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1. หมวดวิชำกำร 
1.1 หลกักำรประกันสังคม 

ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
กำรขยำยควำมคุ้มครอง coverage extension 

กำรเจรจำทำงสังคม social dialogue 

กำรเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข social solidarity 

กำรช่วยเหลือทำงสังคม social assistance 

กำรบริกำรสังคม social services 

กำรบูรณำกำรทำงสังคม social integration 

กำรประกันสังคม social insurance 

กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร demographic change 

กำรมสี่วนร่วมทำงสังคม social inclusion 

ควำมคุ้มครองทำงสังคม social protection 

ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำงสังคม social cohesion 

ควำมมั่นคงทำงสังคม social security 

ควำมยุติธรรมทำงสังคม social justice 

ควำมหลำกหลำยทำงสังคม social diversity 

โครงข่ำยควำมคุ้มครองทำงสังคม social safety net 

ผู้ประกอบอำชีพอิสระ self-employed 

รัฐสวัสดิกำร welfare state 

แรงงำนข้ำมชำติ migrant workers 

แรงงำนข้ำมชำติแบบไม่ปกติ irregular migrant workers 

แรงงำนต่ำงชำติ foreign workers 

แรงงำนท ำงำนบ้ำน domestic workers 

แรงงำนที่ไม่มีเอกสำรแสดงสิทธิ undocumented migrant workers 

แรงงำนที่รับงำนไปท ำที่บ้ำน home-based workers 

แรงงำนในครัวเรือน household workers 

แรงงำนในระบบ formal workers 

แรงงำนแพลตฟอร์ม platform workers 

แรงงำนอิสระ/แรงงำนนอกระบบ informal workers 

สวัสดิกำรภำครัฐ state welfare 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
สวัสดิกำรแรงงำน labour welfare 

สวัสดิกำรสังคม social welfare 

สังคมผู้สูงอำยุ ageing society 

สังคมผู้สูงอำยุขั้นสุด super aged society 

สังคมผู้สูงอำยุสมบูรณ์ aged society 

หลักกำรประกันสังคม social security principles 
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1.2 คณิตศำสตร์ประกันภัย 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

(เกี่ยวข้อง/ด้ำน) คณิตศำสตร์ประกันภัย actuarial 

(วิชำ/สำขำ) คณิตศำสตร์ประกันภัย actuarial science 

กรมธรรม์ประกันภัย policy 

กรมธรรม์ประกันภัยรำยเดี่ยว singleton policy 

กระแสเงินสด cash flow 

กลุ่ม (คน/สิ่งของ/กรมธรรม์) ที่มีลักษณะร่วมกัน cohort 

กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม 
ระบบกำรแบ่งกลุ่มผู้ป่วยท่ีน ำมำใช้ในกระบวนกำรกำรเงินกำรคลัง 
สำธำรณสุข โดยผู้ป่วยท่ีอยู่ในกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมเดียวกัน  
จะมีต้นทุนกำรรักษำพยำบำลและจ ำนวนวันนอนที่ใกล้เคียงกัน  
ท ำให้องค์กรประกันและสถำนพยำบำลที่รักษำผู้ป่วยดังกลำ่ว  
สำมำรถเฉลีย่ควำมเสี่ยงระหว่ำงกันได ้

Diagnosis Related Groups (DRGs) 

กำรคัดเลือกท่ีขัดประโยชน์ (คปภ.)/กำรเลือกอย่ำง 
ไม่เท่ำเทียม/กำรเลือกอย่ำงไม่พึงประสงค์  
เกิดขึ้นในกรณีทีฝ่่ำยใดฝ่ำยหนึ่งมขี้อมูลที่ถูกต้องแม่นย ำมำกกว่ำ  
ท ำให้อีกฝ่ำยที่มีข้อมูลน้อยกว่ำเสยีผลประโยชน์  
ซึ่งในกรณีประกันภัย (สุขภำพ) มกัท ำให้ผู้รับประกันภัย 
เสียผลประโยชน์เนื่องจำกผู้เอำประกันภัยมีกำรปกปิด 
หรือไมม่ีกำรแถลงข้อมูลสุขภำพท่ีเป็นข้อมูลจริง   

adverse selection 

กำรจ่ำยค่ำบริกำรตำมจริง 
กำรจ่ำยค่ำบริกำรตำมที่เรียกเก็บตำมกำรใช้บริกำรจริง  
เป็นระบบทีส่ร้ำง incentive แก่บุคลำกรกำรแพทย์ในกำรจ่ำย 
เพื่อปริมำณ (quantitative of care) มำกกว่ำกำรจ่ำยเพื่อคุณภำพ  
(qualitative of care) ของบริกำรทำงกำรแพทย์  
ซึ่งอำจท ำให้บริกำรเกินควำมจ ำเปน็ได้ และท ำให้ผูร้ับบริกำร  
(หรือรัฐ) ต้องรับภำระค่ำใช้จ่ำยทำงกำรแพทย์สูง  
และกระตุ้นให้เกดิกำรรักษำท่ีเกินกว่ำมำตรฐำน (over-treatment) 

Fee-For-Service (FFS) 

กำรจ่ำยค่ำบริกำรตำมที่เรียกเก็บ 
ระบบกำรจ่ำยเงินแบบจ่ำยตำมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจริง แต่มีกำรก ำหนด
เพดำนหรือวงเงินสูงสุด เพื่อควบคมุต้นทุนกำรรักษำ  
ในระบบประกันสังคม รำยกำรนอกเหนือเหมำจำ่ยส่วนใหญ ่
เป็นกำรจ่ำยแบบ fee schedule 

fee schedule 

กำรจ่ำยแบบกรุณำ  
เงินท่ีผู้รับประกันภัยจ่ำยให้แก่ผูเ้รยีกร้องค่ำเสยีหำย  
แม้จะไม่มีหน้ำท่ีรับผดิชอบตำมเงือ่นไขกรมธรรม์ก็ตำม 

ex gratia payment 

กำรแจกแจงอำยุ 
กำรแจกแจงโครงสร้ำงของประชำกรในเรื่องหรือประเด็นทีส่นใจ  
แล้วจ ำแนกตำมรำยอำย ุ

age distribution 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
กำรชดเชย/กำรทดแทน/เงินทดแทน/ค่ำทดแทน compensation 

กำรชดเชยค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์สูงเกินปกติ 
กำรให้สถำนพยำบำลมสีิทธิรับค่ำบริกำรทำงกำรแพทย ์
ในกรณีรักษำผู้ป่วยใน ที่มีค่ำรักษำพยำบำลสูงเกินปกต ิ

Outlier Reimbursement Schedule (ORS) 

กำรใช้บริกำร utilisation 

กำรต่ออำยุ renewal 

กำรบริหำรงำนสวัสดิกำรและประกันสังคม welfare management and social insurance 

กำรประกันภัยต่อ reinsurance 

กำรประกันภัยร่วม 
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยที่ผู้รบับริกำรต้องช ำระเมื่อรับบริกำร 
ทำงกำรแพทย์ โดยผูร้ับบริกำร (ผูเ้อำประกันภัย)  
ต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยร้อยละ 20 ของค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น  
และผูร้ับประกันภัยรับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยร้อยละ 80 

co-insurance 

กำรประมำณกำรทำงคณิตศำสตร์ประกันภัย 
ขั้นตอนหนึ่งของกำรประเมินค่ำทำงคณิตศำสตร์ประกันภัย 
โดยเป็นกำรประมำณกำรปจัจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น  
จ ำนวนประชำกร ก ำลังแรงงำน เงินสมทบ ค่ำใช้จ่ำย  
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ฯลฯ ภำยใต้สมมติฐำน 
และประสบกำรณ์ในอดีต  

actuarial projection 

กำรประเมินค่ำทำงคณิตศำสตร์ประกันภัย 
เครื่องมือส ำหรับกำรประเมิน (1) ควำมยั่งยืนทำงกำรเงินของกองทุน  
(2) ควำมครอบคลุมและควำมพอเพียงของสิทธิประโยชน ์และ  
(3) กำรจัดหำเงินทุนและกำรจัดสรรเงิน ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือ 
ในกำรช่วยตัดสินใจส ำหรับผู้บริหำรหรือผู้ก ำหนดนโยบำย  
และกำรสื่อสำรแก่บุคคลภำยนอกถึงสถำนะของกองทุน 

actuarial valuation 

กำรฝำกเงิน deposit 

กำรพิจำรณำกำรรับประกันภัย underwriting process 

กำรยกเว้นกำรได้รับประโยชน์ exclusion of benefits/ 
benefits payable exclusion 

กำรร่วมจ่ำย 
ค่ำใช้จ่ำยที่ผู้รับบริกำรต้องจ่ำยใหก้ับสถำนพยำบำลเมื่อใช้บริกำร 

co-payment/cost-sharing 

กำรรับผิดส่วนแรก (คปภ.)/ค่ำเสียหำยส่วนแรก 
ค่ำใช้จ่ำยแบบคงที่ (ต่อครั้ง/ต่อระยะเวลำ/ต่อคน/ต่อกำรให้บริกำร) ท่ี
ผู้เอำประกันภัย (ผูร้ับบริกำร) ต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยส่วนน้ี 
ก่อนท่ีผู้รับประกันภัย (บริษัทประกัน) จะช ำระในส่วนท่ีเหลือให ้

deductible 

กำรวิเครำะห์ต้นทุน-สิทธิประโยชน ์ cost-benefit analysis 

กำรสละสิทธิ์ waive 

กำรสลักหลัง/ใบสลักหลัง endorsement 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
กำรเหมำจ่ำย (ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์) 
ระบบกำรจ่ำยเงินท่ีสถำนพยำบำลได้รับเงินต่อผู้ประกันตน 
ในอัตรำคงท่ี (บำท/คน) โดยเป็นระบบที่สำมำรถควบคุมต้นทุน 
ค่ำรักษำได้ดี แต่ก็ท ำให้เกดิข้อเสยีเนื่องจำกบุคลำกรทำงกำรแพทย ์
อำจไม่ให้บริกำร เนื่องจำกต้องแบกรับค่ำใช้จ่ำยส่วนเกินท่ีเกิดขึ้น  
อำจท ำให้คุณภำพกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรลดลง  
และกระตุ้นให้เกดิกำรรักษำท่ีต่ ำกว่ำมำตรฐำน (under-treatment) 

capitation 

ก ำลังแรงงำน 
ควำมหมำยตำมสำกล คือ บุคคลทีม่ีอำยุตั้งแต ่15 ปีขึ้นไป  
และมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำน ครอบคลมุทั้งผู้มีงำนท ำ 
และผู้วำ่งงำน (โดยรวมผู้ที่มีควำมประสงค์หรือผู้ที่ก ำลังหำงำนท ำ  
ผู้ว่ำงงำนท่ีเคยมีประสบกำรณ์ท ำงำน ผู้ที่รับสิทธิประโยชน์ว่ำงงำน  
ผู้ที่ว่ำงงำนในระยะสั้น ๆ) 

labour force/ 
(economically) active population 

ข้อมูลประชำกร demographic data 

คณิตศำสตร์ mathematics 

ค่ำใช้จ่ำยกรณีนอกเหนือเหมำจ่ำย 
ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์อ่ืน ๆ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรแพทย์ 

unbundled payment 

ค่ำใช้จ่ำยกรณีเหมำจ่ำยค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์จำกกรณี  
(1) ค่ำเหมำจ่ำยพื้นฐำน (basic capitation)  
(2) ค่ำรักษำโรคที่มีภำระเสี่ยง (risk-adjusted payment)  
(3) ค่ำรักษำโรคที่มีค่ำใช้จ่ำยสูงตำมกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ที่ม ี
ค่ำน้ ำหนักสัมพัทธ์ปรับตำมวันนอน (AdjRW) มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 2 

bundled payment 

ค่ำใช้จ่ำยกำรรับบริกำร 
ส่วนต่ำงค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรแพทย ์
ที่ผู้รับบริกำรต้องช ำระ หลังจำกหกัส่วนต่ำงเงิน 
ที่ระบบประกันสุขภำพและบริษัทประกันเป็นผู้ช ำระ 
ให้แกส่ถำนพยำบำล 

out-of-pocket payment/  
out-of-pocket cost/ 
patient payment/ 
gap payment 

ค่ำตอบแทนหรือรำยได้ที่ใช้ในกำรค ำนวณเงินสมทบ 
หรือกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทน 

insurable earnings/covered earnings 

ค่ำน้ ำหนักสัมพัทธ์ปรับตำมวันนอน Adjusted Relative Weight (AdjRW) 

ค่ำบ ำเหน็จ commission 

ค ำขอเอำประกันภัย claim application 

ค ำแถลงของผู้ขอเอำประกันภัย declaration 

เงินเดือนที่ใช้ในกำรค ำนวณบ ำนำญ pensionable salary 

เงินสมทบ 
เงินท่ีนำยจ้ำง ลูกจ้ำง และรัฐบำลหรือเงินท่ีผู้ประกันตน 
ร่วมกันจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคมในอัตรำที่ก ำหนด 
โดยกฎกระทรวง เพื่อจ่ำยเป็นประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ประกันตน 
หรือผู้มสีิทธิรับประโยชน์ทดแทน 

contributions 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
เงินส ำรองกองทุน reserve fund 

เงินส ำรองฉุกเฉิน 
เงินส ำรองที่ตั้งไว้กรณีที่ระบบประกันสังคมมีกำรจัดสรร 
เงินในรูปแบบ PAYG เพื่อรองรับควำมผันผวนของหนีส้ิน 
จำกกำรใช้บริกำร โดยเงินส ำรองฉกุเฉินจะมสีภำพคล่อง 
สูงกว่ำเงินส ำรองกองทุน และสำมำรถน ำมำใช้ได้ทันที 

contingency reserve 

เงินเอำประกันภัย sum insured 

เงื่อนไขกำรมีสิทธิ/เกิดสิทธิ eligibility condition 

ฐำน floor 

ต้นทุนค่ำบริหำรจัดกำร 
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บรกิำรสุขภำพ รวมถึงกำรบรหิำรควำม
เสี่ยง กำรทบทวนกำรใช้บริกำร (utilisation review)  
กำรจัดเก็บเบี้ยประกัน กำรเบิก กำรประกันคุณภำพ  
และค่ำธรรมเนียมกำรรับประกันภยั (underwriting) 

administrative cost 

ต้นทุนต่อหน่วย unit cost 

ตัวคูณบ ำนำญ 
เป็นอัตรำที่บ่งบอกถึงสิทธิประโยชน์บ ำนำญที่จะได้รบั 
ในระบบบ ำนำญแบบ defined benefit โดยมักแสดงในรูป 
ของเศษส่วน หรืออัตรำร้อยละที่ได้รับบ ำนำญ เช่น 1/60th  
(หมำยควำมว่ำ ท ำงำน 60 ปี จะได้รับบ ำนำญร้อยละ 100  
ของเงินเดือนที่ใช้ในกำรค ำนวณบ ำนำญ หรือร้อยละ 1.67 ต่อปี) 

accrual rate 

ทฤษฎีควำมน่ำจะเป็น probability 

นักคณิตศำสตร์ประกันภัย actuary/qualified actuary/ 
certified actuary/actuarial analyst 

บ ำนำญเงินเดือนเฉลี่ยตลอดกำรประกอบอำชีพ career average (pension) 

บ ำนำญเงินเดือนเฉลี่ยปรับมูลค่ำตลอดกำรประกอบอำชีพ 
บ ำนำญที่ใช้ค่ำเฉลี่ยของเงินเดือนท่ีน ำส่งเป็นเงินสมทบตลอด 
ระยะเวลำทั้งหมดที่ท ำกำรปรับมูลค่ำ (indexation)  
มำใช้ในกำรค ำนวณมลูค่ำเงินบ ำนำญ 

career revalue average (pension) 

บ ำนำญเงินเดือนเฉลี่ยสุดท้ำย 
กำรค ำนวณบ ำนำญแบบใช้เงินเดอืนเฉลี่ยสุดท้ำย 
ก่อนกำรเกษียณอำยุในกำรค ำนวณเงินบ ำนำญที่จะได้รับ 
 

final average (pension) 

บ ำนำญแบบคงที่ 
บ ำนำญที่ได้รับคงที่ โดยไมม่ีกำรน ำเงินเดือน 
เข้ำมำใช้กำรค ำนวณ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ

flat rate (pension) 

บุคคลที่พิจำรณำรับประกันภัยและก ำหนดเงื่อนไข 
กำรประกันภัย 

underwriter 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
บุคคลที่สอบผ่ำน actuarial exam ทุกวิชำ และได้รับ 
กำรรับรองวิทยฐำนะจำกสมำคมนักคณิตศำสตร์ประกันภัย 
ในระดับ fellow เท่ำนั้น 

qualified actuary/certified actuary 

บุคคลที่สอบผ่ำน actuarial exam และได้รับกำรรับรองวิทย
ฐำนะจำกสมำคมนักคณิตศำสตร์ประกันภัย 
ในระดับ associate ขึ้นไป 

actuary 

บุคคลปฏิบัติหน้ำที่สอบผ่ำน actuarial exam บำงวิชำ  
หรือ บุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ปฏิบัติหน้ำที่ 
ทำงด้ำนคณิตศำสตร์ประกันภัย 

actuarial analyst 

เบี้ยประกันภัย premium 

เบี้ยประกันภัยรับ 
ยอดเบี้ยประกันภยัรับจำกทุกยอด รวมทั้งเบี้ยประกันภัย 
จำกกำรรับประกันภัยต่อในระยะหนึ่ง ๆ 

written premiums 

แบบจ ำลองคณิตศำสตร์ประกันภัย actuarial model 

ใบเตือนต่ออำยุ renewal notice 

ประชำกรที่อยู่ในขอบข่ำยควำมคุ้มครอง 
ในบริบทของส ำนักงำนประกันสังคม covered population คือ  
ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม 

covered population/insured population 

ประชำกรวัยท ำงำน 
ประชำกรที่มีอำยมุำกกว่ำเกณฑ์ (threshold) ที่ก ำหนดไว้  
ใช้ในกำรวัดค่ำทำงสถิติและช่วยในกำรค ำนวณจ ำนวนก ำลังแรงงำน  
ประชำกรวัยท ำงำนอำจมี upper threshold  
เช่น ประชำกรวัยท ำงำนในไทย คอื บุคคลที่มีอำยุตั้งแต่ 15 - 59 ปี 

working-age population 
 

ประมำณกำร projection 

ผู้ประกันตน insured person 

ผู้ประกันตน/ผู้เอำประกันภัย the insured/insured person 

ผู้พิจำรณำกำรรับประกันภัย underwriter 

ผู้รับบ ำนำญ pensioner 

ผู้รับประกันภัย insurer 

ผู้รับประโยชน์ beneficiary 

เพดำน ceiling 

ภัย/กำรเสี่ยงภัย risk 

ภำวะภัยทำงศีลธรรม (คปภ.)/จริยวิบัติ/ 
กำรใช้อย่ำงบิดเบือน 
เกิดขึ้นในกรณีที่กำรรับรู้ข้อมูลไม่เท่ำเทียมกัน (asymmetric  
information) ระหว่ำง 2 ฝ่ำย อำจน ำไปสู่พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 

moral hazard 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
ซึ่งเปน็ภำวะหรือเงื่อนไขที่ท ำให้เกดิกำรเสี่ยงภัยสูงขึ้นเนื่องมำจำก 
กำรกระท ำอันไม่สจุริตเพื่อหวังผลประโยชน์จำกกำรเอำประกันภยั  
เช่น ผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรมฆ์่ำผู้เอำประกันชีวิตเพื่อหวังได้รับ 
เงินจำกผู้รับประกันชีวิต หรือผู้เอำประกันอัคคีภยัเจตนำวำงเพลิง 
เพื่อหวังเงินค่ำสินไหมทดแทน 
มำตรกำรกำรควบคุมต้นทุน cost containment 

ระดับควำมสำมำรถในกำรยอมรับควำมเสี่ยง risk tolerance 

ระบบกองทุนแบบไม่ส ำรองเงิน 
หลักกำรที่ใช้กันโดยทั่วไปในกำรประกันสังคม (social insurance) 
โดยผู้ที่น ำส่งเงินสมทบในปัจจุบันเป็นผู้ที่รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำย 
แก่ท่ีผู้ที่รับสิทธิประโยชน์ในปัจจุบนั โดยไม่มีกำรส ำรองเงินสะสม 
ไว้ในกองทุน ขณะเดียวกันเงินสมทบทั้งหมดจะถูกจ่ำยออกไป 
จำกกองทุนในเวลำเดียวกัน 

pay-as-you-go (PAYG/PAYGO) หรือ 
unfunded scheme/system 

ระบบกองทุนแบบสะสมเงินเต็มจ ำนวน 
ระบบกองทุนที่มีกำรส ำรองสินทรพัย์เต็มจ ำนวน เพื่อให้เพยีงพอต่อ 
กำรจ่ำยหนีส้ิน (liability) โดยเงินสมทบท่ีถูกน ำส่งมำจะถูกเก็บ 
สะสมไว้ในกองทุนในลักษณะของเงินส ำรองกองทุน และจะถูกจ่ำย 
เมื่อผู้น ำส่งเงินสมทบเกษียณอำย ุ

fully funded scheme/system 

ระบบกองทุนแบบสะสมเงินบำงส่วน partially funded scheme/system 

ระยะผ่อนผัน grace period 

ระยะเวลำกำรน ำส่งเงินสมทบ contributory period 

รำยรับ/รำยได้ revenue 

เศรษฐศำสตร์กำรเงิน financial economics 

สถำนพยำบำล health provider/service provider/ health 
service provider 

สถิติศำสตร์ statistics 

สมดุลทำงด้ำนคณิตศำสตร์ประกันภัย 
ตัวช้ีวัดถึงระดับของเงินส ำรองกองทุนขั้นต่ ำสุด (minimum level)  
ซึ่งในบำงกรณีจะรวมถึงระดับเงินส ำรองกองทุนสุดสดุ (maximum 
level) ที่ควรรักษำไว้ ณ ช่วงเวลำหนึ่ง ในกรณีที่เป็นระบบ PAYG 
ระดับของเงินส ำรองฉุกเฉิน (contingency reserve) ควรอยู่  
ณ ระดับที่ก ำหนดตำมกำรประเมนิควำมเสีย่ง 

actuarial equilibrium 

ส่วนได้เสียอันสำมำรถเอำประกันภัยได้ insurable interest 

สิทธิประโยชน์เพิ่ม additional benefit 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน financial asset 

หนังสือคุ้มครองชั่วครำว covered-note 

อัตรำกำรใช้บริกำร utilisation rate 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
อัตรำกำรมีส่วนร่วมของก ำลังแรงงำน (labour force) participation rate 

อัตรำกำรย้ำยถิ่นสุทธิ net migration rate 

อัตรำกำรว่ำงงำน unemployment rate 

อัตรำควำมครอบคลุม 
อัตรำส่วนจ ำนวนผู้ประกันตนท่ี active (มีกำรจ่ำยเงินสมทบ)  
ต่อจ ำนวนผู้ที่มีงำนท ำในระบบเศรษฐกิจ 

coverage rate/ratio 

อัตรำเงินสมทบ contribution rate 

อัตรำเงินสมทบเฉลี่ย 
gap เป็นตัวช้ีวัดถึงระดับอัตรำเงินสมทบท่ีต้องจัดเก็บในอัตรำคงที ่
ตลอดกำรด ำเนินโครงกำร (scheme) เพื่อท่ีให้มีสินทรัพย์เพียงพอ 
ต่อหนี้สิน ในช่วงระยะเวลำที่ก ำหนด โดยค ำนวณได้จำก  
[pv(ค่ำใช้จ่ำยสิทธิประโยชน์และคำ่บริหำร) หักลบด้วย เงินส ำรอง
กองทุนตั้งต้น] หำรด้วย pv(เงินเดอืนที่ใช้ในกำรค ำนวณเงินสมทบ 
ในอนำคต) ทั้งนี้ pv คือ present value หรือมลูค่ำปัจจุบัน 

general average premium (GAP) 

อัตรำเงินสมทบต้นทุน 
PAYG (cost) rate เป็นตัวช้ีวัดถึงระดับอัตรำเงินสมทบท่ีต้องเก็บ 
ในแต่ละปี เพือ่ให้มสีินทรัพย์เพยีงต่อกำรจ่ำยหนีส้ินท่ีเกดิขึ้น  
ในช่วงระยะเวลำที่ก ำหนดกรณีที่ไม่มีเงินส ำรอง โดยค ำนวณได้จำก  
ค่ำใช้จ่ำยสิทธิประโยชน์ท้ังหมดและค่ำบริหำร  
หำรด้วยเงินเดือนท้ังหมดที่ใช้ในกำรค ำนวณเงินสมทบ 

PAYG (cost) rate 

อัตรำเจริญพันธุ์ fertility rate 

อัตรำเบี้ยประกันภัยตำมประเภทของภัย 
ก ำหนดโดยสมำคมประกันวินำศภยั 
หรือหน่วยงำนท่ีควบคุมธุรกจิประกันภัย 

tariff rate 

อัตรำมรณะ mortality ratio/mortality rate 

อัตรำรำยได้ทดแทน 
replacement rate เป็นอัตรำส่วนท่ีแสดงถึงสัดส่วนเงินบ ำนำญ 
ที่ได้รับ (รำยได้หลังกำรเกษียณอำยุ) เทียบกับเงินเดือนที่ได้รับ 
ที่ใช้ในกำรค ำนวณบ ำนำญ (รำยได้ก่อนกำรเกษียณอำยุ) 

replacement rate 

อัตรำรำยได้ทดแทนทั้งระบบ 
สัดส่วนแสดงค่ำเฉลี่ยบ ำนำญทีผู่้รบับ ำนำญได้รับ เทียบกบัค่ำเฉลี่ยของ
เงินเดือนท่ีใช้ในกำรค ำนวณบ ำนำญ 

system replacement rate 

อัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน loss ratio 

อัตรำส่วนเงินส ำรองกองทุน 
อัตรำส่วนทำงกำรเงินท่ีบ่งช้ีถึงเสถียรภำพของกองทุน 
ถึงควำมสำมำรถในกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนต่อเนื่อง 
ในกรณีที่กองทุนไม่ได้รับเงินสมทบและผลตอบแทนจำกกำรลงทุน  
โดยสำมำรถค ำนวณได้จำกเงินส ำรองที่มีในปัจจุบัน  
หำรด้วยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของปีท่ีผ่ำนมำ 

reserve ratio 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
อัตรำส่วนเงินส ำรองกองทุนต่อหนี้สิน 
อัตรำส่วนทำงกำรเงินท่ีบ่งช้ีถึง สัดส่วนของเงินส ำรองกองทุน 
เทียบกับมูลค่ำปัจจุบันของหนี้ท้ังหมดที่เกิดขึ้นในอนำคต  
โดยสำมำรถค ำนวณได้จำกเงินส ำรองปัจจุบันหำรด้วยหนีส้ิ้นท้ังหมด 

funding ratio 

อัตรำส่วนเพศ 
สัดส่วนของประชำกรเพศชำยต่อหญิง ณ ช่วงอำยุอ้ำงอิง เช่น 
อัตรำส่วนเพศของทำรกแรกเกิด (new-borns) 

sex ratio 

อำยุเกษียณปกติ 
อำยุเกษียณที่มสีิทธิได้รับสิทธิประโยชน์บ ำนำญ 
แบบเต็มจ ำนวน โดยไม่มีกำรหักลดเงินบ ำนำญทีไ่ด้รับ 

normal retirement age 

อำยุคำดเฉลี่ย 
อำยุคำดเฉลี่ย เป็นช่วงระยะเวลำเฉลี่ยกำรรอดชีพ หรือจ ำนวนป ี
ที่มีชีวิตอยู่ได้ นับจำกจดุอ้ำงอิง (reference point) เช่น  
อำยุคำดเฉลี่ยแรกเกิด อำยุคำดเฉลี่ยหลังกำรเกษียณ  
อำยุคำดเฉลี่ย ณ อำยุ 60 ปี ในกรณีที่ไมม่ีกำรบอกจดุอ้ำงอิง 
ของช่วงเวลำ โดยทั่วไปแล้วจะหมำยถึงอำยุคำดเฉลี่ยแรกเกิด 

life expectancy 

อำยุคำดเฉลี่ยแรกเกิด/อำยุเฉลี่ย/อำยุขัยเฉลี่ย life expectancy at birth 

อำยุทีม่ีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์บ ำนำญ pensionable age 
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1.3 เงินสมทบ 
1.3.1 บททั่วไป 

ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
กลับค ำวินิจฉัย overturn the decision 

กองทุนเงินทดแทน Workers' Compensation Fund 

กองทุนประกันสังคม Social Security Fund 

กำรเกิดสิทธิ eligibility 

กำรจ้ำงงำน employment 

กำรช ำระเงิน payment 

กำรตรวจสอบบัญชีค่ำจ้ำง payroll audit 

กำรร้องทุกข์กล่ำวโทษ complaint 

กำรโอนผ่ำนบัญชีธนำคำร bank transfer/wire transfer 

แก้ค ำวินิจฉัย correct/amend/alter the decision 

ค่ำจ้ำง wage 

ค่ำตอบแทนหรือรำยได้ earnings 

เงินเพ่ิมตำมกฎหมำย  surcharge 

เงินสด cash 

เงินสมทบ contributions 

เงื่อนไขกำรเกิดสิทธิ qualifying condition 

เช็ค cheque 

ต้นฉบับ original copy 

นำยจ้ำง employer 

บัญชีค่ำจ้ำง payroll (records) 

บัญชีธนำคำร bank account 

บัญชีธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน current account 

บัญชีธนำคำรประเภทออมทรัพย์ savings account 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล certificate of name change 

ใบเสร็จรับเงิน receipt 

ไปรษณีย์ตอบรับ  Acknowledgement of Receipt (AR) 

ผู้ประกันตน insured person 

ผู้ประกันตนชำย male insured person 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
ผู้ประกันตนหญิง female insured person 

ผู้มอบอ ำนำจ authorised person/donor 

ผู้มีชื่อลงนำมข้ำงท้ำย the undersigned 

ผู้รับมอบอ ำนำจ attorney/donee 

ผู้อุทธรณ์ appellant 

ยกอุทธรณ์ reject/dismiss the appeal 

ยืนตำมค ำวินิจฉัย uphold the decision 

ยื่นอุทธรณ์ appeal 

ระยะเวลำกำรเกิดสิทธิ qualifying period 

รับรองส ำเนำถูกต้อง certified true copy 

ลงลำยมือชื่อ sign 

ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญเม่ือวันที่ signed on 

ลำยมือชื่อ signature 

ลูกจ้ำง employee 

สถำนประกอบกำร enterprise/establishment 

สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร bank book/passbook 

สลิปเงินเดือน payslip 

สัญญำว่ำจ้ำง employment contract 

ส ำเนำ copy 

หนังสือมอบอ ำนำจ power of attorney 

หนังสือแสดงควำมยินยอม letter of consent 

อัตรำเงินสมทบ contribution rate 

อำกรแสตมป์ revenue stamp 
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1.3.2 กำรข้ึนทะเบียน 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

กรรมกำร director 

กรรมกำรผู้จัดกำร managing director 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ authorised director 

กำรข้ึนทะเบียน registration 

กำรข้ึนทะเบียนนำยจ้ำง employer registration 

กำรข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน insured person registration 

ข้อบังคับกำรแต่งตั้งผู้จัดกำร company's regulation on manager appointment 

คณะกรรมกำร (ของบริษัท) board of directors 

ตรำประทับบริษัท company seal 

ทะเบียนบ้ำน house registration 

บริษัทจ ำกัด Company Limited (Co, Ltd.) 
Corporation Limited (Corp., Ltd.) 

บริษัทมหำชนจ ำกัด public limited company (PLC) 

บัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย (บัตรสีชมพู) non-Thai identification card (Pink Card) 

บัตรประจ ำตัวบุคคล identification card 

บัตรประจ ำตัวบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน stateless person identification card 

บัตรประชำชน national identification card 

บัตรผ่ำนแดน border pass 

แบบขึ้นทะเบียนนำยจ้ำง employer registration form 

ใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ภพ.20) Certificate of VAT Registration (Por. Por. 20) 

ใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร certificate of residence 

ใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว alien identification card 

ใบอนุญำตกำรท ำงำน work permit 

ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 (ภำคบังคับ) insured persons section 33 (compulsory 
scheme) 

ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 39 (ภำคสมัครใจ 
ส ำหรับผู้เคยเป็นผู้ประกันตนภำคบังคับ) 

insured persons section 39 (voluntary scheme 
for ex-compulsory insured persons) 

ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40 (ภำคสมัครใจ 
ส ำหรับบุคคลซึ่งมิใช่ลูกจ้ำงตำมมำตรำ 33  
และไม่อยู่ในบังคับแห่งพระรำชบัญญัติประกันสังคม) 

insured persons section 40 (voluntary scheme 
for anyone who is not an employee under 
section 33 and is not subject to the Social 
Security Act) 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
แผนที่ตั้งสถำนประกอบกำร map of enterprise 

รหัสธุรกิจ the identification number of the juristic person 

รหัสประเภทกิจกำร Thailand Standard Industrial Classification 
(TSIC) 

รำยงำนกำรประชุมแต่งตั้งผู้จัดกำร minutes on manager appointment 

รูปถ่ำยของสถำนประกอบกำร photo of enterprise 

ล ำดับที่สำขำ branch number 

หนังสือจัดตั้งนิติบุคคล juristic person establishment certificate 

หนังสือเดินทำง passport 

หนังสือบริคณห์สนธิ memorandum of association 

หนังสือยินยอมให้ใช้สถำนที่ approval letter of the use of place 

หนังสือรับรองกำรข้ึนทะเบียนนำยจ้ำง certificate of employer registration 

หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล certificate of juristic person registration 

หนังสือรับรองกำรประชุม certificate of minutes of meeting 

หนังสือสัญญำเช่ำ lease contract 

หมำยเลขบัญชีนำยจ้ำง employer identification number 

หลักฐำนกำรได้รับอนุญำตให้เข้ำมำในรำชอำณำจักรเป็น
กำรชั่วครำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง 

passport admission stamp 

หลักฐำนแสดงตัวของนำยจ้ำง employer identification documents 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด Limited Partnership (Ltd.) 

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ Ordinary Partnership 

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล Registered Ordinary Partnership 

หุ้นส่วนจ ำพวกจ ำกัดควำมรับผิด limited partner 

หุ้นส่วนจ ำพวกไม่จ ำกัดควำมรับผิด general partner/partner without limit 

หุ้นส่วนผู้จัดกำร managing partner 
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1.3.3 กำรจัดเก็บเงินสมทบและกำรติดตำมเร่งรัดหนี้ 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

กำรขยำยระยะเวลำน ำส่งเงินสมทบ deadline extension for contribution 

กำรจัดเก็บเงินสมทบ contributions collection 

กำรติดตำมเร่งรัดหนี้ debt collection 

กำรยึดทรัพย์ seizure of property 

กำรรำยงำนค่ำจ้ำง wage declaration/report 

กำรรำยงำนค่ำจ้ำงประจ ำปี annual wage declaration/report 

กำรลดหย่อนอัตรำเงินสมทบ reduction of contribution rates 

กำรเลิกกิจกำร cessation of business 

กำรสอบทรัพย์ asset examination 

กำรสืบทรัพย์ asset tracking 

กำรหักกลบลบหนี้ set-off 

กำรอำยัด freeze 

ก ำหนดช ำระ payment due 

เกินก ำหนดช ำระ overdue 

ค่ำจ้ำงท่ีน ำมำค ำนวณเงินสมทบ contributory wage 

ค่ำตอบแทนหรือรำยได้ที่ใช้ในกำรค ำนวณเงินสมทบ 
หรือกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทน 

insurable earnings/covered earnings 

ค่ำตอบแทนหรือรำยได้ที่ถือเป็นค่ำจ้ำง earnings considered as wage 

ค่ำตอบแทนหรือรำยได้ที่ไม่ถือเป็นค่ำจ้ำง earnings not considered as wage 

เงินเพ่ิมตำมกฎหมำย  surcharge 

เงนิสมทบประจ ำเดือน monthly contributions 

เงินสมทบประจ ำปี annual contributions 

ช่องทำงกำรช ำระเงิน payment channel/method 

ช ำระไม่ครบถ้วน overdue balance 

ตัดหนี้สูญ 
นำยจ้ำงรำยใดเป็นบุคคลล้มละลำย/ได้จดทะเบียนเลิกกิจกำร/
ไม่ได้ประกอบกิจกำร/ถูกถอนทะเบียนกำรประกอบกิจกำร  
และไม่อยู่ในฐำนะที่จะช ำระหนีไ้ด ้หรือในกรณีหนี้นั้น 
ขำดอำยุควำมในกำรใช้สิทธิเรียกรอ้ง ให้จ ำหน่ำยออก 
จำกบัญชีเป็นหน้ีสูญ โดยผูม้ีอ ำนำจเป็นผู้อนุมตัิ 

write off debt 

รับสภำพหนี้ acknowledgement of debt 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
วันที่นัดช ำระ due date 

หนังสือเชิญหรือสั่งให้มำพบพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ summons 

หนังสือเตือน (ให้ช ำระเงิน) warning letter 

หนี้ debt 

หนี้เงินสมทบค้ำงช ำระ outstanding contribution debt 

หนี้สูญ bad debt expenses 

หยุดกิจกำรชั่วครำว (temporary) suspension of business 

อัตรำประสบกำรณ์ experience rate 
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1.3.4 กำรตรวจสถำนประกอบกำร 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

กำรตรวจสถำนประกอบกำร enterprise inspection 

กำรลงเวลำกำรท ำงำน record of working time 

ค่ำกะ shift premium 

ค่ำคอมมิชชั่น/ค่ำนำยหน้ำ commission 

ค่ำเช่ำบ้ำน housing allowance 

ค่ำต ำแหน่ง position allowance 

ค่ำเท่ียว wage per time 

เงินล่วงเวลำ overtime pay 

ทะเบียนผู้ประกันตน record of insured persons 

เบี้ยขยัน incentive pay 

ใบรับรองแพทย์ medical certificate 

ใบลำ (ป่วย/กิจ/คลอดบุตร) form for (sick/personal/maternity) leave 

ใบสมัครงำน employment application 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ officer 

สภำพกำรจ้ำงงำน working condition 

หนังสือลำออก resignation letter 

หนังสือเลิกจ้ำง termination letter 
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1.3.5 กลุ่มที่พระรำชบัญญัติประกันสังคมไม่ใช้บังคับ 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

กลุ่มท่ีพระรำชบัญญัติประกันสังคมไม่ใช้บังคับ exempted groups under the Social Security Act 

เนติบัณฑิตยสภำ Thai Bar under the Royal Patronage 

รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนรัฐวิสำหกิจ
สัมพันธ์ 

state enterprises under the laws on state 
enterprise labour relations 

ลูกจ้ำงของกิจกำรเพำะปลูก ประมง ป่ำไม้  
และเลี้ยงสัตว์ซึ่งมิได้ใช้ลูกจ้ำงตลอดปี 
และไม่มีงำนลักษณะอ่ืนรวมอยู่ด้วย 

employees of planting, fishery, forestry or 
animal husbandry enterprises which do not 
require employment throughout the year and 
do not have work characteristics other than 
the said activities involved 

ลูกจ้ำงของนำยจ้ำงซึ่งประกอบกำรค้ำเร่ 
หรือกำรค้ำแผงลอย 

employees of employers who operate 
wandering or market stall trading 

ลูกจ้ำงของนำยจ้ำงที่จ้ำงไว้เพ่ือท ำงำนอันมีลักษณะ 
เป็นครั้งครำว เป็นกำรจร หรือเป็นไปตำมฤดูกำล 

employees of employers who hire them to 
work on an occasional, temporary, or seasonal 
basis 

ลูกจ้ำงของนำยจ้ำงที่เป็นบุคคลธรรมดำ ซ่ึงงำน 
ที่ลูกจ้ำงท ำนั้นมิได้มีกำรประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย 

employees of employers who are natural 
persons and the employees’ work does not 
have any business involvement 

สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ Chulabhorn Research Institute 

สภำกำชำดไทย Thai Red Cross Society 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ National Science and Technology 
Development Agency 
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1.3.6 กลุ่มที่พระรำชบัญญัติเงินทดแทนไม่ใช้บังคับ 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

กลุ่มท่ีพระรำชบัญญัติเงินทดแทนไม่ใช้บังคับ exempted groups under the Workers’ 
Compensation Act 

นำยจ้ำงที่ประกอบกำรค้ำเร่ กำรค้ำแผงลอย employers who operate wandering or market 
stall trading 

นำยจ้ำงที่เป็นบุคคลธรรมดำ ซึ่งงำนที่ลูกจ้ำงท ำนั้นมิได้มี
กำรประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย 

employers who are natural persons and the 
employees’ work does not have any business 
involvement 

รัฐบำลต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
ส ำหรับลูกจ้ำงซึ่งมิใช่เป็นกำรจ้ำงงำนในประเทศ 

employees of foreign governments or 
international organisations, who are not locally 
employed 

รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนรัฐวิสำหกิจ
สัมพันธ์ 

state enterprises under the laws on state 
enterprise labour relations 

รำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค และรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น เฉพำะข้ำรำชกำรหรือ ลูกจ้ำงประจ ำ 

government officials or permanent employees 
of central official agencies, regional official 
agencies and local official agencies 
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1.4 สิทธิประโยชน์กองทนุประกันสังคม 
1.4.1 บททั่วไป 

ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
(ประโยชน์ทดแทน) แบบจ่ำยครั้งเดียว lump-sum payment 

(ประโยชน์ทดแทน) แบบจ่ำยรำยเดือน monthly payment 

กลับค ำวินิจฉัย overturn the decision 

กองทุนประกันสังคม Social Security Fund 

กำรเกิดสิทธิ eligibility 

กำรช ำระเงิน payment 

กำรหักกลบลบหนี้ set-off 

กำรโอนผ่ำนบัญชีธนำคำร bank transfer/wire transfer 

แก้ค ำวินิจฉัย correct/amend/alter the decision 

ควำมเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง cessation of the insured status 

ค่ำจ้ำง wage 

ค่ำจ้ำงท่ีน ำมำค ำนวณเงินสมทบ contributory wage 

ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ medical expense 

ค่ำประโยชน์ทดแทน benefits payment 

ค่ำประโยชน์ทดแทนเกินสิทธิ overpaid benefit payment 

ค่ำประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตน 
หรือผู้มีสิทธิยังรับไม่ครบตำมสิทธิ 

underpaid benefit payment 

เงินทดแทนกำรขำดรำยได้ compensation for loss of income  

เงินสด cash 

เงินสมทบ contribution 

เงื่อนไขกำรเกิดสิทธิ qualifying condition 

เช็ค cheque 

ต้นฉบับ original copy 

ทะเบียนบ้ำน house registration 

นำยจ้ำง employer 

บัญชีค่ำจ้ำง payroll (records) 

บัญชีธนำคำร bank account 

บัญชีธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน current account 

บัญชีธนำคำรประเภทออมทรัพย์ savings account 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
บัตรประจ ำตัวบุคคล identification card 

บุคคลรับรอง/พยำน witness 

ใบรับรองแพทย์ medical certificate 

ใบลำ (ป่วย/กิจ/คลอดบุตร) form for (sick/personal/maternity) leave 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล certificate of name change 

ใบเสร็จรับเงิน receipt 

ใบอนุญำตกำรท ำงำน work permit 

ไปรษณีย์ตอบรับ  Acknowledgement of Receipt (AR) 

ผู้ประกันตน insured person 

ผู้ประกันตนชำย male insured person 

ผู้ประกันตนหญิง female insured person 

ผู้ป่วยนอก outpatient 

ผู้ป่วยใน inpatient 

ผู้มอบอ ำนำจ authorised person/donor 

ผู้มีสิทธิรับประโยชน์ eligible person 

ผู้รับประโยชน์ beneficiary 

ผู้รับมอบอ ำนำจ attorney/donee 

ผู้อุทธรณ์ appellant 

ยกอุทธรณ์ reject/dismiss the appeal 

ยืนตำมค ำวินิจฉัย uphold the decision 

ยื่นอุทธรณ์ appeal 

ระยะเวลำกำรเกิดสิทธิ qualifying period 

รับรองส ำเนำถูกต้อง certified true copy 

ลงลำยมือชื่อ sign 

ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญเม่ือวันที่ signed on 

ลำยมือชื่อ signature 

ลูกจ้ำง employee 

เวชระเบียน medical records 

สถำนประกอบกำร enterprise/establishment 

สถำนพยำบำลของรัฐ public hospital 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
สถำนพยำบำลของเอกชน private hospital 

สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร bank book/passbook 

สลิปเงินเดือน payslip 

ส ำเนำ copy 

สิทธิประโยชน์  benefit 

สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม Social Security Fund Benefits 

หนังสือมอบอ ำนำจ power of attorney 

หนังสือแสดงควำมยินยอม letter of consent 
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1.4.2 สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

(กำรใส่) สำยสวนหลอดเลือดด ำ venous catheter 

กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม Diagnosis Related Groups (DRGs) 

กำรจ่ำยค่ำบริกำรตำมจริง Fee-For-Service (FFS) 

กำรจ่ำยค่ำบริกำรตำมที่เรียกเก็บ fee schedule 

กำรตรวจทำงกำรแพทย์ examination/investigation 

กำรต่อเส้นเลือดกับเส้นเลือดแดงโดยตรง AV fistula 

กำรต่อเส้นเลือดด ำกับเส้นเลือดแดงโดยเส้นเลือดเทียม AV graft 

กำรปลูกถ่ำยอวัยวะ organ transplant/transplantation 

กำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม renal/kidney haemodialysis 

กำรรักษำโรค treatment 

กำรล้ำงช่องท้องด้วยน้ ำยำแบบถำวร continuous ambulatory peritoneal dialysis 
(CAPD) 

กำรตรวจวินิจฉัย diagnosis 

กำรส่งตัว transfer (of patient) 

กำรเหมำจ่ำย (ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์) capitation 

ขูดหินปูน tooth cleaning/scaling 

ค่ำรักษำพยำบำล medical expense 

เครื่องฟอกเลือด dialyser 

เงินทดแทนกำรขำดรำยได้ compensation for loss of income 

เจ็บป่วย sickness 

ฉุกเฉิน acute/emergency 

ซ่ี (singular) tooth (plural) teeth 

ถอนฟัน tooth extraction/removal 

ทันตกรรม dental care 

ผ่ำฟันคุด wisdom tooth removal 

ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปำกบน และ ปำกล่ำง removable complete prosthodontics/denture 

ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปำกบน หรือ ปำกล่ำง maxillary/mandibular removable partial 
prosthodontics/dentures 

ฟันเทียมชนิดถอดได้บำงส่วน removable partial prosthodontics/dentures  

รำกฟันเทียม dental implant 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
โรคไต renal/kidney disease 

โรคเรื้อรัง chronic disease 

ลำป่วย sick leave 

สถำนพยำบำล hospital 
health/healthcare service provider 

สถำนพยำบำลคู่สัญญำ contracted hospital 

สถำนพยำบำลเครือข่ำย affiliated hospital 

สถำนพยำบำลตำมสิทธิกำรรักษำพยำบำล 
ของผู้ประกันตน 

designated hospital 

สถิติกำรท ำงำน record/report of attendance 

สถิติวันลำ record/report of absence 

ส ำเนำเวชระเบียน copy of medical records 

สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย sickness benefits 

หนังสือรับรองของนำยจ้ำง employer's letter of 
confirmation/statement/affidavit 

อุดฟัน tooth fillings 

อุบัติเหตุ accident 
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1.4.3 สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

กำรคลอดตำมธรรมชำติ natural childbirth 

กำรคลอดบุตร maternity 

กำรตั้งครรภ์ pregnancy 

กำรท ำคลอด child delivery 

กำรแท้งบุตร/กำรท ำแท้ง abortion 

กำรผ่ำคลอด caesarean section 

กำรฝำกครรภ์ antenatal care 

กำรลำคลอด maternity leave 

กำรตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด prenatal diagnosis 

ค่ำคลอดบุตรแบบเหมำจ่ำย lump-sum payment for delivery 

เงินสงเครำะห์กำรหยุดงำนเพ่ือกำรคลอดบุตร maternity leave compensation 

ทะเบียนสมรส marriage certificate 

ทะเบียนหย่ำ divorce certificate 

บุคคลที่อยู่กินฉันสำมีภรรยำอย่ำงเปิดเผย non-married couple 

บุตรที่ชอบด้วยกฎหมำย legitimate child 

บุตรบุญธรรม adopted child 

แฝด 2 twin 

แฝด 3 triplets 

แฝด 4 quadruplets 

ไม่จดทะเบียนสมรส non-married 

วันครบก ำหนดคลอด expected date of childbirth/confinement 

สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร maternity benefits 

สูติบัตร birth certificate 

หนังสือรับรองของผู้ประกันตน 
กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส 

certificate of non-married status 

อำยุครรภ์ gestational age 
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1.4.4 สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภำพ 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

กรณีไร้ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนชั่วครำว temporary incapacity to work 

กรณไีร้ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนถำวร permanent incapacity to work 

กำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภำพรำยเดือน
ตลอดชีวิต 

whole-life invalidity pension 

กำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนตลอดชีวิต whole-life payment 

กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ rehabilitation 

ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน working capacity 

ค่ำรถพยำบำลหรือค่ำพำหนะ vehicle expense 

เงินทดแทนกำรขำดรำยได้ compensation for loss of income 

ทุพพลภำพไม่รุนแรง mild invalidity 

ทุพพลภำพรุนแรง severe invalidity 

ระดับของกำรทุพพลภำพ degree of invalidity 

สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภำพ invalidity benefits 

สูญเสียภำวะปกติของจิตใจ impairment of mental status 

สูญเสียสมรรถภำพ Loss of capacity 

สูญเสียสมรรถภำพในกำรท ำงำนของอวัยวะบำงส่วน partial disability 

สูญเสียอวัยวะ Loss of organ 
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1.4.5 สิทธิประโยชน์กรณีสงเครำะห์บุตร 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

กำรขอใช้สิทธิบุตรคนเดิม application for child allowance  
(previously claimed child) 

กำรพิจำรณำสั่งจ่ำย payment approval 

ค ำพิพำกษำของศำล judgment 

ค ำวินิจฉัย decision 

ค ำสั่งของศำล order 

เงินประโยชน์ทดแทนกรณีสงเครำะห์บุตรรำยเดือน monthly child allowance 

จ่ำยเป็นรำยเดือน monthly payment 

ทะเบียนรับรองบุตร registration of legitimation of child 

ทะเบียนสมรส marriage certificate 

ทะเบียนหย่ำ divorce certificate 

บุตรที่ชอบด้วยกฎหมำย legitimate child 

บุตรบุญธรรม adopted child 

ผู้ร้องขอจดทะเบียน applicant 

ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอ่ืน give the child up for adoption 

สิทธิประโยชน์กรณีสงเครำะห์บุตร  child allowance benefits 

สูติบัตร birth certificate 

หนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำ notification letter 

หนังสือรับรองบุตร letter of legitimation of child 

หนังสือแสดงควำมยินยอมของบุตร letter of consent of the child 
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1.4.6 สิทธิประโยชน์กรณีชรำภำพ 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

กำรเกษียณก่อนอำยุ early retirement 

กำรเกษียณอำยุปกติ normal retirement 

กำรรับบ ำนำญล่ำช้ำออกไปจำกอำยุเกษียณ deferred pension 

เงินบ ำนำญชรำภำพ old-age pension 

เงินบ ำเหน็จชรำภำพ old-age lump sum  

ดอกเบี้ยสะสม accrued interest 

ดอกผล returns 

ทำยำท heir 

บ ำนำญตกทอด/บ ำนำญผู้อยู่ในอุปกำระ survivors' pension 

บ ำนำญรำยงวดที่จ่ำยตลอดชีวิต life annuity 

บุตรชอบด้วยกฎหมำย legitimate child 

บุตรบุญธรรม adopted child 

ผู้รับบ ำนำญ pensioner 

ผู้อยู่ในอุปกำระ survivors/dependents 

แผนบ ำนำญแบบก ำหนดเงินสมทบ 
เป็นรูปแบบเงินบ ำนำญที่ก ำหนดจ ำนวนเงินสมทบท่ีผู้ประกันตนและนำยจ้ำง 
จะต้องจ่ำยเข้ำกองทุนในแต่ละเดอืน แต่ไม่ก ำหนดว่ำเมื่อมสีิทธิรับประโยชน ์
ทดแทนจะไดร้ับเท่ำใด ลักษณะที่ส ำคัญของกองทุนแบบ DC คือ ผู้ประกันตนเป็น
ผู้รับควำมเสีย่ง หำกกำรบรหิำรกองทุนล้มเหลวหรือขำดทุน จนท ำให้ 
เงินออมในบัญชีของตนเองสูญหำยไปและไม่มีเงินบ ำเหน็จพอใช้เมื่อเกษียณ  
ตัวอย่ำงของแผนบ ำนำญแบบก ำหนดเงินสมทบในประเทศไทย คือ  
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.)  

Defined Contribution (DC) 

แผนบ ำนำญแบบก ำหนดประโยชน์ทดแทน 
เป็นรูปแบบเงินบ ำนำญที่ก ำหนดจ ำนวนประโยชน์ทดแทนท่ีผู้ประกนัตนไดร้ับ ให้
ขึ้นอยู่กับระยะเวลำกำรส่งเงินสมทบและรำยได้ ซึ่งผู้บริหำรกองทุน 
มีภำระหน้ำที่และควำมเสี่ยงในกำรจัดหำเงินมำให้พอจ่ำย  
ตัวอย่ำงของแผนบ ำนำญแบบก ำหนดประโยชน์ทดแทนในประเทศไทย คือ  
กองทุนประกันสังคมกรณีชรำภำพ 

Defined Benefit (DB) 

เพดำนรำยได้/เพดำนค่ำตอบแทน earnings ceiling 

สิทธิประโยชน์กรณีชรำภำพ old-age benefits 

สูตรกำรค ำนวณเงินบ ำนำญ pension formula 

หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินบ ำเหน็จชรำภำพ old-age lump sum beneficiary's 
designation form 

  



 

29 
 

1.4.7 สิทธิประโยชน์กรณีว่ำงงำน 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

กระท ำผิดอำญำ committing a criminal offence 

กำรจ้ำงงำน employment 

กำรลำออก resignation/voluntary termination 

กำรเลิกกิจกำร cessation of business 

กำรเลิกจ้ำง lay-off/involuntary termination 

กำรไล่ออก dismissal 

กำรว่ำงงำนโดยไม่สมัครใจ involuntary unemployment 

กำรสิ้นสุดสัญญำจ้ำง contract expiration 

ข้อยกเว้น exemption 

ขึ้นทะเบียนผู้ว่ำงงำน unemployment registration 

ควำมผิด fault 

เงินทดแทนกำรขำดรำยได้ compensation for loss of income 

จงใจท ำให้นำยจ้ำงได้รับควำมเสียหำย intentionally cause damage to the employer 

ได้รับโทษจ ำคุกตำมค ำพิพำกษำ being imprisoned by a final judgment to 
imprisonment 

ทุจริตต่อหน้ำที่ misconduct against the employer 

นำยจ้ำงเดิม former employer 

นำยจ้ำงใหม่ new employer 

ประมำทเลินเล่อเป็นเหตุให้นำยจ้ำง 
ได้รับควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง 

negligently cause serious damage to the 
employer 

เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำน being a person capable of doing work 

ฝ่ำฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับกำรท ำงำน  
อย่ำงร้ำยแรง 

violate rules or work regulations or grossly 
disobeying lawful order of the employer 

รำยงำนตัว report 

ละทิ้งหน้ำที่เป็นเวลำ 7 วันท ำงำนติดต่อกัน neglect duty for seven consecutive days 
without justifiable reason 

สถิติกำรมีงำนท ำหรือกำรจ้ำงงำน record of employment 

สัญญำว่ำจ้ำง employment contract 

ส ำนักงำนจัดหำงำน employment office 

สิทธิประโยชน์กรณีว่ำงงำน unemployment benefits 

หนังสือรับรองกรณีเลิกจ้ำง lay-off certificate 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
หนังสือรับรองกำรข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน 
กรณีว่ำงงำน 

unemployment registration certificate 

หนังสือรับรองกำรออกจำกงำน termination of employment certificate 

หนังสือลำออก resignation letter 

หนังสือเลิกจ้ำง termination letter 

หยุดกิจกำรชั่วครำว (temporary) suspension of business 

เหตุสุดวิสัย force majeure 
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1.4.8 สิทธิประโยชน์กรณีตำย 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

ค่ำท ำศพ funeral grant 

เงินสงเครำะห์กรณีตำย death grant 

เจ้ำอำวำส abbot 

โต๊ะอิหม่ำม imam 

บำทหลวง priest 

บิดำ father 

บุตร child 

ผู้จัดกำรศพ funeral manager 

ภริยำ wife 

มำรดำ mother 

มิใช่เนื่องจำกกำรท ำงำน non work-related 

สำมี husband 

สิทธิประโยชน์กรณีตำย death benefits 

หนังสือระบุให้เป็นผู้จัดกำรศพ funeral manager designation letter 

หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์ death grant beneficiary's designation form 

หนังสือรับรองกำรเป็นผู้จัดกำรศพ funeral manager certification 

เอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรยื่น required documents 
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1.5 สิทธิประโยชน์กองทนุเงินทดแทน 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

(ประโยชน์ทดแทน) แบบจ่ำยครั้งเดียว lump-sum payment 

(ประโยชน์ทดแทน) แบบจ่ำยรำยเดือน monthly payment 

กลับค ำวินิจฉัย overturn the decision 

กองทุนเงินทดแทน Workers' Compensation Fund 

กำรเกิดสิทธิ eligibility 

กำรจ่ำยค่ำบริกำรตำมจริง Fee-For-Service (FFS) 

กำรจ่ำยค่ำบริกำรตำมที่เรียกเก็บ fee schedule 

กำรเจ็บป่วย sickness/illness 

กำรแจ้งกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย occupational injury notification 

กำรช ำระเงิน payment 

กำรตำย death 

กำรบำดเจ็บ/ควำมเสียหำย injury 

กำรประเมินกำรสูญเสียสมรรถภำพ assessment for loss of capacity  

กำรประสบอันตรำย/บำดเจ็บเนื่องจำกกำรท ำงำน work-related injury 

กำรประสบอันตรำย/อุบัติเหตุ accident 

กำรรำยงำนค่ำจ้ำง wage declaration/report 

กำรรำยงำนค่ำจ้ำงประจ ำปี annual wage declaration/report 

กำรสูญเสียสมรรถภำพ loss of capacity 

กำรสูญหำย disappearance 

กำรเหมำจ่ำย (ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์) capitation 

กำรโอนผ่ำนบัญชีธนำคำร bank transfer/wire transfer 

แก้ค ำวินิจฉัย correct/amend/alter the decision 

คณะกรรมกำรกองทุนเงินทดแทน Workers' Compensation Committee 

คณะกรรมกำรกำรแพทย์กองทุนเงินทดแทน Workers' Compensation Fund Medical 
Committee 

คณะกรรมกำรตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน Workers' Compensation Audit Committee 

คณะอนุกรรมกำรกำรแพทย์ medical sub-committee 

คณะอนุกรรมกำรด้ำน ... subcommittee on … 

คลินิกโรคจำกกำรท ำงำน occupational medicine clinic 

ค่ำจ้ำง wage 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
ค่ำจ้ำงข้ันต่ ำรำยวันสูงสุด highest minimum daily wage 

ค่ำจ้ำงท่ีน ำมำค ำนวณเงินสมทบ contributory wage 

ค่ำธรรมเนียมแพทย์ medical fee 

ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ medical expense 

ค่ำหัตถกำร medical procedure fee 

ค ำร้องขอรับเงินทดแทน compensation claim form 

เงินทดแทนกรณีทุพพลภำพ Invalidity Compensation 

เงินทดแทนกรณีสูญเสียสมรรถภำพในกำรท ำงำน 
ของร่ำงกำย 

compensation for loss of capacity 

เงินทดแทนกำรขำดรำยได้ compensation for loss of income 

เงินสด cash 

เงินสมทบ contribution 

เงื่อนไขกำรเกิดสิทธิ qualifying condition 

เช็ค cheque 

ต้นฉบับ original copy 

ทะเบียนบ้ำน house registration 

ที่ปรึกษำทำงกำรพยำบำล nurse consultant 

ที่ปรึกษำทำงกำรแพทย์ medical consultant 

นำยจ้ำง employer 

เนื่องจำกกำรท ำงำน work-related 

บัญชีค่ำจ้ำง payroll (records) 

บัญชีธนำคำร bank account 

บัญชีธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน current account 

บัญชีธนำคำรประเภทออมทรัพย์ savings account 

บัตรประจ ำตัวบุคคล identification card 

บ ำนำญผู้อยู่ในอุปกำระ survivors' pension 

บุคคลรับรอง/พยำน witness 

ใบรับรองแพทย์ medical certificate 

ใบลำ (ป่วย/กิจ/คลอดบุตร) form for (sick/personal/maternity) leave 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล certificate of name change 

ใบเสร็จรับเงิน receipt 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
ใบอนุญำตกำรท ำงำน work permit 

ประเภทกิจกำรที่มีควำมเสี่ยงสูง high-risk industries 

ไปรษณีย์ตอบรับ  Acknowledgement of Receipt (AR) 

ผู้ป่วยนอก outpatient 

ผู้ป่วยใน inpatient 

ผู้มอบอ ำนำจ authorised person/donor 

ผู้มีสิทธิรับประโยชน์ eligible person 

ผู้รับประโยชน์ beneficiary 

ผู้รับมอบอ ำนำจ attorney/donee 

ผู้อุทธรณ์ appellant 

พระรำชบัญญัติเงินทดแทน Workers' Compensation Act 

ยกอุทธรณ์ reject/dismiss the appeal 

ยืนตำมค ำวินิจฉัย uphold the decision 

ยื่นอุทธรณ์ appeal 

รหัสธุรกิจ the identification number of the juristic person 

รหัสประเภทกิจกำร Thailand Standard Industrial Classification 
(TSIC) 

ระดับควำมสูญเสีย degree of loss 

ระยะเวลำกำรเกิดสิทธิ qualifying period 

รับรองส ำเนำถูกต้อง certified true copy 

โรคที่เกิดจำกกำรท ำงำน work-related diseases 

ลงลำยมือชื่อ sign 

ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญเม่ือวันที่ signed on 

ลำยมือชื่อ signature 

ลูกจ้ำง employee 

สถำนประกอบกำร enterprise/establishment 

สถำนพยำบำลในควำมตกลงกองทุนเงินทดแทน Workers' Compensation Fund Contracted 
Hospital 

สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร bank book/passbook 

สลิปเงินเดือน payslip 

สัญญำว่ำจ้ำง employment contract 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
ส ำเนำ copy 

สิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน Workers’ Compensation Fund Benefits 

หนังสือมอบอ ำนำจ power of attorney 

หนังสือแสดงควำมยินยอม letter of consent 

หมำยเลขบัญชีนำยจ้ำง employer identification number 

อัตรำเงินสมทบตำมค่ำประสบกำรณ์ experience rate 

อัตรำเงินสมทบหลัก basic rate 

อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย occupational safety and health 
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1.6 กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ 
1.6.1 บททั่วไป 

ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม Diagnosis Related Groups (DRGs) 

กำรจ่ำยค่ำบริกำรตำมจริง Fee-For-Service (FFS) 

กำรจ่ำยค่ำบริกำรตำมที่เรียกเก็บ fee schedule 

กำรชดเชยค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์สูงเกินปกติ Outlier Reimbursement Schedule (ORS) 

กำรดูแลระยะยำว long-term care 

กำรตรวจวินิจฉัย diagnosis  

กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ medical services 

กำรรักษำโรค treatment  

กำรเหมำจ่ำย (ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์) capitation 

ค่ำน้ ำหนักสัมพัทธ์ปรับตำมวันนอน 
ดชันีท่ีแสดงรูปแบบกำรใช้ทรัพยำกรเตียง 
ของโรงพยำบำลในกำรรักษำพยำบำลผู้ป่วยใน 

Adjusted Relative Weight (AdjRW) 

ใบรับรองแพทย์ medical certificate 

ผู้ป่วยนอก outpatient 

ผู้ป่วยใน inpatient 

โรค disease 

โรคติดต่อ communicable disease 

โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ sexual transmitted disease 

โรคติดต่อทำงสัมผัส contagious disease 

โรคประจ ำตัว underlying disease 

โรคไม่ติดต่อ Non-Communicable Diseases (NCDs) 

เวชระเบียน medical records 

สถำนพยำบำลของรัฐ public hospital 

สถำนพยำบำลของเอกชน private hospital 

ส ำเนำเวชระเบียน copy of medical records 

อำกำร symptom 
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1.6.2 ระดบัควำมรุนแรงของควำมเจ็บป่วยและตัวอย่ำงโรคส ำคัญ 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

กำรแตกหักของกระดูก fracture 

กำรผิดรูป deformities 

ฉุกเฉิน urgent/emergency 

เฉียบพลัน acute 

เชื้อไวรัส HIV human immunodeficiency virus (HIV) 

ไตวำยเฉียบพลัน acute renal failure 

ไตวำยเรื้อรัง chronic renal failure 

แผลไหม้  burns 

ภำวะทำงเดินหำยใจล้มเหลวเฉียบพลัน acute respiratory distress syndrome 

ภำวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง immunodeficiency  

ไม่รุนแรง mild 

ระดับควำมรุนแรงของควำมเจ็บป่วย degree of symptoms 

รุนแรงปำนกลำง moderate 

รุนแรงมำก severe 

โรค disease 

โรคไขมันในเลือดสูง dyslipidaemia 

โรคควำมดันโลหิตสูง hypertension 

โรคไตวำยเรื้อรังระยะสุดท้ำย end-stage renal disease 

โรคถุงลมโป่งพอง emphysema 

โรคทำงหลอดเลือดสมอง cerebrovascular accident 

โรคเบำหวำน mellitus diabetes 

โรคมะเร็ง cancer 

โรคเอดส์ acquired immune deficiency syndrome (AIDs) 

ล ำไส้อักเสบเฉียบพลัน acute gastroenteritis 

เลือดออกในสมอง intra cerebral haemorrhage 

หมอนรองกระดูกเคลื่อน herniated nucleus pulposus 

หัวใจวำย congestive heart failure 

อำกำรบวม  swelling 
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1.6.3 กำรตรวจวินิจฉัยและกำรรักษำโรค 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

กำรฉีดยำระงับควำมรู้สึกทำงไขสันหลัง spinal block 

กำรช่วยฟื้นชีพ  cardio-pulmonary resuscitation 

กำรตรวจคลื่นไฟฟ้ำหัวใจ electrocardiography (ECG/EKG) 

กำรตรวจชิ้นเนื้อ biopsy  

กำรตรวจวินิจฉัย diagnosis 

กำรท ำหมัน tubal resection 

กำรผ่ำเข้ำไปในช่องท้อง exploratory laparotomy 

กำรผ่ำคลอด caesarean section 

กำรรักษำโรค treatment 

กำรวำงยำสลบทำงหลอดเลือด intravenous anaesthesia 

กำรใส่ท่อช่วยหำยใจทำงหลอดลม endotracheal tube 

กำรใส่สำยยำงทำงจมูกถึงกระเพำะ nasogastric tube 

ศัลยกรรมกระดูก orthopaedic 
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1.6.4 กำรบันทึกประวัต ิ
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

กำรตรวจร่ำงกำย physical examination 

กำรวินิจฉัยแรกรับ impression 

ควำมดันโลหิต blood pressure 

น้ ำหนัก body weight 

ประวัติปัจจุบัน history of present illness (HPI) 

ประวัติส่วนตัว personal history/patient profile 

ประวัติอดีต past medical history (PMH) 

ภำวะสังคมผู้ป่วย/อำชีพ social history 

โรคทำงกรรมพันธุ์  
หรือกำรเจ็บป่วยของคนในครอบครัว 

family history (FH) 

ลักษณะภำยนอกท่ัวไป general appearance  

ส่วนสูง height 

สัญญำณชีพ vital signs 

อัตรำกำรหำยใจ respiratory rate 

อัตรำชีพจร pulse rate 

อำกำรส ำคัญท่ีมำโรงพยำบำล chief complaint (CC) 

อุณหภูมิ temperature 

เอกสำรที่แพทย์เขียนให้เภสัชกร medical prescription 
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1.6.5 แผนกของโรงพยำบำล 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

แผนกกุมำรเวช paediatrics department 

แผนกจักษุ ophthalmology department 

แผนกจิตเวช psychology department 

แผนกผู้ป่วยนอก outpatient department 

แผนกเภสัชกรรม pharmaceutical department 

แผนกรักษำผู้ป่วยใน inpatient department 

แผนกรักษำผู้ป่วยหนัก intensive care unit 

แผนกรังสี  radiology department 

แผนกวิสัญญี anaesthesia department 

แผนกเวชศำสตร์ฟื้นฟู rehabilitation department 

แผนกศัลยกรรม surgical department 

แผนกสูตินรีเวช obstetric gynaecology department 

แผนกห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์  laboratory department 

แผนกหู คอ จมูก ear nose and throat department 

แผนกอำยุรกรรม medicine department 

ห้องคลอด labour room 

ห้องฉุกเฉิน emergency room 

ห้องผ่ำตัด operating room 

 
  



 

41 
 

1.7 กำรฟื้นฟูสมรรถภำพ 
1.7.1 บททั่วไป 

ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน Department of Skill Development (DSD) 

กำรแข่งขันฝีมือคนพิกำรนำนำชำติ International Abilympic 

กำรแข่งขันฝีมือคนพิกำรแห่งชำติ National Abilympic 

กำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนคนพิกำร National Skill Standard Testing for Rehabilitant 

กำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ National Skill Standard Testing 

กำรฟ้ืนฟูด้ำนจิตใจ psychological rehabilitation 

กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ rehabilitation 

กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ rehabilitation 

กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์ medical rehabilitation 

กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนจิตใจและสังคม psychosocial rehabilitation 

กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนอำชีพ vocational rehabilitation 

กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพแบบครบวงจร comprehensive rehabilitation 

กำรวำงแผนกำรฟ้ืนฟูเป็นรำยบุคคล individual planning 

คณะอนุกรรมกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำน rehabilitation sub-committee 

คนพิกำร person with disabilities 

ควำมพิกำร disability 

ทุพพลภำพ invalidity 

นักกิจกรรมบ ำบัด occupational therapist 

นักจิตวิทยำ psychologist 

นำยจ้ำงเดิม former employer 

นำยจ้ำงใหม่ new employer 

ผู้เข้ำรับกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ rehabilitant 

มำตรฐำนกำรดูแลผู้รับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ rehabilitant-caring standard 

มำตรฐำนฝีมือแรงงำน national skill standard 

มูลนิธิคุณำกรในพระรำชูปถัมภ์ของ 
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี 

Khunakorn Foundation under the Royal 
Patronage of Her Royal Highness Princess Maha 
Chakri Sirindhorn 

วัสดุอุปกรณ์ด้ำนเวชศำสตร์ฟ้ืนฟู rehabilitation medicine equipment 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
ศูนย์ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน Skill Standard Testing Centre 

หนังสือรับรองมำตรฐำนฝีมือแรงงำน certificate of skill standards 

อัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ wage rates by skill standards 

อำชีวอนำมัย occupational health 

อำรยสถำปัตย์ universal design 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7.2 ประเภทของควำมพิกำร 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

ควำมพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย physical or locomotion disability 

ควำมพิกำรทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำย hearing or communication disability 

ควำมพิกำรทำงกำรเรียนรู้ learning disability 

ควำมพิกำรทำงกำรเห็น visual disability 

ควำมพิกำรทำงจิตใจหรือพฤติกรรม mental or behaviour disability 

ควำมพิกำรทำงสติปัญญำ intellectual disability 

ควำมพิกำรทำงออทิสติก autism 

ประเภทของควำมพิกำร type of disabilities 
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1.7.3 กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนอำชีพ 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

กลับเข้ำท ำงำน return to work 

กำรแนะแนวด้ำนอำชีพ vocational guidance 

กำรพัฒนำผ่ำนกำรปฏิบัติงำนจริง on the job training 

กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนอำชีพ vocational training rehabilitation 

งำนเกษตร agricultural work 

งำนเครื่องท ำควำมเย็นและปรับอำกำศ refrigeration and air conditioning work 

งำนเครื่องมือกล machine tool work  

งำนเครื่องยนต์เล็ก small-engine work 

งำนช่ำงโลหะ metal work 

งำนช่ำงหัตถกรรมไม้ wood-craft work 

งำนช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ electronics work 

งำนตัดเย็บเสื้อผ้ำ dressmaking 

งำนพิมพ์ printing work 

งำนไฟฟ้ำ electrical  work 

งำนไม้ wood work  

งำนส ำนักงำน clerical work  

งำนสิ่งประดิษฐ์ handicraft  work 

งำนอำหำรและโภชนำกำร food and nutrition course 

ตลำดแรงงำน labour market 

หลักสูตรฝึกเตรียมเข้ำท ำงำน work preparation programme 

หลักสูตรฝึกอำชีพ vocational training programme 

อำชีพอิสระ self-employment 
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1.7.4 โรคและอำกำรบำดเจ็บจำกกำรท ำงำน 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

กระดูกหัก bone fracture 

กล้ำมเนื้ออ่อนแรง muscle weakness 

กำรบำดเจ็บของกล้ำมเนื้อ กระดูก และข้อ musculoskeletal injuries 

กำรบำดเจ็บเส้นประสำท nerve injury 

กำรสูญเสียสมรรถภำพ impairment 

บำดเจ็บไขสันหลัง spinal cord injury 

ปัญหำสุขภำพจิตและควำมเครียดจำกกำรท ำงำน psychological disorders and work stress 

ภำวะกำรได้ยินเสื่อมจำกกำรท ำงำน occupational hearing loss 

ภำวะเป็นพิษต่อระบบประสำท neurotoxic disorders 

โรคจำกกำรประกอบอำชีพ occupational diseases 

โรคที่เก่ียวเนื่องกับกำรท ำงำน work-related diseases 

โรคปอดจำกกำรประกอบอำชีพ occupational lung diseases 

โรคผิวหนังจำกกำรประกอบอำชีพ occupational skin diseases 

โรคพิษจำกสำรก ำจัดศัตรูพืช pesticide poisoning 

โรคพิษจำกสำรโลหะหนัก heavy metal poisoning 

โรคมะเร็งจำกกำรประกอบอำชีพ occupational cancers 

โรคและอำกำรบำดเจ็บจำกกำรท ำงำน occupational diseases and work-related injuries 

โรคหลอดเลือดสมอง cerebrovascular accident 

โรคหัวใจและหลอดเลือด cardiovascular diseases 

อำกำรบำดเจ็บทำงตำ eye injury 

อำกำรบำดเจ็บทำงมือ hand injury 

อำกำรบำดเจ็บทำงสมอง brain injury 
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1.7.5 อวยัวะ/ส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

ข้อมือ wrist 

ข้อศอก elbow 

ขำ (ปลำยสุด) lower extremities 

เข่ำ knee 

แขน upper extremities 

แขนขำ limbs extremities 

คอ neck 

จมูก nose 

เชิงกรำน pelvis or pelvic 

ต้นขำ thigh 

ต้นแขน arm 

ท้อง abdomen 

ท้องน้อย lower abdomen 

เท้ำ foot 

น่อง calf 

นิ้วเท้ำ toes 

นิ้วมือ fingers 

นิ้วหัวแม่มือ thumb 

ปลำยขำตั้งแต่หัวเข่ำถึงตำตุ่ม leg 

ปลำยแขน forearm 

ปำก mouth 

ฝ่ำมือ palm 

มือ hand 

ล ำตัว trunk 

ศีรษะ head 

ส้นเท้ำ heel 

สะโพก hip 

หน้ำ face 

หน้ำแข้ง shin 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
ห ู ear 

อก thorax/chest 

อวัยวะ/ส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย organs 
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1.7.6 เคร่ืองช่วยต่ำง ๆ ในกำรท ำกิจกรรม 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

(แขนเทียม) ประเภทใช้งำนได้  functional type (above/below elbow 
prosthesis) 

(แขนเทียม) ประเภทสวยงำม  cosmetic type (above/below elbow prosthesis) 

กระจกตำด ำเทียม corneal prosthesis 

กำยอุปกรณ์เทียมทดแทนนิ้วเท้ำ toe prosthesis 

กำยอุปกรณ์เทียมทดแทนนิ้วมือ finger prosthesis 

กำยอุปกรณ์เทียมทดแทนบำงส่วนของเท้ำ partial foot prosthesis 

กำยอุปกรณ์เทียมทดแทนบำงส่วนของมือ partial hand prosthesis 

กำยอุปกรณ์เทียมและอุปกรณ์เสริม prosthetics and orthotics 

กำยอุปกรณ์ส ำหรับแขน upper-extremity orthosis 

กำยอุปกรณ์ส ำหรับรยำงคล์่ำง lower-extremity orthosis 

แกนขำเป็นส่วนต่อระหว่ำงเท้ำเทียมและเบ้ำขำ shank 

ข้อต่อ (กระดูก)  joint 

ขำเทียม prosthesis (lower extremity) 

ขำเทียมแกนนอก  
เป็นระบบขำเทียมใช้ไม้ หรือโฟมอัดแน่นเป็นแกนขำ  
และหุ้มด้วยพลำสติกเรซิน เพ่ือป้องกันกำรสึกกร่อน 
และให้สวยงำมคลำ้ยขำจริง 

exoskeleton prosthesis 

ขำเทียมแกนใน  
ขำเทียมทีใ่ช้แกนขำเป็นโลหะ หรอืพลำสติกเป็นแกน  
นอกจำกนี้สำมำรถใช้งำนแบบเปลอืย  
หรือหุ้มด้วยโฟมเพื่อควำมสวยงำมก็ได ้

endoskeleton prosthesis 

ขำเทียมแบบใต้เข่ำ below knee prosthesis 

ขำเทียมแบบเหนือเข่ำ above knee prosthesis 

ขำเทียมระดับข้อเข่ำ through-knee  prosthesis 

ขำเทียมส ำหรับผู้ถูกตัดขำผ่ำนกระดูกต้นขำ  transfemoral prosthesis 

ขำเทียมส ำหรับผู้ถูกตัดขำผ่ำนกระดูกหน้ำแข้ง  transtibial prosthesis 

ขำเทียมส ำหรับผู้ถูกตัดขำผ่ำนข้อเข่ำ  knee disarticulation prosthesis 

ขำเทียมส ำหรับผู้ถูกตัดขำผ่ำนข้อเท้ำ  ankle disarticulation prosthesis 

ขำเทียมส ำหรับผู้ถูกตัดขำผ่ำนข้อสะโพก  hip disarticulation  prosthesis 

ขำเทียมส ำหรับผู้ถูกตัดขำและเอำกระดูกเชิงกรำน
ออกไปด้วย 1 ข้ำง  

hemipelvectomy prosthesis 
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แขนเทียม prosthesis (upper extremity) 

แขนเทียมระดับข้อศอก  through-elbow  prosthesis 

แขนเทียมระดับใต้ศอก below elbow prosthesis 

แขนเทียมส ำหรับผู้ถูกตัดแขนผ่ำนกระดูกต้นแขน above elbow prosthesis 

แขนเทียมส ำหรับผู้ถูกตัดแขนผ่ำนกระดูกต้นแขน  transhumeral prosthesis 

แขนเทียมส ำหรับผู้ถูกตัดแขนผ่ำนกระดูกต้นแขนที่คอ
กระดูกต้นแขน 

humeral-neck amputation 

แขนเทียมส ำหรับผู้ถูกตัดแขนผ่ำนกระดูกปลำยแขน  transradial prosthesis 

แขนเทียมส ำหรับผู้ถูกตัดแขนผ่ำนข้อศอก elbow disarticulation prosthesis 

แขนเทียมส ำหรับผู้ถูกตัดแขนผ่ำนข้อไหล่ true shoulder disarticulation prosthesis 

แขนเทียมส ำหรับผู้ถูกตัดแขนร่วมกับเอำกระดูกสะบัก
และกระดูกไหปลำร้ำออกไปด้วย 1 ข้ำง 

forequarter amputation prosthesis 

แขนเทียมส ำหรับผู้ถูกตัดแขนระดับข้อมือ wrist disarticulation  prosthesis 

เครื่องช่วยเดิน walking aids 

เครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขำ pick-up-walker 

เครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขำ มีล้อ posterior wheel walker 

เครื่องช่วยต่ำง ๆ ในกำรท ำกิจกรรม assistive devices 

เครื่องดำม splint 

ที่คลุมเข่ำ knee pad 

ที่ช่วยฝึกเดินแบบมีล้อขนำดกลำง anterior wheel walker 

ที่ยึดขำเทียม suspension foot 

เท้ำเทียม prosthesis foot 

เบ้ำ  
ส่วนท่ีใช้คลุมตอขำไว้ เป็นส่วนท่ีจะยึดขำเทียมไว้กับตอขำ 

socket 

เบ้ำรับน้ ำหนักที่กระดูกก้นกบ ischium tuberosity 

ปลอกคอ collar 

ผ้ำคล้องแขน sling 

ผ้ำพันแผลชนิดผ้ำยืด elastic bandage 

ผ้ำยืดที่ตัดเพ่ือกดรัดบำดแผล pressure garment 

ฝำครอบช่วยพูด speaking valve 

เฝือก cast 

เฝือกพยุงระดับเอว lumbosacral support 



 

49 
 

ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
มือเทียม นิ้วเทียม hand prosthesis 

ไม้ค้ ำยัน crutches 

ไม้ค้ ำยันรักแร้ axillary crutch 

ไม้เท้ำ cane 

ลูกตำเทียมท ำด้วยพลำสติก eye prosthesis 

เลนส์สัมผัส ชนิดแข็ง hard contact lens 

เลนส์สัมผัส ชนิดครึ่งนุ่มครึ่งแข็ง rigid gas permeable lens 

เลนส์สัมผัส ชนิดนิ่ม soft contact lens 

โลหะ/พลำสติกดำมแขนภำยนอก orthosis (upper extremity) 

โลหะ/หรือพลำสติกดำมขำภำยนอกไม่รวมรองเท้ำ orthosis (lower extremity) 

โลหะดำมขำ brace 

โลหะดำมขำภำยนอก knee-orthosis 

วัสดุเสริมกระดูกเบ้ำตำ orbital implant for orbit 

วัสดุใส่หนุนรับลูกตำเทียมชนิดมีรูพรุน integrated orbital implant 

แว่นกรองแสงส ำหรับผู้มีสำยตำเลือนรำง special glasses 

แว่นตำขยำยภำพแบบสองตำ binocular 

แว่นตำส ำหรับมองใกล้ near eyeglasses 

แว่นตำส ำหรับมองไกล distance eyeglasses 

สำยคล้องแขน arm sling 

อุปกรณ์ช่วยเดิน/โครงช่วยพยุงตัว walker 

อุปกรณ์ประคองข้อเท้ำ ankle foot orthosis 

อุปกรณ์พยุงแกนล ำตัว spinal orthosis 

อุปกรณ์พยุงข้อ single joint orthosis 

อุปกรณ์พยุงข้อศอก elbow support 
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1.7.7 กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์ 
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กระดูกงอก  
ภำวะที่หินปูนเกำะกระดูก เกิดได้เมื่อกระดูกเสียหำย  
เช่น แตก หัก ซึ่งร่ำยกำยจะดึงแคลเซียมไปซ่อมแซม 
กระดูกส่วนท่ีเสื่อม จนอำจพอกพูนผิดธรรมชำติ  
ท ำให้กระดูกบรเิวณนั้นเสียรูปทรง  

bony spur 

กระดูกหัก bone fracture 

กระบอกฉีดยำ syringe 

กระเป๋ำน้ ำร้อน heating/hot water bag 

กล้ำมเนื้ออ่อนแรง muscle weakness 

ก่อนผ่ำตัด preoperative 

กำยภำพบ ำบัด physical therapy 

กำรจ ำกัดกำรเคลื่อนไหวข้อต่อ limited range of motion 

กำรเจ็บหรือเสียว pain/hypersensitivity 

กำรใช้น้ ำแข็งถูนวด ice massage 

กำรด ำเนินกิจวัตรประจ ำวัน Activities of Daily Living ( ADLs) 

กำรดึง traction 

กำรดูแลตนเอง self-care 

กำรดูแลแบบองค์รวม holistic care 

กำรตรวจสอบแขนเทียม prosthesis checkout (upper extremities) 

กำรตัดขำระดับข้อเท้ำ Syme’s amputation 

กำรตัดขำระดับเข่ำ knee disarticulation 

กำรตัดขำระดับใต้เข่ำลงมำประมำณ 4½-6 นิ้ว below knee amputation 

กำรตัดขำระเหนือดับเข่ำ above knee amputation 

กำรตัดแขนระดับข้อมือ wrist disarticulation 

กำรตัดแขนระดับข้อศอก elbow disarticulation 

กำรตัดแขนระดับต่ ำกว่ำข้อศอก below elbow amputation 

กำรตัดแขนระดับเหนือข้อศอก above elbow amputation 

กำรตัดแขนระดับไหล่ shoulder disarticulation 

กำรตัดนิ้วเท้ำ toe disarticulation 

กำรตัดนิ้วออก digital amputation 

กำรตัดหลำยนิ้วพร้อมกัน digits amputation 
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กำรตัดอวัยวะออก amputation 

กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรฝึกพูด pre-speech training 

กำรท ำกิจวัตรประจ ำวันขั้นสูงที่ต้องใช้เครื่องมือ Instrumental Activities of Daily Living (IADL) 

กำรท ำหน้ำที่ได้ไม่ปกติไม่เต็มที่ของอวัยวะ dysfunction 

กำรที่แพทย์ท ำกำรตรวจร่ำงกำยคนไข้ 
เพ่ือระบุและบ่งปัญหำของโรค 

medical examination 

กำรนวด massage 

กำรบวม swelling 

กำรบ ำบัด treatment 

กำรบ ำบัดด้วยควำมเย็น  
วิธีกำรทำงกำยภำพบ ำบัดเพื่อรักษำกำรบำดเจ็บของเนื้อเยื่อ
ภำยในร่ำงกำยทั้งในระยะเฉียบพลัน และระยะเรื้อรัง  

cryotherapy 

กำรบ ำบัดด้วยควำมร้อน therapeutic heat 

กำรบ ำบัดด้วยไฟฟ้ำ เป็นกลุ่มที่ว่ำด้วยกำรใช้
กระแสไฟฟ้ำในกำรบ ำบัดรักษำโรค 

electrotherapy 

กำรบ ำบัดโดยใช้อัลตรำซำวด์ ultrasound 

กำรประเมินทั่วไปทำงกิจกรรมบ ำบัด general occupation therapy assessment 

กำรประเมินทั่วไปทำงกิจกรรมบ ำบัด general occupational therapy assessment 

กำรประเมินพฤติกรรมกลุ่ม group assessment 

กำรประเมินมำตรฐำนทำงกิจกรรมบ ำบัด standardised occupational therapy assessment 

กำรฝึกกล้ำมเนื้อปำกและคอ oromuscular function training 

กำรฝึกกำรกระตุ้นกำรดูด กำรเคี้ยวและกำรกลืน ส ำหรับ
ผู้ป่วยท่ีให้อำหำรทำงสำยยำง หรือสูญเสียควำมสำมำรถในกำร
กลืน สำมำรถกลับมำเคีย้วและกลนืได้เอง 

feeding & swallowing techniques training 

กำรฝึกกำรควบคุมกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย motor movement control training 

กำรฝึกกำรใช้แขนเทียมและมือเทียม prosthetic upper extremities training 

กำรฝึกกำรใช้เครื่องดำมแขนและมือ orthotic upper extremities training 

กำรฝึกกำรทรงตัวแบบอยู่นิ่ง/แบบเคลื่อนไหว static/dynamic balance training 

กำรฝึกกำรท ำงำนของมือร่วมกับกำรเคลื่อนไหว 
ข้ำมแนวกึ่งกลำงล ำตัว 

hand function with crossing midline movement 

กำรฝึกกำรผสมผสำนกำรรับควำมรู้สึก sensory integrative therapy 

กำรฝึกกำรเพ่ิมควำมทนทำน 
กำรฝึกเพื่อให้รำ่งกำยมีควำมทนทำนมำกขึ้น  
ออกก ำลังกำยได้นำนขึ้น และฟื้นฟรู่ำงกำยเร็วข้ึน  

endurance training 
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กำรฝึกกำรรับประทำนอำหำรในผู้ป่วยบำดเจ็บที่สมอง feeding training 

กำรฝึกกำรรับรู้และเรียนรู้/สมอง perception/cognition training 

กำรฝึกกำรเรียนรู้กำรรับควำมรู้สึกใหม่ sensory re-education training 

กำรฝึกกำรลดกำรรับควำมรู้สึกท่ีไวกว่ำปกติ sensory desensitisation training 

กำรฝึกกำรหยิบจับ hand prehension training 

กำรฝึกแขนเทียม prosthesis training (upper extremities) 

กำรฝึกควำมสำมำรถด้ำนกำรรับรู้และกำรเรียนรู้ perception and learning training 

กำรฝึกควำมสำมำรถด้ำนควำมคิดควำมเข้ำใจ 
ที่มีระเบียบ แบบแผน 
กำรฝึกท่ีเฉพำะเจำะจงกับด้ำนต่ำงๆ ของสมอง  
เช่น ควำมจ ำ ควำมใส่ใจ และภำษำ เป็นต้น 

cognitive function training 

กำรฝึกเคลื่อนที่ไปมำ กำรให้ลุกจำกเตียง ambulation 

กำรฝึกจ ำลองกำรท ำงำน work hardening program 

กำรฝึกเตรียมก่อนใส่แขนเทียม pre-prosthesis training 

กำรฝึกทักษะกล้ำมเนื้อใบหน้ำและช่องปำก oro-facial motor skill function training 

กำรฝึกทักษะกำรดูแลตนเองและกิจวัตรประจ ำวัน activities of daily living training 

กำรฝึกทักษะกำรท ำงำนของมือ hand function training 

กำรฝึกทักษะทำงสังคม social skill training 

กำรฝึกทำงกำรเขียน handwriting training 

กำรเพ่ิมช่วงมุมกำรเคลื่อนไหวของข้อต่อข้อมือและ 
นิ้วมือเครื่องช่วยกำรเคลื่อนไหวข้อเข่ำอย่ำงต่อเนื่อง 

Increase Range of Motion of Hand and Finger 
with Continuous Passive Motion (CPM) 

กำรเพ่ิมช่วงมุมกำรเคลื่อนไหวของข้อต่อไหล่ด้วย
เครื่องช่วยกำรเคลื่อนไหวข้อเข่ำอย่ำงต่อเนื่อง 

Increase Range of Motion of Elbow Joint with 
Continuous Passive Motion (CPM) 

กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์  medical rehabilitation 

กำรรักษำด้วยยำ medication 

กำรรักษำโดยกำรกระตุ้นไฟฟ้ำในทำงกำยภำพบ ำบัด  
มุ่งเน้นกระตุ้นกล้ำมเนื้อแตล่ะมดั หรือกลุ่มกล้ำมเนื้อ  
เพื่อให้เกิดกำรท ำงำนของกล้ำมเนือ้น้ัน 

electrical stimulation 

กำรสูญเสียสมรรถภำพ impairment 

กำรหดตัวของกล้ำมเนื้อ contracture 

กำรให้ค ำปรึกษำ therapy counselling 

กำรให้ค ำปรึกษำทำงกิจกรรมบ ำบัด occupational therapy counselling 
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กำรให้วิธีทำงกำยภำพบ ำบัดด้วยตนเอง 
และค ำแนะน ำต่ำง ๆ 

home program and education 

กำรออกก ำลังกำยเพ่ือกำรบ ำบัดรักษำ therapeutic exercise 

กำรออกก ำลังเสริมกำยด้วยกำรทรงตัว balance exercise 

กำรออกแบบ ดัดแปลง และจัดท ำอุปกรณ์ 
เครื่องช่วยในกำรท ำกิจกรรมกำรด ำเนินชีวิต 

assistive & adaptive devices design and/or 
fabrication 

กำรออกแบบ ดัดแปลงและจัดท ำอุปกรณ์ประคอง 
และอุปกรณ์ดำม 

splints and/or fabrication, dynamic and static 
splint 

กิจกรรมกลุ่ม group activity 

กิจกรรมกำรท ำงำนเพ่ือปรับพฤติกรรม task and activity for behavioural modification 

กิจกรรมทำงจิตสังคมของกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน psychosocial ADLs skills 

กิจกรรมบ ำบัด occupational therapy 

เกี่ยวกับสองซีกของร่ำงกำยคือ แขนหรือขำท้ังสองข้ำง bilateral 

ขำขำด lower extremity amputation 

แขนขำด upper extremity amputation 

ค้อนยำง rubber hammer 

คีมหนีบ/แหนบ tweezers 

เครื่องช่วยหำยใจ respirator 

เครื่องชั่งน้ ำหนัก/ตรำชั่ง weighing scale 

เครื่องมือทำงกำยภำพบ ำบัด physical modality 

เครื่องรักษำด้วยคลื่นช็อกเวฟ shock wave therapy 

เครื่องรักษำด้วยคลื่นไมโครเวฟ microwave diathermy 

เครื่องรักษำด้วยไฟฟ้ำชนิดคลื่นสั้น short wave diathermy 

เครื่องวัดควำมดัน blood pressure monitor 

เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer 

งำนพยำบำลและระบบบริกำรส่งต่อผู้ป่วย nursing and referral system service 

ฉีดยำ injection 

ตรวจสุขภำพ medical check-ups 

ตอ/โคนตัด stump 

เตียงคนไข้ hospital bed 

เตียงตรวจโรค examination bed 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
ที่กดลิ้น tongue depressor 

ที่วัดส่วนสูง height chart 

ที่วัดส่วนสูง height chart 

เทปพันแผล tape 

ธำรำบ ำบัด hydrotherapy 

แนะน ำกำรออกแบบ ดัดแปลงและปรับปรุงสภำพบ้ำน 
โรงเรียน ที่ท ำงำน 

home school workplace modification 
adaptation 

บุรุษพยำบำล male nurse 

ใบสั่งยำ prescription 

ปรอทวัดไข้ clinical thermometer 

ปวดหลัง back pain 

ปุ่มกดเรียกพยำบำล call button 

ผ่ำตัด operate 

ผ้ำปิดจมูกและปำก mask 

ผ้ำพันแผล bandage 

ผ้ำพันแผล/ผ้ำกอซ gauze 

ผู้ป่วย/คนไข้ patient 

แผ่นประคบเย็น cold pack 

แผ่นประคบร้อน hydrocollator pack 

แผนภูมิวัดสำยตำ eye chart 

แผ่นร้อน hot pack 

แผลเป็น scar 

แผลเป็นที่มีกำรหดรั้ง scar contracture 

แผลเป็นที่ลึกบุ๋ม depressed scar 

แผลเป็นนูนเกิน  hypertrophic scar 

แผลเป็นหดรั้ง scar adhesion/ contraction 

แผลไฟไหม้ น้ ำร้อนลวก burn 

พยำบำลวิชำชีพ registered nurse 

พฤติกรรมบ ำบัด behaviour therapy 

พลำสเตอร์ปิดแผล adhesive bandage 

พิสัยของข้อ  range of motion 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
กำรเคลื่อนไหวหรือควำมสำมำรถที่จะเคลื่อนไหว 
ที่ข้อตำมแนวกำรเคลื่อนไหวท่ีข้อใดข้อหนึ่ง  
ภำวะกล้ำมเนื้อหดเกร็ง muscle spasm 

ภำวะไหล่ติด frozen shoulder 

ยำฆ่ำเชื้อสีม่วง gentian violet 

ยำแดง mercurochrome 

ยำปฏิชีวนะ antibiotic 

ยำเม็ด pill 

ยำใส่แผลสด Povidone Iodine 

ยำหม่อง balm 

รถพยำบำล ambulance 

วัคซีน vaccine 

วิธีทำงกำยภำพบ ำบัดด้วยตนเอง home program 

วินิจฉัย (โรค) diagnose 

ศัลยกรรมตกแต่ง plastic surgery 

ส ำลี cotton wool 

เสื้อคลุมยำว gown 

หมอ doctor/ physician 

หลังกำรผ่ำตัด postoperative 

ห้องฉุกเฉิน emergency room 

ห้องตรวจโรค examination room 

ห้องผ่ำตัด operating room 

ห้องผ่ำตัด operating room 

ห้องผู้ป่วยหนัก Intensive Care Unit (ICU Room) 

ห้องผู้ป่วยหนัก Intensive Care Unit (ICU) 

หูฟังของแพทย์ stethoscope 

ออก discharge  

อัตรำกำรเต้นของหัวใจ pulse 

อัมพำต paralysis 

อัมพำตกล้ำมเนื้อ muscle paralysis 

อัมพำตครึ่งซีก hemiplegia 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
อัมพำตครึ่งล่ำงเนื่องจำกกำรบำดเจ็บไขสันหลัง paraplegia 

อำกำรชำ numbness 

อำกำรบวม edema 

อำกำรปวด pain 

เอกซเรย์ x-ray 

แอมโมเนีย ammonia 

แอลกอฮอล์ alcohol 
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1.7.8 ค ำย่อที่ใช้ในกำรบันทึกทั่วไป 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

กระดูกหัก fracture (FX) 

กำรเจ็บป่วยและสุขภำพทั่วไป  
ไล่ถำมตำมระบบอวัยวะต่ำง ๆ เชน่ ระบบท่ัวไป ระบบผิวหนัง 
ระบบไหลเวยีนโลหิต ฯลฯ 

review of system (ROS) 

กำรตรวจร่ำงกำย physical examination (PE) 

กำรตรวจวินิจฉัย diagnosis (DX) 

กำรรักษำโรค treatment (TX) 

กำรวินิจฉัยแยกโรค differential diagnosis (DDX) 

กำรวินิจฉัยแรกรับ impression (IMP) 

ควำมดันโลหิต blood pressure (BP) 

คะแนนกำรประเมินกำรตอบสนองทำงระบบประสำท glasgow coma score (GCS) 

ค ำย่อ abbreviations 

ช่องท้อง abdomen (ABD) 

น้ ำหนัก body weight (BW) 

ประวัติปัจจุบัน present illness (PI) 

ประวัติปัจจุบันในเรื่องอำกำร/ ปัญหำ history of present illness (HPI) 

ประวัติอดีต past history (PH) 

ประวัติอดีตของกำรรักษำ  
รำยละเอียดกำรแพทย์ กำรผ่ำตดัในอดีต  
หรือกำรเจบ็ป่วยในอดีตทีส่ัมพันธ์กับปัจจุบัน 

past medical history (PMH) 

ภำวะสังคมผู้ป่วย อำชีพ ควำมรับผิดชอบ 
ของงำนหรือลักษณะ 

social history (SH) 

รยำงค์ (แขน ขำ) extremity (EXT) 

โรคทำงกรรมพันธุ์ หรือกำรเจ็บป่วยของ 
คนในครอบครัว 

family history (FH) 

โรคประจ ำตัว underlying disease (U/D) 

ลักษณะภำยนอกท่ัวไป general appearance (GA)  

ศีรษะ หู ตำ จมูก คอ head ear eye nose throat (HEENT) 

ส่วนสูง height (HT) 

สัญญำณชีพ vital sign (V/S) 

สัญญำณชีพทำงระบบประสำท neurosign (N/S) 

สำรน้ ำทำงหลอดเลือดด ำ intravenous fluid (IVF) 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
อัตรำกำรหำยใจ respiratory rate (RR) 

อัตรำชีพจร pulse rate (PR) 

อำกำรส ำคัญหรืออำกำรน ำ chief complaint (CC) 

อุณหภูมิ temperature (T) 

เอกสำรที่แพทย์เขียนให้เภสัชกร 
ส ำหรับกำรจัดยำดูแลรักษำคนไข้ 

medical prescription (RX/PX) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7.9 กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนจิตใจและสังคม 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

กำรกีดกันคนพิกำร discrimination against people with disabilities 

กำรขัดเกลำทำงสังคม socialisation 

กำรจัดกำรรำยกรณี case management 

กำรแจ้งสิ้นสุด discharge 

กำรตระหนักรู้ในตนเอง self-actualisations 

กำรปฐมนิเทศ orientation 

กำรประชุมหำรือ case conference 

กำรประเมิน evaluation 

กำรประเมินผล assessments 

กำรปรับตัว adjustment 

กำรปรับตัว adaption 

กำรปรึกษำเป็นต้น basic counselling 

กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนจิตใจและสังคม psychosocial rehabilitation 

กำรยอมรับตัวเอง self esteem 

กำรยอมรับตัวเอง self-acceptance 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
กำรรับเข้ำ admission 

กำรเลือกปฏิบัติ discrimination  

กำรสูญเสียควำมภำคภูมิใจตนเอง loss of self-esteem 

กำรเสริมสร้ำงพลัง empowerment 

กำรให้ค ำปรึกษำ counselling 

กำรให้ค ำปรึกษำแบบกลุ่ม group counselling 

กำรให้ค ำปรึกษำรำยบุคคล individual counselling 

ควำมคิดรวบยอดของตนเอง self-concept 

จิตบ ำบัด psychotherapy 

ต ำแหน่งงำน job placement 

ผู้จัดกำรรำยกรณี case manager 

ผู้ช่วยเหลือ helper 

ผู้รับกำรปรึกษำเชิงจิตวิทยำ counselee 

ผู้รับบริกำร client  

ผู้รับบริกำรเป็นศูนย์กลำง client centre 

ผู้ให้ค ำปรึกษำเชิงจิตวิทยำ counsellor 

ภำวะซึมเศร้ำ depression 

สังคมสงเครำะห์ social welfare 

สุขภำพจิต mental heath 

อำชีพอิสระ self employed 

 
  



 

60 
 

1.8 เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1.8.1 บททั่วไป 

ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
กำรปฏิรูปเทคโนโลยีให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ technological disruption 

กำรปฏิวัติอุตสำหกรรม industrial revolution 

กำรเปลี่ยนฉับพลันทำงดิจิทัล disruptive technology 

กำรเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่ำงพลิกผัน disruptive innovation 

กำรยืนยันตัวตน authentication 

ควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ cyber security 

จุดต่อเชื่อมของเครือข่ำยที่ท ำหน้ำที่เข้ำสู่อินเทอร์เน็ต gateway/portal 

ซำเปียน  
ซอฟท์แวร์ที่ท ำงำนบนระบบปฏิบตัิกำร OS390 บนคอมพิวเตอร์เมนเฟรม  
เป็นระบบกำรจัดเก็บและประมวลผลข้อมลูที่ใช้ภำยในส ำนักงำนประกันสังคม 

Sapiens 

เทคโนโลยีที่ใช้จัดเก็บ/แลกเปลี่ยนข้อมูลซ่ึงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
เพ่ือสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือโดยไม่ต้องอำศัยคนกลำง 

blockchain 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ Information and Communication 
Technology (ICT) 

ปัญญำประดิษฐ์ artificial intelligence (AI) 

ระบบเก็บข้อมูลที่น ำเอำข้อมูลทั้งหมด 
ขึ้นไปเก็บไว้บนระบบอินเทอร์เน็ต 

cloud computing 

ระบบที่สำมำรถเรียนรู้ได้จำกตัวอย่ำงด้วยตนเอง 
โดยปรำศจำกกำรป้อนค ำสั่งของผู้ใช้ 

machine learning 

ลำยมือชื่อดิจิทัล digital signature 

ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ electronic signature 

ศำสตร์ว่ำด้วยกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ data analytics 

เศรษฐกิจดิจิทัล 
กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยกำรน ำเอำเทคโนโลยดีิจิทลั 
เข้ำมำใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพ 

digital economy 

อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง  
กำรเช่ือมโยงอุปกรณ์ต่ำง ๆ สู่อินเทอร์เน็ต ท ำให้มนุษยส์ำมำรถสั่งกำรควบคุม
กำรใช้งำนอุปกรณ์ต่ำง ๆ ได้ผำ่นทำงเครือข่ำยอินเทอร์เนต็ 

Internet of things 
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1.8.2 กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ software development 

กำรลง/โอนย้ำยระบบที่พัฒนำและผ่ำนกำรทดสอบขึ้นบน Server  
เพ่ือใช้งำนจริงโดยทุกคนที่มีสิทธิ์สำมำรถเข้ำถึงได้ 

deploy on production 

ขั้นตอนในกำรพัฒนำระบบ ตั้งแต่เริ่มท ำจนสิ้นสุดกระบวนงำน Software Development Life Cycle 
(SDLC) 

คน/กลุ่มคน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือใช้งำน ระบบ ซึ่งอำจจะมี 
ทั้งบุคลำกรที่มำจำกภำยในองค์กรเองและนอกองค์กร 

stakeholder 

สิ่งที่ต้องกำรให้มีในระบบ  
เช่น ฟังก์ชันกำรท ำงำนของระบบ ขนำดของระบบ เป็นต้น  
สิ่งที่ต้องมีเพื่อให้ระบบสำมำรถท ำงำนได ้

requirement 

เอกสำรที่ระบุขอบเขตกำรท ำงำนของระบบว่ำจะท ำอะไรบ้ำง Software Requirement 
Specification (SRS) 
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1.8.3 กำรใช้คอมพิวเตอร์ 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

กำรประมวลผลแบบ real-time stream processing 

กำรประมวลผลแบบกลุ่ม  
เป็นกำรรวบรวมข้อมลูทั้งหมดไว้ดว้ยกันก่อน แล้วจึงประมวลผลทีเดยีว  
(ส่วนมำกมักท ำเป็นรอบ ๆ เมื่อระบบปิด) ซึ่งจะแตกต่ำงจำก 
กำรประมวลผลแบบ real-time ที่จะท ำกำรประมวลผลทันที 

batch processing 

กำรส ำรองข้อมูลจำกท่ีหนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง เพ่ือท ำส ำเนำข้อมูล 
และเพ่ือหลีกเลี่ยงควำมเสียหำยของข้อมูลต้นฉบับ 

backup 

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  Personal Computer (PC)/Desktop 

เครื่องคอมพิวเตอร์ขนำดใหญ่ที่มีสมรรถนะสูง มีหน่วยควำมจ ำ 
และพลังประมวลผลทีเ่หมำะกับกำรใช้งำนทีต่้องกำรประมวลผลข้อมูล
ปริมำณมำก เช่น งำนธนำคำร งำนวิทยำศำสตร์  
งำนวิศวกรรม ฯลฯ 

mainframe 

เครื่องมือ เครื่องจักร ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่สำมำรถมองเห็น 
และจับต้องได้ ในระบบคอมพิวเตอร์นั้น 

hardware 

ช่องทำงกำรสื่อสำรควำมเร็วสูง ใช้ส ำหรับต่อพ่วงอุปกรณ์อ่ืน Universal Serial Bus (USB) 

ชุดค ำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้ควบคุมกำรท ำงำนของคอมพิวเตอร์ 
ที่เขียนขึ้นโดยภำษำคอมพิวเตอร์จำกนักเขียนโปรแกรม 

software 

ซอฟต์แวร์ที่พัฒนำขึ้นมำเพ่ือช่วยตอบกลับกำรสนทนำ 
ผ่ำนข้อควำมหรือเสียงแบบอัตโนมัติและรวดเร็ว 

chatbot 

เทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันผู้บุกรุก  
ป้องกันผู้บุกรุกทั้งจำกอินเทอร์เนต็และเครือข่ำยอื่น ๆ ไม่ให้เข้ำถึง 
ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ โดยกำรกรองข้อมูลทั้งหมดที่ไหลเข้ำหรือออกจำก 
เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งไปสู่อีกเครือ่งหนึ่ง โดยกำรควบคุมนีจ้ะเป็นไปตำม 
นโยบำยกำรรักษำควำมปลอดภัยของเครือข่ำยนั้น 

firewall 

โปรแกรมประยุกต์/ระบบ ที่ถูกพัฒนำขึ้นมำ โดยผู้ใช้งำนสำมำรถ 
เข้ำผ่ำน Browser ได ้ผ่ำนกำรใช้งำน intranet หรือ internet 

web application 

โปรแกรมประยุกต์/ระบบส ำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ mobile application 

โปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) กลุ่มหนึ่ง ที่ใช้ใน 
กำรก ำหนดค่ำกำรท ำงำนเกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือส่วนต่ำงๆ  
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตำมที่ผู้ใช้ต้องกำร เช่น  
จอภำพ เมำส์ แป้นพิมพ์ หน่วยควำมจ ำ ระบบเครือข่ำย ฯลฯ 

control panel 

ระบบเครือข่ำยภำยนอก ซึ่งมีขนำดใหญ่มำก เป็นกำรเชื่อมต่อระหว่ำง
เครือข่ำยหลำยๆ เครือข่ำยทั่วโลก 

internet 

ระบบเครือข่ำยภำยในองค์กร ซึ่งมีเฉพำะคนในองค์กรเท่ำนั้น 
ที่มีสิทธิเข้ำถึงได้ 

intranet 
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ระบบปฏิบัติกำร ที่ท ำหน้ำที่ควบคุมกำรท ำงำนของ hardware 
ทั้งหมดรวมทั้งกำรท ำงำนของโปรแกรมต่ำงๆด้วย เพ่ือให้กำรท ำงำนทุก
ส่วนสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน 

Operating System (OS) 

หน่วยเก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์  
เป็นหน่วยควำมจ ำที่สำมำรถเก็บข้อมูลไวไ้ด้ โดยไม่ต้องมไีฟฟ้ำหล่อเลี้ยง  
(สำมำรถปดิเครื่องได้) โดยผู้ใช้สำมำรถเรียกใช้งำนข้อมูลที่เก็บไวไ้ด ้ 
เมื่อท ำกำรเปดิเครื่อง 

storage 

หน่วยควำมจ ำลักษณะหนึ่งที่ใช้ในกำรอ่ำนข้อมูล Read-only Memory (ROM) 

หน่วยควำมจ ำหลักของคอมพิวเตอร์  
มีหน้ำที่รับข้อมลูหรือชุดค ำสั่งจำกโปรแกรมประยุกต์ (application)  
ที่ก ำลังเปิดใช้งำนอยู่ แล้วส่งต่อให ้CPU น ำไปประมวลผลต่อ  
เมื่อประมวลผลเสร็จสิ้น CPU จะส่งผลลัพธ์กลับมำที ่RAM  
ก่อนท่ีจะแสดงผลลัพธ์ออกมำผ่ำนทำง application ผ่ำนทำงหน้ำจอ 

Random Access Memory (RAM) 

หน่วยประมวลผลกลำง  
มีหน้ำที่ประมวลผลค ำสั่งที่ไดร้ับมำ ตลอดจนควบคุมทรัพยำกร 
ที่มีอยู่ ให้สำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 

Central Processing Unit (CPU) 

หน่วยประมวลผลที่เก่ียวข้องกับกรำฟิก Graphic Processing Unit (GPU) 

หมำยเลขประจ ำเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง 
ภำยใต้ระบบเครือข่ำย 

Internet Protocol Address (IP 
address) 

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เช่น hard disk หรือ flash drive data storage 
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กำรขยำยข้อมูลที่ถูกบีบไว้ให้คืนขนำดเท่ำปกติธรรมดำ data decompression/extraction 

กำรเข้ำรหัสข้อมูล data encryption 

กำรคุ้มครอง/ป้องกันข้อมูล data protection 

กำรถอดรหัสข้อมูล data decryption 

กำรบีบอัดข้อมูลที่ท ำให้ใช้เนื้อที่ในกำรจัดเก็บน้อยลง data compression 

กำรแปลงข้อมูลจำกรูปแบบหนึ่งไปเป็นรูปแบบอ่ืน data conversion 

ข้อมูลขนำดใหญ่ที่เกิดและไหลเข้ำสู่กำรจัดเก็บด้วยควำมรวดเร็ว  
มีรูปแบบและคุณภำพของข้อมูลที่หลำกหลำย 

Big Data 

คลังข้อมูลที่ผ่ำนกระบวนกำรสำรสนเทศแล้ว  
และได้รับกำรออกแบบมำเพ่ือจัดเก็บข้อมูลที่ปริมำณมำก 

data warehouse/bank 

ฐำนข้อมูล 
กลุ่มข้อมูลซึ่งมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกันท่ีเก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน 

database 

ธรรมำภิบำลข้อมูล 
กำรก ำกับดูแลข้อมูล โดยมีกำรก ำหนดนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
อย่ำงมีระบบ ตั้งแต่กำรเกดิของข้อมูล กำรจัดเก็บ กำรวเิครำะห์ กำรท ำลำย  
กำรเข้ำถึง กำรรักษำควำมปลอดภยั และกำรน ำไปใช้ โดยใหค้วำมส ำคัญ 
ทั้งในมุมกระบวนกำร บุคลำกร และเทคโนโลย ี

data governance 

ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล 
ซอฟต์แวร์ที่สรำ้งขึ้นเพื่อรวบรวมขอ้มูลให้เป็นระบบ  
เพื่อจะได้น ำไปเกบ็รักษำ เรยีกใช้ หรือน ำมำปรับปรุงให้ทันสมยัได้ง่ำย 

Data Base Management System 
(DBMS) 
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1.9 กำรลงทุน 
1.9.1 บททั่วไป 
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กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
ระบบท่ีจัดใหม้ีโครงสร้ำงและกระบวนกำรของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงฝ่ำยจัดกำร 
คณะกรรมกำรและผู้ถือหุ้น เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
น ำไปสู่ควำมเจริญเติบโตและเพิ่มคุณค่ำให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยำว  
โดยค ำนึงถึงผู้มสี่วนได้เสียอื่นประกอบ 

corporate governance 

กำรเข้ำซื้อกิจกำร acquisition 

กำรควบรวมกิจกำร 
กำรที่บริษัทตั้งแต่ 2 บริษัทข้ึนไป รวมกิจกำรเข้ำด้วยกัน โดยผลของกำรรวม 
อำจเกิดเป็นบริษัทใหม่หรือคงเหลอืเป็นบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพียงบรษิัทเดียวก็ได้ 

merger 

กำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดยบุคคลภำยใน 
กำรที่บุคคลภำยในทรำบข้อมลูภำยในของบริษัทท่ียังไม่ไดม้ีกำรเผยแพร่ 
สู่สำธำรณชนและใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ 
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535 ไดม้ีข้อหำ้ม 
มิให้บุคคลภำยในใช้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ในกำรซื้อขำยหลักทรัพย ์
และก ำหนดโทษไว้ด้วย 

insider trading 

กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ที่เกิดข้ึนนอกตลำดหลักทรัพย์ 
หรือศูนย์ซื้อขำยหลักทรัพย์ 

over-the-counter (OTC) 

กำรตรวจสอบวิเครำะห์สถำนะของกิจกำร หรือกำรสอบทำนธุรกิจ 
กำรสอบทำนระบบงำนและกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรกองทุน  
ควำมพร้อมของบุคลำกร ระบบ และสถำนท่ีปฏิบัติงำนของ 
บริษัทจัดกำรกองทุน เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจในคุณภำพและมำตรฐำน 
ของบริษัทจัดกำรกองทุนก่อนกำรตัดสินใจลงทุน 

due diligence 

กำรเปิดเผยข้อมูล 
บริษัทจดทะเบยีนมีหน้ำที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส ำคัญต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรด ำเนินงำนข้อมลูที่อำจมผีลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
รำคำซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทหรือมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน ์
ของผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือข้อมูลที่จ ำเป็นต่อกำรตัดสินใจลงทุน 
โดยบริษัทจะต้องปฏิบตัิตำมเกณฑ์ที่ กลต.ก ำหนด เพื่อให้ผู้ลงทุน 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้องไดร้ับทรำบและใช้ประกอบกำรตดัสินใจลงทุน เช่น  
งบกำรเงิน แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ฯลฯ 

disclosure 

กำรแปรรูปรัฐวิสำหกิจ 
กำรลดสัดส่วนกำรถือครองของภำครัฐในบริษัทรัฐวิสำหกิจ โดยน ำหุน้ออกขำย 
แก่ภำคเอกชน เพื่อให้เอกชนมีสิทธิในกำรควบคุมและบริหำรมำกขึน้  
กำรด ำเนินงำนจะได้มีประสิทธิภำพและมีควำมคล่องตัวเทยีบได้กับบริษัทเอกชน 

privatisation 

กำรลงทุน investment 

กำรลงทุนเชิงรับ/กำรลงทุนตำมดัชนีอ้ำงอิง 
กำรลงทุนที่หวังผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีอ้ำงอิง โดยก ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนและ
หลักทรัพย์ท่ีลงทุนให้เหมือนกับดชันีอ้ำงอิง 

passive investment 
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กำรลงทุนเชิงรุก 
นโยบำยกำรลงทุนที่หวังผลตอบแทนสูงกว่ำดัชนีอ้ำงอิง  
หรือหวังผลตอบแทนส่วนเพิ่ม ซึ่งผลตอบแทนส่วนเพ่ิมจะมำจำก 
กำรลงทุนที่แตกต่ำงจำกดัชนีอ้ำงอิง เช่น กำรเบี่ยงเบนสัดส่วนกำรลงทุน  
กำรเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่แตกต่ำงจำกดัชนีอ้ำงอิง 

active investment 

กำรลงทุนซื้ออสังหำริมทรัพย์เพ่ือให้มีกรรมสิทธิ์ในกำรครอบครอง freehold 

กำรลงทุนทำงเลือก 
กำรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นที่นอกเหนือจำกสินทรัพย์พ้ืนฐำน  
(traditional assets) ได้แก่ กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์โครงสรำ้งพื้นฐำน  
ทองค ำ สินทรัพย์นอกตลำด เป็นตน้ 

alternative investment 

กำรลงทุนนอกตลำดหลักทรัพย์ private markets investment 

กำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำ 
กำรลงทุนในอสังหำรมิทรัพย์โดยกำรเช่ำระยะยำว 

leasehold 

กำรลงทุนในสินทรัพย์พื้นฐำน เช่น ตรำสำรหนี้ ตรำสำรทุน traditional investment 

กำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ foreign exchange (FX)  

กำรวิเครำะห์ที่มำของผลตอบแทนส่วนเพิ่มว่ำเกิดขึ้นจำกสำเหตุใด โดยทั่วไป
สำมำรถแบ่งที่มำของผลตอบแทนได้ 3 ส่วนหลัก ได้แก ่
(1) ผลจำกกำรก ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนที่แตกต่ำงจำกดัชนีอ้ำงอิง  
    (asset allocation effect)  
(2) ผลจำกกำรเลือกหลักทรัพย์รำยตัวท่ีแตกต่ำงจำกดัชนีอ้ำงอิง 
    (security selection effect)  
(3) ผลจำกกำรป้องกันควำมเสี่ยงค่ำเงิน (hedging)  
    ที่แตกต่ำงจำกดัชนีอ้ำงอิง (currency effect) 

performance attribution/ 
return attribution 

กำรให้ยืมหลักทรัพย์ 
กำรโอนหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลำหนึ่งจำกผู้ใหย้ืมไปยังผู้ยมื โดยผู้ยืมตกลงว่ำ 
จะโอนหลักทรัพย์ที่ยืมคืนให้กับผู้ให้ยืมเมื่อถึงวันครบก ำหนดสัญญำ เพื่อป้องกันควำม
เสี่ยงจำกกำรที่ผู้ยมืไมส่ำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่ยืมคืนให้กับผู้ให้ยมื 
ในวันครบก ำหนดสัญญำได ้จึงมักก ำหนดให้ผู้ยมืโอนทรัพยส์ิน ซึ่งอำจเป็นเงินสดหรือ
หลักทรัพย์อื่น ๆ ตำมที่คู่สญัญำไดต้กลงกัน เพื่อวำงเป็นหลักประกันให้กับ 
ผู้ให้ยืม โดยผู้ใหย้ืมจะคืนทรัพย์สนิท่ีวำงเป็นประกันเมื่อไดร้ับหลักทรัพย์ที่ให้ยืม 
คืนจำกผู้ยมื นอกจำกน้ัน ในระหวำ่งที่ยังไม่คืนหลักทรัพย์ หำกมสีิทธิประโยชน์ใด ๆ 
เกิดขึ้นจำกหลักทรัพย์ที่ผูย้ืมได้ยืมมำ เช่น เงินปันผล สิทธิจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุน  
ผู้ยืมจะต้องชดเชยสิทธิประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ยืม 

securities lending 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ผู้ที่ไดร้ับแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ให้เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะรำย 
ต้องเป็นกรรมกำรอิสระและต้องมคีุณสมบัติและหน้ำที่ในลักษณะเดยีวกับท่ีก ำหนดไว้
ในข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำคณุสมบตัิและขอบเขต 
กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรู้และประสบกำรณ ์
เพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำนควำมนำ่เชื่อถือของงบกำรเงินได ้

audit committee 
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รวมทั้งกำรท ำหน้ำท่ีอื่นในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ กลต. ก ำหนดใหบ้ริษัทจด
ทะเบียนแตล่ะแห่งต้องมีคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 3 คน 
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 
ค่ำธรรมเนียมที่บริษัทจัดกำรกองทุนเรียกเก็บจำกกองทุนรวมส ำหรบักำรท ำหน้ำท่ี
บริหำรกองทุนรวม โดยค่ำธรรมเนยีมนี้จะระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน 

management fee 

ค่ำธรรมเนียมในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ 
ผู้ลงทุนจะต้องช ำระให้แก่บริษัทท่ีเป็นนำยหน้ำในอัตรำทีต่กลงกัน 
ระหว่ำงลูกค้ำและบริษัท แต่ต้องไม่ต่ ำกว่ำอัตรำที่คณะกรรมกำร กลต.  
ตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2555 เป็นต้นไปค่ำธรรมเนียมนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์และ
ค่ำธรรมเนียมกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ผ่ำนอินเทอรเ์น็ต 
จะเป็นแบบต่อรองกันอย่ำงเสร ี

commission 

เครื่องมือทำงกำรเงิน  
หนังสือส ำคญัซึ่งเป็นเอกสำรสิทธิต่ำง ๆ เช่น สิทธิในกำรเป็นเจำ้ของ  
สิทธิในกำรเป็นเจำ้หนี ้สิทธิที่จะซื้อหรือขำยหลักทรัพย ์เช่น ตรำสำรหนี้  
ตรำสำรทุน และตรำสำรอนุพันธ ์เป็นต้น 

financial instrument 

เงินตรำต่ำงประเทศ foreign currency 

เงินฝำก 
เงินท่ีน ำไปฝำกไว้กับธนำคำรเพื่อรบัดอกเบี้ยตำมอัตรำและระยะเวลำ 
ที่ธนำคำรก ำหนดไว ้

cash deposit 

เงินร่วมลงทุน 
กำรลงทุนในบริษัทเอกชนท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย ์ 
โดยมักเป็นกำรเข้ำไปร่วมทุนตั้งแต่ชวงแรกของกำรก่อตั้งกิจกำร  
และใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงินจนถึงช่วงก่อนจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย ์

venture capital 

ดัชนีอ้ำงอิง 
กลุ่มหลักทรัพย์อำ้งอิงซึ่งน ำมำค ำนวณผลตอบแทนเพื่อใช้เป็นมำตรฐำน 
ในกำรเทียบวัดกับผลกำรด ำเนินงำนในกำรบริหำรจัดกำรกองทุน  
ดัชนีอ้ำงอิงเปรียบเสมือนค่ำเฉลี่ยของตลำด ดังนั้น กำรที่ผู้จัดกำรกองทุน 
สำมำรถบริหำรจัดกำรลงทุนโดยมผีลตอบแทนสูงกว่ำดัชนีอ้ำงอิง 
จึงแปลว่ำผู้จดักำรกองทุนสร้ำงผลตอบแทนสูงกว่ำผลตอบแทนเฉลีย่ของตลำด 

benchmark 

ตรำสำรสิทธิที่จะซื้อหรือขำยทรัพย์สิน 
สัญญำระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำยที่ผู้ขำยสัญญำให้สิทธิแกผู่้ซื้อสญัญำในกำรที่จะซื้อ 
หรือขำยสินคำ้อ้ำงอิงตำมเงื่อนไขที่ระบุไว ้เช่น อำยุสัญญำ รำคำส่งมอบ ประเภท 
คุณภำพ และจ ำนวนของสินค้ำอ้ำงอิง ภำยในระยะเวลำที่ระบุไว ้ 
ผู้ซื้อสญัญำต้องจ่ำยเงินเพื่อซื้อสญัญำสิทธิดังกลำ่ว เรียกว่ำ ค่ำพรีเมยีม (premium)  
ให้กับผู้ขำยสญัญำเพื่อแลกกับกำรได้สิทธิในกำรซื้อหรือขำยสินค้ำอ้ำงอิงนั้น  
หำกเป็นตรำสำรที่ให้สิทธิผูซ้ื้อสัญญำในกำรซื้อสินค้ำอ้ำงอิง เรียกว่ำ  
ตรำสำรสิทธิในกำรซื้อ (call options) ถ้ำเป็นตรำสำรที่ใหส้ิทธิผู้ซื้อสัญญำ 
ในกำรขำยสินค้ำอ้ำงอิง เรียกว่ำ ตรำสำรสิทธิในกำรขำย (put options)  
ผู้ซื้อสญัญำมสีิทธิเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิกไ็ด้ แต่ผู้ขำยสญัญำมีพันธะ 
จะต้องปฏิบัตติำมสัญญำเมื่อผู้ซื้อสัญญำต้องกำรใช้สิทธิ อย่ำงไรก็ตำม 
หำกผู้ซื้อสญัญำไม่ใช้สิทธิจนกระทัง่สัญญำหมดอำย ุสัญญำจะไม่มผีลผูกพัน 
ต่อผู้ขำยอีกต่อไป 

options 
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ตรำสำรอนุพันธ์ 
ตรำสำรทำงกำรเงินท่ีมีลักษณะเปน็สัญญำ เพื่อตกลงซื้อขำยสินค้ำอ้ำงอิง  
(underlying asset) ในเวลำที่ก ำหนดในอนำคต โดยมูลค่ำของตรำสำรอนุพันธ ์
จะขึ้นกับมูลคำ่ของสินค้ำอ้ำงอิง หำกมูลค่ำของสินคำ้อ้ำงอิงเปลี่ยนแปลงไป  
มูลค่ำของตรำสำรอนุพันธ์จะเปลี่ยนแปลงตำมไปด้วย เป็นสัญญำที่มอีำยุจ ำกัด  
คือ ข้อตกลงหรือสิทธิของผู้ซื้อสญัญำจะหมดลงเมื่อสญัญำหมดอำยุ สินค้ำอ้ำงอิง เช่น 
เงินตรำต่ำงประเทศ อัตรำดอกเบีย้ หุ้นสำมญั พันธบัตร สินค้ำโภคภัณฑ ์ 
ดัชนีรำคำหลักทรัพย์ เป็นต้น ตรำสำรอนุพันธ์ มี 4 ประเภท ได้แก ่ 
(1) สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแบบมำตรฐำน  
(2) สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแบบไมม่ำตรฐำน  
(3) ตรำสำรสิทธิที่จะซื้อหรือขำยทรัพย์สิน  
(4) สัญญำแลกเปลี่ยนสินทรัพย ์

derivatives  

ตลำดกำรเงิน 
ตลำดที่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรโอนหรือกำรเปลี่ยนมือของเงินหลกัทรัพย์ 
หรือตรำสำรทำงกำรเงินจำกบุคคลหนึ่งไปยังอีกคนหน่ึง ซึ่งเป็นกลไก 
ในกำรขับเคลื่อนธุรกรรมทำงเศรษฐกิจให้สำมำรถด ำเนินกำรไปได้อยำ่งรำบรื่น  
ทั้งนี ้ตลำดกำรเงินแบ่งเป็น 2 ตลำด คอื ตลำดเงิน และตลำดทุน  

financial market 

ตลำดเงิน 
ตลำดทีม่ีกำรระดมเงินทุนและกำรให้สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี  
กำรโอนเงิน กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีมีอำยุกำรไถ่ถอนระยะสั้น  
เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญำใช้เงิน และตั๋วเงินคลัง 

money market 

ตลำดทุน 
แหล่งระดมเงินออมระยะยำวและให้สินเชื่อระยะยำวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ได้แก่  
เงินฝำกประจ ำ หุ้นกู ้หุ้นสำมัญ และพันธบัตรทั้งของรัฐบำลและเอกชน แบ่งเป็น  
(1) ตลำดสินเชื่อทั่วไป ประกอบดว้ย ธนำคำรพำณิชย์และบริษัทเงินทุน  
และ (2) ตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งแบ่งเป็นตลำดแรกและตลำดรอง  

capital market 

ตลำดรอง 
ตลำดที่ซื้อขำยหลักทรัพย์เก่ำหรือหลักทรัพย์ในตลำดรอง ที่ไม่ใช่กำรลงทุนแท้จริง 
เพรำะบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ไมไ่ด้รับเงินทุนจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์นั้น  
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำดรองเป็นเพียงกำรเปลี่ยนมือระหว่ำงผูถ้ือหลักทรัพย ์
สถำบันในตลำดทุน ได้แก่ ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ์บริษัทเงินทุน  
บริษัทหลักทรัพย ์ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทประกันชีวิต ฯลฯ 

secondary market 

ตลำดแรก 
ตลำดที่ซื้อขำยหลักทรัพย์ออกใหม ่เป็นกำรซื้อขำยหลักทรัพย ์
ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพยไ์ดร้ับเงินทุนจำกผู้ซื้อหลักทรัพย์ใหม ่ในทำงเศรษฐศำสตร์ถือ
ว่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำดแรกเป็นกำรลงทุนที่แท้จริง 

primary market 

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock Exchange of 
Thailand 

ตั๋วเงินคลัง  
ตรำสำรหนี้ที่รัฐบำลเป็นผู้ออกเพื่อกู้เงินจำกผู้ลงทุนซึ่งจะมีอำยุของตรำสำร 
ต่ ำกว่ำ 1 ปี โดยผูล้งทุนจะซื้อตรำสำรแบบคดิลดจำกมลูค่ำตำมหน้ำตั๋ว  
จึงไม่ได้รับดอกเบี้ยระหว่ำงอำยุตรำสำร แต่จะได้รับเงินต้นเมื่อครบอำยุตั๋วเงินคลัง 

treasury bill (T-Bill) 
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บริษัทจดทะเบียน 
บริษัทมหำชนจ ำกัดทีม่ีคณุสมบัตติำมเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์และได้จดทะเบยีน
หลักทรัพย์กับตลำดหลักทรัพย์เพือ่ให้มีกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรพัย์ 

listed company 

บริษัทจัดกำรลงทุน 
บริษัทท่ีได้รับใบอนญุำตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจดักำรลงทุน  
โดยได้รับค่ำธรรมเนียมเป็นผลตอบแทน บริษัทจัดกำรลงทุนท ำหน้ำที ่
บริหำรจดักำรเงินลงทุนให้กับนักลงทุน โดยอำจด ำเนินกำรในรูปแบบกองทุนรวม 
(mutual fund) หรือ กองทุนส่วนบุคคล (segregated fund) เพื่อระดมเงิน 
เข้ำกองทุนแล้วจัดสรรเงินท่ีระดมได้ไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำง ๆ ตำมที่ระบไุว้ 
ในวัตถุประสงค์ของกำรจดัตั้งกองทุน บริษัทจัดกำรลงทุนช่วยให้ผูล้งทุนรำยย่อยและผู้
ลงทุนที่ไม่มีควำมรู้และทักษะดำ้นกำรลงทุนสำมำรถลงทุนได้อย่ำงมอือำชีพ  
มีกำรกระจำยกำรลงทุนและมสีภำพคล่อง 

investment management 
company/asset management 
company  

บริษัทผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
บริษัทแม่ที่ถือหุ้นหรือหลักทรัพย์ทัง้หมดหรือมำกกว่ำร้อยละ 50 ของบริษัทอ่ืน 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อกำรควบคุมมำกกว่ำเพื่อกำรลงทุน 

holding company 

บริษัทย่อย 
บริษัทท่ีอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของบริษัทแม่จำกกำรถือหุ้น ไม่ว่ำโดยทำงตรง 
หรือทำงอ้อมเกินกว่ำร้อยละ 50 ของทุนช ำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น 

subsidiary 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
ตรำสำรที่ผู้ออกใหส้ิทธ์ิกับผู้ซื้อในกำรซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์อ้ำงอิงในรำคำจ ำนวนและ
เวลำที่ก ำหนดในอนำคตโดยผู้ออก DW เป็นบุคคลที่ได้รับอนญุำตจำกส ำนักงำน กลต. 
แต่ไม่ใช่เจ้ำของบริษัทหุ้นรำคำของ DW จะอ้ำงอิงจำกรำคำ 
ของหุ้นหรือหลักทรัพย์อ้ำงอิง 

derivatives warrant (DW) 

ปรับมูลค่ำตำมรำคำตลำด 
กำรวัดมลูค่ำของหลักทรัพยต์ำมรำคำตลำดลำ่สุด 

mark to market 

ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน  
กำรค ำนวณว่ำเงินท่ีลงทุนสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนกลับคืนมำได้เทำ่ไร 

return on investment (ROI) 

ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม 
ผลตำ่งระหว่ำงผลตอบแทนของกองทุนและผลตอบแทนของดัชนีอ้ำงอิง 
เกิดจำกควำมสำมำรถในกำรบริหำรกำรลงทุนของผู้จัดกำรกองทุน 

excess return (Alpha) 

ผู้ค้ำหลักทรัพย์ 
กำรซื้อขำยหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในนำมของตนเองเป็นทำงกำรค้ำปกต ิ
นอกตลำดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขำยหลักทรัพย ์

dealer 

ผู้จัดกำรกองทุน 
พนักงำนของบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน (บลจ.) หรือหน่วยงำนท่ีมีกำรบริหำร
กำรลงทุนที่ไดร้ับมอบหมำยให้มีอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำรกำรลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทต่ำง ๆ ซึ่งจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร กลต. 

fund manager 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีท ำหน้ำที่รักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

trustee 

ผู้รับฝำกทรัพย์สิน 
ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินท่ีท ำหน้ำที่ดูแลและเก็บรักษำใบหุ้นและสินทรัพย์อื่น ๆ 
ให้แก่กองทุนส่วนบุคคล กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ บุคคลธรรมดำหรือบริษัท 

custodian 



 

70 
 

ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
ผู้ลงทุนรำยย่อย 
ผู้ลงทุนรำยบคุคลที่ท ำกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพยด์้วยตนเอง 

retail investor  

ผู้ลงทุนสถำบัน  
เช่น ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน บริษัทประกนัภัย กองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร กองทนุประกันสังคม กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 

institutional investors 

พอร์ตกำรลงทุน 
หลักทรัพย์ทั้งหมดในควำมครอบครองประกอบด้วยหลักทรัพย์จ ำนวน  
2 หลักทรัพย์ขึ้นไป โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรลงทนุ 
ด้วยกำรกระจำยลงทุนในหลักทรพัย์ต่ำง ๆ 

portfolio 

พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย  
ตรำสำรหนี้ที่ออกโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย พันธบัตรที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ออกอำยุต่ ำกว่ำ 1 ปี จะเรียกว่ำ พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทยระยะสั้น (central 
bank bill: CB) พันธบัตรที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยออก 
อำยุมำกกว่ำ 1 ปี จะเรียกว่ำ พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทยระยะยำว  
(Bank of Thailand Bond: BOT Bond) 

central bank bill 

พันธบัตรรัฐบำล 
ตรำสำรหนี้ที่รัฐบำลเป็นผู้ออกเพื่อกู้เงินจำกผู้ลงทุน โดยผูล้งทุนจะไดร้ับดอกเบี้ยตำม
อัตรำและระยะเวลำที่รัฐบำลก ำหนดไว้บนพันธบัตร และจะได้รับเงินต้น 
เมื่อครบอำยุพันธบัตร ซึ่งจะมีอำยขุองพันธบัตรตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยเวลำซื้อขำย 
จะเรยีกช่ือพันธบัตรรัฐบำลแตล่ะรุน่ว่ำ loan bond (LB)  

government bond 

พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ  
ตรำสำรหนี้ทีร่ัฐวสิำหกิจ เช่น กำรไฟฟ้ำ กำรประปำ เป็นผู้ออกเพื่อกู้เงิน 
จำกผู้ลงทุน โดยผูล้งทุนจะได้รับดอกเบี้ยตำมอตัรำและระยะเวลำทีร่ัฐบำลก ำหนดไว้ 
และจะไดร้ับเงินต้นเมื่อครบอำยุพันธบัตร ซึ่งมทีั้งแบบท่ีรัฐบำลเป็นผู้ค้ ำประกัน
พันธบัตรและไมเ่ป็นผู้ค้ ำประกันพันธบัตร 

state enterprise bond 

มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ 
ทรัพย์สินของกองทุนรวมตำมรำคำตลำดในขณะใดขณะหนึ่งหักด้วยหนี้สิน 
ของกองทุนรวมนั้นส ำหรับมลูค่ำสนิทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (NAV per unit) 
หมำยถึงมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิหำรดว้ยจ ำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของกองทุนรวมนั้น
มูลค่ำสินทรัพยส์ุทธิต่อหน่วยลงทุนถือเป็นมูลค่ำจริงของหน่วยลงทุน  
ณ วันท่ีท ำกำรค ำนวณ กำรค ำนวณดังกล่ำวจะต้องได้รับกำรตรวจสอบ 
และให้ควำมเห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น  
ในกรณีของหุ้นสำมญั NAV จะเท่ำกับมูลค่ำตำมบญัชี 

net asset value (NAV) 

วำณิชธนกิจ หรือ วำณิชธนกร 
สถำบันทำงกำรเงินซึ่งท ำหน้ำที่ระดมเงินทุน เป็นตัวแทนซื้อขำยหลกัทรัพย์  
บริหำรกำรควบรวมและซื้อกิจกำร รวมถึงให้ค ำปรึกษำในธุรกรรมทำงกำรเงิน  
เช่น กำรปรับโครงสรำ้งหนี้ ออกแบบผลติภณัฑ์ทำงกำรเงิน กำรวิจยั เป็นต้น 

investment bank หรือ 
investment banker (IB) 

ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำรเป็นศูนย์กลำงรับฝำกและถอนหลักทรัพย์ให้สมำชิก 

Securities Depository Centre 

สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
สัญญำซึ่งเป็นภำระผูกพันท่ีจะซื้อหรือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันท่ีในอนำคต 
บนอัตรำแลกเปลีย่นที่คู่สญัญำทั้ง 2 ฝ่ำยไดต้กลงกันไว้ในวันที่ท ำสญัญำ  

FX Forward 
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อัตรำแลกเปลี่ยนที่ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำนี้ เรียกว่ำ forward rate  
ตำมปกตสิัญญำ FX Forward จะคิดรำคำเป็นต่อ 1 หน่วยของเงินสกุลต่ำงประเทศ  
โดยผู้ท ำสัญญำจะต้องระบุว่ำต้องกำรซื้อหรือขำยเงินสกุลต่ำงประเทศจ ำนวนเท่ำไร 
ในวันท่ีเท่ำใดในอนำคต ตั้งแต่วันท่ีท ำสัญญำ ในกรณีที่ต้องกำรซื้อเงิน 
สกุลตำ่งประเทศในอนำคต (buy foreign currency forward) เมื่อถึงวันท่ีก ำหนด 
ในอนำคต ผู้ที่ซื้อเงินสกลุต่ำงประเทศจะไดร้ับเงินสกลุต่ำงประเทศตำมจ ำนวน 
ที่ต้องกำร และช ำระเงินสกลุท้องถิ่นเป็นจ ำนวนเงินตำมอตัรำแลกเปลี่ยนท่ีตกลงไว ้ 
และในกรณีที่ต้องกำรขำยเงินสกุลต่ำงประเทศในอนำคต (sell foreign currency 
forward) เมื่อถึงวันท่ีก ำหนดในอนำคต ผู้ที่ขำยเงินสกุลต่ำงประเทศจะส่งมอบ 
เงินสกุลตำ่งประเทศตำมจ ำนวนที่ต้องกำร และรับช ำระเงินสกุลท้องถิ่น 
เป็นจ ำนวนเงินตำมอตัรำแลกเปลีย่นที่ตกลงกันไว้ กำรท ำสัญญำ FX Forward จัดเป็น
กำรท ำธุรกรรมเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน เนื่องจำก 
ไม่ว่ำอัตรำแลกเปลี่ยนจริงในวันท่ีครบก ำหนดอำยุสญัญำจะเป็นเท่ำไร  
คู่สัญญำจะไดร้ับเงินตำมรำคำทีต่กลงกันไว้ (forward rate) เสมอ 
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแบบมำตรฐำน 
สัญญำระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำยที่จะซื้อจะขำยสินค้ำอ้ำงอิงโดยตกลงรำคำกันในวันนี้  
เพื่อส่งมอบสินค้ำและช ำระเงินในอนำคต เมื่อถึงเวลำที่ก ำหนด ผู้ซื้อและผู้ขำย 
มีพันธะต้องด ำเนินกำรตำมที่ตกลงในสัญญำ โดยผูซ้ื้อและผู้ขำยต้องท ำกำรซื้อขำย 
สัญญำผ่ำนตลำดอนุพันธ์ท่ีมีกำรจดัตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรและมรีำยละเอียด 
ของสัญญำ เช่น อำยุสัญญำ ประเภท คุณภำพ และจ ำนวนของสินคำ้อ้ำงอิง  
เป็นมำตรฐำนตำมที่ศูนย์ซื้อขำยอนุพันธ์ก ำหนด ผู้ซื้อและผู้ขำยจึงตกลงกัน 
เฉพำะรำคำเท่ำนั้น เนื่องจำกรำยละเอียดของสัญญำมีกำรก ำหนดไว้เป็นมำตรฐำน 
และมตีลำดอนุพันธ์รองรับ สัญญำ futures จึงสำมำรถซื้อขำยเปลี่ยนมือกัน 
ผ่ำนกลไกตลำดอนุพันธ์ก่อนสญัญำครบก ำหนดได้  

futures/futures contract 

สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแบบไม่มำตรฐำน 
สัญญำระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำยที่จะซื้อจะขำยสินค้ำอ้ำงอิง โดยตกลงรำคำกันในวันนี้  
เพื่อส่งมอบสินค้ำและช ำระเงินในอนำคต เมื่อถึงเวลำที่ก ำหนด ผู้ซื้อและผู้ขำย 
มีพันธะต้องด ำเนินกำรตำมที่ตกลงในสัญญำ โดยผูซ้ื้อและผู้ขำยสำมำรถตกลง 
ซื้อขำยสัญญำนอกตลำดที่มีกำรจดัตั้งขึ้นอย่ำงเป็นทำงกำรเรียกว่ำกำรซื้อขำยแบบ  
over-the-counter (OTC) และสำมำรถก ำหนดรำยละเอียดของสญัญำตำม 
ควำมต้องกำรระหว่ำงผู้ซื้อผู้ขำยได้เอง เช่น อำยุสัญญำ รำคำ ประเภท คุณภำพ และ
จ ำนวนของสินค้ำอ้ำงอิง 

forwards 

สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
กำรท ำธุรกรรมซื้อและขำยเงินสกลุต่ำงประเทศ หรือขำยและซื้อเงิน 
สกุลตำ่งประเทศในเวลำเดียวกัน ด้วยจ ำนวนเงินเท่ำกันกับคู่ค้ำคนเดียวกัน  
แต่มีก ำหนดกำรส่งมอบในเวลำที่ตำ่งกัน เช่น กำรซื้อเงินสกลุตำ่งประเทศทันที 
พร้อมท้ังขำยเงินสกุลต่ำงประเทศจ ำนวนเดียวกันนั้นในอนำคต (swap buy/sell 
foreign currency) หรือกำรขำยเงินสกุลต่ำงประเทศทันทีพร้อมท้ังขำยเงิน 
สกุลตำ่งประเทศจ ำนวนเดยีวกันนั้นในอนำคต (swap sell/buy foreign currency) 
ซึ่งคือกำรท ำธุรกรรม FX Spot เพื่อซื้อ (หรือขำย) เงินสกุลต่ำงประเทศ 
ที่อัตรำแลกเปลี่ยน ณ เวลำนั้น (spot rate) เพื่อส่งมอบทันที พร้อมกันกับกำรท ำ  
FX forward ขำตรงข้ำม เพื่อขำย (หรือซื้อ) เงินสกุลต่ำงประเทศกับคู่ค้ำคนเดมิ  

FX Swap 
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โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำ (forward rate) เพื่อส่งมอบในอนำคต  
ซึ่ง forward rate นี้ค ำนวณได้จำกส่วนต่ำงของอัตรำดอกเบีย้ของทั้ง 2 ประเทศ  
กำรธุรกรรม FX Swap เป็นกำรปอ้งกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน เนื่องจำก 
อัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำ (forward rate) ได้ถูกก ำหนดไวต้ั้งแต่วันที่ท ำสัญญำแล้ว  
ดังนั้น ไม่ว่ำอัตรำแลกเปลี่ยนจริงในวันที่ครบก ำหนดอำยสุัญญำจะเป็นเท่ำไร  
คู่สัญญำจะไดร้ับเงินตำมรำคำทีต่กลงกันไว้ (forward rate) เสมอ 
สัญญำแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 
สัญญำระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำยที่จะแลกเปลีย่นสินทรัพย์อ้ำงอิง เช่น กระแสเงินสด 
ที่จะเกิดขึ้นในอนำคตระหว่ำงกัน โดยสัญญำแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เปน็ภำระผูกพัน 
ที่คู่สัญญำจะต้องปฏบิัติตำมเมื่อถงึเวลำที่ก ำหนดตลอดอำย ุแบ่งออกเป็น  
2 ประเภท ได้แก่  
(1) สัญญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ย  
(2) สัญญำแลกเปลี่ยนอตัรำแลกเปลี่ยน  

Swap  

สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย 
กำรท ำสัญญำแลกเปลี่ยนภำระดอกเบี้ยของกันและกันภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  
เฉพำะส่วนท่ีเป็นอตัรำดอกเบี้ยเทำ่นั้น โดยไม่แลกเปลี่ยนเงินต้น เพื่อลดควำมเสี่ยง 
จำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย โดยฝ่ำยหนึ่งจะจ่ำยอัตรำดอกเบี้ยคงท่ี  
ณ วันท่ีก ำหนด ตลอดอำยสุัญญำ ซึ่งเรียกว่ำ ผู้จ่ำยอัตรำดอกเบี้ยคงที่  
(fixed rate payer) เพื่อแลกกับกำรรับอัตรำดอกเบีย้แบบลอยตัวจำกอีกฝ่ำยหนึ่ง  
ฝ่ำยที่จ่ำยดอกเบี้ยลอยตัวนี ้เรียกว่ำ (floating rate payer)  
ซึ่งเป็นผู้รับอัตรำดอกเบี้ยคงท่ี 

interest rate swap (IRS) 

สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำแลกเปลี่ยน  
กำรท ำสัญญำแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดระหว่ำงกันท้ังส่วนท่ีเป็นดอกเบี้ยและเงินต้น 
เพื่อลดควำมเสีย่งจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน 

cross currency swap (CCS) 

สัดส่วนกำรลงทุนเชิงยุทธศำสตร์/สัดส่วนกำรลงทุนระยะยำว 
กำรก ำหนดสัดส่วนกำรลงทุนระยะยำวในหลักทรัพย์แต่ละประเภท โดยค ำนึงถึง 
วัตถุประสงค์กำรลงทุน (investment objective) ควำมสำมำรถและควำมเต็มใจ 
ในกำรรับควำมเสี่ยง (ability and willingness to take risk) และข้อจ ำกัดด้ำน 
ระยะเวลำลงทุน (investment horizon) และควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงิน (liquidity 
needs) ซึ่งสัดส่วนกำรลงทุนระยะยำวกำรได้มำจำกกำรวเิครำะห์ขอ้มูลหลำยด้ำน  
เช่น อัตรำผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของหลักทรัพย์แตล่ะประเภท  
มุมมองเศรษฐกิจ และทิศทำงนโยบำยกำรเงินของธนำคำรกลำงแต่ละประเทศ  
เป็นต้น โดยเมื่อรำคำตลำดของหลกัทรัพย์ที่ลงทุนอยู่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป  
จะท ำให้สัดส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์เปลีย่นแปลงไปด้วยจึงต้องท ำกำรปรับ 
สัดส่วนกำรลงทุน (rebalance) ให้กลับมำสู่สดัส่วนกำรลงทุนเชิงยทุธศำสตร ์
ที่ก ำหนดไว ้กำรลงทุนให้ไดต้ำมสดัส่วนกำรลงทุนเชิงยุทธศำสตร์จะท ำให้ผู้ลงทุนไดร้ับ
ผลตอบแทนตำมที่คำดหวัง ภำยใต้ควำมเสี่ยงท่ียอมรับได ้

strategic asset allocation (SAA) 

สัดส่วนกำรลงทุนระยะสั้น 
กำรปรับสัดส่วนของสินทรัพย์ในพอร์ตเมื่อสภำวะตลำดหรือภำวะเศรษฐกิจเปลีย่นไป 
เพื่อสร้ำงผลตอบแทนใหสู้งขึ้นหรอืลดควำมเสี่ยงพอรต์ลง  

tactical asset allocation (TAA) 

สินทรัพย์มั่นคง safe asset 

สินทรัพย์เสี่ยง risky asset 
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หลักทรัพย์จดทะเบียน 
หลักทรัพย์ที่มีคณุสมบัตติำมเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด 
และได้รับกำรจดทะเบียนให้เป็นสนิค้ำเพื่อกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ 

listed security 

หลักทรัพย์ทำงกำรเงินที่สำมำรถซื้อขำยได้  
เช่น ตรำสำรหนี ้และตรำสำรทุน เป็นต้น 

securities  

หุ้นกู้ 
ตรำสำรหนี้ที่บริษัทเอกชนเป็นผู้ออก เพื่อกู้เงินจำกผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนจะไดร้ับ
ดอกเบี้ยตำมอัตรำและระยะเวลำที่ผู้ออกก ำหนดไว้บนหุ้นกู้ และจะได้รับเงินต้น 
เมื่อครบอำยหุุ้นกู ้

debenture/corporate bond 

หุ้นกู้แปลงสภำพ  
ตรำสำรหนี้ที่บริษัทเอกชนเป็นผู้ออก เพื่อกู้เงินจำกผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนจะไดร้ับ
ดอกเบี้ยตำมอัตรำและระยะเวลำที่ผู้ออกก ำหนดไว้บนหุ้นกู ้และจะได้รับเงินต้น 
เมื่อครบอำยหุุ้นกู้ โดยสิทธิพิเศษท่ีผู้ออกให้ คือกำรให้สิทธิผูล้งทุน 
ในกำรแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัของผู้ออกได ้

convertible bond 

หุ้นนอกตลำด 
กำรลงทุนในหุ้นของบริษัทเอกชนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์ นักลงทุนจะ
ได้สิทธิ์ในกำรเป็นเจำ้ของหรือหุ้นของบริษัทน้ัน ดังนั้น หำกกิจกำรมีก ำไร  
นักลงทุนจะไดส้่วนแบ่งจำกก ำไรของกิจกำรในรูปของเงินปันผล แต่หำกกิจกำรขำดทุน 
ผู้เป็นเจำ้ของอำจจะไม่ไดร้ับผลตอบแทนและเงินลงทุนคืน 

private equity 

หุ้นบุริมสิทธิ 
หุ้นท่ีผู้ถือหุ้นในบริษัทมีสิทธิพเิศษบำงประกำรดีกว่ำหรือด้อยกว่ำผู้ถอืหุ้นสำมัญ เช่น 
กำรไดร้ับเงินปันผลในอัตรำคงที่ สทิธิที่จะได้เกีย่วกับกำรได้รับเงินปันผล 
หรือไดร้ับเงินค่ำหุ้นคืนเมื่อเลิกบรษิัทก่อนหุ้นสำมัญ แต่ไมม่ีสิทธิในกำรออกเสียง 
ในกำรลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นประเภทนี ้
จะมีมำกน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับแตล่ะบริษัท 

preferred stock 

หุ้นสำมัญ 
หลักทรัพย์ที่บริษัทออกจ ำหน่ำยเพื่อระดมเงินทุนมำด ำเนินกิจกำร ผู้ถือหุ้นสำมญั 
มีสิทธิร่วมเป็นเจ้ำของบริษัทมสีิทธิออกเสียงลงมต ิในที่ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อเลือกตั้ง 
กรรมกำรบริษัทร่วมตัดสินใจในนโยบำยกำรด ำเนินงำนของบริษัทและร่วมตดัสินใจ 
ในปัญหำส ำคญัของบริษัท ผู้ถือหุน้สำมัญจะได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผล  
(dividend) และส่วนต่ำงรำคำ (capital gain) เมื่อรำคำหุ้นเพิ่มสูงขึ้นตำมศักยภำพ 
ของบริษัท และมีโอกำสไดร้ับสิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ (right) เมื่อบรษิัทเพิ่มทุน 
ขยำยกิจกำร และหำกบริษัทเลิกกจิกำร ผู้ถือหุ้นสำมัญจะได้รับส่วนแบ่งในสินทรัพย์ 
ของบริษัทจำกยอดสุทธิหลังจำกช ำระคืนเจ้ำหนี้และพันธะต่ำง ๆ หมดแล้ว  
จัดเป็นหลักทรัพย์ประเภทตรำสำรทุน 

common stock 
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1.9.2 ตรำสำรทุน 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

กำรขำยชอร์ต 
กำรขำยหลักทรัพย์ที่ไม่มีอยู่ในครอบครอง เนื่องจำกคำดว่ำรำคำหลกัทรัพย์ 
จะลดลง จึงขำยไปก่อนท่ีรำคำปัจจุบัน และจะไปซื้อคืนในภำยหลัง  
โดยผู้ขำยชอร์ตต้องยืมหลักทรัพยจ์ำกบุคคลอื่นเพื่อส่งมอบไปก่อน  
และไปซื้อคืนในภำยหลัง เพื่อเอำหลักทรัพยไ์ปคืนแก่เจ้ำของเดิม  
ส ำหรับก ำไรหรือขำดทุนจะเกิดตอนซื้อคืน ขึ้นอยู่กับว่ำซื้อคืนในรำคำสูงหรือต่ ำ 
กว่ำรำคำขำยหลังจำกหักค่ำนำยหน้ำและค่ำธรรมเนียม 

short selling  

กำรจ่ำยหุ้นปันผล 
เป็นวิธีกำรจ่ำยเงินปันผลแกผู่้ถอืหุน้สำมัญในรูปของหุ้นสำมญัออกใหม ่ 
โดยก ำหนดเป็นอัตรำร้อยละของมลูค่ำหุ้นสำมัญตำมสัดส่วนของหุ้นท่ีถือ 

stock dividend 

กำรแตกหุ้น/กำรแตกพำร์ 
กำรแตกหุ้นของบริษัทท่ีให้มีจ ำนวนมำกขึ้นท ำให้หุ้นมีสภำพคล่องสูงขึ้น  
จำกจ ำนวนหุ้นท่ีเพิ่มขึ้นและรำคำหุ้นท่ีลดลง เพื่อดึงดูดให้ผูล้งทุนรำยย่อย 
ลงทุนในหุ้นของบริษัทได้ง่ำยขึ้น  

stock split 

กำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
กำรแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นทุกรำยของบรษิัทถึงควำมต้องกำรที่จะซื้อหุ้นบรษิัทดังกล่ำว 
จำกผู้ถือหุ้น โดยระบจุ ำนวนหุ้น รำคำ และก ำหนดเวลำที่ต้องกำรรบัซื้อไว้ด้วย  
กำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์มักจะเกิดขึ้นโดยผู้ท ำค ำเสนอซื้อมีวัตถปุระสงค์ 
จะเข้ำไปบริหำรบริษัทดังกล่ำว ซึ่งกฎหมำยเกี่ยวกับหลักทรัพย์มีข้อก ำหนดว่ำ 
ผู้ที่ถือหุ้นในบริษัทหน่ึงบริษัทใดเพิม่ขึ้นถึงเกณฑ์ที่ก ำหนด จะต้องท ำ 
ค ำเสนอซื้อและ กลต. ได้ก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรท ำค ำเสนอซื้อดังกล่ำวด้วย 

tender offer 

กำรวิเครำะห์ทำงเทคนิค 
กำรวิเครำะห์หลักทรัพย์โดยใช้ระดับรำคำหลักทรัพย์และปริมำณกำรซื้อขำย 
ในอดีตมำเป็นข้อมลูในกำรคำดกำรณร์ำคำหลักทรัพย์ในอนำคตเพื่อช่วยให ้
ผู้ลงทุนหำจังหวะกำรเข้ำลงทุนที่เหมำะสม มักใช้แผนภูมิและกรำฟช่วย 
ในกำรวิเครำะห์กำรเคลื่อนไหวของรำคำในอดีต เพื่อคำดกำรณ์แนวโน้ม 
รำคำในอนำคตกำรวิเครำะห์ทำงเทคนิค ต่ำงจำกกำรวิเครำะห์ปจัจยัพื้นฐำน 
(fundamental analysis) ซึ่งวิเครำะหร์ำคำหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูล 
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

technical analysis 

กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ส่วนเพิ่มโดยมีเงื่อนไขซื้อคืน 
กำรให้สิทธิแก่ผูร้ับประกันกำรจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ (underwriter)  
ในกำรขำยหุ้นต่อประชำชนท่ัวไปมำกกว่ำจ ำนวนท่ีก ำหนดไว ้โดยจะซื้อคืน
ภำยหลังเมื่อหุ้นนั้นเข้ำซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แล้ว เพื่อสรำ้งเสถยีรภำพ 
ของรำคำมิให้รำคำหุ้นสูงเกินกว่ำรำคำจองซื้อมำกเกินไป จนอำจไมเ่ป็นธรรม 
แก่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์หรือต่ ำกว่ำรำคำจองซื้อจนท ำให้ผูล้งทุนไม่พอใจ  
ทั้งนี ้สิทธิในกำรซื้อคืนช่วยสร้ำงควำมต้องกำรในตลำด จะมีผลต่อรำคำหุ้น 
ที่มีโอกำสจะปรับตัวสูงขึ้น กรณีทีร่ำคำหุ้นในตลำดหลักทรัพยส์ูงขึ้นเกิน 
รำคำจอง ผู้รับประกันกำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพยส์ำมำรถใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้น 
คืนจำกบริษัท (ผู้ถือหุ้นเดมิ) ในรำคำจองซื้อ เพื่อชดเชยหุ้นในส่วนท่ีขำย 
มำกเกินไปก่อนหน้ำ แทนท่ีจะซื้อคืนในตลำดหลักทรัพยเ์พียงอย่ำงเดียว 

greenshoe option  
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เพื่อรักษำเสถียรภำพของรำคำในกรณีที่ตลำดอำจมีควำมผันผวน 
ในช่วง 30 วันแรกหลัง IPO 
กำรเสนอขำยหุ้นแก่ประชำชนทั่วไป public offering 

กำรเสนอขำยหุ้นแบบเจำะจง 
กำรที่บริษัทออกหุ้นขำยให้แก่ผู้ซื้อรำยหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งโดยเจำะจง โดยที่ผูซ้ื้อ
รับซื้อไว้เพื่อลงทุนมิใช่รับซื้อมำเพือ่น ำออกจัดจ ำหน่ำย  
กำรออกหุ้นขำยแบบ private placement บริษัทผู้ออกหุ้น 
ไม่ต้องจัดท ำข้อมลูให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร กลต. พิจำรณำ  
แต่วิธ ีprivate placement จะตอ้งเข้ำเกณฑ์เงื่อนไข 
ที่ก ำหนดโดย กลต. 

private placement 

กำรเสนอซื้อขำย ณ รำคำตลำด 
ค ำสั่งซือ้ขำยหลักทรัพย์แบบไม่ระบุรำคำ (non-limit price order)  
เป็นค ำสั่งซื้อหรือขำยหุ้น ณ รำคำที่ดีท่ีสุดในเวลำที่สั่งบริษัทหลักทรพัย์ 
จะขำยหุ้น ณ รำคำสูงที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได ้ในเวลำนั้นหรือ 
จะซื้อหุ้น ณ รำคำต่ ำทีสุ่ดเท่ำท่ีจะเป็นไปได้ในเวลำนั้นให้กับลูกค้ำ 

market price order 

กำรหยุดท ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ 
เป็นมำตรกำรที่ตลำดหลักทรัพย์หยุดกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ชั่วครำว 
ในยำมที่กำรซื้อขำยโดยรวมในตลำดหลักทรัพย์เกิดตกต่ ำลงมำกผดิปกติ  
เพื่อให้ผู้ลงทุนโดยทั่วไปได้มีเวลำตรวจสอบข้อมลูและข่ำวสำรต่ำง ๆ ระยะหนึ่ง 
ก่อนท่ีจะเปิดให้ท ำกำรซื้อขำยหลกัทรัพย์ไดต้่อไป  
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันท่ี 15 เมษำยน 2563 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ได้ปรับปรุงหลักเกณฑเ์กี่ยวกับกำรหยุดท ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ 
จำก 2 ระดับ เป็น 3 ระดับ ดังน้ี 
(1) หำกระดับ SET Index ลดลงต่ ำกว่ำ 8% จำกจุดปิดของวันก่อน  
     ตลำดหลักทรัพยจ์ะหยดุพักกำรซื้อขำย 30 นำที  
(2) หำกระดับ SET Index ลดลงต่ ำกว่ำ 15% จำกจุดปดิของวันก่อน 
     ตลำดหลักทรัพยจ์ะหยดุพักกำรซื้อขำย 30 นำที  
(3) หำกระดับ SET Index ลดลงต่ ำกว่ำ 20% จำกจุดปดิของวันก่อน 
     ตลำดหลักทรัพยจ์ะหยดุพักกำรซื้อขำย 60 นำที 

circuit breaker 

ก ำไรจำกกำรขำยหลักทรัพย์ 
ผลก ำไรที่เกดิจำกกำรขำยหุ้นได้ในรำคำสูงกว่ำรำคำที่ซื้อมำ  
ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดำจะได้รับกำรยกเว้นภำษเีงินได ้
ของก ำไรจำกกำรขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย ์

capital gain 

ก ำไรต่อหุ้น 
ส่วนของก ำไรสุทธิที่แบ่งเฉลี่ยแก่หุน้สำมัญแต่ละหุ้น  

earning per share (EPS) 

ข้อจ ำกัดหุ้นต่ำงด้ำว 
สัดส่วนท่ีผู้ลงทุนต่ำงประเทศ อันประกอบด้วย บุคคลธรรมดำ  
และนิติบุคคลซึ่งไม่ได้ใช้สัญชำตไิทย สำมำรถถือครองหุ้นและมีชื่อ 
ปรำกฏบนหน้ำทะเบียนได้โดยก ำหนดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้น 
ที่จดทะเบียนทั้งหมด 

foreign limit 

เงินปันผล dividend 
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ส่วนของก ำไรที่บริษัท (หรือกองทุนรวม) แบ่งจ่ำยให้แก ่
ผู้ถือหุ้นสำมญัและหุ้นบรุิมสิทธิ (หรือผู้ถือหน่วยลงทุน)  
ตำมสิทธิของหุ้นแตล่ะประเภท ปันผลแก่หุ้นบรุิมสิทธิ 
มักก ำหนดไวต้ำยตัวเป็นร้อยละของรำคำตรำไว้  
แต่ปันผลแก่หุ้นสำมัญ (หรือหน่วยลงทุน) จะเปลี่ยนแปลงไปตำม 
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในแตล่ะปีคณะกรรมกำรบริษัท 
จะประกำศจ่ำยปันผลแก่หุ้นสำมญัเป็นครำว ๆ ไป  
ปันผลอำจจำ่ยเป็นเงินสดหรือหุ้นก็ได ้
เงินสดปันผล 
เงินปันผลทีไ่ด้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุน้ในรูปของเงินสด ท้ังนี้  
กำรจ่ำยเงินปันผลปกติจะจำ่ยเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นเพรำะสะดวก 
และเป็นที่นิยมเนื่องจำกผูร้ับเงินปนัผลสำมำรถน ำเงินไปใช้ได้ทันที  
ในด้ำนของบริษัทกำรจ่ำยเงินสดปนัผลมผีลกระทบต่อกระแสเงินสด 
ของบริษัทแต่มักจะกระทบต่อกระแสเงินสดในปตี่อไป 

cash dividend 

ช่วงเวลำห้ำมขำยหุ้น 
ช่วงระยะเวลำที่ก ำหนดห้ำมผูเ้ข้ำข่ำย strategic shareholders (กรรมกำร 
ผู้จัดกำร ผู้บรหิำร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น 
ที่ถือหุ้นมำกกว่ำร้อยละ 5 ของทุนช ำระแล้ว รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องผู้มีอ ำนำจ
ควบคุม) น ำหุ้นของตนออกขำยภำยในก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี  
นับแต่วันที่หุ้นเริ่มท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย ์อย่ำงไรกต็ำม  
ผู้เข้ำข่ำยสำมำรถทยอยขำยหุ้นไดใ้นอัตรำส่วนไม่เกินร้อยละ 25  
ของหุ้นท่ีถูกห้ำมขำย เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำ 6 เดือน 

silent period 

ดัชนีเซท 50/100 
ดัชนีรำคำหุ้นท่ีจัดท ำขึ้นเพื่อสะท้อนภำพรวมกำรเคลื่อนไหวของรำคำ 
หุ้นสำมญัจดทะเบียนที่ผำ่นเกณฑค์ัดเลือก 100 หรือ 50 อันดับแรก  
ซึ่งตลำดหลักทรัพยไ์ด้ก ำหนดให้มกีำรพิจำรณำหลักทรัพย์ที่ใช้ 
ในกำรค ำนวณ SET50 Index และ SET100 Index ทุก 6 เดือน 

SET 50/100 Index 

ดัชนีรำคำหุ้นตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ดัชนีท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดท ำข้ึน 
เพื่อสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำหุ้นทุกตัว 
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

SET Index 

ตรำสำรทุน 
ตรำสำรที่แสดงควำมเป็นเจ้ำของกิจกำรในฐำนะผู้ถือหุ้น  
กำรลงทุนในตรำสำรทุนนี ้จะมีควำมเสีย่งมำกกว่ำกำรลงทุนในตรำสำรหนี ้ 
เนื่องจำกในกรณีที่เกิดกำรล้มละลำย สิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินของกิจกำร 
จะอยู่หลังเจ้ำหนี ้กำรเป็นเจ้ำของหรือผู้ถือหุ้นของกิจกำร มีข้อด ีคือ  
หำกกิจกำรมีก ำไรจะมสี่วนแบ่งในก ำไรอย่ำงเต็มที่ในรูปของเงินปันผล  
แต่หำกกิจกำรขำดทุนผู้เป็นเจ้ำของอำจจะไมไ่ดร้ับผลตอบแทนเลย  
เพรำะกิจกำรไม่สำมำรถจ่ำยเงินปนัผลได ้นอกจำกน้ัน ผู้ลงทุนในตรำสำรทุน 
อำจไดร้ับก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงของรำคำหุ้นท่ีอยู่ในตลำดด้วย
ตรำสำรทุน ได้แก่ หุ้นสำมัญ (common stock) หุ้นบุริมสิทธิ (preferred 
stock) และใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น (warrant) 

equity instruments 
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ตลำดขำขึ้น 
ภำวะตลำดหุ้นขำขึ้นทีร่ำคำหลักทรัพย์โดยทั่วไปมรีะดับสูงขึ้น 
อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะเวลำยำวนำนไม่น้อยกว่ำ 2-3 เดือน  
และมีปริมำณกำรซื้อขำยที่มำก มสีภำพคล่องสูง 

Bull Market 

ตลำดขำลง 
ภำวะตลำดขำลงที่รำคำหลักทรัพย์โดยทั่วไปมีระดับท่ีลดต่ ำลง 
อย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำยำวนำนและปริมำณกำรซื้อขำยมีน้อย 

Bear Market 

ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ market for alternative investment 
(MAI) 

นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์หรือบริษัทนำยหน้ำ 
กำรประกอบธุรกิจเป็นนำยหน้ำหรือตัวแทนเพื่อกำรซื้อขำย 
หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บคุคลอื่นเป็นทำงค้ำปกต ิ 
โดยได้รับค่ำนำยหน้ำคำ่ธรรมเนียม หรือค่ำตอบแทนอ่ืนเป็นกำรตอบแทน  
โดยมไิดเ้ป็นกำรซื้อขำยหลักทรัพยท์ี่ตนเองถือครองอยู่ 

broker หรือ brokerage firm หรือ 
brokerage house 

ใบมอบฉันทะ 
หนังสือซึ่งผู้ถือหุ้นลงลำยมือช่ือมอบฉันทะให้ผู้อื่นใช้สิทธิในกำรออกเสียง 
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตน 

proxy 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ 
เมื่อบริษัทเพิ่มทุน บริษัทจะออก TSR ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิทุกคนตำมสัดส่วน 
ของสิทธิที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยได้รบัจำกกำรเพิ่มทุน โดยผู้ถือหุ้นเดิมสำมำรถใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทจดทะเบยีนหรือขำย TSR ใหบุ้คคลอื่นใช้สิทธิ 
แทนก็ได้ กำรที่บริษัทออก TSR จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ประสงค์ซื้อหุน้เพิ่มทุน
สำมำรถขำยสิทธิกำรซื้อหุ้นเพิ่มทนุในตลำดหลักทรัพย ์โดยผู้ถือTSR จะมีสิทธิใน
กำรจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุน ท ำให้บริษัทสำมำรถระดมทุนได้ครบถ้วน  
TSR ต่ำงกับ right offering (RO) ที่ผู้ถือหุ้นเดิมมสีิทธิเลือกที่จะใช้ 
สิทธิเพิ่มทุนหรือไม่ก็ได้ แต่จะขำย RO ให้บุคคลอื่นใช้สิทธิแทนไม่ได ้ 
ท ำให้บริษัทมีควำมเสี่ยงท่ีจะไมส่ำมำรถระดมทุนได้อย่ำงครบถ้วน 

transferable subscription rights 
(TSR) 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงไทย  
ซึ่งผู้ถือ NVDR จะไม่มีสิทธิในกำรออกเสียง (non-voting rights)  
ในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน 

non-voting depository receipt 
(NVDR) 

ผู้ดูแลสภำพคล่อง 
บริษัทสมำชิกของตลำดหุ้นแห่งใดแห่งหนึ่งที่ได้รับอนุญำตให้ท ำหน้ำที่ดูแลหุ้น 
ของบริษัทใดบริษัทหนึง่ เพื่อให้หุ้นดังกล่ำวมสีภำพคล่องในกำรซื้อขำย 
อย่ำงต่อเนื่อง ในกำรท ำหน้ำท่ีเป็น market maker หุ้นใด บริษัทสมำชิกจะต้อง
ส่งทั้งค ำเสนอซื้อและค ำเสนอขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำวในขณะเดียวกนั เพื่อให้
มั่นใจว่ำผู้ลงทุนที่ต้องกำรขำยหรือต้องกำรซื้อหุ้นดังกล่ำวนั้น 
จะสำมำรถกระท ำได้เสมอ 

market maker 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
ผู้ที่ถือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในบริษัทจดทะเบียนรวมกัน 
เกินกว่ำร้อยละ 10 ของทุนช ำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน  
ซึ่งกำรถือหุ้นดังกล่ำวนี้นับรวมถึงหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เกีย่วข้องด้วย 

major shareholder 
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มูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ตรำไว้ตำมท่ีระบุไว้ par value 

มูลค่ำตำมบัญชี 
เป็นมูลคำ่ของหุ้นสำมญั ค ำนวณได้จำกกำรน ำสินทรัพยร์วม 
หักด้วยหนี้สินรวม หรืออำจเรียกวำ่ส่วนของผู้ถือหุ้น 

book value 

มูลค่ำตำมรำคำตลำด 
มูลค่ำโดยรวมของบริษัทใด ๆ ค ำนวณโดยใช้รำคำตลำดของหุ้น 
คูณกับจ ำนวนหุ้นสำมญัจดทะเบียนท้ังหมดของบริษัทดังกล่ำว 

market capitalisation 

ระบบไร้ใบหุ้น 
ระบบไร้ใบหุ้นหรือไร้ใบหลักทรัพยเ์ป็นวิธีกำรระบุควำมมีอยู ่
ในครอบครองซึ่งหลักทรัพยโ์ดยกำรบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ โดยมิต้อง
มีใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์ที่เป็นกำยภำพ 
ซึ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูล้งทุนและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
ในกำรช่วยลดควำมสญูหำย กำรถูกท ำลำย และกำรปลอมแปลง 
ของใบหุ้น ตลอดจนสะดวกต่อกำรส่งมอบหลักทรัพย์หลังกำรซื้อขำย 
โดยไม่ต้องมีกำรส่งมอบหรือรับมอบใบหุ้นจริง เพียงแต่เป็นกำรโอน 
และรับโอนหลักทรัพย์ที่ซื้อขำยกันทำงบัญชีเท่ำน้ัน 

scripless system 

หนังสือชี้ชวน prospectus 

หุ้นบริษัทชั้นดี 
หุ้นของบริษัทท่ีมีกำรด ำเนินงำนท่ีดี เติบโตอย่ำงมั่นคง สำมำรถจ่ำยเงิน 
ปันผลไดส้ม่ ำเสมอ และมีแผนกำรท ำธุรกิจที่เน้นผลก ำไรระยะยำว 

blue chip stock 

อัตรำกำรหมุนเวียนกำรซื้อขำย 
เป็นอัตรำส่วนท่ีใช้ประเมินสภำพคล่องของกำรซื้อขำยหลักทรัพย ์
โดยเปรียบเทียบปริมำณหุ้นท่ีมีกำรซื้อขำยกับปรมิำณหุ้นจดทะเบียน 
(มีหน่วยเป็นเท่ำ)  

turnover ratio 

อัตรำปันผลตอบแทน 
ผลตอบแทนหำกลงทุนซื้อหุ้น ณ ระดับรำคำตลำดปัจจบุันจะมโีอกำส 
ได้รับเงินปันผลคิดเป็นอัตรำร้อยละเท่ำใด  

dividend yield 

อัตรำส่วนกำรจ่ำยปันผล 
ส่วนของก ำไรสุทธิที่ได้น ำมำจ่ำยเป็นปันผลแกผู่้ถือหุ้น โดยคิดเป็นอัตรำร้อยละ 

dividend pay-out ratio 

อัตรำส่วนรำคำตลำดต่อก ำไรต่อหุ้น 
อัตรำส่วนเปรียบเทียบรำคำตลำดของหุ้นสำมัญกับก ำไรสุทธิต่อหุ้น 
ของหุ้นสำมัญนั้น 

price/earnings ratio  
(P/E ratio) 

อัตรำส่วนรำคำตลำดต่อมูลค่ำตำมบัญชี 
อัตรำส่วนเปรียบเทียบรำคำตลำดของหุ้นสำมัญกับมลูค่ำตำมบญัชขีองหุ้น 

price/book value ratio  
(P/BV ratio) 
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1.9.3 ตรำสำรหนี้ 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

กำรแปรรูปสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
กำรน ำสินทรัพย์ ท่ีมีสภำพคล่องในกำรซื้อขำยต่ ำมำกองรวมกัน  
เรียกว่ำ pool assets และโอนกองสินทรัพย์ให้กับบริษัทตัวกลำง 
ที่จัดตั้งขึ้น (special purpose vehicle: SPV) เพื่อออกหลักทรัพย ์
ที่มีกองสินทรัพย์ข้ำงต้นหนุนหลัง (asset backed securities: ABS)  
เพื่อจ ำหน่ำยให้แก่นักลงทุน 

securitisation 

ตรำสำรหนี้ 
ตรำสำรทำงกำรเงินท่ีผู้กู้มีข้อผูกพันทำงกฎหมำยว่ำจะจ่ำยผลตอบแทน  
ในรูปของดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ และเงินต้นตำมที่ก ำหนดให้แก่ผู้ซื้อเมือ่ครบก ำหนด 
ที่ตกลงกันไว ้ตรำสำรหนี้แบ่งตำมประเภทของผู้ออกตรำสำรได้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบำล 
(government bond) ตั๋วเงินคลัง (treasury bill: T-Bill) พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย (central bank bill) พันธบัตรรัฐวสิำหกิจ (state enterprise bond)  
หุ้นกู ้(corporate bond) หุ้นกู้แปลงสภำพ (convertible bond)   

fixed income securities/ 
debt instruments 

ตรำสำรหนี้ที่ไม่มีกำรจ่ำยดอกเบี้ย 
เป็นตรำสำรหนี้ที่ไมม่ีกำรจ่ำยดอกเบี้ย (coupon) ในช่วงอำยุของตรำสำรนั้น ๆ  
แต่จะออกเสนอขำยให้แก่ผูล้งทุนในรำคำที่ต่ ำกว่ำรำคำหน้ำตั๋ว และผู้ลงทุนจะได้รบัเงิน
ตำมหน้ำตั๋วเมื่อตรำสำรหนี้ครบก ำหนดช ำระ 

zero coupon bonds 

สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ 
บริษัทซึ่งท ำหน้ำที่ให้บริกำรจดัอันดับคุณภำพและควำมเสี่ยงของตรำสำรหนี ้
หรือของบริษัทหรือองค์กำรต่ำง ๆ 

credit rating agency 

เส้นอัตรำผลตอบแทน 
เส้นท่ีแสดงควำมสมัพันธ์ระหว่ำงอตัรำผลตอบแทนกับอำยคุงเหลือ  
(time to maturity) ของตรำสำรหนี้ 

yield curve 

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 
หุ้นกูป้ระเภทที่ผู้ถือมสีิทธิได้ช ำระคืนเงินค่ำหุ้นภำยหลังหุ้นกู้ชนิดอื่น 
ในกรณีที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้นั้นล้มละลำยทั้งนี้เงื่อนไขจะเป็นไปตำมทีบ่ริษัทผู้ออกหุ้นกู้ได้
ระบุไว้บนหุ้นกู้ดังกล่ำว 

subordinated bond  
(Sub-Debt) 

อัตรำผลตอบแทน 
อัตรำผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนคำดว่ำจะไดร้ับจำกกำรลงทุนมีหน่วยเป็นร้อยละต่อป ี 

yield 

อัตรำผลตอบแทนถึงวันครบก ำหนด 
อัตรำผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะได้รบันับจำกวันท่ีซื้อตรำสำรหนีจ้นถึงวันท่ีตรำสำรหนี้ครบ
ก ำหนดไถ่ถอน กำรค ำนวณจะค ำนึงถึงรำคำตลำด มูลคำ่ไถ่ถอน อัตรำดอกเบี้ย 
ที่รับต่อปีและช่วงเวลำที่เหลือในกำรรับดอกเบี้ย 

yield to maturity (YTM) 
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1.10 กำรเงินและกำรบัญชี 
1.10.1 บททั่วไป 

ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
(ประโยชน์ทดแทน) แบบจ่ำยครั้งเดียว lump-sum payment 

(ประโยชน์ทดแทน) แบบจ่ำยรำยเดือน monthly payment 

กำรเงินและกำรบัญชี finance and accounting 

กำรช ำระเงิน payment 

กำรหักกลบลบหนี้ set-off 

ช่องทำงกำรช ำระเงิน payment channel/method 

ต้นฉบับ original copy 

บัญชีธนำคำร bank account 

บัญชีธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน current account 

บัญชีธนำคำรประเภทออมทรัพย์ savings account 

บัตรประจ ำตัวบุคคล identification card 

บุคคลรับรอง/พยำน witness 

ใบเสร็จรับเงิน receipt 

ไปรษณีย์ตอบรับ  Acknowledgement of Receipt (AR) 

รับรองส ำเนำถูกต้อง certified true copy 

ลงลำยมือชื่อ sign 

ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญเม่ือวันที่ signed on 

ลำยมือชื่อ signature 

วันที่นัดช ำระ due date 

สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร bank book/passbook 

ส ำเนำ copy 

หนังสือมอบอ ำนำจ power of attorney 

หนี้ debt 
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1.10.2 กำรเงิน 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

กำรเงิน finance 

กำรช ำระเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ electronic payment 

กำรโอนผ่ำนบัญชีธนำคำร bank transfer/wire transfer 

ค่ำประโยชน์ทดแทนค้ำงจ่ำย  
ค่ำประโยชน์ทดแทนท่ีเกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบัน  
แต่หน่วยงำนยังไมไ่ด้จำ่ยเงิน 

benefits payable 

เงินไม่พึงช ำระ legally unfounded payment 

เงินสด cash 

เงินสมทบที่น ำส่งไว้เกิน overpaid contribution 

จ่ำยประโยชน์ทดแทนเพ่ิมเติม additional benefit payment 

ช ำระเงินผ่ำนบัตรเครดิต credit card payment 

เช็ค cheque 

ธนำณัติ postal order 

พร้อมเพย์ PromptPay 

รับเงินประโยชน์ทดแทน/เงินทดแทนที่ส ำนักงำน receive benefit/compensation at SSO office 

หน่วยบริกำรอืน่ other service provider 

หักเงินจำกบัญชีธนำคำร direct debit 

โอนเงินไม่ส ำเร็จ failed transfer 

โอนเงินส ำเร็จ successful transfer 
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1.10.3 กำรบัญช ี

ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
กระแสเงินสด cash flow 

กระแสเงินสดเข้ำ cash inflow 

กระแสเงินสดออก cash outflow 

กำรกระทบยอด reconciliation 

กำรควบคุมภำยใน internal control 

กำรตรวจสอบกำรจัดกำร management audit 

กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน operational audit 

กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติกำร performance audit 

กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด compliance audit 

กำรตรวจสอบงบกำรเงิน financial audit 

กำรตรวจสอบบัญชี audit/auditing 

กำรตรวจสอบบัญชีภำยใน internal audit 

กำรบัญชี accounting 

กำรปรับปรุงค่ำเสื่อมรำคำ depreciation adjustment 

กำรปรับปรุงรำยกำร adjustment 

กำรปันส่วน/ กำรแบ่งส่วน allocation 

กำรเปิดเผยข้อมูล disclosure 

กำรแปลงสภำพ conversion 

กำรผ่ำนรำยกำรบัญชี posting 

กำรยืนยันควำมถูกต้อง confirmation 

กำรรับรู้รำยได้ revenue recognition 

กำรวิเครำะห์ทำงกำรเงิน financial analysis 

ก ำไร/ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ  
ก ำไรหรือขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์ท่ีม ี
กำรท ำธุรกรรมที่ก ำหนดโดยตลำดเงินตรำต่ำงประเทศ 

gains/losses on currency exchange 

ก ำไร/ขำดทุนที่เกิดขึ้นแล้ว realised gain/loss 

ก ำไร/ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น unrealised gain/loss 

ก ำไร/ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน 
ของหลักทรัพย์เผื่อขำย  

unrealised gains/losses on investments  
in available-for-sale securities 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
บันทึกรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงมลูค่ำยตุิธรรมทีสู่ง/ต่ ำ 
กว่ำรำคำทุน ณ วันสิ้นปี เป็นทุนของหน่วยงำน 
แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ก ำไร/ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรลงทุน 
ของหลักทรัพย์เพ่ือค้ำ  
บันทึกรับรู้ผลต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน 
กับมูลค่ำที่จ ำหน่ำยเงินลงทุน เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย 
ในงบแสดงผลกำรด ำเนินงำน 

unrealised gains/losses on investments  
in trading securities 

ก ำไรจำกกำรขำยหลักทรัพย์  
ก ำไรจำกกำรลงทนุในหลักทรัพย์ทีเ่กิดจำกกำรขำยตรำสำรทุน
หรือตรำสำรหนี้ออกไปในรำคำที่สงูกว่ำรำคำที่ซื้อมำ 

capital gains from security trading 

กิจกรรมกำรลงทุน investing activities 

กิจกรรมด ำเนินงำน operating activities 

กิจกรรมในกำรจัดหำเงิน financing activities 

เกณฑ์ค้ำงรับค้ำงจ่ำย เกณฑ์สิทธิ accrual basis 

เกณฑ์เงินสด cash basis 

เกณฑ์ทำงกำรบัญชี basis of accounting 

แก้ไขข้อผิดพลำดรำยกำรบัญชี accounting error adjustment 

ค่ำจ้ำงผู้จัดกำรกองทุนย่อย  
ค่ำจ้ำงท่ีจ่ำยให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนส ำหรับ 
กำรบริหำรเงินลงทุนของกองทุนตำมเงื่อนไขที่ตกลงกันไว ้

expenses for hiring external fund managers 

ค่ำใช้จ่ำย  
ต้นทุนท่ีหักออกจำกรำยได้ในหนึ่งรอบระยะเวลำด ำเนินกำร 

expenditure 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย accrued expense 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (ส ำนักงำนประกันสังคม) 
เงินค่ำใช้จ่ำยที่คณะกรรมกำรจดัสรรจำกเงินกองทุนเพื่อเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนประกันสังคม 

administrative expense 

ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ prepaid expense 

ค่ำใช้จ่ำยอื่น other expenses 

ค่ำประโยชน์ทดแทน 
สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนหรือผูม้ีสิทธิ มีสิทธิได้รับประโยชน์
ทดแทนจำกกองทุน 

benefits payment 

ค่ำประโยชน์ทดแทนค้ำงจ่ำย  
ค่ำประโยชน์ทดแทนท่ีเกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบัน  
แต่หน่วยงำนยังไมไ่ด้จำ่ยเงิน 

benefits payable 

ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน allowance for revaluation 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
กองทุนจะค ำนวณรำคำทุนเทียบกบัรำคำมลูค่ำยตุิธรรม  
ผลตำ่งที่ได้น ำไปปรับกับเงินลงทุนตำมประเภทเงินลงทุนนั้น  
เพื่อให้เงินลงทุนแสดงมลูค่ำที่แท้จริง ณ วันสิ้นงวด 
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
หนี้ค้ำงช ำระที่ไมส่ำมำรถเรียกเก็บได้ ซึ่งค ำนวณจำกยอดเงิน
สมทบค้ำงรับที่คำดว่ำจะเรียกเก็บไม่ได ้เพื่อแสดงเป็น 
รำยกำรหักจำกบัญชีเงินสมทบค้ำงรับ เพื่อให้คงเหลือเป็น 
มูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะเรยีกเก็บได ้

allowance for doubtful account 

ค่ำเสื่อมรำคำ depreciation expense 

งบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร bank reconciliation 

งบทดลอง trial balance 

งบบัญชีกระแสเงินสด cash flow statement 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
งบท่ีจะแสดงข้อมูลฐำนะทำงกำรเงินของหน่วยงำน  
ณ วันใดวันหนึ่งของรอบบัญช ี 
โดยจะแสดง สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนทุน 

statement of financial position 

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร bank overdraft 

เงินปันผล  
รับรู้เป็นรำยได้ ณ วันท่ีมีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผล 

dividends 

เงินปันผลค้ำงจ่ำย accrued dividend/ cash dividends payable 

เงินปันผลค้ำงรับ dividend receivable 

เงินปันผลจ่ำย dividend paid 

เงินปันผลต่อหุ้น dividend per share 

เงินปันผลที่ประกำศจ่ำย declared dividend 

เงินปันผลพิเศษ extraordinary dividend 

เงินปันผลระหว่ำงกำล interim dividend 

เงินปันผลรับ dividend received 

เงินปันผลสะสม accumulated dividend 

เงินเพ่ิมตำมกฎหมำย 
เงินเพิ่มท่ีนำยจ้ำงหรือผู้ประกันตนต้องช ำระเพรำะน ำส่ง 
เงินสมทบล่ำช้ำ หรือส่งไม่ครบจ ำนวนภำยในเวลำ 
ที่กฎหมำยก ำหนด 

surcharge 

เงินเพ่ิมตำมกฎหมำยค้ำงรับ  
มูลค่ำสุทธิที่หน่วยงำนจะได้จำกเงนิเพิ่มตำมกฎหมำย 
ที่นำยจ้ำงและผู้ประกันตนค้ำงช ำระ หักด้วยค่ำเผื่อหน้ีสงสัย 
จะสญูของยอดเงินเพิ่มตำมกฎหมำยค้ำงรับที่จ่ำยช ำระ 
เงินสมทบแล้ว แต่ยังค้ำงช ำระเงินเพิ่มตำมกฎหมำยเท่ำน้ัน 

accrued surcharge  
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เงินลงทุนระยะยำว  
เงินลงทุนในตรำสำรทุนและตรำสำรหนี้ที่มีควำมตั้งใจจะถือไว้
เกินกว่ำ 1 ปี รวมทั้งเงินฝำกประจ ำเกิน 12 เดือน จัดประเภท
เป็นเงินลงทุนระยะยำวและแสดงรำยกำรเป็นสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

long-term investments 

เงินลงทุนระยะสั้น  
เงินลงทุนในตรำสำรทุนและตรำสำรหนี้ที่มีควำมตั้งใจจะถือไวไ้ม่
เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลำกำรรำยงำน รวมทั้ง
เงินฝำกประจ ำมำกกว่ำ 3 เดือน แต่ไมเ่กิน 12 เดือน จัด
ประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้นและแสดงรำยกำรเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

short-term investments 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
หมำยถึง เงินสด เงินฝำกธนำคำรกระแสรำยวัน เงินฝำกธนำคำร
ออมทรัพย์ หรือเอกสำรอื่น ๆ ซึ่งถือเสมือนเงินสด  

cash and cash equivalents 

เงินสมทบ  contributions 

เงินสมทบค้ำงรับ 
บันทึกตำมมลูค่ำสุทธิที่จะไดร้ับจำกเงินสมทบท่ีค้ำงช ำระ 
จำกนำยจ้ำง และผู้ประกันตน หักด้วยค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของ
ยอดเงินสมทบคำ้งรับ 

contributions receivable 

เจ้ำหนี้เงินลงทุน  
เจ้ำหนี้จำกกำรที่กองทุนประกันสังคมซื้อหลักทรัพย์จำกคู่ค้ำ 
โดยจะบันทึกบัญชีเป็นเจำ้หนี้เงินลงทุน ณ วันซื้อ และกองทุน
ประกันสังคมจะจ่ำยเงินเมื่อครบก ำหนดจ่ำยช ำระ 

investment account payable 

ดอกเบี้ย interest 

ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย accrued interest/interest payable 

ดอกเบี้ยค้ำงรับ interest receivable 

ดอกเบี้ยจ่ำย interest expense 

ดอกเบี้ยรับ 
รับรู้เป็นรำยได้ตำมเกณฑส์ัดส่วนของเวลำ โดยค ำนึงถึงอัตรำ
ผลตอบแทนท่ีแท้จริง 

interests /interest income 

ตรำสำรหนี้ fixed income security/debt instruments 

ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก ำหนด  
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ทุกชนิดหรอืตรำสำรทุน 
ในควำมต้องกำรของตลำดที่หน่วยงำนถือไว้ 
โดยมีวตัถุประสงค์หลักท่ีจะขำยในอนำคตอันใกล ้

held-to-maturity securities 

ตั๋วเงินคลัง treasury bill 

ตั๋วเงินจ่ำย notes payable 

ตั๋วเงินที่อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว floating rate note (FRN) 
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ตั๋วเงินมีดอกเบี้ย interest-bearing notes 

ตั๋วเงินไม่มีดอกเบี้ย noninterest-bearing notes 

ตั๋วเงินรับ notes receivable 

ตั๋วแลกเงิน bill of exchange 

ตั๋วแลกเงินธนำคำร bank draft 

ตั๋วสัญญำใช้เงิน promissory note 

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ property/plant/and equipment 

ใบส ำคัญรำยวันทั่วไป journal voucher 

ใบเสร็จรับเงิน receipt 

ประมำณกำรหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีชรำภำพ  
กองทุนประกันสังคมได้ตั้งส ำรองคำ่ประโยชน์ทดแทน 
กรณีชรำภำพ แสดงเป็นหนี้สิน และบันทึกปรับปรุงเพิ่ม 
หรือลดยอดหนีส้ินรำยกำรนี้ ณ วันสิ้นป ีดว้ยจ ำนวน 
ประมำณกำรเงินส ำรองค่ำประโยชน์ทดแทนกรณีชรำภำพ 
ที่กองทุนประกันสังคมค ำนวณไดต้ำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว ้
ในระเบียบฯ โดยจัดเป็นประเภทหนี้สินไม่หมุนเวยีน 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

projected liabilities of the old-age benefit 
provision 

พันธบัตร bond 

พันธบัตรที่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน secured bond 

พันธบัตรแปลงสภำพ convertible bond  

ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย withholding tax 

มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ  net asset value 

มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ net realisable value 

รำคำคงเหลือ residual value 

รำคำซื้อ purchase price 

รำคำต้นทุนในปัจจุบัน current cost 

รำคำตลำด market price 

รำคำตลำดยุติธรรม fair market value 

รำคำตำมบัญชีสุทธิ net book value 

รำคำถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ moving average 

รำคำที่ตรำไว้ในหลักทรัพย์ par value 

รำคำทุนเดิม historical cost 

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด cash equivalent 
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เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมสีภำพคล่อง ซึ่งมีระยะเวลำครบก ำหนดที่
จะเปลีย่นให้เป็นเงินสดได้ภำยใน 3 เดือน เช่น เงินฝำกประจ ำ 
บัตรเงินฝำก และตั๋วเงินท่ีถึงก ำหนดภำยใน 3 เดือน 
รำยกำรปรับปรุง adjusted entry 

รำยกำรปรับปรุงจำกกำรตรวจสอบบัญชี audit adjustment 

รำยงำนของผู้สอบบัญชี auditor’s report 

รำยจ่ำยกำรลงทุน capital expenditure 

รำยได้ 
ผลตอบแทนท่ีหน่วยงำนไดร้ับจำกกำรบริกำรตำมปกต ิ
ของหน่วยงำนรวมทั้งผลตอบแทนอื่น ๆ ที่ไม่ไดเ้กิด 
จำกกำรด ำเนินงำนตำมปกติ  

revenue 

รำยได้ค้ำงรับ  
รำยได้ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจบุนั แต่ยังไมไ่ด้รับเงิน  
และจะไดร้ับเงินในงวดบัญชีถัดไป 

accrued revenue/unearned contributions 

รำยได้อ่ืน  
ประกอบด้วยรำยได้ที่กองทุนประกันสังคมได้รับนอกเหนือจำก 
เงินสมทบ เช่น ค่ำธรรมเนียมรับ ค่ำธรรมเนียมจำกกำรให้ยมื 
หลักทรัพย์ ค่ำเปรียบเทียบปรับ เงินผูกพันที่ผู้มีสิทธิไม่มำรับ  
หรือเงินรับอื่น (รำยได้งบบรหิำรส ำนักงำนประกันสังคม 
เป็นเงินรับคืนคงเหลือจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนส ำนักงำน
ประกันสังคม) 

other incomes 

ลูกหนี้เงินลงทุน  
ลูกหนี้จำกกำรที่กองทุนประกันสังคมขำยหลักทรัพย์ให้แก่คู่ค้ำ 
โดยจะบันทึกบัญชีเป็นลูกหนี้เงินลงทุน ณ วันขำย  
และกองทุนประกันสังคมจะไดร้ับเงินเมื่อครบก ำหนดรับช ำระ 

investment account receivable 

วงจรบัญชี accounting cycle 

วัฏจักรวงจรกำรด ำเนินงำน operating cycle 

วิธีกำรบัญชี accounting procedure 

วิธีเส้นตรง straight-line method 

สมุดบัญชีแยกประเภท general ledger 

สมุดบัญชีรำยวันทั่วไป general journal 

สมุดรำยวันเงินสดจ่ำย cash disbursement journal 

สมุดรำยวันเงินสดรับ cash receipts journal 

ส่วนทุน 
ส่วนของเจ้ำของที่มีส่วนได้ส่วนเสยีกับสินทรัพย ์
ของหน่วยงำนหลังจำกหักหนี้สินแล้ว 

equity 

สัญญำอัตรำดอกเบี้ยล่วงหน้ำ forward rate agreement 
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สินทรัพย์ 
ทรัพยำกรที่หน่วยงำนครอบครองอยู่และสำมำรถน ำไป 
ใช้ประโยชน์ได้ในอนำคต 

assets 

สินทรัพย์ถำวร fixed assets 

สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ intangible asset 

สินทรัพย์ที่เป็นตัวตน tangible assets 

สินทรัพย์ที่อำจจะเกิดข้ึน contingent asset 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
สินทรัพย์ที่หน่วยงำนต้องถือไว้ยำวนำนมำกกว่ำ 1 ปี 
ไม่เป็นสินทรัพย์ที่มสีภำพคล่องน้อย เช่น ที่ดิน อำคำร เป็นต้น 

non-current assets 

สินทรัพย์หมุนเวียน  
สินทรัพย์ที่มสีภำพคล่องสูงสำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินสดไดเ้ร็ว  
หรือสินทรัพย์ท่ีคำดว่ำจะได้ใช้ประโยชน์ภำยในระยะเวลำ 1 ปี 

current assets 

หนังสือยืนยันยอดจำกธนำคำร bank confirmation 

หนี้สิน  
ภำระผูกพันของหน่วยงำนในปัจจุบันท่ีหน่วยงำนต้องจ่ำยช ำระ
คืนแก่บุคคลภำยนอกในอนำคต เป็นภำระที่จะส่งผลให้
หน่วยงำนเสียผลประโยชน์ทำงทรัพยำกร 
ที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

liabilities 

หนี้สินที่อำจจะเกิดข้ึน contingent liabilities 

หนี้สินไม่หมุนเวียน  
หนี้สินระยะยำวท่ีต้องใช้เวลำในกำรช ำระมำกกว่ำ 1 ปี 

non-current liabilities 

หนี้สินหมุนเวียน  
หนี้สินระยะสั้นท่ีต้องช ำระภำยใน 1 ปี 

current liabilities 

หนี้สูญ bad debt expenses 

ตัดหนี้สูญ write-off debt 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน notes to financial statement 

หลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป generally accepted accounting principles 
(GAAPs) 

หลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด marketable security 

หลักทรัพย์เผื่อขำย 
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ทุกชนิดหรอืตรำสำรทุน 
ในควำมต้องกำรของตลำดที่หน่วยงำนถือไว้ 
โดยมไิดม้ีวัตถุประสงค์เพื่อค้ำ แต่อำจจะขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำว
เพื่อมีโอกำสท ำก ำไร 

available-for-sale securities 

หลักทรัพย์เพ่ือค้ำ  trading securities 
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เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ทุกชนิดหรอืตรำสำรทุน 
ในควำมต้องกำรของตลำดที่หน่วยงำนถือไว้ 
โดยมีวตัถุประสงค์หลักท่ีจะขำยในอนำคตอันใกล ้
อัตรำผลก ำไร profitability 

อัตรำผลตอบแทน rate of return 

อัตรำแลกเปลี่ยน exchange rate 

อัตรำส่วนของสินทรัพย์ต่อเงินทุน total asset to capital ratio 

อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเร็ว quick ratio 

อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน current ratio 

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน financial ratio 

อัตรำส่วนระหว่ำงรำยจ่ำยในกำรด ำเนินธุรกิจ expense ratio 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง liquidity ratio 

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้ำของ debt to equity ratio 
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1.11 กฎหมำย 
1.11.1 บททั่วไป 

ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
(กฎหมำย) เรื่อง ... (A law) Re: ... 

(กฎหมำย) ว่ำด้วย ... (A law) on ... 

กฎ/ข้อบังคับ Regulation 

กฎกระทรวง Ministerial Regulation 

กฎหมำย law 

กฎอยักำรศึก Martial Law 

กลับค ำวินิจฉัย overturn the decision 

กำรร้องทุกข์กล่ำวโทษ complaint 

กำรสลักหลัง/ใบสลักหลัง endorsement 

กำรออกแถลงกำรณ์หรือประกำศกฎ  
ข้อบังคับ หรือกฎหมำยอย่ำงเป็นทำงกำร  
เมื่อไดร้ับกำรอนุมัติในขั้นสดุท้ำย 

promulgation 

กำรอำยัด freeze 

แก้ค ำวินิจฉัย correct/amend/alter the decision 

คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) National Council for Peace and Order (NCPO) 

คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ quasi - incompetent person 

ค ำพิพำกษำของศำล judgement 

ค ำวินิจฉัย decision 

ค ำวินิจฉัยข้อเท็จจริง finding 

ค ำสั่ง order 

ค ำสั่ง คสช. Order of the NCPO No. .. 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม qualifications and prohibitions 

โดยชอบด้วยกฎหมำย legitimate/lawful 

ต้นฉบับ original copy 

ทวิ ตรี จัตวำ เบญจ ฉ สัตต ... bis ter quarter quinque sex septum ... 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล certificate of name change 

ประกำศ Notification 

ประกำศ (กริยำทั่วไป/ประกำศกฎอัยกำรศึก) declare 

ประกำศกระทรวงแรงงำน Notification of the Ministry of Labour 
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ประกำศของคณะปฏิวัติ Announcement of the Revolutionary Council/ 

the National Executive Council 
ผู้มอบอ ำนำจ authorised person/donor 

ผู้มีชื่อลงนำมข้ำงท้ำย the undersigned 

ผู้รับมอบอ ำนำจ attorney/donee 

ผู้อุทธรณ์ appellant 

พระรำชกฤษฎีกำ Royal Decree 

พระรำชก ำหนด Emergency Decree 

พระรำชบัญญัติ Act 

พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ Organic Act 

มำตรำ Section 

ยกอุทธรณ์ reject/dismiss the appeal 

ยืนตำมค ำวินิจฉัย uphold the decision 

ยื่นอุทธรณ์ appeal 

ระเบียบ Rules 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย Constitution of the Kingdom of Thailand 

รับรองส ำเนำถูกต้อง certified true copy 

รำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับที่ .. ตอน .. ตอนพิเศษ .. 
(ก-ฮ) ลงวันที่ .... 

Government Gazette Vol. .., Part .. Special Part ..  
(ก-ฮ), dated 1st January, B.E. 2563 (2020)  

ลงลำยมือชื่อ sign 

ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญเม่ือวันที่ signed on 

ลำยมือชื่อ signature 

ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ electronic signature 

วรรค paragraph 

ส ำเนำ copy 

หนังสือมอบอ ำนำจ power of attorney 

หนังสือแสดงควำมยินยอม letter of consent 

อำกรสแตมป์ revenue stamp 
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1.11.2 พระรำชบัญญัติประกันสังคม 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

ประกำศคณะกรรมกำรทำงกำรแพทย์ Notification of the Medical Committee 

ประกำศคณะกรรมกำรประกันสังคม Notification of the Social Security Committee 

ประกำศส ำนักงำนประกันสังคม Notification of the Social Security Office 

พระรำชบัญญัติประกันสังคม Social Security Act 

พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 Social Security Act B.E. 2533 (1990) 

พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 

Social Security Act B.E. 2533 (1990) amended by 
Social Security Act (No. 2) B.E. 2537 (1994)  

ระเบียบส ำนักงำนประกันสังคม Rules of the Social Security Office 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.11.3 พระรำชบัญญัติเงินทดแทน 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

พระรำชบัญญัติเงินทดแทน Workers’ Compensation Act 

ประกำศคณะกรรมกำรกองทุนเงินทดแทน Notification of the Workers' Compensation Fund 
Committee 

ประกำศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 Announcement of the Revolutionary Council No. 103 

พระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 Workers' Compensation Act B.E. 2537 (1994) 

ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนเงินทดแทน Rules of the Workers' Compensation Fund Committee 
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1.12 งำนต่ำงประเทศ 
1.12.1 บททั่วไป 

ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
กฎบัตร charter 

กลุ่มคนชำยขอบ marginalised group 

กลุ่มเปรำะบำง vulnerable group 

กำรด ำเนินงำน operation 

กำรประสำนงำน collaboration 

กำรภำคยำนุวัติ (เข้ำร่วมในสนธิสัญญำ) accession 

กำรร่วมทุน co-sponsor 

กำรรว่มมือ cooperation 

กำรลงนำม signing 

กำรละเมิดพันธกรณี violation/breach/non-compliance 

กำรเลือกปฏิบัติ discrimination 

กำรให้สัตยำบัน ratification 

กำรอนุวัติกำร (ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอนุสัญญำ) implementation 

ข้อแนะ recommendation 

ควำมตกลง/ข้อตกลง agreement 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ  international/foreign relations 

ค ำประกำศ/ปฏิญญำ (กฎหมำยระหว่ำงประเทศ) declaration 

งำนต่ำงประเทศ foreign affairs 

งำนระหว่ำงประเทศ international affairs 

เชื้อชำติ race 

ทวิภำคี (สองฝ่ำย) bilateral 

บทบำททำงเพศ/บทบำทประจ ำเพศ gender role 

บันทึกข้อตกลง Memorandum of Agreement (MOA) 

บันทึกควำมเข้ำใจ Memorandum of Understanding (MOU) 

ประเด็นคำบเกี่ยว cross-cutting issue 

พหุภำคี (มำกกว่ำสองฝ่ำย) multilateral 

พันธกรณี (หน้ำที่ตำมกฎหมำย) obligation 

พิธีสำร protocol 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
มีผลใช้บังคับ entry into force 

รัฐภำคี/รัฐสมำชิก member state 

สนธิสัญญำ/หนังสือสัญญำ treaty 

หน่วยงำน/กำรบริหำรจัดกำร organisation 

หน้ำที่รำยงำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย reporting obligation 

อนุสัญญำ convention 
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1.12.2 กำรโยกย้ำยถิ่นฐำน 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

กำรโยกย้ำยถิ่นฐำน migration 

คนต่ำงชำติ/ชำวต่ำงชำติ foreigner 

จ ำนวนผู้ย้ำยถิ่น migration flows 

จ ำนวนผู้ย้ำยถิ่นเข้ำประเทศ inflow 

จ ำนวนผู้ย้ำยถิ่นในประเทศ ณ ช่วงเวลำหนึ่ง migration stocks 

จ ำนวนผู้ย้ำยถิ่นออกประเทศ outflow 

ชุมชนผู้พลัดถิ่น diasporas 

บุคคลไร้รัฐไร้สัญชำติ stateless person 

ประเทศต้นทำง country of origin 

ประเทศทำงผ่ำน country of transit/transit country 

ประเทศปลำยทำง country of destination 

ประเทศผู้รับ receiving country 

ประเทศผู้ส่ง sending country 

ปัจจัยก ำหนดกำรย้ำยถิ่น determinants 

ปัจจัยที่ดึงดูดกำรย้ำยถิ่น pull factor 

ปัจจัยที่ส่งเสริมกำรย้ำยถิ่น push factor 

ผู้ถูกบังคับให้ย้ำยถิ่น forced migrant 

ผู้พลัดถิ่น displaced person 

ผู้ย้ำยถิ่น (พ ำนักอำศัยในประเทศ 12 เดือนขึ้นไป) migrant 

ผู้ย้ำยถิ่นชั่วครำว temporary migrant 

ผู้ย้ำยถิ่นที่ปฏิบัติตำมกฎหมำย legal migrant 

ผู้ย้ำยถิ่นแบบไม่ปกติ irregular migrant 

ผู้ย้ำยถิ่นเพ่ือกำรท ำงำน economic migrant 

ผู้ลี้ภัย refugee 

ผู้อพยพ asylum seeker 

แรงงำนข้ำมชำติ migrant worker 

แรงงำนต่ำงชำติ foreign worker 
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1.12.3 กำรเคลื่อนย้ำยและคงสิทธิประกันสังคม 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

กฎหมำยที่ใช้บังคับ applicable legislation 

กำรเคลื่อนย้ำยและคงสิทธิประกันสังคม/ 
กำรเชื่อมโยงสิทธิประกันสังคม 

portability of social security benefits 

กำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนไปยังต่ำงประเทศ export of benefits 

กำรตำ่งตอบแทน reciprocity 

กำรท ำให้ระบบมีควำมเป็นหนึ่งเดียว harmonisation of system 

กำรนับรวมระยะเวลำประกันตน aggregation/totalisation 

กำรปฏิบัติที่เท่ำเทียม equal treatment 

กำรประสำนระบบประกันสังคม social security coordination 

ข้อจ ำกัด restriction 

ข้อตกลงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร administrative arrangement 

ข้อตกลงทวิภำคี (สองฝ่ำย) bilateral agreement 

ข้อตกลงที่ใช้บังคับ applicable agreement 

ข้อตกลงพหุภำคี (มำกกว่ำสองฝ่ำย) multilateral agreement 

ขอบเขตเชิงเนื้อหำ material scope 

ขอบเขตเชิงบุคคล personal scope 

ขอบเขตเชิงพื้นที่ territorial scope 

คนชำติ national 

คนต่ำงชำติ non-national 

ควำมตกลงด้ำนประกันสังคม Social Security Agreement (SSA) 

ประเทศที่สำม third country 

มำตรกำรฝ่ำยเดียว unilateral measure 

ระยะเวลำประกันตน insurance/coverage period 

แรงงำนทีถู่กส่งไปท ำงำนชั่วครำว posted worker 
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1.12.4 Sociale Verzekeringsbanks (SVB) 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

กำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนนอกประเทศเนเธอร์แลนด์ export of benefits 

กำรถอนเงินคืน withdrawal 

กำรปฏิเสธกำรจ่ำย refusal to pay 

กำรระงับกำรจ่ำย suspension 

กำรแสดงตัว/รำยงำนตัว identification 

ครัวเรือน household 

จดทะเบียนกำรเป็นคู่ชีวิต registered partnership 

ต ำแหน่งของผู้มีอ ำนำจ position of competent authority 

แต่งงำนแล้ว (เพศเดียวกันหรือต่ำงเพศก็ได้) married 

บ ำนำญชรำภำพ AOW-pension 

บุคคลซึ่งขอรับประโยชน์ทดแทน 
หรือผู้มีสิทธิรับบ ำนำญภำยใต้กฎหมำย 

beneficiary 

แบบยืนยันกำรแสดงรำยได้ income declaration validation 

แบบรับรองกำรมีชีวิตอยู่ life certificate form 

แบบแสดงรำยได้ income details form 

ประโยชน์ทดแทน  
เพื่อกรณีกำรขำดรำยได้หรือกรณบี ำนำญ 
ภำยใต้กฎหมำย SVB) 

benefit 

ผู้ที่อำศัยอยู่ร่วมกันที่มีอำยุ 21 ปีขึ้นไป  
มีหรือไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยเลอืดก็ได ้ 
และไม่มีกำรร่วมรับผดิชอบค่ำใช้จ่ำย 

co-resident 

ผู้ที่อำศัยอยู่ร่วมกับผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน partner 

ผู้อยู่ในอุปกำระ ANW 

พักอำศัยชั่วครำว stay 

ยังมีชีวิตอยู่ still alive 

ยังไม่แต่งงำน unmarried 

รับผิดชอบภำระในบ้ำนร่วมกัน sharing household 

ลำยมือชื่อและตรำประทับของหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจ signature and stamp of competent authority 

วันที่เสียชีวิต date of death 

สงเครำะห์บุตร AKW 

สถำบันที่มีอ ำนำจ competent institution 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
สมำชิกของครอบครัว  member of the family 

โสด single 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง competent  authority 

องค์กรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติตำมข้อตกลงนี้ agency 

อำณำเขต territory 

อำศัยอยู่ตำมปกติ reside 

อำศัยอยู่ร่วมกัน living together 
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2. หมวดกำรบริหำร 
2.1 ชื่อหน่วยงำน 

2.1.1 หน่วยงำนภำยในกระทรวงแรงงำน 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

กรมกำรจัดหำงำน Department of Employment 

กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน Department of Skill Development 

กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน Department of Labour Protection and Welfare 

กระทรวงแรงงำน Ministry of Labour 

สถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย  
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

Thailand Institute of Occupational Safety and Health 

ส ำนักงำนประกันสังคม Social Security Office 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน Office of Permanent Secretary 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 หน่วยงำนภำยในส ำนักงำนประกันสังคม 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

หน่วยงำนในกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรฯ management body according to  
the Ministerial Regulation 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน Internal Audit Group 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร Public Sector Development Group 

กองกฎหมำย Legal Affairs Division 

กองคลัง Finance Division 

กองนโยบำยและแผนงำน Policy and Planning Division 

กองบริหำรกำรเงินและกำรบัญชี  Finance and Accounting Division 

กองบริหำรกำรลงทุน Investment Management Division 

กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล Human Resource Management Division 

กองฝึกอบรม Training Division 

กองวิจัยและพัฒนำ Research and Development Division 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
ศูนย์สำรนิเทศ Information Centre 

ส ำนักงำนกองทุนเงินทดแทน Office of the Workers' Compensation Fund 

ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนใหญ่ Social Security Office Headquarters 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม Secretariat of the Office 

ส ำนักเงินสมทบ Contributions Bureau 

ส ำนักจัดระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ Medical Service System Management Bureau 

ส ำนักตรวจสอบ Inspection Bureau 

ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ Information and Communication Technology 
Bureau (ICT Bureau) 

ส ำนักผู้ตรวจ Inspectors Bureau 

ส ำนักสิทธิประโยชน์ Benefits Bureau 

ส ำนักเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแรงงำนนอกระบบ Office of Social Security Development for 
Informal Workers 

ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 1 (จังหวัดปทุมธำนี) Industrial Rehabilitation Centre  
Region 1 (Pathum Thani) 

ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 2 (จังหวัดระยอง) Industrial Rehabilitation Centre  
Region 2 (Rayong) 

ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 3 (จังหวัดเชียงใหม่) Industrial Rehabilitation Centre  
Region 3 (Chiang Mai) 

ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 4 (จังหวัดขอนแก่น) Industrial Rehabilitation Centre  
Region 4 (Khon Kaen) 

ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 5 (จังหวัดสงขลำ) Industrial Rehabilitation Centre  
Region 5 (Songkhla) 

ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ เลขเขต
พ้ืนที่ 

Bangkok Social Security Office เลขเขตพ้ืนที่ 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด ชื่อจังหวัด ชื่อจังหวัด Provincial Social Security Office 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด ชื่อจังหวัด (สำขำ  
ชื่อสำขำ) 

ชื่อจังหวัด Provincial Social Security Office  
(ชื่อสำขำ Branch) 

***ชื่ออ ำเภอ/จังหวัดอ้ำงอิงศำลำกลำงจังหวัดที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด*** 
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2.2 ชื่อสถำนที่ในส ำนักงำนประกันสังคม 
2.2.1 รำยชื่อสถำนที่ในส ำนักงำน 

ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
จุดรอบริกำร waiting area 

โถงพักคอยส ำหรับเด็ก kid's area 

ประชำสัมพันธ์ (เจ้ำหน้ำที่) receptionist 

ประชำสัมพันธ์และบริกำรข้อมูล (สถำนที่) information centre 

แผนผังอำคำร building directory 

ร้ำนค้ำสวัสดิกำร shop 

ลำนจอดรถ car park 

ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ computer centre 

ห้องเก็บของ store room 

ห้องเตรียมอำหำร pantry 

ห้องนันทนำกำร recreation room 

ห้องน้ ำ toilet 

ห้องปฐมพยำบำล first-aid room 

ห้องประชุม meeting room 

ห้องผู้อ ำนวยกำร/ประกันสังคมจังหวัด/หัวหน้ำสำขำ  director room/branch head room 

ห้องพนักงำนขับรถ driver's room 

ห้องรับรอง reception room 

ห้องละหมำด prayer room 

ห้องสมุด library 

ห้องออกก ำลังกำย fitness room 

ห้องอำหำร cafeteria 

อำคำรคลังพัสดุ warehouse 

อำคำรวิทุร แสงสิงแก้ว Vitura Sangsingkeo building 

อำคำรศูนย์คอมพิวเตอร์ Computer Centre building 

อำคำรอเนกประสงค์ Multipurpose building 

อำคำรอ ำนวยกำร Administrative building 

 
  



 

102 
 

2.2.2 รำยชื่อหน่วยงำนภำยใน 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

กลุ่มงำนปฏิบัติกำร operational section 

กลุ่มงำนประกันสังคม social security section 

งำนกฎหมำย legal section 

งำนกองทุนเงินทดแทน workers' compensation fund section 

งำนกองทุนประกันสังคม social security fund section 

งำนกำรเงินและบัญชี finance and accounting section 

งำนขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตำมมำตรำ 39 insured persons section 39 registration 

งำนขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40 insured persons section 40 registration 

งำนเงินสมทบ contributions section 

งำนตรวจสอบ inspection section 

งำนเร่งรัดหนี้ debt collection section 

งำนทะเบียนนำยจ้ำง employer registration section 

งำนทะเบียนผู้ประกันตน/ส่งเงินสมทบผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

e-services section 

งำนทะเบียนและประสำนกำรแพทย์ insured persons registration and medical 
services management section 

งำนสิทธิประโยชน์ benefits section 

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป general administration section 

รำยชื่อหน่วยงำนภำยใน organisational directory 

 
  



 

103 
 

2.3 ชื่อต ำแหน่งที่ใช้ตำมส ำนักงำน ก.พ. 
2.3.1 ชื่อต ำแหน่ง 

ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
ต ำแหน่ง position 

เลขำธิกำร Secretary-General 

ที่ปรึกษำด้ำนประสิทธิภำพ Adviser on Efficiency 

รองเลขำธิกำร Deputy Secretary-General 

ผู้ตรวจรำชกำรกรม Inspector 

ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนประกันสังคม Expert on Social Security 

เลขำนุกำรกรม Secretary to The Office 

ผู้อ ำนวยกำร Director 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง ชื่อส ำนัก/กอง Director of ชื่อส ำนัก/กองdivision 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนคร
พ้ืนที ่เลขเขตพ้ืนที่ 

Director of Bangkok Social Security Office เลข
เขตพ้ืนที่ 

ประกันสังคมจังหวัด ชื่อจังหวัด Director of ชื่อจังหวัด Provincial Social Security 
Office 

หัวหน้ำส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด ชื่อจังหวัด (สำขำ 
ชื่อสำขำ) 

Head of ชื่อจังหวัด Provincial Social Security 
Office (ชื่อสำขำ Branch) 

ผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำกลุ่มงำน ชื่อกลุ่มงำน Head of ชื่อกลุ่มงำน. section 

นักบริหำร executive 

คนงำน workers 

ครูฝึกฝีมือแรงงำนงำน instructor 

เจ้ำพนักงำนกำรคลัง fiscal officer 

เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี finance and accounting officer 

เจ้ำพนักงำนกิจกรรมบ ำบัด occupational therapy technician 

เจ้ำพนักงำนธุรกำร general service officer 

เจ้ำพนักงำนประกันสังคม social security officer 

เจ้ำพนักงำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ dissemination officer 

เจ้ำพนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน vocational training officer 

เจ้ำพนักงำนพัสดุ supply officer 

เจ้ำพนักงำนแรงงำน labour officer 

เจ้ำพนักงำนเวชกรรมฟ้ืนฟู rehabilitation medical technician 

เจ้ำพนักงำนสถิติ statistical officer 



 

104 
 

ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำ audio-visual officer 

เจ้ำพนักงำนห้องสมุด library service officer 

เจ้ำหน้ำที่ประกันสังคม assistant social security officer 

เจ้ำหน้ำที่รับโทรศัพท์ operator 

ช่ำงกำยอุปกรณ์ prosthetic and orthotic technician 

นักกำยภำพบ ำบัด physiotherapist 

นักกำยอุปกรณ์ prosthetist and orthotist 

นักกิจกรรมบ ำบัด occupational therapist 

นักจัดกำรงำนทั่วไป general administration officer 

นักจิตวิทยำ psychologist 

นักทรัพยำกรบุคคล human resource officer 

นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ information technology officer 

นักบัญชี accountant 

นักประชำสัมพันธ์ public relations officer 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน plan and policy analyst 

นักวิชำกำรคลัง fiscal analyst 

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ computer technical officer 

นักวิชำกำรเงินและบัญชี finance and accounting analyst 

นักวิชำกำรตรวจสอบบัญชี auditing technical officer 

นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน internal auditor 

นักวิชำกำรประกันสังคม social security technical officer 

นักวิชำกำรเผยแพร่ dissemination technical officer 

นักวิชำกำรพยำบำล nursing technical officer 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน skill development technical officer 

นักวิชำกำรพัสดุ supply analyst 

นักวิชำกำรแรงงำน labour specialist 

นักวิชำกำรสถิติ statistician 

นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ audio-visual technical officer 

นักวิเทศสัมพันธ์ foreign relations officer 

นักสังคมสงเครำะห์ social worker 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
นำยช่ำงพิมพ์ printer 

นำยช่ำงภำพ photographer 

นำยช่ำงศิลป์ graphic designer 

นำยช่ำงศิลปกรรม art technician 

นำยแพทย์ medical physician 

นิติกร legal officer 

บรรณำรักษ์ librarian 

บุคลำกร personnel officer 

ผู้ช่วยช่ำงกำยอุปกรณ์ prosthetic and orthotic technician assistant 

ผู้ช่วยนักกำยภำพบำบัด physical therapy assistant 

ผู้ช่วยนักกิจกรรมบ ำบัด occupational therapist assistant 

ผู้ช่วยพยำบำล practical nurse 

พนักงำนขับรถยนต์ driver 

พยำบำลวิชำชีพ registered nurse 
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2.3.2 ระดับของต ำแหน่ง 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

ต ำแหน่งประเภทบริหำร executive positions 

ก. ระดับต้น  primary level 

ข. ระดับสูง   higher level 

ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร  managerial positions 

ก. ระดับต้น  primary level 

ข. ระดับสูง    higher level 

ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร knowledge worker position 

ก. ระดับปฏิบัติกำร   practitioner level 

ข. ระดับช ำนำญกำร  professional level 

ค. ระดับช ำนำญกำรพิเศษ   senior professional level 

ง. ระดับเชี่ยวชำญ   expert level 

จ. ระดับทรงคุณวุฒิ   advisory level 

ต ำแหน่งประเภททั่วไป  general positions 

ก. ระดับปฏิบัติงำน  operational level 

ข. ระดับช ำนำญงำน   experienced level 

ค. ระดับอำวุโส   senior level 

ง. ระดับทักษะพิเศษ  highly skilled level 

 
2.3.3 กำรรักษำรำชกำร/ปฏิบัติรำชกำรแทน 

ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
รักษำรำชกำรแทน/รักษำกำรในต ำแหน่ง acting ต ำแหน่งที่รักษำรำชกำรแทน 

ปฏิบัติรำชกำรแทน for ต ำแหน่งที่ปฏิบัติรำชกำรแทน 

 
ตัวอย่ำง 

นักวิชำกำรแรงงำนช ำนำญกำร รกัษำรำชกำรแทน 
ประกันสังคมจังหวัดนนทบุร ี

Labour Specialist, Professional Level 
acting Director of Nonthaburi Provincial Social Security Office 

นักวิชำกำรแรงงำนช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
ประกันสังคมจังหวัดนนทบุร ี

Labour Specialist, Senior Professional Level 
for Director of Nonthaburi Provincial Social Security Office 
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2.4 ชื่อต ำแหน่งที่ใช้ตำมสำกล 
2.4.1 ชื่อต ำแหน่ง 

***เพื่อระบุในโอกำสติดต่อประสำนงำน/เข้ำรว่มเวทีระหว่ำงประเทศ*** 
ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 

เลขำธิกำร Secretary-General 

ที่ปรึกษำด้ำนประสิทธิภำพ ส ำนักงำนประกันสังคม Social Security Senior Expert 

รองเลขำธิกำร Deputy Secretary-General 

หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกรม Head Inspector 

ผู้ตรวจรำชกำรกรม Inspector 

ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนประกันสังคม Social Security Expert 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง ชื่อส ำนัก/กอง Director of ชื่อส ำนัก/กอง/เขตพ้ืนที่ division  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนคร
พ้ืนที ่เลขเขตพ้ืนที่ 

Director of Bangkok Social Security Office เลข
เขตพ้ืนที่ 

ประกันสังคมจังหวัด ชื่อศูนย์ฟ้ืนฟู/จังหวัด Director of ชื่อจังหวัด Provincial Social Security 
Office 

หัวหน้ำส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด ชื่อจังหวัด (สำขำ 
ชื่อสำขำ) 

Head of ชื่อจังหวัด Provincial Social Security 
Office (ชื่อสำขำ Branch) 

ผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำกลุ่มงำน ชื่อกลุ่มงำน Head of ชื่อกลุ่มงำน Section 

เจ้ำหน้ำที่ค้ำหลักทรัพย์ dealer 

เจ้ำหน้ำที่วินิจฉัยสิทธิประโยชน์ benefits officer 

นักกำยภำพบ ำบัด physiotherapist 

นักกิจกรรมบ ำบัด occupational therapist 

นักคณิตศำสตร์ประกันภัย actuarial analyst/actuary 

นักจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุน investment risk analyst 

นักจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร operational risk analyst 

นักจิตวิทยำ psychologist 

นักทรัพยำกรบุคคล human resource officer 

นักประชำสัมพันธ์ public relations officer 

นักยุทธศำสตร์กำรลงทุน investment strategist 

นักวิเครำะห์กำรลงทุน investment analyst 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน plan and policy analyst 

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ IT officer 

นักวิชำกำรเงินและบัญชี finance and accounting officer 
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ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน internal auditor 

นักวิชำกำรแรงงำน/นักวิชำกำรประกันสังคม social security officer 

นักวิชำกำรสถิติ statistician 

นักวิทยำศำสตร์ข้อมูล data scientist 

นักวิเทศสัมพันธ์ foreign relations officer 

นักวิิเครำะห์ข้อมูล data analyst 

นักสำรสนเทศด้ำนกำรลงทุน investment information and technology 
specialist 

นำยแพทย์ medical physician 

นิติกร legal officer 

ผู้จัดกำรกองทุน fund manager 

ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุน assistant fund manager 

พยำบำลวิชำชีพ nurse 

วิศวกรข้อมูล data engineer 

 
2.4.2 ระดบัควำมเชี่ยวชำญ 

ค ำศัพท์ไทย ค ำศัพท์อังกฤษ 
ระดับปฏิบัติกำร/ปฏิบัติงำน ชื่อต ำแหน่ง 

ระดับช ำนำญกำร/ช ำนำญงำน  senior ชื่อต ำแหน่ง 

ระดับช ำนำญกำรพิเศษ/อำวุโส ชื่อต ำแหน่ง specialist 

ระดับเชี่ยวชำญ/ทักษะพิเศษ ชื่อต ำแหน่ง expert 

ระดับทรงคุณวุฒิ   ชื่อต ำแหน่ง senior expert 

 
ตัวอย่ำง 

ระดับ 
ประเภท 

นักวิชำกำรแรงงำน นิติกร นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติกำร social security officer legal officer IT officer 
ช ำนำญกำร senior social security officer senior legal officer senior IT officer 
ช ำนำญกำรพิเศษ social security specialist legal specialist IT specialist 
เชี่ยวชำญ social security expert legal expert IT expert 
ทรงคุณวุฒิ   social security senior expert legal senior expert IT senior expert 

 



 

ก 

 
ส่วนที่สอง Social Security Glossary English - Thai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIAL SECURITY GLOSSARY REVISION COMMITTEE 

INTERNATIONAL AFFAIRS SECTION, POLICY AND PLANNING DIVISION 

SOCIAL SECURITY OFFICE 

SOCIAL SECURITY GLOSSARY 

English - Thai 
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1. Technical Vocabulary 
1.1 Social Security Principles 

English Thai 
aged society สังคมผู้สูงอำยุสมบูรณ์ 

ageing society สังคมผู้สูงอำยุ 

coverage extension กำรขยำยควำมคุ้มครอง 

demographic change กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร 

domestic workers แรงงำนท ำงำนบ้ำน 

foreign workers แรงงำนต่ำงชำติ 

formal workers แรงงำนในระบบ 

home-based workers แรงงำนที่รับงำนไปท ำที่บ้ำน 

household workers แรงงำนในครัวเรือน 

informal workers แรงงำนอิสระ/แรงงำนนอกระบบ 

irregular migrant workers แรงงำนข้ำมชำติแบบไม่ปกติ 

labour welfare สวัสดิกำรแรงงำน 

migrant workers แรงงำนข้ำมชำติ 

platform workers แรงงำนแพลตฟอร์ม 

self-employed ผู้ประกอบอำชีพอิสระ 

social assistance กำรช่วยเหลือทำงสังคม 

social cohesion ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำงสังคม 

social dialogue กำรเจรจำทำงสังคม 

social diversity ควำมหลำกหลำยทำงสังคม 

social inclusion กำรมสี่วนร่วมทำงสังคม 

social insurance กำรประกันสังคม 

social integration กำรบูรณำกำรทำงสังคม 

social justice ควำมยุติธรรมทำงสังคม 

social protection ควำมคุ้มครองทำงสังคม 

social safety net โครงข่ำยควำมคุ้มครองทำงสังคม 

social security ควำมมั่นคงทำงสังคม 

social security principles หลักกำรประกันสังคม 

social services กำรบริกำรสังคม 
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English Thai 
social solidarity กำรเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข 

social welfare สวัสดิกำรสังคม 

state welfare สวัสดิกำรภำครัฐ 

super aged society สังคมผู้สูงอำยุขั้นสุด 

undocumented migrant workers แรงงำนที่ไม่มีเอกสำรแสดงสิทธิ 

welfare state รัฐสวัสดิกำร 
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1.2 Actuarial 
English Thai 

(labour force) participation rate อัตรำกำรมีส่วนร่วมของก ำลังแรงงำน 

accrual rate ตัวคูณบ ำนำญ 
เป็นอัตรำที่บ่งบอกถึงสิทธิประโยชน์บ ำนำญที่จะได้รบั 
ในระบบบ ำนำญแบบ defined benefit โดยมักแสดงในรูป 
ของเศษส่วน หรืออัตรำร้อยละที่ได้รับบ ำนำญ เช่น 1/60th  
(หมำยควำมว่ำ ท ำงำน 60 ปี จะได้รับบ ำนำญร้อยละ 100  
ของเงินเดือนท่ีใช้ในกำรค ำนวณบ ำนำญ หรือร้อยละ 1.67 ต่อปี) 

actuarial (เกี่ยวข้อง/ด้ำน) คณิตศำสตร์ประกันภัย 

actuarial analyst บุคคลปฏิบัติหน้ำที่สอบผ่ำน actuarial exam บำงวิชำ  
หรือ บุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ปฏิบัติหน้ำที่ 
ทำงด้ำนคณิตศำสตร์ประกันภัย 

actuarial equilibrium สมดุลทำงด้ำนคณิตศำสตร์ประกันภัย 
ตัวช้ีวัดถึงระดับของเงินส ำรองกองทุนขั้นต่ ำสุด (minimum level)  
ซึ่งในบำงกรณีจะรวมถึงระดับเงินส ำรองกองทุนสุดสดุ (maximum 
level) ที่ควรรักษำไว้ ณ ช่วงเวลำหนึ่ง ในกรณีที่เป็นระบบ PAYG 
ระดับของเงินส ำรองฉุกเฉิน (contingency reserve) ควรอยู่  
ณ ระดับที่ก ำหนดตำมกำรประเมนิควำมเสีย่ง 

actuarial model แบบจ ำลองคณิตศำสตร์ประกันภัย 

actuarial projection กำรประมำณกำรทำงคณิตศำสตร์ประกันภัย 
ขั้นตอนหนึ่งของกำรประเมินค่ำทำงคณิตศำสตร์ประกันภัย 
โดยเป็นกำรประมำณกำรปจัจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น  
จ ำนวนประชำกร ก ำลังแรงงำน เงินสมทบ ค่ำใช้จ่ำย  
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ฯลฯ ภำยใต้สมมติฐำน 
และประสบกำรณ์ในอดีต  

actuarial science (วิชำ/สำขำ) คณิตศำสตร์ประกันภัย 

actuarial valuation กำรประเมินค่ำทำงคณิตศำสตร์ประกันภัย 
เครื่องมือส ำหรับกำรประเมิน (1) ควำมยั่งยืนทำงกำรเงินของกองทุน  
(2) ควำมครอบคลุมและควำมพอเพียงของสิทธิประโยชน ์และ  
(3) กำรจัดหำเงินทุนและกำรจัดสรรเงิน ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือ 
ในกำรช่วยตัดสินใจส ำหรับผู้บริหำรหรือผู้ก ำหนดนโยบำย  
และกำรสื่อสำรแก่บุคคลภำยนอกถึงสถำนะของกองทุน 

actuary บุคคลที่สอบผ่ำน actuarial exam และได้รับกำรรับรองวิทย
ฐำนะจำกสมำคมนักคณิตศำสตร์ประกันภัย 
ในระดับ associate ขึ้นไป 

actuary/qualified actuary/ 
certified actuary/actuarial analyst 

นักคณิตศำสตร์ประกันภัย 

additional benefit สิทธิประโยชน์เพิ่ม 

Adjusted Relative Weight (AdjRW) ค่ำน้ ำหนักสัมพัทธ์ปรับตำมวันนอน 
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administrative cost ต้นทุนค่ำบริหำรจัดกำร 

ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บรกิำรสุขภำพ รวมถึงกำรบรหิำรควำม
เสี่ยง กำรทบทวนกำรใช้บริกำร (utilisation review)  
กำรจัดเก็บเบี้ยประกัน กำรเบิก กำรประกันคุณภำพ  
และค่ำธรรมเนียมกำรรับประกันภยั (underwriting) 

adverse selection กำรคัดเลือกท่ีขัดประโยชน์ (คปภ.)/กำรเลือกอย่ำง 
ไม่เท่ำเทียม/กำรเลือกอย่ำงไม่พึงประสงค์  
เกิดขึ้นในกรณีทีฝ่่ำยใดฝ่ำยหนึ่งมขี้อมูลที่ถูกต้องแม่นย ำมำกกว่ำ  
ท ำให้อีกฝ่ำยที่มีข้อมูลน้อยกว่ำเสยีผลประโยชน์  
ซึ่งในกรณีประกันภัย (สุขภำพ) มกัท ำให้ผู้รับประกันภัย 
เสียผลประโยชน์เนื่องจำกผู้เอำประกันภัยมีกำรปกปิด 
หรือไมม่ีกำรแถลงข้อมูลสุขภำพท่ีเป็นข้อมูลจริง   

age distribution กำรแจกแจงอำยุ 
กำรแจกแจงโครงสร้ำงของประชำกรในเรื่องหรือประเด็นทีส่นใจ  
แล้วจ ำแนกตำมรำยอำย ุ

beneficiary ผู้รับประโยชน์ 

bundled payment ค่ำใช้จ่ำยกรณีเหมำจ่ำยค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์จำกกรณี  
(1) ค่ำเหมำจ่ำยพื้นฐำน (basic capitation)  
(2) ค่ำรักษำโรคที่มีภำระเสี่ยง (risk-adjusted payment)  
(3) ค่ำรักษำโรคที่มีค่ำใช้จ่ำยสูงตำมกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ที่ม ี
ค่ำน้ ำหนักสัมพัทธ์ปรับตำมวันนอน (AdjRW) มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 2 

capitation กำรเหมำจ่ำย (ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์) 
ระบบกำรจ่ำยเงินท่ีสถำนพยำบำลได้รับเงินต่อผู้ประกันตน 
ในอัตรำคงท่ี (บำท/คน) โดยเป็นระบบที่สำมำรถควบคุมต้นทุน 
ค่ำรักษำได้ดี แต่ก็ท ำให้เกดิข้อเสยีเนื่องจำกบุคลำกรทำงกำรแพทย ์
อำจไม่ให้บริกำร เนื่องจำกต้องแบกรับค่ำใช้จ่ำยส่วนเกินท่ีเกิดขึ้น  
อำจท ำให้คุณภำพกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรลดลง  
และกระตุ้นให้เกดิกำรรักษำท่ีต่ ำกว่ำมำตรฐำน (under-treatment) 

career average (pension) บ ำนำญเงินเดือนเฉลี่ยตลอดกำรประกอบอำชีพ 

career revalue average (pension) บ ำนำญเงินเดือนเฉลี่ยปรับมูลค่ำตลอดกำรประกอบอำชีพ 
บ ำนำญที่ใช้ค่ำเฉลี่ยของเงินเดือนท่ีน ำส่งเป็นเงินสมทบตลอด 
ระยะเวลำทั้งหมดที่ท ำกำรปรับมูลค่ำ (indexation)  
มำใช้ในกำรค ำนวณมลูค่ำเงินบ ำนำญ 

cash flow กระแสเงินสด 

ceiling เพดำน 

claim application ค ำขอเอำประกันภัย 

cohort กลุ่ม (คน/สิ่งของ/กรมธรรม์) ที่มีลักษณะร่วมกัน 

co-insurance กำรประกันภัยร่วม 
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยที่ผู้รบับริกำรต้องช ำระเมื่อรับบริกำร 
ทำงกำรแพทย์ โดยผูร้ับบริกำร (ผูเ้อำประกันภัย)  
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ต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยร้อยละ 20 ของค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น  
และผูร้ับประกันภัยรับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยร้อยละ 80 

commission ค่ำบ ำเหน็จ 

compensation กำรชดเชย/กำรทดแทน/เงินทดแทน/ค่ำทดแทน 

contingency reserve เงินส ำรองฉุกเฉิน 
เงินส ำรองที่ตั้งไว้กรณีที่ระบบประกันสังคมมีกำรจัดสรร 
เงินในรูปแบบ PAYG เพื่อรองรับควำมผันผวนของหนีส้ิน 
จำกกำรใช้บริกำร โดยเงินส ำรองฉกุเฉินจะมสีภำพคล่อง 
สูงกว่ำเงินส ำรองกองทุน และสำมำรถน ำมำใช้ได้ทันที 

contribution rate อัตรำเงินสมทบ 

contributions เงินสมทบ 
เงินท่ีนำยจ้ำง ลูกจ้ำง และรัฐบำลหรือเงินท่ีผู้ประกันตน 
ร่วมกันจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคมในอัตรำที่ก ำหนด 
โดยกฎกระทรวง เพื่อจ่ำยเป็นประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ประกันตน 
หรือผู้มสีิทธิรับประโยชน์ทดแทน 

contributory period ระยะเวลำกำรน ำส่งเงินสมทบ 

co-payment/cost-sharing กำรร่วมจ่ำย 
ค่ำใช้จ่ำยที่ผู้รับบริกำรต้องจ่ำยใหก้ับสถำนพยำบำลเมื่อใช้บริกำร 

cost containment มำตรกำรกำรควบคุมต้นทุน 

cost-benefit analysis กำรวิเครำะห์ต้นทุน-สิทธิประโยชน ์

coverage rate/ratio อัตรำควำมครอบคลุม 
อัตรำส่วนจ ำนวนผู้ประกันตนท่ี active (มีกำรจ่ำยเงินสมทบ)  
ต่อจ ำนวนผู้ที่มีงำนท ำในระบบเศรษฐกิจ 

covered population/insured population ประชำกรที่อยู่ในขอบข่ำยควำมคุ้มครอง 
ในบริบทของส ำนักงำนประกันสังคม covered population คือ  
ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม 

covered-note หนังสือคุ้มครองชั่วครำว 

declaration ค ำแถลงของผู้ขอเอำประกันภัย 

deductible กำรรับผิดส่วนแรก (คปภ.)/ค่ำเสียหำยส่วนแรก 
ค่ำใช้จ่ำยแบบคงที่ (ต่อครั้ง/ต่อระยะเวลำ/ต่อคน/ต่อกำรให้บริกำร) ท่ี
ผู้เอำประกันภัย (ผูร้ับบริกำร) ต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยส่วนน้ี 
ก่อนท่ีผู้รับประกันภัย (บริษัทประกัน) จะช ำระในส่วนท่ีเหลือให ้

demographic data ข้อมูลประชำกร 

deposit กำรฝำกเงิน 

Diagnosis Related Groups (DRGs) กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม 
ระบบกำรแบ่งกลุ่มผู้ป่วยท่ีน ำมำใช้ในกระบวนกำรกำรเงินกำรคลัง 
สำธำรณสุข โดยผู้ป่วยท่ีอยู่ในกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมเดียวกัน  
จะมีต้นทุนกำรรักษำพยำบำลและจ ำนวนวันนอนที่ใกล้เคียงกัน  
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ท ำให้องค์กรประกันและสถำนพยำบำลที่รักษำผู้ป่วยดังกลำ่ว  
สำมำรถเฉลีย่ควำมเสี่ยงระหว่ำงกันได ้

eligibility condition เงื่อนไขกำรมีสิทธิ/เกิดสิทธิ 

endorsement กำรสลักหลัง/ใบสลักหลัง 

ex gratia payment กำรจ่ำยแบบกรุณำ  
เงินท่ีผู้รับประกันภัยจ่ำยให้แก่ผูเ้รยีกร้องค่ำเสยีหำย  
แม้จะไม่มีหน้ำท่ีรับผดิชอบตำมเงือ่นไขกรมธรรม์ก็ตำม 

exclusion of benefits/ 
benefits payable exclusion 

กำรยกเว้นกำรได้รับประโยชน์ 

fee schedule กำรจ่ำยค่ำบริกำรตำมที่เรียกเก็บ 
ระบบกำรจ่ำยเงินแบบจ่ำยตำมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจริง แต่มีกำรก ำหนด
เพดำนหรือวงเงินสูงสุด เพื่อควบคมุต้นทุนกำรรักษำ  
ในระบบประกันสังคม รำยกำรนอกเหนือเหมำจำ่ยส่วนใหญ ่
เป็นกำรจ่ำยแบบ fee schedule 

Fee-For-Service (FFS) กำรจ่ำยค่ำบริกำรตำมจริง 
กำรจ่ำยค่ำบริกำรตำมที่เรียกเก็บตำมกำรใช้บริกำรจริง  
เป็นระบบทีส่ร้ำง incentive แก่บุคลำกรกำรแพทย์ในกำรจ่ำย 
เพื่อปริมำณ (quantitative of care) มำกกว่ำกำรจ่ำยเพื่อคุณภำพ  
(qualitative of care) ของบริกำรทำงกำรแพทย์  
ซึ่งอำจท ำให้บริกำรเกินควำมจ ำเปน็ได้ และท ำให้ผูร้ับบริกำร  
(หรือรัฐ) ต้องรับภำระค่ำใช้จ่ำยทำงกำรแพทย์สูง  
และกระตุ้นให้เกดิกำรรักษำท่ีเกินกว่ำมำตรฐำน (over-treatment) 

fertility rate อัตรำเจริญพันธุ์ 

final average (pension) บ ำนำญเงินเดือนเฉลี่ยสุดท้ำย 
กำรค ำนวณบ ำนำญแบบใช้เงินเดอืนเฉลี่ยสุดท้ำย 
ก่อนกำรเกษียณอำยุในกำรค ำนวณเงินบ ำนำญที่จะได้รับ 
 

financial asset สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

financial economics เศรษฐศำสตร์กำรเงิน 

flat rate (pension) บ ำนำญแบบคงที่ 
บ ำนำญที่ได้รับคงที่ โดยไมม่ีกำรน ำเงินเดือน 
เข้ำมำใช้กำรค ำนวณ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ

floor ฐำน 

fully funded scheme/system ระบบกองทุนแบบสะสมเงินเต็มจ ำนวน 
ระบบกองทุนที่มีกำรส ำรองสินทรพัย์เต็มจ ำนวน เพื่อให้เพยีงพอต่อ 
กำรจ่ำยหนีส้ิน (liability) โดยเงินสมทบท่ีถูกน ำส่งมำจะถูกเก็บ 
สะสมไว้ในกองทุนในลักษณะของเงินส ำรองกองทุน และจะถูกจ่ำย 
เมื่อผู้น ำส่งเงินสมทบเกษียณอำย ุ

funding ratio อัตรำส่วนเงินส ำรองกองทุนต่อหนี้สิน 
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อัตรำส่วนทำงกำรเงินท่ีบ่งช้ีถึง สัดส่วนของเงินส ำรองกองทุน 
เทียบกับมูลค่ำปัจจุบันของหนี้ท้ังหมดที่เกิดขึ้นในอนำคต  
โดยสำมำรถค ำนวณได้จำกเงินส ำรองปัจจุบันหำรด้วยหนีส้ิ้นท้ังหมด 

general average premium (GAP) อัตรำเงินสมทบเฉลี่ย 
gap เป็นตัวช้ีวัดถึงระดับอัตรำเงินสมทบท่ีต้องจัดเก็บในอัตรำคงที ่
ตลอดกำรด ำเนินโครงกำร (scheme) เพื่อท่ีให้มีสินทรัพย์เพียงพอ 
ต่อหนี้สิน ในช่วงระยะเวลำที่ก ำหนด โดยค ำนวณได้จำก  
[pv(ค่ำใช้จ่ำยสิทธิประโยชน์และคำ่บริหำร) หักลบด้วย เงินส ำรอง
กองทุนตั้งต้น] หำรด้วย pv(เงินเดอืนที่ใช้ในกำรค ำนวณเงินสมทบ 
ในอนำคต) ทั้งนี้ pv คือ present value หรือมลูค่ำปัจจุบัน 

grace period ระยะผ่อนผัน 

health provider/service provider/ health 
service provider 

สถำนพยำบำล 

insurable earnings/covered earnings ค่ำตอบแทนหรือรำยได้ที่ใช้ในกำรค ำนวณเงินสมทบ 
หรือกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทน 

insurable interest ส่วนได้เสียอันสำมำรถเอำประกันภัยได้ 

insured person ผู้ประกันตน 

insurer ผู้รับประกันภัย 

labour force/ 
(economically) active population 

ก ำลังแรงงำน 
ควำมหมำยตำมสำกล คือ บุคคลทีม่ีอำยุตั้งแต ่15 ปีขึ้นไป  
และมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำน ครอบคลมุทั้งผู้มีงำนท ำ 
และผู้วำ่งงำน (โดยรวมผู้ที่มีควำมประสงค์หรือผู้ที่ก ำลังหำงำนท ำ  
ผู้ว่ำงงำนท่ีเคยมีประสบกำรณ์ท ำงำน ผู้ที่รับสิทธิประโยชน์ว่ำงงำน  
ผู้ที่ว่ำงงำนในระยะสั้น ๆ) 

life expectancy อำยุคำดเฉลี่ย 
อำยุคำดเฉลี่ย เป็นช่วงระยะเวลำเฉลี่ยกำรรอดชีพ หรือจ ำนวนป ี
ที่มีชีวิตอยู่ได้ นับจำกจดุอ้ำงอิง (reference point) เช่น  
อำยุคำดเฉลี่ยแรกเกิด อำยุคำดเฉลี่ยหลังกำรเกษียณ  
อำยุคำดเฉลี่ย ณ อำยุ 60 ปี ในกรณีที่ไมม่ีกำรบอกจดุอ้ำงอิง 
ของช่วงเวลำ โดยทั่วไปแล้วจะหมำยถึงอำยุคำดเฉลี่ยแรกเกิด 

life expectancy at birth อำยุคำดเฉลี่ยแรกเกิด/อำยุเฉลี่ย/อำยุขัยเฉลี่ย 

loss ratio อัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน 

mathematics คณิตศำสตร์ 

moral hazard ภำวะภัยทำงศีลธรรม (คปภ.)/จริยวิบัติ/ 
กำรใช้อย่ำงบิดเบือน 
เกิดขึ้นในกรณีที่กำรรับรู้ข้อมูลไม่เท่ำเทียมกัน (asymmetric  
information) ระหว่ำง 2 ฝ่ำย อำจน ำไปสู่พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
ซึ่งเป็นภำวะหรือเงื่อนไขที่ท ำให้เกดิกำรเสี่ยงภัยสูงขึ้นเนื่องมำจำก 
กำรกระท ำอันไม่สจุริตเพื่อหวังผลประโยชน์จำกกำรเอำประกันภยั  
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English Thai 
เช่น ผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรมฆ์่ำผู้เอำประกันชีวิตเพื่อหวังได้รับ 
เงินจำกผู้รับประกันชีวิต หรือผู้เอำประกันอัคคีภยัเจตนำวำงเพลิง 
เพื่อหวังเงินค่ำสินไหมทดแทน 

mortality ratio/mortality rate อัตรำมรณะ 

net migration rate อัตรำกำรย้ำยถิ่นสุทธิ 

normal retirement age อำยุเกษยีณปกติ 
อำยุเกษียณที่มสีิทธิได้รับสิทธิประโยชน์บ ำนำญ 
แบบเต็มจ ำนวน โดยไม่มีกำรหักลดเงินบ ำนำญทีไ่ด้รับ 

Outlier Reimbursement Schedule (ORS) กำรชดเชยค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์สูงเกินปกติ 
กำรให้สถำนพยำบำลมสีิทธิรับค่ำบริกำรทำงกำรแพทย ์
ในกรณีรักษำผู้ป่วยใน ที่มีค่ำรักษำพยำบำลสูงเกินปกต ิ

out-of-pocket payment/  
out-of-pocket cost/ 
patient payment/ 
gap payment 

ค่ำใช้จ่ำยกำรรับบริกำร 
ส่วนต่ำงค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรแพทย ์
ที่ผู้รับบริกำรต้องช ำระ หลังจำกหกัส่วนต่ำงเงิน 
ที่ระบบประกันสุขภำพและบริษัทประกันเป็นผู้ช ำระ 
ให้แก่สถำนพยำบำล 

partially funded scheme/system ระบบกองทุนแบบสะสมเงินบำงส่วน 

pay-as-you-go (PAYG/PAYGO) หรือ 
unfunded scheme/system 

ระบบกองทุนแบบไม่ส ำรองเงิน 
หลักกำรที่ใช้กันโดยทั่วไปในกำรประกันสังคม (social insurance) 
โดยผู้ที่น ำส่งเงินสมทบในปัจจุบันเป็นผู้ที่รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำย 
แก่ท่ีผู้ที่รับสิทธิประโยชน์ในปัจจุบนั โดยไม่มีกำรส ำรองเงินสะสม 
ไว้ในกองทุน ขณะเดียวกันเงินสมทบทั้งหมดจะถูกจ่ำยออกไป 
จำกกองทุนในเวลำเดียวกัน 

PAYG (cost) rate อัตรำเงินสมทบต้นทุน 
PAYG (cost) rate เป็นตัวช้ีวัดถึงระดับอัตรำเงินสมทบท่ีต้องเก็บ 
ในแต่ละปี เพื่อให้มสีินทรัพย์เพยีงต่อกำรจ่ำยหนีส้ินท่ีเกดิขึ้น  
ในช่วงระยะเวลำที่ก ำหนดกรณีที่ไม่มีเงินส ำรอง โดยค ำนวณได้จำก  
ค่ำใช้จ่ำยสิทธิประโยชน์ท้ังหมดและค่ำบริหำร  
หำรด้วยเงินเดือนท้ังหมดที่ใช้ในกำรค ำนวณเงินสมทบ 

pensionable age อำยุทีม่ีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์บ ำนำญ 

pensionable salary เงินเดือนที่ใช้ในกำรค ำนวณบ ำนำญ 

pensioner ผู้รับบ ำนำญ 

policy กรมธรรม์ประกันภัย 

premium เบี้ยประกันภัย 

probability ทฤษฎีควำมน่ำจะเป็น 

projection ประมำณกำร 
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English Thai 
qualified actuary/certified actuary 
 

บุคคลที่สอบผ่ำน actuarial exam ทุกวิชำ และได้รับ 
กำรรับรองวิทยฐำนะจำกสมำคมนักคณิตศำสตร์ประกันภัย 
ในระดับ fellow เท่ำนั้น 

reinsurance กำรประกันภัยต่อ 

renewal กำรต่ออำยุ 

renewal notice ใบเตือนต่ออำยุ 

replacement rate อัตรำรำยได้ทดแทน 
replacement rate เป็นอัตรำส่วนท่ีแสดงถึงสัดส่วนเงินบ ำนำญ 
ที่ได้รับ (รำยได้หลังกำรเกษียณอำยุ) เทียบกับเงินเดือนที่ได้รับ 
ที่ใช้ในกำรค ำนวณบ ำนำญ (รำยได้ก่อนกำรเกษียณอำยุ) 

reserve fund เงินส ำรองกองทุน 

reserve ratio อัตรำส่วนเงินส ำรองกองทุน 
อัตรำส่วนทำงกำรเงินท่ีบ่งช้ีถึงเสถียรภำพของกองทุน 
ถึงควำมสำมำรถในกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนต่อเนื่อง 
ในกรณีที่กองทุนไม่ได้รับเงินสมทบและผลตอบแทนจำกกำรลงทุน  
โดยสำมำรถค ำนวณได้จำกเงินส ำรองที่มีในปัจจุบัน  
หำรด้วยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของปีท่ีผ่ำนมำ 

revenue รำยรับ/รำยได้ 

risk ภัย/กำรเสี่ยงภัย 

risk tolerance ระดับควำมสำมำรถในกำรยอมรับควำมเสี่ยง 

sex ratio อัตรำส่วนเพศ 
สัดส่วนของประชำกรเพศชำยต่อหญิง ณ ช่วงอำยุอ้ำงอิง เช่น 
อัตรำส่วนเพศของทำรกแรกเกิด (new-borns) 

singleton policy กรมธรรม์ประกันภัยรำยเดี่ยว 

statistics สถิติศำสตร์ 

sum insured เงินเอำประกันภัย 

system replacement rate อัตรำรำยได้ทดแทนทั้งระบบ 
สัดส่วนแสดงค่ำเฉลี่ยบ ำนำญทีผู่้รบับ ำนำญได้รับ เทียบกบัค่ำเฉลี่ยของ
เงินเดือนท่ีใช้ในกำรค ำนวณบ ำนำญ 

tariff rate อัตรำเบี้ยประกันภัยตำมประเภทของภัย 
ก ำหนดโดยสมำคมประกันวินำศภยั 
หรือหน่วยงำนท่ีควบคุมธุรกจิประกันภัย 

the insured/insured person ผู้ประกันตน/ผู้เอำประกันภัย 

unbundled payment ค่ำใช้จ่ำยกรณีนอกเหนือเหมำจ่ำย 
ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์อ่ืน ๆ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรแพทย์ 

underwriter บุคคลที่พิจำรณำรับประกันภัยและก ำหนดเงื่อนไข 
กำรประกันภัย 
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English Thai 
underwriter ผู้พิจำรณำกำรรับประกันภัย 

underwriting process กำรพิจำรณำกำรรับประกันภัย 

unemployment rate อัตรำกำรว่ำงงำน 

unit cost ต้นทุนต่อหน่วย 

utilisation กำรใช้บริกำร 

utilisation rate อัตรำกำรใช้บริกำร 

waive กำรสละสิทธิ์ 

welfare management and social insurance กำรบริหำรงำนสวัสดิกำรและประกันสังคม 

working-age population 
 

ประชำกรวัยท ำงำน 
ประชำกรที่มีอำยมุำกกว่ำเกณฑ์ (threshold) ที่ก ำหนดไว้  
ใช้ในกำรวัดค่ำทำงสถิติและช่วยในกำรค ำนวณจ ำนวนก ำลังแรงงำน  
ประชำกรวัยท ำงำนอำจมี upper threshold  
เช่น ประชำกรวัยท ำงำนในไทย คอื บุคคลที่มีอำยุตั้งแต่ 15 - 59 ปี 

written premiums เบี้ยประกันภัยรับ 
ยอดเบี้ยประกันภยัรับจำกทุกยอด รวมทั้งเบี้ยประกันภัย 
จำกกำรรับประกันภัยต่อในระยะหนึ่ง ๆ 
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1.3 Contributions 
1.3.1 General Terms 

English Thai 
Acknowledgement of Receipt (AR) ไปรษณีย์ตอบรับ  

appeal ยื่นอุทธรณ์ 

appellant ผู้อุทธรณ์ 

attorney/donee ผู้รับมอบอ ำนำจ 

authorised person/donor ผู้มอบอ ำนำจ 

bank account บัญชีธนำคำร 

bank book/passbook สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร 

bank transfer/wire transfer กำรโอนผ่ำนบัญชีธนำคำร 

cash เงินสด 

certificate of name change ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล 

certified true copy รับรองส ำเนำถูกต้อง 

cheque เช็ค 

complaint กำรร้องทุกข์กล่ำวโทษ 

contribution rate อัตรำเงินสมทบ 

contributions เงินสมทบ 

copy ส ำเนำ 

correct/amend/alter the decision แก้ค ำวินิจฉัย 

current account บัญชีธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน 

earnings ค่ำตอบแทนหรือรำยได้ 

eligibility กำรเกิดสิทธิ 

employee ลูกจ้ำง 

employer นำยจ้ำง 

employment กำรจ้ำงงำน 

employment contract สัญญำว่ำจ้ำง 

enterprise/establishment สถำนประกอบกำร 

female insured person ผู้ประกันตนหญิง 

insured person ผู้ประกันตน 

letter of consent หนังสือแสดงควำมยินยอม 
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English Thai 
male insured person ผู้ประกันตนชำย 

original copy ต้นฉบับ 

overturn the decision กลับค ำวินิจฉัย 

payment กำรช ำระเงิน 

payroll (records) บัญชีค่ำจ้ำง 

payroll audit กำรตรวจสอบบัญชีค่ำจ้ำง 

payslip สลิปเงินเดือน 

power of attorney หนังสือมอบอ ำนำจ 

qualifying condition เงื่อนไขกำรเกิดสิทธิ 

qualifying period ระยะเวลำกำรเกิดสิทธิ 

receipt ใบเสร็จรับเงิน 

reject/dismiss the appeal ยกอุทธรณ์ 

revenue stamp อำกรแสตมป์ 

savings account บัญชีธนำคำรประเภทออมทรัพย์ 

sign ลงลำยมือชื่อ 

signature ลำยมือชื่อ 

signed on ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญเม่ือวันที่ 

Social Security Fund กองทุนประกันสังคม 

surcharge เงินเพ่ิมตำมกฎหมำย 

the undersigned ผู้มีชื่อลงนำมข้ำงท้ำย 

uphold the decision ยืนตำมค ำวินิจฉัย 

wage ค่ำจ้ำง 

Workers' Compensation Fund กองทุนเงินทดแทน 
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1.3.2 Registration 
English Thai 

alien identification card ใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว 

approval letter of the use of place หนังสือยินยอมให้ใช้สถำนที่ 

authorised director กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 

board of directors คณะกรรมกำร (ของบริษัท) 

border pass บัตรผ่ำนแดน 

branch number ล ำดับที่สำขำ 

certificate of employer registration หนังสือรับรองกำรข้ึนทะเบียนนำยจ้ำง 

certificate of juristic person registration หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

certificate of minutes of meeting หนังสือรับรองกำรประชุม 

certificate of residence ใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร 

Certificate of VAT Registration (Por. Por. 20) ใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ภพ.20) 

Company Limited (Co, Ltd.) 
Corporation Limited (Corp., Ltd.) 

บริษัทจ ำกัด 

company seal ตรำประทับบริษัท 

company's regulation on manager appointment ข้อบังคับกำรแต่งตั้งผู้จัดกำร 

director กรรมกำร 

employer identification documents หลักฐำนแสดงตัวของนำยจ้ำง 

employer identification number หมำยเลขบัญชีนำยจ้ำง 

employer registration กำรข้ึนทะเบียนนำยจ้ำง 

employer registration form แบบขึ้นทะเบียนนำยจ้ำง 

general partner/partner without limit หุ้นส่วนจ ำพวกไม่จ ำกัดควำมรับผิด 

house registration ทะเบียนบ้ำน 

identification card บัตรประจ ำตัวบุคคล 

insured person registration กำรข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน 

insured persons section 33 (compulsory 
scheme) 

ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 (ภำคบังคับ) 

insured persons section 39 (voluntary scheme 
for ex-compulsory insured persons) 

ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 39 (ภำคสมัครใจ 
ส ำหรับผู้เคยเป็นผู้ประกันตนภำคบังคับ) 
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English Thai 
insured persons section 40 (voluntary scheme 
for anyone who is not an employee under 
section 33 and is not subject to the Social 
Security Act) 

ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40 (ภำคสมัครใจ 
ส ำหรับบุคคลซึ่งมิใช่ลูกจ้ำงตำมมำตรำ 33  
และไม่อยู่ในบังคับแห่งพระรำชบัญญัติประกันสังคม) 

juristic person establishment certificate หนังสือจัดตั้งนิติบุคคล 

lease contract หนังสือสัญญำเช่ำ 

limited partner หุ้นส่วนจ ำพวกจ ำกัดควำมรับผิด 

Limited Partnership (Ltd.) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

managing director กรรมกำรผู้จัดกำร 

managing partner หุ้นส่วนผู้จัดกำร 

map of enterprise แผนที่ตั้งสถำนประกอบกำร 

memorandum of association หนังสือบริคณห์สนธิ 

minutes on manager appointment รำยงำนกำรประชุมแต่งตั้งผู้จัดกำร 

national identification card บัตรประชำชน 

non-Thai identification card (Pink Card) บัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย (บัตรสีชมพู) 

Ordinary Partnership ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ 

passport หนังสือเดินทำง 

passport admission stamp หลักฐำนกำรได้รับอนุญำตให้เข้ำมำในรำชอำณำจักรเป็น
กำรชั่วครำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง 

photo of enterprise รูปถ่ำยของสถำนประกอบกำร 

public limited company (PLC) บริษัทมหำชนจ ำกัด 

Registered Ordinary Partnership ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล 

registration กำรข้ึนทะเบียน 

stateless person identification card บัตรประจ ำตัวบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน 

Thailand Standard Industrial Classification 
(TSIC) 

รหัสประเภทกิจกำร 

the identification number of the juristic person รหัสธุรกิจ 

work permit ใบอนุญำตกำรท ำงำน 
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1.3.3 Contributions and Debt Collection 
English Thai 

(temporary) suspension of business หยุดกิจกำรชั่วครำว 

acknowledgement of debt รับสภำพหนี้ 

annual contributions เงินสมทบประจ ำปี 

annual wage declaration/report กำรรำยงำนค่ำจ้ำงประจ ำปี 

asset examination กำรสอบทรัพย์ 

asset tracking กำรสืบทรัพย์ 

bad debt expenses หนี้สูญ 

cessation of business กำรเลิกกิจกำร 

contributions collection กำรจัดเก็บเงินสมทบ 

contributory wage ค่ำจ้ำงท่ีน ำมำค ำนวณเงินสมทบ 

deadline extension for contribution กำรขยำยระยะเวลำน ำส่งเงินสมทบ 

debt หนี้ 

debt collection กำรติดตำมเร่งรัดหนี้ 

due date วันที่นัดช ำระ 

earnings considered as wage ค่ำตอบแทนหรือรำยได้ที่ถือเป็นค่ำจ้ำง 

earnings not considered as wage ค่ำตอบแทนหรือรำยได้ที่ไม่ถือเป็นค่ำจ้ำง 

experience rate อัตรำประสบกำรณ์ 

freeze กำรอำยัด 

insurable earnings/covered earnings ค่ำตอบแทนหรือรำยได้ที่ใช้ในกำรค ำนวณเงินสมทบ 
หรือกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทน 

monthly contributions เงินสมทบประจ ำเดือน 

outstanding contribution debt หนี้เงินสมทบค้ำงช ำระ 

overdue เกินก ำหนดช ำระ 

overdue balance ช ำระไม่ครบถ้วน 

payment channel/method ช่องทำงกำรช ำระเงิน 

payment due ก ำหนดช ำระ 

reduction of contribution rates กำรลดหย่อนอัตรำเงินสมทบ 

seizure of property กำรยึดทรัพย์ 

set-off กำรหักกลบลบหนี้ 

summons หนังสือเชิญหรือสั่งให้มำพบพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
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English Thai 
surcharge เงินเพ่ิมตำมกฎหมำย 

wage declaration/report กำรรำยงำนค่ำจ้ำง 

warning letter หนังสือเตือน (ให้ช ำระเงิน) 

write off debt ตัดหนี้สูญ 
นำยจ้ำงรำยใดเป็นบุคคลล้มละลำย/ได้จดทะเบียนเลิกกิจกำร/
ไม่ได้ประกอบกิจกำร/ถูกถอนทะเบียนกำรประกอบกิจกำร  
และไม่อยู่ในฐำนะที่จะช ำระหนีไ้ด ้หรือในกรณีหนี้นั้น 
ขำดอำยุควำมในกำรใช้สิทธิเรียกรอ้ง ให้จ ำหน่ำยออก 
จำกบัญชีเป็นหน้ีสูญ โดยผูม้ีอ ำนำจเป็นผู้อนุมตัิ 
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1.3.4 Enterprise Inspection 
English Thai 

commission ค่ำคอมมิชชั่น/ค่ำนำยหน้ำ 

employment application ใบสมัครงำน 

enterprise inspection กำรตรวจสถำนประกอบกำร 

form for (sick/personal/maternity) leave ใบลำ (ป่วย/กิจ/คลอดบุตร) 

housing allowance ค่ำเช่ำบ้ำน 

incentive pay เบี้ยขยัน 

medical certificate ใบรับรองแพทย์ 

officer พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

overtime pay เงินล่วงเวลำ 

position allowance ค่ำต ำแหน่ง 

record of insured persons ทะเบียนผู้ประกันตน 

record of working time กำรลงเวลำกำรท ำงำน 

resignation letter หนังสือลำออก 

shift premium ค่ำกะ 

termination letter หนังสือเลิกจ้ำง 

wage per time ค่ำเท่ียว 

working condition สภำพกำรจ้ำงงำน 
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1.3.5 Exempted Groups under the Social Security Act 
English Thai 

Chulabhorn Research Institute สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ 

employees of employers who are natural 
persons and the employees’ work does not 
have any business involvement 

ลูกจ้ำงของนำยจ้ำงที่เป็นบุคคลธรรมดำ ซ่ึงงำน 
ที่ลูกจ้ำงท ำนั้นมิได้มีกำรประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย 

employees of employers who hire them to 
work on an occasional, temporary, or seasonal 
basis 

ลูกจ้ำงของนำยจ้ำงที่จ้ำงไว้เพ่ือท ำงำนอันมีลักษณะ 
เป็นครั้งครำว เป็นกำรจร หรือเป็นไปตำมฤดูกำล 

employees of employers who operate 
wandering or market stall trading 

ลูกจ้ำงของนำยจ้ำงซึ่งประกอบกำรค้ำเร่ 
หรือกำรค้ำแผงลอย 

employees of planting, fishery, forestry or 
animal husbandry enterprises which do not 
require employment throughout the year and 
do not have work characteristics other than 
the said activities involved 

ลูกจ้ำงของกิจกำรเพำะปลูก ประมง ป่ำไม้  
และเลี้ยงสัตว์ซึ่งมิได้ใช้ลูกจ้ำงตลอดปี 
และไม่มีงำนลักษณะอ่ืนรวมอยู่ด้วย 

exempted groups under the Social Security Act กลุ่มท่ีพระรำชบัญญัติประกันสังคมไม่ใช้บังคับ 

National Science and Technology 
Development Agency 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 

state enterprises under the laws on state 
enterprise labour relations 

รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนรัฐวิสำหกิจ
สัมพันธ์ 

Thai Bar under the Royal Patronage เนติบัณฑิตยสภำ 

Thai Red Cross Society สภำกำชำดไทย 
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1.3.6 Exempted Groups under the Workers’ Compensation Act 
English Thai 

employees of foreign governments or 
international organisations, who are not locally 
employed 

รัฐบำลต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
ส ำหรับลูกจ้ำงซึ่งมิใช่เป็นกำรจ้ำงงำนในประเทศ 

employers who are natural persons and the 
employees’ work does not have any business 
involvement 

นำยจ้ำงที่เป็นบุคคลธรรมดำ ซึ่งงำนที่ลูกจ้ำงท ำนั้นมิได้มี
กำรประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย 

employers who operate wandering or market 
stall trading 

นำยจ้ำงที่ประกอบกำรค้ำเร่ กำรค้ำแผงลอย 

exempted groups under the Workers’ 
Compensation Act 

กลุ่มท่ีพระรำชบัญญัติเงินทดแทนไม่ใช้บังคับ 

government officials or permanent employees 
of central official agencies, regional official 
agencies and local official agencies 

รำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค และรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น เฉพำะข้ำรำชกำรหรือ ลูกจ้ำงประจ ำ 

state enterprises under the laws on state 
enterprise labour relations 

รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนรัฐวิสำหกิจ
สัมพันธ์ 
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1.4 Social Security Benefits 
1.4.1 General Terms 

English Thai 
Acknowledgement of Receipt (AR) ไปรษณีย์ตอบรับ  

appeal ยื่นอุทธรณ์ 

appellant ผู้อุทธรณ์ 

attorney/donee ผู้รับมอบอ ำนำจ 

authorised person/donor ผู้มอบอ ำนำจ 

bank account บัญชีธนำคำร 

bank book/passbook สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร 

bank transfer/wire transfer กำรโอนผ่ำนบัญชีธนำคำร 

beneficiary ผู้รับประโยชน์ 

benefit สิทธิประโยชน์  

benefits payment ค่ำประโยชน์ทดแทน 

cash เงินสด 

certificate of name change ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล 

certified true copy รับรองส ำเนำถูกต้อง 

cessation of the insured status ควำมเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง 

cheque เช็ค 

compensation for loss of income  เงินทดแทนกำรขำดรำยได้ 

contribution เงินสมทบ 

contributory wage ค่ำจ้ำงท่ีน ำมำค ำนวณเงินสมทบ 

copy ส ำเนำ 

correct/amend/alter the decision แก้ค ำวินิจฉัย 

current account บัญชีธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน 

eligibility กำรเกิดสิทธิ 

eligible person ผู้มีสิทธิรับประโยชน์ 

employee ลูกจ้ำง 

employer นำยจ้ำง 

enterprise/establishment สถำนประกอบกำร 

female insured person ผู้ประกันตนหญิง 
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English Thai 
form for (sick/personal/maternity) leave ใบลำ (ป่วย/กิจ/คลอดบุตร) 

house registration ทะเบียนบ้ำน 

identification card บัตรประจ ำตัวบุคคล 

inpatient ผู้ป่วยใน 

insured person ผู้ประกันตน 

letter of consent หนังสือแสดงควำมยินยอม 

lump-sum payment (ประโยชน์ทดแทน) แบบจ่ำยครั้งเดียว 

male insured person ผู้ประกันตนชำย 

medical certificate ใบรับรองแพทย์ 

medical expense ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ 

medical records เวชระเบียน 

monthly payment (ประโยชน์ทดแทน) แบบจ่ำยรำยเดือน 

original copy ต้นฉบับ 

outpatient ผู้ป่วยนอก 

overpaid benefit payment ค่ำประโยชน์ทดแทนเกินสิทธิ 

overturn the decision กลับค ำวินิจฉัย 

payment กำรช ำระเงิน 

payroll (records) บัญชีค่ำจ้ำง 

payslip สลิปเงินเดือน 

power of attorney หนังสือมอบอ ำนำจ 

private hospital สถำนพยำบำลของเอกชน 

public hospital สถำนพยำบำลของรัฐ 

qualifying condition เงื่อนไขกำรเกิดสิทธิ 

qualifying period ระยะเวลำกำรเกิดสิทธิ 

receipt ใบเสร็จรับเงิน 

reject/dismiss the appeal ยกอุทธรณ์ 

savings account บัญชีธนำคำรประเภทออมทรัพย์ 

set-off กำรหักกลบลบหนี้ 

sign ลงลำยมือชื่อ 

signature ลำยมือชื่อ 
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English Thai 
signed on ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญเม่ือวันที่ 

Social Security Fund กองทุนประกันสังคม 

Social Security Fund Benefits สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม 

underpaid benefit payment ค่ำประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตน 
หรือผู้มีสิทธิยังรับไม่ครบตำมสิทธิ 

uphold the decision ยืนตำมค ำวินิจฉัย 

wage ค่ำจ้ำง 

witness บุคคลรับรอง/พยำน 

work permit ใบอนุญำตกำรท ำงำน 
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1.4.2 Sickness Benefit 
English Thai 

(singular) tooth (plural) teeth ซ่ี 

accident อุบัติเหตุ 

acute/emergency ฉุกเฉิน 

affiliated hospital สถำนพยำบำลเครือข่ำย 

AV fistula กำรต่อเส้นเลือดกับเส้นเลือดแดงโดยตรง 

AV graft กำรต่อเส้นเลือดด ำกับเส้นเลือดแดงโดยเส้นเลือดเทียม 

capitation กำรเหมำจ่ำย (ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์) 

chronic disease โรคเรื้อรัง 

compensation for loss of income เงินทดแทนกำรขำดรำยได้ 

continuous ambulatory peritoneal dialysis 
(CAPD) 

กำรล้ำงช่องท้องด้วยน้ ำยำแบบถำวร 

contracted hospital สถำนพยำบำลคู่สัญญำ 

copy of medical records ส ำเนำเวชระเบียน 

dental care ทันตกรรม 

dental implant รำกฟันเทียม 

designated hospital สถำนพยำบำลตำมสิทธิกำรรักษำพยำบำล 
ของผู้ประกันตน 

diagnosis กำรตรวจวินิจฉัย 

Diagnosis Related Groups (DRGs) กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม 

dialyser เครื่องฟอกเลือด 

employer's letter of 
confirmation/statement/affidavit 

หนังสือรับรองของนำยจ้ำง 

examination/investigation กำรตรวจทำงกำรแพทย์ 

fee schedule กำรจ่ำยค่ำบริกำรตำมที่เรียกเก็บ 

Fee-For-Service (FFS) กำรจ่ำยค่ำบริกำรตำมจริง 

hospital 
health/healthcare service provider 

สถำนพยำบำล 

maxillary/mandibular removable partial 
prosthodontics/dentures 

ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปำกบน หรือ ปำกล่ำง 

medical expense ค่ำรักษำพยำบำล 

organ transplant/transplantation กำรปลูกถ่ำยอวัยวะ 
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English Thai 
record/report of absence สถิติวันลำ 

record/report of attendance สถิติกำรท ำงำน 

removable complete prosthodontics/denture ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปำกบน และ ปำกล่ำง 

removable partial prosthodontics/dentures  ฟันเทียมชนิดถอดได้บำงส่วน 

renal/kidney disease โรคไต 

renal/kidney haemodialysis กำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

sick leave ลำป่วย 

sickness เจ็บป่วย 

sickness benefits สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย 

tooth cleaning/scaling ขูดหินปูน 

tooth extraction/removal ถอนฟัน 

tooth fillings อุดฟัน 

transfer (of patient) กำรส่งตัว 

treatment กำรรักษำโรค 

venous catheter (กำรใส่) สำยสวนหลอดเลือดด ำ 

wisdom tooth removal ผ่ำฟันคุด 
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1.4.3 Maternity Benefit 
English Thai 

abortion กำรแท้งบุตร/กำรท ำแท้ง 

adopted child บุตรบุญธรรม 

antenatal care กำรฝำกครรภ์ 

birth certificate สูติบัตร 

caesarean section กำรผ่ำคลอด 

certificate of non-married status หนังสือรับรองของผู้ประกันตน 
กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส 

child delivery กำรท ำคลอด 

divorce certificate ทะเบียนหย่ำ 

expected date of childbirth/confinement วันครบก ำหนดคลอด 

gestational age อำยุครรภ์ 

legitimate child บุตรที่ชอบด้วยกฎหมำย 

lump-sum payment for delivery ค่ำคลอดบุตรแบบเหมำจ่ำย 

marriage certificate ทะเบียนสมรส 

maternity กำรคลอดบุตร 

maternity benefits สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร 

maternity leave กำรลำคลอด 

maternity leave compensation เงินสงเครำะห์กำรหยุดงำนเพ่ือกำรคลอดบุตร 

natural childbirth กำรคลอดตำมธรรมชำติ 

non-married ไม่จดทะเบียนสมรส 

non-married couple บุคคลที่อยู่กินฉันสำมีภรรยำอย่ำงเปิดเผย 

pregnancy กำรตั้งครรภ์ 

prenatal diagnosis กำรตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด 

quadruplets แฝด 4 

triplets แฝด 3 

twin แฝด 2 
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1.4.4 Invalidity Benefit 
English Thai 

compensation for loss of income เงินทดแทนกำรขำดรำยได้ 

degree of invalidity ระดับของกำรทุพพลภำพ 

impairment of mental status สูญเสียภำวะปกติของจิตใจ 

invalidity benefits สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภำพ 

Loss of capacity สูญเสียสมรรถภำพ 

Loss of organ สูญเสียอวัยวะ 

mild invalidity ทุพพลภำพไม่รุนแรง 

partial disability สูญเสียสมรรถภำพในกำรท ำงำนของอวัยวะบำงส่วน 

permanent incapacity to work กรณีไร้ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนถำวร 

rehabilitation กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ 

severe invalidity ทุพพลภำพรุนแรง 

temporary incapacity to work กรณีไร้ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนชั่วครำว 

vehicle expense ค่ำรถพยำบำลหรือค่ำพำหนะ 

whole-life invalidity pension กำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภำพรำยเดือน
ตลอดชีวิต 

whole-life payment กำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนตลอดชีวิต 

working capacity ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน 
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1.4.5 Child Allowance Benefit 
English Thai 

adopted child บุตรบุญธรรม 

applicant ผู้ร้องขอจดทะเบียน 

application for child allowance  
(previously claimed child) 

กำรขอใช้สิทธิบุตรคนเดิม 

birth certificate สูติบัตร 

child allowance benefits สิทธิประโยชน์กรณีสงเครำะห์บุตร  

decision ค ำวินิจฉัย 

divorce certificate ทะเบียนหย่ำ 

give the child up for adoption ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอ่ืน 

judgment ค ำพิพำกษำของศำล 

legitimate child บุตรที่ชอบด้วยกฎหมำย 

letter of consent of the child หนังสือแสดงควำมยินยอมของบุตร 

letter of legitimation of child หนังสือรับรองบุตร 

marriage certificate ทะเบียนสมรส 

monthly child allowance เงินประโยชน์ทดแทนกรณีสงเครำะห์บุตรรำยเดือน 

monthly payment จ่ำยเป็นรำยเดือน 

notification letter หนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำ 

order ค ำสั่งของศำล 

payment approval กำรพิจำรณำสั่งจ่ำย 

registration of legitimation of child ทะเบียนรับรองบุตร 
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1.4.6 Old-Age Benefit 
English Thai 

accrued interest ดอกเบี้ยสะสม 

adopted child บุตรบุญธรรม 

deferred pension กำรรับบ ำนำญล่ำช้ำออกไปจำกอำยุเกษียณ 

Defined Benefit (DB) แผนบ ำนำญแบบก ำหนดประโยชน์ทดแทน 
เป็นรูปแบบเงินบ ำนำญที่ก ำหนดจ ำนวนประโยชน์ทดแทนท่ีผู้ประกนัตนไดร้ับ ให้
ขึ้นอยู่กับระยะเวลำกำรส่งเงินสมทบและรำยได้ ซึ่งผู้บริหำรกองทุน 
มีภำระหน้ำที่และควำมเสี่ยงในกำรจัดหำเงินมำให้พอจ่ำย  
ตัวอย่ำงของแผนบ ำนำญแบบก ำหนดประโยชน์ทดแทนในประเทศไทย คือ  
กองทุนประกันสังคมกรณีชรำภำพ 

Defined Contribution (DC) แผนบ ำนำญแบบก ำหนดเงินสมทบ 
เป็นรูปแบบเงินบ ำนำญที่ก ำหนดจ ำนวนเงินสมทบท่ีผู้ประกันตนและนำยจ้ำง 
จะต้องจ่ำยเข้ำกองทุนในแต่ละเดอืน แต่ไม่ก ำหนดว่ำเมื่อมสีิทธิรับประโยชน ์
ทดแทนจะไดร้ับเท่ำใด ลักษณะที่ส ำคัญของกองทุนแบบ DC คือ ผู้ประกันตนเป็น
ผู้รับควำมเสีย่ง หำกกำรบรหิำรกองทุนล้มเหลวหรือขำดทุน จนท ำให้ 
เงินออมในบัญชีของตนเองสูญหำยไปและไม่มีเงินบ ำเหน็จพอใช้เมื่อเกษียณ  
ตัวอย่ำงของแผนบ ำนำญแบบก ำหนดเงินสมทบในประเทศไทย คือ  
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.)  

early retirement กำรเกษียณก่อนอำยุ 

earnings ceiling เพดำนรำยได้/เพดำนค่ำตอบแทน 

heir ทำยำท 

legitimate child บุตรชอบด้วยกฎหมำย 

life annuity บ ำนำญรำยงวดที่จ่ำยตลอดชีวิต 

normal retirement กำรเกษียณอำยุปกติ 

old-age benefits สิทธิประโยชน์กรณีชรำภำพ 

old-age lump sum  เงินบ ำเหน็จชรำภำพ 

old-age lump sum beneficiary's 
designation form 

หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินบ ำเหน็จชรำภำพ 

old-age pension เงินบ ำนำญชรำภำพ 

pension formula สูตรกำรค ำนวณเงินบ ำนำญ 

pensioner ผู้รับบ ำนำญ 

returns ดอกผล 

survivors' pension บ ำนำญตกทอด/บ ำนำญผู้อยู่ในอุปกำระ 

survivors/dependents ผู้อยู่ในอุปกำระ 
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1.4.7 Unemployment Benefit 
English Thai 

(temporary) suspension of business หยุดกิจกำรชั่วครำว 

being a person capable of doing work เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำน 

being imprisoned by a final judgment to 
imprisonment 

ได้รับโทษจ ำคุกตำมค ำพิพำกษำ 

cessation of business กำรเลิกกิจกำร 

committing a criminal offence กระท ำผิดอำญำ 

compensation for loss of income เงินทดแทนกำรขำดรำยได้ 

contract expiration กำรสิ้นสุดสัญญำจ้ำง 

dismissal กำรไล่ออก 

employment กำรจ้ำงงำน 

employment contract สัญญำว่ำจ้ำง 

employment office ส ำนักงำนจัดหำงำน 

exemption ข้อยกเว้น 

fault ควำมผิด 

force majeure เหตุสุดวิสัย 

former employer นำยจ้ำงเดิม 

intentionally cause damage to the employer จงใจท ำให้นำยจ้ำงได้รับควำมเสียหำย 

involuntary unemployment กำรว่ำงงำนโดยไม่สมัครใจ 

lay-off certificate หนังสือรับรองกรณีเลิกจ้ำง 

lay-off/involuntary termination กำรเลิกจ้ำง 

misconduct against the employer ทุจริตต่อหน้ำที่ 

neglect duty for seven consecutive days 
without justifiable reason 

ละทิ้งหน้ำที่เป็นเวลำ 7 วันท ำงำนติดต่อกัน 

negligently cause serious damage to the 
employer 

ประมำทเลินเล่อเป็นเหตุให้นำยจ้ำง 
ได้รับควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง 

new employer นำยจ้ำงใหม่ 

record of employment สถิติกำรมีงำนท ำหรือกำรจ้ำงงำน 

report รำยงำนตัว 

resignation letter หนังสือลำออก 

resignation/voluntary termination กำรลำออก 

termination letter หนังสือเลิกจ้ำง 
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English Thai 
termination of employment certificate หนังสือรับรองกำรออกจำกงำน 

unemployment benefits สิทธิประโยชน์กรณีว่ำงงำน 

unemployment registration ขึ้นทะเบียนผู้ว่ำงงำน 

unemployment registration certificate หนังสือรับรองกำรข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน 
กรณีว่ำงงำน 

violate rules or work regulations or grossly 
disobeying lawful order of the employer 

ฝ่ำฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับกำรท ำงำน  
อย่ำงร้ำยแรง 

 
  



 

139 
 

1.4.8 Death Benefit 
English Thai 

abbot เจ้ำอำวำส 

child บุตร 

death benefits สิทธิประโยชน์กรณีตำย 

death grant เงินสงเครำะห์กรณีตำย 

death grant beneficiary's designation form หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์ 

father บิดำ 

funeral grant ค่ำท ำศพ 

funeral manager ผู้จัดกำรศพ 

funeral manager certification หนังสือรับรองกำรเป็นผู้จัดกำรศพ 

funeral manager designation letter หนังสือระบุให้เป็นผู้จัดกำรศพ 

husband สำมี 

imam โต๊ะอิหม่ำม 

mother มำรดำ 

non work-related มิใช่เนื่องจำกกำรท ำงำน 

priest บำทหลวง 

required documents เอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรยื่น 

wife ภริยำ 
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1.5 Worker’s Compensations 
English Thai 

accident กำรประสบอันตรำย/อุบัติเหตุ 

Acknowledgement of Receipt (AR) ไปรษณีย์ตอบรับ  

annual wage declaration/report กำรรำยงำนค่ำจ้ำงประจ ำปี 

appeal ยื่นอุทธรณ์ 

appellant ผู้อุทธรณ์ 

assessment for loss of capacity  กำรประเมินกำรสูญเสียสมรรถภำพ 

attorney/donee ผู้รับมอบอ ำนำจ 

authorised person/donor ผู้มอบอ ำนำจ 

bank account บัญชีธนำคำร 

bank book/passbook สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร 

bank transfer/wire transfer กำรโอนผ่ำนบัญชีธนำคำร 

basic rate อัตรำเงินสมทบหลัก 

beneficiary ผู้รับประโยชน์ 

capitation กำรเหมำจ่ำย (ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์) 

cash เงินสด 

certificate of name change ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล 

certified true copy รับรองส ำเนำถูกต้อง 

cheque เช็ค 

compensation claim form ค ำร้องขอรับเงินทดแทน 

compensation for loss of capacity เงินทดแทนกรณีสูญเสียสมรรถภำพในกำรท ำงำน 
ของร่ำงกำย 

compensation for loss of income เงินทดแทนกำรขำดรำยได้ 

contribution เงินสมทบ 

contributory wage ค่ำจ้ำงท่ีน ำมำค ำนวณเงินสมทบ 

copy ส ำเนำ 

correct/amend/alter the decision แก้ค ำวินิจฉัย 

current account บัญชีธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน 

death กำรตำย 

degree of loss ระดับควำมสูญเสีย 

disappearance กำรสูญหำย 
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English Thai 
eligibility กำรเกิดสิทธิ 

eligible person ผู้มีสิทธิรับประโยชน์ 

employee ลูกจ้ำง 

employer นำยจ้ำง 

employer identification number หมำยเลขบัญชีนำยจ้ำง 

employment contract สัญญำว่ำจ้ำง 

enterprise/establishment สถำนประกอบกำร 

experience rate อัตรำเงินสมทบตำมค่ำประสบกำรณ์ 

fee schedule กำรจ่ำยค่ำบริกำรตำมที่เรียกเก็บ 

Fee-For-Service (FFS) กำรจ่ำยค่ำบริกำรตำมจริง 

form for (sick/personal/maternity) leave ใบลำ (ป่วย/กิจ/คลอดบุตร) 

highest minimum daily wage ค่ำจ้ำงข้ันต่ ำรำยวันสูงสุด 

high-risk industries ประเภทกิจกำรที่มีควำมเสี่ยงสูง 

house registration ทะเบียนบ้ำน 

identification card บัตรประจ ำตัวบุคคล 

injury กำรบำดเจ็บ/ควำมเสียหำย 

inpatient ผู้ป่วยใน 

Invalidity Compensation เงินทดแทนกรณีทุพพลภำพ 

letter of consent หนังสือแสดงควำมยินยอม 

loss of capacity กำรสูญเสียสมรรถภำพ 

lump-sum payment (ประโยชน์ทดแทน) แบบจ่ำยครั้งเดียว 

medical certificate ใบรับรองแพทย์ 

medical consultant ที่ปรึกษำทำงกำรแพทย์ 

medical expense ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ 

medical fee ค่ำธรรมเนียมแพทย์ 

medical procedure fee ค่ำหัตถกำร 

medical sub-committee คณะอนุกรรมกำรกำรแพทย์ 

monthly payment (ประโยชน์ทดแทน) แบบจ่ำยรำยเดือน 

nurse consultant ที่ปรึกษำทำงกำรพยำบำล 

occupational injury notification กำรแจ้งกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย 
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English Thai 
occupational medicine clinic คลินิกโรคจำกกำรท ำงำน 

occupational safety and health อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

original copy ต้นฉบับ 

outpatient ผู้ป่วยนอก 

overturn the decision กลับค ำวินิจฉัย 

payment กำรช ำระเงิน 

payroll (records) บัญชีค่ำจ้ำง 

payslip สลิปเงินเดือน 

power of attorney หนังสือมอบอ ำนำจ 

qualifying condition เงื่อนไขกำรเกิดสิทธิ 

qualifying period ระยะเวลำกำรเกิดสิทธิ 

receipt ใบเสร็จรับเงิน 

reject/dismiss the appeal ยกอุทธรณ์ 

savings account บัญชีธนำคำรประเภทออมทรัพย์ 

sickness/illness กำรเจ็บป่วย 

sign ลงลำยมือชื่อ 

signature ลำยมือชื่อ 

signed on ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญเม่ือวันที่ 

subcommittee on … คณะอนุกรรมกำรด้ำน ... 

survivors' pension บ ำนำญผู้อยู่ในอุปกำระ 

Thailand Standard Industrial Classification 
(TSIC) 

รหัสประเภทกิจกำร 

the identification number of the juristic person รหัสธุรกิจ 

uphold the decision ยืนตำมค ำวินิจฉัย 

wage ค่ำจ้ำง 

wage declaration/report กำรรำยงำนค่ำจ้ำง 

witness บุคคลรับรอง/พยำน 

work permit ใบอนุญำตกำรท ำงำน 

Workers' Compensation Act พระรำชบัญญัติเงินทดแทน 

Workers' Compensation Audit Committee คณะกรรมกำรตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน 

Workers' Compensation Committee คณะกรรมกำรกองทุนเงินทดแทน 
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English Thai 
Workers' Compensation Fund กองทุนเงินทดแทน 

Workers' Compensation Fund Contracted 
Hospital 

สถำนพยำบำลในควำมตกลงกองทุนเงินทดแทน 

Workers' Compensation Fund Medical 
Committee 

คณะกรรมกำรกำรแพทย์กองทุนเงินทดแทน 

Workers’ Compensation Fund Benefits สิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน 

work-related เนื่องจำกกำรท ำงำน 

work-related diseases โรคที่เกิดจำกกำรท ำงำน 

work-related injury กำรประสบอันตรำย/บำดเจ็บเนื่องจำกกำรท ำงำน 
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1.6 Medical Services 
1.6.1 General Terms 

English Thai 
Adjusted Relative Weight (AdjRW) ค่ำน้ ำหนักสัมพัทธ์ปรับตำมวันนอน 

ดชันีท่ีแสดงรูปแบบกำรใช้ทรัพยำกรเตียง 
ของโรงพยำบำลในกำรรักษำพยำบำลผู้ป่วยใน 

capitation กำรเหมำจ่ำย (ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์) 

communicable disease โรคติดต่อ 

contagious disease โรคติดต่อทำงสัมผัส 

copy of medical records ส ำเนำเวชระเบียน 

diagnosis  กำรตรวจวินิจฉัย 

Diagnosis Related Groups (DRGs) กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม 

disease โรค 

fee schedule กำรจ่ำยค่ำบริกำรตำมที่เรียกเก็บ 

Fee-For-Service (FFS) กำรจ่ำยค่ำบริกำรตำมจริง 

inpatient ผู้ป่วยใน 

long-term care กำรดูแลระยะยำว 

medical certificate ใบรับรองแพทย์ 

medical records เวชระเบียน 

medical services กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ 

Non-Communicable Diseases (NCDs) โรคไม่ติดต่อ 

Outlier Reimbursement Schedule (ORS) กำรชดเชยค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์สูงเกินปกติ 

outpatient ผู้ป่วยนอก 

private hospital สถำนพยำบำลของเอกชน 

public hospital สถำนพยำบำลของรัฐ 

sexual transmitted disease โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 

symptom อำกำร 

treatment  กำรรักษำโรค 

underlying disease โรคประจ ำตัว 
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1.6.2 Degree of Symptoms and Diseases 
English Thai 

acquired immune deficiency syndrome (AIDs) โรคเอดส์ 

acute เฉียบพลัน 

acute gastroenteritis ล ำไส้อักเสบเฉียบพลัน 

acute renal failure ไตวำยเฉียบพลัน 

acute respiratory distress syndrome ภำวะทำงเดินหำยใจล้มเหลวเฉียบพลัน 

burns แผลไหม้  

cancer โรคมะเร็ง 

cerebrovascular accident โรคทำงหลอดเลือดสมอง 

chronic renal failure ไตวำยเรื้อรัง 

congestive heart failure หัวใจวำย 

deformities กำรผิดรูป 

degree of symptoms ระดับควำมรุนแรงของควำมเจ็บป่วย 

disease โรค 

dyslipidaemia โรคไขมันในเลือดสูง 

emphysema โรคถุงลมโป่งพอง 

end-stage renal disease โรคไตวำยเรื้อรังระยะสุดท้ำย 

fracture กำรแตกหักของกระดูก 

herniated nucleus pulposus หมอนรองกระดูกเคลื่อน 

human immunodeficiency virus (HIV) เชื้อไวรัส HIV 

hypertension โรคควำมดันโลหิตสูง 

immunodeficiency  ภำวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

intra cerebral haemorrhage เลือดออกในสมอง 

mellitus diabetes โรคเบำหวำน 

mild ไม่รุนแรง 

moderate รุนแรงปำนกลำง 

severe รุนแรงมำก 

swelling อำกำรบวม  

urgent/emergency ฉุกเฉิน 
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1.6.3 Diagnosis and Treatment 
English Thai 

biopsy  กำรตรวจชิ้นเนื้อ 

caesarean section กำรผ่ำคลอด 

cardio-pulmonary resuscitation กำรช่วยฟื้นชีพ  

diagnosis กำรตรวจวินิจฉัย 

electrocardiography (ECG/EKG) กำรตรวจคลื่นไฟฟ้ำหัวใจ 

endotracheal tube กำรใส่ท่อช่วยหำยใจทำงหลอดลม 

exploratory laparotomy กำรผ่ำเข้ำไปในช่องท้อง 

intravenous anaesthesia กำรวำงยำสลบทำงหลอดเลือด 

nasogastric tube กำรใส่สำยยำงทำงจมูกถึงกระเพำะ 

orthopaedic ศัลยกรรมกระดูก 

spinal block กำรฉีดยำระงับควำมรู้สึกทำงไขสันหลัง 

treatment กำรรักษำโรค 

tubal resection กำรท ำหมัน 
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1.6.4 Medical Records 
English Thai 

blood pressure ควำมดันโลหิต 

body weight น้ ำหนัก 

chief complaint (CC) อำกำรส ำคัญท่ีมำโรงพยำบำล 

family history (FH) โรคทำงกรรมพันธุ์  
กำรเจ็บป่วยของคนในครอบครัว 

general appearance  ลักษณะภำยนอกท่ัวไป 

height ส่วนสูง 

history of present illness (HPI) ประวัติปัจจุบัน 

impression กำรวินิจฉัยแรกรับ 

medical prescription เอกสำรที่แพทย์เขียนให้เภสัชกร 

medical records-related terms ศัพท์ที่ใช้ในกำรบันทึกประวัติ 

past medical history (PMH) ประวัติอดีต 

personal history/patient profile ประวัติส่วนตัว 

physical examination กำรตรวจร่ำงกำย 

pulse rate อัตรำชีพจร 

respiratory rate อัตรำกำรหำยใจ 

social history ภำวะสังคมผู้ป่วย/อำชีพ 

temperature อุณหภูมิ 

vital signs สัญญำณชีพ 
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1.6.5 Hospital Departments 
English Thai 

anaesthesia department แผนกวิสัญญี 

ear nose and throat department แผนกหู คอ จมูก 

emergency room ห้องฉุกเฉิน 

inpatient department แผนกรักษำผู้ป่วยใน 

intensive care unit แผนกรักษำผู้ป่วยหนัก 

laboratory department แผนกห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์  

labour room ห้องคลอด 

medicine department แผนกอำยุรกรรม 

obstetric gynaecology department แผนกสูตินรีเวช 

operating room ห้องผ่ำตัด 

ophthalmology department แผนกจักษุ 

outpatient department แผนกผู้ป่วยนอก 

paediatrics department แผนกกุมำรเวช 

pharmaceutical department แผนกเภสัชกรรม 

psychology department แผนกจิตเวช 

radiology department แผนกรังสี  

rehabilitation department แผนกเวชศำสตร์ฟื้นฟู 

surgical department แผนกศัลยกรรม 
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1.7 Rehabilitation 
1.7.1 General Terms 

English Thai 
certificate of skill standards หนังสือรับรองมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 

comprehensive rehabilitation กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพแบบครบวงจร 

Department of Skill Development (DSD) กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

disability ควำมพิกำร 

former employer นำยจ้ำงเดิม 

individual planning กำรวำงแผนกำรฟ้ืนฟูเป็นรำยบุคคล 

International Abilympic กำรแข่งขันฝีมือคนพิกำรนำนำชำติ 

invalidity ทุพพลภำพ 

Khunakorn Foundation under the Royal 
Patronage of Her Royal Highness Princess Maha 
Chakri Sirindhorn 

มูลนิธิคุณำกรในพระรำชูปถัมภ์ของ 
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี 

medical rehabilitation กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์ 

National Abilympic กำรแข่งขันฝีมือคนพิกำรแห่งชำติ 

national skill standard มำตรฐำนฝีมือแรงงำน 

National Skill Standard Testing กำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ 

National Skill Standard Testing for Rehabilitant กำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนคนพิกำร 

new employer นำยจ้ำงใหม่ 

occupational health อำชีวอนำมัย 

occupational therapist นักกิจกรรมบ ำบัด 

person with disabilities คนพิกำร 

psychological rehabilitation กำรฟ้ืนฟูด้ำนจิตใจ 

psychologist นักจิตวิทยำ 

psychosocial rehabilitation กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนจิตใจและสังคม 

rehabilitant ผู้เข้ำรับกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ 

rehabilitant-caring standard มำตรฐำนกำรดูแลผู้รับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ 

rehabilitation กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ 

rehabilitation medicine equipment วัสดุอุปกรณ์ด้ำนเวชศำสตร์ฟ้ืนฟู 

rehabilitation sub-committee คณะอนุกรรมกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำน 
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English Thai 
Skill Standard Testing Centre ศูนย์ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 

universal design อำรยสถำปัตย์ 

vocational rehabilitation กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนอำชีพ 

wage rates by skill standards อัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7.2 Type of Disabilities 
English Thai 

autism ควำมพิกำรทำงออทิสติก 

hearing or communication disability ควำมพิกำรทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำย 

intellectual disability ควำมพิกำรทำงสติปัญญำ 

learning disability ควำมพิกำรทำงกำรเรียนรู้ 

mental or behaviour disability ควำมพิกำรทำงจิตใจหรือพฤติกรรม 

physical or locomotion disability ควำมพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย 

type of disabilities ประเภทของควำมพิกำร 

visual disability ควำมพิกำรทำงกำรเห็น 
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1.7.3 Occupational Rehabilitation 
English Thai 

agricultural work งำนเกษตร 

clerical work  งำนส ำนักงำน 

dressmaking งำนตัดเย็บเสื้อผ้ำ 

electrical  work งำนไฟฟ้ำ 

electronics work งำนช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 

food and nutrition course งำนอำหำรและโภชนำกำร 

handicraft  work งำนสิ่งประดิษฐ์ 

labour market ตลำดแรงงำน 

machine tool work  งำนเครื่องมือกล 

metal work งำนช่ำงโลหะ 

on the job training กำรพัฒนำผ่ำนกำรปฏิบัติงำนจริง 

printing work งำนพิมพ์ 

refrigeration and air conditioning work งำนเครื่องท ำควำมเย็นและปรับอำกำศ 

return to work กลับเข้ำท ำงำน 

self-employment อำชีพอิสระ 

small-engine work งำนเครื่องยนต์เล็ก 

vocational guidance กำรแนะแนวด้ำนอำชีพ 

vocational training programme หลักสูตรฝึกอำชีพ 

vocational training rehabilitation กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนอำชีพ 

wood work  งำนไม้ 

wood-craft work งำนช่ำงหัตถกรรมไม้ 

work preparation programme หลักสูตรฝึกเตรียมเข้ำท ำงำน 
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1.7.4 Occupational Diseases and Injuries 
English Thai 

bone fracture กระดูกหัก 

brain injury อำกำรบำดเจ็บทำงสมอง 

cardiovascular diseases โรคหัวใจและหลอดเลือด 

cerebrovascular accident โรคหลอดเลือดสมอง 

eye injury อำกำรบำดเจ็บทำงตำ 

hand injury อำกำรบำดเจ็บทำงมือ 

heavy metal poisoning โรคพิษจำกสำรโลหะหนัก 

impairment กำรสูญเสียสมรรถภำพ 

muscle weakness กล้ำมเนื้ออ่อนแรง 

musculoskeletal injuries กำรบำดเจ็บของกล้ำมเนื้อ กระดูก และข้อ 

nerve injury กำรบำดเจ็บเส้นประสำท 

neurotoxic disorders ภำวะเป็นพิษต่อระบบประสำท 

occupational cancers โรคมะเร็งจำกกำรประกอบอำชีพ 

occupational diseases โรคจำกกำรประกอบอำชีพ 

occupational diseases and work-related injuries โรคและอำกำรบำดเจ็บจำกกำรท ำงำน 

occupational hearing loss ภำวะกำรได้ยินเสื่อมจำกกำรท ำงำน 

occupational lung diseases โรคปอดจำกกำรประกอบอำชีพ 

occupational skin diseases โรคผิวหนังจำกกำรประกอบอำชีพ 

pesticide poisoning โรคพิษจำกสำรก ำจัดศัตรูพืช 

psychological disorders and work stress ปัญหำสุขภำพจิตและควำมเครียดจำกกำรท ำงำน 

spinal cord injury บำดเจ็บไขสันหลัง 

work-related diseases โรคที่เก่ียวเนื่องกับกำรท ำงำน 
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1.7.5 Organs 
English Thai 

abdomen ท้อง 

arm ต้นแขน 

calf น่อง 

ear ห ู

elbow ข้อศอก 

face หน้ำ 

fingers นิ้วมือ 

foot เท้ำ 

forearm ปลำยแขน 

hand มือ 

head ศีรษะ 

heel ส้นเท้ำ 

hip สะโพก 

knee เข่ำ 

leg ปลำยขำตั้งแต่หัวเข่ำถึงตำตุ่ม 

limbs extremities แขนขำ 

lower abdomen ท้องน้อย 

lower extremities ขำ (ปลำยสุด) 

mouth ปำก 

neck คอ 

nose จมูก 

organs อวัยวะ/ส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย 

palm ฝ่ำมือ 

pelvis or pelvic เชิงกรำน 

shin หน้ำแข้ง 

thigh ต้นขำ 

thorax/chest อก 

thumb นิ้วหัวแม่มือ 

toes นิ้วเท้ำ 
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English Thai 
trunk ล ำตัว 

upper extremities แขน 

wrist ข้อมือ 
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1.7.6 Assistive Devices 
English Thai 

above elbow prosthesis แขนเทียมส ำหรับผู้ถูกตัดแขนผ่ำนกระดูกต้นแขน 

above knee prosthesis ขำเทียมแบบเหนือเข่ำ 

ankle disarticulation prosthesis ขำเทียมส ำหรับผู้ถูกตัดขำผ่ำนข้อเท้ำ  

ankle foot orthosis อุปกรณ์ประคองข้อเท้ำ 

anterior wheel walker ที่ช่วยฝึกเดินแบบมีล้อขนำดกลำง 

arm sling สำยคล้องแขน 

assistive devices เครื่องช่วยต่ำง ๆ ในกำรท ำกิจกรรม 

axillary crutch ไม้ค้ ำยันรักแร้ 

below elbow prosthesis แขนเทียมระดับใต้ศอก 

below knee prosthesis ขำเทียมแบบใต้เข่ำ 

binocular แว่นตำขยำยภำพแบบสองตำ 

brace โลหะดำมขำ 

cane ไม้เท้ำ 

cast เฝือก 

collar ปลอกคอ 

corneal prosthesis กระจกตำด ำเทียม 

cosmetic type (above/below elbow prosthesis) (แขนเทียม) ประเภทสวยงำม  

crutches ไม้ค้ ำยัน 

distance eyeglasses แว่นตำส ำหรับมองไกล 

elastic bandage ผ้ำพันแผลชนิดผ้ำยืด 

elbow disarticulation prosthesis แขนเทียมส ำหรับผู้ถูกตัดแขนผ่ำนข้อศอก 

elbow support อุปกรณ์พยุงข้อศอก 

endoskeleton prosthesis ขำเทียมแกนใน  
ขำเทียมทีใ่ช้แกนขำเป็นโลหะ หรอืพลำสติกเป็นแกน  
นอกจำกน้ีสำมำรถใช้งำนแบบเปลอืย  
หรือหุ้มด้วยโฟมเพื่อควำมสวยงำมก็ได้ 

exoskeleton prosthesis ขำเทียมแกนนอก  
เป็นระบบขำเทียมใช้ไม้ หรือโฟมอัดแน่นเป็นแกนขำ  
และหุ้มด้วยพลำสติกเรซิน เพ่ือป้องกันกำรสึกกร่อน 
และให้สวยงำมคลำ้ยขำจริง 

eye prosthesis ลูกตำเทียมท ำด้วยพลำสติก 

finger prosthesis กำยอุปกรณ์เทียมทดแทนนิ้วมือ 
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English Thai 
forequarter amputation prosthesis แขนเทียมส ำหรับผู้ถูกตัดแขนร่วมกับเอำกระดูกสะบัก

และกระดูกไหปลำร้ำออกไปด้วย 1 ข้ำง 
functional type (above/below elbow 
prosthesis) 

(แขนเทียม) ประเภทใช้งำนได้  

hand prosthesis มือเทียม นิ้วเทียม 

hard contact lens เลนส์สัมผัส ชนิดแข็ง 

hemipelvectomy prosthesis ขำเทียมส ำหรับผู้ถูกตัดขำและเอำกระดูกเชิงกรำน
ออกไปด้วย 1 ข้ำง  

hip disarticulation  prosthesis ขำเทียมส ำหรับผู้ถูกตัดขำผ่ำนข้อสะโพก  

humeral-neck amputation แขนเทียมส ำหรับผู้ถูกตัดแขนผ่ำนกระดูกต้นแขนที่คอ
กระดูกต้นแขน 

integrated orbital implant วัสดุใส่หนุนรับลูกตำเทียมชนิดมีรูพรุน 

ischium tuberosity เบ้ำรับน้ ำหนักที่กระดูกก้นกบ 

joint ข้อต่อ (กระดูก)  

knee disarticulation prosthesis ขำเทียมส ำหรับผู้ถูกตัดขำผ่ำนข้อเข่ำ  

knee pad ที่คลุมเข่ำ 

knee-orthosis โลหะดำมขำภำยนอก 

lower-extremity orthosis กำยอุปกรณ์ส ำหรับรยำงคล์่ำง 

lumbosacral support เฝือกพยุงระดับเอว 

near eyeglasses แว่นตำส ำหรับมองใกล้ 

orbital implant for orbit วัสดุเสริมกระดูกเบ้ำตำ 

orthosis (lower extremity) โลหะ/หรือพลำสติกดำมขำภำยนอกไม่รวมรองเท้ำ 

orthosis (upper extremity) โลหะ/พลำสติกดำมแขนภำยนอก 

partial foot prosthesis กำยอุปกรณ์เทียมทดแทนบำงส่วนของเท้ำ 

partial hand prosthesis กำยอุปกรณ์เทียมทดแทนบำงส่วนของมือ 

pick-up-walker เครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขำ 

posterior wheel walker เครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขำ มีล้อ 

pressure garment ผ้ำยืดที่ตัดเพ่ือกดรัดบำดแผล 

prosthesis (lower extremity) ขำเทียม 

prosthesis (upper extremity) แขนเทียม 

prosthesis foot เท้ำเทียม 

prosthetics and orthotics กำยอุปกรณ์เทียมและอุปกรณ์เสริม 
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English Thai 
rigid gas permeable lens เลนส์สัมผัส ชนิดครึ่งนุ่มครึ่งแข็ง 

shank แกนขำเป็นส่วนต่อระหว่ำงเท้ำเทียมและเบ้ำขำ 

single joint orthosis อุปกรณ์พยุงข้อ 

sling ผ้ำคล้องแขน 

socket เบ้ำ  
ส่วนท่ีใช้คลุมตอขำไว้ เป็นส่วนท่ีจะยึดขำเทียมไว้กับตอขำ 

soft contact lens เลนส์สัมผัส ชนิดนิ่ม 

speaking valve ฝำครอบช่วยพูด 

special glasses แว่นกรองแสงส ำหรับผู้มีสำยตำเลือนรำง 

spinal orthosis อุปกรณ์พยุงแกนล ำตัว 

splint เครื่องดำม 

suspension foot ที่ยึดขำเทียม 

through-elbow  prosthesis แขนเทียมระดับข้อศอก  

through-knee  prosthesis ขำเทียมระดับข้อเข่ำ 

toe prosthesis กำยอุปกรณ์เทียมทดแทนนิ้วเท้ำ 

transfemoral prosthesis ขำเทียมส ำหรับผู้ถูกตัดขำผ่ำนกระดูกต้นขำ  

transhumeral prosthesis แขนเทียมส ำหรับผู้ถูกตัดแขนผ่ำนกระดูกต้นแขน  

transradial prosthesis แขนเทียมส ำหรับผู้ถูกตัดแขนผ่ำนกระดูกปลำยแขน  

transtibial prosthesis ขำเทียมส ำหรับผู้ถูกตัดขำผ่ำนกระดูกหน้ำแข้ง  

true shoulder disarticulation prosthesis แขนเทียมส ำหรับผู้ถูกตัดแขนผ่ำนข้อไหล่ 

upper-extremity orthosis กำยอุปกรณ์ส ำหรับแขน 

walker อุปกรณ์ช่วยเดิน/โครงช่วยพยุงตัว 

walking aids เครื่องช่วยเดิน 

wrist disarticulation  prosthesis แขนเทียมส ำหรับผู้ถูกตัดแขนระดับข้อมือ 
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1.7.7 Medical Rehabilitation 
English Thai 

above elbow amputation กำรตัดแขนระดับเหนือข้อศอก 

above knee amputation กำรตัดขำระเหนือดับเข่ำ 

Activities of Daily Living ( ADLs) กำรด ำเนินกิจวัตรประจ ำวัน 

activities of daily living training กำรฝึกทักษะกำรดูแลตนเองและกิจวัตรประจ ำวัน 

adhesive bandage พลำสเตอร์ปิดแผล 

alcohol แอลกอฮอล์ 

ambulance รถพยำบำล 

ambulation กำรฝึกเคลื่อนที่ไปมำ กำรให้ลุกจำกเตียง 

ammonia แอมโมเนีย 

amputation กำรตัดอวัยวะออก 

antibiotic ยำปฏิชีวนะ 

assistive & adaptive devices design and/or 
fabrication 

กำรออกแบบ ดัดแปลง และจัดท ำอุปกรณ์ 
เครื่องช่วยในกำรท ำกิจกรรมกำรด ำเนินชีวิต 

back pain ปวดหลัง 

balance exercise กำรออกก ำลังเสริมกำยด้วยกำรทรงตัว 

balm ยำหม่อง 

bandage ผ้ำพันแผล 

behaviour therapy พฤติกรรมบ ำบัด 

below elbow amputation กำรตัดแขนระดับต่ ำกว่ำข้อศอก 

below knee amputation กำรตัดขำระดับใต้เข่ำลงมำประมำณ 4½-6 นิ้ว 

bilateral เกี่ยวกับสองซีกของร่ำงกำยคือ แขนหรือขำท้ังสองข้ำง 

blood pressure monitor เครื่องวัดควำมดัน 

bone fracture กระดูกหัก 

bony spur กระดูกงอก  
ภำวะที่หินปูนเกำะกระดูก เกิดได้เมื่อกระดูกเสียหำย  
เช่น แตก หัก ซึ่งร่ำยกำยจะดึงแคลเซียมไปซ่อมแซม 
กระดูกส่วนท่ีเสื่อม จนอำจพอกพูนผิดธรรมชำติ  
ท ำให้กระดูกบรเิวณนั้นเสียรูปทรง  

burn แผลไฟไหม้ น้ ำร้อนลวก 

call button ปุ่มกดเรียกพยำบำล 

clinical thermometer ปรอทวัดไข้ 
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English Thai 
cognitive function training กำรฝึกควำมสำมำรถด้ำนควำมคิดควำมเข้ำใจ 

ที่มีระเบียบ แบบแผน 
กำรฝึกท่ีเฉพำะเจำะจงกับด้ำนต่ำงๆ ของสมอง  
เช่น ควำมจ ำ ควำมใส่ใจ และภำษำ เป็นต้น 

cold pack แผ่นประคบเย็น 

contracture กำรหดตัวของกล้ำมเนื้อ 

cotton wool ส ำลี 

cryotherapy กำรบ ำบัดด้วยควำมเย็น  
วิธีกำรทำงกำยภำพบ ำบัดเพื่อรักษำกำรบำดเจ็บของเนื้อเยื่อ
ภำยในร่ำงกำยทั้งในระยะเฉียบพลัน และระยะเรื้อรัง  

depressed scar แผลเป็นที่ลึกบุ๋ม 

diagnose วินิจฉัย (โรค) 

digital amputation กำรตัดนิ้วออก 

digits amputation กำรตัดหลำยนิ้วพร้อมกัน 

discharge  ออก 

doctor/ physician หมอ 

dysfunction กำรท ำหน้ำที่ได้ไม่ปกติไม่เต็มที่ของอวัยวะ 

edema อำกำรบวม 

elbow disarticulation กำรตัดแขนระดับข้อศอก 

electrical stimulation กำรรักษำโดยกำรกระตุ้นไฟฟ้ำในทำงกำยภำพบ ำบัด  
มุ่งเน้นกระตุ้นกล้ำมเนื้อแตล่ะมดั หรือกลุ่มกล้ำมเนื้อ  
เพื่อให้เกิดกำรท ำงำนของกล้ำมเนือ้น้ัน 

electrotherapy กำรบ ำบัดด้วยไฟฟ้ำ เป็นกลุ่มที่ว่ำด้วยกำรใช้
กระแสไฟฟ้ำในกำรบ ำบัดรักษำโรค 

emergency room ห้องฉุกเฉิน 

endurance training กำรฝึกกำรเพ่ิมควำมทนทำน 
กำรฝึกเพื่อให้รำ่งกำยมีควำมทนทำนมำกขึ้น  
ออกก ำลังกำยได้นำนขึ้น และฟื้นฟรู่ำงกำยเร็วข้ึน  

examination bed เตียงตรวจโรค 

examination room ห้องตรวจโรค 

eye chart แผนภูมิวัดสำยตำ 

feeding & swallowing techniques training กำรฝึกกำรกระตุ้นกำรดูด กำรเคี้ยวและกำรกลืน ส ำหรับ
ผู้ป่วยท่ีให้อำหำรทำงสำยยำง หรือสูญเสียควำมสำมำรถในกำร
กลืน สำมำรถกลับมำเคีย้วและกลนืได้เอง 

feeding training กำรฝึกกำรรับประทำนอำหำรในผู้ป่วยบำดเจ็บที่สมอง 
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English Thai 
frozen shoulder ภำวะไหล่ติด 

gauze ผ้ำพันแผล/ผ้ำกอซ 

general occupation therapy assessment กำรประเมินทั่วไปทำงกิจกรรมบ ำบัด 

general occupational therapy assessment กำรประเมินทั่วไปทำงกิจกรรมบ ำบัด 

gentian violet ยำฆ่ำเชื้อสีม่วง 

gown เสื้อคลุมยำว 

group activity กิจกรรมกลุ่ม 

group assessment กำรประเมินพฤติกรรมกลุ่ม 

hand function training กำรฝึกทักษะกำรท ำงำนของมือ 

hand function with crossing midline movement กำรฝึกกำรท ำงำนของมือร่วมกับกำรเคลื่อนไหว 
ข้ำมแนวกึ่งกลำงล ำตัว 

hand prehension training กำรฝึกกำรหยิบจับ 

handwriting training กำรฝึกทำงกำรเขียน 

heating/hot water bag กระเป๋ำน้ ำร้อน 

height chart ที่วัดส่วนสูง 

height chart ที่วัดส่วนสูง 

hemiplegia อัมพำตครึ่งซีก 

holistic care กำรดูแลแบบองค์รวม 

home program วิธีทำงกำยภำพบ ำบัดด้วยตนเอง 

home program and education กำรให้วิธีทำงกำยภำพบ ำบัดด้วยตนเอง 
และค ำแนะน ำต่ำง ๆ 

home school workplace modification 
adaptation 

แนะน ำกำรออกแบบ ดัดแปลงและปรับปรุงสภำพบ้ำน 
โรงเรียน ที่ท ำงำน 

hospital bed เตียงคนไข้ 

hot pack แผ่นร้อน 

hydrocollator pack แผ่นประคบร้อน 

hydrotherapy ธำรำบ ำบัด 

hypertrophic scar แผลเป็นนูนเกิน  

ice massage กำรใช้น้ ำแข็งถูนวด 

impairment กำรสูญเสียสมรรถภำพ 

Increase Range of Motion of Elbow Joint with 
Continuous Passive Motion (CPM) 

กำรเพ่ิมช่วงมุมกำรเคลื่อนไหวของข้อต่อไหล่ด้วย
เครื่องช่วยกำรเคลื่อนไหวข้อเข่ำอย่ำงต่อเนื่อง 



 

161 
 

English Thai 
Increase Range of Motion of Hand and Finger 
with Continuous Passive Motion (CPM) 

กำรเพ่ิมช่วงมุมกำรเคลื่อนไหวของข้อต่อข้อมือและ 
นิ้วมือเครื่องช่วยกำรเคลื่อนไหวข้อเข่ำอย่ำงต่อเนื่อง 

injection ฉีดยำ 

Instrumental Activities of Daily Living (IADL) กำรท ำกิจวัตรประจ ำวันขั้นสูงที่ต้องใช้เครื่องมือ 

Intensive Care Unit (ICU Room) ห้องผู้ป่วยหนัก 

Intensive Care Unit (ICU) ห้องผู้ป่วยหนัก 

knee disarticulation กำรตัดขำระดับเข่ำ 

limited range of motion กำรจ ำกัดกำรเคลื่อนไหวข้อต่อ 

lower extremity amputation ขำขำด 

male nurse บุรุษพยำบำล 

mask ผ้ำปิดจมูกและปำก 

massage กำรนวด 

medical check-ups ตรวจสุขภำพ 

medical examination กำรที่แพทย์ท ำกำรตรวจร่ำงกำยคนไข้ 
เพ่ือระบุและบ่งปัญหำของโรค 

medical rehabilitation กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์  

medication กำรรักษำด้วยยำ 

mercurochrome ยำแดง 

microwave diathermy เครื่องรักษำด้วยคลื่นไมโครเวฟ 

motor movement control training กำรฝึกกำรควบคุมกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย 

muscle paralysis อัมพำตกล้ำมเนื้อ 

muscle spasm ภำวะกล้ำมเนื้อหดเกร็ง 

muscle weakness กล้ำมเนื้ออ่อนแรง 

numbness อำกำรชำ 

nursing and referral system service งำนพยำบำลและระบบบริกำรส่งต่อผู้ป่วย 

occupational therapy กิจกรรมบ ำบัด 

occupational therapy counselling กำรให้ค ำปรึกษำทำงกิจกรรมบ ำบัด 

operate ผ่ำตัด 

operating room ห้องผ่ำตัด 

operating room ห้องผ่ำตัด 

oro-facial motor skill function training กำรฝึกทักษะกล้ำมเนื้อใบหน้ำและช่องปำก 
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English Thai 
oromuscular function training กำรฝึกกล้ำมเนื้อปำกและคอ 

orthotic upper extremities training กำรฝึกกำรใช้เครื่องดำมแขนและมือ 

pain อำกำรปวด 

pain/hypersensitivity กำรเจ็บหรือเสียว 

paralysis อัมพำต 

paraplegia อัมพำตครึ่งล่ำงเนื่องจำกกำรบำดเจ็บไขสันหลัง 

patient ผู้ป่วย/คนไข้ 

perception and learning training กำรฝึกควำมสำมำรถด้ำนกำรรับรู้และกำรเรียนรู้ 

perception/cognition training กำรฝึกกำรรับรู้และเรียนรู้/สมอง 

physical modality เครื่องมือทำงกำยภำพบ ำบัด 

physical therapy กำยภำพบ ำบัด 

pill ยำเม็ด 

plastic surgery ศัลยกรรมตกแต่ง 

postoperative หลังกำรผ่ำตัด 

Povidone Iodine ยำใส่แผลสด 

preoperative ก่อนผ่ำตัด 

pre-prosthesis training กำรฝึกเตรียมก่อนใส่แขนเทียม 

prescription ใบสั่งยำ 

pre-speech training กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรฝึกพูด 

prosthesis checkout (upper extremities) กำรตรวจสอบแขนเทียม 

prosthesis training (upper extremities) กำรฝึกแขนเทียม 

prosthetic upper extremities training กำรฝึกกำรใช้แขนเทียมและมือเทียม 

psychosocial ADLs skills กิจกรรมทำงจิตสังคมของกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 

pulse อัตรำกำรเต้นของหัวใจ 

range of motion พิสัยของข้อ  
กำรเคลื่อนไหวหรือควำมสำมำรถที่จะเคลื่อนไหว 
ที่ข้อตำมแนวกำรเคลื่อนไหวท่ีข้อใดข้อหนึ่ง  

registered nurse พยำบำลวิชำชีพ 

respirator เครื่องช่วยหำยใจ 

rubber hammer ค้อนยำง 

scar แผลเป็น 
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English Thai 
scar adhesion/ contraction แผลเป็นหดรั้ง 

scar contracture แผลเป็นที่มีกำรหดรั้ง 

self-care กำรดูแลตนเอง 

sensory desensitisation training กำรฝึกกำรลดกำรรับควำมรู้สึกท่ีไวกว่ำปกติ 

sensory integrative therapy กำรฝึกกำรผสมผสำนกำรรับควำมรู้สึก 

sensory re-education training กำรฝึกกำรเรียนรู้กำรรับควำมรู้สึกใหม่ 

shock wave therapy เครื่องรักษำด้วยคลื่นช็อกเวฟ 

short wave diathermy เครื่องรักษำด้วยไฟฟ้ำชนิดคลื่นสั้น 

shoulder disarticulation กำรตัดแขนระดับไหล่ 

social skill training กำรฝึกทักษะทำงสังคม 

splints and/or fabrication, dynamic and static 
splint 

กำรออกแบบ ดัดแปลงและจัดท ำอุปกรณ์ประคอง 
และอุปกรณ์ดำม 

standardised occupational therapy assessment กำรประเมินมำตรฐำนทำงกิจกรรมบ ำบัด 

static/dynamic balance training กำรฝึกกำรทรงตัวแบบอยู่นิ่ง/แบบเคลื่อนไหว 

stethoscope หูฟังของแพทย์ 

stump ตอ/โคนตัด 

swelling กำรบวม 

Syme’s amputation กำรตัดขำระดับข้อเท้ำ 

syringe กระบอกฉีดยำ 

tape เทปพันแผล 

task and activity for behavioural modification กิจกรรมกำรท ำงำนเพ่ือปรับพฤติกรรม 

therapeutic exercise กำรออกก ำลังกำยเพ่ือกำรบ ำบัดรักษำ 

therapeutic heat กำรบ ำบัดด้วยควำมร้อน 

therapy counselling กำรให้ค ำปรึกษำ 

thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ 

toe disarticulation กำรตัดนิ้วเท้ำ 

tongue depressor ที่กดลิ้น 

traction กำรดึง 

treatment กำรบ ำบัด 

tweezers คีมหนีบ/แหนบ 

ultrasound กำรบ ำบัดโดยใช้อัลตรำซำวด์ 
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English Thai 
upper extremity amputation แขนขำด 

vaccine วัคซีน 

weighing scale เครื่องชั่งน้ ำหนัก/ตรำชั่ง 

work hardening program กำรฝึกจ ำลองกำรท ำงำน 

wrist disarticulation กำรตัดแขนระดับข้อมือ 

x-ray เอกซเรย์ 
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1.7.8 Abbreviations 
English Thai 

abbreviations ค ำย่อ 

abdomen (ABD) ช่องท้อง 

blood pressure (BP) ควำมดันโลหิต 

body weight (BW) น้ ำหนัก 

chief complaint (CC) อำกำรส ำคัญหรืออำกำรน ำ 

diagnosis (DX) กำรตรวจวินิจฉัย 

differential diagnosis (DDX) กำรวินิจฉัยแยกโรค 

extremity (EXT) รยำงค์ (แขน ขำ) 

family history (FH) โรคทำงกรรมพันธุ์ หรือกำรเจ็บป่วยของ 
คนในครอบครัว 

fracture (FX) กระดูกหัก 

general appearance (GA)  ลักษณะภำยนอกท่ัวไป 

Glasgow coma score (GCS) คะแนนกำรประเมินกำรตอบสนองทำงระบบประสำท 

head ear eye nose throat (HEENT) ศีรษะ หู ตำ จมูก คอ 

height (HT) ส่วนสูง 

history of present illness (HPI) ประวัติปัจจุบันในเรื่องอำกำร/ ปัญหำ 

impression (IMP) กำรวินิจฉัยแรกรับ 

intravenous fluid (IVF) สำรน้ ำทำงหลอดเลือดด ำ 

medical prescription (RX/PX) เอกสำรที่แพทย์เขียนให้เภสัชกร 
ส ำหรับกำรจัดยำดูแลรักษำคนไข้ 

neurosign (N/S) สัญญำณชีพทำงระบบประสำท 

past history (PH) ประวัติอดีต 

past medical history (PMH) ประวัติอดีตของกำรรักษำ  
รำยละเอียดกำรแพทย์ กำรผ่ำตดัในอดีต  
หรือกำรเจบ็ป่วยในอดีตทีส่ัมพันธ์กับปัจจุบัน 

physical examination (PE) กำรตรวจร่ำงกำย 

present illness (PI) ประวัติปัจจุบัน 

pulse rate (PR) อัตรำชีพจร 

respiratory rate (RR) อัตรำกำรหำยใจ 

review of system (ROS) กำรเจ็บป่วยและสุขภำพทั่วไป  
ไล่ถำมตำมระบบอวัยวะต่ำง ๆ เชน่ ระบบท่ัวไป ระบบผิวหนัง 
ระบบไหลเวยีนโลหิต ฯลฯ 
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English Thai 
social history (SH) ภำวะสังคมผู้ป่วย อำชีพ ควำมรับผิดชอบ 

ของงำนหรือลักษณะ 
temperature (T) อุณหภูมิ 

treatment (TX) กำรรักษำโรค 

underlying disease (U/D) โรคประจ ำตัว 

vital sign (V/S) สัญญำณชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7.9 Psychosocial Rehabilitation 
English Thai 

adaption/adjustment กำรปรับตัว 

admission กำรรับเข้ำ 

assessments กำรประเมินผล 

basic counselling กำรปรึกษำเป็นต้น 

case conference กำรประชุมหำรือ 

case management กำรจัดกำรรำยกรณี 

case manager ผู้จัดกำรรำยกรณี 

client  ผู้รับบริกำร 

client centre ผู้รับบริกำรเป็นศูนย์กลำง 

counselee ผู้รับกำรปรึกษำเชิงจิตวิทยำ 

counselling กำรให้ค ำปรึกษำ 

counsellor ผู้ให้ค ำปรึกษำเชิงจิตวิทยำ 

depression ภำวะซึมเศร้ำ 

discharge กำรแจ้งสิ้นสุด 

discrimination  กำรเลือกปฏิบัติ 
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English Thai 
discrimination against people with disabilities กำรกีดกันคนพิกำร 

empowerment กำรเสริมสร้ำงพลัง 

evaluation กำรประเมิน 

group counselling กำรให้ค ำปรึกษำแบบกลุ่ม 

helper ผู้ช่วยเหลือ 

individual counselling กำรให้ค ำปรึกษำรำยบุคคล 

job placement ต ำแหน่งงำน 

loss of self-esteem กำรสูญเสียควำมภำคภูมิใจตนเอง 

mental heath สุขภำพจิต 

orientation กำรปฐมนิเทศ 

psychosocial rehabilitation กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนจิตใจและสังคม 

psychotherapy จิตบ ำบัด 

self employed อำชีพอิสระ 

self esteem กำรยอมรับตัวเอง 

self-acceptance กำรยอมรับตัวเอง 

self-actualisations กำรตระหนักรู้ในตนเอง 

self-concept ควำมคิดรวบยอดของตนเอง 

social welfare สังคมสงเครำะห์ 

socialisation กำรขัดเกลำทำงสังคม 
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1.8 Information and Communication Technology (ICT) 
1.8.1 General Terms 

English Thai 
artificial intelligence (AI) ปัญญำประดิษฐ์ 

authentication กำรยืนยันตัวตน 

blockchain เทคโนโลยีที่ใช้จัดเก็บ/แลกเปลี่ยนข้อมูลซ่ึงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
เพ่ือสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือโดยไม่ต้องอำศัยคนกลำง 

cloud computing ระบบเก็บข้อมูลที่น ำเอำข้อมูลทั้งหมด 
ขึ้นไปเก็บไว้บนระบบอินเทอร์เน็ต 

cyber security ควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ 

data analytics ศำสตร์ว่ำด้วยกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ 

digital economy เศรษฐกิจดิจิทัล 
กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยกำรน ำเอำเทคโนโลยดีิจิทลั 
เข้ำมำใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพ 

digital signature ลำยมือชื่อดิจิทัล 

disruptive innovation กำรเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่ำงพลิกผัน 

disruptive technology กำรเปลี่ยนฉับพลันทำงดิจิทัล 

electronic signature ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

gateway/portal จุดต่อเชื่อมของเครือข่ำยที่ท ำหน้ำที่เข้ำสู่อินเทอร์เน็ต 

industrial revolution กำรปฏิวัติอุตสำหกรรม 

Information and Communication 
Technology (ICT) 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

Internet of things อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง  
กำรเช่ือมโยงอุปกรณ์ต่ำง ๆ สู่อินเทอร์เน็ต ท ำให้มนุษยส์ำมำรถสั่งกำรควบคุม
กำรใช้งำนอุปกรณ์ต่ำง ๆ ได้ผำ่นทำงเครือข่ำยอินเทอร์เนต็ 

machine learning ระบบที่สำมำรถเรียนรู้ได้จำกตัวอย่ำงด้วยตนเอง 
โดยปรำศจำกกำรป้อนค ำสั่งของผู้ใช้ 

Sapiens ซำเปียน  
ซอฟท์แวร์ที่ท ำงำนบนระบบปฏิบตัิกำร OS390 บนคอมพิวเตอร์เมนเฟรม  
เป็นระบบกำรจัดเก็บและประมวลผลข้อมลูที่ใช้ภำยในส ำนักงำนประกันสังคม 

technological disruption กำรปฏิรูปเทคโนโลยีให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ 

 
  



 

169 
 

1.8.2 Software Development 
English Thai 

deploy on production กำรลง/โอนย้ำยระบบที่พัฒนำและผ่ำนกำรทดสอบขึ้นบน Server  
เพ่ือใช้งำนจริงโดยทุกคนที่มีสิทธิ์สำมำรถเข้ำถึงได้ 

requirement สิ่งที่ต้องกำรให้มีในระบบ  
เช่น ฟังก์ชันกำรท ำงำนของระบบ ขนำดของระบบ เป็นต้น  
สิ่งที่ต้องมีเพื่อให้ระบบสำมำรถท ำงำนได ้

software development กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ 

Software Development Life Cycle 
(SDLC) 

ขั้นตอนในกำรพัฒนำระบบ ตั้งแต่เริ่มท ำจนสิ้นสุดกระบวนงำน 

Software Requirement 
Specification (SRS) 

เอกสำรที่ระบุขอบเขตกำรท ำงำนของระบบว่ำจะท ำอะไรบ้ำง 

stakeholder คน/กลุ่มคน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือใช้งำน ระบบ ซึ่งอำจจะมี 
ทั้งบุคลำกรที่มำจำกภำยในองค์กรเองและนอกองค์กร 
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1.8.3 Computer Usage 
English Thai 

backup กำรส ำรองข้อมูลจำกท่ีหนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง เพ่ือท ำส ำเนำข้อมูล 
และเพ่ือหลีกเลี่ยงควำมเสียหำยของข้อมูลต้นฉบับ 

batch processing กำรประมวลผลแบบกลุ่ม  
เป็นกำรรวบรวมข้อมลูทั้งหมดไว้ดว้ยกันก่อน แล้วจึงประมวลผลทีเดยีว  
(ส่วนมำกมักท ำเป็นรอบ ๆ เมื่อระบบปิด) ซึ่งจะแตกต่ำงจำก 
กำรประมวลผลแบบ real-time ที่จะท ำกำรประมวลผลทันที 

Central Processing Unit (CPU) หน่วยประมวลผลกลำง  
มีหน้ำที่ประมวลผลค ำสั่งที่ไดร้ับมำ ตลอดจนควบคุมทรัพยำกร 
ที่มีอยู่ ให้สำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 

chatbot ซอฟต์แวร์ที่พัฒนำขึ้นมำเพ่ือช่วยตอบกลับกำรสนทนำ 
ผ่ำนข้อควำมหรือเสียงแบบอัตโนมัติและรวดเร็ว 

control panel โปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) กลุ่มหนึ่ง ที่ใช้ใน 
กำรก ำหนดค่ำกำรท ำงำนเกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือส่วนต่ำงๆ  
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตำมที่ผู้ใช้ต้องกำร เช่น  
จอภำพ เมำส์ แป้นพิมพ์ หน่วยควำมจ ำ ระบบเครือข่ำย ฯลฯ 

data storage อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เช่น hard disk หรือ flash drive 

firewall เทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันผู้บุกรุก  
ป้องกันผู้บุกรุกทั้งจำกอินเทอร์เนต็และเครือข่ำยอื่น ๆ ไม่ให้เข้ำถึง 
ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ โดยกำรกรองข้อมูลทั้งหมดที่ไหลเข้ำหรือออกจำก 
เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งไปสู่อีกเครือ่งหนึ่ง โดยกำรควบคุมนีจ้ะเป็นไปตำม 
นโยบำยกำรรักษำควำมปลอดภัยของเครือข่ำยนั้น 

Graphic Processing Unit (GPU) หน่วยประมวลผลที่เก่ียวข้องกับกรำฟิก 

hardware เครื่องมือ เครื่องจักร ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่สำมำรถมองเห็น 
และจับต้องได้ ในระบบคอมพิวเตอร์นั้น 

internet ระบบเครือข่ำยภำยนอก ซึ่งมีขนำดใหญ่มำก เป็นกำรเชื่อมต่อระหว่ำง
เครือข่ำยหลำยๆ เครือข่ำยทั่วโลก 

Internet Protocol Address (IP 
address) 

หมำยเลขประจ ำเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง 
ภำยใต้ระบบเครือข่ำย 

intranet ระบบเครือข่ำยภำยในองค์กร ซึ่งมีเฉพำะคนในองค์กรเท่ำนั้น 
ทีม่ีสิทธิเข้ำถึงได้ 

mainframe เครื่องคอมพิวเตอร์ขนำดใหญ่ที่มีสมรรถนะสูง มีหน่วยควำมจ ำ 
และพลังประมวลผลทีเ่หมำะกับกำรใช้งำนที่ต้องกำรประมวลผลข้อมูล
ปริมำณมำก เช่น งำนธนำคำร งำนวิทยำศำสตร์  
งำนวิศวกรรม ฯลฯ 

mobile application โปรแกรมประยุกต์/ระบบส ำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
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English Thai 
Operating System (OS) ระบบปฏิบัติกำร ที่ท ำหน้ำที่ควบคุมกำรท ำงำนของ hardware 

ทั้งหมดรวมทั้งกำรท ำงำนของโปรแกรมต่ำงๆด้วย เพ่ือให้กำรท ำงำนทุก
ส่วนสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน 

Personal Computer (PC)/Desktop คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  

Random Access Memory (RAM) หน่วยควำมจ ำหลักของคอมพิวเตอร์  
มีหน้ำที่รับข้อมลูหรือชุดค ำสั่งจำกโปรแกรมประยุกต์ (application)  
ที่ก ำลังเปิดใช้งำนอยู่ แล้วส่งต่อให ้CPU น ำไปประมวลผลต่อ  
เมื่อประมวลผลเสร็จสิ้น CPU จะส่งผลลัพธ์กลับมำที ่RAM  
ก่อนท่ีจะแสดงผลลัพธ์ออกมำผ่ำนทำง application ผ่ำนทำงหน้ำจอ 

Read-only Memory (ROM) หน่วยควำมจ ำลักษณะหนึ่งที่ใช้ในกำรอ่ำนข้อมูล 

software ชุดค ำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้ควบคุมกำรท ำงำนของคอมพิวเตอร์ 
ที่เขียนขึ้นโดยภำษำคอมพิวเตอร์จำกนักเขียนโปรแกรม 

storage หน่วยเก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์  
เป็นหน่วยควำมจ ำที่สำมำรถเก็บข้อมูลไวไ้ด้ โดยไม่ต้องมไีฟฟ้ำหล่อเลี้ยง  
(สำมำรถปดิเครื่องได้) โดยผู้ใช้สำมำรถเรียกใช้งำนข้อมูลที่เก็บไวไ้ด ้ 
เมื่อท ำกำรเปดิเครื่อง 

stream processing กำรประมวลผลแบบ real-time 

Universal Serial Bus (USB) ช่องทำงกำรสื่อสำรควำมเร็วสูง ใช้ส ำหรับต่อพ่วงอุปกรณ์อ่ืน 

web application โปรแกรมประยุกต์/ระบบ ที่ถูกพัฒนำขึ้นมำ โดยผู้ใช้งำนสำมำรถ 
เข้ำผ่ำน Browser ได ้ผ่ำนกำรใช้งำน intranet หรือ internet 
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1.8.4 Data Usage 
English Thai 

Big Data ข้อมูลขนำดใหญ่ที่เกิดและไหลเข้ำสู่กำรจัดเก็บด้วยควำมรวดเร็ว  
มีรูปแบบและคุณภำพของข้อมูลที่หลำกหลำย 

Data Base Management System (DBMS) ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล 
ซอฟต์แวร์ที่สรำ้งขึ้นเพื่อรวบรวมขอ้มูลให้เป็นระบบ  
เพื่อจะได้น ำไปเกบ็รักษำ เรยีกใช้ หรือน ำมำปรับปรุงให้ทันสมยัได้ง่ำย 

data compression กำรบีบอัดข้อมูลที่ท ำให้ใช้เนื้อที่ในกำรจัดเก็บน้อยลง 

data conversion กำรแปลงข้อมูลจำกรูปแบบหนึ่งไปเป็นรูปแบบอ่ืน 

data decompression/extraction กำรขยำยข้อมูลที่ถูกบีบไว้ให้คืนขนำดเท่ำปกติธรรมดำ 

data decryption กำรถอดรหัสข้อมูล 

data encryption กำรเข้ำรหัสข้อมูล 

data governance ธรรมำภิบำลข้อมูล 
กำรก ำกับดูแลข้อมูล โดยมีกำรก ำหนดนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
อย่ำงมีระบบ ตั้งแต่กำรเกดิของข้อมูล กำรจัดเก็บ กำรวเิครำะห์ กำร
ท ำลำย  
กำรเข้ำถึง กำรรักษำควำมปลอดภยั และกำรน ำไปใช้ โดยใหค้วำมส ำคัญ 
ทั้งในมุมกระบวนกำร บุคลำกร และเทคโนโลยี 

data protection กำรคุ้มครอง/ป้องกันข้อมูล 

data warehouse/bank คลังข้อมูลที่ผ่ำนกระบวนกำรสำรสนเทศแล้ว  
และได้รับกำรออกแบบมำเพ่ือจัดเก็บข้อมูลที่ปริมำณมำก 

database ฐำนข้อมูล 
กลุ่มข้อมูลซึ่งมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกันท่ีเก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน 
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1.9 Investment 
1.9.1 General Terms  

English Thai 
acquisition กำรเข้ำซื้อกิจกำร 

active investment กำรลงทุนเชิงรุก 
นโยบำยกำรลงทุนที่หวังผลตอบแทนสูงกว่ำดัชนีอ้ำงอิง  
หรือหวังผลตอบแทนส่วนเพิ่ม ซึ่งผลตอบแทนส่วนเพ่ิมจะมำจำก 
กำรลงทุนที่แตกต่ำงจำกดัชนีอ้ำงอิง เช่น กำรเบี่ยงเบนสัดส่วนกำรลงทุน  
กำรเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่แตกต่ำงจำกดัชนีอ้ำงอิง 

alternative investment กำรลงทุนทำงเลือก 
กำรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นที่นอกเหนือจำกสินทรัพย์พ้ืนฐำน  
(traditional assets) ได้แก่ กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์โครงสรำ้งพื้นฐำน  
ทองค ำ สินทรัพย์นอกตลำด เป็นตน้ 

audit committee คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ผู้ที่ไดร้ับแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ให้เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะรำย 
ต้องเป็นกรรมกำรอิสระและต้องมคีุณสมบัติและหน้ำที่ในลักษณะเดยีวกับท่ีก ำหนดไว้
ในข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำคณุสมบตัิและขอบเขต 
กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรู้และประสบกำรณ ์
เพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำนควำมนำ่เชื่อถือของงบกำรเงินได้ 
รวมทั้งกำรท ำหน้ำท่ีอื่นในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ กลต. ก ำหนดใหบ้ริษัทจด
ทะเบียนแตล่ะแห่งต้องมีคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 3 คน 

benchmark ดัชนีอ้ำงอิง 
กลุ่มหลักทรัพย์อ้ำงอิงซึ่งน ำมำค ำนวณผลตอบแทนเพื่อใช้เป็นมำตรฐำน 
ในกำรเทียบวัดกับผลกำรด ำเนินงำนในกำรบริหำรจัดกำรกองทุน  
ดัชนีอ้ำงอิงเปรียบเสมือนค่ำเฉลี่ยของตลำด ดังนั้น กำรที่ผู้จัดกำรกองทุน 
สำมำรถบริหำรจัดกำรลงทุนโดยมผีลตอบแทนสูงกว่ำดัชนีอ้ำงอิง 
จึงแปลว่ำผู้จดักำรกองทุนสร้ำงผลตอบแทนสูงกว่ำผลตอบแทนเฉลีย่ของตลำด 

capital market ตลำดทุน 
แหล่งระดมเงินออมระยะยำวและให้สินเชื่อระยะยำวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ได้แก่  
เงินฝำกประจ ำ หุ้นกู ้หุ้นสำมัญ และพันธบัตรทั้งของรัฐบำลและเอกชน แบ่งเป็น  
(1) ตลำดสินเชื่อทั่วไป ประกอบดว้ย ธนำคำรพำณิชย์และบริษัทเงินทุน  
และ (2) ตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งแบ่งเป็นตลำดแรกและตลำดรอง  

cash deposit เงินฝำก 
เงินท่ีน ำไปฝำกไว้กับธนำคำรเพื่อรบัดอกเบี้ยตำมอัตรำและระยะเวลำ 
ที่ธนำคำรก ำหนดไว ้

central bank bill พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย  
ตรำสำรหนี้ที่ออกโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย พันธบัตรที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ออกอำยุต่ ำกว่ำ 1 ปี จะเรียกว่ำ พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทยระยะสั้น (central 
bank bill: CB) พันธบัตรที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยออก 
อำยุมำกกว่ำ 1 ปี จะเรียกว่ำ พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทยระยะยำว  
(Bank of Thailand Bond: BOT Bond) 
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English Thai 
commission ค่ำธรรมเนียมในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ 

ผู้ลงทุนจะต้องช ำระให้แก่บริษัทท่ีเป็นนำยหน้ำในอัตรำทีต่กลงกัน 
ระหว่ำงลูกค้ำและบริษัท แต่ต้องไม่ต่ ำกว่ำอัตรำที่คณะกรรมกำร กลต.  
ตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2555 เป็นต้นไปค่ำธรรมเนียมนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์และ
ค่ำธรรมเนียมกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ผ่ำนอินเทอรเ์น็ต 
จะเป็นแบบต่อรองกันอย่ำงเสร ี

common stock หุ้นสำมัญ 
หลักทรัพย์ที่บริษัทออกจ ำหน่ำยเพื่อระดมเงินทุนมำด ำเนินกิจกำร ผู้ถือหุ้นสำมญั 
มีสิทธิร่วมเป็นเจ้ำของบริษัทมสีิทธิออกเสียงลงมต ิในที่ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อเลือกตั้ง 
กรรมกำรบริษัทร่วมตัดสินใจในนโยบำยกำรด ำเนินงำนของบริษัทและร่วมตดัสินใจ 
ในปัญหำส ำคญัของบริษัท ผู้ถือหุน้สำมัญจะได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผล  
(dividend) และส่วนต่ำงรำคำ (capital gain) เมื่อรำคำหุ้นเพิ่มสูงขึ้นตำมศักยภำพ 
ของบริษัท และมีโอกำสไดร้ับสิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ (right) เมื่อบรษิัทเพิ่มทุน 
ขยำยกิจกำร และหำกบริษัทเลิกกจิกำร ผู้ถือหุ้นสำมัญจะได้รับส่วนแบ่งในสินทรัพย์ 
ของบริษัทจำกยอดสุทธิหลังจำกช ำระคืนเจ้ำหนี้และพันธะต่ำง ๆ หมดแล้ว  
จัดเป็นหลักทรัพย์ประเภทตรำสำรทุน 

convertible bond หุ้นกู้แปลงสภำพ  
ตรำสำรหนี้ที่บริษัทเอกชนเป็นผู้ออก เพื่อกู้เงินจำกผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนจะไดร้ับ
ดอกเบี้ยตำมอัตรำและระยะเวลำที่ผู้ออกก ำหนดไว้บนหุ้นกู ้และจะได้รับเงินต้น 
เมื่อครบอำยหุุ้นกู้ โดยสิทธิพิเศษท่ีผู้ออกให้ คือกำรให้สิทธิผูล้งทุน 
ในกำรแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัของผู้ออกได ้

corporate governance กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
ระบบท่ีจัดใหม้ีโครงสร้ำงและกระบวนกำรของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงฝ่ำยจัดกำร 
คณะกรรมกำรและผู้ถือหุ้น เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
น ำไปสู่ควำมเจริญเติบโตและเพิ่มคุณค่ำให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยำว  
โดยค ำนึงถึงผู้มสี่วนได้เสียอื่นประกอบ 

cross currency swap (CCS) สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำแลกเปลี่ยน  
กำรท ำสัญญำแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดระหว่ำงกันท้ังส่วนท่ีเป็นดอกเบี้ยและเงินต้น 
เพื่อลดควำมเสีย่งจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน 

custodian ผู้รับฝำกทรัพย์สิน 
ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินท่ีท ำหน้ำที่ดูแลและเก็บรักษำใบหุ้นและสินทรัพย์อื่น ๆ 
ให้แก่กองทุนส่วนบุคคล กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ บุคคลธรรมดำหรือบริษัท 

dealer ผู้ค้ำหลักทรัพย์ 
กำรซื้อขำยหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในนำมของตนเองเป็นทำงกำรค้ำปกต ิ
นอกตลำดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขำยหลักทรัพย ์

debenture/corporate bond หุ้นกู้ 
ตรำสำรหนี้ที่บริษัทเอกชนเป็นผู้ออก เพื่อกู้เงินจำกผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนจะไดร้ับ
ดอกเบี้ยตำมอัตรำและระยะเวลำที่ผู้ออกก ำหนดไว้บนหุ้นกู้ และจะได้รับเงินต้น 
เมื่อครบอำยหุุ้นกู ้

derivatives  ตรำสำรอนุพันธ์ 
ตรำสำรทำงกำรเงินท่ีมีลักษณะเปน็สัญญำ เพื่อตกลงซื้อขำยสินค้ำอ้ำงอิง  
(underlying asset) ในเวลำที่ก ำหนดในอนำคต โดยมูลค่ำของตรำสำรอนุพันธ ์
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English Thai 
จะขึ้นกับมูลคำ่ของสินค้ำอ้ำงอิง หำกมูลค่ำของสินคำ้อ้ำงอิงเปลี่ยนแปลงไป  
มูลค่ำของตรำสำรอนุพันธ์จะเปลี่ยนแปลงตำมไปด้วย เป็นสัญญำที่มอีำยุจ ำกัด  
คือ ข้อตกลงหรือสิทธิของผู้ซื้อสญัญำจะหมดลงเมื่อสญัญำหมดอำยุ สินค้ำอ้ำงอิง เช่น 
เงินตรำต่ำงประเทศ อัตรำดอกเบีย้ หุ้นสำมญั พันธบัตร สินค้ำโภคภัณฑ ์ 
ดัชนีรำคำหลักทรัพย์ เป็นต้น ตรำสำรอนุพันธ์ มี 4 ประเภท ได้แก ่ 
(1) สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแบบมำตรฐำน  
(2) สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแบบไมม่ำตรฐำน  
(3) ตรำสำรสิทธิที่จะซื้อหรือขำยทรัพย์สิน  
(4) สัญญำแลกเปลี่ยนสินทรัพย ์

derivatives warrant (DW) ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
ตรำสำรที่ผู้ออกใหส้ิทธ์ิกับผู้ซื้อในกำรซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์อ้ำงอิงในรำคำจ ำนวนและ
เวลำที่ก ำหนดในอนำคตโดยผู้ออก DW เป็นบุคคลที่ได้รับอนญุำตจำกส ำนักงำน กลต. 
แต่ไม่ใช่เจ้ำของบริษัทหุ้นรำคำของ DW จะอ้ำงอิงจำกรำคำ 
ของหุ้นหรือหลักทรัพย์อ้ำงอิง 

disclosure กำรเปิดเผยข้อมูล 
บริษัทจดทะเบยีนมีหน้ำที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส ำคัญต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรด ำเนินงำนข้อมลูที่อำจมผีลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
รำคำซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทหรือมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน ์
ของผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือข้อมูลที่จ ำเป็นต่อกำรตัดสินใจลงทุน 
โดยบริษัทจะต้องปฏิบตัิตำมเกณฑ์ที ่กลต.ก ำหนด เพื่อให้ผู้ลงทุน 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้องไดร้ับทรำบและใช้ประกอบกำรตดัสินใจลงทุน เช่น  
งบกำรเงิน แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ฯลฯ 

due diligence กำรตรวจสอบวิเครำะห์สถำนะของกิจกำร หรือกำรสอบทำนธุรกิจ 
กำรสอบทำนระบบงำนและกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรกองทุน  
ควำมพร้อมของบุคลำกร ระบบ และสถำนท่ีปฏิบัติงำนของ 
บริษัทจัดกำรกองทุน เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจในคุณภำพและมำตรฐำน 
ของบริษัทจัดกำรกองทุนก่อนกำรตัดสินใจลงทุน 

excess return (Alpha) ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม 
ผลตำ่งระหว่ำงผลตอบแทนของกองทุนและผลตอบแทนของดัชนีอ้ำงอิง 
เกิดจำกควำมสำมำรถในกำรบริหำรกำรลงทุนของผู้จัดกำรกองทุน 

financial instrument เครื่องมือทำงกำรเงิน  
หนังสือส ำคญัซึ่งเป็นเอกสำรสิทธิต่ำง ๆ เช่น สิทธิในกำรเป็นเจำ้ของ  
สิทธิในกำรเป็นเจำ้หนี ้สิทธิที่จะซื้อหรือขำยหลักทรัพย ์เช่น ตรำสำรหนี้  
ตรำสำรทุน และตรำสำรอนุพันธ ์เป็นต้น 

financial market ตลำดกำรเงิน 
ตลำดที่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรโอนหรือกำรเปลี่ยนมือของเงินหลกัทรัพย์ 
หรือตรำสำรทำงกำรเงินจำกบุคคลหนึ่งไปยังอีกคนหน่ึง ซึ่งเป็นกลไก 
ในกำรขับเคลื่อนธุรกรรมทำงเศรษฐกิจให้สำมำรถด ำเนินกำรไปได้อยำ่งรำบรื่น  
ทั้งนี ้ตลำดกำรเงินแบ่งเป็น 2 ตลำด คือ ตลำดเงิน และตลำดทุน  

foreign currency เงินตรำต่ำงประเทศ 

foreign exchange (FX)  กำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
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English Thai 
forwards สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแบบไม่มำตรฐำน 

สัญญำระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำยที่จะซื้อจะขำยสินค้ำอ้ำงอิง โดยตกลงรำคำกันในวันนี้  
เพื่อส่งมอบสินค้ำและช ำระเงินในอนำคต เมื่อถึงเวลำที่ก ำหนด ผู้ซื้อและผู้ขำย 
มีพันธะต้องด ำเนินกำรตำมที่ตกลงในสัญญำ โดยผูซ้ื้อและผู้ขำยสำมำรถตกลง 
ซื้อขำยสัญญำนอกตลำดที่มีกำรจดัตั้งขึ้นอย่ำงเป็นทำงกำรเรียกว่ำกำรซื้อขำยแบบ  
over-the-counter (OTC) และสำมำรถก ำหนดรำยละเอียดของสญัญำตำม 
ควำมต้องกำรระหว่ำงผู้ซื้อผู้ขำยได้เอง เช่น อำยุสัญญำ รำคำ ประเภท คุณภำพ และ
จ ำนวนของสินค้ำอ้ำงอิง 

freehold กำรลงทุนซื้ออสังหำริมทรัพย์เพ่ือให้มีกรรมสิทธิ์ในกำรครอบครอง 

fund manager ผู้จัดกำรกองทุน 
พนักงำนของบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน (บลจ.) หรือหน่วยงำนท่ีมีกำรบริหำร
กำรลงทนุท่ีไดร้ับมอบหมำยให้มีอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำรกำรลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทต่ำง ๆ ซึ่งจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร กลต. 

futures/futures contract สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแบบมำตรฐำน 
สัญญำระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำยที่จะซื้อจะขำยสินค้ำอ้ำงอิงโดยตกลงรำคำกันในวันนี ้ 
เพื่อส่งมอบสินค้ำและช ำระเงินในอนำคต เมื่อถึงเวลำที่ก ำหนด ผู้ซื้อและผู้ขำย 
มีพันธะต้องด ำเนินกำรตำมที่ตกลงในสัญญำ โดยผูซ้ื้อและผู้ขำยต้องท ำกำรซื้อขำย 
สัญญำผ่ำนตลำดอนุพันธ์ท่ีมีกำรจดัตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรและมรีำยละเอียด 
ของสัญญำ เช่น อำยุสัญญำ ประเภท คุณภำพ และจ ำนวนของสินคำ้อ้ำงอิง  
เป็นมำตรฐำนตำมที่ศูนย์ซื้อขำยอนุพันธ์ก ำหนด ผู้ซื้อและผู้ขำยจึงตกลงกัน 
เฉพำะรำคำเท่ำนั้น เนื่องจำกรำยละเอียดของสัญญำมีกำรก ำหนดไว้เป็นมำตรฐำน 
และมตีลำดอนุพันธ์รองรับ สัญญำ futures จึงสำมำรถซื้อขำยเปลี่ยนมือกัน 
ผ่ำนกลไกตลำดอนุพันธ์ก่อนสญัญำครบก ำหนดได ้ 

FX Forward 
 

สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
สัญญำซึ่งเป็นภำระผูกพันท่ีจะซื้อหรือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันท่ีในอนำคต 
บนอัตรำแลกเปลีย่นที่คู่สญัญำทั้ง 2 ฝ่ำยไดต้กลงกันไว้ในวันที่ท ำสญัญำ  
อัตรำแลกเปลี่ยนที่ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำนี ้เรียกว่ำ forward rate  
ตำมปกตสิัญญำ FX Forward จะคิดรำคำเป็นต่อ 1 หน่วยของเงินสกุลต่ำงประเทศ  
โดยผู้ท ำสัญญำจะต้องระบุว่ำต้องกำรซื้อหรือขำยเงินสกุลต่ำงประเทศจ ำนวนเท่ำไร 
ในวันท่ีเท่ำใดในอนำคต ตั้งแต่วันท่ีท ำสัญญำ ในกรณีที่ต้องกำรซื้อเงิน 
สกุลตำ่งประเทศในอนำคต (buy foreign currency forward) เมื่อถึงวันท่ีก ำหนด 
ในอนำคต ผู้ที่ซื้อเงินสกลุต่ำงประเทศจะไดร้ับเงินสกลุต่ำงประเทศตำมจ ำนวน 
ที่ต้องกำร และช ำระเงินสกลุท้องถิ่นเป็นจ ำนวนเงินตำมอตัรำแลกเปลี่ยนท่ีตกลงไว ้ 
และในกรณีที่ต้องกำรขำยเงินสกุลต่ำงประเทศในอนำคต (sell foreign currency 
forward) เมื่อถึงวันท่ีก ำหนดในอนำคต ผู้ที่ขำยเงินสกุลต่ำงประเทศจะส่งมอบ 
เงินสกุลตำ่งประเทศตำมจ ำนวนที่ต้องกำร และรับช ำระเงินสกุลท้องถิ่น 
เป็นจ ำนวนเงินตำมอตัรำแลกเปลีย่นที่ตกลงกันไว้ กำรท ำสัญญำ FX Forward จัดเป็น
กำรท ำธุรกรรมเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน เนื่องจำก 
ไม่ว่ำอัตรำแลกเปลี่ยนจริงในวันท่ีครบก ำหนดอำยุสญัญำจะเป็นเท่ำไร  
คู่สัญญำจะไดร้ับเงินตำมรำคำทีต่กลงกันไว้ (forward rate) เสมอ 

FX Swap สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
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English Thai 
กำรท ำธุรกรรมซื้อและขำยเงินสกลุต่ำงประเทศ หรือขำยและซื้อเงิน 
สกุลตำ่งประเทศในเวลำเดียวกัน ด้วยจ ำนวนเงินเท่ำกันกับคู่ค้ำคนเดียวกัน  
แต่มีก ำหนดกำรส่งมอบในเวลำที่ตำ่งกัน เช่น กำรซื้อเงินสกลุตำ่งประเทศทันที 
พร้อมท้ังขำยเงินสกุลต่ำงประเทศจ ำนวนเดียวกันนั้นในอนำคต (swap buy/sell 
foreign currency) หรือกำรขำยเงินสกุลต่ำงประเทศทันทีพร้อมท้ังขำยเงิน 
สกุลตำ่งประเทศจ ำนวนเดยีวกันนั้นในอนำคต (swap sell/buy foreign currency) 
ซึ่งคือกำรท ำธุรกรรม FX Spot เพื่อซื้อ (หรือขำย) เงินสกุลต่ำงประเทศ 
ที่อัตรำแลกเปลี่ยน ณ เวลำนั้น (spot rate) เพื่อส่งมอบทันที พร้อมกันกับกำรท ำ  
FX forward ขำตรงข้ำม เพื่อขำย (หรือซื้อ) เงินสกุลต่ำงประเทศกับคู่ค้ำคนเดมิ  
โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำ (forward rate) เพื่อส่งมอบในอนำคต  
ซึ่ง forward rate นี้ค ำนวณได้จำกส่วนต่ำงของอัตรำดอกเบีย้ของทั้ง 2 ประเทศ  
กำรธุรกรรม FX Swap เป็นกำรปอ้งกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน เนื่องจำก 
อัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำ (forward rate) ได้ถูกก ำหนดไวต้ั้งแต่วันที่ท ำสัญญำแล้ว  
ดังนั้น ไม่ว่ำอัตรำแลกเปลี่ยนจริงในวันที่ครบก ำหนดอำยสุัญญำจะเป็นเท่ำไร  
คู่สัญญำจะไดร้ับเงินตำมรำคำทีต่กลงกันไว้ (forward rate) เสมอ 

government bond พันธบัตรรัฐบำล 
ตรำสำรหนี้ที่รัฐบำลเป็นผู้ออกเพื่อกู้เงินจำกผู้ลงทุน โดยผูล้งทุนจะไดร้ับดอกเบี้ยตำม
อัตรำและระยะเวลำที่รัฐบำลก ำหนดไว้บนพันธบัตร และจะได้รับเงินต้น 
เมื่อครบอำยุพันธบัตร ซึ่งจะมีอำยขุองพันธบัตรตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยเวลำซื้อขำย 
จะเรยีกช่ือพันธบัตรรัฐบำลแตล่ะรุน่ว่ำ loan bond (LB)  

holding company บริษัทผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
บริษัทแม่ที่ถือหุ้นหรือหลักทรัพย์ทัง้หมดหรือมำกกว่ำร้อยละ 50 ของบริษัทอ่ืน 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อกำรควบคุมมำกกว่ำเพื่อกำรลงทุน 

insider trading กำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดยบุคคลภำยใน 
กำรที่บุคคลภำยในทรำบข้อมลูภำยในของบริษัทท่ียังไม่ไดม้ีกำรเผยแพร่ 
สู่สำธำรณชนและใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ 
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535 ไดม้ีข้อหำ้ม 
มิให้บุคคลภำยในใช้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ 
และก ำหนดโทษไว้ด้วย 

institutional investors ผู้ลงทุนสถำบัน  
เช่น ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน บริษัทประกนัภัย กองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร กองทนุประกันสังคม กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 

interest rate swap (IRS) สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย 
กำรท ำสัญญำแลกเปลี่ยนภำระดอกเบี้ยของกันและกันภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  
เฉพำะส่วนท่ีเป็นอตัรำดอกเบี้ยเทำ่นั้น โดยไม่แลกเปลี่ยนเงินต้น เพื่อลดควำมเสี่ยง 
จำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย โดยฝ่ำยหนึ่งจะจ่ำยอัตรำดอกเบี้ยคงท่ี  
ณ วันท่ีก ำหนด ตลอดอำยสุัญญำ ซึ่งเรียกว่ำ ผู้จ่ำยอัตรำดอกเบี้ยคงที่  
(fixed rate payer) เพื่อแลกกับกำรรับอัตรำดอกเบีย้แบบลอยตัวจำกอีกฝ่ำยหนึ่ง  
ฝ่ำยที่จ่ำยดอกเบี้ยลอยตัวนี้ เรียกว่ำ (floating rate payer)  
ซึ่งเป็นผู้รับอัตรำดอกเบี้ยคงที ่

investment กำรลงทุน 
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English Thai 
investment bank หรือ 
investment banker (IB) 

วำณิชธนกิจ หรือ วำณิชธนกร 
สถำบันทำงกำรเงินซึ่งท ำหน้ำที่ระดมเงินทุน เป็นตัวแทนซื้อขำยหลกัทรัพย์  
บริหำรกำรควบรวมและซื้อกิจกำร รวมถึงให้ค ำปรึกษำในธุรกรรมทำงกำรเงิน  
เช่น กำรปรับโครงสรำ้งหนี ้ออกแบบผลติภณัฑ์ทำงกำรเงิน กำรวิจยั เป็นต้น 

investment management 
company/asset management 
company  

บริษัทจัดกำรลงทุน 
บริษัทท่ีได้รับใบอนญุำตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจดักำรลงทุน  
โดยได้รับค่ำธรรมเนียมเป็นผลตอบแทน บริษัทจัดกำรลงทุนท ำหน้ำที่ 
บริหำรจดักำรเงินลงทุนให้กับนักลงทุน โดยอำจด ำเนินกำรในรูปแบบกองทุนรวม 
(mutual fund) หรือ กองทุนส่วนบุคคล (segregated fund) เพื่อระดมเงิน 
เข้ำกองทุนแล้วจัดสรรเงินท่ีระดมได้ไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำง ๆ ตำมที่ระบไุว ้
ในวัตถุประสงค์ของกำรจดัตั้งกองทุน บริษัทจัดกำรลงทุนช่วยให้ผูล้งทุนรำยย่อยและผู้
ลงทุนที่ไม่มีควำมรู้และทักษะดำ้นกำรลงทุนสำมำรถลงทุนได้อย่ำงมอือำชีพ  
มีกำรกระจำยกำรลงทุนและมสีภำพคล่อง 

leasehold กำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำ 
กำรลงทุนในอสังหำรมิทรัพย์โดยกำรเช่ำระยะยำว 

listed company บริษัทจดทะเบียน 
บริษัทมหำชนจ ำกัดทีม่ีคณุสมบัตติำมเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์และได้จดทะเบยีน
หลักทรัพย์กับตลำดหลักทรัพย์เพือ่ให้มีกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรพัย์ 

listed security หลักทรัพย์จดทะเบียน 
หลักทรัพย์ที่มีคณุสมบัตติำมเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด 
และได้รับกำรจดทะเบียนให้เป็นสนิค้ำเพื่อกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ 

management fee ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 
ค่ำธรรมเนียมที่บริษัทจัดกำรกองทุนเรียกเก็บจำกกองทุนรวมส ำหรบักำรท ำหน้ำท่ี
บริหำรกองทุนรวม โดยค่ำธรรมเนยีมนี้จะระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน 

mark to market ปรับมูลค่ำตำมรำคำตลำด 
กำรวัดมลูค่ำของหลักทรัพยต์ำมรำคำตลำดลำ่สุด 

merger กำรควบรวมกิจกำร 
กำรที่บริษัทตั้งแต่ 2 บริษัทข้ึนไป รวมกิจกำรเข้ำด้วยกัน โดยผลของกำรรวม 
อำจเกิดเป็นบริษัทใหม่หรือคงเหลอืเป็นบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพียงบรษิัทเดียวก็ได้ 

money market ตลำดเงิน 
ตลำดทีม่ีกำรระดมเงินทุนและกำรให้สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี  
กำรโอนเงิน กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีมีอำยุกำรไถ่ถอนระยะสั้น  
เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญำใช้เงิน และตั๋วเงินคลัง 

net asset value (NAV) มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ 
ทรัพย์สินของกองทุนรวมตำมรำคำตลำดในขณะใดขณะหนึ่งหักด้วยหนี้สิน 
ของกองทุนรวมนั้นส ำหรับมลูค่ำสนิทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (NAV per unit) 
หมำยถึงมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิหำรดว้ยจ ำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของกองทุนรวมนั้น
มูลค่ำสินทรัพยส์ุทธิต่อหน่วยลงทุนถือเป็นมูลค่ำจริงของหน่วยลงทุน  
ณ วันท่ีท ำกำรค ำนวณ กำรค ำนวณดังกล่ำวจะต้องได้รับกำรตรวจสอบ 
และให้ควำมเห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น  
ในกรณีของหุ้นสำมญั NAV จะเท่ำกับมูลค่ำตำมบญัชี 

options ตรำสำรสิทธิที่จะซื้อหรือขำยทรัพย์สิน 
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สัญญำระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำยที่ผู้ขำยสัญญำให้สิทธิแกผู่้ซื้อสญัญำในกำรที่จะซื้อ 
หรือขำยสินคำ้อ้ำงอิงตำมเงื่อนไขที่ระบุไว ้เช่น อำยุสัญญำ รำคำส่งมอบ ประเภท 
คุณภำพ และจ ำนวนของสินค้ำอ้ำงอิง ภำยในระยะเวลำที่ระบุไว ้ 
ผู้ซื้อสญัญำต้องจ่ำยเงินเพื่อซื้อสญัญำสิทธิดังกลำ่ว เรียกว่ำ ค่ำพรีเมยีม (premium)  
ให้กับผู้ขำยสญัญำเพื่อแลกกับกำรได้สิทธิในกำรซื้อหรือขำยสินค้ำอ้ำงอิงนั้น  
หำกเป็นตรำสำรที่ให้สิทธิผูซ้ื้อสัญญำในกำรซื้อสินค้ำอ้ำงอิง เรียกว่ำ  
ตรำสำรสิทธิในกำรซื้อ (call options) ถ้ำเป็นตรำสำรที่ใหส้ิทธิผู้ซื้อสัญญำ 
ในกำรขำยสินค้ำอ้ำงอิง เรียกว่ำ ตรำสำรสิทธิในกำรขำย (put options)  
ผู้ซื้อสญัญำมสีิทธิเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิกไ็ด้ แต่ผู้ขำยสญัญำมีพันธะ 
จะต้องปฏิบัตติำมสัญญำเมื่อผู้ซื้อสัญญำต้องกำรใช้สิทธิ อย่ำงไรก็ตำม 
หำกผู้ซื้อสญัญำไม่ใช้สิทธิจนกระทัง่สัญญำหมดอำย ุสัญญำจะไม่มผีลผูกพัน 
ต่อผู้ขำยอีกต่อไป 

over-the-counter (OTC) กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ที่เกิดข้ึนนอกตลำดหลักทรัพย์ 
หรือศูนย์ซื้อขำยหลักทรัพย์ 

passive investment กำรลงทุนเชิงรับ/กำรลงทุนตำมดัชนีอ้ำงอิง 
กำรลงทุนที่หวังผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีอ้ำงอิง โดยก ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนและ
หลักทรัพย์ที่ลงทุนให้เหมือนกับดชันีอ้ำงอิง 

performance attribution/ 
return attribution 

กำรวิเครำะห์ที่มำของผลตอบแทนส่วนเพิ่มว่ำเกิดขึ้นจำกสำเหตุใด โดยทั่วไป
สำมำรถแบ่งที่มำของผลตอบแทนได้ 3 ส่วนหลัก ได้แก ่
(1) ผลจำกกำรก ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนที่แตกต่ำงจำกดัชนีอ้ำงอิง  
    (asset allocation effect)  
(2) ผลจำกกำรเลือกหลักทรัพย์รำยตัวท่ีแตกต่ำงจำกดัชนีอ้ำงอิง 
    (security selection effect)  
(3) ผลจำกกำรป้องกันควำมเสี่ยงค่ำเงิน (hedging)  
    ที่แตกต่ำงจำกดัชนีอ้ำงอิง (currency effect) 

portfolio พอร์ตกำรลงทุน 
หลักทรัพย์ทั้งหมดในควำมครอบครองประกอบด้วยหลักทรัพย์จ ำนวน  
2 หลักทรัพย์ขึ้นไป โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรลงทนุ 
ด้วยกำรกระจำยลงทุนในหลักทรพัย์ต่ำง ๆ 

preferred stock หุ้นบุริมสิทธิ 
หุ้นท่ีผู้ถือหุ้นในบริษัทมีสิทธิพิเศษบำงประกำรดีกว่ำหรือด้อยกว่ำผู้ถอืหุ้นสำมัญ เช่น 
กำรไดร้ับเงินปันผลในอัตรำคงที่ สทิธิที่จะได้เกีย่วกับกำรได้รับเงินปันผล 
หรือไดร้ับเงินค่ำหุ้นคืนเมื่อเลิกบรษิัทก่อนหุ้นสำมัญ แต่ไมม่ีสิทธิในกำรออกเสียง 
ในกำรลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นประเภทนี ้
จะมีมำกน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับแตล่ะบริษัท 

primary market ตลำดแรก 
ตลำดที่ซื้อขำยหลักทรัพย์ออกใหม ่เป็นกำรซื้อขำยหลักทรัพย ์
ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพยไ์ดร้ับเงินทุนจำกผู้ซื้อหลักทรัพย์ใหม ่ในทำงเศรษฐศำสตร์ถือ
ว่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำดแรกเป็นกำรลงทุนที่แท้จริง 

private equity หุ้นนอกตลำด 
กำรลงทุนในหุ้นของบริษัทเอกชนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์ นักลงทุนจะ
ได้สิทธ์ิในกำรเป็นเจำ้ของหรือหุ้นของบริษัทน้ัน ดังนั้น หำกกิจกำรมีก ำไร  
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นักลงทุนจะไดส้่วนแบ่งจำกก ำไรของกิจกำรในรูปของเงินปันผล แต่หำกกิจกำรขำดทุน 
ผู้เป็นเจำ้ของอำจจะไม่ไดร้ับผลตอบแทนและเงินลงทุนคืน 

private markets investment กำรลงทุนนอกตลำดหลักทรัพย์ 

privatisation กำรแปรรูปรัฐวิสำหกิจ 
กำรลดสัดส่วนกำรถือครองของภำครัฐในบริษัทรัฐวิสำหกิจ โดยน ำหุน้ออกขำย 
แก่ภำคเอกชน เพื่อให้เอกชนมีสิทธิในกำรควบคุมและบริหำรมำกขึน้  
กำรด ำเนินงำนจะได้มีประสิทธิภำพและมีควำมคล่องตัวเทยีบได้กับบริษัทเอกชน 

retail investor  ผู้ลงทุนรำยย่อย 
ผู้ลงทนุรำยบคุคลที่ท ำกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพยด์้วยตนเอง 

return on investment (ROI) ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน  
กำรค ำนวณว่ำเงินท่ีลงทุนสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนกลับคืนมำได้เทำ่ไร 

risky asset สินทรัพย์เสี่ยง 

safe asset สินทรัพย์มั่นคง 

secondary market ตลำดรอง 
ตลำดที่ซื้อขำยหลักทรัพย์เก่ำหรือหลักทรัพย์ในตลำดรอง ที่ไม่ใช่กำรลงทุนแท้จริง 
เพรำะบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ไมไ่ด้รับเงินทุนจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์นั้น  
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำดรองเป็นเพียงกำรเปลี่ยนมือระหว่ำงผูถ้ือหลักทรัพย ์
สถำบันในตลำดทุน ได้แก่ ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ์บริษัทเงินทุน  
บริษัทหลักทรัพย ์ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทประกันชีวิต ฯลฯ 

securities  หลักทรัพย์ทำงกำรเงินที่สำมำรถซื้อขำยได้  
เช่น ตรำสำรหนี ้และตรำสำรทุน เป็นต้น 

Securities Depository Centre ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำรเป็นศูนย์กลำงรับฝำกและถอนหลักทรัพย์ให้สมำชิก 

securities lending กำรให้ยืมหลักทรัพย์ 
กำรโอนหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลำหนึ่งจำกผู้ใหย้ืมไปยังผู้ยมื โดยผู้ยืมตกลงว่ำ 
จะโอนหลักทรัพย์ที่ยืมคืนให้กับผู้ให้ยืมเมื่อถึงวันครบก ำหนดสัญญำ เพื่อป้องกันควำม
เสี่ยงจำกกำรที่ผู้ยมืไมส่ำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่ยืมคืนให้กับผู้ให้ยมื 
ในวันครบก ำหนดสัญญำได ้จึงมักก ำหนดให้ผู้ยมืโอนทรัพยส์ิน ซึ่งอำจเป็นเงินสดหรือ
หลักทรัพย์อื่น ๆ ตำมที่คู่สญัญำไดต้กลงกัน เพื่อวำงเป็นหลักประกันให้กับ 
ผู้ให้ยืม โดยผู้ใหย้ืมจะคืนทรัพย์สนิท่ีวำงเป็นประกันเมื่อไดร้ับหลักทรัพย์ที่ให้ยืม 
คืนจำกผู้ยมื นอกจำกน้ัน ในระหวำ่งที่ยังไม่คืนหลักทรัพย์ หำกมสีิทธิประโยชน์ใด ๆ 
เกิดขึ้นจำกหลักทรัพย์ที่ผูย้ืมได้ยืมมำ เช่น เงินปันผล สิทธิจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุน  
ผู้ยืมจะต้องชดเชยสิทธิประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ยืม 

state enterprise bond พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ  
ตรำสำรหนี้ที่รัฐวสิำหกิจ เช่น กำรไฟฟ้ำ กำรประปำ เป็นผู้ออกเพื่อกู้เงิน 
จำกผู้ลงทุน โดยผูล้งทุนจะได้รับดอกเบี้ยตำมอตัรำและระยะเวลำทีร่ัฐบำลก ำหนดไว ้
และจะไดร้ับเงินต้นเมื่อครบอำยุพันธบัตร ซึ่งมทีั้งแบบท่ีรัฐบำลเป็นผู้ค้ ำประกัน
พันธบัตรและไมเ่ป็นผู้ค้ ำประกันพันธบัตร 

strategic asset allocation (SAA) สัดส่วนกำรลงทุนเชิงยุทธศำสตร์/สัดส่วนกำรลงทุนระยะยำว 
กำรก ำหนดสัดส่วนกำรลงทุนระยะยำวในหลักทรัพย์แต่ละประเภท โดยค ำนึงถึง 
วัตถุประสงค์กำรลงทุน (investment objective) ควำมสำมำรถและควำมเต็มใจ 
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ในกำรรับควำมเสี่ยง (ability and willingness to take risk) และข้อจ ำกัดด้ำน 
ระยะเวลำลงทุน (investment horizon) และควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงิน (liquidity 
needs) ซึ่งสัดส่วนกำรลงทุนระยะยำวกำรได้มำจำกกำรวเิครำะห์ขอ้มูลหลำยด้ำน  
เช่น อัตรำผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของหลักทรัพย์แตล่ะประเภท  
มุมมองเศรษฐกิจ และทิศทำงนโยบำยกำรเงินของธนำคำรกลำงแต่ละประเทศ  
เป็นต้น โดยเมื่อรำคำตลำดของหลกัทรัพย์ที่ลงทุนอยู่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป  
จะท ำให้สัดส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์เปลีย่นแปลงไปด้วยจึงต้องท ำกำรปรับ 
สัดส่วนกำรลงทุน (rebalance) ให้กลับมำสู่สดัส่วนกำรลงทุนเชิงยทุธศำสตร ์
ที่ก ำหนดไว ้กำรลงทุนให้ไดต้ำมสดัส่วนกำรลงทุนเชิงยุทธศำสตร์จะท ำให้ผู้ลงทุนไดร้ับ
ผลตอบแทนตำมที่คำดหวัง ภำยใต้ควำมเสี่ยงท่ียอมรับได ้

subsidiary บริษัทย่อย 
บริษัทท่ีอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของบริษัทแม่จำกกำรถือหุ้น ไม่ว่ำโดยทำงตรง 
หรือทำงอ้อมเกินกว่ำร้อยละ 50 ของทุนช ำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น 

Swap  สัญญำแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 
สัญญำระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำยที่จะแลกเปลีย่นสินทรัพย์อ้ำงอิง เช่น กระแสเงินสด 
ที่จะเกิดขึ้นในอนำคตระหว่ำงกัน โดยสัญญำแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เปน็ภำระผูกพัน 
ที่คู่สัญญำจะต้องปฏบิัติตำมเมื่อถงึเวลำที่ก ำหนดตลอดอำย ุแบ่งออกเป็น  
2 ประเภท ได้แก่  
(1) สัญญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ย  
(2) สัญญำแลกเปลี่ยนอตัรำแลกเปลี่ยน  

tactical asset allocation (TAA) สัดส่วนกำรลงทุนระยะสั้น 
กำรปรับสัดส่วนของสินทรัพย์ในพอร์ตเมื่อสภำวะตลำดหรือภำวะเศรษฐกิจเปลีย่นไป 
เพื่อสร้ำงผลตอบแทนใหสู้งขึ้นหรอืลดควำมเสี่ยงพอรต์ลง  

The Stock Exchange of 
Thailand 

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

traditional investment กำรลงทุนในสินทรัพย์พื้นฐำน เช่น ตรำสำรหนี้ ตรำสำรทุน 

treasury bill (T-Bill) ตั๋วเงินคลัง  
ตรำสำรหนี้ที่รัฐบำลเป็นผู้ออกเพื่อกู้เงินจำกผู้ลงทุนซึ่งจะมีอำยุของตรำสำร 
ต่ ำกว่ำ 1 ปี โดยผูล้งทุนจะซื้อตรำสำรแบบคดิลดจำกมลูค่ำตำมหน้ำตั๋ว  
จึงไม่ได้รับดอกเบี้ยระหว่ำงอำยุตรำสำร แต่จะได้รับเงินต้นเมื่อครบอำยุตั๋วเงินคลัง 

trustee ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ตวัแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีท ำหน้ำที่รักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

venture capital เงินร่วมลงทุน 
กำรลงทุนในบริษัทเอกชนท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์  
โดยมักเป็นกำรเข้ำไปร่วมทุนตั้งแต่ชวงแรกของกำรก่อตั้งกิจกำร  
และใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงินจนถึงช่วงก่อนจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย ์
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1.9.2 Equity Instruments 
English Thai 

Bear Market ตลำดขำลง 
ภำวะตลำดขำลงที่รำคำหลักทรัพย์โดยทั่วไปมีระดับท่ีลดต่ ำลง 
อย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำยำวนำนและปริมำณกำรซื้อขำยมีน้อย 

blue chip stock หุ้นบริษัทชั้นดี 
หุ้นของบริษัทท่ีมีกำรด ำเนินงำนท่ีดี เติบโตอย่ำงมั่นคง สำมำรถจ่ำยเงิน 
ปันผลไดส้ม่ ำเสมอ และมีแผนกำรท ำธุรกิจที่เน้นผลก ำไรระยะยำว 

book value มูลค่ำตำมบัญชี 
เป็นมูลคำ่ของหุ้นสำมญั ค ำนวณได้จำกกำรน ำสินทรัพยร์วม 
หักด้วยหนี้สินรวม หรืออำจเรียกวำ่ส่วนของผู้ถือหุ้น 

broker หรือ brokerage firm หรือ 
brokerage house 

นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์หรือบริษัทนำยหน้ำ 
กำรประกอบธุรกิจเป็นนำยหน้ำหรือตัวแทนเพื่อกำรซื้อขำย 
หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บคุคลอื่นเป็นทำงค้ำปกต ิ 
โดยได้รับค่ำนำยหน้ำคำ่ธรรมเนียม หรือค่ำตอบแทนอ่ืนเป็นกำรตอบแทน  
โดยมไิดเ้ป็นกำรซื้อขำยหลักทรัพยท์ี่ตนเองถือครองอยู่ 

Bull Market ตลำดขำขึ้น 
ภำวะตลำดหุ้นขำขึ้นทีร่ำคำหลักทรัพย์โดยทั่วไปมรีะดับสูงขึ้น 
อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะเวลำยำวนำนไม่น้อยกว่ำ 2-3 เดือน  
และมีปริมำณกำรซื้อขำยที่มำก มสีภำพคล่องสูง 

capital gain ก ำไรจำกกำรขำยหลักทรัพย์ 
ผลก ำไรที่เกดิจำกกำรขำยหุ้นได้ในรำคำสูงกว่ำรำคำที่ซื้อมำ  
ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดำจะได้รับกำรยกเว้นภำษเีงินได้ 
ของก ำไรจำกกำรขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย ์

cash dividend เงินสดปันผล 
เงินปันผลทีไ่ด้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุน้ในรูปของเงินสด ท้ังนี ้ 
กำรจ่ำยเงินปันผลปกติจะจำ่ยเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นเพรำะสะดวก 
และเป็นที่นิยมเนื่องจำกผูร้ับเงินปนัผลสำมำรถน ำเงินไปใช้ได้ทันที  
ในด้ำนของบริษัทกำรจ่ำยเงินสดปนัผลมผีลกระทบต่อกระแสเงินสด 
ของบริษัทแต่มักจะกระทบต่อกระแสเงินสดในปตี่อไป 

circuit breaker กำรหยุดท ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ 
เป็นมำตรกำรที่ตลำดหลักทรัพย์หยุดกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ชั่วครำว 
ในยำมที่กำรซื้อขำยโดยรวมในตลำดหลักทรัพย์เกิดตกต่ ำลงมำกผดิปกติ  
เพื่อให้ผู้ลงทุนโดยทั่วไปได้มีเวลำตรวจสอบข้อมลูและข่ำวสำรต่ำง ๆ ระยะหนึ่ง ก่อนท่ี
จะเปิดให้ท ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ไดต้่อไป  
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันท่ี 15 เมษำยน 2563 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ได้ปรับปรุงหลักเกณฑเ์กี่ยวกับกำรหยุดท ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ 
จำก 2 ระดับ เป็น 3 ระดับ ดังน้ี 
(1) หำกระดับ SET Index ลดลงต่ ำกว่ำ 8% จำกจุดปิดของวันก่อน  
     ตลำดหลักทรัพยจ์ะหยดุพักกำรซื้อขำย 30 นำที  
(2) หำกระดับ SET Index ลดลงต่ ำกว่ำ 15% จำกจุดปดิของวันก่อน 
     ตลำดหลักทรัพยจ์ะหยดุพักกำรซื้อขำย 30 นำที  
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English Thai 
(3) หำกระดับ SET Index ลดลงต่ ำกว่ำ 20% จำกจุดปดิของวันก่อน 
     ตลำดหลักทรัพยจ์ะหยดุพักกำรซื้อขำย 60 นำที 

dividend เงินปันผล 
ส่วนของก ำไรที่บริษัท (หรือกองทุนรวม) แบ่งจ่ำยให้แก ่
ผู้ถือหุ้นสำมญัและหุ้นบรุิมสิทธิ (หรือผู้ถือหน่วยลงทุน)  
ตำมสิทธิของหุ้นแตล่ะประเภท ปันผลแก่หุ้นบรุิมสิทธิ 
มักก ำหนดไวต้ำยตัวเป็นร้อยละของรำคำตรำไว้  
แต่ปันผลแก่หุ้นสำมัญ (หรือหน่วยลงทุน) จะเปลี่ยนแปลงไปตำม 
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในแตล่ะปีคณะกรรมกำรบริษัท 
จะประกำศจ่ำยปันผลแก่หุ้นสำมญัเป็นครำว ๆ ไป  
ปันผลอำจจำ่ยเป็นเงินสดหรือหุ้นก็ได ้

dividend pay-out ratio อัตรำส่วนกำรจ่ำยปันผล 
สว่นของก ำไรสุทธิที่ได้น ำมำจ่ำยเป็นปันผลแกผู่้ถือหุ้น โดยคิดเป็นอัตรำร้อยละ 

dividend yield อัตรำปันผลตอบแทน 
ผลตอบแทนหำกลงทุนซื้อหุ้น ณ ระดับรำคำตลำดปัจจบุันจะมโีอกำส 
ได้รับเงินปันผลคิดเป็นอัตรำร้อยละเท่ำใด  

earning per share (EPS) ก ำไรต่อหุ้น 
ส่วนของก ำไรสุทธิที่แบ่งเฉลี่ยแก่หุน้สำมัญแต่ละหุ้น  

equity instruments ตรำสำรทุน 
ตรำสำรที่แสดงควำมเป็นเจ้ำของกิจกำรในฐำนะผู้ถือหุ้น  
กำรลงทุนในตรำสำรทุนนี ้จะมีควำมเสีย่งมำกกว่ำกำรลงทุนในตรำสำรหนี ้ 
เนื่องจำกในกรณีที่เกิดกำรล้มละลำย สิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินของกิจกำร 
จะอยู่หลังเจ้ำหนี ้กำรเป็นเจ้ำของหรือผู้ถือหุ้นของกิจกำร มีข้อดี คือ  
หำกกิจกำรมีก ำไรจะมสี่วนแบ่งในก ำไรอย่ำงเต็มที่ในรูปของเงินปันผล  
แต่หำกกิจกำรขำดทุนผู้เป็นเจ้ำของอำจจะไมไ่ดร้ับผลตอบแทนเลย  
เพรำะกิจกำรไม่สำมำรถจ่ำยเงินปนัผลได ้นอกจำกน้ัน ผู้ลงทุนในตรำสำรทุน 
อำจไดร้ับก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงของรำคำหุ้นท่ีอยู่ในตลำดด้วยตรำสำร
ทุน ได้แก่ หุ้นสำมัญ (common stock) หุ้นบุริมสิทธิ (preferred stock) และ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น (warrant) 

foreign limit ข้อจ ำกัดหุ้นต่ำงด้ำว 
สัดส่วนท่ีผู้ลงทุนต่ำงประเทศ อันประกอบด้วย บุคคลธรรมดำ  
และนิติบุคคลซึ่งไม่ได้ใช้สัญชำตไิทย สำมำรถถือครองหุ้นและมีชื่อ 
ปรำกฏบนหน้ำทะเบียนได้โดยก ำหนดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้น 
ที่จดทะเบียนทั้งหมด 

greenshoe option  กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ส่วนเพิ่มโดยมีเงื่อนไขซื้อคืน 
กำรให้สิทธิแก่ผูร้ับประกันกำรจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ (underwriter)  
ในกำรขำยหุ้นต่อประชำชนท่ัวไปมำกกว่ำจ ำนวนท่ีก ำหนดไว ้โดยจะซื้อคืนภำยหลัง
เมื่อหุ้นนั้นเข้ำซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แล้ว เพื่อสร้ำงเสถียรภำพ 
ของรำคำมิให้รำคำหุ้นสูงเกินกว่ำรำคำจองซื้อมำกเกินไป จนอำจไมเ่ป็นธรรม 
แก่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์หรือต่ ำกว่ำรำคำจองซื้อจนท ำให้ผูล้งทุนไม่พอใจ  
ทั้งนี ้สิทธิในกำรซื้อคืนช่วยสร้ำงควำมต้องกำรในตลำด จะมีผลต่อรำคำหุ้น 
ที่มีโอกำสจะปรับตัวสูงขึ้น กรณีทีร่ำคำหุ้นในตลำดหลักทรัพยส์ูงขึ้นเกิน 
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รำคำจอง ผู้รับประกันกำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพยส์ำมำรถใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้น 
คืนจำกบริษัท (ผู้ถือหุ้นเดมิ) ในรำคำจองซื้อ เพื่อชดเชยหุ้นในส่วนท่ีขำย 
มำกเกินไปก่อนหน้ำ แทนท่ีจะซื้อคืนในตลำดหลักทรัพยเ์พียงอย่ำงเดียว 
เพื่อรักษำเสถียรภำพของรำคำในกรณีที่ตลำดอำจมีควำมผันผวน 
ในช่วง 30 วันแรกหลัง IPO 

major shareholder ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
ผู้ที่ถือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในบริษัทจดทะเบียนรวมกัน 
เกินกว่ำร้อยละ 10 ของทุนช ำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน  
ซึ่งกำรถอืหุ้นดังกล่ำวนี้นับรวมถึงหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เกีย่วข้องด้วย 

market capitalisation มูลค่ำตำมรำคำตลำด 
มูลค่ำโดยรวมของบริษัทใด ๆ ค ำนวณโดยใช้รำคำตลำดของหุ้น 
คูณกับจ ำนวนหุ้นสำมญัจดทะเบียนท้ังหมดของบริษัทดังกล่ำว 

market for alternative 
investment (MAI) 

ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

market maker ผู้ดูแลสภำพคล่อง 
บริษัทสมำชิกของตลำดหุ้นแห่งใดแห่งหนึ่งที่ได้รับอนุญำตให้ท ำหน้ำที่ดูแลหุ้น 
ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เพื่อให้หุ้นดังกล่ำวมสีภำพคล่องในกำรซื้อขำย 
อย่ำงต่อเนื่อง ในกำรท ำหน้ำท่ีเป็น market maker หุ้นใด บริษัทสมำชิกจะต้องส่งทั้ง
ค ำเสนอซื้อและค ำเสนอขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำวในขณะเดยีวกัน เพื่อให้มั่นใจว่ำผู้
ลงทุนที่ต้องกำรขำยหรือต้องกำรซือ้หุ้นดังกล่ำวนั้น 
จะสำมำรถกระท ำได้เสมอ 

market price order กำรเสนอซื้อขำย ณ รำคำตลำด 
ค ำสั่งซื้อขำยหลักทรัพย์แบบไม่ระบุรำคำ (non-limit price order)  
เป็นค ำสั่งซื้อหรือขำยหุ้น ณ รำคำที่ดีท่ีสุดในเวลำที่สั่งบริษัทหลักทรพัย์ 
จะขำยหุ้น ณ รำคำสูงที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได ้ในเวลำนั้นหรือ 
จะซื้อหุ้น ณ รำคำต่ ำทีสุ่ดเท่ำท่ีจะเป็นไปได้ในเวลำนั้นให้กับลูกค้ำ 

non-voting depository receipt 
(NVDR) 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงไทย  
ซึ่งผู้ถือ NVDR จะไม่มีสิทธิในกำรออกเสียง (non-voting rights)  
ในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน 

par value มูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ตรำไว้ตำมท่ีระบุไว้ 

price/book value ratio  
(P/BV ratio) 

อัตรำส่วนรำคำตลำดต่อมูลค่ำตำมบัญชี 
อัตรำส่วนเปรียบเทียบรำคำตลำดของหุ้นสำมัญกับมลูค่ำตำมบญัชีของหุ้น 

price/earnings ratio  
(P/E ratio) 

อัตรำส่วนรำคำตลำดต่อก ำไรต่อหุ้น 
อัตรำส่วนเปรียบเทียบรำคำตลำดของหุ้นสำมัญกับก ำไรสุทธิต่อหุ้น 
ของหุ้นสำมัญนั้น 

private placement กำรเสนอขำยหุ้นแบบเจำะจง 
กำรที่บริษัทออกหุ้นขำยให้แก่ผู้ซื้อรำยหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งโดยเจำะจง โดยที่ผูซ้ื้อรับซื้อ
ไว้เพื่อลงทุนมิใช่รับซื้อมำเพื่อน ำออกจัดจ ำหน่ำย  
กำรออกหุ้นขำยแบบ private placement บริษัทผู้ออกหุ้น 
ไม่ต้องจัดท ำข้อมลูให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร กลต. พิจำรณำ  
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English Thai 
แต่วิธ ีprivate placement จะตอ้งเข้ำเกณฑ์เงื่อนไข 
ที่ก ำหนดโดย กลต. 

prospectus หนังสือชี้ชวน 

proxy ใบมอบฉันทะ 
หนังสือซึ่งผู้ถือหุ้นลงลำยมือช่ือมอบฉันทะให้ผู้อื่นใช้สิทธิในกำรออกเสียง 
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตน 

public offering กำรเสนอขำยหุ้นแก่ประชำชนทั่วไป 

scripless system ระบบไร้ใบหุ้น 
ระบบไร้ใบหุ้นหรือไร้ใบหลักทรัพยเ์ป็นวิธีกำรระบุควำมมีอยู ่
ในครอบครองซึ่งหลักทรัพยโ์ดยกำรบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ โดยมิต้องมีใบ
หุ้นหรือใบหลักทรัพย์ที่เป็นกำยภำพ 
ซึ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูล้งทุนและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
ในกำรช่วยลดควำมสญูหำย กำรถูกท ำลำย และกำรปลอมแปลง 
ของใบหุ้น ตลอดจนสะดวกต่อกำรส่งมอบหลักทรัพย์หลังกำรซื้อขำย 
โดยไม่ต้องมีกำรส่งมอบหรือรับมอบใบหุ้นจริง เพียงแต่เป็นกำรโอน 
และรับโอนหลักทรัพย์ที่ซื้อขำยกันทำงบัญชีเท่ำน้ัน 

SET 50/100 Index ดัชนีเซท 50/100 
ดัชนีรำคำหุ้นท่ีจัดท ำขึ้นเพื่อสะท้อนภำพรวมกำรเคลื่อนไหวของรำคำ 
หุ้นสำมญัจดทะเบียนที่ผำ่นเกณฑค์ัดเลือก 100 หรือ 50 อันดับแรก  
ซึ่งตลำดหลักทรัพยไ์ด้ก ำหนดให้มกีำรพิจำรณำหลักทรัพย์ที่ใช้ 
ในกำรค ำนวณ SET50 Index และ SET100 Index ทุก 6 เดือน 

SET Index ดัชนีรำคำหุ้นตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ดัชนีท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดท ำข้ึน 
เพื่อสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำหุ้นทุกตัว 
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

short selling  กำรขำยชอร์ต 
กำรขำยหลักทรัพย์ที่ไม่มีอยู่ในครอบครอง เนื่องจำกคำดว่ำรำคำหลกัทรัพย์ 
จะลดลง จึงขำยไปก่อนท่ีรำคำปัจจุบัน และจะไปซื้อคืนในภำยหลัง  
โดยผู้ขำยชอร์ตต้องยืมหลักทรัพยจ์ำกบุคคลอื่นเพื่อส่งมอบไปก่อน  
และไปซื้อคืนในภำยหลัง เพื่อเอำหลักทรัพยไ์ปคืนแก่เจ้ำของเดิม  
ส ำหรับก ำไรหรือขำดทุนจะเกิดตอนซื้อคืน ขึ้นอยู่กับว่ำซื้อคืนในรำคำสูงหรือต่ ำ 
กว่ำรำคำขำยหลังจำกหักค่ำนำยหน้ำและค่ำธรรมเนียม 

silent period ช่วงเวลำห้ำมขำยหุ้น 
ช่วงระยะเวลำที่ก ำหนดห้ำมผูเ้ข้ำข่ำย strategic shareholders (กรรมกำร ผู้จดักำร 
ผู้บริหำร รวมถึงผู้ทีเ่กี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น 
ที่ถือหุ้นมำกกว่ำร้อยละ 5 ของทุนช ำระแล้ว รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องผู้มีอ ำนำจควบคุม) 
น ำหุ้นของตนออกขำยภำยในก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี  
นับแต่วันที่หุ้นเริ่มท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย ์อย่ำงไรกต็ำม  
ผู้เข้ำข่ำยสำมำรถทยอยขำยหุ้นไดใ้นอัตรำส่วนไม่เกินร้อยละ 25  
ของหุ้นท่ีถูกห้ำมขำย เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำ 6 เดือน 

stock dividend กำรจ่ำยหุ้นปันผล 
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English Thai 
เป็นวิธีกำรจ่ำยเงินปันผลแกผู่้ถือหุน้สำมัญในรูปของหุ้นสำมญัออกใหม ่ 
โดยก ำหนดเป็นอัตรำร้อยละของมลูค่ำหุ้นสำมัญตำมสัดส่วนของหุ้นท่ีถือ 

stock split กำรแตกหุ้น/กำรแตกพำร์ 
กำรแตกหุ้นของบริษัทท่ีให้มีจ ำนวนมำกขึ้นท ำให้หุ้นมีสภำพคล่องสูงขึ้น  
จำกจ ำนวนหุ้นท่ีเพิ่มขึ้นและรำคำหุ้นท่ีลดลง เพื่อดึงดูดให้ผูล้งทุนรำยย่อย 
ลงทุนในหุ้นของบริษัทได้ง่ำยขึ้น  

technical analysis กำรวิเครำะห์ทำงเทคนิค 
กำรวิเครำะห์หลักทรัพย์โดยใช้ระดับรำคำหลักทรัพย์และปริมำณกำรซื้อขำย 
ในอดีตมำเป็นข้อมลูในกำรคำดกำรณร์ำคำหลักทรัพย์ในอนำคตเพื่อช่วยให ้
ผู้ลงทุนหำจังหวะกำรเข้ำลงทุนที่เหมำะสม มักใช้แผนภูมิและกรำฟช่วย 
ในกำรวิเครำะห์กำรเคลื่อนไหวของรำคำในอดีต เพื่อคำดกำรณ์แนวโน้ม 
รำคำในอนำคตกำรวิเครำะห์ทำงเทคนิค ต่ำงจำกกำรวิเครำะห์ปจัจยัพื้นฐำน 
(fundamental analysis) ซึ่งวิเครำะหร์ำคำหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูล 
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

tender offer กำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
กำรแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นทุกรำยของบรษิัทถึงควำมต้องกำรที่จะซื้อหุ้นบรษิัทดังกล่ำว 
จำกผู้ถือหุ้น โดยระบจุ ำนวนหุ้น รำคำ และก ำหนดเวลำที่ต้องกำรรบัซื้อไว้ด้วย  
กำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์มักจะเกิดขึ้นโดยผู้ท ำค ำเสนอซื้อมีวัตถปุระสงค์ 
จะเข้ำไปบริหำรบริษัทดังกล่ำว ซึ่งกฎหมำยเกี่ยวกับหลักทรัพย์มีข้อก ำหนดว่ำ 
ผู้ที่ถือหุ้นในบริษัทหน่ึงบริษัทใดเพิม่ขึ้นถึงเกณฑ์ที่ก ำหนด จะต้องท ำ 
ค ำเสนอซื้อและ กลต. ได้ก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรท ำค ำเสนอซื้อดังกล่ำวด้วย 

transferable subscription rights 
(TSR) 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ 
เมื่อบริษัทเพิ่มทุน บริษัทจะออก TSR ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิทุกคนตำมสัดส่วน 
ของสิทธิที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยได้รบัจำกกำรเพิ่มทุน โดยผู้ถือหุ้นเดิมสำมำรถใช้สิทธิซื้อ
หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบยีนหรือขำย TSR ให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ 
แทนก็ได้ กำรที่บริษัทออก TSR จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ประสงค์ซื้อหุน้เพิ่มทุนสำมำรถ
ขำยสิทธิกำรซื้อหุ้นเพิ่มทุนในตลำดหลักทรัพย ์โดยผู้ถือTSR จะมีสทิธิในกำรจองซื้อ
หุ้นเพิ่มทุน ท ำให้บริษัทสำมำรถระดมทุนได้ครบถ้วน  
TSR ต่ำงกับ right offering (RO) ที่ผู้ถือหุ้นเดิมมสีิทธิเลือกที่จะใช้ 
สิทธิเพิ่มทุนหรือไม่ก็ได้ แต่จะขำย RO ให้บุคคลอื่นใช้สิทธิแทนไม่ได ้ 
ท ำให้บริษัทมีควำมเสี่ยงท่ีจะไมส่ำมำรถระดมทุนได้อย่ำงครบถ้วน 

turnover ratio อัตรำกำรหมุนเวียนกำรซื้อขำย 
เป็นอัตรำส่วนท่ีใช้ประเมินสภำพคล่องของกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ 
โดยเปรียบเทียบปริมำณหุ้นท่ีมีกำรซื้อขำยกับปรมิำณหุ้นจดทะเบียน 
(มีหน่วยเป็นเท่ำ)  
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1.9.3 Debt Instruments 
English Thai 

credit rating agency สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ 
บริษัทซึ่งท ำหน้ำที่ให้บริกำรจดัอันดับคุณภำพและควำมเสี่ยงของตรำสำรหนี ้
หรือของบริษัทหรือองค์กำรต่ำง ๆ 

fixed income securities/ 
debt instruments 

ตรำสำรหนี้ 
ตรำสำรทำงกำรเงินท่ีผู้กู้มีข้อผูกพันทำงกฎหมำยว่ำจะจ่ำยผลตอบแทน  
ในรูปของดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ และเงินต้นตำมที่ก ำหนดให้แก่ผู้ซื้อเมือ่ครบก ำหนด 
ที่ตกลงกันไว ้ตรำสำรหนี้แบ่งตำมประเภทของผู้ออกตรำสำรได ้ได้แก่ พันธบัตร
รัฐบำล (government bond) ตั๋วเงินคลัง (treasury bill: T-Bill) พันธบัตรธนำคำร
แห่งประเทศไทย (central bank bill) พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ (state enterprise 
bond)  
หุ้นกู ้(corporate bond) หุ้นกู้แปลงสภำพ (convertible bond)   

securitisation กำรแปรรูปสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
กำรน ำสินทรัพย์ ท่ีมีสภำพคล่องในกำรซื้อขำยต่ ำมำกองรวมกัน  
เรียกว่ำ pool assets และโอนกองสินทรัพย์ให้กับบริษัทตัวกลำง 
ที่จัดตั้งข้ึน (special purpose vehicle: SPV) เพื่อออกหลักทรัพย ์
ที่มีกองสินทรัพย์ข้ำงต้นหนุนหลัง (asset backed securities: ABS)  
เพื่อจ ำหน่ำยให้แก่นักลงทุน 

subordinated bond  
(Sub-Debt) 

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 
หุ้นกูป้ระเภทที่ผู้ถือมสีิทธิได้ช ำระคืนเงินค่ำหุ้นภำยหลังหุ้นกู้ชนิดอื่น 
ในกรณีที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้นั้นล้มละลำยทั้งนี้เงื่อนไขจะเป็นไปตำมทีบ่ริษัทผู้ออกหุ้นกู้
ได้ระบุไว้บนหุ้นกูด้ังกล่ำว 

yield อัตรำผลตอบแทน 
อัตรำผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนคำดว่ำจะไดร้ับจำกกำรลงทุนมีหน่วยเป็นร้อยละต่อป ี 

yield curve เส้นอัตรำผลตอบแทน 
เส้นท่ีแสดงควำมสมัพันธ์ระหว่ำงอตัรำผลตอบแทนกับอำยคุงเหลือ  
(time to maturity) ของตรำสำรหนี้ 

yield to maturity (YTM) อัตรำผลตอบแทนถึงวันครบก ำหนด 
อัตรำผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะได้รบันับจำกวันท่ีซื้อตรำสำรหนีจ้นถึงวันท่ีตรำสำรหนี้
ครบก ำหนดไถ่ถอน กำรค ำนวณจะค ำนึงถึงรำคำตลำด มูลค่ำไถ่ถอน อัตรำดอกเบี้ย 
ที่รับต่อปีและช่วงเวลำที่เหลือในกำรรับดอกเบี้ย 

zero coupon bonds ตรำสำรหนี้ที่ไม่มีกำรจ่ำยดอกเบี้ย 
เป็นตรำสำรหนี้ที่ไมม่ีกำรจ่ำยดอกเบี้ย (coupon) ในช่วงอำยุของตรำสำรนั้น ๆ  
แต่จะออกเสนอขำยให้แก่ผูล้งทุนในรำคำที่ต่ ำกว่ำรำคำหน้ำตั๋ว และผู้ลงทุนจะได้รบั
เงินตำมหน้ำตั๋วเมื่อตรำสำรหนี้ครบก ำหนดช ำระ 
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1.10 Finance and Accounting  
1.10.1 General Terms 

English Thai 
Acknowledgement of Receipt (AR) ไปรษณีย์ตอบรับ  

bank account บัญชีธนำคำร 

bank book/passbook สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร 

certified true copy รับรองส ำเนำถูกต้อง 

copy ส ำเนำ 

current account บัญชีธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน 

debt หนี้ 

due date วันที่นัดช ำระ 

finance and accounting กำรเงินและกำรบัญชี 

identification card บัตรประจ ำตัวบุคคล 

lump-sum payment (ประโยชน์ทดแทน) แบบจ่ำยครั้งเดียว 

monthly payment (ประโยชน์ทดแทน) แบบจ่ำยรำยเดือน 

original copy ต้นฉบับ 

payment กำรช ำระเงิน 

payment channel/method ช่องทำงกำรช ำระเงิน 

power of attorney หนังสือมอบอ ำนำจ 

receipt ใบเสร็จรับเงิน 

savings account บัญชีธนำคำรประเภทออมทรัพย์ 

set-off กำรหักกลบลบหนี้ 

sign ลงลำยมือชื่อ 

signature ลำยมือชื่อ 

signed on ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญเม่ือวันที่ 

witness บุคคลรับรอง/พยำน 
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1.10.2 Finance 
English Thai 

additional benefit payment จ่ำยประโยชน์ทดแทนเพ่ิมเติม 

bank transfer/wire transfer กำรโอนผ่ำนบัญชีธนำคำร 

benefits payable ค่ำประโยชน์ทดแทนค้ำงจ่ำย  
ค่ำประโยชน์ทดแทนท่ีเกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบัน  
แต่หน่วยงำนยังไมไ่ด้จำ่ยเงิน 

cash เงินสด 

cheque เช็ค 

credit card payment ช ำระเงินผ่ำนบัตรเครดิต 

direct debit หักเงินจำกบัญชีธนำคำร 

electronic payment กำรช ำระเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

failed transfer โอนเงินไม่ส ำเร็จ 

finance กำรเงิน 

legally unfounded payment เงินไม่พึงช ำระ 

other service provider หน่วยบริกำรอื่น 

overpaid contribution เงินสมทบที่น ำส่งไว้เกิน 

postal order ธนำณัติ 

PromptPay พร้อมเพย์ 

receive benefit/compensation at SSO office รับเงินประโยชน์ทดแทน/เงินทดแทนที่ส ำนักงำน 

successful transfer โอนเงินส ำเร็จ 
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1.10.3 Accounting 

English Thai 
accounting กำรบัญชี 

accounting cycle วงจรบัญชี 

accounting error adjustment แก้ไขข้อผิดพลำดรำยกำรบัญชี 

accounting procedure วิธีกำรบัญชี 

accrual basis เกณฑ์ค้ำงรับค้ำงจ่ำย เกณฑ์สิทธิ 

accrued dividend/ cash dividends payable เงินปันผลค้ำงจ่ำย 

accrued expense ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 

accrued interest/interest payable ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย 

accrued revenue/unearned contributions รำยได้ค้ำงรับ  
รำยได้ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจบุนั แต่ยังไมไ่ด้รับเงิน  
และจะไดร้ับเงินในงวดบัญชีถัดไป 

accrued surcharge  เงินเพ่ิมตำมกฎหมำยค้ำงรับ  
มูลค่ำสุทธิที่หน่วยงำนจะได้จำกเงนิเพิ่มตำมกฎหมำย 
ที่นำยจ้ำงและผู้ประกันตนค้ำงช ำระ หักด้วยค่ำเผื่อหน้ีสงสัย 
จะสญูของยอดเงินเพิ่มตำมกฎหมำยค้ำงรับที่จ่ำยช ำระ 
เงินสมทบแล้ว แต่ยังค้ำงช ำระเงินเพิ่มตำมกฎหมำยเท่ำน้ัน 

accumulated dividend เงินปันผลสะสม 

adjusted entry รำยกำรปรับปรุง 

adjustment กำรปรับปรุงรำยกำร 

administrative expense ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (ส ำนักงำนประกันสังคม) 
เงินค่ำใช้จ่ำยที่คณะกรรมกำรจดัสรรจำกเงินกองทุนเพื่อเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนประกันสังคม 

allocation กำรปันส่วน/ กำรแบ่งส่วน 

allowance for doubtful account ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
หนี้ค้ำงช ำระที่ไมส่ำมำรถเรียกเก็บได้ ซึ่งค ำนวณจำกยอดเงิน
สมทบค้ำงรับที่คำดว่ำจะเรียกเก็บไม่ได ้เพื่อแสดงเป็น 
รำยกำรหักจำกบัญชีเงินสมทบค้ำงรับ เพื่อให้คงเหลือเป็น 
มูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะเรยีกเก็บได ้

allowance for revaluation ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน 
กองทุนจะค ำนวณรำคำทุนเทียบกบัรำคำมลูค่ำยตุิธรรม  
ผลตำ่งที่ได้น ำไปปรับกับเงินลงทุนตำมประเภทเงินลงทุนนั้น  
เพื่อให้เงินลงทุนแสดงมลูค่ำที่แท้จริง ณ วันสิ้นงวด 

assets สินทรัพย์ 
ทรัพยำกรที่หน่วยงำนครอบครองอยู่และสำมำรถน ำไป 
ใช้ประโยชน์ได้ในอนำคต 
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English Thai 
audit adjustment รำยกำรปรับปรุงจำกกำรตรวจสอบบัญชี 

audit/auditing กำรตรวจสอบบัญชี 

auditor’s report รำยงำนของผู้สอบบัญชี 

available-for-sale securities หลักทรัพย์เผื่อขำย 
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ทุกชนิดหรอืตรำสำรทุน 
ในควำมต้องกำรของตลำดที่หน่วยงำนถือไว้ 
โดยมไิดม้ีวัตถุประสงค์เพื่อค้ำ แต่อำจจะขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำว
เพื่อมีโอกำสท ำก ำไร 

bad debt expenses หนี้สูญ 

bank confirmation หนังสือยืนยันยอดจำกธนำคำร 

bank draft ตั๋วแลกเงินธนำคำร 

bank overdraft เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร 

bank reconciliation งบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร 

basis of accounting เกณฑ์ทำงกำรบัญชี 

benefits payable ค่ำประโยชน์ทดแทนค้ำงจ่ำย  
ค่ำประโยชน์ทดแทนท่ีเกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบัน  
แต่หน่วยงำนยังไมไ่ด้จำ่ยเงิน 

benefits payment ค่ำประโยชน์ทดแทน 
สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนหรือผูม้ีสิทธิ มีสิทธิได้รับประโยชน์
ทดแทนจำกกองทุน 

bill of exchange ตั๋วแลกเงิน 

bond พันธบัตร 

capital expenditure รำยจ่ำยกำรลงทุน 

capital gains from security trading ก ำไรจำกกำรขำยหลักทรัพย์  
ก ำไรจำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์ทีเ่กิดจำกกำรขำยตรำสำรทุน
หรือตรำสำรหนี้ออกไปในรำคำที่สงูกว่ำรำคำที่ซื้อมำ 

cash and cash equivalents เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
หมำยถึง เงินสด เงินฝำกธนำคำรกระแสรำยวัน เงินฝำกธนำคำร
ออมทรัพย์ หรือเอกสำรอื่น ๆ ซึ่งถือเสมือนเงินสด  

cash basis เกณฑ์เงินสด 

cash disbursement journal สมุดรำยวันเงินสดจ่ำย 

cash equivalent รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมสีภำพคล่อง ซึ่งมีระยะเวลำครบก ำหนดที่
จะเปลีย่นให้เป็นเงินสดได้ภำยใน 3 เดือน เช่น เงินฝำกประจ ำ 
บัตรเงินฝำก และตั๋วเงินท่ีถึงก ำหนดภำยใน 3 เดือน 

cash flow กระแสเงินสด 
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English Thai 
cash flow statement งบบัญชีกระแสเงินสด 

cash inflow กระแสเงินสดเข้ำ 

cash outflow กระแสเงินสดออก 

cash receipts journal สมุดรำยวันเงินสดรับ 

compliance audit กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด 

confirmation กำรยืนยันควำมถูกต้อง 

contingent asset สินทรัพย์ที่อำจจะเกิดข้ึน 

contingent liabilities หนี้สินที่อำจจะเกิดข้ึน 

contributions เงินสมทบ 

contributions receivable เงินสมทบค้ำงรับ 
บันทึกตำมมลูค่ำสุทธิที่จะไดร้ับจำกเงินสมทบท่ีค้ำงช ำระ 
จำกนำยจ้ำง และผู้ประกันตน หักด้วยค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของ
ยอดเงินสมทบคำ้งรับ 

conversion กำรแปลงสภำพ 

convertible bond  พันธบัตรแปลงสภำพ 

current assets สินทรัพย์หมุนเวียน  
สินทรัพย์ที่มสีภำพคล่องสูงสำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินสดไดเ้ร็ว  
หรือสินทรัพย์ท่ีคำดว่ำจะได้ใช้ประโยชน์ภำยในระยะเวลำ 1 ปี 

current cost รำคำต้นทุนในปัจจุบัน 

current liabilities หนี้สินหมุนเวียน  
หนี้สินระยะสั้นท่ีต้องช ำระภำยใน 1 ปี 

current ratio อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน 

debt to equity ratio อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้ำของ 

declared dividend เงินปันผลที่ประกำศจ่ำย 

depreciation adjustment กำรปรับปรุงค่ำเสื่อมรำคำ 

depreciation expense ค่ำเสื่อมรำคำ 

disclosure กำรเปิดเผยข้อมูล 

dividend paid เงินปันผลจ่ำย 

dividend per share เงินปันผลต่อหุ้น 

dividend receivable เงินปันผลค้ำงรับ 

dividend received เงินปันผลรับ 

dividends เงินปันผล  
รับรู้เป็นรำยได้ ณ วันท่ีมีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผล 
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English Thai 
equity ส่วนทุน 

ส่วนของเจ้ำของที่มีส่วนได้ส่วนเสยีกับสินทรัพย ์
ของหน่วยงำนหลังจำกหักหนี้สินแล้ว 

exchange rate อัตรำแลกเปลี่ยน 

expenditure ค่ำใช้จ่ำย  
ต้นทุนท่ีหักออกจำกรำยได้ในหนึ่งรอบระยะเวลำด ำเนินกำร 

expense ratio อัตรำส่วนระหว่ำงรำยจ่ำยในกำรด ำเนินธุรกิจ 

expenses for hiring external fund managers ค่ำจ้ำงผู้จัดกำรกองทุนย่อย  
ค่ำจ้ำงท่ีจ่ำยให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนส ำหรับ 
กำรบริหำรเงินลงทุนของกองทุนตำมเงื่อนไขที่ตกลงกันไว ้

extraordinary dividend เงินปันผลพิเศษ 

fair market value รำคำตลำดยุติธรรม 

financial analysis กำรวิเครำะห์ทำงกำรเงิน 

financial audit กำรตรวจสอบงบกำรเงิน 

financial ratio อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 

financing activities กิจกรรมในกำรจัดหำเงิน 

fixed assets สินทรัพย์ถำวร 

fixed income security/debt instruments ตรำสำรหนี้ 

floating rate note (FRN) ตั๋วเงินที่อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว 

forward rate agreement สัญญำอัตรำดอกเบี้ยล่วงหน้ำ 

gains/losses on currency exchange ก ำไร/ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ  
ก ำไรหรือขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์ท่ีม ี
กำรท ำธุรกรรมที่ก ำหนดโดยตลำดเงินตรำต่ำงประเทศ 

general journal สมุดบัญชีรำยวันทั่วไป 

general ledger สมุดบัญชีแยกประเภท 

generally accepted accounting principles 
(GAAPs) 

หลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป 

held-to-maturity securities ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก ำหนด  
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ทุกชนิดหรอืตรำสำรทุน 
ในควำมต้องกำรของตลำดที่หน่วยงำนถือไว้ 
โดยมีวตัถุประสงค์หลักท่ีจะขำยในอนำคตอันใกล้ 

historical cost รำคำทุนเดิม 

intangible asset สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ 

interest ดอกเบี้ย 

interest expense ดอกเบี้ยจ่ำย 
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English Thai 
interest receivable ดอกเบี้ยค้ำงรับ 

interest-bearing notes ตั๋วเงินมีดอกเบี้ย 

interests /interest income ดอกเบี้ยรับ 
รับรู้เป็นรำยได้ตำมเกณฑส์ัดส่วนของเวลำ โดยค ำนึงถึงอัตรำ
ผลตอบแทนท่ีแท้จริง 

interim dividend เงินปันผลระหว่ำงกำล 

internal audit กำรตรวจสอบบัญชีภำยใน 

internal control กำรควบคุมภำยใน 

investing activities กิจกรรมกำรลงทุน 

investment account payable เจ้ำหนี้เงินลงทุน  
เจ้ำหนี้จำกกำรที่กองทุนประกันสังคมซื้อหลักทรัพย์จำกคู่ค้ำ 
โดยจะบันทึกบัญชีเป็นเจำ้หนี้เงินลงทุน ณ วันซื้อ และกองทุน
ประกันสังคมจะจ่ำยเงินเมื่อครบก ำหนดจ่ำยช ำระ 

investment account receivable ลูกหนี้เงินลงทุน  
ลูกหนี้จำกกำรที่กองทุนประกันสังคมขำยหลักทรัพย์ให้แก่คู่ค้ำ 
โดยจะบันทึกบัญชีเป็นลูกหนี้เงินลงทุน ณ วันขำย  
และกองทุนประกันสังคมจะไดร้ับเงินเมื่อครบก ำหนดรับช ำระ 

journal voucher ใบส ำคัญรำยวันทั่วไป 

liabilities หนี้สิน  
ภำระผูกพันของหน่วยงำนในปัจจุบันท่ีหน่วยงำนต้องจ่ำยช ำระ
คืนแก่บุคคลภำยนอกในอนำคต เป็นภำระที่จะส่งผลให้
หน่วยงำนเสียผลประโยชน์ทำงทรัพยำกร 
ที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

liquidity ratio อัตรำส่วนสภำพคล่อง 

long-term investments เงินลงทุนระยะยำว  
เงินลงทุนในตรำสำรทุนและตรำสำรหนี้ที่มีควำมตั้งใจจะถือไว้
เกินกว่ำ 1 ปี รวมทั้งเงินฝำกประจ ำเกิน 12 เดือน จัดประเภท
เป็นเงินลงทุนระยะยำวและแสดงรำยกำรเป็นสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

management audit กำรตรวจสอบกำรจัดกำร 

market price รำคำตลำด 

marketable security หลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด 

moving average รำคำถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ 

net asset value มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ 

net book value รำคำตำมบัญชีสุทธิ 

net realisable value มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ 
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English Thai 
non-current assets สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

สนิทรัพย์ที่หน่วยงำนต้องถือไว้ยำวนำนมำกกว่ำ 1 ปี 
ไม่เป็นสินทรัพย์ที่มสีภำพคล่องน้อย เช่น ที่ดิน อำคำร เป็นต้น 

non-current liabilities หนี้สินไม่หมุนเวียน  
หนี้สินระยะยำวท่ีต้องใช้เวลำในกำรช ำระมำกกว่ำ 1 ปี 

noninterest-bearing notes ตั๋วเงินไม่มีดอกเบี้ย 

notes payable ตั๋วเงินจ่ำย 

notes receivable ตั๋วเงินรับ 

notes to financial statement หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

operating activities กิจกรรมด ำเนินงำน 

operating cycle วัฏจักรวงจรกำรด ำเนินงำน 

operational audit กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน 

other expenses ค่ำใช้จ่ำยอื่น 

other incomes รำยได้อ่ืน  
ประกอบด้วยรำยได้ที่กองทุนประกันสังคมได้รับนอกเหนือจำก 
เงินสมทบ เช่น ค่ำธรรมเนียมรับ ค่ำธรรมเนียมจำกกำรให้ยมื 
หลักทรัพย์ ค่ำเปรียบเทียบปรับ เงินผูกพันที่ผู้มีสิทธิไม่มำรับ  
หรือเงินรับอื่น (รำยได้งบบรหิำรส ำนักงำนประกันสังคม 
เป็นเงินรับคืนคงเหลือจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนส ำนักงำน
ประกันสังคม) 

par value รำคำที่ตรำไว้ในหลักทรัพย์ 

performance audit กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติกำร 

posting กำรผ่ำนรำยกำรบัญชี 

prepaid expense ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ 

profitability อัตรำผลก ำไร 

projected liabilities of the old-age benefit 
provision 

ประมำณกำรหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีชรำภำพ  
กองทุนประกันสังคมได้ตั้งส ำรองคำ่ประโยชน์ทดแทน 
กรณีชรำภำพ แสดงเป็นหนี้สิน และบันทึกปรับปรุงเพิ่ม 
หรือลดยอดหนีส้ินรำยกำรนี้ ณ วันสิ้นป ีด้วยจ ำนวน 
ประมำณกำรเงินส ำรองค่ำประโยชน์ทดแทนกรณีชรำภำพ 
ที่กองทุนประกันสังคมค ำนวณไดต้ำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว ้
ในระเบียบฯ โดยจัดเป็นประเภทหนี้สินไม่หมุนเวยีน 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

promissory note ตั๋วสัญญำใช้เงิน 

property/plant/and equipment ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

purchase price รำคำซื้อ 
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English Thai 
quick ratio อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเร็ว 

rate of return อัตรำผลตอบแทน 

realised gain/loss ก ำไร/ขำดทุนที่เกิดขึ้นแล้ว 

receipt ใบเสร็จรับเงิน 

reconciliation กำรกระทบยอด 

residual value รำคำคงเหลือ 

revenue รำยได้ 
ผลตอบแทนท่ีหน่วยงำนไดร้ับจำกกำรบริกำรตำมปกติ 
ของหน่วยงำนรวมทั้งผลตอบแทนอื่น ๆ ที่ไม่ไดเ้กิด 
จำกกำรด ำเนินงำนตำมปกติ  

revenue recognition กำรรับรู้รำยได้ 

secured bond พันธบัตรที่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน 

short-term investments เงินลงทุนระยะสั้น  
เงินลงทุนในตรำสำรทุนและตรำสำรหนี้ที่มีควำมตั้งใจจะถือไวไ้ม่
เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลำกำรรำยงำน รวมทั้ง
เงินฝำกประจ ำมำกกว่ำ 3 เดือน แต่ไมเ่กิน 12 เดือน จัด
ประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้นและแสดงรำยกำรเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

statement of financial position งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
งบท่ีจะแสดงข้อมูลฐำนะทำงกำรเงินของหน่วยงำน  
ณ วันใดวันหนึ่งของรอบบัญช ี 
โดยจะแสดง สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนทุน 

straight-line method วิธีเส้นตรง 

surcharge เงินเพ่ิมตำมกฎหมำย 
เงินเพิ่มท่ีนำยจ้ำงหรือผู้ประกันตนต้องช ำระเพรำะน ำส่ง 
เงินสมทบล่ำช้ำ หรือส่งไม่ครบจ ำนวนภำยในเวลำ 
ที่กฎหมำยก ำหนด 

tangible assets สินทรัพย์ที่เป็นตัวตน 

total asset to capital ratio อัตรำส่วนของสินทรัพย์ต่อเงินทุน 

trading securities หลักทรัพย์เพ่ือค้ำ  
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ทุกชนิดหรอืตรำสำรทุน 
ในควำมต้องกำรของตลำดที่หน่วยงำนถือไว้ 
โดยมีวตัถุประสงค์หลักท่ีจะขำยในอนำคตอันใกล ้

treasury bill ตั๋วเงินคลัง 

trial balance งบทดลอง 

unrealised gain/loss ก ำไร/ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 
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English Thai 
unrealised gains/losses on investments  
in available-for-sale securities 

ก ำไร/ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน 
ของหลักทรัพย์เผื่อขำย  
บันทึกรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงมลูค่ำยตุิธรรมทีสู่ง/ต่ ำ 
กว่ำรำคำทุน ณ วันสิ้นปี เป็นทุนของหน่วยงำน 
แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

unrealised gains/losses on investments  
in trading securities 

ก ำไร/ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรลงทุน 
ของหลักทรัพย์เพ่ือค้ำ  
บันทึกรับรู้ผลต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน 
กับมูลค่ำที่จ ำหน่ำยเงินลงทุน เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย 
ในงบแสดงผลกำรด ำเนินงำน 

withholding tax ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 

write-off debt ตัดหนี้สูญ 
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1.11 Legal Terms 
1.11.1 General Terms 

English Thai 
(A law) on ... (กฎหมำย) ว่ำด้วย ... 

(A law) Re: ... (กฎหมำย) เรื่อง ... 

Act พระรำชบัญญัติ 

Announcement of the Revolutionary Council/ 
the National Executive Council 

ประกำศของคณะปฏิวัติ 

appeal ยื่นอุทธรณ์ 

appellant ผู้อุทธรณ์ 

attorney/donee ผู้รับมอบอ ำนำจ 

authorised person/donor ผู้มอบอ ำนำจ 

bis ter quarter quinque sex septum ... ทวิ ตรี จัตวำ เบญจ ฉ สัตต ... 

certificate of name change ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล 

certified true copy รับรองส ำเนำถูกต้อง 

complaint กำรร้องทุกข์กล่ำวโทษ 

Constitution of the Kingdom of Thailand รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

copy ส ำเนำ 

correct/amend/alter the decision แก้ค ำวินิจฉัย 

decision ค ำวินิจฉัย 

declare ประกำศ (กริยำทั่วไป/ประกำศกฎอัยกำรศึก) 

electronic signature ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

Emergency Decree พระรำชก ำหนด 

endorsement กำรสลักหลัง/ใบสลักหลัง 

finding ค ำวินิจฉัยข้อเท็จจริง 

freeze กำรอำยัด 

Government Gazette Vol. .., Part .. Special Part ..  
(ก-ฮ), dated 1st January, B.E. 2563 (2020)  

รำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับที่ .. ตอน .. ตอนพิเศษ .. 
(ก-ฮ) ลงวันที่ .... 

judgement ค ำพิพำกษำของศำล 

law กฎหมำย 

legitimate/lawful โดยชอบด้วยกฎหมำย 

letter of consent หนังสือแสดงควำมยินยอม 
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English Thai 
Martial Law กฎอัยกำรศึก 

Ministerial Regulation กฎกระทรวง 

National Council for Peace and Order (NCPO) คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) 

Notification ประกำศ 

Notification of the Ministry of Labour ประกำศกระทรวงแรงงำน 

order ค ำสั่ง 

Order of the NCPO No. .. ค ำสั่ง คสช. 

Organic Act พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

original copy ต้นฉบับ 

overturn the decision กลับค ำวินิจฉัย 

paragraph วรรค 

power of attorney หนังสือมอบอ ำนำจ 

promulgation กำรออกแถลงกำรณ์หรือประกำศกฎ  
ข้อบังคับ หรือกฎหมำยอย่ำงเป็นทำงกำร  
เมื่อไดร้ับกำรอนุมัติในขั้นสดุท้ำย 

qualifications and prohibitions คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม 

quasi - incompetent person คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 

Regulation กฎ/ข้อบังคับ 

reject/dismiss the appeal ยกอุทธรณ์ 

revenue stamp อำกรสแตมป์ 

Royal Decree พระรำชกฤษฎีกำ 

Rules ระเบียบ 

Section มำตรำ 

sign ลงลำยมือชื่อ 

signature ลำยมือชื่อ 

signed on ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญเม่ือวันที่ 

the undersigned ผู้มีชื่อลงนำมข้ำงท้ำย 

uphold the decision ยืนตำมค ำวินิจฉัย 
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1.11.2 Social Security Act 
English Thai 

Notification of the Medical Committee ประกำศคณะกรรมกำรทำงกำรแพทย์ 

Notification of the Social Security Committee ประกำศคณะกรรมกำรประกันสังคม 

Notification of the Social Security Office ประกำศส ำนักงำนประกันสังคม 

Rules of the Social Security Office ระเบียบส ำนักงำนประกันสังคม 

Social Security Act พระรำชบัญญัติประกันสังคม 

Social Security Act B.E. 2533 (1990) พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

Social Security Act B.E. 2533 (1990) amended by 
Social Security Act (No. 2) B.E. 2537 (1994)  

พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.11.3 Workers’ Compensation Act 
English Thai 

Announcement of the Revolutionary Council No. 103 ประกำศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 

Notification of the Workers' Compensation Fund 
Committee 

ประกำศคณะกรรมกำรกองทุนเงินทดแทน 

Rules of the Workers' Compensation Fund Committee ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนเงินทดแทน 

Workers' Compensation Act B.E. 2537 (1994) พระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 

Workers’ Compensation Act พระรำชบัญญัติเงินทดแทน 
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1.12 International Affairs 
1.12.1 General Terms 

English Thai 
accession กำรภำคยำนุวัติ (เข้ำร่วมในสนธิสัญญำ) 

agreement ควำมตกลง/ข้อตกลง 

bilateral ทวิภำคี (สองฝ่ำย) 

charter กฎบัตร 

collaboration กำรประสำนงำน 

convention อนุสัญญำ 

cooperation กำรร่วมมือ 

co-sponsor กำรร่วมทุน 

cross-cutting issue ประเด็นคำบเกี่ยว 

declaration ค ำประกำศ/ปฏิญญำ (กฎหมำยระหว่ำงประเทศ) 

discrimination กำรเลือกปฏิบัติ 

entry into force มีผลใช้บังคับ 

foreign affairs งำนต่ำงประเทศ 

gender role บทบำททำงเพศ/บทบำทประจ ำเพศ 

implementation กำรอนุวัติกำร (ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอนุสัญญำ) 

international affairs งำนระหว่ำงประเทศ 

international/foreign relations ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ  

marginalised group กลุ่มคนชำยขอบ 

member state รัฐภำคี/รัฐสมำชิก 

Memorandum of Agreement (MOA) บันทึกข้อตกลง 

Memorandum of Understanding (MOU) บันทึกควำมเข้ำใจ 

multilateral พหุภำคี (มำกกว่ำสองฝ่ำย) 

obligation พันธกรณี (หน้ำที่ตำมกฎหมำย) 

operation กำรด ำเนินงำน 

organisation หน่วยงำน/กำรบริหำรจัดกำร 

protocol พิธีสำร 

race เชื้อชำติ 

ratification กำรให้สัตยำบัน 
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English Thai 
recommendation ข้อแนะ 

reporting obligation หน้ำที่รำยงำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 

signing กำรลงนำม 

treaty สนธิสัญญำ/หนังสือสัญญำ 

violation/breach/non-compliance กำรละเมิดพันธกรณี 

vulnerable group กลุ่มเปรำะบำง 
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1.12.2 Migration 
English Thai 

asylum seeker ผู้อพยพ 

country of destination ประเทศปลำยทำง 

country of origin ประเทศต้นทำง 

country of transit/transit country ประเทศทำงผ่ำน 

determinants ปัจจัยก ำหนดกำรย้ำยถิ่น 

diasporas ชุมชนผู้พลัดถิ่น 

displaced person ผู้พลัดถิ่น 

economic migrant ผู้ย้ำยถิ่นเพ่ือกำรท ำงำน 

forced migrant ผู้ถูกบังคับให้ย้ำยถิ่น 

foreign worker แรงงำนต่ำงชำติ 

foreigner คนต่ำงชำติ/ชำวต่ำงชำติ 

inflow จ ำนวนผู้ย้ำยถิ่นเข้ำประเทศ 

irregular migrant ผู้ย้ำยถิ่นแบบไม่ปกติ 

legal migrant ผู้ย้ำยถิ่นที่ปฏิบัติตำมกฎหมำย 

migrant ผู้ย้ำยถิ่น (พ ำนักอำศัยในประเทศ 12 เดือนขึ้นไป) 

migrant worker แรงงำนข้ำมชำติ 

migration กำรโยกย้ำยถิ่นฐำน 

migration flows จ ำนวนผู้ย้ำยถิ่น 

migration stocks จ ำนวนผู้ย้ำยถิ่นในประเทศ ณ ช่วงเวลำหนึ่ง 

outflow จ ำนวนผู้ย้ำยถิ่นออกประเทศ 

pull factor ปัจจัยที่ดึงดูดกำรย้ำยถิ่น 

push factor ปัจจัยที่ส่งเสริมกำรย้ำยถิ่น 

receiving country ประเทศผู้รับ 

refugee ผู้ลี้ภัย 

sending country ประเทศผู้ส่ง 

stateless person บุคคลไร้รัฐไร้สัญชำติ 

temporary migrant ผู้ย้ำยถิ่นชั่วครำว 
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1.12.3 Portability of Social Security Benefits 
English Thai 

administrative arrangement ข้อตกลงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

aggregation/totalisation กำรนับรวมระยะเวลำประกันตน 

applicable agreement ข้อตกลงที่ใช้บังคับ 

applicable legislation กฎหมำยที่ใช้บังคับ 

bilateral agreement ข้อตกลงทวิภำคี (สองฝ่ำย) 

equal treatment กำรปฏิบัติที่เท่ำเทียม 

export of benefits กำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนไปยังต่ำงประเทศ 

harmonisation of system กำรท ำให้ระบบมีควำมเป็นหนึ่งเดียว 

insurance/coverage period ระยะเวลำประกันตน 

material scope ขอบเขตเชิงเนื้อหำ 

multilateral agreement ข้อตกลงพหุภำคี (มำกกว่ำสองฝ่ำย) 

national คนชำติ 

non-national คนต่ำงชำติ 

personal scope ขอบเขตเชิงบุคคล 

portability of social security benefits กำรเคลื่อนย้ำยและคงสิทธิประกันสังคม/ 
กำรเชื่อมโยงสิทธิประกันสังคม 

posted worker แรงงำนที่ถูกส่งไปท ำงำนชั่วครำว 

reciprocity กำรต่ำงตอบแทน 

restriction ข้อจ ำกัด 

Social Security Agreement (SSA) ควำมตกลงด้ำนประกันสังคม 

social security coordination กำรประสำนระบบประกันสังคม 

territorial scope ขอบเขตเชิงพื้นที่ 

third country ประเทศที่สำม 

unilateral measure มำตรกำรฝ่ำยเดียว 
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1.12.4 Sociale Verzekeringsbanks (SVB) 
English Thai 

agency องค์กรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติตำมข้อตกลงนี้ 

AKW สงเครำะห์บุตร 

ANW ผู้อยู่ในอุปกำระ 

AOW-pension บ ำนำญชรำภำพ 

beneficiary บุคคลซึ่งขอรับประโยชน์ทดแทน 
หรือผู้มีสิทธิรับบ ำนำญภำยใต้กฎหมำย 

benefit ประโยชน์ทดแทน  
เพื่อกรณีกำรขำดรำยได้หรือกรณบี ำนำญ 
ภำยใต้กฎหมำย SVB) 

competent  authority หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

competent institution สถำบันที่มีอ ำนำจ 

co-resident ผู้ที่อำศัยอยู่ร่วมกันที่มีอำยุ 21 ปีขึ้นไป  
มีหรือไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยเลอืดก็ได้  
และไม่มีกำรร่วมรับผดิชอบค่ำใช้จ่ำย 

date of death วันที่เสียชีวิต 

export of benefits กำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนนอกประเทศเนเธอร์แลนด์ 

household ครัวเรือน 

identification กำรแสดงตัว/รำยงำนตัว 

income declaration validation แบบยืนยันกำรแสดงรำยได้ 

income details form แบบแสดงรำยได้ 

life certificate form แบบรับรองกำรมีชีวิตอยู่ 

living together อำศัยอยู่ร่วมกัน 

married แต่งงำนแล้ว (เพศเดียวกันหรือต่ำงเพศก็ได้) 

member of the family สมำชิกของครอบครัว  

partner ผู้ที่อำศัยอยู่ร่วมกับผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน 

position of competent authority ต ำแหน่งของผู้มีอ ำนำจ 

refusal to pay กำรปฏิเสธกำรจ่ำย 

registered partnership จดทะเบียนกำรเป็นคู่ชีวิต 

reside อำศัยอยู่ตำมปกติ 

sharing household รับผิดชอบภำระในบ้ำนร่วมกัน 

signature and stamp of competent authority ลำยมือชื่อและตรำประทับของหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจ 
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English Thai 
single โสด 

stay พักอำศัยชั่วครำว 

still alive ยังมีชีวิตอยู่ 

suspension กำรระงับกำรจ่ำย 

territory อำณำเขต 

unmarried ยังไม่แต่งงำน 

withdrawal กำรถอนเงินคืน 
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2. Administration 
2.1 Organisation Names 

2.1.1 MOL Administration 
English Thai 

Department of Employment กรมกำรจัดหำงำน 

Department of Labour Protection and Welfare กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 

Department of Skill Development กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

Ministry of Labour กระทรวงแรงงำน 

Office of Permanent Secretary ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน 

Social Security Office ส ำนักงำนประกันสังคม 

Thailand Institute of Occupational Safety and 
Health 

สถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย  
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 SSO Administration 
English Thai 

management body according to  
the Ministerial Regulation 

หน่วยงำนในกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรฯ 

Benefits Bureau ส ำนักสิทธิประโยชน์ 

Contributions Bureau ส ำนักเงินสมทบ 

Finance and Accounting Division กองบริหำรกำรเงินและกำรบัญชี  

Finance Division กองคลัง 

Human Resource Management Division กองบริิหำรทรัพยำกรบุคคล 

Information and Communication Technology 
Bureau (ICT Bureau) 

ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

Information Centre ศูนย์สำรนิเทศ 

Inspection Bureau ส ำนักตรวจสอบ 

Inspectors Bureau ส ำนักผู้ตรวจ 
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English Thai 
Internal Audit Group กลุ่มตรวจสอบภำยใน 

Investment Management Division กองบริหำรกำรลงทุน 

Legal Affairs Division กองกฎหมำย 

Medical Service System Management Bureau ส ำนักจัดระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ 

Office of Social Security Development for 
Informal Workers 

ส ำนักเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแรงงำนนอกระบบ 

Office of the Workers' Compensation Fund ส ำนักงำนกองทุนเงินทดแทน 

Policy and Planning Division กองนโยบำยและแผนงำน 

Public Sector Development Group กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 

Research and Development Division กองวิจัยและพัฒนำ 

Secretariat of the Office ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

Social Security Office Headquarters ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนใหญ่ 

Training Division กองฝึกอบรม 

Industrial Rehabilitation Centre  
Region 1 (Pathum Thani) 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 1 (จังหวัดปทุมธำนี) 

Industrial Rehabilitation Centre  
Region 2 (Rayong) 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 2 (จังหวัดระยอง) 

Industrial Rehabilitation Centre  
Region 3 (Chiang Mai) 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 3 (จังหวัดเชียงใหม่) 

Industrial Rehabilitation Centre  
Region 4 (Khon Kaen) 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 4 (จังหวัดขอนแก่น) 

Industrial Rehabilitation Centre  
Region 5 (Songkhla) 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 5 (จังหวัดสงขลำ) 

Bangkok Social Security Office เลขเขตพ้ืนที่ ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ เลขเขต
พ้ืนที่ 

ชื่อจังหวัด Provincial Social Security Office ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด ชื่อจังหวัด 

ชื่อจังหวัด Provincial Social Security Office  
(ชื่อสำขำ Branch) 

ส ำนักงำนประกันสังคมจัิงหวัด ชื่อจังหวัด (สำขำ  
ชื่อสำขำ) 

***ชื่ออ ำเภอ/จังหวัดอ้ำงอิงศำลำกลำงจังหวัดที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด*** 
  



 

209 
 

2.2 Places in SSO 
2.2.1 Building Directory 

English Thai 
Administrative building อำคำรอ ำนวยกำร 

building directory แผนผังอำคำร 

cafeteria ห้องอำหำร 

car park ลำนจอดรถ 

computer centre ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

Computer Centre building อำคำรศูนย์คอมพิวเตอร์ 

driver's room ห้องพนักงำนขับรถ 

first-aid room ห้องปฐมพยำบำล 

fitness room ห้องออกก ำลังกำย 

information centre ประชำสัมพันธ์และบริกำรข้อมูล (สถำนที่) 

kid's area โถงพักคอยส ำหรับเด็ก 

library ห้องสมุด 

meeting room ห้องประชุม 

Multipurpose building อำคำรอเนกประสงค์ 

director room/branch head room หอ้งผู้อ ำนวยกำร/ประกันสังคมจังหวัด/หัวหน้ำสำขำ  

pantry ห้องเตรียมอำหำร 

prayer room ห้องละหมำด 

reception room ห้องรับรอง 

receptionist ประชำสัมพันธ์ (เจ้ำหน้ำที่) 

recreation room ห้องนันทนำกำร 

shop ร้ำนค้ำสวัสดิกำร 

store room ห้องเก็บของ 

toilet ห้องน้ ำ 

Vitura Sangsingkeo building อำคำรวิทุร แสงสิงแก้ว 

waiting area จุดรอบริกำร 

warehouse อำคำรคลังพัสดุ 
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2.2.2 Organisational Directory 
English Thai 

benefits section งำนสิทธิประโยชน์ 

contributions section งำนเงินสมทบ 

debt collection section งำนเร่งรัดหนี้ 

employer registration section งำนทะเบียนนำยจ้ำง 

e-services section งำนทะเบียนผู้ประกันตน/ส่งเงินสมทบผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

finance and accounting section งำนกำรเงินและบัญชี 

general administration section ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

inspection section งำนตรวจสอบ 

insured persons registration and medical 
services management section 

งำนทะเบียนและประสำนกำรแพทย์ 

insured persons section 39 registration งำนขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตำมมำตรำ 39 

insured persons section 40 registration งำนขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40 

legal section งำนกฎหมำย 

operational section กลุ่มงำนปฏิบัติกำร 

organisational directory รำยชื่อหน่วยงำนภำยใน 

social security fund section งำนกองทุนประกันสังคม 

social security section กลุ่มงำนประกันสังคม 

workers' compensation fund section งำนกองทุนเงินทดแทน 
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2.3 Positions according to the Office of the Civil Service Commission (OCSC) 
2.3.1 Position Titles 

English Thai 
position ต ำแหน่ง 

Secretary-General เลขำธิกำร 

Adviser on Efficiency ที่ปรึกษำด้ำนประสิทธิภำพ 

Deputy Secretary-General รองเลขำธิกำร 

Inspector ผู้ตรวจรำชกำรกรม 

Expert on Social Security ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนประกันสังคม 

Secretary to The Office เลขำนุกำรกรม 

Director ผู้อ ำนวยกำร 

Director of ชื่อส ำนัก/กองdivision ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง ชื่อส ำนัก/กอง 

Director of Bangkok Social Security Office เลข
เขตพ้ืนที่ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนคร
พ้ืนที่ เลขเขตพ้ืนที่ 

Director of ชื่อจังหวัด Provincial Social Security 
Office 

ประกันสังคมจังหวัด ชื่อจังหวัด 

Head of ชื่อจังหวัด Provincial Social Security 
Office (ชื่อสำขำ Branch) 

หัวหน้ำส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด ชื่อจังหวัด (สำขำ 
ชื่อสำขำ) 

Head of ชื่อกลุ่มงำน. section ผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำกลุ่มงำน ชื่อกลุ่มงำน 

accountant นักบัญชี 

art technician นำยช่ำงศิลปกรรม 

assistant social security officer เจ้ำหน้ำที่ประกันสังคม 

audio-visual officer เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำ 

audio-visual technical officer นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 

auditing technical officer นักวิชำกำรตรวจสอบบัญชี 

computer technical officer นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

dissemination officer เจ้ำพนักงำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 

dissemination technical officer นักวิชำกำรเผยแพร่ 

driver พนักงำนขับรถยนต์ 

executive นักบริหำร 

finance and accounting analyst นักวิชำกำรเงินและบัญชี 

finance and accounting officer เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 

fiscal analyst นักวิชำกำรคลัง 
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English Thai 
fiscal officer เจ้ำพนักงำนกำรคลัง 

foreign relations officer นักวิเทศสัมพันธ์ 

general administration officer นักจัดกำรงำนทั่วไป 

general service officer เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

graphic designer นำยช่ำงศิลป์ 

human resource officer นักทรัพยำกรบุคคล 

information technology officer นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

instructor ครูฝึกฝีมือแรงงำนงำน 

internal auditor นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน 

labour officer เจ้ำพนักงำนแรงงำน 

labour specialist นักวิชำกำรแรงงำน 

legal officer นิติกร 

librarian บรรณำรักษ์ 

library service officer เจ้ำพนักงำนห้องสมุด 

medical physician นำยแพทย์ 

nursing technical officer นักวิชำกำรพยำบำล 

occupational therapist นักกิจกรรมบ ำบัด 

occupational therapist assistant ผู้ช่วยนักกิจกรรมบ ำบัด 

occupational therapy technician เจ้ำพนักงำนกิจกรรมบ ำบัด 

operator เจ้ำหน้ำที่รับโทรศัพท์ 

personnel officer บุคลำกร 

photographer นำยช่ำงภำพ 

physical therapy assistant ผู้ช่วยนักกำยภำพบำบัด 

physiotherapist นักกำยภำพบ ำบัด 

plan and policy analyst นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

practical nurse ผู้ช่วยพยำบำล 

printer นำยช่ำงพิมพ์ 

prosthetic and orthotic technician ช่ำงกำยอุปกรณ์ 

prosthetic and orthotic technician assistant ผู้ช่วยช่ำงกำยอุปกรณ์ 

prosthetist and orthotist นักกำยอุปกรณ์ 
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English Thai 
psychologist นักจิตวิทยำ 

public relations officer นักประชำสัมพันธ์ 

registered nurse พยำบำลวิชำชีพ 

rehabilitation medical technician เจ้ำพนักงำนเวชกรรมฟ้ืนฟู 

skill development technical officer นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

social security officer เจ้ำพนักงำนประกันสังคม 

social security technical officer นักวิชำกำรประกันสังคม 

social worker นักสังคมสงเครำะห์ 

statistical officer เจ้ำพนักงำนสถิติ 

statistician นักวิชำกำรสถิติ 

supply analyst นักวิชำกำรพัสดุ 

supply officer เจ้ำพนักงำนพัสดุ 

vocational training officer เจ้ำพนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน 

workers คนงำน 
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2.3.2 Position Category and Level 
English Thai 

executive positions ต ำแหน่งประเภทบริหำร 

primary level ก. ระดับต้น  

higher level ข. ระดับสูง   

managerial positions ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร  

primary level ก. ระดับต้น  

higher level ข. ระดับสูง    

knowledge worker position ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 

practitioner level ก. ระดับปฏิบัติกำร   

professional level ข. ระดับช ำนำญกำร  

senior professional level ค. ระดับช ำนำญกำรพิเศษ   

expert level ง. ระดับเชี่ยวชำญ   

advisory level จ. ระดับทรงคุณวุฒิ   

general positions ต ำแหน่งประเภททั่วไป  

operational level ก. ระดับปฏิบัติงำน  

experienced level ข. ระดับช ำนำญงำน   

senior level ค. ระดับอำวุโส   

highly skilled level ง. ระดับทักษะพิเศษ  

 
2.3.3 Acting/For 

English Thai 
acting ต ำแหน่งที่รักษำรำชกำรแทน รักษำรำชกำรแทน/รักษำกำรในต ำแหน่ง 

for ต ำแหน่งที่ปฏิบัติรำชกำรแทน ปฏิบัติรำชกำรแทน 

 
Examples 

Labour Specialist, Professional Level 
acting Director of Nonthaburi Provincial Social Security Office 

นักวิชำกำรแรงงำนช ำนำญกำร รกัษำรำชกำรแทน 
ประกันสังคมจังหวัดนนทบุร ี

Labour Specialist, Senior Professional Level 
for Director of Nonthaburi Provincial Social Security Office 

นักวิชำกำรแรงงำนช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
ประกันสังคมจังหวัดนนทบุร ี
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2.4 Positions according to International Recognition 
2.4.1 Position Titles 

***To be used in case of contact/attendance of International nature.*** 
English Thai 

Secretary-General เลขำธิกำร 

Social Security Senior Expert ที่ปรึกษำด้ำนประสิทธิภำพ ส ำนักงำนประกันสังคม 

Deputy Secretary-General รองเลขำธิกำร 

Head Inspector หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกรม 

Inspector ผู้ตรวจรำชกำรกรม 

Social Security Expert ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนประกันสังคม 

Director of ชื่อส ำนัก/กอง/เขตพ้ืนที่ division  ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง ชื่อส ำนัก/กอง 

Director of Bangkok Social Security Office เลข
เขตพ้ืนที่ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนคร
พ้ืนที่ เลขเขตพ้ืนที่ 

Director of ชื่อจงัหวัด Provincial Social Security 
Office 

ประกันสังคมจังหวัด ชื่อศูนย์ฟ้ืนฟู/จังหวัด 

Head of ชื่อจังหวัด Provincial Social Security 
Office (ชื่อสำขำ Branch) 

หัวหน้ำส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด ชื่อจังหวัด (สำขำ 
ชื่อสำขำ) 

Head of ชื่อกลุ่มงำน Section ผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำกลุ่มงำน ชื่อกลุ่มงำน 

actuarial analyst/actuary นักคณิตศำสตร์ประกันภัย 

assistant fund manager ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุน 

benefits officer เจ้ำหน้ำที่วินิจฉัยสิทธิประโยชน์ 

data analyst นักวิิเครำะห์ข้อมูล 

data engineer วิศวกรข้อมูล 

data scientist นักวิทยำศำสตร์ข้อมูล 

dealer เจ้ำหน้ำที่ค้ำหลักทรัพย์ 

finance and accounting officer นักวิชำกำรเงินและบัญชี 

foreign relations officer นักวิเทศสัมพันธ์ 

fund manager ผู้จัดกำรกองทุน 

human resource officer นักทรัพยำกรบุคคล 

internal auditor นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน 

investment analyst นักวิเครำะห์กำรลงทุน 

investment information and technology 
specialist 

นักสำรสนเทศด้ำนกำรลงทุน 
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English Thai 
investment risk analyst นักจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุน 

investment strategist นักยุทธศำสตร์กำรลงทุน 

IT officer นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

legal officer นิติกร 

medical physician นำยแพทย์ 

nurse พยำบำลวิชำชีพ 

occupational therapist นักกิจกรรมบ ำบัด 

operational risk analyst นักจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร 

physiotherapist นักกำยภำพบ ำบัด 

plan and policy analyst นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

psychologist นักจิตวิทยำ 

public relations officer นักประชำสัมพันธ์ 

social security officer นักวิชำกำรแรงงำน/นักวิชำกำรประกันสังคม 

statistician นักวิชำกำรสถิติ 

 
2.4.2 Position Level 

English Thai 
ชื่อต ำแหน่ง ระดับปฏิบัติกำร/ปฏิบัติงำน 

senior ชื่อต ำแหน่ง ระดับช ำนำญกำร/ช ำนำญงำน  

ชื่อต ำแหน่ง specialist ระดับช ำนำญกำรพิเศษ/อำวุโส 

ชื่อต ำแหน่ง expert ระดับเชี่ยวชำญ/ทักษะพิเศษ 

ชื่อต ำแหน่ง senior expert ระดับทรงคุณวุฒิ   

 
Examples 

Level 
Position Titles 

social security officer legal officer IT officer 
practitioner social security officer legal officer IT officer 
professional senior social security officer senior legal officer senior IT officer 
senior professional social security specialist legal specialist IT specialist 
expert social security expert legal expert IT expert 
advisory social security senior expert legal senior expert IT senior expert 
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คณะผู้จัดท ำ 
คณะท ำงำนปรับปรุงคลังค ำศัพท์ประกันสังคม 

 
 (1) นำงสำวนันทินี  ทรัพย์ศิริ ประธำนคณะท ำงำน 
  ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผนงำน 

 (2) นำงสำวศิริรัตน์  ศรีชำติ คณะท ำงำน 
  นักวิชำกำรแรงงำนช ำนำญกำรพิเศษ  
  ส ำนักจัดระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ 

 (3) นำงสำวอำภรณ์  อุปกำรรอด คณะท ำงำน 
  นักวิชำกำรแรงงำนช ำนำญกำร  
  ส ำนักเงินสมทบ 

 (4) นำงสำวนิพัทธำ  ไชยพัฒน์ คณะท ำงำน 
  นักวิชำกำรแรงงำนช ำนำญกำร  
  ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 2 

 (5) นำงทรงสมร  เอ่ียมสรรพำงค์ คณะท ำงำน 
  นักวิชำกำรสถิติช ำนำญกำร  
  ส ำนักงำนกองทุนเงินทดแทน 

 (6) นำยภำนุพัฒน์  ยิ้มพงษ์ คณะท ำงำน 
  นักวิชำกำรแรงงำนช ำนำญกำร  
  ส ำนักสิทธิประโยชน์ 

 (7) นำงสำวพรนิภำ  จิระกิตติดุลย์ คณะท ำงำน 
  นักวิชำกำรแรงงำนปฏิบัติกำร  
  กองบริหำรกำรลงทุน 

 (8) นำงสำวพอฤทัย  สุคนธนันท์ คณะท ำงำน 
  นักวิชำกำรแรงงำนปฏิบัติกำร  
  กองบริหำรกำรลงทุน 

 (9) นำงสำววัลภำ  ทับสุวรรณ คณะท ำงำน 
  นิติกรปฏิบัติกำร  
  กองกฎหมำย 

 (10) นำยสุประเสริฐ  ขำวละออ คณะท ำงำน 
  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร  
  ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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 (11) นำงสำวโชติกำ  ค ำเสริมสอน คณะท ำงำน 
  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร  
  ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 (12) นำงสำวสิริวดี  สอนสำร ี คณะท ำงำน 
  นักวิชำกำรแรงงำนปฏิบัติกำร  
  ส ำนักจัดระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ 

 (13) นำงสำวกุรุพินท์  บุณยกิดำ คณะท ำงำน 
  นักวิชำกำรแรงงำนปฏิบัติกำร  
  กองนโยบำยและแผนงำน 

 (14) นำยธนกำญจน์  ว่องลีลำเศรษฐ์ คณะท ำงำน 
  นักวิชำกำรสถิติปฏิบัติกำร  
  กองวิจัยและพัฒนำ 

 (15) นำยภรภัทร์  อุทรักษ์ คณะท ำงำน 
  นักวิชำกำรประกันสังคม  
  ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 1 

 (16) นำยธนิทธิ์   ลอยพิมำย คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวิเทศสัมพันธ์ 
  กองนโยบำยและแผนงำน 

 (17) นำงสำวชญำนี  ปวีรวัฒน ์ คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติกำร 
  กองนโยบำยและแผนงำน 
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คณะกลุ่มงำนวิเทศสัมพันธ์ 
 

 (1) นำยธนิทธิ์   ลอยพิมำย นักวิเทศสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ 
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวิเทศสัมพันธ์ 

 (2) นำงสำวชญำนี  ปวีรวัฒน์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติกำร 

 (3) นำยธโนดม  จริยะพันธุ์ นักวิชำกำรแรงงำนปฏิบัติกำร 

 (4) นำงสำวจตุรภัทร  พรหมรักษ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติกำร 

 (5) นำงสำวสุภนิตย์  ปรำบณรงค์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติกำร 

 (6) นำงสำวรสสุคนธ์  จุ้ยเจนวิทย์ นักวิชำกำรประกันสังคม 

 (7) นำงสำวศิริรัตน์  แตงเงิน  นักวิชำกำรประกันสังคม 

 (8) นำยศุภำกร  ลอยชูศักดิ์ นักวิชำกำรประกันสังคม 

 (9) นำงสำวต้องใจ  เพ่ิมพูล  นักวิชำกำรประกันสังคม 

 (10) นำงสำวล ำดวน  ก้อนค ำ  นักวิชำกำรประกันสังคม 

 (11) นำยสิทธิชน  ตีระเมธี  นักวิชำกำรประกันสังคม 

 (12) นำงสำววชิรำกร  ปรึกษำ  นักวิชำกำรประกันสังคม 
 





 

1 
 

 

 


	คำนำ
	สารบัญ
	ส่วนที่หนึ่ง คลังคำศัพท์ประกันสังคม ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ
	1. หมวดวิชาการ
	1.1 หลักการประกันสังคม
	1.2 คณิตศาสตร์ประกันภัย
	1.3 เงินสมทบ
	1.3.1 บททั่วไป
	1.3.2 การขึ้นทะเบียน
	1.3.3 การจัดเก็บเงินสมทบและการติดตามเร่งรัดหนี้
	1.3.4 การตรวจสถานประกอบการ
	1.3.5 กลุ่มที่พระราชบัญญัติประกันสังคมไม่ใช้บังคับ
	1.3.6 กลุ่มที่พระราชบัญญัติเงินทดแทนไม่ใช้บังคับ

	1.4 สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม
	1.4.1 บททั่วไป
	1.4.2 สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย
	1.4.3 สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร
	1.4.4 สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ
	1.4.5 สิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร
	1.4.6 สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ
	1.4.7 สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน
	1.4.8 สิทธิประโยชน์กรณีตาย

	1.5 สิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน
	1.6 การบริการทางการแพทย์
	1.6.1 บททั่วไป
	1.6.2 ระดับความรุนแรงของความเจ็บป่วยและตัวอย่างโรคสำคัญ
	1.6.3 การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค
	1.6.4 การบันทึกประวัติ
	1.6.5 แผนกของโรงพยาบาล

	1.7 การฟื้นฟูสมรรถภาพ
	1.7.1 บททั่วไป
	1.7.2 ประเภทของความพิการ
	1.7.3 การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
	1.7.4 โรคและอาการบาดเจ็บจากการทำงาน
	1.7.5 อวัยวะ/ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
	1.7.6 เครื่องช่วยต่าง ๆ ในการทำกิจกรรม
	1.7.7 การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
	1.7.8 คำย่อที่ใช้ในการบันทึกทั่วไป
	1.7.9 การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม

	1.8 เทคโนโลยีสารสนเทศ
	1.8.1 บททั่วไป
	1.8.2 การพัฒนาซอฟต์แวร์
	1.8.3 การใช้คอมพิวเตอร์
	1.8.4 การใช้งานข้อมูล

	1.9 การลงทุน
	1.9.1 บททั่วไป
	1.9.2 ตราสารทุน
	1.9.3 ตราสารหนี้

	1.10 การเงินและการบัญชี
	1.10.1 บททั่วไป
	1.10.2 การเงิน
	1.10.3 การบัญชี

	1.11 กฎหมาย
	1.11.1 บททั่วไป
	1.11.2 พระราชบัญญัติประกันสังคม
	1.11.3 พระราชบัญญัติเงินทดแทน

	1.12 งานต่างประเทศ
	1.12.1 บททั่วไป
	1.12.2 การโยกย้ายถิ่นฐาน
	1.12.3 การเคลื่อนย้ายและคงสิทธิประกันสังคม
	1.12.4 Sociale Verzekeringsbanks (SVB)


	2. หมวดการบริหาร
	2.1 ชื่อหน่วยงาน
	2.1.1 หน่วยงานภายในกระทรวงแรงงาน
	2.1.2 หน่วยงานภายในสำนักงานประกันสังคม

	2.2 ชื่อสถานที่ในสำนักงานประกันสังคม
	2.2.1 รายชื่อสถานที่ในสำนักงาน
	2.2.2 รายชื่อหน่วยงานภายใน

	2.3 ชื่อตำแหน่งที่ใช้ตามสำนักงาน ก.พ.
	2.3.1 ชื่อตำแหน่ง
	2.3.2 ระดับของตำแหน่ง
	2.3.3 การรักษาราชการ/ปฏิบัติราชการแทน

	2.4 ชื่อตำแหน่งที่ใช้ตามสากล
	2.4.1 ชื่อตำแหน่ง
	2.4.2 ระดับความเชี่ยวชาญ


	ส่วนที่สอง Social Security Glossary English - Thai
	1. Technical Vocabulary
	1.1 Social Security Principles
	1.2 Actuarial
	1.3 Contributions
	1.3.1 General Terms
	1.3.2 Registration
	1.3.3 Contributions and Debt Collection
	1.3.4 Enterprise Inspection
	1.3.5 Exempted Groups under the Social Security Act
	1.3.6 Exempted Groups under the Workers’ Compensation Act

	1.4 Social Security Benefits
	1.4.1 General Terms
	1.4.2 Sickness Benefit
	1.4.3 Maternity Benefit
	1.4.4 Invalidity Benefit
	1.4.5 Child Allowance Benefit
	1.4.6 Old-Age Benefit
	1.4.7 Unemployment Benefit
	1.4.8 Death Benefit

	1.5 Worker’s Compensations
	1.6 Medical Services
	1.6.1 General Terms
	1.6.2 Degree of Symptoms and Diseases
	1.6.3 Diagnosis and Treatment
	1.6.4 Medical Records
	1.6.5 Hospital Departments

	1.7 Rehabilitation
	1.7.1 General Terms
	1.7.2 Type of Disabilities
	1.7.3 Occupational Rehabilitation
	1.7.4 Occupational Diseases and Injuries
	1.7.5 Organs
	1.7.6 Assistive Devices
	1.7.7 Medical Rehabilitation
	1.7.8 Abbreviations
	1.7.9 Psychosocial Rehabilitation

	1.8 Information and Communication Technology (ICT)
	1.8.1 General Terms
	1.8.2 Software Development
	1.8.3 Computer Usage
	1.8.4 Data Usage

	1.9 Investment
	1.9.1 General Terms
	1.9.2 Equity Instruments
	1.9.3 Debt Instruments

	1.10 Finance and Accounting
	1.10.1 General Terms
	1.10.2 Finance
	1.10.3 Accounting

	1.11 Legal Terms
	1.11.1 General Terms
	1.11.2 Social Security Act
	1.11.3 Workers’ Compensation Act

	1.12 International Affairs
	1.12.1 General Terms
	1.12.2 Migration
	1.12.3 Portability of Social Security Benefits
	1.12.4 Sociale Verzekeringsbanks (SVB)


	2. Administration
	2.1 Organisation Names
	2.1.1 MOL Administration
	2.1.2 SSO Administration

	2.2 Places in SSO
	2.2.1 Building Directory
	2.2.2 Organisational Directory

	2.3 Positions according to the Office of the Civil Service Commission (OCSC)
	2.3.1 Position Titles
	2.3.2 Position Category and Level
	2.3.3 Acting/For

	2.4 Positions according to International Recognition
	2.4.1 Position Titles
	2.4.2 Position Level


	คณะผู้จัดทำ
	คณะทำงานปรับปรุงคลังคำศัพท์ประกันสังคม
	คณะกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์


