
ประกาศ 
บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  

เลขที� 011/2560 

เรื�อง ขอแจ้งการแก้ไขเพิ�มเตมิโครงการจัดการกองทนุรวมจาํนวน 31 กองทนุ 

 
1) กองทนุเปิด แอล เอช ตลาดเงิน 17) กองทนุเปิด แอล เอช โกรท  
2) กองทนุเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี �ยงชีพ 18) กองทนุเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟลก็ซิเบิ �ล  
3) กองทนุเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิ �ลเพื�อการเลี �ยงชีพ 19) กองทนุเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี � พลสั I  
4) กองทนุเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิ �ล 20) กองทนุเปิด แอล เอช เจแปน - E  
5) กองทนุเปิด แอล เอช อินคมั พลสั 21) กองทนุเปิด แอล เอช สมาร์ท อินคมั  
6) กองทนุเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี � 22) กองทนุเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี � 3 เดือน 1  
7) กองทนุเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี � เพื�อการเลี �ยงชีพ 23) กองทนุเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี � 3 เดือน 2  
8) กองทนุเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี � พลสั A 24) กองทนุเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี � 3 เดือน 3 
9) กองทนุเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว 25) กองทนุเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี � 3 เดือน 4  
10) กองทนุเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว 26) กองทนุเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี � 6 เดือน 4  
11) กองทนุเปิด แอล เอช ตราสารหนี � โรลโอเวอร์ 3เดือน2 27) กองทนุเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี � 6 เดือน 6  
12) กองทนุเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี � 28) กองทนุเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี � 6 เดือน 7  
13) กองทนุเปิด แอล เอช ตราสารหนี �ระยะสั �น พลสั 29) กองทนุเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี � 6 เดือน 8  
14) กองทนุเปิด แอล เอช ตราสารหนี � 30) กองทนุเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี � 6 เดือน 10  
15) กองทนุเปิด แอล เอช หุ้นปันผล 31) กองทนุเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี � แอนด์ อินฟราสตรัค

เจอร์ เฟลก็ซิเบิ �ล (“กองทนุ”) 16) กองทนุเปิด แอล เอช พนัธบตัร  
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (“บริษัทจดัการ”) ในฐานะผู้บริหารและจดัการกองทนุรวม 

31 กองทนุ ดงักลา่วข้างต้น (“กองทนุ”) นั �น 

บริษัทจดัการขอเรียนแจ้งให้ทราบวา่บริษัทจดัการได้แก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมจํานวน 31 กองทนุ ซึ�งได้

รับคํารับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ และได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ (“สาํนกังาน”) เมื�อวนัที� 11 พฤษภาคม 2560 โดยสรุปสาระสาํคญัของการแก้ไขเพิ�มเติม ดงันี � 

1. แก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการเพื�อให้เป็นไปตามประกาศ ที� ทน. 55/2559 เรื�อง การลงทนุของกองทนุ (ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 

20 ธันวาคม 2559 และ ประกาศที� ทน. 14/2560 เรื�อง การลงทนุของกองทนุ (ฉบบัที� 4) ลงวนัที� 20 กุมภาพนัธ์ 2560 

โดยแก้ไขเพิ�มเติมเกี�ยวกับ คําจํากัดความ ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นที�จะ

ลงทนุในประเทศ และตา่งประเทศ และอตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื�น เพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ

รวมในประเทศ และตา่งประเทศ 

 

2. ปรับปรุงข้อมลูโครงการในเรื�องคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้สั�งซื �อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

จากเดิม เป็นอตัราที�ยงัไมไ่ด้รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดในทํานองเดียวกนั เปลี�ยนเป็น อตัราที�

รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดในทํานองเดียวกัน เพื�อให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงาน



คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที� สน. 61/2559 เรื�อง หนงัสือชี �ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ

กองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุทั�วไป กองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุที�มิใช่รายยอ่ย และกองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั (ฉบบัที� 

3) ลงวนัที� 27 ธนัวาคม 2559  
 

3. แก้ไขเรื�องค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) โดยจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ

สบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุสาํหรับการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ 
 

4. กองทนุรวมประเภทกองทนุเพื�อผู้ลงทนุที�มิใช่รายยอ่ยจํานวน 9 กองทนุเพิ�มคําวา่ “ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย” ตอ่ท้ายชื�อ

กองทนุรวมประเภทกองทนุเพื�อผู้ลงทนุที�มิใช่รายย่อย เพื�อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทน. 

35/2560 เรื�อง การจดัตั �งกองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุทั�วไปและเพื�อผู้ลงทนุที�มิใช่รายย่อย และการเข้าทําสญัญารับจดัการ

กองทนุสว่นบคุคล (ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 16 มีนาคม 2560  
 

5. แก้ไขที�อยูผู่้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์  จํากดั (มหาชน) โดยมีรายละเอียด ดงันี � 

เดิม ใหม่ 

ที�อยู ่: อาคาร 2 ชั�น 3 เลขที� 1060 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 

แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 

 

สถานที�เก็บรักษาทรัพยสิ์นกองทุนรวม :  

ธนาคารไทยพาณิชย ์ จาํกดั (มหาชน)  อาคาร 2 ชั�น 3 
เลขที� 1060 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราช
เทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 

ที�อยู ่: ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) อาคารจี ทาว

เวอร์แกรนด ์พระราม 9 ชั�น 17 เลขที� 9 ถนนพระราม 9 

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

สถานที�เก็บรักษาทรัพยสิ์นกองทุนรวม :  

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) อาคารจี ทาวเวอร์แก
รนด ์พระราม 9 ชั�น 17 เลขที� 9 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ย
ขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

ทั �งนี � การแก้ไขโครงการดงักลา่วมีผลตั �งแต่วนัที� 17 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป บริษัทจดัการขอเรียนให้ทราบว่าการ

แก้ไขเพิ�มเติมโครงการในครั �งนี �เพื�อให้เป็นไปตามประกาศ และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม โดยผู้

ถือหน่วยลงทนุสามารถดรูายละเอียดการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการได้ที�เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.lhfund.co.th และหาก

ทา่นต้องการสอบถามข้อมลูเพิ�มเติมกรุณาติดตอ่ฝ่ายเครือขา่ยธนาคารและสถาบนั โทร. 02-286-3484 และ 02-679-2155   

 

ประกาศ ณ วนัที� 29 พฤษภาคม 2560 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการของกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) 
 

ส่วนโครงการ 

หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ เหตุผล 

คําจํากดัความ คําจํากดัความของแต่ละกองทุน อาทิเช่น 

- โครงการ หมายถึง ........................... 

- กองทนุรวมหรือกองทนุหรือกองทุนเปิด หมายถึง...... 

เป็นต้น 

 

--ตดัคําจํากดัความ-- 

- organized market หมายถึง ศนูย์กลางที�จดัช่องทางการ

สื�อสารระหว่างผู้ ค้าเพื�อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื �อขายตรา

สารระหวา่งกนัได้ รวมทั �งให้ข้อมลูต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบัตราสาร

นั �น 

 

 

 

 

 

--แก้ไขคําจํากดัความ-- 

เดิม 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง ทรัพย์สิน

ดงันี � 

1. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก 

อิสลามหรือตราสารอื�นที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบั 

เงินฝาก  

2. สลากออมทรัพย์ที�ออกตามกฎหมายวา่ด้วย 

ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษที�ออกตามกฎหมายว่าด้วย 

ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงิน

ประเภทสลากออมสินพิเศษ) 

คําจํากดัความของแต่ละกองทุน อาทิเช่น 

- โครงการ หมายถึง ........................... 

- กองทนุรวมหรือกองทนุหรือกองทุนเปิด หมายถึง........ 

เป็นต้น 

 

--เพิ�มคําจํากดัความ-- 

- แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอ

ขายหลกัทรัพย์ 

- Regulated market หมายถึง ศนูย์กลางที�จดัช่องทางการ

สื�อสารระหว่างผู้ ค้าเพื�อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื �อขายตรา

สารระหวา่งกนัได้ รวมทั �งให้ข้อมลูต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบัตราสาร

นั �น โดยศนูย์กลางดงักล่าวอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของ

ทางการหรือหน่วยงานที�ทําหน้าที�กํากบัดูแลด้านหลกัทรัพย์

หรือตราสารที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบัหลกัทรัพย์ 

 

--แก้ไขคําจํากดัความ-- 

ใหม่ 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง ทรัพย์สิน

ดงันี � 

1. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก 

อิสลามหรือตราสารอื�นที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบั 

เงินฝาก  

2. สลากออมทรัพย์ที�ออกตามกฎหมายวา่ด้วย 

ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษที�ออกตามกฎหมายว่าด้วย 

ธนาคารออมสิน 

 

เพื�อให้เป็นไป

ตามประกาศ

คณะกรรมการ

ตลาดทุน ที� 

ทน. 55/2559 

และ ทน.

14/2560 

3.13. ประเภท

ของหลกัทรัพย์

หรือทรัพย์สินอื�น 

หรือการหาดอก

ผลโดยวิธีอื�นที�จะ

ลงทนุ 

แก้ไขหลกัทรัพย์ที�จะลงทุน ดงันี � 

ส่วนที� 1 : ………….. 

ฝั�งหลกัทรัพย์ในประเทศ 

2. คณุสมบติัของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทุน 

2.1 - 2.3 ............................. 

 

 

แก้ไขหลกัทรัพย์ที�จะลงทุน ดงันี � 

ส่วนที� 1 : ………….. 

ฝั�งหลกัทรัพย์ในประเทศ 

2. คณุสมบติัของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทุน 

2.1 - 2.3 ............................. 

--เพิ�มเติม-- 

2.4  ในกรณีที�เป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที�ออกตราสาร

เพื�อให้เป็นไป

ตามประกาศ

คณะกรรมการ

ตลาดทุน ที� 

ทน. 55/2559 

และ ทน.

14/2560 
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หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ เหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝั�งหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

2. คณุสมบติัของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทุน 

2.1 - 2.3 ............................. 

--ไม่มี-- 

 

 

 

 

 

ดงักล่าวเพื�อชําระหนี �การค้า  B/E หรือ P/N ดงักล่าวต้องมี 

การรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี �  

2.4.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิต 

ฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

2.4.2  ธนาคารออมสิน  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

2.4.4  ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

แห่งประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8  สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานอง 

เดียวกบัผู้ รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทั �งนี � การอาวลัหรือการรับรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลั

หรือการรับรองผู้สั�งจ่ายหรือผู้ออกตั�ว ทั �งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี �ย (ถ้ามี) ตามที�ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

ฝั�งหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

2.4  ในกรณีที�เป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที�ออกตราสาร

ดงักล่าวเพื�อชําระหนี �การค้า  B/E หรือ P/N ดงักล่าวต้องมี 

การรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี �  

2.4.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิต 

ฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

2.4.2  สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานอง 

เดียวกบัผู้ รับฝากตาม 2.4.1 

ทั �งนี � การอาวลัหรือการรับรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลั

หรือการรับรองผู้สั�งจ่ายหรือผู้ออกตั�ว ทั �งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี �ย (ถ้ามี) ตามที�ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

 

ฝั�งหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

2. คณุสมบติัของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทุน 

2.1 - 2.3 ............................. 

--เพิ�มเติม-- 

2.4 ในกรณีที�เป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที�ออกตราสาร

ดงักล่าวเพื�อชําระหนี �การค้า  B/E หรือ P/N ดงักล่าวต้องมี

การรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี �  

2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัท
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ส่วนที� 2 : ………… 

ฝั�งหลกัทรัพย์ในประเทศ 

1. - 2. ……………… 

3. กรณีที� MF ที�ไปลงทนุ (investing fund) เป็นกองทุนรวม

ฟีดเดอร์ กองทุนรวมตลาดเงินซึ�งถูกลงทนุ (invested MF) 

ต้องไม่ใช่กองทนุรวมฟีดเดอร์ 

ฝั�งหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

1. ........................ 

2. เป็นหนว่ยของกองทุน CIS ต่างประเทศที�เป็นกองทนุรวม

ตลาดเงิน (invested fund) ที�เป็นดงันี �  

2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของ

หน่วยงานต่างประเทศที�กํากบัดูแลด้านหลกัทรัพย์และ

ตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ซึ�งเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO 

หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที�เป็นกองทนุ

รวมตลาดเงิน (invested fund) ที�มีการซื �อขายในตลาดซื �อ

ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศที�เป็นสมาชิกของ WFE  

2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใต้การกํากบั

ดแูลของหน่วยงานกํากบัดแูลที�เป็นสมาชิกสามญัของ 

IOSCO  

2.3 ประเทศที�กํากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมี

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทนุอย่างเพียงพอทั �งนี � ตาม

รายชื�อประเทศที�สํานกังานกําหนด  

2.4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทนุ CIS 

ต่างประเทศที�เป็นกองทนุรวมตลาดเงิน กองทนุดงักล่าว

ต้องมีการจํากดัการกู้ ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตจํุาเป็นในการ

บริหารสภาพคล่องเป็นการชั�วคราวเท่านั �น และมีนโยบาย

การลงทนุดงันี �  

2.4.1 มีการลงทนุในทรัพย์สินซึ�งเป็นประเภทและชนิด

เดียวกบัที�กองทุนสามารถลงทุนได้ในสดัส่วน >80% ของ 

เครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

2.4.2 สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานอง

เดียวกบัผู้ รับฝากตาม 2.4.1 

ทั �งนี � การอาวลัหรือการรับรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลั

หรือการรับรองผู้สั�งจ่ายหรือผู้ออกตั�ว ทั �งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี �ย (ถ้ามี) ตามที�ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

 

ส่วนที� 2 : ………… 

ฝั�งหลกัทรัพย์ในประเทศ 

1. - 2. ……………… 

3. กรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ที�เป็น

กองทุนรวมตลาดเงินของกองทนุรวม กองทุนรวมตลาดเงิน

ดงักล่าวต้องไม่ใชก่องทุนรวมฟีดเดอร์ 

ฝั�งหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

1. ........................ 

2. เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศที�เป็นกองทนุรวม

ตลาดเงินที�มีลกัษณะดงันี � 

2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของ

หน่วยงานต่างประเทศที�กํากบัดูแลด้านหลกัทรัพย์และ

ตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ซึ�งเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO 

หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที�เป็นกองทนุ

รวมตลาดเงิน ที�มีการซื �อขายในตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์

ต่างประเทศที�เป็นสมาชิกของ WFE  

2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใต้การกํากบั

ดแูลของหน่วยงานกํากบัดแูลที�เป็นสมาชิกสามญัของ 

IOSCO   

2.3 กรณีที�กองทุนไปลงทุนในหน่วยของกองทนุ CIS 

ต่างประเทศที�เป็นกองทนุรวมตลาดเงิน กองทนุ CIS 

ต่างประเทศดงักล่าวต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์การกํากบั

ดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการสําหรับกองทนุ

เพื�อผู้ลงทนุรายย่อยของประเทศนั �น 

3. ประเทศที�กํากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมี

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทนุอย่างเพียงพอทั �งนี � ตาม

รายชื�อประเทศที�สํานกังานกําหนด 

4. ในกรณีเป็นการลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS 

ต่างประเทศที�เป็นกองทนุรวมตลาดเงิน กองทุนดงักล่าว
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NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั �น  

2.4.2 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื�อใช้วิธีคํานวณตามสดัส่วน 

(pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity 

limit ของกองทุนนั �น  

2.4.3 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื�อใช้วิธีคํานวณตามสดัส่วน 

(pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit 

สําหรับทรัพย์สินที�เป็น SIP ของกองทนุนั �น  

2.4.4 มีการลงทนุใน derivatives ที�เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

global exposure limit ของกองทุนนั �น  

2.5 กรณีที� MF ที�ไปลงทนุ (investing fund) เป็นกองทุน

รวมฟีดเดอร์ กองทุน CIS ต่างประเทศที�เป็นกองทุนรวม

ตลาดเงินซึ�งถกูลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทนุที�มี

ลกัษณะทํานองเดียวกบักองทนุรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็น

กรณีที�มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน 

ทั �งนี � โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน โดยก่อนการ

ลงทนุบริษัทจดัการต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลู เหตผุล

ความจําเป็น และคา่ธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องกบัการลงทนุใน

ลกัษณะดงักล่าวไว้ในหนงัสือชี �ชวนด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขทั �งฝั�งหลกัทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ 

ส่วนที� 6 : ………… 

1. ................. 

ในกรณีที� derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying 

ข้างต้น ราคาที�อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจบุนัหรือ

ราคาของ derivatives เท่านั �น  ทั �งนี � ราคาของ underlying 

อื�นที�ไมใ่ช่ดชันีหรือ underlying ที�เป็นองค์ประกอบของดชันี

ดงักล่าว ต้องเป็นที�ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้

อย่างแพร่หลายด้วย 

2. ................. 

3. ................. 

ต้องมีการจํากดัการกู้ ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตจํุาเป็นในการ

บริหารสภาพคล่องเป็นการชั�วคราวเท่านั �น และมีนโยบาย

การลงทนุดงันี � 

4.1 มีการลงทนุในทรัพย์สินซึ�งเป็นประเภทและชนิด

เดียวกบัที�กองทุนสามารถลงทุนได้ในสดัส่วน > 80% ของ

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ของกองทุน CIS 

ต่างประเทศที�เป็นกองทนุรวมตลาดเงินนั �น 

4.2 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื�อใช้วิธีคํานวณตามสดัส่วน 

(pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity 

limit ของ กองทุนนั �น ทั �งนี �หลกัเกณฑ์ดงักลา่วไม่ใช้กบักรณี

ทรัพย์สินที�เป็น SIP 

4.3 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื�อใช้วิธีคํานวณตามสดัส่วน 

(pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit 

สําหรับทรัพย์สินที�เป็น SIP ของกองทนุนั �น 

4.4 มีการลงทนุใน derivatives ที�เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

global exposure limit ของกองทุนนั �น 

5. กรณีที�กองทนุรวมฟีดเดอร์ ไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ 

CIS ต่างประเทศที�เป็นกองทนุรวมตลาดเงิน กองทนุ CIS 

ต่างประเทศดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทนุที�มีลักษณะทํานอง

เดียวกบักองทนุรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที�มีความ

จําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทนุ  ทั �งนี � โดย

ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน โดยก่อนการลงทุน

บริษทัจดัการจะเปิดเผยข้อมลู เหตุผลความจําเป็น และ

ค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องกบัการลงทนุในลกัษณะดงักล่าวไว้

ในหนงัสือชี �ชวน 

แก้ไขทั �งฝั�งหลกัทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ 

ส่วนที� 6 : ………… 

1. ................. 

ในกรณีที� derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying 

ข้างต้น ราคาที�อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจบุนั (spot 

price) หรือราคาสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (futures price) 

เท่านั �น  ทั �งนี � ราคาของ underlying อื�นที�ไม่ใช่ดชันี หรือ 

underlying ที�เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที�

ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 

2. ................. 

3. ................. 
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3.14. อตัราส่วน

การลงทนุใน

หลกัทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอื�น เพื�อ

เป็นทรัพย์สินของ

กองทุนรวมใน

ประเทศและ

ต่างประเทศ  

 

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ�งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สิน

อื�น..................................................... 

ส่วนที� 1 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน

หรือคู่สญัญา (single entity limit) 

 

 

 

 

 

 

ตอนที� 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนสําหรับกองทนุทั�วไป 

(แก้ไขเฉพาะช่องประเภททรัพย์สิน) 

1. ตราสารภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ............. 

3. หน่วย CIS ที�เป็นกองทุนรมตลาดเงิน 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

5. ตราสารหรือสญัญาดงันี � 

5.1  ตราสารหนี �ที�อยู่ในระบบของ organized market หรือ

เทียบเท่า 

5.2  reverse repo 

5.3  OTC derivatives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ�งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สิน

อื�น..................................................... 

ส่วนที� 1 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน

หรือคู่สญัญา (single entity limit) 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี � ไม่มีข้อกําหนด

เกี�ยวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือ

คู่สญัญาแล้วแต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงาน

ของกองทุน 

2. derivatives on organized exchange 

ตอนที� 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนสําหรับกองทนุทั�วไป 

(แก้ไขเฉพาะช่องประเภททรัพย์สิน) 

1. ตราสารภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ............. 

3. หน่วย CIS ที�เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน  

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

5. ตราสารหรือสญัญาดงันี � 

5.1 ตราสารหนี �ที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี � 

5.1.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื �อ

ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

5.1.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั�วไปโดยมี 

รายละเอียดตามแบบ filing 

5.1.3 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวเป็นบคุคลดงันี � 

5.1.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน  

5.1.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.1.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.1.3.4 ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.1.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั  

5.1.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย  

5.1.3.7 ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

5.1.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.1.3.9 บล. 

5.1.3.10 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็น

เพื�อให้เป็นไป

ตามประกาศ

คณะกรรมการ

ตลาดทุน ที� 

ทน. 55/2559 

และ ทน.

14/2560 
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6. ตราสารอื�นใดนอกจากข้อ 1 – ข้อ 5  

อตัราส่วนคือ ไม่เกิน 5% 

 

ส่วนที� 2 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตาม (group limit) 

ข้อความท้ายตาราง 

เดิม 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุใน derivatives on 

organized exchange ไม่มีข้อกําหนดเกี�ยวกบั group limit 

ของคู่สญัญา 

 

 

 

ส่วนที� 3 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามประเภท

ทรัพย์สิน (product limit) 

1. เงินฝากหรือตราสาร................... 

…………………………………… 

(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที�มี

วตัถปุระสงค์เพื�อการดําเนินงานของกองทนุ และทรัพย์สินที�

กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ�มาจากคู่สญัญาตาม reverse 

repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

อตัราส่วน (% ของ NAV) 

- ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี�ยในรอบปีบญัชี (หรือ

ในรอบอายกุองทุนสําหรับกองทนุที�มีอายโุครงการ <1 ปี) 

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบักองทุนที�อายโุครงการหรืออายสุญัญา

คงเหลือ <6 เดือน ทั �งนี �เฉพาะกองทุนที�มีอาย ุ

ทั �งโครงการหรืออายุทั �งสญัญา >1 ปี 

 

5. ตราสารดงันี � (total SIP) 

5.1  ตราสารหนี �ที�ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market 

หรือเทียบเท่า  

สมาชิก 

5.1.3.11 สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานอง

เดียวกบับคุคลตาม 5.1.3.1 - 5.1.3.10 

5.2  reverse repo 

5.3  OTC derivatives 

 

6. ตราสารอื�นใดนอกจากข้อ 1 – ข้อ 5  

อตัราส่วนคือ รวมกนัไม่เกิน 5% 

 

ส่วนที� 2 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตาม (group limit) 

ข้อความท้ายตาราง 

ใหม่ 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี � ไม่มีข้อกําหนด

เกี�ยวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงาน

ของกองทุน 

2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนที� 3 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามประเภท

ทรัพย์สิน (product limit) 

1. เงินฝากหรือตราสาร................... 

…………………………………… 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที� MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ�มาจาก

คู่สญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ 

derivatives) 

 

อตัราส่วน (% ของ NAV) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี�ยในรอบปีบญัชี เว้นแต่เป็น MF ที�

มีอายโุครงการ < 1 ปี ให้เฉลี�ยตามรอบอายุกองทนุ 

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที�อายุกองทุนคงเหลือ < 6 เดือน 

ทั �งนี �เฉพาะ MF ที�มีอายุทั �งโครงการหรืออายุทั �งสญัญา > 1 

ปี 

 

5. total SIP ซึ�งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6 ในตอนที� 1.1 : 

อตัราส่วนการลงทนุสําหรับกองทนุทั�วไป ของส่วนที� 1 : 

อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
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แต่ไม่รวม B/E และ P/N 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราส่วน (% ของ NAV) 

ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 15% 

 

ส่วนที� 4 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามความมีส่วนได้

เสียในกิจการที�ลงทนุ (concentration limit) 

2. ตราสารหนี � ของผู้ออกรายใดรายหนึ�ง ไมร่วมถึงตราสาร

หนี �ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี �ภาครัฐต่างประเทศ  

 

อตัราส่วน 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี �สินรวม (total liability) ของผู้

ออกรายนั �น (ตามที�เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสดุ) 

หมายเหต:ุ มลูค่าหนี �สินรวม (total liability) ไม่ให้นบัรวม

รายการเจ้าหนี �การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

และหนี �สินของเจ้าหนี �ที�มีความเกี�ยวข้องกบับริษัท เช่น เงิน

กู้ ยืมจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่สญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี � ที�มี

ลกัษณะครบถ้วนดงันี � 

5.1  มีลกัษณะตาม 5.1.1 ของข้อ 5 ในตอนที� 1.1 : 

อตัราส่วนการลงทนุสําหรับกองทนุทั�วไป ของส่วนที� 1 : 

อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ

คู่สญัญา (single entity limit) 

5.2  มี credit rating อยู่ในระดบัตํ�ากว่า investment grade 

หรือไม่มี credit rating 

อตัราส่วน (% ของ NAV) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

 

ส่วนที� 4 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามความมีส่วนได้

เสียในกิจการที�ลงทนุ (concentration limit) 

2. ตราสารหนี �ของผู้ออกรายใดรายหนึ�ง  

(ไม่รวมถึงตราสารหนี �ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี �ภาครัฐ

ต่างประเทศ) 

อตัราส่วน 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี �สินทางการเงิน (financial 

liability) ของผู้ออกตราสารรายนั �น ตามที�เปิดเผยไว้ในงบ

การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ โดยไม่ให้นบัรวม

มลูคา่หนี �สินดงักล่าวของเจ้าหนี �ที�มีความเกี�ยวข้องกบัผู้ออก 

เช่น เงินกู้ ยืมจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั เป็นต้น 

ทั �งนี � ในกรณีที�ผู้ออกตราสารไมมี่หนี �สินทางการเงินตามที� 

เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ2 

ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอ

ขายตราสารตามข้อนี �ของผู้ออกรายนั �นเป็นรายครั �ง เว้นแต่

ในกรณีที�ผู้ออกตราสารได้มีการยื�นแบบ filing ในลกัษณะ

เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น

รายโครงการ 

2.2  ในกรณีที�กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี �โดยเป็นตรา

สารที�ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดบัตํ�ากว่า 

investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บริษัทจดัการ 

ลงทนุเพื�อกองทนุภายใต้การจดัการของบริษทัจดัการราย

เดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอ

ขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั �ง เว้นแต่กรณีที�ผู้ออกตรา

สารได้มีการยื�นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
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3. หน่วย CIS ที�เป็นกองทนุรวมตลาดเงินของกองทนุใด

กองทุนหนึ�ง 

อตัราส่วน 

ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย CIS ที�เป็นกองทนุรวมตลาด

เงินทั �งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ที�เป็นกองทนุรวมตลาด

เงินต่างประเทศที�ออกหน่วยนั �นเว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจาก

issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที�ออกโดย

บุคคลดงันี �  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนั

การเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่

ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็น

สมาชิก 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบั

บุคคลตาม 1. - 9.) 
1 หนี �สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตาม

มาตรฐานการบญัชีที�ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัทํางบ

การเงินตามมาตรฐานการบญัชีนั �น โดยเป็นมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที�กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด

มาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เป็นที�ยอมรับในระดบั

สากล เช่น International Financial Reporting Standards 

(IFRS) หรือ United States Generally Accepted 

Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครั �ง

แรกของผู้ออกตราสาร 

 

3. หน่วย CIS ที�เป็นกองทนุรวมตลาดเงินของกองทนุใด

กองทุนหนึ�ง 

อตัราส่วน 

- ไม่เกิน 25% ของจํานวนหนว่ย CIS ที�เป็นกองทนุรวมตลาด

เงินทั �งหมดของ MF หรือกองทนุ CIS ที�เป็นกองทนุรวมตลาด

เงินต่างประเทศที�ออกหน่วยนั �น   
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สํานกังาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ที�เป็นกองทนุรวมตลาด

เงินของกองทุนที�จดัตั �งขึ �นใหม่ที�มีขนาดเล็ก และมีการเสนอ

ขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

 

 

--ไม่มี-- 

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุในกรณีดงันี � 

3.1 การลงทุนในหน่วย CIS ที�เป็นกองทนุรวมตลาดเงินของ

กองทุนที�จดัตั �งขึ �นใหม่ที�มีขนาดเลก็และมีการเสนอขายต่อผู้

ลงทนุในวงกว้างโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน   
 

--เพิ�มข้อความท้ายตาราง— 

ทั �งนี � การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและ

อตัราส่วนการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุว่าด้วย การลงทุนของกองทนุ และ/หรือ ที�

แก้ไขเพิ�มเติม 

3.14. อตัราส่วน

การลงทนุใน

หลกัทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอื�น เพื�อ

เป็นทรัพย์สินของ

กองทุนรวมใน

ประเทศและ

ต่างประเทศ  

(ส่วนที� 5 : การ

ดําเนินการเมื�อ

การลงทนุไม่

เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ที�

กําหนด และ  

ส่วนที� 6 : การ

ดําเนินการเมื�อ

ทรัพย์สินที�ลงทนุ

ขาดคณุสมบติั

หรือการลงทนุไม่

เป็นไปตาม

อตัราส่วนการ) 

ส่วนที� 5 : การดําเนินการเมื�อการลงทนุไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ที�กําหนด 

ในกรณีที�บริษัทจดัการ................... 

(1) - (2)................ 

(3) จดัทํารายงานเมื�อบริษัทจดัการสามารถแก้ไขอายเุฉลี�ย

ของทรัพย์สินที�ลงทนุดงักล่าวได้ โดยให้ระบอุายเุฉลี�ยของ

ทรัพย์สินที�ลงทนุดงักล่าวของกองทนุรวมและวนัที�สามารถ

แก้ไขได้ และดําเนินการตามวรรคหนึ�ง (1) โดยอนโุลม 

ในระหว่างที�บริษทัจดัการไม่สามารถแก้ไขอายเุฉลี�ยของ

ทรัพย์สินที�ลงทนุดงักล่าวให้เป็นไปตามที�กําหนด ให้บริษัท

จดัการปฏิบติัให้ครบถ้วนดงัต่อไปนี �  ทั �งนี � โดยไม่ต้องคํานึง

วา่ระยะเวลาตามวรรคหนึ�ง (2) ได้ล่วงพ้นไปแล้วหรือไม่ 

1.จดัทํารายงานเมื�ออายเุฉลี�ยของทรัพย์สินที�ลงทนุดงักล่าว 

ณ ขณะใดขณะหนึ�งเกินกว่า 4 เดือน และทุกครั �งที�เพิ�มขึ �น

เกิน 1 เดือน ตามลําดบั โดยรายงานดงักล่าวให้มี

สาระสําคญัตามวรรคหนึ�ง (1) โดยอนโุลม 

2.  ดําเนินการตามวรรคหนึ�ง (1) โดยอนโุลม 

 

ส่วนที� 6 : การดําเนินการเมื�อทรัพย์สินที�ลงทนุขาดคณุสมบติั

หรือการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ 

1. - 4. ...............  

 

ส่วนที� 5 : การดําเนินการเมื�อการลงทนุไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ที�กําหนด 

ในกรณีที�บริษัทจดัการ................... 

(1) - (2)................ 

(3) จดัทํารายงานเมื�อบริษัทจดัการสามารถแก้ไขอายเุฉลี�ย

ของทรัพย์สินที�ลงทนุดงักล่าวได้ โดยให้ระบอุายเุฉลี�ยของ

ทรัพย์สินที�ลงทนุดงักล่าวของกองทนุรวมและวนัที�สามารถ

แก้ไขได้ และดําเนินการตามวรรคหนึ�ง (1) โดยอนโุลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที� 6 : การดําเนินการเมื�อทรัพย์สินที�ลงทนุขาดคณุสมบติั

หรือการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ 

1. ในกรณีที�กองทุนมีการลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�

กําหนด แตต่่อมาทรัพย์สินที�ลงทนุมีคณุสมบติัที�

เปลี�ยนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคุณสมบติัในการเป็น

ทรัพย์สินที�กองทนุสามารถลงทนุได้อีกต่อไป บริษัทจดัการ

จะดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 

(1) จดัทํารายงานโดยระบรุายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อ จํานวน 

อตัราส่วนการลงทนุและวนัที�ทรัพย์สินขาดคณุสมบติั และ

เพื�อให้เป็นไป

ตามประกาศ

คณะกรรมการ

ตลาดทุน ที� 

ทน. 55/2559 

และ ทน.

14/2560 
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จดัส่งรายงานต่อสํานกังาน รวมทั �งจดัส่งต่อผู้ดูแล

ผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัที�เกิดกรณีดงักล่าว 

ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ที�บริษัทจดัการ 

(2) จําหน่ายทรัพย์สินที�ขาดคณุสมบติัภายในโอกาสแรก

โดยคํานึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญัแต่ต้องไม่เกิน

กวา่ 30 วนันบัแต่วนัที�ทรัพย์สินนั �นขาดคณุสมบติั เว้นแต่

เป็นกรณีตามข้อ 5. 

(3) เมื�อบริษัทจดัการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที�ขาด

คณุสมบติั หรือทรัพย์สินที�ขาดคณุสมบติัมีคณุสมบติั

เปลี�ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดแล้ว 

บริษทัจดัการจะจดัทํารายงานข้อมลูเกี�ยวกบัชื�อ จํานวน 

อตัราส่วนการลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่ว รวมถึงวนัที�ได้

จําหน่ายทรัพย์สินนั �นออกไปหรือวนัที�ทรัพย์สินมีการ

เปลี�ยนแปลงคณุสมบตัิ แล้วแต่กรณี และจดัส่งรายงานต่อ

สํานกังาน รวมทั �งจดัส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทํา

การถดัจากวนัที�เกิดกรณีดงักล่าว 

2. ในกรณีที�ทรัพย์สินในขณะที�กองทนุมีการลงทนุเป็นไป

ตามอตัราส่วนการลงทนุที�กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุเป็นเวลา 5 วนัทําการ

ติดตอ่กนั โดยมิได้เกิดจากการลงทนุเพิ�ม บริษทัจดัการจะ

ดําเนินการดงัต่อไปนี � 

(1) จดัทํารายงานโดยระบรุายละเอียดเกี�ยวกบัประเภท 

จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที�การลงทนุไม่เป็นไป

ตามอตัราส่วนการลงทนุ และจดัส่งรายงานต่อสํานกังาน

และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัครบ

ระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ที�บริษทั

จดัการ 

(2) ไม่ลงทนุเพิ�มเติมในทรัพย์สินที�เกินอตัราส่วนการลงทนุ

จนกวา่จะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที�

กําหนด 

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที�กําหนดภายใน

โอกาสแรกโดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั แต่

ต้องไม่เกินระยะเวลาดงันี � เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5. 

(ก) 30 วนันบัแต่วนัสิ �นรอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที�ไม่

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามประเภท

ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
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เงินฝาก ตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงิน  

(ข) 30 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว สําหรับกรณีอื�น

ใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)  

(4)  เมื�อบริษัทจดัการแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทนุที�กําหนดแล้ว จะจดัทํารายงานข้อมลูเกี�ยวกบัชื�อ 

จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าว รวมถึง

วนัที�สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ 

แล้วแต่กรณี และจดัสง่รายงานต่อสํานกังานและผู้ดูแล

ผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัที�มีการแก้ไขจน

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุนั �น 

(5) ในกรณีที�กองทนุมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน

กิจการที�ลงทุน (concentration limit) ตามที�กําหนด 

นอกจากการปฏิบติัตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัท

จดัการต้องดําเนินการดงันี �ด้วย 

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที�เกินอตัราส่วน

การลงทนุ เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อน

ผนัจากสํานกังาน 

(ข) ลดสดัส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือ

ยื�นคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซื �อ ในกรณีที�ทรัพย์สินเป็น

หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ�งหุ้นของบริษัท

ดงักล่าวเป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษทั

นั �นจนถึงหรือข้ามจดุที�ต้องทําคําเสนอซื �อ 

ความในวรรคหนึ�งมิให้นํามาใช้กบักองทุนรวมที�มีนโยบาย

การลงทนุในลกัษณะของกองทนุรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที�เป็น

การลงทนุใน 

หน่วยลงทุนของกองทนุรวมหรือหน่วยของกองทนุ

ต่างประเทศที�มีอตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามความมี

ส่วนได้เสียในกิจการที�ลงทนุ (concentration limit) เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัอตัราสว่นการลงทุนดงักล่าว แต่

ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุนั �นเป็น

เวลา 5 วนัทําการติดต่อกนัโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ�ม 

โดยให้ดําเนินการตามที�กําหนดในข้อ 3. แทน” 

3. ในกรณีการลงทุนของกองทุนตามข้อ 2. วรรคสอง ใน

ส่วนที�เป็นการลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมหรือ

หน่วยของกองทนุตา่งประเทศมีอตัราส่วนการลงทุนที�
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คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที�ลงทนุ 

(concentration limit) เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบั

อตัราส่วนการลงทนุดงักลา่ว แต่ตอ่มาการลงทนุไม่เป็นไป

ตามอตัราส่วนการลงทนุนั �นเป็นเวลา 5 วนัทําการติดต่อกนั 

โดยมิได้เกิดจากการลงทนุเพิ�ม บริษัทจดัการจะดําเนินการ

ดงัต่อไปนี � 

(1) จดัทํารายงานโดยระบรุายละเอียดเกี�ยวกบัประเภท 

จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที�การลงทนุไม่เป็นไป

ตามอตัราส่วนการลงทนุ และจดัส่งรายงานต่อสํานกังาน

และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัครบ

ระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ที�บริษทั

จดัการ 

(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุดงักล่าวภายใน

โอกาสแรกโดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั แต่

ต้องไม่เกินระยะเวลา 90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลา

ดงักล่าว 

(3) เมื�อบริษัทจดัการแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทนุที�กําหนดแล้ว จะจดัทํารายงานข้อมลูเกี�ยวกบัชื�อ 

จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าว รวมถึง

วนัที�สามารถแก้ไขได้ และจดัส่งรายงานต่อสํานกังานและ

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัที�มีการแก้ไข

จนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุนั �น 

(4) ในกรณีที�เป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ซึ�งบริษทัจดัการไม่

สามารถดําเนินการตาม (2) ห้ามมิให้บริษัทจดัการเสนอ

ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนั �นเพิ�มเติมจนกว่าจะ

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุตามที�หลกัเกณฑ์กําหนด 

4. ในกรณีที�กองทุนมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทนุที�กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดงัต่อไปนี � จนเป็นเหตุให้ไม่

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ บริษทัจดัการจะปฏิบติัให้

เป็นไปตามข้อ 2. หรือข้อ 3. แล้วแต่กรณี โดยอนโุลม  

(1) กรณีที�กองทุนมีการลงทนุหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ ถือ

หลกัทรัพย์ตามสดัส่วนที�มีอยู่เดิมนั �น 

(2) กรณีที�กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 

5. ในกรณีที�มีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจํุาเป็นอื�นใดทําให้บริษทั

จดัการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื�อให้การลงทุนเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในข้อ 1. (2) หรือข้อ 2. วรรคหนึ�ง 
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(3) (ข) หรือ (ค) หรือบริษทัจดัการมีความเห็นวา่การ

ดําเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทนุ บริษัท

จดัการอาจใช้ดลุยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคญั และจะส่งรายงาน

เกี�ยวกบัการดําเนินการของบริษัทจดัการในเรื�องดงักลา่วต่อ

สํานกังาน ผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ดูแลผลประโยชน์ของ

กองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที�ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ ทั �งนี �ในการจดัส่งรายงานให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ

บริษทัจดัการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บน

เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

15. 

ค่าธรรมเนียม

และค่าใช้จ่ายที�

เรียกเก็บจาก

กองทุนรวมและผู้

สั�งซื �อหรือผู้ ถือ

หน่วยลงทุน 

อตัราค่าธรรมเนียมของกองทุนโดยเป็นอตัราที�ยงัไม่ได้รวม

ภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดในทํานอง

เดียวกนั 

 

 

อตัราค่าธรรมเนียมของกองทุนโดยเป็นอตัราที�รวม

ภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดในทํานอง

เดียวกนั 

 

เพื�อให้เป็นไป

ตามประกาศ

สํานกังาน

กลต. ที� สน. 

61/2559 

15.3.3 

ค่าธรรมเนียมการ

สบัเปลี�ยนหน่วย

ลงทนุ 

(Switching Fee) 

เดิม เรียกเก็บตามอตัราที�แต่ละกองทนุกําหนด ใหม ่บริษทัจดัการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ

สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนสําหรับการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน

ระหวา่งกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ 

เพื�ออํานวย

ความสะดวก

ให้ผู้ ถือหน่วย

ลงทนุที�มีความ

ประสงค์จะ

สบัเปลี�ยน

หน่วยลงทุน

ระหวา่ง

กองทุนรวม

ภายใต้การ

จดัการของ

บริษทัจดัการ 
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ส่วนข้อผูกพัน 

หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่  

1.ผู้ดแูล

ผลประโยชน์ : 

ที�อยู่ : อาคาร 2 ชั �น 3 เลขที� 1060 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ 

แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

 

 

สถานที�เก็บรักษาทรัพย์สินกองทนุรวม :  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  อาคาร 2 ชั �น 3 เลขที� 

1060 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 10400 

ที�อยู่ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) อาคารจี ทาว

เวอร์แกรนด์ พระราม 9 ชั �น 17 เลขที� 9 ถนนพระราม 9 

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 

สถานที�เก็บรักษาทรัพย์สินกองทนุรวม :  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) อาคารจี ทาวเวอร์แก

รนด์ พระราม 9 ชั �น 17 เลขที� 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วย

ขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการของกองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี � แอนด์ อนิฟราสตรัคเจอร์ เฟลก็ซเิบิ �ล (LHPROP-INFRA) 
 

ส่วนโครงการ 
หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ เหตุผล 

คําจํากดัความ คําจํากดัความของแต่ละกองทุน อาทิเช่น 
- โครงการ หมายถึง ........................... 
- กองทนุรวมหรือกองทนุหรือกองทุนเปิด หมายถึง...... 
เป็นต้น 
 
--ตดัคําจํากดัความ-- 
- organized market หมายถึง ศนูย์กลางที8จดัช่องทางการ
สื8อสารระหว่างผู้ ค้าเพื8อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื >อขายตรา
สารระหวา่งกนัได้ รวมทั >งให้ข้อมลูต่าง ๆ ที8เกี8ยวกบัตราสาร
นั >น 
 
 
 
 
 
--แก้ไขคําจํากดัความ-- 
เดิม 
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง ทรัพย์สิน
ดงันี > 
1. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก 
อิสลามหรือตราสารอื8นที8มีลกัษณะทํานองเดียวกบั 
เงินฝาก  
2. สลากออมทรัพย์ที8ออกตามกฎหมายวา่ด้วย 
ธนาคารเพื8อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3. สลากออมสินพิเศษที8ออกตามกฎหมายว่าด้วย 
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงิน
ประเภทสลากออมสินพิเศษ) 

คําจํากดัความของแต่ละกองทุน อาทิเช่น 
- โครงการ หมายถึง ........................... 
- กองทนุรวมหรือกองทนุหรือกองทุนเปิด หมายถึง........ 
เป็นต้น 
 
--เพิ8มคําจํากดัความ-- 
- แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอ
ขายหลกัทรัพย์ 
- Regulated market หมายถึง ศนูย์กลางที8จดัช่องทางการ
สื8อสารระหว่างผู้ ค้าเพื8อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื >อขายตรา
สารระหวา่งกนัได้ รวมทั >งให้ข้อมลูต่าง ๆ ที8เกี8ยวกบัตราสาร
นั >น โดยศนูย์กลางดงักล่าวอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของ
ทางการหรือหน่วยงานที8ทําหน้าที8กํากบัดูแลด้านหลกัทรัพย์
หรือตราสารที8มีลกัษณะทํานองเดียวกบัหลกัทรัพย์ 
 
--แก้ไขคําจํากดัความ-- 
ใหม่ 
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง ทรัพย์สิน
ดงันี > 
1. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก 
อิสลามหรือตราสารอื8นที8มีลกัษณะทํานองเดียวกบั 
เงินฝาก  
2. สลากออมทรัพย์ที8ออกตามกฎหมายวา่ด้วย 
ธนาคารเพื8อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3. สลากออมสินพิเศษที8ออกตามกฎหมายว่าด้วย 
ธนาคารออมสิน 
 

เพื8อให้เป็นไป
ตามประกาศ
คณะกรรมการ
ตลาดทุน ที8 
ทน. 55/2559 
และ ทน.
14/2560 
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3.13. ประเภท
ของหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื8น 
หรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอื8นที8จะ
ลงทุน 

แก้ไขหลกัทรัพย์ที8จะลงทุน ดงันี > 
ส่วนที8 1 : ………….. 
2. คณุสมบติัของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทุน 
2.1 - 2.3 ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที8 2 : ………… 
1. - 2. ……………… 

แก้ไขหลกัทรัพย์ที8จะลงทุน ดงันี > 
ส่วนที8 1 : ………….. 
2. คณุสมบติัของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทุน 
2.1 - 2.3 ............................. 
--เพิ8มเติม-- 
2.4  ในกรณีที8เป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที8ออกตราสาร
ดงักล่าวเพื8อชําระหนี >การค้า  B/E หรือ P/N ดงักล่าวต้องมี 
การรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี >  
2.4.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิต 
ฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2.4.2  ธนาคารออมสิน  
2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
2.4.4  ธนาคารเพื8อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.4.5  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย  
2.4.6  ธนาคารเพื8อการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
2.4.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
2.4.8  สถาบนัการเงินต่างประเทศที8มีลกัษณะทํานอง 
เดียวกบัผู้ รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 
ทั >งนี > การอาวลัหรือการรับรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลั
หรือการรับรองผู้สั8งจ่ายหรือผู้ออกตั_ว ทั >งจํานวนรวมถึง
ดอกเบี >ย (ถ้ามี) ตามที8ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 
ฝั8งหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
2.4  ในกรณีที8เป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที8ออกตราสาร
ดงักล่าวเพื8อชําระหนี >การค้า  B/E หรือ P/N ดงักล่าวต้องมี 
การรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี >  
2.4.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิต 
ฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2.4.2  สถาบนัการเงินต่างประเทศที8มีลกัษณะทํานอง 
เดียวกบัผู้ รับฝากตาม 2.4.1 
ทั >งนี > การอาวลัหรือการรับรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลั
หรือการรับรองผู้สั8งจ่ายหรือผู้ออกตั_ว ทั >งจํานวนรวมถึง
ดอกเบี >ย (ถ้ามี) ตามที8ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 
 
ส่วนที8 2 : ………… 
1. - 2. ……………… 

เพื8อให้เป็นไป
ตามประกาศ
คณะกรรมการ
ตลาดทุน ที8 
ทน. 55/2559 
และ ทน.
14/2560 
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3. กรณีที8 MF ที8ไปลงทนุ (investing fund) เป็นกองทุนรวม
ฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ8งถกูลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่
กองทุนรวมฟีดเดอร์ 
 
ส่วนที8 6 : ………… 
1. ................. 
ในกรณีที8 derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying 
ข้างต้น ราคาที8อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจบุนัหรือ
ราคาของ derivatives เท่านั >น  ทั >งนี > ราคาของ underlying 
อื8นที8ไมใ่ช่ดชันีหรือ underlying ที8เป็นองค์ประกอบของดชันี
ดงักล่าว ต้องเป็นที8ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้
อย่างแพร่หลายด้วย 
2. ................. 
3. ................. 
 --เฉพาะกรณีที8เป็นดชันีกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ์-- 
เดิม 
ในกรณีที8เป็นดชันีกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้อง
คํานวณจากตวัแปรอย่างหนึ8งอยา่งใดหรือหลายอย่างดงันี > 
1. ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซื >อขาย
ล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภณัฑ์ 
2. ดชันีสินค้าโภคภณัฑ์ที8คํานวณจากราคาปัจจบุนัหรือ
ราคาสญัญาซื >อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภณัฑ์สินค้าใด
สินค้าหนึ8ง 
3. ราคาสญัญาซื >อขายล่วงหน้าที8อ้างอิงกบัดชันีสินค้าโภค
ภณัฑ์ตาม 2. 

3. กรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ
กองทุนรวม กองทุนรวมดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทนุรวมฟีด
เดอร์ 
 
ส่วนที8 6 : ………… 
1. ................. 
ในกรณีที8 derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying 
ข้างต้น ราคาที8อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจบุนั (spot 
price) หรือราคาสญัญาซื >อขายลว่งหน้า (futures price) 
เท่านั >น  ทั >งนี > ราคาของ underlying อื8นที8ไม่ใช่ดชันี หรือ 
underlying ที8เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที8
ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 
2. ................. 
3. ................. 
--เฉพาะกรณีที8เป็นดชันีกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ์-- 
ใหม่ 
ในกรณีที8เป็นดชันีกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้อง
คํานวณจากตวัแปรอย่างหนึ8งอยา่งใดหรือหลายอย่างดงันี > 
1. ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซื >อขาย
ล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภณัฑ์ 
2. ดชันีสินค้าโภคภณัฑ์ที8คํานวณจากราคาปัจจบุนั (spot 
price) หรือราคาสญัญาซื >อขายลว่งหน้า (futures price) 
ของสินค้าโภคภณัฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ8ง 
3. ราคาสญัญาซื >อขายล่วงหน้าที8อ้างอิงกบัดชันีสินค้าโภค
ภณัฑ์ตาม 2. 

3.14. อตัราส่วน
การลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื8น เพื8อ
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวมใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ  
 

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ8งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
อื8น..................................................... 
ส่วนที8 1 : อตัราส่วนการลงทนุที8คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สญัญา (single entity limit) 
 
 
 
 
 
 
ตอนที8 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนสําหรับกองทนุทั8วไป 

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ8งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
อื8น..................................................... 
ส่วนที8 1 : อตัราส่วนการลงทนุที8คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สญัญา (single entity limit) 
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี > ไม่มีข้อกําหนด
เกี8ยวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือ
คู่สญัญาแล้วแต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื8อการดําเนินงาน
ของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 
ตอนที8 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนสําหรับกองทนุทั8วไป 

เพื8อให้เป็นไป
ตามประกาศ
คณะกรรมการ
ตลาดทุน ที8 
ทน. 55/2559 
และ ทน.
14/2560 
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(แก้ไขเฉพาะช่องประเภททรัพย์สิน) 

1. ตราสารภาครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ............. 
3. หน่วย CIS 
4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
5. ตราสารที8มีลกัษณะครบถ้วนดงันี > 
5.1 เป็นตราสารหนี > ตราสารกึ8งหนี >กึ8งทุน หรือศกุกู ที8ผู้ออก
จดัตั >งขึ >นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ
ที8ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย  
5.2 เสนอขายในประเทศไทย  
5.3 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.4 เป็นตราสารที8อยู่ในระบบ organized market หรือ
เทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ทรัพย์สินดงันี >  
........................... 
6.4 ตราสารที8มีลกัษณะครบถ้วนดงันี >   

(แก้ไขเฉพาะช่องประเภททรัพย์สิน) 

1. ตราสารภาครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ............. 
3. หน่วย CIS 
4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
5. ตราสารที8มีลกัษณะครบถ้วนดงันี > 
5.1 เป็นตราสารหนี > ตราสารกึ8งหนี >กึ8งทุน หรือศกุกู ที8ผู้ออก
จดัตั >งขึ >นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ
ที8ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย  
5.2 เป็นตราสารที8มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ8งดงันี > 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั8วไปโดยมี 
รายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที8เป็นตราสารที8มีกําหนดวนัชําระหนี > < 397 
วนันบัแต่วนัที8ลงทนุ และไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 
5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบคุคล
ดงันี > 
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพื8อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื8อที8อยู่อาศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื8อการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีที8เป็นตราสารที8มีกําหนดวนัชําระหนี > > 397 วนั
นบัแต่วนัที8ลงทนุ ต้องขึ >นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 
regulated market 
6. ทรัพย์สินดงันี >  
........................ 
6.4 ตราสารที8มีลกัษณะครบถ้วนดงันี > 
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6.4.1 เป็นตราสารหนี > ตราสารกึ8งหนี >กึ8งทนุ หรือศุกกู 
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  
6.4.3 เป็นตราสารที8ผู้ออกจดัตั >งขึ >นตามกฎหมายไทยและ
เสนอขายตราสารนั >นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตั >งขึ >น
ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที8ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย) 
6.4.4 เป็นตราสารที8อยู่ในระบบของ organized market 
หรือเทียบเท่า 
6.5 ตราสาร Basel III ที8มี credit rating อยู่ในระดบั 
investment grade และอยู่ในระบบของ organized 
market หรือ 
6.6 DW ที8มี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ดงันี > 
6.7.1 หน่วย infra หรือหน่วย property ที8จดทะเบยีนซื >อขาย
ในกระดานซื >อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทั8วไปของ SET 
หรือของตลาดซื >อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ
หน่วยดงักล่าวที8อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทีุ8อาจทําให้
มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื >อขายใน SET 
หรือในตลาดซื >อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ)  
6.7.2 หน่วย infra หรือหนว่ย property ที8อยู่ในระหวา่ง IPO 
เพื8อการจดทะเบียนซื >อขายตาม 6.7.1 
6.8 ธุรกรรมดงันี > ที8คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั 
investment grade 
6.8.1 reverse repo 
6.8.2 OTC derivatives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.1 เป็นตราสารหนี > ตราสารกึ8งหนี >กึ8งทนุ หรือศุกกูที8ผู้ออก
จดัตั >งขึ >นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั >นใน
ต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตั >งขึ >นตามกฎหมายต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที8ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel 
III  
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3 เป็นตราสารที8มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ8งดงันี > 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด
ซื >อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั8วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.2.3 ในกรณีที8เป็นตราสารที8มีกําหนดวนัชําระหนี > < 397 
วนั นบัแต่วนัที8ลงทุน และไม่ได้มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 
6.4.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบคุคล
ดงันี > 
6.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 -  5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที8ประเทศไทยเป็น
สมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศที8มีลกัษณะทํานอง
เดียวกบับคุคลตามข้อ 6.4.3.3.1 - 6.4.3.3.2 
6.4.5 ในกรณีที8เป็นตราสารที8มีกําหนดวนัชําระหนี > > 397 
วนันบัแต่วนัที8ลงทนุ ต้องขึ >นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 
regulated market 
6.5 DW ที8มี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.6 ธุรกรรมดงันี > ที8คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั 
investment grade 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives    
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที8มีลกัษณะครบถ้วน
ดงันี > 
6.7.1 จดทะเบียนซื >อขายหรืออยู่ในระหวา่ง IPO เพื8อการจด
ทะเบียนซื >อขายในกระดานซื >อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั8วไปของ SET หรือของตลาดซื >อขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวที8อยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไขเหตุที8อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
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ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
7. ทรัพย์สินอื8นนอกเหนือจากที8ระบใุนข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP) 
อตัราส่วนคือ ไม่เกิน 5% 
 
ส่วนที8 2 : อตัราส่วนการลงทนุที8คํานวณตาม (group limit) 
ข้อความท้ายตาราง 
เดิม 
หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุใน derivatives on 
organized exchange ไม่มีข้อกําหนดเกี8ยวกบั group limit 
ของคู่สญัญา 
 
 
 
ส่วนที8 3 : อตัราส่วนการลงทนุที8คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน (product limit) 
1. เงินฝากหรือตราสาร................... 
…………………………………… 
(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที8มี
วตัถุประสงค์เพื8อการดําเนินงานของกองทนุ และทรัพย์สินที8
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิwมาจากคู่สญัญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 
อตัราส่วน (% ของ NAV) 
- ทุกประเภทรวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี8ยในรอบปีบญัชี (หรือ

ดงักล่าวออกจากการซื >อขายใน SET หรือในตลาดซื >อขาย
หลกัทรัพย์ต่างประเทศ)  
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุที8ไมไ่ด้มีลกัษณะกระจาย 
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื >นฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือ
สิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที8
สํานกังานกําหนด 
 

เพิ8มข้อความ 

7. หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที8มีลกัษณะ
กระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้างพื >นฐาน 
อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified 
fund) ตามแนวทางที8สํานกังานกําหนด และมีลกัษณะตาม 
6.7.1 
และอตัราสว่นคือ ไม่จํากดัอตัราส่วน  
 
8. ทรัพย์สินอื8นนอกเหนือจากที8ระบใุนข้อ 1 – ข้อ 7 (SIP) 
อตัราส่วนคือ รวมกนัไม่เกิน 5% 
 
ส่วนที8 2 : อตัราส่วนการลงทนุที8คํานวณตาม (group limit) 
ข้อความท้ายตาราง 
ใหม่ 
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี > ไม่มีข้อกําหนด
เกี8ยวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื8อการดําเนินงาน
ของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที8 3 : อตัราส่วนการลงทนุที8คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน (product limit) 
1. เงินฝากหรือตราสาร................... 
…………………………………… 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที8 MF ได้รับโอนกรรมสิทธิwมาจาก
คู่สญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ 
derivatives) 
 
อตัราส่วน (% ของ NAV) 
- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี8ยในรอบปีบญัชี เว้นแต่เป็น MF ที8
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ในรอบอายกุองทุนสําหรับกองทุนที8มีอายุโครงการ < 1 ปี) 
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบักองทุนที8อายุโครงการหรืออายุ
สญัญาคงเหลือ < 6 เดือน ทั >งนี >เฉพาะกองทนุที8มีอายทุั >ง
โครงการหรืออายทุั >งสญัญา > 1 ปี 
 
2. ทรัพย์สินดงันี > 
2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ตราสารดงันี > (total SIP) 
5.1  ตราสารที8ไม่ได้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรัพย์ซื >อขายใน 
SET และในตลาดซื >อขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
5.2  ตราสารที8ไม่ได้ซื >อขายอยู่ในกระดานซื >อขายหลกัทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั8วไปของ SET และของตลาดซื >อขาย
หลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
5.3  ตราสารที8ซื >อขายในกระดานซื >อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั8วไป ซึ8งอยูร่ะหวา่งแก้ไขเหตทีุ8อาจทําให้มีการเพิก
ถอนตราสารดงักล่าวออกจากการซื >อขายใน SET หรือใน
ตลาดซื >อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
5.4  ตราสารหนี > ตราสารกึ8งหนี >กึ8งทุน ตราสาร Basel III 
หรือศกุกู ที8ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือ
เทียบเท่า แต่ไม่รวม B/E และ P/N) 
 
 

มีอายโุครงการ < 1 ปี) 
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที8อายุกองทุนคงเหลือ < 6 เดือน 
ทั >งนี >เฉพาะ MF ที8มีอายุทั >งโครงการหรืออายุทั >งสญัญา > 1 
ปี 
 
2. ทรัพย์สินดงันี > 
2.1  ตั_วแลกเงิน หรือ ตั_วสญัญาใช้เงินที8มีเงื8อนไขห้าม
เปลี8ยนมือแต่กองทนุรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที8กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื8อนไขให้กองทนุรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที8มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน  
2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี > แตไ่มร่วมถึงตราสารหนี > 
ตราสารกึ8งหนี >กึ8งทุน หรือศกูุก ที8มีลกัษณะครบถ้วนดงันี > 
      2.3.1  มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ใน
ส่วนที8 1 : อตัราส่วนการลงทนุที8คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สญัญา (single entity limit) 
      2.3.2  มี credit rating อยู่ในระดบัตํ8ากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating    
 
 
5. ตราสารดงันี > (total SIP) 
5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที8 1 : อตัราส่วนการลงทนุที8
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity 
limit)  
5.2 ตราสารหนี > ตราสารกึ8งหนี >กึ8งทุน หรือศกุูก (ถ้านโยบาย
เดิมมี SN หรือ Basel lII ก็ใส่เพิ8มตรงนี >ด้วย) ที8มีอนัดบั
ความนา่เชื8อที8ตวัตราสารและ/หรือ 
ผู้ออกตราสารที8ตํ8ากว่าที8สามารถลงทุนได้ (non-
investment grade / unrated)  (หมายความรวมถึง ใน
ระบบ regulated market และไม่อยูใ่นระบบ regulated 
market และ ที8มีข้อมลู public และ non-public) 
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อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 15% 
--ไม่มี— 
 
 
 
 
ส่วนที8 4 : อตัราส่วนการลงทนุที8คํานวณตามความมีส่วนได้
เสียในกิจการที8ลงทนุ (concentration limit) 
1. หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ8ง 
อตัราส่วน 
ทกุกองทุนรวมกนัภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกนั<25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั >งหมดของบริษัทนั >น 
 
2. ตราสารหนี > ตราสารกึ8งหนี >กึ8งทุน ตราสาร Basel III และ 
ศกูุก ของผู้ออกรายใดรายหนึ8ง ไมร่วมถึงตราสารหนี >ภาครัฐ
ไทยหรือตราสารหนี >ภาครัฐต่างประเทศ  
 
อตัราส่วน 
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี >สินรวม (total liability) ของผู้
ออกรายนั >น (ตามที8เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสดุ) 
หมายเหต:ุ มลูค่าหนี >สินรวม (total liability) ไม่ให้นบัรวม
รายการเจ้าหนี >การค้า รายได้รับลว่งหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
และหนี >สินของเจ้าหนี >ที8มีความเกี8ยวข้องกบับริษัท เช่น เงิน
กู้ ยืมจากกิจการที8เกี8ยวข้องกนั เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วน (% ของ NAV) 
รวมกนัไม่เกิน 15% 
--เพิ8มข้อความท้ายตาราง-- 
หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝากเพื8อการดําเนินงานของกองทุนไม่มี
ข้อกําหนดเกี8ยวกบั product limit 
 
ส่วนที8 4 : อตัราส่วนการลงทนุที8คํานวณตามความมีส่วนได้
เสียในกิจการที8ลงทนุ (concentration limit) 
1. หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ8ง 
อตัราส่วน 
ทกุกองทุนรวม รวมกนัภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ
รายเดียวกนัต้องมีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกนั < 25% ของ
จํานวนสิทธิออกเสียงทั >งหมดของบริษทันั >น (ไม่นบัรวมการถือ
หุ้นของกองทนุรวมวายุภกัษ์) 
2. ตราสารหนี > ตราสารกึ8งหนี >กึ8งทุน ตราสาร Basel III และศุ
กกูของผู้ออกรายใดรายหนึ8ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนี >ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี >ภาครัฐ
ต่างประเทศ) 
อตัราส่วน 
2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี >สินทางการเงิน (financial 
liability) ของผู้ออกตราสารรายนั >น ตามที8เปิดเผยไว้ในงบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ โดยไม่ให้นบัรวม
มลูคา่หนี >สินดงักล่าวของเจ้าหนี >ที8มีความเกี8ยวข้องกบัผู้ออก 
เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที8เกี8ยวข้องกนั เป็นต้น 
ทั >งนี > ในกรณีที8ผู้ออกตราสารไมมี่หนี >สินทางการเงินตามที8 
เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ2 
ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามข้อนี >ของผู้ออกรายนั >นเป็นรายครั >ง เว้นแต่
ในกรณีที8ผู้ออกตราสารได้มีการยื8นแบบ filing ในลกัษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ 
2.2  ในกรณีที8กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี >โดยเป็นตรา
สารที8ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดบัตํ8ากว่า 
investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บริษัทจดัการ 
ลงทุนเพื8อกองทนุภายใต้การจดัการของบริษทัจดัการราย
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3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ8ง 
อตัราส่วน 
ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย CIS ทั >งหมดของ MF หรือ

เดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั >ง เว้นแต่กรณีที8ผู้ออกตรา
สารได้มีการยื8นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที8ออกโดย
บุคคลดงันี >  
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนั
การเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื8อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื8อที8อยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื8อการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที8ประเทศไทยเป็น
สมาชิก 
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศที8มีลกัษณะทํานองเดียวกบั
บุคคลตาม 1. - 9.) 
หนี >สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตาม
มาตรฐานการบญัชีที8ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัทํางบ
การเงินตามมาตรฐานการบญัชีนั >น โดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที8กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที8เป็นที8ยอมรับในระดบั
สากล เช่น International Financial Reporting Standards 
(IFRS) หรือ United States Generally Accepted 
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
 รวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครั >ง
แรกของผู้ออกตราสาร 
 
3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ8ง 
อตัราส่วน 
- ไม่เกิน 25% ของจํานวนหนว่ย CIS ทั >งหมดของ MF หรือ



10/14 
 

หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ เหตุผล 

กองทุน CIS ต่างประเทศที8ออกหน่วยนั >นเว้นแต่ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานกังาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุน
ที8จดัตั >งขึ >นใหม่ที8มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุน
ในวงกว้าง 
 
 
4. หน่วย infra ของกองทุนใดกองทนุหนึ8ง  
อตัราส่วน 
ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย infra ทั >งหมดของกองทุน 
infra ที8ออกหน่วยนั >น 
 
 
 
5. หน่วย property ของกองทุนใดกองทนุหนึ8ง   
อตัราส่วน 
ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย property ทั >งหมดของ
กองทุน property ที8ออกหน่วยนั >น 
 
 
 
--ไม่มี-- 

กองทุน CIS ต่างประเทศที8ออกหน่วยนั >น   
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุในกรณีดงันี > 
3.1 การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทนุที8จดัตั >งขึ >นใหม่ที8มี
ขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้างโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานกังาน   
 

4. หน่วย infra ของกองทุนใดกองทนุหนึ8ง  
อตัราส่วน 
ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย infra ทั >งหมดของกองทุน 
infra ที8ออกหน่วยนั >น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที8
จดัตั >งขึ >นใหม่ที8มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนใน
วงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 
 
5. หน่วย property ของกองทุนใดกองทนุหนึ8ง 
อตัราส่วน 
ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย property ทั >งหมดของ
กองทุน property ที8ออกหน่วยนั >น 
เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทนุที8จดัตั >งขึ >นใหม่ที8มี
ขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 
 
--เพิ8มข้อความท้ายตาราง-- 
ทั >งนี > การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและ
อตัราส่วนการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทุนว่าด้วย การลงทุนของกองทนุ และ/หรือ ที8
แก้ไขเพิ8มเติม 

3.14. อตัราส่วน
การลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื8น เพื8อ
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวมใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ  
(ส่วนที8 5 : การ
ดําเนินการเมื8อ
ทรัพย์สินที8ลงทนุ

1. - 4. ...............  
 

1. ในกรณีที8กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที8
กําหนด แตต่่อมาทรัพย์สินที8ลงทนุมีคณุสมบติัที8
เปลี8ยนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคุณสมบติัในการเป็น
ทรัพย์สินที8กองทนุสามารถลงทนุได้อีกต่อไป บริษัทจดัการ
จะดําเนินการดงัตอ่ไปนี > 
(1) จดัทํารายงานโดยระบรุายละเอียดเกี8ยวกบัชื8อ จํานวน 
อตัราส่วนการลงทนุและวนัที8ทรัพย์สินขาดคณุสมบติั และ
จดัส่งรายงานต่อสํานกังาน รวมทั >งจดัส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัที8เกิดกรณีดงักล่าว 
ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ที8บริษัทจดัการ 
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที8ขาดคณุสมบติัภายในโอกาสแรก

เพื8อให้เป็นไป
ตามประกาศ
คณะกรรมการ
ตลาดทุน ที8 
ทน. 55/2559 
และ ทน.
14/2560 
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ขาดคณุสมบติั
หรือการลงทนุไม่
เป็นไปตาม
อตัราส่วนการ) 

โดยคํานึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคญัแต่ต้องไม่เกิน
กวา่ 90 วนันบัแต่วนัที8ทรัพย์สินนั >นขาดคณุสมบติั เว้นแต่
เป็นกรณีตามข้อ 5. 
(3) เมื8อบริษัทจดัการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที8ขาด
คณุสมบติั หรือทรัพย์สินที8ขาดคณุสมบติัมีคณุสมบติั
เปลี8ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที8กําหนดแล้ว 
บริษทัจดัการจะจดัทํารายงานข้อมลูเกี8ยวกบัชื8อ จํานวน 
อตัราส่วนการลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่ว รวมถึงวนัที8ได้
จําหน่ายทรัพย์สินนั >นออกไปหรือวนัที8ทรัพย์สินมีการ
เปลี8ยนแปลงคณุสมบตัิ แล้วแต่กรณี และจดัส่งรายงานต่อ
สํานกังาน รวมทั >งจดัส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทํา
การถดัจากวนัที8เกิดกรณีดงักล่าว 
2. ในกรณีที8ทรัพย์สินในขณะที8กองทนุมีการลงทนุเป็นไป
ตามอตัราส่วนการลงทุนที8กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุเป็นเวลา 5 วนัทําการ
ติดตอ่กนั โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ8ม บริษทัจดัการจะ
ดําเนินการดงัต่อไปนี > 
(1) จดัทํารายงานโดยระบรุายละเอียดเกี8ยวกบัประเภท 
จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที8การลงทนุไม่เป็นไป
ตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสํานกังาน
และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัครบ
ระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ที8บริษทั
จดัการ 
(2) ไม่ลงทนุเพิ8มเติมในทรัพย์สินที8เกินอตัราส่วนการลงทนุ
จนกวา่จะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที8
กําหนด 
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที8กําหนดภายใน
โอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดงันี > เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5. 
(ก) 30 วนันบัแต่วนัสิ >นรอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที8ไม่
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที8คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก ตั_วแลกเงินหรือตั_วสญัญาใช้เงิน  
(ข) 90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว สําหรับกรณีอื8น
ใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)  
(4)  เมื8อบริษัทจดัการแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการ
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ลงทุนที8กําหนดแล้ว จะจดัทํารายงานข้อมลูเกี8ยวกบัชื8อ 
จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าว รวมถึง
วนัที8สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ 
แล้วแต่กรณี และจดัสง่รายงานต่อสํานกังานและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัที8มีการแก้ไขจน
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุนั >น 
(5) ในกรณีที8กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทนุที8คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที8ลงทุน (concentration limit) ตามที8กําหนด 
นอกจากการปฏิบติัตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัท
จดัการต้องดําเนินการดงันี >ด้วย 
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที8เกินอตัราส่วน
การลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อน
ผนัจากสํานกังาน 
(ข) ลดสดัส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือ
ยื8นคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซื >อ ในกรณีที8ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ8งหุ้นของบริษัท
ดงักล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษทั
นั >นจนถึงหรือข้ามจดุที8ต้องทําคําเสนอซื >อ 
ความในวรรคหนึ8งมิให้นํามาใช้กบักองทุนรวมที8มีนโยบาย
การลงทุนในลกัษณะของกองทนุรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที8เป็น
การลงทุนใน 
หน่วยลงทุนของกองทนุรวมหรือหน่วยของกองทนุ
ต่างประเทศที8มีอตัราส่วนการลงทนุที8คํานวณตามความมี
ส่วนได้เสียในกิจการที8ลงทนุ (concentration limit) เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์เกี8ยวกบัอตัราสว่นการลงทุนดงักล่าว แต่
ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุนั >นเป็น
เวลา 5 วนัทําการติดต่อกนัโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ8ม 
โดยให้ดําเนินการตามที8กําหนดในข้อ 3. แทน” 
3. ในกรณีการลงทุนของกองทุนตามข้อ 2. วรรคสอง ใน
ส่วนที8เป็นการลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมหรือ
หน่วยของกองทนุตา่งประเทศมีอตัราส่วนการลงทุนที8
คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที8ลงทนุ 
(concentration limit) เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี8ยวกบั
อตัราส่วนการลงทนุดงักลา่ว แต่ตอ่มาการลงทุนไม่เป็นไป
ตามอตัราส่วนการลงทุนนั >นเป็นเวลา 5 วนัทําการติดต่อกนั 
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โดยมิได้เกิดจากการลงทนุเพิ8ม บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ดงัต่อไปนี > 
(1) จดัทํารายงานโดยระบรุายละเอียดเกี8ยวกบัประเภท 
จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที8การลงทนุไม่เป็นไป
ตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสํานกังาน
และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัครบ
ระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ที8บริษทั
จดัการ 
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุดงักล่าวภายใน
โอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลา 90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลา
ดงักล่าว 
(3) เมื8อบริษัทจดัการแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุนที8กําหนดแล้ว จะจดัทํารายงานข้อมลูเกี8ยวกบัชื8อ 
จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าว รวมถึง
วนัที8สามารถแก้ไขได้ และจดัส่งรายงานต่อสํานกังานและ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัที8มีการแก้ไข
จนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุนั >น 
(4) ในกรณีที8เป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ซึ8งบริษทัจดัการไม่
สามารถดําเนินการตาม (2) ห้ามมิให้บริษทัจดัการเสนอ
ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนั >นเพิ8มเติมจนกว่าจะ
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุตามที8หลกัเกณฑ์กําหนด 
4. ในกรณีที8กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุนที8กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดงัต่อไปนี > จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ บริษทัจดัการจะปฏิบติัให้
เป็นไปตามข้อ 2. หรือข้อ 3. แล้วแต่กรณี โดยอนโุลม  
(1) กรณีที8กองทุนมีการลงทนุหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ ถือ
หลกัทรัพย์ตามสดัส่วนที8มีอยู่เดิมนั >น 
(2) กรณีที8กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 
5. ในกรณีที8มีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจํุาเป็นอื8นใดทําให้บริษทั
จดัการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื8อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที8กําหนดในข้อ 1. (2) หรือข้อ 2. วรรคหนึ8ง 
(3) (ข) หรือ (ค) หรือบริษทัจดัการมีความเห็นวา่การ
ดําเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทนุ บริษัท
จดัการอาจใช้ดลุยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคญั และจะส่งรายงาน
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เกี8ยวกบัการดําเนินการของบริษัทจดัการในเรื8องดงักลา่วต่อ
สํานกังาน ผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที8ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ ทั >งนี >ในการจดัส่งรายงานให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ
บริษทัจดัการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บน
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

15. 
ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายที8
เรียกเก็บจาก
กองทุนรวมและผู้
สั8งซื >อหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทุน 

อตัราค่าธรรมเนียมของกองทุนโดยเป็นอตัราที8ยงัไม่ได้รวม
ภาษีมลูค่าเพิ8ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื8นใดในทํานอง
เดียวกนั 
 
 

อตัราค่าธรรมเนียมของกองทุนโดยเป็นอตัราที8รวม
ภาษีมลูค่าเพิ8ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื8นใดในทํานอง
เดียวกนั 
 

เพื8อให้เป็นไป
ตามประกาศ
สํานกังาน
กลต. ที8 สน. 
61/2560 

15.3.3 
ค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลี8ยนหน่วย
ลงทุน 
(Switching Fee) 

เดิม เรียกเก็บตามอตัราที8แต่ละกองทนุกําหนด ใหม ่บริษทัจดัการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลี8ยนหน่วยลงทุนสําหรับการสบัเปลี8ยนหน่วยลงทุน
ระหวา่งกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ 

เพื8ออํานวย
ความสะดวก
ให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนที8มีความ
ประสงค์จะ
สบัเปลี8ยน
หน่วยลงทุน
ระหวา่ง
กองทุนรวม
ภายใต้การ
จดัการของ
บริษทัจดัการ 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการของกองทุนดังต่อไปนี � 
 

1. กองทนุเปิด แอล เอช ตราสารหนี � (LHDEBT) 5. กองทนุเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ �ล (LHMSFL) 
2. กองทนุเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 6. กองทนุเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี � พลัส I (LHPROP-I) 

3. กองทนุเปิด แอล เอช พนัธบัตร (LHGOV) 7. กองทนุเปิด แอล เอช เจแปน - E (LHJAP-E) 
4. กองทนุเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH)   

 
ส่วนโครงการ 

หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ เหตุผล 

คําจํากดั

ความ 

คําจํากดัความของแต่ละกองทุน อาทิเช่น 

- โครงการ หมายถึง ........................... 

- กองทนุรวมหรือกองทนุหรือกองทุนเปิด หมายถึง...... 

เป็นต้น 

 

--ตดัคําจํากดัความ-- 

- organized market หมายถึง ศนูย์กลางที�จดัช่องทางการ

สื�อสารระหว่างผู้ ค้าเพื�อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื �อขายตราสาร

ระหว่างกนัได้ รวมทั �งให้ข้อมลูต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบัตราสารนั �น 

 

 

 

 

 

 

 

--แก้ไขคําจํากดัความ-- 

เดิม 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง ทรัพย์สินดงันี � 

1. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก 

อิสลามหรือตราสารอื�นที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบั 

เงินฝาก  

2. สลากออมทรัพย์ที�ออกตามกฎหมายวา่ด้วย 

ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษที�ออกตามกฎหมายวา่ด้วย 

ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภท

สลากออมสินพิเศษ) 

คําจํากดัความของแต่ละกองทุน อาทิเช่น 

- โครงการ หมายถึง ........................... 

- กองทนุรวมหรือกองทนุหรือกองทุนเปิด หมายถึง........ 

เป็นต้น 

 

--เพิ�มคําจํากดัความ-- 

- แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอ

ขายหลกัทรัพย์ 

- Regulated market หมายถึง ศนูย์กลางที�จดัช่องทาง

การสื�อสารระหวา่งผู้ ค้าเพื�อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื �อ

ขายตราสารระหวา่งกนัได้ รวมทั �งให้ข้อมลูต่าง ๆ ที�

เกี�ยวกบัตราสารนั �น โดยศนูย์กลางดงักลา่วอยู่ภายใต้การ

กํากบัดแูลของทางการหรือหน่วยงานที�ทําหน้าที�กํากบั

ดแูลด้านหลกัทรัพย์หรือตราสารที�มีลกัษณะทํานอง

เดียวกบัหลกัทรัพย์ 

 

--แก้ไขคําจํากดัความ-- 

ใหม่ 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง ทรัพย์สิน

ดงันี � 

1. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก 

อิสลามหรือตราสารอื�นที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบั 

เงินฝาก  

2. สลากออมทรัพย์ที�ออกตามกฎหมายวา่ด้วย 

ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษที�ออกตามกฎหมายว่าด้วย 

ธนาคารออมสิน 

 

 

เพื�อให้เป็นไป

ตามประกาศ

สํานกังานกลต. 

ที� ทน. 

55/2559 และ 

ทน.14/2560 
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3.13. 

ประเภทของ

หลกัทรัพย์

หรือทรัพย์สิน

อื�น หรือการ

หาดอกผล

โดยวิธีอื�นที�

จะลงทนุ 

แก้ไขหลกัทรัพย์ที�จะลงทุน ดงันี � 

ส่วนที� 1 : ………….. 

2. คณุสมบติัของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทุน 

ฝั�งหลกัทรัพย์ในประเทศ 

2.1 - 2.3 ............................. 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--เฉพาะกองทนุ LHDEBT-- 

2.4 การลงทุนใน SN.................  

แก้ไขหลกัทรัพย์ที�จะลงทุน ดงันี � 

ส่วนที� 1 : ………….. 

2. คณุสมบติัของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทุน 

ฝั�งหลกัทรัพย์ในประเทศ 

2.1 - 2.3 ............................. 

--เพิ�มเติม-- 

2.4  ในกรณีที�เป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที�ออกตราสาร

ดงักล่าวเพื�อชําระหนี �การค้า  B/E หรือ P/N ดงักล่าวต้องมี 

การรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี �  

2.4.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิต 

ฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

2.4.2  ธนาคารออมสิน  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

2.4.4  ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

แห่งประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8  สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานอง 

เดียวกบัผู้ รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทั �งนี � การอาวลัหรือการรับรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลั

หรือการรับรองผู้สั�งจ่ายหรือผู้ออกตั�ว ทั �งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี �ย (ถ้ามี) ตามที�ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

ฝั�งหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

2.4  ในกรณีที�เป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที�ออกตราสาร

ดงักล่าวเพื�อชําระหนี �การค้า  B/E หรือ P/N ดงักล่าวต้องมี 

การรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี �  

2.4.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิต 

ฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

2.4.2  สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานอง 

เดียวกบัผู้ รับฝากตาม 2.4.1 

ทั �งนี � การอาวลัหรือการรับรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลั

หรือการรับรองผู้สั�งจ่ายหรือผู้ออกตั�ว ทั �งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี �ย (ถ้ามี) ตามที�ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

 

--เฉพาะกองทนุ LHDEBT-- 

2.5 การลงทุนใน SN.................  

เพื�อให้เป็นไป

ตามประกาศ

สํานกังานกลต. 

ที� ทน. 

55/2559 และ 

ทน.14/2560 
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2.4.1-2.4.2.................. 

2.4.3 ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดงักล่าว

ก่อนครบอายุ เมื�อบริษัทจดัการร้องขอได้ 

 

2.4.4-2.4.5.................. 

--เฉพาะกองทนุ LHDEBT LHPROP-I และ LHJAP-E-- 

ฝั�งหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

2. คณุสมบติัของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทุน 

2.1 - 2.3 ............................. 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--เฉพาะกองทนุ LHDEBT-- 

2.4 การลงทุนใน SN ต่างประเทศ.................  

2.4.1-2.4.2.................. 

2.4.3 ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดงักล่าว

ก่อนครบอายุ เมื�อบริษัทจดัการร้องขอได้ 

 

2.4.4-2.4.5.................. 

 

ส่วนที� 2 : ………… 

ฝั�งหลกัทรัพย์ในประเทศ 

1. - 2. ……………… 

3. กรณีที� MF ที�ไปลงทนุ (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีด

เดอร์ กองทนุรวมซึ�งถกูลงทนุ (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทนุ

รวมฟีดเดอร์ 

--เฉพาะกองทนุ LHDEBT LHPROP-I และ LHJAP-E-- 

2.5.1-2.5.2................ 

2.5.3 ในกรณีที�เป็น SN ซึ�งมีข้อกําหนดห้ามเปลี�ยนมือ ผู้

ออก SN ต้องยินยอมให้กองทนุสามารถไถ่ถอน SN 

ดงักล่าวกอ่นครบอาย ุเมื�อบริษัทจดัการร้องขอได้ 

2.5.4-2.5.5.................. 

--เฉพาะกองทนุ LHDEBT LHPROP-I และ LHJAP-E-- 

ฝั�งหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

2. คณุสมบติัของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทุน 

2.1 - 2.3 ............................. 

--เพิ�มเติม-- 

2.4 ในกรณีที�เป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที�ออกตรา

สารดงักล่าวเพื�อชําระหนี �การค้า  B/E หรือ P/N ดงักล่าว

ต้องมีการรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี �  

2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัท

เครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนั

การเงิน  

2.4.2 สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานอง

เดียวกบัผู้ รับฝากตาม 2.4.1 

ทั �งนี � การอาวลัหรือการรับรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลั

หรือการรับรองผู้สั�งจ่ายหรือผู้ออกตั�ว ทั �งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี �ย (ถ้ามี) ตามที�ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

 

--เฉพาะกองทนุ LHDEBT-- 

2.5 การลงทุนใน SN ต่างประเทศ.................  

2.5.1-2.5.2................ 

2.5.3 ในกรณีที�เป็น SN ซึ�งมีข้อกําหนดห้ามเปลี�ยนมือ ผู้

ออก SN ต้องยินยอมให้กองทนุสามารถไถ่ถอน SN 

ดงักล่าวกอ่นครบอาย ุเมื�อบริษัทจดัการร้องขอได้ 

2.5.4-2.5.5.................. 

 

ส่วนที� 2 : ………… 

ฝั�งหลกัทรัพย์ในประเทศ 

1. - 2. ……………… 

3. กรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ

กองทุนรวม กองทุนรวมดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทนุรวมฟีด

เดอร์ 

--เฉพาะกองทนุ LHDEBT LHPROP-I และ LHJAP-E-- 
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ฝั�งหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

1. ........................ 

2. เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที�

เป็นดงันี � 

2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของ

หน่วยงานต่างประเทศที�กํากบัดูแลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซื �อ

ขายหลกัทรัพย์ซึ�งเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือเป็น

หน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที�มีการซื �อ

ขายในตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศที�เป็นสมาชิกของ 

WFE  

2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใต้การกํากบัดแูล

ของหน่วยงานกํากบัดแูลที�เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO   

2.3 ประเทศที�กํากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมี

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทนุอย่างเพียงพอทั �งนี � ตาม

รายชื�อประเทศที�สํานักงานกําหนด 

2.4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทนุ CISต่างประเทศ 

กองทุนดงักล่าวต้องมีการจํากดัการกู้ ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ

จําเป็นในการบริหารสภาพคลอ่งเป็นการชั�วคราวเท่านั �น และมี

นโยบายการลงทุนดงันี � 

2.4.1 มีการลงทนุในทรัพย์สินซึ�งเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที�

กองทุนสามารถลงทุนได้ในสดัส่วน > 80% ของ NAV ของ

กองทุน CIS ต่างประเทศนั �น 

2.4.2 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื�อใช้วิธีคํานวณตามสดัส่วน 

(pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit 

ของกองทุนนั �น 

2.4.3 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื�อใช้วิธีคํานวณตามสดัส่วน 

(pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit 

สําหรับทรัพย์สินที�เป็น SIP ของกองทนุนั �น 

2.4.4 มีการลงทนุใน derivatives ที�เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

global exposure limit ของกองทุนนั �น 

2.5 กรณีที� MF ที�ไปลงทนุ (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีด

เดอร์ กองทนุ CIS ต่างประเทศซึ�งถูกลงทนุ (invested MF) ต้อง

ไม่ใช่กองทุนที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบักองทนุรวมฟีดเดอร์ 

เว้นแต่เป็นกรณีที�มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วย

ลงทนุ  ทั �งนี � โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน โดยก่อน

การลงทนุบริษัทจดัการต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลู เหตผุล

ฝั�งหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

1. ........................ 

2. เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศที�มีลกัษณะ

ดงันี � 

2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากบัดแูล

ของหน่วยงานต่างประเทศที�กํากบัดูแลด้านหลกัทรัพย์

และตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ซึ�งเป็นสมาชิกสามญัของ 

IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศที�มี

การซื �อขายในตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศที�เป็น

สมาชิกของ WFE  

2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใต้การ

กํากบัดแูลของหนว่ยงานกํากบัดแูลที�เป็นสมาชิกสามญั

ของ IOSCO   

2.3 กรณีที�กองทุนไปลงทุนในหน่วยของกองทนุ CIS 

ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวต้องอยู่

ภายใต้หลกัเกณฑ์การกํากบัดแูล การออก การเสนอขาย 

และการจดัการสําหรับกองทนุเพื�อผู้ลงทนุรายย่อยของ

ประเทศนั �น 

3. ประเทศที�กํากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมี

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทนุอย่างเพียงพอทั �งนี � 

ตามรายชื�อประเทศที�สํานกังานกําหนด 

4. ในกรณีเป็นการลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS 

ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวต้องมีการจํากดัการกู้ ยืมไว้

เฉพาะกรณีมีเหตจํุาเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็น

การชั�วคราวเท่านั �น และมีนโยบายการลงทนุดงันี � 

4.1 มีการลงทนุในทรัพย์สินซึ�งเป็นประเภทและชนิด

เดียวกบัที�กองทุนสามารถลงทุนได้ในสดัส่วน > 80% 

ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ของกองทุน CIS 

ต่างประเทศนั �น 

4.2 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื�อใช้วิธีคํานวณตามสดัส่วน 

(pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single 

entity limit ของ กองทนุนั �น ทั �งนี �หลกัเกณฑ์ดงักลา่วไม่ใช้

กบักรณีทรัพย์สินที�เป็น SIP 

4.3 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื�อใช้วิธีคํานวณตามสดัส่วน 

(pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product 

limit สําหรับทรัพย์สินที�เป็น SIP ของกองทุนนั �น 
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ความจําเป็น และคา่ธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องกบัการลงทนุใน

ลกัษณะดงักล่าวไว้ในหนงัสือชี �ชวนด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝั�งหลกัทรัพย์ในประเทศ 

ส่วนที� 6 : ………… 

1. ................. 

ในกรณีที� derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น 

ราคาที�อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจบุนัหรือราคาของ 

derivatives เท่านั �น  ทั �งนี � ราคาของ underlying อื�นที�ไม่ใช่ดชันี

หรือ underlying ที�เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็น

ที�ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 

2. ................. 

3. ................. 

 

 

 --เฉพาะกรณีที�เป็นดชันีกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ์-- 

เดิม 

ในกรณีที�เป็นดชันีกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้อง

คํานวณจากตวัแปรอย่างหนึ�งอยา่งใดหรือหลายอยา่งดงันี � 

1. ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซื �อขายล่วงหน้า 

(futures price) ของสินค้าโภคภณัฑ์ 

2. ดชันีสินค้าโภคภณัฑ์ที�คํานวณจากราคาปัจจุบนัหรือราคา

สญัญาซื �อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภณัฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ�ง 

3. ราคาสญัญาซื �อขายล่วงหน้าที�อ้างองิกบัดชันีสินค้าโภคภณัฑ์

ตาม 2. 

 

 

4.4 มีการลงทนุใน derivatives ที�เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

global exposure limit ของกองทุนนั �น 

5. กรณีที�กองทนุรวมฟีดเดอร์ ไปลงทนุในหน่วยของ

กองทุน CIS ต่างประเทศ กองทนุ CIS ต่างประเทศ

ดงักล่าวต้องไม่ใชก่องทุนที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบั

กองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแตเ่ป็นกรณีที�มีความจําเป็นและ

เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  ทั �งนี � โดยได้รับความ

เห็นชอบจากสํานกังาน โดยก่อนการลงทนุบริษทัจดัการ

จะเปิดเผยข้อมลู เหตผุลความจําเป็น และค่าธรรมเนียม

ที�เกี�ยวข้องกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไว้ในหนงัสือ

ชี �ชวน 

 

ฝั�งหลกัทรัพย์ในประเทศ 

ส่วนที� 6 : ………… 

1. ................. 

ในกรณีที� derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying 

ข้างต้น ราคาที�อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจบุนั 

(spot price) หรือราคาสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (futures 

price) เท่านั �น  ทั �งนี � ราคาของ underlying อื�นที�ไม่ใช่

ดชันี หรือ underlying ที�เป็นองค์ประกอบของดชันี

ดงักล่าว ต้องเป็นที�ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้

อย่างแพร่หลายด้วย 

2. ................. 

3. ................. 

--เฉพาะกรณีที�เป็นดชันีกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ์-- 

ใหม่ 

ในกรณีที�เป็นดชันีกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้อง

คํานวณจากตวัแปรอย่างหนึ�งอยา่งใดหรือหลายอยา่ง

ดงันี � 

1. ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซื �อขาย

ล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภณัฑ์ 

2. ดชันีสินค้าโภคภณัฑ์ที�คํานวณจากราคาปัจจบุนั (spot 

price) หรือราคาสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (futures price) 

ของสินค้าโภคภณัฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ�ง 

3. ราคาสญัญาซื �อขายล่วงหน้าที�อ้างองิกบัดชันีสินค้า

โภคภณัฑ์ตาม 2. 
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--เฉพาะกองทนุ LHDEBT LHPROP-I และ LHJAP-E-- 

ฝั�งหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

ส่วนที� 6 : ………… 

1. ................. 

ในกรณีที� derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น 

ราคาที�อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจบุนัหรือราคาของ 

derivatives เท่านั �น  ทั �งนี � ราคาของ underlying อื�นที�ไม่ใช่ดชันี

หรือ underlying ที�เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็น

ที�ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 

2. ................. 

3. ................. 

 

 

 --เฉพาะกรณีที�เป็นดชันีกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ์-- 

เดิม 

ในกรณีที�เป็นดชันีกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้อง

คํานวณจากตวัแปรอย่างหนึ�งอยา่งใดหรือหลายอยา่งดงันี � 

1. ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซื �อขายล่วงหน้า 

(futures price) ของสินค้าโภคภณัฑ์ 

2. ดชันีสินค้าโภคภณัฑ์ที�คํานวณจากราคาปัจจุบนัหรือราคา

สญัญาซื �อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภณัฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ�ง 

3. ราคาสญัญาซื �อขายล่วงหน้าที�อ้างอิงกบัดชันีสินค้าโภคภณัฑ์

ตาม 2. 

 

 

--เฉพาะกองทนุ LHDEBT LHPROP-I และ LHJAP-E-- 

ฝั�งหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

ส่วนที� 6 : ………… 

1. ................. 

ในกรณีที� derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying 

ข้างต้น ราคาที�อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจบุนั 

(spot price) หรือราคาสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (futures 

price) เท่านั �น  ทั �งนี � ราคาของ underlying อื�นที�ไม่ใช่

ดชันี หรือ underlying ที�เป็นองค์ประกอบของดชันี

ดงักล่าว ต้องเป็นที�ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้

อย่างแพร่หลายด้วย 

2. ................. 

3. ................. 

--เฉพาะกรณีที�เป็นดชันีกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ์-- 

ใหม่ 

ในกรณีที�เป็นดชันีกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้อง

คํานวณจากตวัแปรอย่างหนึ�งอยา่งใดหรือหลายอยา่ง

ดงันี � 

1. ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซื �อขาย

ล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภณัฑ์ 

2. ดชันีสินค้าโภคภณัฑ์ที�คํานวณจากราคาปัจจบุนั (spot 

price) หรือราคาสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (futures price) 

ของสินค้าโภคภณัฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ�ง 

3. ราคาสญัญาซื �อขายล่วงหน้าที�อ้างองิกบัดชันีสินค้า

โภคภณัฑ์ตาม 2. 

3.14. 

อตัราส่วนการ

ลงทนุใน

หลกัทรัพย์

หรือทรัพย์สิน

อื�น เพื�อเป็น

ทรัพย์สินของ

กองทุนรวม

ในประเทศ

และ

ต่างประเทศ  

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ�งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื�น

..................................................... 

ส่วนที� 1 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน

หรือคู่สญัญา (single entity limit) 

 

 

 

 

 

 

ตอนที� 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนสําหรับกองทนุทั�วไป 

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ�งหลกัทรัพย์ หรือ

ทรัพย์สินอื�น..................................................... 

ส่วนที� 1 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามผู้ออก

ทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี � ไม่มีข้อกําหนด

เกี�ยวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสาร

หรือคู่สญัญาแล้วแตก่รณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการ

ดําเนินงานของกองทุน 

2. derivatives on organized exchange 

ตอนที� 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนสําหรับกองทนุทั�วไป 

เพื�อให้เป็นไป

ตามประกาศ

สํานกังานกลต. 

ที� ทน. 

55/2559 และ 

ทน.14/2560 
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 (แก้ไขเฉพาะช่องประเภททรัพย์สิน) 

1. ตราสารภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ............. 

3. หน่วย CIS 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

5. ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี � 

5.1 เป็นตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ หรือศกุกู ที�ผู้ออก

จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที�

ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย (ศุกกูมี

เฉพาะกองทนุ LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E) 

5.2 เสนอขายในประเทศไทย  

5.3 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.4 เป็นตราสารที�อยู่ในระบบ organized market หรือ

เทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(แก้ไขเฉพาะช่องประเภททรัพย์สิน) 

1. ตราสารภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ............. 

3. หน่วย CIS 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

5. ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี � 

5.1 เป็นตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ หรือศกุกู ที�ผู้

ออกจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. 

ต่างประเทศที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน

ประเทศไทย (ศกุกูมีเฉพาะกองทนุ LHMSFL LHPROP-I 

และ LHJAP-E) 

5.2 เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี � 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั�วไปโดยมี 

รายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี � < 397 

วนันบัแต่วนัที�ลงทนุ และไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 

5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบคุคล

ดงันี � 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4 ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมแห่งประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศ

ไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี � > 397 

วนันบัแต่วนัที�ลงทนุ ต้องขึ �นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 

regulated market 
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6. ทรัพย์สินดงันี �  

........................... 

6.4 ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี �  (เฉพาะกองทนุ LHDEBT 

และ LHGOV เรียงหวัข้อตั�งแต่ 6.1) 

6.4.1 เป็นตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ หรือศุกกู 

(ศกุกูมีเฉพาะกองทนุ LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E) 

6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  

6.4.3 เป็นตราสารที�ผู้ออกจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทยและเสนอ

ขายตราสารนั �นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตั �งขึ �นตาม

กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที�

ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 

6.4.4 เป็นตราสารที�อยู่ในระบบของ organized market หรือ

เทียบเท่า 

6.5 ตราสาร Basel III ที�มี credit rating อยู่ในระดบั 

investment grade และอยู่ในระบบของ organized market 

หรือเทียบเท่า (ตราสาร Basel III มีเฉพาะกองทนุ LHEQD 

LHGOV LHGROWTH  LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E) 

6.6 DW ที�มี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade 

(DW มีเฉพาะกองทนุ LHEQD LHGROWTH LHMSFL 

LHPROP-I และ LHJAP-E) 

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ดงันี � 

6.7.1 หน่วย infra หรือหน่วย property ที�จดทะเบยีนซื �อขายใน

กระดานซื �อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทั�วไปของ SET หรือ

ของตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วย

ดงักล่าวที�อยู่ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตุที�อาจทําให้มีการเพิก

ถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซื �อขายใน SET หรือในตลาดซื �อ

ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.7.2 หน่วย infra หรือหนว่ย property ที�อยู่ในระหวา่ง IPO 

เพื�อการจดทะเบียนซื �อขายตาม 6.7.1 

6.8 ธุรกรรมดงันี � ที�คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั 

investment grade 

6.8.1 reverse repo 

6.8.2 OTC derivatives 

 

 

 

6. ทรัพย์สินดงันี �  

........................ 

6.4 ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี � (เฉพาะกองทนุ 

LHDEBT และ LHGOV เรียงหวัข้อตั�งแต่ 6.1) 

6.4.1 เป็นตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ หรือศุกกูที�ผู้

ออกจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสาร

นั �นในตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตั �งขึ �นตามกฎหมาย

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที�

ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือ

เป็นตราสาร Basel III (ตราสาร Basel III มีเฉพาะ

กองทุน LHEQD LHGOV LHGROWTH  LHMSFL 

LHPROP-I และ LHJAP-E ศกุกูมีเฉพาะกองทนุ 

LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E) 

6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.4.3 เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี � 

6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน

ตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั�วไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.2.3 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี � < 

397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ และไม่ได้มีลกัษณะตาม 

6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสาร

ดงักล่าวต้องเป็นบคุคลดงันี � 

6.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 -  5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทย

เป็นสมาชิก 

6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานอง

เดียวกบับคุคลตามข้อ 6.4.3.3.1 - 6.4.3.3.2 

6.4.5 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี � > 397 

วนันบัแต่วนัที�ลงทนุ ต้องขึ �นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 

regulated market 

6.5 DW ที�มี issuer rating อยู่ในระดบั investment 

grade (DW มีเฉพาะกองทนุ LHEQD LHGROWTH 

LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E) 

6.6 ธุรกรรมดงันี � ที�คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั 

investment grade 
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--เฉพาะกองทนุ LHPROP-I -- 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

7. ทรัพย์สินอื�นนอกเหนือจากที�ระบใุนข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP) 

อตัราส่วนคือ ไม่เกิน 5% 

 

ส่วนที� 2 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตาม (group limit) 

 

ข้อความท้ายตาราง 

เดิม 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนใน derivatives on organized 

exchange ไม่มีข้อกําหนดเกี�ยวกบั group limit ของคู่สญัญา 

 

 

 

 

 

6.6.1 reverse repo 

6.6.2 OTC derivatives    

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที�มีลกัษณะ

ครบถ้วนดงันี � 

6.7.1 จดทะเบียนซื �อขายหรืออยู่ในระหวา่ง IPO เพื�อการ

จดทะเบียนซื �อขายในกระดานซื �อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้

ลงทนุทั�วไปของ SET หรือของตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวที�อยู่ระหว่าง

ดําเนินการแก้ไขเหตุที�อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย

ดงักล่าวออกจากการซื �อขายใน SET หรือในตลาดซื �อขาย

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุที�ไมไ่ด้มีลกัษณะกระจาย 

การลงทนุในกิจการโครงสร้างพื �นฐาน อสงัหาริมทรัพย์ 

หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตาม

แนวทางที�สํานกังานกําหนด 

--เฉพาะกองทนุ LHPROP-I-- 

เพิ�มข้อความ 

7. หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที�มี

ลกัษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื �นฐาน 

อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 

(diversified fund) ตามแนวทางที�สํานกังานกําหนด และ

มีลกัษณะตาม 6.7.1 

และอตัราสว่นคือ ไม่จํากดัอตัราส่วน 

8. ทรัพย์สินอื�นนอกเหนือจากที�ระบใุนข้อ 1 – ข้อ 7 (SIP) 

อตัราส่วนคือ รวมกนัไม่เกิน 5% 

 

ส่วนที� 2 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตาม (group 

limit) 

ข้อความท้ายตาราง 

ใหม่ 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี � ไม่มีข้อกําหนด

เกี�ยวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการ

ดําเนินงานของกองทุน 

2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที� 3 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามประเภททรัพย์สิน 

(product limit) 

1. เงินฝากหรือตราสาร................... 

…………………………………… 

(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที�มี

วตัถปุระสงค์เพื�อการดําเนินงานของกองทนุ และทรัพย์สินที�

กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ�มาจากคู่สญัญาตาม reverse repo 

หรือ securities lending หรือ derivatives) 

อตัราส่วน (% ของ NAV) 

- ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี�ยในรอบปีบญัชี (หรือใน

รอบอายกุองทนุสําหรับกองทุนที�มีอายุโครงการ < 1 ปี) 

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบักองทุนที�อายโุครงการหรืออายสุญัญา

คงเหลือ < 6 เดือน ทั �งนี �เฉพาะกองทนุที�มีอายทุั �งโครงการหรือ

อายทุั �งสญัญา > 1 ปี 

 

 

2. ทรัพย์สินดงันี � 

2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที� 3 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามประเภท

ทรัพย์สิน (product limit) 

1. เงินฝากหรือตราสาร................... 

…………………………………… 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที� MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ�มาจาก

คู่สญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending 

หรือ derivatives) 

 

อตัราส่วน (% ของ NAV) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี�ยในรอบปีบญัชี เว้นแต่เป็น MF 

ที�มีอายโุครงการ < 1 ปี) 

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที�อายุกองทุนคงเหลือ < 6 

เดือน ทั �งนี �เฉพาะ MF ที�มีอายุทั �งโครงการหรืออายุทั �ง

สญัญา > 1 ปี 

 

 

2. ทรัพย์สินดงันี � 

2.1  ตั�วแลกเงิน หรือ ตั�วสญัญาใช้เงินที�มีเงื�อนไขห้าม

เปลี�ยนมือแต่กองทนุรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอน

สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที�กฎหมายกําหนด 

หรือมีเงื�อนไขให้กองทนุรวมสามารถขายคืนผู้ออกตรา

สารได้ 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที�มีระยะเวลา

การฝากเกิน 12 เดือน  

2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี � แตไ่มร่วมถึงตราสาร

หนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทุน หรือศุกกู ที�มีลกัษณะครบถ้วน

ดงันี � 

      2.3.1  มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ใน

ส่วนที� 1 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามผู้ออก

ทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

      2.3.2  มี credit rating อยู่ในระดบัตํ�ากว่า 

investment grade หรือไม่มี credit rating    
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5. ตราสารดงันี � (total SIP) 

(ข้อ 5.1 - ข้อ 5.3 มีเฉพาะกองทุน LHEQD LHGROWTH 

LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E) 

5.1  ตราสารที�ไม่ได้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรัพย์ซื �อขายใน SET 

และในตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

5.2  ตราสารที�ไม่ได้ซื �อขายอยู่ในกระดานซื �อขายหลกัทรัพย์

สําหรับผู้ลงทุนทั�วไปของ SET และของตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์

ต่างประเทศ 

5.3  ตราสารที�ซื �อขายในกระดานซื �อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้

ลงทนุทั�วไป ซึ�งอยูร่ะหวา่งแก้ไขเหตทีุ�อาจทําให้มีการเพิกถอน

ตราสารดงักลา่วออกจากการซื �อขายใน SET หรือในตลาดซื �อ

ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

5.4  ตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทุน ตราสาร Basel III หรือศุ

กูก ที�ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า 

แต่ไม่รวม B/E และ P/N (ตราสาร Basel III มีเฉพาะกองทุน 

LHEQD LHGOV LHGROWTH  LHMSFL LHPROP-I และ 

LHJAP-E ศกุกูมีเฉพาะกองทนุ LHMSFL LHPROP-I และ 

LHJAP-E) 

 

อตัราส่วน (% ของ NAV) 

ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 15% 

 

 

--ไม่มี— 

 

 

 

 

ส่วนที� 4 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามความมีส่วนได้เสีย

ในกิจการที�ลงทนุ (concentration limit) 

1. หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ�ง (เฉพาะกองทนุ LHEQD 

LHGROWTH LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E) 

อตัราส่วน 

ทกุกองทุนรวมกนัภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการต้องมี

จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกนั<25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง

ทั �งหมดของบริษัทนั �น 

5. ตราสารดงันี � (total SIP) 

5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที� 1 : อตัราส่วนการลงทนุ

ที�คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single 

entity limit)  

5.2 ตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทุน หรือศกุูก (ถ้า

นโยบายเดิมมี SN หรือ Basel lII ก็ใส่เพิ�มตรงนี �ด้วย) ที�มี

อนัดบัความน่าเชื�อที�ตวัตราสารและ/หรือ 

ผู้ออกตราสารที�ตํ�ากว่าที�สามารถลงทนุได้ (non-

investment grade / unrated)  (หมายความรวมถึง ใน

ระบบ regulated market และไม่อยูใ่นระบบ regulated 

market และ ที�มีข้อมลู public และ non-public) 

 (ตราสาร Basel III มีเฉพาะกองทนุ LHEQD LHGOV 

LHGROWTH  LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E ศกุกู

มีเฉพาะกองทนุ LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E) 

 

 

 

 

 

อตัราส่วน (% ของ NAV) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

 

 

--เพิ�มข้อความท้ายตาราง-- 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสาร

เทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงานของกองทุนไม่มี 

ข้อกําหนดเกี�ยวกบั product limit 

 

ส่วนที� 4 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามความมีส่วน

ได้เสียในกิจการที�ลงทนุ (concentration limit) 

1. หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ�ง (เฉพาะกองทนุ LHEQD 

LHGROWTH LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E) 

อตัราส่วน 

ทกุกองทุนรวม รวมกนัภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ

รายเดียวกนัต้องมีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกนั < 25% 

ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษทันั �น (ไม่นบัรวม
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2. ตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทุน ตราสาร Basel III และ ศกุกู 

ของผู้ออกรายใดรายหนึ�ง ไมร่วมถึงตราสารหนี �ภาครัฐไทยหรือ

ตราสารหนี �ภาครัฐต่างประเทศ (ตราสาร Basel III มีเฉพาะ

กองทุน LHEQD LHGOV LHGROWTH  LHMSFL LHPROP-I 

และ LHJAP-E ศกุกูมีเฉพาะกองทุน LHMSFL LHPROP-I และ 

LHJAP-E) 

 

 

อตัราส่วน 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี �สินรวม (total liability) ของผู้ออก

รายนั �น (ตามที�เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสดุ) 

หมายเหต:ุ มลูค่าหนี �สินรวม (total liability) ไม่ให้นบัรวม

รายการเจ้าหนี �การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

และหนี �สินของเจ้าหนี �ที�มีความเกี�ยวข้องกบับริษัท เช่น เงินกู้ ยืม

จากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภกัษ์) 

2. ตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทุน ตราสาร Basel III 

และศกุกูของผู้ออกรายใดรายหนึ�ง  

(ไม่รวมถึงตราสารหนี �ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี �ภาครัฐ

ต่างประเทศ) 

(ตราสาร Basel III มีเฉพาะกองทนุ LHEQD LHGOV 

LHGROWTH  LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E ศุ

กกูมีเฉพาะกองทุน LHMSFL LHPROP-I และ     

LHJAP-E) 

อตัราส่วน 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี �สินทางการเงิน 

(financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั �น ตามที�

เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ 

โดยไม่ให้นบัรวมมลูค่าหนี �สินดงักล่าวของเจ้าหนี �ที�มี

ความเกี�ยวข้องกบัผู้ออก เช่น เงินกู้ ยืมจากกิจการที�

เกี�ยวข้องกนั เป็นต้น 

ทั �งนี � ในกรณีที�ผู้ออกตราสารไมมี่หนี �สินทางการเงินตามที� 

เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ 

ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและ

เสนอขายตราสารตามข้อนี �ของผู้ออกรายนั �นเป็นรายครั �ง 

เว้นแต่ในกรณีที�ผู้ออกตราสารได้มีการยื�นแบบ filing ใน

ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้

พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที�กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี �โดยเป็น

ตราสารที�ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดบัตํ�า

กวา่ investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บริษัท

จดัการ ลงทุนเพื�อกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัท

จดัการรายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการ

ออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครั �ง เว้นแต่

กรณีที�ผู้ออกตราสารได้มีการยื�นแบบ filing ในลกัษณะ

เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา

เป็นรายโครงการ 

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที�ออกโดย

บุคคลดงันี �  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนั

การเงิน 
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3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ�ง 

อตัราส่วน 

ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย CIS ทั �งหมดของ MF หรือ

กองทุน CIS ต่างประเทศที�ออกหน่วยนั �นเว้นแต่ได้รับความ

เห็นชอบจากสํานกังาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที�

จดัตั �งขึ �นใหม่ที�มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวง

กว้าง 

 

 

4. หน่วย infra ของกองทุนใดกองทนุหนึ�ง (เฉพาะกองทนุ 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็น

สมาชิก 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานอง

เดียวกบับคุคลตาม 1. - 9.) 
1 หนี �สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตาม

มาตรฐานการบญัชีที�ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัทํางบ

การเงินตามมาตรฐานการบญัชีนั �น โดยเป็นมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที�กําหนดโดยคณะกรรมการ

กําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ

บญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เป็นที�

ยอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial 

Reporting Standards (IFRS) หรือ United States 

Generally Accepted Accounting Principle (US 

GAAP) เป็นต้น 

รวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครั �ง

แรกของผู้ออกตราสาร 

 

3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ�ง 

อตัราส่วน 

- ไม่เกิน 25% ของจํานวนหนว่ย CIS ทั �งหมดของ MF หรือ

กองทุน CIS ต่างประเทศที�ออกหน่วยนั �น   

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุในกรณีดงันี � 

3.1 การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทนุที�จดัตั �งขึ �นใหม่ที�

มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้างโดย

ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน   
 

4. หน่วย infra ของกองทุนใดกองทนุหนึ�ง (เฉพาะกองทนุ 

LHEQD LHGROWTH LHMSFL LHPROP-I และ 
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LHEQD LHGROWTH LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E) 

 

อตัราส่วน 

ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย infra ทั �งหมดของกองทนุ infra 

ที�ออกหน่วยนั �น 

 

 

 

5. หน่วย property ของกองทุนใดกองทนุหนึ�ง (เฉพาะกองทนุ 

LHEQD LHGROWTH LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E)  

 

 

อตัราส่วน 

ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย property ทั �งหมดของกองทุน 

property ที�ออกหน่วยนั �น 

 

LHJAP-E) 

อตัราส่วน 

ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย infra ทั �งหมดของกองทนุ 

infra ที�ออกหน่วยนั �น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุน

ที�จดัตั �งขึ �นใหม่ที�มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้

ลงทนุในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 

 

 

5. หน่วย property ของกองทุนใดกองทนุหนึ�ง (เฉพาะ

กองทุน LHEQD LHGROWTH LHMSFL LHPROP-I 

และ LHJAP-E) 

 

อตัราส่วน 

ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย property ทั �งหมดของ

กองทุน property ที�ออกหน่วยนั �น 

เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทนุที�จดัตั �งขึ �นใหม่ที�มี

ขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง โดย

ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 

 

--เพิ�มข้อความท้ายตาราง— 

ทั �งนี � การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและ

อตัราส่วนการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วย การลงทนุของ

กองทุน และ/หรือ ที�แก้ไขเพิ�มเติม 

3.14. 

อตัราส่วนการ

ลงทนุใน

หลกัทรัพย์

หรือทรัพย์สิน

อื�น เพื�อเป็น

ทรัพย์สินของ

กองทุนรวม

ในประเทศ

และ

ต่างประเทศ  

(ส่วนที� 5 : 

1. - 4. ...............  

 

1. ในกรณีที�กองทุนมีการลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�

กําหนด แตต่่อมาทรัพย์สินที�ลงทนุมีคณุสมบติัที�

เปลี�ยนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคุณสมบติัในการเป็น

ทรัพย์สินที�กองทนุสามารถลงทนุได้อีกต่อไป บริษัท

จดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี � 

(1) จดัทํารายงานโดยระบรุายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อ 

จํานวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัที�ทรัพย์สินขาด

คณุสมบติั และจดัส่งรายงานต่อสํานกังาน รวมทั �งจดัส่ง

ต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัที�เกิด

กรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ที�บริษทั

จดัการ 

(2) จําหน่ายทรัพย์สินที�ขาดคณุสมบติัภายในโอกาสแรก

เพื�อให้เป็นไป

ตามประกาศ

สํานกังานกลต. 

ที� ทน. 

55/2559 และ 

ทน.14/2560 
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การ

ดําเนินการ

เมื�อทรัพย์สิน

ที�ลงทนุขาด

คณุสมบติั

หรือการ

ลงทนุไม่

เป็นไปตาม

อตัราส่วน

การ) 

โดยคํานึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญัแต่ต้องไม่

เกินกวา่ 90 วนันบัแต่วนัที�ทรัพย์สินนั �นขาดคณุสมบติั 

เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5. 

(3) เมื�อบริษัทจดัการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที�ขาด

คณุสมบติั หรือทรัพย์สินที�ขาดคณุสมบติัมีคณุสมบติั

เปลี�ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดแล้ว 

บริษทัจดัการจะจดัทํารายงานข้อมลูเกี�ยวกบัชื�อ จํานวน 

อตัราส่วนการลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่ว รวมถึงวนัที�ได้

จําหน่ายทรัพย์สินนั �นออกไปหรือวนัที�ทรัพย์สินมีการ

เปลี�ยนแปลงคณุสมบตัิ แล้วแต่กรณี และจดัส่งรายงาน

ต่อสํานกังาน รวมทั �งจดัส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน

วนัทําการถดัจากวนัที�เกิดกรณีดงักลา่ว 

2. ในกรณีที�ทรัพย์สินในขณะที�กองทนุมีการลงทนุเป็นไป

ตามอตัราส่วนการลงทนุที�กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุเป็นเวลา 5 วนัทําการ

ติดตอ่กนั โดยมิได้เกิดจากการลงทนุเพิ�ม บริษทัจดัการจะ

ดําเนินการดงัต่อไปนี � 

(1) จดัทํารายงานโดยระบรุายละเอียดเกี�ยวกบัประเภท 

จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที�การลงทนุไม่เป็นไป

ตามอตัราส่วนการลงทนุ และจดัส่งรายงานต่อสํานกังาน

และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัครบ

ระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ที�

บริษทัจดัการ 

(2) ไม่ลงทนุเพิ�มเติมในทรัพย์สินที�เกินอตัราส่วนการ

ลงทนุจนกวา่จะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่น

การลงทนุที�กําหนด 

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที�กําหนด

ภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็น

สําคญั แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดงันี � เว้นแต่เป็นกรณีตาม

ข้อ 5. 

(ก) 30 วนันบัแต่วนัสิ �นรอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที�ไม่

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามประเภท

ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร

เทียบเท่าเงินฝาก ตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงิน  

(ข) 90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว สําหรับกรณี

อื�นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)  



16/19 

 

หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ เหตุผล 

(4)  เมื�อบริษัทจดัการแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทนุที�กําหนดแล้ว จะจดัทํารายงานข้อมลูเกี�ยวกบัชื�อ 

จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าว รวมถึง

วนัที�สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ 

แล้วแต่กรณี และจดัสง่รายงานต่อสํานกังานและผู้ดูแล

ผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัที�มีการแก้ไขจน

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุนั �น 

(5) ในกรณีที�กองทนุมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน

กิจการที�ลงทุน (concentration limit) ตามที�กําหนด 

นอกจากการปฏิบติัตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัท

จดัการต้องดําเนินการดงันี �ด้วย 

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที�เกิน

อตัราส่วนการลงทนุ เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดย

ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน 

(ข) ลดสดัส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคมุ 

หรือยื�นคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซื �อ ในกรณีที�

ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ�ง

หุ้นของบริษัทดงักล่าวเป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้

ถือหุ้นของบริษัทนั �นจนถึงหรือข้ามจุดที�ต้องทําคําเสนอ

ซื �อ 

ความในวรรคหนึ�งมิให้นํามาใช้กบักองทุนรวมที�มี

นโยบายการลงทุนในลกัษณะของกองทุนรวมฟีดเดอร์ ใน

ส่วนที�เป็นการลงทนุใน 

หน่วยลงทุนของกองทนุรวมหรือหน่วยของกองทนุ

ต่างประเทศที�มีอตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามความมี

ส่วนได้เสียในกิจการที�ลงทนุ (concentration limit) 

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัอตัราส่วนการลงทุน

ดงักล่าว แต่ต่อมาการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทนุนั �นเป็นเวลา 5 วนัทําการติดต่อกนัโดยมิได้เกิดจาก

การลงทนุเพิ�ม โดยให้ดําเนินการตามที�กําหนดในข้อ 3. 

แทน” 

3. ในกรณีการลงทุนของกองทุนตามข้อ 2. วรรคสอง ใน

ส่วนที�เป็นการลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมหรือ

หน่วยของกองทนุตา่งประเทศมีอตัราส่วนการลงทุนที�

คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที�ลงทนุ 
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(concentration limit) เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบั

อตัราส่วนการลงทนุดงักลา่ว แต่ตอ่มาการลงทนุไม่

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุนั �นเป็นเวลา 5 วนัทําการ

ติดตอ่กนั โดยมิได้เกิดจากการลงทนุเพิ�ม บริษทัจดัการ

จะดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 

(1) จดัทํารายงานโดยระบรุายละเอียดเกี�ยวกบัประเภท 

จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที�การลงทนุไม่เป็นไป

ตามอตัราส่วนการลงทนุ และจดัส่งรายงานต่อสํานกังาน

และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัครบ

ระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ที�

บริษทัจดัการ 

(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุดงักล่าว

ภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็น

สําคญั แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 90 วนันบัแต่วนัครบ

ระยะเวลาดงักล่าว 

(3) เมื�อบริษัทจดัการแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทนุที�กําหนดแล้ว จะจดัทํารายงานข้อมลูเกี�ยวกบัชื�อ 

จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าว รวมถึง

วนัที�สามารถแก้ไขได้ และจดัส่งรายงานต่อสํานกังาน

และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัที�มี

การแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุนั �น 

(4) ในกรณีที�เป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ซึ�งบริษทัจดัการไม่

สามารถดําเนินการตาม (2) ห้ามมิให้บริษัทจดัการเสนอ

ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนั �นเพิ�มเติมจนกว่าจะ

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุตามที�หลกัเกณฑ์กําหนด 

4. ในกรณีที�กองทุนมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทนุที�กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดงัต่อไปนี � จนเป็นเหตุให้

ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ บริษทัจดัการจะ

ปฏบิติัให้เป็นไปตามข้อ 2. หรือข้อ 3. แล้วแต่กรณี โดย

อนุโลม  

(1) กรณีที�กองทุนมีการลงทนุหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้

ถือหลกัทรัพย์ตามสดัส่วนที�มีอยู่เดิมนั �น 

(2) กรณีที�กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 

5. ในกรณีที�มีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจํุาเป็นอื�นใดทําให้

บริษทัจดัการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื�อให้การ

ลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในข้อ 1. (2) หรือ
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ข้อ 2. วรรคหนึ�ง (3) (ข) หรือ (ค) หรือบริษทัจดัการมี

ความเหน็วา่การดําเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์

ต่อผู้ลงทนุ บริษัทจดัการอาจใช้ดลุยพินิจดําเนินการตาม

ความเหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น

สําคญั และจะส่งรายงานเกี�ยวกบัการดําเนินการของ

บริษทัจดัการในเรื�องดงักล่าวต่อสํานกังาน ผู้ ถือหน่วย

ลงทนุและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบ

ระยะเวลาที�ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ทั �งนี �ใน

การจดัส่งรายงานให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุบริษัทจดัการ

สามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของ

บริษทัจดัการ 

7.4.1 การรับ

ซื �อคืนหน่วย

ลงทนุโดย

ผ่านบริษัท

จดัการหรือ

ผู้สนบัสนนุ

การขายหรือ

รับซื �อคืน

หน่วยลงทุน 

(แก้ไขเฉพาะ

กองทุน 

LHJAP-E) 

(5) บริษทัจดัการจะดําเนินการให้มีการชําระเงินคา่ขายคืน

หน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัถดัจากวนัคํานวณ

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทุน 

ตามวิธีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทุนระบไุว้ในแบบคําขอเปิดบญัชี 

(5) บริษทัจดัการจะดําเนินการให้มีการชําระเงินคา่ขาย

คืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัถดัจากวนั

คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน ตามวิธีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในแบบคํา

ขอเปิดบญัชี โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการใน

ต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุน

ต่างประเทศที�มีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการ

จดัการกองทนุรวมซึ�งบริษทัจดัการกองทนุรวมได้ระบุ

เกี�ยวกบัวนัหยดุทําการในต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วใน

โครงการ (วนัหยดุทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบ

ธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที�มีลกัษณะใน

ทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมดงักล่าวนี � จะ

ระบใุนปฏิทินกองทนุซึ�งจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ

บริษทัจดัการ) ตามวิธีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในแบบคํา

ขอเปิดบญัชี ตามวิธีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้ในแบบคํา

ขอเปิดบญัชี 

เพื�อให้เป็นไป

ตามประกาศ

ของสํานกังาน

กลต. ที� สน. 

87/2558 

15. 

ค่าธรรมเนียม

และค่าใช้จ่าย

ที�เรียกเก็บ

จากกองทนุ

รวมและผู้

สั�งซื �อหรือผู้

ถือหน่วย

ลงทนุ 

อตัราค่าธรรมเนียมของแต่ละกองทนุโดยเป็นอตัราที�ยงัไม่ได้

รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดในทํานอง

เดียวกนั 

 

 

อตัราค่าธรรมเนียมของแต่ละกองทนุโดยเป็นอตัราที�รวม

ภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดใน

ทํานองเดียวกนั 

 

เพื�อให้เป็นไป

ตามประกาศ

สํานกังานกลต. 

ที� สน. 61/2559 
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15.3.3 

ค่าธรรมเนียม

การ

สบัเปลี�ยน

หน่วยลงทุน 

(Switching 

Fee) 

--แก้ไขเฉพาะกองทนุ LHEQD LHGOV LHMSFL LHPROP-I 

และ LHJAP-E-- 

เดิม เรียกเก็บตามอตัราที�แต่ละกองทุนกําหนด 

--แก้ไขเฉพาะกองทนุ LHEQD LHGOV LHMSFL 

LHPROP-I และ LHJAP-E-- 

ใหม ่บริษทัจดัการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ

สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนสําหรับการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน

ระหวา่งกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ 

เพื�ออํานวย

ความสะดวกให้

ผู้ ถือหน่วย

ลงทนุที�มีความ

ประสงค์จะ

สบัเปลี�ยน

หน่วยลงทุน

ระหวา่งกองทุน

รวมภายใต้การ

จดัการของ

บริษทัจดัการ 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการของกองทุนดังต่อไปนี � 
 

1. กองทนุเปิด แอล เอช สมาร์ท อินคัม (LHSMART) 3. กองทนุเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี � 6 เดอืน 10 (LHEFI6M10) 
2. กองทนุเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี � 6 เดอืน 8 (LHEFI6M8)   

 

ส่วนโครงการ 

หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ เหตุผล 

คําจํากดัความ คําจํากดัความของแต่ละกองทุน อาทิเช่น 

- โครงการ หมายถึง ........................... 

- กองทนุรวมหรือกองทนุหรือกองทุนเปิด หมายถึง...... 

เป็นต้น 

 

--ตดัคําจํากดัความ-- 

- organized market หมายถึง ศนูย์กลางที�จดัช่องทางการ

สื�อสารระหว่างผู้ ค้าเพื�อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื �อขายตรา

สารระหวา่งกนัได้ รวมทั �งให้ข้อมลูต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบัตราสาร

นั �น 

 

 

 

 

 

--แก้ไขคําจํากดัความ-- 

เดิม 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง ทรัพย์สิน

ดงันี � 

1. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก 

อิสลามหรือตราสารอื�นที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบั 

เงินฝาก  

2. สลากออมทรัพย์ที�ออกตามกฎหมายวา่ด้วย 

ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษที�ออกตามกฎหมายว่าด้วย 

ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงิน

ประเภทสลากออมสินพิเศษ) 

--เฉพาะกองทนุ LHEFI6M8 และ LHEFI6M10-- 

ไม่มี 

 

คําจํากดัความของแต่ละกองทุน อาทิเช่น 

- โครงการ หมายถึง ........................... 

- กองทนุรวมหรือกองทนุหรือกองทุนเปิด หมายถึง........ 

เป็นต้น 

 

--เพิ�มคําจํากดัความ-- 

- แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอ

ขายหลกัทรัพย์ 

- Regulated market หมายถึง ศนูย์กลางที�จดัช่องทางการ

สื�อสารระหว่างผู้ ค้าเพื�อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื �อขายตรา

สารระหวา่งกนัได้ รวมทั �งให้ข้อมลูต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบัตราสาร

นั �น โดยศนูย์กลางดงักล่าวอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของ

ทางการหรือหน่วยงานที�ทําหน้าที�กํากบัดูแลด้านหลกัทรัพย์

หรือตราสารที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบัหลกัทรัพย์ 

 

--แก้ไขคําจํากดัความ-- 

ใหม่ 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง ทรัพย์สิน

ดงันี � 

1. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก 

อิสลามหรือตราสารอื�นที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบั 

เงินฝาก  

2. สลากออมทรัพย์ที�ออกตามกฎหมายวา่ด้วย 

ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษที�ออกตามกฎหมายว่าด้วย 

ธนาคารออมสิน 

 

--เฉพาะกองทนุ LHEFI6M8 และ LHEFI6M10-- 

เพิ�มคําจํากดัความ 

กองทุน AI หมายถึง กองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุที�มิใช่รายย่อย 

(Accredited Investor Mutual Fund) 

เพื�อให้เป็นไป

ตามประกาศ

คณะกรรมการ

ตลาดทุน ที� 

ทน. 55/2559 

และ ทน.

14/2560 
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1.ชื�อ ประเภท 

และอายขุอง

โครงการจดัการ

กองทุนรวม 

1.1 ชื�อโครงการจดัการ (ไทย) 

--ไม่มี— 

 

--เพิ�มเติม-- 

ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 

--เฉพาะกองทนุ LHEFI3M1 LHEFI3M2 LHEFI3M3 

LHEFI3M4 LHEFI6M4 LHEFI6M6 และ LHEFI6M7-- 

 

 

เพื�อให้เป็นไป

ตามประกาศ

คณะกรรมการ

ตลาดทุนทน. 

35/2560 เรื�อง  

การจดัตั �ง

กองทุนรวม

เพื�อผู้ลงทนุ

ทั�วไปและเพื�อ

ผู้ลงทนุที�มิใช่

รายย่อย และ

การเข้าทํา

สญัญารับ

จดัการกองทนุ

ส่วนบคุคลจ

(ฉบบัที� 3) 

3.13. ประเภท

ของหลกัทรัพย์

หรือทรัพย์สินอื�น 

หรือการหาดอก

ผลโดยวิธีอื�นที�จะ

ลงทนุ 

แก้ไขหลกัทรัพย์ที�จะลงทุน ดงันี � 

ส่วนที� 1 : ………….. 

ฝั�งหลกัทรัพย์ในประเทศ 

2. คณุสมบติัของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทุน 

2.1 - 2.3 ............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขหลกัทรัพย์ที�จะลงทุน ดงันี � 

ส่วนที� 1 : ………….. 

ฝั�งหลกัทรัพย์ในประเทศ 

2. คณุสมบติัของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทุน 

2.1 - 2.3 ............................. 

--เพิ�มเติม-- 

2.4  ในกรณีที�เป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที�ออกตราสาร

ดงักล่าวเพื�อชําระหนี �การค้า  B/E หรือ P/N ดงักล่าวต้องมี 

การรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี �  

2.4.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิต 

ฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

2.4.2  ธนาคารออมสิน  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

2.4.4  ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

แห่งประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8  สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานอง 

เดียวกบัผู้ รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

เพื�อให้เป็นไป

ตามประกาศ

คณะกรรมการ

ตลาดทุน ที� 

ทน. 55/2559 

และ ทน.

14/2560 
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--เฉพาะกองทนุ LHEFI6M8 และ LHEFI6M10-- 

ฝั�งหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

2. คณุสมบติัของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทุน 

2.1 - 2.3 ............................. 

--ไม่มี-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที� 2 : ………… 

ฝั�งหลกัทรัพย์ในประเทศ 

1. - 2. ……………… 

3. กรณีที� MF ที�ไปลงทนุ (investing fund) เป็นกองทุนรวม

ทั �งนี � การอาวลัหรือการรับรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลั

หรือการรับรองผู้สั�งจ่ายหรือผู้ออกตั�ว ทั �งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี �ย (ถ้ามี) ตามที�ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

ฝั�งหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

2.4  ในกรณีที�เป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที�ออกตราสาร

ดงักล่าวเพื�อชําระหนี �การค้า  B/E หรือ P/N ดงักล่าวต้องมี 

การรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี �  

2.4.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิต 

ฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

2.4.2  สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานอง 

เดียวกบัผู้ รับฝากตาม 2.4.1 

ทั �งนี � การอาวลัหรือการรับรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลั

หรือการรับรองผู้สั�งจ่ายหรือผู้ออกตั�ว ทั �งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี �ย (ถ้ามี) ตามที�ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

 

 

 

--เฉพาะกองทนุ LHEFI6M8 และ LHEFI6M10-- 

ฝั�งหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

2. คณุสมบติัของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทุน 

2.1 - 2.3 ............................. 

--เพิ�มเติม-- 

2.4 ในกรณีที�เป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที�ออกตราสาร

ดงักล่าวเพื�อชําระหนี �การค้า  B/E หรือ P/N ดงักล่าวต้องมี

การรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี �  

2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัท

เครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

2.4.2 สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานอง

เดียวกบัผู้ รับฝากตาม 2.4.1 

ทั �งนี � การอาวลัหรือการรับรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลั

หรือการรับรองผู้สั�งจ่ายหรือผู้ออกตั�ว ทั �งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี �ย (ถ้ามี) ตามที�ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

 

ส่วนที� 2 : ………… 

ฝั�งหลกัทรัพย์ในประเทศ 

1. - 2. ……………… 
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ฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ�งถกูลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่

กองทุนรวมฟีดเดอร์ 

 

--เฉพาะกองทนุ LHEFI6M8 และ LHEFI6M10-- 

ฝั�งหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

1. ........................ 

2. เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ (invested  

fund) ที�เป็นดงันี � 

2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากบัดแูล 

ของหน่วยงานต่างประเทศที�กํากบัดูแลด้านหลกัทรัพย์ 

และตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ซึ�งเป็นสมาชิกสามญัของ 

IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ 

(invested fund) ที�มีการซื �อขายในตลาดซื �อขาย 

หลกัทรัพย์ต่างประเทศที�เป็นสมาชิกของ WFE  

2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใต้การ 

กํากบัดแูลของหนว่ยงานกํากบัดแูลที�เป็นสมาชิก 

สามญัของ IOSCO   

2.3 ประเทศที�กํากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมี 

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทนุอย่างเพียงพอทั �งนี �  

ตามรายชื�อประเทศที�สํานกังานกําหนด 

2.4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทนุ CIS 

ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวต้องมีการจํากดัการกู้ ยืม 

ไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่อง 

เป็นการชั�วคราวเท่านั �น และมีนโยบายการลงทนุดงันี � 

2.4.1 มีการลงทนุในทรัพย์สินซึ�งเป็นประเภทและชนิด 

เดียวกบัที�กองทุนสามารถลงทุนได้ในสดัส่วน > 80%  

ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั �น 

2.4.2 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื�อใช้วิธีคํานวณตาม 

สดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  

single entity limit ของกองทุนนั �น 

2.4.3 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื�อใช้วิธีคํานวณตาม 

สดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

product limit สําหรับทรัพย์สินที�เป็น SIP ของกองทุน 

นั �น 

2.4.4 มีการลงทนุใน derivatives ที�เป็นไปตาม 

หลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั �น 

3. กรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ

กองทุนรวม กองทุนรวมดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทนุรวมฟีด

เดอร์ 

 

--เฉพาะกองทนุ LHEFI6M8 และ LHEFI6M10-- 

ฝั�งหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

1. ........................ 

2. เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศที�มีลกัษณะดงันี � 

2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของ

หน่วยงานต่างประเทศที�กํากบัดูแลด้านหลกัทรัพย์และ

ตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ซึ�งเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO 

หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที�มีการซื �อขาย

ในตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศที�เป็นสมาชิกของ 

WFE  

2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใต้การกํากบั

ดแูลของหน่วยงานกํากบัดแูลที�เป็นสมาชิกสามญัของ 

IOSCO   

2.3 กรณีที�กองทุนไปลงทุนในหน่วยของกองทนุ CIS 

ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวต้องอยู่

ภายใต้หลกัเกณฑ์การกํากบัดแูล การออก การเสนอขาย 

และการจดัการสําหรับกองทนุเพื�อผู้ลงทนุรายย่อยของ

ประเทศนั �น 

3. ประเทศที�กํากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมี

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทนุอย่างเพียงพอทั �งนี � ตาม

รายชื�อประเทศที�สํานกังานกําหนด 

4. ในกรณีเป็นการลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS 

ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวต้องมีการจํากดัการกู้ ยืมไว้

เฉพาะกรณีมีเหตจํุาเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการ

ชั�วคราวเท่านั �น และมีนโยบายการลงทุนดงันี � 

4.1 มีการลงทนุในทรัพย์สินซึ�งเป็นประเภทและชนิด

เดียวกบัที�กองทุนสามารถลงทุนได้ในสดัส่วน > 80% ของ

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ของกองทุน CIS 

ต่างประเทศนั �น 

4.2 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื�อใช้วิธีคํานวณตามสดัส่วน 

(pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity 

limit ของ กองทุนนั �น ทั �งนี �หลกัเกณฑ์ดงักลา่วไม่ใช้กบักรณี
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2.5 กรณีที� MF ที�ไปลงทนุ (investing fund) เป็นกองทุน

รวมฟีดเดอร์ กองทุน CIS ต่างประเทศซึ�งถูกลงทนุ 

(invested MF) ต้องไม่ใช่กองทนุที�มีลกัษณะทํานอง

เดียวกบักองทนุรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที�มีความ

จําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทนุ  ทั �งนี � โดย

ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน โดยก่อนการลงทุน

บริษทัจดัการต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลู เหตผุลความ

จําเป็น และค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องกบัการลงทุนใน

ลกัษณะดงักล่าวไว้ในหนงัสือชี �ชวนด้วย 

 

 

 

 

 

ส่วนที� 6 : ………… 

ฝั�งหลกัทรัพย์ในประเทศ 

1. ................. 

ในกรณีที� derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying 

ข้างต้น ราคาที�อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจบุนัหรือ

ราคาของ derivatives เท่านั �น  ทั �งนี � ราคาของ underlying 

อื�นที�ไมใ่ช่ดชันีหรือ underlying ที�เป็นองค์ประกอบของดชันี

ดงักล่าว ต้องเป็นที�ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้

อย่างแพร่หลายด้วย 

2. ................. 

3. ................. 

 --เฉพาะกรณีที�เป็นดชันีกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ์-- 

เดิม 

ในกรณีที�เป็นดชันีกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้อง

คํานวณจากตวัแปรอย่างหนึ�งอยา่งใดหรือหลายอยา่งดงันี � 

1. ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซื �อขาย

ล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภณัฑ์ 

2. ดชันีสินค้าโภคภณัฑ์ที�คํานวณจากราคาปัจจบุนัหรือ

ราคาสญัญาซื �อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภณัฑ์สินค้าใด

สินค้าหนึ�ง 

3. ราคาสญัญาซื �อขายล่วงหน้าที�อ้างองิกบัดชันีสินค้าโภค

ภณัฑ์ตาม 2. 

ทรัพย์สินที�เป็น SIP 

4.3 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื�อใช้วิธีคํานวณตามสดัส่วน 

(pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit 

สําหรับทรัพย์สินที�เป็น SIP ของกองทนุนั �น 

4.4 มีการลงทนุใน derivatives ที�เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

global exposure limit ของกองทุนนั �น 

5. กรณีที�กองทนุรวมฟีดเดอร์ ไปลงทนุในหน่วยของกองทุน 

CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวต้อง

ไม่ใช่กองทุนที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบักองทนุรวมฟีด

เดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที�มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  ทั �งนี � โดยได้รับความเห็นชอบจาก

สํานกังาน โดยก่อนการลงทุนบริษทัจดัการจะเปิดเผยข้อมลู 

เหตผุลความจําเป็น และค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องกบัการ

ลงทนุในลกัษณะดงักล่าวไว้ในหนงัสือชี �ชวน 

 

ส่วนที� 6 : ………… 

ฝั�งหลกัทรัพย์ในประเทศ 

1. ................. 

ในกรณีที� derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying 

ข้างต้น ราคาที�อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจบุนั (spot 

price) หรือราคาสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (futures price) 

เท่านั �น  ทั �งนี � ราคาของ underlying อื�นที�ไม่ใช่ดชันี หรือ 

underlying ที�เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที�

ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 

2. ................. 

3. ................. 

--เฉพาะกรณีที�เป็นดชันีกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ์-- 

ใหม่ 

ในกรณีที�เป็นดชันีกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้อง

คํานวณจากตวัแปรอย่างหนึ�งอยา่งใดหรือหลายอยา่งดงันี � 

1. ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซื �อขาย

ล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภณัฑ์ 

2. ดชันีสินค้าโภคภณัฑ์ที�คํานวณจากราคาปัจจบุนั (spot 

price) หรือราคาสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (futures price) 

ของสินค้าโภคภณัฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ�ง 

3. ราคาสญัญาซื �อขายล่วงหน้าที�อ้างองิกบัดชันีสินค้าโภค
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--เฉพาะกองทนุ LHEFI6M8 และ LHEFI6M10-- 

ฝั�งหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

1. ................. 

ในกรณีที� derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying 

ข้างต้น ราคาที�อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจบุนัหรือ

ราคาของ derivatives เท่านั �น  ทั �งนี � ราคาของ underlying 

อื�นที�ไมใ่ช่ดชันีหรือ underlying ที�เป็นองค์ประกอบของดชันี

ดงักล่าว ต้องเป็นที�ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้

อย่างแพร่หลายด้วย 

2. ................. 

3. ................. 

ภณัฑ์ตาม 2. 

--เฉพาะกองทนุ LHEFI6M8 และ LHEFI6M10-- 

ฝั�งหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

1. ................. 

ในกรณีที� derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying 

ข้างต้น ราคาที�อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจบุนั (spot 

price) หรือราคาสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (futures price) 

เท่านั �น  ทั �งนี � ราคาของ underlying อื�นที�ไม่ใช่ดชันี หรือ 

underlying ที�เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที�

ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 

2. ................. 

3. ................. 

3.14. อตัราส่วน

การลงทนุใน

หลกัทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอื�น เพื�อ

เป็นทรัพย์สินของ

กองทุนรวมใน

ประเทศและ

ต่างประเทศ  

(แก้ไขเฉพาะ

กองทนุ 

LHSMART) 

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ�งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สิน

อื�น..................................................... 

ส่วนที� 1 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน

หรือคู่สญัญา (single entity limit) 

 

 

 

 

 

 

ตอนที� 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนสําหรับกองทนุทั�วไป 

(แก้ไขเฉพาะช่องประเภททรัพย์สิน) 

1. ตราสารภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ............. 

3. หน่วย CIS 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

5. ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี � 

5.1 เป็นตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ หรือศกุกู ที�ผู้ออก

จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ

ที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย  

5.2 เสนอขายในประเทศไทย  

5.3 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.4 เป็นตราสารที�อยู่ในระบบ organized market หรือ

เทียบเท่า 

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ�งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สิน

อื�น..................................................... 

ส่วนที� 1 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน

หรือคู่สญัญา (single entity limit) 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี � ไม่มีข้อกําหนด

เกี�ยวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือ

คู่สญัญาแล้วแต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงาน

ของกองทุน 

2. derivatives on organized exchange 

ตอนที� 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนสําหรับกองทนุทั�วไป 

(แก้ไขเฉพาะช่องประเภททรัพย์สิน) 

1. ตราสารภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ............. 

3. หน่วย CIS 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

5. ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี � 

5.1 เป็นตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ หรือศกุกู ที�ผู้ออก

จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ

ที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย  

5.2 เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี � 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั�วไปโดยมี 

รายละเอียดตามแบบ filing 

เพื�อให้เป็นไป

ตามประกาศ

คณะกรรมการ

ตลาดทุน ที� 

ทน. 55/2559 

และ ทน.

14/2560 



7/22 

 

หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ เหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ทรัพย์สินดงันี �  

........................... 

6.4 ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี �   

6.4.1 เป็นตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ หรือศุกกู 

6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  

6.4.3 เป็นตราสารที�ผู้ออกจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทยและ

เสนอขายตราสารนั �นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตั �งขึ �น

ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 

ต่างประเทศที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน

ประเทศไทย) 

6.4.4 เป็นตราสารที�อยู่ในระบบของ organized market 

หรือเทียบเท่า 

6.5 ตราสาร Basel III ที�มี credit rating อยู่ในระดบั 

investment grade และอยู่ในระบบของ organized 

market หรือ 

5.2.3 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี � < 397 

วนันบัแต่วนัที�ลงทนุ และไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 

5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบคุคล

ดงันี � 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4 ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี � > 397 วนั

นบัแต่วนัที�ลงทนุ ต้องขึ �นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 

regulated market 

 

6. ทรัพย์สินดงันี �  

........................ 

6.4 ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี � 

6.4.1 เป็นตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ หรือศุกกูที�ผู้ออก

จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั �นใน

ต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายต่างประเทศ 

(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที�ได้รับอนญุาตให้

ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel 

III  

6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.4.3 เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี � 

6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด

ซื �อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั�วไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 



8/22 

 

หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ เหตุผล 

6.6 DW ที�มี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ดงันี � 

6.7.1 หน่วย infra หรือหน่วย property ที�จดทะเบยีนซื �อขาย

ในกระดานซื �อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทั�วไปของ SET 

หรือของตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ

หน่วยดงักล่าวที�อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทีุ�อาจทําให้

มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื �อขายใน SET 

หรือในตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.7.2 หน่วย infra หรือหนว่ย property ที�อยู่ในระหวา่ง IPO 

เพื�อการจดทะเบียนซื �อขายตาม 6.7.1 

6.8 ธุรกรรมดงันี � ที�คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั 

investment grade 

6.8.1 reverse repo 

6.8.2 OTC derivatives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

6.4.2.3 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี � < 397 

วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ และไม่ได้มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 

6.4.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบคุคล

ดงันี � 

6.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 -  5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็น

สมาชิก 

6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานอง

เดียวกบับคุคลตามข้อ 6.4.3.3.1 - 6.4.3.3.2 

6.4.5 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี � > 397 

วนันบัแต่วนัที�ลงทนุ ต้องขึ �นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 

regulated market 

6.5 DW ที�มี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.6 ธุรกรรมดงันี � ที�คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั 

investment grade 

6.6.1 reverse repo 

6.6.2 OTC derivatives    

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที�มีลกัษณะครบถ้วน

ดงันี � 

6.7.1 จดทะเบียนซื �อขายหรืออยู่ในระหวา่ง IPO เพื�อการจด

ทะเบียนซื �อขายในกระดานซื �อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน

ทั�วไปของ SET หรือของตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวที�อยู่ระหว่าง

ดําเนินการแก้ไขเหตุที�อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย

ดงักล่าวออกจากการซื �อขายใน SET หรือในตลาดซื �อขาย

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุที�ไมไ่ด้มีลกัษณะกระจาย 

การลงทนุในกิจการโครงสร้างพื �นฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือ

สิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที�

สํานกังานกําหนด 

 
เพิ�มข้อความ 

7. หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที�มีลกัษณะ

กระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้างพื �นฐาน 

อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified 

fund) ตามแนวทางที�สํานกังานกําหนด และมีลกัษณะตาม 

6.7.1 



9/22 

 

หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ เหตุผล 

 

 

7. ทรัพย์สินอื�นนอกเหนือจากที�ระบใุนข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP) 

อตัราส่วนคือ ไม่เกิน 5% 

 

ส่วนที� 2 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตาม (group limit) 

ข้อความท้ายตาราง 

เดิม 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุใน derivatives on 

organized exchange ไม่มีข้อกําหนดเกี�ยวกบั group limit 

ของคู่สญัญา 

 

 

 

ส่วนที� 3 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามประเภท

ทรัพย์สิน (product limit) 

1. เงินฝากหรือตราสาร................... 

…………………………………… 

(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที�มี

วตัถปุระสงค์เพื�อการดําเนินงานของกองทนุ และทรัพย์สินที�

กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ�มาจากคู่สญัญาตาม reverse 

repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

 

อตัราส่วน (% ของ NAV) 

- ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี�ยในรอบปีบญัชี (หรือ

ในรอบอายกุองทุนสําหรับกองทนุที�มีอายโุครงการ < 1 ปี) 

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบักองทุนที�อายโุครงการหรืออายุ

สญัญาคงเหลือ < 6 เดือน ทั �งนี �เฉพาะกองทนุที�มีอายทุั �ง

โครงการหรืออายทุั �งสญัญา > 1 ปี 

 

2. ทรัพย์สินดงันี � 

2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี � 

 

 

 

 

และอตัราสว่นคือ ไม่จํากดัอตัราส่วน  

 

8. ทรัพย์สินอื�นนอกเหนือจากที�ระบใุนข้อ 1 – ข้อ 7 (SIP) 

อตัราส่วนคือ รวมกนัไม่เกิน 5% 

 

ส่วนที� 2 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตาม (group limit) 

ข้อความท้ายตาราง 

ใหม่ 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี � ไม่มีข้อกําหนด

เกี�ยวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงาน

ของกองทุน 

2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนที� 3 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามประเภท

ทรัพย์สิน (product limit) 

1. เงินฝากหรือตราสาร................... 

…………………………………… 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที� MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ�มาจาก

คู่สญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ 

derivatives) 

 

 

อตัราส่วน (% ของ NAV) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี�ยในรอบปีบญัชี เว้นแต่เป็น MF ที�

มีอายโุครงการ < 1 ปี) 

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที�อายุกองทุนคงเหลือ < 6 เดือน 

ทั �งนี �เฉพาะ MF ที�มีอายุทั �งโครงการหรืออายุทั �งสญัญา > 1 

ปี 

 

2. ทรัพย์สินดงันี � 

2.1  ตั�วแลกเงิน หรือ ตั�วสญัญาใช้เงินที�มีเงื�อนไขห้าม

เปลี�ยนมือแต่กองทนุรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ

เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที�กฎหมายกําหนด หรือมี

เงื�อนไขให้กองทนุรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที�มีระยะเวลา
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5. ตราสารดงันี � (total SIP) 

5.1  ตราสารที�ไม่ได้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรัพย์ซื �อขายใน 

SET และในตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 

5.2  ตราสารที�ไม่ได้ซื �อขายอยู่ในกระดานซื �อขายหลกัทรัพย์

สําหรับผู้ลงทุนทั�วไปของ SET และของตลาดซื �อขาย

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

5.3  ตราสารที�ซื �อขายในกระดานซื �อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้

ลงทนุทั�วไป ซึ�งอยูร่ะหวา่งแก้ไขเหตทีุ�อาจทําให้มีการเพิก

ถอนตราสารดงักล่าวออกจากการซื �อขายใน SET หรือใน

ตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

5.4  ตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทุน ตราสาร Basel III 

หรือศกุกู ที�ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือ

เทียบเท่า แต่ไม่รวม B/E และ P/N) 

 

อตัราส่วน (% ของ NAV) 

ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 15% 

 

--ไม่มี— 

 

 

 

 

ส่วนที� 4 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามความมีส่วนได้

เสียในกิจการที�ลงทนุ (concentration limit) 

1. หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ�ง 

อตัราส่วน 

การฝากเกิน 12 เดือน  

2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี � แตไ่มร่วมถึงตราสารหนี � 

ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทุน หรือศกุกู ที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี � 

      2.3.1  มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ใน

ส่วนที� 1 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน

หรือคู่สญัญา (single entity limit) 

      2.3.2  มี credit rating อยู่ในระดบัตํ�ากว่า investment 

grade หรือไม่มี credit rating    

 

 

5. ตราสารดงันี � (total SIP) 

5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที� 1 : อตัราส่วนการลงทนุที�

คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity 

limit)  

5.2 ตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทุน หรือศกุูก (ถ้านโยบาย

เดิมมี SN หรือ Basel lII ก็ใส่เพิ�มตรงนี �ด้วย) ที�มีอนัดบั

ความนา่เชื�อที�ตวัตราสารและ/หรือ 

ผู้ออกตราสารที�ตํ�ากว่าที�สามารถลงทนุได้ (non-

investment grade / unrated)  (หมายความรวมถึง ใน

ระบบ regulated market และไม่อยูใ่นระบบ regulated 

market และ ที�มีข้อมลู public และ non-public) 

 

 

 

อตัราส่วน (% ของ NAV) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

 

--เพิ�มข้อความท้ายตาราง-- 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสาร

เทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงานของกองทุนไม่มี

ข้อกําหนดเกี�ยวกบั product limit 

 

ส่วนที� 4 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามความมีส่วนได้

เสียในกิจการที�ลงทนุ (concentration limit) 

1. หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ�ง 

อตัราส่วน 
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ทกุกองทุนรวมกนัภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการต้องมี

จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกนั<25% ของจํานวนสิทธิออก

เสียงทั �งหมดของบริษัทนั �น 

 

2. ตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทุน ตราสาร Basel III และ 

ศกุกู ของผู้ออกรายใดรายหนึ�ง ไมร่วมถึงตราสารหนี �ภาครัฐ

ไทยหรือตราสารหนี �ภาครัฐต่างประเทศ  

 

อตัราส่วน 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี �สินรวม (total liability) ของผู้

ออกรายนั �น (ตามที�เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสดุ) 

หมายเหต:ุ มลูค่าหนี �สินรวม (total liability) ไม่ให้นบัรวม

รายการเจ้าหนี �การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

และหนี �สินของเจ้าหนี �ที�มีความเกี�ยวข้องกบับริษัท เช่น เงิน

กู้ ยืมจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทกุกองทุนรวม รวมกนัภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ

รายเดียวกนัต้องมีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกนั < 25% ของ

จํานวนสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษทันั �น (ไม่นบัรวมการถือ

หุ้นของกองทนุรวมวายุภกัษ์) 

2. ตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทุน ตราสาร Basel III และศุ

กกูของผู้ออกรายใดรายหนึ�ง  

(ไม่รวมถึงตราสารหนี �ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี �ภาครัฐ

ต่างประเทศ) 

อตัราส่วน 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี �สินทางการเงิน (financial 

liability) ของผู้ออกตราสารรายนั �น ตามที�เปิดเผยไว้ในงบ

การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ โดยไม่ให้นบัรวม

มลูคา่หนี �สินดงักล่าวของเจ้าหนี �ที�มีความเกี�ยวข้องกบัผู้ออก 

เช่น เงินกู้ ยืมจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั เป็นต้น 

ทั �งนี � ในกรณีที�ผู้ออกตราสารไมมี่หนี �สินทางการเงินตามที� 

เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุให้

ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขาย

ตราสารตามข้อนี �ของผู้ออกรายนั �นเป็นรายครั �ง เว้นแต่ใน

กรณีที�ผู้ออกตราสารได้มีการยื�นแบบ filing ในลกัษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย

โครงการ 

2.2  ในกรณีที�กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี �โดยเป็นตรา

สารที�ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดบัตํ�ากว่า 

investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บริษัทจดัการ 

ลงทนุเพื�อกองทนุภายใต้การจดัการของบริษทัจดัการราย

เดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอ

ขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั �ง เว้นแต่กรณีที�ผู้ออกตรา

สารได้มีการยื�นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 

issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที�ออกโดย

บุคคลดงันี �  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนั

การเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ�ง 

อตัราส่วน 

ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย CIS ทั �งหมดของ MF หรือ

กองทุน CIS ต่างประเทศที�ออกหน่วยนั �นเว้นแต่ได้รับความ

เห็นชอบจากสํานกังาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุน

ที�จดัตั �งขึ �นใหม่ที�มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุน

ในวงกว้าง 

 

 

4. หน่วย infra ของกองทุนใดกองทนุหนึ�ง  

อตัราส่วน 

ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย infra ทั �งหมดของกองทนุ 

infra ที�ออกหน่วยนั �น 

 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่

ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็น

สมาชิก 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบั

บุคคลตาม 1. - 9.) 

หนี �สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตาม

มาตรฐานการบญัชีที�ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัทํางบ

การเงินตามมาตรฐานการบญัชีนั �น โดยเป็นมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที�กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด

มาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เป็นที�ยอมรับในระดบั

สากล เช่น International Financial Reporting Standards 

(IFRS) หรือ United States Generally Accepted 

Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

รวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครั �ง

แรกของผู้ออกตราสาร 

 

3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ�ง 

อตัราส่วน 

- ไม่เกิน 25% ของจํานวนหนว่ย CIS ทั �งหมดของ MF หรือ

กองทุน CIS ต่างประเทศที�ออกหน่วยนั �น   

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุในกรณีดงันี � 

3.1 การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทนุที�จดัตั �งขึ �นใหม่ที�มี

ขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้างโดยได้รับ

ความเห็นชอบจากสํานกังาน   
 

4. หน่วย infra ของกองทุนใดกองทนุหนึ�ง  

อตัราส่วน 

ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย infra ทั �งหมดของกองทนุ 

infra ที�ออกหน่วยนั �น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที�

จดัตั �งขึ �นใหม่ที�มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนใน

วงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 
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5. หน่วย property ของกองทุนใดกองทนุหนึ�ง   

อตัราส่วน 

ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย property ทั �งหมดของ

กองทุน property ที�ออกหน่วยนั �น 

 

 

 

 

--ไม่มี-- 

 

5. หน่วย property ของกองทุนใดกองทนุหนึ�ง 

อตัราส่วน 

ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย property ทั �งหมดของ

กองทุน property ที�ออกหน่วยนั �น 

เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทนุที�จดัตั �งขึ �นใหม่ที�มี

ขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง โดย

ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 

 

--เพิ�มข้อความท้ายตาราง-- 

ทั �งนี � การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและ

อตัราส่วนการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุว่าด้วย การลงทุนของกองทนุ และ/หรือ ที�

แก้ไขเพิ�มเติม 

3.14. อตัราส่วน

การลงทนุใน

หลกัทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอื�น เพื�อ

เป็นทรัพย์สินของ

กองทุนรวมใน

ประเทศและ

ต่างประเทศ  

(แก้ไขเฉพาะ

กองทนุ 

LHEFI6M8 และ 

LHEFI6M10) 

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ�งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สิน

อื�น..................................................... 

ส่วนที� 1 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน

หรือคู่สญัญา (single entity limit) 

 

 

 

 

 

 

ตอนที� 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนสําหรับกองทนุ AI ทั�วไป 

(แก้ไขเฉพาะช่องประเภททรัพย์สิน) 

1. ตราสารภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ............. 

2.1 ................ 

2.2 ................ 

 

 

 

3. หน่วย CIS 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที�มี

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ�งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สิน

อื�น..................................................... 

ส่วนที� 1 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน

หรือคู่สญัญา (single entity limit) 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี � ไม่มีข้อกําหนด

เกี�ยวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือ

คู่สญัญาแล้วแต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงาน

ของกองทุน 

2. derivatives on organized exchange 

ตอนที� 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนสําหรับกองทนุ AI ทั�วไป 

(แก้ไขเฉพาะช่องประเภททรัพย์สิน) 

1. ตราสารภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ............. 

2.1 ................ 

2.2 ................ 

เพิ�มข้อ 2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดบัตํ�ากวา่ 

investment grade หรือไม่มี credit rating  

อตัราส่วนคือ ไม่เกิน 15% 

3. หน่วย CIS 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
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วตัถปุระสงค์เพื�อการดําเนินงานของกองทนุ) 

5. ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี � 

5.1 เป็นตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ หรือ ศกุกู ที�ผู้ออก

จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ. ต่างประเทศที�

ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย  

5.2 เสนอขายในประเทศไทย  

5.3 เป็นตราสารที�อยู่ในระบบ organized market หรือ

เทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ทรัพย์สินดงันี �  

........................... 

6.1 ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี �   

6.1.1 เป็นตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ หรือ ศกุูก  

6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  

6.1.3 เป็นตราสารที�ผู้ออกจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทยและ

 

5. ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี � 

5.1 เป็นตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ หรือศกุกู ที�ผู้ออก

จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ. ต่างประเทศที�

ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี � 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั�วไปโดยมี 

รายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี � < 397 

วนันบัแต่วนัที�ลงทนุ และไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 

5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบคุคล

ดงันี � 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4 ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี � > 397 วนั

นบัแต่วนัที�ลงทนุ ต้องขึ �นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 

regulated market 

 

6. ทรัพย์สินดงันี �  

........................ 

6.1 ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วน 

6.1.1 เป็นตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ หรือศุกกู ที�ผู้

ออกจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั �น

ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตั �งขึ �นตามกฎหมาย

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที�ได้รับ
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เสนอขายตราสารนั �นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตั �งขึ �น

ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 

ต่างประเทศที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน

ประเทศไทย) 

6.1.4 เป็นตราสารที�อยู่ในระบบของ organized market 

หรือเทียบเท่า 

6.2 ตราสาร Basel III ที�อยู่ในระบบ organized market หรือ

เทียบเท่า 

6.3 reverse repo 

6.4 OTC derivatives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที� 2 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตาม (group limit) 

ข้อความท้ายตาราง 

เดิม 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุใน derivatives on 

organized exchange ไม่มีข้อกําหนดเกี�ยวกบั group limit 

ของคู่สญัญา 

 

 

 

ส่วนที� 3 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามประเภท

ทรัพย์สิน (product limit) 

1. เงินฝากหรือตราสาร................... 

…………………………………… 

(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที�มี

อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตรา

สาร Basel III 

6.1.2 เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี � 

6.1.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด

ซื �อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

6.1.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั�วไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 

6.1.2.3 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี � < 397 

วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ และไม่ได้มีลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 

6.1.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบคุคล

ดงันี � 

6.1.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 -  5.2.3.9 

6.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็น

สมาชิก 

6.1.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานอง

เดียวกบับคุคลตามข้อ 6.1.3.3.1 - 6.1.3.3.2 

6.4.5 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี � > 397 

วนันบัแต่วนัที�ลงทนุ ต้องขึ �นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 

regulated market 

6.2 reverse repo 

6.3 OTC derivatives    

 

ส่วนที� 2 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตาม (group limit) 

ข้อความท้ายตาราง 

ใหม่ 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี � ไม่มีข้อกําหนด

เกี�ยวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงาน

ของกองทุน 

2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนที� 3 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามประเภท

ทรัพย์สิน (product limit) 

1. เงินฝากหรือตราสาร................... 

…………………………………… 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที� MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ�มาจาก
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วตัถปุระสงค์เพื�อการดําเนินงานของกองทนุ และทรัพย์สินที�

กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ�มาจากคู่สญัญาตาม reverse 

repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

 

อตัราส่วน (% ของ NAV) 

- ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี�ยในรอบปีบญัชี (หรือ

ในรอบอายกุองทุนสําหรับกองทนุที�มีอายโุครงการ < 1 ปี) 

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบักองทุนที�อายโุครงการหรืออายุ

สญัญาคงเหลือ < 6 เดือน ทั �งนี �เฉพาะกองทนุที�มีอายทุั �ง

โครงการหรืออายทุั �งสญัญา > 1 ปี 

7. ตราสารดงันี � (total SIP) 

7.1  ตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทุน หรือศกุูก ที�ไม่ได้อยู่ใน

ระบบของ organized market หรือเทียบเท่า แต่ไม่รวม B/E 

และ P/N 

 

อตัราส่วน (% ของ NAV) 

ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 15% 

--ไม่มี-- 

 

 

 

ส่วนที� 4 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามความมีส่วนได้

เสียในกิจการที�ลงทนุ (concentration limit) 

2. ตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทุน ตราสาร Basel III และ 

ศกุกู ของผู้ออกรายใดรายหนึ�ง ไมร่วมถึงตราสารหนี �ภาครัฐ

ไทยหรือตราสารหนี �ภาครัฐต่างประเทศ  

 

 

อตัราส่วน 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี �สินรวม (total liability) ของผู้

ออกรายนั �น (ตามที�เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสดุ) 

หมายเหต:ุ มลูค่าหนี �สินรวม (total liability) ไม่ให้นบัรวม

รายการเจ้าหนี �การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

และหนี �สินของเจ้าหนี �ที�มีความเกี�ยวข้องกบับริษัท เช่น เงิน

กู้ ยืมจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั เป็นต้น 

 

คู่สญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ 

derivatives) 

 

 

อตัราส่วน (% ของ NAV) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี�ยในรอบปีบญัชี เว้นแต่เป็น MF ที�

มีอายโุครงการ < 1 ปี) 

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที�อายุกองทุนคงเหลือ < 6 เดือน 

ทั �งนี �เฉพาะ MF ที�มีอายุทั �งโครงการหรืออายุทั �งสญัญา > 1 

ปี 

 

7. total SIP ซึ�งได้แก่ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที� 1.1 : 

อตัราส่วนการลงทนุสําหรับกองทนุ AI ทั�วไป ของส่วนที� 1 : 

อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ

คู่สญัญา (single entity limit)  

อตัราส่วน (% ของ NAV) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

--เพิ�มข้อความท้ายตาราง-- 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสาร

เทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงานของกองทุนไม่มี

ข้อกําหนดเกี�ยวกบั product limit 

ส่วนที� 4 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามความมีส่วนได้

เสียในกิจการที�ลงทนุ (concentration limit) 

2. ตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทุน ตราสาร Basel III และศุ

กกูของผู้ออกรายใดรายหนึ�ง  

(ไม่รวมถึงตราสารหนี �ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี �ภาครัฐ

ต่างประเทศ) 

 

อตัราส่วน 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี �สินทางการเงิน (financial 

liability) ของผู้ออกตราสารรายนั �น ตามที�เปิดเผยไว้ในงบ

การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ โดยไม่ให้นบัรวม

มลูคา่หนี �สินดงักล่าวของเจ้าหนี �ที�มีความเกี�ยวข้องกบัผู้ออก 

เช่น เงินกู้ ยืมจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั เป็นต้น 

ทั �งนี � ในกรณีที�ผู้ออกตราสารไมมี่หนี �สินทางการเงินตามที� 

เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ2 
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ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอ

ขายตราสารตามข้อนี �ของผู้ออกรายนั �นเป็นรายครั �ง เว้นแต่

ในกรณีที�ผู้ออกตราสารได้มีการยื�นแบบ filing ในลกัษณะ

เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น

รายโครงการ 

2.2  ในกรณีที�กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี �โดยเป็นตรา

สารที�ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดบัตํ�ากว่า 

investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บริษัทจดัการ 

ลงทนุเพื�อกองทนุภายใต้การจดัการของบริษทัจดัการราย

เดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอ

ขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั �ง เว้นแต่กรณีที�ผู้ออกตรา

สารได้มีการยื�นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 

issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที�ออกโดย

บุคคลดงันี �  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนั

การเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่

ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็น

สมาชิก 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบั

บุคคลตาม 1. - 9.) 

หนี �สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตาม

มาตรฐานการบญัชีที�ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัทํางบ

การเงินตามมาตรฐานการบญัชีนั �น โดยเป็นมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที�กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด

มาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เป็นที�ยอมรับในระดบั
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3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ�ง 

อตัราส่วน 

ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย CIS ทั �งหมดของ MF หรือ

กองทุน CIS ต่างประเทศที�ออกหน่วยนั �นเว้นแต่ได้รับความ

เห็นชอบจากสํานกังาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุน

ที�จดัตั �งขึ �นใหม่ที�มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุน

ในวงกว้าง 

 

 

--ไม่มี-- 

 

 

 

สากล เช่น International Financial Reporting Standards 

(IFRS) หรือ United States Generally Accepted 

Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

รวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครั �ง

แรกของผู้ออกตราสาร 

 

3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ�ง 

อตัราส่วน 

- ไม่เกิน 25% ของจํานวนหนว่ย CIS ทั �งหมดของ MF หรือ

กองทุน CIS ต่างประเทศที�ออกหน่วยนั �น   

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุในกรณีดงันี � 

3.1 การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทนุที�จดัตั �งขึ �นใหม่ที�มี

ขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้างโดยได้รับ

ความเห็นชอบจากสํานกังาน   
 

--เพิ�มข้อความท้ายตาราง— 

ทั �งนี � การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและ

อตัราส่วนการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุว่าด้วย การลงทุนของกองทนุ และ/หรือ ที�

แก้ไขเพิ�มเติม 

3.14. อตัราส่วน

การลงทนุใน

หลกัทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอื�น เพื�อ

เป็นทรัพย์สินของ

กองทุนรวมใน

ประเทศและ

ต่างประเทศ  

(ส่วนที� 5 : การ

ดําเนินการเมื�อ

ทรัพย์สินที�ลงทนุ

ขาดคณุสมบติั

หรือการลงทนุไม่

เป็นไปตาม

อตัราส่วนการ) 

1. - 4. ...............  

 

1. ในกรณีที�กองทุนมีการลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�

กําหนด แตต่่อมาทรัพย์สินที�ลงทนุมีคณุสมบติัที�

เปลี�ยนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคุณสมบติัในการเป็น

ทรัพย์สินที�กองทนุสามารถลงทนุได้อีกต่อไป บริษัทจดัการ

จะดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 

(1) จดัทํารายงานโดยระบรุายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อ จํานวน 

อตัราส่วนการลงทนุและวนัที�ทรัพย์สินขาดคณุสมบติั และ

จดัส่งรายงานต่อสํานกังาน รวมทั �งจดัส่งต่อผู้ดูแล

ผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัที�เกิดกรณีดงักล่าว 

ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ที�บริษัทจดัการ 

(2) จําหน่ายทรัพย์สินที�ขาดคณุสมบติัภายในโอกาสแรก

โดยคํานึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญัแต่ต้องไม่เกิน

กวา่ 90 วนันบัแต่วนัที�ทรัพย์สินนั �นขาดคณุสมบติั เว้นแต่

เป็นกรณีตามข้อ 5. 

(3) เมื�อบริษัทจดัการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที�ขาด

คณุสมบติั หรือทรัพย์สินที�ขาดคณุสมบติัมีคณุสมบติั

เปลี�ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดแล้ว 

เพื�อให้เป็นไป

ตามประกาศ

คณะกรรมการ

ตลาดทุน ที� 

ทน. 55/2559 

และ ทน.

14/2560 



19/22 

 

หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ เหตุผล 

บริษทัจดัการจะจดัทํารายงานข้อมลูเกี�ยวกบัชื�อ จํานวน 

อตัราส่วนการลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่ว รวมถึงวนัที�ได้

จําหน่ายทรัพย์สินนั �นออกไปหรือวนัที�ทรัพย์สินมีการ

เปลี�ยนแปลงคณุสมบตัิ แล้วแต่กรณี และจดัส่งรายงานต่อ

สํานกังาน รวมทั �งจดัส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทํา

การถดัจากวนัที�เกิดกรณีดงักล่าว 

2. ในกรณีที�ทรัพย์สินในขณะที�กองทนุมีการลงทนุเป็นไป

ตามอตัราส่วนการลงทนุที�กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุเป็นเวลา 5 วนัทําการ

ติดตอ่กนั โดยมิได้เกิดจากการลงทนุเพิ�ม บริษทัจดัการจะ

ดําเนินการดงัต่อไปนี � 

(1) จดัทํารายงานโดยระบรุายละเอียดเกี�ยวกบัประเภท 

จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที�การลงทนุไม่เป็นไป

ตามอตัราส่วนการลงทนุ และจดัส่งรายงานต่อสํานกังาน

และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัครบ

ระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ที�บริษทั

จดัการ 

(2) ไม่ลงทนุเพิ�มเติมในทรัพย์สินที�เกินอตัราส่วนการลงทนุ

จนกวา่จะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที�

กําหนด 

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที�กําหนดภายใน

โอกาสแรกโดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั แต่

ต้องไม่เกินระยะเวลาดงันี � เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5. 

(ก) 30 วนันบัแต่วนัสิ �นรอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที�ไม่

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามประเภท

ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า

เงินฝาก ตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงิน  

(ข) 90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว สําหรับกรณีอื�น

ใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)  

(4)  เมื�อบริษัทจดัการแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทนุที�กําหนดแล้ว จะจดัทํารายงานข้อมลูเกี�ยวกบัชื�อ 

จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าว รวมถึง

วนัที�สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ 

แล้วแต่กรณี และจดัสง่รายงานต่อสํานกังานและผู้ดูแล

ผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัที�มีการแก้ไขจน

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุนั �น 
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(5) ในกรณีที�กองทนุมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน

กิจการที�ลงทุน (concentration limit) ตามที�กําหนด 

นอกจากการปฏิบติัตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัท

จดัการต้องดําเนินการดงันี �ด้วย 

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที�เกินอตัราส่วน

การลงทนุ เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อน

ผนัจากสํานกังาน 

(ข) ลดสดัส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือ

ยื�นคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซื �อ ในกรณีที�ทรัพย์สินเป็น

หุ้นของบริษัทจดทะเบยีน และการได้มาซึ�งหุ้นของบริษัท

ดงักล่าวเป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษทั

นั �นจนถึงหรือข้ามจดุที�ต้องทําคําเสนอซื �อ 

ความในวรรคหนึ�งมิให้นํามาใช้กบักองทุนรวมที�มีนโยบาย

การลงทนุในลกัษณะของกองทนุรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที�เป็น

การลงทนุใน 

หน่วยลงทุนของกองทนุรวมหรือหน่วยของกองทนุ

ต่างประเทศที�มีอตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามความมี

ส่วนได้เสียในกิจการที�ลงทนุ (concentration limit) เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัอตัราสว่นการลงทุนดงักล่าว แต่

ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุนั �นเป็น

เวลา 5 วนัทําการติดต่อกนัโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ�ม 

โดยให้ดําเนินการตามที�กําหนดในข้อ 3. แทน” 

3. ในกรณีการลงทุนของกองทุนตามข้อ 2. วรรคสอง ใน

ส่วนที�เป็นการลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมหรือ

หน่วยของกองทนุตา่งประเทศมีอตัราส่วนการลงทุนที�

คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที�ลงทนุ 

(concentration limit) เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบั

อตัราส่วนการลงทนุดงักลา่ว แต่ตอ่มาการลงทนุไม่เป็นไป

ตามอตัราส่วนการลงทนุนั �นเป็นเวลา 5 วนัทําการติดต่อกนั 

โดยมิได้เกิดจากการลงทนุเพิ�ม บริษัทจดัการจะดําเนินการ

ดงัต่อไปนี � 

(1) จดัทํารายงานโดยระบรุายละเอียดเกี�ยวกบัประเภท 

จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที�การลงทนุไม่เป็นไป

ตามอตัราส่วนการลงทนุ และจดัส่งรายงานต่อสํานกังาน

และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัครบ
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ระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ที�บริษทั

จดัการ 

(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุดงักล่าวภายใน

โอกาสแรกโดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั แต่

ต้องไม่เกินระยะเวลา 90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลา

ดงักล่าว 

(3) เมื�อบริษัทจดัการแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทนุที�กําหนดแล้ว จะจดัทํารายงานข้อมลูเกี�ยวกบัชื�อ 

จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าว รวมถึง

วนัที�สามารถแก้ไขได้ และจดัส่งรายงานต่อสํานกังานและ

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัที�มีการแก้ไข

จนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุนั �น 

(4) ในกรณีที�เป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ซึ�งบริษทัจดัการไม่

สามารถดําเนินการตาม (2) ห้ามมิให้บริษัทจดัการเสนอ

ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนั �นเพิ�มเติมจนกว่าจะ

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุตามที�หลกัเกณฑ์กําหนด 

4. ในกรณีที�กองทุนมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทนุที�กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดงัต่อไปนี � จนเป็นเหตุให้ไม่

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ บริษทัจดัการจะปฏิบติัให้

เป็นไปตามข้อ 2. หรือข้อ 3. แล้วแต่กรณี โดยอนโุลม  

(1) กรณีที�กองทุนมีการลงทนุหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ ถือ

หลกัทรัพย์ตามสดัส่วนที�มีอยู่เดิมนั �น 

(2) กรณีที�กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 

5. ในกรณีที�มีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจํุาเป็นอื�นใดทําให้บริษทั

จดัการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื�อให้การลงทุนเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในข้อ 1. (2) หรือข้อ 2. วรรคหนึ�ง 

(3) (ข) หรือ (ค) หรือบริษทัจดัการมีความเห็นวา่การ

ดําเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทนุ บริษัท

จดัการอาจใช้ดลุยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคญั และจะส่งรายงาน

เกี�ยวกบัการดําเนินการของบริษัทจดัการในเรื�องดงักลา่วต่อ

สํานกังาน ผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ดูแลผลประโยชน์ของ

กองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที�ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ ทั �งนี �ในการจดัส่งรายงานให้กับผู้ ถือหน่วยลงทนุ

บริษทัจดัการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บน

เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
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15. 

ค่าธรรมเนียม

และค่าใช้จ่ายที�

เรียกเก็บจาก

กองทุนรวมและผู้

สั�งซื �อหรือผู้ ถือ

หน่วยลงทุน 

อตัราค่าธรรมเนียมของแต่ละกองทนุโดยเป็นอตัราที�ยงั

ไม่ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใด

ในทํานองเดียวกนั 

 

 

อตัราค่าธรรมเนียมของแต่ละกองทนุโดยเป็นอตัราที�รวม

ภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดในทํานอง

เดียวกนั 

 

เพื�อให้เป็นไป

ตามประกาศ

สํานกังาน

กลต. ที� สน. 

61/2559 

15.3.3 

ค่าธรรมเนียมการ

สบัเปลี�ยนหน่วย

ลงทนุ 

(Switching Fee) 

--แก้ไขเฉพาะกองทนุ SMART-- 

เดิม เรียกเก็บตามอตัราที�แต่ละกองทนุกําหนด 

--แก้ไขเฉพาะกองทนุ SMART-- 

ใหม ่บริษทัจดัการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ

สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนสําหรับการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน

ระหวา่งกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ 

เพื�ออํานวย

ความสะดวก

ให้ผู้ ถือหน่วย

ลงทนุที�มีความ

ประสงค์จะ

สบัเปลี�ยน

หน่วยลงทุน

ระหวา่ง

กองทุนรวม

ภายใต้การ

จดัการของ

บริษทัจดัการ 
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 ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการของกองทุนดังต่อไปนี � 
 

1. กองทนุเปิด แอล เอช พนัธบัตรเพื�อการเลี �ยงชีพ (LHGOVRMF) 11. กองทนุเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี � 3 เดอืน 1 (LHEFI3M1) 
2. กองทนุเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ �ลเพื�อการเลี �ยงชีพ (LHFLRMF) 12. กองทนุเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี � 3 เดอืน 2 (LHEFI3M2) 

3. กองทนุเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ �ล (LHFL) 13. กองทนุเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี � 3 เดอืน 3 (LHEFI3M3) 

4. กองทนุเปิด แอล เอช อนิคัม พลัส (LHIP) 14. กองทนุเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี � 3 เดอืน 4 (LHEFI3M4) 
5. กองทนุเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี � (LHTPROP) 15. กองทนุเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี � 6 เดอืน 4 (LHEFI6M4) 

6. กองทนุเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี � เพื�อการเลี �ยงชีพ 

(LHTPROPRMF) 

16. กองทนุเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี � 6 เดอืน 6 (LHEFI6M6) 

7. กองทนุเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี � พลัส A (LHPROP-A) 17. กองทนุเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี � 6 เดอืน 7 (LHEFI6M7) 

8. กองทนุเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 18. กองทนุเปิด แอล เอช สแทรทจิี อิควิตี � (LHSTRATEGY) 

9. กองทนุเปิด แอล เอช แอคทฟี หุ้นระยะยาว (LHACTLTF) 19. กองทนุเปิด แอล เอช ตราสารหนี �ระยะสั �น พลัส (LHSTPLUS) 
10. กองทนุเปิด แอล เอช ตราสารหนี � โรลโอเวอร์ 3เดอืน2 (LHFI3M2R)   

 

ส่วนโครงการ 

หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ เหตุผล 

คําจํากดัความ --กองทนุ LHSTPLUS แก้ไขเฉพาะเพิ�มคําจํากดัความ แบบ 

filing-- 

คําจํากดัความของแต่ละกองทุน อาทิเช่น 

- โครงการ หมายถึง ........................... 

- กองทนุรวมหรือกองทนุหรือกองทุนเปิด หมายถึง...... 

เป็นต้น 

 

--ตดัคําจํากดัความ-- 

- organized market หมายถึง ศนูย์กลางที�จดัช่องทางการ

สื�อสารระหว่างผู้ ค้าเพื�อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื �อขายตรา

สารระหวา่งกนัได้ รวมทั �งให้ข้อมลูต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบัตราสาร

นั �น 

 

 

 

 

 

--แก้ไขคําจํากดัความ-- 

เดิม 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง ทรัพย์สิน

ดงันี � 

1. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก 

อิสลามหรือตราสารอื�นที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบั 

เงินฝาก  

--กองทนุ LHSTPLUS แก้ไขเฉพาะเพิ�มคําจํากดัความ แบบ 

filing-- 

คําจํากดัความของแต่ละกองทุน อาทิเช่น 

- โครงการ หมายถึง ........................... 

- กองทนุรวมหรือกองทนุหรือกองทุนเปิด หมายถึง........ 

เป็นต้น 

 

--เพิ�มคําจํากดัความ-- 

- แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอ

ขายหลกัทรัพย์ 

- Regulated market หมายถึง ศนูย์กลางที�จดัช่องทางการ

สื�อสารระหว่างผู้ ค้าเพื�อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื �อขายตรา

สารระหวา่งกนัได้ รวมทั �งให้ข้อมลูต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบัตราสาร

นั �น โดยศนูย์กลางดงักล่าวอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของ

ทางการหรือหน่วยงานที�ทําหน้าที�กํากบัดูแลด้านหลกัทรัพย์

หรือตราสารที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบัหลกัทรัพย์ 

 

--แก้ไขคําจํากดัความ-- 

ใหม่ 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง ทรัพย์สิน

ดงันี � 

1. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก 

อิสลามหรือตราสารอื�นที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบั 

เงินฝาก  

เพื�อให้เป็นไป

ตามประกาศ

คณะกรรมการ

ตลาดทุน ที� 

ทน. 55/2559 

และ ทน.

14/2560 
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2. สลากออมทรัพย์ที�ออกตามกฎหมายวา่ด้วย 

ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษที�ออกตามกฎหมายว่าด้วย 

ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงิน

ประเภทสลากออมสินพิเศษ) 

--เฉพาะกองทนุ LHEFI3M1 LHEFI3M2 LHEFI3M3 

LHEFI3M4 LHEFI6M4 LHEFI6M6 และ LHEFI6M7-- 

ไม่มี 

 

2. สลากออมทรัพย์ที�ออกตามกฎหมายวา่ด้วย 

ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษที�ออกตามกฎหมายว่าด้วย 

ธนาคารออมสิน 

 

--เฉพาะกองทนุ LHEFI3M1 LHEFI3M2 LHEFI3M3 

LHEFI3M4 LHEFI6M4 LHEFI6M6 และ LHEFI6M7-- 

เพิ�มคําจํากดัความ 

กองทุน AI หมายถึง กองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุที�มิใช่รายย่อย 

(Accredited Investor Mutual Fund) 

1.ชื�อ ประเภท 

และอายขุอง

โครงการจดัการ

กองทุนรวม 

1.1 ชื�อโครงการจดัการ (ไทย) 

--ไม่มี— 

 

--เพิ�มเติม-- 

ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 

--เฉพาะกองทนุ LHEFI3M1 LHEFI3M2 LHEFI3M3 

LHEFI3M4 LHEFI6M4 LHEFI6M6 และ LHEFI6M7-- 

 

 

เพื�อให้เป็นไป

ตามประกาศ

คณะกรรมการ

ตลาดทุนทน. 

35/2560 เรื�อง  

การจดัตั �ง

กองทุนรวม

เพื�อผู้ลงทนุ

ทั�วไปและเพื�อ

ผู้ลงทนุที�มิใช่

รายย่อย และ

การเข้าทํา

สญัญารับ

จดัการกองทนุ

ส่วนบคุคล

(ฉบบัที� 3) 

3.13. ประเภท

ของหลกัทรัพย์

หรือทรัพย์สินอื�น 

หรือการหาดอก

ผลโดยวิธีอื�นที�จะ

ลงทนุ 

แก้ไขหลกัทรัพย์ที�จะลงทุน ดงันี � 

ส่วนที� 1 : ………….. 

ฝั�งหลกัทรัพย์ในประเทศ 

2. คณุสมบติัของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทุน 

2.1 - 2.3 ............................. 

 

 

 

 

 

แก้ไขหลกัทรัพย์ที�จะลงทุน ดงันี � 

ส่วนที� 1 : ………….. 

ฝั�งหลกัทรัพย์ในประเทศ 

2. คณุสมบติัของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทุน 

2.1 - 2.3 ............................. 

--เพิ�มเติม-- 

2.4  ในกรณีที�เป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที�ออกตราสาร

ดงักล่าวเพื�อชําระหนี �การค้า  B/E หรือ P/N ดงักล่าวต้องมี 

การรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี �  

2.4.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิต 

เพื�อให้เป็นไป

ตามประกาศ

คณะกรรมการ

ตลาดทุน ที� 

ทน. 55/2559 

และ ทน.

14/2560 
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--เฉพาะกองทนุ LHPROP-A LHEFI3M1 LHEFI3M2 

LHEFI3M3 LHEFI3M4 LHEFI6M4 LHEFI6M6 และ 

LHEFI6M7-- 

ฝั�งหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

2. คณุสมบติัของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทุน 

2.1 - 2.3 ............................. 

--ไม่มี-- 

 

 

 

 

 

ฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

2.4.2  ธนาคารออมสิน  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

2.4.4  ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

แห่งประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8  สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานอง 

เดียวกบัผู้ รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทั �งนี � การอาวลัหรือการรับรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลั

หรือการรับรองผู้สั�งจ่ายหรือผู้ออกตั�ว ทั �งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี �ย (ถ้ามี) ตามที�ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

ฝั�งหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

2.4  ในกรณีที�เป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที�ออกตราสาร

ดงักล่าวเพื�อชําระหนี �การค้า  B/E หรือ P/N ดงักล่าวต้องมี 

การรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี �  

2.4.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิต 

ฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

2.4.2  สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานอง 

เดียวกบัผู้ รับฝากตาม 2.4.1 

ทั �งนี � การอาวลัหรือการรับรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลั

หรือการรับรองผู้สั�งจ่ายหรือผู้ออกตั�ว ทั �งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี �ย (ถ้ามี) ตามที�ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

 

--เฉพาะกองทนุ LHPROP-A LHEFI3M1 LHEFI3M2 

LHEFI3M3 LHEFI3M4 LHEFI6M4 LHEFI6M6 และ 

LHEFI6M7-- 

ฝั�งหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

2. คณุสมบติัของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทุน 

2.1 - 2.3 ............................. 

--เพิ�มเติม-- 

2.4 ในกรณีที�เป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที�ออกตราสาร

ดงักล่าวเพื�อชําระหนี �การค้า  B/E หรือ P/N ดงักล่าวต้องมี

การรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี �  

2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัท

เครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
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ส่วนที� 2 : ………… 

ฝั�งหลกัทรัพย์ในประเทศ 

1. - 2. ……………… 

3. กรณีที� MF ที�ไปลงทนุ (investing fund) เป็นกองทุนรวม

ฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ�งถกูลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่

กองทุนรวมฟีดเดอร์ 

--เฉพาะกองทนุ LHPROP-A LHEFI3M1 LHEFI3M2 

LHEFI3M3 LHEFI3M4 LHEFI6M4 LHEFI6M6 และ 

LHEFI6M7-- 

ฝั�งหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

1. ........................ 

2. เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ (invested  

fund) ที�เป็นดงันี � 

2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากบัดแูล 

ของหน่วยงานต่างประเทศที�กํากบัดูแลด้านหลกัทรัพย์ 

และตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ซึ�งเป็นสมาชิกสามญัของ 

IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ 

(invested fund) ที�มีการซื �อขายในตลาดซื �อขาย 

หลกัทรัพย์ต่างประเทศที�เป็นสมาชิกของ WFE  

2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใต้การ 

กํากบัดแูลของหนว่ยงานกํากบัดแูลที�เป็นสมาชิก 

สามญัของ IOSCO   

2.3 ประเทศที�กํากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมี 

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทนุอย่างเพียงพอทั �งนี �  

ตามรายชื�อประเทศที�สํานกังานกําหนด 

2.4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทนุ CIS 

ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวต้องมีการจํากดัการกู้ ยืม 

ไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่อง 

เป็นการชั�วคราวเท่านั �น และมีนโยบายการลงทนุดงันี � 

2.4.1 มีการลงทนุในทรัพย์สินซึ�งเป็นประเภทและชนิด 

เดียวกบัที�กองทุนสามารถลงทุนได้ในสดัส่วน > 80%  

2.4.2 สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานอง

เดียวกบัผู้ รับฝากตาม 2.4.1 

ทั �งนี � การอาวลัหรือการรับรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลั

หรือการรับรองผู้สั�งจ่ายหรือผู้ออกตั�ว ทั �งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี �ย (ถ้ามี) ตามที�ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

 

ส่วนที� 2 : ………… 

ฝั�งหลกัทรัพย์ในประเทศ 

1. - 2. ……………… 

3. กรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ

กองทุนรวม กองทุนรวมดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทนุรวมฟีด

เดอร์ 

--เฉพาะกองทนุ LHPROP-A LHEFI3M1 LHEFI3M2 

LHEFI3M3 LHEFI3M4 LHEFI6M4 LHEFI6M6 และ 

LHEFI6M7-- 

ฝั�งหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

1. ........................ 

2. เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศที�มีลกัษณะดงันี � 

2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของ

หน่วยงานต่างประเทศที�กํากบัดูแลด้านหลกัทรัพย์และ

ตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ซึ�งเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO 

หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที�มีการซื �อขาย

ในตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศที�เป็นสมาชิกของ 

WFE  

2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใต้การกํากบั

ดแูลของหน่วยงานกํากบัดแูลที�เป็นสมาชิกสามญัของ 

IOSCO   

2.3 กรณีที�กองทุนไปลงทุนในหน่วยของกองทนุ CIS 

ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวต้องอยู่

ภายใต้หลกัเกณฑ์การกํากบัดแูล การออก การเสนอขาย 

และการจดัการสําหรับกองทนุเพื�อผู้ลงทนุรายย่อยของ

ประเทศนั �น 

3. ประเทศที�กํากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมี

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทนุอย่างเพียงพอทั �งนี � ตาม

รายชื�อประเทศที�สํานกังานกําหนด 

4. ในกรณีเป็นการลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS 

ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวต้องมีการจํากดัการกู้ ยืมไว้
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ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั �น 

2.4.2 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื�อใช้วิธีคํานวณตาม 

สดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  

single entity limit ของกองทุนนั �น 

2.4.3 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื�อใช้วิธีคํานวณตาม 

สดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

product limit สําหรับทรัพย์สินที�เป็น SIP ของกองทุน 

นั �น 

2.4.4 มีการลงทนุใน derivatives ที�เป็นไปตาม 

หลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั �น 

2.5 กรณีที� MF ที�ไปลงทนุ (investing fund) เป็นกองทุน

รวมฟีดเดอร์ กองทุน CIS ต่างประเทศซึ�งถูกลงทนุ 

(invested MF) ต้องไม่ใช่กองทนุที�มีลกัษณะทํานอง

เดียวกบักองทนุรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที�มีความ

จําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทนุ  ทั �งนี � โดย

ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน โดยก่อนการลงทุน

บริษทัจดัการต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลู เหตผุลความ

จําเป็น และค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องกบัการลงทุนใน

ลกัษณะดงักล่าวไว้ในหนงัสือชี �ชวนด้วย 

 

 

 

 

 

ส่วนที� 6 : ………… 

ฝั�งหลกัทรัพย์ในประเทศ 

1. ................. 

ในกรณีที� derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying 

ข้างต้น ราคาที�อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจบุนัหรือ

ราคาของ derivatives เท่านั �น  ทั �งนี � ราคาของ underlying 

อื�นที�ไมใ่ช่ดชันีหรือ underlying ที�เป็นองค์ประกอบของดชันี

ดงักล่าว ต้องเป็นที�ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้

อย่างแพร่หลายด้วย 

2. ................. 

3. ................. 

 --เฉพาะกรณีที�เป็นดชันีกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ์-- 

เฉพาะกรณีมีเหตจํุาเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการ

ชั�วคราวเท่านั �น และมีนโยบายการลงทุนดงันี � 

4.1 มีการลงทนุในทรัพย์สินซึ�งเป็นประเภทและชนิด

เดียวกบัที�กองทุนสามารถลงทุนได้ในสดัส่วน > 80% ของ

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ของกองทุน CIS 

ต่างประเทศนั �น 

4.2 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื�อใช้วิธีคํานวณตามสดัส่วน 

(pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity 

limit ของ กองทุนนั �น ทั �งนี �หลกัเกณฑ์ดงักลา่วไม่ใช้กบักรณี

ทรัพย์สินที�เป็น SIP 

4.3 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื�อใช้วิธีคํานวณตามสดัส่วน 

(pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit 

สําหรับทรัพย์สินที�เป็น SIP ของกองทนุนั �น 

4.4 มีการลงทนุใน derivatives ที�เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

global exposure limit ของกองทุนนั �น 

5. กรณีที�กองทนุรวมฟีดเดอร์ ไปลงทนุในหน่วยของกองทุน 

CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวต้อง

ไม่ใช่กองทุนที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบักองทนุรวมฟีด

เดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที�มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  ทั �งนี � โดยได้รับความเห็นชอบจาก

สํานกังาน โดยก่อนการลงทุนบริษทัจดัการจะเปิดเผยข้อมลู 

เหตผุลความจําเป็น และค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องกบัการ

ลงทนุในลกัษณะดงักล่าวไว้ในหนงัสือชี �ชวน 

 

ส่วนที� 6 : ………… 

ฝั�งหลกัทรัพย์ในประเทศ 

1. ................. 

ในกรณีที� derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying 

ข้างต้น ราคาที�อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจบุนั (spot 

price) หรือราคาสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (futures price) 

เท่านั �น  ทั �งนี � ราคาของ underlying อื�นที�ไม่ใช่ดชันี หรือ 

underlying ที�เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที�

ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 

2. ................. 

3. ................. 

--เฉพาะกรณีที�เป็นดชันีกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ์-- 
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ในกรณีที�เป็นดชันีกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้อง

คํานวณจากตวัแปรอย่างหนึ�งอยา่งใดหรือหลายอยา่งดงันี � 

1. ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซื �อขาย

ล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภณัฑ์ 

2. ดชันีสินค้าโภคภณัฑ์ที�คํานวณจากราคาปัจจบุนัหรือ

ราคาสญัญาซื �อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภณัฑ์สินค้าใด

สินค้าหนึ�ง 

3. ราคาสญัญาซื �อขายล่วงหน้าที�อ้างอิงกบัดชันีสินค้าโภค

ภณัฑ์ตาม 2. 

--เฉพาะกองทนุ LHPROP-A LHEFI3M1 LHEFI3M2 

LHEFI3M3 LHEFI3M4 LHEFI6M4 LHEFI6M6 และ 

LHEFI6M7-- 

ฝั�งหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

1. ................. 

ในกรณีที� derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying 

ข้างต้น ราคาที�อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจบุนัหรือ

ราคาของ derivatives เท่านั �น  ทั �งนี � ราคาของ underlying 

อื�นที�ไมใ่ช่ดชันีหรือ underlying ที�เป็นองค์ประกอบของดชันี

ดงักล่าว ต้องเป็นที�ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้

อย่างแพร่หลายด้วย 

2. ................. 

3. ................. 

 --เฉพาะกรณีที�เป็นดชันีกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ์-- 

ในกรณีที�เป็นดชันีกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้อง

คํานวณจากตวัแปรอย่างหนึ�งอยา่งใดหรือหลายอยา่งดงันี � 

1. ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซื �อขาย

ล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภณัฑ์ 

2. ดชันีสินค้าโภคภณัฑ์ที�คํานวณจากราคาปัจจบุนัหรือ

ราคาสญัญาซื �อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภณัฑ์สินค้าใด

สินค้าหนึ�ง 

3. ราคาสญัญาซื �อขายล่วงหน้าที�อ้างองิกบัดชันีสินค้าโภค

ภณัฑ์ตาม 2. 

ในกรณีที�เป็นดชันีกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้อง

คํานวณจากตวัแปรอย่างหนึ�งอยา่งใดหรือหลายอยา่งดงันี � 

1. ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซื �อขาย

ล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภณัฑ์ 

2. ดชันีสินค้าโภคภณัฑ์ที�คํานวณจากราคาปัจจบุนั (spot 

price) หรือราคาสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (futures price) 

ของสินค้าโภคภณัฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ�ง 

3. ราคาสญัญาซื �อขายล่วงหน้าที�อ้างองิกบัดชันีสินค้าโภค

ภณัฑ์ตาม 2. 

--เฉพาะกองทนุ LHPROP-A LHEFI3M1 LHEFI3M2 

LHEFI3M3 LHEFI3M4 LHEFI6M4 LHEFI6M6 และ 

LHEFI6M7-- 

ฝั�งหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

1. ................. 

ในกรณีที� derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying 

ข้างต้น ราคาที�อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจบุนั (spot 

price) หรือราคาสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (futures price) 

เท่านั �น  ทั �งนี � ราคาของ underlying อื�นที�ไม่ใช่ดชันี หรือ 

underlying ที�เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที�

ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 

2. ................. 

3. ................. 

--เฉพาะกรณีที�เป็นดชันีกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ์-- 

ในกรณีที�เป็นดชันีกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้อง

คํานวณจากตวัแปรอย่างหนึ�งอยา่งใดหรือหลายอยา่งดงันี � 

1. ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซื �อขาย

ล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภณัฑ์ 

2. ดชันีสินค้าโภคภณัฑ์ที�คํานวณจากราคาปัจจบุนั (spot 

price) หรือราคาสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (futures price) 

ของสินค้าโภคภณัฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ�ง 

3. ราคาสญัญาซื �อขายล่วงหน้าที�อ้างองิกบัดชันีสินค้าโภค

ภณัฑ์ตาม 2. 

3.14. อตัราส่วน

การลงทนุใน

หลกัทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอื�น เพื�อ

เป็นทรัพย์สินของ

--กองทนุ LHSTPLUS แก้ไขเฉพาะตดั DW ออก-- 

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ�งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สิน

อื�น..................................................... 

ส่วนที� 1 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน

หรือคู่สญัญา (single entity limit) 

--กองทนุ LHSTPLUS แก้ไขเฉพาะตดั DW ออก-- 

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ�งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สิน

อื�น..................................................... 

ส่วนที� 1 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน

หรือคู่สญัญา (single entity limit) 

เพื�อให้เป็นไป

ตามประกาศ

คณะกรรมการ

ตลาดทุน ที� 

ทน. 55/2559 
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กองทุนรวมใน

ประเทศและ

ต่างประเทศ  

(แก้ไขเฉพาะ

กองทนุ 

LHGOVRMF 

LHFLRMF LHFL 

LHTPROP 

LHTPROPRMF 

LHIP 

LHSMART-LTF 

LHPROP-A 

LHACTLTF 

LHSTRATEGY 

และ LHFI3M2R) 

 

 

 

 

 

 

ตอนที� 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนสําหรับกองทนุทั�วไป 

(แก้ไขเฉพาะช่องประเภททรัพย์สิน) 

1. ตราสารภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ............. 

3. หน่วย CIS 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

5. ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี � 

5.1 เป็นตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ หรือศกุกู ที�ผู้ออก

จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ

ที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย (ศกุกู

มีเฉพาะกองทนุ LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF 

LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY) 

5.2 เสนอขายในประเทศไทย  

5.3 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.4 เป็นตราสารที�อยู่ในระบบ organized market หรือ

เทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี � ไม่มีข้อกําหนด

เกี�ยวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือ

คู่สญัญาแล้วแต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงาน

ของกองทุน 

2. derivatives on organized exchange 

ตอนที� 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนสําหรับกองทนุทั�วไป 

(แก้ไขเฉพาะช่องประเภททรัพย์สิน) 

1. ตราสารภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ............. 

3. หน่วย CIS 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

5. ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี � 

5.1 เป็นตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ หรือศกุกู ที�ผู้ออก

จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ

ที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย (ศกุกู

มีเฉพาะกองทนุ LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF 

LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY) 

5.2 เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี � 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั�วไปโดยมี 

รายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี � < 397 

วนันบัแต่วนัที�ลงทนุ และไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 

5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบคุคล

ดงันี � 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4 ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

และ ทน.

14/2560 
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6. ทรัพย์สินดงันี �  

........................... 

6.4 ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี �  (เฉพาะกองทนุ 

LHGOVRMF และ LHFI3M2R เรียงหวัขอ้ตั�งแต่ 6.1) 

6.4.1 เป็นตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ หรือศุกกู 

(ศกุกูมีเฉพาะกองทนุ LHTPROPRMF LHIP LHSMART-

LTF LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY) 

6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  

6.4.3 เป็นตราสารที�ผู้ออกจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทยและ

เสนอขายตราสารนั �นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตั �งขึ �น

ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 

ต่างประเทศที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน

ประเทศไทย) 

6.4.4 เป็นตราสารที�อยู่ในระบบของ organized market 

หรือเทียบเท่า 

6.5 ตราสาร Basel III ที�มี credit rating อยู่ในระดบั 

investment grade และอยู่ในระบบของ organized 

market หรือเทียบเท่า (ตราสาร Basel III มีเฉพาะกองทุน 

LHFLRMF LHFL LHTPROP LHTPROPRMF LHIP 

LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ 

STRATEGY) 

6.6 DW ที�มี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade 

(DW มีเฉพาะกองทนุ LHFLRMF LHFL LHTPROP 

LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A 

LHACTLTF และ LHSTRATEGY) 

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ดงันี � 

6.7.1 หน่วย infra หรือหน่วย property ที�จดทะเบยีนซื �อขาย

ในกระดานซื �อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทั�วไปของ SET 

หรือของตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี � > 397 วนั

นบัแต่วนัที�ลงทนุ ต้องขึ �นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 

regulated market 

 

6. ทรัพย์สินดงันี �  

........................ 

6.4 ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี � (เฉพาะกองทนุ 

LHGOVRMF และ LHFI3M2R เรียงหวัขอ้ตั�งแต่ 6.1) 

6.4.1 เป็นตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ หรือศุกกูที�ผู้ออก

จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั �นใน

ต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายต่างประเทศ 

(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที�ได้รับอนญุาตให้

ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel 

III (ตราสาร Basel III มีเฉพาะกองทนุ LHFLRMF LHFL 

LHTPROP LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF 

LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY ศกุกูมี

เฉพาะกองทนุ LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF 

LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY) 

6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.4.3 เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี � 

6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด

ซื �อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั�วไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.2.3 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี � < 397 

วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ และไม่ได้มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 

6.4.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบคุคล

ดงันี � 

6.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 -  5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็น

สมาชิก 

6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานอง

เดียวกบับคุคลตามข้อ 6.4.3.3.1 - 6.4.3.3.2 
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หน่วยดงักล่าวที�อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทีุ�อาจทําให้

มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื �อขายใน SET 

หรือในตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.7.2 หน่วย infra หรือหนว่ย property ที�อยู่ในระหวา่ง IPO 

เพื�อการจดทะเบียนซื �อขายตาม 6.7.1 

6.8 ธุรกรรมดงันี � ที�คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั 

investment grade 

6.8.1 reverse repo 

6.8.2 OTC derivatives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--เฉพาะกองทนุ LHTPROP LHTPROPRMF LHIP 

LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ 

LHSTRATEGY-- 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ทรัพย์สินอื�นนอกเหนือจากที�ระบใุนข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP) 

6.4.5 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี � > 397 

วนันบัแต่วนัที�ลงทนุ ต้องขึ �นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 

regulated market 

6.5 DW ที�มี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade 

(DW มีเฉพาะกองทนุ LHFLRMF LHFL LHTPROP 

LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A 

LHACTLTF และ LHSTRATEGY) 

6.6 ธุรกรรมดงันี � ที�คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั 

investment grade 

6.6.1 reverse repo 

6.6.2 OTC derivatives    

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที�มีลกัษณะครบถ้วน

ดงันี � 

6.7.1 จดทะเบียนซื �อขายหรืออยู่ในระหวา่ง IPO เพื�อการจด

ทะเบียนซื �อขายในกระดานซื �อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน

ทั�วไปของ SET หรือของตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวที�อยู่ระหว่าง

ดําเนินการแก้ไขเหตุที�อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย

ดงักล่าวออกจากการซื �อขายใน SET หรือในตลาดซื �อขาย

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุที�ไมไ่ด้มีลกัษณะกระจาย 

การลงทนุในกิจการโครงสร้างพื �นฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือ

สิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที�

สํานกังานกําหนด 

--เฉพาะกองทนุ LHTPROP LHTPROPRMF LHIP 

LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ 

LHSTRATEGY-- 

เพิ�มข้อความ 

7. หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที�มีลกัษณะ

กระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้างพื �นฐาน 

อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified 

fund) ตามแนวทางที�สํานกังานกําหนด และมีลกัษณะตาม 

6.7.1 

และอตัราสว่นคือ ไม่จํากดัอตัราส่วน ยกเว้นกองทุน LHIP 

อตัราส่วนคือ ไม่เกิน 80% 

 

8. ทรัพย์สินอื�นนอกเหนือจากที�ระบใุนข้อ 1 – ข้อ 7 (SIP) 
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อตัราส่วนคือ ไม่เกิน 5% 

 

ส่วนที� 2 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตาม (group limit) 

ข้อความท้ายตาราง 

เดิม 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุใน derivatives on 

organized exchange ไม่มีข้อกําหนดเกี�ยวกบั group limit 

ของคู่สญัญา 

 

 

 

ส่วนที� 3 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามประเภท

ทรัพย์สิน (product limit) 

1. เงินฝากหรือตราสาร................... 

…………………………………… 

(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที�มี

วตัถปุระสงค์เพื�อการดําเนินงานของกองทนุ และทรัพย์สินที�

กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ�มาจากคู่สญัญาตาม reverse 

repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

 

ทรัพย์สินดงันี � 

2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราส่วนคือ รวมกนัไม่เกิน 5% 

 

ส่วนที� 2 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตาม (group limit) 

ข้อความท้ายตาราง 

ใหม่ 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี � ไม่มีข้อกําหนด

เกี�ยวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงาน

ของกองทุน 

2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนที� 3 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามประเภท

ทรัพย์สิน (product limit) 

1. เงินฝากหรือตราสาร................... 

…………………………………… 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที� MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ�มาจาก

คู่สญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ 

derivatives) 

 

 

ทรัพย์สินดงันี � 

2.1  ตั�วแลกเงิน หรือ ตั�วสญัญาใช้เงินที�มีเงื�อนไขห้าม

เปลี�ยนมือแต่กองทนุรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ

เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที�กฎหมายกําหนด หรือมี

เงื�อนไขให้กองทนุรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที�มีระยะเวลา

การฝากเกิน 12 เดือน  

2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี � แตไ่มร่วมถึงตราสารหนี � 

ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทุน หรือศกุกู ที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี � 

      2.3.1  มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ใน

ส่วนที� 1 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน

หรือคู่สญัญา (single entity limit) 

      2.3.2  มี credit rating อยู่ในระดบัตํ�ากว่า investment 

grade หรือไม่มี credit rating    
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อตัราส่วน (% ของ NAV) 

- ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี�ยในรอบปีบญัชี (หรือ

ในรอบอายกุองทุนสําหรับกองทนุที�มีอายโุครงการ < 1 ปี) 

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบักองทุนที�อายโุครงการหรืออายุ

สญัญาคงเหลือ < 6 เดือน ทั �งนี �เฉพาะกองทนุที�มีอายทุั �ง

โครงการหรืออายทุั �งสญัญา > 1 ปี 

 

 

5. ตราสารดงันี � (total SIP) 

(ข้อ 5.1 - ข้อ 5.3 มีเฉพาะกองทุน LHFLRMF LHFL 

LHTPROP LHTROPRMF LHIP LHSMART-LTF 

LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY) 

5.1  ตราสารที�ไม่ได้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรัพย์ซื �อขายใน 

SET และในตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 

5.2  ตราสารที�ไม่ได้ซื �อขายอยู่ในกระดานซื �อขายหลกัทรัพย์

สําหรับผู้ลงทุนทั�วไปของ SET และของตลาดซื �อขาย

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

5.3  ตราสารที�ซื �อขายในกระดานซื �อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้

ลงทนุทั�วไป ซึ�งอยูร่ะหวา่งแก้ไขเหตทีุ�อาจทําให้มีการเพิก

ถอนตราสารดงักล่าวออกจากการซื �อขายใน SET หรือใน

ตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

5.4  ตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทุน ตราสาร Basel III 

หรือศกุกู ที�ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือ

เทียบเท่า แต่ไม่รวม B/E และ P/N (ตราสาร Basel III มี

เฉพาะกองทนุ LHFLRMF LHFL LHTPROP 

LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A 

LHACTLTF และ LHSTRATEGY ศกุกูมีเฉพาะกองทนุ 

LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A 

LHACTLTF และ LHSTRATEGY) 

 

อตัราส่วน (% ของ NAV) 

ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 15% 

 

--ไม่มี— 

 

 

อตัราส่วน (% ของ NAV) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี�ยในรอบปีบญัชี เว้นแต่เป็น MF ที�

มีอายโุครงการ < 1 ปี) 

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที�อายุกองทุนคงเหลือ < 6 เดือน 

ทั �งนี �เฉพาะ MF ที�มีอายุทั �งโครงการหรืออายุทั �งสญัญา > 1 

ปี 

 

 

5. ตราสารดงันี � (total SIP) 

5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที� 1 : อตัราส่วนการลงทนุที�

คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity 

limit)  

5.2 ตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทุน หรือศกุกู (ถ้านโยบาย

เดิมมี SN หรือ Basel lII ก็ใส่เพิ�มตรงนี �ด้วย) ที�มีอนัดบั

ความนา่เชื�อที�ตวัตราสารและ/หรือ 

ผู้ออกตราสารที�ตํ�ากว่าที�สามารถลงทนุได้ (non-

investment grade / unrated)  (หมายความรวมถึง ใน

ระบบ regulated market และไม่อยูใ่นระบบ regulated 

market และ ที�มีข้อมลู public และ non-public) 

 (ตราสาร Basel III มีเฉพาะกองทนุ LHFLRMF LHFL 

LHTPROP LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF 

LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY ศกุกูมี

เฉพาะกองทนุ LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF 

LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY) 

 

 

 

 

 

 

อตัราส่วน (% ของ NAV) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

 

--เพิ�มข้อความท้ายตาราง-- 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสาร

เทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงานของกองทุนไม่มี
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ส่วนที� 4 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามความมีส่วนได้

เสียในกิจการที�ลงทนุ (concentration limit) 

1. หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ�ง (เฉพาะกองทนุ LHFLRMF 

LHFL LHTPROP LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF 

LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY) 

 

อตัราส่วน 

ทกุกองทุนรวมกนัภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการต้องมี

จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกนั<25% ของจํานวนสิทธิออก

เสียงทั �งหมดของบริษัทนั �น 

 

 

2. ตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทุน ตราสาร Basel III และ 

ศกุกู ของผู้ออกรายใดรายหนึ�ง ไมร่วมถึงตราสารหนี �ภาครัฐ

ไทยหรือตราสารหนี �ภาครัฐต่างประเทศ (ตราสาร Basel III 

มีเฉพาะกองทนุ LHFLRMF LHFL LHTPROP 

LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A 

LHACTLTF และ LHSTRATEGY ศกุกูมีเฉพาะกองทนุ 

LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A 

LHACTLTF และ LHSTRATEGY) 

 

 

อตัราส่วน 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี �สินรวม (total liability) ของผู้

ออกรายนั �น (ตามที�เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสดุ) 

หมายเหต:ุ มลูค่าหนี �สินรวม (total liability) ไม่ให้นบัรวม

รายการเจ้าหนี �การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

และหนี �สินของเจ้าหนี �ที�มีความเกี�ยวข้องกบับริษัท เช่น เงิน

กู้ ยืมจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

ข้อกําหนดเกี�ยวกบั product limit 

ส่วนที� 4 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามความมีส่วนได้

เสียในกิจการที�ลงทนุ (concentration limit) 

1. หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ�ง (เฉพาะกองทนุ LHFLRMF 

LHFL LHTPROP LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF 

LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY) 

 

อตัราส่วน 

ทกุกองทุนรวม รวมกนัภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ

รายเดียวกนัต้องมีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกนั < 25% ของ

จํานวนสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษทันั �น (ไม่นบัรวมการถือ

หุ้นของกองทนุรวมวายุภกัษ์) 

 

2. ตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทุน ตราสาร Basel III และศุ

กกูของผู้ออกรายใดรายหนึ�ง  

(ไม่รวมถึงตราสารหนี �ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี �ภาครัฐ

ต่างประเทศ) 

(ตราสาร Basel III มีเฉพาะกองทนุ LHFLRMF LHFL 

LHTPROP LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF 

LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY ศกุกูมี

เฉพาะกองทนุ LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF 

LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY) 

 

อตัราส่วน 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี �สินทางการเงิน (financial 

liability) ของผู้ออกตราสารรายนั �น ตามที�เปิดเผยไว้ในงบ

การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ โดยไม่ให้นบัรวม

มลูคา่หนี �สินดงักล่าวของเจ้าหนี �ที�มีความเกี�ยวข้องกบัผู้ออก 

เช่น เงินกู้ ยืมจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั เป็นต้น 

ทั �งนี � ในกรณีที�ผู้ออกตราสารไมมี่หนี �สินทางการเงินตามที� 

เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ ให้

ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขาย

ตราสารตามข้อนี �ของผู้ออกรายนั �นเป็นรายครั �ง เว้นแต่ใน

กรณีที�ผู้ออกตราสารได้มีการยื�นแบบ filing ในลกัษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย

โครงการ 
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2.2  ในกรณีที�กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี �โดยเป็นตรา

สารที�ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดบัตํ�ากว่า 

investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บริษัทจดัการ 

ลงทนุเพื�อกองทนุภายใต้การจดัการของบริษทัจดัการราย

เดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอ

ขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั �ง เว้นแต่กรณีที�ผู้ออกตรา

สารได้มีการยื�นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 

issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที�ออกโดย

บุคคลดงันี �  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนั

การเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่

ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็น

สมาชิก 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบั

บุคคลตาม 1. - 9.) 

หนี �สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตาม

มาตรฐานการบญัชีที�ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัทํางบ

การเงินตามมาตรฐานการบญัชีนั �น โดยเป็นมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที�กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด

มาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เป็นที�ยอมรับในระดบั

สากล เช่น International Financial Reporting Standards 

(IFRS) หรือ United States Generally Accepted 

Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
 รวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครั �ง

แรกของผู้ออกตราสาร 
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3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ�ง 

อตัราส่วน 

ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย CIS ทั �งหมดของ MF หรือ

กองทุน CIS ต่างประเทศที�ออกหน่วยนั �นเว้นแต่ได้รับความ

เห็นชอบจากสํานกังาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุน

ที�จดัตั �งขึ �นใหม่ที�มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุน

ในวงกว้าง 

 

 

4. หน่วย infra ของกองทุนใดกองทนุหนึ�ง (เฉพาะกองทนุ 

LHFLRMF LHFL LHTPROP LHTPROPRMF LHIP 

LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ 

LHSTRATEGY) 

อตัราส่วน 

ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย infra ทั �งหมดของกองทนุ 

infra ที�ออกหน่วยนั �น 

 

 

5. หน่วย property ของกองทุนใดกองทนุหนึ�ง (เฉพาะ

กองทุน LHFLRMF LHFL LHTPROP LHTPROPRMF 

LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ 

LHSTRATEGY)  

อตัราส่วน 

ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย property ทั �งหมดของ

กองทุน property ที�ออกหน่วยนั �น 

 

 

 

--ไม่มี-- 

 

3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ�ง 

อตัราส่วน 

- ไม่เกิน 25% ของจํานวนหนว่ย CIS ทั �งหมดของ MF หรือ

กองทุน CIS ต่างประเทศที�ออกหน่วยนั �น   

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุในกรณีดงันี � 

3.1 การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทนุที�จดัตั �งขึ �นใหม่ที�มี

ขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้างโดยได้รับ

ความเห็นชอบจากสํานกังาน   
 

4. หน่วย infra ของกองทุนใดกองทนุหนึ�ง (เฉพาะกองทนุ 

LHFLRMF LHFL LHTPROP LHTPROPRMF LHIP 

LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ 

LHSTRATEGY) 

อตัราส่วน 

ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย infra ทั �งหมดของกองทนุ 

infra ที�ออกหน่วยนั �น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที�

จดัตั �งขึ �นใหม่ที�มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนใน

วงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 

5. หน่วย property ของกองทุนใดกองทนุหนึ�ง (เฉพาะ

กองทุน LHFLRMF LHFL LHTPROP LHTPROPRMF 

LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ 

LHSTRATEGY) 

อตัราส่วน 

ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย property ทั �งหมดของ

กองทุน property ที�ออกหน่วยนั �น 

เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทนุที�จดัตั �งขึ �นใหม่ที�มี

ขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง โดย

ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 

 

--เพิ�มข้อความท้ายตาราง— 

ทั �งนี � การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและ

อตัราส่วนการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุว่าด้วย การลงทุนของกองทนุ และ/หรือ ที�

แก้ไขเพิ�มเติม 

3.14. อตัราส่วน

การลงทนุใน

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ�งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สิน

อื�น..................................................... 

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ�งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สิน

อื�น..................................................... 

เพื�อให้เป็นไป

ตามประกาศ
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หลกัทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอื�น เพื�อ

เป็นทรัพย์สินของ

กองทุนรวมใน

ประเทศและ

ต่างประเทศ  

(แก้ไขเฉพาะ

กองทนุ 

LHEFI3M1 

LHEFI3M2 

LHEFI3M3 

LHEFI3M4 

LHEFI6M4 

LHEFI6M6 และ 

LHEFI6M7) 

ส่วนที� 1 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน

หรือคู่สญัญา (single entity limit) 

 

 

 

 

 

 

ตอนที� 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนสําหรับกองทนุ AI ทั�วไป 

(แก้ไขเฉพาะช่องประเภททรัพย์สิน) 

1. ตราสารภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ............. 

2.1 ................ 

2.2 ................ 

 

 

 

3. หน่วย CIS 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที�มี

วตัถปุระสงค์เพื�อการดําเนินงานของกองทนุ) 

5. ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี � 

5.1 เป็นตราสารหนี � หรือ ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ ที�ผู้ออกจดัตั �ง

ขึ �นตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ. ต่างประเทศที�ได้รับ

อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย  

5.2 เสนอขายในประเทศไทย  

5.3 เป็นตราสารที�อยู่ในระบบ organized market หรือ

เทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที� 1 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน

หรือคู่สญัญา (single entity limit) 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี � ไม่มีข้อกําหนด

เกี�ยวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือ

คู่สญัญาแล้วแต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงาน

ของกองทุน 

2. derivatives on organized exchange 

ตอนที� 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนสําหรับกองทนุ AI ทั�วไป 

(แก้ไขเฉพาะช่องประเภททรัพย์สิน) 

1. ตราสารภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ............. 

2.1 ................ 

2.2 ................ 

เพิ�มข้อ 2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดบัตํ�ากวา่ 

investment grade หรือไม่มี credit rating  

อตัราส่วนคือ ไม่เกิน 15% 

3. หน่วย CIS 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

 
 

5. ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี � 

5.1 เป็นตราสารหนี � หรือ ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ ที�ผู้ออกจดัตั �ง

ขึ �นตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ. ต่างประเทศที�ได้รับ

อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี � 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั�วไปโดยมี 

รายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี � < 397 

วนันบัแต่วนัที�ลงทนุ และไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 

5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบคุคล

ดงันี � 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

คณะกรรมการ

ตลาดทุน ที� 

ทน. 55/2559 

และ ทน.

14/2560 
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6. ทรัพย์สินดงันี �  

........................... 

6.1 ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี �   

6.1.1 เป็นตราสารหนี � หรือ ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ  

6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  

6.1.3 เป็นตราสารที�ผู้ออกจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทยและ

เสนอขายตราสารนั �นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตั �งขึ �น

ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 

ต่างประเทศที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน

ประเทศไทย) 

6.1.4 เป็นตราสารที�อยู่ในระบบของ organized market 

หรือเทียบเท่า 

6.2 reverse repo 

6.3 OTC derivatives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.4 ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี � > 397 วนั

นบัแต่วนัที�ลงทนุ ต้องขึ �นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 

regulated market 

 

6. ทรัพย์สินดงันี �  

........................ 

6.1 ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วน 

6.1.1 เป็นตราสารหนี � หรือ ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ ที�ผู้ออก

จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั �นใน

ต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายต่างประเทศ 

(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที�ได้รับอนญุาตให้

ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)  

6.1.2 เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี � 

6.1.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด

ซื �อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

6.1.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั�วไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 

6.1.2.3 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี � < 397 

วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ และไม่ได้มีลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 

6.1.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบคุคล

ดงันี � 

6.1.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 -  5.2.3.9 

6.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็น

สมาชิก 

6.1.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานอง

เดียวกบับคุคลตามข้อ 6.1.3.3.1 - 6.1.3.3.2 

6.4.5 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี � > 397 

วนันบัแต่วนัที�ลงทนุ ต้องขึ �นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 
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ส่วนที� 2 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตาม (group limit) 

ข้อความท้ายตาราง 

เดิม 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุใน derivatives on 

organized exchange ไม่มีข้อกําหนดเกี�ยวกบั group limit 

ของคู่สญัญา 

 

 

 

ส่วนที� 3 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามประเภท

ทรัพย์สิน (product limit) 

1. เงินฝากหรือตราสาร................... 

…………………………………… 

(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที�มี

วตัถปุระสงค์เพื�อการดําเนินงานของกองทนุ และทรัพย์สินที�

กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ�มาจากคู่สญัญาตาม reverse 

repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

 

อตัราส่วน (% ของ NAV) 

- ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี�ยในรอบปีบญัชี (หรือ

ในรอบอายกุองทุนสําหรับกองทนุที�มีอายโุครงการ < 1 ปี) 

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบักองทุนที�อายโุครงการหรืออายุ

สญัญาคงเหลือ < 6 เดือน ทั �งนี �เฉพาะกองทนุที�มีอายทุั �ง

โครงการหรืออายทุั �งสญัญา > 1 ปี 

7. ตราสารดงันี � (total SIP) 

7.1  ตราสารหนี � หรือ ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ ที�ไม่ได้อยู่ใน

ระบบของ organized market หรือเทียบเท่า แต่ไม่รวม B/E 

และ P/N 

 

อตัราส่วน (% ของ NAV) 

ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 15% 

--ไม่มี-- 

regulated market 

6.2 reverse repo 

6.3 OTC derivatives    

 

ส่วนที� 2 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตาม (group limit) 

ข้อความท้ายตาราง 

ใหม่ 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี � ไม่มีข้อกําหนด

เกี�ยวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงาน

ของกองทุน 

2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนที� 3 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามประเภท

ทรัพย์สิน (product limit) 

1. เงินฝากหรือตราสาร................... 

…………………………………… 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที� MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ�มาจาก

คู่สญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ 

derivatives) 

 

 

อตัราส่วน (% ของ NAV) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี�ยในรอบปีบญัชี เว้นแต่เป็น MF ที�

มีอายโุครงการ < 1 ปี) 

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที�อายุกองทุนคงเหลือ < 6 เดือน 

ทั �งนี �เฉพาะ MF ที�มีอายุทั �งโครงการหรืออายุทั �งสญัญา > 1 

ปี 

 

7. total SIP ซึ�งได้แก่ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที� 1.1 : 

อตัราส่วนการลงทนุสําหรับกองทนุ AI ทั�วไป ของส่วนที� 1 : 

อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ

คู่สญัญา (single entity limit)  

อตัราส่วน (% ของ NAV) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

--เพิ�มข้อความท้ายตาราง-- 
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ส่วนที� 4 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามความมีส่วนได้

เสียในกิจการที�ลงทนุ (concentration limit) 

2. ตราสารหนี � และ ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ ของผู้ออกรายใด

รายหนึ�ง ไม่รวมถึงตราสารหนี �ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี �

ภาครัฐตา่งประเทศ  

 

อตัราส่วน 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี �สินรวม (total liability) ของผู้

ออกรายนั �น (ตามที�เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสดุ) 

หมายเหต:ุ มลูค่าหนี �สินรวม (total liability) ไม่ให้นบัรวม

รายการเจ้าหนี �การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

และหนี �สินของเจ้าหนี �ที�มีความเกี�ยวข้องกบับริษัท เช่น เงิน

กู้ ยืมจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสาร

เทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงานของกองทุนไม่มี

ข้อกําหนดเกี�ยวกบั product limit 

ส่วนที� 4 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามความมีส่วนได้

เสียในกิจการที�ลงทนุ (concentration limit) 

2. ตราสารหนี � และ ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ ของผู้ออกรายใด 

รายหนึ�ง  

(ไม่รวมถึงตราสารหนี �ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี �ภาครัฐ

ต่างประเทศ) 

อตัราส่วน 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี �สินทางการเงิน (financial 

liability) ของผู้ออกตราสารรายนั �น ตามที�เปิดเผยไว้ในงบ

การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ โดยไม่ให้นบัรวม

มลูคา่หนี �สินดงักล่าวของเจ้าหนี �ที�มีความเกี�ยวข้องกบัผู้ออก 

เช่น เงินกู้ ยืมจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั เป็นต้น 

ทั �งนี � ในกรณีที�ผู้ออกตราสารไมมี่หนี �สินทางการเงินตามที� 

เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ ให้

ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขาย

ตราสารตามข้อนี �ของผู้ออกรายนั �นเป็นรายครั �ง เว้นแต่ใน

กรณีที�ผู้ออกตราสารได้มีการยื�นแบบ filing ในลกัษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย

โครงการ 

2.2  ในกรณีที�กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี �โดยเป็นตรา

สารที�ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดบัตํ�ากว่า 

investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บริษัทจดัการ 

ลงทนุเพื�อกองทนุภายใต้การจดัการของบริษทัจดัการราย

เดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอ

ขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั �ง เว้นแต่กรณีที�ผู้ออกตรา

สารได้มีการยื�นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 

issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที�ออกโดย

บุคคลดงันี �  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนั

การเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ�ง 

อตัราส่วน 

ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย CIS ทั �งหมดของ MF หรือ

กองทุน CIS ต่างประเทศที�ออกหน่วยนั �นเว้นแต่ได้รับความ

เห็นชอบจากสํานกังาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุน

ที�จดัตั �งขึ �นใหม่ที�มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุน

ในวงกว้าง 

 

 

--ไม่มี-- 

 

 

 

4. ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่

ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็น

สมาชิก 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบั

บุคคลตาม 1. - 9.) 
1 หนี �สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตาม

มาตรฐานการบญัชีที�ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัทํางบ

การเงินตามมาตรฐานการบญัชีนั �น โดยเป็นมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที�กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด

มาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เป็นที�ยอมรับในระดบั

สากล เช่น International Financial Reporting Standards 

(IFRS) หรือ United States Generally Accepted 

Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
 รวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครั �ง

แรกของผู้ออกตราสาร 

3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ�ง 

อตัราส่วน 

- ไม่เกิน 25% ของจํานวนหนว่ย CIS ทั �งหมดของ MF หรือ

กองทุน CIS ต่างประเทศที�ออกหน่วยนั �น   

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุในกรณีดงันี � 

3.1 การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทนุที�จดัตั �งขึ �นใหม่ที�มี

ขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้างโดยได้รับ

ความเห็นชอบจากสํานกังาน   
 

--เพิ�มข้อความท้ายตาราง— 

ทั �งนี � การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและ

อตัราส่วนการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุว่าด้วย การลงทุนของกองทนุ และ/หรือ ที�

แก้ไขเพิ�มเติม 

3.14. อตัราส่วน 1. - 4. ...............  1. ในกรณีที�กองทุนมีการลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที� เพื�อให้เป็นไป
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การลงทนุใน

หลกัทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอื�น เพื�อ

เป็นทรัพย์สินของ

กองทุนรวมใน

ประเทศและ

ต่างประเทศ  

(ส่วนที� 5 : การ

ดําเนินการเมื�อ

ทรัพย์สินที�ลงทนุ

ขาดคณุสมบติั

หรือการลงทนุไม่

เป็นไปตาม

อตัราส่วนการ) 

 กําหนด แตต่่อมาทรัพย์สินที�ลงทนุมีคณุสมบติัที�

เปลี�ยนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคุณสมบติัในการเป็น

ทรัพย์สินที�กองทนุสามารถลงทนุได้อีกต่อไป บริษัทจดัการ

จะดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 

(1) จดัทํารายงานโดยระบรุายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อ จํานวน 

อตัราส่วนการลงทนุและวนัที�ทรัพย์สินขาดคณุสมบติั และ

จดัส่งรายงานต่อสํานกังาน รวมทั �งจดัส่งต่อผู้ดูแล

ผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัที�เกิดกรณีดงักล่าว 

ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ที�บริษัทจดัการ 

(2) จําหน่ายทรัพย์สินที�ขาดคณุสมบติัภายในโอกาสแรก

โดยคํานึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญัแต่ต้องไม่เกิน

กวา่ 90 วนันบัแต่วนัที�ทรัพย์สินนั �นขาดคณุสมบติั เว้นแต่

เป็นกรณีตามข้อ 5. 

(3) เมื�อบริษัทจดัการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที�ขาด

คณุสมบติั หรือทรัพย์สินที�ขาดคณุสมบติัมีคณุสมบติั

เปลี�ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดแล้ว 

บริษทัจดัการจะจดัทํารายงานข้อมลูเกี�ยวกบัชื�อ จํานวน 

อตัราส่วนการลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่ว รวมถึงวนัที�ได้

จําหน่ายทรัพย์สินนั �นออกไปหรือวนัที�ทรัพย์สินมีการ

เปลี�ยนแปลงคณุสมบตัิ แล้วแต่กรณี และจดัส่งรายงานต่อ

สํานกังาน รวมทั �งจดัส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทํา

การถดัจากวนัที�เกิดกรณีดงักล่าว 

2. ในกรณีที�ทรัพย์สินในขณะที�กองทนุมีการลงทนุเป็นไป

ตามอตัราส่วนการลงทนุที�กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุเป็นเวลา 5 วนัทําการ

ติดตอ่กนั โดยมิได้เกิดจากการลงทนุเพิ�ม บริษทัจดัการจะ

ดําเนินการดงัต่อไปนี � 

(1) จดัทํารายงานโดยระบรุายละเอียดเกี�ยวกบัประเภท 

จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที�การลงทนุไม่เป็นไป

ตามอตัราส่วนการลงทนุ และจดัส่งรายงานต่อสํานกังาน

และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัครบ

ระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ที�บริษทั

จดัการ 

(2) ไม่ลงทนุเพิ�มเติมในทรัพย์สินที�เกินอตัราส่วนการลงทนุ

จนกวา่จะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที�

กําหนด 

ตามประกาศ

คณะกรรมการ

ตลาดทุน ที� 

ทน. 55/2559 

และ ทน.

14/2560 
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(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที�กําหนดภายใน

โอกาสแรกโดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั แต่

ต้องไม่เกินระยะเวลาดงันี � เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5. 

(ก) 30 วนันบัแต่วนัสิ �นรอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที�ไม่

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามประเภท

ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า

เงินฝาก ตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงิน  

(ข) 90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว สําหรับกรณีอื�น

ใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)  

(4)  เมื�อบริษัทจดัการแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทนุที�กําหนดแล้ว จะจดัทํารายงานข้อมลูเกี�ยวกบัชื�อ 

จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าว รวมถึง

วนัที�สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ 

แล้วแต่กรณี และจดัสง่รายงานต่อสํานกังานและผู้ดูแล

ผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัที�มีการแก้ไขจน

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุนั �น 

(5) ในกรณีที�กองทนุมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน

กิจการที�ลงทุน (concentration limit) ตามที�กําหนด 

นอกจากการปฏิบติัตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัท

จดัการต้องดําเนินการดงันี �ด้วย 

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที�เกินอตัราส่วน

การลงทนุ เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อน

ผนัจากสํานกังาน 

(ข) ลดสดัส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือ

ยื�นคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซื �อ ในกรณีที�ทรัพย์สินเป็น

หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ�งหุ้นของบริษัท

ดงักล่าวเป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษทั

นั �นจนถึงหรือข้ามจดุที�ต้องทําคําเสนอซื �อ 

ความในวรรคหนึ�งมิให้นํามาใช้กบักองทุนรวมที�มีนโยบาย

การลงทนุในลกัษณะของกองทนุรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที�เป็น

การลงทนุใน 

หน่วยลงทุนของกองทนุรวมหรือหน่วยของกองทนุ

ต่างประเทศที�มีอตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามความมี

ส่วนได้เสียในกิจการที�ลงทนุ (concentration limit) เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัอตัราสว่นการลงทุนดงักล่าว แต่
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ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุนั �นเป็น

เวลา 5 วนัทําการติดต่อกนัโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ�ม 

โดยให้ดําเนินการตามที�กําหนดในข้อ 3. แทน” 

3. ในกรณีการลงทุนของกองทุนตามข้อ 2. วรรคสอง ใน

ส่วนที�เป็นการลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมหรือ

หน่วยของกองทนุตา่งประเทศมีอตัราส่วนการลงทุนที�

คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที�ลงทนุ 

(concentration limit) เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบั

อตัราส่วนการลงทนุดงักลา่ว แต่ตอ่มาการลงทนุไม่เป็นไป

ตามอตัราส่วนการลงทนุนั �นเป็นเวลา 5 วนัทําการติดต่อกนั 

โดยมิได้เกิดจากการลงทนุเพิ�ม บริษัทจดัการจะดําเนินการ

ดงัต่อไปนี � 

(1) จดัทํารายงานโดยระบรุายละเอียดเกี�ยวกบัประเภท 

จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที�การลงทนุไม่เป็นไป

ตามอตัราส่วนการลงทนุ และจดัส่งรายงานต่อสํานกังาน

และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัครบ

ระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ที�บริษทั

จดัการ 

(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุดงักล่าวภายใน

โอกาสแรกโดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั แต่

ต้องไม่เกินระยะเวลา 90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลา

ดงักล่าว 

(3) เมื�อบริษัทจดัการแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทนุที�กําหนดแล้ว จะจดัทํารายงานข้อมลูเกี�ยวกบัชื�อ 

จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าว รวมถึง

วนัที�สามารถแก้ไขได้ และจดัส่งรายงานต่อสํานกังานและ

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัที�มีการแก้ไข

จนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุนั �น 

(4) ในกรณีที�เป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ซึ�งบริษทัจดัการไม่

สามารถดําเนินการตาม (2) ห้ามมิให้บริษัทจดัการเสนอ

ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนั �นเพิ�มเติมจนกว่าจะ

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุตามที�หลกัเกณฑ์กําหนด 

4. ในกรณีที�กองทุนมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทนุที�กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดงัต่อไปนี � จนเป็นเหตุให้ไม่

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ บริษทัจดัการจะปฏิบติัให้

เป็นไปตามข้อ 2. หรือข้อ 3. แล้วแต่กรณี โดยอนโุลม  
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หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ เหตุผล 

(1) กรณีที�กองทุนมีการลงทนุหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ ถือ

หลกัทรัพย์ตามสดัส่วนที�มีอยู่เดิมนั �น 

(2) กรณีที�กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 

5. ในกรณีที�มีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจํุาเป็นอื�นใดทําให้บริษทั

จดัการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื�อให้การลงทุนเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในข้อ 1. (2) หรือข้อ 2. วรรคหนึ�ง 

(3) (ข) หรือ (ค) หรือบริษทัจดัการมีความเห็นวา่การ

ดําเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทนุ บริษัท

จดัการอาจใช้ดลุยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคญั และจะส่งรายงาน

เกี�ยวกบัการดําเนินการของบริษัทจดัการในเรื�องดงักลา่วต่อ

สํานกังาน ผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ดูแลผลประโยชน์ของ

กองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที�ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ ทั �งนี �ในการจดัส่งรายงานให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ

บริษทัจดัการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บน

เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

15. 

ค่าธรรมเนียม

และค่าใช้จ่ายที�

เรียกเก็บจาก

กองทุนรวมและผู้

สั�งซื �อหรือผู้ ถือ

หน่วยลงทุน 

อตัราค่าธรรมเนียมของแต่ละกองทนุโดยเป็นอตัราที�ยงั

ไม่ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใด

ในทํานองเดียวกนั 

 

 

อตัราค่าธรรมเนียมของแต่ละกองทนุโดยเป็นอตัราที�รวม

ภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดในทํานอง

เดียวกนั 

 

เพื�อให้เป็นไป

ตามประกาศ

สํานกังาน

กลต. ที� สน. 

61/2559 

15.3.3 

ค่าธรรมเนียมการ

สบัเปลี�ยนหน่วย

ลงทนุ 

(Switching Fee) 

--แก้ไขเฉพาะกองทนุ LHFL LHTPROPRMF LHIP 

LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF LHSTRATEGY 

และ LHSTPLUS-- 

เดิม เรียกเก็บตามอตัราที�แต่ละกองทนุกําหนด 

--แก้ไขเฉพาะกองทนุ LHFL LHTPROPRMF LHIP 

LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF LHSTRATEGY 

และ LHSTPLUS-- 

ใหม ่บริษทัจดัการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ

สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนสําหรับการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน

ระหวา่งกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ 

เพื�ออํานวย

ความสะดวก

ให้ผู้ ถือหน่วย

ลงทนุที�มีความ

ประสงค์จะ

สบัเปลี�ยน

หน่วยลงทุน

ระหวา่ง

กองทุนรวม

ภายใต้การ

จดัการของ

บริษทัจดัการ 
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ส่วนข้อผูกพัน 

หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่  

1.ผู้ดแูล

ผลประโยชน์ : 

 

ที�อยู่ : อาคาร 2 ชั �น 3 เลขที� 1060 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ 

แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

 

 

สถานที�เก็บรักษาทรัพย์สินกองทนุรวม :  

ธนาคารไทยพาณิชย์  จํากดั (มหาชน)  อาคาร 2 ชั �น 3 เลขที� 

1060 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 10400 

ที�อยู่ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) อาคารจี ทาว

เวอร์แกรนด์ พระราม 9 ชั �น 17 เลขที� 9 ถนนพระราม 9 

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 

สถานที�เก็บรักษาทรัพย์สินกองทนุรวม :  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) อาคารจี ทาวเวอร์แก

รนด์ พระราม 9 ชั �น 17 เลขที� 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วย

ขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 

 


