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   วนัท่ี 24 เมษายน 2563 
 
เร่ือง รายงานเร่ืองตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรับทราบแทนการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF) ประจ าปี 2563 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เคพเีอ็น (KPNPF)  

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบแผน่บนัทกึข้อมลู  
(หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ http://www.kasikornasset.com) 

 
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19)) เพื่อความปลอดภยัของผู้ ถือหน่วยลงทนุและป้องกนัการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัส รวมทัง้
เพื่อบรรเทาผลกระทบและความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการจดัประชุมผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ประกอบกบัวาระการประชุมสามญั
ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจ าปี 2563 มีเพียงวาระเพื่อรายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ บริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF) 
(“กองทุนรวม”) เห็นสมควรรายงานเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบแทนการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหน่วย
ลงทุน ประจ าปี 2563 ทัง้นีเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 23/2563 เร่ือง การด าเนินการ
เก่ียวกบัการจดัประชุมสามญัประจ าปีที่จดัขึน้ในปี พ.ศ. 2563 ของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และ
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease (COVID-19)) 

 
ในการนี ้บริษัทจัดการขอแจ้งเร่ืองต่าง ๆ ที่จะรายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ แทนการจัดประชุม

สามญัผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ประจ าปี 2563 ดงันี ้ 
 

เร่ืองที่ 1  การจัดการกองทุนรวมในเร่ืองที่ส าคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 
 
บริษัทจดัการได้พิจารณาเห็นสมควรแจ้งเร่ืองดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมรับทราบโดย

มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
1.1 รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวมและทรัพย์สินหลักที่กองทุนรวมลงทุนในปัจจุบัน 
 
ข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวม 
ช่ือกองทนุ  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เคพเีอ็น (KPNPF) 

เงินทนุจดทะเบียน 1,800 ล้านบาท (หนึง่พนัแปดร้อยล้านบาท) 

มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีเร่ิมลงทนุ 10.00 บาท (สบิบาท) 

มลูคา่ที่ตราไว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 10.00 บาท (สบิบาท) 



2 

บริษัทจดัการกองทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

ผู้บริหารโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั  
(ช่ือเดิม บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั) 

 
ทรัพย์สินหลักของกองทุนรวม 
ช่ืออาคาร อาคารส านกังาน เคพเีอ็น ทาวเวอร์ สงู 27 ชัน้ ประกอบด้วย 

- พืน้ท่ีพาณิชยกรรม (ร้านค้า)  
- พืน้ท่ีส านกังาน  
- พืน้ท่ีห้องเก็บของ  
- พืน้ท่ีจอดรถ บริเวณชัน้ 1A - 10 และชัน้ใต้ดิน U1 และ U2  
- พืน้ท่ีโฆษณา (ภายนอกอาคาร) 
- งานระบบสาธารณปูโภค 

ประเภทการใช้งาน อาคารส านกังานสงู 27 ชัน้ 

อายอุาคาร - 22 ปี โดยเร่ิมเปิดใช้งานตัง้แตเ่ดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2541 
- มีการบ ารุงรักษาและปรับปรุงภาพลกัษณ์ของอาคารครัง้ใหญ่ในปี  

2553 -2554 

พืน้ท่ีใช้สอย  59,839 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย  พืน้ท่ีเชา่ จ านวน 25,978.43 ตาราง
เมตร และ พืน้ท่ีสว่นกลางจ านวน 33,860.57 ตารางเมตร 

การจดัหาผลประโยชน์โดยกองทนุรวม โดยการน าพืน้ท่ีส านกังานและพืน้ท่ีร้านค้า (ยกเว้นพืน้ท่ีสว่นกลาง)ออกให้
เช่า และน าพืน้ท่ีโฆษณาออกให้ผู้ เช่าอาคาร และ/หรือบคุคลภายนอกเช่า
เพื่อการโฆษณา โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ จะเป็นผู้ด าเนินการดูแลผู้
เช่ารายเดิม และจดัหาผู้สนใจที่จะเช่าพืน้ที่อาคารและ/หรือพืน้ที่โฆษณา
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มอัตราการเช่าพืน้ที่  โดยอาศัยช่องทางการขาย เช่น 
เครือข่ายและหรือพนัธมิตรของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทนายหน้า 
หรือการท าโฆษณาเผยแพร่ ตามสือ่ตา่งๆ ตามความเหมาะสม  

 
1.2 ข้อพิพาททางกฎหมายที่มีนัยส าคัญ 

กองทนุรวมมีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีนยัส าคญัในปี 2562 เนื่องจากผู้ เช่า บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี 
จ ากดั มีผู้ ถือหุ้นถือหุ้นในบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม ซึ่งเป็นข้อพิพาทกรณีผู้ เช่า 
ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ โดยทนายความผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทจดัการได้มีหนงัสือบอกกลา่วทวง
ถามค่าเช่าและค่าบริการค้างช าระแล้ว ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการด าเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ เช่าเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องตาม
สญัญาเช่าและสญัญาบริการตอ่ไป 
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1.3 แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 
 กลยทุธ์ทางการตลาด 
- จงูใจและรักษาผู้ เชา่เดิมไมใ่ห้ออกจากพืน้ท่ี โดยรักษามาตรฐานและความปลอดภยัภายในอาคาร 

และเน้นการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และผู้ เช่า จากการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานเทศกาล  
การจดักิจกรรม Meet & Eat เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ พบปะพดูคยุและรับฟังความคิดเห็นของผู้ เช่าเพื่อน าไปปรับปรุงและพฒันา 

- การจัดหาผู้ เช่าโดยการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยได้มีการแต่งตัง้บริษัท  
โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“JLL”) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเช่ียวชาญด้านอสงัหาริมทรัพย์และการบริหาร
ทรัพย์สินระดบันานาชาติ เป็นผู้ ให้ค าปรึกษาและจดัหาผู้ เช่าจากฐานข้อมลูลกูค้าที่เป็นกลุม่เป้าหมาย ทัง้นี ้ท่ีผา่นมา JLL 
ได้เพิ่มช่องทางการประชาสมัพนัธ์ เช่น การติดป้ายประชาสมัพนัธ์บริเวณข้างตกึเพื่อสร้างความนา่เช่ือถือและดงึดดูลกูค้า
ให้เกิดความสนใจ จากการประชาสมัพนัธ์ผา่นเว็บไซต์ของ JLL และการประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่สิง่พิมพ์ตา่งๆ เป็นต้น  

- มีการเปิดโอกาสให้ Agent ทั่วไปน าเสนอขายพืน้ที่ เช่าอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์  เพื่อสร้าง 
ช่องทางการขายที่เพิ่มขึน้  

 
กลยทุธ์การบริหารอาคาร 
บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จ ากัด (“ทีมบริหารโครงการ”) ภายใต้บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด  

(“ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์”) ได้ด าเนินการจ้าง บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด ที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญในการบริหารทรัพย์สินเข้าปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารการจัดการทรัพยากรอาคาร  
โดยเร่ิมสง่มอบพืน้ท่ีตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2563 

 
โอกาสที่เพิ่มขึน้ในอนาคต  
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม  ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566 จะท าให้การเดินทาง 

มาที่โครงการอาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์มีความสะดวกมากขึน้ ซึง่การเดินทางถือวา่เป็นปัจจยัส าคญัที่สง่ผลตอ่การตดัสินใจของ
ผู้ เช่า โดยคาดว่าเมื่อการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มแล้วเสร็จจะท าให้อตัราการเช่าและอตัราค่าเช่าของโครงการ
อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการ   

 เห็นควรรายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนรับทราบรายละเอียดเก่ียวกับการจัดการกองทุนรวมในเร่ืองที่
ส าคญัในปี 2562 และแนวทางในการจดัการกองทนุรวมในอนาคต เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนที่ทน. 36/2562 เร่ือง การจัดการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์  ซึ่งก าหนดให้ต้องรายงานเร่ืองการจัดการกองทุนรวม
ดงักลา่วตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้รับทราบ 
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เร่ืองที่ 2 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 
1 มกราคม 2562 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2562    

 
  บริษัทจดัการได้จดัท าสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุรวมประจ าปี 2562 ส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2561 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูของกองทนุรวม
และทรัสต์ที่มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพืน้ฐาน (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงงบแสดงฐานะทางการเงิน
และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของกองทนุรวม (สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ของทกุปี)  ตามมาตรฐาน
หลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปและผา่นการตรวจสอบจากบริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดัแล้ว รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏ
ในรายงานประจ าปี 2562 (เอกสารแนบ 1 หน้า 1 และ 3)  สิ่งที่ ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ
รวมพร้อมรายงานฉบบันีแ้ล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ส าหรับแนวทางการด าเนินการที่เก่ียวข้องกบัการต่อต้านการทจุริตคอรัปชัน่  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ

กองทนุ กสิกรไทย จ ากดั ในฐานะ บริษัทจดัการ ได้ลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย  
ในการตอ่ต้านการทจุริต ซึง่ด าเนินการโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ
แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจ ริตในวงกว้าง นอกจากนี ้บริษัทจัดการได้รับ
ประกาศนียบัตรรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)  
ตัง้แตว่นัท่ี 4 ตลุาคม 2556 และบริษัทจดัการได้ก าหนดเร่ืองการตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ การห้ามรับหรือให้สนิบนและ
สิง่จงูใจไว้ในจรรยาบรรณของพนกังาน ซึง่กรรมการและพนกังานจะต้องยดึถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด นอกจากนี ้ในปี 2556
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทจดัการได้อนมุตัินโยบายการป้องกนัการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งครอบคลมุ
เร่ืองสินบนและสิง่จงูใจ ของขวญัและผลประโยชน์ การบริจาคเพื่อการกศุลและการให้เงินสนบัสนนุกิจกรรมและการมีสว่นร่วม
ทางการเมือง   

ผลการด าเนินงาน (หน่วย : บาท) ส าหรับปีสิน้สุด วันที่  31 ธันวาคม 2562 

รายได้จากการลงทนุ 156,408,548 

คา่ใช้จา่ย 69,697,792 

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 86,710,756 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการลงทนุ -967,867 

การเพิม่ขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน 85,742,889 
รายการ  (หน่วย : บาท) ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

รวมสนิทรัพย์ 1,948,986,488 

รวมหนีส้นิ 54,285,986 

สนิทรัพย์สทุธิ 1,894,700,502 

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย 10.5261 

จ านวนหนว่ยลงทนุคงค้าง (หนว่ย) 180,000,000 
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ความเห็นของบริษัทจัดการ  

เห็นควรรายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนรับทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีทน. 36/2562 เร่ือง การจดัการกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งก าหนดให้ต้องรายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  
ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้รับทราบ  
 
เร่ืองที่ 3  การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจ าปี 2563  

บริษัทจัดการได้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญ ชีของกองทุนรวมและก าหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญ ชี  
ส าหรับงบการเงินประจ าปี 2563 ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
3.1  การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 

  บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นควรรายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรับทราบการแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบ มีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สช. 39/2553 เร่ือง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีใน
ตลาดทนุ โดยบริษัทจดัการได้พิจารณาคณุสมบตัิ และความสามาถของผู้สอบบญัชี จากหลกัเกณฑ์คณุวฒุิ คณุภาพของ
ผู้สอบบญัชี ประสทิธิภาพในการท างาน โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงันี ้  
บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั  

1. คณุสมคิด เตียตระกลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 2785 และ/หรือ 
2. คณุกญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาลย์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต 6549 ซึ่งเป็นผู้ ลงลายมือช่ือในงบ

การเงินของกองทนุรวมในรอบปีบญัชี 2561 และ/หรือ 
3. คณุธีรศกัดิ์ ฉัว่ศรีสกลุ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต 6624 ซึ่งเป็นผู้ ลงลายมือช่ือในงบ

การเงินของกองทุนรวมในรอบปีบัญชี  2556, 2557, 2558, 
2559 และ 2560 และ/หรือ 

4. คณุนรินทร์ จรูะมงคล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 8593 และ/หรือ 
5. คณุอมรจิต เบ้าหลอ่เพชร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 10853 

โดยก าหนดให้ผู้ สอบบัญ ชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็น  
ตอ่งบการเงินของกองทนุรวมได้ และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท แกรนท์  
ธอนตัน จ ากัด จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตบุคคลอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด ท าหน้าที่ตรวจสอบและ 
แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกองทนุรวมแทน 
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3.2 การก าหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 
  บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบการ
ก าหนดคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม ประจ าปี 2563  ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

รอบระยะเวลาบญัชี 
คา่ตรวจสอบบญัชี (บาท) 

ปี 2562 ปี 2563 % การเปลีย่นแปลง 

1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563 165,000.00 165,000.00 - 

1 เมษายน 2563 – 30 มิถนุายน 2563 165,000.00 165,000.00 - 

1 กรกฎาคม 2563  –  30 กนัยายน 2563 165,000.00 165,000.00 - 

1 ตลุาคม 2563 – 31 ธนัวาคม 2563 495,000.00 495,000.00 - 

รวม 990,000.00 990,000.00 - 
 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

เห็นสมควรรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรับทราบการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทนุรวมและคา่ใช้จ่ายใน
การสอบบญัชีตามที่บริษัทจดัการได้รายงานข้างต้น เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 36/2562 
เร่ือง การจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งก าหนดให้ต้องรายงานการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม และค่าใช้จ่าย
ในการสอบบัญชีต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนให้รับทราบ โดยผู้ สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้ สอบบัญชีที่ ได้รับความเห็นชอบตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สช. 39/2553 เร่ือง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี ทัง้นีค้า่ใช้จ่ายในการสอบ
บญัชีดงักลา่วเป็นไปตามอตัราตลาดที่ผู้สอบบญัชีใช้ในการด าเนินการสอบบญัชีให้กบับคุคลทัว่ไปรายอื่นๆ  

 
เร่ืองที่ 4  การจ่ายเงนิปันผลและการลดเงนิทุนจดทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญช ี

 ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2562 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
4.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เกิน 4 ครัง้ต่อปี หากกองทุนรวม 
มีก าไรตามเกณฑ์ที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี ทัง้นี ้“ก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว” 
หมายความว่าก าไรสทุธิที่หกัก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้ (unrealized gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์รวมทัง้ปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก าหนด เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทนุรวม 

2. ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผล  
ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจากก าไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วต้องไมท่ าให้กองทนุรวมเกิดยอดขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ในรอบระยะเวลา
บญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ 

(ก.)    กรณีการจ่ายเงินปันผลในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 
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บริษัทจัดการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนเพื่อระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน  
ที่มีสทิธิได้รับเงินปันผล และจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ภายใน 90 วนั
นบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชี หรือวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ แล้วแตก่รณี 
(ข.)   กรณีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

บริษัทจดัการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมดุทะเบียนเพื่อระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผล และจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันนับ 
แตว่นัปิดสมดุทะเบียน 

 
4.2 หลักเกณฑ์การลดเงนิทุนจดทะเบียน 

1. ในกรณีที่กองทนุรวมมีสภาพคลอ่งสว่นเกินจากกรณีใดกรณีหนึง่หรือหลายกรณีดงัต่อไปนี ้ 
หากบริษัทจัดการประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการด าเนินการ 
โดยการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมเท่านัน้ 

(1) กองทนุรวมมีการจ าหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
(2)   มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ หรือมีไว้ลดลงจากการ

ประเมินคา่หรือสอบทานการประเมินคา่ทรัพย์สนิ 
(3)   กองทนุรวมมีรายการทางบญัชีที่เป็นรายการค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีซึง่ทยอยตดัจ่าย 
2. บริษัทจดัการจะลดมลูค่าของหนว่ยลงทนุและปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะใช้ดลุยพินิจในการลดเงินทนุจดทะเบียน 
(2) ด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกั

การโอนหนว่ยลงทนุ ทัง้นีเ้งินท่ีเฉลีย่คืนดงักลา่วมิให้หกัออกจากก าไรสะสมของกองทนุรวม 
(3) ยื่นค าขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อส านักงานภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ 

ด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามแบบที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของ  
ส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. 

(4) จัดให้มีข้อมูลเก่ียวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครัง้ของกองทุนรวมไว้ในเว็บไซ ต์ของบริษัท
จัดการและรายงานประจ าปีของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ โดยข้อมูล
ดงักลา่วต้องมีรายละเอียดอยา่งน้อยตอ่ไปนี ้ 

(ก) เหตแุหง่การลดเงินทนุจดทะเบียน 
(ข) จ านวนเงินทนุจดทะเบียนและจ านวนเงินทนุจดทะเบียนตอ่หนว่ยลงทนุท่ีลดในแตล่ะครัง้ 
(ค) วนัปิดสมดุทะเบียน และวนัท่ีด าเนินการเฉลีย่เงินคืนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กองทนุรวมไม่มี

การลดเงินทนุจดทะเบียน ส าหรับการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF) 
สามารถสรุปรายละเอียดได้ดงันี ้
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วนัปิดสมดุ
ทะเบียน 

วนัจ่ายเงินปันผล 
เงินปันผลตอ่
หนว่ย (บาท) 

เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 
(บาท) 

รอบผลประกอบการ 

7 มิถนุายน 2562 20 มิถนุายน 2562 0.1100 19,800,000.00 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2562 

5 กนัยายน 2562 19 กนัยายน 2562 0.1100 19,800,000.00 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2562 

4 ธนัวาคม 2562 19 ธนัวาคม 2562 0.1025 18,450,000.00 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2562 

9 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 0.1065 19,170,000.00 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2562 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการ 

เห็นสมควรรายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุรับทราบรายละเอียดเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลและลดเงินทุน 
จดทะเบียนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่  1 มกราคม 2562 ถึงวันที่  
31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และหลักเกณฑ์การลดเงินทุนจดทะเบียน  
ที่ปรากฎโครงการจดัการกองทนุ 

 
 ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอเรียนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบว่า หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่ม เติม 
หรือมีข้อสงสยัอื่นใดเก่ียวกบัเร่ืองที่รายงานไปข้างต้น ทา่นสามารถสง่ค าถามมายงั ท่ีอยูอ่ีเมล์ :  
KA_Propertyinfra_agm2020@kasikornasset.com  ได้ตัง้แต่วันนี ้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทจัดการ 
จะด าเนินการเผยแพร่สรุปประเด็นส าคญัในลกัษณะค าถามและค าตอบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.kasikornasset.com ภายใน 29  พฤษภาคม 2563  
   
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 

        บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกสกิรไทย จ ากดั  
 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เคพเีอ็น (KPNPF) 


