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สารบร ิษัทจัดการ 

เรียน  ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จาํกัด (บริษัทฯ) ขอนาํส่งรายงานประจาํปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ ้นแวลู (KFVALUE) 
ตั0งแต่วนัที1 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัที1 31 พฤษภาคม 2564 มายงัผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี0 

ผลการดาํเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้แวล ูมีมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ณ วนัที1 31 พฤษภาคม 2564 เท่ากับ 949.16 ลา้นบาท คิดเป็นมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อ
หน่วยลงทุนเท่ากับ 29.7335 บาท โดยมีผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 12 เดือน เพิ1มขึ 0นรอ้ยละ 6.87 นอ้ยกว่าดชันีผลตอบแทนรวมตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) ที1เพิ1มขึ 0นรอ้ยละ 21.64 

ภาวะการลงทนุในช่วงที1ผ่านมา 

ในรอบปีที1ผ่านมา ดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปรบัตวัอยู่ในช่วง 1,187.49 – 1,606.41 จุด ก่อนปิดที1 1,593.59 จุด ณ วนัที1 
31 พฤษภาคม 2564 
ในเดือนมิถุนายน 2563 บรรยากาศการลงทุนมีทิศทางที1ดีขึ 0นจากการกลับมาเปิดเศรษฐกิจทั1วโลก ในขณะที1 ธนาคารกลางประเทศหลักๆ 
ยงัคงดาํเนินนโยบายสนบัสนุนสภาพคล่องอย่างต่อเนื1อง ดา้นในประเทศ ธปท. ปรบัลดการคาดการณก์ารเติบโตจีดีพีของไทยเป็นรอ้ยละ -8.1 
จากเดิมที1รอ้ยละ -5.3 ในขณะที1 กนง. มีมติเป็นเอกฉนัทใ์นการคงอตัราดอกเบี 0ยนโยบายที1รอ้ยละ 0.5 ตามที1นกัลงทนุส่วนใหญ่คาดไว ้
ในเดือนกรกฎาคม 2563 นกัลงทนุกลบัมากงัวลเกี1ยวกบัการแพรร่ะบาดของไวรสั Covid-19 ในรอบที1สองที1เกิดขึ 0นในจีน เกาหลีใต ้ญี1ปุ่ น และ
ไทย นอกจากนั0น ความตงึเครียดระหว่างสหรฐัฯ และจีนไดป้รบัตวัเพิ1มขึ 0น หลงัจากทั0งสองประเทศไดปิ้ดสถานทูตของอีกฝ่าย เพื1อตอบโตก้ัน
และกนั โดยนกัลงทนุคาดการณว์่าความตงึเครียดดงักล่าว มีแนวโนม้ยืดเยื 0อไปจนถึงการเลือกตั0งสหรฐัฯ ในเดือนพฤศจิกายน ปีนี0 
ในเดือนสิงหาคม 2563 ผลประกอบการประจาํไตรมาส 2 ปี 2563 ของบริษัทจดทะเบียนฯ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที1ใกลเ้คียงหรือ
ดีกว่าที1ตลาดฯ คาดการณไ์ว ้ดา้นการเมืองภายในประเทศ การประทว้งของนักเรียนนักศึกษาไดข้ยายออกไปเป็นวงกวา้งมากขึ 0น 
ส่วนดา้นปัจจัยจากต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างสหรฐัฯ และจีนยํ1าแย่ลง หลังประธานาธิบดีสหรฐัฯ ไดส้ั1งหา้ม TikTok และ 
WeChat ดาํเนินธุรกิจในสหรฐัฯ ทั0งนี 0 ความสัมพนัธ์ของทั0งสองประเทศมีแนวโนม้ที1จะตึงเครียดมากขึ 0น เมื1อเขา้ใกลก้ารเลือกตั0ง
ประธานาธิบดีสหรฐัฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ในขณะที1 ประธานธนาคารกลางสหรฐัฯ ไดป้ระกาศการเปลี1ยนแปลงการกาํหนด
นโยบายการเงินเป็นการใชเ้ป้าหมายอัตราเงินเฟ้อเฉลี1ย ทั0งนี 0 นักลงทุนไดต้ีความจากการเปลี1ยนแปลงดงักล่าวว่าธนาคารกลาง
สหรฐัฯ อาจปล่อยใหอ้ัตราดอกเบี 0ยทรงตัวอยู่ในระดับตํ1าเป็นระยะเวลาที1ยาวนานยิ1งขึ 0น 
ในเดือนกันยายน 2563 ความขัดแยง้ระหว่างสหรฐัฯ และจีนมีความรุนแรงขึ 0น โดยสหรฐัฯ เตรียมขึ 0นบัญชีดาํบริษัทผูน้าํในการผลิต
แผงวงจรรวม (chip) SMIC นอกจากนั0น COVID-19 กลบัมาแพรร่ะบาดอีกระลอกหนึ1ง โดยเฉพาะในยโุรป สาํหรบัปัจจยัภายในประเทศ 
การชุนนุมประทว้งของนกัศึกษาในวนัที1 19 กันยายนไม่ไดส้รา้งแรงส่งอย่างที1ตลาดฯ กังวลไว ้อย่างไรก็ตาม แกนนาํผูชุ้มนุมเตรียมการ
ชมุนมุอีกครั0งในช่วงกลางเดือนตลุาคม 
ในเดือนตลุาคม 2563 ผลการตรวจเชื 0อ Covid-19 ของประธานาธิบดี Trump ออกมาเป็นบวก จาํนวนผูต้ิดเชื 0อ Covid-19 ทั1วโลกกลบัมา
ปรบัตวัเพิ1มขึ 0น โดยเฉพาะอย่างยิ1งในภูมิภาคยุโรป หลายประเทศรวมไปถึงสหราชอาณาจกัร (UK) ไดป้ระกาศใชม้าตรการปิดเมืองใน
บางพื0นที1 ดา้นภายในประเทศ รฐับาลฯ ออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเพิ1มเติมในโครงการ “ช๊อปดีมีคืน” “คนละครึ1ง” และ “เราเที1ยว
ดว้ยกนั” แต่บรรยากาศการลงทนุไดถ้กูกดดนัจากการชมุนมุประทว้งต่อตา้นรฐับาลฯ ของนกัเรียนนกัศกึษาที1เพิ1มความเขม้ขน้ขึ 0น และใน
วนัที1 15 ตลุาคม รฐับาลฯ ไดป้ระกาศสถานการณฉ์กุเฉินที1มีความรา้ยแรง 
ในเดือนพฤศจิกายน 2563 Pfizer ประกาศผลการทดสอบวคัซีน Covid-19 ที1มีประสิทธิภาพรอ้ยละ 95 ซึ1งสงูว่าที1นกัลงทนุคาดการณไ์ว้
ที1รอ้ยละ 60 เป็นอย่างมาก ส่วน Moderna ประกาศผลการทดสอบวคัซีนที1มีประสิทธิภาพรอ้ยละ 94.1 นกัลงทุนกลบัมามีมมุมองเชิง
บวกต่อการเติบโตของเศรษฐกิจหลงัจากเห็นผลการทดสอบฯ อย่างไรก็ตาม ดา้นในประเทศ การชมุนมุประทว้งทางการเมอืงที1มีผูเ้ขา้รว่ม
ชมุนมุเพิ1มมากขึ 0น ยงัคงเป็นปัจจยักดดนัตลาดฯ 
ในเดือนธันวาคม 2563 วคัซีนป้องกนั Covid-19 มีความคืบหนา้ โดยวคัซีนของ Moderna สามารถเก็บรกัษาในอณุหภมูิที1ไม่ตอ้งตํ1ามาก
นกั (2-8 องศา) ซึ1งจะส่งผลใหก้ารกระจายวคัซีนทาํไดง้่ายขึ 0น ในขณะที1 วคัซีนของ Pfizer ไดร้บัการอนุมตัิใหใ้ชเ้ป็นครั0งแรกในประเทศ
องักฤษ และไดร้บัการรบัรองความปลอดภยัจาก FDA ของสหรฐัฯ อย่างไรก็ตาม ในช่วงสปัดาหที์1 4 ของเดือน ตลาดหุน้ไทยไดร้บัแรง
กดดนั จากข่าวการกลบัมาแพรร่ะบาดของ Covid-19 โดยเฉพาะที1จงัหวดัสมทุรสาคร 
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ในเดือนมกราคม 2564 นกัลงทุนคลายความกังวลเกี1ยวกบัการแพร่ระบาดของเชื 0อไวรสั Covid-19 ระลอกใหม่ในไทย เนื1องจากรฐับาล
หลีกเลี1ยงการใช้มาตรการปิดเมืองในลักษณะที1จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจ พรอ้มส่งสัญญาณว่าจะออกมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจเพิ1มเติม ในขณะที1 นกัลงทนุในตลาดหุน้โลกมีมมุมองเชงิบวกต่อชยัชนะของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั0งสภาครองเกรส ซึ1งมี
แนวโนม้ส่งผลใหส้หรฐัฯ มีโอกาสในการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเพิ1มเติม แมว้่าอาจจะมีการปรบัเพิ1มภาษีในอนาคต 
ในเดือนกุมภาพนัธ ์2564 ดชันีตลาดหลกัทรพัยฯ์ ปรบัตวัเพิ1มขึ 0น โดยไดร้บัปัจจยัสนบัสนุนจากข่าวเกี1ยวกับการกระจายวคัซีนป้องกัน 
COVID-19 การปรบัตวัเพิ1มขึ 0นของราคานํ0ามนัดิบ และการดาํเนินมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเพิ1มเติม เป็นตน้ อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายเดือน 
สินทรพัยเ์สี1ยงไดเ้ผชิญกบัแรงเทขาย หลงัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ อาย ุ10 ปีไดป้รบัตวัเพิ1มขึ 0นสงูกว่ารอ้ยละ 1.4 
ในเดือนมีนาคม 2564 บรรยากาศการลงทุนปรบัตวัในเชิงบวก สภาผูแ้ทนราษฎรของสหรฐัฯ ผ่านกฎหมายบรรเทาผลกระทบจากการ
แพรร่ะบาดของ Covid-19 มลูค่า 1.9 ลา้นลา้นบาท ดว้ยคะแนนเสียง 220 ต่อ 211 เสียง นบัเป็นโครงการกระตุน้เศรษฐกจิที1มขีนาดใหญ่
ที1สุดในประวัติศาสตรข์องสหรฐัฯ ในขณะที1 การปรบัตัวสูงขึ 0นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัฯ อายุ 10 ปี ที1ไดป้รบัตัว
เพิ1มขึ 0นสู่ระดบัสงูที1สดุในรอบ 14 เดือน ที1รอ้ยละ 1.7 ไดส่้งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั1วโลก จากการปรบัพอรต์การลงทนุของนกัลงทนุ 
ทั0งนี 0 ธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) ไดพ้ยายามสรา้งเสถียรภาพใหแ้ก่ตลาดการเงิน โดยส่งสญัญาณว่าจะไม่ปรบัเพิ1มอตัราดอกเบี 0ยจนถึง
อย่างนอ้ยในปี 2567 สาํหรบัเศรษฐกิจยโุรป การแพรร่ะบาดรอบใหม่ของ Covid-19 ส่งผลใหม้ีการใชม้าตรการปิดเมืองในบางพื0นที1อีกครั0ง 
ในเดือนเมษายน 2564 นักลงทุนกลับมากังวลเกี1ยวกับภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศอีกครั 0ง หลังจากเชื 0อไวร ัส Covid-19 
กลับมาแพร่ระบาดอีกระลอกภายในประเทศ โดยจาํนวนผูต้ิดเชื 0อฯ ไดป้รบัตวัเพิ1มขึ 0นไปถึงจาํนวนสงูสดุที1 2,839 รายต่อวนั ในขณะที1 
อตัราการฉีดวคัซีนภายในประเทศยงัคงอยู่ในระดบัตํ1าที1รอ้ยละ 1.58 ของประชากรทั0งหมด ดา้นปัจจยัต่างประเทศ ตลาดฯ ไดร้บัปัจจยั
สนับสนุนจากแผนการลงทุนในโครงสรา้งพื 0นฐาน มูลค่า 2 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ของประธานาธิบดีโจ ไบเด็น ซึ1งมีเป้าหมายที1จะ
สรา้งงานหลายลา้นตาํแหน่งในสหรฐัฯ 
ในเดือนพฤษภาคม 2564 จาํนวนผู้ติดเชื 0อ Covid-19 ภายในประเทศปรับตัวสูงขึ 0นในระดับสูงกว่า 2,000 คนต่อวัน สาํนักงานสภา
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติปรบัลดคาดการณก์ารเติบโตของจีดีพีไทยจากเดิมในช่วงรอ้ยละ 2.5 – 3.5 เหลือรอ้ยละ 1.5 – 2.5 
และปรบัลดคาดการณจ์าํนวนนกัท่องเที1ยวต่างประเทศเหลือ 5 แสนคน ในขณะที1 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยรายงานดชันีความเชื1อมั1น
ผูบ้รโิภคปรบัตวัลดลงสู่ระดบั 46 จดุ ซึ1งเป็นระดบัตํ1าสดุในรอบ 22 ปี 7 เดือน 

แนวโนม้การลงทนุ 

บรษิัทฯ มีมมุมองว่า ในระยะสั0น บรรยากาศการลงทนุยงัคงมีแนวโนม้ผนัผวนไปตามนโยบายการเงินของธนาคารกลาง สถานการณก์าร
แพรร่ะบาดของเชื 0อไวรสั Covid-st และความคืบหนา้ของการแจกจา่ยและฉีดวคัซีน ส่วนในระยะกลางถึงยาว บรษิัทฯ เชื1อว่าบรรยากาศ
การลงทนุมีแนวโนม้ฟื0นตวัไดด้ีขึ 0นตามการฟื0นตวัของเศรษฐกิจไทย และผลการดาํเนินงานของบรษิัทจดทะเบียนฯ 
แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยงัคงเป็นการคดัเลือกหลกัทรพัยที์1จะลงทุนรายตวั จากขอ้มลูที1ไดร้บัจากการพบปะกับผูบ้ริหาร
บริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะหบ์ริษัทจดทะเบียนฯ ทั0งในเชิงคณุภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดาํเนินงานของบรษิัท
จดทะเบียนฯ อย่างสมํ1าเสมอ บริษัทฯเชื1อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดงักล่าวจะเป็นสิ1งที1ส่งเสริมใหก้องทุนสามารถสรา้ง
ผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที1ดีในระยะกลาง และระยะยาว 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหน่วยลงทุนที1ไดม้อบความไวว้างใจใหบ้ริษัทฯ เป็นผูบ้ริหารเงินลงทุนของท่าน ทั0งนี 0 บริษัทฯ จะ
พิจารณาดาํเนินนโยบายการลงทนุที1เหมาะสมกบัสถานการณด์ว้ยความระมดัระวงั และคาํนึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทุน
เป็นสาํคญั 

 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู

รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 พฤษภาคม 2564

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 953,800,758.88 100.49

     หุน้สามญั

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

             การแพทย์ 31,576,800.00 3.33

             ขนส่งและโลจิสติกส์ 65,031,545.00 6.85

             ของใชส่้วนตวัและเวชภณัฑ์ 7,306,250.00 0.77

             เงินทุนและหลกัทรัพย์ 36,487,735.00 3.84

             ชินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 25,556,975.00 2.69

             เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 72,471,711.00 7.64

             ธนาคาร 116,642,559.00 12.29

             ธุรกิจการเกษตร 3,464,325.00 0.37

             บรรจุภณัฑ์ 15,342,925.00 1.62

             บริการรับเหมาก่อสร้าง 2,959,740.00 0.31

             ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 46,139,650.00 4.86

             พลงังานและสาธารณูปโภค 234,148,005.00 24.67

             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 62,847,781.40 6.62

             พาณิชย์ 92,049,717.40 9.70

             วสัดุก่อสร้าง 46,198,000.00 4.87

             สือและสิงพิมพ์ 3,989,700.00 0.42

             อาหารและเครืองดืม 66,863,680.00 7.04

     ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 81,492.80 0.01

     หน่วยลงทุน

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

             กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสตเ์พือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 8,064,576.80 0.85

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS
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กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู

รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 พฤษภาคม 2564

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

             Rate A 211,274.03 0.02

         FITCH-LONG

             Rate BBB 6,114,262.76 0.64

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 10,252,053.69 1.08

อืนๆ (4,636,109.40) (0.49)

     ลูกหนี 1,628,806.15 0.17

     เจา้หนี (4,322,119.83) (0.46)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (1,942,795.72) (0.20)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  949,164,649.48 100.00
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ 

 ตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
Aaa AAA AAA AAA ความน่าเช่ือถือสงูท่ีสดุ และมีความเส่ียงต่ําท่ีสดุ  

ระดับการลงทนุ (investment grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 
ความน่าเช่ือถือสงูมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก  Aa2 AA AA AA 

Aa3 AA- AA- AA- 
A1 A+ A+ A+ 

ความน่าเช่ือถือสงู และมีความเสี่ยงต่ํา  A2 A A A 
A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้  Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเช่ือถือต่ํากวา่ระดบัปานกลาง  

ระดับเกง็กาํไร (speculative grade) 

Ba2 BB BB BB 
Ba3 BB- BB- BB- 
B1 B+ B+ B+ 

ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์ต่ํามาก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี่ยงในการผิดนดัชําระหนีส้งูท่ีสดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถ

ชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผู้ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดบัดีมาก มี

สภาพคลอ่งท่ีดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชําระหนีท่ี้ดีกวา่
อนัดบัเครดิตในระดบัอ่ืน 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ีน่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ท่ีคอ่นข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนีไ้ด้ตรงตามกําหนดเวลาท่ีระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัท่ีอยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถชาระดอกเบีย้และ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

(1) เคร่ืองหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ตอ่ท้ายนัน้ เพ่ือจําแนกความแตกตา่งของคณุภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั   
(2) คําเสริมท้าย (tha) จะระบไุว้ตอ่จากอนัดบัเครดิตเพ่ือบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย  
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ค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)   19,625.10                2.1400

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee)   2/ 587.36                     0.0641

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)   1,533.21                  0.1672

คา่ทปีรกึษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 76.20                       0.0083

คา่ใชจ่้ายอืน ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทังหมด  3/ 21,821.87             2.3796

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเรยีกเก็บจากกองทนุรวมขา้งตน้ เป็นอตัราทีรวมภาษีมลูคา่เพิมหรอืภาษีธุรกิจเฉพาะหรอืภาษีอืนใดแลว้

2/ ปัจจบุนัเรยีกเก็บในอตัรารอ้ยละ 0.0251 ตอ่ปีของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ  มีผลตงัแตว่นัที 16 มีนาคม 2564 เป็นตน้ไป

3/ ไม่รวมคา่นายหนา้ซือขายหลกัทรพัย ์และคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลกัทรพัย์

(หน่วย:พนับาท) ทรพัยส์ินสุทธิ (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู

ตังแต่วันท ี1 มิถุนายน 2563 ถงึวันท ี31 พฤษภาคม 2564

จาํนวนเงิน รอ้ยละของมลูคา่
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บจ.หลกัทรัพย ์ทิสโก/้ Tisco Securiites Co.,Ltd.
บจ.หลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ CLSA Securities (Thailand) Ltd.
บมจ.หลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส/ Finansia Syrus Securities Plc.
บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต/ Thanachart Securities Plc.
บมจ.หลกัทรัพย ์กสิกรไทย/ Kasikorn Securities Plc.
บมจ.หลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร/ Kiatnakin Phatra Securities Plc.
บมจ.หลกัทรัพย ์บวัหลวง/ Bualuang Securities Plc.
บจ.หลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย/์ SCB Securities Co.,Ltd.
บจ.หลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก/้ Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd.
บมจ.หลกัทรัพย ์กรุงศรี/ Krungsri Securities Plc.
อ่ืนๆ/ Other

62,127.32 5.98
290,096.74 27.94

รวม / Total 1,038,462.72 100.00

73,409.01 7.07
69,816.25 6.72
63,236.93 6.09

79,007.30 7.61
77,971.32 7.51
76,020.54 7.32

( บาท )   
82,914.19 7.98
82,767.52 7.97
81,095.60 7.81

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู / Krungsri Value Stock Fund
ตั้งแต่วนัที ่1 มิถุนายน 2563 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2564

บริษทั จ านวนเงนิ อัตราส่วน (%)
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุน้แวล ู
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2564 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร่ิม
โครงการ 

(31 มีนาคม 2547) 

KFVALUE 8.05% 3.83% 7.26% 6.87% -6.95% 0.58% 4.38% 6.55% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* 11.87% 8.04% 15.19% 21.64% 0.45% 5.50% 7.48% 9.40% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 12.86% 12.50% 15.82% 17.58% 19.50% 16.30% 16.33% 18.83% 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 13.78% 12.94% 16.93% 17.42% 19.69% 16.48% 16.69% 19.57% 
 

 หมายเหตุ :    *     ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) 

   **    ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 

31



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

ประชุม (ครั้ง)* ร่วมประชุม (ครั้ง)** เห็นด้วย คัดค้าน งดออกเสียง

1 บมจ. ซีพี ออลล์ 2 2 13 - -

2 บมจ.ท่าอากาศยานไทย 1 1 5 - 1

3 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 3 3 13 - 3

4 บมจ.ไทยออยล์ 3 3 12 - 3

5 บมจ.ธ.กรุงไทย 2 2 10 - 2

6 บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ 2 2 16 2 -

7 บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต 2 2 19 - 2

8 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 2 2 14 2 2

9 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2 2 16 - 2

10 บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ 2 2 15 - 2

11 บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น 2 2 14 3 -

12 บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 1 1 6 1 1

13 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2 2 22 2 2

14 บมจ.น้ำประปาไทย 2 2 15 3 2

15 บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2 2 14 - 2

16 บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 1 1 5 - 1

17 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 2 2 31 7 -

18 บมจ.ธ.กรุงเทพ 2 2 10 - 2

19 บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 1 1 9 - 1

20 บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส 2 2 17 4 2

21 บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง 1 1 5 - 1

22 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 2 2 16 2 -

23 บมจ.ผลิตไฟฟ้า 2 2 14 - 2

24 บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร 2 2 14 - 2

25 บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม 2 2 11 - -

26 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 2 2 13 1 2

27 บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ 1 1 9 - -

28 บมจ.ธ.กสิกรไทย 1 1 8 - 1

29 บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2 2 11 2 2

30 บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 2 2 19 1 1

31 บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 3 3 32 2 3

32 บมจ.คาราบาวกรุ๊ป 2 2 18 1 -

33 บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล 2 2 16 2 2

34 บมจ.ปตท 2 2 10 - 2

35 บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี 2 2 18 - 2
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

ประชุม (ครั้ง)* ร่วมประชุม (ครั้ง)** เห็นด้วย คัดค้าน งดออกเสียง

36 บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 2 2 11 - 2

37 บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) 2 2 20 2 2

38 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 2 2 14 1 2

39 บมจ.คอมเซเว่น 1 1 7 - 1

40 บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 2 2 14 - 2

41 บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ 2 2 22 2 2

42 บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2 2 21 - -

43 บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 2 2 15 1 2

44 บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ 2 2 11 - 2

45 บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) 2 2 16 - 2

46 บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 2 2 10 - 2

47 บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น 2 2 13 - 2

48 บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1 1 9 1 1

49 บมจ. โอสถสภา 2 2 19 - -

50 บมจ.ทุนธนชาต 2 2 13 2 2

51 บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป 2 2 20 - 2

52 บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 2 2 16 - 2

53 บมจ.บัตรกรุงไทย 2 2 12 - 2

54 บมจ เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น 2 2 11 - 2

55 บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) 2 2 12 - 2

56 บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น 3 3 13 - 3

57 บมจ.ช.การช่าง 2 2 13 2 2

58 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 2 2 16 2 2

59 บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง 1 1 6 1 -

60 บมจ.ราช กรุ๊ป 2 2 12 - 2

61 บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 1 1 7 - 1

62 บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก 1 1 12 - 1

63 บมจ.เอ็ม บี เค 3 3 36 1 3

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

1 บมจ.ท่าอากาศยานไทย

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

2 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

วาระที่ 8 พิจารณาตอบข้อซักถาม / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

3 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

วาระที่ 3 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

4 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

5 บมจ.ไทยออยล์

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

6 บมจ.ไทยออยล์

วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

7 บมจ.ไทยออยล์

วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

8 บมจ.ธ.กรุงไทย

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

9 บมจ.ธ.กรุงไทย

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

10 บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

             การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

                  นายเอกกมล คีรีวัฒน์

/ นายเอกกมล คีรีวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี 

หากกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีก 1 วาระ

11 บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

            การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 

จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารเป็นระยะเวลา 6 ปี7 เดือน 

หากได้รับเลือกกลับเข้ามาอีก 1 วาระ จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

12 บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

13 บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

วาระที่ 15 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

14 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

15 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม

/ นาย สตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อพฤศจิกายน 2549 

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อนับรวมวาระที่จะได้รับการแต่งตั้งใน

ครั้งนี้ เท่ากับ 17 ปี 1 เดือน 

ทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี

วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.2  นางชนัญญารักษ์  เพ็ชร์รัตน์

/ นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ  

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อกันยายน 2554 

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อนับรวมวาระที่จะได้รับการแต่งตั้งใน

ครั้งนี้ เท่ากับ 12 ปี 3 เดือน 

ทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

16 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

17 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

18 บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

19 บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

20 บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ กรรมการอิสระ 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก 11 กุมภาพันธ์ 2536 

หากรวมวาระที่จะได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแห

น่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ  

วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก 22 ธันวาคม 2542 

หากรวมวาระที่จะได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแห

น่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม กรรมการอิสระ 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก 1 มีนาคม 2553 

หากรวมวาระที่จะได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแห

น่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี

21 บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส

วาระที่ 5 

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตาม

วาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นาย ยิ่งศักดิ์ เจนรถา กรรมการอิสระ วันที่แต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2556 

หากรวมวาระที่จะได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแห

น่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

22 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

            -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ไม่เห็นควรอนุมัติ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย (กรรมการอิสระ) 

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 

เนื่องจากจะมีผลทำให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 

3 วาระ หรือเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย 

ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่ 22 มีนาคม 2553 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มาเป็นเวลา 10ปี 6เดือน)   

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น  ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

23 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

            การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

            ชื่อกรรมการ นายกีรติ อัสสกุล

/ เห็นควร ไม่อนุมัติแต่งตั้ง นายกีรติ อัสสกุล (กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง) เป็นกรรมการต่ออีกวาระ 

เนื่องจากกรรมการอิสระท่านดังกล่าวดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาแล้วเกินกว่า

9ปี เริ่มแต่วันที่ 22 มีนาคม 2553 นับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 11ปี

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

24 บมจ.น้ำประปาไทย

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

            การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

            ดร. ทนง พิทยะ

/ เนื่องจาก ดร.ทนง พิทยะ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 11 ปี 

3เดือน ซึ่งมากกว่า 9 ปี หรือ 3 วาระ  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

            การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ เนื่องจาก นายไพรัช เมฆอาภรณ์  

ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 13ปี 6เดือน ซึ่งมากกว่า 9 ปี หรือ

3 วาระ  
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

            นายไพรัช เมฆอาภรณ์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

25 บมจ.น้ำประปาไทย

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ  ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 14 ปี 

6เดือน(5วาระ) ซึ่งหากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะเกิน 9ปี หรือ 3วาระ

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

26 บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

27 บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

28 บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

29 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ

             6.1  พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการ 12 (สิบสอง) ราย

/ กรรมการบางท่าน มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม เนื่องจากดำรงตำแหน่ง 

กรรมการอิสระเกิน 9 ปี

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ / นายปลิว มังกรกนก กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี หากได้รับเลือก

39



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

            6.2  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ

                        แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ

            6.2  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ

                        แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระ 

ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ

            6.2  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ

                        แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

30 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

6.1 พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ

1.นายปลิว  มังกรกนก

/ นายปลิว มังกรกนก กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

6.4  พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ

4.รศ. ดร. อังครัตน์  เพรียบจริยวัฒน์

/ รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระ 

ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

6.5  พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ

5.ศ.ดร.ปราณี  ทินกร

/ ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร กรรมการอิสระ

31 บมจ.ธ.กรุงเทพ

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

32 บมจ.ธ.กรุงเทพ

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

33 บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

34 บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

            นายระเฑียร ศรีมงคล

/ นายระเฑียร ศรีมงคล เป็นกรรมการอิสระ  10 ปี 9 เดือน  เกิน 9 ปี 

ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอาจลดลงหากดำรงตำแหน่งนานเกินไป

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

            นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

/ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค  เป็นกรรมการอิสระ  10 ปี 9 เดือน  เกิน 9 ปี 

ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอาจลดลงหากดำรงตำแหน่งนานเกินไป

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

            ดร. ศิริ การเจริญดี

/ ดร. ศิริ การเจริญดี   เป็นกรรมการอิสระ  10 ปี 2 เดือน  เกิน 9 ปี 

ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอาจลดลงหากดำรงตำแหน่งนานเกินไป

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

            นายคณิต สีห์

/ นายคณิต สีห์   เป็นกรรมการอิสระ  10 ปี 2 เดือน  เกิน 9 ปี 

ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอาจลดลงหากดำรงตำแหน่งนานเกินไป

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

35 บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

36 บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

37 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย

วาระที่ 4 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

             การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้งนายฐาปน สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการอิสระ 

เนื่องจาก

1) นายฐาปน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบบริษัทจำนวนมาก  

อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารหลายบริษัท ทั้งนี้

กรรมการควรอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในจำนวนที่มากเกินไป 

2) นายฐาปน  

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแข้งทางผล

ประโยชน์หรือมีสภาพเป็นทางแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย 

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด และบริษัทจรัญธุรกิจ 52 จำกัด

3) นายฐาปน 

เป็นกรรมการในบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเอสซีจีมูลค่าเกิน 20 

ล้านบาท 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กรรมการอิสระที่กำหนดภายใต้ประกาศ 

ก.ล.ต. ทจ.39/2559  อย่างไรก็ตาม นายฐาปน 

ผ่านคุณสมบัติกรรมการอิสระ 

เนื่องจากประกาศดังกล่าวสามารถผ่อนผันให้ได้โดยมีเงื่อนไข คือ 

คณะกรรมการ SCC 

เห็นว่าการดำรงตำแหน่งของบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ 

38 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย

วาระที่ 4 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

         4.2 นายชุมพล ณ ลำเลียง

/ นายชุมพล ณ ลำเลียง  เป็นกรรมการ 28 ปี 7 เดือน 

โดยเป็นกรรมการอิสระ 6 ปี 8 เดือน  หากดำรงตำแหน่งอีก 1 

วาระจะทำให้เป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

39 บมจ.ผลิตไฟฟ้า

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

40 บมจ.ผลิตไฟฟ้า

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

41 บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

42 บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

43 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

44 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

            ชื่อกรรมการ พลตรี นิธิ จึงเจริญ

/ พลตรี นิธิ จึงเจริญ กรรมการอิสระ (ตั้งแต่ 22 กันยายน 2557 หรือ 6 ปี 6 

เดือน) หากดำรงตำแหน่งอีกวาระจะเกิน 9 ปี

วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

45 บมจ.ธ.กสิกรไทย

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

46 บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

47 บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

วาระที่ 4 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

                นายอรรถณพ ตันละมัย

/ เห็นควรพิจารณา ไม่อนุมัติเลือก นายอรรถณพ ตันละมัย (กรรมการอิสระ) 

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง 

เนื่องด้วยหากเลือกกรรมการท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

อิสระ 

จะเป็นเหตุให้นับระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่า 

9ปี 

โดยปัจจุบันกรรมการท่านดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมา

แล้ว เป็นระยะเวลา 8ปี 10เดือน 

วาระที่ 4 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

/ เห็นควรพิจารณา ไม่อนุมัติเลือก นางวิไล ฉัททันต์รัศมี กรรมการอิสระ 

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง 

เนื่องด้วยหากเลือกกรรมการท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

อิสระ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

                 นางวิไล ฉัททันต์รัศมี

จะเป็นเหตุให้นับระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่า 

9ปี 

โดยปัจจุบันกรรมการท่านดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมา

แล้ว เป็นระยะเวลา 8ปี 10เดือน 

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

48 บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

49 บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

            5.3 นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์

/ เห็นควร ไม่อนุมัติแต่งตั้งนายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ กรรมการ 

และประธานคณะกรรมการตรวจและกรรมการอิสระ 

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง 

เนื่องจากกรรมการท่านดังกล่าวรับตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่วันที่ 1 

ตุลาคม 2557 นับระยะเวลาดำรงตำแหน่งมาทั้งสิ้น 6ปี 6เดือน 8วัน  

หากกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งจะเป็นเหตุให้รวมระยะเวลาดำร

งตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9ปี

50 บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ / นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ (กรรมการอิสระ) 

ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้ว 6 ปี 5 เดือน 

หากได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จะเกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี

วาระที่ 15 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

51 บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

52 บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ พล.ต.ท. ภาณุ เกิดลาภผล กรรมการอิสระ 

ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 7 ปี หากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่ง

จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ

วาระที่ 12 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

53 บมจ.คาราบาวกรุ๊ป

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

/ นางเสาวนีย์ กมลบุตร (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ต.ค. 2557 

หรือคิดเป็นระยะเวลา 6 ปี 7 เดือน หาก 

ได้รับการรับเลือกให้ดำรงแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะคิดเป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น

9 ปี 7 เดือน ซึ่งเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ

54 บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล

วาระที่ 5 

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระและ

แต่งตั้งกรรมการใหม่

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ดร.โยธิน อนาวิล (กรรมการอิสระ) เนื่องจาก 

หากได้รับการพิจารณาให้กลับมาเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง 

จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เป็นเวลา 11 ปี ซึ่งเกิน 3 วาระ 

หรือ 9 ป๊

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

55 บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ / นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม (กรรมการอิสระ) 

เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9 ปี 

และหากดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จะทำให้ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรวมทั้งสิ้น 12 ปี 

ซึ่งเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

56 บมจ.ปตท

วาระที่ 6 พิจารราวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

57 บมจ.ปตท

วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

58 บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

59 บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

60 บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

61 บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

62 บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

            1.นายโกศล สุริยาพร

/ นายโกศล สุริยาพร ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระเกิน 20 ปี

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

            1.นายนนท์จิตร ตุลยานนท์

/ นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระเกิน 20 ปี

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

63 บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

64 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

65 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ

วาระที่ 4 

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและแต่งตั้งกร

รมการเพิ่ม

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9ปี 

9เดือน/ตั้งแต่เมษายน 2554 หากได้รับการแต่งตั้งต่ออีกวาระจะเกิน 9 ปี 

หรือ 3วาระ

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

66 บมจ.คอมเซเว่น

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

67 บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

68 บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

69 บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

            -การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์  (กรรมการอิสระ) หากรับตำแหน่งอีกวาระ

จะมีผลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี 

นับแต่วันแรกที่ดำรงตำแหน่ง (ดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก 23 

กุมภาพันธ์ 2555 ) 

ซึ่งอาจมีผลต่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นต่อการทำงานของฝ่ายจั

ดการ

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

70 บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

             การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

            5.2 นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

/ เห็นควรพิจารณา ไม่อนุมัติเลือก นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล (กรรมการอิสระ) 

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง 

เนื่องด้วยกรรมการท่านดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็นเว

ลา 11ปี 2เดือน นับแต่รับตำแหน่งกรรมการครั้งแรก 23 กุมภาพันธ์ 2553

วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

71 บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

72 บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 

2564

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นาย ไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เมื่อ 2555 

หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

อิสระมากกว่า 9 ปี

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

73 บมจ.บี.กริม เพาเวอร์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

74 บมจ.บี.กริม เพาเวอร์

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

75 บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

76 บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

77 บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

78 บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

79 บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

80 บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

81 บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

วาระที่ 5 

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง

ตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ เลือกตั้ง นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ 

อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากดำรงตำแหน่งมาแล้ว 9ปี 

หากได้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งจะเกิน 9 ปี หรือสามวาระ

วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

82 บมจ.ทุนธนชาต

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

            การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการ สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

(กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 20 ปี

51



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

            การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายธีรพจน์ วัชราภัย กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา 

กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ)  จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็น 9 ปี 3 เดือน 

หากได้รับเลือกอีก 1 วาระ

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

83 บมจ.ทุนธนชาต

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

84 บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป

วาระที่ 13 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

85 บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

86 บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

87 บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

88 บมจ.บัตรกรุงไทย

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

89 บมจ.บัตรกรุงไทย

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

90 บมจ เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

91 บมจ เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

92 บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

93 บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

94 บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

95 บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

96 บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

97 บมจ.ช.การช่าง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายอัศวิน คงสิริ ประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ 25 ปี หรือเกิน 9 

ปีติดต่อกัน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ เป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปีติดต่อกัน  

(เป็นกรรมการ 19 ปี)

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

98 บมจ.ช.การช่าง

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

99 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 

2563

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

100 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 

2564

/ นายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและธ
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล รรมาภิบาล (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

101 บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 

2564

/ ไม่เห็นด้วยเนื่องจากค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยที่ข

อเสนอเพิ่ม มีอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงมากในช่วง 33% ถึง 50% 

ซึ่งมากกว่าผลประกอบการบริษัทและขนาดธุรกิจที่เพิ่มขึ้น  

และค่าเบี้ยประชุมจะเพิ่มขึ้นมาสู่ระดับที่มากกว่าเบื้ยประชุมกรรมการชุดย่อ

ยของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย 

ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่มีขนาดธุรกิจโดยรวมที่ใหญ่กว่า  

อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง

นอกจากนี้ บริษัทขอเปลี่ยนวิธีการคำนวณโบนัสเป็นจ่ายโบนัส 7.5 

แสนบาท และ 5 แสนบาท ให้ประธานกรรมการและกรรมการ ตามลำดับ  

จากเดิมที่พิจารณาจ่ายไม่เกิน 0.3% ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น 

ซึ่งพิจารณาได้ว่ารูปแบบเดิมเป็นแรงจูงใจให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกั

บความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นมากกว่า 

ทั้งนี้ เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยที่ขอเสนอเพิ่มมีรายละเอียด ดังนี้

ปธ.กรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบขอเพิ่ม 33%

ปธ.กรรมการสรรหาฯ และกรรมการสรรหาขอเพิ่ม 50%

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนขอเพิ่ม 50%
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

102 บมจ.ราช กรุ๊ป

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

103 บมจ.ราช กรุ๊ป

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

104 บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

105 บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

106 บมจ.เอ็ม บี เค

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นางผาณิต พูนศิริวงศ์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 20

ปี

วาระที่ 13 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

107 บมจ.เอ็ม บี เค

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

108 บมจ.เอ็ม บี เค

วาระที่ 16 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า
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ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที ่31 พฤษภาคม 2564) 

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู 1.  บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 

2.  บริษทั เงินติดลอ้ จ ากดั (มหาชน) 
 

หมายเหต:ุ ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทนุรวมไดท่ี้บริษทัจดัการโดยตรง หรือท่ี web site ของ  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั (http://www.krungsriasset.com) และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู ใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (soft commission) 

บริษทัท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20.  

บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี ไอ เอม็ บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 

เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 

 (3) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
1. นายวิพุธ   เอื้ออานนัท ์
2. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 
3. นายสาธิต บวัชู 
4. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ์ 
5. นายปีติ  ประติพทัธ์ิพงษ ์
6. นายกวิฬ  เหรียญเสาวภาคย ์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 46.06% 
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http://www.krungsriasset.com/
http://www.set.or.th/th/products/member/equity/broker/broker18.html



