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  คําศัพทเศรษฐกิจ การเงนิ การคลัง ฉบับประชาชน 
 

กรอบความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน  
(ASEAN Framework Agreement on Services: 
AFAS) 

ความตกลงระหวางสมาชิกอาเซียน เพื่อขยายความ
รวมมือดานบริการและเปดเสรีการคาบริการระหวาง
ประเทศสมาชิกอาเซียนใหมากขึ้นเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการใหบริการและเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขนักับประเทศนอกกลุม รวมทัง้เพื่อลด
อุปสรรคในการคาบริการระหวางประเทศสมาชิก และ
เพื่อเปดเสรีการคาบริการภายในกลุมสมาชิกอาเซียนให
มากกวาที่แตละประเทศมีพนัธกรณีการเปดเสรีใน 
WTO กลาวคอื เปนขอผูกพนัลักษณะ GATS-plus ทั้งนี้
อาเซียนมีวิสัยทัศนที่จะยกเลกิขอกีดกนัการคาบริการ
ระหวางในทกุสาขาบริการภายในป พ.ศ. 2563  
คนควาขอมูลเพิ่มเติมที:่ 

http://www.aseansec.org/6628.htm 
กลุมประเทศสมาชิกใหมของอาเซียน กัมพูชา ลาว พมา 
และเวียดนาม 
(Cambodia-Laos-Myanmar-Viet Nam: CLMV) 

ประเทศสมาชิกใหมของอาเซียนไดแก กมัพูชา ลาว 
พมา และเวียดนาม โดยประเทศสมาชิกเดิมอาเซียน 6 
ประเทศ ไดใหความชวยเหลือทางวิชาการแบบใหเปลา
กับประเทศสมาชิกใหม CLMV มีแผนการดําเนินงาน
ใน 4 สาขา ไดแก 

(1) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
(2) การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 
(3) ดานการพฒันาบุคลากร 

  (4) ดานโครงสรางพื้นฐาน  
กลุมประเทศอุตสาหกรรมชัน้นํา 7 ประเทศ  
(Group of Seven: G7) 

กอตั้งในปพ.ศ. 2518 ประกอบดวย สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ แคนาดา ฝร่ังเศส เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุน มี
การประชุมสุดยอดเปนประจาํทุกป โดยมีเปาหมายเพื่อ
หารือดานเศรษฐกิจมหภาค การคาระหวางประเทศ 
และความสัมพันธของประเทศในกลุม G7 ตอประเทศ
กําลังพัฒนา 

กลุมประเทศอุตสาหกรรมชัน้นํา 8 ประเทศ  
(Group of Eight: G8) 

เดิมคือ G7 (Group of Seven) ประกอบดวย 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ฝร่ังเศส เยอรมนี อิตาลี 
และญี่ปุน แตตอมาไดเพิ่มสมาชิกใหม คือ รัสเซีย เขา
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มาเมื่อ พ.ศ. 2540 
กองทุนการเงนิระหวางประเทศ 
(International Monetary Fund : IMF) 

องคกรที่รัฐบาลของกลุมประเทศพันธมิตรไดรวมกอตัง้
ขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงคเพื่อดูแล
เสถียรภาพของระบบการเงนิระหวางประเทศ อันจะ
เอื้ออํานวยตอการขยายตวัของการคาโลก และเปน
พื้นฐานสําหรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจและการลงทุน
ในชวงภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก IMF เร่ิมดําเนินการ
เมื่อป 2489 (ค.ศ. 1946) มีสํานักงานใหญอยูที่กรุง
วอชิงตัน ดีซี และมีฐานะเปนทบวงการชํานัญพิเศษของ
สหประชาชาต ิ

กองทุนความรวมมือเศรษฐกิจโพนทะเล 
(Overseas Economic Cooperation Fund : OECF) 

เปนหนวยงานของรัฐบาลญี่ปุน ตั้งขึ้นในป 2504 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือดานการเงินแก
ประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีย 
โดยแบงเปนความชวยเหลือที่ใหกับรัฐบาลและ
หนวยงานของรัฐบาลและความชวยเหลือที่ใหกับบรษิัท
ญ่ีปุนที่มีการดาํเนินโครงการในตางประเทศ ปจจุบัน
กองทุนดังกลาวไดเปลีย่นสภาพเปนธนาคารเพื่อความ
รวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (Japan Bank for 

International Cooperation: JBIC) 
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพฒันาระบบสถาบันการเงิน 
หรือ กองทุนฟนฟ ู
(Financial Institutions Development Fund: FIDF) 

กองทุนฯ จดัตัง้ขึ้นตามพระราชกําหนดแกไข
พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย เมื่อวันที ่27 
พฤศจิกายน 2528  โดยมีเจตนารมณเพื่อดําเนิน
มาตรการใหความชวยเหลือในทางการเงนิเพื่อฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ใหมีความมั่นคงและ
เสถียรภาพ   

กองทุนรวม 
(Mutual Fund) 

กองทรัพยสินที่จัดตั้งและบริหารโดยบริษทัหลักทรัพย
จัดการกองทนุรวมหรือเรียกยอ ๆ วา "บลจ." มี
วัตถุประสงคที่จะนําเงินที่ไดจากการจําหนายหนวย
ลงทุนแกผูลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพยประเภทตาง ๆ 
ที่ใหผลตอบแทนและมีความเสี่ยงในการลงทุน
แตกตางกันไป อาทิเชน ลงทุนในหุนทุนทีจ่ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตราสารทาง
การเงินประเภทตาง ๆ เปนตน เพื่อใหผูลงทุนไดรับ
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ผลตอบแทนในรูปเงินปนผลหรือกําไรจากการขาย
หนวยลงทุน  

กองทุนรวมตราสารแหงหนี ้ 
(General Fixed Income Fund) 

กองทุนรวมทีน่ําเงินไปลงทนุในตราสารแหงหนี ้เชน 
พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋ว
แลกเงิน หุนกู เปนตน โดยจะไมลงทุนในหุนหรือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 

กองทุนรวมผสม  
(Balanced Fund) 

กองทุนรวมทีม่ีวัตถุประสงคที่จะดํารงอัตราสวนการ
ลงทุนในหรือมีไวซ่ึงตราสารแหงทุนในขณะใด
ขณะหนึ่ง ไมเกินรอยละ 65 และไมนอยกวารอยละ 35 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ดังนั้น 
กองทุนรวมผสมจะลงทุนทัง้ในตราสารแหงทุนและ
ตราสารแหงหนี้ 

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  
(Retirement Mutual Fund : RMF)  
 

กองทุนรวมทีจ่ัดตั้งขึ้นโดยมวีัตถุประสงคในการ
สงเสริมการออมระยะยาวเพือ่การการเลี้ยงชีพของผูถือ
หนวยลงทุน โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถนําเงินที่จาย
เขากองทุนรวมไปหักคาลดหยอนในการคํานวณภาษี
เงินไดตามจํานวนทีก่รมสรรพากรกําหนด 

การกอหนี้    
 

การกูเงินของสวนราชการและรัฐวิสาหกจิจากแหลง
เงินกูในประเทศและตางประเทศ ทั้งที่รัฐบาลค้ําประกัน
และไมค้ําประกัน การเชาซื้อและการใชสินเชื่อดวยการ
ผอนชําระ ทั้งนี้ ไมรวมหนี้ในประเทศที่รัฐวิสาหกจิกู
เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวยีนในการดําเนินงาน 

การกีดกันการคาท่ีไมใชภาษ ี
(Non-Tariff  Barriers : NTBs) 

การกีดกนัการคา โดยใชมาตรการอื่นซึ่งไมใชอากร          
ขาเขา เชน การกําหนดโควตานําเขา  การกําหนด
มาตรฐานสุขอนามัย  การอุดหนุนการสงออก  การทุม
ตลาด  และการขอใบอนุญาตสิทธิการนําเขา เปนตน   

การกูเงินจากแหลงใหม 
(Refinance) 
 

การกูเงินจากแหลงใหมที่มีเงือ่นไขเงินกูดีกวาแหลงเดิม
เพื่อนําไปใชคนืแหลงเงนิกูเดิม ซ่ึงเปนการลดตนทุนการ
กูเงิน 

การขยายระยะเวลาเงินกู 
(Roll Over) 

การขยายระยะเวลาเงินกูออกไปอีกหลังจากที่เงินกูนัน้
ไดครบกําหนดชําระคืนตนเงิน ทั้งนี้ เพื่อใหเงินกู
ดังกลาวมีระยะเงินกูสอดคลองกับระยะคืนทุนสําหรับ
โครงการลงทุนหนึ่ง ๆ  
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การขาดดุล  
(Deficit) 

การที่เงินไหลออกมากกวาไหลเขา หรือรายจายมากกวา
รายได ซ่ึงมักจะอยูในรูปของการขาดดุลบญัชี
เดินสะพดั การขาดดุลการคา และการขาดดุล
งบประมาณของรัฐบาล 

การควบกิจการ  
(Merger) 

การที่บริษัทตัง้แต 2 บริษัทขึ้นไป รวมกิจการเขา
ดวยกัน โดยผลของการรวมอาจเกิดเปนบริษัทใหม 
หรือคงเหลือเปนบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพียงบริษัทเดียว
ก็ได 

การเงินระดับฐานราก 
(Microfinance) 

กิจกรรมทางการเงินที่เนนใหความชวยเหลือแก
ประชาชนผูมีรายไดนอยหรือวิสาหกิจรายยอย 
(Microenterprise) 

การจัดอันดับความนาเชื่อถอื 
(Credit rating) 

การประเมินคณุภาพและความเสี่ยงของตราสารทาง
การเงิน และความสามารถของผูออกตราสารในการ
ชําระคืนเงินตนและดอกเบีย้ตามเงื่อนไขและเวลาที่
กําหนด ซ่ึงการจัดอันดับความนาเชื่อถือจะเปน
ความเหน็ของบริษัทจัดอันดบัความนาเชื่อถือแตละแหง 
ซ่ึงบริษัทจัดอนัดับความนาเชื่อถือจะนําผลการจัด
อันดับเผยแพรแกผูลงทุนเปนสัญลักษณหรือตัวเลขและ
เครื่องหมายระบุช้ันหรืออันดบัความนาเชื่อถือซ่ึงเปน
ขอมูลที่ผูลงทุนใชประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 

การชดเชยคาภาษีอากร  
(Tax Compensation) 

มาตรการที่ชวยเหลือผูสงออก โดยลดภาระคาภาษีอากร
ที่แฝงอยูในวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคาสงออก สินคา
ที่อยูในขายจะไดรับเงินชดเชยเปนไปตามระเบียบที่
กําหนดไว ตาม พระราชบัญญัติชดเชยคาภาษีอากร
สินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2544 

การชําระคืนหนี้กอนครบกําหนด 
(Prepayment) 
 

การชําระคืนหนี้กอนครบกําหนดอายุ โดยการนํา
งบประมาณของรัฐบาลหรือรายไดรัฐวิสาหกิจมาชําระ
คืน เพื่อลดยอดหนี้สาธารณะและลดภาระดอกเบี้ยใน
อนาคต 

การเชาซื้อ  
(Hire-Purchase) 

การซื้อทรัพยสินโดยการทยอยจายคาทรัพยสินรวม
ดอกเบี้ยเปนรายงวด โดยผูเชาซื้อมีสิทธิใชประโยชน
จากทรัพยสินนั้น และเมื่อจายครบจํานวนเงินและ
ระยะเวลาตามสัญญาเชาซื้อ ผูเชาซื้อจะไดเปนเจาของ
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ทรัพยสินนั้น 
การเชาแบบลสีซิ่ง  
(Leasing) 

การเชาทรัพยสินเพื่อนําไปใชประโยชน เชน นําไป
ประกอบธุรกจิ โดยจะตองจายคาเชาเปนรายงวด และ
เมื่อส้ินสุดสัญญา ผูเชามีสิทธิเลือกที่จะซื้อทรัพยสินที่
เชาหรือสงคืนทรัพยสินนั้นแกผูใหเชาก็ได 

การซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา    
 

การซื้อเงินตราตางประเทศ ณ เวลาปจจุบนัที่ราคา
สําหรับการสงมอบในวนัขางหนา โดยการชําระเงิน
และการสงมอบจะทําในวนัที่ครบกําหนดสัญญา
โดยทั่วไปแลวจะกําหนดสงมอบในระยะเวลา หนึ่ง
เดือน สามเดือน หกเดือน หนึ่งป หรือยาวกวาหนึ่งปก็
ได แลวแตจะตกลงกัน  

การทุมตลาด 
(Dumping) 

การที่ผูสงออกของประเทศหนึ่งสงสินคาออกไป
จําหนายยังอกีประเทศหนึ่งในราคาที่ต่ํากวาราคาที่
จําหนายในประเทศของตน หรือ ในราคาที่ต่ํากวา
ตนทุนการผลิต 

การบริหารหนี้สาธารณะ 
 

การกอหนี้โดยการกูหรือการค้ําประกัน การชําระหนี้ 
การปรับโครงสรางหนี้และการดําเนินการอื่นที่
เกี่ยวของกับหนี้สาธารณะ 

การประกันสินเชื่อท่ีอยูอาศัย  
(Mortgage  Insurance) 

การทําธุรกรรมประกันประเภทหนึ่งที่มีอยูในประเทศ
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และในยุโรปบางประเทศ โดยมี
แนวคดิหลักของระบบดังกลาว คือ จะมนีิตบิุคคลที่ทํา
หนาที่คลายบริษัทประกันเขามารับประกัน (รับความ
เสี่ยง) สินเชื่อที่อยูอาศัย โดยผูที่ขอรับบริการดังกลาว
จะตองเสียคาเบี้ยประกนั (Premium) ใหกับบุคคลนั้นๆ 
ดังนั้น เมื่อเกิดกรณีที่ผูขอกูไมสามารถชําระหนีไ้ด นิติ
บุคคลดังกลาวก็จะทําหนาทีชํ่าระหนีแ้ทนผูกู 

การประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน 
(Senior Economic Officials Meeting : SEOM)  

การประชุมเจาหนาที่อาวุโสระดับปลัดกระทรวงดาน
เศรษฐกิจของอาเซียน ซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบดูแลความ
รวมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนทั้งหมด และรายงาน
ผลโดยตรงตอรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ทั้งนี้
การประชุม SEOM กําหนดใหมีขึ้นทกุๆ 3 เดือน 
เพื่อใหการปฏิบัติงานของอาเซียนมีความตอเนื่อง 
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การประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา  
(United Nations Conference on Trade and 
Development : UNCTAD) 

องคการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติตั้งขึ้นในป พ.ศ.
2507 ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด มี
วัตถุประสงคเพื่อกระตุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และการพัฒนา โดยเฉพาะประเทศกําลังพฒันาและ
สงเสริมใหประเทศเหลานี้ไดเขาเปนสวนหนึ่งของ
ระบบเศรษฐกจิโลกอยางเทาเทียมกับประเทศที่พัฒนา
แลว 
คนควาขอมูลเพิ่มเติมที่ http://www.unctad.org/ 

การประชุมเอเชีย-ยุโรป: อาเซม 
(Asia-Europe Meeting : ASEM) 

เวทีการประชมุและหารือรวมกันระหวางประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป 15 ประเทศ (ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ อิตาลี 
ไอรแลนด ลักแซมเบิรก เนเธอรแลนด โปตุเกส สเปน 
สวีเดน และสหราชอาณาจกัร) และคณะกรรมาธิการ
ยุโรป กับกลุมประเทศอาเซียน+3  (บรูไนดารุสซาลาม 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทยและ
เวียดนาม) รวมทั้ง จีน ญ่ีปุน และสาธารณรัฐ เกาหลี 
เพื่อหารือแนวทางสงเสริมความรวมมือดานการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรมระหวางภมูิภาคเอเชีย-
ยุโรปใหแนนแฟนยิ่งขึ้น 
คนควาขอมูลเพิ่มเติมที:่ 
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/asem/intr
o/index.htm 

การประมูลในตลาดตราสารหนี้ภาครัฐ  
(Bidding) 

การประมูลโดยใชอัตราดอกเบี้ย หรืออัตราผลตอบแทน
เปนเกณฑตดัสินผลประมูล เชน การประมลูพันธบัตร
รัฐบาล ผูที่เสนออัตราผลตอบแทนต่ําที่สุดจะไดรับการ
จัดสรรพันธบัตร  

การประมูลในตลาดตราสารหนี้ภาครัฐ ผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส 
(E-Bidding) 

การประมูลตราสารหนี้รัฐบาล ผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ภายใตระบบที่ตัวแทนจําหนายกําหนด
ขึ้น โดยไดรับความเหน็ชอบจากกระทรวงการคลัง 

การประหยัดจากการขยายการผลิต  
(Economies of Scale) 
 

เมื่อผลิตมากขึ้น ทําใหตนทนุเฉลี่ยลดลง ซ่ึงทําใหธุรกิจ
ใหญไดเปรียบธุรกิจเล็กในเรื่องตนทุนเฉลี่ยต่ํา 
(แตธุรกิจใหญก็มีขอเสียเปรยีบธุรกิจเล็กในบางเรื่อง) 
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การประหยัดจากการเนนความรวดเร็ว 
(Economy of Speed) 

การประหยัดจากการเนนความรวดเร็ว เพื่อใหสามารถ
แขงขันได  

การประหยัดจากการผลิตสนิคา 
(Economies of Scope) 

การประหยัดจากการผลิตสินคาหรือบริการหลายอยาง 
เปนการผลิตสินคาหลายอยาง ทําใหตนทนุเฉลี่ยลดลง 
เนื่องจากใชปจจัยบางอยางรวมกันได โดยเสียคาใชจาย
เพิ่มเล็กนอย หรือไมเพิ่มเลย หรือสามารถใชวัสดุเหลือ
ใชที่จะตองทิ้ง นํามาผลิตตอ ก็ไดผลผลิตอีกอยาง นํามา
ขายไดรายไดเพิ่มมากกวาตนทุนที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย 

การปรับโครงสรางหนี ้
(Debt Restructuring) 
 

การดําเนนิการจัดการโครงสรางหนี้สาธารณะ โดยใช
เครื่องมือทางการเงินและโอกาสที่ตลาดการเงิน
เอื้ออํานวยในการทํา Prepayment   Roll over  
Refinancing   และ Swap Arrangement มีวตัถุประสงค
เพื่อลดตนทุนการกูเงินภายใตกรอบความเสี่ยงที่
เหมาะสม  

การปนหุน  
(Securities  Manipulation) 

การซื้อขายหลักทรัพยใด ๆ โดยบุคคลหรือกลุมบุคคล
เพื่อสรางสภาพการซื้อขายใหผิดไปจากภาวะที่เปนจริง
โดยเจตนาใหผูอ่ืนซื้อหรือขายหลักทรัพยดวยความ
เขาใจผิด การกระทําดังกลาวนี้ถือเปนความผิดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 ซ่ึงมีบทกําหนดโทษไวดวย 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
(Privatization) 
 

การเพิ่มบทบาทของเอกชนในการบริหารรัฐวิสาหกจิ 
โดยรูปแบบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มีอยูอยางนอย 7 
รูปแบบ ไดแก 1) การทําสัญญาจางเอกชนให
บริหารงาน (Contract-out)  2) การทําสัญญาใหเอกชน
เชาดําเนนิการ (Lease Contract)  3) การใหสัมปทาน
ภาคเอกชน (Concession)  4) การกระจายหุนในตลาด
หลักทรัพย  5) การรวมลงทุนกับภาคเอกชน (Joint-
Venture)  6) การใหเอกชนลงทุนดําเนนิการแตรัฐรับ
ซ้ือผลผลิต  และ 7) การจําหนายจายโอนและยุบเลิก
กิจการ (Trade Sale and Liquidation)   

การแปลงสนิทรัพยเปนทุน 
(Securitization) 

การบริหารจัดการทรัพยสินของภาครัฐที่มีการอนุญาต
ยินยอมหรือมอบใหประชาชนครอบครองใชประโยชน
อยู  และทรัพยสินของภาคเอกชนบางประเภทให
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สามารถนําทรัพยสินนัน้ๆ มาขอกูเงินสด เพื่อให
ประชาชนไดเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบ 

การแปลงหนี ้
(Swap) 

การแปลงหนี้ ซ่ึงสามารถดําเนินการได 2 วิธี คือ  
(1) การแปลงสกุลเงินหนึ่งไปอีกสกุลหนึ่ง ( Cross 

Currency Swap) เชน การแปลงหนี้จากสกลุเงินเยนเปน
บาท  

(2) การแปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) 
เชน การแปลงอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่เปนอัตราดอกเบี้ย
แบบลอยตัว 

การผิดนดัชาํระหนี้  
(Default) 

การที่ลูกหนี้ผิดนัดการชําระหนี้คืนแกเจาหนี้ตามงวด
เวลาที่ไดระบไุวในสัญญา ซ่ึงรวมถึงการผิดนัดชําระคนื
เงินตน หรือดอกเบี้ย หรือเงินตนและดอกเบี้ย ก็ได 

การผูกพันงบประมาณขามป รายการงบประมาณรายจาย ซ่ึงจะตองทําสัญญากอหนี้
ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปตอๆ ไป โดยวงเงิน
ผูกพันดังกลาวจะรวมเงนิเพือ่เหลือเผ่ือขาดไวดวยแลว 
ทั้งนี้ เปนไปตามหลักการที่กาํหนดไวในมาตรา 23 แหง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 

การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 
(Economic Integration) 

การที่รัฐบาลประเทศตั้งแต 2 ประเทศขึ้นไป ตกลงนํา
ระบบเศรษฐกจิของตนมาเชือ่มกัน เพื่อเสรมิสรางและ
รักษาประโยชนทางเศรษฐกจิ โดยการยกเลิกการเรียก
เก็บภาษีศุลกากรและมาตรการอื่นๆ ที่เปนอุปสรรค ทาง
การคาใหแกกนัและกนัรวมทั้งอาจใชนโยบายตางๆ 
รวมกัน การรวมกลุมทางเศรษฐกิจอาจจําแนกออกได
หลายรูปแบบ เชน เขตการคาเสรี สหภาพศุลกากร ตลาด
รวม และสหภาพเศรษฐกจิ 

การลงทุน  
(Investment) 
 

การใชจายเพื่อทําใหเกิดการผลิตสินคาและบริการใน
อนาคตเพิ่มขึน้ ทั้งนี้รายจายในการลงทุนประกอบดวย
รายจายในการกอสราง รายจายในการซื้อเครื่องมือ
เครื่องจักรใหม และสวนเปลี่ยนแปลงมูลคาสินคา
คงเหลือ  

การลงทุนภาคเอกชน  
(Private Investment)  
 

การใชจายของภาคเอกชนเพือ่ใชในการสรางเครื่องมือ
การผลิตสินคาและบริการ หรือสรางรายไดใหเกิดขึ้น
ในอนาคต เชน การกอสราง การซื้อเครื่องมือเครื่องจักร 
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เปนตน ซ่ึงเปนองคประกอบหนึ่งในผลิตภัณฑมวลรวม
ประเทศดานรายจาย 

การวางงานโดยสมัครใจ  
(Voluntary Unemployment) 

สถานการณของคนงานที่เปนฝายตัดสินใจเลิกทํางาน 
เมื่อระดับคาจางลดลง ซ่ึงเห็นวาไมคุมคากบัเวลา 

การวางแผนภาษี  
(Tax Planning) 

การจัดการขององคกรธุรกิจหรือบุคคลในการที่จะลด
ภาระภาษีใหเหลือนอยที่สุด  โดยอยูภายใตขอบขายของ
กฎหมายภาษ ี

การวาจางแบบเหมาเบ็ดเสร็จ  
(Turnkey) 

การที่รัฐบาลวาจางใหเอกชนดําเนินการกอสราง  จัดหา
เงินลงทุนเพื่อการดําเนนิงาน และ เมื่อกอสรางแลวเสร็จ
รัฐบาลจะรับมอบทรัพยสินและชําระคืนเงนิในการ
ดําเนินโครงการดังกลาว 

การหลบเลี่ยงภาษี  
(Tax Avoidance) 

การใชชองโหวของกฎหมายภาษี เพื่อเล่ียงภาษหีรือเสีย
ภาษีใหนอยลง โดยอาศัยการตีความกฎหมายภาษีให
เปนประโยชนตอผูเสียภาษี ทั้งที่อาจขัดกบัเจตนารมณ
ของกฎหมายภาษีนัน้ๆ 

การหลีกหนีภาษี  
(Tax Evasion) 

การเจตนาไมปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอยางเห็นไดชัดวา
ผิดกฎหมาย ซ่ึงนอกจากจะมคีวามผิดทางแพง คือ ตอง
เสียภาษใีหครบ ชําระเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแลว ยังอาจมี
ความผิดทางอาญาดวย 

การใหสิทธิประโยชนทางดานภาษีศุลกากรในกรอบ
ของอาเซียน  
(ASEN Integration System of Preferences: AISP) 

โครงการที่สมาชิกอาเซียนเดมิ (บรูไน อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟลิปปนส ไทย สิงคโปร) ใหสิทธิประโยชน
ทางภาษีทีใ่หกบัสมาชิกอาเซียนใหม (กัมพชูา ลาว พมา 
และเวียดนาม) ซ่ึงอัตราภาษอียูในระหวาง 0-5 % 
ระยะเวลาการใหสิทธิประโยชนเร่ิมตั้งแต 1 มกราคม 
2002 ถึง 31 ธันวาคม 2009 

การออมชั้นท่ี1  
(1st Pillar) 
 

การออมภาคบงัคับเพื่อสรางหลักประกนัและความ
มั่นคงในการดาํรงชีวิต เพื่อใหมีระดับรายไดหลัง
เกษยีณอยางนอยไมไหตกไปสูความยากจน เชน 
กองทุนประกนัสังคมกรณีชราภาพ 

การออมชั้นท่ี2  
(2nd Pillar) 

การออมภาคบงัคับ เพื่อใหมรีายไดหลังเกษียณ เมื่อรวม
กับการออมชัน้ที่ 1 แลว อยูในระดบัที่มีคุณภาพชวีิตทีด่ ี
เชน กองทุนบาํเหน็จบํานาญขาราชการ 

การออมชั้นท่ี3  การออมภาคสมัครใจเพื่อใหรายไดหลังเกษียณ เมื่อรวม
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(3rd Pillar) กับการออมชัน้ที่ 1 และ 2 แลว อยูในระดบัที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดยีิ่งขึ้นอีก เชน กองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

การอุดหนุน 
(Subsidies) 

มาตรการที่รัฐบาลใหความชวยเหลือแกผูผลิตหรือผู
สงออก เพื่อชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
สินคาหรือบริการ 

กําลังแรงงาน  
(Labor Force)  

กําลังแรงงาน ไดแก บุคคลทุกคนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป 
ซ่ึงในสัปดาหแหงการสํารวจมีงานทํา หรือวางงาน หรือ
รอฤดูกาลที่เหมาะสมเพื่อที ่จะทํางานและตามปกติจะ
ทํางานโดยไมไดรับสิ่งตอบแทนในไรนาเกษตรหรือ
ธุรกิจซึ่งทํากิจกรรมตามฤดูกาลโดยมีหัวหนาครัวเรือน
หรือ สมาชิกคนอื่น ๆ ในครวัเรือนเปนเจาของหรือ
ผูดําเนินการ 

กิจกรรมกึ่งการคลัง  
 (Quasi Fiscal Activities : QFA) 

การดําเนนิกิจกรรม หรือนโยบายรัฐบาลผานหนวยงาน
อ่ืนที่ไมใชรัฐบาล เชน ธนาคารกลาง สถาบันการเงิน
เฉพาะกจิ และรัฐวิสาหกจิ ซ่ึงรัฐบาลสามารถเขาไป
แทรกแซงในกระบวนการตดัสินใจของฝายบริหารใน
หนวยงานอืน่ได เพื่อใหมีการดําเนินนโยบายตามที่
รัฐบาลตองการโดยรัฐบาลไมตองเสนองบประมาณ
ผานรัฐสภา แตอาจจะมีผลกระทบเปนภาระของรัฐบาล
ไดในอนาคต หากการดําเนินการตามนโยบายดังกลาวมี
ความเสียหายเกิดขึ้น เชน  

(1) โครงการบานเอื้ออาทรเปนการใหสินเชือ่
ดอกเบี้ยต่ําแกประชาชนในการซื้อที่พักอาศัยโดยผาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห 

(2)โครงการธนาคารประชาชนเปนการใหสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ําแกประชาชนที่ขาดโอกาสในการเขาถึง
แหลงเงินโดยผานธนาคารออมสิน 

 
กิจการวิเทศธนกิจ 
(Interanational Banking Facilities: IBFs) 

คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหมกีารจัดตั้ง Bangkok 
International Banking Facilities (BIBFs) เมื่อวันที่ 8 
กันยายน พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงการคลังลง
วันที่ 16 กนัยายน 2535 ไดใหคํานิยามกิจการวิเทศธน
กิจไว 2 ประเภท โดยสรุป คือ 1) กิจการวเิทศธนกิจเพื่อ
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การใหกูยืมในตางประเทศ หมายถึงการรับฝากหรือ
กูยืมเงนิตราตางประเทศจากทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ หรือการรับฝากหรือกูยืมเงนิบาทจาก
ตางประเทศ โดยมวีัตถุประสงคเพื่อจะนําไปใหกูยืม
เปนเงินตราตางประเทศในตางประเทศ หรือแกกจิการ
วิเทศธนกจิอื่น 2) กิจการวิเทศธนกิจเพื่อการใหกูยืมใน
ประเทศ หมายถึง การรับฝากหรือการกูยืมเงินตรา
ตางประเทศจากตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะ
นําไปใหกูยมืเปนเงินตราตางประเทศในประเทศไทย 
โดยมีการเบกิถอนเงินกูยืมแตละครั้งไมต่ํากวาจํานวนที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานเุบกษา 
คนควาขอมูลไดที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/
D/119/10146.PDF 

ขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ  
(North American Free Trade Agreement: NAFTA) 

ขอตกลงในการจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา แคนาดาและเม็กซิโก มีผลใชบังคับเมื่อ
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2537  โดยมวีัตถุประสงคเพื่อขจัด
อุปสรรคทางการคาสินคาและบริการระหวางประเทศ
ภาคี สงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม ขยายโอกาสการ
ลงทุน คุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา แกไขขอ
พิพาททางการคา และสงเสริมความรวมมือไตรภาคี พหุ
ภาคีและความรวมมือในภูมภิาค 

ขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ 
(Regional Trade Arrangements : RTAs) 

ความเขมขนของความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่แตกตาง
กันไป เชน ขอตกลงการใหสิทธิพิเศษทางศลุกากร 
(Preferential Tariff Agreement) สหภาพศลุกากร
บางสวน (Partial Customs -union) เขตการคาเสรี(Free 
Trade Areas) สหภาพศุลกากร (Custom Union)ตลาด
รวม (Common Market) เปนตน 

ขอตกลงวาดวยมาตรการการลงทุนเกี่ยวของกับการคา 
(Trade-Related Investment Measures : TRIMs) 

ขอตกลง TRIM อยูภายใตขอตกลงระหวางกลุม
ประเทศสมาชิกองคการการคาโลก (World Trade 
Organization-WTO) ประเทศสมาชิกมีพันธกรณีที่ตอง
ลด หรือยกเลกิ พิกัดอัตราภาษีศุลกากร และมาตรการที่
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ไมใชภาษี เพื่อนําไปสูเปาหมายการแขงขันเสรี และเปน
ธรรม โดยระบุใหประเทศสมาชิก ตองยกเลิกใช
มาตรการการลงทุนที่กําหนดเงื่อนไข หรือขอจํากัด
เกี่ยวกับการคา เปนเกณฑพจิารณาอนุมัติโครงการ
ลงทุน  

ขอตกลงวาดวยมาตรการอุดหนุนและการตอบโตการ
อุดหนุน  
(Subsidies and Countervailing Measures : SCM) 

ขอตกลง SCM อยูภายใตขอตกลงระหวางกลุมประเทศ
สมาชิกองคการการคาโลก (World Trade 
Organization-WTO) มีหลักเกณฑสําคัญที่เปนขอหาม
สําคัญคือ หามใชมาตรการใดๆ ที่กอเกิดการอุดหนุน
เปนการเฉพาะ มีผลตอความสามารถการสงออก 
(Export Performance) หรือมีผลตอการเลือกใชสินคา
ในประเทศ มากกวาจะใชสินคานําเขา 

ขอมูลเครดิต  ขอเท็จจริงที่บงชี้ถึงตัวลูกคาและคุณสมบัตขิองลูกคาที่
ขอสินเชื่อ  รวมทั้งประวัตกิารขอ การไดรับอนุมัติ
สินเชื่อ และการชําระสินเชื่อของลูกคาที่ขอสินเชื่อ 
ตลอดจนประวัติการชําระราคาสินคาหรือบริการโดย
บัตรเครดิต  

เขตการคาเสรี   
(Free Trade Area: FTA)   

การรวมกลุมทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งอนัเกิดจาก
ขอตกลงระหวางรัฐบาลตั้งแตสองประเทศขึ้นไป ซ่ึงตก
ลงจะยกเลิกภาษีศุลกากรและมาตรการอื่นๆ ที่เปน
อุปสรรคทางการคาใหแกกันและกัน และอาจรวมถึง
การเปดตลาดดานการคาบรกิาร การลงทุน และความ
รวมมือตางๆ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในรูปแบบ
ดังกลาวที่ปรากฏในปจจุบัน  ไดแก เขตการคาเสรี
อาเซียน (AFTA) หรือ สมาคมการคาเสรียุโรป (EFTA) 
เปนตน  

เขตการคาเสรยีุโรปกลาง 
(Central European Free Trade Area : CEFTA)          

การรวมกลุมของประเทศยุโรปกลางเพื่อสงเสริมการคา
เสรีระหวางกลุม ซ่ึงประกอบดวยประเทศสมาชิก 7 
ประเทศคือ ฮังการี โปแลนด สาธารณรัฐเชก และ
สาธารณรัฐสโลวัก สโลวาเนยี โรมาเนีย และสาธารณรัฐ
บัลแกเรีย                                                                            
คนควาขอมูลเพิ่มเติม: http://www.cefta.org/ 

เขตการคาเสรอีาเซียน กลุมประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ไดรวมมือ



 13

(ASEAN Free Trade Area: AFTA)  กันจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน เพื่อสงเสรมิใหการ
คาขายระหวางกันในอาเซียนเปนไปอยางเสรีเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขนัของอาเซียนในฐานะที่เปน
ฐานการผลิตที่สําคัญเพื่อปอนสินคาสูตลาดโลก โดย
อาศัยการเปดเสรีดานการคาและการลดภาษี และ
อุปสรรคขอกีดขวางทางการคาที่มิใชภาษี รวมทั้งการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางภาษีศุลกากรเพื่อเอื้ออํานวยตอ
การคาเสรี  
กลไกการลดภาษีที่สําคัญของ AFTA คือระบบ CEPT 
(Common Effective Preferential Tariff Scheme)  และ
สมาชิกตกลงจะดําเนินการลดอัตราภาษีศุลกากร
ระหวางกันเหลือรอยละ 0-5 ภายในวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2545 รวมทั้งยกเลิกมาตรการที่มิใชภาษี เมื่อมีการ
ไดรับสิทธิประโยชนดานภาษีระหวางกนั ทั้งนี้ยกเวน 
เวียดนาม ลาว พมาและกัมพชูาซึ่งเปนสมาชิกอาเซียน
ชากวาสมาชิกอื่น ๆ จึงไดรับการผอนผันใหเวยีดนาม
ลดอัตราภาษีลงเหลือรอยละ 0-5 ภายในป พ.ศ. 2549 
สวนลาวและพมา ภายในป พ.ศ. 2551 และกัมพูชา 
ภายในป 2553 

เขตการคาเสรีเอเชียใต  
(South Asian Free Trade Area : SAFTA)  

การรวมกลุมทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งที่รัฐบาลเอเชีย
ใต 7 ประเทศ ไดแก เนปาล บังคลาเทศปากีสถาน ศรี
ลังกา ภูฏาน หมูเกาะมัลดฟีส และอินเดียกาํลังวางแผน
รวมกันจัดตั้งขึ้นตามความตกลงวาดวยสิทธิพิเศษทาง
การคาของเอเชียใต (South Asian Preferential Trading 
Arrangement) ปจจุบันประเทศดังกลาวทั้ง 7 ประเทศ 
เปนสมาชิกของสมาคมความรวมมือภูมภิาคเอเชียใต 
(South Asian Association of Regional Cooperation : 
SAARC) 
คนควาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://www.saarc-sec.org 

เขตปลอดอากร 
(Customs Free Zone : FZ) 

มาตรการภายใตกฎหมายของกรมศุลกากร ซ่ึง
กําหนดใหรัฐวิสาหกจิหรือบริษัทมหาชนยื่นคําขอจัดตั้ง
เขตพื้นที่สําหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยก
รรม หรือกิจการอื่นที่เปนประโยชนแกการเศรษฐกิจ
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ของประเทศ โดยตองไมเปนการจัดตั้งเพื่อประโยชน
ของผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากรเพียงรายเดียว
หรือรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ  ถือวาเขตปลอดอากร 
เปนเสมือนเขตนอกราชอาณาจักรไทย คอื ปลอดจาก
ภาระภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีอ่ืนใด 

เขตอุตสาหกรรมสงออก  
(Export Processing Zone : EPZ) 

มาตรการภายใตกฎหมายของการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย โดยจัดเขต พื้นที่เฉพาะเพื่ออํานวย
ความสะดวกแกผูประกอบการสงออก โดยใหนกัลงทุน
ตั้งโรงงานผลิต ผสม ประกอบสินคา เพื่อการสงออก มี
ลักษณะเปนเสมือนเขตนอกราชอาณาจักรไทย คือ 
ปลอดจากภาระภาษีมูลคาเพิม่ ภาษีสรรพสามิต และ
ภาษีอ่ืนใด 

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
(The Securities and Exchange Commission : SEC) 

คณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรพัย พ.ศ. 2535 มีหนาที่วางนโยบาย
สงเสริมและพัฒนา ตลอดจนกํากับดแูลธุรกิจ
หลักทรัพยทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง เชน ตลาด
หลักทรัพย ศูนยซ้ือขายหลักทรัพย ธุรกิจ หรือองคกรที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยการออกหลกัทรัพย
จําหนายของบริษัทตาง ๆ การเขาถือครองหลักทรัพย
เพื่อครอบงํากิจการ (takeover) รวมถึงการปองกันการ
กระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย 
คณะกรรมการนี้มีช่ือเรียกสั้น ๆ วา SEC หรือ ก.ล.ต 

คลังสินคาทัณฑบน 
(Bonded Warehouse) 

สถานที่ที่กรมศุลกากรกําหนดใหเปนเขตพืน้ที่เฉพาะ 
ใหผูประกอบการสามารถนําวัตถุดิบจากตางประเทศ
เขามาผลิต ผสม ประกอบภายในเขตดังกลาว เพื่อเปน
สินคาสําเร็จรูปสงออกตอไป โดยไดรับงดเวนการเก็บ
อากรขาเขาและอากรขาออก  ทั้งนี้ จําแนกคลังสินคา
ทัณฑบนได 7 ประเภท ไดแก 

(1) คลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา   
(2) คลังสินคาทัณฑบนทัว่ไป   
(3) คลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากร 
(4) คลังสินคาทัณฑบนทัว่ไปสําหรับจัดแสดงสินคา

หรือนิทรรศการ (คสท.)   
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(5) คลังสินคาทัณฑบนทัว่ไปสําหรับเก็บน้ํามัน 
(คสน.)   

(6) คลังสินคาทัณฑบนสําหรับอูซอมหรือสรางเรือ   
(7) เขตคลังสินคาทัณฑบนสําหรับประกอบการคา

เสรีที่ปลอดจากภาระทางภาษีอากร 
ความชวยเหลอืทางวิชาการ   
(Technical Assistance : TA) 
 

การใหความชวยเหลือจากแหลงเงินกูทั้งในรูปแบบการ
ใหเงินแบบใหเปลา และการใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
เพื่อชวยเหลือใหความรูกับประเทศที่ไดรับความ
ชวยเหลือทางวิชาการ 

ความตกลงดานทรัพยสินทางปญญา 
(Trade-Related Aspects of  Intellectual Property 
Rights : TRIPs) 

ความตกลงภายใตองคการการคาโลก ซ่ึงมีผลบังคับใช
ในวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ที่กําหนด
มาตรฐานขั้นต่าํ ของการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่
เกี่ยวกับการคา (เชน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมาย
การคา การออกแบบทางอุตสาหกรรม แบบผังภูมิของ
วงจรรวม ความลับทางการคา ส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร) 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดการบิดเบือนและอุปสรรคที่มี
ตอการคาระหวางประเทศและคํานึงถึงความจําเปนที่จะ
สงเสริมใหมีการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
อยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอ และเพื่อใหมั่นใจวา
มาตรการและขั้นตอนการบงัคับสิทธิทางทรัพยสินทาง
ปญญาจะไมเปนอุปสรรคตอการคา 
คนควาขอมูลเพิ่มเติมที่ http://www.ipthailand.org/ 

ความตกลงทวภิาค ี
(Bilateral Agreement) 

ความตกลงระหวางรัฐบาลสองประเทศ เพือ่ใหสิทธิ
ประโยชนเปนพิเศษระหวางกันตามที่ระบใุนความตก
ลง เชน ความตกลงเพื่อการยกเวนการจัดเก็บภาษีซอน
ไทย-โมรอคโค  ความตกลงดานการขนสงทางอากาศ
ระหวางสหภาพยุโรป-จอรเจีย เปนตน 

ความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ  
(General Agreement on Trade in Services: GATS)  
 

ความตกลงระหวางประเทศภายใตกรอบ WTO อันเปน
ผลจากการเจรจาพหภุาคีรอบอุรุกวัยซ่ึงบญัญัติกฎและ
หลักการเกีย่วกับการคาบริการระหวางประเทศให
สมาชิกองคการการคาโลกถือปฏิบัติ เพื่อใหการคา
บริการระหวางประเทศดําเนนิไปดวยความโปรงใส
และเปดเสรีแบบกาวหนาเปนลําดับ 
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คนควาขอมูลเพิ่มเติมที่ http://www.wto.org/ 
ความตกลงทั่วไปวาดวยภาษศุีลกากรและการคา 
(General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) 
 

ความตกลงทั่วไปวาดวยภาษศีุลกากรและการคาฉบับป 
ค.ศ.1947 (พ.ศ. 2490) เปนความตกลงพหุภาคีทีว่าง
กฎเกณฑใหประเทศภาคีถือปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนนิ
นโยบายการคาระหวางประเทศ เพื่อใหการคานั้น
ดําเนินไปโดยเสรีและเปนธรรม เปนประโยชนตอ
เศรษฐกิจโลกโดยรวม ปจจบุันความตกลงดังกลาว
ไดรับการแกไข ปรับปรุงใหมในการเจรจาการคาพหุ
ภาคีรอบอุรุกวยัในชวงระหวางป พ.ศ. 2529-2536 โดย
มีการจัดทําเปน “ความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากร
และการคาฉบบัป ค.ศ. 1994 มาใชแทนฉบบัป ค.ศ. 
1947 (พ.ศ. 2490)”  ทั้งนี้ ประเทศไทยไดเขาเปน
สมาชิก GATT เมื่อป 2525 นับเปนสมาชกิลําดับที่ 88 
คนควาขอมูลเพิ่มเติมที่ http://www.wto.org/ 

ความตกลงทางการคา  
(Trade Agreement) 

ความตกลงทางการคาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลภาคีผูทําสัญญา มีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมความสัมพันธฉันทมิตรและสรางพื้นฐานทาง
การคาระหวางประเทศทั้งสองโดยภาคีคูสัญญาทั้งสอง
จะพยายามพัฒนาความสัมพนัธทางการคา สนับสนุน
และอํานวยความสะดวกแกการสงเสริมและการทํา
สัญญาระหวางองคกรและบริษัทที่เกี่ยวของ จะใหการ
ปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับการอนุเคราะหยิ่งแกกันในเรื่อง
ภาษีศุลกากรและคาธรรมเนียมที่คลายกัน ตลอดจนพิธี
การทางศุลกากรที่เกี่ยวกับการนําเขาและสงออกซึ่ง
สินคาจากประเทศหนึ่ง ไปยงัอีกประเทศหนึ่ง ทั้งนี้ 
ประเทศไทยไดจัดทําความตกลงทางการคากับประเทศ
ตาง ๆ ไปแลว รวม 21 ฉบับ 

ความตกลงวาดวยสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
( Information Technology Agreement: ITA) 

ความตกลงระหวางประเทศที่มีวัตถุประสงคเพื่อลดภาษี
ศุลกากรในสนิคาเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปน 0 ในป 
ค.ศ.2000  โดยเริ่มลดภาษีตัง้แตวนัที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 
1997  รวมทั้งยกเลิกคาธรรมเนียมอื่นๆ และมาตรการที่
มิใชภาษศีุลกากรดวย ปจจุบนัมีสมาชิก 43 ประเทศ 
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ความยั่งยืนทางการคลัง   
(Fiscal Sustainability) 

ความมีเสถียรภาพดานการคลังในระยะปานกลาง และ
ระยะยาว  ซ่ึงมีแนวความคดิในการกําหนดกรอบความ
ยั่งยืนทางการคลัง 4 ดาน คือ  

(1) การรักษาเสถียรภาพของสัดสวนหนี้สาธารณะตอ 
GDP  

(2) ความสามารถของรัฐบาลในการจดัเก็บรายได
เพียงพอตอการชําระหนี้ทั้งที่เปนเงินตนและดอกเบีย้ 

(3) ความสามารถในการจัดสรรงบประมาณรายจาย
โดยไมเบยีดบงังบประมาณในการพัฒนาประเทศ 

(4) การดําเนินนโยบายการคลังของรัฐบาลไม
กอใหเกิดปญหาเสถียรภาพของเศรษฐกิจอยางรุนแรง 
ทั้งนี้ประเทศไทยมีกรอบความยั่งยืนทางการคลัง  4  
เกณฑดังนี้ ยอดหนี้สาธารณะคงคางตอ GDP ภาระหนี้
ตองบประมาณ สัดสวนงบลงทุนตองบประมาณ 
รัฐบาลสามารถจัดทํางบประมาณสมดุล 

ความรวมมือทางดานเศรษฐกิจและวิชาการ 
(Ecomonic and Technical Cooperation : 
ECOTECH) 

การขยายการเปดเสรีและการอํานวยความสะดวกดาน
การคาและการลงทุน โดยใหความชวยเหลือสมาชิก
เอเปคในการเสริมสรางศักยภาพขององคกร พัฒนา
ทรัพยากรมนษุย และการใชประโยชนจากการปรับ
โครงสรางดานการคาและการลงทุน 

ความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟก: เอเปค 
(Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) 

กลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางเขตเศรษฐกจิ 
(economies) ในภูมภิาคเอเชยี-แปซิฟกเพื่อการพึ่งพา
ทางเศรษฐกิจระหวางกัน (interdependence) ที่เพิ่มขึ้น
โดยมุงเนนความเจริญเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยนืของ
โลกและภูมภิาค นอกจากนั้น เอเปคยังมีเปาหมายใน
การผลักดันใหการเจรจาการคาหลายฝายรอบอุรุกวัย
ประสบผลสําเร็จเพื่อใหการคาพหุภาคีดาํรงอยูตอไป 
ขณะเดียวกนั เอเปคเปนเครื่องมือถวงดุลอํานาจทาง
เศรษฐกิจของกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจตางๆ 
โดยเฉพาะสหภาพยุโรปซึ่งมแีนวโนมเปนกลุมทาง
เศรษฐกิจที่ปดกั้นการคาจากภายนอก เนื่องจากเอเปค
สนับสนุนอุดมการณการรวมกลุมทางเศรษฐกิจแบบ
เปด (open regionalism) และสงเสริมการคาพหุภาค ี
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เอเปคเปนเวทีเพื่อความรวมมือ ซ่ึงการดําเนินความ
รวมมือใดๆ จะกระทําบนพืน้ฐานของฉันทามติ 
(consensus) และความสมัครใจ (voluntarism) โดยไมมี
การเจรจาหรือจัดทําความตกลงในรูปแบบ Agreement 
ปจจุบันเอเปคมีสมาชิกทั้งสิ้น 21 ราย ประกอบดวย
มหาอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ 
สหรัฐอเมริกา รัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
ญ่ีปุน รวมทั้งสมาชิกอาเซียน และมีประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจในอเมริกาเหนือและใตรวมอยู
ดวย 
คนควาขอมูลเพิ่มเติมที:่ http://www.apec.org/ 

ความรวมมือเพื่อการพัฒนาอาเซียน-ลุมแมน้ําโขง 
(ASEAN-MAEKONG Basin Development 
Coorperation: AMBDC) 

มติที่ประชุมสุดยอดอาเซยีนครั้งที่ 5 เมื่อป 2538 ที่
กรุงเทพฯ ไดจดัตั้งความรวมมือดังกลาว โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนุ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ภายใตกรอบความรวมมือหลัก 8 
สาขา ไดแก โครงการสรางพื้นฐาน การคาสินคาและ 
การลงทุน การเกษตร ทรัพยากรปาไมและแรธาตุ 
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม การทองเที่ยว 
ทรัพยากรมนษุยและวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
เนนการพัฒนาเสนทางรถไฟเชื่อมโยงสิงคโปร-คุนหมิง 
ในชั้นแรกจะเริ่มตนพัฒนาในพื้นที่ลุมแมน้ําโขง โดยจะ
ครอบคลุมประเทศกัมพูชา ลาว พมา เวยีดนาม ไทย 
และภาคใตของจีน (มณฑลยนูาน) มีประเทศสมาชิก
ทั้งหมด 11 ประเทศประกอบดวย อาเซียน 10 ประเทศ 
และจีน 

ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน  
(Public-Private Partnership : PPP) 
 

การใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุนโครงสราง
พื้นฐาน ซ่ึงเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่รัฐบาลเปนผูกู
กอสรางและบริหารโครงการเองทั้งหมด เปนใหเอกชน
มีสวนรวมในโครงการมากขึ้น โดยเปนรูปแบบการ
ลงทุนแบบใหมซ่ึงมีทั้งแบบที่รัฐบาลใหสัมปทานแก
เอกชน (Concession)  และ แบบที่รัฐบาลจายคาเชา
ใหแกเอกชน (Leasing) หรือจายเงินคาใชบริการ 
(Service Contract) เปนตน 
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ความริเร่ิมแหงอาวเบงกอลวาดวยความรวมมือ
หลากหลายสาขาทางเทคนคิและเศรษฐกิจ 
(Bay of Bengal Initiative for Multisectoral 
Technical and Economic Cooperation : BIMSTEC) 

โครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางบังคลาเทศ 
ภูฏาน อินเดยี พมา เนปาล ศรีลังกา และไทย กรอบ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ BIMSTEC นี้ กอตั้งตาม
ปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวนัที ่6 มิถุนายน พ.ศ. 2540 มี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคมในภูมภิาค และเพื่อสงเสริมผลประโยชนรวมกัน
ในดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และความรวมมือ
ระหวางประเทศสมาชิก 
คนควาขอมูลเพิ่มเติมที:่  http://www.bimstec.org/ 

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-สิงคโปร  
(Singapore-Thailand Enhanced Economic 
Relationship : STEER) 

ไทยและสิงคโปร เห็นชอบใหจัดตั้ง Singapore-Thai 
Joint Study Group ขึ้น 5 กลุม ประกอบดวยกลุมเกษตร
และอาหาร กลุมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับยานยนต 
กลุมการเงิน กลุมการทองเที่ยว และกลุมการขนสงและ
การบริหารจัดการ เพื่อรวมกนัพิจารณาและเสนอแนะ
แนวทางความรวมมือในการแกไขปญหา และพัฒนา
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่จะเปนการ
สรางโอกาสทางการคาระหวางกัน  

ความเสี่ยงเกี่ยวกับความนาเชื่อถือ  
(Credit Risk)  
 

ความเสี่ยงที่เกดิจากการที่ผูออกตราสารหนีไ้มสามารถ
จายคืนเงนิตน และดอกเบี้ย ถาเปนพันธบตัรของ
รัฐบาลจะไมมคีวามเสี่ยงประเภทนี ้ 

ความเสี่ยงจากตลาด 
(Market Risk) 

ความเสี่ยงที่เกดิจากการที่ราคา หรือผลตอบแทน
ปรับตัวข้ึนลง เนื่องจากความผันผวนของ 
คาเงิน อัตราดอกเบี้ย การเมอืง เปนตน แตความเสี่ยงนี้
สามารถลดลงได ถามีการกระจายการลงทุนใน
หลักทรัพยหลาย ๆ ตัว  

ความเสี่ยงจากสภาพคลอง  
(Liquidity Risk) 

ความเสี่ยงที่เกดิจากการที่นักลงทุนตองการขายตรา
สาร แตขายไมได หรือขายไดแตไมไดราคาตาม 
ที่กําหนดไว  

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย  
(Interest Rate Risk) 

ความเสี่ยงจากการที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการ
ปรับตัวผันผวนอันเปนผลมาจากปจจัยตาง ๆ  ซ่ึงมี 
ผลใหราคาตราสารหนี้ปรับตัวผันผวนดวย   
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ความเสี่ยงดานการคลัง  
(Fiscal Risk)   

สถานการณทีรั่ฐบาลไมไดดาํเนินนโยบายทางการคลัง
ไดอยางเหมาะสม ซ่ึงจะมีผลใหเกิดความเสี่ยงหรือ
ความออนแอทางการคลังในอนาคตขึ้นได โดยสามารถ
แยกสาเหตุออกไดเปน  4 สาเหตุ คือ 

(1) ความเสี่ยงทางการคลังที่เกิดจากการไมรูสถานะ
ดานการคลังทีแ่ทจริงของรัฐบาลและภาคสาธารณะ 

(2) ความเสี่ยงทางการคลังที่เกิดจากความผนัผวน
ของเศรษฐกิจมหภาค 

(3) ความเสี่ยงทางการคลังที่เกิดจากความไมยั่งยืน
ทางการคลัง 

(4) ความเสี่ยงทางการคลังที่เกิดจากความออนแอ
ของโครงสรางการคลังและหนวยงานบรหิารจัดการ
ดานการคลัง 

คาเงินแขง็คาขึ้น  
(Appreciation) 

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่สงผลใหคาเงิน
ของสกุลหนึ่ง แพงกวาคาเงินสกุลที่เปรียบเทียบ เชน ป 
2548 คาเงินบาทอยูที่ 41 บาท/เหรียญสหรฐั ป 2549
คาเงินบาทอยูที่ 38 บาท/เหรียญสหรัฐ แสดงวาคาเงิน
บาทแพงขึ้น หรือแข็งคาขึ้น  

คาเงินบาทที่แทจริง     
(Real Effective Exchange Rate) 

ดัชนีคาเงินบาทที่นําผลของราคามาคํานวณดวย เพราะ
หากราคาสินคาทั้งในประเทศ หรือตางประเทศ
เปลี่ยนแปลง จะทําใหกําลังซื้อของเงินแตละสกุล
เปลี่ยนแปลงไป  

คาเงินออนคาลง  
(Depreciation) 

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่สงผลใหคาเงิน
ของสกุลหนึ่ง ถูกกวาคาเงินสกุลที่เปรียบเทียบ เชน ป 
2538 คาเงินบาทอยูที่ 27บาท/เหรียญสหรฐั ป 2540
คาเงินบาทอยูที่ 42บาท/เหรียญสหรัฐ แสดงวาคาเงิน
บาทถูกลงหรือออนคาลง  

คาธรรมเนียม 
(Fee)   

เงินที่เสียเพื่อแลกกับการไดรับสิทธิ์เฉพาะตัวในการใช
บริการจากรัฐ เชน  การเก็บคาผานทาง คาสัมปทาน 
เปนตน 

คาธรรมเนียมบํารุงทองถิ่นท่ีเก็บจากผูเขาพักโรงแรม   คาธรรมเนียมที่องคกรปกครองสวนจังหวดั (อบจ.) 
เรียกเก็บจากผูพักในโรงแรมตามกฎหมายวาดวย
โรงแรม ในอตัรารอยละ 3 ตอ 1 หอง 



 21

คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ภาษีที่เก็บจากผูขอใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวา
ดวยสุราตองเสียคาธรรมเนียมใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (อปท.) ในอัตรารอยละ 10 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนัน ภาษีที่เก็บจากผูขอใบอนุญาตเลนการพนันตามกฎหมาย
วาดวยการพนนัตองเสียคาธรรมเนียมใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในอัตรารอยละ 10 

คาลดหยอน  
(Tax Allowance) 

รายการตางๆ ที่กฎหมายกําหนดใหหักเพิม่ขึ้นได
ภายหลังจากไดหักคาใชจายตางๆ แลว เพือ่เปนการ
บรรเทาภาระภาษีใหแกผูเสียภาษีกอนนําเงินไดที่เหลือ
ซ่ึงเรียกวาเงินไดสุทธิไปคํานวณภาษีตามบัญชีอัตรา
ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา เชน หักคาลดหยอนบุตร หัก
คาลดหยอนเบีย้ประกนัภยั หกัคาลดหยอนเงินบริจาค 
เปนตน 

เครดิตภาษ ี
(Tax Credit) 

การใหสิทธิอันมีมูลคาเปนตัวเงินสําหรับประโยชนใน
การคํานวณภาษี เชน กรณีผูเสียภาษไีดถูกหักภาษี ณ ที่
จายไวแลว จะสามารถนําคาภาษีนัน้มาถือเปนเครดิต 
เพื่อหักกลบกบัจํานวนเงินภาษีที่ผูเสียภาษมีีหนาที่
จะตองชําระตามกฎหมาย โดยหากเครดิตมีมากกวา
จํานวนเงินทีจ่ะตองชําระแลว ผูเสียภาษียอมมีสิทธิ
ไดรับคืนเงินภาษีเปนเงนิ ในบางประเทศยงัไดใหสิทธิ
ประโยชนเพื่อชักจูงการลงทนุ ระยะยาว โดยใหเครดิต
ภาษแีกนกัลงทุนในกรณีทีน่ํากําไรกลับมาลงทุนใน
กิจการตอไป (มีจํานวนเปนสัดสวนกับเงนิลงทุนสวน
เพิ่มของกิจการ) (Re-investment Tax Credit) 

เครือขายวิสาหกิจ  
(Cluster) 

การเรียกกลุมธุรกิจที่มีลักษณะธุรกิจเชนเดียวกันและ
รวมกันเปนกลุมในเชิงภูมิศาสตร เชน กลุม
อุตสาหกรรมเซรามิค จังหวดัลําปาง  

โครงการความรวมมือดานอตุสาหกรรมของอาเซียน 
(ASEAN Industrial Cooperation Scheme: AICO) 

โครงการ AICO ตั้งขึ้นโดยมวีัตถุประสงค เพื่อสงเสริม
การดําเนนิกจิกรรมทางดานอุตสาหกรรมรวมกันระหวาง
ภาคเอกชนในภูมภิาคอาเซยีน และสนับสนุนการแบง
สรรการผลิตภายในประเทศอาเซียน  
คนควาขอมูลเพิ่มเติมที:่ 

http://www.aseansec.org/6402.htm 



 22

โครงการพฒันาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง  
(Greater Mekong Subregional Economic 

Coperation: GMS-EC) 

โครงการมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมการขยายตวัดาน
อุตสาหกรรม การเกษตร การคา การลงทุนและบริการ 
ใหเกิดการจางงาน เพื่อยกระดับการครองชีพ ใหมกีาร
ถายทอดเทคโนโลยีและการศึกษาระหวางกัน ใหมีการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติที่สงเสริมกันอยางมี
ประสิทธิภาพและชวยเพิ่มขดีความสามารถและโอกาส
แขงขันในเวทกีารคาโลก มีสมาชิก 6 ประเทศ หรือหก
เหล่ียมเศรษฐกิจ คือ กัมพูชา-จีน-พมา-ลาว-เวียดนาม-
ไทย  

โครงการพฒันาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง  
(Greater Mekong Subregional Economic 
Coperation: GMS-EC) 

มีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมการขยายตวัดาน
อุตสาหกรรม การเกษตร การคา การลงทุนและบริการ 
ใหเกิดการจางงาน เพื่อยกระดับการครองชีพ ใหมกีาร
ถายทอดเทคโนโลยีและการศึกษาระหวางกัน ใหมีการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติที่สงเสริมกันอยางมี
ประสิทธิภาพและชวยเพิ่มขดีความสามารถและโอกาส
แขงขันในเวทกีารคาโลก มีสมาชิก 6 ประเทศ คือ 
กัมพูชา-จีน-พมา-ลาว-เวยีดนาม-ไทย หรือหกเหล่ียม
เศรษฐกิจ 

โครงการพฒันาความรวมมือทางเศรษฐกิจสามฝาย  
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle 
:IMT-GT) 

โครงการมีสมาชิก 3 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย ซ่ึงประกอบดวยภาคเหนือของสุมาตรา (อาเซห สุ
มาตราเหนือและตะวนัออก) ของอินโดนีเซีย รัฐเคดาห 
เปรัค ปนัง และเปอรลิส ของมาเลเซีย และจังหวดั
สงขลา ยะลา ปตตานี นราธิวาส และสตูลของไทย โดย
มีเปาหมายเพือ่เกื้อกูลกันทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ระหวาง 3 ประเทศ โดยสงเสริมการใชทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจรวมกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ
ผลิต การลงทุน การถายทอดเทคโนโลย ีการเชื่อมโยง
ดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อลดตนทุนการขนสง ทั้งนี้
เพื่อใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก 

โครงการลงทนุขนาดใหญของภาครัฐ  
(Mega Projects) 
 

โครงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของรฐั 
(Infrastructure Project) ในชวง 4 ปขางหนา (ป 2548-
2552) โดยใหคํานิยามโครงการ 2 ประเภท ไดแก 
โครงการที่มีวงเงินลงทุนมากกวา 1 พันลานบาทขึ้นไป 
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(Physical Infrastructure) และโครงการยอยที่มีลักษณะ
เดียวกัน และเปนแผนงานระดับชาติที่มกีารดําเนินงาน
ทั่วประเทศ โดยมวีงเงินลงทุนรวมกนัในแตละแผนงาน
เกิน 1,000 ลานบาท (Intermediate Infrastructure) 

งบเงินอดุหนนุ งบประมาณรายจายที่มวีัตถุประสงคใหจายเพื่อ
ชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงาน หรือจายเปนคา
บํารุงแกหนวยงานของรัฐ และหนวยงานอสิระตาม
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงมิใชราชการสวนกลางตามกฎหมายวา
ดวยระเบยีบบริหารราชการแผนดิน  รัฐวสิาหกิจ  
องคการระหวางประเทศ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
สภาตําบล กองทุนนิติบุคคล เอกชน หรือกจิการอันเปน
สาธารณะประโยชน 

งบดําเนนิงาน งบประมาณรายจายที่มวีัตถุประสงคใหจายเพื่อการ
บริหารงานประจํา  เชน รายจายที่กําหนดใหจายจาก
ลักษณะคาตอบแทน  คาใชสอย  คาวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค 

งบบุคลากร งบประมาณรายจายที่มวีัตถุประสงคใหจายเพื่อการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐ  เชน รายจายที่กําหนดใหใช
จายจากลักษณะเงินเดือน  คาจางประจํา  คาจางชั่วคราว 
ฯลฯ 

 งบลงทุน งบประมาณรายจายที่มวีัตถุประสงคใหจายเพื่อการ
ลงทุน  เชน รายจายทีก่ําหนดใหใชจายจากลักษณะคา
ครุภัณฑ  คาทีด่ิน  และสิ่งกอสราง  

เงินกูทดแทนเงินกูจากตางประเทศ 
 

การกูเงินบาทจากแหลงทุนในประเทศเพื่อใชจายใน
สวนของคาใชจายที่เปนเงินตราตางประเทศ (Foreign 
Cost) 

เงินกูเปนทุนหมุนเวียน 
 

เงินกูเพื่อใชจายในการดําเนนิงานปกติทัว่ไป หรือเปน
เงินใชปรับสภาพคลองในการดําเนินงาน  ทั้งนี้ จะใช
เงินกูระยะส้ันหรือระยะยาวขึ้นอยูกับฐานะการเงินของ
หนวยงานนั้น ๆ 

เงินคงคลัง 
(ตัวชี้สภาพคลองของรัฐบาล) 

สินทรัพยที่มีสภาพคลองสูงเทียบเทาเงินสดที่อยูในมือ
ของกระทรวงการคลังในที่ตาง ๆ  ทั้งในสวนกลางและ
สวนภูมภิาค หรืออีกนัยหนึ่งคือ เงินสดที่เหลืออยูใน
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คลัง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (มสีภาพเทียบไดกับเงินสดใน
มือและเงินสดในธนาคารของธุรกิจเอกชน) ซ่ึงโดย
ปกติแลวเงินคงคลังควรอยูในระดับที่เหมาะสม 
กลาวคือ ไมอยูในระดับที่สูงเกินไปจนมีตนทุนดอกเบี้ย
กูยืมมากเกินความจําเปน และไมต่ําเกินไปจนรัฐบาล
ขาดเม็ดเงินในการบริหารงาน 

เงินไดพึงประเมิน  
(Taxable Income) 

เงินไดของบุคคลใดๆ หรือหนวยภาษีใดทีเ่กิดขึ้น
ระหวางปภาษ ี(1 มกราคม - 31 ธันวาคม) ภายหลังจาก
ที่ไดทําการหกัคาใชจายและคาลดหยอนทีจ่ําเปนแลว 

เงินนอกงบประมาณ    
 

เงินทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ 
นอกจากเงินงบประมาณรายจาย เงินรายไดแผนดิน เงนิ
เบิกเกนิสงคืน และเงินเหลือจายปเกาสงคืน 

เงินบาทสมทบโครงการเงนิกูจากตางประเทศ 
 

เงินลงทุนของโครงการพัฒนาสวนที่ตองใชเปนเงนิ
บาท (Local Cost) ภายใตโครงการเงินกูจาก
ตางประเทศ โดยกรณีสวนราชการ จะตองทําความตก
ลงกับสํานักงบประมาณเพือ่ขอรับการจัดสรร
งบประมาณ สวนในกรณีรัฐวิสาหกจิจะเปนเงินรายได
หรือเงินกูเงนิบาท 

เงินปนผล  
(Dividend) 

สวนของกําไรที่บริษัท (หรือกองทุนรวม) แบงจาย
ใหแกผูถือหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ (หรือผูถือหนวย
ลงทุน) ตามสิทธิของแตละหุนปนผลแกหุนบุริมสิทธิ
มักกําหนดไวตายตัวเปนรอยละของราคาตราไว   

เงินฝากมฎุอรอบะฮ   บัญชีเงินฝากที่ผูฝากมีเจตนาใหธนาคารนาํเงินของตน
ไปลงทุนหากาํไรและยนิดีทีจ่ะรับผิดชอบตอความเสี่ยง
ในการขาดทนุรวมกับธนาคารอิสลามตามสัดสวนที่ตก
ลงกันไวเปนทีชั่ดเจน  

เงินฝากวาดิอะฮ   บัญชีเงินฝากที่ผูฝากตองการใหธนาคารอิสลามรักษา
เงินออมของตนไว โดยธนาคารอิสลามประกันวาจะคืน
เงินใหครบตามจํานวนที่ฝาก โดยผูฝากจะมาถอนคืน
เมื่อใดกไ็ดตามจํานวนที่ฝากไวในวันทําการ ขณะที่ผู
ฝากบัญชีประเภทนี้ไมสามารถเรียกรองสิ่งตอบแทน
ใดๆ จากธนาคารได เวนเสียแตวาธนาคารจะพิจารณา
ใหเองตามความเหมาะสมในกรณีที่ธนาคารมีกําไรเอง 
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เงินสํารองระหวางประเทศ  
(International Reserves, Reserves Assets) 

สินทรัพยตางประเทศที่ถือครองหรือควบคุมโดย
ธนาคารกลางและสามารถนํามาใชประโยชนทันทีที่
จําเปน เงนิสํารองระหวางประเทศ ประกอบดวย 
ทองคํา สิทธิพิเศษถอนเงิน (Special Drawing Rights: 
SDR) สินทรัพยสงสมทบกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ และสินทรัพยในรปูเงินตราตางประเทศ 

เงินเหลือจายปเกาสงคืน    เงินงบประมาณรายจายที่สวนราชการเบิกจากคลังไป
แลวแตไมไดจายหรือจายไมหมด หรือจายไปแลวแตถูก
สงคืน และไดนําสงคลังภายหลังสิ้นปงบประมาณหรือ
ภายหลังระยะเวลาเงินกนัไวเบิกเหล่ือมป 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินที่รัฐบาลจดัสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เพียงบางแหงเพื่อทํากิจกรรมเฉพาะอยางตามนโยบาย
ของรัฐบาล  เชน โครงการประปาหมูบาน  แผนปฏิบัติ
การสิ่งแวดลอม  พัฒนาเมืองชายแดน  และแกไขปญหา
พื้นที่อุทกภัย  เปนตน 

เงินอุดหนุนท่ัวไป   เงินที่รัฐบาลจดัสรรเพื่อเพิ่มรายไดใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (อปท.) โดย อปท. สามารถตัดสินใจนําเงิน
อุดหนุนในสวนนี้ไปดําเนินการไดตามอํานาจหนาที ่

เงินอุดหนุนท่ัวไปกําหนดวตัถุประสงค   เงินที่รัฐบาลจดัสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคที่กําหนด เชน การศึกษา  
อาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันแกเด็กนกัเรียน 
ศูนยเดก็เล็ก  เบี้ยยังชีพคนชรา  เปนตน 

เงินโอนและบริจาค  
(Current Transfers) 

เงินบริจาค หรือเงินชวยเหลือตางๆ ที่ผูมีถ่ินฐานใน
ประเทศ (residents) ไดรับหรือโอนใหผูมีถ่ินฐานใน
ตางประเทศ (nonresidents)  

ชดเชยดุลการคลัง กิจกรรมการดาํเนินงานซึ่งเกดิจากการเปลี่ยนแปลงการ
ถือสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินของรัฐบาล 

ฐานภาษี  
(Tax Base) 

ส่ิงที่กฎหมายภาษแีตละฉบบักําหนดใหใชเปนฐานใน
การคํานวณภาษี  แบงเปน 

(1) ฐานรายได (Income Base) : ใชรายไดเปนฐานใน
การคํานวณภาษี เชน ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงนิ
ไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดปโตรเลียม เปนตน 

(2) ฐานการบริโภค (Consumption Base) : ใชมูลคา
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หรือปริมาณสินคา หรือรายรับของกิจการในการ
ใหบริการ เปนฐานในการคํานวณภาษี เชน ภาษี
สรรพสามิต ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมถึง
อากรขาเขาและขาออก ซ่ึงเปนภาษจีากการคาระหวาง
ประเทศ 

(3) ฐานความมั่งคั่ง (Wealth Base) : ใชมูลคา
ทรัพยสินเปนฐานในการคํานวณภาษี เชน ภาษี
โรงเรือน ภาษทีี่ดิน ภาษีมรดก เปนตน 

(4) ฐานสิทธิพเิศษในการประกอบการ : ภาษีที่เก็บ
จากฐานสิทธพิิเศษในการประกอบการ ไดแก 
คาภาคหลวง อากรรังนกอีแอน เปนตน 

ฐานะการคลังตามระบบกระแสเงินสด   การแสดงฐานะการคลังของรัฐบาล ใชในการติดตาม
ฐานะเงนิสดของรัฐบาลที่มีการรับและจายเงินทั้งหมด
จริงผานบัญชีเงินคงคลังและใชในการบริหารเงินสด 
รวมทั้งใชในการกําหนดการกูยืมเงนิเพื่อชดเชยการขาด
ดุลของรัฐบาล โดยที่รายได ประกอบดวย รายไดที่สวน
ราชการตางๆ สามารถเก็บไดจริงและนําสงคลังใน
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง รายจาย เปนรายจายที่มีการ
เบิกจายจริงภายใตกรอบวงเงนิรายจายงบประมาณป
ปจจุบันบวกกบัรายจายจากงบประมาณปกอนดวย เอา
สวนรายไดและรายจายขางตนหักลบกนัไดดุล
งบประมาณ ซ่ึงยังไมใชดุลการคลังหรือดุลเงินสดตาม
ระบบนี้ การไดมาซึ่งดุลการคลังตามระบบนี้จะตอง
คํานึงถึงดุลนอกงบประมาณดวย ซ่ึงไดแก เม็ดเงินที่มี
การรับและการจายจริงจากเงินนอกงบประมาณ เชน 
จากบัญชีเงินฝาก เงินทุนหมนุเวยีน ตัว๋เงินคลัง เงินยืม 
เงินขายบิล และเงินใหกู เปนตน ผลรวมของดุล
งบประมาณและดุลนอกงบประมาณ ไดแก ดุลการคลัง
หรือดุลเงินสดตามระบบกระแสเงินสด   

ฐานะการคลังตามระบบสถติิเพื่อการศึกษานโยบายการ
คลัง (สศค.) หรือ ระบบGovernment Finance 
Statistics  (GFS)   

การแสดงฐานะการคลังตามระบบเกณฑคงคาง 
(Accrual Basis) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหใหทราบถึง
สถานะทางการเงินที่แทจริงของรัฐบาล ซ่ึงเปนไปตาม
มาตรฐานสากลและใชในการวิเคราะหผลกระทบของ
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นโยบายการคลังตอระบบเศรษฐกิจมหภาค  
ดอกเบี้ย  
(Interest) 

ตนทุนของการกูยืมซึ่งผูขอกูจะตองจายใหผูใหกูเพื่อ
เปนการคุมครองความเสี่ยงในกรณีที่ผูกูเกดิการเบี้ยว
หนี้ และรวมไปถึงคาเสียโอกาสที่ผูใหกูจะไดถานําเงนิ
จํานวนนั้นๆ ไปลงทุนในรูปแบบอื่น 

ดอกเบี้ยทบตน 
(Compounded Interest)  

การคํานวณดอกเบี้ยที่นําผลรวมของเงินตนและดอกเบีย้
งวดที่แลวมาเปนฐานในการคํานวณดอกเบี้ยงวด
ปจจุบัน 

ดัชนคีวามเชื่อม่ันทางธุรกิจ  
(Business Confidence Index) 

ดัชนีช้ีภาวะเศรษฐกิจซึ่งสรางจากขอมูลที่ไดจากผลการ
สํารวจโดยการออกแบบสอบถามความคิดเห็น
ผูประกอบการเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ 

ดัชนคีวามเชื่อม่ันผูบริโภค  
(Consumer Confidence Index) 

ดัชนีช้ีภาวะเศรษฐกิจซึ่งสรางจากขอมูลที่ไดจากผลการ
สํารวจโดยการออกแบบสอบถามความคิดเห็น
ประชาชนเกีย่วกับภาวะเศรษฐกิจ 

ดัชนคีาเงินบาท    
(Nominal Effective Exchange Rate) 

คาเฉลี่ยของคาเงินบาทเทียบกับสกุลเงินของประเทศคู
คา โดยถวงน้ําหนักตามความสําคัญทางการคา  

ดัชนีเซท 50  
(SET 50 Index) 
 

ดัชนีราคาหุนที่ตลาดหลักทรัพยจัดทําขึน้อีกตัวหนึ่ง 
เพื่อใชแสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุน
สามัญ 50 ตัวที่มีมูลคาตลาดสูงและการซือ้ขายมีสภาพ
คลองสูงอยางสม่ําเสมอ  

ดัชนผีลผลิตภาคอุตสาหกรรม 
(Manufacturing Production Index : MPI) 

ขอมูลซ่ึงใชดูระดับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม  

ดัชนีราคาผูบรโิภค  
(Consumer Price Index) 

ตัวช้ีวดัการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาและบริการ ซ่ึง
ผูบริโภคซื้อเปนประจําในระยะเวลาหนึ่งเปรียบเทียบ
กับอีกระยะเวลาหนึ่งที่กําหนดไวเปนปฐาน  

ดัชนีราคาผูบรโิภคพื้นฐาน  
(Core Consumer Price Index) 

ตัวช้ีวดัการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาและบริการที่ไมรวม
ราคาในหมวดพลังงานและอาหารสด ซ่ึงผูบริโภคซื้อ
เปนประจําในระยะเวลาหนึง่เปรียบเทียบกับอีก
ระยะเวลาหนึง่ที่กําหนดไวเปนปฐาน 

ดัชนีราคาผูผลิต 
(Producer Price Index) 

ตัวช้ีวดัการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาที่ผูผลิตสินคาและ
บริการในประเทศไดรับ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
เปรียบเทียบกบัชวงเวลา ณ ปฐาน 

ดัชนีราคาสินคาออก / ดัชนรีาคาสินคาเขา ดัชนีที่ใชวัดการเคลื่อนไหวของราคาสินคาออก/
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(Export Price Index  and  Import Price Index) สินคาเขาโดยรวม ในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
ปจจุบันจํานวนรายการสินคาที่ใชคํานวณดัชนีราคา
สินคาออกมีประมาณ 5,000รายการ สวนสินคาเขามี
ประมาณ 6,000 รายการ ซ่ึงครอบคลุมมูลคาการคากวา
รอยละ 90  

ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
(SET Index) 

ดัชนีราคาหุนประเภทที่คํานวณถัวเฉลี่ยราคาหุนสามัญ
แบบถวงน้ําหนักดวยจํานวนหุนจดทะเบยีน โดยใชหุน
สามัญจดทะเบียนทุกตวัในตลาดหลักทรพัยในการ
คํานวณ 

ดัชนีรวมเตือนภัยดานการคลัง  
(Fiscal Crisis Composite Index) 

ผลรวมของดัชนีตัวช้ีนําหรือตัวช้ีวดัปจจยัที่มีผลกระทบ
ตอสภาวะทางดานการคลัง โดยจะสงสัญญาณเตือนภัย
ลวงหนากอนการเกิดวิกฤตทางการคลัง ซ่ึงสามารถ
จําแนกตัวช้ีวัดตามลักษณะความเสี่ยงทางการคลังไว 4 
ดาน คือ ดานสถานการณคลัง ดานเศรษฐกิจมหภาค 
ดานความยั่งยนืทางการคลัง และดานโครงสราง
ทางการคลัง  

ดุลการคา  
(Trade Balance) 

ผลตางสุทธิระหวางมูลคาสินคาออกกับมูลคาสินคาเขา 

ดุลการชําระเงนิ  
(Balance of Payments) 

ผลสรุปของการทําธุรกรรม (Economic transactions) 
ระหวางผูมีถ่ินฐาน ในประเทศ (residents) กับผูมีถ่ิน
ฐานในตางประเทศ (nonresidents) ในชวงระยะเวลาใด
เวลาหนึ่ง ดังนัน้ดุลการชําระเงินจึงเปนการ
เปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ (Economic flow) ในชวง
เวลาที่กําหนด โดยทั่วไปใชเวลา 1 ป โดยสะทอนให
เห็นถึงธุรกรรมที่เกี่ยวของกบั การเปลี่ยนแปลงสิทธิ
ความเปนเจาของ (Ownership) สิทธิในการเรียกรอง 
(Claims) หรือภาระในการทีจ่ะถูกเรยีกรอง (Liabilities) 
ในตัวสินคา บริการ รายได สิทธิหรือหนี้สินทางการเงนิ
กับตางประเทศ รวมถึงธุรกรรมประเภทการโอนและ
บริจาค (Transfers) ระหวางผูมีถ่ินฐานในประเทศกับผู
ที่มีถ่ินฐานในตางประเทศ 

ดุลการดําเนินงานเบื้องตน   ผลตางของรายไดจากการดําเนินงาน กับรายจายประจํา 
หรือรายจายจากการดําเนินงาน ซ่ึงอาจจะขาดดุล หรือ
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เกินดุล กลาวคอื  
    การขาดดุลการดําเนนิงานเบื้องตน คือ การที่รัฐบาลมี
รายจายประจําหรือคาใชจายในการดําเนินงานมากกวา
รายไดจากการดําเนินงาน  
    การเกินดุลการดําเนนิงานเบื้องตน คือ การที่รัฐบาลมี
รายจายประจําหรือคาใชจายในการดําเนินงานนอยกวา
รายไดจากการดําเนินงาน  

ดุลการใหกูยืมสุทธิ/การกูยืมสุทธิ ดุลการดําเนนิงานเบื้องตนหลังจากหักรายจายลงทุน 
หรือหมายถึง รายไดหลังจากหักดวยรายจายประจําและ
รายจายลงทุนแลว ทั้งนี้ดุลการใหกูยืมสุทธิ/การกูยืม
สุทธิจะตองเทากับการชดเชยดุลการคลัง 
    การเกินดุลการใหกูยืมสทุธิ (มีเครื่องหมาย +)  แสดง
วารัฐบาลมีสภาพคลองเพิ่มขึ้น หมายถึงรายจายการให
กูยืมและการชาํระคืนหนี้  มากกวาการรับชําระคืนและ
การกูยืม 
    การขาดดุลการกูยืมสุทธิ (มีเครื่องหมาย -)  แสดงวา
รัฐบาลมีสภาพคลองนอยลง  หมายถึง  รายจายการให
กูยืมและการชาํระคืนหนี้  นอยกวาการรับชําระคืนและ
การกูยืม   

ดุลเงินงบประมาณ  การแสดงผลการรับจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังภายใต
กรอบวงเงินงบประมาณรายจายและประมาณการ
รายรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
ซ่ึงไดผานการเห็นชอบจากรัฐสภา โดยรวมถึงวงเงิน
งบประมาณรายจายจากปปจจุบันและปกอน 
ดุลเงินงบประมาณ = รายไดนําสงคลัง - รายจายจากเงนิ
งบประมาณ 

ดุลเงินนอกงบประมาณ การแสดงผลการรับจายเงินอืน่ ๆ จากบัญชีเงินคงคลัง 
นอกเหนือจากกรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําป 
ซ่ึงเงินนอกงบประมาณสวนใหญมีภาระผูกพันที่รัฐบาล
ไมสามารถนํามาใชได เชนเงินฝากของสวนราชการ 
เงินทุนหมนุเวยีนและกองทนุนอกงบประมาณ โดย
สวนราชการนาํเงินมาฝากไวตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง ดังนั้นการเบิกจายดังกลาวเปนไป
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ตามความจําเปนในการใชจายเงินของสวนราชการที่
เปนเจาของ โดยที่รัฐบาลไมสามารถควบคุมได 
ดุลเงินนอกงบประมาณ = รายรับเงินนอกงบประมาณ - 
รายจายเงนินอกงบประมาณ 

ดุลเงินสด / ดลุการคลัง / ฐานะการคลัง  การแสดงผลการรับจายเงินทัง้หมดจากบัญชีเงินคงคลัง 
รวมทั้งดุลเงินงบประมาณและดุลเงินนอกงบประมาณ 
ดุลเงินสด = ดุลในงบประมาณ + ดุลเงินนอกงบประมาณ 

ดุลเงินสดกอนกู  
(Cash Deficit or Surplus) 

รายไดรัฐบาลหักลบดวยรายจายรัฐบาล (ทั้งในและนอก
งบประมาณ) ที่ไมรวมการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุล  

ดุลเงินโอนและบริจาค  
(Current Transfers) 

เงินโอนหรือเงนิชวยเหลือตางๆที่ผูมีถ่ินฐานในประเทศ
ไดรับจากผูมีถ่ินฐานตางประเทศ 

ดุลบริการสุทธิ 
(Net Services) 

ผลตางสุทธิที่แสดงถึงการคาระหวางประเทศในดาน
บริการ ประกอบดวย คาขนสง คาทองเที่ยว คาบริการ
และคาใชจายอื่น ๆ ของภาคทางการ คาสื่อสาร
โทรคมนาคม คารับเหมากอสราง คารอยัลตี้ และคา
เครื่องหมายการคา/สิทธิบัตร คาประกันภัย เปนตน 

ดุลบัญชีเงินทุน  
(Capital  and  Finance Account) 

ธุรกรรมที่เกี่ยวของกับสินทรัพยและหนี้สินระหวางผูมี
ถ่ินฐานในประเทศ กับผูมีถ่ินฐานในตางประเทศ โดย
สินทรัพยจะแสดงถึงสิทธิในการเรียกรอง ขณะที่
หนี้สินจะแสดงถึงภาระที่จะถูกเรียกรอง ประกอบดวย
บัญชีทุน (Capital Account) และบัญชีการเงิน 
(Financial Account) 

ดุลบัญชีเดินสะพัด  
(Current Account) 

ผลรวมสุทธิของดุลการคา ดุลบริการ ดุลรายไดและดุล
เงินโอนและบริจาค 

ตราสารหนี ้ 
(Debt Instrument) 
 

เอกสารทางการเงินที่ลูกหนีอ้อกใหกับเจาหนี้ เพื่อแสดง
สิทธิที่เจาหนี้จะไดรับผลตอบแทนตามที่กาํหนดไวใน
เอกสารนั้นๆ มีทั้งตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุไมเกนิ 1 
ป) ระยะปานกลาง (1 ถึง 5 ป) และระยะยาว (5 ปขึ้น
ไป) 

ตราสารหนีช้นิดทยอยคนืเงนิตน  
(Amortizing Bond) 

ตราสารหนี้ที่เงินตนบางสวนจะทยอยชําระคืนใหแกผู
ถือ โดยชําระตามจํานวนเงินและงวดที่กําหนดไวใน
หนังสือช้ีชวน 

ตราสารหนี้ท่ีไมมีการจายดอกเบี้ย ตราสารหนี้ที่ไมมีการจายดอกเบี้ย (Coupon) ใน
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(Zero Coupon Bond) 
 

ระหวางอายุของตราสาร โดยทั่วไปจะออกจําหนายใน
ราคาที่ต่ํากวามูลคาที่ตราไว 

ตราสารหนี้ท่ีออกในประเทศญี่ปุน 
(Samurai Bond) 

ตราสารหนี้ที่ออกในประเทศญี่ปุนโดยบรษิัทตางชาติ
เปนสกุลเงินเยน 

ตราสารหนี้ท่ีออกในสหรัฐอเมริกา 
(Yankee Bond) 

ตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายในสหรัฐอเมริกาเปน
สกุลเงินดอลลารสหรัฐ 

ตราสารแหงทุน ตราสารที่แสดงความเปนเจาของกิจการในฐานะผูถือ
หุน การลงทุนในตราสารทุนนี้ จะมีความเสีย่งมากกวา
การลงทุนในตราสารหนี้ เพราะสิทธิเรียกรองใน
ทรัพยสินของกิจการในกรณทีี่เกิดการลมละลายจะอยู
หลังเจาหนี ้นอกจากนี้ผูลงทนุในตราสารทนุก็อาจจะ
ไดรับกําไรหรอืขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หุนที่อยูในตลาดดวย  

ตราสารอนุพนัธ 
(Derivative) 

ตราสารทางการเงินซึ่งซื้อขายกันได ประกอบดวย
สัญญาใหสิทธิ์หรือสัญญาแลกเปลี่ยน เปนตน อนุพันธ
จะมีการซื้อขายในตลาดลวงหนา และธุรกิจโดยทัว่ไป
จะใชตราสารหนี้ ในการปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ขึ้นลงของหุน เงินตรา หรือราคาสินคาโคโมลิตี้ หรือ 
พอคาจะใชเปนเครื่องเก็งกําไร 

ตลาดกระทิง  
(Bull Market) 
 

ภาวะตลาดหุนที่ราคาหุนโดยทั่วไปมีระดับสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่องเปนระยะเวลายาวนานไมนอยกวา 2 - 3 เดือน 
และมีปริมาณการซื้อขายที่มาก มีสภาพคลองสูง ภาวะ
ตลาดดังกลาวมีความคึกคักเสมือนอาการเคลื่อนไหว
ของวัวกระทิง 

ตลาดรวม 
(Common Market) 

การรวมกลุมทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่ง อันเกิดจาก
ขอตกลงระหวางรัฐบาลตั้งแต 2 ประเทศขึน้ไป ซ่ึงเปน
การขยายรูปแบบของสหภาพศุลกากรออกไป โดย
ประเทศภาคยีงัตกลงใหการเคลื่อนยายแรงงานและทุน
สามารถดําเนินไปไดโดยเสรีระหวางประเทศภาคี
ดวยกัน 

ตลาดรองสินเชื่อท่ีอยูอาศัย  
(Secondary Mortgage Market) 

สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นใดซื้อกองสินเชื่อที่อยู
อาศัยจากสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่มีกองสินเชื่อที่
อยูอาศัยอยู เพือ่นํากองสินเชือ่ที่อยูอาศัยดังกลาวไปเขา
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กระบวนการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย เพื่อออก
ตราสารหนี้ประเภทที่มีสินเชือ่ที่อยูอาศัยหนุนหลัง
(MBS) ขายใหกับนักลงทุนตอไป 

ตลาดหมี  
(Bear Market) 
 

ภาวะตลาดหุนที่ราคาหุนโดยทั่วไปมีระดับลดต่ําลง
ตอเนื่องเปนเวลายาวนานปริมาณการซื้อขายก็มีนอย
เปรียบเสมือนการเคลื่อนไหวของหมีที่อืดอาดเชื่องชา 

ตั๋วเงินคลงั 
(Treasury Bill) 
 

ตราสารหนี้ระยะส้ันที่มีอายุไมเกิน 1 ป ที่รัฐบาลโดย
กระทรวงการคลังเปนผูออกจําหนายโดยวธีิประมูลและ
ชําระเงินในราคาสวนลด (Discount) เมื่อครบกําหนดผู
ถือกรรมสิทธิ์จะไดรับเงินเตม็จํานวนตามราคาหนาตั๋ว 
ซ่ึงปจจุบันรัฐบาลไทยไดออกต๋ัวเงนิคลังที่มีอายุ 28 วัน 
91 วัน และ 182 วัน เพื่อบริหารเงินสดในบญัชีเงินคง
คลัง 

ทรัพยสินรอการขาย 
(Non Performing Asset :NPA) 

สินทรัพยที่สถาบันการเงินไดรับจากการตโีอนชําระหนี้
หรือการบังคับหลักประกนัของลูกหนี ้NPL 

ท่ีปรึกษา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีความรูทางวิชาการ มี
ประสบการณและความสามารถในการใหคําปรึกษา
แนะนํา เสนอแนะเชิงวิชาการในสาขาตางๆ 

ท่ีปรึกษาไทย 
 

ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทย และไดจดทะเบียนกับศูนย
ขอมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง 

ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกําหนดจดัสรรทุน
สํารองเงินตราเกินจํานวนธนบัตรออกใช พ.ศ. 2498 ซ่ึง
สถานที่ทําการอยูที่ธนาคารแหงประเทศไทย โดยมี
หนาที่ซ้ือขายเงินตราตางประเทศในตลาด เพื่อปองกัน
การเคลื่อนไหวอันผิดปกติของอัตราแลกเปลี่ยนใน
ตลาด และเพื่อใหอัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพ
เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกจิการเงินของประเทศ 
นอกจากนี้ ทุนรักษาระดับฯ สามารถลงทุนหา
ผลประโยชน โดยมีขอบเขตการดําเนนิงานเฉพาะ    

ทุนสํารองเงินตรา สินทรัพยที่ใชหนุนหลังธนบัตรออกใช ซ่ึงจะตองมี
มูลคาเทากับธนบัตรออกใช 100 % ตามหลกัการที่วา 
มูลคาของธนบัตรออกใชจะตองเทากับมูลคาของ 
สินทรัพยทุนสํารองเงินตรา 
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ทุนสํารองระหวางประเทศ  
(Foreign Reserve) 

สินทรัพยตางประเทศที่ถือครองโดยธนาคารกลาง 
สําหรับประเทศไทย คือ ธนาคารแหงประเทศไทย และ
สามารถนํามาใชประโยชนไดทันที ซ่ึงประกอบดวย
สินทรัพยเงินสกุลตางประเทศในรูปเงินฝากและ
หลักทรัพยตางประเทศ ทองคํา สิทธิพิเศษถอนเงิน และ
สินทรัพยสงสมทบกองทุนการเงินระหวางประเทศ 

ธนาคารกลาง  
(Central Bank) 

หนวยงานที่มหีนาที่กํากับดแูลและปกปองระบบ
การเงินของประเทศ โดยทําหนาที่หลักไดแกการ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยระยะส้ัน การเปนผูผลิตธนบัตร
และดแูลปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ และในบาง
ประเทศยังเปนหนวยงานทีก่ํากับดแูลสถาบันการเงินอีก
ดวย 

ธนาคารการลงทุน  
(Investment Bank หรือ Investment Banker) 

สถาบันการเงินที่ทําหนาที่เปน Underwriter (ผูจัด
จําหนายหลักทรัพย) หรือ Agent (ตัวแทนจัดจําหนาย
หลักทรัพย) โดยเปนคนกลางระหวางบรษิทัผูออก
หลักทรัพยกับประชาชนผูตองการลงทุน  

ธนาคารโลก 
(The Word Bank / International Bank for 
Reconstruction and Development : IBRD) 

ธนาคารโลกไดกอตั้งขึ้นเมื่อป 2487 โดยมวีัตถุประสงค
เพื่อการฟนฟแูละพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก 
โดยการใหกูยมืระยะยาวเพื่อพัฒนาโครงสราพื้นฐาน
ตลอดจนการลงทุนตางๆ ในระยะตอมาการใหกูยืมได
มุงเนนที่การบรรเทาความยากจนของประเทศกําลัง
พัฒนาและประเทศดอยพัฒนา ปจจุบันธนาคารโลกมี
สมาชิก 183 ประเทศ มีองคกรตางๆ ในกลุมธนาคารโลก
ประกอบดวย 

(1) ธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะและ
พัฒนา (The International Bank for Reconstruction and 
Development: IBRD) ใหกูยมืและใหความชวยเหลือดาน
เทคนิคแกประเทศสมาชิก 

(2) สมาคมพฒันาการระหวางประเทศ (International 
Development Association: IDA) เปนกองทุนสําหรับ
ประเทศยากจนในโลกที่สาม 

(3)  ศูนยระหวางประเทศวาดวยการระงับขอพิพาท
เกี่ยวกับการลงทุนระหวางรฐักับคนชาติของรัฐอื่น 
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(International Center for Settlement of Investment 
Disputes: ICSID) 

(4) บรรษัทการเงนิระหวางประเทศ (International 
Finance Corporation: IFC) สงเสริมการขยายตวัของ
ภาคเอกชนในประเทศสมาชิกสถาบันประกันการลงทุน
พหุภาคี (The Multilateral Investment Guarantee 
Agency: MIGA) 

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย   ธนาคารที่จัดตัง้โดยพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2545 มีฐานะเปนธนาคารเฉพาะกิจ 
ภายใตสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกํากับดูแลโดยทั่วไป เปนธนาคารที่
ดําเนินธุรกจิการธนาคารตามหลักศาสนาอิสลาม 
ใหบริการทั้งดานเงินฝากและสินเชื่อแกประชาชน
ทั่วไป   

ธุรกรรมการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม การประกอบธรุกิจทางการเงนิที่ไมผูกพันกบัดอกเบี้ย  
และที่ถูกหลักศาสนา 

นโยบายการเงนิ  
(Money Policy) 

การใชเครื่องมอืทางการเงินของธนาคารกลางเพื่อ
ควบคุมระดับปริมาณเงินในระบบเศรษฐกจิ 

นโยบายกึง่การคลัง กิจกรรมที่ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลผาน
สถาบันการเงินภาครัฐ ซ่ึงกจิกรรมดังกลาวจะไมถูก
บันทึกในรายการงบประมาณ (Off-Balance Sheet) 

บริษัทขอมูลเครดิต  
(Credit Bureau) 

บริษัทซึ่งทําหนาที่เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเครดิต
หรือสินเชื่อจากสมาชิก และดําเนินการประมวลผล
ขอมูลเครดิตที่ไดรับมาจากสมาชิกเพื่อใหสมาชิก
เรียกใชเพื่อประโยชนในการพิจารณาวิเคราะหการให
สินเชื่อ   

บริษัทบริหารสินทรัพย 
(Asset Management Company ; AMC) 

บริษัทที่ไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยให
ดําเนินธุรกจิซื้อหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได และ สินทรัพย
รอการขาย จากสถาบันการเงินเพื่อมาบริหารจัดการ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) 

การรวมตัวทางเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียนเพื่อใหมี
ตลาดและฐานการผลิตรวมกนัเพื่อลดตนทนุสินคา
สงออกและบริโภคภายในภมูิภาคอาเซียน โดยมีความ
ตกลงตางๆเพื่อใหการเคลื่อนยายสินคา บริการ แรงงาน
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ฝมือ และการลงทุนเปนไปอยางเสรีมากขึน้  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) 

การรวมตัวทางเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียนเพื่อใหมี
ตลาดและฐานการผลิตรวมกนัเพื่อลดตนทนุสินคา
สงออกและบริโภคภายในภมูิภาคอาเซียน โดยมีความ
ตกลงตางๆเพื่อใหการเคลื่อนยายสินคา บริการ แรงงาน
ฝมือ และการลงทุนเปนไปอยางเสรีมากขึน้ 

ผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ 
(Gross Domestic Product : GDP) 

สวนที่เหลือของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GNP) 
หลังจากหกัรายได (รับ) สุทธิจากตางประเทศ เปน
ตัวเลขวัดผลิตภัณฑมวลรวมของประชาชนภายใน 
ประเทศเทานัน้ 

ผูมีงานทํา  
(Employment) 

บุคคลที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ซ่ึงในสัปดาหแหงการสํารวจ
เปนผูที่ 1) ทํางานอยางนอย 1 ช่ัวโมง โดยไดรับคาจาง 
เงินเดือน ผลกาํไร เงินปนผลหรือคาตอบแทนที่มี
ลักษณะอยางอื่น สําหรับผลงานที่ทําเปนเงนิสด หรือ
ส่ิงของ  หรือ 2) ไมไดทํางานเลย แตยังคงมีตําแหนง
หนาที่การงาน ธุรกิจ ไรนาเกษตรของตนเอง ไดหยุด
งานชั่วคราว เนื่องจากเจ็บปวยหรือ บาดเจบ็ หยุด
พักผอน สถานที่ทํางานปด ดินฟาอากาศไมอํานวย นอก
ฤดูกาลหรือดวยเหตุผลอ่ืน ๆ เชนการปดที่ทาํงาน
ช่ัวคราวโดยไมคํานึง วาจะไดรับคาจางจากนายจาง
ระหวางทีไ่มไดมาทํางานหรอืไมก็ตาม จะตองมีกําหนด
วาภายใน 30 วนั นับจากวันทีส่ถานที่ทํางานปดจะได
กลับมาทํางาน ณ สถานที่ทํางานนั้นอีก หรือ 3) ทํางาน
อยางนอย 1 ช่ัวโมง โดยไมไดรับคาจางในวิสาหกจิ 
หรือไรนาเกษตรของหัวหนาครัวเรือน หรือของสมาชิก
ในครัวเรือน  

ผูมีถิ่นฐานในประเทศ 
 (Residents) 

หนวยสถาบันซึ่งประกอบดวยครัวเรือน และองคกร
ตามกฎหมายที่มีถ่ินฐานและมีการดําเนินกิจกรรมหรือ
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจในขอบเขตของประเทศนั้นๆ 
อยางชัดเจน โดยมีระยะเวลาตั้งแต 1 ปขึ้นไปทั้งนี้ 
ยกเวนเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยูในหนวยงานรัฐที่จัด
ตั้งอยูในประเทศ และคนไขที่พํานักอยูในตางประเทศ
เกิน 1 ป ซ่ึงถือวาเปนผูมีถ่ินฐานในประเทศเดิมของตน  
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ผูมีถิ่นฐานในตางประเทศ  
(Nonresidents) 

ผูที่มิไดมีถ่ินฐานในประเทศตามความหมายที่ไดอธิบาย
ขางตน 

ผูวางงาน  
(Unemployment) 

ผูวางงาน ไดแกบุคคลที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ซ่ึงในสัปดาห
แหงการสํารวจไมไดทํางานใด ๆ เลยแมแต 1 ช่ัวโมง 
ไมมีงานทํา ไมมีธุรกิจ หรือไรนาเกษตรของตนเองแต
พรอมที่จะทํางาน ซ่ึงหมายถึงบุคคลตอไปนี้                    
1)  ผูซ่ึงหางานทําภายใน 30 วัน นับถึงวันแจงนับ         
2)  ผูซ่ึงไมไดหางานทําเนื่องจากเจ็บปวย หรือไมไดหา
งานทํา เพราะคิดวาหางานทีเ่หมาะสมกับตนทําไมได 
รอที่จะเริ่มงานใหม รอฤดูกาล หรือเหตุผลอ่ืน ๆ 

พลังงานทดแทน  
(Alternative Energy) 

พลังงานรูปแบบอื่นๆ ที่ใชทดแทนน้ํามันเบนซิน และ
ดีเซล  ปจจุบันมีหลายประเภท เชน  (1) กาซโซฮอล 
(Gasohol) คือ น้ํามันเบนซินที่มีแอลกอฮอลบริสุทธิ์ 
ผสมในสัดสวนไมเกนิรอยละ 10 ในอนาคตอาจพัฒนา
ใหสามารถผสมไดในสัดสวนมากขึ้นถึงรอยละ 20 (2) 
ไบโอดีเซล (Bio-Diesel) คือ น้ํามันดีเซลทีม่ีน้ํามันจาก
พืช เชน ปาลมน้ํามัน มะพราว และสบูดํา เปนตน ผสม
อยูดวย  และ (3) กาซธรรมชาติอัด (Compressed 
Natural Gas: CNG) เพื่อใหมีคุณภาพแตกตางจากกาซ
ธรรมชาติสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม และเหมาะสม
กับสภาพเครื่องยนตของรถยนตที่ใชกาซธรรมชาติเปน
เชื้อเพลิง (Natural Gas Vehicle: NGV) 

พันธบัตร  
(Bond) 

ตราสารหนี้ระยะยาวที่ออกโดยรัฐบาล รัฐวสิาหกิจที่
เปนองคกรของรัฐ และธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงผู
ออกมีขอผูกพันตามกฎหมาย ที่จะชําระดอกเบี้ยและเงิน
ตนแกผูซ้ือตามเวลาที่กําหนด 

พันธบัตร หรอื หุนกูสกุลเงินบาท 
(Baht Bond) 
 

พันธบัตรหรือหุนกูสกุลเงนิบาทที่ออกโดยสถาบัน
การเงินระหวางประเทศ รัฐบาล หรือสถาบันการเงิน
ของรัฐบาลตางประเทศเสนอขายในประเทศไทย ถือ
เปนสวนหนึ่งของตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 

พันธบัตรออมทรัพย   
(Saving Bond) 
 

พันธบัตรรัฐบาลประเภทออมทรัพย ที่ประชาชน
โดยทั่วไปสามารถลงทุนไดในตลาดแรก และมักมี
ขอกําหนดเวลาโอนเปลี่ยนมอืเอาไว 
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พันธบัตรเอเชยี 
(Asian Bond) 

พันธบัตรที่ออกในภูมิภาคเอเชีย โดยรัฐบาลหรือ
ภาคเอกชน ซ่ึงสวนใหญเปนหนวยงานหรือบริษัทที่มี
รากฐานอยูในภูมิภาค มวีัตถุประสงคเพื่อการระดม
เงินทุนสําหรับใชในการลงทุนหรือดําเนนิงานของ
องคกร ที่ผานมาพันธบัตรเอเชียสวนใหญออกใน
รูปแบบของเงินสกุลดอลลารสรอ. ปจจุบัน สมาชิกกลุม
ประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตและประเทศจีน ญ่ีปุน 
และเกาหลีใต (อาเซียน+3) สนับสนุนใหมกีารออก
พันธบัตรเอเชยีในรูปแบบของเงินสกุลทองถ่ินมากขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การระดมเงินทุนของสถาบันการเงิน
ระหวางประเทศในภูมภิาค เชน ธนาคารพฒันาเอเชีย 
(Asia Development Bank) หรือ Japan Bank for 
International Cooperation (JBIC) นอกจากนี้ กลุม
ประเทศอาเซียน+3 อยูในระหวางการศึกษาแนว
ทางการพัฒนารูปแบบพันธบตัรเอเชียใหมีความ
หลากหลายมากขึ้น ซ่ึงรวมทัง้ การออกพันธบัตรเงิน
หลายสกุลการออกพันธบัตรขามเขตแดนสกุลเงิน
ทองถ่ิน (Cross-border Local-currency Bond) เปนตน 

พิกัดอัตราศุลกากร 
(Customs Tariff Heading) 
 

เลขรหัสสินคาที่ใชอางอิงในการจัดเก็บภาษีศุลกากร 
โดยปจจุบนัประเทศไทยใชเลขรหัสสินคาตามหลัก
สากลที่เรียกวา รหัสฮารโมไนซ (Harmonized Code) 
ประกอบดวย เลขรหัสสินคาจํานวน 6 หรือ 7 หลัก ซ่ึง
คําอธิบายรายการสินคาจะมคีวามละเอียดมากยิ่งขึ้นตาม
จํานวนหลักของรหัส กลาวคือ เลขใน  2 หลักแรก 
หมายถึง “ตอน” (Chapter)  เลข 4 หลักแรก หมายถึง 
“ประเภท” (Heading) ของสินคาในตอนนัน้ๆ  และเลข
ทั้ง 6 หรือ 7 หลัก หมายถึง “ประเภทยอย” 
(Subheading) ของสินคา  ทั้งนี้ ปจจุบันมกีารแบง
สินคาออกเปน 97 ตอน และสําหรับประเทศไทยได
แบงประเภทยอย (6 หรือ 7 หลัก) ออกเปนจํานวน
ทั้งสิ้น 5,505 ประเภทยอย    

ภาคการเงนิ  
(Financial Sector) 

ระบบการจัดสรรเงินทุน อันประกอบดวยธนาคารและ
สถาบันการเงิน และตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้ 
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ที่ทําใหเกิดการหมุนเวยีนแลกเปลี่ยนในเงนิทุน ระหวาง
ผูที่มีความตองการเงินทุนกับผูที่มีเงินทุนพรอมใหกูยืม 

ภาระผูกพัน  
(Contingent  Liabilities)   

ภาระหรือหนีท้ี่รัฐบาลตองจายเมื่อเหตกุารณเฉพาะนั้น
เกิดความเสียหายขึ้น ภาระผูกพันมีดังนี้   

(1) การค้ําประกันหนี้ของรัฐบาล  ซ่ึงภาระหนี้จะยัง
ไมเกิดขึน้ จนกระทั่งหนวยงานที่รัฐบาลไปค้ําประกัน
ไมสามารถชําระหนี้ได รัฐบาลจึงตองชําระหนีแ้ทนให 

(2) การชดใชคาเสียหาย  เปนขอผูกพันที่รัฐบาลตอง
รับตอความเสียหายที่เกดิขึ้น  เชน การแปรรูปของ
รัฐวิสาหกจิ รัฐบาลอาจจะตองชดใชคาเสยีหายใหแกผู
ถือหุนเนื่องจากความเสียหายบางประการ 

(3) เงินทนุคางชําระ เปนขอผูกพันที่รัฐบาลจะตอง
เพิ่มทุนใหแกหนวยงานที่รัฐเปนผูถือหุน เชน การเพิ่ม
ทุนในสถาบันการเงินระหวางประเทศ 

(4) การเรยีกรองทางกฎหมายตอรัฐบาล(Legal 
Action against the Government) 

ภาระภาษี  
(Tax Burden) 

ภาระภาษีประกอบดวย 2 สวน ไดแก  
(1) ภาระตกตองเบื้องตนของภาษีอากร (Impact)  

หรือภาระภาษตีามกฎหมาย คือ จํานวนเงินที่บุคคลตอง
จายเปนคาภาษีใหแกรัฐตามกฎหมาย   

(2) ภาระภาษทีี่แทจริง (Incidence) คือ ผลสุดทาย
หลังจากมีการผลักหรือกระจายภาระภาษีใหกับบุคคล
กลุมตางๆ เชน นาย ก. เปนพอคาตองนําสงภาษี 
มูลคาเพิ่ม 100  บาท จึงผลักภาระโดยขึ้นราคาขายสินคา 
50 บาท  ลดคาจางคนงาน 20 บาท และตอราคาสินคาที่
ซ้ือมาจากผูผลิตลง 20 บาท  นาย ก. จึงมีภาระภาษีตาม
กฎหมาย 100 บาท แตมีภาระภาษีที่แทจริงเพียง 10 บาท 

ภาษ ี
(Tax) 

รายไดที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชน มีลักษณะสําคัญ 
2 ประการ ไดแก  

(1) เปนการบังคับเก็บ   
(2) ไมมกีารใหผลประโยชนตอบแทนโดยตรงแกผู

เสียภาษีอากร  ทั้งนี้ รัฐบาลไทยบังคับจัดเกบ็ภาษีตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
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2540 มาตรา  69 และตามบทบัญญัติของกฎหมายภาษี
อ่ืนๆ  สวนผลประโยชนที่ผูเสียภาษีอากรไดรับนั้นจะ
อยูในรูปบริการสวนรวม สวสัดิการสวนรวม และผลได
ทางออมอื่นๆ จากการที่รัฐบาลใชจายเงนิงบประมาณ
เพื่อประโยชนแกสาธารณะ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ 

ภาษีการพนัน ภาษีที่กรมตํารวจจดัเก็บภาษทีี่เก็บจากการเลนโตแต
ไล  เซเซอร สวีป และบุคเมกิ้งในสนามมา ตามกฎหมาย
วาดวยการพนนัใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(อปท.) ในอัตรารอยละ  2.5 

ภาษีเงนิไดนิตบิุคคล  
(Corporate Income Tax : CIT) 

ภาษีที่เรียกเกบ็จากการประกอบการในรูปนิติบุคคล 
โดยปกตใิชกําไรสุทธิที่ไดรับจากการประกอบการใน
รอบระยะเวลา 1 ปปฏิทินเปนฐานในการจดัเก็บภาษี 
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของไทยโดยทัว่ไปเทากับรอย
ละ 30   

ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา  
(Personal Income Tax : PIT) 

ภาษีจดัเก็บจากบุคคลทั่วไป ตามหลักแหลงเงินได 
(Source Rule) กําหนดใหชําระภาษีตามปปฏิทิน โดย
แสดงรายการภาษแีละชําระภาษภีายในเดอืนมีนาคม
ของปถัดไป กรณีผูอยูในประเทศไทยเกนิกวา 180 วัน 
มีหนาที่ตองเสยีภาษีสําหรับเงินไดที่เกิดในประเทศ 
และสําหรับเงนิไดที่เกิดจากแหลงนอกประเทศแตไดนํา
เงินไดนั้นเขามาในประเทศไทย อัตราภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาของไทยแบงไดตามขั้นเงินได ตั้งแตรอยละ    
5-37   

ภาษีเงนิไดปโตรเลียม ภาษีเงนิไดที่เรียกเก็บจากการประกอบกิจการโตรเลียม 
ตามบทบัญญัติมาตรา 20 แหงพระราชบญัญัติภาษีเงิน
ไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514  กลาวคือใหบริษทัผูรับ
สัมปทานปโตรเลียมมีหนาทีเ่สียภาษเีงินไดเปนรายรอบ
ระยะเวลาบัญชี ในอัตราไมนอยกวา รอยละ 50 ของ
รายไดสุทธิจากการประกอบกิจการปโตรเลียม โดยยืน่
แบบแสดงรายการเสียภาษีภายในหาเดือน นับแตวัน
ส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ รอบระยะเวลาบัญชี
แรกใหเร่ิมนับแตวนัที่บริษัทขายหรือจําหนาย
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ปโตรเลียมที่ตองเสียคาภาคหลวงเปนครั้งแรก 
ภาษีฐานการคาระหวางประเทศ  
(International Trade-Based Tax) 

รายไดของรัฐบาลที่มาจากการจัดเก็บจากฐานภาษี
ทางออม ที่จัดเก็บจากการคาระหวางประเทศ เชน ภาษี
อากรศุลกากรนําเขาและสงออก ซ่ึงจะสามารถใช
ประเมินภาวะธุรกรรมการคาระหวางประเทศของภาค
ประชาชนและธุรกิจ  

ภาษีฐานการบริโภค  
(Consumption-Based Tax) 

รายไดของรัฐบาลที่มาจากการจัดเก็บจากฐานภาษี
ทางออม ที่จัดเก็บจากการบริโภคตางๆ เชน 
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต เปนตน ซ่ึงจะสามารถ
ใชประเมินภาวะการบริโภคของภาคประชาชนและ
ธุรกิจ  

ภาษีฐานรายได 
 (Income-Based Tax) 

รายไดของรัฐบาลที่มาจากการจัดเก็บจากฐานภาษี
ทางตรง ไดแก ภาษีเงนิไดบคุคลธรรมดา ภาษีเงนิไดนิติ
บุคคล และภาษีเงินไดปโตรเลียม ซ่ึงจะสามารถใช
ประกอบการประเมินภาวะรายไดของภาคประชาชน
และภาคธุรกิจ  

ภาษตีอบโตการทุมตลาด 
(Anti-Dumping Duty: AD) 

ภาษีที่เรียกเกบ็จากผูนําเขาสินคาจากตางประเทศ
เนื่องจากผูสงออกในตางประเทศไดสงสินคานั้นเขามา
เพื่อประโยชนในทางพาณิชยในราคาที่ต่ํากวาราคา
จําหนายในประเทศของตน หรือในราคาทีต่่ํากวาตนทุน
การผลิต 

ภาษตีอบโตการอุดหนุน  
(Countervailing Duty: CVD) 

ภาษีที่เรียกเกบ็จากผูนําเขาสินคาที่ไดมีการพิสูจนวา
สินคานั้นไดรับการอุดหนนุจากรัฐบาลของประเทศ
ผูผลิต 

ภาษตีามมูลคา  
(Ad Valorem Tax) 

การประเมินภาษีโดยใชมูลคาหรือราคาของสินคาเปน
ฐานในการจัดเก็บ เชน เก็บภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7 ของ
ราคาสินคา 

ภาษตีามสภาพ  
(Specific Tax) 

การประเมินภาษีโดยทีใ่ชจํานวน น้ําหนกั ปริมาณ 
ปริมาตรของสินคาเปนฐานในการจัดเก็บ เชน เก็บภาษี
สุราตามจํานวนลิตร เก็บภาษีรถยนตตามขนาด ซี.ซี. 
เปนตน 

ภาษีทางตรง  
(Direct Tax) 

ภาษีที่ผูจายผลักภาระใหผูอ่ืนรับแทนไมได หรือผลัก
ภาระไดแตเพยีงสวนนอย เชน ภาษเีงินไดบุคคล
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ธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีทรัพยสิน ภาษีมรดก  
เปนตน 

ภาษีทางออม  
(Indirect Tax) 

ภาษีที่ผูจายสามารถผลักภาระใหผูอ่ืนได เชน 
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีนําเขา ภาษีสงออก 
ภาษีสรรพสามิต  เปนตน 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ  
(Special Business Tax : SBT) 

ภาษีการขายทัว่ไป จดัเก็บจากรายรับของผูประกอบ
กิจการเฉพาะอยาง 8 ประเภท ซ่ึงไมเหมาะสมจะใหเสีย
ภาษีในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม  ไดแก (1) ธนาคาร (2) 
ธุรกิจเงินทุน หลักทรัพย เครดิตฟองซิเอร  (3) กจิการ
โดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย  (4) กิจการประกันชวีิต 
(5) โรงรับจํานาํ  (6) การคาอสังหาริมทรัพยและการ
ขายหลักทรัพย (7) การขายหลักทรัพย และ (8) กิจการ
อ่ืนที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา   อัตราภาษีอยู
ในชวงรอยละ 2.5-3    

ภาษีบํารงุทองถิ่นท่ีเก็บจากสถานคาปลีกน้ํามัน   ภาษีที่กรุงเทพมหานคร และ องคการบริหารสวน
จังหวดั (อบจ.) จัดเก็บจากสถานคาปลีกน้ํามันในเขต 
กทม. และ อบจ.โดยเก็บจากน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล 
และกาซปโตรเลียมเพิ่มไดไมเกินลิตรละ 5 สตางค 

ภาษีบํารงุทองถิ่นท่ีเก็บจากสถานคาปลีกยาสูบ   ภาษีที่องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) จดัเก็บจาก
รานคาปลีกยาสูบที่ตั้งอยูในเขต อบจ. โดยจัดเก็บไดไม
เกินมวนละ 5 สตางค ( ซองละ 1 บาท) 

ภาษีบํารงุทองท่ี ภาษีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูจดัเก็บจาก
เจาของที่ดิน ที่ใชเปนที่อยูอาศัย ที่ดินซึ่งเปนที่ตั้ง
โรงเรือนปดวาง ที่ดินที่มิไดตอเนื่องกับโรงเรือนหรือ
ส่ิงปลูกสรางอยางอื่น ๆ โดยผูเปนเจาของทีด่ินในวันที่ 
1 มกราคมของปใดตองเสียภาษีบํารุงทองที่สําหรับป
นั้นจากราคาปานกลางของที่ดิน 

ภาษีแบบรวมใน 
(Inclusive Tax) 

ภาษีที่คิดคํานวณจากฐานตามมูลคาที่ไดรวมภาระภาษี
ไวในฐานภาษดีวยแลว 

ภาษปีาย ภาษีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) เก็บจาก
เจาของปาย ซ่ึงแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใช
ประกอบการคา หรือประกอบกิจการอื่นเพือ่หารายได 
หรือโฆษณาการคา หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได ไมวา
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จะไดแสดงหรือโฆษณาไวทีว่ัตถุใดๆ ดวยอักษรภาพ 
หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก หรือทําใหปรากฏ
ดวยวิธีอ่ืน  ตาม พรบ. ภาษีปาย พ.ศ.2510โดยจดัเก็บ
จากปายที่มีอักษรไทยลวนในอัตรา 3 บาท ตอหารอย
ตารางเซนติเมตร ปายที่มีอักษรไทยปนกับอักษร
ตางประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมาย
อ่ืน ใหคิดอัตรา 20 บาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร 
ปายที่ไมมีอักษรไทยไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด 
หรือไม หรือมอัีกษรไทยบางสวนที่อยูใตหรือต่ํากวา
อักษรตางประเทศใหคิดอัตรา 40 บาท ตอหารอยตาราง
เซนติเมตร 

ภาษีเพื่อการเฉพาะ  
(Ear-Marked Tax) 

ภาษีที่เก็บเพื่อนําเงินไปใชในกิจการหนึ่งใดโดยเฉพาะ 
ซ่ึงจะนําไปใชในการอื่นไมได แตกตางจากภาษีทัว่ไป 
(General Tax) ซ่ึงจัดเก็บเพื่อนํารายไดเขางบประมาณ
แผนดินสําหรับใชจายในกิจการทั่วไปของรัฐ  ภาษีเพื่อ
การเฉพาะในปจจุบัน เชน การจัดเก็บเงนิรอยละ 2  เปน
สวนเพิ่มจากฐานคาภาษีสรรพสามิตบุหร่ีและสุรา เพื่อ
นําสงเขากองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

ภาษีมรดก ภาษีที่เรียกเกบ็เกี่ยวเนื่องกบัการโอนทรัพยสินเมื่อตาย 
หมายรวมถึงภาษี 3 ประเภท ไดแก  (1) ภาษีกองมรดก 
(Estate Tax) เก็บจากกองมรดกสุทธิที่ผูตายทิ้งไว  (2) 
ภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) เก็บจากสวนที่
ทายาทหรือผูรับมรดกไดรับ และ (3) ภาษีการให (Gift 
Tax) เก็บจากการใหในขณะที่ผูตายยังมีชีวิตอยู เพื่อ
ปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีกองมรดกและภาษีการรับ
มรดก   ทั้งนี้ ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการจัดเก็บ
ภาษีมรดกแตอยางใด 

ภาษีมูลคาเพิ่ม  
(Value Added Tax: VAT) 
 

ภาษีการขายทัว่ไป (General sales Tax) ประเภทหนึ่ง 
จัดเก็บจากมูลคาของสินคาหรือบริการสวนที่เพิ่มขึ้นใน
แตละขั้นตอน ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนําเขา 
(ภาษีมูลคาเพิม่ = ภาษีซ้ือ – ภาษีขาย  ปจจบุันอัตรา
ภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการขายสินคาและบริการทั่วไป
เทากับรอยละ 10  แตไดมกีารตราพระราชกฤษฎีกา
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ลดหยอนอัตราโดยจัดเก็บจรงิรอยละ 7  อัตราภาษี 
มูลคาเพิ่มสําหรับสินคาและบริการเพื่อการสงออกใน
อัตรารอยละ 0  และใหยกเวนภาษีมูลคาเพิม่สําหรับ
สินคาและบริการพื้นฐานทีจ่ําเปน เชน สินคาเกษตร 
พืชผลทางการเกษตร การขายหนังสือพิมพ ตําราเรียน 
การใหบริการที่เปนสื่อวัฒนธรรม  การใหบริการทาง
การศึกษา  การประกอบวิชาชีพอิสระ  การพยาบาล  
การวิจยั  การแขงขันกีฬาสมคัรเลน และการขนสงใน
ประเทศ เปนตน 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูจดัเก็บจาก
เจาของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางที่มีโรงเรือนหรือส่ิง
ปลูกสรางใหเชา หรือใชโรงเรือนดังกลาวเพื่อ
ประกอบการคาประกอบการอุตสาหกรรม หรือใชเปน
โกดังเก็บสินคา และโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่น 
ๆ กับที่ดินที่ตอเนื่องกับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางนั้น ๆ 
รวมถึง เครื่องจักรที่ใชผลิตสินคาเพื่อการอุตสาหกรรม 
ซ่ึงติดตั้งเปนสวนควบของโรงเรือนนั้น  ในอัตรารอยละ 
12.5 ของคารายป ซ่ึงเปน คาเชาที่สมควรใหเชาไดในป
หนึ่ง ๆ 

ภาษีศุลกากร  
(Customs Tariff) 

ภาษีสําหรับสนิคาผานแดนเก็บจากผูนําเขา (อากรขา
เขา) และผูสงออก (อากรขาออก) ปจจุบนัสินคาที่
จัดเก็บอากรขาออกมี 2 ประเภท ไดแก หนงัโคกระบือ 
และไม  สวนอากรขาเขามีการจัดเก็บจากสินคามากกวา 
5,000 ประเภทพิกัด มีอัตราระหวางรอยละ 0-80  โดย
ในอดีตกําหนดอัตราสูงเพื่อปกปองคุมครอง
อุตสาหกรรมภายในประเทศ แตปจจุบนัอตัราอากรขา
เขาไดลดลงตามลําดับเพื่ออํานวยความสะดวกทาง
การคาและเสรมิสรางความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ  ทําใหอัตราอากรทั่วไปเฉลี่ยทกุพกิัดลดลง
เหลือประมาณรอยละ 11  นอกจากนี้ รัฐบาลอยูระหวาง
ปรับปรุงโครงสราง พิกัดอัตราอากรขาเขา โดยยดึ
หลักการไตมลูคาเพิ่ม (Value Added  Escalation) ของ
สินคามาเปนเกณฑ   ซ่ึงหมายถึงอัตราอากรขาเขาของ
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วัตถุดิบตองไมสูงกวาผลิตภณัฑกึ่งสําเร็จรูป และ
ผลิตภัณฑกึ่งสาํเร็จรูปตองไมสูงกวาผลิตภณัฑสําเร็จรูป 
ทั้งนี้มีอัตราอากรเปาหมายของสินคากลุมวัตถุดิบ  
สินคากึ่งสําเร็จรูป  และสินคาสําเร็จรูปเทากับรอย
ละ 1  5  และ 10 ตามลําดับ 

ภาษีสรรพสามิต  
(Excise Tax) 

ภาษีการขายเฉพาะอยาง (Specific Sales Tax) ประเภท
หนึ่ง  จดัเก็บจากสินคาและบริการที่ใชหรือมีการ
บริโภคภายในประเทศ  ในอตัราตามมูลคา หรือตาม
สภาพ หรืออัตราตามมูลคาและตามสภาพแลวแตอัตรา
ใดจะสูงกวา  และยกเวนหรือใหคืนภาษีสรรพสามิตแก
สวนที่สงออก  ทั้งนี้ รัฐบาลจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
สําหรับสินคาและบริการเฉพาะอยางเพื่อจาํกัดการ
บริโภค อันเนือ่งจากเหตุผลหลัก ไดแก  

(1) เปนสินคาหรือบริการที่กอใหเกิดผลเสียตอ
สุขภาพและศลีธรรมอันดี   

(2) มีลักษณะฟุมเฟอย   
(3) เปนสินคาและบริการที่ไดรับประโยชนเปน

พิเศษจากกิจการของรัฐ  
(4) หลักเกณฑอ่ืนๆ เชน เพื่อสงเสริมการประหยดั

พลังงาน หรือรักษาสิ่งแวดลอม เปนตน 
ปจจุบันมีสินคาและบริการ 21 ประเภทที่เขาขายตอง

เสียภาษีสรรพสามิต ไดแก ภาษียาสูบ สุรา เบียน ไพ 
สนามมา ภาษนี้ํามัน รถยนต รถจัรยานยนต แบตเตอรี่ 
สารละลายชั้นบรรยากาศโอโซน เรือ เครื่องใชไฟฟา 
เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑเครื่องหอมเครื่องสําอาง แกวและ
เครื่องแกว พรม หินออนและหินแกรนติ ภาษีไนตคลับ
และดิสโกเธค อาบอบนวด สนามกอลฟ และภาษี
กิจการโทรคมนาคม 

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย  
(Withholding Tax) 

ภาษีที่จดัเก็บเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเสียภาษี  
บรรเทาภาระจากการจายคาภาษีคร้ังเดียวทั้งจํานวน 
รวมทั้งชวยใหรัฐสามารถจัดเก็บภาษไีดเต็มเม็ดเต็ม
หนวย โดยกําหนดใหแหลงเงินไดเปนผูหกัเงินภาษีตาม
อัตราที่กําหนดในกฎหมาย และนําเงนิที่หกัไวแลวสง
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แกรัฐแทน  
มาตรการริเร่ิมพัฒนาตลาดพนัธบัตรเอเชีย  
(Asian Bond Markets Initiative : ABMI)  
 

เปนมาตรการริเร่ิมภายใตกรอบอาเซียน+3 ตั้งแตป 2546 
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพของตราสาร 
โครงสรางพื้นฐานของกฎหมายและการกาํกับดูแล 
ตลอดจนเสริมสรางสภาพคลองของพันธบัตรที่
หมุนเวียนในภูมิภาคเอเชยี  

มาตรา 19 ทวิ 
(Duty Drawback) 

หมายถึง มาตรา 19 ทวิ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 ซ่ึงกําหนดใหมีการคืนอากรขาเขา  
วัตถุดิบที่นําไปผลิต ประกอบ หรือ บรรจุเปนสินคาเพื่อ
สงออก ทั้งนี้มีเงื่อนไขวาจะตองผลิตและสงออกภายใน 
1 ป นับตั้งแตวันที่ไดนําเขา 

มูลคาตามบัญช ี 
(Book Value) 
 

มูลคาของหุนสามัญ 1 หุนที่ไดจากการประเมินคา
สินทรัพยสุทธิ (Net Asset Value) ตอหุนตามงบดุล
ลาสุดของบริษัทผูออกหุน  

มูลคาตามราคาตลาด  
(Market Capitalization) 

มูลคาโดยรวมของหุนสามัญของบริษัทใด ๆ ที่คํานวณ
โดยใชราคาตลาดของหุนนัน้คูณกับจํานวนหุนสามัญ
จดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดังกลาว 

มูลคาตามหนาตราสาร (มูลคาท่ีตราไว)  
(Face Value หรือ Par Value) 

มูลคาที่ตราไวเปนขอมูลที่แสดงใหทราบถึงมูลคาเงิน
ลงทุนเริ่มแรกสําหรับหุนแตละหนวย ซ่ึงจะเปน
ประโยชนในการวิเคราะหทางบัญชี และใชแสดงให
ทราบถึงทุนจดทะเบยีนตามกฎหมาย 

มูลคาหนวยลงทุน 
(Net Asset Value : NAV) 

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมหารดวยจาํนวน
หนวยลงทุนทีจ่ําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 

ระบบการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม    การดําเนนิธุรกิจการเงนิตามหลักศาสนาอสิลาม ที่
ใหบริการดานการรับเงินฝาก ใหสินเชื่อ และกิจการ
ทางการเงินอนัเปนประเพณีปฏิบัติของธนาคารพาณิชย
ที่ไมผูกพันกับระบบดอกเบีย้ และกิจกรรมตองหามตาม
หลักศาสนาอสิลาม เชน สุรา สุกร สถานบริการอาบอบ
นวด เปนตน 

ระบบการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
(Generalized System of Preference: GSP) 

ประเทศพัฒนาแลวใหสิทธิพิเศษทางภาษศีุลกากรแก
สินคาที่มีแหลงกําเนิดในประเทศที่กําลังพฒันาโดย
ลดหยอนหรือยกเวนอากรขาเขาแกสินคาทีอ่ยูในขาย
ไดรับสิทธิพิเศษทางการคา ทั้งนี้ ประเทศผูใหสิทธิ
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พิเศษฯ จะเปนผูใหแตฝายเดยีว ไมหวงัผลตอบแทน
ใดๆทั้งสิ้น ประเทศผูให GSP ปจจุบันมีอยู 28 ประเทศ 
คือ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน  

ระบบธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา 
(Federal Reserve System : FED) 

องคกรที่ประกอบดวย คณะกรรมการผูวาการจาก 12 
สาขาทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่ 
กําหนดการดํารงสินทรัพยสภาพคลองสวนเกิน และ
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ผานตลาดการเงิน นอกจากนั้น 
ยังทําหนาทีต่ัวแทนในการจดัเก็บภาษี รวมทั้งบริหาร
จัดการหนี้ของรัฐบาลกลางดวย 

ระบบสัญญาณเตือนภัยทางดานการคลงั  
(Fiscal Early Warning System :FEWS) 

เครื่องมือที่ชวยใหทราบถึงสถานภาพทางดานการคลัง
ของรัฐบาลวา ขณะนี้มีความแข็งแกรงหรือมีแนวโนม
ของความออนแอทางดานการคลังหรือไม อยางไร และ
มีความนาจะเปนในการเกิดวิกฤตการณดานการคลัง
(Fiscal Crisis) มากนอยเพียงใด 

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว    
(Managed Float) 

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกกําหนดโดยกลไกตลาด
สวนหนึ่งและทางการกํากับอีกสวนหนึ่ง  

ระบบฮารโมไนซ 
(Harinonized System : HS) 

การจําแนกหมวดหมูสินคาและรหัสพิกัดของสินคาแต
ละชนิด ซ่ึงเปนรหัสสากลที่ทุกประเทศใชรวมกัน  โดย
ประเทศไทยใชพิกัดอัตราศลุกากรตามระบบฮารโม
ไนซ มาตั้งแตป พ.ศ. 2531 

ระยะเวลาปลอดการชําระหนีเ้งินตน  
(Grace Period) 
 

ระยะเวลาที่เจาหนี้กําหนดไวเปนเงื่อนไขใหแกลูกหนี้
ยังไมตองจายคืนเงินตน (Principal Repayment) ใหแก
เจาหนี้ อยางไรก็ดี ลูกหนีย้ังคงมีภาระจายคืนดอกเบีย้ที่
เกิดจากเงินกูนัน้ใหแกเจาหนีต้ามปกต ิ

ราคาตลาด  
(Market Price) 

ราคาหุนใด ๆ ในตลาดหลักทรัพยที่เกดิจาการซื้อขาย
คร้ังหลังสุดเปนราคาที่สะทอนถึงความตองการซื้อและ
ความตองการขายจากผูลงทนุโดยรวมในขณะนั้น 

ราคาปานกลางของทีด่ิน ราคาของที่ดิน ซ่ึงตีราคาโดยคณะกรรมการในแตละ
ทองถ่ิน โดยคณะกรรมการจะตีราคาปานกลางทุกรอบ
ระยะเวลา 4 ป  

ราคาปด  
(Close หรือ Closing Price) 

ราคาของหลักทรัพยใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยเปนรายการสุดทายของแตละวนั 

ราคาพื้น  ระดับราคาต่ําสุดของแตละหลักทรัพยที่จะซื้อขายใน
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(Floor Price) ตลาดหลักทรพัยไดสําหรับวันทําการหนึ่ง ๆ ซ่ึงคํานวณ
ขึ้นจาก daily price limit ของตลาดหลักทรัพย ปจจุบัน
ระดับที่เปน floor price คือระดับราคาที่ต่ําลง 30% จาก
ราคาปดของวนักอน เชน วันกอนปดที่ราคา 50 บาท 
ราคาพื้นวันนีจ้ะเปน 35 บาท  วันนีจ้ะมกีารซื้อขายใน
ราคาต่ํากวา 35 บาทไมได 

ราคาเพดาน  
(Ceiling Price) 

ระดับสูงสุดทีร่าคาหุนจะขึน้ไปไดในแตละวันทําการ 
ปจจุบันนีต้ลาดหลักทรัพยกาํหนดวาการสงูขึ้นของ
ราคาหุนในแตละวันจะเกินกวารอยละ 30 ของราคาปด
วันกอนไมได  

ราคาเสนอซื้อสูงสุด  
(Bid) 

ราคาเสนอซื้อสูงสุดของหลักทรัพยหนึ่ง ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง ซ่ึงเวลานั้นอาจมีราคาเสนอซื้อเขามาหลาย
ราคา แตระบบซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพยจะแสดงราคา
เสนอซื้อที่สูงสุดไว ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑวา ผูเสนอ
ซ้ือที่ใหราคาสูงกวาควรไดสิทธิซ้ือกอนรายอ่ืน ๆ 

รายจายจากงบประมาณปกอน   รายจายจากงบประมาณปกอน ประกอบดวย  
    (1) รายจายเหลื่อมจาย  หมายถึง รายจายที่มีการวาง
ฎีกาในเดือนกนัยายนของปงบประมาณทีแ่ลว  และจาย
ไมทันจึงเหล่ือมจายใน 3 เดือนแรก ของปงบประมาณนี ้
    (2) รายจายจากเงินกันไวเบิกเหลื่อมป  หมายถึง 
รายจายจากงบประมาณปกอนที่ไมสามารถดําเนินการ
ไดทันภายในปงบประมาณที่ขออนุมัติจากสภา  จึงตอง
ขออนุมัติผูกพนัและขอกนัเงนิไวใหมาเบกิจายใน
ปงบประมาณถัดมา   
    (3) รายจายจากเงินกันไวเบิกเหลื่อมปเหล่ือมจาย 
หมายถึง รายจายจากงบประมาณปกอนทีไ่ดขออนุมัติ
ผูกพันไวใหมาจายในปงบประมาณทีแ่ลว  แตมีการวาง
ฎีกาในเดือนกนัยายน  และจายไมทันจึงเหลื่อมมาจาย
ในชวง 3 เดือนแรก ของปงบประมาณปนี ้

รายจายจากงบประมาณปปจจุบัน   
 

เงินสดจายทั้งหมดที่จายตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายปปจจุบนั  

รายจายตามระบบกระแสเงินสด เงินสดจายทั้งหมดที่จายออกจากคลัง ไมวาจะเปน
รายจายจากงบประมาณปปจจุบัน  ายจายจาก
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งบประมาณปกอน และนอกงบประมาณ เชนการจาย
คืนเงินฝากของสวนราชการและรัฐวิสาหกจิ เงินทุน
หมุนเวียน เงินทดรองราชการ และ การไถถอนตั๋วเงิน
คลัง เปนตน  

รายจายตามระบบสถิติเพื่อการศึกษานโยบายการคลงั 
(สศค.)   

จํานวนเงินทั้งหมดที่รัฐบาลจายออกไป โดยไมตองมี
การชําระคืนในภายหลัง  ซ่ึงจะมีส่ิงตอบแทนหรือไมก็
ได ทั้งนี้ไมรวมรายจายชําระตนเงินกู  

รายจายประจาํหรือคาใชจาย  จํานวนเงินทั้งหมดที่รัฐบาลจายออกไป โดยเปนการใช
จายในการดําเนินงาน การบริหารงาน และอื่นๆ ที่ทํา
ใหทุนสุทธิของรัฐบาลลดลง  

รายจายลงทุน หรือรายจายซื้อสินทรัพยถาวรสุทธิ การจายเงนิของรัฐบาลในการซื้อสินทรัพยถาวร การ
เปลี่ยนแปลงสนิคาคงคลัง ส่ิงมีคา หรือสินทรัพยที่ไม
สามารถผลิตได 

รายได  
(Income) 
 

ผลตอบแทนจากการผลิตสินคาและบริการที่บุคคล
ไดรับไมวาจะเปนรูปของตัวเงินหรือส่ิงของ ในชวง
ระยะเวลาหนึง่ ประกอบดวย  

(1) ผลตอบแทนการจางงาน (Compensation of 
Employees) หมายถึง รายไดในรูปของคาจางเงินเดือน
และสวัสดิการ ทั้งที่เปนตัวเงนิและไมเปนตวัเงิน   

(2) รายไดจากการลงทุน (Investment Income) 
หมายถึง ผลตอบแทนที่ไดรับจากการถือครองทรัพยสิน
ทางการเงินในตางประเทศ ไดแก ผลตอบแทนที่ไดรับ
จากการลงทุนโดยตรง การลงทุนในหลักทรัพย และ
การลงทุนอื่นๆ 

รายไดจัดเก็บของรัฐบาล  
(Gross Revenue) 

รายไดของรัฐบาลประกอบดวย  
     (1) รายไดจาก 3 กรมในสงักัดกระทรวงการคลัง  
(กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร) 
     (2) รายไดจากสวนราชการอื่น เชน คาใบอนุญาต 
คาธรรมเนียม คาเชา คาปรับ รายไดเบด็เตลด็ เปนตน  
    (3) รายไดจากรัฐวิสาหกิจ ประกอบดวย จัดสรร
รายไดจากกําไรสุทธิ รายไดจากเงินปนผล  และรายได
จากการแปรรปูรัฐวิสาหกจิ 

รายไดตามระบบสถิติเพื่อการศึกษานโยบายการคลัง จํานวนเงินทั้งหมดที่รัฐบาลไดรับ โดยไมตองมีภาระ
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(สศค.)    ผูกพันในการชําระคืนภายหลัง จะมีส่ิงตอบแทนจาก
การรับเงินหรือไมก็ได ซ่ึงทาํใหทุนสุทธิของรัฐบาล
เพิ่มขึ้น ไดแก รายไดภาษีอากร เงินสมทบเพื่อการ
ประกันสังคม รายไดอ่ืน ซ่ึงรวมถึงเงินชวยเหลือจาก
ตางประเทศ ทัง้นี้จะไมรวมรายรับจากการขายสินทรัพย
ทุน และไมรวมรายรับจากการกูเงิน 

รายไดนําสงคลัง 
 

รายไดที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น
ของรัฐ นําสงเขาเปนรายไดแผนดิน ซ่ึงจะสงผลใหเงิน
คงคลังเพิ่มขึ้น 

รายไดรัฐบาลสุทธิ  
(Net Government Revenue) 
 

รายไดจดัเก็บของรัฐบาล (Gross revenue)หักรายการ 
ดังตอไปนี้  
    (1) การคืนภาษีสรรพากร (ภาษีมูลคาเพิม่  ภาษีบุคคล
ธรรมดา ภาษนีิติบุคคล ภาษธุีรกิจเฉพาะ และอากร
แสตมป)   
    (2) การจดัสรรรายไดจากภาษีมูลคาเพิ่มใหองคการ
บริหารสวนจังหวัด  
    (3) เงินกันของภาษีที่ 3 กรมในสังกัด
กระทรวงการคลังจัดเก็บในอัตรารอยละ 0.75 เพื่อ
ชดเชยการสงออกของกรมศุลกากร 

รายรับตามระบบกระแสเงินสด เงินสดรับทั้งหมดที่นําสงคลัง  ทั้งในงบประมาณและ
นอกงบประมาณ  
    รายรับในงบประมาณ  ประกอบดวยรายไดปปจจุบัน  
รายไดเหล่ือมรับ และเงินกู ซ่ึงไดรับจากการออก
พันธบัตร และตั๋วสัญญาใชเงนิ 
   รายรับนอกงบประมาณ ประกอบดวยรายรับจากเงิน
ฝากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ  เงนิทุนหมุนเวียน  
เงินโอนขายบลิ  เงินทดรองราชการ เงินยมื  และการ
ประมูลตั๋วเงินคลังของรัฐบาล 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย  
(Real Estate Information Center: REIC)  

ศูนยกลางจดัเก็บและรวบรวมขอมูลดาน
อสังหาริมทรัพยของประเทศ โดยมีภารกจิหลักในการ
จัดเก็บขอมูล 7 ประเภท ไดแก ที่อยูอาศยั อาคาร
สํานักงาน ศูนยการคา โรงแรม - รีสอรท นิคม
อุตสาหกรรม สนามกอลฟ และที่ดินเปลา เพื่อใช
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ประโยชนในทางราชการและเผยแพรตอสาธารณชน 
เพื่อใชเปนขอมูลที่เพียงพอตอการตัดสินใจ  
คนควาขอมูลเพิ่มเติมที่  www.reic.or.th 

เศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) 

ปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศใหดําเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศาษฐกจิเพื่อใหกาวทนัตอโลกยุคโลกาภิวัฒน
ความพอเพยีง หมายถึง ความพอประมาณความมี
เหตุผล รวมถึงความจําเปนทีจ่ะตองมีระบบภูมิคุมกัน
ในตัวทีด่ีพอสมควรตอการมผีลกระทบใด ๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้
จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนาํวิชาการตางๆ มาใชในการ
วางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกนัจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนใน
ชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎแีละนักธุรกจิ
ในทุกระดับใหมีสํานึกในคณุธรรม ความซื่อสัตยสุจริต 
และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชวีติดวยความ
อดทนความเพยีร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ
เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเรว็และกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม 
ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปน
อยางด ี
คนควาขอมูลเพิ่มเติมที:่ 

http://www.sufficiencyeconomy.org 
สถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ถือ  
(Credit Rating Agency) 
 

บริษัทซึ่งทําหนาที่ใหบริการจัดอันดับคณุภาพและ
ความเสี่ยงของตราสารประเภทหนี้ของบริษทั หรือ
องคการตาง ๆ ในการจดัอันดับความนาเชือ่ถือของตรา
สารหนี้ จะพจิารณาระดับความสามารถของบริษัทผู
ออกตราสารที่จะชําระคนืเงนิตนและชําระดอกเบีย้ได
ตามเวลาและเงื่อนไขที่กําหนดไว ผลการจัดอันดับจะ
เผยแพรใหคนทั่วไปไดทราบเพื่อใชประกอบการ



 51

ตัดสินใจลงทนุหรือประโยชนอยางอื่น อันดับความ
นาเชื่อถือจะแสดงเปนสัญลักษณตัวอักษร โดยเริ่มจาก
ความนาเชื่อถือ ระดับสูงสุดไปจนถึงระดบัต่ําสุด เชน 
อาจจะใชสูงสุด AAA ไปจนต่ําสุดที่ D เปนตน 
ปจจุบันประเทศไทยมีสถาบันประเภทนี้จดัตั้งขึ้นแลว 
คือ The Thai Rating and Information Service Co., 
Ltd. หรือ TRIS และ The Fitch Ratings (Thailand) 
Ltd. 

สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของเอเปค 
(APEC Business Advisory Council: ABAC) 

องคกรภาคเอกชน ซ่ึงทําหนาที่ในการใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการดําเนินงานของเอเปคในมุมมองของภาค
ธุรกิจ/เอกชน 
คนควาขอมูลเพิ่มเติมที:่ http://www.abaconline.org/ 

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
(Nation Economic and Social Advisory Council) 

องคกรที่ตั้งขึ้นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 
2540 หมวด 5 วาดวยแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ 
มาตรา 89 โดยมีหนาที่ ใหคําปรึกษาและ ขอเสนอแนะ
ตอ คณะรัฐมนตรี ในปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ 
และสังคม ใหความเหน็เกีย่วกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจ
และ แผนอืน่ๆ ตามที่กฏหมาย บัญญัติกอนจะพิจารณา 
ประกาศใช ซ่ึงเจตนารมณของ รัฐธรรมนูญมาตรา
ดังกลาว เพื่อเปดโอกาส ใหประชาชนมีสวนรวมใน 
การบริหารจัดการ ประเทศ โดยตั้งอยูบนพื้นฐาน ความ
ยุติธรรม และ โปรงใสเปนสําคัญ 
คนควาขอมูลเพิ่มเติมที:่ http://www.nesac.go.th 

สภาพคลอง  
(Liquidity) 

ระดับความยากในการแปลงสินทรัพยเปนเงินเพื่อ
นํามาใชประโยชน โดยเงินสดเปนสินทรัพยที่มีสภาพ
คลองสูงสุด เพราะสามารถนํามาใชจายไดทันที 
ในขณะที่สินทรัพยอ่ืน ๆ เชนพันธบัตร หรือ ที่ดิน มี
สภาพคลองต่ํากวา 

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต: 
อาเซียน 
(Association of Southeast Asian Nation: ASEAN) 

องคกรซึ่งถือกําเนิดตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok 
Declaration)  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ตาม
เจตนารมณของผูนําประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต 5 
ประเทศ ไดแก อินโดนีเซยี มาเลเซีย ฟลิปปนส 
สิงคโปรและไทย ที่จะใหมกีารรวมกลุมและรวมมือกนั
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เสริมสรางใหภูมิภาคมีสันตภิาพอันนาํมาซึ่งเสถียรภาพ
ทางการเมือง และความเจรญิกาวหนาทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม ปจจุบันอาเซียนมีสมาชิกรวม 10 
ประเทศ ไดแก บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา ลาว 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส พมา ไทย สิงคโปร 
และเวียดนามมีประชากรรวมประมาณ 500 ลานคน 
คนควาขอมูลเพิ่มเติมที:่ http://www.aseansec.org 

สหภาพยุโรป   
(European Union: EU) 

การรวมกลุมของประเทศสมาชิกของประชาคมถานหิน
และเหล็กยุโรป (The European Coal and Steel 
Community) ประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรป(The 
European Atomic Energy Community) และประชาคม
เศรษฐกิจยุโรป (The European Economic Community) 
ไดลงนามในสนธิสัญญาการจัดตั้งสภาเดียวและ
คณะกรรมาธกิารเดียวเมื่อ พ.ศ. 2510 โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อใหมีสถาบนัเดียวในการดําเนินงานตามอํานาจ
หนาที่ขององคการทั้งสาม  ปจจุบันสหภาพยุโรปมี
สมาชิก 25 ประเทศ  ไดแก เยอรมนี อังกฤษ  ไอรแลนด 
กรีซ  โปรตุเกส เดมารก สเปน อิตาลี ฝร่ังเศส  เบลเยี่ยม 
เนเธอรแลนด ลักเซมเบอรก ออสเตรเลีย ฟนแลนด 
สวีเดน และประเทศสมาชิกใหม คือ ไซปรัส เช็ก เอส
โตเนีย  ฮังการ ี แลตเวยี ลิธัวเนีย โปแลนด  สโลวัก 
สโลเวเนีย มอลตา  

สหภาพศุลกากร 
(Customs Union) 

การรวมกลุมทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่ง อันเกิดจาก
ขอตกลงระหวางรัฐบาลตั้งแต  2 ประเทศขึน้ไป ซ่ึงเปน
การขยายรูปแบบของเขตการคาเสรีออกไปโดยประเทศ
ภาคี นอกจากจะยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรและการใช
มาตรการจํากดัทางการคาระหวางกันแลว ยังมีการ
กําหนดอัตราภาษีศุลกากร ที่เรียกเก็บจากสินคานําเขา
จากประเทศอืน่ ๆ ที่มิไดเปนภาคีในอัตราเดียวกันดวย 

สหภาพเศรษฐกิจ 
(Ecomomic Union) 

การรวมกลุมทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่ง อันเกิดจาก
ขอตกลงระหวางรัฐบาลตั้งแต 2 ประเทศขึน้ไป ซ่ึงเปน
การขยายรูปแบบของตลาดรวมออกไป โดยประเทศ
ภาคี ยังตกลงประสานนโยบายเศรษฐกิจตางๆ เปน
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นโยบายเดียวกัน เชน นโยบายดาน การเงนิ การคลัง 
การผลิตสินคาและบริการตางๆ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต).  
(The Office of the Securities and Exchange 
Commission : SEC)  
 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 17 ของ พ.ร.บ. 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เพื่อ
ปฏิบัติการใด ๆ ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแหง พ.ร.บ. 
หลักทรัพยฯ  

สํานักงานปฏบิัติการภูมิภาค  
(Regional Operating Headquarters : ROH) 

บริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางประกอบกจิการ
ใหบริการดานการบริหาร ดานเทคนิค และบริการ
สนับสนุนแกวสิาหกิจในเครอืหรือสาขาของตนสําหรับ
ภูมิภาคหนึ่งๆ  ปจจุบันกรมสรรพากรใหสิทธิประโยชน
เพื่อสงเสริมการจัดตั้ง ROH ในประเทศไทย โดย    ลด
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเหลือรอยละ 10  รวมถึงให
สิทธิประโยชนภาษเีงินไดบคุคลธรรมดาแกบุคคลตาง
ดาวที่ทํางานใน ROH เปนเวลา 2 ป   

สิทธิประโยชนทางภาษี  
(Tax Privilege / Tax Incentive) 

การใหส่ิงจูงใจซึ่งจะชวยลดภาระภาษีใหแก
ผูประกอบการ หรือประชาชนทั่วไป เพื่อวตัถุประสงค
บางประการ เชน เพื่อสงเสริมการลงทุน เพื่อสงเสริม
การออม สงเสริมการศึกษา สงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
เปนตน โดยรูปแบบของสิทธิประโยชนทางภาษี มี
หลากหลาย อาจจําแนกไดเปนสิทธิประโยชนภาษี
ทางตรง (Direct Tax Incentives) ไดแก  การยกเวนภาษี  
การลดอัตราภาษี  เครดิตภาษี และการลดหยอน
คาใชจายในการคํานวณภาษี  และสวนของสิทธิ
ประโยชนภาษีทางออม (Indirect Tax) ไดแก การ
ยกเวน/ลดหยอน อัตราอากรขาเขา ภาษีมลูคาเพิ่ม และ
การใหสิทธิประโยชนสําหรับผูสงออก เปนตน 

สินคาคงทน   
(Durable Goods) 

สินคาที่มีอายุการใชงานในระยะเวลามากกวา 1 ปขึ้น
ไป เชน รถยนต และเครื่องใชไฟฟา เปนตน 

สินคาทุน  
(Capital Goods) 

สินคาซึ่งเปนปจจัยการผลิตชนิดหนึ่ง ซ่ึงจะนําไปใช
เปนเครื่องมือการผลิตสินคาและบริการ หรือสราง
รายไดใหเกดิขึ้นในอนาคต 
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สินคาอุปโภคบริโภค  
(Consumption Goods) 
 

สินคาและบริการที่สามารถนํามาบําบัดความตองการ
ของผูบริโภคไดโดยตรง แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 
สินคาคงทน (Durable Goods) คือ สินคาที่มีอายุการใช
งานนาน เชน บาน รถยนต ตูเย็น เปนตน และสินคาเสีย
งาย (Perishable Goods) คือ สินคาที่มีอายุการใชงานสั้น
มาก หรือเนาเสียงาย เชน อาหาร เสื้อผา เปนตน 

สินเชื่อ  
(Loan) 

ปริมาณเงินที่ผูที่มีเงินทุน (สถาบันการเงิน) ใหกูยืมกับผู
ที่ตองการเงินทุน 

สินทรัพย 
(Asset) 

ส่ิงของ (ไมวาจะเปนรูปธรรมหรือนามธรรม) ที่มูลคา
กับผูเปนเจาของ 

หนังสือชีช้วน  
(Prospectus) 
 

เอกสารที่บริษัทผูเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน
ทั่วไปตองจดัทําขึ้น เพื่อเปดเผยขอมูลแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับบริษัท และรายละเอยีดของการเสนอขาย
หลักทรัพย รางหนังสือช้ีชวนของบริษัทจะตองผานการ
พิจารณาจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย
และตลาดหลกัทรัพย กอนจดัทําเผยแพรใหประชาชน
จองซื้อหุน 

หนี้ของรัฐบาล 
 

หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรงทั้งจากแหลงในประเทศและ
ตางประเทศ 

หนี้ของรัฐวิสาหกิจ 
 

หนี้ที่รัฐวิสาหกิจกูทั้งจากแหลงภายในประเทศและ
ตางประเทศ จะประกอบดวย หนีเ้งินกูที่รัฐบาลค้ํา
ประกันและหนี้เงินกูที่รัฐบาลไมค้ําประกนั ทั้งนี้ การค้ํา
ประกันขึ้นอยูกับลักษณะของโครงการและฐานะ
ทางการเงินของรัฐวิสาหกจินัน้ๆ 

หนี้ตางประเทศ  
(External Debt) 

ยอดคงคางหนีสิ้นสวนที่ไมใชทุนเรือนหุนของผูมีถ่ิน
ฐานในประเทศกอขึ้นกับผูมถ่ิีนในตางประเทศ ทั้ง
หนี้สินที่มีดอกเบี้ย หรือไมมีดอกเบี้ย โดยมีภาระผูกพนั
ที่จะตองชําระคืนเงินตน โดยรวมหนี้สินทกุสกุลเงิน
และทุกประเภทของการกูยืม  

หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได  
(Non Performing Loan; NPL) 

หนี้ที่ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้เปนระยะเวลานานเกนิกวา  
3 เดือน  

หนี้ภาคเอกชน  
(Private Sector Debt) 

หนี้ของภาคเอกชนเปนผูกอขึ้นกับผูมีถ่ินฐานทั้งในและ
ตางประเทศ ประกอบดวยหนี้ของภาคธุรกจิธนาคาร 
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(ธนาคารพาณชิยและกิจการวิเทศธนกจิ) และภาคธุรกิจ
ที่มิใชธนาคารอาทิ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย นิติ
บุคคลที่ประกอบการคา การผลิต และบุคคลธรรมดา 

หนี้ระยะยาว  
(Long Term Debt) 

หนี้ทั้งในประเทศและตางประเทศของประเทศไทย ที่มี
ระยะเวลาครบกําหนดชําระคนืมากกวา 1 ป 

หนี้ระยะสั้น  
(Short Term Debt) 

หนี้ทั้งในประเทศและตางประเทศของประเทศไทย ที่มี
ระยะเวลาครบกําหนดชําระคนืนอยกวาหรือเทากับ 1 ป 

หนี้สาธารณะ 
 

หนี้ที่รัฐบาลเปนผูกอและมผีลผูกพันตอรัฐบาลทุก
รัฐบาลในการชําระคืนจากงบประมาณการแผนดิน จึง
เปนภาระของประชาชนในฐานะผูเสียภาษีอากร และ
รวมหนี้ของรฐัวิสาหกจิที่ไมเปนสถาบันการเงิน และ
หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเปนหนี้สาธารณะ 

หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาสถาบัน
การเงิน 

หนี้สินจากการดําเนินการชวยเหลือสถาบันการเงินที่
ประสบปญหา และการแกไขปญหาระบบสถาบัน
การเงินในชวงวิกฤตตามนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงเปน
พันธะที่รัฐบาลจะตองชดใชความเสียหายใหแกกองทุนฯ

หลักการประติบัติเยี่ยงคนชาต ิ
(Most-Favoured-Nation Treatment: MFN)  

หลักการประตบิัติเยี่ยงคนชาติ เปนคําศัพทที่ใชใน
วงการกฎหมายระหวางประเทศ จําแนกเปน 

(1) การปฏิบัตติอสินคานําเขาเชนเดยีวกับสินคาใน
ประเทศหรือการปฏิบัติตอคนตางชาติเชนเดียวกับคน
ในชาติของตน ถือเปนพันธกรณีภายใตความตกลง
ทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา(GATT) ของ
องคการการคาโลก 

(2)  การปฏิบัติตอบริการหรือผูใหบริการทีเ่ปนคน
ชาติของประเทศอื่นเชนเดยีวกับที่ใหการปฏิบัติตอ
บริการหรือผูใหบริการที่เปนคนชาติของตนเอง ถือเปน
ขอผูกพันภายใตความตกลงทั่งไปวาดวยการคาการ
บริการ (GATS) ขององคการการคาโลก 

หลักทรัพยในครอบครอง  
(Portfolio) 

หลักทรัพยทั้งหมดในความครอบครองของผูลงทุนราย
ใดรายหนึ่ง ทั้งนี้ จะตองประกอบดวยหลักทรัพย
จํานวนตั้งแต 2 ชนิด หรือ 2 บริษัทขึ้นไป จุดประสงค
ของการสราง portfolio เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน
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ดวยการกระจายลงทุนในหลักทรัพยหลายบริษัทหรือ
หลายประเภท 

หุนกู  
(Debenture) 

ตราสารหนี้ระยะยาวทีใ่หผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย 
ซ่ึงออกโดยบริษัทเอกชน รวมท้ังรัฐวิสาหกิจที่เปน
บริษัท จํากัด  หรือบริษัทมหาชน จํากดั 

หุนชั้นดี  
(Blue Chips) 

หุนสามัญของบริษัทที่เปนทีรู่จักกวางขวาง เปนบริษัท
ที่สามารถทําผลกําไรใหเติบโตและจายปนผลได
ตอเนื่องมายาวนาน อีกทั้งมีช่ือเสียงในดานคุณภาพของ
ผูบริหาร สินคา และการใหบริการ 

หุนบุริมสิทธิ  
(Preferred Stock) 
 

หลักทรัพยประเภทที่ผูถือมสีวนรวมเปนเจาของบริษัท
เชนเดยีวกับหุนสามัญ แตผูถือหุนบุริมสิทธิจะมีสิทธิ
พิเศษอื่น เชน ไดรับเงินปนผลในอัตราที่กําหนดไว
แนนอน มีสิทธิไดรับเงินปนผลกอนผูถือหุนสามัญ และ
มีสิทธิในสินทรัพยของบริษทักอนผูถือหุนสามัญใน
กรณีที่บริษัทเลิกกิจการ (การจะมีบุริมสิทธิใด ๆ ตอง
กําหนดระบุไวบนหุนบุริมสิทธิ) โดยทั่วไปผูถือหุน
บุริมสิทธิจะไมไดรับสิทธิลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู
ถือหุน 

หุนสามัญ  
(Common Stock) 
 

หลักทรัพยที่บริษัทออกจําหนายเพื่อระดมเงินทุนมา
ดําเนินกิจการ ผูถือหุนสามัญมีสิทธิรวมเปนเจาของ
บริษัท มีสิทธิออกเสียงลงมติในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
เลือกตั้งกรรมการบริษัท รวมตัดสินใจในนโยบายการ
ดําเนินงานของบริษัท และรวมตัดสินใจในปญหา
สําคัญของบริษัทผูถือหุนสามัญจะไดรับผลตอบแทน
ในรูปเงินปนผล (Dividend) เมื่อราคาหุนเพิม่สูงขึ้นตาม
ศักยภาพของบริษัท และมีโอกาสไดรับสิทธิจองซื้อหุน
ออกใหม (Right) เมื่อบริษัทเพิ่มทุนขยายกจิการ หาก
บริษัทเลิกกิจการ ก็จะไดรับสวนแบงในสนิทรัพยของ
บริษัทจากยอดสุทธิหลังจากชําระคืนเจาหนี้และพันธะ
ตาง ๆ หมดแลว หุนสามัญมีอีกชื่อหนึ่งวา Ordinary 
share 

แหลงเงินกูทางการ 
 

แหลงเงินกูที่มเีงื่อนไขผอนปรน อัตราดอกเบี้ยต่ํา
กวาอัตราตลาด ระยะเวลาการชําระคืนเงินกูยาวกวา
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เงินกูธนาคารพาณิชย ซ่ึงแหลงเงินกูทางการ 
ประกอบดวย 

(1)  สถาบันการเงินระหวางประเทศ เชน 
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) 
และ ธนาคารโลก (World Bank) 

(2)  รัฐบาลตางประเทศ เชน รัฐบาลญี่ปุน รัฐบาล
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี

องคกรความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน 
(Japan International Cooperation Agency: JICA) 

หนวยงานของรัฐบาลญี่ปุนตั้งขึ้นในป 2517 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ
ของญี่ปุนในดานตางๆ โดยการใหความชวยเหลือแก
ตางประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งความชวยเหลือดาน
พัฒนาบุคลากร 

องคการการคาโลก  
(World Trade Organization : WTO) 

องคการจัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 
2538 มีสํานักงานใหญตั้งอยูที่นครเจนวีา ประเทศ
สวิตเซอรแลนด มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 150 ประเทศ โดย
ไทยเปนสมาชกิลําดับที่  59 และมีสถานะเปนสมาชิกผู
กอตั้ง  
วัตถุประสงคของการกอตั้ง WTO เพื่อเปนเวทีในการ
เจรจาลดอุปสรรคและขอกีดกันทางการคา และจัดทํา
กฎระเบยีบการคาระหวางประเทศ เพื่อสนบัสนุนให
การคาโลกมีความเสรียิ่งขึ้น บนพื้นฐานของการแขงขันที่
เทาเทียมกนั  
คนควาขอมูลเพิ่มเติมที่ http://www.wto.org/ 

องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกําหนดการปฏิรูป
ระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 เพื่อดําเนนิการกับ
สถาบันการเงิน 58 แหงที่ถูกระงับ การดําเนินกจิการ
ตามคําสั่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลงัในป 2540 
โดยการ  

1) แกไขฟนฟฐูานะของบริษทัที่ถูกระงับการดําเนิน
กิจการ                

2) ชวยเหลือผูฝากเงินและเจาหนี้ที่สุจริตของบริษัท
ที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ และ 3) ชําระบัญชีของ
บริษัทที่ถูกระงับการดําเนนิกิจการในกรณทีี่บริษัท
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ดังกลาวไมอาจดําเนนิกิจการตอไปได 
องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  
(Organization for Economic Cooperation and 
Development : OECD) 

องคการตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามแนวโนม
ทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกที่พัฒนาแลวในเขต
การคาเสรีอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวนัตกละแปซิฟก และ
ประสานนโยบายทั้งระดับภายในและตางประเทศใน
การหารือตางๆ มีสมาชิก 29 ประเทศ เชน 
สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญ่ีปุน ฝร่ังเศส อิตาลี อังกฤษ 
และเกาหลีใต เปนตน 

องคการระหวางประเทศวาดวยการกําหนดมาตรฐาน  
(International Organization for Standardization: 
ISO) 

องคการกอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2490 ปจจุบันมีสมาชิก 117 
ประเทศ สํานกังานอยูทีน่ครเจนีวา สวิตเซอรแลนด 
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริม กําหนดมาตรฐานระหวาง
ประเทศใหเปนที่ยอมรับทั่วโลก รวมทั้งพฒันาความ
รวมมือทางดานวิชาการวิทยาศาสตรเทคโนโลยี เพื่อ
ขยายการคาระหวางประเทศ ปจจุบันมาตรฐานสากล
ของ ISO ที่เปนที่รูจักกนัมากขึ้น ไดแก ISO 9000 และ 
ISO 14000  

องคการสงเสรมิการคาตางประเทศของญี่ปุน   
(Japan  External Trade Organization: JETRO) 

องคกรที่ไมหวังผลกําไรของรัฐบาลญี่ปุน  สํานักงาน 
JETRO  กรุงเทพฯ กอตั้งในป พ.ศ. 2502  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการคาและการ
ลงทุนระหวางประเทศไทยและญี่ปุน พรอมทั้งผลักดัน
การนําเขาสินคาไทยสูตลาดญี่ปุนและเผยแพรบรรยาย
การที่ดีของการลงทุนในประเทศไทย 

องคการอนามยัโลก  
(World Health Organization : WHO) 

หนวยงานขององคการสหประชาชาติที่ดแูลเรื่องการ
สาธารณสุข ไดกอตั้งขึ้นเมื่อ 7 เมษายน ค.ศ.1948 และมี
วัตถุประสงคเพื่อดูแลประชากรโลกใหมีสุขภาพอนามยั
ดี ปจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 192 ประเทศ 
คนควาขอมูลเพิ่มเติมที่ http://www.who.int/en/ 

อนุสัญญาวาดวยการยกเวนการจัดเก็บภาษีซํ้าซอน  
(Avoidance of Double Tax  Agreement: DTA) 

ความตกลงระดับทวภิาคีวาดวยการยกเวนภาษี โดยจะ
ยกเวนภาษีจากเงินไดจํานวนเดียวกนั ซ่ึงอาจถูกเรียก
เก็บภาษีมากกวา 1 คร้ัง โดยรัฐมากกวา 1 รัฐ  โดยทั่วไป
ภาษี ที่อยูในความตกลง ไดแก ภาษีเงินได ภาษีผลได
จากทุน และภาษีเงินไดปโตรเลียม  ปจจุบนัประเทศ
ไทยไดจัดทําความตกลงตามอนุสัญญาภาษซีอนกับ
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ประเทศตางๆ แลว 50 ประเทศ (ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 
2549) 

อสังหาริมทรัพย ที่ดินและทรัพยสินอันติดอยูกับที่ดินมีลักษณะเปนการ
ถาวรหรือประกอบเปนอันเดยีวกับที่ดินนั้น และ
หมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับทีด่ิน หรือ
ทรัพยอันติดอยูกับที่ดนิหรือประกอบเปนอันเดียวกับ
ที่ดินนั้นดวย (จากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) 

อัตราการใชกําลังการผลติ   
(Capacity Utilization Rate: CAP U) 

สัดสวนของจาํนวนแรงงาน เทียบกับเครื่องจักรที่มีอยู 
จะเปนตัวแสดงถึงวาภาคอุตสาหกรรมมีระดับการผลิต
ที่เต็มศักยภาพแลวหรือ 

อัตราการวางงาน  
(Unemployment Rate) 

อัตราสวนระหวางผูวางงานกับกําลังแรงงาน ซ่ึงจะ
สะทอนจํานวนผูไมมีงานทําของประเทศ   

อัตราเงินเฟอ  
(Inflation) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของดชันีราคาผูบริโภคใน
ระยะเวลาหนึง่เปรียบเทียบกับอีกระยะเวลาหนึ่ง 

อัตราเงินเฟอพื้นฐาน  
(Core Inflation)  

อัตราการเปลี่ยนแปลงของดชันีราคาผูบริโภคที่ไมรวม
ราคาสินคาหมวดพลังงานและอาหารสด ซ่ึงมีการ
เปลี่ยนแปลงสงู หรือที่เรียกวา ดัชนีราคาผูบริโภค
พื้นฐาน  ในระยะเวลาหนึ่งเปรียบเทียบกบัอีกระยะเวลา
หนึ่ง ซ่ึงเงินเฟอพื้นฐานในปจจุบันถูกใชเปนเปาหมาย
การดําเนนินโยบายการเงินของไทย 

อัตราภาษีกาวหนา  
(Progressive Tax Rate) 

การจัดเก็บภาษีหลายอัตรา ฐานภาษียิ่งสูงยิ่งตองเสีย
ภาษีในอัตราสูง เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา มีอัตรา
ภาษีรอยละ 5- 37 เงินไดพึงประเมินยิง่สูงยิ่งตองเสีย
ภาษีในอัตราสูง 

อัตราภาษีคงท่ี ภาษีอัตราเดยีว ซ่ึงแมฐานภาษีจะสูงขึ้น ก็ยงัจะเสียภาษี
ในอัตราคงเดมิ ในกรณีทั่วไปถือไดวาภาษเีงินไดนิติ
บุคคลมีอัตราภาษีคงที่ โดยปจจุบันเสียภาษีในอัตรา
เดียวเทากับรอยละ 30  ไมวาจะมีกําไรสุทธิเปนเทาใดก็
ตาม  (หากเปนกรณกีารเสียภาษีเงนิไดนิตบิุคคลของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมซึ่งมีทุนจดทะเบียน
ชําระแลวไมเกิน 5 ลานบาท จะถือวาเปนภาษีอัตรา
กาวหนา จดัเกบ็ในอัตรารอยละ 20 25 และ 30 สําหรับ
กําไรสุทธิในขัน้ไมเกนิ 1 ลานบาท  1-3 ลานบาท และ
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มากกวา 3 ลานบาท ขึ้นไป ตามลําดับ) 
อัตราภาษีถดถอย  
(Regressive Tax Rate) 

การจัดเก็บภาษีหลายอัตรา ฐานภาษียิ่งสูงยิ่งเสียภาษีใน
อัตราต่ํา เชน ภาษีบํารุงทองที่   

อัตราภาษีท่ีแทจริง  
(Effective Tax Rate) 

อัตราภาษีจริงที่ผูเสียภาษีเผชิญ คํานวณจากจํานวนภาษี
ทั้งหมดที่จาย หารดวยรายไดทั้งหมดที่เปนฐานในการ
เสียภาษี  เชน บุคคลธรรมดาเสียภาษเีงินไดหลายอัตรา
ตามขั้นของเงินได ตั้งแตรอยละ 5-37  แตสามารถ
คํานวณเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริงไดเพยีงอัตราเดียว ถือ 
เปนอัตราภาษเีฉลี่ย (Average Rate) หรืออัตราภาษีสุทธิ 
(Net Rate) ที่บุคคลนั้นเผชิญ หรือเมื่อผูนําเขานําเสีย
อากรขาเขาสําหรับสินคาหลายประเภทพิกดั ก็สามารถ
คํานวณอตัราภาษีทีแ่ทจริงไดเปนอัตราเดยีว  เปนตน 
ETR  =  (จํานวนภาษีที่จาย / รายไดที่ตองเสียภาษ)ี 

อัตราภาษีผูกพัน 
(Bound Rate) 

อัตราภาษีที่ผูกพันไวในการเจรจาการคาภายใตเวทีตาง 
ๆ  สูงกวาหรือเทากับอัตราภาษีที่เรียกเก็บในขณะนั้นก็
ได การมีการผกูพันอัตราภาษี เปนหลักประกันวา
ประเทศสมาชิกจะไมเรียกเกบ็ภาษีจากสินคาที่นําเขา
จากประเทศสมาชิกอื่นในอัตราที่สูงกวาอตัราที่ผูกพัน 
(Bound Rate) การขึ้นภาษใีหสูงกวา Bound Rate 
จะตองมีการเจรจากับประเทศที่เสียประโยชนจากการ
ขึ้นภาษ ี

อัตราสวนการจายปนผล  
(Dividend Pay - Out Ratio) 

สวนของกําไรสุทธิที่ไดนํามาจายเปนปนผลแกผูถือหุน
โดยคิดเปนอัตรารอยละ มีสูตรในการคํานวณ ดังนี ้
อัตราสวนการจายเงินปนผล = มูลคาปนผลตอหุน / 
กําไรสุทธิตอหุน * 100 

อากร 
(Duty)   

เงินที่รัฐบาลออกกฎหมายบงัคับจัดเก็บจากผูไดรับ
ประโยชนจากบริการสาธารณะ   แตภาระคาอากรกับ
ประโยชนที่ผูนั้นไดรับไมมคีวามสัมพันธโดยตรงตอ
กัน เชน อากรแสตมป อากรศุลกากร เปนตน 

อากรขาเขา 
(Import Tariff) 

ภาษีศุลกากรจดัเก็บจากการนําเขาสินคามาใน
ราชอาณาจักร (ดู “ภาษีศุลกากร” เพิ่มเติม) 

อากรขาออก 
(Export Tariff) 

ภาษีศุลกากรจดัเก็บจากการสงออกสินคาไปนอก
ราชอาณาจักร (ดู “ภาษีศุลกากร” เพิ่มเติม) 
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อากรฆาสัตว ภาษีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก็บจากผูที่มีความ
ประสงคจะฆา โค กระบือ  แพะ แกะ สุกร และสัตวอ่ืน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

อากรรังนกอีแอน   ภาษีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก็บจากผูไดรับ
สัมปทานรังนกอีแอนชนดิทีใ่ชกินรัง ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ  จังหวดัชมุพร จังหวดัสรุาษฎรธานี 
จังหวดัพัทลุง จังหวดักระบี่ จังหวดัตรัง จังหวัดพังงา 
จังหวดัสตูล และจังหวัดตราด  ตาม พรบ. รังนกอีแอน 
พ.ศ.2540 โดยมีอัตราภาษีตามหลักเกณฑ วธีิการและ
เงื่อนไขที่ผูวาราชการจังหวดัโดยความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

อุปสรรคทางเทคนิคตอการคาระหวางประเทศ  
(Technical Barriers to Trade : TBT) 

อุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ ไดแก การกําหนด
กฎระเบยีบและขอบังคับทางเทคนิค มาตรฐาน และ
ระบบใบรับรองสําหรับสินคาสงออกและนําเขา เปน
ตน 

 
 

หมวดชื่อรัฐวิสาหกิจ 
การกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) Sports Authority of Thailand 
การเคหะแหงชาติ (กคช.) National Housing Authority 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) Tourism Authority of Thailand 
การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand 
การทาเรือแหงประเทศไทย (กทท.) Port Authority of Thailand 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) Industral Estate Authority of Thailand 
การประปานครหลวง (กปน.) Metropolitan Waterworks Authority 
การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) Provincial Waterworks Authority 
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  Privatization 
การไฟฟานครหลวง (กฟน.) Metropolitan Electricity Authority 
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) Metropolitan Electricity Authority 
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) Mass Rapid Transit Authority of Thailand 
การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) State Railway of Thailand 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) Krung Thai Bank 
ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง Small and Medium Enterprise Development Bank of 
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ประเทศไทย (ธพว.) Thailand 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) Bank  for  Agriculture and Agricultural Coop. 
ธนาคารเพื่อการชําระหนี้ระหวางประเทศ Bank for International Settlements ;BIS เปน

ศูนยกลางความรวมมือระหวางธนาคารกลางของ
ประเทศสมาชิกเพื่อการแกไขปญหาดานการเงินและ
การธนาคารระหวางประเทศ  (จากพจนานุกรมศัพท
เศรษฐกิจ ธุรกจิการเงิน และการธนาคาร ของ วิทยากร 
เชียงกูล) 

ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
(ธสน.) 

Export Import Bank of Thailand 

ธนาคารออมสนิ Government Savings Bank 
ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) The Government Housing Bank 
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยูอาศัย (บตท.) Secondary Mortgage Corporation 
บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน (บบส.) Asset Management Corporation 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) Small Industry Credit Guarantee Corporation 
บรรษัทวิสาหกิจแหงชาต ิ State Holding Company 
บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) EGAT Public Company Limited 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) Cat Telecom Public Company Limited 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) Thai Airways International Public Co.,Ltd. 
บริษัท ขนสง จํากัด (บขส.) Transport Co.,Ltd. 
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) Airports of Thailand Public Co.,Ltd. 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) TOT Public Company Limited 
บริษัท ไทยเดนิเรือทะเล จํากัด (บทด.) Thai Maritime Navigation Co.,Ltd. 
บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) Dhanarak Asset Development Company Limited. 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) PTT Public Company Limited. 
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด (ปณท.) Thailand Post Co.,LTD 
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย (บวท.) Aeronautical Radio of Thailand  Limited 
บริษัท สหโรงแรมไทยและการทองเที่ยว จํากัด The Syndicate of Thai Hotels and 

Tourists   Enterprises Limited 
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) MCOT Public Co.,Ltd. 
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด The Bangkok  Dock  Company Limited 
รัฐวิสาหกิจ State Owned Enterprise (SOE) 
โรงงานไพ กรมสรรพสามิต Playing Cards Factory 
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โรงงานยาสบู กระทรวงการคลัง (รยส.) Thailand Tobacco Monopoly 
โรงพิมพตํารวจ สํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ The Police Printing  
สถาบันการบนิพลเรือน (สบพ.) Civil Aviation Training Center 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ
ไทย (วว.) 

Thailand Institute Scientific and Technological 
Research 

สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) Office of the Rubber Replanting Aid Fund 
สํานักงานธนานุเคราะห กรมพัฒนาสงัคมและ
สวัสดิการ 

Public Pawnshop  Office 

สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล (สสร.) Government Lottery Office 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) Bangkok Mass Transit Authority 
องคการคลังสนิคา (อคส.) Public Warehouse  Organization 
องคการจัดการน้ําเสีย (อจน.) Waste Water Management Authority 
องคการตลาด (อต.) Marketing Organization 
องคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) Marketing Organization for Farmers 
องคการแบตเตอรี่ (อ.บ.ต.) Battery Organization of Thailand 
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาต ิ(อพวช.) National Science Museum 
องคการฟอกหนัง (อฟน.) The Tanning Organization 
องคการเภสัชกรรม (อภ.) The Government Phamaceutical Organization 
องคการสงเสรมิกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) 

Thai Dairy  Farming Promotion Organization of 
Thailand 

องคการสวนพฤกษศาสตร (อ.ส.พ.) The  Botanical Garden Organization 
องคการสวนยาง (อ.ส.ย.) Rubber Estate Organization 
องคการสวนสตัว (อสส.) Zoological Park Organization 
องคการสะพานปลา (สป.) Fish Marketing Organization 
องคการสุรา กรมสรรพสามิต Liquor Distillery Organization 
องคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.) Forest  Industry Organization 

 
 หนา  หนา 
1st pillar  JETRO  
2nd pillar  JICA  
3rd pillar  Mega projects  
AMC  Merger  
APEC  MFN  
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ASEM  NAFTA  
Balance of payments  NPL  
Bilateral Agreement  OECD  
Bond  Portfolio  
Bonded warehouse  Prepayment  
Consumer confidence index  Privatization  
Core inflation  Quasi Fiscal Activities  (QFA)  
Credit rating  Refinance  
Credit rating agency  ROH  
Current account  Roll over  
Dealer  RTAs  
Default  SAFTA  
Deficit  SEC  
Dumping  Securitization  
Ear market tax  SEOM  
EPZ  Subsidies  
EU  Swap  
Fiscal  sustainability  TA  
Fiscal risk  Tax allowance  
FTA  Tax avoidance  
FZ  Tax credit  
GATS  Tax evasion  
GATT  Trade balance  
GSP  UNCTAD  
IBFs  WHO  
Inflation  WTO  

 


