
ประกาศ 
เร ื�อง ขอแจง้การแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการของ 5 กองทนุ  

1. กองทนุเปิด แอล เอช ตราสารหนี� โรลโอเวอร ์3เดอืน1 (LHFI3M1R) 
2. กองทนุเปิด แอล เอช ตราสารหนี� โรลโอเวอร ์3เดอืน2 (LHFI3M2R) 
3. กองทนุเปิด แอล เอช พันธบตัร (LHGOV) 
4. กองทนุเปิด แอล เอช พันธบตัรเพื.อการเลี�ยงชพี (LHGOVRMF) 
5. กองทนุเปิด แอล เอช ตราสารหนี� (LHDEBT) 

 
บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด (“บรษัิทจัดการ”) ในฐานะ

บรษัิทจัดการของ 5 กองทุนดังกล่าวขา้งตน้ (“กองทุน”) ขอเรยีนแจง้ใหท้ราบวา่บรษัิทจัดการ
ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์            
(”สํานักงาน”) เมื.อวันที. 23 ธันวาคม 2559 ใหแ้กไ้ขเพิ.มเตมิโครงการจัดการในเรื.องประเภท
หลักทรัพยแ์ละอัตราสว่นการลงทุน เพื.อใหเ้ป็นไปตามประกาศที. ทน. 87/2558 เรื.อง การลงทุน
ของกองทนุ ลงวนัที. 17 ธันวาคม 2558 และแกไ้ขในเรื.องการเปลี.ยนแปลงตัวชี�วัด (Benchmark) 
ของกองทุนเพื.อใหเ้ป็นแนวทางเดยีวกับประกาศสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน ที. สจก.ร. 1/2559 
เรื.อง มาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนนิงานของกองทุนรวม ลงวันที. 1 สงิหาคม 2559 
และแกไ้ขเรื.องการจัดสง่รายงานทกุรอบปีบัญช ีรายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดอืน เพื.อใหส้ามารถ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบรษัิทจัดการ โดยมีสาระสําคัญของการแกไ้ขเพิ.มเตมิโครงการของ
กองทนุดังกลา่วในหัวขอ้ “คําจํากัดความ” “วตัถปุระสงคข์องโครงการจัดการกองทนุรวม นโยบาย
การลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและอัตราสว่นของหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอื.น หรอืการหา
ดอกผลโดยวธิอีื.นที.จะลงทนุ” และ “ขอ้กําหนดอื.น ๆ” 

ทั �งนี�  การแกไ้ขโครงการดังกล่าวมีผลตั �งแต่วันที. 16 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป       
บรษัิทจัดการขอเรยีนใหท้ราบวา่การแกไ้ขเพิ.มเตมิโครงการในครั�งนี�เพื.อใหเ้ป็นไปตามประกาศ 
และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถดู
รายละเอียดการแกไ้ขเพิ.มเตมิโครงการไดท้ี.เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และหากท่านตอ้งการ
สอบถามขอ้มลูเพิ.มเตมิ กรณุาตดิตอ่ฝ่ายการตลาด โทร. 02-286-3484 และ 02-679-2155   
    

    ประกาศ ณ วนัที. 27 ธันวาคม 2559 

    บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด   
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ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขโครงการของ 5 กองทุนดงัต่อไปนี � 
1. กองทนุเปิด แอล เอช ตราสารหนี � โรลโอเวอร์ 3เดอืน1 (LHFI3M1R) 4. กองทนุเปิด แอล เอช พนัธบัตรเพื1อการเลี �ยงชีพ (LHGOVRMF) 
2. กองทนุเปิด แอล เอช ตราสารหนี � โรลโอเวอร์ 3เดอืน2 (LHFI3M2R) 5. กองทนุเปิด แอล เอช ตราสารหนี � (LHDEBT) 
3. กองทนุเปิด แอล เอช พนัธบัตร (LHGOV)   

ส่วนโครงการ 
หวัข้อ ข้อมลูเดมิ ข้อมลูใหม่ เหตุผล 

คาํจํากดัความ โครงการ หมายถึง ........................... 
จนถึงคาํว่า 
กลุม่กิจการ หมายถึง ............................. 

“โครงการ” หมายถึง โครงการจดัการกองทนุเปิด แอล เอช ………….. 
“กองทนุรวม หรือ กองทนุ หรือกองทนุเปิด” หมายถึง กองทนุเปิด แอล เอช…. 
“หน่วยลงทนุ” หมายถึง หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด แอล เอช ….……..   
“หนงัสือชี &ชวน” หมายถึง หนงัสือชี &ชวนที'มีรายละเอียดตามที'กําหนดโดยประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยแบบหนงัสือชี &ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม 
“บริษัทจดัการ” หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 
“วนัทําการ” หมายถึง วนัเปิดทําการตามปกตขิองบริษัทจดัการ 
“วนัทําการซื &อหน่วยลงทนุ (Subscription Date)” หมายถึง วนัที'บริษัทจดัการ
กําหนดให้ผู้ลงทนุสามารถซื &อหน่วยลงทนุได้ ทั &งนี & ตามที'กําหนดไว้ในรายละเอียด
โครงการ 
“วนัทําการขายคนืหน่วยลงทนุ (Redemption Date)” หมายถึง วนัที'บริษัทจดัการ
กําหนดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทนุได้ ทั &งนี & ตามที'กําหนด
ไว้ในรายละเอียดโครงการ  
“ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื &อคนื” หมายถึง บคุคลที'บริษัทจดัการกองทนุรวม
มอบหมายให้ทําหน้าที'ขายหรือรับซื &อคืนหน่วยลงทนุ หรือสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุ 
แล้วแตก่รณี ของกองทนุรวม 
“ผู้ดแูลผลประโยชน์” หมายถึง ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ซึ'งได้แก่ 
……………………………… 
“มลูคา่หน่วยลงทนุ” หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุที'
จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดเมื'อสิ &นวนัทําการที'คาํนวณนั &น 
“ราคาขายหน่วยลงทนุ (Subscription Price)” หมายถึง มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิ &นวนั
ทําการขายหน่วยลงทนุ  บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
“ราคารับซื &อคนืหน่วยลงทุน (Redemption Price)” หมายถึง มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ 
สิ &นวนัทําการรับซื &อคนืหน่วยลงทนุ หกัด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื &อคนืหน่วยลงทนุ (ถ้า
มี)  
“การแก้ไขราคาย้อนหลงั” หมายถึง การแก้ไขราคาหน่วยลงทนุที'ไม่ถกูต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทนุที'ถกูต้อง โดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตั &งแตว่นัที'ราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้องจนถึงปัจจบุนั 
 “การชดเชยราคา” หมายถึง การเพิ'มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซื &อหรือผู้ขาย
คนืหน่วยลงทนุที'มีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง หรือการจ่ายเงินซึ'งมีมลูคา่เท่ากบัสว่น
ตา่งของราคาหน่วยลงทนุ ที'ไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที'ถกูต้องแทนการเพิ'มหรือ
ลดจํานวนหน่วยลงทนุ 
“ใบแสดงสทิธิ” หมายถึง ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที'เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย 
(Depositary receipt) 
“หลกัทรัพย์อ้างอิง” หมายถึง หลกัทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ'งที'ออกโดยบริษัทจด
ทะเบียนและใช้เพื'อรองรับใบแสดงสทิธิ 
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 
“สาํนักงานหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
“กฎหมาย ก.ล.ต.” หมายถึง พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/
หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศและ
คาํสั'งตา่งๆ ทั &งที'มีอยู่ในปัจจบุนัและที'แก้ไขเพิ'มเตมิ 

เพื'อให้เป็นไป
ตามประกาศ
สาํนกังาน
กลต. ที' ทน. 
87/2558 
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หวัข้อ ข้อมลูเดมิ ข้อมลูใหม่ เหตุผล 

“ตลาดหลกัทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย์
ใหม่ 
“สมาคม” หมายถึง สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ ซึ'งหมายถึงสมาคมที'เกี'ยวเนื'องกบั
ธุรกิจหลกัทรัพย์ที'ได้รับอนญุาตและจดทะเบียนกบัสาํนกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพื'อทําการสง่เสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทที'เกี'ยวกบั
การจดัการลงทนุ 
“สถาบนัการเงิน” หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี &ยเงินให้กู้ยืม
ของสถาบนัการเงิน 
“กิจการ” หมายถึง บริษัทที'มีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทที'มี
หลกัทรัพย์ซื &อขายในศนูย์ซื &อขายหลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจํากดั 
“คาํเสนอซื &อ” หมายถึง คาํเสนอซื &อหลกัทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื'อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื'อครอบงํา
กิจการ 
“ศนูย์ซื &อขายหลกัทรัพย์” หมายถึง ศนูย์ซื &อขายหลกัทรัพย์ซึ'งจดัตั &งขึ &นตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
“กลุ่มกิจการ” หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีที'สภา
วิชาชีพบญัชีกําหนดให้จดัทํางบการเงินรวม 
“กองทนุ buy & hold” หมายถึง กองทุนรวมที'มุ่งเน้นลงทนุเพียงครั &งเดยีวโดยถือ
ทรัพย์สนิที'ลงทนุไว้จนครบกําหนดอายขุองทรัพย์สนิ หรือครบอายขุองรอบการลงทนุ
ของกองทนุรวม หรือครบอายขุองกองทนุรวม 
“กองทนุ CIS ตา่งประเทศ” หมายถึง กองทนุที'จดัตั &งขึ &นตามกฎหมายตา่งประเทศซึ'งมี
ลกัษณะเป็นโครงการลงทนุแบบกลุม่ (collective investment scheme)  ทั &งนี & ไม่ว่า
กองทนุดงักลา่วจะจดัตั &งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื'นใดแตไ่ม่รวมถึงกองทนุ 
property และกองทนุ infra ที'จดัตั &งขึ &นตามกฎหมายต่างประเทศ 
“กองทนุ ETF ตา่งประเทศ” หมายถึง กองทนุ exchange traded fund ที'จดัตั &งขึ &น
ตามกฎหมายต่างประเทศ 
“กองทนุ FIF” หมายถึง กองทนุรวมที'ลงทนุในตา่งประเทศ (Foreign Investment 
Fund) 
“การลดความเสี'ยง” หมายถึง การลดความเสี'ยงที'อาจเกิดขึ &นจากการลงทนุโดยการ
เข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives ที'มีลกัษณะครบถ้วนดงันี & 
1. ไม่มีวตัถปุระสงค์เพื'อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate) 
2. มีผลให้ความเสี'ยงในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 
3. เป็นการลดความเสี'ยงทั'วไปและความเสี'ยงเฉพาะของทรัพย์สนิที'ต้องการลดความ
เสี'ยง 
4. สามารถลดความเสี'ยงได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  
“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” หมายถึง ทรัพย์สนิดงันี & 
1. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื'นที'มีลกัษณะ
ทํานองเดยีวกบัเงินฝาก  
2. สลากออมทรัพย์ที'ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื'อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 
3.  สลากออมสินพิเศษที'ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสนิ (กฎกระทรวงว่า
ด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสนิพิเศษ) 
“เงินฝากอิสลาม” หมายถึง ข้อตกลงที'เป็นไปตามหลกัชาริอะห์ และมีลกัษณะที'
เทียบเคยีงได้กบัเงินฝาก โดยคูส่ญัญาที'เทียบเคยีงได้กบัผู้ฝากสามารถเรียกคนืเงินต้น
จากคูส่ญัญาฝ่ายที'เทียบเคยีงได้กับผู้ รับฝากได้เตม็จํานวน ณ เวลาใด ๆ 
“ตราสารกึ'งหนี &กึ'งทนุ” หมายถึง ตราสารทางการเงินที'มีเงื'อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้น
ได้   
“ตราสารภาครัฐไทย” หมายถึง ตราสารดงันี & 
1. ตัjวเงินคลงั   
2. พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัร ธปท.   
3. พนัธบตัร B/E P/N ศกุกู หรือหุ้นกู้  ที'กระทรวงการคลงัหรือกองทนุฟื&นฟเูป็นผู้ มี
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ภาระผกูพนั 
“ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ” หมายถึง ตราสารที'มรูีปแบบทํานองเดียวกับตราสาร
ภาครัฐไทยที'รัฐบาลตา่งประเทศกระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของ
รัฐบาลตา่งประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ &าประกนั แตไ่ม่
รวมถึงตราสารที'ออกโดยองค์กรปกครองสว่นท้องถิ'นของประเทศนั &น 
 “ตราสาร Basel III” หมายถึง ตราสารเพื'อการนับเป็นเงินกองทนุของสถาบนัการเงิน
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือตา่งประเทศ ที'มีการอ้างอิงจากหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูล
สถาบนัการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 
“ตลาดซื &อขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ” หมายถึง ศนูย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที'จดัให้
มีขึ &นเพื'อการซื &อขายหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศ โดยมีลกัษณะครบถ้วนดงันี & 
1. มีการรวบรวมคาํเสนอซื &อเสนอขายหลกัทรัพย์จากผู้ เสนอซื &อหลายรายและผู้ เสนอ
ขายหลายราย 
2. มีการกําหนดหลกัเกณฑ์หรือจดัให้มีระบบ ซึ'งกําหนดเกี'ยวกับวิธีการในการซื &อขาย
หลกัทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดลุยพินิจในการจดัการซื &อขาย 
เป็นประการอื'น และผู้ เสนอซื &อเสนอขายยินยอมที'จะผกูพนัตามหลกัเกณฑ์หรือระบบ
นั &น 
“ธปท.” หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย 
“ธพ.” หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ 
“บค.” หมายถึง บริษัทเครดติฟองซิเอร์ 
“บง.” หมายถึง บริษัทเงินทนุ 
“บล.” หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์ 
“บริษัทจดทะเบียน” หมายถึง บริษัทที'มีหลกัทรัพย์ที'ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนญุาตให้ทําการซื &อขายได้ใน SET 
“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีเกี'ยวกบัการจดัทํางบ
การเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที'มีการจดัทําและเปิดเผยลา่สดุ  ทั &งนี & 
หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสดัสว่นการถือหุ้นที'ปรากฏในบญัชีรายชื'อผู้
ถือหุ้นลา่สดุ 
“บริษัทใหญ่” หมายถึง บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเกี'ยวกบัการจดัทํางบ
การเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที'มีการจดัทําและเปิดเผยลา่สดุ  ทั &งนี & 
หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสดัสว่นการถือหุ้นที'ปรากฏในบญัชีรายชื'อผู้
ถือหุ้นลา่สดุ 
“ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์” หมายถึง ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที'เกิดจาก
หลกัทรัพย์อ้างอิงซึ'งกําหนดให้เป็นหลกัทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลกัทรัพย์เพิ'มเตมิ (ฉบบั
ที' 6) 
“ผู้ มีภาระผกูพนั” หมายถึง ผู้ ที'มีภาระผกูพนัในการชําระหนี &ตามตราสารทางการเงิน
ในฐานะผู้ออก ผู้สั'งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ &าประกนั แล้วแตก่รณี 
“ศนูย์ซื &อขาย derivatives” หมายถึง ศนูย์ซื &อขายดงันี & 
1. ศนูย์ซื &อขาย derivatives ที'ได้รับใบอนญุาตตามกฎหมายว่าด้วยสญัญาซื &อขาย
ลว่งหน้า 
2. ศนูย์ซื &อขาย derivatives ซึ'งจดัตั &งขึ &นและให้บริการได้ตามกฎหมายตา่งประเทศ
และได้รับการยอมรับจากสาํนกังาน 
“หน่วย CIS” หมายถึง หน่วยของกองทนุอย่างใดอย่างหนึ'งดงันี &  
1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที'อยู่ภายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื'อผู้ลงทนุทั'วไป กองทนุรวมเพื'อผู้ลงทนุ
ที'มิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพื'อผู้ลงทนุประเภทสถาบนัและกองทนุสว่นบคุคล 
2. หน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 
“หุ้นกู้ ระยะสั &น” หมายถึง หุ้นกู้ ที'มีกําหนดเวลาชําระหนี &ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัที'ออก
หุ้นกู้  
“B/E” หมายถึง ตัjวแลกเงิน (Bill of Exchange) 
“benchmark” หมายถึง ตวัชี &วดัของกองทนุซึ'งเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันีที'มี
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การเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทนุของกองทนุนั &น 
“CIS operator” หมายถึง บคุคลดงันี & 
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ 
2.  ผู้ ทําหน้าที'บริหารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 
“concentration limit” หมายถึง อตัราสว่นการลงทนุที'คาํนวณตามความมีส่วนได้เสยี
ในกิจการที'ลงทนุ 
“counterparty limit” หมายถึง อตัราส่วนการลงทนุที'คูส่ญัญา 
“CRA” หมายถึง สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื'อถือ (Credit Rating Agency) ที'ได้รับ
ความเห็นชอบจากสาํนกังานเว้นแตที่'กําหนดไว้เป็นการเฉพาะ 
“credit derivatives” หมายถึง Derivatives ที'มีลกัษณะเป็นการเคลื'อนย้ายความ
เสี'ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที'ได้รับการประกนัความเสี'ยงจากคู่สญัญาฝ่ายหนึ'งไป
ยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ'งตามมาตรฐานสากล โดยคูส่ญัญาฝ่ายหนึ'งซึ'งมีภาระผกูพนัที'
จะต้องชําระเงินให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ'งเมื'อเกิดเหตกุารณ์ที'มีผลต่อการชําระหนี & 
(credit event) ของทรัพย์สนิที'ได้รับการประกนัความเสี'ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือ
คา่ธรรมเนียมสาํหรับการมีภาระผกูพนัดงักลา่ว 
“credit event” หมายถึง เหตกุารณ์ที'เกี'ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี &ตามที'
ระบใุนข้อตกลงของตราสารหรือสญัญา 
“credit rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเชื'อถือที'จดัทําโดย CRA ซึ'งเป็นการประเมิน
ความสามารถในการชําระหนี &ตามตราสารหรือสญัญา 
“currency risk” หมายถึง ความเสี'ยงด้าน FX 
“delta” หมายถึง อตัราเปรียบเทียบการเปลี'ยนแปลงของราคาตราสารหรือสญัญากบั
ราคา underlying ของตราสารหรือสญัญา แล้วแตก่รณี 
“derivatives” หมายถึง สญัญาซื &อขายลว่งหน้า 
“derivatives on organized exchange” หมายถึง derivatives ที'ซื &อขายในศนูย์ซื &อ
ขาย derivatives 
“discount rate” หมายถึง อตัราสว่นลดของหลกัทรัพย์หรือตราสารที'มีการลงทนุที'จะ
ใช้ในการคาํนวณมลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารนั &น 
“DW” หมายถึง ใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) 
“FX” หมายถึง อตัราแลกเปลี'ยนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 
“group limit” หมายถึง อตัราสว่นการลงทนุที'คาํนวณตามกลุม่กิจการ โดยการนํา
อตัราสว่นการลงทนุในแต่ละบริษัทที'อยู่ในกลุม่กิจการมาคาํนวณรวมกนั 
“guarantor rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเชื'อถือของผู้ มีภาระผกูพนัในฐานะผู้
รับรองผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ &าประกนั 
“international scale” หมายถึง มาตรฐานการจดัทํา credit rating ในระดบัที'ใช้
เปรียบเทียบระหวา่งประเทศ 
“investment grade” หมายถึง credit rating ในระดบัที'สามารถลงทนุได้  
“IOSCO” หมายถึง International Organization of Securities Commissions 
“issue rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเชื'อถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ 
“issuer rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเชื'อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา 
“market price” หมายถึง มลูคา่ตามราคาตลาด 
“MF” หมายถึง กองทนุรวม (Mutual Fund) 
“MMF” หมายถึง กองทนุรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 
“national scale” หมายถึง มาตรฐานการจดัทํา credit rating ในระดบัที'ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ 
“NAV” หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (Net Asset Value) 
“net exposure” หมายถึง มลูคา่การลงทุนสทุธิในทรัพย์สนิไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทนุในตราสารหรือสญัญาที'ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิง
อยู่กบัทรัพย์สนิซึ'งเป็นผลให้กองทนุมีความเสี'ยงในทรัพย์สินนั &น 
“notional amount” หมายถึง มลูคา่ตามหน้าสญัญาของ derivatives 
“obligation” หมายถึง ประเภทและลกัษณะของทรัพย์สนิที'ข้อตกลงตาม credit 
derivatives อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics) 
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“options” หมายถึง สญัญาที'มีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซื &อขายล่วงหน้า” 
ในมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญัติสญัญาซื &อขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 
“organized market” หมายถึง ศนูย์กลางที'จดัช่องทางการสื'อสารระหว่างผู้ ค้าเพื'อให้
เกิดการเจรจาต่อรองซื &อขายตราสารระหว่างกนัได้ รวมทั &งให้ข้อมลูตา่ง ๆ ที'เกี'ยวกบั
ตราสารนั &น 
“OTC derivatives” หมายถึง derivatives ซึ'งซื &อขายนอกศนูย์ซื &อขาย derivatives  
“P/N” หมายถึง ตัjวสญัญาใช้เงิน (Promissory Note) 
“portfolio duration” หมายถึง อายเุฉลี'ยของทรัพย์สนิที'ลงทนุซึ'งได้จากการคาํนวณ
คา่ตามมาตรฐานสากล 
“product limit” หมายถึง อตัราสว่นการลงทนุที'คาํนวณตามประเภททรัพย์สิน 
“repo” หมายถึง ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื &อคืน (repurchase agreement) 
“reverse repo” หมายถึง ธุรกรรมการซื &อโดยมีสญัญาขายคนื (reverse repurchase 
agreement) 
“SBL” หมายถึง ธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์  
(Securities Borrowing and Lending) 
“securities lending” หมายถึง ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์  
“SET” หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
“share warrants” หมายถึง ใบสาํคญัแสดงสิทธิที'จะซื &อหุ้น 
“single entity limit” หมายถึง อตัราส่วนการลงทนุที'คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือ
คูส่ญัญา 
“SIP” หมายถึง Specific Investment Products 
“SN” หมายถึง ตราสารที'มีสญัญาซื &อขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  
“sovereign rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเชื'อถือระดบัประเทศของประเทศที'ผู้
ออกตราสารมีถิ'นที'อยู่ซึ'งเป็นการประเมนิความเสี'ยงในการผิดนดัชําระหนี &ของรัฐบาล
ของประเทศนั &น 
“TBMA” หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี &ไทย (Thai Bond Market Association) 
“TSFC” หมายถึง บล.ที'ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการให้
สนิเชื'อเพื'อธุรกิจหลกัทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
“TSR” หมายถึง ใบแสดงสทิธิในการซื &อหุ้นเพิ'มทนุที'โอนสทิธิได้ (Transferable 
Subscription Right) 
“underlying” หมายถึง สนิค้า ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้างอิง 
“WFE” หมายถึง World Federation of Exchanges 

3.3 ประเภท
กองทนุตาม
ลกัษณะพิเศษ 
(ยกเว้นกองทนุ 
LHGOV และ 
LHGOVRMF) 

มี : กองทนุรวมที'มีการกระจายการลงทนุน้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน (Specific) 

ไม่มี เพื'อให้เป็นไป
ตามประกาศ
สาํนกังาน
กลต. ที' ทน. 
87/2558 

3.9 ดชันีชี &วดั/
อ้างอิง 
(Benchmark) 

ตวัชี &วดั (Benchmark) ของกองทนุ LHFI3M1R 
LHFI3M2R LHGOV LHGOVRMF และ 
LHDEBT................ 

--ข้อความมีระบุเฉพาะกองทุน LHGOV และ 
LHDEBT-- 
ทั &งนี &บริษัทจดัการสงวนสทิธิที'จะเปลี'ยนแปลงตวัชี &วดั
ผลการดาํเนินงานของกองทนุเพื'อให้เหมาะสมกบั
นโยบายการลงทนุของกองทนุได้โดยต้องสอดคล้อง
ตามหลกัเกณฑ์ที'สมาคมและสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเกี'ยวกบัมาตรฐานการ
วดัผลการดาํเนินงานของกองทนุ ทั &งนี &ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์และบริษัท

ตวัชี &วดั (Benchmark) ของกองทนุ LHFI3M1R LHFI3M2R LHGOV LHGOVRMF 
และ LHDEBT................ 

 
--ข้อความระบุทุกกองทุน-- 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที'จะเปลี'ยนแปลงตวัชี &วดัในการเปรียบเทียบตามที'บริษัท
จดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ'งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทนุที'กําหนด โดย
บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอย่างชดัเจนถึงวนัที'มี
การเปลี'ยนตวัชี &วดั คาํอธิบายเกี'ยวกบัตวัชี &วดั และเหตผุลในการเปลี'ยนตวัชี &วดั
ดงักลา่วผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที'ผู้ลงทนุ
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี'ยนแปลงตวัชี &วดัเพื'อให้เป็นไปตามประกาศ เงื'อนไขและ

เพื'อให้เป็นไป
ตามประกาศ
สมาคม
บริษัทจดัการ
ลงทนุ เลขที' 
สจก.ร. 
1/2559 
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จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 90 
วนัก่อนการเปลี'ยนแปลงดงักล่าวโดยการปิด
ประกาศหน้าสํานกังานของบริษัทจดัการและ
ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื &อคนืและแจ้งในเวบไซต์
ของบริษัทจดัการ 
 

ข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี'ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวม และ/หรือ การเปลี'ยนแปลงตวัชี &วดัในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที'ผู้ออก
ตวัดชันีของตวัชี &วดัไม่ได้จดัทําหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักลา่วอีกตอ่ไป โดยบริษัท
บริษัทจดัการจะแจ้งเปลี'ยนแปลงดงักลา่วผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที'ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมลูการตดัสนิใจลงทนุได้ 

3.13. ประเภท
ของหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สิน
อื'น หรือการหา
ดอกผลโดยวิธี
อื'นที'จะลงทนุ 

3.12.1 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื'น หรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื'นที'จะลงทนุในประเทศ........ 
บริษัทจดัการจะลงทนุ.......................................... 
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี &ในประเทศ...................... 
3.12.1.2 ตราสารกึ'งหนี &กึ'งทนุ............................... 
3.12.1.3 หน่วยลงทนุของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ 
3.12.1.4 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมาย
ไทย 
(เฉพาะกองทนุ LHFI3M1R และ LHFI3M2R ระบุ
เป็นเงินฝากหรือตราสารที'เทียบเท่าเงนิโอน ) 
3.12.1.5 สญัญาซื &อขายลว่งหน้า.......................... 
3.12.1.6 ทรัพย์สนิอื'น.......................................... 
เฉพาะกองทนุ LHGOV และ LHDEBT มีประเภท
ทรัพย์สินเพิ'มเตมิดงันี & 
- ตราสารที'มีลกัษณะของสญัญาซื &อขายล่วงหน้า
แฝง……. 

 

--เฉพาะกองทุน LHDEBT-- 
3.12.2 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื'น หรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื'นที'จะลงทนุในตา่งประเทศ.... 
3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี &ตา่งประเทศ..................... 
3.12.2.2 หน่วยลงทนุของกองทุนรวมตา่งประเทศ... 
3.12.2.3 เงินฝากระยะสั &นในสถาบนัการเงิน........... 
3.12.2.4 เงินฝากในสถาบนัการเงินตา่งประเทศ...... 
3.12.2.5 สญัญาซื &อขายลว่งหน้า.......................... 
3.12.2.6 ตราสารที'มีลกัษณะของสญัญาซื &อขาย
ลว่งหน้าแฝง........................................................ 
3.12.2.7 ตัjวแลกเงิน............................................ 
3.12.2.8 ทรัพย์สนิอื'น......................................... 

3.13 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื'น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื'นที'จะลงทนุ 
3.13.1   ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื'น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื'นที'จะ
ลงทนุในประเทศ 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สนิอื'น หรือ
หาดอกผลโดยวิธีอื'นอย่างใดอย่างหนึ'งหรือหลายอย่างตามที'ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดงัต่อไปนี & เว้นแตใ่น
กรณีที'คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ'มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื'น  
ส่วนที1 1 :  ประเภทและคุณสมบัตขิองตราสารทางการเงนิทั1วไป  
 1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่ 
      1.1 ตราสารหนี & 
             1.1.1  พนัธบตัร 
             1.1.2  ตัjวเงินคลงั 
             1.1.3  หุ้นกู้   (ไม่รวมหุ้นกู้ แปลงสภาพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตราสาร 
Basel III) 
             1.1.4  ตัjวแลกเงิน (B/E) 
             1.1.5  ตัjวสญัญาใช้เงิน (P/N) 
             1.1.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธิที'จะซื &อหุ้นกู้  
             1.1.7  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที'มี underlying เป็นพนัธบตัร
หรือหุ้นกู้  
             1.1.8  ตราสารหนี &อื'นที'มีลกัษณะทํานองเดียวกบัตราสารหนี &ตาม 
1.1.1 - 1.1.7 ตามที'สาํนกังานกําหนดเพิ'มเตมิ 
      1.2  ตราสารกึ'งหนี &กึ'งทนุ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
      กองทนุ LHGOV และ LHDEBT มีประเภททรัพย์สินเพิ1มเตมิดงันี �  
      - SN 
 
 2.  คณุสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทุน 
 -- กองทนุ LHFI3M1R LHFI3M2R และ LHGOVRMF  
ใช้ข้อความดังนี#-- 
 ทรัพย์สนิที'บริษัทจดัการจะสามารถลงทนุได้ตาม 1. ต้องมี 
คณุสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑ์ที'ครบถ้วน ดงันี & 
                   2.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื'อนไขที'ทําให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกว่า
มลูคา่เงินลงทุนในตราสาร 
                   2.2  สามารถเปลี'ยนมือได้  (รวมถึงกรณีที'เป็น B/E หรือ P/N  
ที'มีเงื'อนไขห้ามเปลี'ยนมือแตก่องทนุได้ดาํเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้อง 
ในตราสารได้ตามวิธีการที'กฎหมายกําหนด หรือมีเงื'อนไขให้กองทนุสามารถ 
ขายคนืผู้ออกตราสารได้)  
                   2.3  มีข้อมลูเกี'ยวกบัตราสารที'บริษัทจดัการสามารถเข้าถึงได้ 
เพื'อนํามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทนุได้อย่างสมํ'าเสมอ และมีข้อมลู 
ราคาที'สะท้อนมลูคา่ยตุธิรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมลู 

เพื'อให้เป็นไป
ตามประกาศ
สาํนกังาน
กลต. ที' ทน. 
87/2558 
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ที'เชื'อถือได้ซึ'งจดัทําตามหลกัวิชาการอนัเป็นที'ยอมรับในระดบัสากล 
 

 -- กองทนุ LHGOV และ LHDEBT ใช้ข้อความดังนี#-- 
 ทรัพย์สนิที'บริษัทจดัการจะสามารถลงทนุได้ตาม 1. ต้องมี 
คณุสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑ์ที'ครบถ้วน ดงันี & 
                   2.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื'อนไขที'ทําให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกว่า
มลูคา่เงินลงทุนในตราสาร 
                   2.2  สามารถเปลี'ยนมือได้  (รวมถึงกรณีที'เป็น B/E P/N หรือ SN  
ที'มีเงื'อนไขห้ามเปลี'ยนมือแตก่องทนุได้ดาํเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้อง 
ในตราสารได้ตามวิธีการที'กฎหมายกําหนด หรือมีเงื'อนไขให้กองทนุสามารถ 
ขายคนืผู้ออกตราสารได้)  
                   2.3  มีข้อมลูเกี'ยวกบัตราสารที'บริษัทจดัการสามารถเข้าถึงได้เพื'อ 
นํามาประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงทนุได้อย่างสมํ'าเสมอ และมีข้อมลูราคา 
ที'สะท้อนมลูค่ายตุธิรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมลูที' 
เชื'อถือได้ซึ'งจดัทําตามหลกัวิชาการอนัเป็นที'ยอมรับในระดบัสากล 
                 2.4  การลงทนุใน SN ต้องเป็นไปตามเงื'อนไขเพิ'มเตมิดงันี & 
                          2.4.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying 
ประเภทเดยีวกบั underlying ของ derivatives ตามที'ระบใุนสว่นที' 6 ข้อ 1 
                          2.4.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทนุต้องรับมอบ
ทรัพย์สนิใด ๆ ทรัพย์สนินั &นต้องเป็นทรัพย์สนิที'กองทนุสามารถลงทนุได้  เว้นแตเ่ป็นไป
ตามมาตรฐานสากลซึ'งกําหนดโดย International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที'สามารถเปลี'ยนมอืได้ โดยก่อนการลงทนุ
บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเกี'ยวกบัการลงทุนที'อาจทําให้กองทนุต้องรับมอบ
ทรัพย์สนิดงักลา่วไว้ในหนงัสอืชี &ชวน 
   2.4.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทนุสามารถไถ่ถอน SN ดงักลา่วก่อน
ครบอาย ุเมื'อบริษัทจดัการร้องขอได้ 
   2.4.4  ในกรณีที'เป็น SN ซึ'งเสนอขายในประเทศ บริษัทจดัการจะ
ดาํเนินการจดัให้มีข้อตกลงกบัผู้ออก SN ดงัต่อไปนี &ก่อนการลงทนุ 
                  2.4.4.1  ให้ผู้ออก SN คาํนวณและแจ้งมลูคา่ยตุธิรรมของ SN ไปยงั 
TBMA ทกุวนัที' 15 และวนัสดุท้ายของแต่ละเดอืน  ทั &งนี & ในกรณีที'วนัดงักลา่วเป็น
วนัหยดุทําการของบริษัทจดัการ ให้คํานวณและแจ้งมลูคา่ยติุธรรมภายในวนัทําการ
ถดัไป   
   2.4.4.2  ในกรณีที'เกิดเหตกุารณ์ที'สง่ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมี
นยัสาํคญั ให้ผู้ออก SN คาํนวณและแจ้งมลูคา่ยุติธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัที  
   2.4.5  ในกรณีที'เป็น SN ซึ'งเสนอขายในตา่งประเทศ  ต้องปรากฎว่า SN 
นั &นมีราคาปรากฏในระบบข้อมลูที'น่าเชื'อถือได้ซึ'งเป็นที'ยอมรับโดยทั'วไปของธรรม
เนียมปฏิบตัสิากล และบริษัทจดัการต้องดาํเนินการจดัให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN 
ดงัตอ่ไปนี &ก่อนการลงทนุ 
                  2.4.5.1 ให้ผู้ออก SN สง่ราคาที'เป็นมลูคา่ยตุธิรรมของ SN ซึ'งเกิดจาก
วิธีการคาํนวณเดยีวกบัที'ใช้ในการคาํนวณราคาที'แสดงในระบบข้อมลูที'น่าเชื'อถือ
ดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการ ทกุวนัที' 15 และวนัสดุท้ายของแต่ละเดอืน  ทั &งนี & ในกรณีที'
วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุทําการของบริษัทจดัการให้คาํนวณและแจ้งมลูคา่ยตุธิรรม
ภายในวนัทําการถดัไป 
                    2.4.5.2  ในกรณีที'เกิดเหตกุารณ์ที'สง่ผลกระทบต่อราคาของ SN  
อย่างมีนยัสาํคญั ให้ผู้ออก SN สง่ราคาที'เป็นมลูค่ายตุธิรรมของ SN มายงับริษัทจดัการทนัที

 
ส่วนที1 2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  
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 ต้องมีคณุสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี & 
               1. มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดยีวกบัข้อกําหนด
สาํหรับตราสารทางการเงินทั'วไปตามข้อ 2.1 - 2.3  
               2. ในกรณีเป็นการลงทนุในหน่วย CIS กองทนุรวมซึ'งถกูลงทนุ  
(invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดงันี &  
               2.1 มกีารลงทนุในทรัพย์สนิซึ'งเป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที'กองทนุสามารถ
ลงทนุได้ 
               2.2 มกีารลงทนุในทรัพย์สนิเมื'อใช้วิธีคาํนวณตามสดัสว่น (pro rata)  
แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุนั &น 
               2.3 มกีารลงทนุในทรัพย์สนิเมื'อใช้วิธีคาํนวณตามสดัสว่น (pro rata)  
แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit สาํหรับทรัพย์สินที'เป็น SIP ของกองทนุนั &น
               2.4 มกีารลงทนุใน derivatives ที'เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global  
exposure limit ของกองทนุนั &น 
               3. กรณีที' MF ที'ไปลงทนุ (investing fund) เป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ กองทุน
รวมซึ'งถกูลงทนุ (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทนุรวมฟีดเดอร์  
 
ส่วนที1 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก  
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้ รับฝากดงันี & 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2.  ธนาคารออมสนิ  
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4.  ธนาคารเพื'อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.  บรรษัทตลาดรองสนิเชื'อที'อยู่อาศยั  
6.  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7.  ธนาคารเพื'อการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
9.  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที'ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
10.  สถาบนัการเงินตา่งประเทศที'มลีกัษณะทํานองเดยีวกบัผู้ รับฝาก 
ตาม 1. - 9.  
 
ส่วนที1 4 :  ธุรกรรมประเภทการซื �อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
             ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที'สาํนกังานกําหนด 
 
ส่วนที1 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  
             ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที'สาํนกังานกําหนด 
 
ส่วนที1 6 :  ธุรกรรมประเภทสัญญาซื �อขายล่วงหน้า (derivatives) ตาม
หลกัเกณฑ์การลงทนุดงันี & 
1.  ประเภท underlying derivatives ที'กองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาได้ต้องมี 
underlying อย่างใดอย่างหนึ'งหรือหลายอย่างดงันี & 
                   1.1  ทรัพย์สินที'กองทนุสามารถลงทนุได้ 
                   1.2  อตัราดอกเบี &ย 
                   1.3  อตัราแลกเปลี'ยนเงิน 
                   1.4  เครดติ เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
                   1.5  ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีที'มอีงคป์ระกอบเป็นสนิค้าหรือตวัแปรตาม 1.1 - 
1.4 หรือ 1.7  
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                   1.6  ดชันีที'มีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.5 
                   1.7  underlying อื'นตามที'สาํนกังานกําหนดเพิ'มเตมิ 
                  ในกรณีที' derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที'
อ้างอิงดงักลา่วต้องเป็นราคาปัจจบุนัหรือราคาของ derivatives เท่านั &น  ทั &งนี & ราคา
ของ underlying อื'นที'ไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที'เป็นองค์ประกอบของดชันี
ดงักลา่ว ต้องเป็นที'ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 
              2.  เงื'อนไขการลงทนุ บริษัทจดัการจะดาํเนินการลงทนุใน derivatives ได้
ตอ่เมื'อได้ระบเุกี'ยวกบัการลงทนุใน derivatives และunderlying ของ derivatives ที'
จะลงทนุไว้อย่างชดัเจนในโครงการ 
                   2.1  เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ'งดงันี & 
                          2.1.1  derivatives on organized exchange 
                          2.1.2  OTC derivatives ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ'งเป็นธนาคาร
พาณิชย์ ธนาคารที'มีกฎหมายเฉพาะจดัตั &งขึ &น ตวัแทนซื &อขาย derivatives หรือผู้ ค้า 
derivatives 
                   2.2  ในกรณีที'จะต้องมกีารชําระหนี &ด้วยการสง่มอบสนิค้าเมื'อ 
derivatives สิ &นสดุลง สนิค้านั &นต้องเป็นทรัพย์สนิที'กองทนุสามารถลงทนุได้  ทั &งนี & ไม่
ว่ากองทนุจะเป็นผู้ มีสทิธิรับมอบหรือมีหน้าที'สง่มอบสนิค้านั &นก็ตาม 
              3.  หลกัเกณฑ์เพิ'มเตมิกรณี underlying เป็นดชันี ในกรณีที' derivatives ม ี
underlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักลา่วต้องมีลกัษณะดงันี & 
                   3.1  เป็นดชันีที'มีการกําหนดวิธีการคาํนวณไว้อย่างชดัเจน โดยมีการระบุ
แหลง่ข้อมลูของ underlying หรือปัจจยัต่าง ๆ ที'นํามาใช้ในการคาํนวณ และมีการ
คาํนวณดชันีให้เป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี  ทั &งนี & 
underlying หรือปัจจยัดงักลา่วต้องมีการเคลื'อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระ
ด้วย 
                    3.2  เป็นดชันีที'มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ'งดงันี & 
                          3.2.1  ดชันีที'มีการกระจายตวัอย่างเพียงพอ โดยเป็นดชันีที'มี
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ'งดงันี & 
                                    3.2.1.1  ดชันีที'องค์ประกอบแต่ละตวัมีนํ &าหนกั < 20% ของ
นํ &าหนกัทั &งหมด 
                                    3.2.1.2  ดชันีที'องค์ประกอบตวัใดตวัหนึ'งมีนํ &าหนกั < 35% 
ของนํ &าหนกัทั &งหมด ในกรณีที'เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื'นต้องมี
นํ &าหนกัไม่เกินอตัราที'กําหนดใน 3.2.1.1 
                การพิจารณาการกระจายนํ &าหนกัตาม 3.2.1.1 และ 
3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที'เกี'ยวข้องกับทองคาํหรือนํ &ามนัดิบมาพิจารณา 
                          3.2.2  ดชันีอื'นใดนอกจาก 3.2.1 ที'เป็นไปตามเงื'อนไขครบถ้วนดงันี & 
                                    3.2.2.1  เป็นดชันีที'มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสญัญาที'
กองทนุสามารถลงทนุได้โดยตรง 
                                    3.2.2.2  เมื'อคาํนวณเงินลงทุนตามสดัสว่น (pro rata) 
เสมือนหนึ'งว่ากองทนุลงทนุในตราสารหรือสญัญานั &นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุนั &น 
                    3.3  เป็นดชันีที'ได้รับการพฒันาโดยสถาบนัที'มีความน่าเชื'อถือและทํา
หน้าที'ได้อย่างอิสระจากบริษัทจดัการ  ทั &งนี & หากปรากฏว่าสถาบนัดงักลา่วเป็นบริษัท
ในเครือของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการนั &นต้องจดัให้มีมาตรการป้องกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างมีประสทิธิภาพด้วย 
                    3.4  มีการแสดงดชันีนั &น ๆ อย่างตอ่เนื'องเป็นประจําทกุวนัทําการผ่าน
สื'อที'มีการเสนอข้อมลูอย่างทนัเหตกุารณ์ 
                    3.5  ในกรณีที'เป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักลา่วต้องคํานวณโดยใช้
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แหลง่ข้อมลูอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือ
ตา่งประเทศ หรือคาํนวณจากราคาสนิค้าและบริการที'บริษัทจดัการแสดงให้เห็นได้ว่า
วิธีการคาํนวณของผู้พฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะท้อนอตัราเงินเฟ้อได้อย่าง
เหมาะสม 
              4.  หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิที'เพียงพอตอ่การชําระหนี &ตามภาระ
ผกูพนั (cover rule) 
 บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรัพย์สนิของกองทนุที'มีคณุภาพและมี
สภาพคลอ่งในจํานวนที'เพียงพอตอ่ภาระที'กองทนุอาจต้องชําระหนี &ตามข้อตกลงเมื'อ 
derivatives สิ &นสดุลงไว้ตลอดเวลาที'ได้ลงทนุใน derivatives นั &น และเป็นไปตามที'
สาํนกังานกําหนด                           
             5.  หลกัเกณฑ์เพิ'มเตมิสาํหรับการลงทนุที'มีวตัถปุระสงค์เพื'อการลดความ
เสี'ยง 
 ในกรณีที'บริษัทจดัการลงทนุใน derivatives ที' underlying ไม่ใช่
สิ'งเดยีวกบัทรัพย์สนิที'จะลดความเสี'ยง การลงทนุใน derivatives ดงักลา่วต้องเป็นไป
ตามที'สาํนกังานกําหนด 
              6.  หลกัเกณฑ์เพิ'มเตมิสําหรับการลงทนุใน OTC derivatives 
                   บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี & 
      6.1  ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ'งคาํนวณและแจ้งมลูคา่ยตุธิรรม
ของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทกุวนัที' 15 และวนัสดุท้ายของแต่ละเดอืน  
ทั &งนี & ในกรณีที'วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุทําการของบริษัทจดัการ ให้คํานวณและแจ้ง
มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัทําการถดัไป   
                               6.2  ในกรณีที'เกิดเหตกุารณ์ที'สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ 
derivatives อย่างมีนยัสาํคญั ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ'งคาํนวณและแจ้งมลูค่ายตุธิรรม
ของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทนัที 
       6.3  คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ'งยินยอมให้มีการล้างฐานะ 
derivatives เมื'อบริษัทจดัการร้องขอได้ 
              7.  หลกัเกณฑ์เพิ'มเตมิสําหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 
                   บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิตามเงื'อนไขดงันี & 
       7.1  เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื'อ
การลดความเสี'ยงเท่านั &น 
       7.2  เข้าเป็นคูส่ญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที'มี
ลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคยีงกับธุรกรรมอย่างหนึ'งอย่างใด ดงันี & 
                          7.2.1  Credit Default Swap :  ซึ'งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ ซื &อ
ประกนัความเสี'ยงด้านเครดิตที'เกี'ยวข้องกบัความสามารถในการชําระหนี &ตาม 
obligation ของผู้ผกูพนัตาม obligation นั &น โดยคูส่ญัญาที'อยู่ในฐานะผู้ขายประกนั
ความเสี'ยงมีภาระผกูพนัที'จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื &อประกนัความเสี'ยงเมื'อเกิด 
credit event ขึ &นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื &อประกนัความเสี'ยงครบกําหนดทนัที (ใน
กรณีที'ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ &นสดุในวนัครบกําหนดตามปกติ)  ทั &งนี & ไม่ว่า 
obligation จะมีเพียงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรือ 
obligation มีหลายรายการซึ'งกําหนดให้ผู้ขายประกนัความเสี'ยงมีหน้าที'ชําระหนี &เมื'อ
เกิด credit event ขึ &นกบั obligation รายการใดรายการหนึ'งเป็นรายแรก (First to 
Default Swap) หรือเมื'อเกิด credit event ขึ &นกบั obligation รายการใดรายการหนึ'ง
ในกลุม่ obligation ซึ'งจะมีการชําระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรัพย์รายนั &น แต่
ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื'อเกิด credit event ขึ &นกบั obligation ทกุรายการในกลุม่ 
(Proportionate Credit Default Swap) 
                          7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ'งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้
ซื &อประกนัความเสี'ยงของสนิทรัพย์อ้างอิงที'เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที'จะ
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ได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเสี'ยงมีภาระผกูพนัที'จะจ่าย
ผลตอบแทนในอตัราคงที'หรืออตัราลอยตวัที'อ้างอิงกบัอตัราดอกเบี &ยตามที'จะตกลง
กนั และสว่นที'ลดลง (ถ้ามี) ของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์อ้างอิง เพื'อแลกกบัการที'
ผู้ ซื &อประกนัความเสี'ยงจะโอนผลตอบแทนและสว่นที'เพิ'มขึ &น (ถ้ามี) ของมลูคา่
ยตุธิรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกนัความเสี'ยง จนกว่าจะเกิด credit 
event หรือครบกําหนดสญัญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
       7.3  ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที'กําหนดโดย 
International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญามาตรฐาน
อื'นตามที'สาํนกังานยอมรับ ซึ'งมีข้อตกลงที'มีลกัษณะดงันี & 
                           7.3.1  มผีลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไมข่ดัหรือแย้งกับ
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายอื'น 
                           7.3.2  ไม่มีข้อกําหนดที'ทําให้สทิธิที'กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี &
หรือสญัญาซื &อขายลว่งหน้าที' credit derivatives นั &นอ้างอิงเสื'อมเสยีไป 
  7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสยีหายให้แก่
คูส่ญัญา 

 
--เฉพาะกองทุน LHDEBT-- 
3.13.2 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื'น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื'นที'จะ
ลงทนุในตา่งประเทศ : 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สนิอื'น หรือ
หาดอกผลโดยวิธีอื'นอย่างใดอย่างหนึ'งหรือหลายอย่างตามที'ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดงัต่อไปนี & เว้นแตใ่น
กรณีที'คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ'มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื'น  
ทั &งนี & ตราสารหรือสญัญาดงัตอ่ไปนี &ต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสญัญาในประเทศที'
มีหน่วยงานกํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที'เป็นสมาชิกสามญัของ 
IOSCO หรือที'มีการซื &อขายในตลาดซื &อขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที'เป็นสมาชิกของ 
WFE  
ส่วนที1 1 :  ประเภทและคุณสมบัตขิองตราสารทางการเงนิต่างประเทศทั1วไป  
 1.  ประเภทของตราสารตา่งประเทศ ได้แก่ 
      1.1  ตราสารหนี &ต่างประเทศ 
             1.1.1  พนัธบตัร 
             1.1.2  ตัjวเงินคลงั 
             1.1.3  หุ้นกู้   (ไม่รวมหุ้นกู้ แปลงสภาพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตราสาร 
Basel III ตา่งประเทศ) 
             1.1.4  ตัjวแลกเงิน (B/E) 
             1.1.5  ตัjวสญัญาใช้เงิน (P/N) 
             1.1.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธิที'จะซื &อหุ้นกู้  
             1.1.7  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที'มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือ
หุ้นกู้  
             1.1.8  ตราสารหนี &อื'นที'มีลกัษณะทํานองเดียวกบัตราสารหนี &ตาม 
1.1.1 - 1.1.7 ตามที'สาํนกังานกําหนดเพิ'มเตมิ 
      1.2  SN ตา่งประเทศ 

 2.  คณุสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทุน 
 ทรัพย์สนิที'บริษัทจดัการจะสามารถลงทนุได้ตาม 1. ต้องมีคณุสมบัติของตรา
สารตามหลกัเกณฑ์ที'ครบถ้วน ดงันี & 
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                   2.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื'อนไขที'ทําให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกว่า
มลูคา่เงินลงทุนในตราสาร 
                   2.2  สามารถเปลี'ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที'เป็น B/E P/N หรือ SN ที'มีเงื'อนไข
ห้ามเปลี'ยนมือแตก่องทนุได้ดาํเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการ
ที'กฎหมายกําหนด หรือมีเงื'อนไขให้กองทนุสามารถขายคนืผู้ออกตราสารได้)  
                   2.3  มีข้อมลูเกี'ยวกบัตราสารที'บริษัทจดัการสามารถเข้าถึงได้เพื'อนํามา
ประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสมํ'าเสมอ และมีข้อมลูราคาที'สะท้อนมลูคา่
ยตุธิรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้องอ้างอิงจากแหลง่ข้อมลูที'เชื'อถือได้ซึ'งจดัทําตามหลกัวิชาการ
อนัเป็นที'ยอมรับในระดบัสากล 
                   2.4  การลงทนุใน SN ตา่งประเทศ ต้องเป็นไปตามเงื'อนไขเพิ'มเตมิดงันี & 
                          2.4.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying 
ประเภทเดยีวกบั underlying ของ derivatives ตามที'ระบใุนสว่นที' 6 ข้อ 1 
                          2.4.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทนุต้องรับมอบ
ทรัพย์สนิใด ๆ ทรัพย์สนินั &นต้องเป็นทรัพย์สนิที'กองทนุสามารถลงทนุได้  เว้นแตเ่ป็นไป
ตามมาตรฐานสากลซึ'งกําหนดโดย International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที'สามารถเปลี'ยนมอืได้ โดยก่อนการลงทนุ
บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเกี'ยวกบัการลงทุนที'อาจทําให้กองทนุต้องรับมอบ
ทรัพย์สนิดงักลา่วไว้ในหนงัสอืชี &ชวน 
   2.4.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทนุสามารถไถ่ถอน SN ดงักลา่วก่อน
ครบอาย ุเมื'อบริษัทจดัการร้องขอได้ 
   2.4.4  ในกรณีที'เป็น SN ซึ'งเสนอขายในประเทศ บริษัทจดัการจะ
ดาํเนินการจดัให้มีข้อตกลงกบัผู้ออก SN ดงัต่อไปนี &ก่อนการลงทนุ 
                  2.4.4.1  ให้ผู้ออก SN คาํนวณและแจ้งมลูคา่ยตุธิรรมของ SN ไปยงั 
TBMA ทกุวนัที' 15 และวนัสดุท้ายของแต่ละเดอืน  ทั &งนี & ในกรณีที'วนัดงักลา่วเป็น
วนัหยดุทําการของบริษัทจดัการ ให้คํานวณและแจ้งมลูคา่ยติุธรรมภายในวนัทําการ
ถดัไป   
   2.4.4.2  ในกรณีที'เกิดเหตกุารณ์ที'สง่ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมี
นยัสาํคญั ให้ผู้ออก SN คาํนวณและแจ้งมลูคา่ยุติธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัที  
   2.4.5  ในกรณีที'เป็น SN ซึ'งเสนอขายในตา่งประเทศ  ต้องปรากฎว่า SN 
นั &นมีราคาปรากฏในระบบข้อมลูที'น่าเชื'อถือได้ซึ'งเป็นที'ยอมรับโดยทั'วไปของธรรม
เนียมปฏิบตัสิากล และบริษัทจดัการต้องดาํเนินการจดัให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN 
ดงัตอ่ไปนี &ก่อนการลงทนุ 
                  2.4.5.1 ให้ผู้ออก SN สง่ราคาที'เป็นมลูคา่ยตุธิรรมของ SN ซึ'งเกิดจาก
วิธีการคาํนวณเดยีวกบัที'ใช้ในการคาํนวณราคาที'แสดงในระบบข้อมลูที'น่าเชื'อถือ
ดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการ ทกุวนัที' 15 และวนัสดุท้ายของแต่ละเดอืน  ทั &งนี & ในกรณีที'
วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุทําการของบริษัทจดัการให้คาํนวณและแจ้งมลูคา่ยตุธิรรม
ภายในวนัทําการถดัไป 
                  2.4.5.2  ในกรณีที'เกิดเหตกุารณ์ที'สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ SN อย่างมี
นยัสาํคญั ให้ผู้ออก SN สง่ราคาที'เป็นมลูค่ายตุธิรรมของ SN มายงับริษัทจดัการทนัที 
 
ส่วนที1 2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
 ต้องมีคณุสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี & 
               1. มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดยีวกบั
ข้อกําหนดสาํหรับตราสารทางการเงินทั'วไปตามข้อ 2.1 - 2.3  
                2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที'เป็นดงันี & 
                   2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงาน
ตา่งประเทศที'กํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซื &อขายหลกัทรัพย์ซึ'งเป็นสมาชิก
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สามญัของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ (invested fund) ที'มี
การซื &อขายในตลาดซื &อขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที'เป็นสมาชิกของ WFE  
                   2.2 CIS operator ของกองทนุดงักลา่วอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของ
หน่วยงานกํากบัดแูลที'เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO   
                  2.3 ประเทศที'กํากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักลา่วมีมาตรการให้ความ
คุ้มครองผู้ลงทนุอย่างเพียงพอทั &งนี & ตามรายชื'อประเทศที'สาํนกังานกําหนด 

        2.4 ในกรณีเป็นการลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 
กองทนุดงักลา่วต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตจํุาเป็นในการบริหาร
สภาพคลอ่งเป็นการชั'วคราวเท่านั &น และมีนโยบายการลงทนุดงันี & 
                2.4.1 มกีารลงทนุในทรัพย์สนิซึ'งเป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที'กองทุน
สามารถลงทนุได้ในสดัสว่น > 80% ของ NAV ของกองทนุ CIS ตา่งประเทศนั &น 
                2.4.2 มกีารลงทนุในทรัพย์สนิเมื'อใช้วิธีคาํนวณตามสดัสว่น (pro rata
แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุนั &น 
                2.4.3 มกีารลงทนุในทรัพย์สนิเมื'อใช้วิธีคาํนวณตามสดัสว่น (pro rata
แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit สาํหรับทรัพย์สินที'เป็น SIP ของกองทนุนั &น
                         2.4.4 มีการลงทนุใน derivatives ที'เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global 
exposure limit ของกองทนุนั &น  
                  2.5 กรณีที' MF ที'ไปลงทนุ (investing fund) เป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ 
กองทนุ CIS ตา่งประเทศซึ'งถกูลงทนุ (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทนุที'มีลกัษณะ
ทํานองเดยีวกบักองทนุรวมฟีดเดอร์ เว้นแตเ่ป็นกรณีที'มีความจําเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ  ทั &งนี & โดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน โดยก่อน
การลงทุนบริษัทจดัการต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลู เหตผุลความจําเป็น และ
คา่ธรรมเนียมที'เกี'ยวข้องกับการลงทนุในลกัษณะดงักลา่วไว้ในหนงัสอืชี &ชวนด้วย 
 
ส่วนที1 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงนิฝากในสถาบันการเงนิต่างประเทศหรือตรา
สารต่างประเทศที1เทยีบเท่าเงินฝาก  
 ต้องเป็นเงินฝากในสถาบนัการเงินตา่งประเทศหรือตราสารตา่งประเทศที'
เทียบเท่าเงินฝากของผู้ รับฝากดงันี & 
 1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
 2.  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที'ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
 3.  สถาบนัการเงินตา่งประเทศที'มลีกัษณะทํานองเดยีวกบัผู้ รับฝากตาม 
1. - 2.  
 
ส่วนที1 4 :  ธุรกรรมประเภทการซื �อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
             ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที'สาํนกังานกําหนด 
  
ส่วนที1 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  
             ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที'สาํนกังานกําหนด 
 
ส่วนที1 6 :  ธุรกรรมประเภทสัญญาซื �อขายล่วงหน้า (derivatives) ใน
ต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑ์การลงทุนดงันี & 
1.  ประเภท underlying  derivatives ที'กองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาได้ต้องมี 
underlying อย่างใดอย่างหนึ'งหรือหลายอย่างดงันี & 
                   1.1  ทรัพย์สินที'กองทนุสามารถลงทนุได้ 
                   1.2  อตัราดอกเบี &ย 
                   1.3  อตัราแลกเปลี'ยนเงิน 
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                   1.4  เครดติ เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
                   1.5  ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีที'มีองค์ประกอบเป็นสนิค้าหรือตวัแปรตาม 1.1 - 
1.4 หรือ 1.7  
                   1.6  ดชันีที'มอีงค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.5 
                   1.7  underlying อื'นตามที'สาํนกังานกําหนดเพิ'มเตมิ 
                  ในกรณีที' derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที'
อ้างอิงดงักลา่วต้องเป็นราคาปัจจบุนัหรือราคาของ derivatives เท่านั &น  ทั &งนี & ราคา
ของ underlying อื'นที'ไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที'เป็นองค์ประกอบของดชันี
ดงักลา่ว ต้องเป็นที'ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 
              2.  เงื'อนไขการลงทนุ บริษัทจดัการจะดาํเนินการลงทนุใน derivatives ได้
ตอ่เมื'อได้ระบเุกี'ยวกบัการลงทนุใน derivatives และunderlying ของ derivatives ที'
จะลงทนุไว้อย่างชดัเจนในโครงการ 
                   2.3  เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ'งดงันี & 
                          2.3.1  derivatives on organized exchange 
                          2.3.2  OTC derivatives ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ'งเป็นนิตบิคุคลที'
ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที'อยู่ภายใต้การกํากบัดแูลโดยหน่วยงาน
กํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที'เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO  หรือ
ที'เป็นสมาชิกของ WFE  
                   2.4  ในกรณีที'จะต้องมกีารชําระหนี &ด้วยการสง่มอบสนิค้าเมื'อ 
derivatives สิ &นสดุลง สนิค้านั &นต้องเป็นทรัพย์สนิที'กองทนุสามารถลงทนุได้  ทั &งนี & ไม่
ว่ากองทนุจะเป็นผู้ มีสทิธิรับมอบหรือมีหน้าที'สง่มอบสนิค้านั &นก็ตาม 
              3.  หลกัเกณฑ์เพิ'มเตมิกรณี underlying เป็นดชันี ในกรณีที' derivatives ม ี
underlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักลา่วต้องมีลกัษณะดงันี & 
                   3.1  เป็นดชันีที'มีการกําหนดวิธีการคาํนวณไว้อย่างชดัเจน โดยมีการระบุ
แหลง่ข้อมลูของ underlying หรือปัจจยัต่าง ๆ ที'นํามาใช้ในการคาํนวณ และมีการ
คาํนวณดชันีให้เป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี  ทั &งนี & 
underlying หรือปัจจยัดงักลา่วต้องมีการเคลื'อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระ
ด้วย 
                    3.2  เป็นดชันีที'มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ'งดงันี & 
                          3.2.1  ดชันีที'มีการกระจายตวัอย่างเพียงพอ โดยเป็นดชันีที'มี
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ'งดงันี & 
                                    3.2.1.1  ดชันีที'องค์ประกอบแต่ละตวัมีนํ &าหนกั < 20% ของ
นํ &าหนกัทั &งหมด 
                                    3.2.1.2  ดชันีที'องค์ประกอบตวัใดตวัหนึ'งมีนํ &าหนกั < 35% 
ของนํ &าหนกัทั &งหมด ในกรณีที'เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื'นต้องมี
นํ &าหนกัไม่เกินอตัราที'กําหนดใน 3.2.1.1 
                การพิจารณาการกระจายนํ &าหนกัตาม 3.2.1.1 และ 
3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที'เกี'ยวข้องกับทองคาํหรือนํ &ามนัดิบมาพิจารณา 
                          3.2.2  ดชันีอื'นใดนอกจาก 3.2.1 ที'เป็นไปตามเงื'อนไขครบถ้วนดงันี & 
                                    3.2.2.1  เป็นดชันีที'มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสญัญาที'
กองทนุสามารถลงทนุได้โดยตรง 
                                    3.2.2.2  เมื'อคาํนวณเงินลงทุนตามสดัสว่น (pro rata) 
เสมือนหนึ'งว่ากองทนุลงทนุในตราสารหรือสญัญานั &นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุนั &น 
                    3.3  เป็นดชันีที'ได้รับการพฒันาโดยสถาบนัที'มีความน่าเชื'อถือและทํา
หน้าที'ได้อย่างอิสระจากบริษัทจดัการ  ทั &งนี & หากปรากฏว่าสถาบนัดงักลา่วเป็นบริษัท
ในเครือของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการนั &นต้องจดัให้มีมาตรการป้องกนัความขดัแย้ง
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ทางผลประโยชน์อย่างมีประสทิธิภาพด้วย 
                    3.4  มีการแสดงดชันีนั &น ๆ อย่างตอ่เนื'องเป็นประจําทกุวนัทําการผ่าน
สื'อที'มีการเสนอข้อมลูอย่างทนัเหตกุารณ์ 
                    3.5  ในกรณีที'เป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักลา่วต้องคํานวณโดยใช้
แหลง่ข้อมลูอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือ
ตา่งประเทศ หรือคาํนวณจากราคาสนิค้าและบริการที'บริษัทจดัการแสดงให้เห็นได้ว่า
วิธีการคาํนวณของผู้พฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะท้อนอตัราเงินเฟ้อได้อย่าง
เหมาะสม 
              4.  หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิที'เพียงพอตอ่การชําระหนี &ตามภาระ
ผกูพนั (cover rule) 
 บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรัพย์สนิของกองทนุที'มีคณุภาพและมี
สภาพคลอ่งในจํานวนที'เพียงพอตอ่ภาระที'กองทนุอาจต้องชําระหนี &ตามข้อตกลงเมื'อ 
derivatives สิ &นสดุลงไว้ตลอดเวลาที'ได้ลงทนุใน derivatives นั &น และเป็นไปตามที'
สาํนกังานกําหนด                           
             5.  หลกัเกณฑ์เพิ'มเตมิสาํหรับการลงทนุที'มีวตัถปุระสงค์เพื'อการลดความ
เสี'ยง 
 ในกรณีที'บริษัทจดัการลงทนุใน derivatives ที' underlying ไม่ใช่
สิ'งเดยีวกบัทรัพย์สนิที'จะลดความเสี'ยง การลงทนุใน derivatives ดงักลา่วต้องเป็นไป
ตามที'สาํนกังานกําหนด 
              6.  หลกัเกณฑ์เพิ'มเตมิสําหรับการลงทนุใน OTC derivatives 
                   บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี & 
      6.1  ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ'งคาํนวณและแจ้งมลูคา่ยตุธิรรม
ของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทกุวนัที' 15 และวนัสดุท้ายของแต่ละเดอืน  
ทั &งนี & ในกรณีที'วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุทําการของบริษัทจดัการ ให้คํานวณและแจ้ง
มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัทําการถดัไป   
                               6.2  ในกรณีที'เกิดเหตกุารณ์ที'สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ 
derivatives อย่างมีนยัสาํคญั ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ'งคาํนวณและแจ้งมลูค่ายตุธิรรม
ของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทนัที 
       6.3  คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ'งยินยอมให้มีการล้างฐานะ 
derivatives เมื'อบริษัทจดัการร้องขอได้ 
              7.  หลกัเกณฑ์เพิ'มเตมิสําหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 
                   บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิตามเงื'อนไขดงันี & 
       7.1  เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื'อ
การลดความเสี'ยงเท่านั &น 
       7.2  เข้าเป็นคูส่ญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที'มี
ลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคยีงกับธุรกรรมอย่างหนึ'งอย่างใด ดงันี & 
                          7.2.1  Credit Default Swap : ซึ'งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ ซื &อ
ประกนัความเสี'ยงด้านเครดิตที'เกี'ยวข้องกบัความสามารถในการชําระหนี &ตาม 
obligation ของผู้ผกูพนัตาม obligation นั &น โดยคูส่ญัญาที'อยู่ในฐานะผู้ขายประกนั
ความเสี'ยงมีภาระผกูพนัที'จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื &อประกนัความเสี'ยงเมื'อเกิด 
credit event ขึ &นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื &อประกนัความเสี'ยงครบกําหนดทนัที (ใน
กรณีที'ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ &นสดุในวนัครบกําหนดตามปกติ)  ทั &งนี & ไม่ว่า 
obligation จะมีเพียงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรือ 
obligation มีหลายรายการซึ'งกําหนดให้ผู้ขายประกนัความเสี'ยงมีหน้าที'ชําระหนี &เมื'อ
เกิด credit event ขึ &นกบั obligation รายการใดรายการหนึ'งเป็นรายแรก (First to 
Default Swap) หรือเมื'อเกิด credit event ขึ &นกบั obligation รายการใดรายการหนึ'ง
ในกลุม่ obligation ซึ'งจะมีการชําระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรัพย์รายนั &น แต่
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ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื'อเกิด credit event ขึ &นกบั obligation ทกุรายการในกลุม่ 
(Proportionate Credit Default Swap) 
                          7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ'งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้
ซื &อประกนัความเสี'ยงของสนิทรัพย์อ้างอิงที'เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที'จะ
ได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเสี'ยงมีภาระผกูพนัที'จะจ่าย
ผลตอบแทนในอตัราคงที'หรืออตัราลอยตวัที'อ้างอิงกบัอตัราดอกเบี &ยตามที'จะตกลง
กนั และสว่นที'ลดลง (ถ้ามี) ของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์อ้างอิง เพื'อแลกกบัการที'
ผู้ ซื &อประกนัความเสี'ยงจะโอนผลตอบแทนและสว่นที'เพิ'มขึ &น (ถ้ามี) ของมลูคา่
ยตุธิรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกนัความเสี'ยง จนกว่าจะเกิด credit 
event หรือครบกําหนดสญัญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
       7.3  ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที'กําหนดโดย 
International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญามาตรฐาน
อื'นตามที'สาํนกังานยอมรับ ซึ'งมีข้อตกลงที'มีลกัษณะดงันี & 
                           7.3.1  มผีลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไมข่ดัหรือแย้งกับ
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายอื'น 
                           7.3.2  ไม่มีข้อกําหนดที'ทําให้สทิธิที'กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี &
หรือสญัญาซื &อขายลว่งหน้าที' credit derivatives นั &นอ้างอิงเสื'อมเสยีไป 
                       7.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสยีหายให้แก่
คูส่ญัญา 

3.14. อตัราส่วน
การลงทนุใน
หลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื'น 
เพื'อเป็น
ทรัพย์สินของ
กองทนุรวมใน
ประเทศและ
ตา่งประเทศ 

3.13.1 อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื'นในประเทศ
..................................................... 
3.13.1.1 - 3.13.1.24......................................... 

--เฉพาะกองทนุ LHGOV และ LHDEBT เพิ'มเตมิ
อตัราสว่นการลงทนุของตราสารที'มีลกัษณะของ
สญัญาซื &อขายลว่งหน้าแฝง-- 
 
--เฉพาะกองทุน LHDEBT-- 
3.13.2 อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื'นในตา่งประเทศ
.............................................. 
3.13.2.1 - 3.13.2.16......................................... 

3.14. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื'น เพื'อเป็นทรัพย์สนิของ
กองทนุรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
บริษัทจดัการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ'งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื'น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื'นเพื'อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที'สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงัต่อไปนี & ในกรณีที'
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี'ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน 
บริษัทจดัการจะลงทนุให้เป็นไปตามประกาศที'แก้ไขด้วย  
ส่วนที1 1 : อัตราส่วนการลงทุนที1คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 
(single entity limit) 
ตอนที1 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสาํหรับกองทุนทั1วไป 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอตัราสว่น 
2 
 

 

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  
2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 
อนัดบัแรกขึ &นไป 

 
ไม่จํากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั 
investment grade แต่ตํ'ากวา่ 2 
อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 
 

3 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกิน 10% 
 หน่วย CIS ต่างประเทศ (เพิ'มเตมิเฉพาะ

กองทนุ LHDEBT) 
ไม่เกิน 15% (เพิ'มเติมเฉพาะกองทนุ 
LHDEBT) 

4 
 

 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที'
ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะ
อย่างใดอย่างหนึ'งดงันี & 
4.1  มี credit rating อยู่ในระดบั 
investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสิน  ทั &งนี & เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที'รัฐบาลเป็นประกนั 
(ไมร่วมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า

ไม่เกิน 20% 
(เฉพาะกองทนุ LHDEBT เพิ'มเติม
ข้อความ “หรือไม่เกนิ 10% เมื'อเป็นการ
ลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้มีภาระ
ผกูพนัมีภมูิลําเนาอยูต่า่งประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national 
scale”) 
      

เพื'อให้เป็นไป
ตามประกาศ
สาํนกังาน
กลต. ที' ทน. 
87/2558 
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เงินฝากที'มีวตัถปุระสงค์เพื'อการ
ดําเนินงานของกองทนุ) 

5 ตราสารที'มีลกัษณะครบถ้วนดงันี & 
5.1  เป็นตราสารหนี & หรือตราสารกึ'งหนี &
กึ'งทนุ ที'ผู้ออกจดัตั &งขึ &นตามกฎหมาย
ไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที'
ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย (สําหรับกองทนุ LHGOV 
และ LHDEBT เพิ'มตราสาร SN) 
5.2  เสนอขายในประเทศไทย  
5.3  มี credit rating อยู่ในระดบั 
investment grade 
5.4  เป็นตราสารที'อยูใ่นระบบ 
organized market หรือเทียบเทา่  

ไม่เกินอตัราดงันี & แล้วแต่อตัราใด 
จะสงูกว่า 
(1) 20%  หรือ 
(2) นํ &าหนกัของตราสารที'ลงทนุใน 

benchmark + 5% 
  

6 ทรพัย์สนิดงันี &  
6.1  ตราสารที'มีลกัษณะครบถ้วนดงันี &  
6.1.1  เป็นตราสารหนี & หรือตราสารกึ'ง
หนี &กึ'งทนุ (สําหรับกองทนุ LHGOV 
และ LHDEBT เพิ'มตราสาร SN) 
6.1.2  มี credit rating อยู่ในระดบั 
investment grade  
6.1.3  เป็นตราสารที'ผู้ออกจดัตั &งขึ &น
ตามกฎหมายไทยและเสนอขายตรา
สารนั &นในตา่งประเทศ หรือผู้ออก
จดัตั &งขึ &นตามกฎหมายตา่งประเทศ 
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ
ที'ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. 
ในประเทศไทย) 
6.1.4  เป็นตราสารที'อยู่ในระบบของ 
organized market หรือเทียบเทา่ 
6.2  ธุรกรรมดงันี & ที'คู่สญัญาม ีcredit 
rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.2.1  reverse repo 
6.2.2 OTC derivatives 

ไม่เกินอตัราดงันี & แล้วแต่อตัราใดจะสงู
กวา่ 
(1) 15% หรือ 

 (2) นํ &าหนกัของทรัพย์สนิที'ลงทนุใน 
benchmark + 5% 

(เฉพาะกองทนุ LHDEBT เพิ'มเติม
ข้อความ “หรือไม่เกนิ 10% เมื'อเป็นการ
ลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้มีภาระ
ผกูพนัมีภมูิลําเนาอยูต่า่งประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national 
scale”) 

7 ทรพัย์สนิอื'นนอกเหนือจากที'ระบใุนข้อ 1 
- ข้อ 6 (SIP) 

ไม่เกิน 5% 

 
ส่วนที1 2 : อัตราส่วนการลงทุนที1คาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัท 
ทกุบริษทัที'อยู่ในกลุม่กิจการ 
เดียวกนัหรือการเข้าเป็นคู่สญัญา 
ในธุรกรรมทางการเงินกบับริษทั 
ดงักลา่ว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ'งดงันี & แล้วแต ่
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  นํ &าหนกัของทรัพย์สนิ 
ที'ลงทนุใน benchmark + 10%  

หมายเหต ุ: สาํหรับการลงทนุใน derivatives on organized exchange ไม่มี 
ข้อกําหนดเกี'ยวกบั group limit ของคู่สญัญา 
 
 
 
 



18 
 

หวัข้อ ข้อมลูเดมิ ข้อมลูใหม่ เหตุผล 

ส่วนที1 3 : อัตราส่วนการลงทุนที1คาํนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก 

B/E หรือ P/N ที'นติิบคุคลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ
นิตบิคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สั'งจ่าย 
หรือคู่สญัญา ดงันี & 
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที'มี
กฎหมายเฉพาะจดัตั &งขึ &น 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื'อที'อยู่
อาศยั (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝากที'มีวตัถปุระสงค์เพื'อ
การดําเนนิงานของกองทนุ และ
ทรพัย์สนิที'กองทนุได้รับโอนกรรมสทิธิ�
มาจากคู่สญัญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending  หรือ 
derivatives)  

- ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี'ยใน
รอบปีบญัชี (หรือในรอบอายกุองทนุ
สําหรับกองทนุที'มีอายโุครงการ < 1 ปี)  

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบักองทนุที'อายุ
โครงการ หรืออายสุญัญาคงเหลือ < 6 
เดือน ทั &งนี &เฉพาะกองทนุที'มีอายทุั &ง
โครงการหรืออายทุั &งสญัญา > 1 ปี  

    

2 ทรพัย์สนิดงันี & 
2.1 ตราสารกึ'งหนี &กึ'งทนุ 
2.2 derivatives ที'มี underlyling เป็น
ตราสารตามข้อ 2.1 
(สําหรับกองทนุ LHGOV และ 
LHDEBT เพิ'มตราสาร SN) 

ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 20% 

3 ทรพัย์สนิดงันี & 
3.1  B/E หรือ P/N ที'มีเงื'อนไขห้าม
เปลี'ยนมือแต่กองทนุได้ดําเนินการให้
มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที'กฎหมายกําหนด หรือ
มีเงื'อนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได้ (สําหรับกองทนุ 
LHGOV และ LHDEBT เพิ'มตราสาร 
SN) 
3.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากที'มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน  
3.3  total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี & 
(ข้อนี &ไมใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุ
รวมปิด และกองทนุ buy & hold ที'
ลงทนุใน B/E P/N เงินฝากหรือตรา
สารเทียบเท่าเงินฝากที'มีอายไุม่เกิน
อายกุองทนุ หรือรอบการลงทนุของ
กองทนุ หรือมีการลงทนุใน 
derivatives เพื'อให้ทรพัย์สนิดงักลา่ว
มีอายสุอดคล้องกบัอายุกองทนุ 
(สําหรับกองทนุ LHGOV และ 
LHDEBT เพิ'มตราสาร SN) ) 

ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 25% 
 

4 หนว่ย CIS ในประเทศ ไม่เกิน 20% 
5 reverse repo ไม่เกิน 25% 
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6 securities lending   ไม่เกิน 25% 
7 ตราสารดงันี & (total SIP) 

7.1  ตราสารหนี & หรือตราสารกึ'งหนี &กึ'ง
ทนุ ที'ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized 
market หรือเทียบเทา่แต่ไมร่วม B/E 
และ P/N 

ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 15% 
 

8 derivatives ดงันี & 
8.1  hedging 
limit : การเข้าทํา
ธุรกรรม  
derivatives ที'มี 
วตัถปุระสงค์เพื'อ
การลดความเสี'ยง 

ไม่เกินมลูค่าความเสี'ยงที'มีอยู่  
 
 
 
 

--เฉพาะกองทนุ 
LHDEBT-- 
8.2  non-
hedging limit :  
การเข้าทํา
ธุรกรรม  
derivatives ที'
มิใช่เพื'อการลด
ความเสี'ยง 

global exposure limit OTC derivatives limit 
8.2.1  กรณีกองทนุไม่
มีการลงทนุแบบ
ซบัซ้อน1 
จํากดั net exposure ที'
เกิดจากการลงทนุใน 
derivatives โดยต้องไม่
เกิน 100% ของ NAV 

ไม่เกิน 25% ของ NAV 

(ไมใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุ
ดงันี & 
(1)  กองทนุรวมปิด 
(2)  กองทนุ buy & hold  
(3)  กองทนุที'มีการบริหาร
จดัการเพื'อไม่ให้มีความเสี'ยง
ด้านสภาพคลอ่ง เช่น ได้จดัให้มี 
ข้อตกลงกบัคู่สญัญาในการล้าง
ฐานะของสญัญาได้ทกุขณะ
ตามราคายตุิธรรม (fair value)) 

8.2.2  กรณีกองทนุมี
การลงทนุแบบซบัซ้อน2 
จํากดั net exposure ที'
เกิดจากการลงทนุใน 
derivatives โดยมลูค่า
ความเสียหายสงูสดุ 
(value-at-risk : VaR) 
ของกองทนุต้องเป็น
ดงันี & 
(1) absolute VaR < 
20% ของ NAV  
(2) relative VaR < 2 
เทา่ ของ VaR ของ     
benchmark 
หมายเหต:ุ “การลงทนุ
แบบซบัซ้อน” 
หมายความวา่  การ
ลงทนุในสญัญาซื &อขาย
ลว่งหน้าที'มีกลยทุธ์
แบบซบัซ้อน (complex 
strategic investment) 
หรือการลงทนุใน
สญัญาซื &อขายลว่งหน้า
ที'มีความซบัซ้อน 
(exotic derivatives) 

1, 2 รายละเอียดของการคํานวณ พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ที'สํานกังานประกาศกําหนด 
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 ส่วนที1 4 : อัตราส่วนการลงทุนที1คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที1 
ลงทุน (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
1 ตราสารหนี & และตราสารกึ'งหนี &กึ'งทนุ 

ของผู้ออกรายใดรายหนึ'ง (ไม่รวมถงึตรา
สารหนี &ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี &
ภาครัฐต่างประเทศ) 
 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี &สนิรวม 
(total liability)  
ของผู้ออกรายนั &น (ตามที'เปิดเผยไว้ในงบ
การเงินลา่สดุ) 
หมายเหต:ุ มลูคา่หนี &สินรวม (total 
liability) ไม่ให้นบัรวมรายการเจ้าหนี &
การค้า รายได้รบัลว่งหน้า ค่าใช้จ่ายค้าง
จ่าย และหนี &สนิของเจ้าหนี &ที'มีความ
เกี'ยวข้องกบับริษทั เช่น เงินกู้ ยืมจาก
กิจการที'เกี'ยวข้องกนั เป็นต้น 

2 หนว่ย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ'ง ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย CIS 
ทั &งหมดของ MF หรือกองทนุ CIS 
ต่างประเทศที'ออกหน่วยนั &น  เว้นแต่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานกังาน โดยต้องเป็น
หนว่ย CIS ของกองทนุที'จดัตั &งขึ &นใหมที่'มี
ขนาดเลก็ และมีการเสนอขายตอ่ผู้ลงทนุ
ในวงกว้าง  

 

ส่วนที1 5 : การดาํเนินการเมื1อทรัพย์สนิที1ลงทุนขาดคุณสมบติัหรือการลงทนุไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 
1. ในกรณีที'กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที'กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สนิที'
ลงทนุมีคณุสมบตัทีิ'เปลี'ยนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคณุสมบตัใินการเป็นทรัพย์สนิที'
กองทนุสามารถลงทนุได้อีกต่อไป บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี & 
(1) จดัทํารายงานโดยระบรุายละเอียดเกี'ยวกบัชื'อ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุและ
วนัที'ทรัพย์สนิขาดคณุสมบตั ิและจดัส่งรายงานตอ่สาํนกังาน รวมทั &งจดัสง่ต่อผู้ดแูล
ผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัที'เกิดกรณีดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บสาํเนา
รายงานไว้ที'บริษัทจดัการ 
(2) จําหน่ายทรัพย์สนิที'ขาดคณุสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทนุเป็นสาํคญั ไม่เกินกว่า 90 วนันบัแตว่นัที'ทรัพย์สนินั &นขาดคณุสมบตั ิเว้นแตเ่ป็น
กรณีตามข้อ 4. 
(3) เมื'อบริษัทจดัการสามารถจําหน่ายทรัพย์สนิที'ขาดคณุสมบตัิ หรือทรัพย์สินที'ขาด
คณุสมบตัมีิคณุสมบตัเิปลี'ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที'กําหนดแล้ว บริษัท
จดัการจะจดัทํารายงานข้อมลูเกี'ยวกบัชื'อ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สนิ
ดงักลา่ว รวมถึงวนัที'ได้จําหน่ายทรัพย์สนินั &นออกไปหรือวนัที'ทรัพย์สนิมีการ
เปลี'ยนแปลงคณุสมบตั ิแล้วแตก่รณี และจดัสง่รายงานตอ่สาํนกังาน รวมทั &งจดัส่งให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัที'เกิดกรณีดงักลา่ว 
2. ในกรณีที'ทรัพย์สนิในขณะที'กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที'
กําหนด แตต่่อมาการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุเป็นเวลา 5 วนัทําการ
ตดิต่อกนัโดยมิได้เกิดจากการลงทนุเพิ'ม บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี & 
(1) จดัทํารายงานโดยระบรุายละเอียดเกี'ยวกบัประเภท จํานวน อตัราสว่นการลงทนุ
และวนัที'การลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ และจดัสง่รายงานตอ่สํานกังาน 
รวมทั &งจดัสง่ตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัทําการสดุท้ายของ
ระยะเวลา 5 วนัทําการดงักลา่วตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไว้ที'บริษัทจดัการ 
(2) ไม่ลงทนุเพิ'มเตมิในทรัพย์สนิที'เกินอตัราสว่นการลงทนุจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที'กําหนด 
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(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที'กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาํคญั ไม่เกินระยะเวลาดงันี &  เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4. 
(ก) 30 วนันบัแตว่นัสิ &นรอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที'ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทนุที'คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ สาํหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝากตัjวแลกเงินหรือตัjวสญัญาใช้เงิน  
(ข) 90 วนันบัแตว่นัสดุท้ายของระยะเวลา 5 วนัทําการดงักลา่ว สาํหรับกรณีอื'นใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (ก) เว้นแตก่รณีเป็นกองทนุรวมตลาดเงิน บริษัทจดัการจะ
ดาํเนินการแก้ไขภายใน 30 วนันบัแต่วนัสดุท้ายของระยะเวลา 5 วนัทําการดงักลา่ว 
(4) เมื'อบริษัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที'กําหนดแล้ว 
บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานข้อมลูเกี'ยวกบัชื'อ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุใน
ทรัพย์สนิดงักลา่วรวมถึงวนัที'สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนแล้วแต่
กรณี และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทั &งจดัสง่ตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนั
ทําการถดัจากวนัที'มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุนั &น 
(5) ในกรณีที'กองทนุมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที'
คาํนวณตามความมีส่วนได้เสยีในกิจการที'ลงทนุ (concentration limit) ตามที'กําหนด
ในอตัราส่วนการลงทนุนี & นอกจากการปฏิบตัิตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัท
จดัการจะดาํเนินการดงัตอ่ไปนี & 
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสยีงในหุ้นจํานวนที'เกินอตัราส่วนการลงทนุ  เว้นแตก่รณี
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผนัจากสาํนกังาน 
(ข) ลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือยื'นคําขอผ่อนผนัการทําคาํ
เสนอซื &อ ในกรณีที'ทรัพย์สนิเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ'งหุ้นของ
บริษัทดงักลา่วเป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทนั &นจนถึงหรือข้ามจดุ
ที'ต้องทําคาํเสนอซื &อ   
3. ในกรณีที'กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุที'กําหนดแตต่อ่มามี
กรณีดงัตอ่ไปนี & จนเป็นเหตใุห้ไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ บริษัทจดัการจะ
ปฏิบตัิตามข้อ 2. โดยอนโุลม  
(1) กรณีที'กองทนุมีการลงทนุหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ตามสดัสว่นที'มี
อยู่เดมินั &น 
(2) กรณีที'กองทนุได้รับทรัพย์สนิมาจากการบริจาค  
4. ในกรณีที'มีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจํุาเป็นอื'นใดทําให้บริษัทจดัการไม่สามารถ
ดาํเนินการแก้ไขเพื'อให้การลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที'กําหนดในข้อ 1.(2) หรือข้อ 
2.(3) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้
ลงทนุ บริษัทจดัการอาจใช้ดลุยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาํคญั และจะสง่รายงานเกี'ยวกบัการดาํเนินการของบริษัท
จดัการในเรื'องดงักลา่วตอ่สาํนกังาน ผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาที'ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ทั &งนี &ในการ
จดัส่งรายงานให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุบริษัทจดัการสามารถดําเนินการโดยวิธีการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
ส่วนที1 6 : การดาํเนินการเมื1อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน 
1. ในกรณีที'กองทนุมีสดัสว่นการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบ่ง
ประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการต้องดาํเนินการดงัตอ่ไปนี & 
(1) จดัทํารายงานเกี'ยวกบัการลงทนุที'ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ พร้อมทั &งเหตผุลที'ทํา
ให้มีการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ และจดัสง่รายงานตอ่สาํนกังานรวมทั &งจดัส่ง
ตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัที'ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ 
ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไว้ที'บริษัทจดัการ 



22 
 

หวัข้อ ข้อมลูเดมิ ข้อมลูใหม่ เหตุผล 

(2) ดาํเนินการแก้ไขให้สดัสว่นการลงทุนของกองทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ หรือ
ดาํเนินการเปลี'ยนแปลงประเภทของกองทนุ  ทั &งนี & ตามหลกัเกณฑ์ที'กําหนดในข้อ 2.  
2. ในกรณีที'การลงทนุของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่
ประเภทของกองทนุ บริษัทจัดการจะดําเนินการแก้ไขสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวม 
ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วนันบัแตว่นัที'สดัสว่นการลงทนุของกองทนุ
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ เว้นแต่บริษัทจดัการจะได้รับมติจากผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุให้เปลี'ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในกําหนดเวลาดงักลา่ว 
ในการเปลี'ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึ'ง บริษัทจดัการจะจดัให้มี 
วิธีการในการให้สทิธิแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที'จะออกจากกองทนุรวมก่อนที'การ
เปลี'ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมีผลใช้บงัคบั โดยวิธีการดงักลา่วมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ  รวมทั &งเมื'อได้รับมตจิากผู้ถือหน่วยลงทนุให้
เปลี'ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการจะไมเ่รียกเก็บค่าธรรมเนียม 
การรับซื &อคนืหน่วยลงทนุจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายจนกว่าการเปลี'ยนแปลงดงักลา่ว 
จะมีผลใช้บงัคบั และในกรณีที'ครบกําหนด 90 วนันบัแตว่นัที'สดัสว่นการลงทนุไม่เป็นไป 
ตามนโยบายการลงทนุ แตก่ารเปลี'ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมยงัไม่มีผลใช้บงัคบั 
บริษัทจดัการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนั &นเพิ'มเตมิ   

20. ข้อกําหนด
อื'น ๆ  

ตดัหวัข้อย่อย “ตวัชี &วดัของกองทนุ” จากข้อ 20. 
 

ย้ายหวัข้อย่อย “ตวัชี &วดัของกองทนุ” ไปอยู่ข้อ 3.9 ย้ายหวัข้อตาม
รูปแบบของ
ระบบ OFAM 

 
ส่วนข้อผูกพัน 
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1. บริษัทจดัการ (5) การดาํเนินการอื'น ๆ 
(5.3) จดัทํารายงานทกุรอบปีบญัชี................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5.4) จดัทํารายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดอืน......... 

(5) การดาํเนินการอื'น ๆ 
(5.3) จดัทํารายงานทกุรอบปีบญัชี................... 
เพิ'มข้อความ 
ทั &งนี & บริษัทจดัการสงวนสทิธิที'จะเผยแพร่รายงานทกุรอบปี
บญัชีเพื'อแสดงข้อมลูเกี'ยวกบักองทนุของรอบปีบญัชีดงักลา่ว
บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ http://www.lhfund.co.th และ/
หรือช่องทางอื'นใดที'สาํนกังานประกาศกําหนดเพิ'มเตมิใน
อนาคต และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจดัการจะประกาศให้ทราบลว่งหน้า 
 
(5.4) จดัทํารายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดอืน......... 
เพิ'มข้อความ 
ทั &งนี & บริษัทจดัการสงวนสทิธิที'จะเผยแพร่รายงานทกุรอบ
ระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทินเพื'อแสดง
ข้อมลูเกี'ยวกบักองทนุของรอบระยะเวลา 6 เดอืนนั &น บน
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ http://www.lhfund.co.th และ/หรือ
ช่องทางอื'นใดที'สาํนกังานประกาศกําหนดเพิ'มเตมิในอนาคต 
และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
โดยบริษัทจดัการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า 

เพื'อให้เกิดความยืดหยุ่น
ในการจดัสง่รายงานให้ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ (ตาม
ประกาศสาํนกังานกลต. 
ที' สน. 87/2558) 
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