
1 
 

เร่ือง สรุปประเด็นค ำถำมและค ำตอบส ำหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนเก่ียวกับกำรรำยงำนเร่ืองต่ำง ๆ ที่
เก่ียวข้องให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุรับทรำบแทนกำรจดัประชุมสำมญัผู้ ถือหน่วยลงทนุของของกองทนุ
รวมอสงัหำริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF) ประจ ำปี 2563 

 
ตำมที่บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ กสิกรไทย จ ำกดั (“บริษัทจัดการ”) ในฐำนะบริษัทจดักำร

กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF) (“กองทุนรวม”) ได้ด ำเนินกำรจดัสง่รำยงำนเร่ืองตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้องให้
ผู้ ถือหน่วยลงทุนรับทรำบแทนกำรจดัประชุมสำมญัประจ ำปี 2563 รวมถึงได้เผยแพร่ข้อมูลดงักล่ำวลงบนเว็บไซต์
บริษัทจดักำร เมื่อวนัท่ี 24 เมษำยน 2563 และได้ด ำเนินกำรให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถสอบถำมข้อมลูเพิ่มเติมมำยงั
บริษัทจดักำรได้ตัง้แต ่วนัท่ี 24 เมษำยน 2563 ถึงวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2563 นัน้  

ในกำรนี ้บริษัทจัดกำรได้รวบรวมค ำถำมจำกผู้ ถือหน่วยลงทุนและจดัท ำสรุปประเด็นส ำคญัใน
ลกัษณะค ำถำมและค ำตอบ โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

 
ค าถามที่ 1  การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม 
ค าตอบ   ตำมข้อที่ 26.1.2 ของโครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ได้รับอนมุตัิและข้อผกูพนัท่ีบริษัทจดักำรได้ท ำ
ไว้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรมีหน้ำที่แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม โดย พิจำรณำแล้วเห็นควรรำยงำนให้
ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทรำบกำรแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีของกองทุนรวม ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับควำม
เห็นชอบ มีคุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ที่ สช. 39/2553 เร่ือง กำรให้ควำมเห็นชอบผู้ สอบบัญชีในตลำดทุน โดยบริษัทจัดกำรได้พิจำรณำ
คณุสมบตัิ และควำมสำมำรถของผู้สอบบญัชี จำกหลกัเกณฑ์คณุวฒุิ คณุภำพของผู้สอบบญัชี ประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำน โดยมีรำยช่ือผู้สอบบญัชี ดงันี ้  

บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ำกดั  

1. คณุสมคิด เตียตระกลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 2785 และ/หรือ 
2. คณุกญัญำณฐั ศรีรัตน์ชชัวำลย์ ผู้ สอบบัญ ชี รับอนุญำต  6549 ซึ่ ง เ ป็นผู้ ล งลำยมือ ช่ือ 

ในงบกำรเงินของกองทนุรวมในรอบปีบญัชี 2561 และ/หรือ 
3. คณุธีรศกัดิ์ ฉัว่ศรีสกลุ ผู้ สอบบัญ ชี รับอนุญำต  6624 ซึ่ ง เ ป็นผู้ ล งลำยมือ ช่ือ 

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

4. คณุนรินทร์ จรูะมงคล ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 8593 และ/หรือ 
5. คณุอมรจิต เบ้ำหลอ่เพชร ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 10853 
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โดยก ำหนดให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้ำงต้นเป็นผู้ ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็น  
ต่องบกำรเงินของกองทุนรวมได้ และในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ให้   
บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ำกัด จัดหำผู้สอบบญัชีรับอนุญำตบุคคลอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ำกัด ท ำหน้ำที่
ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของกองทุนรวมแทน ทัง้นี ้รำยละเอียดกำรแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีนีไ้ด้
เผยแพร่ ในเร่ืองที่ 3 ของรำยงำนเร่ืองต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนรับทรำบแทนกำรจัดประชุมสำมัญ
ประจ ำปี 2563 

 
ค าถามที่ 2  สรุปรายละเอียดและการด าเนินการกรณีข้อพิพาททางกฏหมายของผู้เช่า เคพีเอ็น อะคาเดมี 
ค าตอบ  กรณีข้อพิพำทระหว่ำงกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์เคพีเอ็น และบริษัท เคพีเอ็น อะคำเดมี จ ำกดั  
มีรำยละเอียด ดังนี ้บริษัท เคพีเอ็น อะคำเดมี จ ำกัด เช่ำพืน้ที่สดัส่วนประมำณร้อยละ  0.6 ของพืน้ที่เช่ำอำคำร
ส ำนกังำน ได้มีหนงัสือแจ้งยกเลิกสญัญำเช่ำและบริกำรตัง้แต่เดือนมกรำคม 2562  ซึ่งเป็นกำรขอยกเลิกสญัญำเช่ำ
และบริกำรก่อนครบก ำหนดระยะเวลำตำมสญัญำ  โดยที่กองทนุรวมไม่ยินยอมกำรยกเลิกสญัญำก่อนครบก ำหนด 
กองทนุรวมจึงเรียกร้องสิทธิที่พึงจะได้รับ โดยกำรด ำเนินกำรฟ้องเรียกค่ำเช่ำและค่ำบริกำรที่ก ำหนดระยะเวลำตำม
สญัญำ มีทุนทรัพย์ฟ้องรวม 0.80 ล้ำนบำท เบือ้งต้นอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินคดีในศำลชัน้ต้น มีค่ำใช้จ่ำยประมำณ 
30,000 บำท 
 
ค าถามที่ 3  สรุปเงื่ อนไขและรายละเอียดในสัญญาว่าจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง  
บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) กับบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด 
ค าตอบ  สืบเนื่องจำกอำคำรเคพีเอ็น ทำวเวอร์ ได้เปิดใช้เป็นระยะเวลำนำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของ
อำคำร บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จ ำกัด (“ทีมบริหำรโครงกำร”) ภำยใต้บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ำกัด  
(“ผู้บริหำรอสงัหำริมทรัพย์”) ได้ด ำเนินกำรวำ่จ้ำง บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทชัน้น ำในกำรบริหำร
อำคำรเข้ำมำบริหำรงำน ระยะเวลำ ตัง้แต ่1 กมุภำพนัธ์ 2563  ถึง 31 มกรำคม 2564 มีขอบเขตกำรบริหำรงำน ดงันี ้

o กำรจดักำรงำนบริหำรอำคำร (Building service management) 
o งำนจดักำรงำนบญัชี/กำรเงินธนำคำร (Financial service management) 
o งำนจดักำรระบบวิศวกรรมอำคำร (Facility operations and maintenance 

management) 
o งำนจดักำรควำมเสีย่งด้ำนควำมปลอดภยัในอำคำร (Health and Safety 

management) 
o งำนจดักำรระบบรับเร่ืองบริกำรอำคำร (Helpdesk service management) 
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ค าถามที่ 4  ชีแ้จง เงื่อนไขการคิดค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563 และผู้รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียม 
ค าตอบ  กองทนุมีกำรจ่ำยคำ่ธรรมเนียมผู้บริหำรอสงัหำริมทรัพย์ตำมอตัรำที่ได้ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน คือ  

(1) จ ำนวนร้อยละ 2.75 ของรำยได้ค่ำเช่ำและคำ่บริกำรที่กองทนุรวมได้รับจำกกำรน ำโครงกำรฯ 
ออกหำประโยชน์ บวกกบั 
(2) จ ำนวนร้อยละ 0.25 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ณ วนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือน
ก่อนหน้ำ และ 

 (3)  จ ำนวนร้อยละ 2.7 ของผลก ำไรสทุธิของอสงัหำริมทรัพย์ก่อนหกัรำยจ่ำยของกองทนุรวม  
 ส ำหรับปี 2563 มีกำรก ำหนดค่ำธรรมเนียมรำยปีสูงสุดปีละไม่เกิน 12 ล้ำนบำท (ไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ซึ่งกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่ผ่ำนมำ (ม.ค. 2563 - มี.ค. 2563) ยงัคงคิดตำมอตัรำส่วนในข้อ (1)-(3)  
เป็นหลกั  ทัง้นี ้กำรวำ่จ้ำงบริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั ผู้มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรบริหำรอสงัหำริมทรัพย์ 
มำร่วมบริหำรอสงัหำริมทรัพย์นัน้ เป็นสญัญำว่ำจ้ำงระหวำ่ง บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จ ำกดั และ บริษัท พลสั 
พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั จึงไมม่ีกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมผู้บริหำรอสงัหำริมทรัพย์เพิ่มเติมจำกทำงกองทนุ 
 
ค าถามที่ 5  ชีแ้จง แผนการบ ารุงรักษาหลักของอาคาร เคพีเอ็นทาวเวอร์และการจัดเตรียม
งบประมาณ 
ค าตอบ  ทีมบริหำรโครงกำรมีกำรท ำแผนบ ำรุงรักษำงำนระบบประกอบอำคำรทุกปี ด ำเนินกำรประเมิน
ก ำหนดรอบกำรบ ำรุงรักษำเบือ้งต้นในแต่ละระบบในปีนัน้ๆ  โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมถูกต้องตำม
กฏหมำยเป็นหลัก และด ำเนินกำรตัง้งบประมำณรำยจ่ำย เพื่อขออนุมัติจำกกองทุนก่อนด ำเนินกำร เช่น  
ในปี 2563 ด ำเนินกำรตัง้งบประมำณไว้ส ำหรับตรวจสอบและบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำก ำลงั ระบบลิฟต์ ระบบปรับ
อำกำศ ตำมรอบกำรบ ำรุงรักษำ เป็นต้น 

 
ค าถามที่ 6 ชีแ้จงอัตราการต่อสัญญาเช่า 
ค าตอบ อตัรำกำรต่อสญัญำเช่ำพืน้ที่ส ำนกังำนอยูท่ี่ร้อยละ 93.9 ของพืน้ที่ตำมสญัญำเช่ำพืน้ท่ีส ำนกังำน
ที่ครบก ำหนดภำยในปี 2562 ส ำหรับอตัรำกำรต่อสญัญำเช่ำพืน้ที่ร้ำนค้ำอยู่ที่ร้อยละ 93.0 ของพืน้ที่ตำมสญัญำเช่ำ
พืน้ท่ีร้ำนค้ำที่ครบก ำหนดภำยในปี 2562 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 

                     บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุกสกิรไทย จ ำกดั  
      กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์เคพเีอ็น 


