
   กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร 2เดือน2 : LHFI2M2R 
กองทุนเปด LHFI2M2R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  

ประเภทกองทุน : กองทุนเปดตราสารแหงหนี้  
                             ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนชวงเวลา 
นโยบายการลงทุน : ตราสารแหงหนี้ภาคเอกชน 
 
ระยะเวลาลงทุน (โดยประมาณ)    :  2 เดือน  
 
ระดับความเส่ียง    : 4 
 
  ตํ่า               สูง 
        
 

 

เสนอขายวันที่ 18 – 26 มิถุนายน 2555 

จุดเดนของกองทุน 
 

§ เปนการลงทุนในประเทศ ที่มีระยะสั้น 
§ ประมาณการผลตอบแทนสูงกวา เม่ือเทียบกับ

กองทุนอื่นที่มีระยะเวลา และนโยบายการลงทุน
ใกลเคียงกัน 
 
 

กองทุนนี้เหมาะกับใคร 
 
§ เหมาะกับผูที่ตองการลงทุนระยะสั้น ในตราสารหนี้   
    ในประเทศ 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง  ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน  เอกสารฉบับน้ีไมใชหนังสือชี้ชวน ผูลงทุนสามารถขอรับหนังสือช้ีชวน และสอบถามขอมูลไดท่ี 
§ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด โทร. 02-286-3484, 02-679-2155  โทรสาร. 02-286-3585, 02-679-2150 หรือเว็บไซต www.lhfund.co.th 
§ ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) โทร. 02-359-0000 ตอ 4701- 8 และสาขาตางๆ ทั่วประเทศ 
§ ตัวแทนขายอ่ืนๆ ที่บริษัทแตงต้ัง 

จํานวนเงินทุนโครงการ     1,000 ลานบาท (บริษัทอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกิน
เงินทุนของโครงการไดไมเกินรอยละ 15 ของเงินทุนโครงการ) 
อายุโครงการ   ไมกําหนด 
ลงทุนคร้ังแรกขั้นต่ํา  5,000 บาท 
ลงทุนคร้ังถัดไป   5,000 บาท 
ขายคืนข้ันตํ่า   1,000 บาท / 100 หนวย 
บริษัทจัดการ/นายทะเบียน  บลจ. แลนด แอนด เฮาส 
ผูดูแลผลประโยชน  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

 

ชื่อกองทุน            กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหนี ้โรลโอเวอร 2เดือน2 
(LH FIXED INCOME ROLL OVER FUND 2M2) 

 

ผลตอบแทนของกองทุน (% ตอป โดยประมาณ) 
 

ประมาณการผลตอบแทน(ตอป) ของกองทุนเทากับ   2.90 % 
(เทียบเทาดอกเบี้ยจากการฝากเงินกอนหักภาษี  3.41 %) 

 
ซ่ึงคํานวณจากการลงทุนสําหรับรอบระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ดังน้ี 
 

 
         ตราสารและอันดับความนาเช่ือถือ 

ประมาณผลตอบแทนของตราสาร    
        (ขอมูล ณ 11/06/55) 

ประมาณสัดสวน
การลงทุน 

ประมาณผลตอบแทนจากการ
ลงทุน 

 

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงินสถาบันการเงินใน
ประเทศ เชน ธ.ไอซีบีซี(ไทย) (FITCH : AA+)/ 
ธ.ทิสโก (TRIS : A)/  
ธ.ซีไอเอ็มบี(ไทย) (FITCH : AA-)  
ธ.แลนด แอนด เฮาส / ธ.ออมสิน 

 
 

3.10 % 

 
 

41.07 % 

 
 

1.27 % 

 

ตราสารหนีภ้าคเอกชน  เชน บมจ. อยุธยา 
แคปปตอล ออโต ลีส (TRIS : A+) / บมจ. 
อยุธยา ดีเวลลอปเมน ลีสซ่ิง (TRIS : A) / 
บมจ.ควอลิตี ้เฮาส (TRIS : A-) / บมจ.เอเช่ียน 
พร็อพเพอรตี ้ดีเวลลอปเมนท (TRIS : A-) / 
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง ( TRIS : BBB+ ) 
บมจ.บัตรกรุงไทย ( TRIS : BBB+) 
 

 
 

 
3.26 % 

 
 
 

58.93 % 
 

 
 

 
1.92 % 

 

                                                   รวม 100% 3.19 % 

ประมาณการคาใชจายกองทุน (ตอป) 0.19 % 
ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักคาใชจาย (% ตอป) 3.00% 

 

หมายเหตุ 
1) คาใชจายของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไมเกินจากท่ีระบุไวในโครงการ 
2) ตราสารท่ีลงทุน สัดสวนการลงทุน หรือประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกลาว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีท่ีไม

สามารถหาตราสารท่ีจะลงทุนตามท่ีแจงไวได ซึ่งทําใหผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราท่ีประมาณการไว ท้ังนี้บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาลงทุน
ในตราสารหน้ีอื่นๆ ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating) อยูในระดับการลงทุน (Investment Grade) เพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 

http://www.lhfund.co.th


   กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร 2เดือน2 : LHFI2M2R 
วิธีการชําระเงินเพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุน LHFI2M2R (โปรดชําระเงินตั้งแตวันที ่18 - 26 มิ.ย. 2555 เทานั้น ) 

ทานสามารถชําระเงินโดยการโอนเงินไปยัง ช่ือบัญชี  “บลจ. แลนด แอนด เฮาส จํากัด เพื่อจองซ้ือหนวยลงทุน” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน มีดังตอไปนี้ 
ลําดับ ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี 

1 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส สํานักลุมพิน ี 889-1-01361-5 
2 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาอาคารคิวเฮาส ลุมพิน ี 227-3-01446-6 
3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสวนพล ู 064-1-06608-7 
4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคิวเฮาส ลุมพิน ี 539-0-00105-5 
5 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวนพล ู 200-3-03485-3 
6 ธนาคารกรุงไทย สาขาคิวเฮาส ลุมพิน ี 492-6-00046-6 

 

หมายเหตุ: *** วันเสนอขายวันสุดทาย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินคาจองซ้ือเปนเงินโอนหรือเช็ค TR เทานั้นภายในเวลา 15:30 น. *** 
ในกรณีท่ีการส่ังซื้อหนวยลงทุนน้ันมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนของโครงการตามท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อโดยใชหลักการ “จองซื้อกอนได
กอน” ตามวันท่ีไดรับการสั่งซื้อและเงนิคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวน ในกรณีท่ีมีการสั่งซื้อในวันเดียวกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนท่ีสั่งซื้อใหแกผูซื้อ 

โอนเงิน โอนเงินไปยัง 6 ธนาคารดังกลาวขางตน ภายในเวลา 15.30 น . ของ วนัที่ 26 เมษายน 2555 เขตพื้นที่ตางจังหวัด ผูถือหนวยลงทุนเปน
ผูรับภาระคาธรรมเนียมในการโอนเงินคาซื้อ
หนวยลงทุน (ถามี)  

  

เช็ค 
ชําระเงินดวยเช็คธนาคารใดก็ได (Pay in) กอน Clearing ของวันท่ี 25 มิถุนายน 2555 โดยเช็คลงวันที ่25 มิถุนายน 2555 
เขียนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนาม “บลจ. แลนด แอนด เฮาส จํากัด เพื่อจองซ้ือหนวยลงทุน” 

 
หักบัญชีอัตโนมัติ 

หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจากเลขที่บัญชีที่ผูถือหนวยลงทุนไดแจงความประสงคกับบริษัทจัดการ และทางธนาคารไดอนุมัติใหทํารายการหักบัญชี
อัตโนมัติแลว โดยแจงความประสงคภายในเวลา 14.00 น. ของ วันที ่26 มิถุนายน 2555 

 

บัญชรีับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน 
 

บัญชีธนาคารที่เปดในเขตพื้นที ่ บัญชีรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน วันรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน 
 

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สํานักหักบัญชี
กรุงเทพฯ) 

ธ.แลนด แอนด เฮาส/ ธ.ไทยพาณิชย/ ธ.กสิกรไทย/ ธ.กรุงศรีอยุธยา/ ธ.กรุงเทพ/ ธ.กรุงไทย รับเงินคืน (T+1) 
ธนาคารอื่นๆ เช็คเขาบัญชี (T+1) และใชเงินไดหลังเช็ค 

Clearing ตามเวลาของแตละธนาคาร 
บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยนําเงินดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามเลขท่ีบัญชีท่ีระบุไวในคําขอเปดบัญชีกองทุน หรือชําระเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนาม
ของผูถือหนวยลงทุนและสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน หรือดําเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

บัญชีธนาคารที่เปดในเขตพื้นที ่ บัญชีรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน วันรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน 
 

เขตตางจังหวัด ธ.แลนด แอนด เฮาส/ ธ.ไทยพาณิชย/ ธ.กสิกรไทย/ ธ.กรุงศรีอยุธยา รับเงินคืน (T+1) 
ธนาคารอื่นๆ  เช็คเขาบัญชี (T+1) และใชเงินไดหลังเช็ค Clearing ตามเวลาของแตละธนาคาร 

นอกเหนือจาก 4 ธนาคารท่ีกลาวมาขางตนน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยการชําระเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูถือหนวยลงทุนและสงโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียน หรือนําเงินดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามเลขท่ีบัญชีท่ีระบุไวในคําขอเปดบัญชีกองทุน หรือดําเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยผูถือหนวยลงทุนเปนผูรับภาระ
คาธรรมเนียมในการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุน (ถามี) เขาบัญชีของผูถือหนวยลงทุนตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชยกําหนด โดยตัดจายจากจํานวนเงินท่ีจะโอนเขาบัญชีน้ันๆ 



   กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร 2เดือน2 : LHFI2M2R 
สําหรับการรับคําสั่งซื้อ – ขายหนวยลงทุนลวงหนาของกองทุน LHFI2M2R รอบนี้มีกําหนดการดังนี ้

 
 

วันรับคําสั่งซื้อและขายคืนหนวยลงทุนลวงหนา 
 

วันทําการซื้อและขายคืนหนวยลงทุน 
 

วันที่ 18 – 26 มิถุนายน 2555 
 

วันที่ 26 มิถุนายน 2555 
 

1. กรณีที่ตองการลงทุนเพ่ิมเติม  สงคําสั่งซื้อหนวยลงทุนระหวางวันที่ 18 - 26 มิถุนายน 2555 เวลา 8.30 – 15.30 น. โดยในวันที่ 26 มิถุนายน 
2555 บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเฉพาะเงินโอนหรือเช็ค TR เทาน้ัน 

 
2. กรณีที่ตองการลงทุนตอเนื่อง ทานไมตองดําเนินการใดๆ 

 
3. กรณีที่ตองการขายคืนบางสวนหรือทั้งหมด        สงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนระหวางวันที ่ 18 - 26 มิถุนายน 2555 เวลา 8.30 – 15.30 น. โดยในวันที ่ 26 

มิถุนายน 2555 บริษัทขอสงวนสิทธิรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนภายในเวลา 12.00 น. 
สําหรับทานที่สงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะไดรับเงินในวันที ่28 มิถุนายน 2555 เปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากหรือ
สั่งจายเปนเช็คในนามผูถือหนวยลงทุน ตามที่ไดระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุนหรือใบคําขอแกไขขอมูลของผู
ถือหนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี ้ใหเปนไปตามเงื่อนไขการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ 

 
 
 
 
 
 

*** ท้ังน้ีเงื่อนไขดังกลาวขางตนใชเพ่ือการจองซื้อคร้ังน้ีเทาน้ัน *** 


