
N/A

N/A

N/A

N/A

3 ป
1

N/A

N/A

N/A -2.98
10 ป

1

N/A 2.13

N/A

5 ป
1

N/A

N/A

LH-THAPE1UI

ดัชนีชี้วัด

การจัดอันดับกองทุน Morningstar

การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

บริหารความเส่ียงดานสภาพคลองได

ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

บริษทัหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด ขอมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

(LH-THAPE1UI)
LH-THAPE1UI

กองทุนเปด แอล เอช ฟนด ไทย ไพรเวทอิควิต้ี 1 หามขายผูลงทุนรายยอย

LH Fund Thai Private Equity 1 Not for retail investor 

ความผันผวนกองทุน

N/A

2.47

ไมมี 

ประมาณ 9 ป

0.51

6 เดือน 1 ป
1

-0.78

N/A

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ป ปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด (
1
%ตอป)

N/A

0.33

N/A

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

วันเริ่มบริหารกองทุน

 27 ธันวาคม 2564

 27 ธันวาคม 2564

 27 ธันวาคม 2564

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 
วันเริ่มตน class 
นโยบายการจายเงินปนผล

อายุกองทุน

ผูจัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล

คุณพิพัฒน พิศณุวงรักษ

ดัชนีชี้วัด

คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน N/A

N/A N/A

N/A N/A N/A

-0.37-0.79

N/Aความผันผวนดัชนีชี้วัด

คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน

N/A
ตั้งแตจัดตั้ง

1

-3.66

N/A

0.50

YTD 3 เดือน

N/A

LH-THAPE1UI

N/A

ความผันผวนกองทุน

ความผันผวนดัชนีชี้วัด N/A N/A N/A N/A

ประเภทกองทุนรวม/กลุมกองทุนรวม
• กองทุนรวมกองทุนรวมทรัพยสินทางเลอืกตางประเทศ/Feeder Fund
• กลุม Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธการลงทุน
• กองทุนมนีโยบายลงทุนในหนวย Private equity โดยไมจํากัดอัตราสวน สามารถมีสัดสวนการลงทุนใน

หนวย Private equity สูงสุดรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
• ชื่อกองทุนหลัก Fullerton Thai Private Equity Fund
• จัดการโดย Fullerton Fund Management Company Ltd.
• มุงหวงัใหผลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุงหวังใหไดรับผลตอบแทนที่

เพ่ิมข้ึนในระยะยาวผาน การเนนการลงทุนใน Private equity ของประเทศไทย
• มีการลงทนุในกองทุนรวมอื่นภายใตบลจ. เดียวกนั (Cross Investing Fund)

-3.16%

-50%

0%

50%

100%

2565

LH-THAPE1UI ดัชนีชี้วัด Peer avg
ดัชนีชี้วัด :
ไมมี
เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการที่มลัีกษณะเฉพาะ เพื่อให
ผลตอบแทนตามที่คาดหวงัตาม ระยะเวลาที่กําหนด จึงไมจาํเปนตอง
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.lhfund.co.th

หามขายผูลงทุนรายยอย (กองทุนรวมสําหรับผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนราย
ใหญพิเศษเทานั้น) กองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรือซับซอน

ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนน้ีในชวงเวลา 9 ปได ดงัน้ัน หากมีปจจัยลบที่สงผลกระทบตอการลงทุน ดังกลาว
ผูลงทนุอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก และกองทุนน้ีไมถูกจํากัดความเสี่ยงดานการลงทุน เชนเดียวกับกองทุนรวมท่ัวไป

จึงเหมาะสมกับผูลงทุนท่ีรับผลขาดทนุในระดับสูงไดเทานั้น
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GOV Bond/

AAA

AA

ต่ํากวา BBB

การโอนหนวย

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก 

สูงสุดไมเกิน 

2.50

ไมมี

ไมมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 

การรับซื้อคืน

เก็บจริง  

ไมมี

คาธรรมเนยีม 

การขาย

คาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย) 

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ไมมี

Unrated

หนวยลงทุน กองทุนเปด แอล เอช พันธบัตร

รัฐบาล ระยะสั้น

80.68%

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

A

BBB

Consumer retail
ไมมี

Food and Beverage

ไมมี

200/รายการ
44.00%

ไมมี

56.00%

การจัดการ 
รวมคาใชจาย 1.188875.00

Tracking Error

N/A

N/A

100.00%

คาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

สูงสุดไมเกิน 

2.50

N/A

เก็บจริง 

T+5ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน* :

สัดสวนประเภททรัพยสินที่ลงทุน 

หนวยลงทุน กองทุนเปด แอล เอช พันธบัตร

รัฐบาล ระยะสั้น

หนวยลงทุน FULLERTON THAI PRIVATE 

EQUITY FUND CLASS A

เงินฝากธนาคาร

อื่นๆ

80.68%

17.82%

1.56%

-0.07% อื่นๆ

หนวยลงทุน FULLERTON THAI PRIVATE 

EQUITY FUND CLASS A

เงินฝากธนาคาร

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
คาธรรมเนยีม 

1.56%

-0.07%

17.82%

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความนาเชื่อถือ (%)

ในประเทศ national international

1.07000

FX Hedging

Yield to Maturity

0.00%

N/A

N/A

0.9976

การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ 

-1.72

N/A

N/A

ผูออกตราสาร 5 อันดับแรก

การจัดสรรการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรม /

THAILAND

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทนุ

Beta

Alpha

Sharpe Ratio

การขายคืนหนวยลงทุน

Maximum Drawdown

Recovering Period

การซื้อหนวยลงทุน

วันทําการซื้อภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : ไมมี บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวย

ลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัท

จัดการ ครั้งสดุทายเม่ือเลิกกองทุน โดยจะโอนผลตอบ

แทนเขาบัญชีเงนิฝากตามที่ไดแจงความประสงคไว

LH-THAPE1UI

ขอมูลเชิงสถิติ
วันทําการขายคืน :

หมายเหตุ : *ภายใน 5 วันทําการนับแตวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

หมายเหตุ :
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันน้ี
2)  คาธรรมเนียมคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันท้ังหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 5.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม 
3) สามารถดูคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดท่ีรายละเอียดหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
* สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

หมายเหตุ : 
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากนั ข้ึนอยูกับดุลยพนิิจของบริษัทจัดการ
2)  กรณีสบัเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมกีารเรยีกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด
3)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว

หมายเหตุ :  การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ 5 อันดับแรก

หมายเหตุ :  การจัดสรรการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 
Factsheet กองทุน Fullerton Thai Private Equity Fund ณ วันที่ 31 มี.ค. 66
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Bloomberg code : 

ชื่อกองทุน : Fullerton Thai Private Equity Fund web link : 

ชื่อกองทุน : web link : 

ชื่อกองทุน : ISIN code : SGXZ84707207       

Bloomberg code : FUTPECA SP

ชื่อกองทุน : ISIN code : 

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกวา 20% (กองในประเทศ และหรือกองตางประเทศ)

LH-THAPE1UI

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
โทรศัพท 02-286-3484 www.lhfund.co.th 

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั้น 10, 14 ถนนสาทรใต 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือต้ังแตจัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอหนวยที่
จุดสูงสุดไปจนถงึจุดต่ําสดุในชวงที่ NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทนุในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพื่อเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแตการขาดทุนสงูสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟนกลับมาที่เงินทุนเริ่มตนใชระยะเวลานานเทาใด

FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศที่มีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซ้ือขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลคาที่ตํ่ากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซ้ือ
หลักทรัพยกับผลรวมของมูลคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกนั กองทุนรวมที่มีคา portfolio 
turnover สูงบงชี้ถึงการซ้ือขายหลักทรัพยบอยคร้ังของผูจดัการกองทุนและทําใหมีตนทุนการซ้ือขายหลักทรัพยที่สูง จึงตองพิจารณาเปรียบเทยีบกบัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อ
ประเมินความคุมคาของการซื้อขายหลักทรพัยดังกลาว

Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับ
อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทยีบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอตัราผลตอบแทนที่
กองทุนรวมควรไดรับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวา
เนื่องจากไดรับผลตอบแทนสวนเพิ่มที่สูงกวาภายใตระดับความเส่ียงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกบัดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีชี้วดั ซ่ึงเปนผลจาก
ประสิทธิภาพของผูจัดการกองทุนในการคดัเลือกหรอืหาจงัหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพย
ในพอรตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรพัยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการ
ลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด

Tracking Error อตัราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ํา หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนให
ใกลเคียงกับดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมที่มีคา tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียหางจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ีโดยถือจนครบกาหนดอาย ุซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะไดรบัคืน
นํามาคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากคาเฉล่ียถวงนาหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหน้ีแตละตัวที่กองทุนมีการลงทุน 
และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนําไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนีจ้น
ครบกาหนดอายแุละมีลักษณะการลงทุนที่ใกลเคียงกันได
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