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201 คาํนิยามทั�วไป 
 “ศูนยรั์บฝาก” หมายความวา่ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ที�ประกอบการเป็น
ศูนยก์ลางการใหบ้ริการรับฝากและถอนหลกัทรัพย ์รวมทั5งบริการที�เกี�ยวขอ้งเพื�อประโยชนใ์นการหกับญัชี  

 “สํานักหักบัญชี” หมายความว่า บริษัทจํากัดที�ตลาดหลักทรัพย์ถือหุ้นเพื�อประกอบการเป็น
ศูนยก์ลางการใหบ้ริการเพื�อประโยชนใ์นการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยที์�ไดมี้การซื5อขายกนั รวมทั5ง
บริการที�เกี�ยวขอ้ง  

“ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

“คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

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

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

“ศูนยซื์5อขายหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ศูนยซื์5อขายหลกัทรัพยต์ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการศูนยรั์บฝาก 

“ผูส้มคัร” หมายความวา่ ผูส้มคัรที�ยื�นคาํขอเป็นผูฝ้ากของศูนยรั์บฝาก 

*“ผูฝ้าก” หมายความว่า บุคคลที�ศูนยรั์บฝากอนุญาตให้ใชบ้ริการฝาก ถอน โอนหลกัทรัพย ์หรือใช้
บริการหกัโอนหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบและรับมอบหลกัทรัพยที์�ซื5อขาย และบริการอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

(*บทนิยามคาํว่า “ผู้ฝาก” เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้บทนิยามใหม่นี แทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จาํกัด (ในส่วนที0เกี0ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 200 คาํนิยาม ลงวันที0 29 พฤษภาคม 2558 ซึ0งมีผลใช้
บังคับใช้ตั งแต่วนัที0 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

“ลกูคา้” หมายความวา่ ลกูคา้ของผูฝ้าก 

 “บญัชีฝากหลกัทรัพย”์ หมายความว่า บญัชีที�ศูนยรั์บฝากจดัไวเ้พื�อการฝาก การถอน หรือการโอน
หลกัทรัพย ์หรือเพื�อการส่งมอบและรับมอบหลกัทรัพยที์�ซื5อขาย  
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 *“การโอนหลกัทรัพย”์ หมายความว่า การโอนหลกัทรัพยจ์ากบญัชีฝากหลกัทรัพยข์องผูฝ้ากราย
หนึ� งไปยงับญัชีฝากหลกัทรัพยข์องผูฝ้ากอีกรายหนึ� ง หรือการโอนหลกัทรัพยภ์ายในบญัชีฝากหลกัทรัพย์
ของผูฝ้ากรายเดียวกนั ทั5งที�มีการชาํระราคาและไม่มีการชาํระราคา 

 (*บทนิยามคาํว่า “การโอนหลักทรัพย์” เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้บทนิยามใหม่นี แทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับ

ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด (ในส่วนที0เกี0ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 200 คาํนิยาม ลงวันที0 19 กันยายน 2556 

ซึ0งมีผลใช้บังคับใช้ตั งแต่วนัที0 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป) 

*“การหกัโอนหลกัทรัพย”์ หมายความว่า การหกัหลกัทรัพยจ์ากบญัชีฝากหลกัทรัพยข์องผูฝ้ากที�มี
หน้าที� ส่งมอบหลักทรัพย์ และโอนหลักทรัพย์เพิ�มในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของผูฝ้ากที� มีสิทธิรับมอบ
หลกัทรัพยต์ามรายงานการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยที์�สาํนกัหกับญัชีจดัทาํขึ5น 

(*บทนิยามคาํว่า “การหักโอนหลักทรัพย์” เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้บทนิยามใหม่นี แทน โดยข้อบังคับบริษัท 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (ในส่วนที0 เกี0ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 200 คํานิยาม ลงวันที0             
29 พฤษภาคม 2558 ซึ0งมีผลใช้บังคับใช้ตั งแต่วนัที0 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 “การใชห้ลกัทรัพยเ์ป็นประกนั” หมายความวา่ การใชห้ลกัทรัพยที์�ฝากไวใ้นระบบของศูนยรั์บฝาก
ไปเป็นประกนัการชาํระหนี5ระหวา่งผูใ้หห้ลกัทรัพยเ์ป็นประกนัและผูรั้บหลกัทรัพยเ์ป็นประกนั 

 “ผูใ้หห้ลกัทรัพยเ์ป็นประกนั” หมายความวา่ บุคคลผูน้าํหลกัทรัพยที์�ฝากไวใ้นระบบของศูนยรั์บฝาก
ไปเป็นประกนัการชาํระหนี5 ที�มีต่อผูรั้บหลกัทรัพยเ์ป็นประกนั 

 “ผูรั้บหลกัทรัพยเ์ป็นประกนั” หมายความว่า บุคคลผูรั้บหลกัทรัพยที์�ฝากในระบบของศูนยรั์บฝาก
มาเป็นประกนัการชาํระหนี5ของผูใ้หห้ลกัทรัพยเ์ป็นประกนั 

 “หลกัทรัพย”์ หมายความวา่ หลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 *“กองทุนรวมอีทีเอฟ” (Exchange Traded Fund) หมายความว่า กองทุนรวมอีทีเอฟตามประกาศ
สาํนกังาน ก.ล.ต. วา่ดว้ย การจดัตั5งกองทุนรวมและการเขา้ทาํสญัญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล  

(*เพิ0มเติมบทนิยามคาํว่า “กองทุนรวมอีทีเอฟ” โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

ลงวนัที0 4 พฤศจิกายน 2553 ซึ0งมีผลใช้บังคับวนัที0 8 พฤศจิกายน 2553) 

 “หุน้อา้งอิง” (underlying shares) หมายความว่า หุน้อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุน ซึ�งใชบ้งัคบักบัการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที�ออกใหม่ 

“เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใดๆ อนัอาจเกิดขึ5นและเป็นเหตุที�ไม่อาจป้องกนัได ้แมว้่าจะไดมี้
การใชค้วามระมดัระวงัตามสมควรอนัพึงคาดหมายไดใ้นฐานะและภาวะเช่นนั5นแลว้ 

“คณะอนุกรรมการวินัย” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที�คณะกรรมการแต่งตั5 งให้ทาํหน้าที�
พิจารณาความผิดของบุคคลที�ฝ่าฝืนหรือมีส่วนเกี�ยวขอ้งในการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดของศูนยร์ับฝากและ
ลงโทษบุคคลดงักล่าว 
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“คณะกรรมการอุทธรณ์” หมายความว่า คณะกรรมการที�คณะกรรมการแต่งตั5งให้ทาํหนา้ที�พิจารณา
และวินิจฉยัอุทธรณ์คาํสั�งลงโทษ 

 

202 คํานิยามการรับโอนหลักทรัพย์ที�มีการจดแจ้งจํานําที�เกี�ยวเนื�องกับการโอนสิทธิเรียกร้องของ

องค์การเพื�อการปฏิรูประบบสถาบันการเงนิ 
“องคก์าร” หมายความวา่ องคก์ารเพื�อการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน 
“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมที�จดัตั5งขึ5นตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื�อนไขและวิธีการจดัตั5งและจดัการกองทุนรวมเพื�อแกไ้ขปัญหาใน
ระบบสถาบนัการเงิน 

 
*203 การซื-อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอทีีเอฟ 

- 
(*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 203 โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด ลงวันที0  

4 พฤศจิกายน 2553 ซึ0งมีผลใช้บังคับวนัที0 8 พฤศจิกายน 2553) 

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


