
ประกาศ 
เร ื�อง ขอแจง้การแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการของ 15 กองทนุ  

1. กองทนุเปิด แอล เอช เฟล็กซเิบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชพี  9. กองทนุเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอรต์ี�  
2. กองทนุเปิด แอล เอช เฟล็กซเิบิ�ล  10. กองทนุเปิด แอล เอช พร็อพเพอรต์ี� พลสั I  
3. กองทนุเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซเิบิ�ล  11. กองทนุเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอรต์ี� เพื�อการเลี�ยงชพี  
4. กองทนุเปิด แอล เอช อนิคมั พลสั  12. กองทนุเปิด แอล เอช เจแปน – E  
5. กองทนุเปิด แอล เอช สมารท์ อนิคมั  13. กองทนุเปิด แอล เอช สมารท์ หุน้ระยะยาว  
6. กองทนุเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอรต์ี� แอนด ์ 14. กองทนุเปิด แอล เอช พร็อพเพอรต์ี� พลสั A  
อนิฟราสตรัคเจอร ์เฟล็กซเิบิ�ล 15. กองทนุเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ  
7. กองทนุเปิด แอล เอช หุน้ปันผล   
8. กองทนุเปิด แอล เอช โกรท   

 
บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด (“บรษัิทจัดการ”) ในฐานะ

บรษัิทจัดการของ 15 กองทุนดังกลา่วขา้งตน้ (“กองทุน”) ขอเรยีนแจง้ใหท้ราบวา่บรษัิทจัดการ
ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์            
(”สํานักงาน”) เมื�อวนัที� 11 มกราคม 2560 (กองทนุในลําดับที� 1-6) และวันที� 16 มกราคม 2560 
(กองทุนในลําดับที� 7-15) ใหแ้กไ้ขเพิ�มเตมิโครงการจัดการในเรื�องประเภทหลักทรัพย์และ
อัตราส่วนการลงทุน เพื�อใหเ้ป็นไปตามประกาศที� ทน. 87/2558 เรื�อง การลงทุนของกองทุน   
ลงวนัที� 17 ธันวาคม 2558 และแกไ้ขในเรื�องการเปลี�ยนแปลงตัวชี�วัด (Benchmark) ของกองทุน
เพื�อใหเ้ป็นแนวทางเดียวกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที� สจก.ร. 1/2559 เรื�อง 
มาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนนิงานของกองทุนรวม ลงวันที� 1 สงิหาคม 2559 และ
แกไ้ขเรื�องการจัดสง่รายงานทุกรอบปีบัญช ีรายงานทุกรอบระยะเวลา 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� 20 มกราคม 2560 

    บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด   
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ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขโครงการของ 15 กองทนุดังต่อไปนี � 
1. กองทนุเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิ �ลเพื�อการเลี �ยงชีพ (LHFLRMF) 9. กองทนุเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี � (LHTPROP) 
2. กองทนุเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิ �ล (LHFL) 10. กองทนุเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี � พลสั I (LHPROP-I) 
3. กองทนุเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซเิบิ �ล (LHMSFL)  11. กองทนุเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี � เพื�อการเลี �ยงชีพ (LHTPROPRMF)  
4. กองทนุเปิด แอล เอช อนิคมั พลสั  (LHIP) 12. กองทนุเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 
5. กองทนุเปิด แอล เอช สมาร์ท อนิคมั (LHSMART) 13. กองทนุเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 
6. กองทนุเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี � แอนด์ อนิฟราสตรัคเจอร์ เฟลก็ซเิบิ �ล  (LHPROP-INFRA) 14. กองทนุเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี � พลสั A (LHPROP-A) 
7. กองทนุเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 15. กองทนุเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM)  
8. กองทนุเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH)  

ส่วนโครงการ 
หวัข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ เหตุผล 

คําจํากดัความ โครงการ หมายถงึ .................................. 
จนถึงคําว่า 
กลุม่กิจการ หมายถึง .............................. 
 
เฉพาะกองทนุ LHFLRMF และ LHTPROP-RMF เพิ�มคําว่า 
กฎหมายภาษีอากร หมายถึง ................... 
 
เฉพาะกองทนุ LHIP และ LHSMART เพิ�มคําว่า 
กองทนุ property หมายถงึ ................... 
หนว่ย property หมายถงึ ..................... 
หนว่ย CIS หมายถงึ ............................. 
CIS operator หมายถึง ........................  

คําศพัท์ และ คําอธิบายศพัท์ ตามประกาศสํานกังานกลต. ที� ทน.87/2558 
(ภาคผนวก 1)  
“โครงการ” หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิด แอล เอช…….. 
“กองทนุรวม หรือ กองทนุ หรือกองทนุเปิด” หมายถึง กองทนุเปิด แอล 
เอช…….. 
“หน่วยลงทนุ” หมายถึง หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด แอล เอช ....   
“โครงการ” หมายถึง โครงการจดัการกองทนุเปิด แอล เอช…………  
“กองทนุรวม หรือ กองทนุ หรือกองทนุเปิด” หมายถึง กองทนุเปิด แอล 
เอช…………   
“หน่วยลงทนุ” หมายถึง หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด แอล เอช…………   
“หนงัสือชี �ชวน” หมายถึง หนงัสือชี �ชวนที�มีรายละเอียดตามที�กําหนดโดย
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยแบบหนงัสือชี �ชวนเสนอขาย
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 
“บริษัทจดัการ” หมายถงึ บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
จํากดั 
“วนัทําการ” หมายถึง วนัเปิดทําการตามปกตขิองบริษัทจดัการ 
“วนัทําการซื �อหน่วยลงทนุ (Subscription Date)” หมายถงึ วนัที�บริษัท
จดัการกําหนดให้ผู้ลงทนุสามารถซื �อหนว่ยลงทนุได้ ทั �งนี �ตามที�กําหนดไว้ใน
รายละเอียดโครงการ รวมถึงวนัทาํการของกองทนุหลกัและประเทศที�
เกี�ยวข้องกบัการลงทนุ 
“วนัทําการขายคืนหน่วยลงทนุ (Redemption Date)” หมายถึง วนัที�บริษัท
จดัการกําหนดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทนุได้ ทั �งนี � 
ตามที�กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ รวมถึงวนัทําการของกองทนุหลกั
และประเทศที�เกี�ยวข้องกบัการลงทนุ  
“ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืน” หมายถึง บคุคลที�บริษทัจดัการกองทนุ
รวมมอบหมายให้ทําหน้าที�ขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ หรือสบัเปลี�ยน
หนว่ยลงทนุ แล้วแต่กรณี ของกองทนุรวม 
“ผู้ดแูลผลประโยชน์” หมายถงึ ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ซึ�งได้แก่ 
………… 
“มลูคา่หน่วยลงทนุ” หมายถึง มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วย
ลงทนุที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดเมื�อสิ �นวนัทําการที�คํานวณนั �น 
“ราคาขายหน่วยลงทนุ (Subscription Price)” หมายถึง มลูคา่หน่วยลงทนุ 
ณ สิ �นวนัทําการขายหน่วยลงทนุ  บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ 

เพื�อให้เป็นไปตาม
ประกาศสํานกังาน
กลต. ที� ทน. 87/2558 
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หวัข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ เหตุผล 

(ถ้ามี)  
“ราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ (Redemption Price)” หมายถึง มลูค่าหน่วย
ลงทนุ ณ สิ �นวนัทําการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ หกัด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื �อ
คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
“การแก้ไขราคาย้อนหลงั” หมายถึง การแก้ไขราคาหน่วยลงทนุที�ไม่ถกูต้องให้
เป็นราคาหน่วยลงทนุที�ถกูต้อง โดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตั �งแต่วนัที�ราคาหน่วย
ลงทนุไม่ถกูต้องจนถึงปัจจบุนั 
“การชดเชยราคา” หมายถงึ การเพิ�มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซื �อหรือ
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุที�มีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง หรือการจ่ายเงินซึ�งมี
มลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุ ที�ไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุ
ที�ถกูต้องแทนการเพิ�มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุ 
“ใบแสดงสิทธิ” หมายถึง ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที�เกิดจากหลกัทรัพย์
อ้างองิไทย(Depositary receipt) 
“หลกัทรัพย์อ้างองิ” หมายถึง หลกัทรพัย์ประเภทใดประเภทหนึ�งที�ออกโดย
บริษทัจดทะเบยีนและใช้เพื�อรองรับใบแสดงสทิธิ 
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ 
“สํานกังานหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายถึง สํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
“กฎหมาย ก.ล.ต.” หมายถึง พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 ประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย์ หรือประกาศและคําสั�งตา่งๆ ทั �งที�มีอยูใ่นปัจจบุนัและที�แก้ไข
เพิ�มเติม 
“ตลาดหลกัทรพัย์” หมายถึง ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และตลาด
หลกัทรพัย์ใหม ่
“สมาคม” หมายถึง สมาคมบริษทัจดัการลงทนุ ซึ�งหมายถึงสมาคมที�
เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจหลกัทรพัย์ที�ได้รับอนญุาตและจดทะเบยีนกบัสํานกังาน
คณะกรรมการ  ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อทําการสง่เสริมและพฒันา
ธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทที�เกี�ยวกบัการจดัการลงทนุ 
“สถาบนัการเงิน” หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบี �ยเงิน
ให้กู้ ยืมของสถาบนัการเงิน 

“กิจการ” หมายถึง บริษัทที�มีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
บริษทัที�มีหลกัทรพัย์ซื �อขายในศนูย์ซื �อขายหลกัทรัพย์ หรือบริษทัมหาชน
จํากดั 

“คําเสนอซื �อ” หมายถึง คําเสนอซื �อหลกัทรัพย์ของกิจการตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวธีิการในการเข้าถือ
หลกัทรพัย์เพื�อครอบงํากิจการ 
“ศนูย์ซื �อขายหลกัทรพัย์” หมายถึง ศนูย์ซื �อขายหลกัทรัพย์ซึ�งจดัตั �งขึ �นตาม
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
“กลุม่กิจการ” หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีที�
สภาวชิาชีพบญัชีกําหนดให้จดัทํางบการเงินรวม 
“กองทนุ buy & hold” หมายถึง กองทนุรวมที�มุ่งเน้นลงทนุเพียงครั �งเดียวโดย



3 
 

หวัข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ เหตุผล 

ถือทรพัย์สนิที�ลงทนุไว้จนครบกําหนดอายขุองทรัพย์สนิ หรือครบอายขุอง
รอบการลงทนุของกองทนุรวม หรือครบอายขุองกองทนุรวม 
“กองทนุ CIS ต่างประเทศ” หมายถึง กองทนุที�จดัตั �งขึ �นตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึ�งมีลกัษณะเป็นโครงการลงทนุแบบกลุม่ (collective 
investment scheme)  ทั �งนี � ไม่วา่กองทนุดงักลา่วจะจดัตั �งในรูปบริษัท 
ทรัสต์ หรือรูปอื�นใดแต่ไม่รวมถึงกองทนุ property และกองทนุ infra ที�จดัตั �ง
ขึ �นตามกฎหมายต่างประเทศ 
“กองทนุ ETF ต่างประเทศ” หมายถึง กองทนุ exchange traded fund ที�
จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายตา่งประเทศ 
“กองทนุ FIF” หมายถึง กองทนุรวมที�ลงทนุในต่างประเทศ (Foreign 
Investment Fund) 
“กองทนุ infra” หมายถึง รูปแบบการลงทนุในทรพัย์สนิที�เกี�ยวข้องกบั
โครงสร้างพื �นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ�งได้แก ่
1. กองทนุโครงสร้างพื �นฐานที�จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพื�อธุรกรรมในตลาดทนุ 
2. กองทนุโครงสร้างพื �นฐานต่างประเทศที�จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายตา่งประเทศ
ซึ�งมีวตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุในลกัษณะทํานองเดียวกบักองทนุรวม
โครงสร้างพื �นฐานตาม 1. ทั �งนี � ไม่วา่กองทนุโครงสร้างพื �นฐานดงักลา่วจะ
จดัตั �งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื�นใด 
“กองทนุ property” หมายถึง กองทรัพย์สนิที�เกี�ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ซึ�ง
อยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี � 
1. กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย์ที�อยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
2. ทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์ที�จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายวา่
ด้วยทรัสต์เพื�อธุรกรรมในตลาดทนุ 
3. foreign REIT 
“การลดความเสี�ยง” หมายถงึ การลดความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ �นจากการลงทนุ
โดยการเข้าเป็นคู่สญัญาใน derivatives ที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี � 
1. ไม่มีวตัถปุระสงค์เพื�อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate) 
2. มีผลให้ความเสี�ยงในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 
3. เป็นการลดความเสี�ยงทั�วไปและความเสี�ยงเฉพาะของทรัพย์สนิที�ต้องการ
ลดความเสี�ยง 
4. สามารถลดความเสี�ยงได้อย่างมีประสทิธิภาพ  
“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” หมายถึง ทรัพย์สนิดงันี � 
1. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอสิลาม หรือตราสารอื�นที�มี
ลกัษณะทํานองเดียวกบัเงินฝาก  
2. สลากออมทรัพย์ที�ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารเพื�อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
3.  สลากออมสนิพิเศษที�ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารออมสนิ 
(กฎกระทรวงวา่ด้วยการรบัฝากเงินประเภทสลากออมสนิพิเศษ) 
“เงินฝากอสิลาม” หมายถงึ ข้อตกลงที�เป็นไปตามหลกัชาริอะห์ และมี
ลกัษณะที�เทียบเคียงได้กบัเงินฝาก โดยคูส่ญัญาที�เทียบเคียงได้กบัผู้ฝาก
สามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สญัญาฝ่ายที�เทียบเคียงได้กบัผู้รับฝากได้เต็ม
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จํานวน ณ เวลาใด ๆ 
“ดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์” หมายถึง ดชันีที�มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภค
ภณัฑ์หลายชนดิ 
“ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ” หมายถึง ตราสารทางการเงินที�มีเงื�อนไขให้แปลง
สภาพเป็นหุ้นได้   
“ตราสารภาครัฐไทย” หมายถงึ ตราสารดงันี � 
1. ตัzวเงินคลงั   
2. พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัร ธปท.   
3. พนัธบตัร B/E P/N ศกุกู หรือหุ้นกู้  ที�กระทรวงการคลงัหรือกองทนุฟื�นฟู
เป็นผู้มีภาระผกูพนั 
“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” หมายถึง ตราสารที�มีรูปแบบทาํนองเดียวกบั
ตราสารภาครัฐไทยที�รัฐบาลต่างประเทศกระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง 
หรือหนว่ยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้
ออกหรือผู้คํ �าประกนั แต่ไมร่วมถึงตราสารที�ออกโดยองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ�นของประเทศนั �น 
“ตราสาร Basel III” หมายถงึ ตราสารเพื�อการนบัเป็นเงินกองทนุของสถาบนั
การเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที�มีการอ้างองิจาก
หลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลสถาบนัการเงินของ Basel Committee on 
Banking Supervision (Basel III) 
“ตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ” หมายถึง ศนูย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ 
ที�จดัให้มีขึ �นเพื�อการซื �อขายหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศ โดยมีลกัษณะครบถ้วน
ดงันี � 
1. มีการรวบรวมคําเสนอซื �อเสนอขายหลกัทรพัย์จากผู้ เสนอซื �อหลายรายและ
ผู้ เสนอขายหลายราย 
2. มีการกําหนดหลกัเกณฑ์หรือจดัให้มีระบบ ซึ�งกําหนดเกี�ยวกบัวธีิการใน
การซื �อขายหลกัทรัพย์ไว้เป็นการลว่งหน้า โดยผู้ให้บริการไมอ่าจใช้ดลุยพินิจ
ในการจดัการซื �อขาย 
เป็นประการอื�น และผู้ เสนอซื �อเสนอขายยนิยอมที�จะผกูพนัตามหลกัเกณฑ์
หรือระบบนั �น 
“ธปท.” หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย 
“ธพ.” หมายถงึ ธนาคารพาณิชย์ 
“บค.” หมายถึง บริษัทเครดติฟองซเิอร์ 
“บง.” หมายถึง บริษัทเงินทนุ 
“บล.” หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์ 
“บริษัทจดทะเบยีน” หมายถึง บริษัทที�มีหลกัทรพัย์ที�ได้รับการจดทะเบียน
หรือได้รับการอนญุาตให้ทําการซื �อขายได้ใน SET 
“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชีเกี�ยวกบัการจดัทํา
งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที�มีการจดัทําและเปิดเผย
ลา่สดุ  ทั �งนี � หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสดัสว่นการถือหุ้นที�
ปรากฏในบญัชีรายชื�อผู้ ถือหุ้นลา่สดุ 
“บริษัทใหญ่” หมายถงึ บริษทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเกี�ยวกบัการจดัทํา
งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที�มีการจดัทําและเปิดเผย
ลา่สดุ  ทั �งนี � หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสดัสว่นการถือหุ้นที�
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ปรากฏในบญัชีรายชื�อผู้ ถือหุ้นลา่สดุ 
“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” หมายถงึ ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที�เกดิ
จากหลกัทรพัย์อ้างองิซึ�งกําหนดให้เป็นหลกัทรพัย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์วา่ด้วยการกําหนด
ประเภทหลกัทรพัย์เพิ�มเติม (ฉบบัที� 6) 
“ผู้ มีภาระผกูพนั” หมายถงึ ผู้ ที�มีภาระผกูพนัในการชําระหนี �ตามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั�งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ �า
ประกนั แล้วแต่กรณี 
“ศนูย์ซื �อขายderivatives” หมายถึง ศนูย์ซื �อขายดงันี � 
1. ศนูย์ซื �อขาย derivatives ที�ได้รับใบอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญา
ซื �อขายลว่งหน้า 
2. ศนูย์ซื �อขาย derivatives ซึ�งจดัตั �งขึ �นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานกังาน 
“หน่วย CIS” 
หมายถึง หน่วยของกองทนุอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี �  
1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที�อยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุทั�วไป 
กองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุที�มิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุประเภท
สถาบนัและกองทนุสว่นบคุคล 
2. หน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ 
“หน่วย infra” หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สนิที�เกี�ยวข้องกบัโครงสร้าง
พื �นฐานซึ�งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี � 
1. กองทนุโครงสร้างพื �นฐานที�จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพื�อธุรกรรมในตลาดทนุ 
2. กองทนุโครงสร้างพื �นฐานต่างประเทศที�จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายตา่งประเทศ
ซึ�งมีวตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุในลกัษณะทํานองเดียวกบักองทนุ
โครงสร้างพื �นฐานตาม 1.  ทั �งนี � ไม่วา่จะจดัตั �งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื�น
ใด 
“หน่วย property” หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สนิที�เกี�ยวข้องกบั
อสงัหาริมทรัพย์ซึ�งอยูใ่นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี � 
1. กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย์ที�อยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
2. ทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์ที�จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายวา่
ด้วยทรัสต์เพื�อธุรกรรมในตลาดทนุ 
3. foreign REIT 
“หุ้นกู้ระยะสั �น” หมายถึง หุ้นกู้ ที�มีกําหนดเวลาชําระหนี �ไม่เกิน 270 วนันบัแต่
วนัที�ออกหุ้นกู้  
“B/E” หมายถึง ตัzวแลกเงิน (Bill of Exchange) 
“benchmark” หมายถึง ตวัชี �วดัของกองทนุซึ�งเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของ
ดชันีที�มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของ
กองทนุนั �น 
“CIS operator” หมายถึง บคุคลดงันี � 
1.  บลจ.ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ 
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2.  ผู้ ทําหน้าที�บริหารจดัการกองทนุ CIS ต่างประเทศ 
“concentration limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทนุที�คํานวณตามความมี
สว่นได้เสียในกิจการที�ลงทนุ 
“counterparty limit” หมายถงึ อตัราสว่นการลงทนุที�คู่สญัญา 
“CRA” หมายถึง สถาบนัจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ (Credit Rating Agency) 
ที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานเว้นแต่ที�กําหนดไว้เป็นการเฉพาะ 
“credit derivatives” หมายถึง Derivatives ที�มีลกัษณะเป็นการเคลื�อนย้าย
ความเสี�ยงด้านเครดติของทรพัย์สนิที�ได้รับการประกนัความเสี�ยงจาก
คู่สญัญาฝ่ายหนึ�งไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งตามมาตรฐานสากล โดย
คู่สญัญาฝ่ายหนึ�งซึ�งมีภาระผกูพนัที�จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่าย
หนึ�งเมื�อเกิดเหตกุารณ์ที�มีผลต่อการชําระหนี � (credit event) ของทรัพย์สนิที�
ได้รับการประกนัความเสี�ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับ
การมีภาระผกูพนัดงักลา่ว 
“credit event” หมายถึง เหตกุารณ์ที�เกี�ยวข้องกบัความสามารถในการชําระ
หนี �ตามที�ระบใุนข้อตกลงของตราสารหรือสญัญา 
“credit rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเชื�อถือที�จดัทําโดย CRA ซึ�งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการชําระหนี �ตามตราสารหรือสญัญา 
“currency risk” หมายถึง ความเสี�ยงด้าน FX 
“delta” หมายถึง อตัราเปรียบเทียบการเปลี�ยนแปลงของราคาตราสารหรือ
สญัญากบัราคา underlying ของตราสารหรือสญัญา แล้วแต่กรณี 
“derivatives” หมายถึง สญัญาซื �อขายลว่งหน้า 
“derivatives on organized exchange” หมายถึง derivatives ที�ซื �อขายใน
ศนูย์ซื �อขาย derivatives 
“discount rate” หมายถึง อตัราสว่นลดของหลกัทรพัย์หรือตราสารที�มีการ
ลงทนุที�จะใช้ในการคํานวณมลูค่าของหลกัทรพัย์หรือตราสารนั �น 
“DW” หมายถึง ใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) 
“foreign REIT” หมายถึง กองทรัสต์หรือกองอสงัหาริมทรัพย์ที�จดัตั �งขึ �นตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ�งมีวตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์
หรือในกิจการที�ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  ทั �งนี �ไม่วา่กองทรัสต์
หรือกองดงักล่าวจะจดัตั �งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื�นใด 
“FX” หมายถงึ อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 
“GMS” หมายถึง ประเทศกลุม่อนภุมูภิาคลุม่แม่นํ �าโขง (Greater Mekong 
Subregion) ซึ�งได้แก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสงัคมนยิม
เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  
“group limit” หมายถึง อตัราสว่นการลงทนุที�คํานวณตามกลุม่กิจการ โดย
การนําอตัราสว่นการลงทนุในแต่ละบริษัทที�อยู่ในกลุม่กิจการมาคํานวณ
รวมกนั 
“guarantor rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเชื�อถือของผู้มีภาระผกูพนัใน
ฐานะผู้ รับรองผู้รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ �าประกนั 
“international scale” หมายถึง มาตรฐานการจดัทํา credit rating ในระดบั
ที�ใช้เปรียบเทียบระหวา่งประเทศ 
“investment grade” หมายถึง credit rating ในระดบัที�สามารถลงทนุได้  
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“IOSCO” หมายถึง International Organization of Securities 
Commissions 
“issue rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเชื�อถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ 
“issuer rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเชื�อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สญัญา 
“market price” หมายถึง มลูค่าตามราคาตลาด 
“MF” หมายถึง กองทนุรวม (Mutual Fund) 
“MMF” หมายถึง กองทนุรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 
“national scale” หมายถึง มาตรฐานการจดัทํา credit rating ในระดบัที�ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ 
“NAV” หมายถงึ มลูค่าทรพัย์สนิสทุธิ (Net Asset Value) 
“net exposure” หมายถึง มลูค่าการลงทนุสทุธิในทรัพย์สนิไมว่า่เป็นการ
ลงทนุโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทนุในตราสารหรือสญัญาที�ให้
ผลตอบแทนโดยอ้างองิอยู่กบัทรัพย์สนิซึ�งเป็นผลให้กองทนุมีความเสี�ยงใน
ทรพัย์สนินั �น 
“notional amount” หมายถึง มลูค่าตามหน้าสญัญาของ derivatives 
“obligation” หมายถึง ประเภทและลกัษณะของทรัพย์สนิที�ข้อตกลงตาม 
credit derivatives อ้างองิถึง (obligation category & obligation 
characteristics) 
“options” หมายถงึ สญัญาที�มีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซื �อขาย
ลว่งหน้า” ในมาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตัิสญัญาซื �อขายลว่งหน้า พ.ศ. 
2546 
“organized market” หมายถึง ศนูย์กลางที�จดัช่องทางการสื�อสารระหวา่ง
ผู้ ค้าเพื�อให้เกดิการเจรจาต่อรองซื �อขายตราสารระหวา่งกนัได้ รวมทั �งให้
ข้อมลูต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบัตราสารนั �น 
“OTC derivatives” หมายถึง derivatives ซึ�งซื �อขายนอกศนูย์ซื �อขาย 
derivatives  
“P/N” หมายถึง ตัzวสญัญาใช้เงิน (Promissory Note) 
“portfolio duration” หมายถงึ อายเุฉลี�ยของทรพัย์สนิที�ลงทนุซึ�งได้จากการ
คํานวณค่าตามมาตรฐานสากล 
“product limit” หมายถึง อตัราสว่นการลงทนุที�คํานวณตามประเภท
ทรพัย์สนิ 
“repo” หมายถึง ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื �อคืน (repurchase 
agreement) 
“reverse repo” หมายถึง ธุรกรรมการซื �อโดยมีสญัญาขายคืน (reverse 
repurchase agreement) 
“SBL” หมายถึง ธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์  
(Securities Borrowing and Lending) 
“securities lending” หมายถงึ ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรพัย์  
“share warrants” หมายถึง ใบสําคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้น 
“single entity limit” หมายถงึ อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามผู้ออก
ทรพัย์สนิหรือคู่สญัญา 
“SIP” หมายถงึ Specific Investment Products 
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“SN” หมายถงึ ตราสารที�มีสญัญาซื �อขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  
“sovereign rating” หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื�อถือระดบัประเทศของ
ประเทศที�ผู้ออกตราสารมีถิ�นที�อยู่ซึ�งเป็นการประเมนิความเสี�ยงในการผดินดั
ชําระหนี �ของรัฐบาลของประเทศนั �น 
“TBMA” หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย (Thai Bond Market 
Association) 
“TSFC” หมายถงึ บล.ที�ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภท
การให้สนิเชื�อเพื�อธุรกิจหลกัทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตาม
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
“TSR” หมายถึง ใบแสดงสิทธิในการซื �อหุ้นเพิ�มทนุที�โอนสิทธิได้ 
(Transferable Subscription Right) 
“underlying” หมายถึง สนิค้า ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้างองิ 
“WFE” หมายถึง World Federation of Exchanges 
 
--เฉพาะกองทนุ LHFLRMF และ LHTPROP-RMF เพิ�มคําศพัท์-- 
“กฎหมายภาษีอากร” หมายถึง ประมวลรษัฎากร พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศและหรือคําสั�งทางกฎหมายต่าง ๆ ที�บงัคบัใช้อยูใ่น
ปัจจบุนั และที�แก้ไขเพิ�มเตมิ 
 
--เฉพาะกองทนุ LHEQD LHGROWTH และ LHMSFL เพิ�มคําศพัท์-- 
“หน่วยลงทนุชนิดขายคืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ” หมายถงึ หนว่ยลงทนุชนดิ
ขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัขิองกองทนุเปิด แอล เอช .................. 
“หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล” หมายถงึ หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล
ของกองทนุเปิด แอล เอช .................. 
“หน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูคา่” หมายถงึ หนว่ยลงทนุชนดิทั�วไปของกองทนุ
เปิด แอล เอช .................. 

3.3 ประเภทกองทนุ
ตามลกัษณะพิเศษ  
--ยกเว้นกองทนุ 
LHJAP-E-- 

มี : กองทนุรวมที�มีการกระจายการลงทนุน้อยกวา่เกณฑ์
มาตรฐาน (Specific) 

 

ไม่มี เพื�อให้เป็นไปตาม
ประกาศสํานกังาน
กลต. ที� ทน. 87/2558 

3.9 ดชันีชี �วดั/อ้างองิ 
(Benchmark) 

ตวัชี �วดั (Benchmark) ของแต่ละกองทนุ............... 
 
--ข้อความมีระบุทกุกองทนุยกเว้นกองทนุ LHFLRMF 
LHFL และ LHEQD-- 
บริษทัจดัการขอสงวนสทิธิในการพจิารณากําหนดเกณฑ์
มาตรฐานหรือตวัชี �วดัผลการดําเนนิงานของกองทนุใหม่ เพื�อให้
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุ
รวมดงักลา่วโดยได้รับความเหน็ชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุ และสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 90 วนัก่อน
การเปลี�ยนแปลง ซึ�งเป็นไปตามเกณฑ์ที�สมาคมบริษทัจดัการ
ลงทนุ หรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกําหนด โดยจะปิดประกาศที�
สํานกังานของบริษทัจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืน 

ตวัชี �วดั (Benchmark) ของแต่ละกองทนุ............... 
 
--ข้อความระบทุกุกองทนุ-- 
 
บริษทัจดัการขอสงวนสทิธิที�จะเปลี�ยนแปลงตวัชี �วดัในการเปรียบเทียบตามที�
บริษทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึ�งอยูภ่ายใต้กรอบนโยบายการลงทนุที�
กําหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า
อย่างชดัเจนถึงวนัที�มีการเปลี�ยนตวัชี �วดั คําอธิบายเกี�ยวกบัตวัชี �วดั และ
เหตผุลในการเปลี�ยนตวัชี �วดัดงักลา่วผา่นการลงประกาศในเวบ็ไซต์ของ
บริษทัจดัการ ภายในเวลาที�ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการ
ตดัสนิใจลงทนุได้ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี�ยนแปลงตวัชี �วดัเพื�อให้เป็นไปตามประกาศ 
เงื�อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/หรือ ประกาศ 

เพื�อให้เป็นไปตาม
ประกาศสมาคมบริษทั
จดัการลงทนุ เลขที� 
สจก.ร. 1/2559 



9 
 

หวัข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ เหตุผล 

และเวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการ  
อย่างไรก็ดี กรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงตวัชี �วดัที�ใช้ในการ
เปรียบเทียบผลการดําเนนิงานของกองทนุ อนัเนื�องมาจาก
ปัจจยัภายนอก เช่น ผู้ให้บริการดชันีมีการยกเลกิการคํานวณ
ดชันีซึ�งกองทนุมีการนําดชันีนั �นมาใช้เป็นตวัชี �วดั หรือการ
เปลี�ยนแปลงตวัชี �วดัตามที�หนว่ยงานกํากบัดแูลกําหนด เป็นต้น 
บริษทัจดัการขอสงวนสทิธิที�จะไม่แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าถงึการเปลี�ยนแปลงตวัชี �วดัในการเปรียบเทียบ
ดงักลา่ว แต่จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ สถานที�ติดต่อของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ  และประกาศ
ผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการ 

ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี�ยวกบัมาตรฐานการวดัผล
การดําเนนิงานของกองทนุรวม และ/หรือ การเปลี�ยนแปลงตวัชี �วดัในการใช้
เปรียบเทียบในกรณีที�ผู้ออกตวัดชันีของตวัชี �วดัไม่ได้จดัทําหรือเปิดเผยข้อมลู/
อตัราดงักลา่วอีกต่อไป โดยบริษทับริษัทจดัการจะแจ้งเปลี�ยนแปลงดงักลา่วผู้
ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าผา่นการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
ภายในเวลาที�ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสนิใจลงทนุได้ 

3.11.รายละเอียด
เกี�ยวกบันโยบายการ
ลงทนุและลกัษณะ
พิเศษ 
--แก้ไขเฉพาะ
กองทนุ 
LHGROWTH 
LHTPROP 
LHTPROPRMF 

และ LHPROP-I-- 

--เฉพาะกองทนุ LHGROWTH-- 
(เดมิอยู่ในหวัข้อ 3.9) 
กองทนุจะนําเงินลงทนุที�ระดมได้ไปลงทนุในตราสารแหง่ทนุ
ของบริษัทที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 65 ของมลูคา่
ทรพัย์สนิสทุธิของกองทนุรวมโดยกองทนุจะเน้นลงทนุในหุ้นที�มี
อตัราการเตบิโตสงู (Growth Stock) ในระยะปานกลางถงึ
ระยะยาว 
สําหรับเงินทนุสว่นที�เหลือ........ 
 
--เฉพาะกองทนุ LHTPROP-- 
(เดมิอยู่ในหวัข้อ 3.9) 
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือตราสารในกลุ่ม
อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) โดย
เฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ โดยแบง่สดัสว่นการลงทนุ ดงันี � 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที�จดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม ่
น้อยกวา่ร้อยละ65 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
2. สว่นที�เหลือ กองทนุอาจลงทนุในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs) ที�จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตราสารที�ให้สทิธิในการได้มาซึ�ง
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที�จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือที�ให้ผลตอบแทนอ้างองิ
กบัหน่วยลงทนุของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ที�จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั �งหุ้นในกลุม่
อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย์ตราสารหรือสญัญาทางการเงินที�
ให้สทิธิในการได้มาซึ�งหุ้นดงักลา่วหรือให้ผลตอบแทนอ้างองิ
กบัหุ้นหรือกลุม่หุ้นนั �นๆ 
 
กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในเงินฝากธนาคาร ตราสารแหง่หนี �

--เฉพาะกองทนุ LHGROWTH-- 
(ย้ายมาอยูใ่นหวัข้อ 3.11) 
กองทนุจะนําเงินลงทนุที�ระดมได้ไปลงทนุในตราสารแหง่ทนุของบริษัทที�จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมโดยกองทนุจะเน้น
ลงทนุในหุ้นที�มีอตัราการเตบิโตสงู (Growth Stock) ในระยะปานกลางถึง
ระยะยาว 
สําหรับเงินทนุสว่นที�เหลือ........ 
 
 
--เฉพาะกองทนุ LHTPROP-- 
(ย้ายมาอยูใ่นหวัข้อ 3.11) 
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือตราสารในกลุ่มอตุสาหกรรม
อสงัหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยแบ่งสดัส่วนการ
ลงทนุ ดงันี � 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุ property ที�จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แหง่ 
ประเทศไทยโดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ80 ของมลูค่า 
ทรพัย์สนิสทุธิของกองทนุ 
2. สว่นที�เหลือกองทนุอาจลงทนุในตราสารที�ให้สทิธิในการได้มาซึ�งหน่วย
ลงทนุของกองทนุ property ที�จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือที�ให้ผลตอบแทนอ้างองิกบัหน่วยลงทนุของกองทนุ property ที�จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทยรวมทั �งหุ้นในกลุม่อตุสาหกรรม
อสงัหาริมทรัพย์ตราสารหรือสญัญาทางการเงินที�ให้สทิธิในการได้มาซึ�งหุ้น
ดงักลา่วหรือให้ผลตอบแทนอ้างองิกบัหุ้นหรือกลุม่หุ้นนั �นๆ และกองทนุอาจ
พิจารณาลงทนุในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี �............... 
 
 
 
 
 
 

เพื�อให้เป็นไปตาม
ประกาศสํานกังาน
กลต.ที� ทน. 87/2558 
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............... 
 
--เฉพาะกองทนุ LHTPROPRMF-- 
(เดมิอยู่ในหวัข้อ 3.9) 
กองทนุมีนโยบายการลงทนุในหลกัทรัพย์ และ/หรือตราสารใน
กลุม่อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ที�
จดทะเบียนในประเทศ โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยแบ่งสดัส่วน
การลงทนุ ดงันี � 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉลี�ยใน
รอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ65 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุ 
 
 
2. สว่นที�เหลือ กองทนุอาจลงทนุในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์/หน่วยลงทนุของกองทนุรวม
โครงสร้างพื �นฐานที�กิจการโครงสร้างพื �นฐานอยูใ่นหมวด
อสงัหาริมทรัพย์/หน่วยลงทนุของกองทนุ Exchange Traded 
Fund ที�เน้นลงทนุในตราสารของกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ 
(REITs ETF)/หุ้นกลุม่อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงตรา
สารอื�นใดที�ให้สทิธิในการได้มาหรือที�มีผลตอบแทนอ้างองิกบั
ตราสาร/หนว่ยลงทนุ/หุ้นดงักลา่วข้างต้น หรือกลุม่ของตราสาร/
หนว่ยลงทนุ/หุ้น ดงักลา่วข้างต้น 
 
กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในเงินฝากธนาคาร ตราสารแหง่หนี �
.............. 
 

--เฉพาะกองทนุ LHPROP-I-- 

(เดมิอยู่ในหวัข้อ 3.9) 
กองทนุมีนโยบายการลงทนุในหลกัทรพัย์ และ/หรือตราสารใน
กลุม่อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ที�
จดทะเบียนทั �งในและต่างประเทศ โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ โดย
แบง่สดัสว่นการลงทนุ ดงันี � 
 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉลี�ยใน
รอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ65 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุ 
 
 
 
2. สว่นที�เหลือ กองทนุอาจลงทนุในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์/หน่วยลงทนุของกองทนุรวม

 
 
--เฉพาะกองทนุ LHTPROPRMF-- 
(ย้ายมาอยู่ในหวัข้อ 3.11) 
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์  และ/หรือตราสารในกลุ่ม
อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ที�จดทะเบียนใน
ประเทศ โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ โดยแบง่สดัสว่นการลงทนุ ดงันี � 
 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุ property/หน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้าง
พื �นฐานที�กิจการโครงสร้างพื �นฐานอยูใ่นหมวดอสงัหาริมทรัพย์/หนว่ยลงทนุ
ของกองทนุ Exchange Traded Fund ที�เน้นลงทนุในตราสารของกองทนุ
อสงัหาริมทรัพย์ (REITs ETF) โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ80 
ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
2. สว่นที�เหลือกองทนุอาจลงทนุในหุ้นกลุม่อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ 
รวมถึงตราสารอื�นใดที�ให้สทิธิในการได้มาหรือที�มีผลตอบแทนอ้างองิกบั
หนว่ยลงทนุของกองทนุ property/หน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้าง
พื �นฐานที�กิจการโครงสร้างพื �นฐานอยูใ่นหมวดอสงัหาริมทรัพย์/หนว่ยลงทนุ
ของกองทนุ Exchange Traded Fund ที�เน้นลงทนุในตราสารของกองทนุ
อสงัหาริมทรัพย์ (REITs ETF)/หุ้นกลุม่อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ หรือตรา
สารอื�นใดที�ให้สทิธิในการได้มาหรือที�มีผลตอบแทนอ้างองิกบักลุม่ของตรา
สาร/หน่วยลงทนุ/หุ้น ดงักลา่วข้างต้น และกองทนุอาจพจิารณาลงทนุในเงิน
ฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี �.............. 
 
 
 
 

 

--เฉพาะกองทนุ LHPROP-I-- 

(ย้ายมาอยู่ในหวัข้อ 3.11) 
กองทนุมีนโยบายการลงทนุในหลกัทรพัย์ และ/หรือตราสารในกลุม่
อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย์ (Property Sector Fund) ที�จดทะเบยีนทั �งใน
และต่างประเทศ โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่า
ทรพัย์สนิสทุธิของกองทนุ โดยแบง่สดัสว่นการลงทนุ ดงันี � 
 
 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุ property/หน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้าง
พื �นฐานที�กิจการโครงสร้างพื �นฐานอยูใ่นหมวดอสงัหาริมทรัพย์/ตราสารที�ออก
โดยกองทนุโครงสร้างพื �นฐานต่างประเทศที�กิจการโครงสร้างพื �นฐานอยูใ่น
หมวดอสงัหาริมทรัพย์/หน่วยลงทนุของกองทนุ Exchange Traded Fund ที�
เน้นลงทนุในตราสารของกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ (REITs ETF) โดยเฉลี�ยใน
รอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
2. สว่นที�เหลือ กองทนุอาจลงทนุในหุ้นกลุม่อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ 
รวมถึงตราสารอื�นใดที�ให้สทิธิในการได้มาหรือที�มีผลตอบแทนอ้างองิกบั



11 
 

หวัข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ เหตุผล 

โครงสร้างพื �นฐานที�กิจการโครงสร้างพื �นฐานอยูใ่นหมวด
อสงัหาริมทรัพย์/ตราสารของกองทนุอสงัหาริมทรัพย์
ต่างประเทศ/ตราสารที�ออกโดยกองทนุโครงสร้างพื �นฐาน
ต่างประเทศที�กิจการโครงสร้างพื �นฐานอยูใ่นหมวด
อสงัหาริมทรัพย์/หน่วยลงทนุของกองทนุ Exchange Traded 
Fund ที�เน้นลงทนุในตราสารของกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ 
(REITs ETF)/หุ้นกลุม่อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงตรา
สารอื�นใดที�ให้สทิธิในการได้มาหรือที�มีผลตอบแทนอ้างองิกบั
ตราสาร/หนว่ยลงทนุ/หุ้นดงักลา่วข้างต้น หรือกลุม่ของตราสาร/
หนว่ยลงทนุ/หุ้น ดงักลา่วข้างต้น 
 
กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในเงินฝากธนาคาร ตราสารแหง่หนี �
.............. 
 
--เฉพาะกองทนุ LHMM— 
(เดมิอยู่ในหวัข้อ 3.9) 
1. ตราสารแหง่หนี �ที�กองทนุจะลงทนุ....................... 
2. บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้......................... 
(1) ................. 
(2) เงินฝากสกลุเงินบาท ทั �งนี � ต้องเป็นเงินฝากในธนาคาร
พานิชย์หรือธนาคารที�มีกฏหมายเฉพาะจดัตั �งขึ �น 
(3) .................. 
(4) พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยประเภทระยะสั �น 
 
3............................... 
4. บริษัทจดัการต้องดํารงอายถุวัเฉลี�ยแบบถ่วงนํ �าหนกัของ
กระแสเงินที�จะได้รับจากทรัพย์สนิที�กองทนุรวมลงทนุไว้ 
(Portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึ�งไม่เกนิสามเดือน ซึ�งมี
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือ
หนว่ยลงทนุไม่เกินร้อยละห้าสบิของจํานวนหน่วยลงทนุที�
จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด  (ในกรณีที�กองทนุรวมนี �มีอายถุวัเฉลี�ย
แบบถ่วงนํ �าหนกั ณ ขณะใดขณะหนึ�ง เกิน 3 เดือนตดิต่อกนั
เป็นระยะเวลาห้าวนัทําการ ไม่วา่จะเกิดจากการลงทนุเพิ�ม
หรือไมก่็ตาม บริษทัจดัการจะดําเนินการและ / หรือ จดัทํา
รายงานตามเกณฑ์ประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.) 

หนว่ยลงทนุของกองทนุ property/หน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้าง
พื �นฐานที�กิจการโครงสร้างพื �นฐานอยูใ่นหมวดอสงัหาริมทรัพย์/ตราสารที�ออก
โดยกองทนุโครงสร้างพื �นฐานต่างประเทศที�กิจการโครงสร้างพื �นฐานอยูใ่น
หมวดอสงัหาริมทรัพย์/หน่วยลงทนุของกองทนุ Exchange Traded Fund ที�
เน้นลงทนุในตราสารของกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ (REITs ETF)/หุ้นกลุม่
อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย์ หรือกลุม่ของตราสาร/หน่วยลงทนุ/หุ้น ดงักลา่ว
ข้างต้น และกองทนุอาจพจิารณาลงทนุในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี �
............... 
 
 
 
 
 
 
--เฉพาะกองทนุ LHMM— 
(ย้ายมาอยูใ่นหวัข้อ 3.11) 
1. ตราสารแหง่หนี �ที�กองทนุจะลงทนุ....................... 
2. บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้......................... 
(1) ................. 
(2) เงินฝากสกลุเงินบาท ทั �งนี � ต้องเป็นเงินฝากในธนาคารพานิชย์หรือ
ธนาคารที�มีกฏหมายเฉพาะจดัตั �งขึ �นแต่ไมร่วมถึงเงินฝากในบญัชีเงินฝาก
ประจําหรือเงินฝากเพื�อการดําเนินงาน 
(3) .................. 
(4) พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยประเภทอายไุม่เกิน 1 ปี 
3............................... 
4. บริษัทจดัการต้องดํารงอายถุวัเฉลี�ยแบบถ่วงนํ �าหนกัของกระแสเงินที�จะ
ได้รับจากทรพัย์สนิที�กองทนุรวมลงทนุไว้ (Portfolio duration) ณ ขณะใด
ขณะหนึ�งไม่เกิน 92 วนั ซึ�งมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นบคุคลใดหรือกลุม่บคุคล
เดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุไม่เกนิร้อยละห้าสบิของจํานวนหน่วยลงทนุที�
จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด  (ในกรณีที�กองทนุรวมนี �มีอายถุวัเฉลี�ยแบบถ่วง
นํ �าหนกั ณ ขณะใดขณะหนึ�ง เกิน 92 วนัตดิต่อกนัเป็นระยะเวลาห้าวนัทําการ 
ไม่วา่จะเกิดจากการลงทนุเพิ�มหรือไม่กต็าม บริษทัจดัการจะดําเนนิการและ / 
หรือ จดัทํารายงานตามเกณฑ์ประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) 

3.13. ประเภทของ
หลกัทรพัย์หรือ
ทรพัย์สนิอื�น หรือ
การหาดอกผลโดย
วธีิอื�นที�จะลงทนุ 

3.12.1 ประเภทของหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิอื�น หรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื�นที�จะลงทนุในประเทศ........ 
บริษทัจดัการจะลงทนุ.......................................... 
- ตราสารแหง่ทนุในประเทศ..................... 
- ตราสารแหง่หนี �ในประเทศ...................... 
- ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ............................... 
- หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย์ (เฉพาะกองทุน 

ประเภทหลกัทรพัย์ที�กองทนุสามารถลงทนุได้ตามประกาศสํานกังานกลต. ที� 
ทน. 87/2558 (ภาคผนวก 3)  
3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิอื�น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื�น
ที�จะลงทนุในประเทศ……………. 
ส่วนที8 1 :  ประเภทและคุณสมบัตขิองตราสารทางการเงนิทั8วไป  
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก ่
1.1  ตราสารทนุ 

เพื�อให้เป็นไปตาม
ประกาศสํานกังาน
กลต. ที� ทน. 87/2558 
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LHIP และ LHSMART ระบเุป็น หน่วย property ที�จดทะเบยีน
.......................) 
- เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 
- ใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์................... 
- สญัญาซื �อขายลว่งหน้า.......................... 
- หนว่ยของกองโครงสร้างพื �นฐาน............. 
- ทรัพย์สนิอื�น.......................................... 

เฉพาะกองทนุ LHMSFL เพิ�มทรัพย์สนิที�ลงทนุดงันี � 
- ตราสารด้อยสทิธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทนุ...... 

เฉพาะกองทนุ LHGROWTH LHTPROP LHPROP-I LHIP 
LHSMART LHTPROPRMF และ LHPROP-A เพิ�มทรัพย์สนิที�
ลงทนุดงันี � 
- ตราสารหรือสญัญาทางการเงินที�ให้สทิธิในการได้มาซึ�งหุ้น
.............. 

เฉพาะกองทนุ LHEQD ตดัประเภททรัพย์สนิที�ลงทนุดงันี � 
- หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย์ 
- ใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์................... 
- สญัญาซื �อขายลว่งหน้า.......................... 
 

--เฉพาะกองทนุ LHPROP-I และ LHPROP-A-- 

3.12.2 ประเภทของหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิอื�น หรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื�นที�จะลงทนุในต่างประเทศ : 
- ตราสารของกองทนุอสงัหาริมทรพัย์ต่างประเทศ........ 
- หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ............. 
- ตราสารแหง่ทนุต่างประเทศ.............................. 
- ตราสารแหง่หนี �ต่างประเทศ.............................. 
- หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศประเภทอื�น ๆ 
............................................................... 
- หนว่ยลงทนุของกองโครงสร้างพื �นฐานตา่งประเทศ
....................................................................... 
- ตัzวแลกเงิน..................................................... 
- ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ........................................ 
- ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์........................ 
- เงินฝากระยะสั �น............................................. 
- เงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศ.............. 
- สญัญาซื �อขายลว่งหน้า................................... 
- ทรัพย์สนิอื�น................................................... 
  
--เฉพาะกองทนุ LHJAP-E-- 
3.12.2 ประเภทของหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิอื�น หรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื�นที�จะลงทนุในต่างประเทศ : 
- หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ............. 

1.1.1  หุ้น 
1.1.2  ใบสําคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้น (share warrants) 
1.1.3  ใบแสดงสทิธิในการซื �อหุ้นเพิ�มทนุที�โอนสทิธิได้ (TSR) 
1.1.4  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที�มี underlying เป็นหุ้นหรือ share 
warrants 
1.1.5  ตราสารทนุอื�นที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบัตราสารทนุตาม 1.1.1 - 
1.1.4 ตามที�สํานกังานกําหนดเพิ�มเติม 
1.2  ตราสารหนี � 
1.2.1  พนัธบตัร 
1.2.2  ตัzวเงินคลงั 
1.2.3  หุ้นกู้   (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตราสาร Basel III) 
1.2.4  ตัzวแลกเงิน (B/E) 
1.2.5  ตัzวสญัญาใช้เงิน (P/N) 
1.2.6  ใบสําคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นกู้  
1.2.7  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที�มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  
1.2.8  ตราสารหนี �อื�นที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบัตราสารหนี �ตาม 1.2.1 - 1.2.7 
ตามที�สํานกังานกําหนดเพิ�มเตมิ 
1.3  ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
1.4  ตราสาร Basel III 

1.5  ศกุกู (ระบเุฉพาะกองทนุ LHMSFL LHIP LHSMART LHPROP-I 
LHTPROPRMF LHJAP-E และ LHPROP-A) 
1.6  ใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (DW) 
2.  คณุสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุ 
ทรพัย์สนิที�บริษทัจดัการจะสามารถลงทนุได้ตาม 1. ต้องมีคณุสมบตัิของตราสารตาม
หลกัเกณฑ์ที�ครบถ้วน ดงันี � 
 2.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื�อนไขที�ทําให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกว่ามลูค่า
เงินลงทนุในตราสาร 
 2.2  สามารถเปลี�ยนมือได้  (รวมถึงกรณีที�เป็น B/E หรือ P/N ที�มีเงื�อนไขห้ามเปลี�ยน
มือแตก่องทนุได้ดําเนนิการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวธีิการที�
กฎหมายกําหนด หรือมีเงื�อนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
 2.3  มีข้อมลูเกี�ยวกบัตราสารที�บริษทัจดัการสามารถเข้าถงึได้เพื�อนํามา
ประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงทนุได้อย่างสมํ�าเสมอ และมีข้อมลูราคาที�สะท้อน
มลูค่ายตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้องอ้างองิจากแหลง่ข้อมลูที�เชื�อถือได้ซึ�งจดัทํา
ตามหลกัวชิาการอนัเป็นที�ยอมรับในระดบัสากล 
ส่วนที8 2 :  ทรัพย์สนิประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย 
property (กองทนุ LHEQD ไม่ลงทนุในหน่วย property) 
ต้องมีคณุสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี � 
1. มีคณุสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อกําหนดสําหรบั
ตราสารทางการเงินทั�วไปตามข้อ 2.1 - 2.3  
2. ในกรณีเป็นการลงทนุในหน่วย CIS กองทนุรวมซึ�งถกูลงทนุ (invested MF) ต้องมี
นโยบายการลงทนุดงันี �  
2.1 มีการลงทนุในทรัพย์สนิซึ�งเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที�กองทนุสามารถลงทนุ
ได้ 
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- ตราสารแหง่ทนุต่างประเทศ.............................. 
- ตราสารแหง่หนี �ต่างประเทศ.............................. 
- เงินฝากระยะสั �น............................................. 
- เงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศ.............. 
- สญัญาซื �อขายลว่งหน้า................................... 
- ทรัพย์สนิอื�น................................................... 

2.2 มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมื�อใช้วธีิคํานวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุนั �น 
2.3 มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมื�อใช้วธีิคํานวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit สําหรับทรัพย์สนิที�เป็น SIP ของกองทนุนั �น
2.4 มีการลงทนุใน derivatives ที�เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit
ของกองทนุนั �น 
3. กรณีที� MF ที�ไปลงทนุ (investing fund) เป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ กองทนุ
รวมซึ�งถกูลงทนุ (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทนุรวมฟีดเดอร์  
ส่วนที8 3 :  ทรัพย์สนิประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝาก  
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รบัฝากดงันี � 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษทัเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมาย
วา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2.  ธนาคารออมสนิ  
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4.  ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.  บรรษทัตลาดรองสนิเชื�อที�อยู่อาศยั  
6.  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7.  ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
8.  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
9.  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
10.  สถาบนัการเงินตา่งประเทศที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบัผู้รับฝากตาม 1. 
- 9.  
ส่วนที8 4 :  ธุรกรรมประเภทการซื �อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse 
repo) 
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สํานกังานกําหนด 
ส่วนที8 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สํานกังานกําหนด 
--ใส่ทกุกองทุนยกเว้นกองทนุ LHEQD-- 
ส่วนที8 6 :  ธุรกรรมประเภทสัญญาซื �อขายล่วงหน้า (derivatives) ตาม
หลกัเกณฑ์การลงทนุดงันี � 
1.  ประเภท underlying derivatives ที�กองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมี 
underlying อย่างใดอย่างหนึ�งหรือหลายอย่างดงันี � 
1.1  ทรัพย์สนิที�กองทนุสามารถลงทนุได้ตามภาคผนวกนี � 
1.2  อตัราดอกเบี �ย 
1.3  อตัราแลกเปลี�ยนเงิน 
1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
1.5  ดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีที�มีองค์ประกอบเป็นสนิค้า
หรือตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7  
1.6  ดชันีที�มีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.5 
1.7  underlying อื�นตามที�สํานกังานกําหนดเพิ�มเติม 
ในกรณีที� derivatives อ้างองิกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที�อ้างองิ
ดงักลา่วต้องเป็นราคาปัจจบุนัหรือราคาของ derivatives เท่านั �น  ทั �งนี � ราคา
ของ underlying อื�นที�ไมใ่ช่ดชันี หรือ underlying ที�เป็นองค์ประกอบของ
ดชันีดงักลา่ว ต้องเป็นที�ยอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่ง



14 
 

หวัข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ เหตุผล 

แพร่หลายด้วย 
2.  เงื�อนไขการลงทนุ บริษทัจดัการจะดําเนินการลงทนุใน derivatives ได้
ต่อเมื�อได้ระบเุกี�ยวกบัการลงทนุใน derivatives และunderlying ของ 
derivatives ที�จะลงทนุไว้อย่างชดัเจนในโครงการ 
2.1  เป็นการเข้าเป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ�งดงันี �  
2.1.1  derivatives on organized exchange 
2.1.2  OTC derivatives ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งเป็นธนาคารพาณิชย์ 
ธนาคารที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ �น ตวัแทนซื �อขาย derivatives หรือผู้ ค้า 
derivatives 
2.3  ในกรณีที�จะต้องมีการชําระหนี �ด้วยการสง่มอบสนิค้าเมื�อ derivatives 
สิ �นสดุลง สนิค้านั �นต้องเป็นทรัพย์สนิที�กองทนุสามารถลงทนุได้  ทั �งนี � ไม่ว่า
กองทนุจะเป็นผู้มีสทิธิรับมอบหรือมีหน้าที�สง่มอบสนิค้านั �นก็ตาม 
3.  หลกัเกณฑ์เพิ�มเติมกรณี underlying เป็นดชันี ในกรณีที� derivatives มี 
underlying เป็นดชันีตาม 1.5 - 1.6 ดชันีดงักลา่วต้องมีลกัษณะดงันี � 
3.1  เป็นดชันีที�มีการกําหนดวธีิการคํานวณไว้อย่างชดัเจน โดยมีการระบุ
แหลง่ข้อมลูของ underlying หรือปัจจยัตา่ง ๆ ที�นํามาใช้ในการคํานวณ และ
มีการคํานวณดชันีให้เป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของ
ดชันี  ทั �งนี � underlying หรือปัจจยัดงักลา่วต้องมีการเคลื�อนไหวตามสภาวะ
ตลาดอย่างเป็นอสิระด้วย 
3.2  เป็นดชันีที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี � 
3.2.1  ดชันีที�มีการกระจายตวัอย่างเพียงพอ โดยเป็นดชันีที�มีลกัษณะใด
ลกัษณะหนึ�งดงันี � 
3.2.1.1  ดชันีที�องค์ประกอบแต่ละตวัมีนํ �าหนกั < 20% ของนํ �าหนกัทั �งหมด 
3.2.1.2  ดชันีที�องค์ประกอบตวัใดตวัหนึ�งมีนํ �าหนกั < 35% ของนํ �าหนกั
ทั �งหมด ในกรณีที�เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื�นต้องมี
นํ �าหนกัไม่เกินอตัราที�กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายนํ �าหนกัตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนํา
องค์ประกอบที�เกี�ยวข้องกบัทองคําหรือนํ �ามนัดิบมาพิจารณา 
3.2.2  ดชันีที�มีองค์ประกอบทั �งหมดเป็นหรือเกี�ยวข้องกบัทองคําหรือ
นํ �ามนัดิบ หรือเป็นดชันีราคาทองคําหรือนํ �ามนัดิบ 
3.2.3  ดชันีอื�นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที�เป็นไปตามเงื�อนไขครบถ้วน
ดงันี � 
3.2.3.1  เป็นดชันีที�มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสญัญาที�กองทนุสามารถ
ลงทนุได้โดยตรง 
3.2.3.2  เมื�อคํานวณเงินลงทนุตามสดัสว่น (pro rata) เสมือนหนึ�งวา่กองทนุ
ลงทนุในตราสารหรือสญัญานั �นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
single entity limit ของกองทนุนั �น 
3.3  เป็นดชันีที�ได้รับการพฒันาโดยสถาบนัที�มีความน่าเชื�อถือและทําหน้าที�
ได้อย่างอสิระจากบริษทัจดัการ  ทั �งนี � หากปรากฏวา่สถาบนัดงักลา่วเป็น
บริษทัในเครือของบริษทัจดัการ บริษัทจดัการนั �นต้องจดัให้มีมาตรการ
ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสทิธิภาพด้วย 
3.4  มีการแสดงดชันีนั �น ๆ อย่างต่อเนื�องเป็นประจําทกุวนัทําการผา่นสื�อที�มี
การเสนอข้อมลูอย่างทนัเหตกุารณ์ 
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3.5  ในกรณีที�เป็นดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักลา่วต้องคํานวณจาก
ตวัแปรอย่างหนึ�งอย่างใดหรือหลายอย่างดงันี � 
3.5.1  ราคาปัจจุบนั (spot price) หรือราคาสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (futures 
price) ของสนิค้าโภคภณัฑ์ 
3.5.2  ดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ที�คํานวณจากราคาปัจจบุนัหรือราคาสญัญาซื �อ
ขายลว่งหน้าของสนิค้าโภคภณัฑ์สนิค้าใดสนิค้าหนึ�ง 
3.5.3  ราคาสญัญาซื �อขายลว่งหน้าที�อ้างองิกบัดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ตาม 
3.5.2 
3.6  ในกรณีที�เป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักลา่วต้องคํานวณโดยใช้แหลง่ข้อมลู
อ้างองิจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ 
หรือคํานวณจากราคาสนิค้าและบริการที�บริษทัจดัการแสดงให้เหน็ได้วา่
วธีิการคํานวณของผู้พฒันาดชันีดงักลา่วสามารถสะท้อนอตัราเงินเฟ้อได้
อย่างเหมาะสม 
4.  หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิที�เพียงพอต่อการชําระหนี �ตามภาระ
ผกูพนั (cover rule) 
บริษทัจดัการต้องจดัให้มีทรพัย์สนิของกองทนุที�มีคณุภาพและมีสภาพคล่อง
ในจํานวนที�เพียงพอต่อภาระที�กองทนุอาจต้องชําระหนี �ตามข้อตกลงเมื�อ 
derivatives สิ �นสดุลงไว้ตลอดเวลาที�ได้ลงทนุใน derivatives นั �น และเป็นไป
ตามที�สํานกังานกําหนด                           
5.  หลกัเกณฑ์เพิ�มเติมสําหรับการลงทนุที�มีวตัถปุระสงค์เพื�อการลดความ
เสี�ยง 
ในกรณีที�บริษทัจดัการลงทนุใน derivatives ที� underlying ไม่ใช่สิ�งเดียวกบั
ทรพัย์สนิที�จะลดความเสี�ยง การลงทนุใน derivatives ดงักลา่วต้องเป็นไป
ตามที�สํานกังานกําหนด 
6.  หลกัเกณฑ์เพิ�มเติมสําหรับการลงทนุใน OTC derivatives 
บริษทัจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี � 
6.1  ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งคํานวณและแจ้งมลูค่ายตุธิรรมของ derivatives 
ให้บริษทัจดัการทราบทกุวนัที� 15 และวนัสดุท้ายของแต่ละเดือน  ทั �งนี � ใน
กรณีที�วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุทําการของบริษทัจดัการ ให้คํานวณและแจ้ง
มลูค่ายตุิธรรมภายในวนัทําการถดัไป   
6.2  ในกรณีที�เกดิเหตกุารณ์ที�สง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นยัสําคญั ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งคํานวณและแจ้งมลูค่ายตุธิรรมของ 
derivatives ให้บริษทัจดัการทราบทนัที 
6.3  คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื�อบริษัท
จดัการร้องขอได้ 
7.  หลกัเกณฑ์เพิ�มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สญัญาใน credit derivatives 
บริษทัจดัการต้องปฏิบตัติามเงื�อนไขดงันี � 
7.1  เข้าเป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื�อการลดความเสี�ยง
เทา่นั �น 
7.2  เข้าเป็นคู่สญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที�มีลกัษณะของธุรกรรม
หรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอย่างหนึ�งอยา่งใด ดงันี � 
7.2.1  Credit Default Swap :  ซึ�งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ ซื �อประกนัความ
เสี�ยงด้านเครดติที�เกี�ยวข้องกบัความสามารถในการชําระหนี �ตาม obligation 
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ของผู้ผกูพนัตาม obligation นั �น โดยคู่สญัญาที�อยูใ่นฐานะผู้ขายประกนั
ความเสี�ยงมีภาระผกูพนัที�จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื �อประกันความเสี�ยง
เมื�อเกิด credit event ขึ �นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื �อประกนัความเสี�ยงครบ
กําหนดทนัที (ในกรณีที�ไม่เกดิ credit event ข้อตกลงจะสิ �นสดุในวนัครบ
กําหนดตามปกต)ิ  ทั �งนี � ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single 
Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ�งกําหนดให้
ผู้ขายประกนัความเสี�ยงมีหน้าที�ชําระหนี �เมื�อเกิด credit event ขึ �นกบั 
obligation รายการใดรายการหนึ�งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื�อเกิด credit event ขึ �นกบั obligation รายการใดรายการหนึ�งในกลุม่ 
obligation ซึ�งจะมีการชําระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรพัย์รายนั �น แต่
ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื�อเกิด credit event ขึ �นกบั obligation ทกุรายการ
ในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ�งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ ซื �อประกนั
ความเสี�ยงของสนิทรัพย์อ้างองิที�เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที�จะได้รับ
จากสนิทรพัย์อ้างองิ โดยผู้ขายประกนัความเสี�ยงมีภาระผกูพนัที�จะจ่าย
ผลตอบแทนในอตัราคงที�หรืออตัราลอยตวัที�อ้างองิกบัอตัราดอกเบี �ยตามที�
จะตกลงกนั และสว่นที�ลดลง (ถ้ามี) ของมลูค่ายตุิธรรมของสนิทรพัย์อ้างองิ 
เพื�อแลกกบัการที�ผู้ ซื �อประกนัความเสี�ยงจะโอนผลตอบแทนและสว่นที�
เพิ�มขึ �น (ถ้ามี) ของมลูค่ายตุิธรรมของสนิทรัพย์อ้างองิให้กบัผู้ขายประกนั
ความเสี�ยง จนกว่าจะเกดิ credit event หรือครบกําหนดสญัญา (กรณีไม่เกิด 
credit event) 
7.3  ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที�กําหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญามาตรฐานอื�นตามที�สํานกังาน
ยอมรับ ซึ�งมีข้อตกลงที�มีลกัษณะดงันี � 
7.3.1  มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายวา่ด้วย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรือกฎหมายอื�น 
7.3.2  ไม่มีข้อกําหนดที�ทําให้สทิธิที�กําหนดไว้ในตราสารแหง่หนี �หรือสญัญา
ซื �อขายลว่งหน้าที� credit derivatives นั �นอ้างองิเสื�อมเสียไป 
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสียหายให้แกคู่่สญัญา 
-- เฉพาะกองทนุ LHPROP-I LHPROP-A และ LHJAP-E-- 
3.13.2   ประเภทของหลกัทรพัย์หรือทรัพย์สนิอื�น หรือการหาดอกผลโดยวธีิ
อื�นที�จะลงทนุในต่างประเทศ……………… 
1.  ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก ่
1.1  ตราสารทนุต่างประเทศ 
1.1.1  หุ้น 
1.1.2  ใบสําคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้น (share warrants) 
1.1.3  ใบแสดงสิทธิในการซื �อหุ้นเพิ�มทนุที�โอนสทิธิได้ (TSR) 
1.1.4  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที�มี underlying เป็นหุ้นหรือ share 
warrants 
1.1.5  ตราสารทนุอื�นที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบัตราสารทนุตาม 1.1.1 - 
1.1.4 ตามที�สํานกังานกําหนดเพิ�มเติม 
1.2  ตราสารหนี �ต่างประเทศ 
1.2.1  พนัธบตัร 
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1.2.2  ตัzวเงินคลงั 
1.2.3  หุ้นกู้   (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตราสาร Basel III) 
1.2.4  ตัzวแลกเงิน (B/E) 
1.2.5  ตัzวสญัญาใช้เงิน (P/N) 
1.2.6  ใบสําคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นกู้  
1.2.7  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที�มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  
1.2.8  ตราสารหนี �อื�นที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบัตราสารหนี �ตาม 1.2.1 - 1.2.7 
ตามที�สํานกังานกําหนดเพิ�มเตมิ 
1.3  ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุต่างประเทศ (ไมร่วมตราสาร Basel III) 
1.4  ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 
1.5  ใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (DW) ในต่างประเทศ 
2.  คณุสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุ 
ทรพัย์สนิที�บริษทัจดัการจะสามารถลงทนุได้ตาม 1. ต้องมีคณุสมบตัิของตรา
สารตามหลกัเกณฑ์ที�ครบถ้วน ดงันี � 
2.1  ไมมี่ข้อกําหนดหรือเงื�อนไขที�ทําให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกว่ามลูค่า
เงินลงทนุในตราสาร 
2.2  สามารถเปลี�ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที�เป็น B/E หรือ P/N ที�มีเงื�อนไขห้าม
เปลี�ยนมือแต่กองทนุได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวธีิการที�กฎหมายกําหนด หรือมีเงื�อนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออก
ตราสารได้)  
2.3  มีข้อมลูเกี�ยวกบัตราสารที�บริษทัจดัการสามารถเข้าถงึได้เพื�อนํามา
ประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงทนุได้อย่างสมํ�าเสมอ และมีข้อมลูราคาที�
สะท้อนมลูค่ายตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้องอ้างองิจากแหลง่ข้อมลูที�เชื�อถือ
ได้ซึ�งจดัทําตามหลกัวชิาการอนัเป็นที�ยอมรับในระดบัสากล 
ส่วนที8 2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย 
property (สาํหรับกองทุน LHJAP-E ตัดตราสาร หน่วย infra และ 
หน่วย property ออก) 
ต้องมีคณุสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี � 
1. มีคณุสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบั
ข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั�วไปตามข้อ 2.1 - 2.3  
2. เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที�เป็นดงันี � 
2.1 การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงาน
ต่างประเทศที�กํากบัดแูลด้านหลกัทรพัย์และตลาดซื �อขายหลกัทรพัย์ซึ�งเป็น
สมาชิกสามญัของ IOSCO หรือเป็นหนว่ยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ 
(invested fund) ที�มีการซื �อขายในตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศที�เป็น
สมาชิกของ WFE  
2.2 CIS operator ของกองทนุดงักลา่วอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของ
หนว่ยงานกํากบัดแูลที�เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO   
2.3 ประเทศที�กํากบัดแูลการเสนอขายหนว่ยดงักลา่วมีมาตรการให้ความ
คุ้มครองผู้ลงทนุอย่างเพียงพอทั �งนี � ตามรายชื�อประเทศที�สํานกังานกําหนด 
2.4 ในกรณีเป็นการลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทนุ
ดงักลา่วต้องมีการจํากดัการกู้ ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตจํุาเป็นในการบริหาร
สภาพคลอ่งเป็นการชั�วคราวเท่านั �น และมีนโยบายการลงทนุดงันี � 
2.4.1 มีการลงทนุในทรัพย์สนิซึ�งเป็นประเภทและชนดิเดียวกบัที�กองทนุ
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สามารถลงทนุได้ในสดัสว่น > 80% ของ NAV ของกองทนุ CIS ต่างประเทศ
นั �น 
2.4.2 มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมื�อใช้วธีิคํานวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้ว
ได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุนั �น 
2.4.3 มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมื�อใช้วธีิคํานวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้ว
ได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit สําหรับทรพัย์สนิที�เป็น SIP ของ
กองทนุนั �น 
2.4.4 มีการลงทนุใน derivatives ที�เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure 
limit ของกองทนุนั �น 
2.5 กรณีที� MF ที�ไปลงทนุ (investing fund) เป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ กองทนุ 
CIS ต่างประเทศซึ�งถกูลงทนุ (invested MF) ต้องไมใ่ช่กองทนุที�มีลกัษณะ
ทํานองเดียวกบักองทนุรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที�มีความจําเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ  ทั �งนี � โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 
โดยก่อนการลงทนุบริษทัจดัการต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลู เหตผุลความ
จําเป็น และค่าธรรมเนยีมที�เกี�ยวข้องกบัการลงทนุในลกัษณะดงักลา่วไว้ใน
หนงัสือชี �ชวนด้วย 
ส่วนที8 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงนิฝากในสถาบันการเงนิต่างประเทศ
หรือตราสารต่างประเทศที8เทยีบเท่าเงนิฝาก  
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศหรือตราสารตา่งประเทศที�
เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดงันี � 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมาย
วา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2.  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
3.  สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบัผู้รับฝากตาม 1. - 
2.  
ส่วนที8 4 :  ธุรกรรมประเภทการซื �อโดยมสัีญญาขายคืน (reverse 
repo) 
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สํานกังานกําหนด 
ส่วนที8 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สํานกังานกําหนด 
ส่วนที8 6 :  ธุรกรรมประเภทสัญญาซื �อขายล่วงหน้า (derivatives) ใน
ต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑ์การลงทนุดงันี � 
1.  ประเภท underlying  derivatives ที�กองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมี 
underlying อย่างใดอย่างหนึ�งหรือหลายอย่างดงันี � 
1.1  ทรัพย์สนิที�กองทนุสามารถลงทนุได้ตามภาคผนวกนี � 
1.2  อตัราดอกเบี �ย 
1.3  อตัราแลกเปลี�ยนเงิน 
  1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
  1.5  ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีที�มีองค์ประกอบเป็นสนิค้าหรือตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 
หรือ 1.7  
1.6  ดชันีที�มีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.5 
1.7  underlying อื�นตามที�สํานกังานกําหนดเพิ�มเติม 
ในกรณีที� derivatives อ้างองิกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที�อ้างองิ
ดงักลา่วต้องเป็นราคาปัจจบุนัหรือราคาของ derivatives เท่านั �น  ทั �งนี � ราคา
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ของ underlying อื�นที�ไมใ่ช่ดชันี หรือ underlying ที�เป็นองค์ประกอบของ
ดชันีดงักลา่ว ต้องเป็นที�ยอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่ง
แพร่หลายด้วย 
2.  เงื�อนไขการลงทนุ บริษทัจดัการจะดําเนินการลงทนุใน derivatives ได้
ต่อเมื�อได้ระบเุกี�ยวกบัการลงทนุใน derivatives และunderlying ของ 
derivatives ที�จะลงทนุไว้อย่างชดัเจนในโครงการ 
2.3  เป็นการเข้าเป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ�งดงันี �  
2.3.1  derivatives on organized exchange 
2.3.2  OTC derivatives ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งเป็นนติิบคุคลที�ได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที�อยู่ภายใต้การกํากบัดแูลโดย
หนว่ยงานกํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที�เป็นสมาชิก
สามญัของ IOSCO  หรือที�เป็นสมาชิกของ WFE  
2.4  ในกรณีที�จะต้องมีการชําระหนี �ด้วยการสง่มอบสนิค้าเมื�อ derivatives 
สิ �นสดุลง สนิค้านั �นต้องเป็นทรัพย์สนิที�กองทนุสามารถลงทนุได้  ทั �งนี � ไม่ว่า
กองทนุจะเป็นผู้มีสทิธิรับมอบหรือมีหน้าที�สง่มอบสนิค้านั �นก็ตาม 
3.  หลกัเกณฑ์เพิ�มเติมกรณี underlying เป็นดชันี ในกรณีที� derivatives มี 
underlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักลา่วต้องมีลกัษณะดงันี � 
3.1  เป็นดชันีที�มีการกําหนดวธีิการคํานวณไว้อย่างชดัเจน โดยมีการระบุ
แหลง่ข้อมลูของ underlying หรือปัจจยัตา่ง ๆ ที�นํามาใช้ในการคํานวณ และ
มีการคํานวณดชันีให้เป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของ
ดชันี  ทั �งนี � underlying หรือปัจจยัดงักลา่วต้องมีการเคลื�อนไหวตามสภาวะ
ตลาดอย่างเป็นอสิระด้วย 
3.2  เป็นดชันีที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี � 
3.2.1  ดชันีที�มีการกระจายตวัอย่างเพียงพอ โดยเป็นดชันีที�มีลกัษณะใด
ลกัษณะหนึ�งดงันี � 
3.2.1.1  ดชันีที�องค์ประกอบแต่ละตวัมีนํ �าหนกั < 20% ของนํ �าหนกัทั �งหมด 
3.2.1.2  ดชันีที�องค์ประกอบตวัใดตวัหนึ�งมีนํ �าหนกั < 35% ของนํ �าหนกั
ทั �งหมด ในกรณีที�เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื�นต้องมี
นํ �าหนกัไม่เกินอตัราที�กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายนํ �าหนกัตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนํา
องค์ประกอบที�เกี�ยวข้องกบัทองคําหรือนํ �ามนัดิบมาพิจารณา 
3.2.2  ดชันีอื�นใดนอกจาก 3.2.1 ที�เป็นไปตามเงื�อนไขครบถ้วนดงันี � 
3.2.2.1  เป็นดชันีที�มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสญัญาที�กองทนุสามารถ
ลงทนุได้โดยตรง 
3.2.2.2  เมื�อคํานวณเงินลงทนุตามสดัสว่น (pro rata) เสมือนหนึ�งวา่กองทนุ
ลงทนุในตราสารหรือสญัญานั �นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
single entity limit ของกองทนุนั �น 
3.3  เป็นดชันีที�ได้รับการพฒันาโดยสถาบนัที�มีความน่าเชื�อถือและทําหน้าที�
ได้อย่างอสิระจากบริษทัจดัการ  ทั �งนี � หากปรากฏวา่สถาบนัดงักลา่วเป็น
บริษทัในเครือของบริษทัจดัการ บริษัทจดัการนั �นต้องจดัให้มีมาตรการ
ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสทิธิภาพด้วย 
3.4  มีการแสดงดชันีนั �น ๆ อย่างต่อเนื�องเป็นประจําทกุวนัทําการผา่นสื�อที�มี
การเสนอข้อมลูอย่างทนัเหตกุารณ์ 
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3.5  ในกรณีที�เป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักลา่วต้องคํานวณโดยใช้แหลง่ข้อมลู
อ้างองิจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ 
หรือคํานวณจากราคาสนิค้าและบริการที�บริษทัจดัการแสดงให้เหน็ได้วา่
วธีิการคํานวณของผู้พฒันาดชันีดงักลา่วสามารถสะท้อนอตัราเงินเฟ้อได้
อย่างเหมาะสม 
4.  หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิที�เพียงพอต่อการชําระหนี �ตามภาระ
ผกูพนั (cover rule) 
บริษทัจดัการต้องจดัให้มีทรพัย์สนิของกองทนุที�มีคณุภาพและมีสภาพคล่อง
ในจํานวนที�เพียงพอต่อภาระที�กองทนุอาจต้องชําระหนี �ตามข้อตกลงเมื�อ 
derivatives สิ �นสดุลงไว้ตลอดเวลาที�ได้ลงทนุใน derivatives นั �น และเป็นไป
ตามที�สํานกังานกําหนด                           
5.  หลกัเกณฑ์เพิ�มเติมสําหรับการลงทนุที�มีวตัถปุระสงค์เพื�อการลดความ
เสี�ยง 
ในกรณีที�บริษทัจดัการลงทนุใน derivatives ที� underlying ไม่ใช่สิ�งเดียวกบั
ทรพัย์สนิที�จะลดความเสี�ยง การลงทนุใน derivatives ดงักลา่วต้องเป็นไป
ตามที�สํานกังานกําหนด 
6.  หลกัเกณฑ์เพิ�มเติมสําหรับการลงทนุใน OTC derivatives 
บริษทัจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี � 
6.1  ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งคํานวณและแจ้งมลูค่ายตุธิรรมของ derivatives 
ให้บริษทัจดัการทราบทกุวนัที� 15 และวนัสดุท้ายของแต่ละเดือน  ทั �งนี � ใน
กรณีที�วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุทําการของบริษทัจดัการ ให้คํานวณและแจ้ง
มลูค่ายตุิธรรมภายในวนัทําการถดัไป   
6.2  ในกรณีที�เกดิเหตกุารณ์ที�สง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นยัสําคญั ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งคํานวณและแจ้งมลูค่ายตุธิรรมของ 
derivatives ให้บริษทัจดัการทราบทนัที 
6.3  คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื�อบริษัท
จดัการร้องขอได้ 
7.  หลกัเกณฑ์เพิ�มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สญัญาใน credit derivatives 
บริษทัจดัการต้องปฏิบตัติามเงื�อนไขดงันี � 
7.1  เข้าเป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื�อการลดความเสี�ยง
เทา่นั �น 
7.2  เข้าเป็นคู่สญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที�มีลกัษณะของธุรกรรม
หรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอย่างหนึ�งอยา่งใด ดงันี � 
7.2.1  Credit Default Swap : ซึ�งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ ซื �อประกนัความ
เสี�ยงด้านเครดติที�เกี�ยวข้องกบัความสามารถในการชําระหนี �ตาม obligation 
ของผู้ผกูพนัตาม obligation นั �น โดยคู่สญัญาที�อยูใ่นฐานะผู้ขายประกนั
ความเสี�ยงมีภาระผกูพนัที�จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื �อประกนัความเสี�ยง
เมื�อเกิด credit event ขึ �นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื �อประกนัความเสี�ยงครบ
กําหนดทนัที (ในกรณีที�ไม่เกดิ credit event ข้อตกลงจะสิ �นสดุในวนัครบ
กําหนดตามปกต)ิ  ทั �งนี � ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single 
Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ�งกําหนดให้
ผู้ขายประกนัความเสี�ยงมีหน้าที�ชําระหนี �เมื�อเกิด credit event ขึ �นกบั 
obligation รายการใดรายการหนึ�งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
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เมื�อเกิด credit event ขึ �นกบั obligation รายการใดรายการหนึ�งในกลุม่ 
obligation ซึ�งจะมีการชําระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรพัย์รายนั �น แต่
ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื�อเกิด credit event ขึ �นกบั obligation ทกุรายการ
ในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ�งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ ซื �อประกนั
ความเสี�ยงของสนิทรัพย์อ้างองิที�เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที�จะได้รับ
จากสนิทรพัย์อ้างองิ โดยผู้ขายประกนัความเสี�ยงมีภาระผกูพนัที�จะจ่าย
ผลตอบแทนในอตัราคงที�หรืออตัราลอยตวัที�อ้างองิกบัอตัราดอกเบี �ยตามที�
จะตกลงกนั และสว่นที�ลดลง (ถ้ามี) ของมลูค่ายตุิธรรมของสนิทรพัย์อ้างองิ 
เพื�อแลกกบัการที�ผู้ ซื �อประกนัความเสี�ยงจะโอนผลตอบแทนและสว่นที�
เพิ�มขึ �น (ถ้ามี) ของมลูค่ายตุิธรรมของสนิทรัพย์อ้างองิให้กบัผู้ขายประกนั
ความเสี�ยง จนกว่าจะเกดิ credit event หรือครบกําหนดสญัญา (กรณีไม่เกิด 
credit event) 
7.3  ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที�กําหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญามาตรฐานอื�นตามที�สํานกังาน
ยอมรับ ซึ�งมีข้อตกลงที�มีลกัษณะดงันี � 
7.3.1  มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายวา่ด้วย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรือกฎหมายอื�น 
7.3.2  ไม่มีข้อกําหนดที�ทําให้สทิธิที�กําหนดไว้ในตราสารแหง่หนี �หรือสญัญา
ซื �อขายลว่งหน้าที� credit derivatives นั �นอ้างองิเสื�อมเสียไป 
7.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสียหายให้แกคู่่สญัญา 
--เฉพาะกองทนุ LHMM-- 
3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิอื�น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื�น
ที�จะลงทนุในประเทศ……………. 
ส่วนที8 1 :  ประเภทและคุณสมบัตขิองตราสารทางการเงินทั8วไป 
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก ่
1.1  ตราสารหนี � 
1.1.1  พนัธบตัร 
1.1.2  ตัzวเงินคลงั 
1.1.3  หุ้นกู้   (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพหุ้นกู้อนพุนัธ์ และตราสาร Basel III) 
1.1.4 ตัzวแลกเงิน (B/E) 
1.1.5 ตัzวสญัญาใช้เงิน (P/N) 
1.1.6  ใบสําคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นกู้  
1.1.7  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที�มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  
1.1.8  ตราสารหนี �อื�นที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบัตราสารหนี �ตาม1.1.1 - 1.1.7 
ตามที�สํานกังานกําหนดเพิ�มเตมิ 
2.  คณุสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุ 
ทรพัย์สนิที�บริษทัจดัการจะสามารถลงทนุได้ตาม 1. ต้องมีคณุสมบตัิของ 
ตราสารตามหลกัเกณฑ์ที�ครบถ้วน ดงันี � 
2.1  ไมมี่ข้อกําหนดหรือเงื�อนไขที�ทําให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกว่ามลูค่า
เงินลงทนุในตราสาร 
2.2  สามารถเปลี�ยนมือได้  (รวมถึงกรณีที�เป็น B/Eหรือ P/N ที�มีเงื�อนไข 
ห้ามเปลี�ยนมือแต่กองทนุได้ดําเนนิการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสาร 
ได้ตามวิธีการที�กฎหมายกําหนด หรือมีเงื�อนไขให้กองทนุสามารถขายคืน 
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ผู้ออกตราสารได้)  
2.3  มีข้อมลูเกี�ยวกบัตราสารที�บริษทัจดัการสามารถเข้าถงึได้เพื�อนํามา 
ประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงทนุได้อย่างสมํ�าเสมอ และมีข้อมลูราคา 
ที�สะท้อนมลูค่ายตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้องอ้างองิจากแหลง่ข้อมลู 
ที�เชื�อถือได้ซึ�งจดัทําตามหลกัวชิาการอนัเป็นที�ยอมรับในระดบัสากล 
ส่วนที8 2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที8เป็นกองทนุรวมตลาดเงนิ 
ต้องมีคณุสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี � 
1. มีคณุสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อกําหนด 
สําหรับตราสารทางการเงินทั�วไปตามข้อ 2.1 - 2.3  
2. ในกรณีเป็นการลงทนุในหน่วย CIS ที�เป็นกองทนุรวมตลาดเงินซึ�งถกูลงทนุ 
(invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทนุดงันี �  
2.1 มีการลงทนุในทรัพย์สนิซึ�งเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที�กองทนุสามารถ 
ลงทนุได้ 
2.2 มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมื�อใช้วธีิคํานวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ 
ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุนั �น 
2.3 มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมื�อใช้วธีิคํานวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ 
ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit สําหรับทรพัย์สนิที�เป็น SIP ของ 
กองทนุนั �น 
2.4 มีการลงทนุใน derivatives ที�เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure  
Limit ของกองทนุนั �น 
3. กรณีที� MF ที�ไปลงทนุ (investing fund) เป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์  
กองทนุรวมตลาดเงินซึ�งถกูลงทนุ (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทนุรวม 
ฟีดเดอร์  
ส่วนที8 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก  
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รบัฝากดงันี � 
1.  ธนาคารพาณิชย์บริษทัเงินทนุหรือบริษทัเครดติฟองซเิอร์ ตามกฎหมาย 
วา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4. ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสนิเชื�อที�อยู่อาศยั  
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
9.  สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบัผู้รับฝากตาม 1.-8.  
ส่วนที8 4 :  ธุรกรรมประเภทการซื �อโดยมสัีญญาขายคืน (reverse 
repo) 
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สํานกังานกําหนด 
ส่วนที8 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  
โดยหลกัทรัพย์ที�ให้ยืมเป็นตราสารหนี � และต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ที�สํานกังานกําหนด 
ส่วนที8 6 :  ธุรกรรมประเภทสัญญาซื �อขายล่วงหน้า (derivatives) 
ตามหลกัเกณฑ์การลงทนุดงันี � 
1.  ประเภท underlying derivatives ที�กองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมี 
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underlying อย่างใดอย่างหนึ�งหรือหลายอย่างดงันี � 
1.1  ทรัพย์สนิที�กองทนุสามารถลงทนุได้ 
1.2  อตัราดอกเบี �ย 
1.3  อตัราแลกเปลี�ยนเงิน 
1.4เ ครดติเช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
1.5  ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีที�มีองค์ประกอบเป็นสนิค้าหรือตวัแปรตาม 1.1 - 1.4  
หรือ 1.7 
1.6  ดชันีที�มีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.5 
1.7underlying อื�นตามที�สํานกังานกําหนดเพิ�มเตมิ 
ในกรณีที� derivatives อ้างองิกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที�อ้างองิ
ดงักลา่วต้องเป็นราคาปัจจุบนัหรือราคาของderivatives เท่านั �น  ทั �งนี �  
ราคาของ underlying อื�นที�ไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที�เป็นองค์ประกอบ 
ของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที�ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่ง 
แพร่หลายด้วย 
2.  เงื�อนไขการลงทนุ บริษทัจดัการจะดําเนินการลงทนุในderivatives ได้ 
ต่อเมื�อได้ระบเุกี�ยวกบัการลงทนุใน derivatives และunderlying ของ  
derivatives ที�จะลงทนุไว้อย่างชดัเจนในโครงการ 
2.1เป็นการเข้าเป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอยา่งหนึ�งดงันี �  
2.1.1 derivatives on organized exchange 
2.1.2 OTC derivatives ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งเป็นธนาคารพาณิชย์  
ธนาคารที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ �น ตวัแทนซื �อขาย derivatives หรือผู้ ค้า 
derivatives 
2.3 ในกรณีที�จะต้องมีการชําระหนี �ด้วยการสง่มอบสนิค้าเมื�อderivatives  
สิ �นสดุลง สนิค้านั �นต้องเป็นทรัพย์สนิที�กองทนุสามารถลงทนุได้  ทั �งนี � ไมว่่า 
กองทนุจะเป็นผู้มีสทิธิรับมอบหรือมีหน้าที�สง่มอบสนิค้านั �นก็ตาม 
3.  หลกัเกณฑ์เพิ�มเติมกรณี underlying เป็นดชันีในกรณีที� derivatives มี 
underlying เป็นดชันีตาม 1.5- 1.6 ดชันีดงักลา่วต้องมีลกัษณะดงันี � 
3.1 เป็นดชันีที�มีการกําหนดวธีิการคํานวณไว้อย่างชดัเจน โดยมีการระบแุหลง่ 
ข้อมลูของ underlying หรือปัจจยัต่าง ๆ ที�นํามาใช้ในการคํานวณ และมี 
การคํานวณดชันีให้เป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี  ทั �งนี � 
underlying หรือปัจจยัดงักลา่วต้องมีการเคลื�อนไหวตามสภาวะตลาด 
อย่างเป็นอสิระด้วย 
3.2  เป็นดชันีที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี � 
3.2.1 ดชันีที�มีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีที�มีลกัษณะใด 
ลกัษณะหนึ�งดงันี � 
3.2.1.1  ดชันีที�องค์ประกอบแต่ละตวัมีนํ �าหนกั <20% ของนํ �าหนกัทั �งหมด 
3.2.1.2 ดชันีที�องค์ประกอบตวัใดตวัหนึ�งมีนํ �าหนกั <35% ของนํ �าหนกัทั �งหมด 
ในกรณีที�เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื�นต้องมีนํ �าหนกั 
ไม่เกินอตัราที�กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายนํ �าหนกัตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนํา 
องค์ประกอบที�เกี�ยวข้องกบัทองคําหรือนํ �ามนัดิบมาพิจารณา 
3.2.2 ดชันีที�มีองค์ประกอบทั �งหมดเป็นหรือเกี�ยวข้องกบัทองคําหรือนํ �ามนัดิบ  
หรือเป็นดชันีราคาทองคําหรือนํ �ามนัดิบ 
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3.2.3 ดชันีอื�นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที�เป็นไปตามเงื�อนไขครบถ้วนดงันี � 
3.2.3.1  เป็นดชันีที�มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสญัญาที�กองทนุสามารถ 
ลงทนุได้โดยตรง 
3.2.3.2  เมื�อคํานวณเงินลงทนุตามสดัสว่น (pro rata) เสมือนหนึ�งวา่กองทนุ 
ลงทนุในตราสารหรือสญัญานั �นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  
single entity limit ของกองทนุนั �น 
3.3 เป็นดชันีที�ได้รบัการพฒันาโดยสถาบนัที�มีความน่าเชื�อถือและทําหน้าที�
ได้อย่างอสิระจากบริษทัจดัการ  ทั �งนี � หากปรากฏวา่สถาบนัดงักลา่วเป็น
บริษทัในเครือของบริษทัจดัการ บริษัทจดัการนั �นต้องจดัให้มีมาตรการ
ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสทิธิภาพด้วย 
3.4 มีการแสดงดชันีนั �น ๆ อย่างต่อเนื�องเป็นประจําทกุวนัทําการผา่นสื�อที�มี
การเสนอข้อมลูอย่างทนัเหตกุารณ์ 
3.5 ในกรณีที�เป็นดชันีกลุ่มสนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักลา่วต้องคํานวณจากตวั
แปรอย่างหนึ�งอย่างใดหรือหลายอย่างดงันี � 
3.5.1 ราคาปัจจุบนั (spot price) หรือราคาสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (futures 
price) ของสนิค้าโภคภณัฑ์ 
3.5.2 ดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ที�คํานวณจากราคาปัจจบุนัหรือราคาสญัญาซื �อ
ขายลว่งหน้าของสนิค้าโภคภณัฑ์สนิค้าใดสนิค้าหนึ�ง 
 3.5.3 ราคาสญัญาซื �อขายลว่งหน้าที�อ้างองิกบัดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ตาม 
3.5.2 
3.6 ในกรณีที�เป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักลา่วต้องคํานวณโดยใช้แหลง่ข้อมลู
อ้างองิจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ 
หรือคํานวณจากราคาสนิค้าและบริการที�บริษทัจดัการแสดงให้เหน็ได้วา่
วธีิการคํานวณของผู้พฒันาดชันีดงักลา่วสามารถสะท้อนอตัราเงินเฟ้อได้
อย่างเหมาะสม 
4.  หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิที�เพียงพอต่อการชําระหนี �ตามภาระ
ผกูพนั (cover rule) 
บริษทัจดัการต้องจดัให้มีทรพัย์สนิของกองทนุที�มีคณุภาพและมีสภาพคล่อง
ในจํานวนที�เพียงพอต่อภาระที�กองทนุอาจต้องชําระหนี �ตามข้อตกลงเมื�อ 
derivatives สิ �นสดุลงไว้ตลอดเวลาที�ได้ลงทนุในderivatives นั �น และเป็นไป
ตามที�สํานกังานกําหนด 
5. หลกัเกณฑ์เพิ�มเติมสําหรับการลงทนุที�มีวตัถปุระสงค์เพื�อการลดความเสี�ยง 
ในกรณีที�บริษทัจดัการลงทนุใน derivatives ที� underlying ไม่ใช่สิ�งเดียวกบั
ทรพัย์สนิที�จะลดความเสี�ยง การลงทนุใน derivatives ดงักลา่วต้องเป็นไป 
ตามที�สํานกังานกําหนด 
6.  หลกัเกณฑ์เพิ�มเติมสําหรับการลงทนุใน OTC derivatives บริษัทจดัการ 
ต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี � 
6.1  ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งคํานวณและแจ้งมลูค่ายตุธิรรมของ derivatives  
ให้บริษทัจดัการทราบทกุวนัที�15 และวนัสดุท้ายของแต่ละเดือน  ทั �งนี �  
ในกรณีที�วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุทําการของบริษทัจดัการ ให้คํานวณและ 
แจ้งมลูค่ายตุธิรรมภายในวนัทําการถดัไป   
6.2  ในกรณีที�เกดิเหตกุารณ์ที�สง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นยัสําคญั ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งคํานวณและแจ้งมลูค่ายตุธิรรมของ 
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derivatives ให้บริษทัจดัการทราบทนัที 
6.3  คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื�อ 
บริษทัจดัการร้องขอได้ 
7. หลกัเกณฑ์เพิ�มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สญัญาใน credit derivatives 
บริษทัจดัการต้องปฏิบตัติามเงื�อนไขดงันี � 
7.1 เข้าเป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ได้ เฉพาะเพื�อการลดความเสี�ยง 
เทา่นั �น 
7.2 เข้าเป็นคู่สญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที�มีลกัษณะของธุรกรรม 
หรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอย่างหนึ�งอยา่งใด ดงันี � 
7.2.1 Credit Default Swap :  ซึ�งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ ซื �อประกนั 
ความเสี�ยงด้านเครดติที�เกี�ยวข้องกบัความสามารถในการชําระหนี �ตาม  
obligation ของผู้ผกูพนัตาม obligation นั �น โดยคู่สญัญาที�อยูใ่นฐานะผู้ขาย 
ประกนัความเสี�ยงมีภาระผกูพนัที�จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื �อประกนั 
ความเสี�ยงเมื�อเกดิ credit event ขึ �นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื �อประกนั 
ความเสี�ยงครบกําหนดทนัที (ในกรณีที�ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ �นสดุ 
ในวนัครบกําหนดตามปกต)ิ  ทั �งนี � ไม่วา่ obligation จะมีเพียงรายการเดียว  
(Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ�ง
กําหนดให้ผู้ขายประกนัความเสี�ยงมีหน้าที�ชําระหนี �เมื�อเกิด credit event  
ขึ �นกบั obligation รายการใดรายการหนึ�งเป็นรายแรก (First to Default  
Swap) หรือเมื�อเกิด credit event ขึ �นกบั obligation รายการใดรายการหนึ�ง 
ในกลุม่ obligation ซึ�งจะมีการชําระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรัพย์ 
รายนั �น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื�อเกิด credit event ขึ �นกบั obligation  
ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ�งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ ซื �อประกนั 
ความเสี�ยงของสนิทรัพย์อ้างองิที�เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที�จะได้รับ 
จากสนิทรพัย์อ้างองิ โดยผู้ขายประกนัความเสี�ยงมีภาระผกูพนัที�จะ 
จ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที�หรืออตัราลอยตวัที�อ้างองิกบัอตัราดอกเบี �ย 
ตามที�จะตกลงกนั และสว่นที�ลดลง (ถ้ามี) ของมลูค่ายตุิธรรมของสนิทรัพย์ 
อ้างองิ เพื�อแลกกบัการที�ผู้ ซื �อประกนัความเสี�ยงจะโอนผลตอบแทนและ 
สว่นที�เพิ�มขึ �น (ถ้ามี) ของมลูค่ายตุิธรรมของสนิทรัพย์อ้างองิให้กบัผู้ขาย 
ประกนัความเสี�ยง จนกวา่จะเกิด credit event หรือครบกําหนดสญัญา  
(กรณีไม่เกดิ credit event) 
7.3 ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที�กําหนดโดยInternational Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญามาตรฐานอื�นตามที�สํานกังาน 
ยอมรับ ซึ�งมีข้อตกลงที�มีลกัษณะดงันี � 
7.3.1 มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายวา่ด้วย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรือกฎหมายอื�น 
7.3.2  ไม่มีข้อกําหนดที�ทําให้สทิธิที�กําหนดไว้ในตราสารแหง่หนี �หรือสญัญา 
ซื �อขายลว่งหน้าที� credit derivatives นั �นอ้างองิเสื�อมเสียไป 
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสียหายให้แกคู่่สญัญา 
 

3.13.2   ประเภทของหลกัทรพัย์หรือทรัพย์สนิอื�น หรือการหาดอกผลโดยวธีิ
อื�นที�จะลงทนุในต่างประเทศ……………… 
ส่วนที8 1 :  ประเภทและคุณสมบัตขิองตราสารทางการเงิน 
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ต่างประเทศทั8วไป 
1.  ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก ่
1.1  ตราสารหนี �ต่างประเทศ 
1.1.1  พนัธบตัร 
1.1.2  ตัzวเงินคลงั 
1.1.3  หุ้นกู้   (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพหุ้นกู้อนพุนัธ์ และตราสาร Basel III
ต่างประเทศ) 
1.1.4 ตัzวแลกเงิน (B/E) 
1.1.5 ตัzวสญัญาใช้เงิน (P/N) 
1.1.6  ใบสําคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นกู้  
1.1.7  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที�มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  
1.1.8  ตราสารหนี �อื�นที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบัตราสารหนี �ตาม 1.1.1 - 1.1.7 
ตามที�สํานกังานกําหนดเพิ�มเตมิ 
2.  คณุสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุ 
ทรพัย์สนิที�บริษทัจดัการจะสามารถลงทนุได้ตาม 1. ต้องมีคณุสมบตัิของ 
ตราสารตามหลกัเกณฑ์ที�ครบถ้วน ดงันี � 
2.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื�อนไขที�ทําให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกว่ามลูค่า 
เงินลงทนุในตราสาร 
2.2  สามารถเปลี�ยนมือได้  (รวมถึงกรณีที�เป็น B/Eหรือ P/N ที�มีเงื�อนไข 
ห้ามเปลี�ยนมือแต่กองทนุได้ดําเนนิการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องใน 
ตราสารได้ตามวธีิการที�กฎหมายกําหนด หรือมีเงื�อนไขให้กองทนุสามารถ 
ขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
2.3  มีข้อมลูเกี�ยวกบัตราสารที�บริษทัจดัการสามารถเข้าถงึได้เพื�อนํามา 
ประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงทนุได้อย่างสมํ�าเสมอ และมีข้อมลูราคา 
ที�สะท้อนมลูค่ายตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้องอ้างองิจากแหลง่ข้อมลูที� 
เชื�อถือได้ซึ�งจดัทําตามหลกัวิชาการอนัเป็นที�ยอมรับในระดบัสากล 
ส่วนที8 2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศที8เป็นกองทนุ
รวมตลาดเงนิ 
ต้องมีคณุสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี � 
1. มีคณุสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อกําหนด 
สําหรับตราสารทางการเงินทั�วไปตามข้อ 2.1 - 2.3  
2. เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศที�เป็นกองทนุรวมตลาดเงิน  
(invested fund) ที�เป็นดงันี �  
2.1 การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงาน 
ต่างประเทศที�กํากบัดแูลด้านหลกัทรพัย์และตลาดซื �อขายหลกัทรพัย์ซึ�งเป็น 
สมาชิกสามญัของ IOSCO หรือเป็นหนว่ยของกองทนุ CIS ต่างประเทศที�เป็น
กองทนุรวมตลาดเงิน (invested fund) ที�มีการซื �อขายในตลาดซื �อขาย 
หลกัทรพัย์ต่างประเทศที�เป็นสมาชิกของ WFE  
2.2 CIS operator ของกองทนุดงักลา่วอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงาน 
กํากบัดแูลที�เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO  
2.3 ประเทศที�กํากบัดแูลการเสนอขายหนว่ยดงักลา่วมีมาตรการให้ความ 
คุ้มครองผู้ลงทนุอย่างเพียงพอทั �งนี � ตามรายชื�อประเทศที�สํานกังานกําหนด  
2.4 ในกรณีเป็นการลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศที�เป็น 
กองทนุรวมตลาดเงิน กองทนุดงักลา่วต้องมีการจํากดัการกู้ ยืมไว้เฉพาะกรณี 
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มีเหตจํุาเป็นในการบริหารสภาพคลอ่งเป็นการชั�วคราวเท่านั �น และมีนโยบาย 
การลงทนุดงันี �  
2.4.1 มีการลงทนุในทรัพย์สนิซึ�งเป็นประเภทและชนดิเดียวกบัที�กองทนุ 
สามารถลงทนุได้ในสดัสว่น >80% ของ NAV ของกองทนุ CIS ต่างประเทศนั �น 
2.4.2 มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมื�อใช้วธีิคํานวณตามสดัส่วน (pro rata)  
แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุนั �น  
2.4.3 มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมื�อใช้วธีิคํานวณตามสดัส่วน (pro rata)  
แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit สําหรับทรพัย์สนิที�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 ต่างประเทศที�เป็นกองทนุรวมตลาดเงินซึ�งถกูลงทนุ (invested MF)  
ต้องไมใ่ช่กองทนุที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบักองทนุรวมฟีดเดอร์ เว้นแตเ่ป็น 
กรณีที�มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทั �งนี � โดยได้รับ 
ความเห็นชอบจากสํานกังาน โดยก่อนการลงทนุบริษทัจดัการต้องจดัให้มีการ 
เปิดเผยข้อมลู เหตผุลความจําเป็น และคา่ธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องกบัการลงทนุ 
ในลกัษณะดงักลา่วไว้ในหนงัสือชี �ชวนด้วย  
ส่วนที8 3 : ทรัพย์สินประเภทเงนิฝากในสถาบันการเงนิต่างประเทศ
หรือตราสารต่างประเทศที8เทยีบเท่าเงนิฝาก 
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที� 
เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดงันี �  
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทัเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมาย 
วา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชิก  
3. สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 1. - 2. 
ส่วนที8 4 :  ธุรกรรมประเภทการซื �อโดยมสัีญญาขายคืน (reverse 
repo) 
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สํานกังานกําหนด 
ส่วนที8 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  
โดยหลกัทรัพย์ที�ให้ยืมเป็นตราสารหนี � และต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ที�สํานกังานกําหนด 
ส่วนที8 6 :  ธุรกรรมประเภทสัญญาซื �อขายล่วงหน้า (derivatives) 
ตามหลกัเกณฑ์การลงทนุดงันี � 
1.  ประเภท underlying derivatives ที�กองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมี 
underlying อย่างใดอย่างหนึ�งหรือหลายอย่างดงันี � 
1.1 ทรัพย์สนิที�กองทนุสามารถลงทนุได้ 
1.2 อตัราดอกเบี �ย 
1.3 อตัราแลกเปลี�ยนเงิน 
1.4 เครดติเช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
1.5 ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีที�มีองค์ประกอบเป็นสนิค้าหรือตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 
หรือ 1.7 
1.6 ดชันีที�มีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.5 
1.7 underlying อื�นตามที�สํานกังานกําหนดเพิ�มเตมิ 
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ในกรณีที� derivatives อ้างองิกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที�อ้างองิ
ดงักลา่วต้องเป็นราคาปัจจบุนัหรือราคาของderivatives เท่านั �น  ทั �งนี � ราคา
ของ underlying อื�นที�ไมใ่ช่ดชันี หรือ underlying ที�เป็นองค์ประกอบของ
ดชันีดงักลา่ว ต้องเป็นที�ยอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่ง
แพร่หลายด้วย 
2. เงื�อนไขการลงทนุ บริษทัจดัการจะดําเนินการลงทนุในderivatives ได้
ต่อเมื�อได้ระบเุกี�ยวกบัการลงทนุใน derivatives และunderlying ของ 
derivatives ที�จะลงทนุไว้อย่างชดัเจนในโครงการ 
2.1 เป็นการเข้าเป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ�งดงันี �  
2.1.1 derivatives on organized exchange 
2.1.2 OTC derivatives ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งเป็นธนาคารพาณิชย์ 
ธนาคารที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ �น ตวัแทนซื �อขาย derivatives หรือผู้ ค้า 
derivatives 
2.3 ในกรณีที�จะต้องมีการชําระหนี �ด้วยการสง่มอบสนิค้าเมื�อ derivatives 
สิ �นสดุลง สนิค้านั �นต้องเป็นทรัพย์สนิที�กองทนุสามารถลงทนุได้  ทั �งนี � ไมว่่า
กองทนุจะเป็นผู้มีสทิธิรับมอบหรือมีหน้าที�สง่มอบสนิค้านั �นก็ตาม 
3.  หลกัเกณฑ์เพิ�มเติมกรณี underlying เป็นดชันีในกรณีที� derivatives มี 
underlying เป็นดชันีตาม 1.5- 1.6 ดชันีดงักลา่วต้องมีลกัษณะดงันี � 
3.1  เป็นดชันีที�มีการกําหนดวธีิการคํานวณไว้อย่างชดัเจน โดยมีการระบุ
แหลง่ข้อมลูของ underlying หรือปัจจยัตา่ง ๆ ที�นํามาใช้ในการคํานวณ และ
มีการคํานวณดชันีให้เป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของ
ดชันี  ทั �งนี � underlying หรือปัจจยัดงักลา่วต้องมีการเคลื�อนไหวตามสภาวะ
ตลาดอย่างเป็นอสิระด้วย 
3.2 เป็นดชันีที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี � 
3.2.1 ดชันีที�มีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีที�มีลกัษณะใด
ลกัษณะหนึ�งดงันี � 
3.2.1.1  ดชันีที�องค์ประกอบแต่ละตวัมีนํ �าหนกั<20% ของนํ �าหนกัทั �งหมด 
3.2.1.2 ดชันีที�องค์ประกอบตวัใดตวัหนึ�งมีนํ �าหนกั<35% ของนํ �าหนกัทั �งหมด
ในกรณีที�เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื�นต้องมีนํ �าหนกัไม่
เกินอตัราที�กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายนํ �าหนกัตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนํา
องค์ประกอบที�เกี�ยวข้องกบัทองคําหรือนํ �ามนัดิบมาพิจารณา 
3.2.2 ดชันีที�มีองค์ประกอบทั �งหมดเป็นหรือเกี�ยวข้องกบัทองคําหรือนํ �ามนัดิบ 
หรือเป็นดชันีราคาทองคําหรือนํ �ามนัดิบ 
3.2.3 ดชันีอื�นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที�เป็นไปตามเงื�อนไขครบถ้วน
ดงันี � 
3.2.3.1  เป็นดชันีที�มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสญัญาที�กองทนุสามารถ
ลงทนุได้โดยตรง 
3.2.3.2  เมื�อคํานวณเงินลงทนุตามสดัสว่น (pro rata) เสมือนหนึ�งวา่กองทนุ
ลงทนุในตราสารหรือสญัญานั �นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
single entity limit ของกองทนุนั �น 
3.3เป็นดชันีที�ได้รับการพฒันาโดยสถาบนัที�มีความน่าเชื�อถือและทําหน้าที�ได้
อย่างอสิระจากบริษทัจดัการ  ทั �งนี � หากปรากฏวา่สถาบนัดงักลา่วเป็นบริษทั



29 
 

หวัข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ เหตุผล 

ในเครือของบริษทัจดัการ บริษทัจดัการนั �นต้องจดัให้มีมาตรการป้องกนัความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสทิธิภาพด้วย 
3.4 มีการแสดงดชันีนั �น ๆ อย่างต่อเนื�องเป็นประจําทกุวนัทําการผา่นสื�อที�มี
การเสนอข้อมลูอย่างทนัเหตกุารณ์ 
3.5 ในกรณีที�เป็นดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักลา่วต้องคํานวณจากตวั
แปรอย่างหนึ�งอย่างใดหรือหลายอย่างดงันี � 
3.5.1 ราคาปัจจุบนั (spot price) หรือราคาสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (futures 
price) ของสนิค้าโภคภณัฑ์ 
3.5.2 ดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ที�คํานวณจากราคาปัจจบุนัหรือราคาสญัญาซื �อ
ขายลว่งหน้าของสนิค้าโภคภณัฑ์สนิค้าใดสนิค้าหนึ�ง 
3.5.3 ราคาสญัญาซื �อขายลว่งหน้าที�อ้างองิกบัดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ตาม 
3.5.2 
3.6 ในกรณีที�เป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักลา่วต้องคํานวณโดยใช้แหลง่ข้อมลู
อ้างองิจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ 
หรือคํานวณจากราคาสนิค้าและบริการที�บริษทัจดัการแสดงให้เหน็ได้วา่
วธีิการคํานวณของผู้พฒันาดชันีดงักลา่วสามารถสะท้อนอตัราเงินเฟ้อได้
อย่างเหมาะสม 
4. หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิที�เพียงพอต่อการชําระหนี �ตามภาระผกูพนั 
(cover rule) 
บริษทัจดัการต้องจดัให้มีทรพัย์สนิของกองทนุที�มีคณุภาพและมีสภาพคล่อง
ในจํานวนที�เพียงพอต่อภาระที�กองทนุอาจต้องชําระหนี �ตามข้อตกลงเมื�อ 
derivatives สิ �นสดุลงไว้ตลอดเวลาที�ได้ลงทนุในderivatives นั �น และเป็นไป
ตามที�สํานกังานกําหนด 
5. หลกัเกณฑ์เพิ�มเติมสําหรับการลงทนุที�มีวตัถปุระสงค์เพื�อการลดความ
เสี�ยง 
ในกรณีที�บริษทัจดัการลงทนุใน derivatives ที� underlying ไม่ใช่สิ�งเดียวกบั
ทรพัย์สนิที�จะลดความเสี�ยง การลงทนุใน derivatives ดงักลา่วต้องเป็นไป
ตามที�สํานกังานกําหนด 
6. หลกัเกณฑ์เพิ�มเติมสําหรับการลงทนุใน OTC derivatives 
บริษทัจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี � 
6.1 ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ�งคํานวณและแจ้งมลูค่ายุตธิรรมของ derivatives 
ให้บริษทัจดัการทราบทกุวนัที�15 และวนัสดุท้ายของแต่ละเดือน  ทั �งนี � ใน
กรณีที�วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุทําการของบริษทัจดัการ ให้คํานวณและแจ้ง
มลูค่ายตุิธรรมภายในวนัทําการถดัไป   
6.2 ในกรณีที�เกดิเหตกุารณ์ที�สง่ผลกระทบต่อราคาของderivativesอย่างมี
นยัสําคญั ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งคํานวณและแจ้งมลูค่ายตุธิรรมของ
derivatives ให้บริษทัจดัการทราบทนัที 
6.3 คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื�อบริษัท
จดัการร้องขอได้ 
7. หลกัเกณฑ์เพิ�มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สญัญาใน credit derivatives 
บริษทัจดัการต้องปฏิบตัติามเงื�อนไขดงันี � 
7.1 เข้าเป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื�อการลดความเสี�ยง
เทา่นั �น 
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7.2 เข้าเป็นคู่สญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที�มีลกัษณะของธุรกรรม
หรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอย่างหนึ�งอยา่งใด ดงันี � 
7.2.1 Credit Default Swap :  ซึ�งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ ซื �อประกนัความ
เสี�ยงด้านเครดติที�เกี�ยวข้องกบัความสามารถในการชําระหนี �ตาม obligation 
ของผู้ผกูพนัตาม obligation นั �น โดยคู่สญัญาที�อยูใ่นฐานะผู้ขายประกนั
ความเสี�ยงมีภาระผกูพนัที�จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื �อประกนัความเสี�ยง
เมื�อเกิด credit event ขึ �นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื �อประกนัความเสี�ยงครบ
กําหนดทนัที (ในกรณีที�ไม่เกดิ credit event ข้อตกลงจะสิ �นสดุในวนัครบ
กําหนดตามปกต)ิ  ทั �งนี � ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single 
Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ�งกําหนดให้
ผู้ขายประกนัความเสี�ยงมีหน้าที�ชําระหนี �เมื�อเกิด credit event ขึ �นกบั 
obligation รายการใดรายการหนึ�งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื�อเกิด credit event ขึ �นกบั obligation รายการใดรายการหนึ�งในกลุม่ 
obligation ซึ�งจะมีการชําระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรพัย์รายนั �น แต่
ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื�อเกิด credit event ขึ �นกบั obligation ทกุรายการ
ในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ�งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ ซื �อประกนั
ความเสี�ยงของสนิทรัพย์อ้างองิที�เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที�จะได้รับ
จากสนิทรพัย์อ้างองิ โดยผู้ขายประกนัความเสี�ยงมีภาระผกูพนัที�จะจ่าย
ผลตอบแทนในอตัราคงที�หรืออตัราลอยตวัที�อ้างองิกบัอตัราดอกเบี �ยตามที�
จะตกลงกนั และสว่นที�ลดลง (ถ้ามี) ของมลูค่ายตุิธรรมของสนิทรพัย์อ้างองิ 
เพื�อแลกกบัการที�ผู้ ซื �อประกนัความเสี�ยงจะโอนผลตอบแทนและสว่นที�
เพิ�มขึ �น (ถ้ามี) ของมลูค่ายตุิธรรมของสนิทรัพย์อ้างองิให้กบัผู้ขายประกนั
ความเสี�ยง จนกว่าจะเกดิ credit event หรือครบกําหนดสญัญา (กรณีไม่เกิด 
credit event) 
7.3 ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที�กําหนดโดยInternational Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญามาตรฐานอื�นตามที�สํานกังาน
ยอมรับ ซึ�งมีข้อตกลงที�มีลกัษณะดงันี � 
7.3.1 มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายวา่ด้วย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรือกฎหมายอื�น 
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที�ทําให้สทิธิที�กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี �หรือสญัญา
ซื �อขายลว่งหน้าที� credit derivatives นั �นอ้างองิเสื�อมเสียไป 
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสียหายให้แกคู่่สญัญา 

3.14. อตัราสว่นการ
ลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรพัย์สนิอื�น 
เพื�อเป็นทรพัย์สนิ
ของกองทนุรวมใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 

3.13.1 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรพัย์สนิอื�นใน
ประเทศ..................................................... 

--เฉพาะกองทนุ LHIP LHSMART และ LHSMART-LTF 
อตัราสว่นการลงทนุของหน่วยลงทนุอสงัหาริมทรัพย์ (หนว่ย 
property) และหน่วยลงทนุ (หน่วย CIS) เป็นดงันี �-- 
- บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมไีว้ซึ�งหน่วย property โดย
คํานวณตามผู้ออกทรพัย์สนิหรือคู่สญัญา ได้ไม่เกนิอตัราสว่น
ดงันี �  แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 15% หรือ 
(2) นํ �าหนกัของทรพัย์สนิที�ลงทนุใน benchmark + 5% 

อตัราสว่นการลงทนุตามประกาศสํานกังานกลต. ที� ทน. 87/2558 
(ภาคผนวก 4-retail MF)  

ส่วนที8 1 : อัตราส่วนการลงทุนที8คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit) 
ตอนที8 1.1 : อัตราส่วนการลงทนุสาํหรับกองทนุทั8วไป 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอตัราสว่น 
2 
 

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  
2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 

 
ไม่จํากดัอตัราสว่น 

เพื�อให้เป็นไปตาม
ประกาศสํานกังาน
กลต. ที� ทน. 87/2558 
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ทั �งนี � หนว่ย property ต้องมีลกัษณะดงันี � 
(ก) หน่วย property ที�จดทะเบยีนซื �อขายในกระดานซื �อขาย
หลกัทรพัย์สําหรับผู้ลงทนุทั�วไปของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย หรือของตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่
ไม่รวมถึงหน่วยดงักลา่วที�อยูร่ะหวา่งดําเนนิการแก้ไขเหตทีุ�อาจ
ทําให้มีการเพกิถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซื �อขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือในตลาดซื �อขาย
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ 
(ข) หน่วย property ที�อยูใ่นระหวา่ง IPO เพื�อการจดทะเบียน
ซื �อขายตาม (ก) 

บริษทัจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ�งหน่วย CIS ได้ไม่เกิน
อตัราสว่น คือ 
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ�งหน่วย CIS ของแต่ละกองทนุรวมที�บริษทั
จดัการอื�นเป็นผู้รับผดิชอบดําเนนิการ ได้ไม่จํากดัอตัราสว่น 
หนว่ย CIS ตามวรรคหนึ�ง หมายความถึง หนว่ย CIS ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ เทา่นั �น ไม่รวมถงึหน่วย 
property และ กองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐาน 
 
--เฉพาะกองทนุ LHJAP-E และ LHPROP-A เพิ�มอตัราสว่น
การลงทนุในตา่งประเทศ-- 

 อนัดบัแรกขึ �นไป 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ใน
ระดบั investment grade แตตํ่�า
กวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 
 

3 หนว่ย CIS ในประเทศ (เฉพาะ

กองทนุ LHFLRMF LHFL LHMSFL 

LHEQD LHGROWTH LHJAP-E 

และ LHPROP-A) 

ไม่เกิน 10% 

 หนว่ย CIS ในประเทศ (เฉพาะ

กองทนุ LHTPROP LHTPROPRMF 

และ LHPROP-I) 

ไม่เกิน 15% 

 หนว่ย CIS ในประเทศ (เฉพาะ
กองทนุ LHIP LHSMART และ 
LHSMART-LTF) 

ไม่จํากดัอตัราสว่น 

 หนว่ย CIS ต่างประเทศ (เฉพาะ
กองทนุ LHPROP-I และ LHPROP-
A) 

ไม่เกิน 15% 

 หนว่ย CIS ต่างประเทศ (เฉพาะ
กองทนุ LHJAP-E) 

ไม่จํากดัอตัราสว่น 

4 
 
 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงิน
ฝากที�ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี � 
4.1  มี credit rating อยู่ในระดบั 
investment grade 
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทั �งนี � 
เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที�รัฐบาล
เป็นประกนั  
(ไมร่วมเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝากที�มีวตัถปุระสงค์
เพื�อการดําเนนิงานของกองทนุ) 

ไม่เกิน 20% 
--เฉพาะกองทนุ LHPROP-
I LHPROP-A และ 
LHJAP-E เพิ�มข้อความ
ดงันี �-- 
(หรือไม่เกนิ 10% เมื�อเป็น
การลงทนุในตา่งประเทศ
หรือผู้มีภาระผกูพนัมี
ภมูิลําเนาอยู่ต่างประเทศ 
โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale 
ตามที�สํานกังานกําหนด) 

5 ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี � 

5.1  เป็นตราสารหนี � หรือ ตราสารกึ�ง

หนี �กึ�งทนุ ที�ผู้ออกจดัตั �งขึ �นตาม

กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. 

ต่างประเทศที�ได้รับอนญุาตให้

ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

(เฉพาะกองทนุ LHMSFL LHIP 

LHSMART LHPROP-I 

LHTPROPRMF LHJAP-E 

ไม่เกินอตัราดงันี � แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 20%  หรือ 
(2) นํ �าหนกัของตราสารที�
ลงทนุใน benchmark + 
5% 
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LHSMART-LTF และ LHPROP-A 

เพิ�มตราสารศกุกู) 

5.2  เสนอขายในประเทศไทย  
5.3  มี credit rating อยู่ในระดบั 
investment grade 
5.4  เป็นตราสารที�อยูใ่นระบบ 
organized market หรือเทียบเทา่  

6 ทรพัย์สนิดงันี �  
6.1  ตราสารทนุที�จดทะเบียนซื �อ
ขายในกระดานซื �อขายหลกัทรัพย์
สําหรับผู้ลงทนุทั�วไปของ SET หรือ
ของตลาดซื �อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงตราสาร
ทนุที�ผู้ออกตราสารอยู่ระหวา่ง
ดําเนินการแก้ไขเหตทีุ�อาจทําให้มี
การเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซื �อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื �อขาย
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ) 
6.2  ตราสารทนุที�ออกโดยบริษัทที�
จดัตั �งขึ �นไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ�งหุ้น
ของบริษัทดงักลา่วซื �อขายใน
กระดานซื �อขายหลกัทรพัย์สําหรบั
ผู้ลงทนุทั�วไปของ SET หรือของ
ตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงบริษัทที�
อยู่ระหว่างดําเนนิการแก้ไขเหตทีุ�
อาจทําให้มีการเพกิถอนหุ้นออก
จากการซื �อขายใน SET หรือใน
ตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ) 
6.3  หุ้นที�อยูใ่นระหว่าง IPO เพื�อ
การจดทะเบียนซื �อขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วน

ดงันี �  

6.4.1  เป็นตราสารหนี � หรือ ตราสาร 

กึ�งหนี �กึ�งทนุ(เฉพาะกองทนุ 
LHMSFL LHIP LHSMART 
LHPROP-I LHTPROPRMF 
LHJAP-E LHSMART-LTF และ 
LHPROP-A เพิ�มตราสารศกุกู) 
6.4.2  มี credit rating อยู่ในระดบั 

ไม่เกินอตัราดงันี � แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 15% หรือ 
--เฉพาะกองทนุ LHPROP-
I LHPROP-A และ 
LHJAP-E เพิ�มข้อความ
ดงันี �-- 
(หรือไม่เกนิ 10% เมื�อเป็น

การลงทนุในตา่งประเทศหรือ

ผู้มีภาระผกูพนัมีภมูิลําเนา

อยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ 

credit rating แบบ national 

scale ตามที�สํานกังาน

กําหนด) 

หรือ 

(2) นํ �าหนกัของทรพัย์สนิที�
ลงทนุใน benchmark + 
5% 
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investment grade 
6.4.3  เป็นตราสารที�ผู้ออกจดัตั �ง
ขึ �นตามกฎหมายไทยและเสนอขาย
ตราสารนั �นในต่างประเทศ หรือผู้
ออกจดัตั �งขึ �นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แตไ่ม่รวมสาขาของ 
ธพ. ต่างประเทศที�ได้รับอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศ
ไทย) 
6.4.4  เป็นตราสารที�อยู่ในระบบ
ของ organized market หรือ
เทียบเท่า 
6.5 ตราสาร Basel III ที�มี credit 
rating อยู่ในระดบั investment 
grade และอยู่ในระบบของ 
organized market หรือเทียบเทา่ 
6.6 DW ที�มี issuer rating อยู่ใน
ระดบั investment grade 
6.7  หน่วย infra หรือหน่วย 
property ดงันี � 
6.7.1  หนว่ย infra หรือหน่วย 
property ที�จดทะเบยีนซื �อขายใน
กระดานซื �อขายหลกัทรพัย์สําหรบั
ผู้ลงทนุทั�วไปของ SET หรือของ
ตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงหน่วย
ดงักลา่วที�อยูร่ะหวา่งดําเนินการ
แก้ไขเหตทีุ�อาจทําให้มีการเพกิ
ถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซื �อ
ขายใน SET  
หรือในตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ)  
6.7.2  หน่วย infra หรือหน่วย 
property ที�อยูใ่นระหวา่ง IPO เพื�อ
การจดทะเบียนซื �อขายตาม 6.7.1 
6.8  ธุรกรรมดงันี � ที�คู่สญัญาม ี
credit rating อยู่ในระดบั
investment grade 
6.8.1  reverse repo 
       6.8.2  OTC derivatives (ใส่
ทกุกองทนุยกเว้นกองทนุ LHEQD) 

7 ทรพัย์สนิอื�นนอกเหนือจากที�ระบใุน
ข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) 

ไม่เกิน 5% 



34 
 

หวัข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ เหตุผล 

ส่วนที8 2 : อัตราส่วนการลงทุนที8คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษทัทกุ 

บริษทัที�อยู่ในกลุม่กิจการเดียวกนั 

หรือการเข้าเป็นคู่สญัญาในธุรกรรม 

ทางการเงินกบับริษทัดงักลา่ว  

 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ�ง 

ดงันี �แล้วแต่อตัราใดจะ 

สงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) นํ �าหนกัของทรพัย์สนิ 

ที�ลงทนุใน benchmark  

+ 10%  

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในderivatives on organized exchange ไม่มี
ข้อกําหนดเกี�ยวกบั group limit ของคู่สญัญา 
 
ส่วนที8 3 : อัตราส่วนการลงทุนที8คํานวณตามประเภททรัพย์สิน 
(product limit) 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงิน

ฝาก B/E หรือ P/N ที�นติิบคุคลตาม
กฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาใน
ต่างประเทศของนติิบคุคลดงักลา่ว) 
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 
(ไมร่วมถึงเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝากที�มีวตัถปุระสงค์
เพื�อการดําเนนิงานของกองทนุ และ
ทรพัย์สนิที�กองทนุได้รับโอน
กรรมสทิธิ�มาจากคู่สญัญาตาม 
reverse repo หรือ securities 
lending  หรือ derivatives)  

- ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 
45% เฉลี�ยในรอบปีบญัชี 
(หรือในรอบอายกุองทนุ
สําหรับกองทนุที�มีอายุ
โครงการ <1 ปี)  
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั
กองทนุที�อายโุครงการหรือ
อายสุญัญาคงเหลือ <6 
เดือน ทั �งนี �เฉพาะกองทนุที�มี
อายทุั �งโครงการหรืออายทุั �ง
สญัญา >1 ปี  
 
 
 
 

2 ทรพัย์สนิดงันี � 
2.1  B/E หรือ P/N ที�มีเงื�อนไขห้าม
เปลี�ยนมือแต่กองทนุได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวธีิการที�กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื�อนไขให้กองทนุ

ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 
25% 
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สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที�มีระยะเวลาการฝากเกิน 
12 เดือน  
2.3total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี � 
(ข้อนี �ไมใ่ช้กบัการลงทนุของ
กองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & 
hold ที�ลงทนุใน B/E P/N เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที�มี
อายไุมเ่กินอายกุองทนุ หรือรอบ
การลงทนุของกองทนุ หรือมีการ
ลงทนุใน derivatives เพื�อให้
ทรพัย์สนิดงักลา่วมีอายสุอดคล้อง
กบัอายกุองทนุ) 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
5 ตราสารดงันี � (total SIP) 

5.1  ตราสารที�ไม่ได้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัย์ซื �อขายใน SET และใน
ตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
5.2  ตราสารที�ไม่ได้ซื �อขายอยูใ่น
กระดานซื �อขายหลกัทรพัย์สําหรบัผู้
ลงทนุทั�วไปของ SET และของตลาด
ซื �อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
5.3  ตราสารที�ซื �อขายในกระดานซื �อ
ขายหลกัทรพัย์สําหรับผู้ลงทนุทั�วไป 
ซึ�งอยู่ระหวา่งแก้ไขเหตทีุ�อาจทําให้มี
การเพิกถอนตราสารดงักลา่วออก
จากการซื �อขายใน SET หรือใน 
ตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
5.4  ตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�ง
ทนุ หรือตราสาร Basel III (เฉพาะ
กองทนุ LHMSFL LHIP 
LHSMART LHPROP-I 
LHTPROPRMF LHJAP-E 
LHSMART-LTF และ LHPROP-A 
เพิ�มตราสารศกุกู) ที�ไม่ได้อยูใ่น
ระบบของ organized market 
หรือเทียบเท่า แต่ไม่รวม B/E และ 
P/N 

ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 
15% 
 

6 derivatives ดงันี � –ระบทุกุกองยกเว้น LHEQD-- 
6.1 hedging limit :  
การเข้าทําธุรกรรม  

ไม่เกินมลูค่าความเสี�ยงที�มีอยู่  
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derivatives ที�มี 
วตัถปุระสงค์เพื�อ 
 การลดความเสี�ยง 

 
 

-เฉพาะกองทนุ 
LHGROWTH- 
6.2  non-hedging 

limit :  

การเข้าทําธุรกรรม  

derivatives ที�    

มิใช่เพื�อการ 

ลดความเสี�ยง 

global 
exposure limit 

OTC derivatives 
limit 

6.2.1  กรณี
กองทนุไม่มีการ
ลงทนุแบบ
ซบัซ้อน1 
จํากดั net 
exposure ที�
เกิดจากการ
ลงทนุใน 
derivatives 
โดยต้องไม่เกนิ 
100% ของ 
NAV 

ไม่เกิน 25% ของ 
NAV 
(ไมใ่ช้กบัการลงทนุ
ของกองทนุดงันี � 
(1)  กองทนุรวมปิด 
(2)  กองทนุ buy & 
hold  
(3)  กองทนุที�มีการ
บริหารจดัการเพื�อ
ไม่ให้มคีวามเสี�ยง
ด้านสภาพคลอ่ง 
เช่น ได้จดัให้มี 
ข้อตกลงกบัคู่สญัญา
ในการล้างฐานะของ
สญัญาได้ทกุขณะ
ตามราคายตุิธรรม 
(fair value)) 

 
--เฉพาะกองทนุ LHFLRMF LHFL LHMSFL LHEQD LHGROWTH และ 
LHJAP-E เพิ�มเติมอตัราสว่นการลงทนุที�คํานวณตามประเภททรพัย์สนิ 
(product limit) ดงันี �-- 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 หนว่ย property ไม่เกิน 15% 
2 หนว่ย CIS ไม่เกิน 20% 

 
--เฉพาะกองทนุ LHIP เพิ�มเติมอตัราสว่นการลงทนุที�คํานวณตามประเภท
ทรพัย์สนิ (product limit) ดงันี �-- 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารทนุ ไม่เกิน 80% 
2 หนว่ย property ไม่เกิน 80% 
3 หนว่ย Infra ไม่เกิน 80% 

 
 
 
 
 

                                                           
1, รายละเอียดของการคาํนวณ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที�สํานกังานประกาศกําหนด 
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ส่วนที8 4 : อัตราส่วนการลงทุนที8คํานวณตามความมส่ีวนได้เสียในกิจการที8
ลงทนุ (concentration limit) 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
1 หุ้นของบริษทัรายใดรายหนึ�ง ทกุกองทนุรวมกนัภายใต้การ

จดัการของบริษทัจดัการต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษทัรวมกนั
<25% ของจํานวนสทิธิออก
เสียงทั �งหมดของบริษัทนั �น  

2 ตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ 

และ ตราสาร Basel III (เฉพาะ

กองทนุ LHMSFL LHIP 

LHSMART LHPROP-I 

LHTPROPRMF LHJAP-E 

LHSMART-LTF และ LHPROP-

A เพิ�มตราสารศกุกู) ของผู้ออก

รายใดรายหนึ�ง ไม่รวมถึงตราสาร

หนี �ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี � 

ภาครัฐต่างประเทศ) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่า
หนี �สนิรวม (total liability) ของ
ผู้ออกรายนั �น (ตามที�เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินลา่สดุ) 
หมายเหต:ุ มลูคา่หนี �สินรวม 
(total liability) ไม่ให้นบัรวม
รายการเจ้าหนี �การค้า รายได้
รับลว่งหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
และหนี �สนิของเจ้าหนี �ที�มี
ความเกี�ยวข้องกบับริษัท เช่น 
เงินกู้ ยืมจากกิจการที�เกี�ยวข้อง
กนั เป็นต้น 

3 หนว่ย CIS ของกองทนุใดกองทนุ
หนึ�ง 

ไม่เกิน 25% ของจํานวน

หน่วย CIS ทั �งหมดของ MF 

หรือกองทนุ CIS ต่างประเทศที�

ออกหน่วยนั �นเว้นแต่ได้รับความ

เหน็ชอบจากสํานกังาน โดย

ต้องเป็นหนว่ย CIS ของ

กองทนุที�จดัตั �งขึ �นใหมที่�มี

ขนาดเลก็ และมีการเสนอขาย

ต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง  

4 หนว่ย infra ของกองทนุใด 

กองทนุหนึ�ง 

ไม่เกิน 25% ของจํานวน 

หนว่ย infra ทั �งหมดของ
กองทนุ infra ที�ออกหน่วยนั �น 

5 หนว่ย property ของกองทนุใด
กองทนุหนึ�ง 

ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย 
property ทั �งหมดของกองทนุ 
property ที�ออกหนว่ยนั �น 

 
ส่วนที8 5 : การดําเนินการเมื8อทรัพย์สินที8ลงทนุขาดคุณสมบัตหิรือการลงทนุ
ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทนุ 
1. ในกรณีที�กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด แตต่่อมา
ทรพัย์สนิที�ลงทนุมีคณุสมบตัทีิ�เปลี�ยนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคณุสมบตัใิน
การเป็นทรพัย์สนิที�กองทนุสามารถลงทนุได้อีกต่อไปบริษทัจดัการจะ
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ดําเนินการดงัต่อไปนี � 
(1) จดัทํารายงานโดยระบรุายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อ จํานวน อตัราสว่นการ
ลงทนุและวนัที�ทรัพย์สนิขาดคณุสมบตัิ และจดัสง่รายงานตอ่สํานกังาน 
รวมทั �งจดัสง่ต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัที�เกิดกรณี
ดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ที�บริษทัจดัการ 
(2)จําหน่ายทรัพย์สนิที�ขาดคณุสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์
ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั ไม่เกนิกวา่ 90 วนันบัแต่วนัที�ทรัพย์สนินั �นขาด
คณุสมบตัิ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4. 
(3) เมื�อบริษทัจดัการสามารถจําหนา่ยทรพัย์สนิที�ขาดคณุสมบตัิ หรือทรพัย์สนิ
ที�ขาดคณุสมบตัิมีคณุสมบตัิเปลี�ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�
กําหนดแล้ว บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานข้อมลูเกี�ยวกบัชื�อ จํานวน 
อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว รวมถึงวนัที�ได้จําหน่ายทรัพย์สนินั �น
ออกไปหรือวนัที�ทรพัย์สนิมีการเปลี�ยนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแตก่รณี และจดัสง่
รายงานต่อสํานกังาน รวมทั �งจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดั
จากวนัที�เกดิกรณีดงักลา่ว 
2. ในกรณีที�ทรพัย์สนิในขณะที�กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทนุที�กําหนด แตต่่อมาการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุเป็น
เวลา 5 วนัทําการติดต่อกนัโดยมิได้เกิดจากการลงทนุเพิ�ม บริษทัจดัการจะ
ดําเนินการดงัต่อไปนี � 
(1) จดัทํารายงานโดยระบรุายละเอียดเกี�ยวกบัประเภท จํานวน อตัราสว่นการ
ลงทนุและวนัที�การลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ และจดัสง่รายงาน
ต่อสํานกังาน รวมทั �งจดัส่งต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนั
ทําการสดุท้ายของระยะเวลา 5 วนัทําการดงักลา่วตลอดจนจดัเก็บสําเนา
รายงานไว้ที�บริษทัจดัการ 
(2)ไม่ลงทนุเพิ�มเติมในทรัพย์สนิที�เกินอตัราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที�กําหนด 
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที�กําหนดภายในโอกาสแรกโดย
คํานึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั ไมเ่กินระยะเวลาดงันี �  เว้นแต่เป็น
กรณีตามข้อ 4. 
(ก) 30 วนันบัแต่วนัสิ �นรอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที�ไม่เป็นไปตามอตัราสว่น
การลงทนุที�คํานวณตามประเภททรพัย์สนิ สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝากตัzวแลกเงินหรือตัzวสญัญาใช้เงิน 
(ข) 90 วนันบัแต่วนัสดุท้ายของระยะเวลา 5 วนัทําการดงักลา่ว สําหรับกรณี
อื�นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (ก)เว้นแตก่รณีเป็นกองทนุรวมตลาดเงิน 
บริษทัจดัการจะดําเนินการแก้ไขภายใน 30 วนันบัแต่วนัสดุท้ายของ
ระยะเวลา 5 วนัทําการดงักลา่ว 
(4) เมื�อบริษทัจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที�
กําหนดแล้ว บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานข้อมลูเกี�ยวกบัชื�อ จํานวน 
อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วรวมถึงวนัที�สามารถแก้ไขให้เป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทนุแล้วแต่กรณี และจดัสง่รายงานต่อสํานกังาน รวมทั �ง
จดัสง่ต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัที�มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุนั �น 
(5) ในกรณีที�กองทนุมีหุ้นของบริษทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ
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ที�คํานวณตามความมีสว่นได้เสียในกิจการที�ลงทนุ (concentration limit) 
ตามที�กําหนดในอตัราสว่นการลงทนุนี � นอกจากการปฏิบตัติาม(1) (2) (3) 
และ (4) แล้ว บริษัทจดัการจะดําเนนิการดงัต่อไปนี � 
(ก) งดเว้นการใช้สทิธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที�เกินอตัราสว่นการลงทนุ  เว้น
แตก่รณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 
(ข) ลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือยื�นคําขอผอ่นผนั
การทําคําเสนอซื �อ ในกรณีที�ทรัพย์สนิเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการ
ได้มาซึ�งหุ้นของบริษัทดงักลา่วเป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษทันั �นจนถึงหรือข้ามจดุที�ต้องทําคําเสนอซื �อ   
3. ในกรณีที�กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที�กําหนดแต่
ต่อมามีกรณีดงัต่อไปนี � จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ 
บริษทัจดัการจะปฏิบตัติามข้อ 2. โดยอนโุลม  
(1) กรณีที�กองทนุมีการลงทนุหรือได้สทิธิจากการเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ตาม
สดัสว่นที�มีอยูเ่ดมินั �น 
(2) กรณีที�กองทนุได้รับทรัพย์สนิมาจากการบริจาค  
4. ในกรณีที�มีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจํุาเป็นอื�นใดทําให้บริษัทจดัการไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ไขเพื�อให้การลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในข้อ 1.(2) 
หรือข้อ 2.(3) หรือบริษทัจดัการมีความเหน็วา่การดําเนนิการดงักลา่วจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทนุ บริษทัจดัการอาจใช้ดลุยพินิจดําเนินการตามความ
เหมาะสมโดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั และจะสง่รายงาน
เกี�ยวกบัการดําเนนิการของบริษทัจดัการในเรื�องดงักลา่วต่อสํานกังาน ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุและผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาที�
ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ทั �งนี �ในการจดัสง่รายงานให้กบัผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุบริษทัจดัการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเวบ็ไซต์
ของบริษัทจดัการ 
ส่วนที8 6 : การดําเนินการเมื8อการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีที�กองทนุมีสดัสว่นการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตาม 
การจดัแบง่ประเภทของกองทนุบริษัทจดัการต้องดําเนินการดงัต่อไปนี � 
(1) จดัทํารายงานเกี�ยวกบัการลงทนุที�ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ  
พร้อมทั �งเหตผุลที�ทําให้มีการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ และจดัสง่
รายงานต่อสํานกังานรวมทั �งจดัสง่ต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการ 
ถดัจากวนัที�ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงาน 
ไว้ที�บริษทัจดัการ 
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สดัสว่นการลงทนุของกองทนุเป็นไปตามนโยบาย 
การลงทนุ หรือดําเนนิการเปลี�ยนแปลงประเภทของกองทนุ  ทั �งนี � ตาม 
หลกัเกณฑ์ที�กําหนดในข้อ 2. 
2. ในกรณีที�การลงทนุของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตาม 
การจดัแบง่ประเภทของกองทนุ บริษทัจดัการจะดําเนินการแก้ไขสดัสว่น 
การลงทนุของกองทนุรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วนั 
นบัแต่วนัที�สดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ  
เว้นแต่บริษัทจดัการจะได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้เปลี�ยนแปลงประเภท 
ของกองทนุรวมภายในกําหนดเวลาดงักลา่ว 
ในการเปลี�ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึ�ง บริษทัจดัการจะ 
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จดัให้มีวธีิการในการให้สทิธิแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมในการที�จะออกจาก 
กองทนุรวมก่อนที�การเปลี�ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมีผลใช้บงัคบั 
โดยวิธีการดงักลา่วมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทนุ   
รวมทั �งเมื�อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทนุให้เปลี�ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมแล้ว 
บริษทัจดัการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุจาก 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายจนกวา่การเปลี�ยนแปลงดงักลา่วจะมีผลใช้บงัคบั และ 
ในกรณีที�ครบกําหนด 90 วนันบัแต่วนัที�สดัสว่นการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบาย 
การลงทนุ แต่การเปลี�ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมยงัไม่มีผลใช้บงัคบั  
บริษทัจดัการจะไม่เสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนั �นเพิ�มเติม 
 
--เฉพาะกองทนุ LHMM-- 
ส่วนที8 1 : อัตราส่วนการลงทุนที8คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit) 
ตอนที8 1.1 : อัตราส่วนการลงทนุสาํหรับกองทนุทั8วไป 
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 
แตตํ่�ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 
 

3 หนว่ย CIS ที�เป็นกองทนุรวมตลาด
เงิน.ในประเทศ 

ไม่เกิน 10% 

 หนว่ย CIS ที�เป็นกองทนุรวมตลาด
เงินต่างประเทศ 

ไม่เกิน 10% 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก 
(ไมร่วมเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที�มีวตัถปุระสงค์เพื�อการ
ดําเนินงานของกองทนุ) 
 

ไม่เกิน 15% (หรือไม่
เกิน 10% เมื�อเป็นการ
ลงทนุในตา่งประเทศ
หรือผู้มีภาระผกูพนัมี
ภมูิลําเนาอยู่
ต่างประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale) 

5 ตราสารหรือสญัญาดงันี � 
5.1  ตราสารหนี �ที�อยูใ่นระบบของ 
organized market หรือเทียบเทา่ 
5.2  reverse repo 
5.3  OTC derivatives 

ไม่เกินอตัราดงันี � 
แล้วแต่อตัราใดจะสงู
กวา่ 
(1)  10%  หรือ 
(2)  นํ �าหนกัของ
ทรพัย์สนิที�ลงทนุ 
ใน benchmark + 5% 

6 ตราสารอื�นใดนอกจากข้อ 1 -ข้อ 5 ไม่เกิน 5% 
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ส่วนที8 2 : อัตราส่วนการลงทุนที8คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษทั 
ทกุบริษัทที�อยู่ในกลุม่กิจการ 
เดียวกนัหรือการเข้าเป็นคู่สญัญา 
ในธุรกรรมทางการเงินกบับริษทั 
ดงักลา่ว  
 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ�ง 
ดงันี � แล้วแต่อตัราใดจะ 
สงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)นํ �าหนกัของทรัพย์สนิ 
ที�ลงทนุใน benchmark  
+ 10%  

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในderivatives on organized exchange ไม่มี
ข้อกําหนดเกี�ยวกบั group limit ของคู่สญัญา 
 
ส่วนที8 3 : อัตราส่วนการลงทุนที8คํานวณตามประเภททรัพย์สิน 
(product limit) 
 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก 
B/E หรือ P/N ที�นติิบคุคลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนติิบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สั�ง
จ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี � 
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที�มี
กฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ �น 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื�อที�อยู่
อาศยั 
(ไมร่วมถึงเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝากที�มีวตัถปุระสงค์เพื�อ
การดําเนนิงานของกองทนุ และ
ทรพัย์สนิที�กองทนุได้รับโอนกรรมสทิธิ�

มาจากคู่สญัญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending  หรือ 
derivatives)  

- ทกุประเภทรวมกนัไม่
เกิน 45% เฉลี�ยในรอบปี
บญัชี (หรือในรอบอายุ
กองทนุสําหรับกองทนุที�มี
อายโุครงการ <1 ปี)  
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั
กองทนุที�อายโุครงการ
หรืออายสุญัญาคงเหลือ 
<6 เดือน ทั �งนี �เฉพาะ
กองทนุที�มีอาย ุ
ทั �งโครงการหรืออายทุั �ง
สญัญา >1 ปี  
 
 
 
 

2 ทรพัย์สนิดงันี � 
2.1  B/E หรือ P/N ที�มีเงื�อนไขห้าม
เปลี�ยนมือแต่กองทนุได้ดําเนินการให้
มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที�กฎหมายกําหนด หรือ
มีเงื�อนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได้ 
2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที�มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 

ทกุประเภทรวมกนัไม่
เกิน 25% 
 



42 
 

หวัข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ เหตุผล 

เดือน  
2.3total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี � 
(ข้อนี �ไมใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุ
รวมปิด และกองทนุ buy & hold ที�
ลงทนุใน B/E P/N เงินฝากหรือตรา
สารเทียบเท่าเงนิฝากที�มีอายไุม่เกิน
อายกุองทนุ หรือรอบการลงทนุของ
กองทนุ หรือมีการลงทนุใน 
derivatives เพื�อให้ทรพัย์สนิดงักลา่ว
มีอายสุอดคล้องกบัอายุกองทนุ) 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
5 ตราสารดงันี � (total SIP) 

5.1 ตราสารหนี �ที�ไม่ได้อยูใ่นระบบของ 
organized market หรือเทียบเทา่  
แต่ไม่รวม B/E และ P/N 

ทกุประเภทรวมกนัไม่
เกิน 15% 
 

6 หนว่ย CIS ที�เป็นกองทนุรวมตลาดเงิน
ในประเทศ 

ไม่เกิน 20% 

7 derivatives ดงันี � 
 7.1  hedging limit :  

       การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที�มี 
       วตัถุประสงค์เพื�อการลดความเสี�ยง 

ไม่เกินมลูค่า
ความเสี�ยงที�มี
อยู่  

 
ส่วนที8 4 : อัตราส่วนการลงทุนที8คํานวณตามความมส่ีวนได้เสียในกิจการที8
ลงทนุ (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

1 ตราสารหนี �ของผู้ออกรายใดรายหนึ�ง 
(ไมร่วมถึงตราสารหนี �ภาครัฐไทยหรือ
ตราสารหนี �ภาครัฐต่างประเทศ) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่า
หนี �สนิรวม (total liability) 
ของผู้ออกรายนั �น (ตามที�
เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
ลา่สดุ) 
หมายเหต:ุ มลูคา่หนี �สิน
รวม (total liability) ไม่ให้
นบัรวมรายการเจ้าหนี �
การค้า รายได้รบัลว่งหน้า 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และ
หนี �สนิของเจ้าหนี �ที�มี
ความเกี�ยวข้องกบับริษทั 
เช่น เงินกู้ ยืมจากกิจการ 
ที�เกี�ยวข้องกนั เป็นต้น 

2 หนว่ย CIS ที�เป็นกองทนุรวมตลาดเงิน
ของกองทนุใดกองทนุหนึ�ง 

ไม่เกิน 25% ของจํานวน
หน่วย CIS ที�เป็นกองทนุ
รวมตลาดเงินทั �งหมด 



43 
 

หวัข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ เหตุผล 

ของ MF หรือกองทนุ CIS 
ที�เป็นกองทนุรวมตลาด
เงินต่างประเทศที�ออก
หน่วยนั �นเว้นแต่ได้รับ 
ความเห็นชอบจาก
สํานกังาน โดยต้องเป็น
หนว่ย CIS ที�เป็นกองทนุ
รวมตลาดเงินของกองทุน
ที�จดัตั �งขึ �นใหมที่�มีขนาด
เลก็ และมีการเสนอขาย
ต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง  

 
ส่วนที8 5 : การดําเนินการเมื8อการลงทนุไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที8 
กําหนด 
ในกรณีที�บริษทัจดัการได้ลงทนุในทรัพย์สนิเพื�อกองทนุรวมตลาดเงิน โดยมี
อายเุฉลี�ยของทรัพย์สนิที�ลงทนุซึ�งได้จากการคํานวณคา่ตามมาตรฐานสากล
ไม่เกินกวา่92 วนัตามที�สํานกังานกําหนด แตต่่อมาอายเุฉลี�ยของทรพัย์สนิที�
ลงทนุดงักลา่วไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดดงักลา่วตดิต่อกนัเป็น
ระยะเวลา 5 วนัทําการโดยไม่ได้เกิดจากการลงทนุเพิ�มให้บริษัทจดัการปฏิบตัิ
ดงัต่อไปนี � 
(1) จดัทํารายงาน โดยระบอุายเุฉลี�ยของทรัพย์สนิที�ลงทนุดงักลา่วของกองทนุ
รวม และสาเหตทีุ�ไม่สามารถดํารงอายเุฉลี�ยของทรพัย์สนิที�ลงทนุดงักลา่ว
ตามที�กําหนดรวมทั �งจดัส่งต่อสํานกังานและผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ
รวมภายในวนัทําการถดัจากวนัสดุท้ายของระยะเวลา 5 วนัทําการดงักลา่ว 
ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานดงักลา่วไว้ที�บริษัทจดัการ 
(2) ดําเนินการแก้ไขให้อายเุฉลี�ยของทรพัย์สนิที�ลงทนุดงักลา่ว ณ ขณะใด
ขณะหนึ�งเหลือไม่เกิน 92 วนั ภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถงึประโยชน์ของ 
ผู้ลงทนุเป็นสําคญั แตต้่องไม่เกิน 30 วนันบัแตว่นัสดุท้ายของระยะเวลา 5 วนั
ทําการดงักลา่ว  เว้นแต่เป็นกรณีตามวรรคหนึ�ง (2) วรรคสอง 
ในกรณีที�มีเหตสุดุวสิยัหรือเหตจํุาเป็นอื�นใดทําให้บริษัทจดัการไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ไขเพื�อให้การลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในวรรคหนึ�ง 
(2) วรรคหนึ�ง หรือบริษทัจดัการมีความเหน็ว่าการดําเนนิการดงักลา่วจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทนุ บริษทัจดัการสามารถใช้ดลุยพนิิจดําเนินการตาม
ความเหมาะสมได้โดยต้องคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั และต้อง
สง่รายงานเกี�ยวกบัการดําเนินการของบริษัทจดัการในเรื�องดงักลา่วต่อ
สํานกังาน ผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมก่อนครบ
ระยะเวลาที�ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว  ทั �งนี � ในการจดัสง่
รายงานดงักลา่วให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุ บริษทัจดัการสามารถดําเนินการโดย
วธีิการเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการแทนได้  
(3)จดัทํารายงานเมื�อบริษทัจดัการสามารถแก้ไขอายเุฉลี�ยของทรัพย์สนิที�
ลงทนุดงักลา่วได้ โดยให้ระบอุายเุฉลี�ยของทรัพย์สนิที�ลงทนุดงักลา่วของ
กองทนุรวมและวนัที�สามารถแก้ไขได้ และดําเนนิการตามวรรคหนึ�ง (1) โดย
อนโุลม 
ในระหวา่งที�บริษัทจดัการไม่สามารถแก้ไขอายเุฉลี�ยของทรัพย์สนิที�ลงทนุ
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ดงักลา่วให้เป็นไปตามที�กําหนด ให้บริษทัจดัการปฏบิตัิให้ครบถ้วนดงัต่อไปนี �  
ทั �งนี � โดยไมต้่องคํานึงวา่ระยะเวลาตามวรรคหนึ�ง (2) ได้ลว่งพ้นไปแล้วหรือไม ่
1.จดัทํารายงานเมื�ออายเุฉลี�ยของทรัพย์สนิที�ลงทนุดงักลา่ว ณ ขณะใด
ขณะหนึ�งเกินกวา่ 4 เดือน และทกุครั �งที�เพิ�มขึ �นเกนิ 1 เดือน ตามลําดบั โดย
รายงานดงักลา่วให้มีสาระสําคญัตามวรรคหนึ�ง (1) โดยอนโุลม 
2.  ดําเนินการตามวรรคหนึ�ง (1) โดยอนโุลม 
ส่วนที8 6 : การดําเนินการเมื8อทรัพย์สินที8ลงทนุขาดคุณสมบัตหิรือการลงทนุ
ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทนุ 
1. ในกรณีที�กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด แตต่่อมา
ทรพัย์สนิที�ลงทนุมีคณุสมบตัทีิ�เปลี�ยนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคณุสมบตัใิน
การเป็นทรพัย์สนิที�กองทนุสามารถลงทนุได้อีกต่อไปบริษทัจดัการจะ
ดําเนินการดงัต่อไปนี � 
(1) จดัทํารายงานโดยระบรุายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อ จํานวน อตัราสว่นการ
ลงทนุและวนัที�ทรัพย์สนิขาดคณุสมบตัิ และจดัสง่รายงานตอ่สํานกังาน 
รวมทั �งจดัสง่ต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัที�เกิดกรณี
ดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ที�บริษทัจดัการ 
(2)จําหน่ายทรัพย์สนิที�ขาดคณุสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์
ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั ไม่เกนิกวา่ 90 วนันบัแต่วนัที�ทรัพย์สนินั �นขาด
คณุสมบตัิ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4. 
(3) เมื�อบริษทัจดัการสามารถจําหนา่ยทรพัย์สนิที�ขาดคณุสมบตัิ หรือทรพัย์สนิ
ที�ขาดคณุสมบตัิมีคณุสมบตัเิปลี�ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�
กําหนดแล้ว บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานข้อมลูเกี�ยวกบัชื�อ จํานวน 
อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว รวมถึงวนัที�ได้จําหน่ายทรัพย์สนินั �น
ออกไปหรือวนัที�ทรพัย์สนิมีการเปลี�ยนแปลงคณุสมบตัิ แล้วแตก่รณี และจดัสง่
รายงานต่อสํานกังาน รวมทั �งจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดั
จากวนัที�เกดิกรณีดงักลา่ว 
2. ในกรณีที�ทรพัย์สนิในขณะที�กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทนุที�กําหนด แต่ต่อมาการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุเป็น
เวลา 5 วนัทําการติดต่อกนัโดยมิได้เกิดจากการลงทนุเพิ�ม บริษทัจดัการจะ
ดําเนินการดงัต่อไปนี � 
(1) จดัทํารายงานโดยระบรุายละเอียดเกี�ยวกบัประเภท จํานวน อตัราสว่นการ
ลงทนุและวนัที�การลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ และจดัสง่รายงาน
ต่อสํานกังาน รวมทั �งจดัส่งต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนั
ทําการสดุท้ายของระยะเวลา 5 วนัทําการดงักลา่วตลอดจนจดัเก็บสําเนา
รายงานไว้ที�บริษทัจดัการ 
(2)ไม่ลงทนุเพิ�มเติมในทรัพย์สนิที�เกินอตัราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที�กําหนด 
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที�กําหนดภายในโอกาสแรกโดย
คํานึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั ไมเ่กินระยะเวลาดงันี �  เว้นแต่เป็น
กรณีตามข้อ 4. 
(ก) 30 วนันบัแต่วนัสิ �นรอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที�ไม่เป็นไปตามอตัราสว่น
การลงทนุที�คํานวณตามประเภททรพัย์สนิ สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝากตัzวแลกเงินหรือตัzวสญัญาใช้เงิน 
(ข) 90 วนันบัแต่วนัสดุท้ายของระยะเวลา 5 วนัทําการดงักลา่ว สําหรับกรณี
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อื�นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (ก)เว้นแตก่รณีเป็นกองทนุรวมตลาดเงิน 
บริษทัจดัการจะดําเนินการแก้ไขภายใน 30 วนันบัแต่วนัสดุท้ายของ
ระยะเวลา 5 วนัทําการดงักลา่ว 
(4) เมื�อบริษทัจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที�
กําหนดแล้ว บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานข้อมลูเกี�ยวกบัชื�อ จํานวน 
อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วรวมถึงวนัที�สามารถแก้ไขให้เป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทนุแล้วแต่กรณี และจดัสง่รายงานต่อสํานกังาน รวมทั �ง
จดัสง่ต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัที�มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุนั �น 
(5) ในกรณีที�กองทนุมีหุ้นของบริษทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ
ที�คํานวณตามความมีสว่นได้เสียในกิจการที�ลงทนุ (concentration limit) 
ตามที�กําหนดในอตัราสว่นการลงทนุนี � นอกจากการปฏิบตัติาม(1) (2) (3) 
และ (4) แล้ว บริษัทจดัการจะดําเนนิการดงัต่อไปนี � 
(ก) งดเว้นการใช้สทิธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที�เกินอตัราสว่นการลงทนุ  เว้น
แตก่รณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 
(ข) ลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือยื�นคําขอผอ่นผนั
การทําคําเสนอซื �อ ในกรณีที�ทรัพย์สนิเป็นหุ้นของบริษทัจดทะเบียน และการ
ได้มาซึ�งหุ้นของบริษัทดงักลา่วเป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษทันั �นจนถึงหรือข้ามจดุที�ต้องทําคําเสนอซื �อ   
3. ในกรณีที�กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที�กําหนดแต่
ต่อมามีกรณีดงัต่อไปนี � จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ 
บริษทัจดัการจะปฏิบตัติามข้อ 2. โดยอนโุลม  
(1) กรณีที�กองทนุมีการลงทนุหรือได้สทิธิจากการเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ตาม
สดัสว่นที�มีอยูเ่ดมินั �น 
(2) กรณีที�กองทนุได้รับทรัพย์สนิมาจากการบริจาค  
4. ในกรณีที�มีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจํุาเป็นอื�นใดทําให้บริษัทจดัการไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ไขเพื�อให้การลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในข้อ 1.(2) 
หรือข้อ 2.(3) หรือบริษทัจดัการมีความเหน็วา่การดําเนนิการดงักลา่วจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทนุ บริษทัจดัการอาจใช้ดลุยพินิจดําเนินการตามความ
เหมาะสมโดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั และจะสง่รายงาน
เกี�ยวกบัการดําเนนิการของบริษทัจดัการในเรื�องดงักลา่วต่อสํานกังาน ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุและผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาที�
ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ทั �งนี �ในการจดัสง่รายงานให้กบัผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุบริษทัจดัการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเวบ็ไซต์
ของบริษัทจดัการ 
ส่วนที8 7 : การดําเนินการเมื8อการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีที�กองทนุมีสดัสว่นการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตาม 
การจดัแบง่ประเภทของกองทนุบริษัทจดัการต้องดําเนินการดงัต่อไปนี � 
(1) จดัทํารายงานเกี�ยวกบัการลงทนุที�ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ  
พร้อมทั �งเหตผุลที�ทําให้มีการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ และจดัสง่
รายงานต่อสํานกังานรวมทั �งจดัสง่ต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการ 
ถดัจากวนัที�ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงาน 
ไว้ที�บริษทัจดัการ 



46 
 

หวัข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ เหตุผล 

(2) ดําเนินการแก้ไขให้สดัสว่นการลงทนุของกองทนุเป็นไปตามนโยบาย 
การลงทนุ หรือดําเนนิการเปลี�ยนแปลงประเภทของกองทนุ  ทั �งนี � ตาม 
หลกัเกณฑ์ที�กําหนดในข้อ 2. 
2. ในกรณีที�การลงทนุของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตาม 
การจดัแบง่ประเภทของกองทนุ บริษทัจดัการจะดําเนินการแก้ไขสดัสว่น 
การลงทนุของกองทนุรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วนันบัแต่
วนัที�สดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ เว้นแต่
บริษทัจดัการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทนุให้เปลี�ยนแปลงประเภทของ 
กองทนุรวมภายในกําหนดเวลาดงักลา่ว 
ในการเปลี�ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึ�ง บริษทัจดัการ 
จะจดัให้มีวิธีการในการให้สทิธิแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดมิในการที�จะออกจาก 
กองทนุรวมก่อนที�การเปลี�ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมีผลใช้บงัคบั 
โดยวิธีการดงักลา่วมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทนุ   
รวมทั �งเมื�อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทนุให้เปลี�ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมแล้ว 
บริษทัจดัการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุจาก 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายจนกวา่การเปลี�ยนแปลงดงักลา่วจะมีผลใช้บงัคบั  
และในกรณีที�ครบกําหนด 90 วนันบัแต่วนัที�สดัสว่นการลงทนุไม่เป็นไปตาม 
นโยบายการลงทนุ แตก่ารเปลี�ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมยงัไมม่ีผล 
ใช้บงัคบั บริษทัจดัการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนั �นเพิ�มเติม 

20. ข้อกําหนดอื�น ๆ 
--ยกเว้นกองทนุ 
LHIP LHSMART 
LHPROP-A และ 
LHSMART-LTF-- 

ตดัหวัข้อย่อย “ตวัชี �วดัของกองทนุ” จากข้อ 20. 
 

ย้ายหวัข้อย่อย “ตวัชี �วดัของกองทนุ” ไปอยู่ข้อ 3.9 ย้ายหวัข้อตามรูปแบบ
ของระบบ OFAM 

ส่วนข้อผูกพัน 
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1. บริษัทจดัการ (5) การดําเนนิการอื�น ๆ 
(5.3) จดัทํารายงานทกุรอบปีบญัชี................... 
 
 
 
 
 
 
(5.4) จดัทํารายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือน......... 

(5) การดําเนนิการอื�น ๆ 
(5.3) จดัทํารายงานทกุรอบปีบญัชี................... 
เพิ�มข้อความ 
ทั �งนี � บริษัทจดัการสงวนสทิธิที�จะเผยแพร่รายงานทกุรอบปีบญัชีเพื�อแสดง
ข้อมลูเกี�ยวกบักองทนุของรอบปีบญัชีดงักลา่วบนเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
http://www.lhfund.co.th และ/หรือช่องทางอื�นใดที�สํานกังานประกาศ
กําหนดเพิ�มเติมในอนาคต และให้ถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว โดยบริษทัจดัการจะประกาศให้ทราบลว่งหน้า 
(5.4) จดัทํารายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือน......... 
เพิ�มข้อความ 
ทั �งนี � บริษัทจดัการสงวนสทิธิที�จะเผยแพร่รายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือน
ของรอบปีบญัชีหรือปีปฏทินิเพื�อแสดงข้อมลูเกี�ยวกบักองทนุของรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนนั �น บนเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
http://www.lhfund.co.th และ/หรือช่องทางอื�นใดที�สํานกังานประกาศ
กําหนดเพิ�มเติมในอนาคต และให้ถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว โดยบริษทัจดัการจะประกาศให้ทราบลว่งหน้า 

เพื�อให้เกดิความ
ยืดหยุน่ในการจดัสง่
รายงานให้ผู้ถือหน่วย
ลงทนุ (ตามประกาศ
สํานกังานกลต. ที� สน. 
87/2558) 
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