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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําสง่รายงานประจําปี ของกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นแวล ู(KFVALUE) ตัง้แต่วนัที่ 
1 มิถนุายน 2562 ถึงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2563 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นแวล ูมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2563 เท่ากบั 951.73 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อ
หน่วยลงทนุเท่ากบั 27.8076 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน ลดลงร้อยละ 18.79 ลดลงมากกว่าดชันีผลตอบแทนรวม
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 14.04 

ภาวะการลงทนุในช่วงที่ผ่านมา 

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา  ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ปรับตวัอยู่ในช่วง 969.08 – 1,747.53 จุด ก่อนปิดท่ี 1,342.85 จุด ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 
2563 
ในเดือนมิถนุายน 2562 กระแสเงินลงทนุจากต่างประเทศไหลเข้าอย่างต่อเน่ือง โดยนกัลงทนุต่างชาติเป็นผู้ซือ้สทุธิมลูคา่ 4.69 หม่ืนล้าน
บาท ค่าเงินบาทปรับตวัแข็งค่าขึน้ร้อยละ 2.8 จากเดือนก่อนหน้า เม่ือเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ คณะกรรมการนโยบายการเงิน
แสดงความกงัวลเก่ียวกบัการแข็งค่าของเงินบาทท่ีไม่สอดคล้องกบัปัจจยัพืน้ฐาน และในระหว่างเดือน คณะกรรมการฯ ได้มีมติเป็นเอก
ฉนัท์ในการคงอตัราดอกเบีย้นโยบายฯ ไว้ที่ร้อยละ 1.75 ตามคาด 
ในเดือนกรกฎาคม 2562 สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือฟิทช์ประกาศเพิ่มมมุมองเครดิตของไทยขึน้จาก “มีเสถียรภาพ” สู่ “เชิงบวก” 
โดยฟิทช์มีมมุมองวา่ความเส่ียงทางการเมืองมีแนวโน้มไม่ส่งผลกระทบตอ่การบริหารเศรษฐกิจมหภาค ส่วนคา่เงินบาทออ่นค่าลงร้อยละ 
0.7 จากเดือนก่อนหน้า หลงัธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศมาตรการป้องปรามการเก็งกําไรคา่เงินบาท 
ในเดือนสิงหาคม 2562 ตลาดหุ้นได้รับแรงกดดนั จากการปรับเพิ่มภาษีนําเข้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนอีกรอบหนึ่ง รวมถึงแถลงการณ์ของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ  (Fed) ที่ ไม่ ได้ส่งสัญญาณ ท่ีชัดเจนในการปรับลดอัตราดอกเบี ย้ตามท่ีนักลงทุนคาดหวัง ในขณะท่ี
คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (กนง.) ปรับลดอตัราดอกเบีย้ลงร้อยละ 0.25 สภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (NESDB) 
ปรับลดการคาดการณ์อตัราการเติบโตของจีดีพีลงเหลือร้อยละ 2.7 – 3.2 จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ในเดือนพฤษภาคมที่ระดบัร้อยละ 
3.3 – 3.8 
ในเดือนกันยายน 2562 บรรยากาศการลงทุนได้รับแรงกดดนัจากประเด็นต่างๆ ในตลาดโลก ได้แก่ ความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน ความไม่แน่นอนของการเจรจา Brexit สถานการณ์ความไม่สงบในฮ่องกง เป็นต้น ด้านธนาคารกลางยุโรป (ECB) 
ประกาศดําเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินรอบใหม่ (QE) โดยจะเข้าซือ้สินทรัพย์ในมลูค่าสทุธิ 2 หม่ืนล้านยโูรต่อเดือน ตราบเท่าที่
คณะกรรมการเห็นว่ามีความจําเป็น ในขณะท่ี คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (กนง.) ประกาศคงอตัราดอกเบีย้นโยบายที่ระดบั
ร้อยละ 1.5 และระบถึุงความกงัวลเก่ียวกบัการแข็งคา่ของเงินบาท 
ในเดือนตลุาคม 2562 บรรยากาศการลงทนุยงัคงได้รับแรงกดดนัจากความตงึเครียดทางการค้าระหวา่งสหรัฐฯ และจีน และการประกาศ
ข้อมลูทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยโูรโซนท่ีอ่อนแอ นอกจากนัน้ จีนได้รายงานอตัราการเติบโตของจีดีพีที่ระดบัร้อยละ 6 ซึ่งเป็นระดบัต่ํา
ที่สดุในรอบกวา่ 27 ปี ในขณะท่ี ธนาคารกลางยโุรป (ECB) ประกาศคงอตัราดอกเบีย้ และเน้นยํา้ถึงความสําคญัของการดําเนินนโยบาย
ผ่อนคลายทางการเงิน (QE) 
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 นักวิเคราะห์ปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนฯ ไทย หลังผลประกอบการบริษัท
จดทะเบียนฯ ประจําไตรมาส 3 ปี 2562 อ่อนแอกว่าท่ีคาด จีดีพีไทยประจําไตรมาส 3 ปี 2562 อยู่ในระดบัท่ีต่ํากว่าที่นักลงทุนคาดไว้ 
โดยเติบโตในอัตราร้อยละ 2.4 คณะกรรมการนโยบายการเงินปรับลดอัตราดอกเบีย้นโยบายลงร้อยละ 0.25 ส่งผลให้อัตราดอกเบีย้
นโยบายอยู่ในระดบัร้อยละ 1.25 ในขณะท่ี ข้อตกลงทางการค้าระหวา่งสหรัฐฯ และจีนในระยะท่ี 1 คืบหน้าในทิศทางที่ดีขึน้ 
ในเดือนธันวาคม 2562 สหรัฐฯ และจีนสามารถบรรลุข้อตกลงในเฟสแรกได้ โดยจะมีการลงนามข้อตกลงในเดือนมกราคม 2563 
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติคงอตัราดอกเบีย้นโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 - 1.75 ตามคาด พร้อมทัง้สง่สญัญาณว่าจะคงอตัราดอกเบีย้
ไว้ที่ระดบัปัจจบุนัตลอดปี 2563 ในขณะท่ี กนง. มีมติคงอตัราดอกเบีย้นโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.25 ตามที่คาดการณ์ 
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ในเดือนมกราคม 2563 ความขดัแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงย่ิงขึน้ หลงันายโดนลัด์ ทรัมป์ ประธาธิบดีสหรัฐฯ สัง่การ
สงัหารนายพลคาเซม โซเลมานี นายทหารระดบัสงูสดุของอิหร่าน ในขณะที่ จีนประกาศการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 
(2019 n-CoV) และทําการปิดการเข้าออกเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) ในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน ด้านในประเทศ การเบิกจ่ายงบประมาณ
จํานวน 3.2 ล้านล้านบาทได้ชะลอออกไป เน่ืองจากการลงคะแนนเสียบบตัรแทนกนัของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 ตลาดหุ้นทัว่โลกต่างปรับตวัลดลง การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสโควิด-19 นอกประเทศจีน สง่ผลให้เกิด
ความกังวลว่าการแพร่ระบาดฯ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ธปท. ประกาศลดอตัราดอกเบีย้ลงสู่ระดบัต่ําสดุเป็นประวตัิการณ์
ที่ร้อยละ 1.00 เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ปี 2562 เติบโตร้อยละ 0.2 จากไตรมาสก่อนหน้า และเติบโตร้อยละ 1.6 จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
โดยสําหรับทัง้ปี 2562 เศรษฐกิจไทยเติบโตร้อยละ 2.4 ซึง่เป็นการขยายตวัที่ต่ําที่สดุในรอบ 5 ปี 
ในเดือนมีนาคม 2563 ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยถูกกดดันอย่างหนัก จากความกังวลว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกจะ
หยดุชะงกัจากการปิดเมืองและประเทศหลงัการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่รวดเร็วกว่าคาดการณ์ นอกจากนี ้สงครามราคานํา้มนั
ที่เกิดขึน้ หลงัจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตนํา้มัน (OPEC) ที่นําโดยซาอุดิอาระเบีย และ OPEC+ ที่นําโดยรัสเซีย ไม่สามารถบรรลขุ้อตกลง
ร่วมกนัในการปรับลดกําลงัการผลิตนํา้มนั นบัเป็นอีกปัจจยัลบเข้ามากดดนัตลาดฯ 
ในเดือนเมษายน 2563 บรรยากาศการลงทนุฟืน้ตวัดีขึน้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ปรับตวัดีขึน้ โดยจํานวนผู้
ติดเชือ้ Covid-19 ในหลายประเทศท่ีได้ปรับตวัเพิ่มขึน้ในอัตราท่ีชะลอตวัลง หลงัรัฐบาลในหลายประเทศประกาศใช้นโยบายปิดเมือง
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดฯ นอกจากนัน้ รัฐบาลในหลายประเทศได้ประกาศการดําเนินนโยบายการคลงัเพื่อพยงุเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม 
ตวัเลขทางด้านเศรษฐกิจยงัแสดงถึงความเปราะบาง โดยดชันีความเช่ือมัน่ภาคอตุสาหกรรมของไทยได้ปรับตวัลดลงจากระดบั 90.2 จดุ 
ในเดือนกมุภาพนัธ์ สูร่ะดบั 88.0 จดุ ในเดือนมีนาคม ซึง่เป็นระดบัต่ําที่สดุในรอบ 28 เดือน 
ในเดือนพฤษภาคม 2563 บรรยากาศการลงทนุทัว่โลกอยู่ในทิศทางเชิงบวก โดยจํานวนผู้ที่ติดเชือ้ Covid-19 รายใหม่ทัว่โลกมีแนวโน้ม
ผ่านจดุสงูสดุไปแล้ว และเศรษฐกิจเร่ิมกลบัเข้าสู่ภาวะปกติมากขึน้ ทว่าเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้านในประเทศ จีดีพีประจําไตรมาส 1 
ปี 2563 หดตัวร้อยละ 1.8 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะหดตัวที่ร้อยละ 3.9 ในขณะที่ 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดอตัราดอกเบีย้ลงร้อยละ 0.25 สูร่ะดบัที่ต่ําที่สดุท่ีร้อยละ 0.50 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมมุมองว่า ในระยะสัน้ บรรยากาศการลงทุนยงัคงมีความผนัผวนตามสถานการณ์ Covid-19 และผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ
ทั่วโลก โดยแม้ตวัเลขผู้ ติดเชือ้ Covid-19 จะลดลง แต่ความเส่ียง คือ อัตราผู้ ติดเชือ้ที่อาจเพ่ิมขึน้ หลงัจากประเทศต่างๆ กลบัมาเปิด
เมืองมากขึน้ ในขณะที่ ปัจจยัสนบัสนุนยงัคงเป็นนโยบายการเงินการคลงัที่ยงัคงเอือ้ต่อการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจ ส่วนในระยะกลางถึง
ระยะยาว บริษัทฯ เช่ือว่าบรรยากาศการลงทุนจะกลบัมาฟื้นตวัได้ดีขึน้ตามการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองเพื่อการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค นอกจากนัน้ อตัราดอกเบีย้ที่มีแนวโน้มทรงตวัอยู่ในระดบัต่ํา รวมถึงการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจไทยและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนฯ มีแนวโน้มเป็นปัจจยัสนบัสนนุ 
แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยงัคงเป็นการคดัเลือกหลกัทรัพย์ที่จะลงทุนรายตวั จากข้อมลูที่ได้รับจากการพบปะกบัผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทัง้ในเชิงคณุภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท
จดทะเบียนฯ อย่างสม่ําเสมอ โดยบริษัทฯ เช่ือว่าแนวทางการบริหารกองทนุตราสารทนุดงักล่าวจะช่วยส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาวได้ 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
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กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 พฤษภาคม 2563

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 953,485,138.48 100.18
     หุน้สามญั
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
             การแพทย์ 37,944,000.00 3.99
             ขนส่งและโลจิสติกส์ 82,066,375.00 8.62
             ของใชใ้นครัวเรือนและสาํนกังาน 46,604.00 0.00
             เงินทุนและหลกัทรัพย์ 41,347,565.00 4.34
             เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 97,447,425.00 10.24
             ธนาคาร 108,983,100.00 11.45
             บริการรับเหมาก่อสร้าง 12,620,980.00 1.33
             ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 4,588,100.00 0.48
             พลงังานและสาธารณูปโภค 226,907,870.00 23.84
             พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 75,725,784.00 7.96
             พาณิชย์ 99,817,230.00 10.49
             วสัดุก่อสร้าง 31,939,600.00 3.36
             อาหารและเคร่ืองด่ืม 84,795,600.00 8.91
     หน่วยลงทุน
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
             กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 10,648,800.00 1.12
     เงินฝากธนาคาร
         TRIS
             Rate A 213,623.06 0.02
         FITCH-LONG
             Rate BBB 1,170,372.55 0.12
         FITCH_TH-LONG
             Rate AAA 37,222,109.87 3.91
อืน่ๆ (1,756,953.56) (0.18)
     ลูกหน้ี 1,097,506.53 0.12
     เจา้หน้ี (917,248.42) (0.10)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (1,937,211.67) (0.20)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  951,728,184.92 100.00
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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 เพ่ือจําแนกความแตกต่างของคณุภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั   
(2) คําเสริมท้าย (tha) จะระบไุว้ตอ่จากอนัดบัเครดิตเพ่ือบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย  
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)   23,545.24              2.1400
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 824.08                   0.0749
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)   1,839.47                0.1672
คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -
คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 77.40                      0.0071
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ (Others) - -
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด  2/ 26,286.19             2.3892

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2/ ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิสทุธิ (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู

ตัง้แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถงึวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่
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บมจ.หลกัทรัพย ์ภทัร/ Phatra Securities Plc.
บมจ. หลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส/ Finansia Syrus Securities Plc.
บริษทัหลกัทรัพยซิ์ต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ำกดั/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd.
บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพำณิชย ์จ  ำกดั/ SCB Securities Co.,Ltd.
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ  ำกดั/ Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd.
บมจ.หลกัทรัพยบ์วัหลวง/ Bualuang Securities Plc.
บมจ.หลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย)/ UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc.
บจ.หลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย)/ CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd.
บล.เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ำกดั/ Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.
บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชำต/ Thanachart Securities Plc.
อ่ืนๆ/ Other

54,444.32 5.74
271,819.05 28.68

รวม / Total 947,875.17 100.00

60,581.62 6.39
57,952.87 6.11
55,886.14 5.90

70,140.02 7.40
69,287.47 7.31
65,555.05 6.92

( บาท )   
89,252.00 9.42
82,406.63 8.69
70,550.00 7.44

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู / Krungsri Value Stock Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 มถุินายน 2562 ถงึวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

บริษทั จ านวนเงิน อตัราส่วน (%)
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ผลการดาํเนินงานของกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู 

 

ผลการดาํเนินงาน 
สิน้สุด ณ วนัที่ 29 พ.ค. 2563 

% 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 -16.37% -3.04% -16.73% -18.79% -4.84% -2.25% 8.11% 6.53% 
ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -12.94% 2.15% -13.36% -14.04% -1.75% 1.13% 9.72% 8.69% 
ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 39.09% 47.56% 36.07% 26.39% 17.35% 15.70% 16.03% 18.91% 
ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 40.11% 48.27% 37.01% 26.98% 17.55% 15.95% 16.50% 19.70% 

 

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

   **    ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึง่ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลดําเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

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

1 บมจ.ท่าอากาศยานไทย 1 1 7 - 1

2 บมจ.ธ.กรุงเทพ 1 1 1 - 1

3 บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง 1 1 9 - 1

4 บมจ.ธ.กสิกรไทย 1 1 7 - 1

5 บมจ.คอมเซเว่น 1 1 7 - 1

6 บมจ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป 1 1 8 1 1

7 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริม

ทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

1 1 8 - 1

8 บมจ.โรบินสัน 1 1 2 - 1

9 บมจ.ทุนธนชาต 1 1 4 - 1

10 บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น 1 1 7 2 1

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

1 บมจ.ท่าอากาศยานไทย

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

2 บมจ.ธ.กรุงเทพ

วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

3 บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง

วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

4 บมจ.ธ.กสิกรไทย

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ  (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

5 บมจ.คอมเซเว่น

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

6 บมจ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

             การเลือกตั้งกรรมการ

              6.3 ชื่•อกรรมการ นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล

/ ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 9ปี ( (เริ่มดำรงตำแหน่ง 

เดือนพฤศจิกายน 2543 ถึงปัจจุบัน รวม 21ปี) 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

7 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

8 บมจ.โรบินสัน

วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

9 บมจ.ทุนธนชาต

วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่นๆ ( ถ้ามี ) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

10 บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

และพิจารณาอำนาจกรรมการ

             การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายนพพันธป์ เมืองโคตร (กรรมการอิสระ) 

ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี (18 ปี 6 เดือน)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

และพิจารณาอำนาจกรรมการ

             การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 

9 ปี (20 ปี)

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า
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ข้อมูลอืน่ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบุคคลที่เกีย่วข้องที่มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วนัที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2563) 
ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้แวล ู บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน)
 

หมายเหตุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมไดท่ี้บริษทัจดัการโดยตรง หรือท่ี web site ของ  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั (http://www.krungsriasset.com) และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู ใช้บริการบุคคลอืน่ๆ (soft commission) 
บริษทัท่ีใหผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี ไอ เอม็ บี (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั

ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
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 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2563 
1. นายวิพธุ   เอ้ืออานนัท ์
2. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 
3. นายสาธิต บวัชู
4. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ ์
5. นายปีติ  ประติพทัธ์ิพงษ ์
6. นายกวิฬ  เหรียญเสาวภาคย ์
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(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3  ณ วนัที ่29 พฤษภาคม 2563 
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(5) อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาท่ีผ่านมา เท่ากบั 38.69% 
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