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201 ค านิยาม 
“ตลำดหลกัทรัพย”์ หมำยควำมวำ่ ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 *“ศูนยรั์บฝำก” หมำยควำมว่ำ บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือศูนยรั์บฝำก
หลกัทรัพยต์ำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ท่ีประกอบกำรเป็นศูนยก์ลำงกำรใหบ้ริกำร
รับฝำกและถอนหลกัทรัพย ์รวมทั้งบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือประโยชนใ์นกำรหกับญัชี  

(*บทนิยามค าว่า “ศูนย์รับฝาก” เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้บทนิยามใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี (ในส่วน

ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 200 ค านิยาม ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 24 สิงหาคม 2558 

เป็นต้นไป) 

 “ส ำนักหักบัญชี” หมำยควำมว่ำ บริษทั ส ำนักหักบญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั ท่ีเป็นศูนยก์ลำงกำร
ใหบ้ริกำรเพ่ือประโยชนใ์นกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ไดมี้กำรซ้ือขำยกนั รวมทั้งบริกำรท่ีเก่ียวขอ้ง  

 “คณะกรรมกำร ก.ล.ต.” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยต์ำม
กฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

“คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

“ส ำนกังำน ก.ล.ต.” หมำยควำมว่ำ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์
ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

“คณะกรรมกำร” หมำยควำมวำ่ คณะกรรมกำรส ำนกัหกับญัชี 

 “สมำชิก” หมำยควำมวำ่ บุคคลท่ีส ำนกัหกับญัชีอนุญำตใหใ้ชบ้ริกำรในกำรช ำระรำคำและส่งมอบ
หลกัทรัพยท่ี์ไดมี้กำรซ้ือขำย 

*“สมำชิกสำมัญ” (General Clearing Member) หมำยควำมว่ำ สมำชิกท่ีช ำระรำคำและส่งมอบ
หลกัทรัพยเ์พ่ือตนเองหรือลูกคำ้ หรือเพ่ือสมำชิกหรือลูกคำ้ของสมำชิกรำยอ่ืน  

(*เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “สมาชิกสามัญ” (General Clearing Member) โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี (ในส่วนท่ี

เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 200 ค านิยาม ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563  

เป็นต้นไป) 

 



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 200 ค ำนิยำม 
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*“สมำชิกวิสำมญั” (Direct Clearing Member) หมำยควำมว่ำ สมำชิกท่ีช ำระรำคำและส่งมอบ
หลกัทรัพยเ์พ่ือตนเองหรือลูกคำ้ ทั้งน้ี ลูกคำ้ของสมำชิกตอ้งไม่ใช่สมำชิกของตลำดหลกัทรัพยห์รือสมำชิก 

(*เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “สมาชิกวิสามัญ” (Direct Clearing Member)โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี  (ในส่วนท่ี

เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 200 ค านิยาม ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563  

เป็นต้นไป) 

 “ผูจ้ดักำรซ้ือขำย” หมำยควำมว่ำ ตลำดหลกัทรัพยห์รือบุคคลท่ีจดัให้มีกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยน์อก
ตลำดหลกัทรัพยแ์ละไดต้กลงใหส้ ำนกัหกับญัชีเป็นผูใ้หบ้ริกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ไดมี้กำร
ซ้ือขำย 

“หลกัทรัพย”์ หมำยควำมวำ่ หลกัทรัพยต์ำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 

“ช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย”์ หมำยควำมว่ำ ช ำระรำคำ รับช ำระรำคำ ส่งมอบ และรับมอบ
หลกัทรัพย ์

“กองทุน Clearing Fund” หมำยควำมว่ำ กองทุนทดแทนควำมเสียหำยในระบบกำรช ำระรำคำและ
ส่งมอบหลกัทรัพย ์ 

“สมำชิกกองทุน Clearing Fund” หมำยควำมว่ำ บุคคลท่ีส ำนักหักบัญชีรับเป็นสมำชิกกองทุน 
Clearing Fund 

“ขอ้มูล Net Clearing” หมำยควำมว่ำ ขอ้มูลกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยสุ์ทธิท่ีส ำนกัหกับญัชี

จดัท ำข้ึนเพ่ือแสดงรำยกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมำชิกและของลูกคำ้ของสมำชิกท่ีสมำชิกมี

หนำ้ท่ีช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยต่์อส ำนกัหกับญัชี 

*“ขอ้มูล Gross Clearing” หมำยควำมว่ำ ขอ้มูลกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมยอดทีละ
รำยกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยท่ี์ส ำนกัหกับญัชีจดัท ำข้ึนเพ่ือแสดงรำยกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยข์อง
สมำชิกและของลูกคำ้ของสมำชิกท่ีสมำชิกมีหนำ้ท่ีช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยต่์อส ำนกัหกับญัชี 

 (*บทนิยามค าว่า “ข้อมูล Gross Clearing” เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้บทนิยามใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหัก
บัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 200 ค านิยาม ลงวันที่ 19 กันยายน 2556 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2556 เป็นต้นไป) 

“ขอ้มูลกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย”์ หมำยควำมว่ำ ขอ้มูล Net Clearing และ/หรือขอ้มูล 
Gross Clearing แลว้แต่กรณี 

*“บญัชีฝำกหลกัทรัพยเ์พ่ือกำรส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพย”์ (Settlement Account) หมำยควำมว่ำ 
บญัชีฝำกหลกัทรัพยท่ี์สมำชิกเปิดไวก้บัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยท่ี์ส ำนกัหักบญัชีก ำหนด เพ่ือใชใ้นกำรส่งมอบ
และรับมอบหลกัทรัพยต์ำมขอ้มูลกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยข์องส ำนกัหกับญัชี 
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(*บทนิยามค าว่า “บัญชีฝากหลักทรัพย์เพ่ือการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์” (Clearing Account) เดิมถูกยกเลิก 
และให้ใช้บทนิยามใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 200 ค านิยาม ลงวันท่ี 

29 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

“กำรหักโอนหลกัทรัพย”์ หมำยควำมว่ำ กำรหักหลกัทรัพยจ์ำกบญัชีฝำกหลกัทรัพยข์องสมำชิกท่ีมี
หน้ำท่ีส่งมอบหลกัทรัพย์และโอนหลกัทรัพย์เพ่ิมในบัญชีฝำกหลกัทรัพย์ของสมำชิกท่ีมีสิทธิรับมอบ
หลกัทรัพยต์ำมขอ้มูลกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์  

“หลกัทรัพยป์ระเภททุน” หมำยควำมว่ำ หุ้น หน่วยลงทุน ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น ใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน ใบแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ และหลกัทรัพยอ่ื์นใดในท ำนองเดียวกบัหลกัทรัพยด์งักล่ำว 

“หลกัทรัพยป์ระเภทหน้ี” หมำยควำมวำ่ ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัร หุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภำพ หุน้กูร้ะยะสั้น 
หุ้นกูต้ำมโครงกำรแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้และหลกัทรัพยอ่ื์นใด
ในท ำนองเดียวกบัหลกัทรัพยด์งักล่ำว  

“ศูนยซ้ื์อขำยหลกัทรัพย”์ หมำยควำมว่ำ ศูนยซ้ื์อขำยหลกัทรัพยต์ำมพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

“กำรซ้ือเพ่ือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดั” (Buy – in) หมำยควำมว่ำ กำรซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยส ำนกัหกับญัชี
เพ่ือกำรส่งมอบกรณีสมำชิกไม่สำมำรถส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขำยต่อส ำนกัหกับญัชีภำยในเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชี
ก ำหนด 

“SET50 INDEX” หมำยควำมว่ำ ดชันีรำคำหุ้นซ่ึงค ำนวณโดยวิธีถ่วงน ้ ำหนกัดว้ยมูลค่ำหลกัทรัพย์
ตำมรำคำตลำดจำกหลกัทรัพยจ์ ำนวน 50 หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บกำรคดัเลือกจำกหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีตลำด
หลกัทรัพยก์ ำหนด 

“เหตุสุดวิสัย” หมำยควำมว่ำ เหตุใดๆ อนัอำจเกิดข้ึนและเป็นเหตุท่ีไม่อำจป้องกนัได ้แมว้่ำจะไดมี้
กำรใชค้วำมระมดัระวงัตำมสมควรอนัพึงคำดหมำยไดใ้นฐำนะและภำวะเช่นนั้นแลว้ 

*“กำรซ้ือเพ่ือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ลูกคำ้ของสมำชิกผิดนัด” (Member buy – in) หมำยถึง กำรซ้ือ
หลกัทรัพยโ์ดยสมำชิกเน่ืองจำกลูกคำ้ของสมำชิกผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขำยต่อสมำชิก 

(*เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “การซ้ือเพ่ือส่งมอบหลักทรัพย์ท่ีลูกค้าของสมาชิกผิดนัด” (Member buy – in) โดย

ข้อบังคับส านักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 200 ค านิยาม ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ซ่ึงมผีลบังคับใช้

ตั้งแต่วนัที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

*“ผูร้อรับหลกัทรัพย”์ (Pending Receiver) หมำยควำมว่ำ ผูมี้สิทธิรับมอบหลกัทรัพยท่ี์รอรับหลกัทรัพย์
อนัเน่ืองมำจำกกำรผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพย ์



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 200 ค ำนิยำม 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั  8 กมุภำพนัธ์ 2553      200-4 

 (*เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “ผู้ รอรับหลักทรัพย์” (Pending Receiver) โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี  (ในส่วน
ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 200 ค านิยาม ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2560 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 
เป็นต้นไป) 

 *“บริษทัในเครือ” หมำยควำมว่ำ ตลำดหลกัทรัพยแ์ละบริษทัท่ีตลำดหลกัทรัพยถื์อหุ้นเกินกว่ำ 
ร้อยละหำ้สิบของทุนช ำระแลว้ 

(*เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “บริษัทในเครือ” โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) 

หมวด 200 ค านิยาม ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป) 

 

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


