยลงทุน ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื?อหุ้น ใบสําคญั
แสดงสิทธิที�จะซื?อหน่วยลงทุน ใบแสดงสิทธิในการซื?อหุ้นเพิ�มทุนที�โอนสิทธิได ้ใบสาํคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ และหลกัทรัพยอื์�นใดในทาํนองเดียวกบัหลกัทรัพยด์งักล่าว 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 200 คาํนิยาม 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั  8 กมุภาพนัธ์ 2553      200-3

“หลกัทรัพยป์ระเภทหนี?” หมายความว่า ตัZวเงินคลงั พนัธบตัร หุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูร้ะยะสั?น 
หุ้นกูต้ามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื?อหุน้กู ้และหลกัทรัพยอื์�นใด
ในทาํนองเดียวกบัหลกัทรัพยด์งักล่าว  

“ศูนยซื์?อขายหลกัทรัพย”์ หมายความว่า ศูนยซื์?อขายหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

“การซื?อเพื�อส่งมอบหลกัทรัพยที์�ผิดนดั” (Buy – in) หมายความว่า การซื?อหลกัทรัพยโ์ดยสาํนกัหกับญัชี
เพื�อการส่งมอบกรณีสมาชิกไม่สามารถส่งมอบหลกัทรัพยที์�ซื?อขายต่อสาํนกัหกับญัชีภายในเวลาที�สาํนกัหกับญัชี
กาํหนด 

“SET50 INDEX” หมายความว่า ดชันีราคาหุ้นซึ� งคาํนวณโดยวิธีถ่วงนํ? าหนกัดว้ยมูลค่า
หลกัทรัพยต์ามราคาตลาดจากหลกัทรัพยจ์าํนวน 50 หลกัทรัพยที์�ไดร้ับการคดัเลือกจากหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการที�ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

“เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใดๆ อนัอาจเกิดขึ?นและเป็นเหตุที�ไม่อาจป้องกนัได ้แมว้่าจะไดมี้
การใชค้วามระมดัระวงัตามสมควรอนัพึงคาดหมายไดใ้นฐานะและภาวะเช่นนั?นแลว้ 

*“การซื?อเพื�อส่งมอบหลกัทรัพยที์�ลูกคา้ของสมาชิกผิดนดั” (Member buy – in) หมายถึง การซื?อ
หลกัทรัพยโ์ดยสมาชิกเนื�องจากลกูคา้ของสมาชิกผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยที์�ซื?อขายต่อสมาชิก 

(*เพิ*มเติมบทนิยามคาํว่า “การซื#อเพื*อส่งมอบหลักทรัพย์ที*ลูกค้าของสมาชิกผิดนัด” (Member buy – in) โดย

ข้อบังคับสาํนักหักบัญชี (ในส่วนที*เกี*ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 200 คาํนิยาม ลงวันที* 21 สิงหาคม 2558 ซึ*งมีผลบังคับใช้

ตั#งแต่วนัที* 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 
 

 ********************* 


