


 
 

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการของกองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A 

หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
1. ช่ือ ประเภท และอายุ

ของโครงการจัดการ
กองทุนรวม 

1.1 ช่ือโครงการจัดการ (ไทย): 
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A 

1.2 ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ): 
LH PROPERTY PLUS A FUND 

1.3  ช่ือย่อ:LHPROPA 

1.1 ช่ือโครงการจัดการ (ไทย): 
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A 

1.2 ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ): 
LH PROPERTY INFRA FLEXIBLE A FUND  

1.3 ช่ือย่อ : LHPROPIA 
 

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
นโยบายการ
ลงทุน 
 

3.1วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผูล้งทุนที่ต้องการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะ
ยาวในหลักทรัพย์ที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่จด
ทะเบียนทั้งในประเทศไทย ประเทศอื่นในเอเชีย และประเทศ
ออสเตรเลีย ท้ังนี้เพื่อให้ผูล้งทุนมีโอกาสไดร้ับผลตอบแทนจากรายไดท้ี่
สม่ำเสมอจากรายได้ของกองทุนที่ได้รับจากการจา่ยเงินปันผล และ/
หรือมูลคา่ที่เพิ่มข้ึนของหลักทรัพยท์ี่ลงทุน 
 

เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผูล้งทุนที่ต้องการลงทุนระยะปานกลางถึง
ระยะยาวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ทีจ่ดทะเบียนท้ังในประเทศไทย ประเทศอื่นในเอเชีย และประเทศ
ออสเตรเลีย ท้ังนี้เพื่อให้ผูล้งทุนมีโอกาสไดร้ับผลตอบแทนจากรายได้
ที่สม่ำเสมอจากรายได้ของกองทุนที่ได้รับจากการจ่ายเงินปันผล และ/
หรือมูลคา่ที่เพิ่มข้ึนของหลักทรัพยท์ี่ลงทุน 
 

3.3 ประเภทกองทุนตามลักษณะ
พิเศษ : 

- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) 
- กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) 
  Sector ของกองทุน : PF&REIT, PROP 

-  ก อ งทุ น ร ว ม เพื่ อ ก า ร อ อ ม  (Super Savings Fund : SSF) 
 
 

3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะ
พิเศษ : 

• กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF listed securities) 
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสั งหาริมทรัพย์  (Property Sector Fund) ที่ จด
ทะเบียนทั้งในประเทศไทย ประเทศอื่นในเอเชีย และประเทศ
ออสเตรเลีย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะแบ่งสัดส่วนการลงทุนดังนี้ 
1. ลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังต่อไปนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน 
- ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตราสารที่ออกโดย
หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานที่ เป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน

• กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF listed securities) 
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน และ/หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่จด
ทะเบียนทั้งในประเทศไทย ประเทศอื่นในเอเชีย และประเทศ
ออสเตรเลีย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุนและ/หรือ เงิน
ฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดง
สิทธิ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  ท้ังนี้ 

เพื่อเพ่ิมความ
ยืดหยุ่นในการ
ลงทุน 



 
 

ต่างประเทศ 
- หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนใน
ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF)  
- ตราสารอื่นใดท่ีให้สิทธิในการได้มาหรือท่ีมีผลตอบแทนอ้างอิงกับตรา
สารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ 
และ/หรือตราสารข้างต้น 
2. เงินลงทุนส่วนที่ เหลือจาก 1. กองทุนอาจลงทุนในหุ้นกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ตราสารหรือสัญญาทางการเงินท่ีให้สิทธิ
ในการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้นหรือกลุ่ม
หุ้นนั้นๆ  
ส่วนท่ีเหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่ง
หนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหน่วย private 
equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่ระบุไว้
ในโครงการหรือตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุน
ในต่างประเทศได้ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน 

กองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศได้ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

4. รายละเอียดเพิม่เตมิ  
(การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) 

 
รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ ชื่อย่อ 

1.  ชนิดจ่ายเงินปันผล LHPROPA-D  
2.  ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล LHPROPA-DSSF 

3.  ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า LHPROPA-ASSF  
4.  ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การ

บริหารจดัการ 
LHPROPA-L  

5.  ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ LHPROPA-E  

 
รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ ชื่อย่อ 

1.  ชนิดจ่ายเงินปันผล LHPROPIA-D  
2.  ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล LHPROPIA-DSSF 

3.  ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า LHPROPIA-ASSF  
4.  ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การ

บริหารจดัการ 
LHPROPIA-L  

5.  ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ LHPROPIA-E  

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
นโยบายการ
ลงทุน 
 
 

  


