
 

 

ภาคผนวก 1 
           [แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558  ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติม 

    โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 47/2563  (ฉบบัท่ี 18)] 
 

ค าศัพท์ 
ส่วนท่ี 1: ขอบเขต 

ใหใ้ชค้  าอธิบายค าศพัทต์ามภาคผนวกน้ีเพื่อประกอบการอธิบายค ายอ่และความหมายของค ายอ่ 
รวมถึงค าศพัทท่ี์ปรากฏในภาคผนวกทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน 

ส่วนท่ี 2: ค าอธิบายศัพท์ 

ค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท์ 

“กลุ่มกิจการ” บริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพ
บญัชีก าหนดให้จดัท างบการเงินรวม 

“กองทุนฟ้ืนฟู” กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินตาม
กฎหมายวา่ดว้ยธนาคารแห่งประเทศไทย 

“กองทุนรวม 
พนัธบตัรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟท่ีตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพฒันาตลาดพนัธบตัร 
สกุลเงินทอ้งถ่ินในภูมิภาคตามโครงการจดัตั้งกองทุนพนัธบตัร
เอเชียระยะท่ีสอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของท่ีประชุม 
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and 
Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย (Accredited Investor 
Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมท่ีมุ่งเนน้ลงทุนเพียงคร้ังเดียวโดยถือทรัพยสิ์นท่ีลงทุน
ไวจ้นครบก าหนดอายขุองทรัพยสิ์น หรือครบอายขุองรอบ 
การลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายขุองกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
  ต่างประเทศ” 

กองทุนท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเป็น
โครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme)   
ทั้งน้ี ไม่วา่กองทุนดงักล่าวจะจดัตั้งในรูปบริษทั ทรัสต ์ 
หรือรูปอ่ืนใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra 
กองทุน private equity ท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
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ค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท์ 

“กองทุน daily-fixed 
income” 

กองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีเปิดรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ 

“กองทุน ETF 
ต่างประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศต่าง ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายวา่ดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตามกฎหมายวา่ดว้ย 
ทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
     ต่างประเทศซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะ 
     ท านองเดียวกบักองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1.   
     ทั้งน้ี ไม่วา่กองทุนโครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวจะจดัตั้ง 
      ในรูปบริษทั ทรัสต ์หรือรูปอ่ืนใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) ท่ีจดัตั้งขึ้น
ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

“กองทุน private equity” กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ท่ีอาจจดัตั้งขึ้นในรูปของ
บริษทั ทรัสต ์หรือรูปแบบอ่ืนใด และมีลกัษณะของกิจการ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
1.  กิจการเงินร่วมลงทุนท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ 
     ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนด 
     การจดัการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนท่ีไม่ถือเป็น 
     การประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุน 
     ส่วนบุคคล 
2.  กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีลกัษณะ 
     ครบถว้นดงัน้ี 
      (ก)  มีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุนตั้งแต่  
             2 รายขึ้นไป  ทั้งน้ี ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ 
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ค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท์ 
             จากการจดัการทรัพยสิ์นส่วนตวัของบุคคลใดหรือ  
             กลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  
      (ข)  มีการมอบหมายใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผูจ้ดัการ 
             เงินทุนและทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากเงินทุน 
      (ค)  มีนโยบายการลงทุนในกิจการอ่ืนผา่นการเขา้ท าสัญญา 
             การลงทุนในหุน้หรือการสนบัสนุนทางการเงิน 
             ท่ีก่อใหเ้กิดสิทธิในการไดม้าซ่ึงหุน้ของกิจการนั้น 
             ในภายหลงั โดยมีส่วนในการก ากบัดูแลแผนธุรกิจ  
             การด าเนินงานหรือการปรับปรุงการด าเนินงาน  
             หรือการด าเนินการอ่ืนใดในลกัษณะท่ีสะทอ้น 
             ถึงการมีบทบาทต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการดงักล่าว 

“กองทุน property” 

 

 

 

 

 

กองทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งอยูใ่นรูปแบบ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์จดัตั้งขึ้นตาม 
กฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

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

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเขา้เป็น
คู่สัญญาใน derivatives ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
1.  ไม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งก าไร 

(speculate) 
2.  มีผลใหค้วามเส่ียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเส่ียงทัว่ไปและความเส่ียงเฉพาะของ 

ทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการลดความเส่ียง 
4.  สามารถลดความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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ค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท์ 

“โครงการ” โครงการจดัการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 
ตราสารเทียบเท่า 
เงินฝาก” 

ทรัพยสิ์นดงัน้ี 
1.  เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านอง

เดียวกบัเงินฝาก  
2.  สลากออมทรัพยท่ี์ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคาร 

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3.  สลากออมสินพิเศษท่ีออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคาร 
     ออมสิน  

“เงินฝากอิสลาม” ขอ้ตกลงท่ีเป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ ์(Shariah) และมีลกัษณะ 
ท่ีเทียบเคียงไดก้บัเงินฝาก โดยคู่สัญญาท่ีเทียบเคียงไดก้บัผูฝ้าก
สามารถเรียกคืนเงินตน้จากคู่สัญญาฝ่ายท่ีเทียบเคียงไดก้บั 
ผูรั้บฝากไดเ้ตม็จ านวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดชันีกลุ่มสินคา้ 
โภคภณัฑ”์ 

ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นสินคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

“ดชันีเงินเฟ้อ” ดชันีท่ีจดัท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อ 

“ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเง่ือนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงัน้ี 
1.  ตัว๋เงินคลงั   
2.  พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัร ธปท.   
3.  พนัธบตัร B/E P/N ศุกูก หรือหุน้กู ้ท่ีกระทรวงการคลงัหรือ 
     กองทุนฟ้ืนฟเูป็นผูมี้ภาระผกูพนั 

“ตราสารภาครัฐ 
ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทย 
ท่ีรัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรือ
หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 
เป็นผูอ้อกหรือผูค้  ้าประกนั แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดย 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประเทศนั้น 
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ค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท์ 

“ตราสารหน้ี 
ดอ้ยคุณภาพ” 

ตราสารหน้ีท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ และมีลกัษณะ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
1.  ตราสารหน้ีท่ีมีการผิดนดัช าระหน้ีตามขอ้ก าหนดสิทธิ  
2.  ตราสารหน้ีของบริษทัท่ีศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งรับค าร้อง 
      ขอฟ้ืนฟูกิจการ   

“ตราสารหน้ีท่ีมี 
ความเส่ียงสูง” 

ตราสารหน้ีท่ีไม่มีลกัษณะพิเศษ (plain bond) ซ่ึงไดรั้บอนุญาตให้
เสนอขายตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ และ 
มี credit rating ของ issue rating หรือของ issuer rating ท่ีต ่ากวา่
อนัดบัท่ีลงทุนได ้(non-investment grade) หรือไม่มี credit rating 
(unrated) 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนบัเป็นเงินกองทุนของสถาบนัการเงินไม่วา่ 
ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ท่ีมีการอา้งอิงจาก 
หลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลสถาบนัการเงินของ Basel Committee  
on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซ้ือขาย 
หลกัทรัพยต์่างประเทศ” 

ศูนยก์ลางหรือเครือข่ายใด ๆ ท่ีจดัใหมี้ขึ้นเพื่อการซ้ือขาย
หลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ โดยมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
1.  มีการรวบรวมค าเสนอซ้ือเสนอขายหลกัทรัพยจ์าก 
     ผูเ้สนอซ้ือหลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 
2.  มีการก าหนดหลกัเกณฑห์รือจดัใหมี้ระบบ ซ่ึงก าหนดเก่ียวกบั 
     วิธีการในการซ้ือขายหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นการล่วงหนา้  
     โดยผูใ้หบ้ริการไม่อาจใชดุ้ลยพินิจในการจดัการซ้ือขาย 
     เป็นประการอ่ืน และผูเ้สนอซ้ือเสนอขายยนิยอมท่ีจะผกูพนั 
     ตามหลกัเกณฑห์รือระบบนั้น 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์
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ค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท์ 

“บค.” บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 

“บง.” บริษทัเงินทุน 

“บล.” บริษทัหลกัทรัพย ์

“บลจ.” บล. ท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 
การจดัการกองทุนรวม หรือการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

“บริษทัจดทะเบียน” บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนหรือไดรั้บการ
อนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้น SET  

“บริษทัยอ่ย” บริษทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัท า 
งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมท่ีมีการจดัท า 
และเปิดเผยล่าสุด  ทั้งน้ี หากไม่มีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณา 
ตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสุด 

“บริษทัใหญ่” บริษทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัท า 
งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมท่ีมีการจดัท า 
และเปิดเผยล่าสุด  ทั้งน้ี หากไม่มีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณา 
ตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสุด 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์

“ใบแสดงสิทธิ 
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
ซ่ึงก าหนดใหเ้ป็นหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนด 
ประเภทหลกัทรัพยเ์พิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) 

“ผูมี้ภาระผกูพนั” ผูท่ี้มีภาระผกูพนัในการช าระหน้ีตามตราสารทางการเงินในฐานะ 
ผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ้าประกนั 
แลว้แต่กรณี 

“ศูนยซ้ื์อขาย 
derivatives” 

ศูนยซ้ื์อขายดงัน้ี 
1.  ศูนยซ้ื์อขาย derivatives ท่ีไดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมาย 
     วา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
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2.  ศนูยซ้ื์อขาย derivatives ซ่ึงจดัตั้งขึ้นและใหบ้ริการไดต้าม 
     กฎหมายต่างประเทศและไดรั้บการยอมรับจากส านกังาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ 
     คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 
     กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 
     ท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  
     และกองทุนส่วนบุคคล 
2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างพื้นฐาน 
ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายวา่ดว้ย 
     หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตามกฎหมายวา่ดว้ย 
     ทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมาย      
     ต่างประเทศซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะ 
     ท านองเดียวกบักองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ทั้งน้ี ไม่วา่ 
     จะจดัตั้งในรูปบริษทั ทรัสต ์หรือรูปแบบอ่ืนใด 

“หน่วย private equity” หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อนัไดแ้ก่ หุน้ 
ใบทรัสต ์ตราสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิในทรัพยสิ์น  
ของกิจการเงินร่วมลงทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  ทั้งน้ี  
ไม่วา่กิจการดงักล่าวจะจดัตั้งขึ้นในรูปของบริษทั ทรัสต ์ 
หรือรูปแบบอ่ืนใด 
1.  กิจการเงินร่วมลงทุนท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ 
     ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนด 
     การจดัการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนท่ีไม่ถือเป็น 
     การประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุน 
     ส่วนบุคคล 
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2.  กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีลกัษณะ 
     ครบถว้นดงัน้ี 
      (ก)  มีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุนตั้งแต่  
             2 รายขึ้นไป  ทั้งน้ี ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ 
             จากการจดัการทรัพยสิ์นส่วนตวัของบุคคลใดหรือ  
             กลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  
      (ข)  มีการมอบหมายใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผูจ้ดัการ 
             เงินทนุและทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากเงินทุน 
      (ค)  มีนโยบายการลงทุนในกิจการอ่ืนผา่นการเขา้ท าสัญญา 
             การลงทุนในหุน้หรือการสนบัสนุนทางการเงิน 
             ท่ีก่อใหเ้กิดสิทธิในการไดม้าซ่ึงหุน้ของกิจการนั้น 
             ในภายหลงั โดยมีส่วนในการก ากบัดูแลแผนธุรกิจ  
             การด าเนินงานหรือการปรับปรุงการด าเนินงาน  
             หรือการด าเนินการอ่ืนใดในลกัษณะท่ีสะทอ้น 
             ถึงการมีบทบาทต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการดงักล่าว 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งอยูใ่น
รูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ 
     คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 
     กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
2.  ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์จดัตั้งขึ้นตาม 
     กฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
3.  foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะสั้น” หุน้กูท่ี้มีก าหนดเวลาช าระหน้ีไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัท่ีออกหุน้กู ้

“B/E” ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตวัช้ีวดัของกองทุน ซ่ึงเป็นดชันีหรือองคป์ระกอบของดชันี 
ท่ีมีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบาย 
การลงทุนของกองทุนนั้น 
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“CIS operator” บุคคลดงัน้ี 
1.  บลจ. หรือ 
2.  ผูท้  าหนา้ท่ีบริหารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการ 
ท่ีลงทุน 

“counterparty limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีคู่สัญญา 

“CRA” สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบจากส านกังาน เวน้แต่ท่ีก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 
ในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 5 

“credit derivatives” derivatives ท่ีมีลกัษณะเป็นการเคล่ือนยา้ยความเส่ียงดา้นเครดิต 
ของทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการประกนัความเส่ียงจากคู่สัญญาฝ่ายหน่ึง 
ไปยงัคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหน่ึง
ซ่ึงมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งช าระเงินใหแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 
เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการช าระหน้ี (credit event) ของ
ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการประกนัความเส่ียง จะไดรั้บผลตอบแทน 
หรือค่าธรรมเนียมส าหรับการมีภาระผกูพนัดงักล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการช าระหน้ีตามท่ีระบุ
ในขอ้ตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีจดัท าโดย CRA ซ่ึงเป็นการประเมิน
ความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสารหรือสัญญา 

“currency risk” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อตัราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา  
กบัราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แลว้แต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

“derivatives on  
  organized exchange” 

 

derivatives ท่ีซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขาย derivatives 



10 
 

 

ค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท์ 

“discount rate” 

 

อตัราส่วนลดของหลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีมีการลงทุนท่ีจะใช ้
ในการค านวณมูลค่าของหลกัทรัพยห์รือตราสารนั้น 

“DW” ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสตห์รือกองอสังหาริมทรัพยท่ี์จดัตั้งขึ้นตาม 
กฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพยห์รือในกิจการท่ีประกอบธุรกิจ 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ทั้งน้ี ไม่วา่กองทรัสตห์รือ 
กองดงักล่าวจะจดัตั้งในรูปบริษทั ทรัสต ์หรือรูปอ่ืนใด 

“FX” อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong  
Subregion) ซ่ึงไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

“group limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ โดยการน า
อตัราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจการ 
มาค านวณรวมกนั 

“guarantor rating” 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูมี้ภาระผกูพนัในฐานะผูรั้บรอง  
ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ้าประกนั 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบ
ระหวา่งประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ 

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในคร้ังแรก 
(Initial Public Offering) 

“issue rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น 
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“issuer rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบ
ภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพยสิ์นไม่วา่เป็นการลงทุนโดยตรงหรือ 
โดยออ้มผา่นการลงทุนในตราสารหรือสัญญาท่ีใหผ้ลตอบแทน
โดยอา้งอิงอยูก่บัทรัพยสิ์น ซ่ึงเป็นผลใหก้องทุนมีความเส่ียง 
ในทรัพยสิ์นนั้น 

“Non-retail MF” กองทุนรวมท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผูล้งทุนประเภท
สถาบนั ซ่ึงอยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวม 
เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

“notional amount” มูลค่าตามหนา้สัญญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลกัษณะของทรัพยสิ์นท่ีขอ้ตกลงตาม credit 
derivatives อา้งอิงถึง (obligation category & obligation 
characteristics) 

“options” สัญญาท่ีมีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้” 
ในมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซ่ึงซ้ือขายนอกศูนยซ้ื์อขาย derivatives  

“P/N” ตัว๋สัญญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายเุฉล่ียของทรัพยสิ์นท่ีลงทุน ซ่ึงไดจ้ากการค านวณ 
ค่าตามมาตรฐานสากล 
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“product limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรัพยสิ์น 

“PVD” กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 

“regulated market” 
 

ศูนยก์ลางท่ีจดัช่องทางการส่ือสารระหวา่งผูค้า้เพื่อใหเ้กิด 
การเจรจาต่อรองซ้ือขายตราสารระหวา่งกนัได ้รวมทั้งให้ขอ้มูล
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัตราสารนั้น โดยศูนยก์ลางดงักล่าวอยูภ่ายใต ้
การก ากบัดูแลของทางการหรือหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล
ดา้นหลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัหลกัทรัพย ์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase 
agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกิจการการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ 
(Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพย ์ 

“SET” ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

“single entity limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 
“SN” ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศท่ีผูอ้อกตราสาร 
มีถ่ินท่ีอยู ่ซ่ึงเป็นการประเมินความเส่ียงในการผิดนดัช าระหน้ี 
ของรัฐบาลของประเทศนั้น 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 
การใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์(Securities Finance 
Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้(Transferable 
Subscription Right) 

“underlying” สินคา้ ตวัแปร หรือหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 
 


