
 

 

ภาคผนวก 1 
           [แนบทา้ยประกาศท่ี สน. 9/2564] 

 
ค าศัพท์ 

ส่วนที ่1 ขอบเขต 

ใหใ้ชค้  าอธิบายค าศพัทต์ามภาคผนวกน้ีเพื่อประกอบการอธิบายค ายอ่และความหมายของ 
ค ายอ่ รวมถึงค าศพัทท่ี์ปรากฏในภาคผนวกแนบทา้ยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

ส่วนที ่2 ค าอธิบายศัพท์ 

ค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท์ 

“กองทุน” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 
ท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

“กองทุน buy & hold” กองทุนท่ีมุ่งเนน้ลงทุนเพียงคร้ังเดียวโดยถือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไว้
จนครบก าหนดอายขุองทรัพยสิ์น หรือครบอายขุองรอบการลงทุน
ของกองทุน หรือครบอายขุองกองทุน 

“กองทุนตลาดเงินท่ี
ก าหนดราคาหน่วยลงทุน
คงท่ี” 

กองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะของกองทุนตลาดเงิน
ตามประกาศการลงทุน ซ่ึงก าหนดราคาหน่วยเพือ่การขายและ 
รับซ้ือคืนคงท่ีตลอดเวลา 

“กองทุนปลายทาง”   กองทุนท่ีกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ไปลงทุน 
ซ่ึงมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑโ์ดยครบถว้นดงัน้ี 
(1)  เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และใหห้มายความรวมถึงกองทุนท่ีมีลกัษณะเป็น 
การลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุน ไม่วา่จะจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศและไม่วา่กองทุนดงักล่าวจะจดัตั้งในรูป 
บริษทั ทรัสต ์หรือรูปแบบอ่ืนใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์
ต่างประเทศ (REIT) หรือโครงการจดัการลงทุน (collective 
investment scheme) เป็นตน้ 
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ค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท์ 
(2)  เป็นกองทุนท่ีกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์  
มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของ NAV
ของกองทุนตาม (1) นั้น 

“การชดเชยราคา” การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยของผูซ้ื้อหรือผูข้ายคืนหน่วยท่ีมี
ราคาหน่วยไม่ถูกตอ้ง หรือการจ่ายเงินซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่าง
ของราคาหน่วยท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยท่ีถูกตอ้ง แทนการเพิ่ม
หรือลดจ านวนหน่วย 

“เงินไดสุ้ทธิจาก
ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีไดจ้าก
การรับช าระหน้ี” 

เงินไดจ้ากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ีดว้ย
ทรัพยสิ์นอ่ืน รายไดท่ี้เกิดจากการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น 
ตลอดจนดอกผลท่ีไดจ้ากทรัพยสิ์นดงักล่าว และเงินส ารอง (ถา้มี) 
หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายในการไดม้า การมีไว ้หรือการจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นนั้น 

“เงินส ารอง” จ านวนเงินท่ีตั้งส ารองเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารทรัพยสิ์น 
ท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน 

“เงินสะสม”   เงินสะสมตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

“เงินจาก PVD”   (1)  เงินท่ี RMF รับโอนจาก PVD  
(2)  เงินตาม (1) ท่ี RMF รับโอนต่อเน่ืองจาก RMF อ่ืน 
(3)  ผลประโยชน์อนัเกิดจากเงินตาม (1) และ (2) 

“ฐานะการลงทุนสุทธิ” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพยสิ์นไม่วา่เป็นการลงทุนโดยตรงหรือ
โดยออ้มผา่นการลงทุนในตราสารหรือสัญญาท่ีใหผ้ลตอบแทน
โดยอา้งอิงอยูก่บัทรัพยสิ์น ซ่ึงเป็นผลใหก้องทุนมีความเส่ียงใน
ทรัพยสิ์นนั้น 

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงัน้ี 
(1)  ตัว๋เงินคลงั   
(2)  พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย   
(3)  พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ศุกูก หรือหุน้กู ้ 
ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ 
 



3 
 

 

ค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท์ 
สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารแห่งประเทศไทย  
เป็นผูมี้ภาระผกูพนั 

“ตราสารภาครัฐ 
ต่างประเทศ” 

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

“ตราสารท่ีมีสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้แฝง” 

ตราสารทางการเงินหรือสัญญา ซ่ึงมีขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีมี
ลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นองคป์ระกอบรวมอยูด่ว้ย 
โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าวมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
 (1)  ท าใหก้ารช าระหน้ีท่ีก าหนดไวต้ามตราสารทางการเงินหรือ
สัญญาดงักล่าวไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนเปล่ียนแปลงไป 
อนัเน่ืองมาจากปัจจยัอา้งอิงตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้นั้น เช่น 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน ราคาหลกัทรัพย ์หรือดชันีราคา
ทรัพยสิ์น เป็นตน้ 
(2)  มีลกัษณะในเชิงเศรษฐกิจและความเส่ียงท่ีไม่สัมพนัธ์กบั 
ตราสารทางการเงินหรือสัญญาดงักล่าวอยา่งมีนยัส าคญั 
(3)  เป็นผลใหส้ถานะความเส่ียงโดยรวมและราคาของตราสาร
ทางการเงินหรือสัญญาดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั 

 “บลจ.” บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม 

“บริษทันายหนา้” บุคคลใดบุคคลหน่ึงดงัน้ี 
(1)  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์
(2)  บุคคลท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ประเภทการเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
หรือไดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ประเภทการเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
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“ประกาศท่ี  
ทน. 11/2564” 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 11/2564.เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวม 
เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภท
สถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2564                                   
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ถา้มี) 

“ประกาศท่ี  
สน. 9/ 2564” 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวธีิการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
ลงวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2564 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ถา้มี) 

“ผูส้นบัสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืน” 

บุคคลท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีขายหรือ
รับซ้ือคืนหน่วย แลว้แต่กรณี ของกองทุน 

“ราคาหน่วย”   ราคาขายหน่วย หรือราคารับซ้ือคืนหน่วย 

“สมุดทะเบียน” สมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยของกองทุน 

“สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้” สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีลกัษณะ
ในท านองเดียวกนั 

“สิทธิเรียกร้อง” สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงินตาม
กฎหมายวา่ดว้ยดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน 

“หน่วย” หน่วยลงทุนของกองทุน 

“average actual 
leverage” 

ค่าเฉล่ียของมูลค่าธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนจริง 

“benchmark” ตวัช้ีวดัของกองทุน ซ่ึงเป็นดชันีหรือองคป์ระกอบของดชันี 
ท่ีมีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบาย 
การลงทุนของกองทุนนั้น 

“complex strategic 
investment” 

นโยบายการลงทุนท่ีมีกลยทุธ์แบบซบัซอ้น 
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“derivatives” สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

“ETF” กองทุนอีทีเอฟตามประกาศการลงทุน 

“exotic derivatives” สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีความซบัซ้อน 

“LTF” กองทุนรวมหุน้ระยะยาวตามประกาศการลงทุน ท่ีจดัตั้งข้ึน 
ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563   

“NAV” มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (Net Asset Value) 

“portfolio turnover 
ratio” 

ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุน 

“PVD” กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 

“price index” ดชันีท่ีสะทอ้นความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยท่ี์เป็น
องคป์ระกอบของดชันี 

“RMF” กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามประกาศการลงทุน 

“RMF for PVD” กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีรับโอนเงินจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

“SSF” กองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศการลงทุน 

“total return index” ดชันีท่ีใชว้ดัผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


