หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสํ าคัญ Factsheet
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย กองทุนรวมผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ/กองทุนรวมที่มีความเสี่ ยงสู งหรื อซับซ้อน

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย
KFFVPE-UI
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ระดับความเสี่ ยง

• กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
• กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ ยงทั้งในและต่างประเทศ
• กลุ่มกองทุนรวม : Miscellaneous

ตํา่ 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สู ง

นโยบายและกลยุทธ์ การลงทุน

• ลงทุนในหน่วย private equity โดยมีสดั ส่ วนการลงทุนสู งสุ ดร้อยละ 100 ของ NAV ผ่าน
การลงทุนใน PE ทรัสต์ ชื่อ ฟิ นโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิต้ ี ทรัสต์ I เพื่อร่ วมลงทุนในใน
กิจการ Start-up ของบริ ษทั เอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
• PE ทรัสต์มีบริ ษทั กรุ งศรี ฟิ นโนเวต จํากัด เป็ นผูจ้ ดั การทรัสต์
• PE ทรัสต์อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
การบริ หารการลงทุน (EPM) และเพื่อป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมี
อัตราส่ วนการลงทุนเพื่อ EPM สู งสุ ดไม่เกินร้อยละ 5 ของ NAV
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตาม PE ทรัสต์ - ฟิ นโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิต้ ี
ทรัสต์ I โดย PE ทรัสต์มุ่งหวังให้เงินลงทุนเติบโตในระยะยาวโดยเน้นการร่ วมลงทุนใน
กิจการ Start-up ของบริ ษทั เอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• ป้องกันความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน

ผลการดําเนินงานและดัชนีชวี้ ดั ย้ อนหลัง 5 ปี ปฏิทนิ (% ต่ อปี )
* ขอยกเว้นการแสดงผลการดําเนินงานย้อนหลังตามปี ปฏิทินกรณี กองทุนจัดตั้งในปี ปั จจุบนั

เสี่ ยงสู งมากอย่ างมีนัยสํ าคัญ
ลงทุนในทรัพย์ สินทางเลือก ได้ แก่ Private Equity
โดยเฉลีย่ ในรอบปี ไม่ ตาํ่ กว่ า 80% ของ NAV

ข้ อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน
นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
อายุกองทุน

24 ธันวาคม 2564
ไม่ จ่าย
ประมาณ 12 ปี

ผู้จดั การกองทุนรวม
นาย ฑลิต โชคทิพย์ พฒ
ั นา (24 ธันวาคม 2564)
นาย สาธิต บัวชู (24 ธันวาคม 2564)

ดัชนีชวี้ ดั
ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริ หารจัดการที่มี
ลักษณะเฉพาะ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตาม
ระยะเวลาที่กาํ หนด จึงไม่จาํ เป็ นต้องเปรี ยบเทียบ
ผลการดําเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วดั

ผลการดําเนินงานย้ อนหลังแบบปักหมุด (% ต่ อปี )
กองทุน
ดัชนีชวี้ ดั
ค่ าเฉลีย่ ในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนกองทุน
กองทุน
ดัชนีชวี้ ดั
ค่ าเฉลีย่ ในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนกองทุน

YTD
-2.58
N/A
N/A
N/A
3 ปี *
N/A
N/A
N/A
N/A

* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันตามกลุ่ม Miscellaneous

3 เดือน
-0.58
N/A
N/A
N/A
5 ปี *
N/A
N/A
N/A
N/A

6 เดือน
-1.63
N/A
N/A
N/A
10 ปี *
N/A
N/A
N/A
N/A

1 ปี *
N/A
N/A
N/A
N/A
ตัง้ แต่ จดั ตัง้
-2.60
N/A
N/A
N/A

คําเตือน

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็ น
สิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
การเข้าร่ วมต่อต้านทุจริ ต: ได้รับการรับรองจาก CAC
หนังสื อชี้ชวนฉบับเต็ม
ผูล้ งทุนสามารถศึกษาเครื่ องมือ
บริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสื อชีช้ วนฉบับเต็ม

www.krungsriasset.com

KFFVPE-UI
ข้ อมูลเชิงสถิติ

การซื้อหน่ วยลงทุน

การขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทําการซือ้ : เสนอขายครั้งเดียวช่ วง IPO วันที่ 16
– 22 ธันวาคม 2564

วันทําการขายคืน: ไม่ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
แบบปกติระหว่ างอายุโครงการ

เวลาทําการ: 08:30 น. - 15:30 น.
การซือ้ ครั้งแรกขัน้ ตํา่ : 1,000,000 บาท
การซือ้ ครั้งถัดไปขัน้ ตํา่ : 500 บาท

Maximum Drawdown
-2.58 %
Recovering Period
0.00
เวลาทําการ: 08:30 น. - 15:30 น.
ยังไม่ มกี ารลงทุนในต่ างประเทศ
FX Hedging
การขายคืนขัน้ ตํา่ : อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน
0.00 %
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : Sharpe Ratio
N/A
ระยะเวลาการรับเงินค่ าขายคืน:
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตโิ ดยทําการสั บเปลีย่ น Alpha
0.00 %
หน่ วยไปยังกองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารเงิน-สะสมมูล
N/A
ค่ า (KFCASH-A) (กองทุนปลายทาง) โดยขึ้นอยู่กบั Beta
ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ

สั ดส่ วนประเภททรัพย์ สินทีล่ งทุน (% NAV)

ค่ าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)
ค่ าธรรมเนียม

สู งสุ ดไม่ เกิน

เก็บจริง

การจัดการ
รวมค่ าใช้ จ่าย

2.1400
4.6545

1.0700
1.2763

ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าธรรมเนียม

สู งสุ ดไม่ เกิน

เก็บจริง

การขาย

ไม่เกิน 3.00

.

ตํ่ากว่า 10 ล้านบาท
10 ล้านบาทขึ้นไป แต่ต่าํ กว่า50 ล้านบาท
50 ล้านบาทขึ้นไป
การรับซือ้ คืน

ไม่เกิน 2.00

2.00
1.75
1.50
ไม่เรี ยกเก็บ

การสั บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนเข้ า

ไม่เกิน 3.00

เท่าค่าธรรมเนียมการขาย

การสั บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนออก

ไม่เกิน 2.00

ไม่เรี ยกเก็บ

การโอนหน่ วย

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย

หมายเหตุ
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื่นใดแล้ว

ทรัพย์ สินทีล่ งทุน 5 อันดับแรก
% NAV
3.40
2.29
1.39
1.15
1.04
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ ไตรมาส 2/2565

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่ า 20% (กองในประเทศและกองต่ างประเทศ)
ชื่ อกอง : ฟิ นโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ I

web link : -

54.02
45.64
0.45
-0.11

การจัดสรรการลงทุนในต่ างประเทศ (% NAV)

ค่ าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซื้อขาย)

Holding
Synqa Co Ltd
24 Solution Group (Thailand) Co Ltd
Finnomena Co Ltd
Appman Co Ltd
Wisesight (Thailand) Co Ltd

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
ทรัพย์สินอื่น
หนี้สินอื่น

KFFVPE-UI
คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสู งสุ ดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรื อตั้งแต่จดั ตั้งกองทุนกรณี ที่ยงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสู งสุ ด
ไปจนถึงจุดต่ ําสุ ดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็ นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้ นตัว เพื่อเป็ นข้อมูลให้ผลู้ งทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสู งสุ ดจนถึงระยะเวลาที่ฟ้ื นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ต่ ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กบั
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปี หารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สู ง
บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผูจ้ ดั การกองทุนและทําให้มีตน้ ทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณเปรี ยบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน
ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่ วนระหว่างผลตอบแทนส่ วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรี ยบเทียบกับความเสี่ ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับ
อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ ยง (risk-free rate) เปรี ยบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่
กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สู งกว่าจะเป็ นกองทุนที่มีประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการลงทุนที่ดีกว่า
เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่ วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่ วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรี ยบเทียบกับดัชนีช้วี ดั (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีช้วี ดั ซึ่งเป็ นผลจาก
ประสิ ทธิภาพของผูจ้ ดั การกองทุนในการคัดเลือกหรื อหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรี ยบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์
ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิ ทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้วี ดั โดยหาก tracking error ต่ ํา หมายถึงกองทุนรวมมีประสิ ทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้
ใกล้เคียงกับดัชนีช้วี ดั กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สู ง จะมีอตั ราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีช้วี ดั มากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน
นํามาคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้วดั อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ ําหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมี
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