ลําดับ
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ชื่อกองทุน

ชื่อผูติดตอ / สถานที่ติดตอ

หลักเกณฑการพิจารณา

ขอมูลอื่นที่ตองการ

โทรศัพท , โทรสาร

โดยสังเขป

ใหผูสนใจทราบ

บริษัท ธนสถาปนา จํากัด

บริษัทหลักทรัพยจัดการเงินรวมลงทุน

บริษัทมีนโยบายที่จะรวมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลาง

รูปแบบของการรวมลงทุน เปน

บริษัทหลักทรัพยจัดการเงิน

(Business Venture Promotion

บี วี พี จํากัด

และขนาดยอมที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

การลงทุนในหุนสามัญ (Common

รวมลงทุน บี วี พี จํากัด

Co., Ltd. ) เปนบริษัทรวมลงทุน

นายคุณากร เมฆใจดี

1.ผูถือหุนใหญมีความรู ความเชาใจในการบริหาร

Stock) หุนบุริมสิทธิ์ (Preferred

เปนบริษัทหลักทรัพยแหงแรก

แหงแรกของประเทศไทย กอตั้งขึ้น

ตําแหนง กรรมการผูจัดการ

Stock) และหลักทรัพยแปลงสภาพ

ของประเทศไทยที่ไดรับใบ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2530 มีลักษณะ

1126/2 อาคารวานิช2 ชั้น11 ถนนเพชรบุรี

2.ธุรกิจมีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง

ของหุนสามัญ (Equity Link)

อนุญาตประกอบธุรกิจหลัก

กองทุนประเภท Private Equity

ตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

3.มีวัตถุประสงคที่จะเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

ในฐานะผูรวมลงทุน บริษัทยินดีจะ

ทรัพยประเภทจัดการเงินรวม

Firm มีสถานะเปนนิติบุคคลประเภท

กรุงเทพมหานคร 10400

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย

ใหคําปรึกษาในการพัฒนาการ

ลงทุน จากสํานักงานกํากับ

บริษัทจํากัด

โทร. 02-655-2052-4

เอ็ม เอ ไอ (MAI)

กระบวนการจัดตั้งกิจการ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

การระดมทุน และสรางระบบการ

ดําเนินธุรกิจเปนผูจัดการเงิน

จัดการที่เหมาะสม

รวมลงทุนและที่ปรึกษาทาง

ใหคําปรึกษาในการจัดโครงสราง

ธุรกิจ

โทรสาร. 02-655-2055
Email : venture@bvp.co.th

จัดการที่ดี โปรงใส ตรวจสอบได

4.เขารวมลงทุนโดยถือหุนขางนอย ไมมีวัตถุประสงคที่จะ
เขาควบคุมกิจการ
5.ระยะเวลาในการรวมลงทุนโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ป

ทางการเงิน รวมถึงการจัดหาแหลง
เงินกูจากสถาบันการเงิน
ใหการปรึกษาในการจัดหาพันธมิตร
ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มผลผลิตและขยาย
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หมายเหตุ

บริษัทรวมทุนจัดการพลังงาน
ทดแทน จํากัด (Alternative

- กรรมการผูจัดการ
นายเกียรติภูมิ สิริพันธุ

มีนโยบายลงทุนในกลุมพลังงาน โดยเฉพาะกิจการ

ตลาด
ผูถือหุน

จัดการพลังงานและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ เชน

บริษัท ทรอปคอล เอเชีย เอ็นเนอรยี่

Energy Management Venture

- ผูจัดการเงินรวมลงทุนบริษัทหลักทรัพยจัดการ กิจการบริหารจัดการโรงงานผลิตไฟฟา

จํากัด ประกอบดวย

Capital Limited) ขึ้นทะเบียนเปนนิติ

เงินรวมลงทุน บี วี พี จํากัด ไดรับใบอนุญาต

กิจการผลิตและจําหนายเชื้อเพลิง สําหรับโรงงาน

บุคคลรวมลงทุน ทะเบียนเลขที่

ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทจัดการเงิน

ผลิตไฟฟาและโรงงานอุตสาหกรรม

1/2549 กับสํานักงานคณะกรรมการ

รวมลงทุน เลขที่ 9/2545 จากกระทรวงการคลัง

50 ป รวมกับ
ผูเชี่ยวชาญทางดานสินเชื่อและวาณิชธน
กิจมากวา 15 ป

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลัก

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2545 โดยมีนายคุณากร

ผูจัดการเงินรวมลงทุน

ผูเชี่ยวชาญในกิจการพลังงานมากวา

ลําดับ

ชื่อกองทุน

ชื่อผูติดตอ / สถานที่ติดตอ

หลักเกณฑการพิจารณา

ขอมูลอื่นที่ตองการ

โทรศัพท , โทรสาร

โดยสังเขป

ใหผูสนใจทราบ

ทรัพย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2549

เมฆใจดี เปนกรรมการผูจัดการ

มีประสบการณในธุรกิจเงินรวมลงทุน

มีสถานะภาพเปนบริษัทจํากัด ที่จัด

- 1126/2 อาคารวานิช2 ชั้น11 ถนนเพชรบุรี

มากกวา 18 ป

ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยมีวัตถุ

ตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

ประสงคเพื่อประกอบธุรกิจเงินรวม

กรุงเทพมหานคร 10400

ลงทุน

- โทร. 02-655-2052-4
- โทรสาร. 02-655-2055
- Email : venture@bvp.co.th
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สยามอินเวสตเมนตฟนด 3

บมจ.ฟนันซา

เปนบริษัทที่มีผลการดําเนินการมาแลว ไมใชบริษัท

กองทุนสยามอินเวสตเมนตฟนด 3 เปน

Siam Investment Fund III

48 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500

กอตั้งใหม (start-up) หรือเปนเพียงแผนการลงทุน

กองทุนขนาด US$50 ลาน ผูถือหุนของ

Tel: 02-679-3700

เปนบริษัทไทย และมีกิจการหลักอยูในประเทศไทย

กองทุนเปนสถาบันการเงินขนาดใหญ

Fax: 02-266-6688

เปนบริษัทขนาดกลางโดยมียอดขายตอปอยางนอย

จากตางประเทศ ผูจัดการกองทุนสยาม

200 ลานบาท ผลการดําเนินงานอาจจะมีกําไร หรือ

อินเวสตเมนตฟนด 3 คือ บมจ.ฟนันซา

ยังขาดทุนอยูก็ได

ซึ่งมีประสบการณในดานการบริหาร

คุณธีรัชย ประทุมสุวรรณ

เปนบริษัทที่มีแนวโนมของการเติบโตของยอดขาย

จัดการกองทุนแบบ private equity ใน

คุณอาริยา ชูพินิจศักดิ์

และผลกําไรดี

ประเทศไทยเปนเวลานาน นโยบายการ

เปนบริษัทจํากัด หรือ บริษัทจดทะเบียนในตลาด

ลงทุนของกองทุนจะเนนการสรางมูลคา

หลักทรัพยก็ได

เพิ่มใหกับบริษัทที่เขาไปลงทุน ทําใหผูถือ

เงินทุนที่บริษัทตองการจะลงทุนอยูระหวาง 80-400

หุนเดิม และ กองทุนไดรับผลตอบแทนที่ดี

ลานบาท

จากการลงทุน

คุณรัชนี

มหัตเดชกุล

เงินลงทุนของกองทุนจะลงในหุนใหม (หุนเพิ่มทุน)
สัดสวนการถือหุนของกองทุนจะเปนผูถือหุนสวนนอย
หรือผูถือหุนสวนใหญก็ได
ระยะเวลาการลงทุนของกองทุน 3-5 ป
กองทุนจะสงตัวแทนเขาเปนบอรดของบริษัท และ

หมายเหตุ

ลําดับ

ชื่อกองทุน

ชื่อผูติดตอ / สถานที่ติดตอ

หลักเกณฑการพิจารณา

ขอมูลอื่นที่ตองการ

โทรศัพท , โทรสาร

โดยสังเขป

ใหผูสนใจทราบ

หมายเหตุ

อาจมีการสงตัวแทนเขาเปนผูบริหารทางดานการเงิน
(ขึ้นกับสัดสวนของการลงทุน)
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บริษัท ธรรมนิติ และ ทรูธ จํากัด

คุณบุษบา คุณาศิรินทร

(บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและ

2/4 ชั้น8 อาคารนายเลิศ ทาวเวอร ถนนวิทยุ

มีเอกสารประชาสัมพันธ

ธุรกิจ)

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

แจกวันเสวนา

Tel. 02-655-4885-7 ตอ 444

ตองการรวมออกบูธ

Fax. 02-252-1656
5

บริษัท ไทย ออโตโมทีฟ วีซีเอฟ จํากัด

คุณโสภณ บุณยรัตพันธุ

รวมลงทุนในกิจการที่อยูในอุตสาหกรรมยานยนตหรือ

กองทุนยานยนตไทยเปนกองทุนในรูปแบบ

(กองทุนยานยนตไทย)

คุณศรัณยา เบ็ญเราะมาน

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

ของบริษัทจํากัด ซึ่งจดทะเบียนกับ

มีเอกสารประชาสัมพันธ

90/22-23, 90/25 อาคารสาธรธานี1 ชั้น10

มูลคาการรวมลงทุนตอกิจการอยูระหวาง 20-39 ลาน

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

แจกวันเสวนา

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก

บาท หรือไมเกินรอยละ 15 ของทุนจดทะเบียนของ

และตลาดหลักทรัพย (กลต.) ผูรวมลงทุน

ตองการรวมออกบูธ

กรุงเทพมหานคร 10500

กองทุน (260 ลานบาท)

ในกองทุนประกอบดวย

โทรศัพท 0-2636-8282

ไมมีวัตถุประสงคในการเขาควบคุมหรือครอบครอง

- บริษัท เจเอไอซี เอเชีย โฮลดิ้งส จํากัด

โทรสาร 0-2268-1483

กิจการ โดยจะรวมลงทุนไมเกินรอยละ 35 ของทุนจด

- บริษัท วีเน็ท แคปปทอล จํากัด

ทะเบียนของกิจการที่เขารวมลงทุน

- บริษัท สุมิโตโม คอรเปอเรชั่น จํากัด

ระยะเวลาการรวมลงทุน 3-5 ป

- ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาด

รวมลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพ และ มีความประสงค

กลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย

จะเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกองทุนไดแตงตั้งใหบริษัทหลักทรัพย
หรือ ตลาดหลักทรัพยใหม

จัดการเงินรวมลงทุน วีเน็ท จํากัด เปนผูจัด

เนนการลงทุนในกิจการที่มีผลการดําเนินงานตอเนื่อง

การกองทุน

อยางนอย 3-5 ป หรือ กิจการที่อยูระหวางการขยาย
ตัว หรือ กิจการที่เตรียมตัวนําหุนเขาตลาดหลักทรัพย

