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    วนัท่ี 1 เมษายน 2564 
 
เร่ือง รายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบแทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ

ของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพีเอ็น (KPNPF) ประจ าปี 2564 
เรียน  ทา่นผูถื้อหนว่ยลงทนุ กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพีเอ็น (KPNPF)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบแผน่บนัทกึขอ้มลู  

(หรอืดาวนโ์หลดที่เว็บไซต ์http://www.kasikornasset.com) 
 
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรสัโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19)) เพื่อความปลอดภยัของผูถื้อหน่วยลงทุนและป้องกนัการแพรก่ระจายของเชื ้อไวรสั รวมทัง้
เพื่อบรรเทาผลกระทบและความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการจดัประชุมผูถื้อหนว่ยลงทนุ ประกอบกบัวาระการประชุมสามญั
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจ าปี 2564 มีเพียงวาระเพื่อรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ บริษัทหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอ็น (KPNPF) 
(“กองทุนรวม”) เห็นสมควรรายงานเรือ่งต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุทราบแทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วย
ลงทุน ประจ าปี 2564 ทัง้นี ้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน/จ. 10/2564 เรื่อง การผ่อนผนัการ
ด าเนินการของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ในปี 
พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด 19)  

  
ในการนี ้บริษัทจัดการขอแจง้เรื่องต่าง ๆ ที่จะรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ แทนการจัดประชุม  

สามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ประจ าปี 2564 ดงันี ้
 
เร่ืองที่ 1  การจัดการกองทุนรวมในเร่ืองที่ส าคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 

 
บรษัิทจดัการไดพ้ิจารณาเห็นสมควรแจง้เรือ่งดงัตอ่ไปนีใ้หผู้ถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมรบัทราบโดย

มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
1.1 รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวมและทรัพยส์ินหลักที่กองทุนรวมลงทุนในปัจจุบัน 
 
ข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวม 
ช่ือกองทนุ  กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอ็น (KPNPF) 

เงินทนุจดทะเบียน 1,800 ลา้นบาท (หนึง่พนัแปดรอ้ยลา้นบาท) 

มลูคา่ที่ตราไวต้อ่หนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีเริม่ลงทนุ 10.00 บาท (สบิบาท) 

มลูคา่ที่ตราไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 10.00 บาท (สบิบาท) 
บรษัิทจดัการกองทนุ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

http://www.kasikornasset.com/
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ผูบ้รหิารโครงการอสงัหารมิทรพัย ์
บรษัิท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากดั  
(ช่ือเดิม บรษัิท เคพีเอ็น กรุป๊ คอรป์อเรชั่น จ ากดั) 

 
ทรัพยส์ินหลักของกองทุนรวม 
ช่ืออาคาร อาคารส านกังาน เคพเีอ็น ทาวเวอร ์สงู 27 ชัน้ ประกอบดว้ย 

- พืน้ท่ีพาณิชยกรรม (รา้นคา้) 
- พืน้ท่ีส  านกังาน 
- พืน้ท่ีหอ้งเก็บของ 
- พืน้ท่ีจอดรถ บรเิวณชัน้ 1A - 10 และชัน้ใตด้ิน U1 และ U2 
- พืน้ท่ีโฆษณา (ภายนอกอาคาร) 
- งานระบบสาธารณปูโภค 

ประเภทการใชง้าน อาคารส านกังานสงู 27 ชัน้ 
อายอุาคาร - 23 ปี โดยเริม่เปิดใชง้านตัง้แตเ่ดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2541 

- มีการบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงภาพลกัษณข์องอาคารครัง้ใหญ่
ในปี 2553 -2554 

พืน้ท่ีใชส้อย 59,839 ตารางเมตร ประกอบไปดว้ย 
พืน้ท่ีเช่า จ านวน 25,978.43 ตารางเมตร และ 
พืน้ท่ีสว่นกลางจ านวน 33,860.57 ตารางเมตร 

การจดัหาผลประโยชนโ์ดยกองทนุรวม โดยการน าพืน้ที่ส  านกังานและพืน้ที่รา้นคา้ (ยกเวน้พืน้ที่ส่วนกลาง) 
ออกให้เช่า และน าพื ้นที่ โฆษณาออกให้ผู้เช่าอาคาร และ/หรือ
บคุคลภายนอกเช่าเพื่อการโฆษณา โดยผูบ้รหิารอสงัหาริมทรพัย ์จะ
เป็นผูด้  าเนินการดูแลผูเ้ช่ารายเดิม และจัดหาผูส้นใจที่จะเช่าพืน้ที่
อาคารและ/หรอืพืน้ท่ีโฆษณาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มอตัราการเช่าพืน้ท่ี โดย
อาศยัช่องทางการขาย เช่น เครือข่ายและหรือพนัธมิตรของผูบ้ริหาร
อสงัหาริมทรพัยบ์ริษัทนายหนา้ หรอืการท าโฆษณาเผยแพร ่ตามสื่อ
ตา่งๆ ตามความเหมาะสม 

 
1.2 ข้อพิพาททางกฎหมายทีม่ีนัยส าคัญ 
  กองทนุรวมไดม้ีขอ้พิพาททางกฎหมายที่มีนยัส าคญัเนื่องจากผูถื้อหุน้ในบริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากัด 
ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยข์องกองทุนรวมไม่ปฏิบัติตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ ในปี 2563 บริษัท เคพีเอ็น ไชนีส  
อะคาเดมี อยูร่ะหวา่งการบงัคบัคดีตามค าพิพากษา ส าหรบับริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จ ากดั, บริษัท เคพีเอ็น ติวเตอรร์ิ่ง จ ากดั, 
บรษัิท สยาม วิลสนั เลริน์น่ิง จ ากดั และ บรษัิท เคพีเอ็น อะคาเดมี จ ากดั อยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดี 
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1.3 แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 
กลยุทธท์างการตลาด 

- มีแผนการเพิ่มจ านวนรา้นอาหาร/รา้นคา้/พลาซา่รายวนั ซึง่เป็นการเพิ่มทางเลอืกในการรบัประทาน
อาหารและไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ในราคาที่สมเหตสุมผล เพื่อใหบ้รกิารผูเ้ช่าเดิมและดงึดดูผูส้นใจเช่าพืน้ท่ีในอนาคต 

- สรา้งความสมัพนัธก์ับผูเ้ช่าดว้ยการรบัฟังความคิดเห็น ประสานงาน แกปั้ญหา และพบปะผูเ้ช่า
ในช่วงเทศกาล รวมถึง การเชิญชวนผูเ้ช่ารว่มกิจกรรมเพื่อสงัคม เช่น การบรจิาคสิง่ของ เป็นตน้  

- มีการเปิดโอกาสใหท้ี่ปรกึษาทางการตลาดที่มีความเช่ียวชาญในตลาดอสงัหาริมทรพัย ์น าเสนอ
ขายพืน้ท่ีเช่าอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร ์เพื่อสรา้งช่องทางการขายที่เพิ่มขึน้ 

  
กลยุทธก์ารบริหารอาคาร 

บรษัิท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จ ากดั ภายใตบ้รษัิท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากดั (“ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย”์) 
ได้ด  าเนินการจ้าง บริษัท พลัส พร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด ที่ประกอบดว้ยบุคลากรที่มีความรูค้วามเช่ียวชาญในการบริหาร
ทรพัยส์ินและระบบวิศวกรรมอาคารเขา้ปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อเพิ่มศกัยภาพการบรหิารการจดัการทรพัยากรอาคาร โดยเริ่มสง่
มอบพืน้ท่ีตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการ   
 เห็นควรรายงานใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการกองทนุรวมในเรือ่งที่
ส  าคญัในปี 2563 และแนวทางในการจดัการกองทนุรวมในอนาคต เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุทีท่น. 36/2562 เรือ่ง การจดัการกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์ ซึง่ก าหนดใหต้อ้งรายงาน เรือ่งการจดัการกองทนุรวม
ดงักลา่วตอ่ผูถื้อหนว่ยลงทนุใหร้บัทราบ 

 
เร่ืองที่ 2 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 

1 มกราคม 2563 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2563    
 
  บรษัิทจดัการไดจ้ดัท าสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุรวมประจ าปี 2563 ส าหรบั
รอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งขอ้มูลดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุรวม 
และทรสัตท์ี่มีการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์รอืโครงสรา้งพืน้ฐาน (และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) รวมถึงงบแสดงฐานะทางการเงิน
และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของกองทนุรวม (สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ของทกุปี)  ตามมาตรฐาน
หลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไปและผา่นการตรวจสอบจากบรษัิท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดัแลว้ รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏ
ในรายงานประจ าปี 2563 (เอกสารแนบ 1 หนา้ 1 และ 3)  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุ
รวมพรอ้มรายงานฉบบันี ้
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ส าหรบัแนวทางการด าเนินการที่เก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทจุริตคอรปัชั่น  บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทนุ กสิกรไทย จ ากดั ในฐานะ บริษัทจดัการ ไดล้งนามในค าประกาศเจตนารมณแ์นวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย  
ในการตอ่ตา้นการทจุริต ซึง่ด  าเนินการโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย หอการคา้ไทย หอการคา้นานาชาติ
แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริต ในวงกว้าง นอกจากนี ้บริษัทจัดการได้รับ
ประกาศนียบัตรรบัรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)  
ตัง้แตว่นัท่ี 4 ตลุาคม 2556 และบรษัิทจดัการไดก้ าหนดเรือ่งการตอ่ตา้นการทจุรติทกุรูปแบบ การหา้มรบัหรอืใหส้นิบนและ
สิง่จงูใจไวใ้นจรรยาบรรณของพนกังาน ซึง่กรรมการและพนกังานจะตอ้งยดึถือปฏิบตัิอยา่งเครง่ครดั นอกจากนี ้ในปี 2556
คณะกรรมการบรษัิทของบริษัทจดัการไดอ้นมุตัินโยบายการปอ้งกนัการหาผลประโยชนใ์นหนา้ที่โดยมิชอบ ซึ่งครอบคลมุ
เรือ่งสินบนและสิง่จงูใจ ของขวญัและผลประโยชน ์การบรจิาคเพื่อการกศุลและการใหเ้งินสนบัสนนุกิจกรรมและการมีสว่นรว่ม
ทางการเมือง   

 
ความเห็นของบริษัทจัดการ  

เห็นควรรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรบัทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวม  
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตแลว้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทน. 36/2562 เรื่อง การจัดการกองทุน
รวมอสงัหาริมทรพัย ์ซึง่ก าหนดใหต้อ้งรายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุรวมในรอบปีบญัชีที่ผา่นมา
ตอ่ผูถื้อหนว่ยลงทนุใหร้บัทราบ  

 
 
 

 

ผลการด าเนินงาน (หน่วย : บาท) ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

รายไดจ้ากการลงทนุ 137,145,477 
คา่ใชจ้า่ย 64,112,169 
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 73,033,308 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการลงทนุ (40,993,262) 
การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 32,040,046 

รายการ  (หน่วย : บาท) ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
รวมสนิทรพัย ์ 1,916,237,730 
รวมหนีส้นิ 60,651,182 
สนิทรพัยส์ทุธิ 1,855,586,548 
มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิตอ่หนว่ย 10.3088 
จ านวนหนว่ยลงทนุคงคา้ง (หนว่ย) 180,000,000 
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เร่ืองที่ 3  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจ าปี 2564  
 
บริษัทจัดการได้แต่งตั้งผู้สอบบัญ ชีของกองทุนรวมและก าหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญ ชี  

ส าหรบังบการเงินประจ าปี 2564 ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
3.1 การแต่งตั้งผู้สอบบัญช ี
  บริษัทจัดการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรบัทราบการ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบ มีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี สช. 39/2553 เรือ่ง การใหค้วามเห็นชอบผูส้อบ
บัญชีในตลาดทุน โดยบริษัทจัดการไดพ้ิจารณาคุณสมบัติ และความสามาถของผูส้อบบัญชีจากหลกัเกณฑ์คุณวุฒิ 
คณุภาพของผูส้อบบญัชี ประสทิธิภาพในการท างาน โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงันี ้  
 

บรษัิท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั  
1. คณุสมคิด เตียตระกลู ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 2785 และ/หรอื 
2. คณุกญัญาณฐั ศรรีตันช์ชัวาลย ์ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต 6549 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบ

การเงินของกองทนุรวมในรอบปีบญัชี 2561-2562 และ/หรอื 
3. คณุนรนิทร ์จรูะมงคล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 8593 และ/หรอื 
4. คณุอมรจิต เบา้หลอ่เพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 10853 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือช่ือใน 

งบการเงินของกองทนุรวมในรอบปีบญัชี 2563  และ/หรอื 
5. คณุศรณัญา อคัรมหาพาณิชย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 9919 
   

โดยก าหนดให้ผูส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่งขา้งต้นเป็นผู้ท  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของกองทนุรวมได ้และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงักลา่วไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้หบ้รษัิท แกรนท ์ธอน
ตนั จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตบคุคลอื่นของบรษัิท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั ท าหนา้ที่ตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตอ่งบการเงินของกองทนุรวมแทน ทัง้นี ้รายช่ือผูส้อบบญัชีขา้งตน้มีการเปลีย่นแปลงจากปี 2563  เน่ืองจากธีรศกัดิ ์ฉั่วศรสีกุล  
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต 6624 ซึ่งเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของกองทุนรวมในรอบปีบญัชี 2558 -  2560 ลาออก  
จึงเสนอคณุศรณัญา อคัรมหาพาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 9919 มาท าหนา้ที่ผูส้อบบัญชีกองทุนรวมประจ าปี 
2564 แทน 
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3.2 การก าหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญช ี
  บริษัทจัดการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรบัทราบการ
ก าหนดคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม ประจ าปี 2564  ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

รอบระยะเวลาบัญช ี
ค่าตรวจสอบบัญชี (บาท) 

ปี 2563 ปี 2564 % การเปลี่ยนแปลง 

1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 165,000.00 165,000.00 - 

1 เมษายน 2564 – 30 มิถนุายน 2564 165,000.00 165,000.00 - 

1 กรกฎาคม 2564 –  30 กนัยายน 2564 165,000.00 165,000.00 - 

1 ตลุาคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 495,000.00 495,000.00 - 
รวม 990,000.00 990,000.00 - 

 
ความเห็นของบริษัทจัดการ 

เห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุรบัทราบการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวมและคา่ใชจ้่ายใน
การสอบบญัชีตามที่บรษัิทจดัการไดร้ายงานขา้งตน้ เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 36/2562 
เรื่อง การจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย ์ซึ่งก าหนดใหต้อ้งรายงานการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม และค่าใชจ้่าย
ในการสอบบัญชีต่อผูถื้อหน่วยลงทุนให้รบัทราบ โดยผูส้อบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รบัความเห็นชอบตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สช. 39/2553 เรือ่ง การใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี ทัง้นีค้า่ใชจ้่ายในการสอบ
บญัชีดงักลา่วเป็นไปตามอตัราตลาดที่ผูส้อบบญัชีใชใ้นการด าเนินการสอบบญัชีใหก้บับคุคลทั่วไปรายอื่นๆ  

 
เร่ืองที่ 4  การจ่ายเงนิปันผลและการลดเงนิทุนจดทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2563 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
4.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกิน 4 ครัง้ต่อปี หากกองทุนรวม 
มีก าไรตามเกณฑท์ี่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่  
ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธิที่ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบัญชี ทัง้นี ้“ก าไรสุทธิที่ปรบัปรุงแลว้” 
หมายความว่าก าไรสทุธิที่หักก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้ (unrealized gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
อสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยร์วมทัง้ปรบัปรุงดว้ยรายการอื่นตามแนวทางที่ส  านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก าหนด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทนุรวม 

2. ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผล  
ใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุจากก าไรสะสมดงักลา่วดว้ยก็ได ้

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วตอ้งไมท่ าใหก้องทนุรวมเกิดยอดขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ในรอบระยะเวลา
บญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ 

(ก.)    กรณีการจ่ายเงินปันผลในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 
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บริษัทจัดการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนเพื่อระบุช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน  
ที่มีสทิธิไดร้บัเงินปันผล และจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ ภายใน 90 วนั
นบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชี หรอืวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ แลว้แตก่รณี 
(ข.)   กรณีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

บรษัิทจดัการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมดุทะเบียนเพื่อระบช่ืุอผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีสิทธิ
ไดร้บัเงินปันผล และจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันนับ 
แตว่นัปิดสมดุทะเบียน 

 
4.2 หลักเกณฑก์ารลดเงนิทุนจดทะเบียน 

1. ในกรณีที่กองทนุรวมมีสภาพคลอ่งสว่นเกินจากกรณีใดกรณีหนึง่หรอืหลายกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
หากบริษัทจัดการประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการด าเนินการ  
โดยการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมเทา่นัน้ 

(1) กองทนุรวมมีการจ าหนา่ยอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 
(2)   มลูคา่อสงัหาริมทรพัยห์รอืสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ หรือมีไวล้ดลงจากการ

ประเมินคา่หรอืสอบทานการประเมินคา่ทรพัยส์นิ 
(3)   กองทนุรวมมีรายการทางบญัชีที่เป็นรายการคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชีซึง่ทยอยตดัจ่าย 
2. ในการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม บรษัิทจดัการจะลดมลูค่าของหนว่ยลงทนุและปฏิบตัิ

ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) บรษัิทจดัการสงวนสทิธิที่จะใชด้ลุยพินิจในการลดเงินทนุจดทะเบียน 
(2) ด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกั

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

ด  าเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามแบบที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของ  
ส  านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. 

(4) จัดใหม้ีขอ้มูลเก่ียวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครัง้ของกองทุนรวมไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท
จัดการและรายงานประจ าปีของกองทุนรวม เพื่อให้ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบได้ โดยขอ้มูล
ดงักลา่วตอ้งมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยตอ่ไปนี ้ 
(ก) เหตแุหง่การลดเงินทนุจดทะเบียน 
(ข) จ านวนเงินทนุจดทะเบียนและจ านวนเงินทนุจดทะเบียนตอ่หนว่ยลงทนุท่ีลดในแตล่ะครัง้ 
(ค) วนัปิดสมดุทะเบียน และวนัท่ีด าเนินการเฉลีย่เงินคืนผูถื้อหนว่ยลงทนุ  

 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กองทนุรวมไม่มี

การลดเงินทนุจดทะเบียน ส าหรบัการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ ของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพีเอ็น (KPNPF) 
สามารถสรุปรายละเอียดไดด้งันี ้
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วันปิดสมุด
ทะเบียน 

วันจ่ายเงนิปันผล 
เงนิปันผลตอ่
หน่วย (บาท) 

เงนิปันผลจ่ายทั้งสิน้ 
(บาท) 

รอบผลประกอบการ 

5 มิถนุายน 2563 19 มิถนุายน 2563 0.0880 15,840,000.00 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2563 

3 กนัยายน 2563 18 กนัยายน 2563 0.0900 16,200,000.00 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563 

8 ธนัวาคม 2563 21 ธนัวาคม 2563 0.1108 19,944,000.00 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2563 

17 มีนาคม 2564 26 มีนาคม 2564 0.0800 14,400,000.00 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการ 

เห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลและลดเงินทนุจด
ทะเบียนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 รายละเอียดเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และหลกัเกณฑก์ารลดเงินทุนจดทะเบียนที่ปรากฎโครงการ
จดัการกองทนุ 

 
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการขอเรียนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล  

เพิ่ ม เติมหรือมี ข้อสงสัยอื่นใดเก่ียวกับเรื่องที่ รายงานไปข้างต้น  ท่านสามารถส่งค า ถามมายัง ที่ อยู่อี เมล์ :  
KA_Propertyinfra_agm2021@kasikornasset.com ได้ตั้งแต่วันนี ้ ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยบริษัทจัดการจะ
ด าเนินการเผยแพร่สรุปประเด็นส าคัญในลักษณะค าถามและค าตอบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรพัย ์
แหง่ประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ www.kasikornasset.com ภายใน 30 เมษายน 2564 
  

 
  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
 กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอ็น (KPNPF) 


