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รายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัยเ์คพีเอ็น ประจ าปี 2565 

 
ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 9.23 – 10.13 น. โดยเป็นการจดัประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

การแนะน าก่อนประชุม 

นายบัณฑิต ประทุมตะ พิธีกรที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหน่วยกองทุนรวม และแนะน าตัวแทนจากบริษัท

หลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจดัการของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอ็น 

(KPNPF) (“กองทนุรวม”) และที่ปรกึษาดา้นตา่ง ๆ ท่ีเขา้รว่มประชมุในวนันี ้ดงันี ้

1. บริษัทจัดการ 

คณุวิทวสั อจัฉรยิวนิช รองกรรมการผูจ้ดัการ 
คณุสนุิดา มีชกูลุ ผูบ้รหิารฝ่ายจดัการธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์#2 

  บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั  

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์

คณุกนัตก์นิษฐ ทิตยาจิรโรจน ์ เจา้หนา้ที่ช านาญการอาวโุสปฏิบตัิการและบรกิาร 
  ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

3. ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

คณุธีรศกัดิ ์ปัสสาร ี กรรมการผูจ้ดัการ 
  บรษัิท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จ ากดั 

4. ผูส้อบบญัชี 

คณุอมรจิต เบา้หลอ่เพชร หุน้สว่นบรษัิท 
คณุกนกวรรณ รืน่กาญจนถาวร ผูช้่วยผูจ้ดัการผูส้อบบญัชี 

  บรษัิท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 

5. ที่ปรกึษากฎหมาย 

คณุเบญจพร พทุธินนัทน ์ หุน้สว่นผูจ้ดัการ 
คณุณฐัชยา ชนะสทิธ์ิ ทนายความที่ปรกึษา 

  บรษัิท ชรนิทร ์แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั 
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ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมว่า  ณ เวลา 9.23 น. ของวนัที่ 27 เมษายน 2565 มีผูถื้อ

หน่วยลงทนุเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 5 ราย ถือหน่วยลงทนุรวมกนัได ้286,500 หน่วย และโดยการมอบฉนัทะ 21 ราย ถือ

หน่วยลงทนุรวมกนัได ้100,443,702 หน่วย รวมผูถื้อหน่วยลงทนุที่เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ ณ เวลา

เริม่ประชมุทัง้หมด 26 ราย ถือหนว่ยลงทนุรวมกนัได ้100,730,202 หนว่ย หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 55.9612 ของจ านวนหนว่ยลงทนุ

ที่จ าหนา่ยไดท้ัง้หมด 

ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 

ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทนุ ตอ้งมีผูถื้อหน่วยลงทนุและผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหน่วยลงทุนมา

ประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 (ยี่สิบหา้) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนทัง้หมด และตอ้งมีหน่วยลงทุนนบั

รวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 (หนึง่ในสาม) ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม จึงจะเป็นองคป์ระชมุ

ซึ่งขณะนี ้จ านวนผูถื้อหน่วยลงทนุที่เขา้รว่มประชุม และจ านวนหน่วยลงทนุดงักลา่ว ถือว่าครบองคป์ระชุมตามมาตรา 129/2 

พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

ในล าดบัตอ่ไป พิธีกรไดเ้ชิญ คณุวิทวสั อจัฉรยิวนิช รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย 

จ ากดั กลา่วเปิดการประชมุ 

คุณวิทวสั อจัฉริยวนิช ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ไดก้ล่าวสวสัดีและตอ้นรบัผูถื้อหน่วยลงทุน และชีแ้จงว่า
เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ยงัคงมีการระบาดอยู่ กองทนุรวมมี
ความตระหนกัและหว่งใยตอ่สขุภาพ และความปลอดภยัของผูถื้อหน่วยลงทนุ รวมถึงผูท้ี่มีสว่นรว่มในการจดัประชมุเป็นอยา่ง
ยิ่ง เพื่อปอ้งกนัและลดการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ดงักลา่ว กองทนุรวมจึงไดจ้ดัประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหนว่ยลงทนุ 
ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์จากนัน้ ประธานฯ ไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรชีแ้จงวาระการประชมุ และขัน้ตอนการประชมุตอ่ที่ประชมุ 

 

พิธีกรจึงชีแ้จงวาระการประชมุทัง้หมด 5 วาระ ดงันี ้

วาระท่ี 1  รบัทราบการจดัการกองทนุรวมในเรือ่งที่ส  าคญั และแนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต 

วาระท่ี 2  รบัทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุรวม  ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีระหวา่ง

วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

วาระท่ี 3 รบัทราบการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวมและคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชีประจ าปี 2565 

วาระท่ี 4 รบัทราบการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน และการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

วาระท่ี 5 พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ )ถา้มี(  
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นอกจากนัน้ พิธีกรไดชี้แ้จงขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการประชมุ มีรายละเอียดดงันี ้ 

1. การประชมุสามญัประจ าปี 2565 นี ้ทกุวาระเป็นวาระเพื่อรบัทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง  

2. การน าเสนอ จะน าเสนอเป็นรายวาระ 

3. เมื่อน าเสนอวาระเรยีบรอ้ยแลว้ จึงเป็นช่วงการถาม-ตอบ หากผูถื้อหนว่ยลงทนุทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืตอ้งการ

แสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ผูถื้อหนว่ยลงทนุสามารถสอบถามได ้2 วิธี   

3.1 วิธีแรก สอบถามโดยการพิมพเ์ขา้มาทางแชท ใหท้า่นเขา้ไปท่ีเมน ูChat ในโปรแกรม Zoom โดยเลอืก
ส่งให ้KPNPF Q&A พิมพข์อ้ความ และกดปุ่ ม Enter เพื่อส่งขอ้ความเขา้มายังระบบ ในการถาม
ค าถามแตล่ะครัง้ ขอความกรุณาใหแ้จง้ช่ือและนามสกุล พรอ้มระบวุา่ทา่นเป็นผูถื้อหนว่ยลงทนุที่เขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะก่อนเริ่มถามค าถามทุกครัง้ เพื่อประโยชนใ์นการจด
บนัทกึการประชมุใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

3.2 วิธีที่ 2 สอบถามโดยการสนทนา ใหท้่านไปที่เมนู Participant ทางดา้นล่าง และกดปุ่ มยกมือขึน้ 
(Raise Hand) เจา้หนา้ที่จะด าเนินการเปิดไมโครโฟนใหท้่าน ท่านจะตอ้งกด Unmute และเปิดไมค์
ในอปุกรณข์องทา่น พรอ้มแจง้ช่ือและนามสกลุ และระบวุา่ทา่นเป็นผูถื้อหนว่ยลงทนุที่เขา้รว่มประชุม
ดว้ยตนเองหรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะก่อนเริม่ถามค าถามทกุครัง้ กรณีที่ผูถื้อหนว่ยลงทนุไม่สามารถพดู
ผ่านไมโครโฟนได ้)ภายในระยะเวลา 1 นาที (ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของ ท่านมาทางช่องทาง 
Chat แทน เพื่อใหผู้จ้ดัการกองทนุรวมท าการอา่นค าถามใหก้บัท่ีประชมุแทนทา่น 

4. ผู้จัดการกองทุนจะอ่านค าถามที่เ ก่ียวข้องกับวาระการประชุม และจะตอบค าถามหรือมอบหมายให้

ผูร้บัผิดชอบตอบค าถามดงักลา่ว 

5. ขอสงวนสิทธิพิจารณาตอบเฉพาะค าถามที่เก่ียวเนื่องกบัวาระที่น  าเสนอเท่านัน้ หากเป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบั
วาระอื่น จะพิจารณาตอบในวาระนัน้ๆ และหากค าถามนัน้ไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมที่น  าเสนอในครัง้นี ้
ผูจ้ดัการกองทนุรวมจะชีแ้จงเพิ่มเติมภายหลงัการประชมุ ผา่นทางเว็บไซตข์องกองทนุรวม 

6. ผูจ้ดัการกองทนุรวมจะเวน้ช่วงเวลาในการสง่ค าถามประมาณ 1 นาที หากไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุสง่ค าถามเขา้
มาภายใน 1 นาทีหลงัจากการน าเสนอแต่ละวาระแลว้ จะถือว่าไมม่ีผูถื้อหน่วยลงทนุมีค าถาม และการประชมุ
จะด าเนินการตอ่ไป  

7. หากผูถื้อหน่วยลงทนุมีขอ้สงสยัเก่ียวกับวาระการประชุม และขัน้ตอนวิธีการด าเนินการประชุม ที่ระบขุา้งตน้
สามารถพิมพเ์ขา้มาทางแชท  
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8. หากผูถื้อหน่วยลงทุนมีขอ้สงสยัหรือขดัขอ้งทางเทคนิค เก่ียวกับระบบ E-meeting โทรศัพทต์ิดต่อขอความ
ช่วยเหลอืที่หมายเลขโทรศพัท ์097-087-2591 และ 094-128-4893 

 

ไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนคดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยกับขัน้ตอนการประชุมดงัที่ระบุขา้งตน้ จึงถือว่าที่ประชุมเห็นดว้ยกับ

ขัน้ตอนการประชมุดงักลา่ว 

เร่ิมการประชุม 

วาระที่ 1 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเร่ืองที่ส าคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 

ประธานฯ มอบหมายให ้คุณสุนิดา มีชูกุล ผูบ้ริหารฝ่ายจัดการธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์#2 ในฐานะผูจ้ัดการ

กองทนุ น าเสนอขอ้มลูในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คณุสนุิดา มีชูกุล น าเสนอต่อที่ประชมุวา่บริษัทจดัการเห็นควรแจง้รายละเอียดการจดัการกองทนุรวมที่ส  าคญั 

และแนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคตใหท้ี่ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมรบัทราบ โดยมีรายละเอียดที่ส  าคญั

ดงันี ้

 กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพีเอ็น ระดมเงินลงทนุจากทา่นผูถื้อหนว่ย จ านวน 1,800 ลา้นบาท  เพื่อลงทนุใน

กรรมสทิธ์ิ ที่ดิน อาคาร ระบบสาธารณปูโภค พรอ้มทัง้สว่นควบและอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งในอาคารเคพีเอ็นทาวเวอร ์สงู 27 ชัน้ มี

พืน้ที่ใชส้อยทัง้สิน้ 59,839 ตาราง ประกอบไปดว้ย พืน้ที่เช่า จ านวน 25,978 ตารางเมตร แบ่งเป็น พืน้ที่ส  านกังาน 25,188.43 

ตารางเมตร (97.0% ของพืน้ท่ีเช่า), พืน้ท่ีพาณิชกรรม 375 ตารางเมตร (1.4% ของพืน้ท่ีเช่า) และพืน้ท่ีหอ้งเก็บของ 415 ตาราง

เมตร (1.6% ของพืน้ท่ีเช่า) นอกนัน้ เป็นพืน้ท่ีสว่นกลางจ านวน 33,861 ตารางเมตร 

กองทุนรวมด าเนินการจดัหาผลประโยชน ์โดยการใหเ้ช่าพืน้ที่ส  านกังานและพืน้ที่รา้นค้า และใหบ้ริการพืน้ที่

โฆษณาบนผนงัอาคาร โดยแต่งตัง้บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากัด เป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ต่อมา บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์

จ ากัด ไดม้อบหมายการด าเนินการใหบ้ริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเคพีเอ็น ซึ่งต่อมาไดว้่าจา้ง

บรษัิท พลสั พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั เพื่อเพิ่มศกัยภาพการบรหิารจดัการอาคาร 

ปัจจุบนั กองทนุรวมมีขอ้พิพาททางกฎหมายที่มีนยัส  าคญั เป็นการฟ้องรอ้งบริษัทผูเ้ช่า ที่ไม่ปฏิบตัิตามสญัญา

เช่าและสญัญาบรกิาร ซึ่ง 5 บริษัทนี ้มีผูถื้อหุน้ 1 รายรว่มกบับริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากดั ซึ่งเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยข์อง

กองทนุรวม ส าหรบัสถานะของแต่ละคดี มีดงันี ้บริษัท เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดมี และ  บริษัท สยาม วิลสนั เลิรน์นิ่ง จ ากดั นัน้ 

คดีถึงที่สดุกองทนุรวมอยู่ระหว่างรอค าสั่งศาล เพื่อออกหมายบงัคบัคดีและสืบทรพัยต์อ่ไป , บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จ ากดั ศาล

ยกฟอ้ง, บรษัิท เคพีเอ็น ติวเตอรร์ิง่ จ ากดั และ บรษัิท เคพีเอ็น อะคาเดมี จ ากดั อยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดีชัน้ศาลฎีกา  
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คณุธีรศกัดิ ์ปัสสารี ผูจ้ดัการทั่วไป บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหาริมทรพัยข์อง

กองทนุรวม เสนอแนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคตตอ่ที่ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุ รายละเอียดดงันี ้

กลยทุธท์างการตลาด 

- แผนการเพิ่มจ านวนรา้นคา้ รา้นอาหาร พลาซ่ารายวนั พืน้ที่ส  าหรบัจดักิจกรรม โดยจดัโปรโมชั่น เพื่อเพิ่ม
ทางเลอืกที่หลากหลายและความนา่สนใจมากยิ่งขึน้ใหก้บัผูเ้ช่าภายในอาคาร รวมถึงบคุคลภายนอก  

- แผนการเพิ่มผูเ้ช่าส านกังานรายใหม ่โดยการเสนอโปรโมชั่นแก่ผูเ้ช่าที่สนใจ ประกอบกบัศกัยภาพในการ
ด าเนินงานที่จะสามารถดึงดดูผูเ้ช่ารายส าคญัเขา้มาเช่าพืน้ที่ของกองทนุรวม รวมถึงการรกัษาไวซ้ึ่งผูเ้ช่า
รายเดิม 

- สรา้งความสมัพนัธ์ที่ดี มุ่งเนน้การใหบ้ริการกับผูเ้ช่า โดยสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการ ใส่ใจในการ
ใหบ้รกิาร รบัฟังความคิดเห็นและสามารถตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเรว็ เพื่อใหผู้เ้ช่าเกิดความพงึพอใจในการ
บริการและไดร้บัประโยชนส์งูสดุ รวมถึงการจัดกิจกรรมเชิญชวนผูเ้ช่าร่วมกิจกรรมเพื่อสงัคม เช่น การ
บรจิาคสิง่ของ เป็นตน้ 

- สรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีรว่มกบัท่ีปรกึษาทางการตลาดที่มีความเช่ียวชาญในตลาดอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อเปิด
โอกาสและเพิ่มช่องทางในการน าเสนอขายพืน้ท่ีเช่าอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร  ์

โอกาสที่เพิ่มขึน้ในอนาคต  

- บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยด์  าเนินการจา้ง 
บรษัิท พลสั พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั ที่ประกอบดว้ยบคุลากรท่ีมีความรูค้วามเช่ียวชาญในการบรหิารทรพัยส์ิน
และระบบวิศวกรรมอาคาร เขา้ปฏิบตัิหนา้ที่ เพื่อเพิ่มศกัยภาพการบริหารการจดัการทรพัยากรอาคาร ซึ่ ง
การนัตีความส าเร็จในธุรกิจบริหารอาคาร โดยอาคาร เคพีเอ็น ทาวเวอรไ์ดร้บัรางวลัอาคารโดดเด่นดา้น
ความปลอดภยั Building Safety Awards 2021 ) BSA) ระดบั Silver   

ทัง้นี ้คณุสนุิดา มีชูกุล ในฐานะผูจ้ดัการกองทนุรวม ไดก้ลา่วสรุปความเห็นของบริษัทจดัการในเรื่องดงักล่าว  

ดงันี ้บรษัิทจดัการมีความเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหนว่ยลงทนุรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการ

กองทุนรวมในเรื่องที่ส  าคัญในปี 2564 และแนวทางในการจัดการกองทุนรวมในอนาคต เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 36/2562 เรื่อง การจัดการกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์(และที่ไดแ้ก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ง

ก าหนดใหต้อ้งรายงานเรือ่งการจดัการกองทนุรวมดงักลา่วตอ่ที่ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหนว่ยลงทนุใหร้บัทราบ  

เนื่องจากการประชมุในครัง้นี ้ไดม้ีช่องทางใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุสง่ค าถามลว่งหนา้ ปรากฏวา่ไมม่ีค  าถามลว่งหนา้

ส าหรบัวาระท่ี 1 แตอ่ยา่งใด 
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พิธีกรไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ซกัถามเก่ียวกับวาระดังกล่าวหรือไม่ โดยมีผูถื้อหน่วยลงทุนสอบถามซึ่ง

สามารถสรุปไดด้งันี ้

(1) คุณสวุิทย ์จันทรอ์มัพร ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามใหบ้ริษัทจดัการสรุปขอ้

พิพาททางกฎหมาย ความคืบหนา้ โอกาสในการชนะคดี วงเงินและคา่ใชจ้่ายในการฟอ้งรอ้ง ในแตล่ะคดี   

คณุสนุิดา มีชกูลุ ชีแ้จงเก่ียวกบัขอ้พิพาททางกฎหมายที่มีนยัส  าคญั ดงัตอ่ไปนี ้ 

บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จ ากัด วงเงินในการฟ้องรอ้งประมาณ 810,000 บาท ค่าธรรมเนียมศาลและ

วิชาชีพทนายความในการฟ้องรอ้งคดี ณ ปัจจุบัน ประมาณ 60,000 บาท สถานะคดีอยู่ระหว่างการ

พิจารณาคดีชัน้ศาลฎีกา 

บริษัท เคพีเอ็น ติวเตอรร์ิ่ง จ ากัด วงเงินในการฟ้องรอ้งประมาณ 650,000 บาท ค่าธรรมเนียมศาลและ

วิชาชีพทนายความในการฟ้องรอ้งคดี ณ ปัจจุบัน ประมาณ 60,000 บาท  สถานะคดีอยู่ระหว่างการ

พิจารณาคดีชัน้ศาลฎีกา 

บรษัิท เคพีเอ็น มิวสคิ จ ากดั วงเงินในการฟอ้งรอ้งประมาณ 2,800,000 บาท คา่ธรรมเนียมศาลและวิชาชีพ

ทนายความในการฟ้องรอ้งคดี ณ ปัจจุบนั ประมาณ  160,000 บาท ศาลอทุธรณพ์ิพากษายกฟ้อง สถานะ

คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดีชัน้ศาลฎีกา 

บริษัท สยาม วิลสนั เลิรน์นิ่ง จ ากดั วงเงินในการฟ้องรอ้งประมาณ 730,000 บาท ค่าธรรมเนียมศาลและ

วิชาชีพทนายความในการฟ้องรอ้งคดี ณ ปัจจุบนั ประมาณ 50,000 บาท สถานะคดีอยู่ระหว่างรอค าสั่ง

ศาลเพื่อออกหมายบงัคบัคดีและด าเนินการสบืทรพัยต์อ่ไป 

บริษัท เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดมี วงเงินในการฟ้องรอ้งประมาณ 190,000 บาท ค่าธรรมเนียมศาลและ

วิชาชีพทนายความในการฟ้องรอ้งคดี ณ ปัจจุบนั ประมาณ  20,000 บาท  สถานะคดีอยู่ระหว่างรอค าสั่ง

ศาลเพื่อออกหมายบงัคบัคดีและด าเนินการสบืทรพัยต์อ่ไป 

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้จึงถือว่ารบัทราบการจดัการ

กองทนุรวมในเรือ่งที่ส  าคญั และแนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต 

วาระที่ 2 รับทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่  
1 มกราคม 2564 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ มอบหมายให ้คณุสนุิดา มีชกูลุ ในฐานะผูจ้ดัการกองทนุ น าเสนอขอ้มลูในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คุณสุนิดา มีชูกุล ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าบริษัทจัดการไดจ้ัดท าสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ

กองทนุรวมประจ าปี 2564 ซึง่มีขอ้มลูเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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และบรษัิทจดัการไดจ้ดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของกองทนุรวม (สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ของทุกปี) ตามมาตรฐานหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไปและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ รายละเอียด

เป็นไปตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้

แลว้ โดยสามารถสรุปสาระส าคญั ดงันี ้

ในปี 2564 กองทนุรวมมีรายไดจ้ากการลงทนุ จ านวน 113.89 ลา้นบาท และมีค่าใชจ้่าย อยู่ที่ 54.99 ลา้นบาท 

ท าใหม้ีรายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ เท่ากับ 58.89 ลา้นบาท และในปี 2564 กองทุนรวมมีการขาดทุนสทุธิจากการลงทนุ (หรือ 

ขาดทนุจากการประเมินราคา) อยู่ที่ 103.04 ลา้นบาท ดว้ยเหตนุี ้ท าใหส้ินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานของกองทนุรวมลดลง 

44.15 ลา้นบาท 

ปัจจยัที่สง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานอยา่งมนียัส  าคญั ในปีที่ผา่นมา คือ สถานการณก์ารระบาดของโควิด 19 

ที่สง่ผลใหห้ลายบรษัิทลดตน้ทนุการเช่าส านกังาน โดยสว่นใหญ่เนน้การลดขนาดพืน้ที่เช่าลง หรอืบางรายมีความประสงคท์ี่จะ

ยา้ยไปยงัอาคารใหม่ในราคาที่ถูกกว่า รวมทัง้มีหลายบริษัทตอ้งปิดกิจการลง แมว้่าช่วงกลางปี 2564 สถานการณก์ารแพร่

ระบาดของไวรสัโควิด 19 จะเริม่คลีค่ลายลง แตห่ลายบรษัิทใชน้โยบาย Work From Home อยา่งตอ่เนื่อง  

อย่างไรก็ดี ดว้ยรูปแบบพืน้ที่ส  านกังานอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร ์ที่มีความหลากหลาย รวมถึงการตัง้อยูใ่กลจ้ดุ

ขึน้-ลงทางด่วน และโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ (ศนูยว์ฒันธรรม – มีนบรุี) ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสรา้ง เมื่อโครงการรถไฟฟา้

สายสีสม้เปิดใหบ้ริการ คาดว่าจะแลว้เสร็จในปี 2566 น่าจะส่งผลใหอ้ตัราการเช่าและค่าเช่าของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร ์

เพิ่มขึน้ได ้เนื่องจากความสะดวกสบายในการเดินทางเป็นปัจจยัหลกัในการตดัสนิใจของผูเ้ช่า 

ณ 31 ธนัวาคม 2564 กองทนุรวมมีสนิทรพัยส์ทุธิ 1,759.80 ลา้นบาท คิดเป็น 9.7766 บาท/หนว่ย  

คุณอมรจิต เบา้หล่อเพชร ในฐานะผูส้อบบญัชีกองทนุรวม รายงานต่อที่ประชุม เก่ียวกับเรื่องส าคญัจากการ

สอบบญัชี (Key Audit Matter) ดงันี ้

เรือ่งส  าคญัในการตรวจสอบงบการเงินส าหรบังวดปัจจบุนั ไดแ้ก่ การวดัมลูคา่ของเงินลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์

ทัง้นี ้มลูค่ายตุิธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณาจากรายได ้ซึ่งประมาณจากการคิดลดกระแส

เงินสดของคา่เช่าจากสญัญาเช่าในปัจจบุนั รวมถึง ค่าเช่าจากสญัญาเช่าในอนาคตภายใตเ้ง่ือนไขของตลาดที่มีอยูใ่นปัจจบุนั 

และขอ้สมมติฐานในการประมาณมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์ซึ่งรวมถึง อตัราการเติบโตของค่าเช่า  การ

เติบโตของอตัราการเช่าพืน้ท่ี อตัราโครงสรา้งเงินทนุ และอตัราคิดลด 

ส าหรบัการวดัมลูคา่ยตุิธรรมใชว้ิธีการตรวจสอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1. สอบถามผูจ้ดัการกองทนุ และผูป้ระเมินราคาอิสระ เพื่อท าความเขา้ใจวิธีการและขอ้สมมติฐานที่ใชใ้นการ

วดัมลูคา่ของเงินลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์
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2. ประเมินความรูค้วามสามารถ ความเที่ยงธรรม ความเป็นอิสระ และความเป็นกลางของผูป้ระเมินราคาอสิระ 

และตรวจสอบคณุสมบตัิของผูป้ระเมินราคาอิสระ 

3. ประเมินขอ้สมมติฐานและตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของขอ้มูลที่ใช้ในการประมาณการมูลค่า

ยตุิธรรมของเงินลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์โดยทดสอบขอ้มลูที่ใชใ้นการค านวณตา่งๆ ซึง่จดัท าโดยผูจ้ดัการกองทนุ ดงันี ้

(ก) อตัราคา่เช่า และอตัราการใหเ้ช่าพืน้ท่ีในปัจจบุนั 

(ข) อตัราการเติบโตของคา่เช่า และการใหเ้ช่าพืน้ท่ีในอนาคต 

(ค) กระแสเงินสดสทุธิที่จะไดร้บัในอนาคตซึง่ประมาณการจากรายไดค้า่เช่า รายไดอ้ื่น และคา่ใชจ้่าย 

(ง) อตัราคิดลด 

4. พิจารณาความเหมาะสมของขอ้สมมติฐานหลกัที่ใชใ้นการประเมินราคาและความสมเหตสุมผลของการ

เปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุในอสงัหารมิทรพัยจ์ากปีก่อน 

คุณสนุิดา มีชูกุล ในฐานะผูจ้ดัการกองทุนรวมไดก้ล่าวสรุปความเห็นของบริษัทจดัการในเรื่องดงักล่าว ดงันี ้

บรษัิทจดัการเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมรบัทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุ

รวม ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัชีรบัอนุญาตแลว้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทน. 36/2562 เรื่อง การจัดการกองทนุรวม

อสงัหารมิทรพัย ์(และท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) ซึง่ก าหนดใหต้อ้งรายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุรวมในรอบปี

บญัชีที่ผา่นมาตอ่ที่ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุใหร้บัทราบ 

เนื่องจากการประชมุในครัง้นี ้ไดม้ีช่องทางใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุสง่ค าถามลว่งหนา้ ปรากฏวา่ไมม่ีค  าถามลว่งหนา้ 

ส าหรบัวาระท่ี 2 แตอ่ยา่งใด  

พิธีกรไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ซกัถามเก่ียวกับวาระดังกล่าวหรือไม่ โดยมีผูถื้อหน่วยลงทุนสอบถามซึ่ง

สามารถสรุปไดด้งันี ้

(1) คณุสวุิทย ์จนัทรอ์มัพร ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผูล้งทนุไทย สอบถามวา่ อตัราค่าเช่า และอตัรา

การปลอ่ยเช่าพืน้ท่ี (Occupancy rate) เป็นเทา่ไร  

คณุสนุิดา มีชกูลุ ชีแ้จงวา่ อตัราการปลอ่ยเช่าพืน้ท่ีในปัจจบุนั คิดเป็น รอ้ยละ 51.89 และมีอตัราคา่เช่า 432 

บาท ตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 

(2) คณุสวุิทย ์จนัทรอ์มัพร สอบถามเพิ่มเติมว่า การวดัมลูค่ายตุิธรรมไดป้ระเมินทกุปีหรือไม่ และปัจจุบนัดอ้ย

คา่ไปเทา่ไร 
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คณุสนุิดา มีชูกุล ชีแ้จงว่า กองทนุรวมมีการประเมินมลูค่าทรพัยส์ินอย่างเต็มรูปแบบทกุ 2 ปี และจดัใหม้ี

การสอบทานการประเมินมลูคา่ทรพัยส์นิทกุ1 ปี นบัแตว่นัท่ีมีการประเมินมลูคา่เต็มรูปแบบครัง้ลา่สดุ โดยผู้

ประเมินมลูค่าทรพัยส์ินตอ้งเป็นบุคคลที่ไดร้บัความเห็นชอบตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรพัยส์ินและผูป้ระเมิน

หลกัส าหรบัธุรกรรมในตลาดทนุ โดยปัจจบุนักองทนุรวมมีสนิทรพัยด์อ้ยคา่ประมาณ 103.04 ลา้นบาท ดว้ย

เหตนุี ้ท าใหส้นิทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานของกองทนุรวมลดลง 

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้จึงถือว่ารบัทราบฐานะ

การเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุรวมรอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

วาระที่ 3 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจ าปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายให ้คณุสนุิดา มีชกูลุ ในฐานะผูจ้ดัการกองทนุ น าเสนอขอ้มลูในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คุณสนุิดา มีชูกุล ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าบริษัทจดัการไดท้ าการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวมและก าหนด

คา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชี ส าหรบังบการเงินประจ าปี 2565 ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญช ี

บริษัทจัดการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

รบัทราบการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม ซึง่เป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบ มีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้ม

ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ สช. 39/2553 เรือ่ง การใหค้วามเห็นชอบผูส้อบ

บญัชีในตลาดทนุ (และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) โดยบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิ และความสามารถของผูส้อบบญัชี จาก

หลกัเกณฑค์ณุวฒุิ คณุภาพของผูส้อบบญัชี ประสิทธิภาพในการท างาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีที่ไมม่ีสว่นไดส้ว่นเสยี 

หรอืมีผลประโยชนข์ดักนัในการท าหนา้ที่สอบบญัชีของกองทนุรวมโดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงันี ้

บรษัิท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั  

1. คณุสมคิด เตียตระกลู ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 2785 และ/หรอื 
2. คณุกญัญาณฐั ศรรีตันช์ชัวาลย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 6549 ซึง่เป็นผูล้งลายมือ

ช่ือในงบการเงินของกองทนุรวมในรอบปีบญัชี 
2561-2562 และ/หรอื 

3. คณุอมรจิต เบา้หลอ่เพชร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 10853 ซึง่เป็นผูล้ง
ลายมือช่ือในงบการเงินของกองทนุรวมในรอบปี
บญัชี 2563 – 2564 และ/หรอื 

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

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

กองทนุรวมได ้และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานไดใ้หบ้ริษัท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั จดัหา

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตบคุคลอื่นของบริษัท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั ท าหนา้ที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

กองทนุรวมแทน ทัง้นี ้รายช่ือผูส้อบบญัชีขา้งตน้มีการเปลีย่นแปลงจากปี 2564 เนื่องจากคณุนรนิทร ์จรูะมงคล ผูส้อบบญัชีรบั

อนญุาต 8593 ลาออกจากบรษัิท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 

ก าหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 

บริษัทจัดการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรบัทราบการ

ก าหนดคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีของกองทนุรวมส าหรบัปี 2565 จ านวน 990,000 บาท ซึง่เทา่กบัคา่ใชจ้่ายใน

การสอบบญัชีส าหรบัปี 2564 

รอบระยะเวลาบญัชี คา่ตรวจสอบบญัชี (บาท) % การ
เปลีย่นแปลง 

คา่บรกิารอื่นๆ (บาท) % การ
เปลีย่นแปลง 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 ธนัวาคม  495,000.00 495,000.00 0% - - 0% 

รวม 990,000.00 990,000.00 0% - - 0% 
 

คุณสนุิดา มีชูกุล ในฐานะผูจ้ดัการกองทุนรวมไดก้ล่าวสรุปความเห็นของบริษัทจดัการในเรื่องดงักล่าว ดงันี ้

บริษัทจัดการเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทุนรวมและ

ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีตามที่บริษัทจดัการไดเ้สนอขา้งตน้ เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทน. 

36/2562 เรือ่ง การจดัการกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์(และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) ซึง่ก าหนดใหต้อ้งรายงานการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี

ของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีต่อที่ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทุนใหร้บัทราบ โดยผูส้อบบัญชี

ดงักลา่วเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ที่ 

สช. 39/2553 เรื่อง การใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลาดทุน (และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) ทัง้นี ้ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี

ดงักลา่วเป็นไปตามอตัราตลาดที่ผูส้อบบญัชีใชใ้นการด าเนินการสอบบญัชีใหก้บับคุคลทั่วไปรายอื่น ๆ 
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เนื่องจากการประชมุในครัง้นี ้ไดม้ีช่องทางใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุสง่ค าถามลว่งหนา้ ปรากฏวา่ไมม่ีค  าถามลว่งหนา้ 

ส าหรบัวาระท่ี 3 แตอ่ยา่งใด  

พิธีกรไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ซกัถามเก่ียวกับวาระดังกล่าวหรือไม่ โดยมีผูถื้อหน่วยลงทุนสอบถามซึ่ง

สามารถสรุปไดด้งันี ้

(1) คณุสวุิทย ์จนัทรอ์มัพร ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผูล้งทนุไทย สอบถามวา่ กองทนุรวมมีการช าระ

คา่ภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้งจ านวนเทา่ใด 

คุณสุนิดา มีชูกุล ชีแ้จงว่า ส าหรบัปี 2564 ที่ผ่านมา กองทุนรวมมีการช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง

จ านวน 197,000 บาท  

(2) คณุสวุิทย ์จนัทรอ์มัพร สอบถามเพิ่มเติมวา่ บรษัิทผูส้อบบญัชี ด าเนินการตรวจสอบกองทนุรวมมาแลว้ก่ีปี 

คุณสุนิดา มีชูกุล ชีแ้จงว่า บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด ได้ด  าเนินการตรวจสอบกองทุนรวมมาเป็น

ระยะเวลา 9 ปี โดยกองทนุรวมปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ที่

ก าหนดใหผู้ส้อบบัญชีที่ลงลายมือช่ือในการสอบบัญชีสามารถด าเนินการตรวจสอบไดไ้ม่เกิน 7  ปี ต่อ

ผูส้อบบญัชี 1 ราย ทัง้นี ้ไม่ไดม้ีขอ้หา้มใดส าหรบัการเขา้ตรวจสอบโดยบริษัทเดิม เพียงแต่ตอ้งด าเนินการ

เปลีย่นผูส้อบบญัชีไมใ่หด้  าเนินการตรวจสอบเกินกวา่ระยะเวลาที่ก าหนด  

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้จึงถือว่ารบัทราบการแตง่ตัง้

ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวมและคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชีประจ าปี 2565 

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

ประธานฯ มอบหมายให ้คณุสนุิดา มีชกูลุ ในฐานะผูจ้ดัการกองทนุ น าเสนอขอ้มลูในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คุณสุนิดา มีชูกุล ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า  ส าหรบัรอบบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

กองทุนรวมไดม้ีการจ่ายผลตอบแทน 4 ครัง้ รวม 0.2945 บาทต่อหน่วย แบ่งเป็น การจ่ายเงินปันผล 0.2069  บาทต่อหน่วย 

และการลดทนุจดทะเบียน 0.0876 บาทตอ่หนว่ย ทัง้นี ้ในรอบบญัชีที่ผา่นมา กองทนุรวมมีก าไรจากการด าเนินงาน แตข่าดทนุ

จากการประเมินมลูคา่ (ซึง่เป็นการขาดทุนทางบญัชี) จนท าใหเ้กิดขาดทนุสะสม สง่ผลใหไ้มส่ามารถจ่ายเงินปันผลได ้เนื่องจาก

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทน. 36/2562 ขอ้ 77 (4) และตามโครงการจดัการฯ หา้มกองทนุรวมจ่ายปันผล

หากมีขาดทนุสะสม ดงันัน้ กองทนุรวมจึงมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการลดทนุจดทะเบียน เพื่อคืนผลประโยชนแ์ก่ผูถื้อหน่วย

ลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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วันปิดสมุด
ทะเบียน 

วันจ่ายเงนิปัน
ผล และ/หรือ 

ลดทุน 

เงนิปันผลตอ่
หน่วย (บาท) 

เงนิทุนจด
ทะเบียนลดลงต่อ
หน่วย (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 
 

คุณสนุิดา มีชูกุล ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า การจ่ายเงินปันผลและการลดทุนจดทะเบียนของกองทนุรวมดงักลา่ว 

เป็นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุและหลกัเกณฑก์ารลดเงินทนุจดทะเบียนที่ก าหนดไวใ้นตามโครงการ

จดัการกองทนุรวม 

ทัง้นี ้ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุรวม กองทนุรวมไดจ้่ายผลตอบแทนทัง้สิน้ จ านวน 35 ครัง้ รวม 4.0213 บาทต่อหนว่ย

แบ่งเป็น เงินปันผลรวม 34 ครัง้ จ านวน 3.9337 บาทต่อหน่วย และลดทุนจดทะเบียน 1 ครัง้ จ านวน 0.0876 บาทต่อหน่วย 

หรอืคิดเป็น รอ้ยละ 4.67 ตอ่ราคาพารท์ี่ 10 บาทตอ่หนว่ย 

คุณสนุิดา มีชูกุล ในฐานะผูจ้ดัการกองทุนรวมไดก้ล่าวสรุปความเห็นของบริษัทจดัการในเรื่องดงักล่าว ดงันี ้

บริษัทจดัการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหนว่ยลงทนุรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลและ

ลดทนุจดทะเบียนแก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุและการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 

มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 รายละเอียดเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และหลกัเกณฑก์ารลดเงินทนุจด

ทะเบียนที่ปรากฎตามโครงการจดัการกองทนุ 

เนื่องจากการประชมุในครัง้นี ้ไดม้ีช่องทางใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสง่ค าถามลว่งหนา้  ปราฏวา่ไมม่ีค  าถามลว่งหนา้ 

ส าหรบัวาระท่ี 4 แตอ่ยา่งใด  

พิธีกรไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ซกัถามเก่ียวกับวาระดังกล่าวหรือไม่ โดยไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนสอบถาม

เพิ่มเติม 
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มติที่ประชุม เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี ้จึงถือวา่รบัทราบการจ่ายเงิน

ปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ และการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม  ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 

2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

วาระที่ 5  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม ่ 

เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผูม้ีส่วนเก่ียวข้องและผูถื้อ

หนว่ยลงทนุ และกลา่วปิดประชมุเมื่อเวลาประมาณ 10.13 น. 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายวิทวสั อจัฉรยิวนิช) 
ประธานที่ประชมุ 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกสกิรไทย จ ากดั  

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอ็น (KPNPF) 

 


