
 

 
 

                                                         
 
      

ระเบียบส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลำง  
ว่ำด้วยกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนและบริษัท  (ฉบับที่ 5)  

พ.ศ. 2564 
 
 

 โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนและบริษัทจ ำกัด
เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนและบริษัท มีควำมเหมำะสมและสะดวกยิ่งขึ้น
รวมทั้งรองรับระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ  
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 3 วรรคสำม แห่งกฎกระทรวงจัดตั้งส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท แต่งตั้งนำยทะเบียน และก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนและบริษัทจ ำกัด 
พ.ศ. 2549 ออกตำมควำมในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ นำยทะเบียนกลำงจึงออกระเบียบ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลำงว่ำด้วยกำรจดทะเบียน
ห้ำงหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ 26 เมษำยน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกควำมในข้อ 25 และข้อ 26 แห่งระเบียบส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กลำงว่ำด้วยกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2561 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 25 ในกำรจองชื่อนิติบุคคล ให้ด ำเนินกำรตรวจสอบชื่อที่ขอจองและจองชื่อผ่ำนระบบจองชื่อ 
นิติบุคคลอัตโนมัติทำงหน้ำเว็บไซต์กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (www.dbd.go.th) ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ใน
ระเบียบนี้หรือกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยพิมพ์ชื่อที่ขอจองทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ซึ่งชื่อภำษำอังกฤษ
ต้องมีควำมหมำยหรือมีเสียงเรียกขำนตรงกับชื่อภำษำไทย 
 กรณีต้องกำรขอใช้ชื่อภำษำต่ำงประเทศอ่ืนนอกจำกภำษำอังกฤษ ให้แนบแบบขอใช้ชื่อนิติบุคคล
เป็นภำษำต่ำงประเทศยื่นประกอบค ำขอจดทะเบียนด้วย”   

 “ข้อ 26 ชื่อนิติบุคคลที่จองได้แล้ว จะใช้จดทะเบียนนิติบุคคลประเภทห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทก็ได้ 
โดยให้ผู้ขอจองชื่อสั่งพิมพ์ใบแจ้งผลกำรจองชื่อนิติบุคคล เพ่ือใช้ประกอบค ำขอจดทะเบียน 

  ทั้งนี้ ชื่อนิติบุคคลที่จองได้แล้วต้องจดทะเบียนภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่จองชื่อได้  หำกวัน 
ครบก ำหนดสำมสิบวันเป็นวันหยุดท ำกำรให้นับวันเริ่มท ำกำรใหม่วันแรกเป็นวันครบก ำหนดสำมสิบวัน”  

  ข้อ 4 ให้ยกเลิกควำมในข้อ 28 แห่งระเบียบส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลำงว่ำด้วย       
กำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2561  
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ข้อ 5  ให้ยกเลิกควำมในข้อ 38 แห่งระเบียบส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลำงว่ำด้วย 
กำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 38 ชื่อห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทจะต้องไม่มีค ำหรือข้อควำมใด ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) พระนำมของพระเจ้ำแผ่นดิน พระมเหสี รัชทำยำท หรือพระบรมวงศำนุวงศ์ในพระรำชวงศป์ัจจุบัน 
เว้นแต่จะได้รับพระบรมรำชำนุญำต 

(2) ชื่อกระทรวง ทบวง กรม ส่วนรำชกำร รำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนหรือองค์กำรของรัฐ 
เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกรัฐมนตรีเจ้ำกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

(3) ชื่อประเทศ กรณีใช้ชื่อประเทศเป็นส่วนหนึ่งของชื่อให้ระบุไว้ในวงเล็บท้ำยชื่อ 
(4) ชื่อที่อำจก่อให้เกิดส ำคัญผิดว่ำรัฐบำล กระทรวง ทบวง กรม ส่วนรำชกำร รำชกำรส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงำนหรือองค์กำรของรัฐทั้งของประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศเป็นเจ้ำของ
หรือผู้ด ำเนินกำร 

(5) ชื่อซึ่งมีค ำว่ำ “บริษัทมหำชนจ ำกัด” “บริษัทจ ำกัด (มหำชน)” “บมจ” “สมำคมกำรค้ำ”  
หรือ “หอกำรค้ำ” หรือชื่อที่คล้ำยกันหรือเรียกขำนคล้ำยกับค ำเช่นว่ำนั้น 
  (6) ชื่อภำษำไทยหรือภำษำต่ำงประเทศ ซึ่งมีควำมหมำยหรือท ำให้เข้ำใจได้ว่ำประกอบธุรกิจ  
ธนำคำรพำณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจข้อมูลเครดิต ธุรกิจขำยตรง  
ธุรกิจตลำดแบบตรง หรือชื่อที่มีค ำใดค ำหนึ่งที่ก ำหนดไว้ท้ำยระเบียบนี้และที่จะก ำหนดขึ้นในภำยหลังประกอบชื่อ 
เว้นแต่จะได้แสดงหลักฐำนควำมเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจดังกล่ำวได้จำกส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 
  ค ำว่ำ “โรงเรียน” “สถำบัน” “วิทยำลัย” “มหำวิทยำลัย” หรือค ำในภำษำต่ำงประเทศที่มี
ควำมหมำยอย่ำงเดียวกัน เว้นแต่จะได้แสดงหลักฐำนควำมเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจดังกล่ำวได้จำกส่วนรำชกำร 
ที่เก่ียวข้อง 

(7) ชื่อที่เหมือน หรือมีเสียงเรียกขำนตรงกันกับชื่อห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว 
ซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมหลงผิดได้ เว้นแต่ ห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อหรือได้จดทะเบียน
เสร็จกำรช ำระบัญชีแล้ว 

(8) ชื่อที่เหมือน หรือมีเสียงเรียกขำนตรงกับชื่อในหนังสือบริคณห์สนธิที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว 
ซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมหลงผิดได้ เว้นแต่ ปรำกฏข้อควำมว่ำผู้เริ่มก่อกำรทุกคนตกลงให้หนังสือบริคณห์สนธิ 
ฉบับนั้นสิ้นผล และไม่มีกำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภำยในสิบปีนับแต่วันที่จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 

(9) ชื่อที่เหมือน หรือมีเสียงเรียกขำนตรงกับชื่อห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ำกัดที่นำยทะเบียน 
ขีดชื่อออกจำกทะเบียนแล้ว เว้นแต่จะพ้นเวลำสิบปีนับแต่วันที่นำยทะเบียนขีดชื่อ 
  (10) ชื่อซึ่งมีเครื่องหมำย สัญลักษณ์ หรือตัวเลขโรมัน 

(11) ชื่อ ค ำ หรือข้อควำมที่ไม่สำมำรถใช้เป็นชื่อห้ำงหุ้นส่วนและบริษัทตำมทีแ่นบท้ำยระเบียบนี้ 
  (12) ชื่อที่มีค ำว่ำ “คอร์ป” “(Corp)” หรือ “คอร์ปอเรชั่น” "(Corporation)” เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ 
เว้นแต่น ำไปจดทะเบียนเป็นประเภทบริษัท  

(13) ชื่อที่ขัดต่อแนวนโยบำยแห่งรัฐ หรือขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชำชน 

(14) ชื่อที่ใช้ภำษำต่ำงประเทศมีควำมหมำย หรือเสียงเรียกขำนไม่ตรงกับชื่อภำษำไทย 
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กรณีห้ ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทใช้ชื่อซึ่ งพ้องกับชื่อในหนังสือบริคณห์สนธิฉบับ อ่ืนซึ่ งได้ 

จดทะเบียนไว้แล้ว หรือพ้องกับชื่อห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัทอ่ืนซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือคล้ำยคลึงกับชื่อเช่นว่ำนั้น
จนอำจท ำให้เกิดควำมหลงผิดได้ จะต้องรับผิดชอบในกำรใช้ชื่อดังกล่ำว ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
ตำมมำตรำ 18 มำตรำ 67 และมำตรำ 1115” 

 
  ประกำศ ณ วันที่  22  เมษำยน  พ.ศ. 2564 

 

              นำยทศพล  ทังสุบุตร 
                           อธิบดกีรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

                          นำยทะเบียนกลำง 
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ชื่อ ค ำ หรือข้อควำมท่ีไม่สำมำรถใช้เป็นชื่อของห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท 
แนบท้ำยระเบียบส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลำง 

ว่ำด้วยกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2564 
 
 กู้เกียรติไทย ยอดฟ้าจุฬาโลก 
 ต ารวจ เลิศหล้านภาลัย 
 ทหาร นั่งเกล้า 
 ทหารผ่านศึก จอมเกล้า 
 ผ่านศึก ปิ่นเกล้า 
 อผศ. จุลจอมเกล้า 
 นอกประจ าการ มงกุฎเกล้า 
 แห่งชาติ ปกเกล้า 
 แห่งประเทศไทย อานันทมหิดล 
 ชาติไทย ภูมิพลอดุลยเดช 
 พุทธมณฑล ภูมิพล 
 บริษัทจังหวัด บริษัทพาณิชย์จังหวัด อดุลยเดช 
 ชื่อองค์การระหว่างประเทศ อมรินทรา 
 ออสเตรเลีย เฮ้าส์ ศรีสุริเยนทรา 
 สวิส เทพศิรินทรามาตย์ 
 นิคมอุตสาหกรรม สุนันทากุมารีรัตน์ 
 เขตอุตสาหกรรมทั่วไป สุขุมาลมารศรี 
 เขตอุตสาหกรรมส่งออก ศรีสวรินทิรา 
 อาเชียน (ASEAN) ศรีพัชรินทรา 
 ศูนย์หัตถกรรมภาคเหนือ สุวัทนา 
 ศูนย์หัตถกรรมภาคใต้ ร าไพพรรณี 
 ศูนย์หัตถกรรมภาคตะวันออก สิริกิติ ์
 ศูนย์หัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวชิรุณหิศ 
 ตลาดกลาง มหาวิชราวุธ 
 เรดิโอ ไทยแลนด์ มหาวชิราลงกรณ์ 
 ทางด่วน วชิรุณหิศ 
 ทางพิเศษ วชิราวุธ 
 ออมสิน วชิราลงกรณ์ 
 ไทยไฟโตเลียม มหิตลาธิเบศร 
 ไฟโตเลียม อดุลยเดชวิกรม 
 ไฟโตดีเซล สงขลานครินทร์ 
 ไฟโตลูบ ศรีนครินทร์ 
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 ศรีนครินทรา เพ็ชรบูรณ์อินทราชัย 
 ราชชนน ี เทพรัตนราชสุดา 
 ราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
 เทพสุดาวดี กัลยาสุนทร 
 ศรีสุดารักษ์ ราชวังบวรวิไชยชาญ 
 นรินทรเทวี พิศาลบวรศักดิ์ 
 จักรเจษฎา สถิตย์ธ ารงสวัสดิ์ 
 ราชวังบวรสถานพิมุข บริรักษ์นรินทรฤทธิ์ 
 ธิเบศรบดินทร์ สุนทรธิบดี 
 นรินทร์รณเรศ วรวัฒน์สุภากร 
 เทพหริรักษ์ จรัสพรปฏิภาณ 
 อนัคฆนารี นฤบาลมุขมาตย์ 
 พิทักษมนตรี เสพสุนทร 
 อิศรานุรักษ์ เดชาดิศร 
 นรินทรเทพ พิพิธโภคภูเบนทร์ 
 นเรนทรบริรักษ์ โสมนัสวัฒนาวด ี
 ศรีสุเทพ สนิทนเรนทร์ 
 สวรรควิสัยนรบดี มหิศวิรนทรามเรศ 
 นภาจรจ ารัสศรี อรรควรราชกัลยา 
 ณรงคหริรักษ์ พิทักษ์เทเวศร์ 
 ไชยาศรีสุริโยภาส ภูวเนตรพิรนทรฤทธิ์ 
 มาลินีนพดารา วงศาธิราชสนิท 
 ศรีสัชนาลัยสุรกัญญา เทเวศร์วัชรินทร์ 
 ชัยนาทนเรนทร สรรพศิลป์ปรีชา 
 สิริราชกฤธภัณ์ สถิตย์สถาพร 
 นิภานภดล มรุพงศ์สิริพัฒน์ 
 อู่ทองเขตขันติยนารี ทิพยรัตนกิริฎกุลินี 
 กุณฑลทิพยวดี สวัสดิวัดนวิศิษฏ ์
 ศิริภรณ์โสภณ มหิศรราชหฤทัย 
 อัษฎางค์เดชาวุธ สุพรรณภาควดี 
 ไกรสรวิชิต พิจิตรเจษฎร์จันทร์ 
 มาตยาพิทักษ์ สวรรคโลกลักษณวดี 
 จุฑาธุชธราดิลก จันทรบุรีนฤนาถ 
 เพชรรัตนราชสุดา ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
 สิริโสภาพรรณวดี ปราจิณกิติบดี 
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 นคราไชยศรีสุรเดช สิรวัณวร ี
 ศรีรัตนโกสินทร มหิดล 
 กรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์ จักรี 
 เทพนารีรัตน์ รามา 
 อิศริยาลงกรณ์ รามาธิบดี 
 ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สยามมินทร์ 
 วิจิตรจิรประภา สยามมินทร 
 บริพัตรสุขุมพันธ์ ถาวรวรยศ 
 นครสวรรค์วรพินิต อลงกฎกิจปรีชา 
 ก าแพงเพ็ชรอัครโยธิน วรศักดาพิศาล 
 ตรีเพ็ชรรุตม์ธ ารง ภูบาลบริรักษ์ 
 สมมติวงศ์วโรทัย วรจักรธรานุภาพ 
 ศรีธรรมราชธ ารงฤทธิ์ มหามาลา 
 พิไชยมหินทโรดม บ าราบบรปักษ์ 
 จักรพงษ์ภูวนาถ อับสรสุดาเทพ 
 พิษณุโลกประชานาถ เชษฐาธิเบนทร์ 
 สายสวลีภิรมย ์ อมเรนทรบดินทร์ 
 สุทธาสินีนาถปิยมหาราชปดิวรัดา ภูมินทรภักดี 
 ชินวรศิริวัฒน์ ราชสีหวิกรม 
 อนุพงศ์จักรพรรดิ สุดารัตนราชประยูร 
 อนุวัตรจาตุรนต์ อดุลยลักษณสมบัติ 
 ภาณุพงศ์พิริยเดช อุดมรัตนราษี 
 อดิศรอุมศักดิ์ ภูบดีราชหฤทัย 
 เทววงศ์วโรทัย บดินทรไพศาลโสภณ 
 นราธิปพงศ์ประพันธ์ เจริญผลพูลสวัสดิ 
 พิทยาลาภพฤฒิยากร วรเสรฐสุดา 
 กัลยาณิวัฒนา มเหศวรศิววิลาส 
 นราธิวาสราชนครินทร์ วิษณุนาถนิภาธร 
 นครสวรรค์ศักดิพินิต เพ็ชรบูรณ์อินทราชัย 
 จันทบุรีสุรนาถ สมรรัตนสิริเชษฐ 
 พัชรกิติยาภา จันทรมณฑล 
 สิริภาจุฑาภรณ์ วิสิทธิกษัตริย์ 
 อทิตยาทรกิติคุณ นเรศร์วรฤทธิ์ 
 มาตยาพิทักษ์ พิชิตปรีชากร 
 วรราชาทินัดามาตุ ขัตติยกัลยา 
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 อดิศรอุดมเดช มหาสมณเจ้า 
 ภูธเรศธ ารงศักดิ์ พระปิตุลา 
 ประจักษ์ศิลปาคม พระวิมาดา 
 พรหมวรานุรักษ์ พระวรวงศ์เธอ 
 ราชศักดิ์สโมสร พระองค์เจ้า 
 จาตุรนต์รัศมี หม่อมเจ้า 
 จักรพรรดิพงศ์ หม่อมราชวงศ์ 
 ทิวากรวงศ์ประวัติ หม่อมหลวง 
 สิริธัชสังกาศ ภปร. 
 สรรพสาตรศุภกิจ สก. 
 สรรพสิทธิประสงค์ มวก. 
 เทวะวงศ์วโรปการ กรมพระยา 
 บรมพงศาภิมุข กรมหลวง 
 ภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมขุน 
 ภานุพันธุวงศ์วรเดช กรมพระ 
 วชิรญาณวโรรส กรมหมื่น 
 สมมตอมรพันธุ์ ปรมินทร์ 
 วิวิธวรรณปรีชา ปรเมนทร์ 
 พงศษดิศรมหิป ปรเมนทร 
 นราธิปประพันธ์พงศ์ สยามมกุฎราชกุมาร 
 ด ารงราชานุภาพ สยามบรมราชกุมารี 
 พิทยลาภพฤฒิธาดา อัครราชกุมารี 
 นริศรานุวัดติวงศ์ ราชินี 
 พระบาทสมเด็จ ราชินีนาถ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัครราชเทวี 
 พระเจ้าอยู่หัว บรมราชเทวี 
 เจ้าอยู่หัว อัครมเหสี 
 สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระวรชายา 
 เจ้าฟ้า พระชามาดา 
 พระบวรราชเจ้า โครงการพระราชด าริ 
 พระสัมพันธ์วงศ์เธอ พระปรเมนทร 
 พระเจ้าลูกยาเธอ ศรีสินทร 
 พระเจ้าลูกเธอ มหาวชิราลงกรณ 
 พระพ่ีนางเธอ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
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 กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช เสด็จพ่อ 
 สยามินทราธิเบศรราชวโรดม อบจ. 
 บรมนาถบพิตร อบต. 
 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว Police 
 สุทิดา Military  
 พัชรสุธาพิมลลักษณ ข้าราชการ 
 พระบรม รัชกาล 
 ชนกาธิเบศร รัฐบาล 
 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัฐวิสาหกิจ  
 พระนางเจ้าสิริกิติ์  ตุลาการ 
 พันปีหลวง อัยการ 
 กรมสมเด็จ รัฐสภา 
 พระกนิษฐาธิราชเจ้า  องค์การ  
 พระเทพรัตนราชสุดา  องค์กร 
 มหาจักรี พนักงานราชการ 
 สิรินธร โครงการพระราชด าริ 
 วรราชภักดี พระราชด าริ 
 สิริกิจจการิณีพีรยพัฒน กิติยากร 
 รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
 จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
 ศรีสวางควัฒน 
 วรขัตติยราชนารี 
 อุบลรัตนราชกัญญา 
 สิริวัฒนาพรรณวดี 
 นเรนทิราเทพยวดี 
 สิริวัณณวรี 
 นารีรัตนราชกัญญา 
 ทีปังกรรัศมีโชติ 
 มหาวชิโรตตมางกูร  
 สิริวิบูลยราชกุมาร 
 โสมสวลี  
 สุทธนารีนาถ 
 มาเฟีย 
 ในหลวง 
 พ่อหลวง 
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  บัญชีชื่อซึ่งมีความหมายหรือท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นห้างหุ้นส่วนบริษัทท่ีประกอบธุรกิจเงินทุน 

ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

แนบท้ายระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 

ค าภาษาไทย ค าภาษาอังกฤษ 
อักษรจีนตัวเต็ม 

(Traditional Chinese) 
อักษรจีนตัวย่อ 

(Simplified Chinese) 
ค าอ่านภาษาไทย 

 เงินทุน, การเงิน, สินเชื่อ,   
 ลงทุน, การลงทุน, ธนกิจ, 
 ธนากิจ, ธนการ, ธนาการ, 
 ธนทุน, ธนาทุน, ไฟแนนซ,์     
 ไฟแนนเชียล, ไฟแนนซิ่ง,  
 ไฟแนนซิ่งแอนด์ทรัสต์,           
 ทรัสต์, ทรัสตี, อินเวสต์, 
 อินเวสต์เมนต์, เครดิต 

 

Finance, Financial, Financing, 
Capital, Fund, Funding, 
Trust, Trustee, 
Invest, Investment, Credit, 
 

金融 金融 กิมยัง, จินอิ๋ง, จินหรง 

資金 资金 จือกิม, จือจิน 

財務 财务 ไฉ่บู,๋ ไฉ่วู่, ไฉวู่ 

信託 信托 ซิงเถาะ, ซิ่นโท๊วะ 

信用 信用 ซิ่งเอ่ง, ซิ่นโย่ง 

投資 投资 เต่าจือ, โถวจือ 

融資 融资 ยังจือ, อิงจือ, หรงจือ 

借貸 借贷 เกียะไต่, เจียะไต่, เจี๊ยะไต้ 

信貸 信贷 ซ่ิงเต่, ซิ้นไต,้ ซิ่นไต้ 

受託人 受托人 โช่วทัวเหริน 
 

เครดิตฟองซิเอร์ 
มอร์ตเกจ 

Credit Foncier 
Mortgage  

 

土地抵押 土地抵押 โถวตี่ตี่อะ, ถู่ตี้ถ่ีเอ๊ียะ,        
ถู่ตี้ตี่ยา 

地產抵押 地产抵押 ตี่ซั่วติ๊อะ, ตี๋ฉั่งถี่เอ๊ียะ,        
ตี้ฉ่านตี่ยา 

 กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ...ซึ่งจด 
 ทะเบียนแล้ว 
 
 โพรวิเดนท์ฟัน...รีจิสเตอร์ 

Provident Fund…Registered 公積金...註冊 公积金...注册 กงจีจิน...จู้เฉ่อ 
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ค าภาษาไทย ค าภาษาอังกฤษ 
อักษรจีนตัวเต็ม 

(Traditional Chinese) 
อักษรจีนตัวย่อ 

(Simplified Chinese) 
ค าอ่านภาษาไทย 

หลักทรัพย์  ซิเคียวริตี้ส์ 
ตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหุ้น 

ซิเคียวริตี้ส์เอ็กซ์เชนจ์ 
สต็อกเอ็กซ์เชนจ์ 

 

Securities 
Securities Exchange 

Stock Exchange 

證券 证券 เจิ้งช่วน 

證券交易所 证券交易所 เจิ้งช่วนเจียวอ้ีสั่ว 

股票交易所 股票交易所 กู่เพ่ียวเจียวอ้ีสั่ว 

 


