รวมศัพท เกีย่ วกับ ตลาดทุน จาก กลต.
ก
กองทุนรวม
กองทรัพยสินที่จัดตั้งและบริหารโดยบริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุนรวมหรือเรียกยอ ๆ วา " บลจ."
มีวัตถุประสงคที่จะนําเงินทีไ่ ดจากการจําหนายหนวยลงทุนแกผูลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย
ประเภทตาง ๆ ที่ใหผลตอบแทนและมีความเสี่ยงในการลงทุนแตกตางกันไป อาทิเชน ลงทุนในหุน
ทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตราสารทางการเงินประเภทตาง ๆ เปนตน
เพื่อใหผูลงทุนไดรับผลตอบแทนในรูปเงินปนผลหรือกําไรจากการขายหนวยลงทุน
กองทุนรวมประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน (กองทุนปด)
กองทุนรวมที่ บลจ. จะไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนจนกวาจะครบกําหนดอายุกองทุนรวม เชน 5 ป 7
ป เปนตน โดย บลจ. จะเสนอขายหนวยลงทุนเพียงครั้งเดียวตอนเริ่มตนโครงการ ทําใหหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมประเภทนี้มีจาํ นวนทีแ่ นนอนและเพื่อเปนการเพิ่มสภาพคลองใหแกผูลงทุน บลจ.
มักนําหนวยลงทุนไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเพือ่ ใหผูถือหนวยลงทุนสามารถซื้อขายหนวย
ลงทุนได โดยผานบริษัทนายหนาคาหลักทรัพยในราคาตลาด ซึ่งอาจจะต่ํากวา หรือสูงกวามูลคาที่
แทจริงของหนวยลงทุนนั้น ๆ
กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน (กองทุนเปด)
กองทุนรวมที่ บลจ. ขายหนวยลงทุนและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามระยะเวลาที่กาํ หนดไวใน
โครงการ เชน เปดทําการซื้อขายเดือนละครั้ง สัปดาหละครั้ง หรือทุกวันทําการ ในราคาซื้อขาย
หนวยลงทุนทีค่ ํานวณจากราคาตลาดของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอยู
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
กองทุนรวมที่ บลจ. จัดตั้งขึน้ โดยมีวัตถุประสงคหลักเพือ่ นําเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุน
ใหแกผูลงทุนทั่วไป เพื่อไปซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพยและจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย
ดังกลาว
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 2)
กองทุนรวมที่ บลจ. จัดตั้งขึน้ เพื่อจําหนายหนวยลงทุนแกผูลงทุนสถาบัน โดยมีวัตถุประสงคหลัก
ในการนําเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนไปซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือลงทุนในสิทธิ

เรียกรองที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินที่มีอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกัน และ
จัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิเรียกรองดังกลาว
กองทุนรวมเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 3)
กองทุนรวมที่ บลจ. จัดตั้งขึน้ เพื่อจําหนายหนวยลงทุนแกผูลงทุนสถาบัน โดยมีวัตถุประสงคหลัก
ในการนําเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนในทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองที่เกิดจากการ
ประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ไมวาจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม ทั้งนี้เพื่อแกไขปญหาใน
ระบบสถาบันการเงิน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง (กอง 4)
กองทุนรวมที่ บลจ. จัดตั้งขึน้ เพื่อจําหนายหนวยลงทุนแกผูลงทุนสถาบันโดยมีวัตถุประสงคหลักใน
การนําเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนไปซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย และจัดหาประโยชน
จากอสังหาริมทรัพยดังกลาว หรือลงทุนในสิทธิเรียกรองหรือในทรัพยสินอื่นเพื่อแกไขปญหาใน
ระบบสถาบันการเงิน
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น (short-term fixed income fund)
กองทุนรวมทีม่ ีการลงทุนในหรือมีไวเฉพาะตราสารแหงหนี้ เงินฝากหรือหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อื่น หรือการหาดอกผล โดยวิธีอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือใหความ
เห็นชอบโดยมีวัตถุประสงคที่จะดํารงพอรตโฟลิโอดูเรชันของกองทุนรวมในขณะใดขณะหนึ่งไม
เกิน 1 ป
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (retirement mutual fund หรือ RMF)
กองทุนรวมทีจ่ ัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการสงเสริมการออมระยะยาวเพื่อการการเลี้ยงชีพของ
ผูถือหนวยลงทุน โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถนําเงินที่จายเขากองทุนรวมไปหักคาลดหยอนในการ
คํานวณภาษีเงินไดตามจํานวนที่กรมสรรพากรกําหนด
กองทุนรวมตราสารแหงทุน (equity fund)
กองทุนรวมทีม่ ีวัตถุประสงคที่จะลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไม
นอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งตราสารแหงทุนหมายความถึงหุน
สามัญของบริษัทตาง ๆ หุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน เปนตน

กองทุนรวมตราสารแหงหนี้ (general fixed income fund)
กองทุนรวมทีน่ ําเงินไปลงทุนในตราสารแหงหนี้ เชน พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญา
ใชเงิน ตัว๋ แลกเงิน หุนกู เปนตน โดยจะไมลงทุนในหุน หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
กองทุนรวมผสม (balanced fund)
กองทุนรวมทีม่ ีวัตถุประสงคที่จะดํารงอัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงทุนในขณะ
ใดขณะหนึ่ง ไมเกินรอยละ 65 และไมนอ ยกวารอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม ดังนั้น กองทุนรวมผสมจะลงทุนทั้งในตราสารแหงทุนและตราสารแหงหนี้
กองทุนรวมเฉพาะเจาะจง
กองทุนรวมทีม่ ีวัตถุประสงคการลงทุนประเภทตาง ๆ เชน กองทุนรวมตราสารแหงทุน กองทุนรวม
ตราสารแหงหนี้ หรือกองทุนรวมผสม แตมีการกระจายการลงทุนนอยกวากองทุนรวมทั่วไป
เนื่องจากจะไมดํารงอัตราสวนการลงทุนตามที่สํานักงานประกาศกําหนด ดังนัน้ ผูลงทุนควรศึกษา
นโยบายการลงทุนกอนตัดสินใจลงทุน
กองทุนรวมที่มีทุนมาจากตางประเทศ
กองทุนรวมที่เสนอขายหนวยลงทุนทั้งหมดแกบุคคลซึ่งไมมีภูมิลําเนาในประเทศไทย และรับชําระ
เงินคาหนวยลงทุนดวยเงินทีน่ ําเขามาจากตางประเทศ
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนึง่ เพื่อซื้อหนวยลงทุนของอีกกองทุนรวมหนึ่งที่อยูภายใต
บริษัทจัดการเดียวกัน ในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนอาจไมตองเสียคาธรรมเนียมหรือเสีย
คาธรรมเนียมในอัตราที่ถูกกวาการขายคืนหนวยลงทุน
การซื้อขายรายใหญ (big lot)
การซื้อขายหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่ง (อาจเปนหุน หรือตราสารหนี้ก็ได) จํานวนเดียวโดยไม
แบงยอย และมีปริมาณหรือมูลคาการซื้อขายเทากับ หรือสูงกวาปริมาณหรือมูลคาที่ตลาด
หลักทรัพยกําหนด ปจจุบันตลาดหลักทรัพยกําหนดวา การซื้อขายคราวละตั้งแต 1 ลานหุน หรือ
มูลคา 3 ลานบาทขึ้นไป ถือเปนการซื้อขายรายใหญ (big lot) ตลาดหลักทรัพยจดั big-lot
board (กระดานซื้อขายรายใหญ) ไวรองรับการซื้อขายเชนนี้

การชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย (clearing and settlement)
กระบวนการทีบ่ ริษัทสมาชิกผูซื้อชําระราคาหลักทรัพยและรับมอบหลักทรัพยที่ซื้อจากบริษัทศูนย
รับฝากหลักทรัพย และบริษทั สมาชิกศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งตองกระทําในวันทําการที่ 3
ภายหลังวันตกลงซื้อขายหลักทรัพย การชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยดังกลาวกระทํากันโดยใช
ยอดสุทธิซื้อและยอดสุทธิขายของแตละบริษัทสมาชิก
การเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียน (delisting)
การที่ตลาดหลักทรัพยถอนสภาพการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนของหลักทรัพยใด ๆ หลักทรัพยจด
ทะเบียนที่ถูกเพิกถอนแลว จะไมไดรับอนุญาตใหมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยตอ ไป ในการเพิก
ถอนหลักทรัพยนั้นอาจเปนเพราะบริษัทผูอ อกหลักทรัพยดังกลาวขอถอนหลักทรัพยของตนออก
จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนโดยสมัครใจ (ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถือหุน
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายทั้งหมด และตองไมมีผูถือหุน
คัดคานการของเพิกถอนเกินกวา 10% ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายทั้งหมด) หรือตลาด
หลักทรัพยสั่งใหเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียนเมื่อพบวาบริษัทผูออกหลักทรัพยดงั กลาว ได
กระทําผิดขอตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย (listing agreement) อยางรายแรง หรือใน
กรณีที่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทผูออกหลักทรัพยตกต่ําลง จนอาจกอใหเกิด
ผลเสียตอผูลงทุน
สําหรับกรณีทบี่ ริษัทจดทะเบียนมีปญหาดานฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงาน ตลาดหลักทรัพย
จะไมเพิกถอนหลักทรัพยของบริษัทดังกลาวโดยทันที แตจะจัดใหหลักทรัพยดังกลาวเขาอยูในกลุม
หลักทรัพยที่เขาขายอาจถูกเพิกถอน และประกาศใหผูลงทุนไดทราบทั่วกัน ซึ่งบริษทั ผูออก
หลักทรัพยจะตองจัดทําแผนปรับปรุงแกไข เพื่อขอความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถือหุนกอนเสนอ
ตอตลาดหลักทรัพย เพื่อเปดเผยขอมูล หากบริษัทสามารถแกไขปญหาไดตามแผน หลักทรัพยของ
บริษัทดังกลาวก็จะพนจากการเขาขายอาจถูกเพิกถอน แตถาบริษัทไมอาจแกไขไดตามแผนและ
ตลาดหลักทรัพยเห็นวาจะกอใหเกิดความเสียหายรายแรง ตลาดหลักทรัพยจะเพิกถอนหลักทรัพย
ดังกลาว
การตรวจสอบวิเคราะหสถานะ (due diligence)
การตรวจสอบและประเมินทรัพยสินตลอดจนหนี้สนิ ของบริษัทวามีมูลคาถูกตองครบถวนตามบัญชี
และมีอยูจ ริง ซึ่งในการตรวจสอบและประเมินมูลคาดังกลาว ผูกระทําไดใชความระมัดระวังเยีย่ งผู
ประกอบวิชาชีพอยางเพียงพอวิธีการนี้มกั จะใชในกรณีซื้อขายหรือเลิกกิจการ

กระดานตางประเทศ (foreign board)
เปนสวนของระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ASSET) ที่ใชรองรับการซื้อ
ขายหลักทรัพยระหวางผูลงทุนชาวตางประเทศดวยกัน ทั้งนี้หลักทรัพยที่มาขายผานกระดาน
ตางประเทศจะตองเปนหลักทรัพยที่มีชื่อชาวตางประเทศเปนเจาของ การที่ตลาดหลักทรัพยจัดใหมี
foreign board ขึ้นมา เนื่องจากหลักทรัพยของบางบริษัทไดมีชาวตางประเทศเขาลงทุนถือ
ครองจนครบตามเกณฑระดับที่ใหชาวตางชาติถือครองแลว แตกย็ ังมีผลู งทุนชาวตางชาติตองการ
ลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวอยูอีก เมื่อสั่งซื้อผานกระดานหลัก (main board) แลวก็จะ
ประสบปญหาไมอาจโอนรับหุนไดเพราะจะทําใหสดั สวนการถือครองหุนของชาวตางชาติเกินจาก
เกณฑที่จํากัดไว ดังนั้นเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูลงทุนชาวตางประเทศตลาดหลักทรัพย
จึงจัดใหมี foreign board ขึ้นมา เพื่อใหชาวตางประเทศผูซื้อมั่นใจวาจะสามารถรับโอนหุน
เปนของตนได เพราะเปนการรับโอนจากชาวตางประเทศดวยกัน ไมมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
สัดสวนการถือครองหุนของชาวตางประเทศรวมแตประการใด วิธีซื้อขายผานกระดานตางประเทศ
กระทําได 2 วิธี คือ วิธี automatching และวิธี put thorugh แลวแตจะเลือกตามความ
เหมาะสม การซื้อขายบนกระดานตางประเทศนี้ไมวาจะใชวิธีซื้อขายแบบใด ระดับราคาซื้อขายจะ
เปนเทาใดก็ได ไมมีขอจํากัดเรื่อง floor price กับ ceiling price
การวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน (fundamental analysis)
เปนวิธีการวิเคราะหหลักทรัพยแบบหนึ่ง การวิเคราะหปจจัยพืน้ ฐานมุงจะประเมินมูลคาของ
หลักทรัพยในปจจุบัน โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับและราคาหลักทรัพยที่คาดวาจะ
ขายไดในอนาคต ผลจากการวิเคราะหนี้จะใชเปนเกณฑตดั สินใจคือ จะซื้อหลักทรัพยนั้นหากพบวา
ราคาตลาดของหลักทรัพยดงั กลาวต่ํากวามูลคาตามพื้นฐานที่คํานวณได และจะขายหลักทรัพยนนั้
หากพบวาราคาตลาดของหลักทรัพยดังกลาวสูงกวามูลคาตามพื้นฐาน ในการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน
จะวิเคราะหถึงภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ภาวะอุตสาหกรรมที่เกีย่ วของ และผลการดําเนินงาน
รวมทั้งฐานะทางเงินของบริษัทผูออกหุน วิธีวิเคราะหปจ จัยพืน้ ฐานจะแตกตางจากการวิเคราะหทาง
เทคนิค (technical analysis) ซึ่งมุงวิเคราะหลักษณะการเคลือ่ นไหวของราคาหลักทรัพย
และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยเปนสําคัญ เพื่อคาดหมายแนวโนมของราคาหลักทรัพย
กรรมการอิสระ (independent director)
กรรมการบริษัทจดทะเบียนที่มีความเปนอิสระจากผูถือหุน ใหญหรือกลุมของผูถือหุนใหญและ
ผูบริหารของบริษัทนั้น กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด
กลาวคือ ถือหุน ในบริษัทจดทะเบียนดังกลาวไมเกิน 0.05% ตองไมเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร
ไมเปนลูกจางหรือพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับผลตอบแทนประจําจากบริษัท สามารถดูแล

ประโยชนของผูถือหุนทุกรายใหเทาเทียมกัน สามารถดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ระหวางบริษัทจดทะเบียนกับผูบริหาร ผูถือหุนใหญ หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ตลาดหลักทรัพย
กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนแตละแหงตองมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 คน independent
director อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งวา outside director (กรรมการจากภายนอก)
การซื้อขายหลักทรัพยโดยบุคคลภายใน (insider trading)
การที่บุคคลภายในทราบขอมูลภายในของบริษัทที่ยังไมไดมีการเผยแพรสูสาธารณชน และใช
ขอมูลนั้นเพื่อประโยชนในการซื้อขายหลักทรัพย พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ.2535 ไดมีขอกําหนดหามมิใหบุคคลภายในใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนในการซื้อขาย
หลักทรัพยและกําหนดโทษไวดว ย
กระดานหลัก (main board)
เปนสวนสําคัญที่สุดของระบบ ASSET ซึ่งเปนระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย สวนทีเ่ ปน main board นี้เปนสวนที่ใชสําหรับการซื้อขายหลักทรัพยจํานวนทีเ่ ปนหนวย
ซื้อขาย (board lot) คือ ปริมาณหุนทีส่ ั่งซื้อหรือสั่งขายจะตองเปน 1 board lot (1 หนวย
ซื้อขาย) หรือมากกวาโดยเปนจํานวนที่เปนทวีคูณของ 1 board lot เชน 2 , 3, 4……..
board lots เปนตน
การซื้อขายหลักทรัพยบน main board ของระบบ ASSET ใชวิธี automatching
(วิธีซื้อขายแบบจับคูอัตโนมัติ) ใหเกิดการซื้อขาย นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายบน
main board จะตองเปนไปตามขอบังคับเรื่อง price spread (ชวงราคา) รวมถึง
ขอกําหนดเรื่อง ceiling price และ floor price ดวย
การปนหุน (manipulation)
การซื้อขายหลักทรัพยใด ๆ โดยบุคคลหรือกลุมบุคคลเพื่อสรางสภาพการซื้อขายใหผิดไปจากภาวะ
ที่เปนจริงโดยเจตนาใหผูอื่นซื้อหรือขายหลักทรัพยดว ยความเขาใจผิด การกระทําดังกลาวนี้ถือ
เปนความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งมีบทกําหนดโทษ
ไวดว ย
การควบกิจการ (merger)
การที่บริษัทตัง้ แต 2 บริษัทขึ้นไป รวมกิจการเขาดวยกัน โดยผลของการรวมอาจเกิดเปนบริษัทใหม
หรือคงเหลือเปนบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพียงบริษัทเดียวก็ได

การชําระคาซือ้ ขายแบบยอดสุทธิ (net settlement)
การชําระราคาหลักทรัพยในลักษณะที่บริษทั หลักทรัพยนาํ คาซื้อและคาขายหลักทรัพยตัวเดียวกัน
ในวันเดียวกันของผูลงทุนรายเดียวกันมาหักลบกันเพื่อหายอดสุทธิ และเมื่อถึงวันที่ 3 ซึ่งเปนวัน
ชําระบัญชีซื้อขายหุน ผูลงทุนก็เพียงแตชําระเงินสวนตางที่มูลคาซื้อมากกวามูลคาขายเทานั้น หาก
มูลคาขายมากกวามูลคาซื้อผูลงทุนก็ไดรับเงินในสวนตางสุทธิดังกลาวจากบริษัทหลักทรัพย การ
ชําระคาซื้อขายแบบยอดสุทธิชวยใหผูลงทุนไมตองชําระเงินเต็มจํานวนยอดที่ซื้อทุกครั้ง ทําใหผู
ลงทุนมีสภาพคลองมากขึ้น
การขายหุนแบบเจาะจง (private placement)
การที่บริษัทออกหุนขายใหแกผูซื้อรายหนึ่งหรือกลุมหนึ่งโดยเจาะจงโดยที่ผูซื้อรับซื้อไวเพื่อลงทุน
มิใชรับซื้อมาเพื่อนําออกจัดจําหนาย การออกหุนขายแบบ private placement บริษัทผูออก
หุนไมตองจัดทําขอมูลใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา แตวิธี private
placement จะตองเขาเกณฑเงื่อนไขทีก่ ําหนดโดย ก.ล.ต.
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (privatization)
การลดสัดสวนหุนที่ทางการถือครองอยูในรัฐวิสาหกิจ โดยนําหุนออกขายแกภาคเอกชน (อาจจะ
ขายแกผูประกอบการเอกชนที่มีความสามารถในธุรกิจของรัฐวิสาหกิจนัน้ หรือโดยการกระจายขาย
ใหประชาชนทั่วไป) เพื่อใหเอกชนมีสิทธิในการควบคุมและบริหารมากขึ้น การดําเนินงานจะไดมี
ประสิทธิภาพและมีความคลองตัวเทียบไดกับบริษัทเอกชน
การเสนอขายหลักทรัพยแกประชาชน (public offering)
การที่บริษัทนําหลักทรัพยของตนออกเสนอขายแกประชาชนทั่วไป จุดประสงคเพื่อระดมเงินทุนไป
ขยายกิจการและเพื่อกระจายการถือครองหลักทรัพยใหประชาชนทั่วไป การเสนอขายหลักทรัพยแก
ประชาชนจะตองกระทําผานบริษัทหลักทรัพยที่รับเปนผูจ ัดจําหนายหลักทรัพย
(underwriters) จะตองไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และตองจัดทําหนังสือชี้ชวนตาม
หลักเกณฑที่กาํ หนดไว
ค
คาธรรมเนียมการขาย (หรือคาธรรมเนียมการซื้อหนวยลงทุน)
คาธรรมเนียมที่จะบวกเขาไปในมูลคาหนวยลงทุนที่ผูซอื้ หนวยลงทุนตองจายเปนคาซื้อหนวยลงทุน
โดยหากมีการคิดคาธรรมนี้ จะมีการระบุไวในหนังสือชีช้ วน

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (หรือคาธรรมเนียมการขายคืนหนวยลงทุน)
คาธรรมเนียมที่หักจากผูถือหนวยลงทุน เมื่อผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนทําใหเงินที่จะ
ไดรับนอยกวามูลคาหนวยลงทุน ณ วันที่ขายนั้นโดยหากมีการคิดคาธรรมเนียมนีจ้ ะมีการระบุไวใน
หนังสือชี้ชวน
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมที่ บลจ. คิดจากกองทุนรวมสําหรับการทําหนาที่บริหารกองทุนรวม โดยคาธรรมเนียม
นี้จะระบุไวในหนังสือชี้ชวน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับความนาเชื่อถือ (credit risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูออกตราสารหนีไ้ มสามารถจายคืนเงินตน และดอกเบีย้ ถาเปนพันธบัตร
ของรัฐบาลจะไมมีความเสี่ยงประเภทนี้
ความเสี่ยงจากตลาด (market risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่เกิดจากราคา หรือผลตอบแทนปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของ
คาเงิน อัตราดอกเบี้ย การเมือง เปนตน แตความเสี่ยงนี้สามารถลดลงได ถามีการกระจายการลงทุน
ในหลักทรัพยหลาย ๆ ตัว
ความเสี่ยงจากสภาพคลอง (liquidity risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่นักลงทุนตองการขายตราสาร แตขายไมได หรือขายไดแตไมไดราคา
ตามที่กําหนดไว
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (interest rate risk)
ความเสี่ยงจากการที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเปนผลมาจากปจจัยตาง ๆ ซึ่งมี
ผลใหราคาตราสารหนี้ปรับตัวผันผวนดวย
เครื่องหมายเอ็นพี (NP)
เครื่องหมายนีย้ อมาจาก Notice Pending ตลาดหลักทรัพยตดิ เครื่องหมายนีท้ ี่หลักทรัพยเพื่อ
แสดงใหผูลงทุนทราบวา ณ เวลาขณะนั้นตลาดหลักทรัพยกําลังรอคําชี้แจงหรือรายงานขอมูล
เพิ่มเติมจากบริษัทผูออกหลักทรัพยดังกลาว หรือกําลังรอการเปดเผยงบการเงินหรือรายงานอื่นใดที่
บริษัทผูออกหลักทรัพยดังกลาวจะตองรายงานตามเวลาทีต่ ลาดหลักทรัพยกําหนด
เครื่องหมายเอ็นอาร (NR)

เครื่องหมายนีย้ อมาจาก notice received ตลาดหลักทรัพยจะติด NR ไวบนหลักทรัพยที่
เพิ่งถูกถอนเครื่องหมาย NP เพื่อแจงใหผูลงทุนทราบวาตลาดหลักทรัพยไดรับแจงขอมูลขาวสาร
หรือรายงาน หรือคําชี้แจงจากบริษัทผูออกหลักทรัพยดงั กลาวอยางพอเพียงและไดทําการเผยแพร
เพื่อใหทราบทัว่ กันแลว
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (The Securities and Exchange
Commission: SEC)
คณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มีหนาที่วาง
นโยบายสงเสริมและพัฒนา ตลอดจนกํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพยทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง เชน
ตลาดหลักทรัพย ศูนยซื้อขายหลักทรัพย ธุรกิจ หรือองคกรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยการออก
หลักทรัพยจําหนายของบริษัทตาง ๆ การเขาถือครองหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ (takeover)
รวมถึงการปองกันการกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย คณะกรรมการนี้มีชื่อ
เรียกสั้น ๆ วา SEC หรือ ก.ล.ต
เครื่องหมายดีเอส (DS)
เครื่องหมายนีย้ อมาจาก designated securities ตลาดหลักทรัพยจะติด DS ไวบน
หลักทรัพย เพือ่ ใหผูลงทุนทราบวาหลักทรัพยนั้นมีภาวะซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติในดานราคา
และ /หรือดานปริมาณซื้อขายโดยทีย่ ังไมทราบเหตุผล และตลาดหลักทรัพยกําลังตรวจสอบการซื้อ
ขายหลักทรัพยดังกลาวในการซื้อขายหลักทรัพยที่ติดเครือ่ งหมาย DS ตลาดหลักทรัพยกําหนดขอ
ปฏิบัติวา ผูซื้อจะตองใชเงินสดชําระคาหุน ทันที และผูข ายจะตองสงมอบใบหุนทันทีเชนเดียวกัน
บริษัทสมาชิกตองงดซื้อขายหุนที่ติดเครื่องหมาย DS เพื่อบัญชีตนเองและจะตองรายงานรายชื่อผู
ซื้อขายหลักทรัพยนั้น ๆ ใหตลาดหลักทรัพยภายในเที่ยงวันของวันทําการถัดไป
ซ
เซอรกิตเบรกเกอร (circuit breaker)
เปนมาตรการที่ตลาดหลักทรัพยนํามาใชหยุดการซื้อขายหลักทรัพยชวั่ คราวในยามทีก่ ารซื้อขาย
โดยรวมในตลาดหลักทรัพยเกิดตกต่ําลงอยางมากมายผิดปกติ ทั้งนี้เพื่อใหผูลงทุนโดยทั่วไปไดมี
เวลาตรวจสอบขอมูลและขาวสารตาง ๆ ระยะหนึ่งกอนที่จะเปดใหทําการซื้อขายหลักทรัพยได
ตอไป ในปจจุบันนี้ระบบ circuit breaker ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดวา
หากระดับ SET Index ลดต่ําลงเทากับหรือเกินกวา 10% จากจุดปดของวันกอน ตลาด
หลักทรัพยจะหยุดพักการซือ้ ขาย 30 นาที เมื่อเปดซื้อขายใหมแลวหาก SET Index ลดต่ําลง
อีก จนมีระดับที่ลดลงเทากับหรือเกินกวา 20% จากจุดปดของวันกอน ตลาดหลักทรัพยจะหยุด

พักการซื้อขายอีก 1 ชั่วโมง แลวเปดใหซื้อขายตอจนสิ้นวัน ในการหยุดพักการซื้อขายกรณีใดกรณี
หนึ่งขางตน ถาระยะเวลาในรอบการซื้อขายนั้นเหลือไมถึง 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงแลวแตกรณี จะ
พักการซื้อขายเพียงระยะเวลาที่เหลือในรอบดังกลาวเทานั้น แลวเปดซือ้ ขายรอบใหมตามปกติตอไป

ด
ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index)
ดัชนีราคาหุนประเภทที่คํานวณถัวเฉลี่ยราคาหุนสามัญแบบถวงน้ําหนักดวยจํานวนหุนจดทะเบียน
เปนดัชนีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยคํานวณขึ้น โดยใชหุนสามัญจดทะเบียนทุกตัวในตลาด
หลักทรัพยในการคํานวณสูตรการคํานวณเปนดังนี้
SET Index = คาเฉลี่ย (ถวงน้ําหนัก) ของราคาหุนสามัญทุกตัวในตลาดหลักทรัพย ณ วัน
ปจจุบัน x 100 / คาเฉลี่ย (ถวงน้ําหนัก) ของราคาหุนสามัญทุกตัวขางตน ณ 30 เม.ย. 2518
= มูลคาตลาดโดยรวมของหุน สามัญจดทะเบียนทุกตัว ณ วันปจจุบัน x 100 / มูลคาตลาด
โดยรวมของหุน สามัญขางตน ณ 30 เม.ย.2518
ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแสดงมูลคาเฉลี่ยของหุนสามัญทั้งหมดในตลาด
หลักทรัพย ณ วันปจจุบัน เทียบกับมูลคาเฉลี่ยของหุนดังกลาว ณ วันฐาน คาเปลี่ยนแปลงของดัชนีนี้
จึงแสดงถึงระดับการเปลี่ยนแปลงของมูลคาหุนสามัญทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยดว ย
ดัชนีเซท 50 (SET 50 Index)
เปนดัชนีราคาหุนที่ตลาดหลักทรัพยจดั ทําขึ้นอีกตัวหนึ่ง เพื่อใชแสดงระดับและความเคลื่อนไหว
ของราคาหุนสามัญ 50 ตัวทีม่ ีมูลคาตลาดสูงและการซื้อขายมีสภาพคลองสูงอยางสม่ําเสมอ สูตร
และวิธีการคํานวณเปนเชนเดียวกับการคํานวณ SET Index แตใชวันที่ 16 สิงหาคม 2538
เปนวันฐาน

ต
ตัวแทนสนับสนุน

หมายถึง นิติบคุ คลหรือบุคคลธรรมดาซึ่งบริษัทจัดการตั้งใหเปนตัวแทนในการขาย หรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน โดยบุคคลดังกลาวตองเปนบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทั้งนี้บคุ คลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เปนบุคคลธรรมดา
จะมี 2 ระดับ คือ
(1) บุคคลธรรมดาที่ไดรับความเห็นชอบระดับหนึ่ง: สามารถใหคําแนะนํา เฉพาะเจาะจง และ
คําแนะนําทั่วไป
(2) บุคคลธรรมดาที่ไดรับความเห็นชอบระดับสอง: สามารถใหคําแนะนํา ไดเฉพาะคําแนะนํา
ทั่วไป นอกจากนี้กรณีที่บริษทั จัดการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนดวยตนเอง หรือตั้งใหบริษัท
หลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทการจัดจําหนายหลักทรัพยเปนผูจัดจําหนาย
หนวยลงทุน
พนักงานของบริษัทจัดการที่ทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน พนักงานของตัวแทน
สนับสนุน และพนักงานของผูจัดจําหนายที่ทําหนาที่ขายหนวยลงทุน ตองเปนบุคคลที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เชนเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทจัดการ ผูจัด จําหนายและ
ตัวแทนสนับสนุนตองปฏิบัตติ ามหลักเกณฑเกี่ยวกับการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดวย
ตราสารแหงทุน
หมายถึงตราสารที่แสดงความเปนเจาของกิจการในฐานะผูถือหุน การลงทุนในตราสารทุนนี้ จะมี
ความเสี่ยงมากกวาการลงทุนในตราสารหนี้ เพราะสิทธิเรียกรองในทรัพยสินของกิจการในกรณีที่
เกิดการลมละลายจะอยูหลังเจาหนี้ ขอดีของการเปนเจาของ หรือผูถือหุนของกิจการก็คือ ถากิจการ
มีกําไร จะมีสว นแบงในกําไรของกิจการ อยางเต็มที่ในรูปของเงินปนผล แตในทางกลับกันถา
กิจการขาดทุน ผูเปนเจาของอาจจะไมไดรบั ผลตอบแทนเลย เพราะกิจการไมสามารถจายเงินปน
ผลไดนอกจากนี้ผูลงทุนในตราสารทุนก็อาจจะไดรับกําไร หรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหุนที่อยูในตลาดดวย ตัวอยางตราสารทุน ไดแก หุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
ตราสารแหงหนี้
เปนตราสารที่ออกโดยเจาของกิจการ รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล มีการจายผลตอบแทนในรูปของ
ดอกเบี้ยเปนงวด ๆ พรอมกับจายเงินตนใหแกเจาของเงินเมื่อครบกําหนดที่ตกลงกันไว ซึ่งระยะเวลา
ครบกําหนดของตราสารหนี้ จะมีทั้งที่เปนระยะสั้น (ไมเกิน 1 ป) ปานกลาง (1 ถึง 5 ป) และระยะ
ยาว(5 ปขึ้นไป) ผูถือตราสารหนี้มีฐานะ เปนเจาหนี้ของผูออกตราสาร เนื่องจากเปนผูใหกิจการกูย มื
ไปลงทุน และผูลงทุน ที่มีฐานะเปนเจาหนีน้ ั้นจะมีสิทธิเรียกรองการชําระคืนเงินตนกอนผูเปน
เจาของหรือ ผูถือหุนของกิจการ ในกรณีทเี่ ลิกบริษัทหรือลมละลาย การลงทุนในตราสารหนี้ก็ยังคง

มีความเสี่ยง ถาหากวากิจการที่ออกตราสารนั้นมีปญหาทางดานการเงิน หรือลมละลาย ไมสามารถ
จายคืนเงินตนไดทั้งหมด หรือหากตราสารหนี้มีมูลคาเปลี่ยนแปลงลดลงเนื่องจากภาวะการซื้อขาย
ในตลาดรอง ก็จะทําใหผูลงทุนขาดทุนได ตัวอยางตราสารหนี้ ไดแก ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร ตั๋ว
สัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู
ตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายทรัพยสิน (options)
ตราสารที่กําหนดใหสิทธิแกผูถือที่จะซื้อทรัพยสินจากหรือขายทรัพยสินใหผูออกตราสารนั้น ทั้งนี้
ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว เชน ประเภทและคุณภาพทรัพยสิน จํานวน ราคา วันหมดอายุของตราสารและ
กําหนดเวลาใหใชสิทธิได หากเปนตราสารที่ใหสิทธิผูถือซื้อทรัพยสินจะเรียกวา ตราสารสิทธิเรียก
ซื้อทรัพยสิน (call options) ถาเปนตราสารที่ใหสิทธิผูถือขายทรัพยสินจะเรียกวาตราสารสิทธิ
ใหขายทรัพยสนิ (put options) สิ่งที่นํามากําหนดใหสิทธิซื้อหรือขายอาจจะเปนหุนสามัญ
ดัชนีราคาหุน พันธบัตรรัฐบาล เงินตราตางประเทศ หรือสินคาโภคภัณฑ เชน ขาวโพด ทองคํา เปน
ตน ผูถือ (หรือผูซื้อ) options มีสิทธิเลือกที่จะใชสิทธิหรือไมใชสิทธิตาม options ก็ได แต
ผูขาย options มีพันธะจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขใน options หากวาผูถือขอใชสิทธิ ถาผูถือ
ไมใชสิทธิจนกระทั่ง options นั้นหมดอายุ options นั้นจะไมมีผลผูกพันตอผูขายอีกตอไป

ท
ที่ปรึกษาทางการเงิน (financial advisor)
สถาบันการเงินที่ไดรับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. ในการใหบริการแกบริษทั มหาชนจํากัด เกีย่ วกับ
คําปรึกษา ความเห็นและการจัดเตรียมเอกสารขอมูลตาง ๆ เพื่อนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย ผูถือหุนและประชาชนทั่วไป เชน ในกรณีจะนําหุนออกขายตอประชาชน
ทั่วไป จะนําหุน เขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย จะจัดทําแผนฟนฟูเพื่อแกไขฐานะการเงินและ
ผลดําเนินงานของบริษัทใหพนจากการเขาขายถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย เปนตน

ธ
ธนาคารการลงทุน (investment bank หรือ investment banker)
สถาบันการเงินที่ทําหนาที่เปน underwriter (ผูจัดจําหนายหลักทรัพย) หรือ agent
(ตัวแทนจัดจําหนายหลักทรัพย) โดยเปนคนกลางระหวางบริษัทผูออกหลักทรัพยกับประชาชนผู
ตองการลงทุน หนาที่ของ investment bank เริ่มตั้งแตใหคําปรึกษากอนการออกหุน

จําหนายแกประชาชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อให ก.ล.ต. พิจารณาการจะเสนอขายหลักทรัพย แนะนํา
ราคาขายที่เหมาะสม จัดตั้งผูรวมจัดจําหนายและจัดการการจัดจําหนาย
นอกจากหุนออกใหม investment bank ใหบริการจัดจําหนายหุนที่ออกจําหนายไปแลวดวย
โดยการนําจํานวนหุนทั้งหมดที่ตองการขายมาจัดจําหนายทั่วไปหรือเจรจาตอรองหาผูซื้อ ธนาคาร
การลงทุนยังอาจใหบริการรับซื้อคืน (maintain markets) หุนที่ตนจัดจําหนายออกไปแลว
ดวย รวมถึงใหบริการจัดหาผูซื้อในกรณีลกู คาตองการขายหุนแบบ private placement ดวย
investment bank สวนใหญจะทําหนาที่เปน broker (นายหนา) และ dealer (ผูคา
หลักทรัพย) ในการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดรองดวย รวมทั้งอาจใหบริการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ
ที่มีเพิ่มมากขึน้ ทุกวัน

น
นายหนาหรือบริษัทนายหนา) (broker หรือ brokerage firm หรือ brokerage
house)
บริษัทหลักทรัพยที่เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพย ทําหนาที่เปนตัวแทนซื้อหรือขายหุน ในตลาด
หลักทรัพยใหแกผูแกผูลงทุน โดยไดรับคาธรรมเนียมหรือคานายหนาจากผูลงทุนเปนผลตอบแทน
บริษัทนายหนาดังกลาวนี้มกั นิยมเรียกกันสั้น ๆ วา broker ซึ่งคํานี้จะมีความหมายครอบคลุมไป
ถึงบุคลากรของบริษัทนายหนาดวย

บ
ใบอนุญาตเปนเจาหนาที่การตลาด (sale license)
ใบอนุญาตที่ตลาดหลักทรัพยออกใหแกผูที่จะปฏิบัติหนาที่ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกบุคคลใด
ๆ เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย ผูจะยื่นขอใบอนุญาตเปนเจาหนาที่การตลาดจะตองเปน
พนักงานของบริษัทสมาชิกหรือบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผานการอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับการ
เปนเจาหนาทีก่ ารตลาดจากสถาบันฝกอบรมของสมาคมบริษัทหลักทรัพย และจะตองมีคุณสมบัติ
อื่นตามที่ตลาดหลักทรัพยกาํ หนด ใบอนุญาตนี้มีอายุ 2 ป นับจากวันที่ตลาดหลักทรัพยออกให
เจาหนาทีก่ ารตลาดที่ตองการตอใบอนุญาตจะตองเขาอบรมหลักสูตรการตลาดหลักทรัพยกอนทุก
ครั้งที่ขอตออายุใบอนุญาต
บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพยที่ไดใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทจัดการกองทุนรวม (บลจ.)
ปจจุบันมีทั้งสิน้ 14 บริษัท
บริษัทจดทะเบียน (listed company)
บริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนหลักทรัพยของบริษัทเพือ่ ใหมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
บริษัทดังกลาวตองมีคุณสมบัติตามเกณฑทตี่ ลาดหลักทรัพยกําหนดและตองปฏิบัติตาม listing
agreement
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพยทสี่ ํารองไว (covered warrant)
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพยทอี่ อกโดยผูหนึง่ ผูใดที่มิใชบริษัทผูออกหลักทรัพย ซึ่งผู
ออกตราสารไดมีการกันสํารองหลักทรัพยไวหรือวางหลักประกันไว เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบ
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกนั้น หากผูถือ covered warrant เรียกใชสิทธิซื้อ
หลักทรัพยผูออก covered warrant จะตองปฏิบัตติ ามเงื่อนไขทีร่ ะบุใน covered
warrant นั้น

ป
ปนผล (dividend)
สวนของกําไรที่บริษัท (หรือกองทุนรวม) แบงจายใหแกผูถือหุนสามัญและหุน บุริมสิทธิ (หรือผูถือ
หนวยลงทุน) ตามสิทธิของแตละหุน ปนผลแกหุนบุริมสิทธิมักกําหนดไวตายตัวเปนรอยละของ
ราคาตราไว แตปนผลแกหนุ สามัญ (หรือหนวยลงทุน) จะมากหรือนอยเปลี่ยนแปลงไปตามผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในแตละป คณะกรรมการบริษัทจะประกาศจายปนผลแกหุนสามัญเปนคราว
ๆ ไป ปนผลอาจจายเปนเงินสดหรือหุนก็ได แตการจะจายหุนปนผลในประเทศไทยยังติดขัดเรื่อง
ภาระภาษีซึ่งผูเกี่ยวของกําลังพิจารณาแกไขอยู

ผ
ผูขายหนวยลงทุน
หมายถึง บุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานใหทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่ง
แบงได เปน 3 กลุม คือ บริษัทจัดการเปนผูขายเอง การแตงตั้งผูจัดจําหนาย และการตัง้ ตัวแทน
สนับสนุน

ผูจัดจําหนาย
บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจําหนายหลักทรัพยที่
ไดรับ การแตงตั้งจากบริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุนรวมใหจดั จําหนายหนวยลงทุนของกองทุน
รวม โดยพนักงานผูทําหนาที่ขายหนวยลงทุนเปนบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ผูจัดการกองทุนรวม
กรรมการหรือพนักงานของ บลจ. ที่ไดรับมอบหมายใหมีอํานาจตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย
ทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม ซึ่งไดรบั ความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ผูดูแลผลประโยชน (trustee)
สถาบันการเงินซึ่งทําหนาทีผ่ ูดูแลผลประโยชนใหแกผถู ือหนวยลงทุนของกองทุนรวม โดยดูแลให
บลจ. ปฏิบัติตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. และเปนผูเก็บรักษาทรัพยสินของ
กองทุนรวม นอกจากนี้ จะตองเปนผูเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม นอกจากนี้ จะตองเปนผูที่
ไมมีความสัมพันธกับ บลจ. ดวย
ผูลงทุนสถาบัน (institutional investors)
หมายถึง ผูลงทุนดังตอไปนี้
1. ธนาคารพาณิชย
2. บริษัทเงินทุน
3. บริษัทหลักทรัพยที่ซื้อหนวยลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุน
สวนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจฟองซิเอร
4. บริษัทเครดิตฟองซิเอร
5. บริษัทประกันภัย
6. นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิไดเปนบุคคลตาม ขอ 9
7. ธนาคารแหงประเทศไทย
8. สถาบันการเงินระหวางประเทศ
9. สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธกี ารงบประมาณ
10. กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

11. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
12. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
13. กองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
14. นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพยตามงบการเงินปลาสุดที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวตั้งแต
หนึ่งรอยลานบาทขึ้นไป
15. นิติบุคคลซึ่งมีผูถือหุนเปนบุคคลตามขอ 1 ถึงขอ 14 ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละเจ็ดสิบหา
ของจํานวนหุน ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
16. ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตามขอ 1 ถึง ขอ 15
17. ผูลงทุนที่มิใชผูลงทุนตามขอ 1 ถึง ขอ 16 ซึ่งซื้อหนวยลงทุนตัง้ แตสิบลานบาทขึ้นไป
ผลตอบแทนจากการลงทุน
ผูลงทุนในกองทุนรวมจะไดรับผลตอบแทนใน 2 ลักษณะ ไดแก กําไรจากการขายหนวยลงทุนและ
เงินปนผลของกองทุนรวม เงินปนผลหมายถึงสวนแบงกําไรของกองทุนนั้น ๆ (ในกรณีเปนกองทุน
รวมที่มีนโยบายจายเงินปนผล) ถาเปนบุคคลธรรมดารับเงินปนผลจะถูกหักภาษี 10 % หรือนํามา
รวมคํานวณภาษีปลายปในอัตรากาวหนา
ผูดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย หรือผูรับฝากทรัพยสิน (custodian)
ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ทําหนาที่ดแู ลและเก็บรักษาใบหุนและสินทรัพยอื่น ๆ ใหแกกองทุน
สวนบุคคล กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บุคคลธรรมดา หรือบริษัทที่เปนลูกคา
ผูคาหลักทรัพย (dealer)
บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตทําธุรกรรมในฐานะผูคาหลักทรัพย ผูคาหลักทรัพยจะซื้อและ
ขายหลักทรัพยเพื่อบัญชีลงทุนของตนเอง และรับความเสี่ยงจากการซือ้ ขายนั้น ในกรณีที่ลูกคาซื้อ
หุนจาก dealer ลูกคาจะไดรับหุนที่โอนมาจาก portfolio ของ dealer นั้น การซื้อขายหุน
โดย market maker เพื่อทําหนาที่สรางสภาพคลองใหกับหลักทรัพยที่ตนดูแลอยูก็เปนการทํา
หนาที่ในฐานะ dealer ดวย
ผูสรางสภาพคลอง (market maker)
บริษัทสมาชิกของตลาดหุนแหงใดแหงหนึ่งที่ไดรับอนุญาตใหทําหนาที่ดูแลหุนของบริษัทใดบริษัท
หนึ่ง เพื่อใหหนุ ดังกลาวมีสภาพคลองในการซื้อขายอยางตอเนื่อง ในการทําหนาที่เปน market
maker หุนใดบริษัทสมาชิกจะตองสงทัง้ คําเสนอซื้อและคําเสนอขายหลักทรัพยดงั กลาวใน

ขณะเดียวกัน เพื่อใหมั่นในวาผูลงทุนที่ตองการขายหรือตองการซื้อหุนดังกลาวนั้นจะสามารถ
กระทําไดเสมอ

พ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (The Securities and
Exchange Act B.E. 2535)
พระราชบัญญัติเพื่อกํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพยในประเทศไทย ประกาศใชในป พ.ศ.2535 แทน
พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2517 ซึ่งแกไขในป พ.ศ.2527
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดใหจดั ตั้งคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยขึ้นมา เพื่อทําหนาทีก่ าํ กับดูแลและพัฒนาอุตสาหกรรมหลักทรัพยทั้งระบบ ซึง่
รวมถึงการออกหลักทรัพยจาํ หนายในตลาดแรก การซื้อขายหลักทรัพยในตลาดรอง การดําเนินงาน
ของตลาดหลักทรัพยและองคกรตาง ๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหลักทรัพย รวมถึงการพัฒนาตลาดทุน
ใหกาวหนา ทันสมัยและมีเสถียรภาพ
พอรตโฟลิโอ ดูเรชั่น (portfolio duration)
อายุถัวเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักของกระแสเงินสดที่ไดรับจากทรัพยสินของกองทุนรวม ซึ่งคํานวณ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการกําหนด

ม
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน (NAV)
มูลคาทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนทั้งหมดตามราคาตลาด หักดวยคาใชจายคางจายทัง้ สิ้นของ
กองทุนรวม ดังนั้น NAV จะแสดงมูลคาของกองทุนรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
มูลคาหนวยลงทุน
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมหารดวยจํานวนหนวยลงทุนทีจ่ ําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวม
มูลคาตามบัญชี (book value)

เปนมูลคาของหุนสามัญ 1 หุนที่ไดจากการประเมินคาสินทรัพยสุทธิ (net asset value) ตอ
หุนตามงบดุลลาสุดของบริษัทผูออกหุนซึง่ หมายความวาหากบริษัทนี้เลิกกิจการและสามารถนํา
สินทรัพยรวมถึงหนี้สินตาง ๆ ไปแปรเปนเงินสดไดตามมูลคาที่ระบุในงบดุลนั้นแลวผูถือหุนจะ
ไดรับเงินคืนในจํานวนเทากับมูลคาตามบัญชีตอการถือหุน 1 หุน
มูลคาตามบัญชี = สินทรัพยรวม – หนี้สนิ รวม / จํานวนหุนสามัญทั้งหมดที่บริษัทออกเรียกชําระ
เงินคาหุนแลว
มูลคาตามราคาตลาด (market capitalization)
มูลคาโดยรวมของหุนสามัญของบริษัทใด ๆ ที่คํานวณขึน้ โดยใชราคาตลาดของหุนนั้นคูณกับ
จํานวนหุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทดังกลาว
มูลคาตามหนาตราสาร (มูลคาที่ตราไว) (face value หรือ par value)
มูลคาของหลักทรัพยที่กําหนดระบุไวบนใบตราสารซึ่งจะเปนไปตามขอกําหนดในหนังสือบริคณห
สนธิของแตละบริษัท มูลคาที่ตราไวเปนขอมูลที่แสดงใหทราบถึงมูลคาเงินลงทุนเริม่ แรกสําหรับ
หุนแตละหนวย ซึ่งจะเปนประโยชนในการวิเคราะหทางบัญชี และใชแสดงใหทราบถึงทุนจด
ทะเบียนตามกฎหมาย เชน ทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท แบงเปน 10 ลานหุน มูลคาตราไวหนุ ละ
10 บาท เปนตน มูลคาที่ตราไวมีประโยชนในการกําหนดอัตราผลตอบแทนสําหรับผูถือหุนกู
พันธบัตร และหุนบุริมสิทธิ เพราะดอกเบี้ยที่จายใหแกผูถือหุนกู พันธบัตร รวมถึงเงินปน
ผลตอบแทนแกผูถือหุนบุริมสิทธิจะกําหนดเปนอัตรารอยละของมูลคาที่ตราไว
มูลคาที่ตราไวไมมีสวนเกี่ยวของกับราคาตลาดที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย ราคาตลาดจะ
ถูกกําหนดขึ้นโดยภาวะอุปสงคและอุปทานในตลาด ซึ่งเปนไปตามปจจัยพื้นฐานของหลักทรัพยนนั้
ๆ และสภาวะการซื้อขายในตลาด par value อาจเรียก face value (มูลคาตามหนาตรา
สาร) หรือ nominal value (มูลคาที่กําหนดไว)

ร
ราคาขายหนวยลงทุน
จะเทากับมูลคาหนวยลงทุนบวกคาธรรมเนียมการขาย (ถามี) โดยปกติคาธรรมเนียมการขายจะคิด
เปนรอยละของมูลคาหนวยลงทุน
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน

จะเทากับมูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถามี) โดยปกติคาธรรมเนียมการรับ
ซื้อคืนจะคิดเปนรอยละของมูลคาหนวยลงทุน
ราคาเสนอซื้อสูงสุด (bid)
ราคาเสนอซื้อสูงสุดของหลักทรัพยหนึ่ง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งเวลานั้นอาจมีราคาเสนอซื้อเขามา
หลายราคา แตระบบซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพยจะแสดงราคาเสนอซื้อที่สูงสุดไว ซึ่งเปนไปตาม
หลักเกณฑวา ผูเสนอซื้อที่ใหราคาสูงกวาควรไดสิทธิซื้อกอนรายอื่น ๆ
ราคาเพดาน (ceiling price)
ระดับสูงสุดทีร่ าคาหุนจะขึน้ ไปไดในแตละวันทําการ ปจจุบันนี้ตลาดหลักทรัพยกําหนดวาการ
สูงขึ้นของราคาหุนในแตละวันจะเกินกวารอยละ 30 ของราคาปดวันกอนไมได เชน หุน A มี
ราคาปดวันกอนที่ 100 บาท ราคาเพดานในวันนี้จะเทากับ 130 บาท หมายถึงวาวันนี้การซื้อขาย
หุน A จะกระทําที่ราคาสูงกวา 130 บาท (ราคาเพดาน) ไมได (ดู floor price และ daily
price limit) ขอกําหนดเรื่องราคาเพดานไมบังคับใชกับการซื้อขายบน foreign board
และบน big-lot board ในกรณีที่รายการซื้อขายมีปริมาณเทากับหรือเกินกวา 10% ของทุน
จดทะเบียน
ราคาปด (close หรือ closing price)
ราคาของหลักทรัพยใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเปนรายการสุดทายของแตละวัน
ระบบเครดิตบาลานซ (credit balance)
เปนระบบบัญชีลูกคาเงินกูเพื่อหลักทรัพย (margin account) ที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยใหนํามาใชแทนระบบ margin account ที่ใชกันมาแตเดิม ตามระบบ credit
balance ผูลงทุนที่ตองการกูเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยจะตองนําเงินสดจํานวนหนึ่งมาวางไวกับ
บริษัทนายหนาของตน เชน 1,000,000 บาท จากนัน้ บริษัทนายหนาก็จะกําหนดวงเงินใหซื้อ
หลักทรัพย ซึ่งจะขึ้นอยูกับระดับ initial margin rate ที่กําหนดไว หาก initial
margin เทากับ 50% วงเงินใหซื้อหลักทรัพยจะเทากับ 1,000,000 / 50% =
2,000,000 บาท ซึ่งความหมายวา 1,000,000 บาทแรกซื้อดวยเงินสดของผูลงทุนสวนที่
เกินจากนั้นอีก 1,000,000 บาทเปนเงินที่บริษัทสมาชิกใหกู
หากผูลงทุนซื้อหุนนอยกวา 1,000,000 บาทที่วางไว เชนซื้อหุน เพียง 400,000 บาท เงินสด
สวนที่เหลืออีก 600,000 บาท จะไดรับดอกเบี้ยทํานองเดียวกับการฝากเงิน หากซื้อหุน

1,700,000 บาท สวน 700,000 บาทที่เกินจากเงินสดของตน ผูลงทุนตองเสียดอกเบีย้ เงิน
เงินกูใหแกบริษัทสมาชิกผูใหกู
นอกจากนี้หลักทรัพยที่ผูลงทุนซื้อไวในบัญชี credit balance จะตองมีการ mark to
market (ปรับมูลคาตามราคาตลาด) ทุกวัน เพื่อใหสะทอนถึงมูลคาที่เปนจริงตามราคาตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไป หากราคาของหลักทรัพยที่ซื้อไวปรับตัวสูงขึ้นจะมีผลใหกําลังซื้อของผูลงทุนรายนี้
เพิ่มสูงขึ้นเทากับมูลคาที่สูงขึ้นของหลักทรัพย แตถาหลักทรัพยที่ซื้อไวนั้นมีราคาลดลง กําลังซื้อ
ของผูลงทุนนั้นก็จะลดลงตามมูลคาหลักทรัพยที่ลดลง
ราคาพื้น (floor price)
ระดับราคาต่ําสุดของแตละหลักทรัพยที่จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดสําหรับวันทําการหนึ่ง ๆ
ซึ่งคํานวณขึ้นจาก daily price limit ของตลาดหลักทรัพย ปจจุบันระดับทีเ่ ปน floor
price คือระดับราคาที่ต่ําลง 30% จากราคาปดของวันกอน เชน วันกอนปดที่ราคา 50 บาท
ราคาพื้นวันนีจ้ ะเปน 35 บาท วันนีจ้ ะมีการซื้อขายในราคาต่ํากวา 35 บาทไมได
ราคาตลาด (market price)
ราคาหุนใด ๆ ในตลาดหลักทรัพยที่เกิดจาการซื้อขายครั้งหลังสุดเปนราคาที่สะทอนถึงความ
ตองการซื้อและความตองการขายจากผูลงทุนโดยรวมในขณะนั้น
ระบบแอสเซท (Automated System for the Stock Exchange of
Thailand: ASSET)
เปนระบบคอมพิวเตอรเพื่ออํานวยความสะดวกแกการซือ้ ขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย มักเรียกสั้น ๆ วา ASSET เริ่มนํามาใชตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2534 โดยใช
แทนระบบซื้อขายแบบเดิมซึ่งใชวิธีประมูลโดยตัวแทนบริษัทสมาชิกจดแจงราคาที่ตอ งการซื้อหรือ
ขายบนกระดานซื้อขายในหองคาหลักทรัพยซึ่งเรียกวา post on board เมื่อใชระบบ
ASSET ก็ไมตองมีตัวแทนของบริษัทสมาชิกในหองคาหลักทรัพย การสงคําสั่งซื้อหรือคําสั่ง
ขายกระทําโดยตัวแทนของบริษัทสมาชิกซึ่งอยูที่บริษัท ปอนขอมูลดังกลาวผานคอมพิวเตอรของ
ตนที่ตอเชื่อมกับระบบ ASSET ระบบ ASSET จะบันทึกขอมูลทั้งหมดเขาระบบและจัด
เรียงลําดับการไดสิทธิซื้อ (หรือขาย) กอนและหลังของแตละคําสั่งซื้อ (หรือคําสั่งขาย) หากราคาซื้อ
และราคาขายตรงกันระบบ ASSET จะจับคูใหเกิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติ
(automatching) อยางไรก็ตาม ระบบ ASSET ก็รองรับรายการซื้อขายที่ตกลงกันไดแลว
คอยสงแจงรายงานเขามาในระบบดวย ซึ่งวิธีนี้เรียกวา put through ซึ่งใหใชสําหรับการซื้อ

ขายหุนทีจ่ ัดเปนการซื้อขายรายใหญ (big lot) ตามเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยกําหนดและการซื้อ
ขายตราสารหนี้
ในระบบ ASSET จัดแบงการทํางานเปน 4 สวนคือ สวนจําเปน main board สําหรับการ
ซื้อขายหลักทรัพยปกติทวั่ ไป ซึ่งปริมาณการซื้อขายตองเต็มหนวยซื้อขาย (board lot) สวนที่
เปน odd - lot board สําหรับการซื้อขายหลักทรัพยจํานวนต่ํากวา 1 หนวยซือ้ ขาย สวนที่
เปน big - lot board สําหรับการซื้อขายหลักทรัพยรายใหญ และ foreign board
สําหรับการซื้อขายที่มีชื่อชาวตางประเทศเปนผูถือครอง

ว
วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน
วันที่บริษัทจัดการ หรือตัวแทนเพื่อซื้อหรือขายหนวยลงทุนทําการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ตามคําสั่งที่ไดรับจากผูลงทุน ทั้งนี้ บลจ. จะกําหนดไวหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของแต
ละกองทุนรวม
วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน (book-closing date)
วันที่บริษัทสั่งใหนายทะเบียนหลักทรัพยปด รับการโอนหุนของบริษัททั้งนี้เพื่อที่นายทะเบียน
หลักทรัพยจะไดตรวจเช็คและรวบรวมรายชื่อผูถือหุนทีป่ รากฏอยูในทะเบียนหลักทรัพย ณ วัน
ดังกลาว เปนผูไดรับสิทธิตาง ๆ ที่บริษัทประกาศมอบใหครั้งลาสุดนั้น เชน สิทธิรับเงินปนผล สิทธิ
จองซื้อหุนเพิม่ ทุนหรือสิทธิเขาประชุมผูถือหุน เปนตน ดังนั้น หากผูลงทุนที่เขาไปซือ้ หุนในวัน
ดังกลาวหรือหลังจากนั้นก็จะไมไดรับสิทธิที่บริษัทประกาศมอบใหแกผูถือหุนในคราวนั้น ๆ

ส
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (The Office of the Securities and Exchange
Commission)
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 17 ของ
พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เพื่อปฏิบัติการใด ๆ ใหเปนไปตามมติของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแหง พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (The Association of Investment Management
Companies: AIMC)
เปนสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 กอตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2537 เปนศูนยรวมของบริษัทหลักทรัพยประเภทบริษัท
จัดการลงทุน ในอันที่จะสรางมาตรฐานและพัฒนาการประกอบธุรกิจดานนี้ พัฒนาการลงทุนและ
ตลาดทุนไทย รักษาผลประโยชนและอํานวยความสะดวกแกผูลงทุนในกองทุนรวม
สมาคมบริษัทหลักทรัพย (The Association of Securities Companies:
ASCO)
สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535
จุดประสงคเพือ่ เปนศูนยรวมของบริษัทหลักทรัพยทุกประเภท ในอันทีจ่ ะรวมมือกันและใหความ
รวมมือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมพัฒนาตลาดทุนและธุรกิจหลักทรัพยของไทย
สมาคมบริษัทหลักทรัพยมีชอื่ ยอ ๆ วา ASCO
สถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ ถือ (credit rating agency)
บริษัทซึ่งทําหนาที่ใหบริการจัดอันดับคุณภาพและความเสี่ยงของตราสารประเภทหนี้ หรือของ
บริษัทหรือองคการตาง ๆ ในการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ จะพิจารณาระดับ
ความสามารถของบริษัทผูออกตราสารที่จะชําระคืนเงินตนและชําระดอกเบี้ยไดตามเวลาและ
เงื่อนไขที่กําหนดไว ผลการจัดอันดับจะเผยแพรใหคนทัว่ ไปไดทราบเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนหรือประโยชนอยางอืน่ อันดับความนาเชื่อถือจะแสดงเปนสัญลักษณตัวอักษร โดยเริ่มจาก
ความนาเชื่อถือ ระดับสูงสุดไปจนถึงระดับต่ําสุด เชน อาจจะใชสูงสุด AAA ไปจนต่ําสุดที่ D
เปนตนการจัดตั้ง Credit Rating Agency จะตองไดรับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. ตองไมเปน
บริษัทเงินทุนหรือหลักทรัพย ตองมีทุนจดทะเบียนไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนด และจะตองรวมทุน
หรือมีขอตกลงรับการถายทอดวิชาการกับสถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ ถือที่มีชื่อเสียงของ
ตางประเทศ ปจจุบันนี้ประเทศไทยมีสถาบันประเภทนีจ้ ัดตั้งขึ้นแลว คือ The Thai Rating
and Information Service Co., Ltd. หรือ TRIS และ The Fitch
Ratings (Thailand) Ltd.
สัญญาซื้อขายลวงหนา (futures หรือ futures contract)
สัญญาซื้อขายสินคาที่กําหนดสงมอบสินคากันในอนาคตตามราคาที่ระบุไว ณ วันทําสัญญา สัญญา
ซื้อขายลวงหนานี้จะกําหนดรายการที่สําคัญไวในสัญญา (เชน ประเภทและคุณภาพของสินคา
จํานวนสินคาใน 1 สัญญา กําหนดวันสงมอบและวิธีการสงมอบ เปนตน) อยางเปนมาตรฐาน และ
มีตลาดรองไวใหซื้อขายเปลีย่ นความเปนเจาของสัญญาดวย ตัวอยางเชน สัญญาซื้อขายเงินตรา

ตางประเทศลวงหนา (currency futures) สัญญาซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลลวงหนา
(government bond futures) และสัญญาซื้อขายดัชนีหุนลวงหนา (stock index
futures) เปนตน ผูซื้อและผูขายสัญญาซื้อขายลวงหนามีพันธะตองรับมอบ-สงมอบสินคากัน
ตามเงื่อนไขในสัญญา เมื่อสัญญาซื้อขายลวงหนานั้นถึงกําหนดสงมอบ
สมาคมบริษัทจดทะเบียน (The Listed Companies Association)
สมาคมที่บริษัทจดทะเบียนรวมกันจัดตั้งขึน้ เพื่อเปนศูนยรวมของบริษัทจดทะเบียนในการให
ความเห็นตาง ๆ ตอการดําเนินงานและการพัฒนาตลาดทุนไทย ใหความรวมมือและประสานงาน
กับองคกรตาง ๆ เพื่อสงเสริมการลงทุนและการเติบโตของตลาดทุนไทย รวมถึงสงเสริมการ
ประกอบพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมของสมาชิกสมาคม สมาคมนี้จดทะเบียนกอตั้งใน พ.ศ.
2532
สิทธิจองซื้อหุนออกใหม (right)
สิทธิที่บริษัทจดทะเบียนมอบใหแกผูถือหุน ของบริษัทในการที่จะจองซื้อหุนสามัญจากการเพิ่มทุน
ของบริษัท ผูถือหุนจะไดสิทธิตามสัดสวนของจํานวนหุน ที่ถือครองอยู ราคาจองซื้อหุนใหมตาม
สิทธิจะต่ํากวาราคาตลาดหรือต่ํากวาราคาที่เสนอขายแกบุคคลทั่วไป (public offering
price) สิทธิที่มอบใหผูถือหุนเดิมนี่จะกําหนดระยะเวลาใหใชสิทธิไวดว ยโดยปกติจะไมเกิน 2
เดือน right ดังกลาวนี้มีชื่อเรียกเต็ม ๆ วา subscription right
สมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย (The Securities Analyst Association)
สมาคมที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพยจัดตั้งขึน้ เมื่อตนป
2534 จุดประสงคเพื่อสงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาการดานการวิเคราะหหลักทรัพยและ
การเงิน เสริมสรางมาตรฐานจรรยาบรรณและคุณภาพของนักวิเคราะหหลักทรัพย เพื่อการ
เจริญกาวหนาของตลาดทุนไทย สมาคมนีจ้ ัดอบรมโครงการ CFA (Chartered
Financial Analyst) ของสหรัฐอเมริกา โครงการ ClSA (Certifiecd
Investment and Securities Analyst) ซึ่งเปนหลักสูตร CPF ในภาคภาษาไทย
และโครงการ Mini-CISA ซึ่งเปนหลักสูตรระยะสัน้ สําหรับนักวิเคราะหรุนใหมที่ยังไมมี
ประสบการณ

ห

หนังสือชี้ชวน (prospectus)
เอกสารที่บริษัทผูเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนทั่วไปตองจัดทําขึน้ เพื่อเปดเผยขอมูลแสดง
รายละเอียดเกีย่ วกับบริษัท และรายละเอียดของการเสนอขายหลักทรัพยครั้งนั้น หนังสือชี้ชวน
จะตองแสดงขอมูลลักษณะธุรกิจของบริษทั โครงการในอนาคต โครงสรางการบริหารงานผูบริหาร
บริษัท ขอมูลทางการเงิน ผลประกอบการในอดีตและทีค่ าดการณวาจะเปนไปในอนาคตประเภท
ของหุนที่เสนอขาย จํานวนหุน มูลคาที่ตราไว ราคาเสนอขาย และวันเวลาที่ใหจองซื้อหุน ขอมูลใน
หนังสือชี้ชวนมีความสําคัญตอผูลงทุนที่จะใชประกอบการวิเคราะหและตัดสินใจลงทุนในหุนนัน้
รางหนังสือชี้ชวนของบริษัทจะตองผานการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย กอนจัดทําเผยแพรใหประชาชนจองซื้อหุน
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
เอกสารที่ บลจ. จัดทําขึ้นเพือ่ ชี้ชวนใหผูลงทุนศึกษาขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม โดยหนังสือชี้ชวน
จะมี 2 สวนคือ สวนสรุปขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบ และสวนขอมูลโครงการ และตองมี
รายละเอียดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
หุนชั้นดี (blue chip)
หุนสามัญของบริษัทที่เปนทีร่ ูจักกวางขวาง เปนบริษัทที่สามารถทําผลกําไรใหเติบโตและจายปน
ผลไดตอเนื่องมายาวนาน อีกทั้งมีชื่อเสียงในดานคุณภาพของผูบริหาร สินคา และการใหบริการ
หุนสามัญ (common stock)
หลักทรัพยที่บริษัทออกจําหนายเพื่อระดมเงินทุนมาดําเนินกิจการ ผูถือหุนสามัญมีสิทธิรวมเปน
เจาของบริษัท มีสิทธิออกเสียงลงมติในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัท รวมตัดสินใจ
ในนโยบายการดําเนินงานของบริษัท และรวมตัดสินใจในปญหาสําคัญของบริษัทผูถือหุนสามัญจะ
ไดรับผลตอบแทนในรูปเงินปนผล (dividend) เมื่อราคาหุนเพิ่มสูงขึ้นตามศักยภาพของบริษัท
และมีโอกาสไดรับสิทธิจองซื้อหุนออกใหม (right) เมื่อบริษัทเพิ่มทุนขยายกิจการ หากบริษัท
เลิกกิจการ ก็จะไดรับสวนแบงในสินทรัพยของบริษัทจากยอดสุทธิหลังจากชําระคืนเจาหนีแ้ ละ
พันธะตาง ๆ หมดแลว หุนสามัญมีอีกชื่อหนึ่งวา ordinary share
หนวยงานดูแลการปฏิบัติงานของสมาชิก (compliance unit)
ตลาดหลักทรัพยกําหนดใหบริษัทสมาชิกแตละแหงจัดตั้ง
หลักเกณฑเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (net capital rule: NCR)

เงินกองทุนสภาพคลองของบริษัท หมายถึง สินทรัพยสภาพคลองของบริษัทหักดวยหนี้สินรวมของ
บริษัทนั้น เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ หมายถึง เงินกองทุนสภาพคลองหักดวยคาความเสี่ยง ไดมี
การกําหนดหลักเกณฑเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิขึ้นมาใชก็เพื่อเปนการเพิ่มมาตรฐานเกีย่ วกับ
ฐานะความมั่นคงทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย และเพื่อสรางความมั่นใจวาบริษทั หลักทรัพยจะ
ดํารงสินทรัพยสภาพคลองใหเพียงพอที่จะจายคืนหนี้สินแกลูกคาเมื่อบริษัทประสบปญหาทาง
การเงิน
หลักทรัพยในครอบครอง (portfolio)
หลักทรัพยทั้งหมดในความครอบครองของผูลงทุนรายใดรายหนึ่ง ทั้งนี้จะตองประกอบดวย
หลักทรัพยจํานวนตั้งแต 2 ชนิด หรือ 2 บริษัทขึ้นไป จุดประสงคของการสราง portfolio ก็
เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนดวยการกระจายลงทุนในหลักทรัพยหลายบริษัทหรือหลายประเภท
หุนบุริมสิทธิ (preferred stock)
หลักทรัพยประเภทที่ผูถือมีสวนรวมเปนเจาของบริษัทเชนเดียวกับหุน สามัญ แตผูถือหุนบุริมสิทธิ
จะมีสิทธิพิเศษอื่น เชน ไดรบั เงินปนผลในอัตราที่กําหนดไวแนนอน มีสิทธิไดรับเงินปนผลกอนผู
ถือหุนสามัญ และมีสิทธิในสินทรัพยของบริษัทกอนผูถือหุนสามัญในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการ (การ
จะมีบุริมสิทธิใด ๆ ตองกําหนดระบุไวบนหุนบุริมสิทธิ) โดยทั่วไปผูถือหุนบุริมสิทธิจะไมไดรับ
สิทธิลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผูถือหุน

อ
อัตราสวนการจายปนผล (dividend pay - out ratio)
สวนของกําไรสุทธิที่ไดนํามาจายเปนปนผลแกผูถือหุนโดยคิดเปนอัตรารอยละ มีสูตรในการ
คํานวณดังนี้อตั ราสวนการจายเงินปนผล = มูลคาปนผลตอหุน / กําไรสุทธิตอหุน * 100
อัตรามารจินเริ่มแรก (initial margin rate)
เปนอัตราการวางเงินหลักประกันกอนที่ลูกคาจะซื้อหลักทรัพยดว ยเงินกูหรือขายชอรต ในการ
วางเงินประกันเริ่มแรกนี้ มูลคาที่ลูกคานํามาวางเมื่อเทียบกับยอดหลักทรัพยที่ซื้อหรือที่ขายชอรต
แลวจะตองไมต่ํากวาเกณฑ initial margin rate ที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด เชน initial
margin rate เทากับ 40% หากลูกคาจะซื้อหุนมูลคา 1,000,000 บาท จะตองวางเงินมาร
จิน 400,000 บาทเปนหลักประกัน
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