วันที่ 1 เมษายน 2564
เรื่อง
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย

รายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัด ประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF) ประจาปี 2564
ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF)
รายงานประจาปี 2563 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล
(หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ http://www.kasikornasset.com)

ภายใต้สถานการณ์ก ารระบาดของโรคติ ด เชื ้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิ ด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) เพื่อความปลอดภัยของผูถ้ ือหน่วยลงทุนและป้องกันการแพร่กระจายของเชื ้ อไวรัส รวมทัง้
เพื่อบรรเทาผลกระทบและความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้ จากการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน ประกอบกับวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจาปี 2564 มีเพียงวาระเพื่อรายงานให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบ บริษั ทหลักทรัพ ย์
จัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF)
(“กองทุนรวม”) เห็นสมควรรายงานเรือ่ งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบแทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน ประจาปี 2564 ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน/จ. 10/2564 เรื่อง การผ่อนผันการ
ดาเนินการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในปี
พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
ในการนี ้ บริษัทจัดการขอแจ้งเรื่องต่าง ๆ ที่จะรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ แทนการจัดประชุม
สามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจาปี 2564 ดังนี ้
เรื่องที่ 1

การจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สาคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต

บริษัทจัดการได้พิจารณาเห็นสมควรแจ้งเรือ่ งดังต่อไปนีใ้ ห้ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบโดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวมและทรัพย์สินหลักที่กองทุนรวมลงทุนในปั จจุบัน
ข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวม
ชื่อกองทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF)

เงินทุนจดทะเบียน

1,800 ล้านบาท (หนึง่ พันแปดร้อยล้านบาท)

มูลค่าที่ตราไว้ตอ่ หน่วยลงทุน ณ วันที่เริม่ ลงทุน

10.00 บาท (สิบบาท)

มูลค่าที่ตราไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทจัดการกองทุน
ผูด้ แู ลผลประโยชน์

10.00 บาท (สิบบาท)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
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ผูบ้ ริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์สินหลักของกองทุนรวม
ชื่ออาคาร

ประเภทการใช้งาน
อายุอาคาร

พืน้ ที่ใช้สอย

การจัดหาผลประโยชน์โดยกองทุนรวม

บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด
(ชื่อเดิม บริษัท เคพีเอ็น กรุป๊ คอร์ปอเรชั่น จากัด)

อาคารสานักงาน เคพีเอ็น ทาวเวอร์ สูง 27 ชัน้ ประกอบด้วย
- พืน้ ที่พาณิชยกรรม (ร้านค้า)
- พืน้ ที่สานักงาน
- พืน้ ที่หอ้ งเก็บของ
- พืน้ ที่จอดรถ บริเวณชัน้ 1A - 10 และชัน้ ใต้ดิน U1 และ U2
- พืน้ ที่โฆษณา (ภายนอกอาคาร)
- งานระบบสาธารณูปโภค
อาคารสานักงานสูง 27 ชัน้
- 23 ปี โดยเริม่ เปิ ดใช้งานตัง้ แต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2541
- มีการบารุงรักษาและปรับปรุงภาพลักษณ์ของอาคารครัง้ ใหญ่
ในปี 2553 -2554
59,839 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย
พืน้ ที่เช่า จานวน 25,978.43 ตารางเมตร และ
พืน้ ที่สว่ นกลางจานวน 33,860.57 ตารางเมตร
โดยการนาพืน้ ที่สานักงานและพืน้ ที่รา้ นค้า (ยกเว้นพืน้ ที่ส่วนกลาง)
ออกให้เช่ า และน าพื ้น ที่ โฆษณาออกให้ผู้เช่ า อาคาร และ/หรื อ
บุคคลภายนอกเช่าเพื่อการโฆษณา โดยผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ จะ
เป็ นผูด้ าเนินการดูแลผูเ้ ช่ารายเดิม และจัด หาผูส้ นใจที่จะเช่าพืน้ ที่
อาคารและ/หรือพืน้ ที่โฆษณาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มอัตราการเช่าพืน้ ที่ โดย
อาศัยช่องทางการขาย เช่น เครือข่ายและหรือพันธมิตรของผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์บริษัทนายหน้า หรือการทาโฆษณาเผยแพร่ ตามสื่อ
ต่างๆ ตามความเหมาะสม

1.2 ข้อพิพาททางกฎหมายทีม่ ีนัยสาคัญ
กองทุนรวมได้มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่มีนยั สาคัญเนื่องจากผูถ้ ือหุน้ ในบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าและสัญ ญาบริการ ในปี 2563 บริษัท เคพีเอ็น ไชนีส
อะคาเดมี อยูร่ ะหว่างการบังคับคดีตามคาพิพากษา สาหรับบริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จากัด, บริษัท เคพีเอ็น ติวเตอร์ริ่ง จากัด,
บริษัท สยาม วิลสัน เลิรน์ นิ่ง จากัด และ บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จากัด อยูร่ ะหว่างการพิจารณาคดี
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1.3 แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
กลยุทธ์ทางการตลาด
- มีแผนการเพิ่มจานวนร้านอาหาร/ร้านค้า/พลาซ่ารายวัน ซึง่ เป็ นการเพิ่มทางเลือกในการรับประทาน
อาหารและได้เลือกซือ้ สินค้าในราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อให้บริการผูเ้ ช่าเดิมและดึงดูดผูส้ นใจเช่าพืน้ ที่ในอนาคต
- สร้างความสัมพันธ์กับผูเ้ ช่าด้วยการรับฟั งความคิดเห็น ประสานงาน แก้ปัญหา และพบปะผูเ้ ช่า
ในช่วงเทศกาล รวมถึง การเชิญชวนผูเ้ ช่าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การบริจาคสิง่ ของ เป็ นต้น
- มีการเปิ ดโอกาสให้ที่ปรึกษาทางการตลาดที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดอสังหาริมทรัพย์ นาเสนอ
ขายพืน้ ที่เช่าอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ เพื่อสร้างช่องทางการขายที่เพิ่มขึน้
กลยุทธ์การบริหารอาคาร
บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จากัด ภายใต้บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด (“ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์”)
ได้ดาเนิ นการจ้าง บริษั ท พลัส พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด ที่ ประกอบด้วยบุค ลากรที่มี ความรู ค้ วามเชี่ ยวชาญในการบริห าร
ทรัพย์สินและระบบวิศวกรรมอาคารเข้าปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารการจัดการทรัพยากรอาคาร โดยเริ่มส่ง
มอบพืน้ ที่ตงั้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
ความเห็นของบริษัทจัดการ
เห็นควรรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมในเรือ่ งที่
สาคัญในปี 2563 และแนวทางในการจัดการกองทุนรวมในอนาคต เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนทีท่ น. 36/2562 เรือ่ ง การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ กาหนดให้ตอ้ งรายงาน เรือ่ งการจัดการกองทุนรวม
ดังกล่าวต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้รบั ทราบ
เรื่องที่ 2

ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทุนรวม สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่
1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทจัดการได้จดั ทาสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทุนรวมประจาปี 2563 สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญ ชี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2561 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนรวม
และทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพืน้ ฐาน (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงงบแสดงฐานะทางการเงิน
และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบบัญชีของกองทุนรวม (สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ) ตามมาตรฐาน
หลักการบัญชีที่รบั รองทั่วไปและผ่านการตรวจสอบจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัดแล้ว รายละเอียดเป็ นไปตามที่ปรากฏ
ในรายงานประจาปี 2563 (เอกสารแนบ 1 หน้า 1 และ 3) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมพร้อมรายงานฉบับนี ้
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สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผลการดาเนินงาน (หน่วย : บาท)
รายได้จากการลงทุน
ค่าใช้จา่ ย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากการลงทุน
การเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน
รายการ (หน่วย : บาท)
รวมสินทรัพย์
รวมหนีส้ นิ
สินทรัพย์สทุ ธิ
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย
จานวนหน่วยลงทุนคงค้าง (หน่วย)

137,145,477
64,112,169
73,033,308
(40,993,262)
32,040,046
สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1,916,237,730
60,651,182
1,855,586,548
10.3088
180,000,000

สาหรับแนวทางการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน กสิกรไทย จากัด ในฐานะ บริษัทจัดการ ได้ลงนามในคาประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต ซึง่ ดาเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ
แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ที่ มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ ผลัก ดัน ให้เกิ ด การต่ อ ต้า นการทุจ ริต ในวงกว้า ง นอกจากนี ้ บริษั ท จัด การได้ร ับ
ประกาศนี ย บัต รรับ รองฐานะการเป็ น สมาชิ ก แนวร่ว มปฏิ บัติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้า นการทุจ ริต ( CAC)
ตัง้ แต่วนั ที่ 4 ตุลาคม 2556 และบริษัทจัดการได้กาหนดเรือ่ งการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การห้ามรับหรือให้สนิ บนและ
สิง่ จูงใจไว้ในจรรยาบรรณของพนักงาน ซึง่ กรรมการและพนักงานจะต้องยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้ ในปี 2556
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทจัดการได้อนุมตั ินโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งครอบคลุม
เรือ่ งสินบนและสิง่ จูงใจ ของขวัญและผลประโยชน์ การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนกิจกรรมและการมีสว่ นร่วม
ทางการเมือง
ความเห็นของบริษัทจัดการ
เห็ น ควรรายงานให้ผู้ถือ หน่วยลงทุนรับ ทราบฐานะการเงิน และผลการด าเนิ น งานของกองทุน รวม
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตแล้ว เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2562 เรื่อง การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ กาหนดให้ตอ้ งรายงานฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทุนรวมในรอบปี บญ
ั ชีที่ผา่ นมา
ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้รบั ทราบ
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เรื่องที่ 3

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจาปี 2564

บริ ษั ท จั ด การได้ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ส อบบั ญ ชี ข องกองทุ น รวมและก าหนดค่ า ใช้ จ่ า ยในการสอบบั ญ ชี
สาหรับงบการเงินประจาปี 2564 ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.1 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
บริษั ทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็น สมควรรายงานให้ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบการ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั ความเห็นชอบ มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 39/2553 เรือ่ ง การให้ความเห็นชอบผูส้ อบ
บัญ ชี ในตลาดทุน โดยบริษั ทจัดการได้พิจารณาคุณ สมบัติ และความสามาถของผูส้ อบบัญ ชี จากหลักเกณฑ์คุณ วุฒิ
คุณภาพของผูส้ อบบัญชี ประสิทธิภาพในการทางาน โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชี ดังนี ้

1.
2.

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด
คุณสมคิด เตียตระกูล
คุณกัญญาณัฐ ศรีรตั น์ชชั วาลย์

3.
4.

คุณนรินทร์ จูระมงคล
คุณอมรจิต เบ้าหล่อเพชร

5.

คุณศรัณญา อัครมหาพาณิชย์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต 2785 และ/หรือ
ผู้สอบบัญ ชี รบั อนุญ าต 6549 ซึ่ งเป็ น ผู้ล งลายมื อ ชื่ อ ในงบ
การเงินของกองทุนรวมในรอบปี บญ
ั ชี 2561-2562 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต 8593 และ/หรือ
ผู้ส อบบั ญ ชี ร ับ อนุ ญ าต 10853 ซึ่ ง เป็ นผู้ล งลายมื อ ชื่ อ ใน
งบการเงินของกองทุนรวมในรอบปี บญ
ั ชี 2563 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต 9919

โดยกาหนดให้ผูส้ อบบัญ ชี ค นใดคนหนึ่งข้างต้น เป็ น ผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต่อ งบ
การเงินของกองทุนรวมได้ และในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริษัท แกรนท์ ธอน
ตัน จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตบุคคลอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด ทาหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของกองทุนรวมแทน ทัง้ นี ้ รายชื่อผูส้ อบบัญชีขา้ งต้นมีการเปลีย่ นแปลงจากปี 2563 เนื่องจากธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล
ผูส้ อบบัญชี รบั อนุญ าต 6624 ซึ่งเป็ นผูล้ งลายมือชื่ อในงบการเงินของกองทุน รวมในรอบปี บญ
ั ชี 2558 - 2560 ลาออก
จึงเสนอคุณศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9919 มาทาหน้าที่ผสู้ อบบัญชีกองทุนรวมประจาปี
2564 แทน
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3.2 การกาหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
บริษั ทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็น สมควรรายงานให้ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบการ
กาหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม ประจาปี 2564 ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ค่าตรวจสอบบัญชี (บาท)
รอบระยะเวลาบัญชี
ปี 2563
ปี 2564
% การเปลี่ยนแปลง
1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564
165,000.00
165,000.00
1 เมษายน 2564 – 30 มิถนุ ายน 2564
165,000.00
165,000.00
1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564
165,000.00
165,000.00
1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
495,000.00
495,000.00
รวม
990,000.00
990,000.00
ความเห็นของบริษัทจัดการ
เห็นสมควรรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายใน
การสอบบัญชีตามที่บริษัทจัดการได้รายงานข้างต้น เพื่อเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2562
เรื่อง การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกาหนดให้ตอ้ งรายงานการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่าย
ในการสอบบัญ ชีต่อผูถ้ ื อหน่วยลงทุนให้รบั ทราบ โดยผูส้ อบบัญ ชี ดังกล่าวเป็ นผู้สอบบัญ ชี ที่ได้รบั ความเห็นชอบตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 39/2553 เรือ่ ง การให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี ทัง้ นีค้ า่ ใช้จ่ายในการสอบ
บัญชีดงั กล่าวเป็ นไปตามอัตราตลาดที่ผสู้ อบบัญชีใช้ในการดาเนินการสอบบัญชีให้กบั บุคคลทั่วไปรายอื่นๆ
เรื่องที่ 4

การจ่ายเงินปั นผลและการลดเงินทุนจดทะเบียนผู้ถอื หน่วยลงทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

4.1 นโยบายการจ่ายเงินปั นผลแก่ผู้ถอื หน่วยลงทุน
กองทุน รวมมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ื อหน่วยลงทุนไม่เกิ น 4 ครัง้ ต่อปี หากกองทุนรวม
มีกาไรตามเกณฑ์ที่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ในกรณี ที่กองทุนรวมมีกาไรสุท ธิ ในรอบระยะเวลาบัญ ชี ใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปั น ผลให้แก่
ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่าร้อ ยละ 90 ของกาไรสุทธิ ที่ป รับ ปรุ งแล้วของรอบปี บัญ ชี ทัง้ นี ้ “กาไรสุท ธิ ที่ ปรับปรุ งแล้ว ”
หมายความว่ากาไรสุทธิที่หักกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึน้ (unrealized gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์รวมทัง้ ปรับปรุ งด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.กาหนด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม
2. ในกรณี ที่ ก องทุน รวมมี ก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญ ชี ใด บริษั ท จัด การอาจจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนจากกาไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้
ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวต้องไม่ทาให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึน้ ในรอบระยะเวลา
บัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนัน้
(ก.) กรณีการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี
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บริษั ท จัด การจะประกาศจ่ า ยเงิ น ปั น ผลและปิ ดสมุด ทะเบี ย นเพื่ อ ระบุ ชื่ อ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
ที่มีสทิ ธิได้รบั เงินปั นผล และจะดาเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ภายใน 90 วัน
นับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชี หรือวันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนัน้ แล้วแต่กรณี
(ข.) กรณีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
บริษัทจัดการจะประกาศจ่ายเงินปั นผลและปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อระบุชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ
ได้รบั เงินปั นผล และจะดาเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันนับ
แต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียน
4.2 หลักเกณฑ์การลดเงินทุนจดทะเบียน
1. ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหนึง่ หรือหลายกรณีดงั ต่อไปนี ้
หากบริษั ท จัด การประสงค์จ ะจ่ า ยสภาพคล่อ งส่วนเกิ น ดังกล่า วให้แ ก่ ผู้ถื อ หน่ วยลงทุน ให้บ ริษั ท จัด การด าเนิ น การ
โดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเท่านัน้
(1) กองทุนรวมมีการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
(2) มูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน หรือมีไว้ลดลงจากการ
ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สนิ
(3) กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที่เป็ นรายการค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีซงึ่ ทยอยตัดจ่าย
2. ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะลดมูลค่าของหน่วยลงทุนและปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะใช้ดลุ ยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียน
(2) ดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นีเ้ งินที่เฉลีย่ คืนดังกล่าวมิให้หกั ออกจากกาไรสะสมของกองทุนรวม
(3) ยื่น ค าขอจดทะเบี ย นลดเงิ น ทุน ของกองทุน รวมต่ อ สานัก งานภายใน 5 วัน ท าการนับ แต่ วัน ที่
ด าเนิ น การเฉลี่ย เงิ น คื น แก่ ผู้ถื อ หน่ วยลงทุน ตามแบบที่ จัด ไว้ในระบบงานอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
สานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
(4) จัดให้มีขอ้ มูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครัง้ ของกองทุนรวมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
จัด การและรายงานประจ าปี ของกองทุนรวม เพื่ อให้ผูล้ งทุน สามารถตรวจสอบได้ โดยข้อ มูล
ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยต่อไปนี ้
(ก) เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน
(ข) จานวนเงินทุนจดทะเบียนและจานวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนที่ลดในแต่ละครัง้
(ค) วันปิ ดสมุดทะเบียน และวันที่ดาเนินการเฉลีย่ เงินคืนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทุนรวมไม่มี
การลดเงินทุนจดทะเบียน สาหรับการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF)
สามารถสรุปรายละเอียดได้ดงั นี ้
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วันปิ ดสมุด
ทะเบียน

วันจ่ายเงินปั นผล

เงินปั นผลต่อ
หน่วย (บาท)

เงินปั นผลจ่ายทั้งสิน้
(บาท)

รอบผลประกอบการ

5 มิถนุ ายน 2563
3 กันยายน 2563
8 ธันวาคม 2563
17 มีนาคม 2564

19 มิถนุ ายน 2563
18 กันยายน 2563
21 ธันวาคม 2563
26 มีนาคม 2564

0.0880
0.0900
0.1108
0.0800

15,840,000.00
16,200,000.00
19,944,000.00
14,400,000.00

1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2563
1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563
1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2563
1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563

ความเห็นของบริษัทจัดการ
เห็นสมควรรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลและลดเงินทุนจด
ทะเบียนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2563 รายละเอียดเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล และหลักเกณฑ์การลดเงินทุนจดทะเบียนที่ปรากฎโครงการ
จัดการกองทุน
ทั้ ง นี ้ บริ ษั ท จั ด การขอเรี ย นให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทราบว่ า หากท่ า นต้ อ งการสอบถามข้ อ มู ล
เพิ่ ม เติ ม หรื อ มี ข ้ อ สงสั ย อื่ น ใดเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ร ายงานไปข้ า งต้ น ท่ า นสามารถส่ ง ค า ถามมายั ง ที่ อ ยู่ อี เ มล์ :
KA_Propertyinfra_agm2021@kasikornasset.com ได้ตั้ง แต่ วัน นี ้ ถึ ง วัน ที่ 16 เมษายน 2564 โดยบริษั ท จัด การจะ
ด าเนิ น การเผยแพร่สรุ ป ประเด็ น ส าคัญ ในลัก ษณะค าถามและค าตอบผ่ า นระบบสารสนเทศของตลาดหลัก ทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.kasikornasset.com ภายใน 30 เมษายน 2564

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF)
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