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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทนุเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื'อการเลี (ยงชีพ (KFTSRMF) 
ตั (งแต่วนัที' 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัที' 30 มิถนุายน 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ( 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื'อการเลี (ยงชีพ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที' 30 มิถนุายน 2565 เท่ากบั 2,514.67 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุเท่ากบั 60.8940 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน ลดลงร้อยละ 4.87 ลดลงมากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที'ลดลงร้อยละ 1.34 

ภาวะการลงทนุในช่วงที'ผ่านมา 

ในรอบปีที'ผ่านมา กองทุนฯ ยังคงเน้นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหลัก ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่าง 
1,512.02 – 1,718.55 จุด ก่อนปิดที' 1,568.33 จุด ณ วันที' 30 มิถุนายน 2565 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ปรับตวัเพิ'มขึ (นร้อยละ 1.52 
ในเดือนกรกฎาคม 2564 บรรยากาศการลงทนุได้รับแรงกดดนัมาจากการปรับตวัเพิ'มขึ (นของจํานวนผู้ติดเชื (อไวรัส Covid-19 ในประเทศ 
จากจํานวน 5.5 พนัคนต่อวนัในช่วงต้นเดือนไปเป็น 1.7 หมื'นคนต่อวนัในช่วงสิ (นเดือน แม้ว่ารัฐบาลมีการออกมาตรการควบคุมหลาย
ประการรวมไปถึงการประกาศเคอร์ฟิวในระหว่างเดือน ราคานํ (ามนัดิบในตลาดโลกปรับตวัอย่างผันผวนเนื'องจากกลุ่มประเทศผู้ผลิต
นํ (ามนั (OPEC+) อยู่ระหว่างการเจรจาปรับกําลงัการผลิต ตลาดหุ้นจีนเผชิญกบัแรงเทขายอย่างรุนแรงในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและโรงเรียน
กวดวิชา จากการเข้าตรวจสอบและการเปลี'ยนแปลงด้านนโยบายจากภาครัฐ 
ในเดือนสิงหาคม 2564 จํานวนผู้ติดเชื (อ Covid-19 รายใหม่ภายในประเทศเริ'มมีเสถียรภาพ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คง
อตัราดอกเบี (ยนโยบายที'ร้อยละ 0.5 สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศยํ'าแย่ลง จากแรงส่งของกระแสของการประท้วงที'เพิ'มขึ (น 
และมีการใช้ความรุนแรงมากขึ (น บริษัทจดทะเบียนฯ รายงานผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 2/64 แข็งแกร่งกว่าที'คาดไว้ รัฐบาลไทย
อนุมตัิการจดัซื (อวคัซีนจาก Pfizer อีกจํานวน 20 ล้านโดสเพื'อเร่งอตัราการฉีดวคัซีน สํานกังานสภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
(NESDB) ประกาศการเติบโตของจีดีพีไตรมาส 2/64 ในระดบัร้อยละ 7.5 ในขณะที'ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอตัราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจปี 2564 จากระดบัร้อยละ 1.8 เป็นร้อยละ 0.7 
ในเดือนกันยายน 2564 หุ้นที'มีสดัส่วนการถือครองของนกัลงทุนรายย่อยในระดบัตํ'าทว่ามีมลูค่าตลาดขนาดใหญ่ ปรับตวัขึ (นนําดชันีฯ 
บรรยากาศการลงทนุกลบัทิศอย่างรวดเร็วหลงัจากที'หน่วยงานกํากบัดแูลกลบัมาพิจารณาการคํานวณดชันีฯตามสดัส่วนการกระจายหุ้น
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อย (free-float adjusted) และเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะเพื'อขอความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี'ยวข้อง ในช่วงครึ'งหลงั
ของเดือนความกังวลเกี'ยวกับการผิดนัดชําระหนี (ของบริษัทจีน Evergrande ส่งผลให้เกิดแรงเทขายเล็กน้อยในตลาด และมีปัจจยัลบ
เพิ'มเติมจากความเป็นไปได้ของการปรับขึ (นอัตราดอกเบี (ยเร็วกว่าที'คาดไว้  และความเป็นไปได้ที'อตัราเงินเฟ้อจะอยู่ในระดบัสงู
ยาวนานกว่าที'คาด การประกาศโครงการปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ส่งผลให้ราคาหุ้นของธนาคาร
ปรับตัวเพิ'มขึ (นร้อยละ 20 ภายในวันเดียว เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ดัชนีฯฟื(นตัวขึ (นในด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ การประชุมของกนง.
คาดการณ์ว่าการเติบโตของจีดีพีปี 2564 จะอยู่ที'ระดบัร้อยละ 0.7 และปรับเพิ'มมมุมองต่อการเติบโตของปี 2565 ขึ (นเป็นร้อยละ 3.9  
ในเดือนตุลาคม 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ภายในประเทศที'เริ'มอยู่ในการควบคุม รวมไปถึงการผ่อนคลาย
มาตรการและการเปิดพรมแดน ในช่วงกลางเดือนราคานํ (ามนัดิบปรับตวัเพิ'มขึ (นสู่ระดบัสงูที'สดุในรอบ 7 ปี เป็นแรงสนบัสนุนเพิ'มเติมต่อ
การปรับตวัเพิ'มขึ (นของดชันีตลาดหุ้นไทยที'มีนํ (าหนกัค่อนข้างสงูในหมวดพลงังาน ในช่วงปลายเดือนซึ'งเป็นช่วงเวลาที'มมุมองเชิงบวกต่อ
ตลาดเริ'มผ่อนคลาย ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนปรนมาตรการควบคุมสินเชื'อที'อยู่อาศัย (LTV ratio) เป็นร้อยละ 100 ของมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามยงัคงมีความท้าทายเนื'องจากอตัราการฉีดวคัซีนของประเทศยงัคงอยู่ที'ระดบัเพียงร้อยละ 42 ในขณะที'
โครงการ Phuket Sandbox ประสบความสําเร็จอย่างจํากดั ด้วยการมีนกัท่องเที'ยวเพียงร้อยละ 1 ของช่วงก่อนการแพร่ระบาด 
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 แม้ตลาดหุ้นจะปรับตวัได้ดีเกือบตลอดทั (งเดือน แต่ผลกระทบจากการค้นพบ Covid-19 สายพนัธุ์ใหม่ หรือ 
Omicron ทําให้นกัลงทนุเทขายหุ้นที'ได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองออกมาในช่วงสิ (นเดือน คาดว่าข้อมลูเชิงลกึในแง่ของความรุนแรงของ
ไวรัสและประสิทธิภาพของวคัซีนต่อไวรัสสายพนัธุ์ใหม่นี (จะมีออกมามากขึ (นในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตามข้อมลูทาง
เศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคมที'ออกมา มีแนวโน้มปรับตวัดีขึ (นจากเดือนก่อนหน้า โดยการบริโภคภาคเอกชน
ปรับตวัดีขึ (นจากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ การส่งออกยงัคงปรับเพิ'มขึ (นในหลายหมวด
สินค้า 
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ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 บรรยากาศการลงทุนช่วงต้นเดือนเป็นไปในเชิงลบจากความไม่แน่นอนเกี'ยวกับความรุนแรงของไวรัสสาย
พนัธุ์ Omicron และความเป็นไปได้ที'รัฐบาลจะใช้นโยบายปิดเมือง  ต่อมาเริ'มมีรายงานแสดงถึงหลกัฐานว่าไวรัสสายพนัธุ์ Omicron มี
ความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์  Delta ส่งผลให้นักลงทุนกลับเข้าลงทุน ในการประชุมครั (งสุดท้ายของปีธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) 
ประกาศว่าจะปรับเพิ'มความรวดเร็วของระยะเวลาในการจบโครงการเข้าซื (อสินทรัพย์ผ่านการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เร็วกว่าที'คาด
ไว้ 2 – 3 เดือน 
ในเดือนมกราคม 2565 ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างผนัผวน การปรับตวัมีระดบัตํ'ากว่าตลาดหุ้นของประเทศที'พฒันาแล้ว โดยในช่วงครึ'งแรก
ของเดือนดชันีฯปรับตวัเพิ'มขึ (น ก่อนจะปรับตวัลดลงตามแรงเทขายสินทรัพย์เสี'ยงในตลาดโลก สําหรับสถานการณ์ภายในประเทศ มี
ความไม่แน่นอนทางการเมือง จากการที'พรรคพลงัประชารัฐซึ'งเป็นพรรคผู้ นํารัฐบาลพ่ายแพ้ในการเลือกตั (งซอ่มในกรุงเทพฯเขต 9 รวมไป
ถึงที'ชุมพรและสงขลา นอกจากนี (เลขาธิการพรรค ร.อ. ธรรมมนสั พรหมเผ่า และส.ส.อีก 20 คน ถูกขบัออกจากพรรคสร้างความกังวล
เกี'ยวกบัเสถียรภาพของรัฐบาล ท่ามกลางความไม่แน่นอนที'เกิดขึ (นทั (งในและต่างประเทศ  
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 ตลาดหุ้นไทยยงัคงปรับตวัเพิ'มขึ (น ทามกลางความผนัผวนจากความขดัแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้
ค่าเงินบาทแข็งค่ามากที'สุดในรอบ 7 เดือน ราคานํ (ามันดิบปรับตัวเพิ'มขึ (นสูงกว่าระดับ 90 ดอลลาร์/บาร์เรลเป็นครั (งแรกในรอบ 7 ปี  
นอกจากนี (ยงัมีแรงกดดนัจากอตัราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สําหรับข้อมลูภายในประเทศ บริษัทจดทะเบียนฯรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/64 
อย่างต่อเนื'อง โดยกว่าร้อยละ 40 รายงานผลกําไรสทุธิดีกว่าที'นกัวิเคราะห์คาดไว้  
ในเดือนมีนาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวเพิ'มขึ (น โดยครึ'งเดือนแรกดัชนีฯปรับตัวลงเนื'องจากมาตรการควํ'าบาตรของชาติ
ตะวนัตกต่อรัสเซีย และการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของ Covid-19 ในประเทศจีนซึ'งส่งผลทําให้เกิดการปิดเมืองขึ (นในเมืองเซินเจิ (นซึ'งเป็น
เมืองอุตสาหกรรมสําคัญ ส่งผลกระทบกับความเชื'อมั'นนักลงทุน แม้จะมีปัจจัยลบดังกล่าว ตลาดไทยยังสามารถกลับมาปิดบวกได้
ในช่วงปลายเดือนจากเงินลงทนุไหลเข้าของนกัลงทนุต่างชาติเป็นหลกั 
ในเดือนเมษายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัลดลง จากมาตรการควํ'าบาตรจากชาติตะวนัตกต่อรัสเซีย การใช้มาตรการปิดเมืองป้องกนั 
Covid-19 ในประเทศจีน ส่งผลต่ออปุสงค์ภายในประเทศและห่วงโซ่อปุทานเพิ'มเติม นอกจากนี (ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสญัญาณ
การปรับขึ (นอตัราดอกเบี (ยครั (งละร้อยละ 0.5 เป็นจํานวนหลายครั (งในความพยายามที'จะต่อสู้กบัอตัราเงินเฟ้อ สร้างความกงัวลเกี'ยวกบั
ภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจในระดบัตํ'าและอัตราเงินเฟ้อในระดบัสงู (stagflation) ส่งผลให้เงินลงทุนเคลื'อนย้ายออกจากสินทรัพย์
เสี'ยง 
ในเดือนพฤษภาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัใกล้เคียงเดิม ในช่วงครึ'งแรกของเดือนดชันีฯเผชิญกับแรงเทขายสินทรัพย์เสี'ยงทั'วโลก 
ก่อนที'จะฟื(นตวัขึ (นในช่วงครึ'งหลงัของเดือนจากการที' Fed ปรับขึ (นอตัราดอกเบี (ยร้อยละ 0.5 ในการลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ตามที'ตลาดคาดไว้ 
แม้ราคานํ (ามันดิบและราคาถ่านหินปรับตวัเพิ'มขึ (น เนื'องจากสหภาพยุโรป (EU) ยังคงมาตรการควํ'าบาตรรัสเซีย และอัตราเงินเฟ้อ
เดือนเมษายนของสหรัฐฯอยู่ที'ระดบัร้อยละ 8.3 y-y นบัเป็นระดบัสงูกว่าที'คาดไว้ และเป็นระดบัสงูที'สดุในรอบ 40 ปี  
ในเดือนมิถนุายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัลดลง นกัลงทนุทั'วโลกมีความกงัวลเกี'ยวกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที' Fed ปรับขึ (น
อัตราดอกเบี (ยร้อยละ 0.75 ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงเข้าสู่การปรับฐาน ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื'องสู่ระดับ 35.50 บาท/ดอลลาร์ 
นบัเป็นระดบัอ่อนค่าที'สดุในรอบ 5 ปี และในเดือนนี (นกัลงทนุต่างชาติเป็นผู้ขายสทุธิเป็นครั (งแรกในรอบปีด้วยมลูค่า 2.94 หมื'นล้านบาท 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมมุมองว่า แนวโน้มการดําเนินนโยบายแบบเข้มงวดของธนาคารกลางทั'วโลกเพื'อต่อสู้กับเงินเฟ้อ ยงัคงเป็นปัจจยัหลกัที'กดดนั
ราคาสินทรัพย์เสี'ยงทั'วโลก โดยนกัเศรษฐศาสตร์และนกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอาจเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยขึ (นในช่วงปลายปี 2565 
หรือ ปี 2566 อย่างไรก็ตาม การผ่อนคลายมาตรการการรับนกัท่องเที'ยว การบริโภคภายในประเทศ และมาตรการสนบัสนุนจากภาครัฐ
ยงัคงเป็นปัจจยัช่วยหนนุเศรษฐกิจไทย 
แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยงัคงเป็นการคดัเลือกหลกัทรัพย์ที'จะลงทุนรายตวั จากข้อมลูที'ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั (งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสมํ'าเสมอ โดยบริษัทฯ เชื'อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ'งที'ส่งเสริมให้กองทุน
สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที'ดีในระยะกลาง และระยะยาว 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที'ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั (งนี ( บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที'เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 2,498,153,956.12 99.33

     หุน้สามญั

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

             กระดาษและวสัดุการพิมพ์ 49,826,480.00 1.98

             การแพทย์ 130,190,000.00 5.18

             ขนส่งและโลจิสติกส์ 359,357,402.00 14.29

             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื1อสาร 207,217,900.00 8.24

             ธนาคาร 476,368,025.00 18.94

             ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 80,076,840.00 3.18

             พลงังานและสาธารณูปโภค 157,526,125.00 6.26

             พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 127,685,200.00 5.08

             พาณิชย์ 308,217,711.60 12.26

             วสัดุก่อสร้าง 87,291,600.00 3.47

             สื1อและสิ1งพิมพ์ 137,151,360.00 5.45

             อาหารและเครื1องดื1ม 211,985,400.00 8.43

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 241,046.16 0.01

         FITCH-LONG

             Rate BBB 3,241,274.33 0.13

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 161,777,592.03 6.43

อื*นๆ 16,515,507.91 0.67

     ลูกหนีM 38,716,355.67 1.54

     เจา้หนีM  (17,285,035.07)  (0.67)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (4,915,812.69)  (0.20)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,514,669,464.03 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื*อการเลี3ยงชีพ
รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2565
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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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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 58,413.27                 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)   686.36                      

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 4,563.54                   

คา่ที6ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) -

คา่ใช้จ่ายอื6น ๆ (Others) -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด   2/ 63,663.17             

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที6เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที6รวมภาษีมลูคา่เพิ6มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื6นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Sอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที6เกิดขึ Sนจากการซื Sอขายหลกัทรัพย์

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื�อการเลี�ยงชีพ

ตั *งแต่วันที� 1 กรกฏาคม 2564 ถงึวันที� 30 มิถุนายน 2565

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

หน่วย: พันบาท ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/

2.1400

0.0251

0.1672

   -

   -

2.3323
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จาํนวนเงนิ อตัราส่วน
(บาท) (%)

บมจ.หลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน / Capital Nomura Securities Plc. 726,921.39 9.62
บมจ.หลกัทรัพย ์กรุงศรี / Krungsri Securities Plc. 616,817.17 8.17
บจ.หลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์/ SCB Securities Co.,Ltd. 595,042.60 7.88
บมจ.หลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร / Kiatnakin Phatra Securities Plc. 589,201.31 7.80
บจ.หลกัทรัพย ์ทิสโก ้/ Tisco Securiites Co.,Ltd. 557,015.72 7.37
บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต / Thanachart Securities Plc. 543,126.21 7.19
บจ.หลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ  (ประเทศไทย) / Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. 518,156.53 6.86
บมจ.หลกัทรัพย ์กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc. 492,854.95 6.53
บมจ.หลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc. 417,521.44 5.53
บจ.หลกัทรัพย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จาํกดั / Krungthai  XSpring Securities Co.,Ltd. 403,380.82 5.34
อ่ืนๆ / Other 2,093,111.75 27.71
รวม / Total 7,553,149.89 100.00

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีทวทีรัพย์เพ่ือการเลี้ยงชีพ / Krungsri Taweesap RMF

ตั้งแต่วนัที ่1 กรกฏาคม 2564 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2565

บริษทั
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพยเ์พื่อการเลีย้งชีพ 
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที ่30 มิ.ย. 2565 

% 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 

(17 กันยายน 2545) 

KFTSRMF -7.26% -7.71% -7.26% -4.87% -6.50% -2.48% 3.36% 9.55% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -3.91% -4.57% -3.91% -1.34% -0.05% 2.13% 4.25% 7.29% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 12.32% 12.76% 12.32% 11.52% 17.31% 15.00% 15.25% 19.04% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 5.01% 5.07% 5.01% 4.76% 8.03% 6.76% 6.43% 7.97% 
 

 

หมายเหตุ:   *    ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ  

1.  ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัส่วน 50% 

2.  อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 1 ปี เฉลีย่ประเภทบคุคลธรรมดาวงเงิน 1 ลา้นบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสกิรไทย                     
และ ธนาคารไทยพาณิชย ์สดัส่วน 25% 

3.  ดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย สดัส่วน 25% 

**  ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

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

1 บมจ. ซีพี ออลล์ 2 2 10 3 -

2 บมจ.ท่าอากาศยานไทย 1 1 8 1 1

3 บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 1 1 7 - 1

4 บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์ 2 2 14 2 2

5 บมจ.เอสซีบี เอกซ์ 2 2 12 - -

6 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 2 2 9 - 2

7 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 1 1 8 1 1

8 บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ 2 2 10 - 2

9 บมจ.สยามแม็คโคร 2 2 14 - 2

10 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 2 2 8 - 2

11 บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 1 1 9 - 1

12 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 1 1 10 - -

13 บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม 1 1 6 - -

14 บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น 2 2 18 - 2

15 บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ 2 2 14 2 -

16 บมจ.ธ.กสิกรไทย 2 2 7 - 2

17 บมจ.นามยง เทอร์มินัล 1 1 8 1 1

18 บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 2 2 11 1 2

19 บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล 1 1 8 1 1

20 บมจ.ปตท 1 1 7 - 1

21 บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 1 1 6 - 1

22 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 1 1 8 1 1

23 บมจ.คอมเซเว่น 1 1 9 1 1

24 บมจ.ศุภาลัย 1 1 5 2 1

25 บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 1 1 7 1 -

26 บมจ.บ้านปู 2 2 13 1 2

27 บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 1 1 9 - 1

28 บมจ.พรีเชียส ชิปปิ้ง 1 1 8 1 -

29 บมจ.ทุนธนชาต 1 1 8 - 1

30 บมจ.ช.การช่าง 1 1 7 2 1

31 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 1 1 9 1 1

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

1 บมจ. ซีพี ออลล์

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายผดุง เตชะศรินทร์ 

กรรมการอิสระเนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาร

ะ จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9ปี 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วป็นเวลา 23ปี 1เดือน) 

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายปรีดี บุญยัง กรรมการอิสระ 

เนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระ 

จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9ปี 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วป็นเวลา 23ปี 1เดือน) 

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ 

เนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระ 

จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9ปี 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วป็นเวลา 9ปี 2เดือน) 

2 บมจ.ท่าอากาศยานไทย

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

                 นายวราห์ ทองประสิทธุ์

/ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล

<> ไม่เห็นด้วยเนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9ปี 

หากมีรับการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 7 ปี 6 ดือน)

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

3 บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

4 บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายกำจร ชื่นชูจิตต์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ มากกว่า 9 ปี 

หรือตั้งแต่ปี 2547

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

5 บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

         การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร 

เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี 

หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 18 ปี)

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

6 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

7 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

วาระที่ 4 พิจรณาวาระอื่นๆ  (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

8 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 

2565

/ นาย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ กรรมการอิสระ จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 15 

ปี 7 เดือน 

(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำร
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

5.1  นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ งตำแหน่งรวมเป็นเวลา 18 ปี7 เดือน)

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

9 บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์

วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

10 บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

11 บมจ.สยามแม็คโคร

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

12 บมจ.สยามแม็คโคร

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

13 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

14 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

15 บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

16 บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

17 บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

18 บมจ.พลังงานบริสุทธิ์

วาระที่ 8 

พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

             พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต

/ ไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้ง พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต 

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / 

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก พลอากาศเอกชัยนันท์ 

ธรรมสุจริต ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9 ปี 8 เดือน

วาระที่ 8 

พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

             หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย

/ แต่งตั้ง หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  เนื่องจาก หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร 

ฉัตรชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว11 ปี 4 เดือน

19 บมจ.ธ.กสิกรไทย

วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

20 บมจ.ธ.กสิกรไทย

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

21 บมจ.นามยง เทอร์มินัล

5.4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

การแต่งตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล

/ นาย วิชญะ เครืองาม กรรมการอิสระ 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครบทุกครั้งในปีที่ผ่านมา 

กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

คร้ังนี้มีมติอนุมัติแต่งต้ังให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแ

หน่งจนครบวาระ รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 9 ปี 2 เดือน

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

22 บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ / นายวินัย วิทวัสการเวช จะเป็นกรรมการอิสระ เกิน 9 ปีหากได้รับเลือก

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

23 บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น

วาระที่3 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

24 บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ / พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง เป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

25 บมจ.ปตท

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

26 บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

27 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติคุณนายแพทย์ สันต์ศิริ ศรมณี 

ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกินกว่า 9ปี หรือ 3วาระ  

(ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 27 ปี ตั้งแต่ปี 2537)

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

28 บมจ.คอมเซเว่น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/  นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการอิสระ 

เนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระ 

จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9ปี 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วป็นเวลา 8ปี 1เดือน) 

วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

29 บมจ.ศุภาลัย
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ -  จะเป็นกรรมการอิสระ เกิน 9 

ปีหากได้รับเลือก 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน - เป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

30 บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด

ตามวาระการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายปลิว มังกรกนก กรรมการอิสระ 7 ปี 

หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

31 บมจ.บ้านปู

วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

32 บมจ.บ้านปู

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

           การแต่งตั้งรรมการเป็นรายบุคคล

/ นาย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์  ดำรงตำาแหน่งกรรมการอิสระรวม 10 ปี 

และหากได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งรวม 13 ปี

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

33 บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

34 บมจ.พรีเชียส ชิปปิ้ง

วาระที่ 7 

เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออก 

          ตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

                นายกำธร  ศิลาอ่อน

/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / 

กรรมการอิสระ ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ 

(11 ปี)

35 บมจ.ทุนธนชาต

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

36 บมจ.ช.การช่าง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร 

เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี 

หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 23 ปี)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายภาวิช ทองโรจน์   เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 

9 ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 14 ปี)

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

37 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี / นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการนโยบายความเสี่ยง 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 6 ปี 1เดือน)  
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

2565

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในต

ำแหน่งเกิน 9ปี 

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า
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ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที ่30 มถิุนายน 2565)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพยเ์พ่ือการเล้ียงชีพ บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี 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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ 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 ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปริง 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)
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) 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 
เพือ่ประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 

(3) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565
1. นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ ประติพทัธ์ิพงษ ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 110.03%
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