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    วนัท่ี 28 มีนาคม 2565 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เคพี เอ็น (KPNPF)  

ประจ าปี 2565 

เรียน   ทา่นผูถื้อหนว่ยลงทนุ กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพีเอ็น (KPNPF) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร า ย ง านป ร ะจ า ปี  2564 ใ น รู ป แบบแผ่ นบันทึ ก ข้อ มูล  ( ห รื อ ด า วน์ โ หลดที่ เ ว็ บ ไซต์    
    http://www.kasikornasset.com)  
2. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานประกอบการเขา้ร่วมประชุมผ่าน 

สือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ 
3. หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข. และ แบบ ค.)  
4. ขอ้มลูผูจ้ดัการกองทนุที่เป็นผูร้บัมอบ 
5. ใบตอบรบัเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพีเอ็น (KPNPF)  
6. คูม่ือส าหรบัเขา้รว่มประชมุและลงคะแนน  

 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF) (“กองทุนรวม”) เห็นสมควรก าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน 
ประจ าปี 2565 โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เ ก่ียวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 9.00-11.00 น.  
(เริม่ลงทะเบียนเวลา 8.00 น.)  

ในการประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุประจ าปี 2565 ตอ้งมีผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมาประชมุดว้ยตนเองและผูร้บั
มอบฉันทะจากผูถื้อหน่วยลงทุน (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 (ยี่สิบหา้) คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อ
หน่วยลงทุนทัง้หมด และตอ้งมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม จึงจะเป็นองคป์ระชุม โดยในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทนุครัง้ใด 
เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่งชั่วโมง แต่ผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้รว่มประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุม บริษั ทจัดการอาจนดั
ประชุมใหม่ ซึ่งการประชุมในครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบเป็นองคป์ระชมุ และบริษัทจดัการจะด าเนินการสง่หนงัสอื
นัดประชุมไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า  7 (เจ็ด) วันก่อนการประชุมในครั้งหลังนี ้ ทั้งนี ้ ตามมาตรา 129/2 
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

บริษัทจัดการจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา และ
รายละเอียดขา้งตน้ เพื่อรบัทราบและพิจารณาอนมุตัิเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเร่ืองที่ส าคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต  

บริษัทจัดการไดพ้ิจารณาเห็นสมควรแจง้เรื่องดงัต่อไปนีใ้หท้ี่ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมรบัทราบโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
1.1 รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวมและทรัพยส์ินหลักที่กองทุนรวมลงทุนในปัจจุบัน 

ข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวม 
ชื่อกองทุน กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพีเอ็น (KPNPF) 
ทุนจดทะเบียน 1,800 ลา้นบาท (หนึง่พนัแปดรอ้ยลา้นบาท) 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน  10.00 บาท ณ วนัท่ีเริม่ลงทนุ 
มูลค่าที่ตราไว้  10.00 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
บริษัทจัดการกองทุน บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั(มหาชน)  

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
บรษัิท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากดั ("ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย”์) 
(ช่ือเดิม บรษัิท เคพีเอ็น กรุป๊ คอรป์อเรชั่น จ ากดั) 

 
ทรัพยส์ินหลักของกองทุนรวม 
ช่ืออาคาร อาคารส านกังาน เคพีเอ็น 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 โดยเริม่เปิดใชง้านตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม พ.ศ. 2541 

- มีการบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงภาพลกัษณข์องอาคารครัง้ใหญ่ในปี 2553 -2554 

พืน้ท่ีใชส้อย 59,839 ตารางเมตร  ประกอบไปด้วยพื ้นที่ เช่า  จ านวน  25,978.43 ตารางเมตร  และ  
พืน้ท่ีสว่นกลางจ านวน 33,860.57 ตารางเมตร 

การจัดหาผลประโยชน์
โดยกองทนุรวม 

โดยการน าพืน้ที่ส  านกังานและพืน้ที่รา้นคา้ (ยกเวน้พืน้ที่สว่นกลาง) ออกใหเ้ช่า และน าพืน้ที่
โฆษณาออกให้ผูเ้ช่าอาคาร และ/หรือ บุคคลภายนอกเช่าเพื่อการโฆษณา โดยผู้บริหาร
อสงัหาริมทรพัย ์จะเป็นผูด้  าเนินการดแูลผูเ้ช่ารายเดิม และจัดหาผูส้นใจจะเช่าพืน้ที่อาคาร
และ/หรือ พืน้ที่โฆษณาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มอตัราการเช่าพืน้ที่ โดยอาศยัช่องทางการขาย เช่น 
เครือข่ายและหรือพนัธมิตรของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยบ์ริษัทนายหนา้ หรือการท าโฆษณา
เผยแพร ่ตามสือ่ตา่งๆ ตามความเหมาะสม  
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1.2 ข้อพพิาททางกฎหมายที่มีนัยส าคัญ 
ตามที่กองทนุรวมไดม้ีขอ้พิพาททางกฎหมายที่มีนยัส  าคญัเนื่องจากผูถื้อหุน้ในบริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากดั 

ซึ่งเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยข์องกองทุนรวมไม่ปฏิบตัิตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ ในปี 2563 บริษัท เคพีเอ็น 
ไชนีส อะคาเดมี, บรษัิท เคพีเอ็น มิวสคิ จ ากดั, บรษัิท สยาม วิลสนั เลริน์น่ิง จ ากดั อยูร่ะหวา่งรอผลบงัคบัคดีจากศาล เพื่อ
ออกหมายบังคบัคดี ส  าหรบั บริษัท เคพีเอ็น ติวเตอรร์ิ่ง จ ากัด, และ บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จ ากัด อยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดี 

 
1.3 แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต  

กลยุทธท์างการตลาด 
- แผนการเพิ่มจ านวนรา้นคา้ รา้นอาหาร พลาซ่ารายวนั พืน้ที่ส  าหรบัจดักิจกรรม โดยจดัโปรโมชั่น เพื่อเพิ่ม

ทางเลอืกที่หลากหลายและความนา่สนใจมากยิ่งขึน้ใหก้บัผูเ้ช่าภายในอาคาร  
- แผนการเพิ่มผูเ้ช่าส านกังานรายใหม่ โดยการเสนอโปรโมชั่นแก่ผูเ้ช่าที่สนใจ 

- สรา้งความสมัพนัธ์ที่ดี มุ่งเนน้การใหบ้ริการกบัผูเ้ช่า โดยสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการ ใส่ใจในการ
ใหบ้รกิาร รบัฟังความคิดเห็นและสามารถตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเรว็ เพื่อใหผู้เ้ช่าเกิดความพงึพอใจในการบรกิารและไดร้บั
ประโยชนส์งูสดุ รวมถึงการจดักิจกรรมเชิญชวนผูเ้ช่ารว่มกิจกรรมเพื่อสงัคม เช่น การบรจิาคสิง่ของ เป็นตน้  

- สรา้งพนัธมิตรที่ดีร่วมกับที่ปรึกษาทางการตลาดที่มีความเช่ียวชาญในตลาดอสงัหาริมทรพัย์ เพื่อเปิด
โอกาสและเพิม่ช่องทางในการน าเสนอขายพืน้ท่ีเช่าอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร ์ 

กลยุทธก์ารบริหารอาคาร 
บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์ไดด้  าเนินการจา้ง 

บริษัท พลสั พร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด ที่ประกอบดว้ยบุคลากรที่มีความรูค้วามเช่ียวชาญในการบริหารทรพัยส์ินและระบบ
วิศวกรรมอาคาร เขา้ปฏิบตัิหนา้ที่ เพื่อเพิ่มศกัยภาพการบรหิารการจดัการทรพัยากรอาคาร ซึง่การนัตีความส าเรจ็ในธุรกิจ
บริหารอาคาร โดยอาคาร เคพีเอ็น ทาวเวอร์ได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย  Building Safety 
Awards 2021 (BSA) ระดบั Silver   

ความเห็นของบริษัทจัดการ  

เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกับการจัดการ
กองทุนรวมในเรื่องที่ส  าคัญในปี 2564 และแนวทางในการจัดการกองทุนรวมในอนาคต เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทน. 36/2562 เรื่อง การจัดการกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย ์(และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่ง
ก าหนดใหต้อ้งรายงานเรือ่งการจดัการกองทนุรวมดงักลา่วตอ่ที่ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหนว่ยลงทนุใหร้บัทราบ 

การลงมติ 

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี ้
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วาระที่ 2  รับทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2564  

บริษัทจดัการไดจ้ดัท าสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุรวมประจ า ปี 2564 ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2561 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุ
รวมและทรสัตท์ี่มีการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยห์รือโครงสรา้งพืน้ฐาน (และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) รวมถึงงบแสดงฐานะทาง
การเงินและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของกองทุนรวม (สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) ตาม
มาตรฐานหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไปและผ่านการตรวจสอบจากบริษัท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั แลว้ รายละเอียดเป็นไป
ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 (สว่นที่ 4 ขอ้ 13) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีแ้ลว้ 

ผลการด าเนินงาน (หน่วย : บาท) ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
รายไดจ้ากการลงทนุ 113,885,767 

คา่ใชจ้า่ย 54,991,624 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 58,894,143 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการลงทนุ (103,040,774) 

การเพิ่มขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (44,146,631) 
รายการ  (หน่วย : บาท) ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

รวมสนิทรพัย ์ 1,800,132,780  

รวมหนีส้นิ 40,334,863  

สนิทรพัยส์ทุธิ 1,759,797,917  

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิตอ่หนว่ย 9.7766 

จ านวนหนว่ยลงทนุคงคา้ง (หนว่ย) 180,000,000 

 
ส าหรบัแนวทางการด าเนินการที่เก่ียวขอ้งกับการต่อตา้นการทุจริตคอรปัชั่น  บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการ

กองทนุ กสกิรไทย จ ากดั ในฐานะบรษัิทจดัการ ไดล้งนามในค าประกาศเจตนารมณแ์นวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทจุริต ซึ่งด าเนินการโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หอการคา้ไทย หอการคา้นานาชาติ
แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทนุไทย และสภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง นอกจากนี ้บริษัทจัดการได้รับ
ประกาศนียบตัรรบัรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC) ตัง้แตว่นัท่ี 
4 ตลุาคม 2556 และบรษัิทจดัการไดก้ าหนดเรื่องการต่อตา้นการทจุรติทกุรูปแบบ การหา้มรบัหรอืใหส้นิบนและสิง่จงูใจไว้
ในจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งกรรมการและพนักงานจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด นอกจากนี ้ในปี 2556 
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทจดัการไดอ้นมุตัินโยบายการป้องกนัการหาผลประโยชนใ์นหนา้ที่โดยมิชอบ ซึ่งครอบคลมุ
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เรือ่งสนิบนและสิง่จงูใจ ของขวญัและผลประโยชน ์การบรจิาคเพื่อการกศุลและการใหเ้งินสนบัสนนุกิจกรรมและการมีสว่น
รว่มทางการเมือง   

ความเห็นของบริษัทจัดการ  

เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของกองทุนรวม ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ้่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทน. 36/2562 เรื่อง 
การจัดการกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์ (และที่ไดแ้ก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดใหต้อ้งรายงานฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของกองทนุรวมในรอบปีบญัชีที่ผา่นมาตอ่ที่ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหนว่ยลงทนุใหร้บัทราบ  

การลงมติ 

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี ้
 
วาระที่ 3 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจ าปี 2565 

บริษัทจัดการไดแ้ต่งตัง้ผูส้อบบัญชีของกองทุนรวมและก าหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ส าหรบังบ
การเงินประจ าปี 2565 ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

3.1 การแต่งตั้งผู้สอบบัญช ี

บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
รบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบ มีคุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ สช. 39/2553 เรื่อง การใหค้วาม
เห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลาดทุน (และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) โดยบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิ และความสามารถของ
ผูส้อบบญัชี จากหลกัเกณฑค์ณุวฒุิ คณุภาพของผูส้อบบญัชี ประสทิธิภาพในการท างาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีที่
ไมม่ีสว่นไดส้ว่นเสยี หรอืมีผลประโยชนข์ดักนัในการท าหนา้ที่สอบบญัชีของกองทนุรวมโดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงันี ้

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

ของกองทนุรวมในรอบปีบญัชี 2561-2562 และ/หรอื 
3. คณุอมรจิต เบา้หลอ่เพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  10853 ซึ่ ง เ ป็นผู้ลงลายมือ ช่ือใน 

งบการเงินของกองทนุรวมในรอบปีบญัชี 2563 – 2564 และ/หรอื 
4. คณุศรณัญา อคัรมหาพาณิชย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 9919 และ/หรอื 
5. คณุลกัษมี ดีตระกลูวฒันผล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 9056 และ/หรอื 
6. คณุจฑุามาศ อน้มงคล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 7340 และ/หรอื 
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7. คณุเกษณี สระทองพลู ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 9262  

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึง่ขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
กองทนุรวมได ้และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงักลา่วไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้ห้บริษัท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
จัดหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตบุคคลอื่นของบริษัท แกรนท ์ธอนตนั จ ากัด ท าหนา้ที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของกองทนุรวมแทน ทัง้นี ้รายช่ือผูส้อบบญัชีขา้งตน้มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2564  เนื่องจากคณุนรินทร ์จูระมงคล
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 8593 ลาออกจากบรษัิท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 

3.2 การก าหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 
บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุ

รวมรบัทราบการก าหนดคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม ประจ าปี 2565  ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

รอบระยะเวลาบญัชี คา่ตรวจสอบบญัชี (บาท) % การ
เปลี่ยนแปลง 

คา่บรกิารอ่ืนๆ (บาท) % การ
เปลี่ยนแปลง ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 

1 มกราคม – 31 มีนาคม  165,000.00 165,000.00 0% - - 0% 

1 เมษายน – 30 มิถนุายน  165,000.00 165,000.00 0% - - 0% 

1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน  165,000.00 165,000.00 0% - - 0% 

1 ตลุาคม – 31 ธันวาคม  495,000.00 495,000.00 0% - - 0% 

รวม 990,000.00 990,000.00 0% - - 0% 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหนว่ยลงทนุรบัทราบการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม
และคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชีตามที่บรษัิทจดัการไดเ้สนอขา้งตน้ เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ 
ทน. 36/2562 เรื่อง การจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย ์(และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดใหต้อ้งรายงานการแตง่ตัง้
ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีต่อที่ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทุนใหร้บัทราบ โดย
ผูส้อบบญัชีดงักลา่วเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ที ่สช. 39/2553 เรือ่ง การใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลาดทนุ (และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) ทัง้นี ้คา่ใชจ้่ายในการ
สอบบญัชีดงักลา่วเป็นไปตามอตัราตลาดที่ผูส้อบบญัชีใชใ้นการด าเนินการสอบบญัชีใหก้บับคุคลทั่วไปรายอื่นๆ  

การลงมติ 

 เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี ้
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วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2564  

4.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี หากกองทุนรวม 
มีก าไรตามเกณฑท์ี่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่  
ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธิที่ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบัญชี ทัง้นี ้ “ก าไรสุทธิที่ปรบัปรุงแลว้” 
หมายความวา่ก าไรสทุธิที่หกัดว้ยรายการเงินส ารองเฉพาะเพื่อการดงันี ้

 (1)  การซ่อมแซม บ ารุงรกัษา หรือปรบัปรุงอสงัหาริมทรพัยข์องกองทนุรวมตามแผนที่ก าหนดไวอ้ยา่ง
ชดัเจนในโครงการจดัการกองทนุรวมและหนงัสอืชีช้วน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี รายงาน
ประจ าปี หรอืที่บรษัิทจดัการไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุทราบล่วงหนา้ 

 (2)  การช าระหนีเ้งินกูย้ืมหรือภาระผกูพนัของกองทนุรวมตามนโยบายการกูย้ืมเงินที่ก าหนดไวอ้ย่าง
ชดัเจนในโครงการจดัการกองทนุรวมและหนงัสอืชีช้วน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี รายงาน
ประจ าปี หรอืที่บรษัิทจดัการไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

 (3)  การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุชนิดที่ใหส้ิทธิในการไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือการคืน
เงินทนุในล าดบัแรก (ถา้มี) 

2. ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะตอ้งพิจารณาถึงความจ าเป็นใน
การด ารงเงินสดของกองทุนรวมใหเ้หมาะสม ทัง้นี ้ตามแนวทางที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยก์ าหนด  

3. บรษัิทจดัการตอ้งไมกู่ย้ืมเงินเพื่อจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ 
4.  ในกรณีที่กองทนุรวมยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่หา้มมิใหบ้รษัิทจดัการจ่ายเงินปันผล 

กรณีการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 
บริษัทจดัการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนเพื่อระบช่ืุอผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีสิทธิไดร้บัเงิน

ปันผล และจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชี หรือวนัสิน้
รอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ แลว้แตก่รณี 

กรณีการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
บริษัทจดัการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนเพื่อระบช่ืุอผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีสิทธิไดร้บัเงิน

ปันผล และจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ ภายใน 30 วนันบัแตว่นัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วย
ลงทนุเพื่อจ่ายเงินปันผล 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บรษัิทจดัการไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลตามขอ้ 1. ไดภ้ายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจดัการ
จะแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และผูถื้อหน่วยลงทนุทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
และหากบริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุนได้ภายในระยะเวลาที่ไดป้ระกาศก าหนดอัน
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เนื่องมาจากความผิดพลาดของบรษัิทเอง บรษัิทจะช าระดอกเบีย้ไมต่  ่ากวา่รอ้ยละเจ็ดครึง่ตอ่ปีนบัแตว่นัท่ีครบก าหนดเวลา
นัน้จนถึงวนัท่ีบรษัิทจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ย  
 
4.2 หลักเกณฑก์ารลดเงนิทุนจดทะเบียน 

1. ในกรณีที่กองทนุรวมมีสภาพคล่องสว่นเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดงัต่อไปนี ้หากบริษัท
จดัการประสงคจ์ะจ่ายสภาพคลอ่งสว่นเกินดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ ใหบ้รษัิทจดัการด าเนินการโดยการลดเงินทนุจด
ทะเบียนของกองทนุรวมเทา่นัน้ 

(1) กองทนุรวมมีการจ าหนา่ยอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์
(2)   มลูค่าอสงัหาริมทรพัยห์รอืสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ หรือมีไวล้ดลงจากการ

ประเมินคา่หรอืสอบทานการประเมินคา่ทรพัยส์นิ 
(3)   กองทนุรวมมีรายการทางบญัชีที่เป็นรายการคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชีซึง่ทยอยตดัจ่าย 

2. บรษัิทจดัการจะลดมลูคา่ของหนว่ยลงทนุและปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) บรษัิทจดัการสงวนสทิธิที่จะใชด้ลุยพินิจในการลดเงินทนุจดทะเบียน 
(2) ด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกั

การโอนหนว่ยลงทนุ ทัง้นีเ้งินท่ีเฉลีย่คืนดงักลา่วมิใหห้กัออกจากก าไรสะสมของกองทนุรวม 
(3) ยื่นค าขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทนุรวมต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่ ด  าเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตาม
แบบที่จัดไวใ้นระบบงานอิเล็กทรอนิกสข์องส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

(4) จัดใหม้ีขอ้มูลเก่ียวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครัง้ของกองทุนรวมไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท
จัดการและรายงานประจ าปีของกองทุนรวม เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถตรวจสอบได ้ โดยขอ้มูล
ดงักลา่วตอ้งมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยตอ่ไปนี ้ 

(ก) เหตแุหง่การลดเงินทนุจดทะเบียน 
(ข) จ านวนเงินทนุจดทะเบียนและจ านวนเงินทนุจดทะเบียนตอ่หนว่ยลงทนุท่ีลดในแตล่ะครัง้ 
(ค) วนัปิดสมดุทะเบียน และวนัท่ีด าเนินการเฉลีย่เงินคืนผูถื้อหนว่ยลงทนุ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทนุรวมไดม้ีการ
จ่ายเงินปันผลและลดทนุจดทะเบียนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอ็น (KPNPF)    ซึ่งสามารถ
สรุปรายละเอียดไดด้งันี ้

วันปิดสมุดทะเบียน 
วันจ่ายเงนิปันผล 
และ/หรือ ลดทุน 

เงนิปันผลต่อหน่วย 
(บาท) 

เงนิทุนจดทะเบียนลดลง
ต่อหน่วย (บาท) รอบผลประกอบการ 

7 มิ.ย. 2564 18 มิ.ย. 2564 0.0700 - 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2564 

6 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2564 0.0600 - 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2564 

8 ธ.ค. 2564 21 ธ.ค. 2564 0.0769 - 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2564 

18 มี.ค. 2565 - - 0.0876 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564 
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ความเห็นของบริษัทจัดการ 

เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจ่ายเงินปัน
ผลและลดทนุจดทะเบียนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวม ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และ
หลกัเกณฑก์ารลดเงินทนุจดทะเบียนที่ปรากฎตามโครงการจดัการกองทนุ 

การลงมติ 

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี ้
 
วาระที่ 5       พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้ม)ี 
 

บริษัทจัดการจึงขอเรียนเชิญผูถื้อหน่วยลงทุน เขา้ร่วมประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทุนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามรายละเอียดที่ระบใุนหนงัสือเชิญประชุมนี ้โดยขอใหศ้ึกษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การ
เขา้รว่มการประชมุ ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉนัทะ ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุที่ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทนุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(E-AGM) โปรดแจง้ความประสงคโ์ดยการสง่ใบตอบรบัเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสโ์ดยมีรายละเอียดปรากฎตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

กรณีทีท่า่นไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเองผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์และประสงคจ์ะแตง่ตัง้ตวัแทนเขา้
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้ กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พรอ้มกบัสง่หนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบ
ตามรายละเอียดและขัน้ตอนที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บริษัทจัดการขอเรียนใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทกุท่านทราบว่า ท่าน
สามารถพิจารณามอบฉันทะใหผู้จ้ัดการกองทุนรวมซึ่งเป็นผูท้ี่ไม่มีส่วนไดเ้สียใด  ๆ  กับทุกวาระการประชุมในครัง้นีเ้ป็น
ผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยขอ้มลูของผูจ้ดัการกองทนุที่เป็นผูร้บัมอบฉนัทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 4 

ในการนี ้ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถศกึษาคูม่ือส าหรบัเขา้รว่มประชมุและลงคะแนนเพิ่มเติมไดต้ามรายละเอียดที่
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
          บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
 กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอ็น (KPNPF) 



   

1 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบยีน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานประกอบการ
เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอ็น 
(KPNPF) ประจ าปี 2565 โปรดแจ้งความประสงคโ์ดยการส่งใบตอบรบัเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมี
รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (“ใบตอบรับ”) พรอ้มเอกสารยืนยนัตวัตนตามที่ระบุไวใ้นเอกสารฉบบันี ้
กลบัมาใหถ้ึงยงับรษัิทจดัการภายในวนัที ่20 เมษายน 2565 โดยเมื่อบรษัิทจดัการไดต้รวจสอบขอ้มลูรายช่ือผูถื้อหนว่ย
ลงทุนตามขอ้มลูปิดสมุดทะเบียนรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเขา้รว่มประชุม และเอกสารประกอบครบถว้นแลว้ ผู้
ใหบ้รกิารจดัประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ซึง่ไดแ้ก่ บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (“ผู้ให้บริการจัดประชุม”) จะ
จดัสง่ Link ส าหรบัการเขา้รว่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และคู่มือการใชง้านระบบ ไปยงั E-Mail ที่ผูถื้อหน่วยลงทนุ
แจ้งไว้ในใบตอบรับ (โดยจะน าส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันก่อนวันประชุม) ทั้งนี ้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์ผูถื้อหนว่ยลงทนุ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ แลว้แตก่รณี จะตอ้งระบ ุE-Mail address ในใบตอบรบั 

การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะ จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี่จะเขา้รว่ม
ประชมุ ดว้ยวิธีดงัตอ่ไปนี ้

1. แจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย ์

1.1 โปรดกรอกขอ้มลูใบตอบรบัโดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ใหค้รบถว้นส าหรบัใชใ้น
การลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

1.2 แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสทิธิเขา้รว่มประชมุ ดงันี ้

1.2.1 ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา 

 กรณีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ดว้ย
ตนเอง 

o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือส าเนา
หนงัสือเดินทาง พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วขา้งตน้
ตอ้งเป็นเอกสารที่ยงัไมห่มดอาย ุ

 กรณีผูถื้อหน่วยลงทุนมอบฉันทะใหผู้้อื่นเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E- 
AGM)  

o หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยกรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้ง
ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้ร ับมอบฉันทะพร้อมติดอากร
แสตมป์ 20 บาท 
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o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือส าเนา
หนังสือเดินทางของผูม้อบฉันทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบ
ฉนัทะ ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วขา้งตน้ตอ้งเป็นเอกสารที่ยงัไม่หมดอาย ุ

o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือส าเนา
หนงัสือเดินทางของผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูร้บั
มอบฉนัทะ ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วขา้งตน้ตอ้งเป็นเอกสารที่ยงัไมห่มดอายุ 

1.2.2 ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่เป็นนิติบุคคล 

 กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคลประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E- 
AGM) ดว้ยตนเอง 

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

 ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึ่งไดล้งนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลง
ลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 
หรอืตน้ฉบบัหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล อายไุมเ่กิน 6 เดือน ก่อน
วนัประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ
ส าเนาหนงัสือเดินทาง ของผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคลนัน้ ซึ่งได้
ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยบคุคลดงักลา่ว หรอืในกรณีเป็นชาวตา่งชาติ 
ใหส้ง่ส  าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้วของผู้
มีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ซึ่งไดล้งนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดย
บคุคลดงักลา่ว ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วขา้งตน้ตอ้งเป็นเอกสารที่ยงัไมห่มดอายุ 

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

 ส าเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบคุคล อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมผู้
ถือหน่วยลงทุน ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติ
บุคคลนัน้จดทะเบียนจัดตัง้ หรือส าเนาเอกสารอื่นใดที่มีผลตามกฎหมาย
เช่นเดียวกนั ซึง่ไดล้งนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยใหผู้ม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือ
ผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

 ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว ของผูม้ี
อ  านาจลงลายมือช่ือผูกพนันิติบคุคล ซึ่งไดล้งนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดย
บคุคลดงักลา่ว ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วขา้งตน้ตอ้งเป็นเอกสารที่ยงัไมห่มดอาย ุ
และหากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 
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 กรณีที่มีการมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E- 
AGM)  

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยกรอกขอ้ความให้
ถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือโดยผูม้ีอ  านาจผกูพนันิติบคุคลตามหนงัสอื
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผูถื้อ
หน่วยลงทุน และลงลายมือช่ือผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มประทบัตราส าคญัของ
นิติบคุคล (ถา้มี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึ่งไดล้งนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลง
ลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 
หรอืตน้ฉบบัหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล อายไุมเ่กิน 6 เดือน ก่อน
วนัประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ
ส าเนาหนงัสือเดินทาง ของผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคลที่ลงนาม
ในหนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งไดล้งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยบุคคลดงักลา่ว 
หรือในกรณีเป็นชาวต่างชาติ ให้ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง หรือส าเนา
ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้วของผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคลที่
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งไดล้งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยบุคคล
ดงักลา่ว ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วขา้งตน้ตอ้งเป็นเอกสารที่ยงัไมห่มดอายุ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการหรือ
ส าเนาหนงัสอืเดินทาง ของผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง
โดยผูร้บัมอบฉันทะ ทัง้นี ้เอกสารดังกล่าวขา้งตน้ตอ้งเป็นเอกสารที่ยังไม่
หมดอาย ุ

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยกรอกขอ้ความให้
ถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือโดยผูม้ีอ  านาจผกูพนันิติบคุคลตามส าเนา
หนังสือรบัรองการเป็นนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผูถื้อ
หนว่ยลงทนุ ซึง่ออกโดยหนว่ยงานราชการท่ีมีอ านาจของประเทศที่นิติบคุคล
นั้นจดทะเบียนจัดตั้ง  หรือส าเนาเอกสารอื่นใดที่มีผลตามกฎหมาย
เช่นเดียวกนั และลงลายมือช่ือผูร้บัมอบฉันทะพรอ้มประทบัตราส าคญัของ
นิติบคุคล (ถา้มี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
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 ส าเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบคุคล อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมผู้
ถือหน่วยลงทุน ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติ
บุคคลนัน้จดทะเบียนจัดตัง้ หรือส าเนาเอกสารอื่นใดที่มีผลตามกฎหมาย
เช่นเดียวกนั ซึง่ไดล้งนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยใหผู้ม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือ
ผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ
ส าเนาหนงัสือเดินทาง ของผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคลที่ลงนาม
ในหนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งไดล้งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยบุคคลดงักลา่ว 
หรือในกรณีเป็นชาวต่างชาติ ให้ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง หรือส าเนา
ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้วของผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคลที่
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งไดล้งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยบุคคล
ดงักลา่ว ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วขา้งตน้ตอ้งเป็นเอกสารที่ยงัไมห่มดอายุ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการหรือ
ส าเนาหนงัสอืเดินทาง ของผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง
โดยผูร้บัมอบฉันทะ ทัง้นี ้เอกสารดังกล่าวขา้งตน้ตอ้งเป็นเอกสารที่ยังไม่
หมดอาย ุ

หมายเหตุ: กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ 
ภาษาองักฤษ ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกันดว้ย และผูถื้อ
หน่วยลงทุนหรือผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล (ในกรณีนิติบุคคล) ลงนามรบัรองความ
ถกูตอ้งของค าแปล 

1.3 จดัสง่ใบตอบรบัตามขอ้ 1.1 และหลกัฐานแสดงตวัตน พรอ้มเอกสารประกอบตา่ง ๆ ตามขอ้ 1.2 โดย
จดัสง่กลบัมาถึงยงับรษัิทจดัการ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ผา่นช่องทางดงันี ้

1.3.1 ช่องทาง E-Mail: KA_KPNPF_AGM2022@kasikornasset.com 

โดยในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุน าสง่ใบตอบรบั หลกัฐานแสดงตวัตน และเอกสารประกอบ
ต่าง ๆ ทาง E-Mail จะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนรบัรองว่าขอ้มูลที่ระบุในใบตอบรบัรวมถึง
เอกสารใด ๆ ที่น  าสง่เป็นขอ้มลูและเอกสารที่ถูกตอ้งและผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นผูล้งลายมือ
ช่ือในเอกสารดงักลา่ว โดยผูถื้อหน่วยลงทนุตกลงใหถื้อว่าเอกสารที่น  าสง่ทาง  E-Mail เป็น
ขอ้มลูและเอกสารที่มีผลผกูพนัผูถื้อหนว่ยลงทนุ ซึง่บรษัิทจดัการสามารถใชอ้า้งอิงได ้ไมว่า่
ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดน้ าส่งตน้ฉบับของใบตอบรบัและ/หรือเอกสารใหก้ับบริษัทจัดการ
หรอืไมก็่ตาม 

กรณีน าส่งทาง E-mail วนัที่ส่งถึงยงับริษัทจัดการจะถือตามวนัที่ E-mail เขา้สู่ระบบของ
บรษัิทจดัการ  
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1.3.2 ช่องทางไปรษณีย์ : โดยใช้ซองไปรษณีย์ตอบรับ หรือน าส่งถึง กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยเ์คพีเอ็นโดยบรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั เลขที่ 400/22 
อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น  6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

กรณีจัดส่งทางไปรษณีย ์วันที่ส่งถึงยังบริษัทจัดการจะถือตามวันที่บริษัทจัดการไดร้บั
จดหมาย 
 

กรณีผู้ถอืหน่วยลงทนุมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหผู้้จัดการกองทนุรวม 

ท่านสามารถพิจารณามอบฉนัทะใหผู้จ้ดัการกองทนุรวมซึง่เป็นผูท้ี่ไม่มีสว่นไดเ้สียใดๆ กบัทกุวาระการประชมุ
ในครัง้นีเ้ป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยขอ้มูลของผูจ้ัดการกองทุนรวมที่เป็นผูร้บัมอบฉันทะ
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยทา่นกรอกรายละเอียดพรอ้มกบัท าเครือ่งหมาย เพื่อเลอืกออกเสยีงตามความประสงค์
ของท่าน และลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แลว้น าสง่เอกสารมอบฉนัทะดงักลา่วพรอ้ม
หลักฐานเพื่ อแสดงตนและเอกสารประกอบตามข้อ  1.2 โดยจัดส่งกลับมาถึ งยังบริ ษัทจัดการภายใน 

วันที่ 20 เมษายน 2565 ผา่นช่องทางดงันี ้

 ช่องทาง E-Mail: KA_KPNPF_AGM2022@kasikornasset.com 

โดยในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุน าสง่ใบตอบรบั หลกัฐานแสดงตวัตน และเอกสารประกอบต่าง ๆ ทาง E-
Mail จะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุรบัรองว่าขอ้มูลที่ระบใุนใบตอบรบัรวมถึงเอกสารใด ๆ ที่น  าสง่เป็นขอ้มูล
และเอกสารที่ถกูตอ้งและผูถื้อหนว่ยลงทนุเป็นผูล้งลายมือช่ือในเอกสารดงักลา่ว โดยผูถื้อหนว่ยลงทนุตก
ลงใหถื้อว่าเอกสารที่น  าส่งทาง E-Mail เป็นขอ้มูลและเอกสารที่มีผลผูกพนัผูถื้อหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัท
จัดการสามารถใชอ้า้งอิงได ้ไม่ว่าผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดน้ าส่งตน้ฉบบัของใบตอบรบัและ/หรือเอกสาร
ใหก้บับรษัิทจดัการหรอืไมก็่ตาม 

กรณีน าสง่ทาง E-mail วนัท่ีสง่ถึงบรษัิทจดัการจะถือตามวนัท่ี E-mail เขา้สูร่ะบบของบรษัิทจดัการ  

 ช่องทางไปรษณีย ์: โดยใชซ้องไปรษณียต์อบรบั หรือน าส่งถึง กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอ็น โดย
บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

กรณีจดัสง่ทางไปรษณีย ์วนัท่ีสง่ถึงยงับรษัิทจดัการจะถือตามวนัท่ีบรษัิทจดัการไดร้บัจดหมาย 

หมายเหต:ุ การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย หรือ งด
ออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ ไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงเป็นบางสว่นได ้(เวน้แต่เป็นการลงคะแนน
เสยีงของคสัโตเดียน) 
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กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย ์

กรุณาน าสง่ขอ้มลูตอ่ไปนี ้

 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยกรอกขอ้ความใหค้รบถว้นถกูตอ้งพร้อมติดอากร
แสตมป์ 20 บาท 

 ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียนซึ่งไดล้งนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ี
อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนัของคสัโตเดียนนัน้ หรอืผูร้บัมอบอ านาจ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล 
(ถา้มี) และหนงัสอืมอบอ านาจ (ในกรณีที่ผูล้งนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งเป็นผูร้บัมอบอ านาจ) หรอืตน้ฉบบั
หนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน 

 หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหนว่ยลงทนุใหค้สัโตเดียนเป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

 หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ของผูร้บั
มอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 จดัสง่ขอ้มลูกลบัมาถึงยงับรษัิทจดัการภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ผา่นช่องทาง ดงันี ้

 ช่องทาง E-Mail: KA_KPNPF_AGM2022@kasikornasset.com 

โดยในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนน าส่งใบตอบรบั หลกัฐานแสดงตวัตน และเอกสารประกอบต่าง ๆ 
ทาง E-Mail จะถือวา่ผูถื้อหนว่ยลงทนุรบัรองวา่ขอ้มลูที่ระบใุนใบตอบรบัรวมถึงเอกสารใด ๆ ที่น าสง่
เป็นขอ้มลูและเอกสารที่ถกูตอ้งและผูถื้อหนว่ยลงทนุเป็นผูล้งลายมือช่ือในเอกสารดงักลา่ว โดยผูถื้อ
หนว่ยลงทนุตกลงใหถื้อวา่เอกสารที่น าสง่ทาง E-Mail เป็นขอ้มลูและเอกสารที่มีผลผกูพนัผูถื้อหนว่ย
ลงทนุ ซึง่บรษัิทจดัการสามารถใชอ้า้งอิงได ้ไมว่า่ผูถื้อหนว่ยลงทนุจะไดน้ าสง่ตน้ฉบบัของใบตอบรบั
และ/หรอืเอกสารใหก้บับรษัิทจดัการหรอืไมก็่ตาม 

กรณีน าสง่ทาง E-mail วนัท่ีสง่ถึงบรษัิทจดัการจะถือตามวนัท่ี E-mail เขา้สูร่ะบบของบรษัิทจดัการ  

 ช่องทางไปรษณีย ์: โดยใชซ้องไปรษณียต์อบรบั หรือน าสง่ถึง กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอ็น 
โดยบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

กรณีจดัสง่ทางไปรษณีย ์วนัท่ีสง่ถึงยงับรษัิทจดัการจะถือตามวนัท่ีบรษัิทจดัการไดร้บัจดหมาย 
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การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E- AGM) 

1. เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมโดยน าส่งใบตอบรบัและเอกสารต่าง ๆ ครบถว้น และ
บริษัทจดัการไดต้รวจสอบขอ้มลูแลว้ ผูใ้หบ้ริการจดัประชุมจะน าสง่ Link ส าหรบัการเขา้รว่มประชุม และคู่มือ
การเขา้ใชง้านระบบไปยงั E-mail address ที่ระบใุนใบตอบรบัภายในวนัที่ 22 เมษายน 2565 ทัง้นี ้ผูเ้ขา้รว่ม
ประชมุโปรดศกึษาคูม่ือวธีิการใชง้านระบบการประชมุ E- AGM โดยละเอียด กรณีที่ยงัไมไ่ดร้บั E-Mail ดงักลา่ว
ภายในวนัที่ 22 เมษายน 2565 ใหต้ิดต่อบริษัทจดัการทางโทรศพัทห์มายเลข 0-2673-3888 กด 1 หรือทาง E-
Mail: KA_KPNPF_AGM2022@kasikornasset.com ทนัที 

2. การเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใช้ไดก้ับคอมพิวเตอร ์/ โน๊ตบุ๊ค 
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศทัพม์ือถือผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตความเรว็ 
4G หรอือินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  

หมายเหต ุ: กรณีเขา้รว่มประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือ จะตอ้งติดตัง้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meeting ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึง่สามารถ download ไดด้งันี ้

ระบบ iOS ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.
zoom.videomeetings 

3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้รว่มประชมุลว่งหนา้ 60 นาที ก่อนเริ่มการประชมุ อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริม่เมื่อ
ถึงเวลาประชมุเทา่นัน้  

4. การเขา้สูร่ะบบผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใช้ขอ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหนว่ยลงทนุ และเลขที่บตัรประชาชนของผูถื้อ
หนว่ยลงทนุ 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่าน
ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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6. กรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมติดปัญหาในการใชง้านระบบ  E- AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่น
แนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้น E-Mail ที่จดัสง่คูม่ือการใชง้านระบบไปใหท้า่น 

*** การประชุม E-AGM นีจ้ะเป็นการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกสเ์ท่าน้ัน ไม่มีการจัดสถานทีก่ารประชุมในรูป
แบบเดิม และโปรดงดเดนิทางมาที่บริษัทจัดการ*** 

 

การส่งค าแนะน าหรือค าถามเกีย่วข้องกับวาระใดๆ ซึง่จะพจิารณาในการประชุม  

หากทา่นผูถื้อหนว่ยลงทนุมีความประสงคจ์ะสง่ค าแนะน าหรอืค าถามตา่ง ๆ สามารถกระท าได ้2 วิธี ดงัตอ่ไปนี ้

1. สง่ค าแนะน าหรอืค าถามลว่งหนา้ โดยน าสง่ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 ผา่นช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

 E-Mail: KA_KPNPF_AGM2022@kasikornasset.com 

 โทรศพัท:์ 0-2673-3888 กด 1 

2. ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรบัผูท้ี่เขา้รว่มประชุม E-AGM โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้ง
ระบช่ืุอและนามสกลุ พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุเขา้รว่มประชมุเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ก่อนที่จะมี
การสง่ค าแนะน าหรือค าถามทกุครัง้ บริษัทจดัการเปิดช่องทางในการสง่ค าแนะน าและค าถามระหว่างประชมุ 
ดงันี ้

 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

 ช่องทางการสนทนาระบบเสยีง ซึง่ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะกดปุ่ มยกมอื และเปิดไมคโ์ครโฟนที่อปุกรณข์อง
ตนเอง หลงัจากนัน้เจา้หนา้ที่ควบคมุระบบส่งค าเชิญใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟน
หลงัจากที่สนทนาเสร็จทุกครัง้ (สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากคู่มือการเขา้ร่วมประชุมที่ถกู
จดัสง่ไปยงั E-Mail ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 

ทัง้นี ้หากผูถื้อหนว่ยลงทนุมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการประชมุสามารถติดตอ่เจา้หนา้ที่ ดงันี ้

1. เรื่องการสง่ใบตอบรบั และ/หรือเอกสารยืนยนัตวัตนเพื่อเขา้รว่มประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(E-AGM) สามารถติดตอ่บรษัิทจดัการผา่นช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

 E-Mail: KA_KPNPF_AGM2022@kasikornasset.com 

 โทรศพัท:์ 0-2673-3888 กด 1 

2. เรื่องขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) กรณีที่ยืนยนัตวัตน
อย่างถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ โปรดติดตอ่บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้น 
E-Mail ที่จดัสง่คูม่ือการใชง้านระบบ 
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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

(แบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

       (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
       (Please affix the duty stamp of Baht 20) 

 
                                                                                                                                                           เขียนท่ี                                   
                                                                                                                                                           Written at  

  วนัท่ี   เดือน    .พ.ศ   
                 Date                 Month                               Year 
 
(1) ขา้พเจา้  .สญัชาติ   

I / We  Nationality 
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน  ต าบล/แขวง  
Reside at Road Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์       
Amphur/Khet  Province  Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยเ์คพีเอน็ (KPNPF) 
โดยถือหน่วยลงทุนจ านวนทั้งส้ินรวม                                                                                                                                                                                   หน่วย 
being a unitholder of KPN Property Fund holding the total amount of                                                                                                                                units 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
and having the right to vote equal to                                                 votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
          Hereby appoint (please choose one of the followings) 
 (1)  อายุ ปี    อยูบ่า้นเลขท่ี  

   age years, reside at 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
Province Postal Code 

  (2)  ผูจ้ดัการกองทุนรวม คือ 
  Fund Manager, i.e.,  

                                นางสาวสุนิดา มีชูกุล อายุ      49 ปี    อยูบ่า้นเลขท่ี          24 ซอยพระรามเกา้ 41  (ซอย 4 เสรี 2)         
                              Ms. Sunida Meechookul  age       49 years, reside at          24 Soi Rama IX 41 (Soi 4 Seri 2) 

ถนน                             - ต าบล/แขวง                      สวนหลวง อ าเภอ/เขต                       สวนหลวง  
Road                             - Tambon/Khwaeng                 Suan Luang Amphur/Khet                 Suan Luang 
จงัหวดั                   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์                          10250  
Province                       Bangkok Postal Code                              10250 
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนประจ าปี 
2565 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. โดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
only one of those to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Unitholders on 27 April 2022, at 9.00   
through the electronic channel (E-AGM) or at any adjournment thereof on any date, time and place. 
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(4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี  
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows: 

(1) วาระที ่1 รับทราบการจดัการกองทุนรวมในเร่ืองท่ีส าคญั และแนวทางการจดัการกองทุนรวม ในอนาคต 
Agenda No.1 To acknowledge the significant management of the Property Fund and the management guideline in the future 
 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

(2)  วาระที ่2       รับทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างว ันท่ี  
  1 มกราคม 2564 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
Agenda No.2 To acknowledge the financial position and operation results of the Property Fund of the accounting period from  

1 January 2021 to 31 December 2021 
 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

 (3) วาระที ่3  รับทราบการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม และค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชีประจ าปี 2565 
 Agenda No.3 To acknowledge the appointment of the auditor of the Property Fund and the audit fee of the year 2022 

 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

 (4) วาระที ่4  รับทราบการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน และการลดทุนจดทะเบียน ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัท่ี 
1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

Agenda No.4 To acknowledge the dividend payment to the unitholders and the decrease the registered capital of the Property 
Fund for the fiscal year starting 1 January 2021 and ending 31 December 2021 

 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

(5) วาระที ่5   พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
 Agenda No.5 To consider other matters (if any) 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยลงทุน 

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a 
unitholder. 

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตั้งให้บุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉันทะของขา้พเจา้แต่ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้
หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In case I/we have appointed a person as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such 
instruction is not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case 
there in any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 
  
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
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 Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in 
the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
 
 ลงช่ือ/Signed  ผูม้อบฉนัทะ/Grantor    
   ( ) 
 
 
 ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
  ( ) 
 
หมายเหตุ / Remarks 
1.  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หน่วยลงทุนใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
     The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment units 

to several proxies for splitting votes. 
2.  กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
     Please affix the duty stamp of Baht 20 
3.  ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถมอบฉนัทะให้ ผูจ้ดัการกองทุนรวม คือ นางสาวสุนิดา มีชูกุล เป็นผูรั้บมอบฉนัทะได ้โดยขอ้มูลของผูจ้ดัการกองทุนรวม เป็นไป

ตามท่ีปรากฏทา้ยหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัน้ี 
The unitholder may appoint the Fund Manager, who is Ms. Sunida Meechookul, to be the proxy. Information of the Fund Manager is as enclosed 
herewith. 
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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

(ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลให้เท่านั้น) 
 (For the unitholders who are specified in the register as foreign investor and have appointed a custodian in Thailand to be a depository and keeper only) 

 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Please affix the stamp duty of Baht 20) 
 

เขียนท่ี........................................................................................                                              
                                                                                                           Written at 
 วนัท่ี.................เดือน.......................พ.ศ..................................... 
 Date Month  Year 

(1) ขา้พเจา้.....................................................................................................................สัญชาติ............................................................................. 
       I/We Nationality 
อยูบ่า้นเลขท่ี.....................................................................ถนน..............................................................ต  าบล/แขวง...................................................................... 
Reside at   Road Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต.......................................................................จงัหวดั...........................................................รหัสไปรษณีย.์.................................................................. 
Amphur/Khet  Province Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝาก (Custodian) ใหก้บั........................................................................................................................................................  
as a Custodian for  

(2)      เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยเ์คพีเอน็ (KPNPF) 
โดยถือหน่วยลงทุนจ านวนทั้งส้ินรวม...................................................................................................................................................................................หน่วย  
being a unitholder of KPN Property Fund holding the total amount of ................................................................................................................................units 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................................................เสียง  
and having the right to vote equal to.............................................................votes. 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (please choose one of the followings) 
 (1) ....................................................................................................อายุ....................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.......................................................... 

  age      years, reside at 
ถนน.................................................................................ต  าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต.................................................................... 
Road Tambol/Khwaeng                                             Amphur/Khet  
จงัหวดั.............................................................................รหสัไปรษณีย.์..............................................  
Province Postal Code 

 (2)   ผูจ้ดัการกองทุนรวม คือ 
  Fund Manager, i.e.,  

                                นางสาวสุนิดา มีชูกุล อายุ      49 ปี    อยูบ่า้นเลขท่ี          24 ซอยพระรามเกา้ 41  (ซอย 4 เสรี 2)         
                              Ms. Sunida Meechookul  age       49 years, reside at          24 Soi Rama IX 41 (Soi 4 Seri 2) 

ถนน                             - ต าบล/แขวง                      สวนหลวง อ าเภอ/เขต                       สวนหลวง  
Road                             - Tambon/Khwaeng                 Suan Luang Amphur/Khet                 Suan Luang 
จงัหวดั                   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์                          10250  
Province                       Bangkok Postal Code                              10250 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนประจ าปี  
2565 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 9.00 โดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
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only one of those to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Unitholders on 27 April 2022, at 9.00   
through the electronic channel (E-AGM) or at any adjournment thereof on any date, time and place. 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I/we hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

(1) วาระที ่1 รับทราบการจดัการกองทุนรวมในเร่ืองท่ีส าคญั และแนวทางการจดัการกองทุนรวม ในอนาคต 
Agenda No.1 To acknowledge the significant management of the Fund and the management guideline in the future 
 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

(2)  วาระที ่2       รับทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างว ันท่ี  
  1 มกราคม 2564 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
Agenda No.2 To acknowledge the financial position and operation results of the Property Fund of the accounting period from 

 1 January 2021 to 31 December 2021 
 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

 (3) วาระที ่3  รับทราบการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม และค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชีประจ าปี 2565 
 Agenda No.3 To acknowledge the appointment of the auditor of the Property Fund and the audit fee of the year 2022 

 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

 (4) วาระที ่4  รับทราบการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน และการลดทุนจดทะเบียน ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัท่ี 
1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

Agenda No.4 To acknowledge the dividend payment to the unitholders and the decrease the registered capital of the Property 
Fund for the fiscal year starting 1 January 2021 and ending 31 December 2021 

 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

 (5) วาระที ่5   พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
 Agenda No.5 To consider other matters (if any) 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุน 

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not the vote of a unitholder. 

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตั้งให้บุคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉันทะของขา้พเจา้แต่ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้
หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In case I/we have appointed a person as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such 
instruction is not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case 
there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she mat dream appropriate in all 
respects. 
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

Any Business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified 
in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out myself/ourselves in all respects. 

 
 

ลงช่ือ/Signed  ผูม้อบฉนัทะ/Grantor
 ( ) 

 
ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

 ( ) 
 
 
หมายเหตุ/ Remarks 
1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหน่วยลงทุนใหเ้ท่านั้น 

 Only foreign unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2.  หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

 Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

Power of Attorney from the unitholders authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf. 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 Letter of certification to certify that a person executing in the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3. ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หน่วยลงทุนใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The Unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment 
units to several proxies for splitting votes. 

4.  กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 Please affix duty stamp of Baht 20. 

5.  ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถมอบฉันทะให้ ผูจ้ัดการกองทุนรวม คือ นางสาวสุนิดา มีชูกุล เป็นผูรั้บมอบฉันทะได้ โดยขอ้มูลของผูจ้ดัการกองทุนรวม 
เป็นไปตามท่ีปรากฏทา้ยหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัน้ี 

The unitholder may appoint the Fund Manager, who is Ms. Sunida Meechookul, to be the proxy. Information of the Fund Manager is as enclosed 
herewith. 

 



สิ่งที่สง่มาดว้ย 4 
 Enclosure 4 

 

ข้อมูลบุคคลที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ  
Profile of the Proxy 

 
ชื่อ – สกุล  นางสาวสนุิดา มชีกูลุ 
Name   Ms. Sunida Meechookul 
ต ำแหน่งในบริษัท ผูบ้รหิารกองทนุ 
Position    Senior Vice President 

ประวัติกำรศึกษำ 
Education      

 บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงินและการลงทนุ) , The George Washington University, USA  
Master of Business Administration (Finance and Investment), The George Washington University, USA  

 บรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาการเงินและการธนาคาร, จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
Bachelor of Business Administration (Banking and Finance), Chulalongkorn University 

ประสบกำรณ ์
Experience   

 ผูบ้รหิารกองทนุอสงัหารมิทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน, บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 

Senior Vice President, Property and Infrastructure Fund Management Department, KASIKORN ASSET MANAGEMENT CO.,LTD 
 ผูอ้  านวยการฝ่าย, บรษัิทอมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 

First Vice President,  AMATA B.GRIMM POWER LIMITED   

 ผูจ้ดัการกองทนุ, บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทิสโก ้
Fund Manager, TISCO ASSET MANAGEMENT CO.,LTD 

 ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ, บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็มเอฟซ ี  
Assistant Fund Manager, MFC ASSET MANAGEMENT CO.,LTD 

คุณสมบัตติ้องห้ำม 
Qualifications and Disqualifications 

 ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
No record on the criminal offences regarding the fraudulent act against property 

 ไมม่ีสว่นไดเ้สยีพเิศษในทกุวาระที่เสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุในครัง้นี ้
No conflict of interest related to every agenda item proposed to this unitholders’ meeting  

ที่อยู ่    24 ซอย พระรามเกา้ 41 (ซอย 4 เสร ี2) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
Address  24 Soi Rama IX 41 (Soi 4 Seri 2), Suan Luang Sub District, Suan Luang District, Bangkok 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

Enclosure 5 

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์คพเีอน็ (KPNPF) 

Acceptance for the invitation of the 2022 Annual General Meeting of KPN Property Fund (KPNPF) 

 

(1) ขา้พเจา้            ………………………………………………….………          สญัชาติ       ………………  

 I/we      ………………………………………………………….         Nationality  ………………  

 อยูบ่า้นเลขท่ี ………………………………………………………….    

 Address ………………………………………………………….     
    

(2) เป็นผูถื้อหนว่ยลงทนุของ กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพีเอ็น (KPNPF) 

 Being a unitholder of KPN Property Fund (KPNPF) 

 โดยถือหนว่ยลงทนุจ านวนทัง้สิน้รวม   .………...  หนว่ย 

  Holding the total amount of   .………...   units 

 

ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ส  าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุประจ าปี 2565 
โดยการ 

wish to attend the 2022 AnnualGeneral Meeting of Unitholders through the electronic channel (E-AGM) by 

 

เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดว้ยตวัเอง 

Attend meetings and vote in person. 
 

มอบฉนัทะให ้(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………................................................  

หมายเลขบตัรประชาชน…………….……………..................เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน
แทนและในนามขา้พเจา้ 

Appointed a proxy (Mr./Mrs./Ms.) …………………………………................................................ 
ID card number…………….……………................. attend the meeting and vote on my behalf  
 

(3) การน าส่งขอ้มูลวิธีการเขา้ร่วมประชุม  ขา้พเจา้ประสงคใ์หน้ าส่งที่ E-mail address ดงัต่อไปนี ้(กรณีที่มีการมอบ
ฉนัทะโปรดระบ ุE-mail address ที่ผูร้บัมอบฉนัทะสามารถเขา้ใชง้านได)้ 
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Submission of information regards to the method to attend the meeting, I wish to send it to the following 
E-mail address (in case of a proxy, please specify an E-mail address that the proxy can access) 

 

E-mail address…………………………………………………………………........... (โปรดระบ)ุ (please specify) 

 

(4) หมายเลขโทรศพัทเ์พื่อใหบ้รษัิทจดัการ และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารจดัประชมุตดิตอ่ส าหรบัการประชมุครัง้นี  ้

 a telephone number for the Management Company and/or the meeting organizer to contact regards to 
this meeting 

 
หมายเลขโทรศพัท ์……………………………………………………………………..….(โปรดระบ)ุ  

 Phone number ……………………………………………………………………..…(please specify) 

 

(5) ขา้พเจา้รบัทราบว่าเมื่อบริษัทจดัการตรวจสอบเอกสารและขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้ ลิงคก์ารเขา้รว่มประชุมและวิธีการ
เขา้รว่มประชมุจะถกูสง่จาก e-agm@ojconsultinggroup.com ช่ือผูส้ง่: E-Meeting Service ไปยงั E-mail address 
ที่ขา้พเจา้ระบไุวใ้นขอ้ (3)   

I acknowledge that after the Management Company has already reviewed the documents and information. 
The Attendance link and attendance method will be sent from e-agm@ojconsultinggroup.com, Sender 
Name: E-Meeting Service, to the E-mail address that has specified in clause (3). 

 

(6) ขา้พเจา้รบัทราบวา่ในวนัประชุม ขา้พเจา้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะ แลว้แต่กรณี จะตอ้งเตรียมขอ้มลูดงัตอ่ไปนีไ้วส้  าหรบั
การตรวจสอบและยืนยนัการเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(ก) เลขบญัชีผูถื้อหนว่ยลงทนุ และ (ข) หมายเลข
บตัรประชาชนของผูถื้อหนว่ยลงทนุ 

I acknowledge that on the meeting date, I or the proxy, as the case may be, shall prepare the following 
information for verification and confirmation of attending the meeting through the electronic channel: (a) 
the account number of the unitholders; and (b) ID card of unitholders 

 

(7) ขา้พเจา้รบัทราบว่า ในกรณีขา้พเจา้มอบฉนัทะ หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งกรอกขอ้มลูและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น
และติดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พรอ้มน าสง่เอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามที่ระบใุนสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  

I acknowledge that In the case of a proxy, the proxy form must be filled out and signed completely and 
affixed with a stamp duty of 20 baht, along with submitting complete supporting documents as specified 
in Enclosure 2. 

mailto:e-agm@ojconsultinggroup.com%20ชื่อ
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(8) ในกรณีที่ขา้พเจา้ประสงคจ์ะน าสง่เอกสารเพื่อยืนยนัตวัตนตามรายการและขัน้ตอนในสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 ใหแ้ก่บรษัิท
จัดการทาง E-mail โดยขา้พเจา้รบัรองว่าขอ้มูลที่ระบุในเอกสารรวมถึงเอกสารใด ๆ ที่ขา้พเจา้น าส่งใหก้ับบริษัท
จดัการเป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้งและขา้พเจา้เป็นผูล้งลายมือช่ือในเอกสารดงักลา่ว และตกลงใหถื้อวา่เอกสารที่น  าสง่ทาง 
E-mail เป็นเอกสารที่มีผลผกูพนัขา้พเจา้และบรษัิทจดัการสามารถใชอ้า้งอิงได ้ไมว่า่ขา้พเจา้จะไดน้ าสง่ตน้ฉบบัของ
เอกสารใหก้บับรษัิทจดัการหรอืไมก็่ตาม 

If I wish to submit documents for verification of identity according to the procedures specified in Enclosure 

2 to the Management Company by E-mail. I certify that the information specified in the documents, 
including any submitted documents to the Management Company, is the correct information,  I had signed 
in such document, including agreed that the documents sent by E-mail are bound, and the Management 
Company shall use such information for the reference whether the original documents had been sent to 
the Management Company or not. 
. 

 

 

 

  



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล  
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

 

ขั้นตอนการรับขอ้มูลเพือ่เข้าร่วมประชุม ผ่านทางอีเมล ์

1. เมื่อผูถื้อหุน้ไดร้บักำรตรวจสอบยืนยนัตวัตนจำกบรษัิทฯ แลว้ ผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมลจ์ำก E-Meeting Service 

ซึง่จะจดัสง่โดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (e-agm@ojconsultinggroup.com)  

2. ใหผู้ถื้อหุน้ ตรวจสอบ ช่ือ นำมสกลุ และวนั เวลำที่ทำ่นสำมำรถกด Link เพื่อเขำ้รว่มประชมุ  

3. เมื่อถึง วนัและเวลำที่ก ำหนด ใหก้ดที่ “กดที่ Link นี้” เพื่อเปิด Web Browser ระบบจะใหก้รอก เลขที่บัญชีผู้ถอืหุ้น และ 

หมายเลขอ้างอิง (เลขที่บตัรประชาชนของผู้ถอืหุน้) และกดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม”  

 

 

กรณีที่ผูถื้อหุน้ กดเขำ้ Link ก่อนเวลำทีก่  ำหนด ระบบจะแจง้วำ่ “ระบบยงัไม่เปิดให้เข้าร่วมประชุมแบบ online” 

 

 

mailto:e-agm@ojconsultinggroup.com


คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล  
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

 

4. กดปุ่ ม “ยนืยนัเข้าร่วมประชุม”  

 

5. เมื่อยืนยนัเขำ้รว่มประชมุแลว้ จะมีปุ่ มใหเ้ลอืก 2 ปุ่ มคอื E-Meeting และ E-Voting (ตำมรูปดำ้นลำ่ง) 

 

6. กดปุ่ ม “E-Meeting” เพื่อเขำ้ชมระบบภำพและเสยีงสดจำกทีป่ระชมุ 

7. กดปุ่ ม “E-Voting” เพื่อลงคะแนนในแตล่ะวำระกำรประชมุ 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล  
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

 

การใช้งาน E-Meeting 

1. เมื่อผูเ้ขำ้รว่มประชมุกดปุ่ ม “E-Meeting” กรณีที่ใชใ้น Laptop จะมีกำรเปิดหนำ้ตำ่งใหมข่ึน้มำตำมรูป ใหก้ดปุ่ ม “ยกเลกิ” 

 

2. กด Join from Your Browser 

 

 

หนำ้ตำ่งใหม่จะถกูเปิดขึน้มำ 

กด Join from Your Browser 

กดปุ่ ม “ยกเลกิ” 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล  
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

 

3. จะปรำกฎหนำ้จอเพื่อใหใ้สช่ื่อผูถื้อหุน้ โดย 

กรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ ใหก้รอกช่ือ นำมสกลุของเจำ้ของหุน้ กรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ใหก้รอกช่ือนติิบคุคล  

 

 

4. เมื่อกรอกช่ือแลว้ใหก้ด “Join” 

 

 

ใสช่ื่อ นำมสกลุผูถื้อหุน้ กรณีเจำ้ของหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ 

ใสช่ื่อนิติบคุคล กรณีเจำ้ของหุน้เป็นนิติบคุคล 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล  
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

 

5. จะมีขอ้ควำม “Please wait, the meeting host will let you in soon.” ใหผู้เ้ขำ้รว่มประชมุ รอผูด้  ำเนินกำรประชมุ

ตรวจสอบขอ้มลู และยอมรบัเขำ้หอ้งประชมุ 

 

 

6. เมื่อไดร้บักำรตรวจสอบแลว้จงึสำมำรถเขำ้รว่ม E-Meeting เพื่อรบัชมภำพและเสยีงได ้

เมื่อเขำ้หอ้งประชมุแลว้ จะตอ้งเปิดไมโครโฟนของเครือ่งคอมพวิเตอรต์นเองก่อน และจึงกด “Join Audio by Computer“

 

 

กดตรงนีเ้พื่อใชร้ะบบไมโครโฟน

ของคอมพวิเตอร ์

***กรุณำเปิดไมโครโฟนของอปุกรณใ์หพ้รอ้มก่อนกด 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล  
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

 

7. กด “Allow“ เพื่อใหเ้ขำ้ถึงไมโครโฟน 

 

 

8. เมื่อเขำ้สู ่E-Meeting สมบรูณจ์ะไดห้นำ้จอตำมรูปดำ้นลำ่ง 

 

 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล  
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

 

การยกมือสามารถท าได้ เม่ือผู้ด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้สอบถาม โดยมีวิธีดัง ตอ่ไปนี ้

1. กดไปท่ีปุ่ ม “Reaction” ตำมรูปดำ้นลำ่ง 

 

 

2. กดปุ่ ม “Raise Hand” จะมีสญัลกัษณรู์ปมือปรำกฎขำ้งช่ือของผูเ้ขำ้รว่มประชมุ 

 

กดตรงนีเ้พื่อท ำกำรยกมือ 
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3. เมื่อสอบถำมเสรจ็เรยีบรอ้ย ใหก้ดปุ่ ม “Lower Hand” เพื่อเป็นกำรเอำมือลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กดตรงนีเ้พื่อท ำกำรเอำมือลง 
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กรณีที่ผู้ถอืหุ้น ต้องการสอบถามผ่านระบบแชท สามารถท าได้ดังนี ้

1. คลิก๊ที่ปุ่ ม “Chat” ตำมรูปดำ้นลำ่ง 
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2. เมื่อกดปุ่ ม Chat แลว้ จะมีเครือ่งมือขึน้มำตำมรูป ในกำรพิมพข์อ้ควำมทำง Chat ใหท้ำ่นเลอืกผูร้บัโดยสง่ค ำถำมไปที่ 

ABCD Q&A (ช่ืองำน Q&A) เทำ่นัน้ 

กรณีที่ทำ่นไมไ่ดเ้ลอืกตำมทีแ่จง้ ค ำถำมของทำ่นจะสง่มำไมถ่งึทำงบรษัิท ใหผู้เ้ขำ้รว่มประชมุพมิพข์อ้ควำม ตรงพืน้ท่ีตำมรูป

ดำ้นลำ่ง และเมื่อพิมพเ์สรจ็ใหก้ด Enter เพื่อสง่ขอ้ควำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพข์อ้ควำมตรงนี ้และ

กด Enter เพื่อสง่ขอ้ควำม 
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การใช้งาน E-Voting 

1. ผูเ้ขำ้รว่มประชมุ สำมำรถเลอืกกำรลงคะแนน “เห็นดว้ย”, “ไมเ่ห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” (ตำมรูปดำ้นลำ่ง) 

ส ำหรบัวำระแจง้เพื่อทรำบ ผูเ้ขำ้รว่มประชมุจะไมส่ำมำรถลงคะแนนได ้

 

2. เมื่อกดเลอืกกำรลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี Pop Up สอบถำมอกีครัง้นงึวำ่ ยืนยนักำรลงคะแนนหรอืไม ่ใหก้ดตกลงเพื่อเป็น

กำรยืนยนักำรลงคะแนน  

กรณีที่ผูเ้ขำ้รว่มประชมุ ตอ้งกำรเปลีย่นกำรลงคะแนนสำมำรถท ำได ้ดว้ยกำรกดเลอืกคะแนนใหมอ่กีครัง้ 

3. เมื่อทำ่นลงคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ขอใหท้ำ่นกลบัมำยงัหนำ้ตำ่ง E -Meeting (Zoom) เพื่อรบัชมภำพและเสยีงของกำร

ประชมุตอ่ โดยเจำ้หนำ้ที่จะท ำกำรรวบรวมคะแนนทัง้หมดจำกในระบบลงคะแนน 

*** กรณีทีว่าระได้ถกูปิดวาระไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนคะแนนได้  
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How to participate in an E-AGM 

1. Please submit the form and required document (per an attachment no. #). Once your document 

is verified. You will receive an email from E-Meeting Service by OJ International Co., Ltd.   

(e-agm@ojconsultinggroup.com). There is a Link to log – in an E-AGM in this email.  

2. Please read an email and check that all information is yours. The link will be valid as the date 

mention in an email. (You cannot log in before the date / time mentioned in an email.)  

3. On the valid date, please click at the link in an email. The web browser will be opened. Please fill 

shareholder account number (10 digits) and Identification Number (Thai ID Card No.) or Passport 

Number. Then check at term and condition. Finally, click Register.  

 

mailto:e-agm@ojconsultinggroup.com
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4. Review your information (Name and No. of shares) then click at “Confirm to attend the meeting” 

 

5. Once you successfully log in, there are 2 main buttons. E-Meeting (blue) and E-Voting (green) as 

below 

 

6. Click at “E-Meeting” in order participate Live Meeting by Zoom 

7. Click at “E-Voting” to cast your vote.  
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Instruction : E-Meeting 

1. Once you click at “E-Meeting”. If you are in Desktop or Laptop, the new tab will be opened as 

below  

 

2. If you have Zoom Meeting software, you can use. Or You can click at Cancel then click at “click 

here” as below 

 

The new tab will be opened 

Click Join from Your Browser 

Click “Cancel” 
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3. Please type shareholder’s first and last name in below text box.  

 

4. Click “Join” as below. 

 

Enter the name type shareholder’s first and last name 
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5. Then “Please wait, the meeting host will let you in soon.” Message will be displayed. Please wait 

until the host verify all information and let you in the meeting.   

 
6. Once you are in the E-Meeting, please click at Join with Computer Audio to hear Live as below 

picture. (If you would like to speak, please don’t forget to allow the zoom to use microphone) 

 

 

Click “Join Audio by Computer”  

***Please don’t forget to allow the zoom to use microphone 
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7. Click “Allow” 

 

 

8. Once you successfully join the E-Meeting. You will see all menu as below.  
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How to ask question by speak through microphone 

1. Click at “Reaction” as below 

 

2. Click “Raise Hand” and the sign will be displayed beside your name as below 

 

Click here to “Raise Hand” 
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3. Host will allow you to unmute your microphone to ask your question. Please click unmute. Once 

you finish, please click “Lower Hand”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to “Lower Hand” 
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How to ask question by Chat 

1. Click at “Chat” as below 
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2. The text box will displayed as below. To type a message by Chat, you have to select a recipient 

to send ABCD Q&A question only.  If you do not select, your question will not be sent to the 

company. You can type your question and press Enter to send your question to ABCD Q&A 

 

 

 

 

 

 

 

type your question 

and press Enter to 

send your question 
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How to case your vote by E-Voting 

1. When you would like to cast your vote, please go to main tab (in Chrome) then click at “E-

Voting”. There are 3 options to vote in each agenda ( Approve, Disapprove and Abstain)  

 

2. Once you cast your vote, there is a pop up for you to make a confirmation. If you would like to 

change your vote, you can do by do the same. However, you cannot change or vote if the agenda 

is closed.  

3. Once you finish your vote, please switch back to the E-Meeting Tab (Zoom) to resume your 

meeting.  

 

 




