
ค ำศัพท์ 

ส่วนที่ 1: ขอบเขต 

ให้ใช้ค ำอธิบำยค ำศัพท์ตำมภำคผนวกนี้เพื่อประกอบกำรอธิบำยค ำย่อและควำมหมำยของค ำย่อ 
รวมถึงค ำศัพท์ที่ปรำกฏในภำคผนวกท้ำยประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรลงทุนของกองทุน 

ส่วนที่ 2: ค ำอธิบำยศัพท์ 

ค ำศัพท์ ค ำอธิบำยศัพท์ 

“กลุ่มกิจกำร” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่สภำวิชำชีพ
บัญชีก ำหนดให้จัดท ำงบกำรเงินรวม 

“กองทุนฟื้นฟู” กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินตำม
กฎหมำยว่ำด้วยธนำคำรแห่งประเทศไทย 

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

“กองทุนรวม 
พันธบัตรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำตลำดพันธบัตร 
สกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภำคตำมโครงกำรจัดตั้งกองทุนพันธบัตร
เอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตำมมติของที่ประชุม 
กลุ่มธนำคำรกลำงสมำชิก Executives Meeting of East Asia and 
Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุนรวมวำยุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
1 กรกฎำคม พ.ศ. 2546 

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย (Accredited Investor 
Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงคร้ังเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุน
ไว้จนครบก ำหนดอำยุของทรัพย์สิน หรือครบอำยุของรอบ 
กำรลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอำยุของกองทุนรวม 

  

  

“กองทุน CIS กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึ่งมีลักษณะเป็น

ภำคผนวก 1 
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  ต่ำงประเทศ” โครงกำรลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme)  ทั้งนี้  

ไม่ว่ำกองทุนดังกล่ำวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 
แต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้น 
ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 

“กองทุน ETF 
ต่ำงประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ที่จัดต้ังขึ้นตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ 

“กองทุน infra” รูปแบบกำรลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงพื้นฐำน
ของประเทศต่ำง ๆ ซึ่งได้แก่ 
1.  กองทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จัดต้ังขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วย

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงประเทศที่จัดต้ังขึ้นตำมกฎหมำย 
     ต่ำงประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในกำรลงทุนในลักษณะ 
     ท ำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนตำม 1.  ทั้งนี้  
     ไม่ว่ำกองทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนดังกล่ำวจะจัดต้ังในรูปบริษัท       
     ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยำว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหำริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบ 
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้ 
1.  กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ภำยใต้บังคับประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำร 
กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ 

2.  ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตำม 
กฎหมำยว่ำด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน 

3.  foreign REIT 

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถำบันหรือผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษ  
(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

“กำรลดควำมเสี่ยง” กำรลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนโดยกำรเข้ำเป็น
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คู่สัญญำใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหำผลประโยชน์โดยกำรเก็งก ำไร 

(speculate) 
2.  มีผลให้ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 
3.  เป็นกำรลดควำมเสี่ยงทั่วไปและควำมเสี่ยงเฉพำะของ 

ทรัพย์สินที่ต้องกำรลดควำมเสี่ยง 
4.  สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

“โครงกำร” โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม 

“เงินฝำกหรือ 
ตรำสำรเทียบเท่ำ 
เงินฝำก” 

ทรัพย์สินดังน้ี 
1.  เงินฝำก บัตรเงินฝำก ใบรับฝำกเงิน เงินฝำกอิสลำม  

หรือตรำสำรอ่ืนที่มีลักษณะท ำนองเดียวกับเงินฝำก  
2.  สลำกออมทรัพย์ที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยธนำคำร 

เพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
3.  สลำกออมสินพิเศษที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยธนำคำร 
     ออมสิน  

“เงินฝำกอิสลำม” ข้อตกลงที่เป็นไปตำมหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที่
เทียบเคียงได้กับเงินฝำก โดยคู่สัญญำที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝำก
สำมำรถเรียกคืนเงินต้นจำกคู่สัญญำฝ่ำยที่เทียบเคียงได้กับ 
ผู้รับฝำกได้เต็มจ ำนวน ณ เวลำใด ๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินค้ำ 
โภคภัณฑ์” 

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้ำโภคภัณฑ์หลำยชนิด 

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที่จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรำเงินเฟ้อ 

“ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน” ตรำสำรทำงกำรเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภำพเป็นหุ้นได้   

 

 

 

 

“ตรำสำรภำครัฐไทย” ตรำสำรดังนี้ 
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1.  ตั๋วเงินคลัง   
2.  พันธบัตรรัฐบำล หรือพันธบัตร ธปท.   
3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงกำรคลังหรือ 
     กองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภำระผูกพัน 

“ตรำสำรภำครัฐ 
ต่ำงประเทศ” 

ตรำสำรที่มีรูปแบบท ำนองเดียวกับตรำสำรภำครัฐไทย 
ที่รัฐบำลต่ำงประเทศ กระทรวงกำรคลัง ธนำคำรกลำง หรือ
หน่วยงำนของรัฐบำลต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตรำสำรที่ออกโดย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น 

“ตรำสำร Basel III” ตรำสำรเพื่อกำรนับเป็นเงินกองทุนของสถำบันกำรเงินไม่ว่ำ 
ตำมกฎหมำยไทยหรือต่ำงประเทศ ที่มีกำรอ้ำงอิงจำก 
หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลสถำบันกำรเงินของ Basel Committee  
on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลำดซื้อขำย 
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศ” 

ศูนย์กลำงหรือเครือข่ำยใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
1.  มีกำรรวบรวมค ำเสนอซื้อเสนอขำยหลักทรัพย์จำก 
     ผู้เสนอซื้อหลำยรำยและผู้เสนอขำยหลำยรำย 
2.  มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งก ำหนดเกี่ยวกับ 
     วิธีกำรในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ โดย 
     ผู้ให้บริกำรไม่อำจใช้ดุลยพินิจในกำรจัดกำรซื้อขำย 
     เป็นประกำรอ่ืน และผู้เสนอซื้อเสนอขำยยินยอมที่จะผูกพัน 
     ตำมหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น 

“ธปท.” ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนำคำรพำณิชย์ 

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์ 
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“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 
กำรจัดกำรกองทุนรวม หรือกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับกำรจดทะเบียนหรือได้รับกำร
อนุญำตให้ท ำกำรซื้อขำยได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรจัดท ำ 
งบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจัดท ำ 
และเปิดเผยล่ำสุด  ทั้งนี้ หำกไม่มีงบกำรเงินรวมให้พิจำรณำ 
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นที่ปรำกฏในบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นล่ำสุด 

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรจัดท ำ 
งบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจัดท ำ 
และเปิดเผยล่ำสุด  ทั้งนี้ หำกไม่มีงบกำรเงินรวมให้พิจำรณำ 
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นที่ปรำกฏในบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นล่ำสุด 

“แบบ filing” แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ 

“ใบแสดงสิทธ ิ
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิง 
ซึ่งก ำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำร 
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรก ำหนด 
ประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 

“ผู้มีภำระผูกพัน” ผู้ที่มีภำระผูกพันในกำรช ำระหนี้ตำมตรำสำรทำงกำรเงินในฐำนะ 
ผู้ออก ผู้สั่งจ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ ำประกัน 
แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซื้อขำย 
derivatives” 

ศูนย์ซื้อขำยดังนี้ 
1.  ศูนย์ซื้อขำย derivatives ที่ได้รับใบอนุญำตตำมกฎหมำย 
     ว่ำด้วยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
2.  ศูนย์ซื้อขำย derivatives ซึ่งจัดต้ังขึ้นและให้บริกำรได้ตำม 
     กฎหมำยต่ำงประเทศและได้รับกำรยอมรับจำกส ำนักงำน 

 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้  
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1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภำยใต้บังคับประกำศ 
     คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำร 
     กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน 
     ที่มิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน  
     และกองทุนส่วนบุคคล 
2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้ 
1.  กองทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จัดต้ังขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
     หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
     ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน 
2.  กองทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงประเทศที่จัดต้ังขึ้นตำมกฎหมำย      
     ต่ำงประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในกำรลงทุนในลักษณะ 
     ท ำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนตำม 1.  ทั้งนี้ ไม่ว่ำ 
     จะจัดต้ังในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหำริมทรัพย์ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้ 
1.  กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ภำยใต้บังคับประกำศ 
     คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำร 
     กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ 
2.  ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตำม 
     กฎหมำยว่ำด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน 
3.  foreign REIT 

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีก ำหนดเวลำช ำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ 

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี 
ที่มีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำงและสอดคล้องกับนโยบำย 
กำรลงทุนของกองทุนนั้น 
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“CIS operator” บุคคลดังนี ้
1.  บลจ.ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือ 
2.  ผู้ท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรกองทุน CIS ต่ำงประเทศ 

“concentration limit” อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำร 
ที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คู่สัญญำ 

“CRA” สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน เว้นแต่ที่ก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ 
ในภำคผนวก 5 ส่วนที่ 5 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นกำรเคลื่อนย้ำยควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 
ของทรัพย์สินที่ได้รับกำรประกันควำมเสี่ยงจำกคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่ง 
ไปยังคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งตำมมำตรฐำนสำกล โดยคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่ง
ซึ่งมีภำระผูกพันที่จะต้องช ำระเงินให้แก่คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง 
เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ที่มีผลต่อกำรช ำระหนี้ (credit event) ของ
ทรัพย์สินที่ได้รับกำรประกันควำมเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทน 
หรือค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรมีภำระผูกพันดังกล่ำว 

“credit event”  เหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมที่ระบุ
ในข้อตกลงของตรำสำรหรือสัญญำ 

“credit rating” อันดับควำมน่ำเชื่อถือที่จัดท ำโดย CRA ซึ่งเป็นกำรประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมตรำสำรหรือสัญญำ 

“currency risk” ควำมเสี่ยงด้ำน FX 

“delta” อัตรำเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตรำสำรหรือสัญญำ  
กับรำคำ underlying ของตรำสำรหรือสัญญำ แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 

“derivatives on  
  organized exchange” 

derivatives ที่ซื้อขำยในศูนย์ซื้อขำย derivatives 
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“discount rate” อัตรำส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่มีกำรลงทุนที่จะใช้ 
ในกำรค ำนวณมูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรนัน้ 

“DW” ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสตห์รือกองอสังหำริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตำม 
กฎหมำยต่ำงประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในกำรลงทุน 
ในอสังหำริมทรัพย์หรือในกิจกำรที่ประกอบธุรกิจ 
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์  ทั้งนี้ ไม่ว่ำกองทรสัต์หรือ 
กองดังกล่ำวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 

“FX” อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง (Greater Mekong  
Subregion) ซึ่งได้แก่ รำชอำณำจักรกัมพูชำ สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ 
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม และสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
(เฉพำะมณฑลยูนนำน)  

“group limit” อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร โดยกำรน ำ
อัตรำส่วนกำรลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจกำร 
มำค ำนวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้มีภำระผูกพันในฐำนะผู้รับรอง  
ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ ำประกัน 

“international scale” มำตรฐำนกำรจัดท ำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบ
ระหว่ำงประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับที่สำมำรถลงทุนได้  

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” กำรเสนอขำยตรำสำรต่อประชำชนเป็นกำรทั่วไปในคร้ังแรก 
(Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับควำมน่ำเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 
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“issuer rating” อันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกตรำสำรหรือคู่สัญญำ 

“market price” มูลค่ำตำมรำคำตลำด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลำดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มำตรฐำนกำรจัดท ำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบ
ภำยในประเทศ 

“NAV” มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่ำกำรลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่ำเป็นกำรลงทุนโดยตรงหรือ 
โดยอ้อมผ่ำนกำรลงทุนในตรำสำรหรือสัญญำที่ให้ผลตอบแทน
โดยอ้ำงอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีควำมเสี่ยง 
ในทรัพย์สินนั้น 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภท
สถำบัน ซึ่งอยู่ภำยใต้บังคับของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อ 
ผู้ลงทุนประเภทสถำบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“notional amount” มูลค่ำตำมหน้ำสัญญำของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตำม credit 
derivatives อ้ำงอิงถึง (obligation category & obligation 
characteristics) 

“options” สัญญำที่มีลักษณะตำม (3) ของนิยำม “สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ” 
ในมำตรำ 3 แห่งพระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

 

“OTC derivatives” 

 

derivatives ซึ่งซื้อขำยนอกศูนย์ซื้อขำย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญำใช้เงิน (Promissory Note) 

“portfolio duration” อำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จำกกำรค ำนวณ 
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ค่ำตำมมำตรฐำนสำกล 

“product limit” อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน 

“PVD” กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) 

“regulated market” 

 

 

 

“repo” 

ศูนย์กลำงที่จัดช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ค้ำเพื่อให้เกิดกำร
เจรจำต่อรองซื้อขำยตรำสำรระหว่ำงกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่ำง ๆ 
ที่เกี่ยวกับตรำสำรนั้น โดยศูนย์กลำงดังกล่ำวอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ
ดูแลของทำงกำรหรือหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลด้ำน
หลักทรัพย์หรือตรำสำรที่มีลักษณะท ำนองเดียวกับหลักทรัพย์ 

ธุรกรรมกำรขำยโดยมีสัญญำซื้อคืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมกำรซื้อโดยมีสัญญำขำยคืน (reverse repurchase 
agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจกำรกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  
(Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมกำรให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

“share warrants” ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 

“single entity limit” อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญำ 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตรำสำรที่มีสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อันดับควำมน่ำเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตรำสำร 
มีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรผิดนัดช ำระหนี้ 
ของรัฐบำลของประเทศนั้น 

“TBMA” สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 



11 
 

ค ำศัพท์ ค ำอธิบำยศัพท์ 
กำรให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance 
Corporation) ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธิในกำรซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable 
Subscription Right) 

“underlying” สินค้ำ ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้ำงอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

  

  

  
 


