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“กลุ่มกิจการ”

บริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพ
บัญชีกาหนดให้จดั ทางบการเงินรวม

“กองทุนฟื้ นฟู”

กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตาม
กฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ต้ งั ขึ้นเพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตร
เอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and
Pacific Central Banks (EMEAP)

“กองทุน AI”

กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investor
Mutual Fund)

“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุน
ไว้จนครบกาหนดอายุของทรัพย์สิน หรื อครบอายุของรอบ
การลงทุนของกองทุนรวม หรื อครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลกั ษณะเป็ น
โครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้
ไม่วา่ กองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรู ปบริ ษทั ทรัสต์ หรื อรู ปอื่นใด
แต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private
equity ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
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“กองทุน daily-fixed
income”

กองทุนรวมตราสารหนี้ที่เปิ ดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทาการ

“กองทุน ETF
ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ

“กองทุน infra”

รู ปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะ
ทานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้
ไม่วา่ กองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรู ปบริ ษทั
ทรัสต์ หรื อรู ปอื่นใด

“กองทุน LTF”

กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที่จดั ตั้งขึ้น
ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

“กองทุน private equity” กิจการเงินร่ วมลงทุน (private equity) ที่อาจจัดตั้งขึ้นในรู ปของ
บริ ษทั ทรัสต์ หรื อรู ปแบบอื่นใด และมีลกั ษณะของกิจการ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. กิจการเงินร่ วมลงทุนที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนด
การจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่ วมลงทุนที่ไม่ถือเป็ น
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่ วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลกั ษณะ
ครบถ้วนดังนี้
(ก) มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่ วมกันของผูล้ งทุนตั้งแต่
2 รายขึ้นไป ทั้งนี้ ต้องมิได้เป็ นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์
จากการจัดการทรัพย์สินส่ วนตัวของบุคคลใดหรื อ
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กลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผูจ้ ดั การ
เงินทุนและทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทาสัญญา
การลงทุนในหุน้ หรื อการสนับสนุนทางการเงินที่
ก่อให้เกิดสิ ทธิในการได้มาซึ่งหุน้ ของกิจการนั้นใน
ภายหลัง โดยมีส่วนในการกากับดูแลแผนธุรกิจ
การดาเนินงานหรื อการปรับปรุ งการดาเนินงาน
หรื อการดาเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้อน
ถึงการมีบทบาทต่อการดาเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึงอยูใ่ นรู ปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่อยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“กองทุน UI”

กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ
(Ultra Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี่ ยง”

การลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็ น
คู่สัญญาใน derivatives ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกาไร
(speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นการลดความเสี่ ยงทัว่ ไปและความเสี่ ยงเฉพาะของ
ทรัพย์สินที่ตอ้ งการลดความเสี่ ยง
4. สามารถลดความเสี่ ยงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรื อ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรื อตราสารอื่นที่มีลกั ษณะทานอง
เดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสิ นพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
ออมสิ น

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็ นไปตามหลักชะรี อะฮ์ (Shariah) และมีลกั ษณะที่
เทียบเคียงได้กบั เงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กบั ผูฝ้ าก
สามารถเรี ยกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ ายที่เทียบเคียงได้กบั
ผูร้ ับฝากได้เต็มจานวน ณ เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสิ นค้า
โภคภัณฑ์”

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นสิ นค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จดั ทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็ นหุน้ ได้

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้
1. ตัว๋ เงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรื อพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรื อหุน้ กู้ ที่กระทรวงการคลังหรื อ
กองทุนฟื้ นฟูเป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย
ที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรื อ
หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรื อองค์การระหว่างประเทศ
เป็ นผูอ้ อกหรื อผูค้ ้ าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดย
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็ นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่วา่
ตามกฎหมายไทยหรื อต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจาก
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หลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee
on Banking Supervision (Basel III)

“ตลาดซื้อขาย
ศูนย์กลางหรื อเครื อข่ายใด ๆ ที่จดั ให้มีข้ นึ เพื่อการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” หลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จาก
ผูเ้ สนอซื้อหลายรายและผูเ้ สนอขายหลายราย
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรื อจัดให้มีระบบ ซึ่งกาหนดเกี่ยวกับ
วิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็ นการล่วงหน้า โดย
ผูใ้ ห้บริ การไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้อขาย
เป็ นประการอื่น และผูเ้ สนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรื อระบบนั้น
“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริ ษทั เงินทุน

“บล.”

บริ ษทั หลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนรวม หรื อการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริ ษทั จดทะเบียน”

บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรื อได้รับการ
อนุญาตให้ทาการซื้ อขายได้ใน SET

“บริ ษทั ย่อย”

บริ ษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทา
งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทา
และเปิ ดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณา
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด

“บริ ษทั ใหญ่”

บริ ษทั ใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทา
งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทา
และเปิ ดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณา
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ตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิ ทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิง
ซึ่งกาหนดให้เป็ นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนด
ประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)

“ผูม้ ีภาระผูกพัน”

ผูท้ ี่มีภาระผูกพันในการชาระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะ
ผูอ้ อก ผูส้ ั่งจ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าประกัน
แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซ้ือขาย
derivatives”

ศูนย์ซ้ือขายดังนี้
1. ศูนย์ซ้ือขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซ้ือขาย derivatives ซึ่ งจัดตั้งขึ้นและให้บริ การได้ตาม
กฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสานักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน
ซึ่งอยูใ่ นรู ปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะ
ทานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่วา่
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จะจัดตั้งในรู ปบริ ษทั ทรัสต์ หรื อรู ปแบบอื่นใด
หน่วยของกิจการเงินร่ วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุน้
ใบทรัสต์ ตราสารหรื อหลักฐานแสดงสิ ทธิในทรัพย์สิน
ของกิจการเงินร่ วมลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้
ไม่วา่ กิจการดังกล่าวจะจัดตั้งขึ้นในรู ปของบริ ษทั ทรัสต์
หรื อรู ปแบบอื่นใด
1. กิจการเงินร่ วมลงทุนที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนด
การจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่ วมลงทุนที่ไม่ถือเป็ น
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่ วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลกั ษณะ
ครบถ้วนดังนี้
(ก) มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่ วมกันของผูล้ งทุนตั้งแต่
2 รายขึ้นไป ทั้งนี้ ต้องมิได้เป็ นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์
จากการจัดการทรัพย์สินส่ วนตัวของบุคคลใดหรื อ
กลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผูจ้ ดั การ
เงินทุนและทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทาสัญญา
การลงทุนในหุน้ หรื อการสนับสนุนทางการเงินที่
ก่อให้เกิดสิ ทธิในการได้มาซึ่งหุน้ ของกิจการนั้นใน
ภายหลัง โดยมีส่วนในการกากับดูแลแผนธุรกิจ
การดาเนินงานหรื อการปรับปรุ งการดาเนินงาน
หรื อการดาเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้อน
ถึงการมีบทบาทต่อการดาเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว
หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึงอยูใ่ น
รู ปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่อยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุน้ กูร้ ะยะสั้น”

หุน้ กูท้ ี่มีกาหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ที่ออกหุน้ กู้

“B/E”

ตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชี้วดั ของกองทุน ซึ่งเป็ นดัชนีหรื อองค์ประกอบของดัชนี
ที่มีการเผยแพร่ อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบาย
การลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator”

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
2. ผูท้ าหน้าที่บริ หารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสี ยในกิจการ
ที่ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน เว้นแต่ที่กาหนดไว้เป็ นการเฉพาะ
ในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5

“credit derivatives”

derivatives ที่มีลกั ษณะเป็ นการเคลื่อนย้ายความเสี่ ยงด้านเครดิต
ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ ยงจากคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ง
ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ง
ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระหนี้ (credit event) ของ
ทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ ยง จะได้รับผลตอบแทน
หรื อค่าธรรมเนียมสาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event”

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชาระหนี้ ตามที่ระบุ
ในข้อตกลงของตราสารหรื อสัญญา
อันดับความน่าเชื่อถือที่จดั ทาโดย CRA ซึ่งเป็ นการประเมิน

“credit rating”
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ความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสารหรื อสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรื อสัญญา
กับราคา underlying ของตราสารหรื อสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivatives ที่ซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขาย derivatives

“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรื อตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้
ในการคานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรื อตราสารนั้น

“DW”

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants)

“foreign REIT”

กองทรัสต์หรื อกองอสังหาริ มทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์หรื อในกิจการที่ประกอบธุ รกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่วา่ กองทรัสต์หรื อ
กองดังกล่าวจะจัดตั้งในรู ปบริ ษทั ทรัสต์ หรื อรู ปอื่นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong
Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนา
อัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการ
มาคานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผูม้ ีภาระผูกพันในฐานะผูร้ ับรอง
ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าประกัน
มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้เปรี ยบเทียบ

“international scale”
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ระหว่างประเทศ

“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

“IOSCO”

International Organization of Securities Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปในครั้งแรก
(Initial Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารหรื อคู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้เปรี ยบเทียบ
ภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่วา่ เป็ นการลงทุนโดยตรงหรื อ
โดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรื อสัญญาที่ให้ผลตอบแทน
โดยอ้างอิงอยูก่ บั ทรัพย์สิน ซึ่งเป็ นผลให้กองทุนมีความเสี่ ยง
ในทรัพย์สินนั้น

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที่มีผถู ้ ือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็ นผูล้ งทุนประเภท
สถาบัน ซึ่งอยูภ่ ายใต้บงั คับของประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ขอ้ ตกลงตาม credit
derivatives อ้างอิงถึง (obligation category & obligation
characteristics)

11
คาศัพท์

คาอธิบายศัพท์

“options”

สัญญาที่มีลกั ษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า”
ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซ้ือขาย derivatives

“P/N”

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคานวณ
ค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD”

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market”

ศูนย์กลางที่จดั ช่องทางการสื่ อสารระหว่างผูค้ า้ เพื่อให้เกิดการ
เจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ขอ้ มูลต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การกากับ
ดูแลของทางการหรื อหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลด้าน
หลักทรัพย์หรื อตราสารที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
(Securities Borrowing and Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญา

“SIP”
“SN”

Specific Investment Products
ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
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“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผูอ้ อกตราสาร
มีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็ นการประเมินความเสี่ ยงในการผิดนัดชาระหนี้
ของรัฐบาลของประเทศนั้น

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance
Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิ ทธิในการซื้อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิได้ (Transferable
Subscription Right)

“underlying”

สิ นค้า ตัวแปร หรื อหลักทรัพย์อา้ งอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

