ประกาศ
เรือ
 ง ขอแจ้งการแก้ไขเพิม
 เติมโครงการของ 15 กองทุน
ี
1. กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซเิ บิล
 เพือ
 การเลีย
 งชพ
2. กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซเิ บิล

3. กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซเิ บิล

4. กองทุนเปิ ด แอล เอช อินคัม พลัส
5. กองทุนเปิ ด แอล เอช สมาร์ท อินคัม
6. กองทุนเปิ ด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ต ี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซเิ บิล

7. กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ ้นปั นผล
8. กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท

9. กองทุนเปิ ด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ต ี
10. กองทุนเปิ ด แอล เอช พร็อพเพอร์ต ี พลัส I
ี
11. กองทุนเปิ ด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ต ี เพือ
 การเลีย
 งชพ
12. กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน – E
13. กองทุนเปิ ด แอล เอช สมาร์ท หุ ้นระยะยาว
14. กองทุนเปิ ด แอล เอช พร็อพเพอร์ต ี พลัส A
15. กองทุนเปิ ด แอล เอช ตลาดเงิน

้ ์ จํ ากั ด (“บริษัทจั ด การ”) ในฐานะ
บริษัทหลั ก ทรั พ ย์จั ด การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ าส
บริษัทจัดการของ 15 กองทุนดังกล่าวข ้างต ้น (“กองทุน”) ขอเรียนแจ ้งให ้ทราบว่าบริษัทจัดการ
ได ร้ ั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั กงานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(”สํานั กงาน”) เมือ
 วันที 11 มกราคม 2560 (กองทุนในลําดับที 1-6) และวันที 16 มกราคม 2560
(กองทุ น ในลํ า ดั บ ที 7-15) ให ้แก ้ไขเพิม
 เติม โครงการจั ด การในเรือ งประเภทหลั ก ทรั พ ย์แ ละ
อัต ราส ่วนการลงทุน เพือ ให ้เป็ นไปตามประกาศที ทน. 87/2558 เรือ ง การลงทุนของกองทุน
ลงวันที 17 ธันวาคม 2558 และแก ้ไขในเรือ
 งการเปลีย
 นแปลงตัวชวี ัด (Benchmark) ของกองทุน
เพื อ ให เ้ ป็ นแนวทางเดีย วกั บ ประกาศสมาคมบริษั ทจั ด การลงทุ น ที สจก.ร. 1/2559 เรื อ ง
มาตรฐานการวัดและนํ าเสนอผลการดํ าเนินงานของกองทุนรวม ลงวันที 1 สงิ หาคม 2559 และ
แก ้ไขเรือ
 งการจัดสง่ รายงานทุกรอบปี บัญช ี รายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน เพือ
 ให ้สามารถ
เผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ข องบริษั ทจั ด การ โดยมีส าระสํ า คั ญของการแก ้ไขเพิม
 เติม โครงการของ
กองทุนดังกล่าวในหัวข ้อ “คําจํากัดความ” “วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบาย
ิ อืน
การลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและอัตราสว่ นของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สน
 หรือการหา
ดอกผลโดยวิธอ
ี น
ื ทีจ
 ะลงทุน” และ “ข ้อกําหนดอืน
 ๆ”
ทั  ง นี การแก ไ้ ขโครงการดั ง กล่ า วมี ผ ลตั  ง แต่ วั น ที 16 มกราคม 2560 เป็ นต น
้ ไป
บริษัทจั ดการขอเรียนให ้ทราบว่าการแก ้ไขเพิม
 เติมโครงการในครั ง นีเพือ
 ให ้เป็ นไปตามประกาศ
และเป็ นการรั ก ษาผลประโยชน์ข องผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุน โดยรวม โดยผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุน สามารถดู
รายละเอีย ดการแก ้ไขเพิม
 เติม โครงการได ้ทีเว็ บ ไซต์ข องบริษัทจั ด การ และหากท่า นต ้องการ
สอบถามข ้อมูลเพิม
 เติม กรุณาติดต่อฝ่ ายการตลาด โทร. 02-286-3484 และ 02-679-2155
ประกาศ ณ วันที 20 มกราคม 2560
้ ์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส

ตารางเปรี ยบเทียบการแก้ ไขโครงการของ 15 กองทุนดังต่ อไปนี 
1. กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิเบิ ลเพือการเลี ยงชีพ (LHFLRMF)
9. กองทุนเปิ ด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ ตี  (LHTPROP)
2. กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิเบิ ล (LHFL)
10. กองทุนเปิ ด แอล เอช พร็อพเพอร์ ตี  พลัส I (LHPROP-I)
3. กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ ล (LHMSFL)
4. กองทุนเปิ ด แอล เอช อินคัม พลัส (LHIP)
5. กองทุนเปิ ด แอล เอช สมาร์ ท อินคัม (LHSMART)
6. กองทุนเปิ ด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ ตี  แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล (LHPROP-INFRA)
7. กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปั นผล (LHEQD)
8. กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (LHGROWTH)
ส่ วนโครงการ
หัวข้ อ
คําจํากัดความ

ข้ อมูลเดิม
โครงการ หมายถึง ..................................
จนถึงคําว่า
กลุม่ กิจการ หมายถึง ..............................
เฉพาะกองทุน LHFLRMF และ LHTPROP-RMF เพิม คําว่า
กฎหมายภาษี อากร หมายถึง ...................
เฉพาะกองทุน LHIP และ LHSMART เพิม คําว่า
กองทุน property หมายถึง ...................
หน่วย property หมายถึง .....................
หน่วย CIS หมายถึง .............................
CIS operator หมายถึง ........................

11. กองทุนเปิ ด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ ตี  เพือการเลี ยงชีพ (LHTPROPRMF)
12. กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E)
13. กองทุนเปิ ด แอล เอช สมาร์ ท หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF)
14. กองทุนเปิ ด แอล เอช พร็อพเพอร์ ตี  พลัส A (LHPROP-A)
15. กองทุนเปิ ด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM)

ข้ อมูลใหม่

เหตุผล

เพือให้ เป็ นไปตาม
คําศัพท์ และ คําอธิบายศัพท์ ตามประกาศสํานักงานกลต. ที ทน.87/2558
ประกาศสํานักงาน
(ภาคผนวก 1)
กลต. ที ทน. 87/2558
“โครงการ” หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิ ด แอล เอช……..
“กองทุนรวม หรื อ กองทุน หรื อกองทุนเปิ ด” หมายถึง กองทุนเปิ ด แอล
เอช……..
“หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด แอล เอช ....
“โครงการ” หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิ ด แอล เอช…………
“กองทุนรวม หรื อ กองทุน หรื อกองทุนเปิ ด” หมายถึง กองทุนเปิ ด แอล
เอช…………
“หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด แอล เอช…………
“หนังสือชี ชวน” หมายถึง หนังสือชี ชวนทีมีรายละเอียดตามทีกําหนดโดย
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยแบบหนังสือชี ชวนเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
“บริษัทจัดการ” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
จํากัด
“วันทําการ” หมายถึง วันเปิ ดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ
“วันทําการซื อหน่วยลงทุน (Subscription Date)” หมายถึง วันทีบริษัท
จัดการกําหนดให้ ผ้ ลู งทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ ทังนี
 ตามทีก ําหนดไว้ ใน
รายละเอียดโครงการ
รวมถึงวันทําการของกองทุนหลักและประเทศที
เกียวข้ องกับการลงทุน
“วันทําการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Date)” หมายถึง วันทีบริษัท
จัดการกําหนดให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทังนี
 
ตามทีกําหนดไว้ ในรายละเอียดโครงการ รวมถึงวันทําการของกองทุนหลัก
และประเทศทีเกียวข้ องกับการลงทุน
“ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน” หมายถึง บุคคลทีบริษทั จัดการกองทุน
รวมมอบหมายให้ ทําหน้ าทีขายหรื อรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรื อสับเปลียน
หน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณี ของกองทุนรวม
“ผู้ดแู ลผลประโยชน์” หมายถึง ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง ได้ แก่
…………
“มูลค่าหน่วยลงทุน” หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้ วยจํานวนหน่วย
ลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเมื

อสิ นวันทําการทีคํานวณนัน
“ราคาขายหน่วยลงทุน (Subscription Price)” หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน
ณ สิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน บวกด้ วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

1

หัวข้ อ

ข้ อมูลเดิม

ข้ อมูลใหม่
(ถ้ ามี)
“ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Price)” หมายถึง มูลค่าหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หักด้ วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
“การแก้ ไขราคาย้ อนหลัง” หมายถึง การแก้ ไขราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถกู ต้ องให้
เป็ นราคาหน่วยลงทุนทีถกู ต้ อง โดยแก้ ไขราคาย้ อนหลังตังแต่
 วนั ทีราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึงปั จจุบนั
“การชดเชยราคา” หมายถึง การเพิมหรื อลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรื อ
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนทีมีราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง หรื อการจ่ายเงินซึงมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน ทีไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุน
ทีถกู ต้ องแทนการเพิมหรื อลดจํานวนหน่วยลงทุน
“ใบแสดงสิทธิ” หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีเกิดจากหลักทรัพย์
อ้ างอิงไทย(Depositary receipt)
“หลักทรัพย์อ้างอิง” หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึงทีออกโดย
บริษทั จดทะเบียนและใช้ เพือรองรับใบแสดงสิทธิ
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
“สํานักงานหรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายถึง สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“กฎหมาย ก.ล.ต.” หมายถึง พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรื อ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรื อประกาศและคําสัง ต่างๆ ทังที
 มีอยูใ่ นปั จจุบนั และทีแก้ ไข
เพิม เติม
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาด
หลักทรัพย์ใหม่
“สมาคม” หมายถึง สมาคมบริษทั จัดการลงทุน ซึง หมายถึงสมาคมที
เกียวเนืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ทีได้ รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์เพือทําการส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภททีเกียวกับการจัดการลงทุน
“สถาบันการเงิน” หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้ วยดอกเบี ยเงิน
ให้ ก้ ยู ืมของสถาบันการเงิน
“กิจการ” หมายถึง บริษทั ทีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษทั ทีมีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ หรือบริ ษทั มหาชน
จํากัด
“คําเสนอซื อ” หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเข้ าถือ
หลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ
“ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์” หมายถึง ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ซงึ จัดตังขึ
 นตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“กลุม่ กิจการ” หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที
สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้ จดั ทํางบการเงินรวม
“กองทุน buy & hold” หมายถึง กองทุนรวมทีม่งุ เน้ นลงทุนเพียงครัง เดียวโดย
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ถือทรัพย์สนิ ทีลงทุนไว้ จนครบกําหนดอายุของทรัพย์สนิ หรื อครบอายุของ
รอบการลงทุนของกองทุนรวม หรื อครบอายุของกองทุนรวม
“กองทุน CIS ต่างประเทศ” หมายถึง กองทุนทีจดั ตังขึ
 นตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึง มีลกั ษณะเป็ นโครงการลงทุนแบบกลุม่ (collective
investment scheme) ทังนี
  ไม่วา่ กองทุนดังกล่าวจะจัดตังในรู
 ปบริษทั
ทรัสต์ หรื อรูปอืน ใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ทีจดั ตัง
ขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
“กองทุน ETF ต่างประเทศ” หมายถึง กองทุน exchange traded fund ที
จัดตังขึ
 นตามกฎหมายต่างประเทศ
“กองทุน FIF” หมายถึง กองทุนรวมทีลงทุนในต่างประเทศ (Foreign
Investment Fund)
“กองทุน infra” หมายถึง รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีเกียวข้ องกับ
โครงสร้ างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึง ได้ แก่
1. กองทุนโครงสร้ างพื นฐานทีจดั ตังขึ
 นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อตามกฎหมายว่าด้ วยทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้ างพื นฐานต่างประเทศทีจ ดั ตังขึ
 นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึง มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้ างพื นฐานตาม 1. ทังนี
  ไม่วา่ กองทุนโครงสร้ างพื นฐานดังกล่าวจะ
จัดตังในรู
 ปบริษทั ทรัสต์ หรื อรูปอืน ใด
“กองทุน property” หมายถึง กองทรัพย์สนิ ทีเกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ซงึ
อยู่ในรู ปแบบอย่างใดอย่างหนึงดังนี 
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอยูภ่ ายใต้ บงั คับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทีจดั ตังขึ
 นตามกฎหมายว่า
ด้ วยทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT
“การลดความเสียง” หมายถึง การลดความเสียงทีอาจเกิดขึ นจากการลงทุน
โดยการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives ทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี 
1. ไม่มีวตั ถุประสงค์เพือหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2. มีผลให้ ความเสียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นการลดความเสียงทัว ไปและความเสียงเฉพาะของทรัพย์สนิ ทีต้องการ
ลดความเสียง
4. สามารถลดความเสียงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
“เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” หมายถึง ทรัพย์สนิ ดังนี 
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรื อตราสารอืนทีมี
ลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ทีออกตามกฎหมายว่าด้ วยธนาคารเพือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษทีออกตามกฎหมายว่าด้ วยธนาคารออมสิน
(กฎกระทรวงว่าด้ วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)
“เงินฝากอิสลาม” หมายถึง ข้ อตกลงทีเป็ นไปตามหลักชาริอะห์ และมี
ลักษณะทีเทียบเคียงได้ กบั เงินฝาก โดยคูส่ ญ
ั ญาทีเทียบเคียงได้ กบั ผู้ฝาก
สามารถเรี ยกคืนเงินต้ นจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีเทียบเคียงได้ กบั ผู้รับฝากได้ เต็ม
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จํานวน ณ เวลาใด ๆ
“ดัชนีกลุม่ สินค้ าโภคภัณฑ์” หมายถึง ดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็ นสินค้ าโภค
ภัณฑ์หลายชนิด
“ตราสารกึงหนี กึงทุน” หมายถึง ตราสารทางการเงินทีมีเงือนไขให้ แปลง
สภาพเป็ นหุ้นได้
“ตราสารภาครัฐไทย” หมายถึง ตราสารดังนี 
1. ตัวz เงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรื อพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกกู หรื อหุ้นกู้ ทีกระทรวงการคลังหรื อกองทุนฟื น ฟู
เป็ นผู้มีภาระผูกพัน
“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” หมายถึง ตราสารทีมีรูปแบบทํานองเดียวกับ
ตราสารภาครัฐไทยทีรัฐบาลต่างประเทศกระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง
หรื อหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็ นผู้
ออกหรื อผู้คํ าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารทีออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิน ของประเทศนัน
“ตราสาร Basel III” หมายถึง ตราสารเพือการนับเป็ นเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรื อต่างประเทศ ทีมีการอ้ างอิงจาก
หลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on
Banking Supervision (Basel III)
“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายถึง ศูนย์กลางหรื อเครื อข่ายใด ๆ
ทีจดั ให้ มีขึ นเพือการซื อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลกั ษณะครบถ้ วน
ดังนี 
1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้ มีระบบ ซึง กําหนดเกียวกับวิธีการใน
การซื อขายหลักทรัพย์ไว้ เป็ นการล่วงหน้ า โดยผู้ให้ บริการไม่อาจใช้ ดลุ ยพินิจ
ในการจัดการซื อขาย
เป็ นประการอืน และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมทีจะผูกพันตามหลักเกณฑ์
หรื อระบบนัน
“ธปท.” หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย
“ธพ.” หมายถึง ธนาคารพาณิชย์
“บค.” หมายถึง บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
“บง.” หมายถึง บริษัทเงินทุน
“บล.” หมายถึง บริษทั หลักทรัพย์
“บริษัทจดทะเบียน” หมายถึง บริษัททีมีหลักทรัพย์ทีได้ รับการจดทะเบียน
หรื อได้ รับการอนุญาตให้ ทําการซื อขายได้ ใน SET
“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกียวกับการจัดทํา
งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมทีมีการจัดทําและเปิ ดเผย
ล่าสุด ทังนี
  หากไม่มีงบการเงินรวมให้ พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที
ปรากฏในบัญชีรายชือผู้ถือหุ้นล่าสุด
“บริษัทใหญ่” หมายถึง บริษทั ใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกียวกับการจัดทํา
งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมทีมีการจัดทําและเปิ ดเผย
ล่าสุด ทังนี
  หากไม่มีงบการเงินรวมให้ พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที
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ปรากฏในบัญชีรายชือผู้ถือหุ้นล่าสุด
“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีเกิด
จากหลักทรัพย์อ้างอิงซึง กําหนดให้ เป็ นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยการกําหนด
ประเภทหลักทรัพย์เพิม เติม (ฉบับที 6)
“ผู้มีภาระผูกพัน” หมายถึง ผู้ทีมีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้สงั จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ า
ประกัน แล้ วแต่กรณี
“ศูนย์ซื อขายderivatives” หมายถึง ศูนย์ซื อขายดังนี 
1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ทีได้ รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยสัญญา
ซื อขายล่วงหน้ า
2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึง จัดตังขึ
 นและให้ บริการได้ ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้ รับการยอมรับจากสํานักงาน
“หน่วย CIS”
หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึง ดังนี 
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอยูภ่ ายใต้ บงั คับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทัว ไป
กองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพือผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
“หน่วย infra” หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สนิ ทีเกียวข้ องกับโครงสร้ าง
พื นฐานซึง อยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึงดังนี 
1. กองทุนโครงสร้ างพื นฐานทีจดั ตังขึ
 นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อตามกฎหมายว่าด้ วยทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้ างพื นฐานต่างประเทศทีจ ดั ตังขึ
 นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึง มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้ างพื นฐานตาม 1. ทังนี
  ไม่วา่ จะจัดตังในรู
 ปบริษัท ทรัสต์ หรื อรูปอืน
ใด
“หน่วย property” หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สนิ ทีเกียวข้ องกับ
อสังหาริมทรัพย์ซงึ อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง ดังนี 
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอยูภ่ ายใต้ บงั คับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทีจดั ตังขึ
 นตามกฎหมายว่า
ด้ วยทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT
“หุ้นกู้ระยะสัน”
 หมายถึง หุ้นกู้ทีมีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันทีออกหุ้นกู้
“B/E” หมายถึง ตัวz แลกเงิน (Bill of Exchange)
“benchmark” หมายถึง ตัวชี วัดของกองทุนซึง เป็ นดัชนีหรื อองค์ประกอบของ
ดัชนีทีมีการเผยแพร่อย่างกว้ างขวางและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนัน
“CIS operator” หมายถึง บุคคลดังนี 
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
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2. ผู้ทําหน้ าทีบริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ
“concentration limit” หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมี
ส่วนได้ เสียในกิจการทีลงทุน
“counterparty limit” หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนทีค่สู ญ
ั ญา
“CRA” หมายถึง สถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือ (Credit Rating Agency)
ทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานเว้ นแต่ทีกําหนดไว้ เป็ นการเฉพาะ
“credit derivatives” หมายถึง Derivatives ทีมีลกั ษณะเป็ นการเคลือนย้ าย
ความเสียงด้ านเครดิตของทรัพย์สนิ ทีได้ รับการประกันความเสียงจาก
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึงไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงตามมาตรฐานสากล โดย
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึงซึง มีภาระผูกพันทีจะต้ องชําระเงินให้ แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึง เมือเกิดเหตุการณ์ทีมีผลต่อการชําระหนี  (credit event) ของทรัพย์สนิ ที
ได้ รับการประกันความเสียง จะได้ รับผลตอบแทนหรื อค่าธรรมเนียมสําหรับ
การมีภาระผูกพันดังกล่าว
“credit event” หมายถึง เหตุการณ์ทีเกียวข้ องกับความสามารถในการชําระ
หนี ตามทีระบุในข้ อตกลงของตราสารหรื อสัญญา
“credit rating” หมายถึง อันดับความน่าเชือถือทีจดั ทําโดย CRA ซึง เป็ นการ
ประเมินความสามารถในการชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา
“currency risk” หมายถึง ความเสียงด้ าน FX
“delta” หมายถึง อัตราเปรี ยบเทียบการเปลียนแปลงของราคาตราสารหรื อ
สัญญากับราคา underlying ของตราสารหรื อสัญญา แล้ วแต่กรณี
“derivatives” หมายถึง สัญญาซื อขายล่วงหน้ า
“derivatives on organized exchange” หมายถึง derivatives ทีซื อขายใน
ศูนย์ซื อขาย derivatives
“discount rate” หมายถึง อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรื อตราสารทีมีการ
ลงทุนทีจะใช้ ในการคํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรื อตราสารนัน
“DW” หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants)
“foreign REIT” หมายถึง กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทีจดั ตังขึ
 นตาม
กฎหมายต่างประเทศซึง มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หรื อในกิจการทีประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
 ไม่วา่ กองทรัสต์
หรื อกองดังกล่าวจะจัดตังในรู
 ปบริษัท ทรัสต์ หรื อรู ปอืนใด
“FX” หมายถึง อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)
“GMS” หมายถึง ประเทศกลุม่ อนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นํ าโขง (Greater Mekong
Subregion) ซึง ได้ แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)
“group limit” หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุม่ กิจการ โดย
การนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัททีอยู่ในกลุม่ กิจการมาคํานวณ
รวมกัน
“guarantor rating” หมายถึง อันดับความน่าเชือถือของผู้มีภาระผูกพันใน
ฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ าประกัน
“international scale” หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับ
ทีใช้ เปรียบเทียบระหว่างประเทศ
“investment grade” หมายถึง credit rating ในระดับทีสามารถลงทุนได้
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“IOSCO” หมายถึง International Organization of Securities
Commissions
“issue rating” หมายถึง อันดับความน่าเชือถือของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ
“issuer rating” หมายถึง อันดับความน่าเชือถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สญ
ั ญา
“market price” หมายถึง มูลค่าตามราคาตลาด
“MF” หมายถึง กองทุนรวม (Mutual Fund)
“MMF” หมายถึง กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
“national scale” หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับทีใช้
เปรี ยบเทียบภายในประเทศ
“NAV” หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (Net Asset Value)
“net exposure” หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สนิ ไม่วา่ เป็ นการ
ลงทุนโดยตรงหรื อโดยอ้ อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาทีให้
ผลตอบแทนโดยอ้ างอิงอยู่กบั ทรัพย์สนิ ซึง เป็ นผลให้ กองทุนมีความเสียงใน
ทรัพย์สนิ นัน
“notional amount” หมายถึง มูลค่าตามหน้ าสัญญาของ derivatives
“obligation” หมายถึง ประเภทและลักษณะของทรัพย์สนิ ทีข้อตกลงตาม
credit derivatives อ้ างอิงถึง (obligation category & obligation
characteristics)
“options” หมายถึง สัญญาทีมีลกั ษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขาย
ล่วงหน้ า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสญ
ั ญาซื อขายล่วงหน้ า พ.ศ.
2546
“organized market” หมายถึง ศูนย์กลางทีจดั ช่องทางการสือสารระหว่าง
ผู้ค้าเพือให้ เกิดการเจรจาต่อรองซื อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทังให้

ข้ อมูลต่าง ๆ ทีเกียวกับตราสารนัน
“OTC derivatives” หมายถึง derivatives ซึง ซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย
derivatives
“P/N” หมายถึง ตัวz สัญญาใช้ เงิน (Promissory Note)
“portfolio duration” หมายถึง อายุเฉลียของทรัพย์สนิ ทีลงทุนซึง ได้ จากการ
คํานวณค่าตามมาตรฐานสากล
“product limit” หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภท
ทรัพย์สนิ
“repo” หมายถึง ธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื อคืน (repurchase
agreement)
“reverse repo” หมายถึง ธุรกรรมการซื อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse
repurchase agreement)
“SBL” หมายถึง ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์
(Securities Borrowing and Lending)
“securities lending” หมายถึง ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์
“share warrants” หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้น
“single entity limit” หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สนิ หรื อคู่สญ
ั ญา
“SIP” หมายถึง Specific Investment Products
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“SN” หมายถึง ตราสารทีมีสญ
ั ญาซื อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
“sovereign rating” หมายถึง อันดับความน่าเชือถือระดับประเทศของ
ประเทศทีผ้ อู อกตราสารมีถินทีอยู่ซงึ เป็ นการประเมินความเสียงในการผิดนัด
ชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนัน
“TBMA” หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market
Association)
“TSFC” หมายถึง บล.ทีได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การให้ สนิ เชือเพือธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“TSR” หมายถึง ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิม ทุนทีโอนสิทธิได้
(Transferable Subscription Right)
“underlying” หมายถึง สินค้ า ตัวแปร หรื อหลักทรัพย์อ้างอิง
“WFE” หมายถึง World Federation of Exchanges
--เฉพาะกองทุน LHFLRMF และ LHTPROP-RMF เพิม คําศัพท์-“กฎหมายภาษี อากร” หมายถึง ประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ประกาศและหรื อคําสัง ทางกฎหมายต่าง ๆ ทีบงั คับใช้ อยูใ่ น
ปั จจุบนั และทีแก้ ไขเพิม เติม

3.3 ประเภทกองทุน
ตามลักษณะพิเศษ
--ยกเว้ นกองทุน
LHJAP-E-3.9 ดัชนีชี วัด/อ้ างอิง
(Benchmark)

มี : กองทุนรวมทีมีการกระจายการลงทุนน้ อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน (Specific)

--เฉพาะกองทุน LHEQD LHGROWTH และ LHMSFL เพิม คําศัพท์-“หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ” หมายถึง หน่วยลงทุนชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตขิ องกองทุนเปิ ด แอล เอช ..................
“หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล” หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล
ของกองทุนเปิ ด แอล เอช ..................
“หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า” หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดทัว ไปของกองทุน
เปิ ด แอล เอช ..................
ไม่มี

ตัวชี วัด (Benchmark) ของแต่ละกองทุน...............

ตัวชี วัด (Benchmark) ของแต่ละกองทุน...............

--ข้ อความมีระบุทกุ กองทุนยกเว้ นกองทุน LHFLRMF
LHFL และ LHEQD-บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณากําหนดเกณฑ์
มาตรฐานหรื อตัวชี วัดผลการดําเนินงานของกองทุนใหม่ เพือให้
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์หรื อนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมดังกล่าวโดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
ของกองทุนแล้ ว โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 90 วันก่อน
การเปลียนแปลง ซึง เป็ นไปตามเกณฑ์ทีสมาคมบริษทั จัดการ
ลงทุน หรื อหน่วยงานทีเกียวข้ องกําหนด โดยจะปิ ดประกาศที
สํานักงานของบริษทั จัดการ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืน

--ข้ อความระบุทกุ กองทุน-บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงตัวชี วัดในการเปรี ยบเทียบตามที
บริษทั จัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึงอยูภ่ ายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนที
กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า
อย่างชัดเจนถึงวันทีมีการเปลียนตัวชี วัด คําอธิบายเกียวกับตัวชี วัด และ
เหตุผลในการเปลียนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการ
ตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลียนแปลงตัวชี วัดเพือให้ เป็ นไปตามประกาศ
เงือนไขและข้ อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรื อ ประกาศ
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ข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกียวกับมาตรฐานการวัดผล
การดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลียนแปลงตัวชี วัดในการใช้
เปรี ยบเทียบในกรณีทีผ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้ จดั ทําหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/
อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษทั บริษัทจัดการจะแจ้ งเปลียนแปลงดังกล่าวผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ภายในเวลาทีผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.11.รายละเอียด
เกียวกับนโยบายการ
ลงทุนและลักษณะ
พิเศษ
--แก้ ไขเฉพาะ
กองทุน
LHGROWTH
LHTPROP
LHTPROPRMF

และเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
อย่างไรก็ดี กรณีทีมีการเปลียนแปลงตัวชี วัดทีใช้ ในการ
เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุน อันเนืองมาจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น ผู้ให้ บริการดัชนีมกี ารยกเลิกการคํานวณ
ดัชนีซงึ กองทุนมีการนําดัชนีนนมาใช้
ั
เป็ นตัวชี วัด หรื อการ
เปลียนแปลงตัวชี วัดตามทีหน่วยงานกํากับดูแลกําหนด เป็ นต้ น
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ าถึงการเปลียนแปลงตัวชี วัดในการเปรี ยบเทียบ
ดังกล่าว แต่จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ โดยจะปิ ด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สถานทีติดต่อของ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืนหน่วยลงทุน และประกาศ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
--เฉพาะกองทุน LHGROWTH-(เดิมอยู่ในหัวข้ อ 3.9)
กองทุนจะนําเงินลงทุนทีระดมได้ ไปลงทุนในตราสารแห่งทุน
ของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมโดยกองทุนจะเน้ นลงทุนในหุ้นทีมี
อัตราการเติบโตสูง (Growth Stock) ในระยะปานกลางถึง
ระยะยาว
สําหรับเงินทุนส่วนทีเหลือ........
--เฉพาะกองทุน LHTPROP-(เดิมอยู่ในหัวข้ อ 3.9)
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อตราสารในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ (Property Sector Fund) โดย
เฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน โดยแบ่งสัดส่วนการลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ทีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ65 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
2. ส่วนทีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ทีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราสารทีให้ สทิ ธิในการได้ มาซึง
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ทีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อทีให้ ผลตอบแทนอ้ างอิง
กับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทังหุ
 ้ นในกลุม่
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ตราสารหรื อสัญญาทางการเงินที
ให้ สทิ ธิในการได้ มาซึง หุ้นดังกล่าวหรื อให้ ผลตอบแทนอ้ างอิง
กับหุ้นหรื อกลุม่ หุ้นนันๆ


--เฉพาะกองทุน LHTPROP-(ย้ ายมาอยูใ่ นหัวข้ อ 3.11)
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์ (Property Sector Fund) โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรั พย์สินสุทธิ ของกองทุน โดยแบ่งสัดส่วนการ
ลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนของกองทุน property ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ80 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
2. ส่วนทีเหลือกองทุนอาจลงทุนในตราสารทีให้ สทิ ธิในการได้ มาซึง หน่วย
ลงทุนของกองทุน property ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรื อทีให้ ผลตอบแทนอ้ างอิงกับหน่วยลงทุนของกองทุน property ทีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทังหุ
 ้ นในกลุม่ อุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ตราสารหรื อสัญญาทางการเงินทีให้ สทิ ธิในการได้ มาซึง หุ้น
ดังกล่าวหรื อให้ ผลตอบแทนอ้ างอิงกับหุ้นหรื อกลุม่ หุ้นนันๆ
 และกองทุนอาจ
พิจารณาลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ...............

และ LHPROP-I--

--เฉพาะกองทุน LHGROWTH-(ย้ ายมาอยูใ่ นหัวข้ อ 3.11)
กองทุนจะนําเงินลงทุนทีระดมได้ ไปลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัททีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมโดยกองทุนจะเน้ น
ลงทุนในหุ้นทีมีอตั ราการเติบโตสูง (Growth Stock) ในระยะปานกลางถึง
ระยะยาว
สําหรับเงินทุนส่วนทีเหลือ........

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี 
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--เฉพาะกองทุน LHTPROPRMF-(เดิมอยู่ในหัวข้ อ 3.9)
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรื อตราสารใน
กลุม่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ที
จดทะเบียนในประเทศ โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 80 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน โดยแบ่งสัดส่วน
การลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ โดยเฉลียใน
รอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ65 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน

--เฉพาะกองทุน LHTPROPRMF-(ย้ ายมาอยู่ในหัวข้ อ 3.11)
กองทุ น มี น โยบายการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ และ/หรื อ ตราสารในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ (Property Sector Fund) ที จดทะเบียนใน
ประเทศ โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน โดยแบ่งสัดส่วนการลงทุน ดังนี 

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

2. ส่วนทีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
โครงสร้ างพื นฐานทีกิจการโครงสร้ างพื นฐานอยูใ่ นหมวด
อสังหาริมทรัพย์/หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded
Fund ทีเน้ นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
(REITs ETF)/หุ้นกลุม่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตรา
สารอืนใดทีให้ สทิ ธิในการได้ มาหรื อทีมีผลตอบแทนอ้ างอิงกับ
ตราสาร/หน่วยลงทุน/หุ้นดังกล่าวข้ างต้ น หรือกลุม่ ของตราสาร/
หน่วยลงทุน/หุ้น ดังกล่าวข้ างต้ น

1. หน่วยลงทุนของกองทุน property/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื นฐานทีกิจการโครงสร้ างพื นฐานอยูใ่ นหมวดอสังหาริ มทรัพย์/หน่วยลงทุน
ของกองทุน Exchange Traded Fund ทีเน้ นลงทุนในตราสารของกองทุน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ80
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
2. ส่วนทีเหลือกองทุนอาจลงทุนในหุ้นกลุม่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
รวมถึงตราสารอืน ใดทีให้ สทิ ธิในการได้ มาหรื อทีมีผลตอบแทนอ้ างอิงกับ
หน่วยลงทุนของกองทุน property/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื นฐานทีกิจการโครงสร้ างพื นฐานอยูใ่ นหมวดอสังหาริ มทรัพย์/หน่วยลงทุน
ของกองทุน Exchange Traded Fund ทีเน้ นลงทุนในตราสารของกองทุน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF)/หุ้นกลุม่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ หรื อตรา
สารอืนใดทีให้ สทิ ธิในการได้ มาหรื อทีมีผลตอบแทนอ้ างอิงกับกลุม่ ของตรา
สาร/หน่วยลงทุน/หุ้น ดังกล่าวข้ างต้ น และกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงิน
ฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ..............

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี 
..............
--เฉพาะกองทุน LHPROP-I-(เดิมอยู่ในหัวข้ อ 3.9)
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรื อตราสารใน
กลุม่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ที
จดทะเบียนทังในและต่

างประเทศ โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดย
แบ่งสัดส่วนการลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ โดยเฉลียใน
รอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ65 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน

2. ส่วนทีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวม

--เฉพาะกองทุน LHPROP-I-(ย้ ายมาอยู่ในหัวข้ อ 3.11)
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรื อตราสารในกลุม่
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ทีจดทะเบียนทังใน

และต่างประเทศ โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยแบ่งสัดส่วนการลงทุน ดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุน property/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื นฐานทีกิจการโครงสร้ างพื นฐานอยูใ่ นหมวดอสังหาริ มทรัพย์/ตราสารทีออก
โดยกองทุนโครงสร้ างพื นฐานต่างประเทศทีกิจการโครงสร้ างพื นฐานอยูใ่ น
หมวดอสังหาริมทรัพย์/หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund ที
เน้ นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) โดยเฉลียใน
รอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
2. ส่วนทีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในหุ้นกลุม่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
รวมถึงตราสารอืน ใดทีให้ สทิ ธิในการได้ มาหรื อทีมีผลตอบแทนอ้ างอิงกับ
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หัวข้ อ

ข้ อมูลเดิม

ข้ อมูลใหม่

โครงสร้ างพื นฐานทีกิจการโครงสร้ างพื นฐานอยูใ่ นหมวด
อสังหาริมทรัพย์/ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
ต่างประเทศ/ตราสารทีออกโดยกองทุนโครงสร้ างพื นฐาน
ต่างประเทศทีกิจการโครงสร้ างพื นฐานอยูใ่ นหมวด
อสังหาริมทรัพย์/หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded
Fund ทีเน้ นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
(REITs ETF)/หุ้นกลุม่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตรา
สารอืนใดทีให้ สทิ ธิในการได้ มาหรื อทีมีผลตอบแทนอ้ างอิงกับ
ตราสาร/หน่วยลงทุน/หุ้นดังกล่าวข้ างต้ น หรือกลุม่ ของตราสาร/
หน่วยลงทุน/หุ้น ดังกล่าวข้ างต้ น

หน่วยลงทุนของกองทุน property/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื นฐานทีกิจการโครงสร้ างพื นฐานอยูใ่ นหมวดอสังหาริ มทรัพย์/ตราสารทีออก
โดยกองทุนโครงสร้ างพื นฐานต่างประเทศทีกิจการโครงสร้ างพื นฐานอยูใ่ น
หมวดอสังหาริมทรัพย์/หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund ที
เน้ นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF)/หุ้นกลุม่
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ หรื อกลุม่ ของตราสาร/หน่วยลงทุน/หุ้น ดังกล่าว
ข้ างต้ น และกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี 
...............

เหตุผล

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี 
..............
--เฉพาะกองทุน LHMM—
(เดิมอยู่ในหัวข้ อ 3.9)
1. ตราสารแห่งหนี ทีกองทุนจะลงทุน.......................
2. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ .........................
(1) .................
(2) เงินฝากสกุลเงินบาท ทังนี
  ต้ องเป็ นเงินฝากในธนาคาร
พานิชย์หรื อธนาคารทีมีกฏหมายเฉพาะจัดตังขึ
 น
(3) ..................
(4) พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประเภทระยะสัน

3.13. ประเภทของ
หลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สนิ อืน หรื อ
การหาดอกผลโดย
วิธีอืนทีจะลงทุน

3...............................
4. บริษัทจัดการต้ องดํารงอายุถวั เฉลียแบบถ่วงนํ าหนักของ
กระแสเงินทีจะได้ รับจากทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมลงทุนไว้
(Portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึง ไม่เกินสามเดือน ซึง มี
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือ
หน่วยลงทุนไม่เกินร้ อยละห้ าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด

(ในกรณีทีกองทุนรวมนี มีอายุถวั เฉลีย
แบบถ่วงนํ าหนัก ณ ขณะใดขณะหนึง เกิน 3 เดือนติดต่อกัน
เป็ นระยะเวลาห้ าวันทําการ ไม่วา่ จะเกิดจากการลงทุนเพิม
หรื อไม่ก็ตาม บริษทั จัดการจะดําเนินการและ / หรื อ จัดทํา
รายงานตามเกณฑ์ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.)
3.12.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อืน หรื อการหา
ดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุนในประเทศ........
บริษทั จัดการจะลงทุน..........................................
- ตราสารแห่งทุนในประเทศ.....................
- ตราสารแห่งหนี ในประเทศ......................
- ตราสารกึง หนี กึง ทุน...............................
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (เฉพาะกองทุน

--เฉพาะกองทุน LHMM—
(ย้ ายมาอยูใ่ นหัวข้ อ 3.11)
1. ตราสารแห่งหนี ทีกองทุนจะลงทุน.......................
2. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ .........................
(1) .................
(2) เงินฝากสกุลเงินบาท ทังนี
  ต้ องเป็ นเงินฝากในธนาคารพานิชย์หรื อ
ธนาคารทีม ีกฏหมายเฉพาะจัดตังขึ
 นแต่ไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีเงินฝาก
ประจําหรื อเงินฝากเพือการดําเนินงาน
(3) ..................
(4) พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี
3...............................
4. บริษัทจัดการต้ องดํารงอายุถวั เฉลียแบบถ่วงนํ าหนักของกระแสเงินทีจะ
ได้ รับจากทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมลงทุนไว้ (Portfolio duration) ณ ขณะใด
ขณะหนึง ไม่เกิน 92 วัน ซึง มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคล
เดียวกันใดถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้ อยละห้ าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด

(ในกรณีทีกองทุนรวมนี มีอายุถวั เฉลียแบบถ่วง
นํ าหนัก ณ ขณะใดขณะหนึง เกิน 92 วันติดต่อกันเป็ นระยะเวลาห้ าวันทําการ
ไม่วา่ จะเกิดจากการลงทุนเพิม หรื อไม่กต็ าม บริ ษทั จัดการจะดําเนินการและ /
หรื อ จัดทํารายงานตามเกณฑ์ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)

ประเภทหลักทรัพย์ทีกองทุนสามารถลงทุนได้ ตามประกาศสํานักงานกลต. ที
ทน. 87/2558 (ภาคผนวก 3)
3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อืน หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอนื
ทีจะลงทุนในประเทศ…………….
ส่ วนที8 1 : ประเภทและคุณสมบัตขิ องตราสารทางการเงินทั8วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้ แก่
1.1 ตราสารทุน
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เพือให้ เป็ นไปตาม
ประกาศสํานักงาน
กลต. ที ทน. 87/2558

หัวข้ อ

ข้ อมูลเดิม
LHIP และ LHSMART ระบุเป็ น หน่วย property ทีจดทะเบียน
.......................)
- เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
- ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์...................
- สัญญาซื อขายล่วงหน้ า..........................
- หน่วยของกองโครงสร้ างพื นฐาน.............
- ทรัพย์สนิ อืน..........................................
เฉพาะกองทุน LHMSFL เพิม ทรัพย์สนิ ทีลงทุนดังนี 
- ตราสารด้ อยสิทธิเพือนับเป็ นเงินกองทุน......
เฉพาะกองทุน LHGROWTH LHTPROP LHPROP-I LHIP
LHSMART LHTPROPRMF และ LHPROP-A เพิม ทรัพย์สนิ ที
ลงทุนดังนี 
- ตราสารหรื อสัญญาทางการเงินทีให้ สทิ ธิในการได้ มาซึง หุ้น
..............
เฉพาะกองทุน LHEQD ตัดประเภททรัพย์สนิ ทีล งทุนดังนี 
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
- ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ...................
- สัญญาซื อขายล่วงหน้ า..........................
--เฉพาะกองทุน LHPROP-I และ LHPROP-A-3.12.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อืน หรื อการหา
ดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุนในต่างประเทศ :
- ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ........
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ.............
- ตราสารแห่งทุนต่างประเทศ..............................
- ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ..............................
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศประเภทอืน ๆ
...............................................................
- หน่วยลงทุนของกองโครงสร้ างพื นฐานต่างประเทศ
.......................................................................
- ตัวz แลกเงิน.....................................................
- ตราสารกึง หนี กึง ทุน........................................
- ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์........................
- เงินฝากระยะสัน.............................................

- เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ..............
- สัญญาซื อขายล่วงหน้ า...................................
- ทรัพย์สนิ อืน...................................................
--เฉพาะกองทุน LHJAP-E-3.12.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อืน หรื อการหา
ดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุนในต่างประเทศ :
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ.............

ข้ อมูลใหม่
1.1.1 หุ้น
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิมทุนทีโอนสิทธิได้ (TSR)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีมี underlying เป็ นหุ้นหรื อ share
warrants
1.1.5 ตราสารทุนอืน ทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 1.1.4 ตามทีสํานักงานกําหนดเพิม เติม
1.2 ตราสารหนี 
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตัวz เงินคลัง
1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพนั ธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตัวz แลกเงิน (B/E)
1.2.5 ตัวz สัญญาใช้ เงิน (P/N)
1.2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นกู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีมี underlying เป็ นพันธบัตรหรื อหุ้นกู้
1.2.8 ตราสารหนี อืน ทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1 - 1.2.7
ตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
1.3 ตราสารกึง หนี กึง ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4 ตราสาร Basel III
1.5 ศุกกู (ระบุเฉพาะกองทุน LHMSFL LHIP LHSMART LHPROP-I
LHTPROPRMF LHJAP-E และ LHPROP-A)
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (DW)
2. คุณสมบัตขิ องตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สนิ ทีบริษทั จัดการจะสามารถลงทุนได้ ตาม 1. ต้ องมีคณ
ุ สมบัติของตราสารตาม
หลักเกณฑ์ทีครบถ้ วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรื อเงือนไขทีทําให้ ผ้ ลู งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่า
เงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลียนมือได้ (รวมถึงกรณีทีเป็ น B/E หรื อ P/N ทีมีเงือนไขห้ ามเปลียน
มือแต่กองทุนได้ ดําเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที
กฎหมายกําหนด หรื อมีเงือนไขให้ กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ )
2.3 มีข้อมูลเกียวกับตราสารทีบ ริ ษทั จัดการสามารถเข้ าถึงได้ เพือนํามา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้ อย่างสมําเสมอ และมีข้อมูลราคาทีส ะท้ อน
มูลค่ายุติธรรม โดยข้ อมูลดังกล่าวต้ องอ้ างอิงจากแหล่งข้ อมูลทีเชือถือได้ ซึงจัดทํา
ตามหลักวิชาการอันเป็ นทียอมรับในระดับสากล
ส่ วนที8 2 : ทรั พย์ สนิ ประเภทหน่ วย CIS หน่ วย infra และหน่ วย
property (กองทุน LHEQD ไม่ ลงทุนในหน่ วย property)
ต้ องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกําหนดสําหรับ
ตราสารทางการเงินทัว ไปตามข้ อ 2.1 - 2.3
2. ในกรณีเป็ นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึงถูกลงทุน (invested MF) ต้ องมี
นโยบายการลงทุนดังนี 
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึง เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีกองทุนสามารถลงทุน
ได้
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หัวข้ อ

ข้ อมูลเดิม
- ตราสารแห่งทุนต่างประเทศ..............................
- ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ..............................
- เงินฝากระยะสัน.............................................

- เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ..............
- สัญญาซื อขายล่วงหน้ า...................................
- ทรัพย์สนิ อืน...................................................

ข้ อมูลใหม่
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมือใช้ วธิ ีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผล
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมือใช้ วธิ ีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผล
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับทรัพย์สนิ ทีเป็ น SIP ของกองทุนนัน
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit
ของกองทุนนัน
3. กรณีที MF ทีไปลงทุน (investing fund) เป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ กองทุน
รวมซึง ถูกลงทุน (invested MF) ต้ องไม่ใช่กองทุนรวมฟี ดเดอร์
ส่ วนที8 3 : ทรั พย์ สนิ ประเภทเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้ องเป็ นเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รบั ฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรื อบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.
- 9.
ส่ วนที8 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ โดยมีสัญญาขายคืน (reverse
repo)
ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานกําหนด
ส่ วนที8 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรั พย์ (securities lending)
ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานกําหนด
--ใส่ ทกุ กองทุนยกเว้ นกองทุน LHEQD-ส่ วนที8 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือขายล่

วงหน้ า (derivatives) ตาม
หลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ทีกองทุนจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ ต้องมี
underlying อย่างใดอย่างหนึงหรื อหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สนิ ทีกองทุนสามารถลงทุนได้ ตามภาคผนวกนี 
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลียนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรื อ credit event เป็ นต้ น
1.5 ดัชนีกลุม่ สินค้ าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็ นสินค้ า
หรื อตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรื อ 1.7
1.6 ดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.5
1.7 underlying อืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
ในกรณีที derivatives อ้ างอิงกับราคาของ underlying ข้ างต้ น ราคาทีอ้างอิง
ดังกล่าวต้ องเป็ นราคาปั จจุบนั หรื อราคาของ derivatives เท่านัน ทังนี
  ราคา
ของ underlying อืนทีไม่ใช่ดชั นี หรื อ underlying ทีเป็ นองค์ประกอบของ
ดัชนีดงั กล่าว ต้ องเป็ นทียอมรับอย่างกว้ างขวางและเปิ ดเผยไว้ อย่าง
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แพร่หลายด้ วย
2. เงือนไขการลงทุน บริษทั จัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้
ต่อเมือได้ ระบุเกียวกับการลงทุนใน derivatives และunderlying ของ
derivatives ทีจะลงทุนไว้ อย่างชัดเจนในโครงการ
2.1 เป็ นการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึงดังนี 
2.1.1 derivatives on organized exchange
2.1.2 OTC derivatives ต้ องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงเป็ นธนาคารพาณิชย์
ธนาคารทีม ีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
 น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรื อผู้ค้า
derivatives
2.3 ในกรณีทีจะต้ องมีการชําระหนี ด้ วยการส่งมอบสินค้ าเมือ derivatives
สิ นสุดลง สินค้ านันต้
 องเป็ นทรัพย์สนิ ทีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทังนี
  ไม่ว่า
กองทุนจะเป็ นผู้มีสทิ ธิรับมอบหรื อมีหน้ าทีสง่ มอบสินค้ านันก็
 ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม เติมกรณี underlying เป็ นดัชนี ในกรณีที derivatives มี
underlying เป็ นดัชนีตาม 1.5 - 1.6 ดัชนีดงั กล่าวต้ องมีลกั ษณะดังนี 
3.1 เป็ นดัชนีทีมีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้ อย่างชัดเจน โดยมีการระบุ
แหล่งข้ อมูลของ underlying หรื อปั จจัยต่าง ๆ ทีนํามาใช้ ในการคํานวณ และ
มีการคํานวณดัชนีให้ เป็ นปั จจุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของ
ดัชนี ทังนี
  underlying หรื อปั จจัยดังกล่าวต้ องมีการเคลือนไหวตามสภาวะ
ตลาดอย่างเป็ นอิสระด้ วย
3.2 เป็ นดัชนีทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง ดังนี 
3.2.1 ดัชนีทีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีทีมีลกั ษณะใด
ลักษณะหนึง ดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีทีองค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ าหนัก < 20% ของนํ าหนักทังหมด

3.2.1.2 ดัชนีทีองค์ประกอบตัวใดตัวหนึง มีนํ าหนัก < 35% ของนํ าหนัก
ทังหมด

ในกรณีทีเป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอืนต้ องมี
นํ าหนักไม่เกินอัตราทีกําหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายนํ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนํา
องค์ประกอบทีเกียวข้ องกับทองคําหรื อนํ ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทีมีองค์ประกอบทังหมดเป็

นหรื อเกียวข้ องกับทองคําหรื อ
นํ ามันดิบ หรื อเป็ นดัชนีราคาทองคําหรื อนํ ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอืนใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเป็ นไปตามเงือนไขครบถ้ วน
ดังนี 
3.2.3.1 เป็ นดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็ นตราสารหรื อสัญญาทีกองทุนสามารถ
ลงทุนได้ โดยตรง
3.2.3.2 เมือคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึง ว่ากองทุน
ลงทุนในตราสารหรื อสัญญานันโดยตรงแล้

วได้ ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
single entity limit ของกองทุนนัน
3.3 เป็ นดัชนีทีได้ รับการพัฒนาโดยสถาบันทีมีความน่าเชือถือและทําหน้ าที
ได้ อย่างอิสระจากบริ ษทั จัดการ ทังนี
  หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ น
บริษทั ในเครื อของบริษทั จัดการ บริษัทจัดการนันต้
 องจัดให้ มีมาตรการ
ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้ วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนนั  ๆ อย่างต่อเนืองเป็ นประจําทุกวันทําการผ่านสือทีมี
การเสนอข้ อมูลอย่างทันเหตุการณ์
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3.5 ในกรณีทีเป็ นดัชนีกลุม่ สินค้ าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้ องคํานวณจาก
ตัวแปรอย่างหนึงอย่างใดหรื อหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรื อราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้ า (futures
price) ของสินค้ าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสนิ ค้ าโภคภัณฑ์ทีคํานวณจากราคาปั จจุบนั หรือราคาสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้ าของสินค้ าโภคภัณฑ์สนิ ค้ าใดสินค้ าหนึง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้ าทีอ้างอิงกับดัชนีสนิ ค้ าโภคภัณฑ์ตาม
3.5.2
3.6 ในกรณีทีเป็ นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดงั กล่าวต้ องคํานวณโดยใช้ แหล่งข้ อมูล
อ้ างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรื อต่างประเทศ
หรื อคํานวณจากราคาสินค้ าและบริการทีบริ ษทั จัดการแสดงให้ เห็นได้ วา่
วิธีการคํานวณของผู้พฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้ อนอัตราเงินเฟ้อได้
อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้ มีทรัพย์สนิ ทีเพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระ
ผูกพัน (cover rule)
บริษทั จัดการต้ องจัดให้ มีทรัพย์สนิ ของกองทุนทีมีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่อง
ในจํานวนทีเพียงพอต่อภาระทีกองทุนอาจต้ องชําระหนี ตามข้ อตกลงเมือ
derivatives สิ นสุดลงไว้ ตลอดเวลาทีได้ ลงทุนใน derivatives นัน และเป็ นไป
ตามทีสํานักงานกําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม เติมสําหรับการลงทุนทีมีวตั ถุประสงค์เพือการลดความ
เสียง
ในกรณีทีบริษทั จัดการลงทุนใน derivatives ที underlying ไม่ใช่สงิ เดียวกับ
ทรัพย์สนิ ทีจะลดความเสียง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้ องเป็ นไป
ตามทีสํานักงานกําหนด
6. หลักเกณฑ์เพิม เติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการต้ องจัดให้ มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงคํานวณและแจ้ งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives
ให้ บริษทั จัดการทราบทุกวันที 15 และวันสุดท้ ายของแต่ละเดือน ทังนี
  ใน
กรณีทีวนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของบริ ษทั จัดการ ให้ คํานวณและแจ้ ง
มูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ทีสง่ ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นัยสําคัญ ให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงคํานวณและแจ้ งมูลค่ายุตธิ รรมของ
derivatives ให้ บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง ยินยอมให้ มีการล้ างฐานะ derivatives เมือบริษัท
จัดการร้ องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิม เติมสําหรับการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives
บริษทั จัดการต้ องปฏิบตั ติ ามเงือนไขดังนี 
7.1 เข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives ได้ เฉพาะเพือการลดความเสีย ง
เท่านัน
7.2 เข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ เฉพาะ credit derivatives ทีมีลกั ษณะของธุรกรรม
หรื อเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึงอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึง ได้ แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความ
เสียงด้ านเครดิตทีเกียวข้ องกับความสามารถในการชําระหนี ตาม obligation
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ของผู้ผกู พันตาม obligation นัน โดยคู่สญ
ั ญาทีอยูใ่ นฐานะผู้ขายประกัน
ความเสียงมีภาระผูกพันทีจะต้ องชําระเงินตามข้ อตกลงซื อประกันความเสียง
เมือเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ ข้อตกลงซื อประกันความเสียงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีทีไม่เกิด credit event ข้ อตกลงจะสิ นสุดในวันครบ
กําหนดตามปกติ) ทังนี
  ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single
Name Credit Default Swap) หรื อ obligation มีหลายรายการซึง กําหนดให้
ผู้ขายประกันความเสียงมีหน้ าทีชําระหนี เมือเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึงเป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรื อ
เมือเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึงในกลุม่
obligation ซึง จะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน แต่
ข้ อตกลงจะครบกําหนดเมือเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการ
ในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง ได้ แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกัน
ความเสียงของสินทรัพย์อ้างอิงทีเกิดจากการลดลงของผลตอบแทนทีจะได้ รับ
จากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสียงมีภาระผูกพันทีจะจ่าย
ผลตอบแทนในอัตราคงทีหรื ออัตราลอยตัวทีอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที
จะตกลงกัน และส่วนทีลดลง (ถ้ ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพือแลกกับการทีผ้ ซู ื อประกันความเสียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที
เพิม ขึ น (ถ้ ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้ กบั ผู้ขายประกัน
ความเสียง จนกว่าจะเกิด credit event หรื อครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด
credit event)
7.3 ต้ องใช้ สญ
ั ญามาตรฐานตามทีกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) หรื อสัญญามาตรฐานอืน ตามทีสํานักงาน
ยอมรับ ซึง มีข้อตกลงทีมีลกั ษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้ งกับกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อกฎหมายอืน
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดทีทําให้ สทิ ธิทีกําหนดไว้ ในตราสารแห่งหนี หรื อสัญญา
ซื อขายล่วงหน้ าที credit derivatives นันอ้
 างอิงเสือมเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้ กองทุนต้ องชดใช้ ความเสียหายให้ แก่ค่สู ญ
ั ญา
-- เฉพาะกองทุน LHPROP-I LHPROP-A และ LHJAP-E-3.13.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อืน หรื อการหาดอกผลโดยวิธี
อืนทีจะลงทุนในต่างประเทศ………………
1. ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้ แก่
1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ
1.1.1 หุ้น
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิมทุนทีโอนสิทธิได้ (TSR)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีมี underlying เป็ นหุ้นหรื อ share
warrants
1.1.5 ตราสารทุนอืน ทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 1.1.4 ตามทีสํานักงานกําหนดเพิม เติม
1.2 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.2.1 พันธบัตร
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1.2.2 ตัวz เงินคลัง
1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพนั ธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตัวz แลกเงิน (B/E)
1.2.5 ตัวz สัญญาใช้ เงิน (P/N)
1.2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นกู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีมี underlying เป็ นพันธบัตรหรื อหุ้นกู้
1.2.8 ตราสารหนี อืน ทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1 - 1.2.7
ตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
1.3 ตราสารกึง หนี กึง ทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ
1.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (DW) ในต่างประเทศ
2. คุณสมบัตขิ องตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สนิ ทีบริษทั จัดการจะสามารถลงทุนได้ ตาม 1. ต้ องมีคณ
ุ สมบัติของตรา
สารตามหลักเกณฑ์ทีครบถ้ วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรื อเงือนไขทีทําให้ ผ้ ลู งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่า
เงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลียนมือได้ (รวมถึงกรณีทีเป็ น B/E หรือ P/N ทีมีเงือนไขห้ าม
เปลียนมือแต่กองทุนได้ ดําเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้
ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรื อมีเงือนไขให้ กองทุนสามารถขายคืนผู้ออก
ตราสารได้ )
2.3 มีข้อมูลเกียวกับตราสารทีบริ ษทั จัดการสามารถเข้ าถึงได้ เพือนํามา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้ อย่างสมําเสมอ และมีข้อมูลราคาที
สะท้ อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้ อมูลดังกล่าวต้ องอ้ างอิงจากแหล่งข้ อมูลทีเชือถือ
ได้ ซงึ จัดทําตามหลักวิชาการอันเป็ นทียอมรับในระดับสากล
ส่ วนที8 2 : ทรั พย์ สินประเภทหน่ วย CIS หน่ วย infra และหน่ วย
property (สําหรั บกองทุน LHJAP-E ตัดตราสาร หน่ วย infra และ
หน่ วย property ออก)
ต้ องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับ
ข้ อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทัว ไปตามข้ อ 2.1 - 2.3
2. เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ทีเป็ นดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของหน่วยงาน
ต่างประเทศทีกํากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซงึ เป็ น
สมาชิกสามัญของ IOSCO หรื อเป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
(invested fund) ทีมีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเป็ น
สมาชิกของ WFE
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของ
หน่วยงานกํากับดูแลทีเป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO
2.3 ประเทศทีกํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ ความ
คุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทังนี
  ตามรายชือประเทศทีสํานักงานกําหนด
2.4 ในกรณี เป็ นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน
ดังกล่าวต้ องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้ เฉพาะกรณี มีเหตุจําเป็ นในการบริหาร
สภาพคล่องเป็ นการชัว คราวเท่านัน และมีนโยบายการลงทุนดังนี 
2.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึง เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีกองทุน
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สามารถลงทุนได้ ในสัดส่วน > 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศ
นัน
2.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมือใช้ วธิ ีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ ว
ได้ ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน
2.4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมือใช้ วธิ ีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ ว
ได้ ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับทรัพย์สนิ ทีเป็ น SIP ของ
กองทุนนัน
2.4.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure
limit ของกองทุนนัน
2.5 กรณีที MF ทีไปลงทุน (investing fund) เป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ กองทุน
CIS ต่างประเทศซึง ถูกลงทุน (invested MF) ต้ องไม่ใช่กองทุนทีมีลกั ษณะ
ทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เว้ นแต่เป็ นกรณีทีมีความจําเป็ นและเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
  โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
โดยก่อนการลงทุนบริษทั จัดการต้ องจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล เหตุผลความ
จําเป็ น และค่าธรรมเนียมทีเกียวข้ องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ ใน
หนังสือชี ชวนด้ วย
ส่ วนที8 3 : ทรั พย์ สินประเภทเงินฝากในสถาบันการเงินต่ างประเทศ
หรื อตราสารต่ างประเทศที8เทียบเท่ าเงินฝาก
ต้ องเป็ นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรื อตราสารต่างประเทศที
เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรื อบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
3. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. 2.
ส่ วนที8 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ โดยมีสัญญาขายคืน (reverse
repo)
ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานกําหนด
ส่ วนที8 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรั พย์ (securities lending)
ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานกําหนด
ส่ วนที8 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือขายล่

วงหน้ า (derivatives) ใน
ต่ างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ทีกองทุนจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ ต้องมี
underlying อย่างใดอย่างหนึงหรื อหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สนิ ทีกองทุนสามารถลงทุนได้ ตามภาคผนวกนี 
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลียนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรื อ credit event เป็ นต้ น
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็ นสินค้ าหรื อตัวแปรตาม 1.1 - 1.4
หรื อ 1.7
1.6 ดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.5
1.7 underlying อืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
ในกรณีที derivatives อ้ างอิงกับราคาของ underlying ข้ างต้ น ราคาทีอ้างอิง
ดังกล่าวต้ องเป็ นราคาปั จจุบนั หรื อราคาของ derivatives เท่านัน ทังนี
  ราคา
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ของ underlying อืนทีไม่ใช่ดชั นี หรื อ underlying ทีเป็ นองค์ประกอบของ
ดัชนีดงั กล่าว ต้ องเป็ นทียอมรับอย่างกว้ างขวางและเปิ ดเผยไว้ อย่าง
แพร่หลายด้ วย
2. เงือนไขการลงทุน บริษทั จัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้
ต่อเมือได้ ระบุเกียวกับการลงทุนใน derivatives และunderlying ของ
derivatives ทีจะลงทุนไว้ อย่างชัดเจนในโครงการ
2.3 เป็ นการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึงดังนี 
2.3.1 derivatives on organized exchange
2.3.2 OTC derivatives ต้ องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงเป็ นนิติบคุ คลทีได้ รับ
อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ derivatives ทีอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลโดย
หน่วยงานกํากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเป็ นสมาชิก
สามัญของ IOSCO หรื อทีเป็ นสมาชิกของ WFE
2.4 ในกรณีทีจะต้ องมีการชําระหนี ด้ วยการส่งมอบสินค้ าเมือ derivatives
สิ นสุดลง สินค้ านันต้
 องเป็ นทรัพย์สนิ ทีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทังนี
  ไม่ว่า
กองทุนจะเป็ นผู้มีสทิ ธิรับมอบหรื อมีหน้ าทีสง่ มอบสินค้ านันก็
 ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม เติมกรณี underlying เป็ นดัชนี ในกรณีที derivatives มี
underlying เป็ นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดงั กล่าวต้ องมีลกั ษณะดังนี 
3.1 เป็ นดัชนีทีมีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้ อย่างชัดเจน โดยมีการระบุ
แหล่งข้ อมูลของ underlying หรื อปั จจัยต่าง ๆ ทีนํามาใช้ ในการคํานวณ และ
มีการคํานวณดัชนีให้ เป็ นปั จจุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของ
ดัชนี ทังนี
  underlying หรื อปั จจัยดังกล่าวต้ องมีการเคลือนไหวตามสภาวะ
ตลาดอย่างเป็ นอิสระด้ วย
3.2 เป็ นดัชนีทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง ดังนี 
3.2.1 ดัชนีทีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีทีมีลกั ษณะใด
ลักษณะหนึง ดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีทีองค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ าหนัก < 20% ของนํ าหนักทังหมด

3.2.1.2 ดัชนีทีองค์ประกอบตัวใดตัวหนึง มีนํ าหนัก < 35% ของนํ าหนัก
ทังหมด

ในกรณีทีเป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอืนต้ องมี
นํ าหนักไม่เกินอัตราทีกําหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายนํ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนํา
องค์ประกอบทีเกียวข้ องกับทองคําหรื อนํ ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีอืนใดนอกจาก 3.2.1 ทีเป็ นไปตามเงือนไขครบถ้ วนดังนี 
3.2.2.1 เป็ นดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็ นตราสารหรื อสัญญาทีกองทุนสามารถ
ลงทุนได้ โดยตรง
3.2.2.2 เมือคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึง ว่ากองทุน
ลงทุนในตราสารหรื อสัญญานันโดยตรงแล้

วได้ ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
single entity limit ของกองทุนนัน
3.3 เป็ นดัชนีทีได้ รับการพัฒนาโดยสถาบันทีมีความน่าเชือถือและทําหน้ าที
ได้ อย่างอิสระจากบริ ษทั จัดการ ทังนี
  หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ น
บริษทั ในเครื อของบริษทั จัดการ บริษัทจัดการนันต้
 องจัดให้ มีมาตรการ
ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้ วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนนั  ๆ อย่างต่อเนืองเป็ นประจําทุกวันทําการผ่านสือทีมี
การเสนอข้ อมูลอย่างทันเหตุการณ์
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3.5 ในกรณีทีเป็ นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดงั กล่าวต้ องคํานวณโดยใช้ แหล่งข้ อมูล
อ้ างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรื อต่างประเทศ
หรื อคํานวณจากราคาสินค้ าและบริการทีบริ ษทั จัดการแสดงให้ เห็นได้ วา่
วิธีการคํานวณของผู้พฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้ อนอัตราเงินเฟ้อได้
อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้ มีทรัพย์สนิ ทีเพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระ
ผูกพัน (cover rule)
บริษทั จัดการต้ องจัดให้ มีทรัพย์สนิ ของกองทุนทีมีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่อง
ในจํานวนทีเพียงพอต่อภาระทีกองทุนอาจต้ องชําระหนี ตามข้ อตกลงเมือ
derivatives สิ นสุดลงไว้ ตลอดเวลาทีได้ ลงทุนใน derivatives นัน และเป็ นไป
ตามทีสํานักงานกําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม เติมสําหรับการลงทุนทีมีวตั ถุประสงค์เพือการลดความ
เสียง
ในกรณีทีบริษทั จัดการลงทุนใน derivatives ที underlying ไม่ใช่สงิ เดียวกับ
ทรัพย์สนิ ทีจะลดความเสียง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้ องเป็ นไป
ตามทีสํานักงานกําหนด
6. หลักเกณฑ์เพิม เติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการต้ องจัดให้ มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงคํานวณและแจ้ งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives
ให้ บริษทั จัดการทราบทุกวันที 15 และวันสุดท้ ายของแต่ละเดือน ทังนี
  ใน
กรณีทีวนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของบริ ษทั จัดการ ให้ คํานวณและแจ้ ง
มูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ทีสง่ ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นัยสําคัญ ให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงคํานวณและแจ้ งมูลค่ายุตธิ รรมของ
derivatives ให้ บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง ยินยอมให้ มีการล้ างฐานะ derivatives เมือบริษัท
จัดการร้ องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิม เติมสําหรับการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives
บริษทั จัดการต้ องปฏิบตั ติ ามเงือนไขดังนี 
7.1 เข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives ได้ เฉพาะเพือการลดความเสีย ง
เท่านัน
7.2 เข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ เฉพาะ credit derivatives ทีมีลกั ษณะของธุรกรรม
หรื อเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึงอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึง ได้ แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความ
เสียงด้ านเครดิตทีเกียวข้ องกับความสามารถในการชําระหนี ตาม obligation
ของผู้ผกู พันตาม obligation นัน โดยคู่สญ
ั ญาทีอยูใ่ นฐานะผู้ขายประกัน
ความเสียงมีภาระผูกพันทีจะต้ องชําระเงินตามข้ อตกลงซื อประกันความเสียง
เมือเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ ข้อตกลงซื อประกันความเสียงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีทีไม่เกิด credit event ข้ อตกลงจะสิ นสุดในวันครบ
กําหนดตามปกติ) ทังนี
  ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single
Name Credit Default Swap) หรื อ obligation มีหลายรายการซึง กําหนดให้
ผู้ขายประกันความเสียงมีหน้ าทีชําระหนี เมือเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึงเป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรื อ
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เมือเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึงในกลุม่
obligation ซึง จะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน แต่
ข้ อตกลงจะครบกําหนดเมือเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการ
ในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง ได้ แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกัน
ความเสียงของสินทรัพย์อ้างอิงทีเกิดจากการลดลงของผลตอบแทนทีจะได้ รับ
จากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสียงมีภาระผูกพันทีจะจ่าย
ผลตอบแทนในอัตราคงทีหรื ออัตราลอยตัวทีอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที
จะตกลงกัน และส่วนทีลดลง (ถ้ ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพือแลกกับการทีผ้ ซู ื อประกันความเสียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที
เพิม ขึ น (ถ้ ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้ กบั ผู้ขายประกัน
ความเสียง จนกว่าจะเกิด credit event หรื อครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด
credit event)
7.3 ต้ องใช้ สญ
ั ญามาตรฐานตามทีกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) หรื อสัญญามาตรฐานอืน ตามทีสํานักงาน
ยอมรับ ซึง มีข้อตกลงทีมีลกั ษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้ งกับกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอืน
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดทีทําให้ สทิ ธิทีกําหนดไว้ ในตราสารแห่งหนี หรื อสัญญา
ซื อขายล่วงหน้ าที credit derivatives นันอ้
 างอิงเสือมเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้ กองทุนต้ องชดใช้ ความเสียหายให้ แก่ค่สู ญ
ั ญา
--เฉพาะกองทุน LHMM-3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อืน หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอนื
ทีจะลงทุนในประเทศ…………….
ส่ วนที8 1 : ประเภทและคุณสมบัตขิ องตราสารทางการเงินทั8วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้ แก่
1.1 ตราสารหนี 
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตัวz เงินคลัง
1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพหุ้นกู้อนุพนั ธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตัวz แลกเงิน (B/E)
1.1.5 ตัวz สัญญาใช้ เงิน (P/N)
1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นกู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีมี underlying เป็ นพันธบัตรหรื อหุ้นกู้
1.1.8 ตราสารหนี อืน ทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม1.1.1 - 1.1.7
ตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
2. คุณสมบัตขิ องตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สนิ ทีบริษทั จัดการจะสามารถลงทุนได้ ตาม 1. ต้ องมีคณ
ุ สมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี รบถ้ วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรื อเงือนไขทีทําให้ ผ้ ลู งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่า
เงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลียนมือได้ (รวมถึงกรณีทีเป็ น B/Eหรือ P/N ทีมีเงือนไข
ห้ ามเปลียนมือแต่กองทุนได้ ดําเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสาร
ได้ ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรื อมีเงือนไขให้ กองทุนสามารถขายคืน
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ผู้ออกตราสารได้ )
2.3 มีข้อมูลเกียวกับตราสารทีบริ ษทั จัดการสามารถเข้ าถึงได้ เพือนํามา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้ อย่างสมําเสมอ และมีข้อมูลราคา
ทีสะท้ อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้ อมูลดังกล่าวต้ องอ้ างอิงจากแหล่งข้ อมูล
ทีเชือถือได้ ซงึ จัดทําตามหลักวิชาการอันเป็ นทียอมรับในระดับสากล
ส่ วนที8 2 : ทรั พย์ สินประเภทหน่ วย CIS ที8เป็ นกองทุนรวมตลาดเงิน
ต้ องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกําหนด
สําหรับตราสารทางการเงินทัว ไปตามข้ อ 2.1 - 2.3
2. ในกรณีเป็ นการลงทุนในหน่วย CIS ทีเป็ นกองทุนรวมตลาดเงินซึง ถูกลงทุน
(invested MF) ต้ องมีนโยบายการลงทุนดังนี 
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึง เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีกองทุนสามารถ
ลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมือใช้ วธิ ีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้
ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมือใช้ วธิ ีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้
ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับทรัพย์สนิ ทีเป็ น SIP ของ
กองทุนนัน
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure
Limit ของกองทุนนัน
3. กรณีที MF ทีไปลงทุน (investing fund) เป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์
กองทุนรวมตลาดเงินซึง ถูกลงทุน (invested MF) ต้ องไม่ใช่กองทุนรวม
ฟี ดเดอร์
ส่ วนที8 3 : ทรั พย์ สินประเภทเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้ องเป็ นเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รบั ฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์บริษทั เงินทุนหรื อบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
9. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.-8.
ส่ วนที8 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ โดยมีสัญญาขายคืน (reverse
repo)
ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานกําหนด
ส่ วนที8 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรั พย์ (securities lending)
โดยหลักทรัพย์ทีให้ ยืมเป็ นตราสารหนี  และต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ทีสํานักงานกําหนด
ส่ วนที8 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือขายล่

วงหน้ า (derivatives)
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ทีกองทุนจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ ต้องมี
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underlying อย่างใดอย่างหนึงหรื อหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สนิ ทีกองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลียนเงิน
1.4เ ครดิตเช่น credit rating หรื อ credit event เป็ นต้ น
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็ นสินค้ าหรื อตัวแปรตาม 1.1 - 1.4
หรื อ 1.7
1.6 ดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.5
1.7underlying อืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
ในกรณีที derivatives อ้ างอิงกับราคาของ underlying ข้ างต้ น ราคาทีอ้างอิง
ดังกล่าวต้ องเป็ นราคาปั จจุบนั หรื อราคาของderivatives เท่านัน ทังนี
 
ราคาของ underlying อืนทีไม่ใช่ดชั นี หรื อ underlying ทีเป็ นองค์ประกอบ
ของดัชนีดงั กล่าว ต้ องเป็ นทียอมรับอย่างกว้ างขวางและเปิ ดเผยไว้ อย่าง
แพร่หลายด้ วย
2. เงือนไขการลงทุน บริษทั จัดการจะดําเนินการลงทุนในderivatives ได้
ต่อเมือได้ ระบุเกียวกับการลงทุนใน derivatives และunderlying ของ
derivatives ทีจะลงทุนไว้ อย่างชัดเจนในโครงการ
2.1เป็ นการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึง ดังนี 
2.1.1 derivatives on organized exchange
2.1.2 OTC derivatives ต้ องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงเป็ นธนาคารพาณิชย์
ธนาคารทีม ีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
 น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรื อผู้ค้า
derivatives
2.3 ในกรณีทีจะต้ องมีการชําระหนี ด้ วยการส่งมอบสินค้ าเมือderivatives
สิ นสุดลง สินค้ านันต้
 องเป็ นทรัพย์สนิ ทีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทังนี
  ไม่ว่า
กองทุนจะเป็ นผู้มีสทิ ธิรับมอบหรื อมีหน้ าทีสง่ มอบสินค้ านันก็
 ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม เติมกรณี underlying เป็ นดัชนีในกรณีที derivatives มี
underlying เป็ นดัชนีตาม 1.5- 1.6 ดัชนีดงั กล่าวต้ องมีลกั ษณะดังนี 
3.1 เป็ นดัชนีทีมีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้ อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่ง
ข้ อมูลของ underlying หรื อปั จจัยต่าง ๆ ทีนํามาใช้ ในการคํานวณ และมี
การคํานวณดัชนีให้ เป็ นปั จจุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทังนี
 
underlying หรื อปั จจัยดังกล่าวต้ องมีการเคลือนไหวตามสภาวะตลาด
อย่างเป็ นอิสระด้ วย
3.2 เป็ นดัชนีทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง ดังนี 
3.2.1 ดัชนีทีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีทีมีลกั ษณะใด
ลักษณะหนึง ดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีทีองค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ าหนัก <20% ของนํ าหนักทังหมด

3.2.1.2 ดัชนีทีองค์ประกอบตัวใดตัวหนึงมีนํ าหนัก <35% ของนํ าหนักทังหมด

ในกรณีทีเป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอืนต้ องมีนํ าหนัก
ไม่เกินอัตราทีกําหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายนํ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนํา
องค์ประกอบทีเกียวข้ องกับทองคําหรื อนํ ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทีมีองค์ประกอบทังหมดเป็

นหรือเกียวข้ องกับทองคําหรื อนํ ามันดิบ
หรื อเป็ นดัชนีราคาทองคําหรื อนํ ามันดิบ
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3.2.3 ดัชนีอนื ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเป็ นไปตามเงือนไขครบถ้ วนดังนี 
3.2.3.1 เป็ นดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็ นตราสารหรื อสัญญาทีกองทุนสามารถ
ลงทุนได้ โดยตรง
3.2.3.2 เมือคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึง ว่ากองทุน
ลงทุนในตราสารหรื อสัญญานันโดยตรงแล้

วได้ ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
single entity limit ของกองทุนนัน
3.3 เป็ นดัชนีทีได้ รบั การพัฒนาโดยสถาบันทีมีความน่าเชือถือและทําหน้ าที
ได้ อย่างอิสระจากบริ ษทั จัดการ ทังนี
  หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ น
บริษทั ในเครื อของบริษทั จัดการ บริษัทจัดการนันต้
 องจัดให้ มีมาตรการ
ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้ วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนนั  ๆ อย่างต่อเนืองเป็ นประจําทุกวันทําการผ่านสือทีมี
การเสนอข้ อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทีเป็ นดัชนีกลุ่มสินค้ าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้ องคํานวณจากตัว
แปรอย่างหนึงอย่างใดหรื อหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรื อราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้ า (futures
price) ของสินค้ าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสนิ ค้ าโภคภัณฑ์ทีคํานวณจากราคาปั จจุบนั หรื อราคาสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้ าของสินค้ าโภคภัณฑ์สนิ ค้ าใดสินค้ าหนึง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้ าทีอ้างอิงกับดัชนีสนิ ค้ าโภคภัณฑ์ตาม
3.5.2
3.6 ในกรณีทีเป็ นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดงั กล่าวต้ องคํานวณโดยใช้ แหล่งข้ อมูล
อ้ างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรื อต่างประเทศ
หรื อคํานวณจากราคาสินค้ าและบริการทีบริ ษทั จัดการแสดงให้ เห็นได้ วา่
วิธีการคํานวณของผู้พฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้ อนอัตราเงินเฟ้อได้
อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้ มีทรัพย์สนิ ทีเพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระ
ผูกพัน (cover rule)
บริษทั จัดการต้ องจัดให้ มีทรัพย์สนิ ของกองทุนทีมีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่อง
ในจํานวนทีเพียงพอต่อภาระทีกองทุนอาจต้ องชําระหนี ตามข้ อตกลงเมือ
derivatives สิ นสุดลงไว้ ตลอดเวลาทีได้ ลงทุนในderivatives นัน และเป็ นไป
ตามทีสํานักงานกําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนทีมีวตั ถุประสงค์เพือการลดความเสียง
ในกรณีทีบริษทั จัดการลงทุนใน derivatives ที underlying ไม่ใช่สงิ เดียวกับ
ทรัพย์สนิ ทีจะลดความเสียง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้ องเป็ นไป
ตามทีสํานักงานกําหนด
6. หลักเกณฑ์เพิม เติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives บริษัทจัดการ
ต้ องจัดให้ มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงคํานวณและแจ้ งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives
ให้ บริษทั จัดการทราบทุกวันที15 และวันสุดท้ ายของแต่ละเดือน ทังนี
 
ในกรณีทีวนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของบริษทั จัดการ ให้ คํานวณและ
แจ้ งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ทีสง่ ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นัยสําคัญ ให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงคํานวณและแจ้ งมูลค่ายุตธิ รรมของ
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derivatives ให้ บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง ยินยอมให้ มีการล้ างฐานะ derivatives เมือ
บริษทั จัดการร้ องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives
บริษทั จัดการต้ องปฏิบตั ติ ามเงือนไขดังนี 
7.1 เข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives ได้ เฉพาะเพือการลดความเสียง
เท่านัน
7.2 เข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ เฉพาะ credit derivatives ทีมีลกั ษณะของธุรกรรม
หรื อเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึงอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึง ได้ แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกัน
ความเสียงด้ านเครดิตทีเกียวข้ องกับความสามารถในการชําระหนี ตาม
obligation ของผู้ผกู พันตาม obligation นัน โดยคู่สญ
ั ญาทีอยูใ่ นฐานะผู้ขาย
ประกันความเสียงมีภาระผูกพันทีจะต้ องชําระเงินตามข้ อตกลงซื อประกัน
ความเสียงเมือเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ ข้อตกลงซื อประกัน
ความเสียงครบกําหนดทันที (ในกรณีทีไม่เกิด credit event ข้ อตกลงจะสิ นสุด
ในวันครบกําหนดตามปกติ) ทังนี
  ไม่วา่ obligation จะมีเพียงรายการเดียว
(Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึง
กําหนดให้ ผ้ ขู ายประกันความเสียงมีหน้าทีชําระหนี เมือเกิด credit event
ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึงเป็ นรายแรก (First to Default
Swap) หรื อเมือเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึง
ในกลุม่ obligation ซึง จะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์
รายนัน แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมือเกิด credit event ขึ นกับ obligation
ทุกรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง ได้ แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกัน
ความเสียงของสินทรัพย์อ้างอิงทีเกิดจากการลดลงของผลตอบแทนทีจะได้ รับ
จากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสียงมีภาระผูกพันทีจะ
จ่ายผลตอบแทนในอัตราคงทีหรื ออัตราลอยตัวทีอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ย
ตามทีจะตกลงกัน และส่วนทีลดลง (ถ้ ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
อ้ างอิง เพือแลกกับการทีผ้ ซู ื อประกันความเสียงจะโอนผลตอบแทนและ
ส่วนทีเพิม ขึ น (ถ้ ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้ กบั ผู้ขาย
ประกันความเสียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา
(กรณี ไม่เกิด credit event)
7.3 ต้ องใช้ สญ
ั ญามาตรฐานตามทีกําหนดโดยInternational Swaps and
Derivatives Association (ISDA) หรื อสัญญามาตรฐานอืน ตามทีสํานักงาน
ยอมรับ ซึง มีข้อตกลงทีมีลกั ษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอืน
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดทีทําให้ สทิ ธิทีกําหนดไว้ ในตราสารแห่งหนี หรื อสัญญา
ซื อขายล่วงหน้ าที credit derivatives นันอ้
 างอิงเสือมเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้ กองทุนต้ องชดใช้ ความเสียหายให้ แก่ค่สู ญ
ั ญา
3.13.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อืน หรื อการหาดอกผลโดยวิธี
อืนทีจะลงทุนในต่างประเทศ………………
ส่ วนที8 1 : ประเภทและคุณสมบัตขิ องตราสารทางการเงิน
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ต่ างประเทศทั8วไป
1. ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้ แก่
1.1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตัวz เงินคลัง
1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพหุ้นกู้อนุพนั ธ์ และตราสาร Basel III
ต่างประเทศ)
1.1.4 ตัวz แลกเงิน (B/E)
1.1.5 ตัวz สัญญาใช้ เงิน (P/N)
1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นกู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีมี underlying เป็ นพันธบัตรหรื อหุ้นกู้
1.1.8 ตราสารหนี อืน ทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1.1 - 1.1.7
ตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
2. คุณสมบัตขิ องตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สนิ ทีบริษทั จัดการจะสามารถลงทุนได้ ตาม 1. ต้ องมีคณ
ุ สมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทคี รบถ้ วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรื อเงือนไขทีทําให้ ผ้ ลู งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่า
เงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลียนมือได้ (รวมถึงกรณีทีเป็ น B/Eหรือ P/N ทีมีเงือนไข
ห้ ามเปลียนมือแต่กองทุนได้ ดําเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องใน
ตราสารได้ ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้ กองทุนสามารถ
ขายคืนผู้ออกตราสารได้ )
2.3 มีข้อมูลเกียวกับตราสารทีบริ ษทั จัดการสามารถเข้ าถึงได้ เพือนํามา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้ อย่างสมําเสมอ และมีข้อมูลราคา
ทีสะท้ อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้ อมูลดังกล่าวต้ องอ้ างอิงจากแหล่งข้ อมูลที
เชือถือได้ ซงึ จัดทําตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย อมรับในระดับสากล
ส่ วนที8 2 : ทรั พย์ สินประเภทหน่ วย CIS ต่ างประเทศที8เป็ นกองทุน
รวมตลาดเงิน
ต้ องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกําหนด
สําหรับตราสารทางการเงินทัว ไปตามข้ อ 2.1 - 2.3
2. เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีเป็ นกองทุนรวมตลาดเงิน
(invested fund) ทีเป็ นดังนี 
2.1 การออกและการเสนอขายอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของหน่วยงาน
ต่างประเทศทีกํากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ซงึ เป็ น
สมาชิกสามัญของ IOSCO หรื อเป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีเป็ น
กองทุนรวมตลาดเงิน (invested fund) ทีมีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศทีเป็ นสมาชิกของ WFE
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของหน่วยงาน
กํากับดูแลทีเป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO
2.3 ประเทศทีกํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ ความ
คุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทังนี
  ตามรายชือประเทศทีสํานักงานกําหนด
2.4 ในกรณีเป็ นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีเป็ น
กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนดังกล่าวต้ องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้ เฉพาะกรณี
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มีเหตุจําเป็ นในการบริหารสภาพคล่องเป็ นการชัว คราวเท่านัน และมีนโยบาย
การลงทุนดังนี 
2.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึง เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีกองทุน
สามารถลงทุนได้ ในสัดส่วน >80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน
2.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมือใช้ วธิ ีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata)
แล้ วได้ ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน
2.4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมือใช้ วธิ ีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata)
แล้ วได้ ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับทรัพย์สนิ ทีเป็ น SIP
ของกองทุนนัน
2.4.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure
limit ของกองทุนนัน
2.5 กรณี ที MF ทีไปลงทุน (investing fund) เป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ กองทุน
CIS ต่างประเทศทีเป็ นกองทุนรวมตลาดเงินซึง ถูกลงทุน (invested MF)
ต้ องไม่ใช่กองทุนทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เว้ นแต่เป็ น
กรณีทีมีความจําเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
  โดยได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุนบริษทั จัดการต้ องจัดให้ มีการ
เปิ ดเผยข้ อมูล เหตุผลความจําเป็ น และค่าธรรมเนียมทีเกียวข้ องกับการลงทุน
ในลักษณะดังกล่าวไว้ ในหนังสือชี ชวนด้ วย
ส่ วนที8 3 : ทรั พย์ สินประเภทเงินฝากในสถาบันการเงินต่ างประเทศ
หรื อตราสารต่ างประเทศที8เทียบเท่ าเงินฝาก
ต้ องเป็ นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรื อตราสารต่างประเทศที
เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรื อบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
3. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 2.
ส่ วนที8 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ โดยมีสัญญาขายคืน (reverse
repo)
ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานกําหนด
ส่ วนที8 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรั พย์ (securities lending)
โดยหลักทรัพย์ทีให้ ยืมเป็ นตราสารหนี  และต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ทีสํานักงานกําหนด
ส่ วนที8 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือขายล่

วงหน้ า (derivatives)
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ทีกองทุนจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ ต้องมี
underlying อย่างใดอย่างหนึงหรื อหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สนิ ทีกองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลียนเงิน
1.4 เครดิตเช่น credit rating หรื อ credit event เป็ นต้ น
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็ นสินค้ าหรื อตัวแปรตาม 1.1 - 1.4
หรื อ 1.7
1.6 ดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.5
1.7 underlying อืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
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ในกรณีที derivatives อ้ างอิงกับราคาของ underlying ข้ างต้ น ราคาทีอ้างอิง
ดังกล่าวต้ องเป็ นราคาปั จจุบนั หรื อราคาของderivatives เท่านัน ทังนี
  ราคา
ของ underlying อืนทีไม่ใช่ดชั นี หรื อ underlying ทีเป็ นองค์ประกอบของ
ดัชนีดงั กล่าว ต้ องเป็ นทียอมรับอย่างกว้ างขวางและเปิ ดเผยไว้ อย่าง
แพร่หลายด้ วย
2. เงือนไขการลงทุน บริษทั จัดการจะดําเนินการลงทุนในderivatives ได้
ต่อเมือได้ ระบุเกียวกับการลงทุนใน derivatives และunderlying ของ
derivatives ทีจะลงทุนไว้ อย่างชัดเจนในโครงการ
2.1 เป็ นการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึงดังนี 
2.1.1 derivatives on organized exchange
2.1.2 OTC derivatives ต้ องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงเป็ นธนาคารพาณิชย์
ธนาคารทีม ีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
 น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรื อผู้ค้า
derivatives
2.3 ในกรณีทีจะต้ องมีการชําระหนี ด้ วยการส่งมอบสินค้ าเมือ derivatives
สิ นสุดลง สินค้ านันต้
 องเป็ นทรัพย์สนิ ทีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทังนี
  ไม่ว่า
กองทุนจะเป็ นผู้มีสทิ ธิรับมอบหรื อมีหน้ าทีสง่ มอบสินค้ านันก็
 ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม เติมกรณี underlying เป็ นดัชนีในกรณีที derivatives มี
underlying เป็ นดัชนีตาม 1.5- 1.6 ดัชนีดงั กล่าวต้ องมีลกั ษณะดังนี 
3.1 เป็ นดัชนีทีมีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้ อย่างชัดเจน โดยมีการระบุ
แหล่งข้ อมูลของ underlying หรื อปั จจัยต่าง ๆ ทีนํามาใช้ ในการคํานวณ และ
มีการคํานวณดัชนีให้ เป็ นปั จจุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของ
ดัชนี ทังนี
  underlying หรื อปั จจัยดังกล่าวต้ องมีการเคลือนไหวตามสภาวะ
ตลาดอย่างเป็ นอิสระด้ วย
3.2 เป็ นดัชนีทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง ดังนี 
3.2.1 ดัชนีทีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีทีมีลกั ษณะใด
ลักษณะหนึง ดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีทีองค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ าหนัก<20% ของนํ าหนักทังหมด

3.2.1.2 ดัชนีทีองค์ประกอบตัวใดตัวหนึงมีนํ าหนัก<35% ของนํ าหนักทังหมด

ในกรณีทีเป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอืนต้ องมีนํ าหนักไม่
เกินอัตราทีกําหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายนํ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนํา
องค์ประกอบทีเกียวข้ องกับทองคําหรื อนํ ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทีมีองค์ประกอบทังหมดเป็

นหรือเกียวข้ องกับทองคําหรื อนํ ามันดิบ
หรื อเป็ นดัชนีราคาทองคําหรื อนํ ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอนื ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเป็ นไปตามเงือนไขครบถ้ วน
ดังนี 
3.2.3.1 เป็ นดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็ นตราสารหรื อสัญญาทีกองทุนสามารถ
ลงทุนได้ โดยตรง
3.2.3.2 เมือคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึง ว่ากองทุน
ลงทุนในตราสารหรื อสัญญานันโดยตรงแล้

วได้ ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
single entity limit ของกองทุนนัน
3.3เป็ นดัชนีทีได้ รับการพัฒนาโดยสถาบันทีมีความน่าเชือถือและทําหน้ าทีได้
อย่างอิสระจากบริษทั จัดการ ทังนี
  หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษทั
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ในเครื อของบริ ษทั จัดการ บริษทั จัดการนันต้
 องจัดให้ มีมาตรการป้องกันความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้ วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนนั  ๆ อย่างต่อเนืองเป็ นประจําทุกวันทําการผ่านสือทีมี
การเสนอข้ อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทีเป็ นดัชนีกลุม่ สินค้ าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้ องคํานวณจากตัว
แปรอย่างหนึงอย่างใดหรื อหลายอย่างดังนี 
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรื อราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้ า (futures
price) ของสินค้ าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสนิ ค้ าโภคภัณฑ์ทีคํานวณจากราคาปั จจุบนั หรื อราคาสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้ าของสินค้ าโภคภัณฑ์สนิ ค้ าใดสินค้ าหนึง
3.5.3 ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้ าทีอ้างอิงกับดัชนีสนิ ค้ าโภคภัณฑ์ตาม
3.5.2
3.6 ในกรณีทีเป็ นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดงั กล่าวต้ องคํานวณโดยใช้ แหล่งข้ อมูล
อ้ างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรื อต่างประเทศ
หรื อคํานวณจากราคาสินค้ าและบริการทีบริ ษทั จัดการแสดงให้ เห็นได้ วา่
วิธีการคํานวณของผู้พฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้ อนอัตราเงินเฟ้อได้
อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้ มีทรัพย์สนิ ทีเพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน
(cover rule)
บริษทั จัดการต้ องจัดให้ มีทรัพย์สนิ ของกองทุนทีมีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่อง
ในจํานวนทีเพียงพอต่อภาระทีกองทุนอาจต้ องชําระหนี ตามข้ อตกลงเมือ
derivatives สิ นสุดลงไว้ ตลอดเวลาทีได้ ลงทุนในderivatives นัน และเป็ นไป
ตามทีสํานักงานกําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนทีมีวตั ถุประสงค์เพือการลดความ
เสียง
ในกรณีทีบริษทั จัดการลงทุนใน derivatives ที underlying ไม่ใช่สงิ เดียวกับ
ทรัพย์สนิ ทีจะลดความเสียง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้ องเป็ นไป
ตามทีสํานักงานกําหนด
6. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการต้ องจัดให้ มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง คํานวณและแจ้ งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives
ให้ บริษทั จัดการทราบทุกวันที15 และวันสุดท้ ายของแต่ละเดือน ทังนี
  ใน
กรณีทีวนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของบริ ษทั จัดการ ให้ คํานวณและแจ้ ง
มูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณี ทีเกิดเหตุการณ์ทีสง่ ผลกระทบต่อราคาของderivativesอย่างมี
นัยสําคัญ ให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงคํานวณและแจ้ งมูลค่ายุตธิ รรมของ
derivatives ให้ บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงยินยอมให้ มีการล้ างฐานะ derivatives เมือบริษัท
จัดการร้ องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives
บริษทั จัดการต้ องปฏิบตั ติ ามเงือนไขดังนี 
7.1 เข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives ได้ เฉพาะเพือการลดความเสีย ง
เท่านัน
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3.14. อัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สนิ อืน
เพือเป็ นทรัพย์สนิ
ของกองทุนรวมใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ

ข้ อมูลเดิม

3.13.1 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อืน ใน
ประเทศ.....................................................
--เฉพาะกองทุน LHIP LHSMART และ LHSMART-LTF
อัตราส่วนการลงทุนของหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (หน่วย
property) และหน่วยลงทุน (หน่วย CIS) เป็ นดังนี -- บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ หน่วย property โดย
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคู่สญ
ั ญา ได้ ไม่เกินอัตราส่วน
ดังนี  แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 15% หรื อ
(2) นํ าหนักของทรัพย์สนิ ทีลงทุนใน benchmark + 5%

ข้ อมูลใหม่
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7.2 เข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ เฉพาะ credit derivatives ทีมีลกั ษณะของธุรกรรม
หรื อเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึงอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึง ได้ แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความ
เสียงด้ านเครดิตทีเกียวข้ องกับความสามารถในการชําระหนี ตาม obligation
ของผู้ผกู พันตาม obligation นัน โดยคู่สญ
ั ญาทีอยูใ่ นฐานะผู้ขายประกัน
ความเสียงมีภาระผูกพันทีจะต้ องชําระเงินตามข้ อตกลงซื อประกันความเสียง
เมือเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ ข้อตกลงซื อประกันความเสียงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีทีไม่เกิด credit event ข้ อตกลงจะสิ นสุดในวันครบ
กําหนดตามปกติ) ทังนี
  ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single
Name Credit Default Swap) หรื อ obligation มีหลายรายการซึง กําหนดให้
ผู้ขายประกันความเสียงมีหน้ าทีชําระหนี เมือเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึงเป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรื อ
เมือเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึงในกลุม่
obligation ซึง จะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน แต่
ข้ อตกลงจะครบกําหนดเมือเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการ
ในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง ได้ แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกัน
ความเสียงของสินทรัพย์อ้างอิงทีเกิดจากการลดลงของผลตอบแทนทีจะได้ รับ
จากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสียงมีภาระผูกพันทีจะจ่าย
ผลตอบแทนในอัตราคงทีหรื ออัตราลอยตัวทีอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที
จะตกลงกัน และส่วนทีลดลง (ถ้ ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพือแลกกับการทีผ้ ซู ื อประกันความเสียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที
เพิม ขึ น (ถ้ ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้ กบั ผู้ขายประกัน
ความเสียง จนกว่าจะเกิด credit event หรื อครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด
credit event)
7.3 ต้ องใช้ สญ
ั ญามาตรฐานตามทีกําหนดโดยInternational Swaps and
Derivatives Association (ISDA) หรื อสัญญามาตรฐานอืน ตามทีสํานักงาน
ยอมรับ ซึง มีข้อตกลงทีมีลกั ษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอืน
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดทีทําให้ สทิ ธิทีกําหนดไว้ ในตราสารแห่งหนี หรื อสัญญา
ซื อขายล่วงหน้ าที credit derivatives นันอ้
 างอิงเสือมเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้ กองทุนต้ องชดใช้ ความเสียหายให้ แก่ค่สู ญ
ั ญา
อัตราส่วนการลงทุนตามประกาศสํานักงานกลต. ที ทน. 87/2558
เพือให้ เป็ นไปตาม
(ภาคผนวก 4-retail MF)
ประกาศสํานักงาน
กลต. ที ทน. 87/2558
ส่ วนที8 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที8คํานวณตามผู้ออกทรั พย์ สินหรื อ
คู่สัญญา (single entity limit)
ตอนที8 1.1 : อัตราส่ วนการลงทุนสําหรั บกองทุนทั8วไป
ประเภททรั พย์ สิน
1 ตราสารภาครัฐไทย
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณี มี credit rating อยู่ใน 2

ข้ อ
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อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่จํากัดอัตราส่วน
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ข้ อมูลเดิม
ทังนี
  หน่วย property ต้ องมีลกั ษณะดังนี 
(ก) หน่วย property ทีจดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว ไปของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรื อของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่
ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจ
ทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
(ข) หน่วย property ทีอยูใ่ นระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียน
ซื อขายตาม (ก)
บริษทั จัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ หน่วย CIS ได้ ไม่เกิน
อัตราส่วน คือ
(1) ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ หน่วย CIS ของแต่ละกองทุนรวมทีบริษทั
จัดการอืนเป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการ ได้ ไม่จํากัดอัตราส่วน
หน่วย CIS ตามวรรคหนึง หมายความถึง หน่วย CIS ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เท่านัน ไม่รวมถึงหน่วย
property และ กองทุนรวมโครงสร้ างพื นฐาน
--เฉพาะกองทุน LHJAP-E และ LHPROP-A เพิม อัตราส่วน
การลงทุนในต่างประเทศ--

ข้ อมูลใหม่
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อันดับแรกขึ นไป
2.2 กรณี มี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade แต่ตํา
กว่า 2 อันดับแรก
3 หน่วย CIS ในประเทศ (เฉพาะ

ไม่เกิน 35%

ไม่เกิน 10%

กองทุน LHFLRMF LHFL LHMSFL
LHEQD LHGROWTH LHJAP-E
และ LHPROP-A)
หน่วย CIS ในประเทศ (เฉพาะ

ไม่เกิน 15%

กองทุน LHTPROP LHTPROPRMF
และ LHPROP-I)
หน่วย CIS ในประเทศ (เฉพาะ
กองทุน LHIP LHSMART และ
LHSMART-LTF)
หน่วย CIS ต่างประเทศ (เฉพาะ
กองทุน LHPROP-I และ LHPROPA)
หน่วย CIS ต่างประเทศ (เฉพาะ
กองทุน LHJAP-E)
4 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากทีผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึง ดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
 
เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารทีรัฐบาล
เป็ นประกัน
(ไม่รวมเงินฝากหรื อตราสาร
เทียบเท่าเงินฝากทีมีวตั ถุประสงค์
เพือการดําเนินงานของกองทุน)

ไม่จํากัดอัตราส่วน

ไม่เกิน 15%

ไม่จํากัดอัตราส่วน

ไม่เกิน 20%
--เฉพาะกองทุน LHPROPI LHPROP-A และ
LHJAP-E เพิม ข้ อความ
ดังนี -(หรื อไม่เกิน 10% เมือเป็ น
การลงทุนในต่างประเทศ
หรือผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale
ตามทีสํานักงานกําหนด)
5 ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี  ไม่เกินอัตราดังนี  แล้ วแต่
5.1 เป็ นตราสารหนี  หรื อ ตราสารกึง อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 20% หรื อ
หนี กึงทุน ทีผ้ อู อกจัดตังขึ
 นตาม
(2) นํ าหนักของตราสารที
กฎหมายไทย หรื อสาขาของ ธพ.
ลงทุนใน benchmark +
ต่างประเทศทีได้ รับอนุญาตให้
5%
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
(เฉพาะกองทุน LHMSFL LHIP
LHSMART LHPROP-I
LHTPROPRMF LHJAP-E

31

หัวข้ อ

ข้ อมูลเดิม

ข้ อมูลใหม่

เหตุผล

LHSMART-LTF และ LHPROP-A
เพิม ตราสารศุกกู )
5.2 เสนอขายในประเทศไทย
5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
5.4 เป็ นตราสารทีอยูใ่ นระบบ
organized market หรือเทียบเท่า
6 ทรัพย์สนิ ดังนี 
6.1 ตราสารทุนทีจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทัว ไปของ SET หรื อ
ของตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสาร
ทุนทีผ้ อู อกตราสารอยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มี
การเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซื อ
ขายใน SET หรื อในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนทีออกโดยบริษทั ที
จัดตังขึ
 นไม่วา่ ตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ ซึง หุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทัว ไปของ SET หรื อของ
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษทั ที
อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที
อาจทําให้ มีการเพิกถอนหุ้นออก
จากการซื อขายใน SET หรื อใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นทีอยูใ่ นระหว่าง IPO เพือ
การจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้ วน
ดังนี 
6.4.1 เป็ นตราสารหนี  หรื อ ตราสาร
กึงหนี กึง ทุน(เฉพาะกองทุน
LHMSFL LHIP LHSMART
LHPROP-I LHTPROPRMF
LHJAP-E LHSMART-LTF และ
LHPROP-A เพิมตราสารศุกกู )
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ
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ไม่เกินอัตราดังนี  แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 15% หรือ
--เฉพาะกองทุน LHPROPI LHPROP-A และ
LHJAP-E เพิม ข้ อความ
ดังนี -(หรื อไม่เกิน 10% เมือเป็ น
การลงทุนในต่างประเทศหรื อ
ผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลําเนา
อยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national
scale ตามทีสํานักงาน
กําหนด)
หรื อ
(2) นํ าหนักของทรัพย์สนิ ที
ลงทุนใน benchmark +
5%

หัวข้ อ

ข้ อมูลเดิม

ข้ อมูลใหม่
investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารทีผ้ อู อกจัดตัง
ขึ นตามกฎหมายไทยและเสนอขาย
ตราสารนันในต่
 างประเทศ หรื อผู้
ออกจัดตังขึ
 นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ
ธพ. ต่างประเทศทีได้ รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศ
ไทย)
6.4.4 เป็ นตราสารทีอยู่ในระบบ
ของ organized market หรื อ
เทียบเท่า
6.5 ตราสาร Basel III ทีมี credit
rating อยู่ในระดับ investment
grade และอยู่ในระบบของ
organized market หรือเทียบเท่า
6.6 DW ทีมี issuer rating อยู่ใน
ระดับ investment grade
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย
property ดังนี 
6.7.1 หน่วย infra หรื อหน่วย
property ทีจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทัว ไปของ SET หรื อของ
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวทีอยูร่ ะหว่างดําเนินการ
แก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิก
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อ
ขายใน SET
หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.7.2 หน่วย infra หรื อหน่วย
property ทีอยูใ่ นระหว่าง IPO เพือ
การจดทะเบียนซื อขายตาม 6.7.1
6.8 ธุรกรรมดังนี  ทีค่สู ญ
ั ญามี
credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
6.8.1 reverse repo
6.8.2 OTC derivatives (ใส่
ทุกกองทุนยกเว้ นกองทุน LHEQD)
7 ทรัพย์สนิ อืนนอกเหนือจากทีระบุใน ไม่เกิน 5%
ข้ อ 1 - ข้ อ 6 (SIP)
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ส่ วนที8 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที8คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ประเภททรั พย์ สิน
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุก ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง
ข้ อ

บริษทั ทีอยู่ในกลุม่ กิจการเดียวกัน

ดังนี แล้ วแต่อตั ราใดจะ

หรือการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรม สูงกว่า
(1) 25% หรือ
ทางการเงินกับบริษทั ดังกล่าว
(2) นํ าหนักของทรัพย์สนิ
ทีลงทุนใน benchmark
+ 10%
หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในderivatives on organized exchange ไม่มี
ข้ อกําหนดเกียวกับ group limit ของคู่สญ
ั ญา
ส่ วนที8 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที8คํานวณตามประเภททรั พย์ สิน
(product limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก B/E หรื อ P/N ทีนติ ิบคุ คลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาใน
ต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว)
เป็ นผู้ออก ผู้สงั จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญา
ดังนี 
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินทีมี
กฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
 น
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่
อาศัย
(ไม่รวมถึงเงินฝากหรื อตราสาร
เทียบเท่าเงินฝากทีมีวตั ถุประสงค์
เพือการดําเนินงานของกองทุน และ
ทรัพย์สนิ ทีกองทุนได้ รับโอน
กรรมสิทธิมาจากคู่สญ
ั ญาตาม
reverse repo หรื อ securities
lending หรื อ derivatives)
2 ทรัพย์สนิ ดังนี 
2.1 B/E หรื อ P/N ทีมีเงือนไขห้ าม
เปลียนมือแต่กองทุนได้ ดําเนินการ
ให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องใน
ตราสารได้ ตามวิธีการทีกฎหมาย
กําหนด หรื อมีเงือนไขให้ กองทุน

ข้ อ
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อัตราส่ วน (% ของ NAV)
- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน
45% เฉลียในรอบปี บัญชี
(หรื อในรอบอายุกองทุน
สําหรับกองทุนทีมีอายุ
โครงการ <1 ปี )
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั
กองทุนทีอายุโครงการหรื อ
อายุสญ
ั ญาคงเหลือ <6
เดือน ทังนี
 เฉพาะกองทุนทีมี
อายุทงโครงการหรื
ั
ออายุทงั 
สัญญา >1 ปี

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน
25%
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3
4
5

6
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สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่า
เงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน
2.3total SIP ตามข้ อ 5 ของส่วนนี 
(ข้ อนี ไม่ใช้ กบั การลงทุนของ
กองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy &
hold ทีลงทุนใน B/E P/N เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมี
อายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบ
การลงทุนของกองทุน หรื อมีการ
ลงทุนใน derivatives เพือให้
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีอายุสอดคล้ อง
กับอายุกองทุน)
reverse repo
ไม่เกิน 25%
securities lending
ไม่เกิน 25%
ตราสารดังนี  (total SIP)
ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน
5.1 ตราสารทีไม่ได้ จดทะเบียนเป็ น 15%
หลักทรัพย์ซื อขายใน SET และใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
5.2 ตราสารทีไม่ได้ ซื อขายอยูใ่ น
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทัว ไปของ SET และของตลาด
ซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
5.3 ตราสารทีซื อขายในกระดานซื อ
ขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว ไป
ซึง อยู่ระหว่างแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มี
การเพิกถอนตราสารดังกล่าวออก
จากการซื อขายใน SET หรื อใน
ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
5.4 ตราสารหนี  ตราสารกึงหนี กึง
ทุน หรื อตราสาร Basel III (เฉพาะ
กองทุน LHMSFL LHIP
LHSMART LHPROP-I
LHTPROPRMF LHJAP-E
LHSMART-LTF และ LHPROP-A
เพิม ตราสารศุกกู ) ทีไม่ได้ อยูใ่ น
ระบบของ organized market
หรือเทียบเท่า แต่ไม่รวม B/E และ
P/N
derivatives ดังนี  –ระบุทกุ กองยกเว้ น LHEQD-6.1 hedging limit : ไม่เกินมูลค่าความเสียงทีมีอยู่
การเข้ าทําธุรกรรม
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derivatives ทีมี
วัตถุประสงค์เพือ
การลดความเสียง
-เฉพาะกองทุน
LHGROWTH6.2 non-hedging
limit :
การเข้ าทําธุรกรรม
derivatives ที
มิใช่เพือการ
ลดความเสียง

global
exposure limit
6.2.1 กรณี
กองทุนไม่ มีการ
ลงทุนแบบ
ซับซ้ อน1
จํากัด net
exposure ที
เกิดจากการ
ลงทุนใน
derivatives
โดยต้ องไม่เกิน
100% ของ
NAV

เหตุผล

OTC derivatives
limit
ไม่เกิน 25% ของ
NAV
(ไม่ใช้ กบั การลงทุน
ของกองทุนดังนี 
(1) กองทุนรวมปิ ด
(2) กองทุน buy &
hold
(3) กองทุนทีมีการ
บริหารจัดการเพือ
ไม่ให้ มคี วามเสียง
ด้ านสภาพคล่อง
เช่น ได้ จดั ให้ มี
ข้ อตกลงกับคู่สญ
ั ญา
ในการล้ างฐานะของ
สัญญาได้ ทกุ ขณะ
ตามราคายุติธรรม
(fair value))

--เฉพาะกองทุน LHFLRMF LHFL LHMSFL LHEQD LHGROWTH และ
LHJAP-E เพิมเติมอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สนิ
(product limit) ดังนี -ข้ อ
ประเภททรั พย์ สิน
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1 หน่วย property
ไม่เกิน 15%
2 หน่วย CIS
ไม่เกิน 20%
--เฉพาะกองทุน LHIP เพิม เติมอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภท
ทรัพย์สนิ (product limit) ดังนี -ข้ อ
ประเภททรั พย์ สิน
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1 ตราสารทุน
ไม่เกิน 80%
2 หน่วย property
ไม่เกิน 80%
3 หน่วย Infra
ไม่เกิน 80%

1,

รายละเอียดของการคํานวณ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานประกาศกําหนด
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ส่ วนที8 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที8คํานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที8
ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ
1

2

ประเภททรั พย์ สิน
หุ้นของบริษทั รายใดรายหนึง

ตราสารหนี  ตราสารกึงหนี กึงทุน
และ ตราสาร Basel III (เฉพาะ
กองทุน LHMSFL LHIP
LHSMART LHPROP-I
LHTPROPRMF LHJAP-E
LHSMART-LTF และ LHPROPA เพิมตราสารศุกกู ) ของผู้ออก
รายใดรายหนึง ไม่รวมถึงตราสาร
หนี ภาครัฐไทยหรื อตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

3

อัตราส่ วน
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้ การ
จัดการของบริษทั จัดการต้ องมี
จํานวนหุ้นของบริษทั รวมกัน
<25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทังหมดของบริ

ษทั นัน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
หนี สินรวม (total liability) ของ
ผู้ออกรายนัน (ตามทีเปิ ดเผย
ไว้ ในงบการเงินล่าสุด)
หมายเหตุ: มูลค่าหนี สินรวม
(total liability) ไม่ให้ นบั รวม
รายการเจ้ าหนี การค้ า รายได้
รับล่วงหน้ า ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
และหนี สินของเจ้ าหนี ทีมี
ความเกียวข้ องกับบริษัท เช่น
เงินกู้ยืมจากกิจการทีเกียวข้ อง
กัน เป็ นต้ น
ไม่เกิน 25% ของจํานวน

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุน
หนึง
หน่วย CIS ทัง หมดของ MF

หรื อกองทุน CIS ต่างประเทศที
ออกหน่วยนันเว้
 นแต่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน โดย
ต้ องเป็ นหน่วย CIS ของ
กองทุนทีจดั ตังขึ
 นใหม่ทีมี
ขนาดเล็ก และมีการเสนอขาย
ต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
4

5

หน่วย infra ของกองทุนใด

ไม่เกิน 25% ของจํานวน

กองทุนหนึง

หน่วย infra ทังหมดของ

กองทุน infra ทีออกหน่วยนัน
ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย
property ทังหมดของกองทุ

น
property ทีออกหน่วยนัน

หน่วย property ของกองทุนใด
กองทุนหนึง

ส่ วนที8 5 : การดําเนินการเมื8อทรั พย์ สนิ ที8ลงทุนขาดคุณสมบัตหิ รื อการลงทุน
ไม่ เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุน
1. ในกรณีทีกองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด แต่ต่อมา
ทรัพย์สนิ ทีลงทุนมีคณ
ุ สมบัตทิ ีเปลียนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้ ขาดคุณสมบัตใิ น
การเป็ นทรัพย์สนิ ทีกองทุนสามารถลงทุนได้ อีกต่อไปบริษทั จัดการจะ
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ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับชือ จํานวน อัตราส่วนการ
ลงทุนและวันทีทรัพย์สนิ ขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
รวมทังจั
 ดส่งต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันทีเกิดกรณี
ดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ ทีบริษทั จัดการ
(2)จําหน่ายทรัพย์สนิ ทีขาดคุณสมบัตภิ ายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์
ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ ไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วนั ทีทรัพย์สนิ นันขาด

คุณสมบัติ เว้ นแต่เป็ นกรณีตามข้ อ 4.
(3) เมือบริ ษทั จัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สนิ ทีขาดคุณสมบัติ หรื อทรัพย์สนิ
ทีขาดคุณสมบัติมีคณ
ุ สมบัติเปลียนแปลงไปจนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที
กําหนดแล้ ว บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานข้ อมูลเกียวกับชือ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันทีได้ จําหน่ายทรัพย์สนิ นัน
ออกไปหรื อวันทีทรัพย์สนิ มีการเปลียนแปลงคุณสมบัติ แล้ วแต่กรณี และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน รวมทังจั
 ดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัด
จากวันทีเกิดกรณีดงั กล่าว
2. ในกรณีทีทรัพย์สนิ ในขณะทีกองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนทีกําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็ น
เวลา 5 วันทําการติดต่อกันโดยมิได้ เกิดจากการลงทุนเพิม บริษทั จัดการจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการ
ลงทุนและวันทีการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงาน
ต่อสํานักงาน รวมทังจั
 ดส่งต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวัน
ทําการสุดท้ ายของระยะเวลา 5 วันทําการดังกล่าวตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ ทีบริษทั จัดการ
(2)ไม่ลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สนิ ทีเกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถ
แก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนด
(3) แก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดภายในโอกาสแรกโดย
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ ไม่เกินระยะเวลาดังนี  เว้ นแต่เป็ น
กรณีตามข้ อ 4.
(ก) 30 วันนับแต่วนั สิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทีไม่เป็ นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนทีค ํานวณตามประเภททรัพย์สนิ สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝากตัวz แลกเงินหรื อตัวz สัญญาใช้ เงิน
(ข) 90 วันนับแต่วนั สุดท้ ายของระยะเวลา 5 วันทําการดังกล่าว สําหรับกรณี
อืนใดนอกเหนือจากกรณีตาม (ก)เว้ นแต่กรณีเป็ นกองทุนรวมตลาดเงิน
บริษทั จัดการจะดําเนินการแก้ ไขภายใน 30 วันนับแต่วนั สุดท้ ายของ
ระยะเวลา 5 วันทําการดังกล่าว
(4) เมือบริ ษทั จัดการสามารถแก้ ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที
กําหนดแล้ ว บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานข้ อมูลเกียวกับชือ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวรวมถึงวันทีสามารถแก้ ไขให้ เป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนแล้ วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทัง
จัดส่งต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันทีมีการแก้ ไขจน
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนัน
(5) ในกรณีทีกองทุนมีห้ นุ ของบริษทั ใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
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ทีคํานวณตามความมีสว่ นได้ เสียในกิจการทีลงทุน (concentration limit)
ตามทีกําหนดในอัตราส่วนการลงทุนนี  นอกจากการปฏิบตั ติ าม(1) (2) (3)
และ (4) แล้ ว บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(ก) งดเว้ นการใช้ สทิ ธิออกเสียงในหุ้นจํานวนทีเกินอัตราส่วนการลงทุน เว้ น
แต่กรณี จําเป็ นและสมควรโดยได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรื อลดการมีอํานาจควบคุม หรื อยืนคําขอผ่อนผัน
การทําคําเสนอซื อ ในกรณีทีทรัพย์สนิ เป็ นหุ้นของบริษทั จดทะเบียน และการ
ได้ มาซึง หุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็ นผลให้ กองทุนได้ มาหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริษทั นันจนถึ

งหรื อข้ ามจุดทีต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีทีกองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดแต่
ต่อมามีกรณีดงั ต่อไปนี  จนเป็ นเหตุให้ ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามข้ อ 2. โดยอนุโลม
(1) กรณีทีกองทุนมีการลงทุนหรือได้ สทิ ธิจากการเป็ นผู้ถือหลักทรัพย์ตาม
สัดส่วนทีมีอยูเ่ ดิมนัน
(2) กรณีทีกองทุนได้ รับทรัพย์สนิ มาจากการบริจาค
4. ในกรณีทีมีเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุจําเป็ นอืนใดทําให้ บริษัทจัดการไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ ไขเพือให้ การลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้ อ 1.(2)
หรื อข้ อ 2.(3) หรื อบริษทั จัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็ นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษทั จัดการอาจใช้ ดลุ ยพินจิ ดําเนินการตามความ
เหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ และจะส่งรายงาน
เกียวกับการดําเนินการของบริษทั จัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที
ต้ องแก้ ไขให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทังนี
 ในการจัดส่งรายงานให้ กบั ผู้ถือ
หน่วยลงทุนบริษทั จัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่ บนเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
ส่ วนที8 6 : การดําเนินการเมื8อการลงทุนไม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่ งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีทีกองทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการต้ องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกียวกับการลงทุนทีไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
พร้ อมทังเหตุ
 ผลทีทําให้ มีการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงานรวมทังจั
 ดส่งต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายในวันทําการ
ถัดจากวันทีไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ ทีบริ ษทั จัดการ
(2) ดําเนินการแก้ ไขให้ สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบาย
การลงทุน หรื อดําเนินการเปลียนแปลงประเภทของกองทุน ทังนี
  ตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้ อ 2.
2. ในกรณีทีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษทั จัดการจะดําเนินการแก้ ไขสัดส่วน
การลงทุนของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วัน
นับแต่วนั ทีสดั ส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
เว้ นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เปลียนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง บริษทั จัดการจะ
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จัดให้ มีวธิ ีการในการให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมในการทีจะออกจาก
กองทุนรวมก่อนทีการเปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้ บงั คับ
โดยวิธีการดังกล่าวมีระยะเวลาเพียงพอและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รวมทังเมื
 อได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ ว
บริษทั จัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลียนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้ บงั คับ และ
ในกรณีทีครบกําหนด 90 วันนับแต่วนั ทีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้ บงั คับ
บริษทั จัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนันเพิ
 มเติม
--เฉพาะกองทุน LHMM-ส่ วนที8 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที8คํานวณตามผู้ออกทรั พย์ สินหรื อ
คู่สัญญา (single entity limit)
ตอนที8 1.1 : อัตราส่ วนการลงทุนสําหรั บกองทุนทั8วไป
ข้ อ
ประเภททรั พย์ สิน
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จํากัดอัตราส่วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณี มี credit rating อยู่ใน 2
ไม่จํากัดอัตราส่วน
อันดับแรกขึ นไป
2.2 กรณี มี credit rating อยู่ในระดับ ไม่เกิน 35%
investment grade
แต่ตํากว่า 2 อันดับแรก
3 หน่วย CIS ทีเป็ นกองทุนรวมตลาด
ไม่เกิน 10%
เงิน.ในประเทศ
หน่วย CIS ทีเป็ นกองทุนรวมตลาด
ไม่เกิน 10%
เงินต่างประเทศ
4 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่เกิน 15% (หรื อไม่
(ไม่รวมเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่า เกิน 10% เมือเป็ นการ
เงินฝากทีมีวตั ถุประสงค์เพือการ
ลงทุนในต่างประเทศ
ดําเนินงานของกองทุน)
หรื อผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่
ต่างประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating
แบบ national scale)
5 ตราสารหรื อสัญญาดังนี 
ไม่เกินอัตราดังนี 
5.1 ตราสารหนี ทีอยูใ่ นระบบของ
แล้ วแต่อตั ราใดจะสูง
organized market หรื อเทียบเท่า
กว่า
5.2 reverse repo
(1) 10% หรื อ
5.3 OTC derivatives
(2) นํ าหนักของ
ทรัพย์สนิ ทีลงทุน
ใน benchmark + 5%
6 ตราสารอืนใดนอกจากข้ อ 1 -ข้ อ 5
ไม่เกิน 5%
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ส่ วนที8 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที8คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้ อ
ประเภททรั พย์ สิน
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง
ดังนี  แล้ วแต่อตั ราใดจะ
ทุกบริษัททีอยู่ในกลุม่ กิจการ
สูงกว่า
เดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญา
(1) 25% หรือ
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริ ษทั
(2)นํ าหนักของทรัพย์สนิ
ดังกล่าว
ทีลงทุนใน benchmark
+ 10%
หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในderivatives on organized exchange ไม่มี
ข้ อกําหนดเกียวกับ group limit ของคู่สญ
ั ญา
ส่ วนที8 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที8คํานวณตามประเภททรั พย์ สิน
(product limit)
ข้ อ
1

ประเภททรั พย์ สิน
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก - ทุกประเภทรวมกันไม่
B/E หรื อ P/N ทีนติ ิบคุ คลตามกฎหมาย เกิน 45% เฉลียในรอบปี
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
บัญชี (หรือในรอบอายุ
ของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั กองทุนสําหรับกองทุนทีมี
จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญา ดังนี 
อายุโครงการ <1 ปี )
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินทีมี - อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั
กฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
 น
กองทุนทีอายุโครงการ
1.2 ธพ.
หรื ออายุสญ
ั ญาคงเหลือ
1.3 บง.
<6 เดือน ทังนี
 เฉพาะ
1.4 บค.
กองทุนทีมีอายุ
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่
ทังโครงการหรื

ออายุทงั 
อาศัย
สัญญา >1 ปี
(ไม่รวมถึงเงินฝากหรื อตราสาร
เทียบเท่าเงินฝากทีมีวตั ถุประสงค์เพือ
การดําเนินงานของกองทุน และ
ทรัพย์สนิ ทีกองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิ
มาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo
หรื อ securities lending หรื อ
derivatives)
ทรัพย์สนิ ดังนี 
ทุกประเภทรวมกันไม่
2.1 B/E หรื อ P/N ทีมีเงือนไขห้ าม
เกิน 25%
เปลียนมือแต่กองทุนได้ ดําเนินการให้
มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสาร
ได้ ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรื อ
มีเงือนไขให้ กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12

2
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เดือน
2.3total SIP ตามข้ อ 5 ของส่วนนี 
(ข้ อนี ไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุน
รวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที
ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรื อตรา
สารเทียบเท่าเงินฝากทีมีอายุไม่เกิน
อายุกองทุน หรื อรอบการลงทุนของ
กองทุน หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพือให้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
มีอายุสอดคล้ องกับอายุกองทุน)
reverse repo
securities lending
ตราสารดังนี  (total SIP)
5.1 ตราสารหนี ทีไม่ได้ อยูใ่ นระบบของ
organized market หรื อเทียบเท่า
แต่ไม่รวม B/E และ P/N
หน่วย CIS ทีเป็ นกองทุนรวมตลาดเงิน
ในประเทศ
derivatives ดังนี 
7.1 hedging limit :
การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ทีมี
วัตถุประสงค์เพือการลดความเสียง

3
4
5

6
7

เหตุผล

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
ทุกประเภทรวมกันไม่
เกิน 15%

ไม่เกิน 20%

ไม่เกินมูลค่า
ความเสียงทีมี
อยู่

ส่ วนที8 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที8คํานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที8
ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ
ประเภททรั พย์ สิน
อัตราส่ วน
1 ตราสารหนี ของผู้ออกรายใดรายหนึง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทยหรื อ หนี สินรวม (total liability)
ตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ)
ของผู้ออกรายนัน (ตามที
เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงิน
ล่าสุด)
หมายเหตุ: มูลค่าหนี สิน
รวม (total liability) ไม่ให้
นับรวมรายการเจ้ าหนี 
การค้ า รายได้ รบั ล่วงหน้ า
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย และ
หนี สินของเจ้ าหนี ทีมี
ความเกียวข้ องกับบริษทั
เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ทีเกียวข้ องกัน เป็ นต้ น
2 หน่วย CIS ทีเป็ นกองทุนรวมตลาดเงิน ไม่เกิน 25% ของจํานวน
ของกองทุนใดกองทุนหนึง
หน่วย CIS ทีเป็ นกองทุน
รวมตลาดเงินทังหมด
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ของ MF หรื อกองทุน CIS
ทีเป็ นกองทุนรวมตลาด
เงินต่างประเทศทีออก
หน่วยนันเว้
 นแต่ได้ รับ
ความเห็นชอบจาก
สํานักงาน โดยต้ องเป็ น
หน่วย CIS ทีเป็ นกองทุน
รวมตลาดเงินของกองทุน
ทีจดั ตังขึ
 นใหม่ทีมีขนาด
เล็ก และมีการเสนอขาย
ต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

ส่ วนที8 5 : การดําเนินการเมื8อการลงทุนไม่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ท8 ี
กําหนด
ในกรณีทีบริษทั จัดการได้ ลงทุนในทรัพย์สนิ เพือกองทุนรวมตลาดเงิน โดยมี
อายุเฉลียของทรัพย์สนิ ทีลงทุนซึง ได้ จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล
ไม่เกินกว่า92 วันตามทีสํานักงานกําหนด แต่ต่อมาอายุเฉลียของทรัพย์สนิ ที
ลงทุนดังกล่าวไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดดังกล่าวติดต่อกันเป็ น
ระยะเวลา 5 วันทําการโดยไม่ได้ เกิดจากการลงทุนเพิมให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลียของทรัพย์สนิ ทีลงทุนดังกล่าวของกองทุน
รวม และสาเหตุทีไม่สามารถดํารงอายุเฉลียของทรัพย์สนิ ทีลงทุนดังกล่าว
ตามทีกําหนดรวมทังจั
 ดส่งต่อสํานักงานและผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมภายในวันทําการถัดจากวันสุดท้ ายของระยะเวลา 5 วันทําการดังกล่าว
ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ทีบริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ ไขให้ อายุเฉลียของทรัพย์สนิ ทีลงทุนดังกล่าว ณ ขณะใด
ขณะหนึง เหลือไม่เกิน 92 วัน ภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วนั สุดท้ ายของระยะเวลา 5 วัน
ทําการดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นกรณีตามวรรคหนึง (2) วรรคสอง
ในกรณีทีมีเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุจําเป็ นอืน ใดทําให้ บริษัทจัดการไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ ไขเพือให้ การลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในวรรคหนึง
(2) วรรคหนึง หรือบริ ษทั จัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็ นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษทั จัดการสามารถใช้ ดลุ ยพินิจดําเนินการตาม
ความเหมาะสมได้ โดยต้ องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ และต้ อง
ส่งรายงานเกียวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อนครบ
ระยะเวลาทีต้องแก้ ไขให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทังนี
  ในการจัดส่ง
รายงานดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษทั จัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้
(3)จัดทํารายงานเมือบริษทั จัดการสามารถแก้ ไขอายุเฉลียของทรัพย์สนิ ที
ลงทุนดังกล่าวได้ โดยให้ ระบุอายุเฉลียของทรัพย์สนิ ทีลงทุนดังกล่าวของ
กองทุนรวมและวันทีสามารถแก้ ไขได้ และดําเนินการตามวรรคหนึง (1) โดย
อนุโลม
ในระหว่างทีบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ ไขอายุเฉลียของทรัพย์สนิ ทีลงทุน
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ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามทีกําหนด ให้ บริษทั จัดการปฏิบตั ิให้ ครบถ้ วนดังต่อไปนี 
ทังนี
  โดยไม่ต้องคํานึงว่าระยะเวลาตามวรรคหนึง (2) ได้ ลว่ งพ้ นไปแล้ วหรื อไม่
1.จัดทํารายงานเมืออายุเฉลียของทรัพย์สนิ ทีลงทุนดังกล่าว ณ ขณะใด
ขณะหนึง เกินกว่า 4 เดือน และทุกครัง ทีเพิม ขึ นเกิน 1 เดือน ตามลําดับ โดย
รายงานดังกล่าวให้ มีสาระสําคัญตามวรรคหนึง (1) โดยอนุโลม
2. ดําเนินการตามวรรคหนึง (1) โดยอนุโลม
ส่ วนที8 6 : การดําเนินการเมื8อทรั พย์ สินที8ลงทุนขาดคุณสมบัตหิ รื อการลงทุน
ไม่ เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุน
1. ในกรณีทีกองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด แต่ต่อมา
ทรัพย์สนิ ทีลงทุนมีคณ
ุ สมบัตทิ ีเปลียนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้ ขาดคุณสมบัตใิ น
การเป็ นทรัพย์สนิ ทีกองทุนสามารถลงทุนได้ อีกต่อไปบริษทั จัดการจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับชือ จํานวน อัตราส่วนการ
ลงทุนและวันทีทรัพย์สนิ ขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
รวมทังจั
 ดส่งต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันทีเกิดกรณี
ดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ ทีบริษทั จัดการ
(2)จําหน่ายทรัพย์สนิ ทีขาดคุณสมบัตภิ ายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์
ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ ไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วนั ทีทรัพย์สนิ นันขาด

คุณสมบัติ เว้ นแต่เป็ นกรณีตามข้ อ 4.
(3) เมือบริ ษทั จัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สนิ ทีขาดคุณสมบัติ หรื อทรัพย์สนิ
ทีขาดคุณสมบัติมีคณ
ุ สมบัตเิ ปลียนแปลงไปจนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที
กําหนดแล้ ว บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานข้ อมูลเกียวกับชือ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันทีได้ จําหน่ายทรัพย์สนิ นัน
ออกไปหรื อวันทีทรัพย์สนิ มีการเปลียนแปลงคุณสมบัติ แล้ วแต่กรณี และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน รวมทังจั
 ดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัด
จากวันทีเกิดกรณีดงั กล่าว
2. ในกรณีทีทรัพย์สนิ ในขณะทีกองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนทีกําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็ น
เวลา 5 วันทําการติดต่อกันโดยมิได้ เกิดจากการลงทุนเพิม บริษทั จัดการจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการ
ลงทุนและวันทีการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงาน
ต่อสํานักงาน รวมทังจั
 ดส่งต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวัน
ทําการสุดท้ ายของระยะเวลา 5 วันทําการดังกล่าวตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ ทีบริษทั จัดการ
(2)ไม่ลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สนิ ทีเกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถ
แก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนด
(3) แก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดภายในโอกาสแรกโดย
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ ไม่เกินระยะเวลาดังนี  เว้ นแต่เป็ น
กรณีตามข้ อ 4.
(ก) 30 วันนับแต่วนั สิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทีไม่เป็ นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนทีค ํานวณตามประเภททรัพย์สนิ สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝากตัวz แลกเงินหรื อตัวz สัญญาใช้ เงิน
(ข) 90 วันนับแต่วนั สุดท้ ายของระยะเวลา 5 วันทําการดังกล่าว สําหรับกรณี
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ข้ อมูลใหม่
อืนใดนอกเหนือจากกรณีตาม (ก)เว้ นแต่กรณีเป็ นกองทุนรวมตลาดเงิน
บริษทั จัดการจะดําเนินการแก้ ไขภายใน 30 วันนับแต่วนั สุดท้ ายของ
ระยะเวลา 5 วันทําการดังกล่าว
(4) เมือบริ ษทั จัดการสามารถแก้ ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที
กําหนดแล้ ว บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานข้ อมูลเกียวกับชือ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวรวมถึงวันทีสามารถแก้ ไขให้ เป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนแล้ วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทัง
จัดส่งต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันทีมีการแก้ ไขจน
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนัน
(5) ในกรณีทีกองทุนมีห้ นุ ของบริษทั ใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ทีคํานวณตามความมีสว่ นได้ เสียในกิจการทีลงทุน (concentration limit)
ตามทีกําหนดในอัตราส่วนการลงทุนนี  นอกจากการปฏิบตั ติ าม(1) (2) (3)
และ (4) แล้ ว บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(ก) งดเว้ นการใช้ สทิ ธิออกเสียงในหุ้นจํานวนทีเกินอัตราส่วนการลงทุน เว้ น
แต่กรณี จําเป็ นและสมควรโดยได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรื อลดการมีอํานาจควบคุม หรื อยืนคําขอผ่อนผัน
การทําคําเสนอซื อ ในกรณีทีทรัพย์สนิ เป็ นหุ้นของบริษทั จดทะเบียน และการ
ได้ มาซึง หุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็ นผลให้ กองทุนได้ มาหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริษทั นันจนถึ

งหรื อข้ ามจุดทีต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีทีกองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดแต่
ต่อมามีกรณีดงั ต่อไปนี  จนเป็ นเหตุให้ ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามข้ อ 2. โดยอนุโลม
(1) กรณีทีกองทุนมีการลงทุนหรือได้ สทิ ธิจากการเป็ นผู้ถือหลักทรัพย์ตาม
สัดส่วนทีมีอยูเ่ ดิมนัน
(2) กรณีทีกองทุนได้ รับทรัพย์สนิ มาจากการบริจาค
4. ในกรณีทีมีเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุจําเป็ นอืนใดทําให้ บริษัทจัดการไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ ไขเพือให้ การลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้ อ 1.(2)
หรื อข้ อ 2.(3) หรื อบริษทั จัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็ นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษทั จัดการอาจใช้ ดลุ ยพินจิ ดําเนินการตามความ
เหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ และจะส่งรายงาน
เกียวกับการดําเนินการของบริษทั จัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที
ต้ องแก้ ไขให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทังนี
 ในการจัดส่งรายงานให้ กบั ผู้ถือ
หน่วยลงทุนบริษทั จัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่ บนเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
ส่ วนที8 7 : การดําเนินการเมื8อการลงทุนไม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่ งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีทีกองทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการต้ องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกียวกับการลงทุนทีไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
พร้ อมทังเหตุ
 ผลทีทําให้ มีการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงานรวมทังจั
 ดส่งต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายในวันทําการ
ถัดจากวันทีไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ ทีบริ ษทั จัดการ
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20. ข้ อกําหนดอืน ๆ
--ยกเว้ นกองทุน
LHIP LHSMART
LHPROP-A และ
LHSMART-LTF-ส่ วนข้ อผูกพัน
หัวข้ อ

ตัดหัวข้ อย่อย “ตัวชี วัดของกองทุน” จากข้ อ 20.

1. บริษัทจัดการ

(5) การดําเนินการอืน ๆ
(5.3) จัดทํารายงานทุกรอบปี บัญชี...................

ข้ อมูลใหม่

(2) ดําเนินการแก้ ไขให้ สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบาย
การลงทุน หรื อดําเนินการเปลียนแปลงประเภทของกองทุน ทังนี
  ตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้ อ 2.
2. ในกรณีทีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษทั จัดการจะดําเนินการแก้ ไขสัดส่วน
การลงทุนของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่
วันทีสดั ส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้ นแต่
บริษทั จัดการจะได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เปลียนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง บริษทั จัดการ
จะจัดให้ มีวธิ ีการในการให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมในการทีจะออกจาก
กองทุนรวมก่อนทีการเปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้ บงั คับ
โดยวิธีการดังกล่าวมีระยะเวลาเพียงพอและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รวมทังเมื
 อได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ ว
บริษทั จัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลียนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้ บงั คับ
และในกรณีทีครบกําหนด 90 วันนับแต่วนั ทีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุน แต่การเปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผล
ใช้ บงั คับ บริษทั จัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนันเพิ
 มเติม
ย้ ายหัวข้ อย่อย “ตัวชี วัดของกองทุน” ไปอยู่ข้อ 3.9
ย้ ายหัวข้ อตามรู ปแบบ
ของระบบ OFAM

ข้ อมูลเดิม

(5.4) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน.........

เหตุผล

ข้ อมูลใหม่

เหตุผล

(5) การดําเนินการอืน ๆ
(5.3) จัดทํารายงานทุกรอบปี บัญชี...................
เพิม ข้ อความ
ทังนี
  บริษทั จัดการสงวนสิทธิทีจะเผยแพร่รายงานทุกรอบปี บัญชีเพือแสดง
ข้ อมูลเกียวกับกองทุนของรอบปี บัญชีดงั กล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
http://www.lhfund.co.th และ/หรื อช่องทางอืนใดทีสํานักงานประกาศ
กําหนดเพิม เติมในอนาคต และให้ ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ ว โดยบริษทั จัดการจะประกาศให้ ทราบล่วงหน้ า
(5.4) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน.........
เพิม ข้ อความ
ทังนี
  บริษทั จัดการสงวนสิทธิทีจะเผยแพร่รายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน
ของรอบปี บัญชีหรื อปี ปฏิทนิ เพือแสดงข้ อมูลเกียวกับกองทุนของรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนนัน บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
http://www.lhfund.co.th และ/หรื อช่องทางอืนใดทีสํานักงานประกาศ
กําหนดเพิม เติมในอนาคต และให้ ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ ว โดยบริษทั จัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้ า

เพือให้ เกิดความ
ยืดหยุน่ ในการจัดส่ง
รายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน (ตามประกาศ
สํานักงานกลต. ที สน.
87/2558)
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