ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 200 คำนิยำม

สารบัญ
ข้ อบังคับ
หมวด 200 คานิยาม
หน้ า
201

คานิยาม................................................................………..…..……...… 200-1

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 200 คำนิยำม

ข้ อบังคับ
หมวด 200 คานิยาม
201

คานิยาม
“ตลำดหลักทรัพย์” หมำยควำมว่ำ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

*“ศูนย์รับฝำก” หมำยควำมว่ำ บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรื อศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ประกอบกำรเป็ นศูนย์กลำงกำรให้บริ กำร
รับฝำกและถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริ กำรที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในกำรหักบัญชี
(*บทนิยามคาว่ า “ศูนย์ รับฝาก” เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ บทนิยามใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหักบัญชี (ในส่ วน
ที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรั พย์ ) หมวด 200 คานิ ยาม ลงวันที่ 21 สิ งหาคม 2558 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 24 สิ งหาคม 2558
เป็ นต้ นไป)

“สำนักหักบัญชี ” หมำยควำมว่ำ บริ ษทั ส ำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ เป็ นศู นย์กลำงกำร
ให้บริ กำรเพื่อประโยชน์ในกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีกำรซื้ อขำยกัน รวมทั้งบริ กำรที่เกี่ยวข้อง
“คณะกรรมกำร ก.ล.ต.” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
“คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
“สำนักงำน ก.ล.ต.” หมำยควำมว่ำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรสำนักหักบัญชี
“สมำชิก” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่สำนักหักบัญชี อนุญำตให้ใช้บริ กำรในกำรชำระรำคำและส่ งมอบ
หลักทรัพย์ที่ได้มีกำรซื้ อขำย
*“สมำชิ ก สำมัญ ” (General Clearing Member) หมำยควำมว่ำ สมำชิ กที่ ช ำระรำคำและส่ งมอบ
หลักทรัพย์เพื่อตนเองหรื อลูกค้ำ หรื อเพื่อสมำชิ กหรื อลูกค้ำของสมำชิ กรำยอื่น
(*เพิ่ มเติ มบทนิ ยามคาว่ า “สมาชิ กสามัญ” (General Clearing Member) โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่
เกี่ยวข้ อ งกับ หลักทรั พย์ ) หมวด 200 คานิ ยาม ลงวัน ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่ งมีผลบังคับ ใช้ ตั้งแต่ วัน ที่ 3 สิ งหาคม 2563
เป็ นต้ นไป)

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 200 คำนิยำม

*“สมำชิ ก วิส ำมัญ ” (Direct Clearing Member) หมำยควำมว่ำ สมำชิ ก ที่ ช ำระรำคำและส่ งมอบ
หลักทรัพย์เพื่อตนเองหรื อลูกค้ำ ทั้งนี้ ลูกค้ำของสมำชิ กต้องไม่ใช่สมำชิ กของตลำดหลักทรัพย์หรื อสมำชิ ก
(*เพิ่ มเติ มบทนิ ยามคาว่ า “สมาชิ กวิส ามัญ ” (Direct Clearing Member)โดยข้ อบังคั บ สานั กหั กบัญชี (ในส่ วนที่
เกี่ยวข้ อ งกับ หลักทรั พย์ ) หมวด 200 คานิ ยาม ลงวัน ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่ งมีผลบังคับ ใช้ ตั้งแต่ วัน ที่ 3 สิ งหาคม 2563
เป็ นต้ นไป)

“ผูจ้ ดั กำรซื้ อขำย” หมำยควำมว่ำ ตลำดหลักทรั พย์หรื อบุ คคลที่ จดั ให้มีกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์นอก
ตลำดหลักทรัพย์และได้ตกลงให้สำนักหักบัญชี เป็ นผูใ้ ห้บริ กำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีกำร
ซื้ อขำย
“หลักทรัพย์” หมำยควำมว่ำ หลักทรัพย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
“ชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์” หมำยควำมว่ำ ชำระรำคำ รับชำระรำคำ ส่ งมอบ และรับมอบ
หลักทรัพย์
“กองทุน Clearing Fund” หมำยควำมว่ำ กองทุนทดแทนควำมเสี ยหำยในระบบกำรชำระรำคำและ
ส่ งมอบหลักทรัพย์
“สมำชิ กกองทุ น Clearing Fund” หมำยควำมว่ำ บุ ค คลที่ ส ำนักหักบัญ ชี รับ เป็ นสมำชิ กกองทุ น
Clearing Fund
“ข้อมูล Net Clearing” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์สุทธิ ที่สำนักหักบัญชี
จัดทำขึ้ นเพื่อแสดงรำยกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ของสมำชิ กและของลูกค้ำของสมำชิ กที่ สมำชิ กมี
หน้ำที่ชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี
*“ข้อมูล Gross Clearing” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ตำมยอดที ละ
รำยกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชี จดั ทำขึ้นเพื่อแสดงรำยกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ของ
สมำชิกและของลูกค้ำของสมำชิกที่สมำชิกมีหน้ำที่ชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี
(*บทนิ ยามคาว่ า “ข้ อมูล Gross Clearing” เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ บทนิ ยามใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหั ก
บัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรั พย์ ) หมวด 200 คานิ ยาม ลงวันที่ 19 กันยายน 2556 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม
2556 เป็ นต้ นไป)

“ข้อมูลกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์” หมำยควำมว่ำ ข้อมูล Net Clearing และ/หรื อข้อมูล
Gross Clearing แล้วแต่กรณี
*“บัญชี ฝำกหลักทรัพย์เพื่ อกำรส่ งมอบหรื อรับมอบหลักทรัพย์” (Settlement Account) หมำยควำมว่ำ
บัญชี ฝำกหลักทรัพย์ที่สมำชิ กเปิ ดไว้กบั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชี กำหนด เพื่อใช้ในกำรส่ งมอบ
และรับมอบหลักทรัพย์ตำมข้อมูลกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี
บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 200 คำนิยำม

(*บทนิยามคาว่ า “บัญชีฝากหลักทรั พย์ เพื่อการส่ งมอบหรื อรั บมอบหลักทรั พย์ ” (Clearing Account) เดิมถูกยกเลิก
และให้ ใช้ บทนิ ยามใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรั พย์ ) หมวด 200 คานิ ยาม ลงวันที่
29 พฤษภาคม 2558 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้ นไป)

“กำรหักโอนหลักทรัพย์” หมำยควำมว่ำ กำรหักหลักทรัพย์จำกบัญชี ฝำกหลักทรัพย์ของสมำชิ กที่ มี
หน้ำที่ ส่ งมอบหลักทรั พ ย์แ ละโอนหลักทรั พ ย์เพิ่ มในบัญ ชี ฝ ำกหลักทรั พ ย์ข องสมำชิ กที่ มีสิ ท ธิ รับ มอบ
หลักทรัพย์ตำมข้อมูลกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์
“หลักทรัพย์ประเภททุ น” หมำยควำมว่ำ หุ ้น หน่ วยลงทุ น ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น ใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ หน่ วยลงทุน ใบแสดงสิ ท ธิ ในกำรซื้ อหุ ้นเพิ่มทุน ที่ โอนสิ ทธิ ได้ ใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ
อนุ พนั ธ์ และหลักทรัพย์อื่นใดในทำนองเดี ยวกับหลักทรั พย์ดงั กล่ำว
“หลักทรัพย์ประเภทหนี้ ” หมำยควำมว่ำ ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร หุ น้ กู้ หุ น้ กูแ้ ปลงสภำพ หุ น้ กูร้ ะยะสั้น
หุ ้นกูต้ ำมโครงกำรแปลงสิ นทรั พย์เป็ นหลักทรั พย์ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ กู้ และหลักทรัพย์อื่นใด
ในทำนองเดียวกับหลักทรัพย์ดงั กล่ำว
“ศูนย์ซ้ื อขำยหลักทรัพย์” หมำยควำมว่ำ ศูนย์ซ้ื อขำยหลักทรัพ ย์ต ำมพระรำชบัญญัติห ลักทรัพ ย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
“กำรซื้ อเพื่อส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด” (Buy – in) หมำยควำมว่ำ กำรซื้ อหลักทรัพย์โดยสำนักหักบัญชี
เพื่อกำรส่ งมอบกรณี สมำชิกไม่สำมำรถส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขำยต่อสำนักหักบัญชีภำยในเวลำที่สำนักหักบัญชี
กำหนด
“SET50 INDEX” หมำยควำมว่ำ ดัชนี รำคำหุ ้นซึ่ งคำนวณโดยวิธีถ่วงน้ ำหนักด้วยมูลค่ำหลักทรัพย์
ตำมรำคำตลำดจำกหลักทรัพย์จำนวน 50 หลักทรัพย์ที่ได้รับกำรคัดเลือกจำกหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ตลำด
หลักทรัพย์กำหนด
“เหตุสุดวิสัย” หมำยควำมว่ำ เหตุใดๆ อันอำจเกิดขึ้ นและเป็ นเหตุที่ไม่อำจป้ องกันได้ แม้ว่ำจะได้มี
กำรใช้ควำมระมัดระวังตำมสมควรอันพึงคำดหมำยได้ในฐำนะและภำวะเช่นนั้นแล้ว
*“กำรซื้ อเพื่ อส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำของสมำชิ กผิดนัด” (Member buy – in) หมำยถึง กำรซื้ อ
หลักทรัพย์โดยสมำชิกเนื่องจำกลูกค้ำของสมำชิกผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขำยต่อสมำชิก
(*เพิ่ ม เติ มบทนิ ยามค าว่ า “การซื ้ อ เพื่ อ ส่ งมอบหลั กทรั พ ย์ ที่ ลู กค้ าของสมาชิ กผิ ดนั ด ” (Member buy – in) โดย
ข้ อบังคับสานักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรั พย์ ) หมวด 200 คานิ ยาม ลงวันที่ 21 สิ งหาคม 2558 ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วนั ที่ 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้ นไป)

*“ผูร้ อรับหลักทรัพย์” (Pending Receiver) หมำยควำมว่ำ ผูม้ ีสิทธิ รับมอบหลักทรัพย์ที่รอรับหลักทรัพย์
อันเนื่องมำจำกกำรผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์
บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 200 คำนิยำม

(*เพิ่ ม เติ ม บทนิ ย ามคาว่ า “ผู้รอรั บ หลัก ทรั พ ย์ ” (Pending Receiver) โดยข้ อ บัง คั บ สานั ก หั ก บัญ ชี (ในส่ วน
ที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรั พย์ ) หมวด 200 คานิ ยาม ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 6 พฤศจิ กายน 2560
เป็ นต้ นไป)

*“บริ ษทั ในเครื อ ” หมำยควำมว่ำ ตลำดหลักทรั พย์และบริ ษ ทั ที่ ตลำดหลักทรัพ ย์ถือหุ ้นเกิ นกว่ำ
ร้อยละห้ำสิ บของทุนชำระแล้ว
(*เพิ่ ม เติ ม บทนิ ยามคาว่ า “บริ ษัท ในเครื อ” โดยข้ อ บังคั บ สานั กหั กบัญ ชี (ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับ หลักทรั พย์ )
หมวด 200 คานิ ยาม ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็ นต้ นไป)

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

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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