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                     สาสน์จากบริษัทจัดการ 
 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด  (“บริษัท”) ขอนําส่งรายงานประจําปี  2564 สําหรับ 

การดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพี เอ็น ภายใต้การจัดการของบริษั ท ประจํางวดระยะเวลา 

ตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2564 ถึงวันที� 31 ธันวาคม 2564 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน โดยในรายงานประจาํปีฉบับนี�

ประกอบดว้ย รายละเอียดการลงทนุของกองทุนรวม รายงานผลการดาํเนินงาน และรายละเอียดทรพัยส์ินของกองทุนรวม 

พรอ้มทั�งงบการเงินที�ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี เพื�อใหท้่านผูถื้อหน่วยลงทนุไดท้ราบขอ้มูลและผลการดาํเนินงาน

ของกองทุนรวมในรอบบญัชีประจาํปี 2564 ที�ผา่นมา 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกปี 2564 หดตัวร้อยละ 2.6 ปรับตัวดีขึ �น เมื� อเทียบกับการหดตัวร้อยละ 4.2  

ในไตรมาสสี�ปี 2563 โดยไดแ้รงสนับสนนุสาํคญัจากการกลบัมาขยายตวัของการส่งออกและการลงทนุภาคเอกชน รวมทั�ง

การใช้จ่ายและการลงทุนภาครฐั หลงัจากสกัดการแพร่ระบาดได ้ภาครฐัไดมี้มาตรการเยียวยาเศรษฐกิจกระจายไปใน

หลายกลุ่มที�ไดร้บัผลกระทบจากโควิด อาทิ โครงการเราชนะ คนละครึ�ง และม.33 เรารกักนั รวมมลูค่ากว่า 2 แสนลา้นบาท 

หรือกว่ารอ้ยละ 1 ของจีดีพี เพื�อช่วยพยงุอปุสงคภ์ายในประเทศ ประกอบกบัรายไดภ้าคเกษตรยงัคงขยายตวัดีต่อเนื�องมา

ตั�งแต่กลางปีก่อน อย่างไรก็ตาม การฟื�นตัวของเศรษฐกิจโลกที�ดีขึ �นต่อเนื�องจากกลางปีก่อน ไดส้่งผลใหก้ารส่งออกของ

ไทยขยายตวัต่อเนื�อง โดยตลาดส่งออกที�ขยายตวัดี คือส่วนของตลาดหลัก อาทิ สหรฐั และจีน ซึ�งเศรษฐกิจของประเทศ

เหล่านี � กลับมาฟื� นตัวดีจากการคลี�คลายของสถานการณ์โควิด รวมทั�ง สหรัฐมีมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจขนาดใหญ่

เพิ�มเติมภายหลงัประธานาธิบดีไบเดนเขา้รบัตาํแหน่งในช่วงกลางเดือนมกราคม ไดส้่งผลดีต่อการฟื�นตวัของเศรษฐกิจและ

การคา้โลก แมว้่าดลุการคา้ของไทยจะยงัคงเกินดลุต่อเนื�องผลจากอปุสงคภ์ายในที�อ่อนแอ แต่ดุลบญัชีเดินสะพัดขาดดุล 

 2.2 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั สลบัมาขาดดลุเป็นครั�งแรกในรอบกว่า 6 ปี ผลจากการขาดดลุบริการเป็นสาํคญั เนื�องจากการ

ปิดพรมแดนต่อเนื�องกระทบรายได้ท่องเที�ยว ขณะที�รายจ่ายค่าระวางเรือเพิ�มขึ �นจากปัญหาตูค้อนเทนเนอรไ์ม่เพียงพอ 

ส่งผลใหเ้งินบาทออ่นค่าลงรอ้ยละ 4 จากไตรมาสกอ่น มาปิดที� 31.2 บาทตอ่ดอลลารส์หรฐั ณ สิ �นเดือนมีนาคม 

ไตรมาสสอง เศรษฐกิจไทยขยายตวัรอ้ยละ 7.5 เป็นการขยายตวัครั�งแรกในรอบ 6  ไตรมาส เป็นผลจากฐานตํ�า 

หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.4 จากไตรมาสก่อน แมว่้าในช่วงตน้ไตรมาสสอง จะเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกสาม ส่งให้

ภาครฐัตอ้งมีการมาตรการกึ�งล็อคดาวนใ์นหลายจังหวัด ในช่วงครึ�งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคม ก่อนจะผ่อนคลาย

มาตรการลงบา้งในเดือนมืถนุายน เพื�อสกดัการแพร่ระบาดของโควิดสายพนัธุเ์ดลตา้ซึ�งแพร่เชื �อเรว็กว่ารอบก่อน การแพร่

ระบาดโควิดระลอก 3 กระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศและความเชื�อมั�นในการใชจ่้ายของภาคครวัเรือนและธุรกิจ 

แต่ภาครฐัยังคงมีมาตรการเยียวยาและฟื�นฟูช่วยเหลือในโครงการเราชนะ และม.33 เรารกักัน เขา้มาช่วยประคองการ

เติบโตของเศรษฐกิจ พรอ้มกบัการเร่งแผนการจดัหาและกระจายการฉีดวัคซีนใหม้ากขึ �นเพื�อสกดัการแพร่ระบาดของโรค 

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยงัคงมีส่งออกเป็นตวัขับเคลื�อนสาํคญั ซึ�งตลาดส่งออกขยายตวัรอ้ยละ 5 จากไตรมาสก่อน 

หรือคิดเป็นรอ้ยละ 36 จากปีก่อน เนื�องจากไดร้บัอานิสงคจ์ากเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ปรบัตวัดีขึ �นต่อเนื�อง อย่างไรก็ตาม 

ดลุบญัชีเดินสะพดัยงัคงขาดดลุเพิ�มขึ �นจาก 2.2 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัไตรมาสก่อน เป็น 3.6 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัในไตร

มาสนี� กดดันเงินบาทใหอ้่อนค่าลงต่อเนื�องมาปิดที� 32.0 บาทต่อดอลลารส์หรฐั ณ เดือนมิถุนายน ซึ�งอ่อนค่าลงรอ้ยละ 

2.5 จาก ณ เดือนมีนาคม 
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ไตรมาสสาม เศรษฐกิจไทยอ่อนแรงลงอีกครั�ง หดตัวลงรอ้ยละ 0.3 เนื�องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก

สามที�รุนแรงกว่ารอบก่อนๆ  สาเหตุหลกัมาจากมีจาํนวนผูติ้ดเชื �อโควิดสายพนัธุเ์ดลตา้เพิ�มขึ �นมากจนระบบสาธารณสขุไม่

เพียงพอที�จะรองรบัจาํนวนผูป่้วย ภาครฐัตอ้งทยอยยกระดบัมาตรการควบคุมโรคใหเ้ขม้งวดมากขึ �น โดยปรบัพื �นที�ควบคุม

แบบเขม้งวดสงูสดุครอบคลุมเพิ�มขึ �นจาก 10 จงัหวดัในเดือนกรกฏาคม เพิ�มเป็น 29 จงัหวดัในเดือนสิงหาคมและกนัยายน 

ส่งผลใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศเกิดการชะงกั สะทอ้นจากดชันีชี �ตวัการเดินทาง (Google Mobility Index) ของ

ไทยที�ปรบัลดลงตํ�าสุดกลับไปใกลเ้คียงกับช่วงเดือนเมษายนปี 2563 ส่งผลใหก้ารบริโภคภาคเอกชนลดลงในเกือบทุก

หมวดการใชจ้่าย ขณะที�ภาคส่งออกยงัคงขยายตัวดีต่อเนื�องแต่ชะลอตวัลง เนื�องจากการแพร่ระบาดสายพันธุเ์ดลตา้ใน

หลายประเทศ ทาํให้เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าชะลอตัวและมีปัญหาห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมมีการใช้

มาตรการเขม้งวดขึ �นกระทบต่อการผลิตและส่งออก อาทิ กลุ่มอาหารแปรรูปและอเิลกทรอนิคส ์ อย่างไรก็ตาม ภาครฐัการ

เร่งกระจายการฉีดวัคซีนมากขึ�นส่งผลใหจ้าํนวนผูต้ิดเชื �อใหม่ทยอยลดลง ทางการจึงเริ�มผ่อนคลายมาตรการเขม้งวดลง

บา้งในเดือนกนัยายน ส่งผลใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟื�นคืนกลบัมาบางส่วน ประกอบกบัภาครฐัมีมาตรการเยียวยา

ออกมาบรรเทาผลกระทบบางส่วน อนึ�ง ภาครัฐได้ริเริ�มโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ซึ�งเป็นโครงการนําร่องเปิดรับ

นกัท่องเที�ยวต่างประเทศเริ�มตั�งแต่เดือนกรกฏาคม ทาํใหจ้าํนวนนกัท่องเที�ยวต่างประเทศเขา้มาเพิ�มขึ �นเป็น 4.5 หมื�นคนใน

ไตรมาสสาม ซึ�งเพิ�มขึ �นกว่า 1 เท่าจากไตรมาสสอง แต่ยงัคงตํ�ากว่าเป้าหมาย และเป็นสดัส่วนนอ้ย เมื�อเทียบกบัช่วงก่อน

การแพร่ระบาดโควิด-19 เนื�องจากมาตรการจาํกัดการเดินทางระหว่างประเทศของไทยที�ยงัมีอยู่ และหลายประเทศจัด

ประเทศไทยใหอ้ยู่ในกลุ่มประเทศมีความเสี�ยงสงู อย่างไรก็ดี โครงการภูเก็ตแซนดบ์็อกซด์งักล่าว ส่งผลใหร้ายไดท่้องเที�ยว

จากต่างประเทศมีสญัญาณฟื�นตวัจากจุดตํ�าสดุอย่างชา้ๆ ดลุบญัชีเดินสะพดัเลยยงัคงขาดดลุต่อเนื�องจากตน้ปี กดดนัเงิน

บาทอ่อนค่าลงต่อเนื�องไปปิดที� 33.7 บาทต่อดอลลารส์หรัฐ ณ สิ �นเดือนกันยายน ซึ�งอ่อนค่าลงรอ้ยละ 7.8 จากปลาย 

ปี 2563 ซึ�งในปี 2564 เงินบาทอ่อนค่ามากสุดในภูมิภาค หลังจากแข็งค่าขึ �นต่อเนื�องมากว่า 4 ปี อย่างไรก็ตาม เงินบาท

ออ่นค่าจะช่วยเพิ�มความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกไทยไดบ้างส่วน 

สาํหรบัไตรมาสสี� เครื�องชี�เศรษฐกิจไทยทยอยฟื�นตวัต่อเนื�องจากจุดตํ�าสุดเมื�อไตรมาสสาม เป็นผลจากการทยอย

ผ่อนคลายมาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดตั�งแต่เดือนกนัยายน ส่งผลใหก้ิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟื�นตวักลบัมาปกติ 

ประกอบกับภาครัฐได้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณและมาตรการภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนการฟื� นตัวของกําลังซื �อ

ภายในประเทศ ขณะที�การส่งออกเร่งตวัขึ �นตามการฟื�นตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ และราคาสินคา้โภคภัณฑเ์พิ�มขึ �น 

กอปรกับปัญหาการชะงักงันของห่วงโซ่การผลิตบรรเทาลง ทาํใหภ้าคอุตสาหกรรมสามารถผลิตและส่งออกไดดี้ขึ �น ส่วน

จาํนวนนกัท่องเที�ยวในไตรมาสนี�ไดเ้ร่งตวัขึ �นกว่า 7 เท่ามาอยู่ที� 3.42 แสนคน เนื�องจากแผนการเปิดประเทศในเฟสแรกที�มี

ผลตั�งแต่เดือนพฤศจิกายน ซึ�งเร็วกว่าคาดการณ์ของตลาด แต่แผนการเปิดประเทศสะดุดลงชั�วคราว เนื�องจากการแพร่

ระบาดโควิดสายพันธุโ์อมิครอน ซึ�งแพร่กระจายไดอ้ย่างรวดเร็ว ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ทาํให้หลายประเทศได้

ชะลอแผนการเปิดประเทศชั�วคราว รายได้ท่องเที�ยวที�เพิ�มขึ �นไดช่้วยใหดุ้ลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลลดลงเหลือ 2 พันลา้น

ดอลลารส์หรฐั ส่งผลใหเ้งินบาทแข็งค่าขึ �นเล็กนอ้ยมาปิดที� 33.3 บาทต่อดอลลารส์หรฐั ณ สิ �นเดือนธันวาคม อนึ�ง แรง

กดดันเงินเฟ้อได้เร่งตัวขึ �นมาอยู่ที�รอ้ยละ 2.4 ในไตรมาสสี� จากรอ้ยละ 0.7 เมื�อไตรมาสสาม เป็นผลจากราคานํ�ามัน

ตลาดโลกเพิ�มขึ �น มาตรการอุดหนุนค่าสาธารณูปโภคสิ �นสุดลง และภาวะอุทกภัยในหลายพื �นที�ไดส้่งต่อราคาอาหาร

ชั�วคราว แต่เงินเฟ้อเฉลี�ยทั�งปีอยู่ที�รอ้ยละ 1.2 ซึ�งยังคงอยู่ใกล้กรอบล่างของเป้าหมายคณะกรรมการนโยบายการเงิน 

ในช่วงรอ้ยละ 1-3 ยงัคงเกื�อหนุนใหค้ณะกรรมการนโยบายการเงิน คงดอกเบี �ยนโยบายที�รอ้ยละ 0.5 ซึ�งเป็นระดบัตํ�าสุด

เป็นประวัติการณต์อ่ไปเพื�อประคองการฟื�นตวัของเศรษฐกิจไทย 
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ทั�งนี � ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพี เอ็น ภายใต้การจัดการของบริษัทตั�งแต่วันที�  

1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมมีมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 1,759.80 

ลา้นบาท คิดเป็นมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.7766 บาท โดยในรอบการดาํเนินงานระหว่างวันที� 1 มกราคม 

2564 ถงึ 31 ธันวาคม 2564  กองทุนรวมมีรายไดจ้ากการลงทนุรวมทั�งสิ �น 113.89 ลา้นบาท ในขณะเดียวกนั กองทุนรวมมี

ค่าใชจ่้ายจาํนวน 54.99 ลา้นบาท ทาํใหก้องทุนรวมมีกาํไรจากการลงทุนสุทธิทั�งสิ �น 58.89 ลา้นบาท และเมื�อพิจารณา

ร่วมกับขาดทุนสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ �นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนจาํนวน 103.04 ลา้นบาท ทาํใหก้องทุนรวมมีการลดลงใน

สินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 44.15 ลา้นบาท 

 สดุทา้ยนี� บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั ขอขอบคณุท่านผูถื้อหน่วยลงทุนที�ใหค้วามไวว้างใจ

บริษัท ในการบริหารเงินลงทุนของท่าน ทั�งนี � บรษิัทยงัคงมุ่งมั�นพฒันาการใหบ้รกิารที�ใหค้วามสะดวกสบายสงูสดุ พรอ้มทั�ง

รกัษามาตรฐานในการบรหิารกองทุนที�มีประสิทธิภาพ เพื�อสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุตลอดไป 
 
 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 
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ส่วนที ่1 สรุปข้อมูลส ำคัญของกองทุนรวม 

 
สำระส ำคัญของกองทุนรวม 
ชื่อกองทุน  กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอ็น (KPN Property Fund)  
ชื่อยอ่ KPNPF 
ประเภทกองทุน กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์ประเภทไมร่บัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
อำยุกองทุน  ไมก่ าหนดอายโุครงการ 
ชื่อบริษัทจัดกำรกองทุน บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
ชื่อผู้จัดกำรกองทุน นางสาวสนุิดา มชีกูลุ 
ชื่อผู้สอบบัญช ี นางสาวอมรจิต เบา้หลอ่เพชร 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั(มหาชน)  

 
สรุปข้อมูลทีส่ ำคัญเกี่ยวกับทรัพยสิ์นกองทุนรวม 
ทรัพยส์ินหลกั อาคารเคพเีอ็นทาวเวอร ์
ลักษณะกำรจัดหำผลประโยชน ์ ใหเ้ชา่พืน้ท่ีภายในโครงการของกองทนุรวม 
ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย ์ บรษัิท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากดั (ช่ือเดิม บรษัิท เคพีเอ็น กรุป๊ คอรป์อเรชั่น จ ากดั) 
ชื่อบริษัทประเมินค่ำทรัพยส์นิ บรษัิท ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
วันที่ประเมินมูลค่ำคร้ังล่ำสุด 31 ธนัวาคม 2564 
มูลค่ำทรัพยส์นิคร้ังล่ำสุด 1,667.00 ลา้นบาท  
วิธีกำรประเมินค่ำทรัพยส์นิ วิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) โดยวิธีการคดิลดกระแสเงินสด 

(Discounted Cash Flow) 
หมายเหตุ :  ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ 
https://www.kasikornasset.com  
 
สรุปข้อมูลท่ัวไป 
มูลค่ำหลกัทรัพยต์ำมรำคำตลำด ณ วนัท ำกำรสุดท้ำยของปี 1,143.00 ลา้นบาท 
รำคำปิด ณ วนัท ำกำรสุดท้ำยของปี 6.35 บาท 
เงนิทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทุน 1,800.00 ลา้นบาท  
จ ำนวนหน่วยลงทุน 180.00 ลา้นหนว่ย 
มูลค่ำทรัพยส์นิสุทธิ (NAV) 1,759.80 ลา้นบาท 
มูลค่ำทรัพยส์นิสุทธิตอ่หน่วย ณ 31 ธันวำคม 2564 10.00 บาท 
มูลค่ำทีต่รำไวต้่อหน่วยลงทุน ณ วันที่เร่ิมลงทุน 10.00 บาท 
วันจัดตัง้กองทุน 22 เมษายน 2556 
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50.0%

-1.1%
1.1%

50.0%
สินทรัพย ์ ส่วนทุน 

ก ำไรสะสม หนีสิ้น 

 
       โครงสร้ำงเงินลงทุนของกองทุน 

สินทรัพยร์วม 1,800,132,780 บาท 
หนี้สนิรวม 40,334,863 บาท 
ส่วนทุน 1,800,000,000  บาท 
ก ำไร/ขำดทุนสะสม (40,334,863) บาท 

 
  
 
        ประเภททรัพยส์ิน  

ประเภทของทรัพยส์นิ กรรมสิทธ์ิในอาคารส านักงาน รวมถึง ระบบ
สาธารณปูโภคพรอ้ม ทัง้ส่วนควบและอปุกรณท์ี่
เก่ียวขอ้ง 

 
 
 
                                                 โครงสร้ำงรำยได้ 

ลั กษณะก ำ รจั ด ห ำ
ผลประโยชน ์ ใหเ้ช่าพืน้ท่ีภายในอาคารเคพีเอ็นทาวเวอร ์

 
 
 
ข้อมูลผู้ถอืหน่วยรำยใหญ่ 

ล าดบั ผูถื้อหนว่ย จ านวน (หนว่ย) รอ้ยละ 
1 ส านกังานประกนัสงัคม 37,948,100 21.1 
2 นายกฤษณ ์ ณรงคเ์ดช 29,506,900 16.4 
3 นายณพ  ณรงคเ์ดช 14,732,300 8.2 
4 บรษัิทเมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 12,417,200 6.9 
5 บรษัิทเมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 11,337,800 6.3 

หมายเหต ุ: ขอ้มูล ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2564 
 
ข้อมูลผู้ถอืหน่วยแบ่งตำมสัญชำต ิ
ผูถื้อหนว่ยสญัชาติไทย รอ้ยละ 99.5 
ผูถื้อหนว่ยตา่งชาต ิ รอ้ยละ 0.5 

หมายเหต ุ: ขอ้มูล ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2564 

100% 
กรรมสิทธ์ิใน

อำคำร
ส ำนักงำน 

 

                                                 100% 
อำคำร 
เคพีเอน็ 
ทำวเวอร ์
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0.2069
0.0876

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

เงนิปันผล เงนิลดทุน

รอ้ยลา้นบาท 

บาท/หนว่ย 
กำรจ่ำยประโยชนต์อบแทนของกองทุนรวมย้อนหลัง 
 
 
 
 
  
 
 
 

ประจ าปี เงินปันผล (บาท/หนว่ย) ลดทนุจดทะเบยีน (บาท/หนว่ย) 
2556* 0.4400 - 
2557 0.6340 - 
2558 0.5450 - 
2559 0.4350 - 
2560 0.4550 - 
2561 0.4200 - 
2562 0.4290 - 
2563 0.3688 - 
2564 0.2069 0.0876 

หมายเหต:ุ *ปี 2556 เป็นอตัราผลตอบแทนส าหรบั 22 เมษายน. 2556 – 31 ธนัวาคม 2556 
  
สรุปข้อมูลทำงกำรเงนิ 
  

 
 
 
 

1.56
1.37

1.14
0.87 0.73 0.59

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2562 2563 2564

รำยได้จำกกำรลงทุน ก ำไรจำกกำรลงทุนสุทธิ



�

 
 
 

หมายเหต ุ1.ประโยชนต์อบแทนประกอบดว้ยเงนิปันผล 
บทวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของบริษัทจัดกำร ถงึกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกองทุนรวม 

ส าหรบัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564  ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 
2564 กองทุนรวมมีรายไดจ้ากการลงทุนทัง้สิน้ 113.89 ลา้นบาท ลดลงประมาณ 17.0% เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า  
โดยสาเหตุหลักมาจากการที่ผู้เช่าบางรายของกองทุนบางรายลดพืน้ที่ และช่วยเหลือผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณโ์ควิท 19  ส  าหรบัค่าใชจ้่ายกองทนุรวมมีค่าใชจ้่ายในปี 2564 ทัง้สิน้ 54.99 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น ค่าใชจ้่าย
ในการด าเนินงาน จ านวน 37.13 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นรายการสาธารณูปโภคและการปรบัปรุงงานระบบเพื่อรกัษา
มาตรฐานอาคาร ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5.70 ลา้นบาท ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรพัย ์จ านวน 9.32 ลา้นบาท 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์0.57 ลา้นบาท  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.66 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายอื่น 1.61 ลา้น
บาท สง่ผลใหใ้นรอบการด าเนินงานวนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทนุรวมมีรายไดจ้ากการลงทนุ
สทุธิคิดเป็นจ านวน 54.99 ลา้นบาท และเมื่อพิจารณาร่วมกับรายการขาดทุนสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุนจ านวน 
103.04 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2564 กองทนุรวมจึงมีการลดลงในสนิทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานทัง้สิน้ 44.15 ลา้นบาท โดย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กองทนุรวมมีมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิทัง้สิน้ 1,759.80 ลา้นบาท หรอื 9.7766 บาทตอ่หนว่ย 

 
ประเภทรำยงำนของผู้สอบบัญชีล่ำสุด 

- ไมม่ีเง่ือนไข 
 

  
  
  

ส าหรบัปีสิน้สดุ ส าหรบัปีสิน้สดุ ส าหรบัปีสิน้สดุ 
31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

(บาท) (บาท) (บาท) 
รายไดจ้ากการลงทนุ 113,885,767 137,145,477 156,408,548 
คา่ใชจ้า่ย 54,991,624 64,112,169 69,697,792 
ก าไรจากการลงทนุสทุธิ 58,894,143 73,033,308 86,710,756 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิทีย่งัไมเ่กิดขึน้จากการลงทนุ (103,040,774) (40,993,262) (967,867) 
การเพิ่มขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการ
ด าเนินงาน 

(144,146,631) 32,040,046 85,742,889 

เงินปันผลจ่าย (51,642,000) (71,154,000) (77,850,000) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 64,744,384 63,829,034 87,118,375 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (51,642,000) (71,154,000) (77,850,000) 
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ (NAV) 1,759,797,917 1,855,586,548 1,894,700,502 
ประโยชนต์อบแทน1 (บาท/หนว่ย) 0.2869 0.3953 0.4325 
ประโยชนต์อบแทนตอ่ราคาปิด ณ สิน้ปี (รอ้ยละ) 4.5 5.2 5.1 
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สรุปข้อมูลส ำคัญเกี่ยวกับกำรกู้ยมืเงนิ 
- ไมม่ี 

 
สรุปค่ำธรรมเนียม 

 จ านวนเงิน (บาท) รอ้ยละของ NAV 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ                          5,697,428  0.32 
คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์                        9,323,604  0.53 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 664,700  0.04 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 569,743  0.03 

หมายเหต ุ*มูลค่า NAV ณ  สิน้ปี 2564 
 
ควำมเส่ียงทีส่ ำคัญของกำรลงทุนในกองทุนรวม 

 ควำมเสี่ยงโดยทั่วไป 
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป  ซึ่งรวมถึง อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  

ราคาเครื่อง - อุปโภคและบริโภค ราคาอสงัหาริมทรพัยแ์ละนโยบายทางการเงินและการคลงัของรฐับาล  ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และหนว่ยงานราชการอื่น ซึง่มีอิทธิพลตอ่ผลการด าเนินงาน สถานะทางการเงินและการลงทนุของกองทนุรวม 
และภาวะตกต ่าทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปตลอดจนการลดลงของความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาจส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนัยส าคญัต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม  ราคาซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ซึง่อาจมีราคาสงูหรอืต ่ากวา่ราคาที่ไดเ้สนอขาย 

นอกจากนี ้ราคาของหน่วยลงทุนที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอาจไดร้บัผลกระทบจากปัจจยั
ภายนอกหลายประการซึ่งเป็นปัจจัยที่กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลง 
ของตลาดหุ้นในต่างประเทศ  อัตราดอกเบีย้ภายในประเทศและต่างประเทศ  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน  นโยบายหรือ 
มาตรการทัง้ทางตรงหรือทางออ้มที่มีผลต่อน าเขา้หรือสง่ออกเงินตราต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและ 
ระหว่างประเทศ ปัจจัยความเสี่ยงในการด าเนินงานและทางธุรกิจโดยทั่วไป  ความผนัผวนของตลาดเครื่องอุปโภคและ
บริโภค ระเบียบขอ้บงัคบั ภาษีอากร และนโยบายอื่นใดของรฐับาล เป็นตน้ ซึ่งไม่มีหลกัประกันไดว้่าความเปลี่ยนแปลง 
ของปัจจยัภายนอกดงักลา่วจะไมม่ีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ราคาของหนว่ยลงทนุ 

 ควำมเสี่ยงทำงกำรเมือง 
ความไม่แน่นอนในสภาวะทางการเมืองอาจสง่ผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย  รวมถึงตลาดหุน้ 

ในประเทศไทย ซึ่งอาจจะก่อใหเ้กิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทุนรวม ทัง้นี ้จึงไม่สามารถรบัรอง 
ไดว้่าสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบนั หรือในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของ
รฐับาลจะไมม่ีผลกระทบรา้ยแรงตอ่การด าเนินกิจการสภาวะทางการเงิน ผลการด าเนินกิจการ และการเติบโตของกองทนุรวม 

 ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนในตลำด 
เนื่องจากกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิด ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

สภาพคลอ่งในการซือ้ขายหน่วยลงทนุจะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ในตลาดหลกัทรพัย์
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แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่บนพืน้ฐานของปริมาณความต้องการของผู้ซือ้ -ผู้ขาย (bid-offer) ซึ่งปริมาณความต้องการ 
ของผู้ซื ้อ -ผู้ข าย  (bid-offer) ขึ ้นอยู่ กับ ปัจจัยหลายประการที่ กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้  อาทิ เ ช่ น  
ปรมิาณความตอ้งการของตลาด ดงันัน้ จึงมีความเสีย่งที่หนว่ยลงทนุนีจ้ะขาดสภาพคลอ่งในการซือ้ขายในตลาดรอง 

 ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงนิปันผลของกองทุนรวม 
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการด าเนินงานของกองทุนรวม  ซึ่งขึน้อยู่กับปัจจัย 

หลายประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ  ความสามารถของผู้บริหารในการบริหาร
อสงัหาริมทรพัย  ์ตน้ทุนในการบริหารอสงัหาริมทรพัย์ ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานต่างๆ การแข่งขนั การเปลี่ยนแปลง
กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์นิ ภยัธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดงันัน้ จึงมีความเสีย่งที่นกัลงทนุจะไมไ่ด้
รบัเงินปันผลตามที่ไดป้ระมาณการเอาไวใ้นปีที่เกิดเหตกุารณ์ หรือกองทนุรวมจะไม่สามารถที่จะรกัษาระดบัการจ่ายเงิน
ปันผลหรอืเพิ่มการจ่ายเงินปันผลไดใ้นปีตอ่ๆ ไป 

สรุปเหตุกำรณส์ ำคัญในปีทีผ่่ำนมำ 
ข้อพพิำททำงกฎหมำยที่มีนัยส ำคัญ ตามทีก่องทนุรวมไดม้ีขอ้พิพาททางกฎหมายที่มีนยัส  าคญัเนื่องจากผูถื้อ

หุน้ในบรษัิท เคพเีอ็น แลนด ์จ ากดั ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุ
รวมไมป่ฏิบตัิตามสญัญาเชา่และสญัญาบรกิาร ในปี 2563 บรษัิท เคพี
เอ็น ไชนีส อะคาเดมี, บรษัิท เคพเีอ็น มิวสคิ จ ากดั, บรษัิท สยาม วิลสนั 
เลริน์น่ิง จ ากดั อยูร่ะหวา่งรอผลบงัคบัคดจีากศาล เพื่อออกหมายบงัคบั
คดี ส าหรบั บรษัิท เคพเีอ็น ติวเตอรร์ิง่ จ ากดั, และ บรษัิท เคพีเอ็น อะคา
เดมี จ ากดั อยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดี 

ข้อมูลบริษัทจัดกำร  

ช่ือบรษัิทจดัการกองทนุ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
ที่อยู ่ 400/22 อาคารธนาคารกสกิรไทย ชัน้ 6 และชัน้ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน

ใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ10400 
โทรศพัท ์ 02-673-3888 
โทรสาร 02-673-3988 
เว็บไซต ์ https://www.kasikornasset.com 

 
ข้อมูลผู้ดูแลผลประโยชน ์ 

ช่ือ บรษัิท ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์ 02-299-1111 
โทรสาร 02-299-2758 
เว็บไซต ์ https://www.ttbbank.com 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
 

 

 
                ส่วนที ่2 การด าเนินกิจการของกองทุน 
 
1. ข้อมูลกองทุนรวม 
1.1 ช่ือกองทนุ  กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพีเอน็ (KPN Property Fund)   
1.2 ช่ือย่อกองทนุ KPNPF 
1.3 ประเภทกองทนุ กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์ประเภทไม่รบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
1.4 เงินทนุจดทะเบียน 1,800.00 ลา้นบาท  
1.5 อายกุองทนุ  ไม่ก  าหนดอายโุครงการ  
1.6 บรษัิทจดัการกองทนุ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั (“บริษัทจดัการ”) 
1.7 ผูด้แูลผลประโยชน ์ บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) (“ผูด้แูลผลประโยชน”์)  
1.8 ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ บริษัท เคพีเอน็ แลนด ์จ ากดั (ช่ือเดมิ บรษัิท เคพีเอน็ กรุ๊ป คอรป์อเรชั่น จ ากดั) 
 
2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ 
2.1 วัตถุประสงค ์นโยบายการลงทุน และการจัดหาผลประโยชน์ 

2.1.1 วัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุน และการจัดหาผลประโยชน์  
เพื่อระดมเงินทุนจากนกัลงทุนทั่วไป โดยน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมเงินทนุไปซือ้และ/หรือเช่าอสงัหาริมทรพัยแ์ละ

จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์ังกล่าว  ตลอดจนท าการปรับปรุง เปล่ียนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือ
จ าหน่ายทรพัยส์ินต่างๆ ท่ีกองทุนรวมไดล้งทนุไวห้รือมีไว ้ไม่ว่าจะเป็นการใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วง และ/หรือขาย หรือด าเนินการ
อื่นใด เพ่ือประโยชนข์องทรพัยส์ิน เพื่อมุ่งก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึง 
การลงทนุในทรพัยส์ินอื่น และ/หรือหลกัทรพัยอ์ื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวธีิอื่นใด ตามก าหนดกฎหมายหลกัทรพัย์
และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

 
2.1.2 การลงทุน 
บริษัทจดัการน าเงินท่ีไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมาลงทุนในโครงการอาคารเคพีเอ็น  ทาวเวอร ์

ตั้งอยู่เลขท่ี 719 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยโครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร ์           
เป็นอาคารส านกังาน 1 อาคาร พรอ้มพืน้ท่ีจอดรถบริเวณชั้น 1A - 10 และชั้นใตด้ิน U1 และ U2 ซึ่งสามารถจอดรถยนต ์
ไดป้ระมาณ 485 คัน ตั้งอยู่บนท่ีดินรวม 8 โฉนดมีเนือ้ท่ีดินทั้งหมด 2 ไร่ 2 งาน 14.7 ตารางวา หรือ 1,014.7 ตารางวา 
มีพื้นท่ีใช้สอยรวม  59,839 ตารางเมตร และพื้นท่ีให้เช่ารวมสุทธิ 25,978.43 ตารางเมตร โดยในโครงการมีสิ่งอ  านวย 
ความสะดวก เชน่ รา้นคา้ยอ่ย ธนาคาร ฯลฯ เพื่อใหบ้รกิารแกผู่เ้ชา่ในโครงการ  
 
2.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 

กองทนุรวมไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบับุคคลท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการกองทนุรวม  
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2.3 โครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนรวม 
แผนภาพโครงสร้างการจัดการ 

 

หลังจากท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิอาคารเคพีเอ็นให้แก่กองทุนรวม ได้มีการแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด  
เป็นผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้นี ้ไดจ้ดัหาทีมจดัการบริหารโครงการท่ีประกอบดว้ยบุคลากรท่ีมีความรูค้วามเช่ียวชาญใน
การบริหารทรพัยส์ินเขา้ปฏิบตัิหนา้ท่ีดงักล่าวตามท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากกองทุนรวม ซึ่ง  บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากัด  
ตกลงว่าจา้ง บรษัิท ซีบีเอน็พี (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทในเครือเคพีเอน็ เป็นผูด้  าเนินการดงักล่าว  

 
ภาพแสดงต าแหน่งที่ตั้งทรัพยส์ินทีก่องทุนรวมเข้าลงทุน 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
 

 

2.4 ข้อมูลทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 
2.4.1 สรุปมูลค่าทรัพยส์ิน ทรัพยส์ินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน  
กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพีเอน็ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ (บาท/หนว่ย) 9.7766 
มลูคา่ทรพัยส์นิตามราคาตลาด (บาท/หน่วย) 6.35 

 
2.4.2 รายละเอียดเกีย่วกับทรัพยส์ินของกองทุนรวม 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอ็นได้ลงทุนในกรรมสิทธ์ิท่ีดิน อาคาร ระบบสาธารณูปโภค พรอ้มทั้งส่วนควบ

และอปุกรณท่ี์เก่ียวขอ้งในอาคารเคพีเอ็นทาวเวอร ์ดงันี ้
ลกัษณะการลงทนุ กรรมสิทธ์ิในอาคารส านักงาน รวมถึง ระบบสาธารณูปโภค พรอ้มทั้ง 

สว่นควบและอปุกรณท่ี์เก่ียวขอ้ง 
ช่ืออาคาร เคพีเอน็ทาวเวอร ์
ประเภทการใชง้าน อาคารส านกังานสงู 27 ชัน้ 
ท่ีตัง้ อาคารเลขท่ี 719 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 
อายอุาคาร - 23 ปี โดยเริ่มเปิดใชง้านตัง้แตเ่ดือนธันวาคม พ.ศ. 2541 

- มีการบ ารุงรักษาและปรับปรุงภาพลักษณ์ของอาคารครัง้ใหญ่ในปี 
พ.ศ. 2553 ถงึ พ.ศ. 2554 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 25228 - 25235 และ 4906 
พืน้ท่ีรวม (ไร)่ 2-2-14.7 ไร ่
พืน้ท่ีใชส้อย  
 

59,839 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย  พื้นท่ีเช่า  จ านวน  25,978.43 
ตารางเมตร และพืน้ท่ีสว่นกลางจ านวน 33,860.57 ตารางเมตร 

พืน้ท่ีเช่า 25,978.43 ตารางเมตร ซึง่ประกอบไปดว้ย 
- พืน้ท่ีพาณิชยร์า้นคา้ 375 ตารางเมตร 
- พืน้ท่ีส  านกังาน 25,188.43 ตารางเมตร 
- พืน้ท่ีหอ้งเกบ็ของ 415 ตารางเมตร 

พืน้ท่ีส่วนกลาง 33,860.57 ตารางเมตร ซึง่ประกอบไปดว้ย 
- พืน้ท่ีสว่นบรกิาร 8,654 ตารางเมตร 
- พืน้ท่ีทั่วไปและหอ้งเครื่อง 5,196.57 ตารางเมตร 
- พืน้ท่ีจอดรถและทางว่ิง 16,821 ตารางเมตร 
- พืน้ท่ีนอกอาคาร 343 ตารางเมตร 
- พืน้ท่ีหลงัคาดาดฟา้ 2,846 ตารางเมตร 

การใชป้ระโยชน ์ - พืน้ท่ีพาณิชยกรรม (รา้นคา้) บรเิวณชัน้ 1 และชัน้ 7 ของอาคาร 
- พืน้ท่ีส  านกังาน บรเิวณชัน้ 2 - 27 ของอาคาร 
- พืน้ท่ีหอ้งเกบ็ของ บรเิวณชัน้ 2 และชัน้ใตด้ิน U1 และ U2 ของอาคาร 
- พืน้ท่ีจอดรถ บรเิวณชัน้ 1A - 10 และชัน้ใตด้ิน U1 และ U2 ของอาคาร 
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- พืน้ท่ีโฆษณา (ภายนอกอาคาร) 
ระบบสาธารณปูโภค ระบบปรบัอากาศ Chilled Water 

ลฟิทโ์ดยสาร 9 ชดุ ประกอบดว้ย 
- ลฟิทโ์ดยสารอาคารส านกังาน จ านวน 7 เครื่อง 
- ลฟิทโ์ดยสารบรเิวณพืน้ท่ีจอดรถ จ านวน 1 เครื่อง 
- ลฟิทข์นของ จ านวน 1 เครื่อง 
ระบบป้องกนัอคัคีภัย ระบบป้องกนัอคัคีภัย ประกอบดว้ยระบบแจง้เหตุ
เพ ลิงไหม้  (Fire Alarm System) พร้อมอุปกรณ์ตรวจจับควันและ 
ความร้อน  และ  ระบบดับ เพลิ งซึ่ งประกอบด้วย  ตู้สายดับ เพ ลิง  
ถังดับเพลิงแบบเคมี  รวมถึงหัวฉีดน ้าดับเพลิง  (Sprinkler System)  
ระบบการอพยพหนีไฟ ทางหนีไฟในอาคาร 

ลกัษณะการถือกรรมสิทธ์ิของกองทนุรวม กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน อาคารและส่วนควบ  
ราคาประเมินล่าสดุ  1,667.00 ลา้นบาท  (ประเมิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 
วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach)  

โดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) 
บริษัทประเมินค่าทรพัยส์ิน บรษัิท ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
รายไดส้  าหรบัระยะเวลา  
1 ม.ค. 64– 31 ธ.ค. 64 

111.24 ลา้นบาท 

วนัท่ีเขา้ลงทนุทรพัยสิ์น 3 พฤษภาคม 2556 
ราคาท่ีเขา้ลงทนุ 10.00 บาท 

 
2.4.3 รายละเอียดเกีย่วกับการลงทุนในทรัพยส์ินเพ่ิมเติมของกองทุนรวมในรอบปีบัญช ี
ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา กองทนุรวมไม่มีการลงทุนในทรพัยส์นิใดเพิ่มเตมิ 

 
2.4.4 รายละเอียดเกีย่วกับการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่า 
ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา ไม่มีการจ าหนา่ยหรือโอนทรพัยส์ินของกองทนุรวม 

 
2.5 การจัดหาผลประโยชนจ์ากอสังหาริมทรัพย ์ 

2.5.1 การจัดหาผลประโยชน์ 
กองทนุรวมจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์ินท่ีลงทนุโดยการแต่งตัง้บรษัิท เคพีเอน็ แลนด ์จ ากดั (ช่ือเดมิ บรษัิท 

เคพีเอน็ กรุ๊ป คอรป์อเรชั่น จ ากดั) เป็นผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัย ์
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โครงสร้างรายได ้
รายได้จากการลงทุน  

(หน่วย : บาท) 
1 ม.ค. 2564 –  
31 ธ.ค. 2564 

1 ม.ค. 2563 –  
31 ธ.ค. 2563 

เปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ) 

รายไดค้า่เช่าและค่าบริการ 111,242,513 136,796,147 -18.7 
รายไดด้อกเบีย้ 104,570 250,063 -58.2 
รายไดอ้ื่น 2,538,684 99,267 2457.4 
รวมรายได้จากการลงทุน 113,885,767 137,145,477 -17.0 

 

รายการ 
1 ม.ค. 2564 –  
31 ธ.ค. 2564 

1 ม.ค. 2563 –  
31 ธ.ค. 2563 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

อตัราการเช่าเฉล่ียพืน้ท่ี (%) 55.29% 62.86% -7.6 
อตัราคา่เช่าพืน้ท่ีเฉล่ีย(บาท/ตร.ม./เดือน) 416 426 2.3 

 
รายชื่อผู้เช่าที่มีนัยส าคัญต่อสดัส่วนรายได้ 1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค 2564 

ผู้เช่าพืน้ที ่ สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ) 
บริษัท จีวอฎนั (ประเทศไทย) จ ากดั 8.1 
บริษัท โน เมจิก เอเชีย จ ากดั  5.4 

ผู้เช่าป้ายโฆษณา สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ) 
บริษัท ซีเอม็วายเค คลัเลอร ์จ ากดั 11.4 
บริษัท ฮลัโล บางกอก แอล อี ดี จ ากดั 11.2 

 
ระยะเวลาที่สัญญาเช่าจะครบก าหนด ณ สิน้ปี 

 สัญญาเช่าพืน้ทีส่ านักงาน 
สัญญาเช่าพืน้ทีส่ านักงาน สัดส่วนของพืน้ที่ส านักงานใหเ้ช่ารวม (ร้อยละ) 

ปี 2565 15.7 
ปี 2566 14.3 
ปี 2567 20.9 
ตัง้แต่ปี 2568 เป็นตน้ไป 0.9 
หมายเหต ุ: ขอ้มูล ณ 31 ธนัวาคม 2564 ไม่รวมพืน้ทีข่อง บรษิัท ซีบเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 436 ตร.ม.เพือ่ใชเ้ป็นส านกังาน 
 

 สัญญาเช่าพืน้ที่ร้านค้า 
สัญญาเช่าพืน้ที่ร้านค้า สัดส่วนของพืน้ที่ร้านค้าให้เช่ารวม (%) 

ปี 2565 45.0 
ปี 2566 5.8 

หมายเหต ุ: ขอ้มูล ณ 31 ธนัวาคม 2564 ไม่รวมพืน้ทีไ่ปรษณยีข์องอาคารและหอ้งประชมุใหเ้ช่าเป็นครัง้คราว 
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2.5.2 รายละเอียดผู้เช่า (บุคคลทีเ่กีย่วโยงกัน) 
ในปี 2564 บรษัิทในเครือเคพีเอน็เช่าพืน้ท่ีของโครงการคดิเป็น รอ้ยละ 4.2 ของพืน้ท่ีใหเ้ช่าพืน้ท่ีส  านกังาน ซึง่

อตัราคา่เช่าและค่าบริการของบริษัทในเครอืเคพีเอน็เป็นอตัราท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามอตัราคา่เช่าตลาด  
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

บริษัท สัดส่วนของพืน้ที่เช่า (%) 
บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากดั 4.0 
บริษัท เคพีเอ็น มวิสิค จ ากดั 0.2 

รวม 4.2 
หมายเหต ุ:  ขอ้มูล ณ 31 ธนัวาคม 2564 
 

2.5.3 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ บรษัิท เคพีเอน็ แลนด ์จ ากดั (ช่ือเดมิ บรษัิท เคพีเอน็ กรุ๊ป คอรป์อเรชั่น จ ากดั) 
ท่ีอยู่ 719 อาคารเคพีเอน็ ทาวเวอร ์ชัน้ 27 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 
ขอ้มลูทั่วไป บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากดั เป็นผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยภ์ายใตก้ลุม่เคพีเอน็  
 

2.5.4 มาตรการด าเนินการหากผู้เช่ารายปัจจุบันไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาเช่าได้ 
กองทนุรวมด าเนินการติดตาม ทวงถาม ต่อผูเ้ช่าท่ีคา้งช าระ หากไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาได ้กองทนุรวมจะ

ด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย 
 
2.6 การกู้ยมืเงนิ 

ในการจดัการกองทุนรวม กองทนุรวมอาจกูยื้มเงินได้ ทัง้นีไ้ม่ว่าจะมีการใหห้ลกัประกนัไวด้ว้ยหรือไม่ก็ตามและ
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

(1) เป็นการกูยื้มเงินเพ่ือด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(ก.) ปรบัปรุงอสงัหาริมทรพัยข์องกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรพัยท่ี์กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าใหอ้ยู่ใน  

สภาพดีและมีความพรอ้มท่ีจะใชห้าผลประโยชน ์
 (ข) ต่อเติมหรือก่อสรา้งอาคารเพิ่มเติมบนท่ีดินท่ีมีอยู่แลว้ ซึ่งเป็นของกองทุนรวมหรือท่ีกองทุนรวมมี 

สทิธิการเช่า เพื่อประโยชนใ์นการจดัหาผลประโยชนข์องกองทนุรวม 
(2) เป็นการกูยื้มเงินโดยค านงึถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นการกูยื้มเงินเพ่ือ

ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมมีสิทธิการเช่าตาม (1)(ก.) หรือเพ่ือต่อเติมหรือก่อสรา้งอาคาร
เพิ่มเติมบนท่ีดินท่ีมีอยู่แลว้ท่ีกองทุนรวมมีสิทธิการเช่าตาม  (1)(ข.) บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งค านึงถึง
ก าหนดเวลาเชา่ท่ีเหลืออยูต่ามสญัญาเช่าดว้ย และ 

(3) จ านวนเงินท่ีกู้ยืมต้องไม่เกินรอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  และในกรณีท่ีต่อมา
ภายหลงัจ านวนเงินท่ีกูยื้มเกินอตัราส่วนดงักล่าว แต่การเกินอตัราส่วนนัน้มิไดเ้กิดจากการกูยื้มเงินเพิ่มเติม
บริษัทจดัการกองทุนรวมจะคงอตัราส่วนการกูยื้มเงินไวต้่อไปก็ได้ แต่จะกูยื้มเงินเพิ่มเติมอีกไม่ไดจ้นกว่า
อตัราสว่นการกูยื้มเงินจะลดลงจนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 
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(4) บริษัทจดัการจะด าเนินการกูยื้มเงินไดต้่อเม่ือไดร้บัมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตาม
จ านวนหน่วยลงทนุเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยการประชมุท่ีมีการ
เรียกประชุมโดยชอบ หรือการลงมติโดยการเวียนลงนามในมติท่ีท าขึน้เป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยหากเป็น
การขอมติเพ่ือกูยื้มเงินเพื่อด าเนินการตาม (1)(ค.) หา้มมิใหบ้รษัิทจัดการนับจ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อ
หน่วยลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พิ่มเติมรวม 
ในมตดิงักล่าว 

อย่างไรกดี็ ในปัจจบุนักองทนุรวมยงัไม่มีนโยบายในการกูยื้มเงินดงักล่าว 
  
3. รายงานสภาวะและแนวโน้มของธุรกิจ 
3.1 สรุปภาพรวมตลาด 
อุปทาน 

จากรายงานภาพรวมตลาดอสงัหาริมทรพัย ์ของคอลิเออรส์ อนิเตอรเ์นชั่นแนลประเทศไทย  (“คอลลิเออรส์”)  ณ 
สิน้ไตรมาสท่ี 4   ปี พ.ศ. 2564   อปุทานพืน้ท่ีส  านกังานในกรุงเทพฯ ยังคงปรบัตวัเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองมาอยู่ท่ี 9.19  ลา้น
ตารางเมตร พบว่าในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปีท่ีผ่านมามีอาคารส านักงาน 6 โครงการ พื้นท่ีเช่ารวมประมาณ 162,515 
ตารางเมตร เล่ือนการเปิดตัวออกไปเป็นช่วงปีถัดไป ส าหรบัในช่วงปี  พ.ศ. 2565 คอลลิเออรส์ คาดการณ์ว่าจะมีพืน้ท่ี
อาคารส านกังานก่อสรา้งแลว้เสร็จรวมถึงอาคารท่ีเล่ือนการเปิดตวัจากในช่วงก่อนหนา้เปิดตวัใหม่อีกประมาณ 621,096 
ตารางเมตร  และในปี พ.ศ. 2566 อีกประมาณ 589,581 ตารางเมตร โดยพบว่ามีพืน้ท่ีส านกังานท่ีอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง 
ประมาณรอ้ยละ 58.6 ของอาคารส านกังานท่ีอยู่ระหว่างการก่อสรา้งทัง้หมดอยู่ในย่านศูนยก์ลางธุรกิจและรอ้ยละ 92.5  
เป็นพืน้ท่ีส านกังานเกรดเอ 

ราคาเสนอเช่าเฉล่ียโดยภาพรวมในทุกระดับและพืน้ท่ีของอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานครปรบัตวัเพิ่มขึน้
รอ้ยละ 0.4 มาอยู่ท่ี 750  บาทต่อตารางเมตรจากในช่วงไตรมาสก่อนหนา้ อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอเช่าท่ีเพิ่มขึน้นีม้าจาก
อปุทานใหม่ท่ีเขา้มายงัคงมีราคาเสนอเช่าท่ีสงูกว่าราคาเฉล่ียของตลาด ซึง่พบว่าราคาเสนอเช่าอาคารส านกังานเกรดเอใน
พืน้ท่ีศูนยก์ลางธุรกิจยงัคงทรงตวัจากในช่วงไตรมาสก่อนหนา้มาอยู่ท่ีประมาณ 1,101 บาท ส าหรบัอาคารส านกังานเกรด
เอในพืน้ท่ีศนูยก์ลางุรกิจ อยูท่ี่ประมาณ 763 บาท 

ราคาเสนอเช่าเฉลี่ยจ าแนกตามพืน้ที่  ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 

 
ที่มา : ฝ่ายวิจยัและการสื่อสาร คอลลิเออรส์ ประเทศไทย 
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อุปสงค ์
ส าหรบัราคาเสนอเช่าในพืน้ท่ีรอบใจกลางเมืองปรบัตวัลดลงเล็กนอ้ยเช่นเดียวกนั เน่ืองจากผูเ้ช่าบางส่วนท่ีเคย

เช่าพืน้ท่ีส านกังานในพืน้ท่ีศูนยก์ลางธุรกิจเริ่มมองหาพืน้ท่ีส านกังานรอบใจกลางเมือง ทัง้ในส่วนรอบเมืองฝ่ังเหนือ รอบ
เมืองฝ่ังตะวันออก และรอบเมืองฝ่ังตะวันตก เป็นตน้ เน่ืองจากผูเ้ช่าบางส่วนต้องการลดตน้ทุนในส่วนของการเช่าพืน้ท่ี
ส  านกังาน และมองหาพืน้ท่ีส  านกังานท่ีมีค่าเช่าท่ีถกูลง แต่ยงัคงเลือกท าเลท่ียงัสามารถเดินทางเขา้สู่พืน้ท่ีใจกลางเมืองได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ผูเ้ช่าจ านวนมากตอ้งการต่ออายสุญัญาเช่าและลดขนาดพืน้ท่ีเช่าในคราวเดียวกนั โดยทั่วไป ราคาค่าเช่าจะถูก
ปรับเพิ่มขึน้เฉล่ียประมาณรอ้ยละ 3.0-5.0 ระหว่างการต่ออายุสัญญา อย่างไรก็ตาม ผูเ้ช่าเริ่มใหค้วามส าคัญกับการ
ควบคมุตน้ทนุ ดงันัน้ผูเ้สนอเช่าจงึมีการเสนอสว่นลดค่าเช่าหรือราคาเช่าท่ีถกูลงเพ่ือรกัษาผูเ้ชา่เดมิไว ้

ณ สิน้ไตรมาสท่ี 4  ปีพ.ศ. 2564 พืน้ท่ีส  านักงานทัง้หมดในกรุงเทพมหานครถูกใชไ้ปแลว้กว่า 8.56 ลา้นตาราง
เมตร ส่งผลให้อตัราการเช่าโดยรวม ณ สิน้ไตรมาสท่ี 4 ยังคง อยู่ท่ีรอ้ยละ 93.8 เหมือนในช่วงไตรมาสก่อนหน้า พืน้ท่ี
สขุุมวิทยงัคงเป็นพืน้ท่ีท่ีมีอตัราการเช่าสูงสุดในย่านศูนยก์ลางธุรกิจท่ีรอ้ยละ 94.5 ขณะท่ีพืน้ท่ีรอบเมืองฝ่ังทิศตะวันตกมี
อตัราการเช่าสงูสดุในพืน้ท่ีนอกเขตศนูยก์ลางธุรกิจท่ีรอ้ยละ 98.1 แมว่้าอตัราการเช่าจะยงัคงทรงตวั แต่ความตอ้งการของ
พืน้ท่ีส  านกังานในเขตกรุงเทพมหานครนัน้ลดลงเล็กนอ้ยจากไตรมาสก่อน เน่ืองจากผูเ้ช่าบางรายยังมีแนวโนม้ท่ีจะขอลด
ขนาดพืน้ท่ีเช่าหรือขอลดค่าเช่าชั่วคราว ในขณะเดียวกัน ธุรกิจบางประเภท เช่น อีคอมเมิรซ์ เทคโนโลยี โคเวิรก์กิง้สเปซ 
และสถาบันการเงิน ยงัคงขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและขอพืน้ท่ีเช่าเพิ่ม อย่างไรก็ตาม พบว่าหลายบริษัทยังคงมีความ
ตอ้งการยา้ยพืน้ท่ีและปรบัปรุงพืน้ท่ีเช่าใหท้นัสมยั โดยส่วนใหญ่เนน้การลดขนาดลงหรือบางรายมีความประสงคท่ี์จะยา้ย
อาคารส านกังานใหม่ในราคาท่ีถกูลงในพืน้ท่ีใกลเ้คียงเพ่ือเป็นการประหยดัตน้ทนุ  

 
3.2 นโยบายการตลาดและการแข่งขัน 
 คอลลเิออร ์พบว่ากลยทุธท์างการตลาดของตลาดอาคารส านกังานในช่วงไตรมาสสดุทา้ยของปีท่ีผ่านมา ผูใ้หเ้ช่า
พืน้ท่ีส  านกังานหลายรายยังคงมอบส่วนลดค่าเช่าพืน้ท่ีส  านักงาน ค่าบริการ และค่าท่ีจอดรถ ใหแ้ก่ผู้เช่าอย่างนอ้ย 3-6 
และยังคงใหผู้้เช่าสามารถแบ่งช าระค่าเช่า ค่าบริการรวมถึงขยายเวลาช าระเงินก าหนดเดิมออกไปโดยไม่คิดดอกเบีย้ 
นอกจากน่ีพบว่า ผู้ให้เช่าพื้นท่ีส  านักงานมีการเสนอฟรีค่าเช่าพื ้นท่ี (เฉพาะค่าเช่าพื้นท่ีไม่รวมค่าบริการอ่ืนๆ ) เป็น
ระยะเวลา 1 เดือนใหก้บัผูเ้ช่า เพื่อเป็นการกระตุน้ความสนใจผูเ้ช่าเพ่ือใหผู้เ้ช่าพืน้ท่ีรีบตดัสินเช่าไดเ้ร็วขึน้ นอกจากน่ีพบว่า
ผูใ้หเ้ช่าส่วนใหญ่มีการปรบัเพิ่มในส่วนของค่าคอมมิชชั่นท่ีมอบใหก้บัเอเจนซี่ท่ีสามารถน าลกูคา้มาปิดพืน้ท่ีเช่าได ้ในส่วน
ของการปรบัเพิ่มคา่คอมมิชชั่นจะขึน้อยู่กบัขนาดของพืน้ท่ีเช่าท่ีสามารถปิดได ้
 
4. ปัจจัยความเส่ียง  

การลงทุนในหน่วยลงทุนมีความเส่ียง นอกเหนือจากขอ้มูลอื่นๆ ในเอกสารฉบบันี ้ผูล้งทุนควรใชวิ้จารณญาณ
ของตนเอง และพิจารณาปัจจัยความเส่ียงท่ีจะกล่าวต่อไปนี้ ด้วยความรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน  
ซึ่งมีความเส่ียง ความไม่แน่นอนและอยู่บนสมมติฐานท่ีก าหนด หากความเส่ียงทั้งหลายท่ีกล่าวถึงเหล่านีเ้กิดขึน้จริง  
การด าเนินงาน โอกาสทางธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม
อาจไดร้บัผลกระทบในทางลบ ราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุอาจลดลงและผูล้งทุนอาจไดร้บัผลเสียหายต่อเงินลงทุนบางส่วน
หรือทัง้หมด 
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เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในปัจจัยความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องในเอกสารฉบับนี้  กองทุนรวมหรือบริษัทจัดการต่าง 
ไม่อยู่ในสถานะท่ีจะสามารถค านวณผลกระทบทางการเงิน หรือผลกระทบในดา้นอื่นของปัจจัยความเส่ียงท่ีแสดงไวใ้น
ส่วนนี ้นอกจากนี ้ปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ท่ีระบใุนเอกสารนีอ้าจไม่ใช่ปัจจยัความเส่ียงทัง้หมด โดยอาจมีปัจจยัความเส่ียง
อื่นๆ ซึ่งกองทุนรวมอาจไม่ทราบในขณะนี้ หรือเป็นปัจจัยความเส่ียงท่ีอาจถือว่าไม่ส  าคัญในปัจจุบันแต่อาจกลายเป็น
ปัจจัยความเส่ียงท่ีมีความส าคัญในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินงานโอกาส 
ทางธุรกจิ ฐานะทางการเงินและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลหรือราคาซือ้ขายของหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม  

ค าอธิบายเก่ียวกบัแนวทางการบรหิารเพ่ือลดความเส่ียง มาตรการรองรบัความเส่ียง และ/หรือความสามารถของ
กองทุนรวมในการลดความเส่ียงขอ้ใดขอ้หนึ่งไม่ถือเป็นค ารบัรองของกองทุนรวมว่ากองทนุรวมจะด าเนินมาตรการรองรบั
ความเส่ียงตามท่ีก าหนดไวไ้ดท้ัง้หมด หรือบางส่วนและไม่ถือเป็นขอ้ยืนยนัว่าความเส่ียงต่างๆ ตามท่ีระบุในเอกสารฉบบันี้
จะลดลงหรืออาจไม่เกิดขึน้เน่ืองจากความส าเร็จ  และ/หรือ ความสามารถในการลดความเส่ียงยังขึน้อยู่กับปัจจัย 
หลายประการท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของกองทนุรวม 

ขอ้มูลในส่วนนีท่ี้อา้งถึงหรือเก่ียวขอ้งกับรฐับาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจาก
ขอ้มูลท่ีมีการเปิดเผยหรือคดัย่อจากสิ่งพิมพข์องรฐับาลหรือจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ โดยท่ีกองทุนรวมมิไดท้ าการตรวจสอบ
หรือรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มูลดงักลา่วแต่ประการใด 

นักลงทุนควรตระหนักว่าราคาซื้อขายหน่วยลงทุนอาจมีความผันผวน  ผู้ลงทุนควรรับทราบว่าผู้ลงทุน 
อาจไม่สามารถไดคื้นเงินลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น 

 
4.1 ความเส่ียงโดยตรงต่อกองทุนรวมหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน 

4.1.1 ความเสีย่งโดยท่ัวไป 
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึง อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ราคา

เครื่องอปุโภคและบริโภค ราคาอสงัหารมิทรพัยแ์ละนโยบายทางการเงินและการคลงัของรฐับาล ธนาคารแห่งประเทศไทย 
และหน่วยงานราชการอื่น ซึง่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน สถานะทางการเงินและการลงทุนของกองทนุรวม และภาวะ
ตกต ่าทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปตลอดจนการลดลงของความต้องการของผู้บริโภคอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่าง  
มีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม  ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึง่อาจมีราคาสงูหรือต ่ากวา่ราคาท่ีไดเ้สนอขาย 

นอกจากนี ้ราคาของหน่วยลงทุนท่ีซือ้ขายในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอาจไดร้บัผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอกหลายประการซึง่เป็นปัจจยัท่ีกองทนุรวมไม่สามารถควบคมุได้ อาทิ ความเคล่ือนไหวหรือความเปล่ียนแปลงของ
ตลาดหุน้ในต่างประเทศ อตัราดอกเบีย้ภายในประเทศและต่างประเทศ อตัราแลกเปล่ียนเงิน นโยบายหรือมาตรการ 
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมท่ีมีผลต่อน าเข้าหรือส่งออกเงินตราต่างประเทศ  สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและ 
ระหว่างประเทศ ปัจจัยความเส่ียงในการด าเนินงานและทางธุรกิจโดยทั่วไป ความผนัผวนของตลาดเครื่องอุปโภคและ
บรโิภค ระเบียบขอ้บงัคบั ภาษีอากร และนโยบายอื่นใดของรฐับาล เป็นตน้ ซึง่ไม่มีหลกัประกนัไดว้่าความเปล่ียนแปลงของ
ปัจจยัภายนอก ดงักลา่วจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อราคาของหนว่ยลงทุน 

 
4.1.2 ความเสีย่งทางการเมือง 
ความไม่แน่นอนในสภาวะทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย  รวมถึงตลาดหุน้

ในประเทศไทย ซึ่งอาจจะก่อใหเ้กิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทุนรวม  ทั้งนี ้จึงไม่สามารถรบัรอง 
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ไดว่้าสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจบุนั หรือในอนาคต หรือการเปล่ียนแปลงของนโยบายทางการเมืองของ
รฐับาลจะไม่มีผลกระทบรา้ยแรงต่อการด าเนินกิจการสภาวะทางการเงิน ผลการด าเนินกิจการ และการเติบโตของกองทนุรวม 

 
4.1.3 ความเสีย่งจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อวนิาศกรรม 
การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การก่อวินาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ แม้จะมีโอกาสเกิดขึน้ไม่บ่อยครั้งนัก  

แต่หากเกิดขึน้ในบริเวณท่ีตัง้อสงัหาริมทรพัยข์องกองทนุรวม  นอกจากจะสรา้งความเสียหายต่อทรพัยส์ินของกองทนุรวม
แลว้ จะยงัสรา้งความสญูเสียแก่ชีวิตและทรพัยส์ินของผูเ้ช่าและผูม้าใชบ้ริการในโครงการของกองทนุรวมอย่างประเมินค่า
ไม่ได ้อย่างไรก็ดี กองทนุรวมจะไดท้ าประกนัภยัท่ีครอบคลมุความเสียหายท่ีเกดิจากภยัธรรมชาติ อบุตัิภยั และเหตสุดุวิสยั
อื่นๆ ไว ้ส าหรบัอสังหาริมทรพัยข์องกองทุนรวม ทัง้นี ้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในกรมธรรมป์ระกนัภัยตามมาตรฐาน
ทั่วไปส าหรบัธุรกจิส านกังานซึง่เป็นการใหเ้ช่าพืน้ท่ีและบรกิาร 

 
4.1.4 การเปลีย่นแปลงในมาตรฐานบัญชหีรือกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมอาจไดร้บัผลกระทบจากการมีผลบงัคบัใชข้องมาตรฐานบญัชีฉบับใหม่ หรือ

การปรบัปรุงมาตรฐานทางบญัชี ซึง่เป็นปัจจยัท่ีกองทนุรวมไม่สามารถควบคมุหรือคาดการณไ์ด ้ส าหรบัการแกไ้ขกฎหมาย 
ประกาศ ขอ้ก าหนด ระเบียบ ขอ้บังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือ ค าสั่งของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน 
ท่ีมีอ  านาจตามกฎหมาย อาทิเช่น ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดการณ์ไดเ้ช่นเดียวกัน  ดังนั้น  
กองทุนรวมจึงไม่สามารถท่ีจะประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้  และไม่สามารถรับประกันได้ว่า 
การเปล่ียนแปลงดงักลา่วจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 

 
4.1.5 ความเสีย่งเกีย่วกับมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าทีแ่ท้จริง 
มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิของกองทุนรวมซึ่งได้กล่าวไว้ ณ  ท่ีนี ้ได้ค  านวณโดยใช้ข้อมูลจากรายงานการประเมิน 

คา่ทรพัยส์นิท่ีลงทนุเป็นขอ้มลูพืน้ฐาน และมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิดงักล่าวอาจมีความเส่ียงดงัต่อไปนี ้
(1) มูลค่าสินทรพัยส์ุทธิของกองทุนรวมอาจมิไดเ้ป็นมูลค่าท่ีแทจ้ริงซึ่งกองทุนรวมจะไดร้บัหากมีการจ าหน่าย

ทรพัยส์นิออกไปทัง้หมด หรือมีการเลกิกองทนุรวม 
(2) มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิของกองทุนรวม  อาจมิใช่มูลค่าของหน่วยลงทุนท่ีซือ้ขายกันจริงในตลาดหลักทรพัย  ์

แห่งประเทศไทย 
 
4.1.6 ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาด 
เน่ืองจากกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

สภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่บนพืน้ฐานของปริมาณความต้องการของผูซ้ือ้-ผูข้าย (bid-offer) ซึ่งปริมาณความตอ้งการของ 
ผูซื้อ้-ผูข้าย (bid-offer) ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการท่ีกองทุนรวมไม่สามารถควบคมุได้ อาทิเช่น ปริมาณความตอ้งการ
ของตลาด ดงันัน้ จงึมีความเส่ียงท่ีหน่วยลงทนุนีจ้ะขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายในตลาดรอง 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
 

 

4.1.7 ความเสีย่งด้านภาษี 
ในการขาย โอนหรือรบัโอนสิทธิการเช่า หรือการขาย โอนหรือรบัโอนอสงัหาริมทรพัย ์(ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทนุ

ในอสังหาริมทรพัย)์ ในอนาคตนั้นอาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมท่ีเกิดจากการซือ้หรือขายหรือโอนกรรมสิทธ์ิในสิทธิ
การเช่าหรืออสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งกองทนุรวมอาจตอ้งรบัภาระทัง้หมดหรือบางส่วน และอตัราค่าธรรมเนียมและอตัราภาษี 
ท่ีกองทนุรวมจะตอ้งช าระดงักล่าวอาจแตกตา่งจากอตัราท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั 

 
4.1.8 ความเสีย่งของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์ปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอืน่ 
การท่ีกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยจ์ะตอ้งลงทุนในอสงัหาริมทรพัยไ์ม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ  75 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนรวม  ท าให้การลงทุนกระจุกตัวอยู่ในอสังหาริมทรัพย์โครงการเดียว  ในขณะท่ีกองทุนรวมประเภทอื่น 
จะมีนโยบายการกระจายการลงทนุในตราสารทางการเงินประเภทตา่งๆ 

 
4.1.9 ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวม 
การจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวมจะถกูพิจารณาจากผลการด าเนินงานของกองทนุรวม ซึง่ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลาย

ประการ ไดแ้ก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของผูบ้ริหารในการบรหิารอสงัหาริมทรพัย  ์
ตน้ทนุในการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานต่างๆ การแข่งขนั การเปล่ียนแปลงกฎหมายและขอ้บงัคบั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยสิ์น ภยัธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดงันัน้ จงึมีความเส่ียงท่ีนกัลงทนุจะไม่ไดร้บัเงินปันผลตามท่ีได้
ประมาณการเอาไว้ในปีท่ีเกิดเหตุการณ์ หรือกองทุนรวมจะไม่สามารถท่ีจะรกัษาระดับการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ่มการ
จา่ยเงินปันผลไดใ้นปีต่อๆ ไป 

 
4.1.10 ความเสี่ยงเรื่องการเวนคืนทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนทั้งหมดหรือในส่วนที่เป็น

สาระส าคัญภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนที่ดิน ท าให้กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่
กองทุนรวมเข้าลงทุนอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทุนรวม 

แม้ในปัจจุบันไม่ปรากฏว่ามีการเวนคืนทรพัยส์ินท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนทั้งหมดหรือในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญ  
อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากมีการเวนคืนทรพัยส์ินท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนภายหลังท่ีกองทุนรวมไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดินและอาคารโครงการไม่ว่าทัง้หมดหรือในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหก้องทุนรวมด าเนินการ
ต่างๆ เพื่อให้ได้รับค่าทดแทนตามจ านวน  หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสงัหารมิทรพัย ์พ.ศ. 2530 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเตมิ และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง) (“กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน”) 

ในกรณีดังกล่าวข้างต้น กองทุนรวมอาจไม่ไดร้ับค่าทดแทนภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนเลยเน่ืองจาก 
ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีก  าหนดในกฎหมายดังกล่าวหรือกองทุนรวมอาจไดร้บัค่าชดเชยในจ านวนท่ีนอ้ยกว่า  (ก) 
ค่าตอบแทนในการเขา้ลงทุนในทรพัยส์ินท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุน  และ /หรือ (ข) ค่าขาดประโยชนท่ี์กองทุนรวมคาดว่าจะ
ไดร้บัจากการเขา้ลงทนุในทรพัยส์ินท่ีกองทนุรวมเขา้ลงทนุ ซึง่จะส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน 
และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม อาทิ อาจส่งผลใหก้องทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชนใ์นทรพัยส์ินท่ีกองทุนรวม  
เขา้ลงทนุตามวตัถปุระสงคใ์นการลงทนุ และรายไดท่ี้กองทนุรวมคาดว่าจะไดร้บัเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 

 
4.2 ความเส่ียงทีเ่กี่ยวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชนใ์นทรัพยสิ์น 

4.2.1 ความเสีย่งจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึง่อาจมีผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย ์
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อสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะลงทุนมีความเส่ียงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจของประเทศ  และ 
อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

นอกจากนีอ้สงัหาริมทรพัยอ์าจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัมหภาคอื่นๆ เช่น การวางผงัเมือง 
การไดร้บัผลกระทบจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติโรคระบาด ตลอดจนกรณีการเกิดความไม่สงบในประเทศ เป็นตน้ อนัอาจจะ
สง่ผลกระทบต่อก าลงัซือ้หรือปรมิาณผูเ้ชา่ 

 
4.2.2 ความเสีย่งจากการแข่งขันทีสู่งขึน้ 
ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจไดร้ับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสังหาริมทรัพย์  การเพิ่มขึน้ของ

จ านวนผูป้ระกอบการในตลาด การเพิ่มขึน้หรือลดลงของความตอ้งการเช่า การท่ีมีจ านวนผูป้ระกอบการในตลาดเพิ่มขึน้
จะสง่ผลใหอ้ปุทานของตลาดเพิ่มขึน้ ท าใหก้ารแขง่ขนัในการจดัหาผูเ้ช่าเพิ่มขึน้ 
 
4.3 ความเส่ียงทีเ่กิดจากการด าเนินงานของกองทุนรวม 

4.3.1 ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระค่าเช่าและค่าบริการของผู้เช่า 
คา่เช่าและค่าบริการท่ีกองทนุรวมจะไดร้บัจากผูเ้ช่าตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการจะเป็นท่ีมาของรายไดห้ลกั

เพียงแหล่งเดียวของกองทุนรวม แมว่้าทรพัยสิ์นดงักล่าวจะมีผูเ้ช่าหลายราย แต่หากผูเ้ช่าดงักล่าวมีปัญหาทางการเงินซึ่ง
สง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการช าระค่าเช่าและค่าบรกิาร ไม่ช  าระค่าเช่าและค่าบรกิาร หรือ ยอมเลิกสญัญาเช่าและ
สัญญาบริการก่อนก าหนด และกองทุนรวมไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนผูเ้ช่าดังกล่าวได้ อาจส่งผลกระทบ
โดยตรงตอ่รายไดข้องกองทนุรวมได ้ถงึแมว่้ากองทนุรวมจะมีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายและรบิเงินประกนัจากผูเ้ชา่ 

 
4.3.2 ความเสี่ยงจากการสูญเสียผู้เช่าหลัก  และความสามารถในการช าระค่าเช่าของผู้เช่าหลัก  

อาจท าให้รายได้ของกองทุนรวมได้รับผลกระทบ 
กองทุนรวมด าเนินธุรกิจหลักในการใหเ้ช่าอาคารส านักงาน  โดยมีผูเ้ช่าหลักคือบริษัท จีวอฎัน (ประเทศไทย) 

จ ากัด และบริษัท โน เมจิก เอเชีย จ ากัด ทั้งนี  ้มีการเช่าพื้นท่ีรวมทั้งหมดคิดเป็นรอ้ยละ  12.3 ของพื ้นท่ีเช่าส านักงาน
โครงการ โดยสญัญาเช่าของผูเ้ช่าหลกัเป็นสัญญาเช่าท่ีมีอายุเฉล่ีย 2.6 ปี หากผูเ้ช่าหลักดงักล่าวยกเลิกสญัญาเช่าและ
สญัญาใหบ้ริการก่อนครบระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ต่ออายสุญัญาเช่าพืน้ท่ีและสญัญาใหบ้ริการเม่ือสญัญาครบก าหนด 
หรือประสบปัญหาดา้นการเงินจนกระทบความสามารถในการช าระเช่าและค่าบริการ และกองทนุรวมไม่สามารถหาผูเ้ช่า
รายใหม่มาทดแทนผูเ้ช่าดังกล่าวได้ กรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ  ผลการด าเนินงาน และ
สถานะทางการเงินของกองทนุรวม 

 
4.3.3 ความเสี่ยงในการจัดหาผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายใหม่  เน่ืองจากผลประกอบการของ  

กองทุนรวมขึน้อยู่กับการบริหารจัดการทรัพยส์ินของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
กองทุนรวมแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากัด (ช่ือเดิม บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอรป์อเรชั่น จ ากัด) ให้เป็น

ผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย์ โดยมีทีมงานท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนครัง้แรก 
อยู่แลว้ โดยบริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากดั มีหนา้ท่ีต่างๆ เก่ียวกบัการบริหารจัดการทรพัยส์ินตามท่ีกองทุนรวมจะมอบหมาย 
ใหร้วมถึงการร่วมก าหนดนโยบายการจดัการผลประโยชนแ์ละการประกอบธุรกิจของทรพัยส์ินดงักล่าว  ดงันัน้การบริหาร
จดัการทรพัยส์ินของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์เช่น การรกัษาหรือพฒันาทรพัยสิ์นใหเ้ป็นท่ีพงึพอใจของผูเ้ช่า การใหบ้ริการ
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แก่ผูเ้ช่าอย่างมีคุณภาพ การหาผู้เช่ารายใหม่หรือการต่อสัญญาเช่ากบัผู้เช่าปัจจุบัน การบ ารุงรกัษาทรพัยสิ์นท่ีกองทุน
รวมเขา้ลงทนุครัง้แรกใหอ้ยู่ในสภาพท่ีดี จงึสง่ผลโดยตรงต่อผลประกอบการของกองทนุรวม 

นอกจากนี ้หากบรษิัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากดั ไม่สามารถปฎิบตัิหนา้ท่ีผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยเ์น่ืองจากเหตผุลใด
เหตุผลหนึ่ง กองทนุรวมอาจไม่สามารถแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเพ่ือท าหนา้ท่ีบริหารอสงัหาริมทรพัยไ์ดดี้เทียบเท่ากบัการบริหาร
จัดการของผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยร์ายเดิม  ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลประกอบการและ 
ฐานะการเงินของกองทนุรวม 

 
4.3.4 ความเสี่ยงจากการที่ บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด (ชื่อเดิม บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด) ลงทุนในทรัพยส์ินอืน่ทีอ่าจมีลักษณะแข่งขันกับธุรกิจของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ 
ในการเข้าลงทุนของกองทุนรวมนั้น  บริษัท เคพี เอ็น แลนด์ จ  ากัด ได้เข้าท าสัญญาแต่ งตั้งผู้บ ริหาร

อสงัหาริมทรพัยก์บักองทนุรวมเพ่ือปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นผูบ้รหิารอสงัหาริมทรพัยข์องโครงการอาคารเคพีเอน็ ทาวเวอร ์รวมถึง
เขา้ท าสญัญาตกลงกระท าการกบักองทนุรวมโดยตกลงว่าภายในระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีกองทนุรวมเขา้ลงทนุครัง้แรก 
บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากดั รวมถงึผูถื้อหุน้ของบริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากดั ซึง่ถือหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป รวมถงึบริษัท 
ในเครือของ บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากัด จะไม่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับการบริหารอาคารเคพีเอ็น  ทาวเวอร ์
ภายในพืน้ท่ีรศัมี 5 ตารางกโิลเมตรรอบอาคารเคพีเอน็ ทาวเวอร ์

อย่างไรก็ตาม ขอ้ตกลงการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนัดงักล่าวจ ากดัเพียงแค่การไม่ประกอบธุรกิจรบับริหารอาคาร
เท่านัน้ บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากดั (รวมถึงผูถื้อหุน้และบริษัทในเครือ) ยงัคงมีสิทธิลงทุนในอสงัหาริมทรพัย  ์หรืออาคาร
ส านักงานอื่นๆ และอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผูบ้ริหารทรพัยส์ิน และ/หรืออาคารดังกล่าวไดโ้ดยไม่ถือว่าเป็นการ
ปฏิบตัิผิดเง่ือนไขตามสญัญาตกลงกระท าการแต่อย่างใด ซึง่แมว้่า บรษัิท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากดั จะมิไดด้  าเนินการบริหาร
ทรพัยส์ินขา้งตน้ดว้ยตนเอง แต่ในฐานะท่ีเป็นเจา้ของหรือผูล้งทุนในทรพัยส์ินดังกล่าว  ย่อมสามารถก าหนดทิศทางการ
บรหิารจดัการได ้

ดงันัน้ กองทุนรวมจงึมีความเส่ียงในกรณีท่ี บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากดั ไปลงทุนในทรพัยสิ์นอื่นๆ ในลกัษณะ
ดงักลา่ว ซึง่อาจส่งผลใหมี้การแข่งขนักบัธุรกิจของอาคารเคพีเอ็นทาวเวอรใ์นทา้ยท่ีสุด 

 
4.3.5 ความเสีย่งจากการประกันภัย 
การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเส่ียงด้านการด าเนินการและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ  

กองทุนรวม เน่ืองจากแมว่้ากองทุนรวมจะตอ้งจดัใหมี้การประกนัภยัในทรพัยส์ินอย่างเพียงพอและเหมาะสมซึง่จะเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ก็ตาม แต่กองทุนรวมอาจไม่สามารถจัดท าประกนัภัยท่ีคุม้ครองความเส่ียง 
บางประเภทท่ีอาจเกิดขึน้ได้ (หรือแม้ว่ากองทุนรวมสามารถจัดหาประกันภัยได้แต่อัตราเบี ้ยประกันอาจไม่คุ้มกับ
ผลประโยชนท์างเศรษฐกิจท่ีกองทนุรวมอาจไดร้บั) เช่น ความสญูเสียจากสงคราม เป็นตน้ หรือกองทนุรวมอาจไม่สามารถ
ใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามท่ีระบุในกรมธรรมป์ระกนัภัยท่ีเก่ียวขอ้งไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรืออาจเกิดความล่าชา้ในการ
ชดเชยความเสียหายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักลา่วไดโ้ดยท่ีไม่ใช่ความผดิของกองทุนรวม  

กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงจากความสูญเสียทางการเงิน เม่ือเกิดเหตุการณร์า้ยแรงท่ีกองทุนรวมอาจไม่ไดร้บั
การชดเชย ความเสียหายอย่างเพียงพอหรือไม่สามารถจัดใหมี้การประกันภัยประเภทดังกล่าวได ้ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
โดยตรงตอ่ผลตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุคาดว่าจะไดร้บั 

 



23

 

 

4.3.6 ความเสีย่งจากการทีคู่่สัญญาของกองทุนรวมไม่ปฏิบัติตามสัญญา  
ในการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรพัยข์องกองทุนรวม  บริษัทจัดการจะเขา้ท าสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ 

การลงทุนและการบริหารของกองทุนรวมเพ่ือประโยชนใ์นการจัดหาผลประโยชนข์องกองทุนรวม  อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ี
กองทุนรวมไม่ได้รับผลประโยชน์ตามท่ีคาดการณ์ไว้ด้วยเหตุใดๆ กองทุนรวมมีความเส่ียงท่ีรายได้ขั้นต ่าจากการ 
น าทรัพยส์ินออกจัดหาผลประโยชน์ไม่เป็นไปตามเป้า ผูถื้อหน่วยลงทุนจึงมีความเส่ียงท่ีจะไม่ได้รบัผลตอบแทนตาม
จ านวนหรือภายในระยะเวลาท่ีคาดการณไ์ว ้หรือในกรณีท่ีบริษัท ซีบีเอน็พี (ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรือบริษัท เคพีเอ็น 
แลนด ์จ ากดั ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตส้ญัญาตกลงกระท าการ ซึง่ท าใหก้องทนุรวมตอ้งเรียกรอ้ง และ/หรือฟ้องรอ้งบรษัิท ซีบี
เอ็นพี (ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรือ บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากัด กองทุนรวมมีความเส่ียงในการเรียกรอ้งฟ้องรอ้ง
ค่าเสียหายและ/หรือเงินชดเชยโดยกองทุนรวม อาจตอ้งน าเรื่องดังกล่าวเขา้สู่กระบวนการยุติธรรม  ซึ่งการด าเนินการ
ดงักล่าวบริษัทจดัการไม่สามารถคาดการณไ์ดถ้งึระยะเวลาในการด าเนินการและจ านวนเงินท่ีกองทุนรวมจะไดร้บัชดเชย
เยียวยาตอ่ความเสียหายตา่งๆ  

 
4.3.7 ความเสี่ยงจากการที่รายได้ของกองทุนรวมอาจลดลงในภายหลังเน่ืองจากปัจจัยที่ระบุไว้ใน

สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
ตามเง่ือนไขของสัญญาแต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ากัด ไดต้กลงท่ีจะเรียกเก็บ

ค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในช่วงปี  2563 ในอัตราไม่เกิน 12.00 ล้านบาท ภายหลังจากสิน้สุดระยะเวลา
ดงักลา่วแลว้ ผูถื้อหนว่ย-ลงทนุมีความเส่ียงท่ีรายไดข้องกองทนุรวมจะลดลงหรือไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ ์ 

 
5. ข้อพพิาททางกฏหมาย 

กองทนุรวมมีขอ้พิพาททางกฎหมายในปี 2564 เน่ืองจากผูเ้ชา่จ านวน 1 ราย ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาเช่า ซึง่อยู่ระหว่าง
การด าเนนิการตามกฎหมาย 
 
6. ข้อมูลส าคัญอื่น 

ผู้ ถือหน่ วยลงทุนสามารถศึกษาข้อมู ล เพิ่ ม เติม ของกองทุนรวม ได้ ท่ี  Website ของบริษั ทจัดการท่ี 
https://www.kasikornasset.com หรือท่ี Website ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท่ี https://www.set.or.th 
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                     ส่วนที ่3 การจัดการและก ากับดูแลกิจการทีด่ ี
 
7. ข้อมูลหน่วยลงทุน  
7.1 ข้อมูลท่ัวไปของหน่วยลงทุน  

7.1.1 ข้อมูลท่ัวไป 
จ ำนวนเงินทนุโครงกำรณ วนัท่ีเริม่ลงทนุ 1,800.00 ลำ้นบำท 
มลูคำ่ที่ตรำไวต้อ่หนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีเริม่ลงทนุ 10.00 บำท 
จ ำนวนเงินทนุโครงกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 1,800.00 ลำ้นบำท 
มลูคำ่ที่ตรำไวต้อ่หนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 10.00 บำท 
จ ำนวนหนว่ยลงทนุ (หนว่ย) 180.00 ลำ้นหนว่ย 

 
7.1.2 ข้อมูลราคาหลักทรัพยแ์ละข้อมูลหน่วยลงทุน 

 รำคำหลกัทรพัย ์(รำคำปิด) 
(บำท) 

มลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธิตอ่หนว่ย 
(บำท) 

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2564 7.50 10.3498 
ณ วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2564 7.40 10.3905 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 7,10 10.2704 
ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 7.05 10.3075 
ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2564 6.85 10.2809 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 6.75 10.2977 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2564 6.75 10.3242 
ณ วนัท่ี 31 สงิหำคม 2564 6.80 10.2894 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 6.60 10.3286 
ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2564 6.70 10.3650 
ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2564 6.65 10.3247 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 6.35  9.7766 

 
7.2 ตราสารทีก่องทุนรวมเป็นผู้ออก 

-ไมม่ี- 
 

7.3 ข้อมูลผู้ถอืหน่วยรายใหญ่ 
ล าดับ ผู้ถอืหน่วย จ านวน (หน่วย) ร้อยละ 

1 ส ำนกังำนประกนัสงัคม 37,948,100 21.1 
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ล าดับ ผู้ถอืหน่วย จ านวน (หน่วย) ร้อยละ 

2 นำยกฤษณ ์ ณรงคเ์ดช 29,506,900 16.4 
3 นำยณพ  ณรงคเ์ดช 14,732,300 8.2 
4 บรษัิทเมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 12,417,200 6.9 
5 บรษัิทเมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 11,337,800 6.3 
6 นำยกรณ ์ณรงคเ์ดช 6,735,000 3.7 
7 นำยกิตติพงษ์ จงึตระกลู 900,000 0.5 
8 นำงวิภำ ปรชีำวิทย ์ 790,000 0.4 
9 นำยอฑัฒ ์ บญุทวีพฒัน ์ 760,000 0.4 
10 นำงทองเจือ ชลสำยพนัธ ์ 743,000 0.4 

หมายเหต ุ: ขอ้มูล  ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2564 
 
7.4 การจ่ายผลตอบแทนของกองทุนรวม 

7.4.1 หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของกองทุนรวม 
กองทนุรวมมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุไมเ่กิน 4 ครัง้ตอ่ปี โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
(1) ในกรณีที่กองทนุรวมมีก ำไรสทุธิในรอบระยะเวลำบญัชีใด บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย

ลงทนุไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 90 ของก ำไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี ทัง้นี ้“ก ำไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้” 
หมำยถึงก ำไรสทุธิที่หกัดว้ยรำยกำรเงินส ำรองเฉพำะเพื่อกำรดงันี ้
(ก) กำรซ่อมแซม บ ำรุงรกัษำ หรือปรบัปรุงอสงัหำริมทรพัยข์องกองทุนรวมตำมแผนที่ก ำหนดไวอ้ย่ำง
ชดัเจนในโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและหนงัสอืชีช้วน แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี รำยงำนประจ ำปี 
หรอืที่บรษัิทจดักำรไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุทรำบลว่งหนำ้ 
(ข) กำรช ำระหนีเ้งินกูย้ืมหรอืภำระผกูพนัของกองทนุรวมตำมนโยบำยกำรกูย้ืมเงินท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งชดัเจน
ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและหนงัสอืชีช้วน แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี รำยงำนประจ ำปี หรอืที่
บรษัิทจดักำรไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุทรำบลว่งหนำ้ 
(ค) กำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดที่ใหส้ิทธิในกำรไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือกำรคืน
เงินทนุในล ำดบัแรก (ถำ้มี) 

(2) ในกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรจะตอ้งพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นในกำร
ด ำรงเงินสดของกองทนุรวมใหเ้หมำะสม ทัง้นี ้ตำมแนวทำงที่ส  ำนกังำนก ำหนด 

(3) บรษัิทจดักำรตอ้งไมกู่ย้ืมเงินเพื่อจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ 
(4) ในกรณีที่กองทนุรวมยงัมียอดขำดทนุสะสมอยู ่หำ้มมิใหบ้รษัิทจดักำรจ่ำยเงินปันผล  
(ก.) กรณีกำรจ่ำยเงินปันผลในแตล่ะรอบระยะเวลำบญัชีประจ ำปี 

บรษัิทจดักำรจะประกำศจ่ำยเงินปันผลและปิดสมดุทะเบียนเพื่อระบช่ืุอผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีสิทธิไดร้บัเงิน
ปันผล และจะด ำเนินกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ภำยใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบปี
บญัชี หรอืวนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชีที่มีกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ แลว้แตก่รณี 
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(ข.) กรณีกำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล 
บรษัิทจดักำรจะประกำศจ่ำยเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนเพื่อระบช่ืุอผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีสิทธิไดร้บัเงิน
ปันผล และจะด ำเนินกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  ภำยใน 30 วนันับแต่วนัปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหนว่ยลงทนุเพื่อจ่ำยเงินปันผล 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลตำมขอ้ (1) ได้ภำยในระยะเวลำดงักล่ำว บริษัทจัดกำร
จะแจง้ใหส้  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทุนทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และหำกบริษัทจัดกำรไม่
สำมำรถจ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหนว่ยลงทนุไดภ้ำยในระยะเวลำที่ไดป้ระกำศก ำหนดอนัเนื่องมำจำกควำมผิดพลำดของ
บรษัิทเอง บรษัิทจะช ำระดอกเบีย้ไมต่  ่ำกวำ่รอ้ยละเจ็ดครึง่ตอ่ปีนบัแตว่นัท่ีครบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัท่ีบรษัิทจ่ำยเงินปัน
ผลใหก้บัผูถื้อหนว่ย 

7.4.2 เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจ่ายผลประโยชน์และขั้นตอนวิธีการในการด าเนินการกับ
ผลประโยชน์ในส่วนทีไ่ม่อาจจ่ายได้ 

1. ในกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล กำรก ำหนดอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลจะขึน้อยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจดักำร ซึ่งหำกเงินปันผลที่จะประกำศจ่ำยตอ่หน่วยลงทนุระหว่ำงรอบระยะเวลำบญัชีใดมีมลูค่ำต ่ำกว่ำหรือเทำ่กบั        
0.10 บำท บรษัิทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะไมจ่่ำยเงินปันผลในครัง้นัน้ และใหส้ะสมเงินปันผลดงักลำ่วเพื่อน ำไปจ่ำยรวมกบั
เงินปันผลที่จะใหม้ีกำรจ่ำยในงวดถดัไป 

2. ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่ใชส้ิทธิขอรบัเงินปันผลจ ำนวนใดภำยในอำยคุวำมใชส้ิทธิเรยีกรอ้งตำมประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์บรษัิทจดักำรจะไม่น ำเงินปันผลจ ำนวนดงักลำ่วไปใชเ้พื่อกำรอื่นใดนอกจำกเพื่อประโยชนข์อง
กองทนุ   

 
7.4.3 ประวัติการจ่ายเงนิปันผล 

ประวัติการจ่ายปันผล เงนิปันผล (บาท/หน่วย) ลดทุนจดทะเบียน (บาท/หน่วย) 

ครัง้ที่ 1 / Q2 2556 0.1180 - 
ครัง้ที่ 2 / Q3 2556 0.1625 - 
ครัง้ที่ 3 / Q4 2556 0.1595 - 
ครัง้ที่ 4 / Q1 2557 0.1580 - 
ครัง้ที่ 5 / Q2 2557 0.1570 - 
ครัง้ที่ 6 / Q3 2557 0.1570 - 
ครัง้ที่ 7 / Q4 2557 0.1620 - 
ครัง้ที่ 8 / Q1 2558 0.1590 - 
ครัง้ที่ 9 / Q2 2558 0.1400 - 
ครัง้ที่ 10 / Q3 2558 0.1200 - 
ครัง้ที่ 11 / Q4 2558 0.1260 - 
ครัง้ที่ 12 / Q1 2559 0.1200 - 
ครัง้ที่ 13 / Q2 2559 0.1150 - 
ครัง้ที่ 14 / Q3 2559 0.1000 - 
ครัง้ที่ 15 / Q4 2559 0.1000 - 
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ประวัติการจ่ายปันผล เงนิปันผล (บาท/หน่วย) ลดทุนจดทะเบียน (บาท/หน่วย) 

ครัง้ที่ 16 / Q1 2560 0.1100 - 
ครัง้ที่ 17 / Q2 2560 0.1150 - 
ครัง้ที่ 18 / Q3 2560 0.1150 - 
ครัง้ที่ 19 / Q4 2560 0.1150 - 
ครัง้ที่ 20 / Q1 2561 0.1100 - 
ครัง้ที่ 21 / Q2 2561 0.1100 - 
ครัง้ที่ 22 / Q3 2561 0.0900 - 
ครัง้ที่ 23 / Q4 2561 0.1100 - 
ครัง้ที่ 24 / Q1 2562 0.1100 - 
ครัง้ที่ 25 / Q2 2562 0.1100 - 
ครัง้ที่ 26 / Q3 2562 0.1025 - 
ครัง้ที่ 27 / Q4 2562 0.1065 - 
ครัง้ที่ 28 / Q1 2563 0.0880 - 
ครัง้ที่ 29 / Q2 2563 0.0900 - 
ครัง้ที่ 30 / Q3 2563 0.1108 - 
ครัง้ที่ 31 / Q4 2563 0.0800 - 
ครัง้ที่ 32 / Q1 2564 0.0700 - 
ครัง้ที่ 33 / Q2 2564 0.0600 - 
ครัง้ที่ 34 / Q3 2564 0.0769 - 
ครัง้ที่ 35 / Q4 2564 - 0.0876 

 
8. โครงสร้างการจัดการ 
8.1 บริษัทจัดการ  

8.1.1 ชือ่ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซด์ 
ช่ือ : บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กสกิรไทย จ ำกดั 
ที่อยู ่ : 400/22 อำคำรธนำคำรกสิกรไทย ชัน้ 6 และชัน้ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมแสนใน เขตพญำไท  

กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ : 026733888 
โทรสำร : 026733988 
อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com 
เว็บไซต ์ : https://.kasikornasset.com 
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8.1.2 โครงสร้างการถอืหุ้น  
ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้ในสดัสว่น รอ้ยละ 99.91 

หมายเหต ุ: ขอ้มูล ณ วนัที ่10 พฤศจิกายน 2564 
 

8.1.3 โครงสร้างการจัดการ 

 
หมายเหต ุ: ขอ้มูล ณ วนัที ่1 ตลุาคม 2564 

 
8.1.4 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 
ในกำรจดักำรกองทนุรวม บริษัทจดักำรมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบในกำรด ำเนินกำรและบริหำรกองทนุรวมให้

เป็นไปตำมที่กฎหมำยหลกัทรพัย ์รวมถึงหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้
1. กำรบรหิำรกองทนุรวม 
1.1 จัดกำรกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นโครงกำรที่ไดร้บัอนุมตัิจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร  ก.ล.ต. 

และขอ้ผกูพนัระหว่ำงบริษัทจดักำรและผูถื้อหน่วยลงทนุ ตลอดจนปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมบทบญัญัติในมำตรำ 
125 และขอ้ก ำหนดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งแห่งพระรำชบัญญัติหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
อยำ่งเครง่ครดั 

1.2 จัดใหม้ีขอ้ผูกพันระหว่ำงผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำร สญัญำแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และหนังสือ 
ชีช้วนโดยมีสำระส ำคัญไม่ต่ำงจำกร่ำงขอ้ผูกพัน  ร่ำงสญัญำ และร่ำงหนังสือชีช้วน ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
จำกส ำนกังำน 

1.3 จดัสง่ แจกจ่ำย และจดัใหม้ีหนงัสือชีช้วนที่เป็นปัจจุบนัและรำยละเอียดของโครงกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้
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(ก.) ก่อนกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่อประชำชนใหบ้ริษัทจดักำรจดัสง่หนงัสือชีช้วนให้
ส  ำนกังำนไมน่อ้ยกวำ่ 1 วนัท ำกำรก่อนกำรเริม่จดัสง่หรอืแจกจ่ำยหนงัสอืชีช้วนใหแ้ก่ประชำชน และ
ใหจ้ดัสง่เอกสำรดงักลำ่วผำ่นระบบรบัและเผยแพรข่อ้มลูหนงัสือชีช้วนและกำรรำยงำนของกองทนุ
รวม  (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของส ำนักงำนด้วย  และหำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงขอ้มูลดังกล่ำว ใหบ้ริษัทด ำเนินกำรใหข้อ้มูลที่จัดส่งนั้นมีขอ้มูลที่เป็นปัจจุบันโดย 
ไมช่กัชำ้และใหก้ระท ำผำ่นระบบงำนขำ้งตน้ดว้ย 

(ข.) ในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน  บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้องจัดให้มีกำรแจกจ่ำยข้อมูลที่เป็น
สำระส ำคญัเก่ียวกับหน่วยลงทุน และกองทุนรวมใหแ้ก่ผูล้งทุนอย่ำงเพียงพอส ำหรบัขอ้มูลที่เป็น
รำยละเอียดโครงกำร ใหบ้รษัิทเตรยีมไวเ้พื่อใหผู้ล้งทนุตรวจดหูรอืรอ้งขอได ้ทัง้นี ้ขอ้มลูดงักลำ่วตอ้ง
เป็นปัจจบุนั 

(ค.) เมื่อระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนสิน้สุดลงแลว้  บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีหนังสือชี ้ชวน
ส่วนขอ้มูลโครงกำรไว้ ณ ที่ท ำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร เพื่อใหป้ระชำชนสำมำรถตรวจดูได ้
และจดัส ำเนำใหเ้มื่อผูถื้อหน่วยลงทนุรอ้งขอ ในกรณีที่หน่วยลงทนุของกองทุนรวมเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หำกมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรบริษัทจดักำรจะ
ด ำเนินกำรแจง้กำรแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่ำวให้ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทรำบโดยไม่ชักชำ้ 
และไม่เกิน 10 วันท ำ กำรนับตั้งแต่วันถัดจำกวันที่ได้รบัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนให้แก้ไข
เพิ่มเติมโครงกำรหรอืวนัที่ไดม้ีมติใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรแลว้แตก่รณี ทัง้นี ้จนกวำ่จะเลกิกองทนุรวม 

1.4 ในกรณีที่บรษัิทจดักำรประสงคจ์ะตัง้บริษัทจดัจ ำหนำ่ยหนว่ยลงทนุเป็นผูท้  ำหนำ้ที่ในกำรจดัจ ำหนำ่ยหนว่ย
ลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจดัจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนดงักลำ่วตอ้งไม่มีควำมสมัพนัธ์กบัเจำ้ของ  ผูใ้หเ้ช่ำ  
ผูโ้อนสิทธิกำรเช่ำ และผูใ้หส้ิทธิในอสงัหำริมทรพัย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุนในลกัษณะของกำรเป็นบุคคล
เดียวกนั 

1.5 น ำเงินของกองทนุรวมไปลงทนุในอสงัหำริมทรพัย์ หรอืทรพัยส์นิอื่นรวมทัง้กำรหำผลประโยชน์ กำรซือ้ เช่ำ 
จ ำหน่ำย โอนสิทธิกำรเช่ำ ขำย สั่งโอนและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมปรบัปรุงอสงัหำริมทรพัย์ หรอืทรพัยส์นิอื่น
ที่ลงทนุไว ้ตำมนโยบำย วตัถปุระสงค ์หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข วิธีกำรท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร โดยจะตอ้งเป็นไป
ตำมขอ้ก ำหนดและหลกัเกณฑข์องประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ดว้ย 

1.6 ในกรณีที่ปรำกฎขอ้เท็จจริงแก่บริษัทจัดกำรว่ำมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมใดเกินร้อยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ  ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด  บริษัทจัดกำร 
จะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

1.7 ด ำเนินกำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนเงินทุนของกองทุนรวมตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร  
และ/หรอืด ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

1.8 จัดสรรผลก ำไรของกองทุนรวมเพื่อจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์และวิธี กำร 
ที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร และเป็นไปตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

1.9 จัดใหม้ีกำรประเมินค่ำทรพัยส์ินตำมขอ้ก ำหนดและหลกัเกณฑ์ของประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร  
ก.ล.ต.  
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1.10 จดัใหม้ีกำรประกนัภยัของกองทนุรวมตำมขอ้ก ำหนดและหลกัเกณฑข์องประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
1.11 จัดให้มีกำรตรวจตรำสภำพอสังหำริมทรัพย์ ตำมข้อก ำหนดและหลักเกณฑ์ของประกำศส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
1.12 สง่มอบเอกสำรหลกัฐำนและขอ้มลูตำ่งๆ ที่เก่ียวขอ้งและจ ำเป็นตอ้งใชใ้นกำรประเมินคำ่หรอืสอบทำนกำร

ประเมินคำ่ตำมที่บรษัิทประเมินคำ่ทรพัยส์นิรอ้งขอ รวมถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
(ก.) บริษัทประเมินค่ำทรพัยส์ินหรือบุคคลที่ได้รบัมอบหมำยจำกบริษัทประเมินค่ำทรพัยส์ินในกำร

ส ำรวจอสงัหำรมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมไดม้ำจำกกำรลงทนุเพื่อกำรประเมินคำ่ 
(ข.) ผูดู้แลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูดู้แลผลประโยชนใ์นกำรเข้ำตรวจสภำพ

อสังหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มำจำกกำรลงทุนตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน ์

1.13 จดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุ หำกปรำกฏกรณีผูถื้อหนว่ยลงทนุซึ่งถือหน่วยลงทนุรวมกนัไม่นอ้ยกว่ำ
รอ้ยละ 10 ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดรอ้งขอใหม้ีกำรจดัประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุ 

1.14 เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรหรือ วิธีจดักำรกองทนุรวม ตำมขอ้ก ำหนด เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์ที่
ระบไุวใ้นโครงกำร 

1.15 กระท ำนิติกรรมสญัญำใดๆ ในนำมของกองทนุรวม ซึ่งบรษัิทจดักำรกองทนุรวมมีอ ำนำจกระท ำไดภ้ำยใน
ขอบเขตของกฎหมำย 

1.16 ปฏิบัติกำรอื่นๆ เพื่อใหบ้รรลุซึ่งวตัถุประสงคข์องกองทุนรวมและรกัษำไวซ้ึ่งผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วย
ลงทนุโดยรวมภำยใตข้อบเขต หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของบริษัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้จะตอ้งไม่ขดั
ตอ่กฎหมำยหลกัทรพัย ์และ/หรอืกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

1.17 ด ำเนินกำรเลกิกองทนุรวม ตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร 
 
2. กำรรบัและจ่ำยเงินของกองทนุรวม 
จดัใหม้ีกำรรบัจ่ำยคำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ และ/หรอื เงินตอบแทนอื่นใด ตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร 
 
3. กำรแตง่ตัง้บคุคลที่เก่ียวขอ้งเพื่อกำรจดักำรกองทนุรวม 
3.1 จดัใหม้ีคณะกรรมกำรลงทนุ (ถำ้มี) 
3.2 แตง่ตัง้บคุคลที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพื่อท ำหนำ้ที่ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก.) ผูจ้ดักำรกองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อท ำหนำ้ที่ตดัสนิใจลงทนุหรอืจ ำหนำ่ยไปซึง่อสงัหำรมิทรพัย์
หรอืสทิธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์

(ข.) ผูจ้ัดกำรกองทุนรวมเพื่อท ำหนำ้ที่ตัดสินใจลงทุนหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ินตำมและเพื่อกำร
บรหิำรสภำพคลอ่งของกองทนุรวม 

ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะประกำศรำยช่ือผูจ้ัดกำรกองทุนรวมอสงัหำริมทรพัยข์องบริษัทไวใ้นที่
เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรของบรษัิท 

3.3 แต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนก์องทนุรวม ซึ่งมีคณุสมบตัิตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ว่ำดว้ย
คณุสมบตัิผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัย์ รวมถึงกำรเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนข์อง
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กองทนุรวมและแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ์ื่นแทนตำมเง่ือนไขในกำรเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ก ำหนด
ไวใ้นโครงกำร ทัง้นีโ้ดยไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

3.4 แตง่ตัง้นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ รวมถึงกำรเปลีย่นตวันำยทะเบียนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม และแตง่ตัง้
นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุอื่นที่มีคณุสมบตัิตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดแทน และแจง้กำร
แตง่ตัง้ดงักลำ่วใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบ 

3.5 แต่งตัง้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนที่สำมำรถควบคุมกำรถือหน่วยลงทุนของผูล้งทุนต่ำงดำ้ว  ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง ภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรกให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

3.6 แต่งตัง้บริษัทประเมินค่ำทรพัยส์ิน ทัง้นีบ้ริษัทประเมินค่ำทรพัยส์ินดงักลำ่วนัน้จะตอ้งอยู่ในบญัชีรำยช่ือที่
ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

3.7 แต่งตัง้ผูบ้รหิำรอสงัหำริมทรพัย  ์(ถำ้มี) ทัง้นี ้ผูบ้รหิำรอสงัหำริมทรพัยด์งักลำ่วจะตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหำ้มตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

3.8 แตง่ตัง้ที่ปรกึษำ (ถำ้มี) ที่ท ำหนำ้ที่เป็นท่ีปรกึษำของบรษัิทจดักำร และ/หรอืกองทนุรวม 
3.9 แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม ทัง้นีผู้ส้อบบญัชีดงักลำ่วจะตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม

ตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรือ่งหลกัเกณฑก์ำรใหค้วำมเห็นชอบผูส้อบบญัชี รวมถึงกำร
เปลี่ยนตวัผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม และแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีอื่นที่มีคุณสมบตัิครบถว้นตำมที่ส  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดแทน และแจง้กำรแตง่ตัง้ดงักลำ่วใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 

3.10 แต่งตัง้ผูช้  ำระบญัชีกองทนุรวมเพื่อท ำหนำ้ที่รวบรวม แจกจ่ำยทรพัยส์นิใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุและหนำ้ที่อื่นๆ 
ที่จ ำเป็นเพื่อใหก้ำรช ำระบญัชีเสรจ็สิน้เมื่อยตุิหรอืเลกิกองทนุรวม 

3.11 แต่งตัง้บุคคลอื่นใดเพื่อท ำหนำ้ที่ต่ำงๆ ที่เก่ียวกับกองทนุรวม อำทิเช่น ผูค้วบคมุงำนก่อสรำ้ง ผูเ้ช่ียวชำญ
ตำ่งๆ ผูจ้ดัท ำประมำณกำร ผูต้รวจรบัอำคำร ผูด้แูลรกัษำควำมสะอำดสถำนท่ี ผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง เป็นตน้ 

 
4. กำรด ำเนินกำรอื่นๆ 
4.1 ยื่นค ำขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จำกกำรขำยหน่วยลงทุนของโครงกำรเป็นกองทุนรวม  

ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัปิดกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุ 
4.2 ยื่นค ำขอต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เพื่อขอให้พิจำรณำรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนภำยใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวม 
4.3 ขอรบัใบแทนหลกัฐำนกำรรบัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวมต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

โดยเสียคำ่ธรรมเนียมตำมอตัรำที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ในกรณีที่หลกัฐำนดงักลำ่วสญู
หำยหรอืถกูท ำลำย 

4.4 ด ำเนินกำรแยกทรพัยส์ินของกองทุนรวมไวต้่ำงหำกจำกทรพัยส์ินของบริษัทจัดกำรและน ำทรพัยส์ินของ
กองทนุรวมไปฝำกไวก้บัผูด้แูลผลประโยชนแ์ละ/หรอื บรษัิทศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

4.5 จดัใหม้ีทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร  ก.ล.ต. ประกำศ
ก ำหนด และเก็บรกัษำไวซ้ึง่ทะเบียนของผูถื้อหนว่ยลงทนุ 
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4.6 จัดท ำบัญชีแสดงกำรลงทุนของกองทุนรวมไวโ้ดยถูกตอ้งและจัดท ำรำยงำนกำรลงทุนของกองทุนรวม  
ใหผู้ดู้แลผลประโยชนข์องกองทนุรวมทรำบตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร  ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนด 

4.7 ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิ มลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธิ และมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ใหเ้ป็นไปตำมประกำศ
ว่ำดว้ยหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขและวิธีกำรจัดตัง้และจัดกำรกองทุนรวมอสงัหำริมทรพัย์ หรือหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีกำรท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด 

4.8 แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบในกรณีที่มี เหตุกำรณ์หรือกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ  เกิดขึน้ภำยหลังจำก 
วนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ิน มูลค่ำทรพัยส์ินสทุธิและมูลค่ำหน่วยลงทนุตำมขอ้ (4.7) อนัมีผลกระทบต่อ
ทรพัยส์นิของกองทนุรวมอยำ่งมีนยัส ำคญั 

4.9 จัดท ำงบกำรเงินของกองทุนรวม ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีส ำหรบักิจกำรที่มีธุรกิจเฉพำะดำ้น 
กำรลงทุน ตลอดจนมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี รวมทัง้จดัท ำรำยงำนของกองทุน
รวมทุกสิน้ปีกำรเงินและส่งรำยงำนดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน  
และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้ปีกำรเงิน 

4.10 จัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรประเมินค่ำ และรำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินค่ำพรอ้มดว้ยส ำเนำเอกสำร
หลกัฐำนที่เก่ียวขอ้งใหผู้ด้แูลผลประโยชนโ์ดยพลนัและใหส้  ำนกังำนภำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัรำยงำน
ดงักลำ่ว 

4.11 จดัส่งเอกสำรดงัต่อไปนีใ้หผู้ดู้แลผลประโยชนโ์ดยพลนั  เมื่อมีกำรลงทุนหรือจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรพัยห์รือ
สทิธิกำรเช่ำ 
(ก.) เอกสำรท่ีแสดงกรรมสทิธ์ิหรอืสทิธิครอบครองในอสงัหำรมิทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ เช่ำ รบัโอนสทิธิกำร

เช่ำ หรอืใหส้ทิธิในอสงัหำรมิทรพัย ์แลว้แตก่รณี 
(ข.) สญัญำเป็นหนงัสอืที่แสดงกำรจ ำหนำ่ยอสงัหำรมิทรพัยห์รอืสทิธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์ทัง้นีบ้รษัิท

จดักำรจะมีหนงัสอืแจง้กำรเขำ้ครอบครองอสงัหำรมิทรพัยใ์หแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชน  ์ภำยใน 5 วนัท ำ 
กำรนบัแตว่นัท่ีเขำ้ครอบครองอสงัหำรมิทรพัยด์งักลำ่วดว้ย 

4.12 จดัสง่ส ำเนำสญัญำดงัตอ่ไปนีใ้หผู้ด้แูลผลประโยชน ์
(ก.) สญัญำแต่งตัง้บริษัทประเมินค่ำทรพัยส์ินภำยใน  5 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำสญัญำหรือนับแต่วัน

แต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ในกรณีที่มีกำรแต่งตัง้บริษัทประเมินค่ำทรพัยส์ินก่อนกำรแต่งตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชน ์แลว้แตก่รณี 

(ข.) สญัญำแต่งตัง้ผูบ้ริหำรอสงัหำรมิทรพัย ์(ถำ้มี) และสญัญำแต่งตัง้ที่ปรกึษำ (ถำ้มี) ภำยใน 5 วนัท ำกำร
นบัแตว่นัท ำสญัญำดงักลำ่ว 

4.13 รวบรวม ติดตำม ด ำเนินกำร สั่งใหผู้ม้ีหนำ้ที่ต่ำงๆ ตำมสญัญำแต่งตัง้ อำทิเช่น ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย ์     
ที่ปรกึษำ ผูค้มุงำนก่อสรำ้ง เป็นตน้ จดัเตรยีม จดัสง่ จดัท ำรำยงำนตำ่งๆ และ/หรือด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมที่
ระบุไว้ในสัญญำแต่งตั้ง  และ/หรือ ตำมที่คณะกรรมกำรลงทุน  และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ /หรือ 
ผูม้ีอ  ำนำจตำมกฎหมำยรอ้งขอ 

4.14 จดัสง่หนงัสอืสรุปขอ้มลูที่เป็นสำระส ำคญัเก่ียวกบักำรลงทนุหรอืจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรพัยห์รอืสิทธิกำรเช่ำ
อสงัหำริมทรพัยข์องกองทุนรวมใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและส ำนักงำนภำยใน  15 วนันับแต่วนัที่ลงทุนหรือ
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จ ำหน่ำยอสงัหำริมทรพัยห์รือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัย์นัน้  รวมทั้งจัดใหม้ีข้อมูลที่เป็นสำระส ำคัญ
ดงักลำ่วไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทและส ำนกังำนใหญ่ของผูด้แูลผลประโยชนภ์ำยใน 15 
วันนับแต่วันที่ลงทุนหรือจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรพัยห์รือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรพัย์นัน้  เพื่อให้ผูล้งทุน
สำมำรถตรวจดไูด ้โดยหนงัสือสรุปขอ้มลูจะมีสำระส ำคญัตำมที่ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ก ำหนด 

เมื่อหน่วยลงทนุของกองทุนรวมไดร้บัอนมุตัิใหเ้ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยแลว้ บริษัทจัดกำรกองทนุรวมจะจัดส่งหนงัสือสรุปขอ้มลูที่เป็นสำระส ำคญัตำมวรรคหนึ่งให้
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแทนกำรจัดส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ภำยในวนัท ำกำรถัดจำกวนัซือ้ 
เช่ำ จ ำหน่ำย หรอืโอนสทิธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยข์องกองทนุรวม หรอืภำยในก ำหนดเวลำอื่นตำมที่ตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก ำหนด 

4.15 ด ำเนินกำรขำย / จ ำหนำ่ย / จ่ำย /โอน ทรพัยส์นิบำงสว่นหรอืทัง้หมดของกองทนุรวม ตำมที่เห็นสมควร 
4.16 ปฏิบตัิหนำ้ที่อื่นๆ ตำมกฎหมำยหลกัทรพัยก์ ำหนดใหเ้ป็นหนำ้ที่ของบรษัิทจดักำร 
 
8.1.5 เงือ่นไขการเปลีย่นบริษัทจัดการ 
กองทุนรวมอำจเปลี่ยนบริษัทจัดกำร ได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้และ/หรือ เมื่อไดร้บักำรอนุมัติ

เห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีรำยละเอียด ดงันี ้
กองทนุรวมอำจเปลีย่นบรษิทจัดกัำรได ้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนีแ้ละ/หรอืเมื่อไดร้บักำรอนมุตัิ 

เห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
(1) เมื่อผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมซึง่ถือหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้

แลว้ทัง้หมดมีมติของผูถื้อหน่วยใหเ้ปลีย่นบริษัทจดักำร ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งบอกกลำ่วลว่งหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษร
ใหบ้รษัิทจดักำรทรำบ ไม่นอ้ยกว่ำ 90 วนั หำกสำเหตกุำรเปลี่ยนนัน้มิไดเ้กิดจำกควำมผิดหรือกำรประกอบหนำ้ที่บกพรอ่ง
อย่ำงรำ้ยแรงอนัเกิดจำกบริษัทจัดกำรโดยตรง กองทนุจะตอ้งจ่ำยชดเชยค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรตำมอตัรำที่ระบุไวใ้น
โครงกำรใหก้ับบริษัทจดักำร ตำมจ ำนวนที่ค  ำนวณไดจ้ำกระยะเวลำที่เหลืออยู่ก่อนครบ 5 ปี โดยใชมู้ลค่ำทรพัยืสินสทุธิ  
ที่ไดค้  ำนวณไวข้องเดือนลำ่สดุเป็นฐำนในกำรค ำนวณ 

- เมื่อกองทนุรวมบริหำรไป 1 ปี บริบรูณ ์บริษัทจดักำรมีสิทธิที่จะไดร้บักำรชดเชยเป็นค่ำธรรมเนียมกำร
จดักำรรวมทัง้สิน้ 4 ปี 

- เมื่อกองทนุรวมบริหำรไป 2 ปีบริบูรณ ์บริษัทจดักำรมีสิทธิที่จะไดร้บักำรชดเชยเป็นค่ำธรรมเนียมกำร
จดักำรรวมทัง้สิน้ 3 ปี 

- เมื่อกองทนุรวมบริหำรไป 3 ปีบริบูรณ ์บริษัทจดักำรมีสิทธิที่จะไดร้บักำรชดเชยเป็นค่ำธรรมเนียมกำร
จดักำรรวมทัง้สิน้ 2 ปี 

- เมื่อกองทนุรวมบริหำรไป 4 ปีบริบูรณ ์บริษัทจดักำรมีสิทธิที่จะไดร้บักำรชดเชยเป็นค่ำธรรมเนียมกำร
จดักำรรวมทัง้สิน้ 1 ปี 

- เมื่อกองทุนรวมบริหำรไป 5 ปีบริบรูณ ์กองทนุรวมไม่ตอ้งจ่ำยค่ำชดเชยเป็นค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร
ใหแ้ก่บรษัิทจดักำร  

(2) ในกรณีที่มีกำรเปลีย่นแปลงแกไ้ขนโยบำยในกำรจดักำรโครงกำรตำมมติที่ประชุมผูถื้อหนว่ยลงทนุหรอืมีกำร
แก้ไขประกำศ ค ำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือ กฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง อันจะมีผลให้บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถ
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ด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบัประกำศ ค ำสั่ง ระเบียบ และขอ้บงัคบัดงักลำ่ว ทัง้นี ้เนื่องจำกกำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่วมีผลให้
เป็นกำรเพิ่มภำระหนำ้ที่แก่บรษัิทจดักำร และบรษัิทจดักำรไม่ประสงคจ์ะรบัหนำ้ที่ต่อไป บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำร
ไมร่บัหนำ้ที่ในกำรจดักำรกองทนุรวมตอ่ไป ทัง้นีบ้รษัิทจดักำรจะตอ้งแจง้ตอ่ผูถื้อหนว่ยลงทนุลว่งหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษร
วำ่ไม่ประสงคท์ี่จะรบัหนำ้ที่ต่อไป ทัง้นีผู้ถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งด ำเนินกำรแตง่ตัง้บรษัิทจดักำรรำยใหม่ใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 
90 วนั นบัจำกวนัท่ีไดร้บัแจง้จำกบรษัิทจดักำร 

 (3) ในกรณีผูถื้อหนว่ยมีควำมประสงคห์รอืมีมติเปลี่ยนแปลงนโยบำย วิธีกำรในกำรจดักำร  กำรด ำเนินงำน กำร
บรหิำรจดักำรกองทนุ หรอืมีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสรำ้งกำรถือหนว่ยลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั (กำรเปลีย่นแปลงรำยช่ือผูถื้อ
หน่วยลงทนุ หรอืกำรเปลีย่นแปลงกำรถือหนว่ยลงทนุของผูถื้อหนว่ยลงทนุหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัในอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 5
ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด) หรอืกรณีอื่นใดอนัจะมีผลใหบ้รษัิทจดักำรไม่ประสงคท์ี่จะปฏิบตัิหนำ้ที่
ต่อไป บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรไม่รบัหนำ้ที่ในกำรจดักำรกองทนุรวมต่อไป ทัง้นีบ้ริษัทจดักำรจะตอ้งแจง้ต่อผูถื้อ
หนว่ยลงทนุลว่งหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรวำ่ไมป่ระสงคท์ี่จะรบัหนำ้ที่ตอ่ไป ทัง้นีผู้ถื้อหนว่ยลงทนุจะตอ้งด ำเนินกำรแตง่ตัง้
บรษัิทจดักำรรำยใหมใ่หแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 90 วนั นบัจำกวนัท่ีไดร้บัแจง้จำกบรษัิทจดักำร 

(4) ในกรณีที่บริษัทจดักำรถกูเพิกถอนใบอนญุำตกำรประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทจดักำรกองทนุรวม ซึ่ งมี
ผลใหไ้ม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่บริษัทจดักำรต่อไป บริษัทจดักำรจะยงัคงไดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรอตัรำที่ระบุไวใ้น
โครงกำร จนถึงวนัสดุทำ้ยของกำรปฏิบตัิหนำ้ที่เป็นบรษัิทจดักำร 

 ในกำรเปลี่ยนตัวบริษัทจัดกำรหำกเป็นกรณีที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รบัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ด  ำเนินกำรขอควำมเห็นชอบดังกล่ำวก่อน โดยบริษัทจัดกำรจะปฏิบัติหนำ้ที่ต่อไป จนกว่ำ  
จะมีกำรแตง่ตัง้บริษัทจดักำรรำยใหม่ อยำ่งไรก็ดี หำกเป็นกรณีที่บรษัิทจัดกำรไดท้ ำกำรบอกกลำ่วกำรลำออกจำกกำรเป็น
บริษัทจัดกำรตำมขอ้ (2) หรือขอ้ (3) ขำ้งตน้นีจ้นครบถว้น แต่กองทุนรวมและ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สำมำรถแต่งตัง้
บริษัทจัดกำรอื่นใดมำรบัหนำ้ที่ไดภ้ำยใน 90 วนันบัแต่วนัที่บริษัทจัดกำรไดท้ ำกำรบอกกล่ำวบริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่ 
จะเลกิโครงกำร โดยถือวำ่กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหนว่ยลงทนุทกุรำยแลว้ 
 

8.1.6 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละโครงสร้างพืน้ฐานภายใต้การดูแลของบริษัทจัดการ 
ล าดับ กองทุนรวม ประเภทของทรัพยส์นิ 

1 กองทนุรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนโรงไฟฟำ้ 
อมตะ บี.กรมิ เพำเวอร ์(ABPIF) 

สิทธ์ิในกำรรบัผลประโยชนต์ำมสญัญำโอนผลประโยชนจ์ำกกำร
ประกอบกิจกำรไฟฟำ้กบับริษัท อมตะ บี.กรมิ เพำเวอร ์2 จ ำกดั ซึ่ง
จ ะสิ ้น สุด ใน วันที่  27 กัน ย ำยน  2565 (  ทั้ งนี ้  สัญ ญ ำโอน
ผลประโยชนจ์ำกกำรประกอบกิจกำรไฟฟ้ำกบับรษัิท อมตะ บี.กริม 
เพำเวอร ์1 จ ำกดั ไดส้ิน้สดุแลว้เมื่อ วนัท่ี 16  กนัยำยน 2562 ) 

2 กองทนุรวมสทิธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์
โรงแรมและรสีอรท์ในเครอืเซ็นทำรำ 
(CTARAF) 

สิท ธิกำรเช่ ำที่ ดิ น , สิ่ งปลูกสร้ำงและระบบสำธำรณูป โภค  
(ประเภทโรงแรม) และกรรมสิทธ์ิในเฟอรนิ์เจอรพ์รอ้มอุปกรณ์
เก่ียวเนื่องกบักำรด ำเนินธุรกิจโรงแรม 

3 กองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัยเ์คพเีอ็น 
(KPNPF) 

กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอำคำรส ำนักงำนเคพีเอ็นทำวเวอรร์วมถึง 
ระบบสำธำรณปูโภคพรอ้ม ทัง้สว่นควบและอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง  

4 กองทนุรวมสทิธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 1. สิทธิกำรเช่ำที่ดิน, อำคำรโครงกำร อำคำรโครงกำร เมเจอร ์ซีนี



35

 

 

เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์(MJLF) เพล็กซ์ รัช โย ธิน  และอำคำรจอดรถยนต์รวมถึ งงำนระบบ
สำธำรณปูโภคของอำคำรจอดรถยนต ์และกรรมสิทธ์ิในงำนระบบ
สำธำรณปูโภคของโครงกำร 
2. สทิธิกำรเชำ่ที่ดิน, อำคำรโครงกำร เมเจอร ์ซีนเีพลก็ซ ์รงัสติ รวม
พืน้ท่ีจอดรถยนตภ์ำยในอำคำร และกรรมสทิธ์ิในงำนระบบ
สำธำรณปูโภคของโครงกำร 
3. สทิธิกำรเช่ำที่ดิน, พืน้ที่บำงสว่นของอำคำรโครงกำรศนูยก์ำรคำ้
ไลฟ์สไตล ์ซูซูกิ อเวนิว รชัโยธิน รวมทัง้กรรมสิทธ์ิในงำนระบบและ
ทรพัยส์ินอื่นที่เก่ียวเนื่องและจ ำเป็นต่อกำรใช้ประโยชนข์องที่ดิน
และอำคำร สิง่ปลกูสรำ้ง 

หมายเหต ุ: ขอ้มูล ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2564 
 
8.2 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์ 

8.2.1 ชือ่ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร 

ช่ือ : บรษัิท เคพีเอ็น แลนด ์จ ำกดั  
ที่อยู ่ : เลขที ่719 ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศพัท ์ : 027170111 
โทรสำร : 027170875 
 
8.2.2 โครงสร้างผู้ถอืหุ้น   

ล าดับ ผู้ถอืหน่วย จ านวน (หน่วย) ร้อยละ 

1 บรษัิท เคพีเอ็น โฮลดิง้ จ ำกดั 7,999,996.00  100.0 
2 นำยเกษม ณรงคเ์ดช 1.00  0.0 
3 นำยกฤษณ ์ณรงคเ์ดช 1.00  0.0 
4 นำยณพ ณรงคเ์ดช 1.00  0.0 
5 นำยกรณ ์ณรงคเ์ดช 1.00  0.0 

  รวม 8,000,000.00  100.0 
หมายเหต ุ: ขอ้มูล ณ วนัที ่11 พฤษภาคม 2564 

 
8.2.3 สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
(1) ไดร้บัค่ำตอบแทนในกำรท ำหนำ้ที่ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยจ์ำกกองทุนรวม  ตำมสญัญำแต่งตัง้ผูบ้ริหำร

อสงัหำรมิทรพัยท์ี่ท  ำขึน้ระหวำ่งบรษัิทจดักำรกบัผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย์ 
(2) จดัหำผลประโยชนจ์ำกอสงัหำรมิทรพัยข์องกองทนุรวม เช่น จดัหำผูเ้ช่ำใหแ้ก่กองทนุรวม เป็นตน้ 
(3) ปฏิบตัิหนำ้ที่ทั่วไปในกำรบรหิำรและจดักำรอสงัหำรมิทรพัยโ์ดยกำรปฏิบัติหนำ้ที่ดงักลำ่วจะตอ้งสอดคลอ้ง

กบัแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี โครงกำรจดักำรกองทนุรวมและกฎหมำยหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง 
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(4) ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยต์กลงที่จะจัดใหม้ีบุคลำกรเพื่อปฏิบัติงำนประจ ำที่โครงกำร  และดูแล จัดกำร
บริหำรโครงกำรในจ ำนวนที่เหมำะสม เป็นผูม้ีควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในกำรบริหำรอสงัหำริมทรพัยแ์ละ 
มีคุณสมบัติในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เป็นผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยหลักทรัพย์ 
ที่เก่ียวขอ้ง โดยผูบ้ริหำรอสงัหำรมิทรพัยต์กลงรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรจดัใหม้ีบคุลำกร
ดงักลำ่วดว้ยตนเองโดยไมเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวมเพิ่มเติม 

(5) ในกรณีที่ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยว์่ำจำ้งบคุคลใดๆ หรือมอบหมำยงำนไม่ว่ำสว่นหนึ่งสว่นใดเก่ียวกบักำร
ปฏิบตัิหนำ้ที่ผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยต์ำมสญัญำฉบบันีใ้หแ้ก่บคุคลใดๆ ใหเ้ป็นผูด้  ำเนินกำรแทน ซึ่งบคุคล
ดงักลำ่วเป็นบรษัิทในเครอืหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนักบัผูบ้ริหำรอสงัหำรมิทรพัย์ ผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยใ์ห้
ค  ำรบัรองและตกลงที่จะตรวจสอบใหอ้ตัรำค่ำจำ้งหรอืค่ำตอบแทนที่ช ำระใหแ้ก่บคุคลดงักลำ่วเป็นไปตำม
รำคำตลำด 

(6) หนำ้ที่อื่นใดตำมที่ระบไุวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย ์และตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ
ส ำนกังำนคณะกรรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดใหเ้ป็นหนำ้ที่ของผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย ์

 
8.3 ผู้ดูแลผลประโยชน ์

8.3.1 ชือ่ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร 
ช่ือ : บรษัิท ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู ่ : ส ำนกังำนใหญ่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์ : 022991111 
โทรสำร : 022992758 
 
8.3.2 โครงสร้างผู้ถอืหุ้น   

ล าดับ ผู้ถอืหน่วย จ านวน (หน่วย) ร้อยละ 
1.  ING BANK N.V. 22,190,033,791 23.02 
2.  บรษัิท ทนุธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 20,416,613,367 21.18 
3.  กระทรวงกำรคลงั 11,364,282,005 11.79 
4.  กองทนุรวม วำยภุกัษ์หนึง่ โดยบลจ.กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 5,031,347,008 5.22 
5.  กองทนุรวม วำยภุกัษ์หนึง่ โดยบลจ.เอ็มเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) 5,031,347,007 5.22 
6.  บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกดั 2,930,362,907 3.04 
7.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE c) NOMINEES LIMITED 1,969,887,203 2.04 
8.  กองทนุเปิด บวัหลวงทศพล 923,116,300 0.96 
9.  MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK 735,950,000 0.76 

10.  นำงสมพร จงึรุง่เรอืงกิจ 698,954,247 0.72 
หมายเหต ุ:  ขอ้มูล ณ วนัที ่30 เมษายน 2564 
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8.3.3 สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
(1) ไดร้บัค่ำตอบแทนจำกกำรท ำหนำ้ที่เป็นผูด้แูลผลประโยชนต์ำมอตัรำที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูดู้แล 

ผลประโยชนท์ี่ท  ำขึน้กบับรษัิทจดักำร 
(2) ดูแลให้บริษัทจัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมบทบัญญัติในมำตรำ  125 และข้อก ำหนดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งแห่ง

พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และขอ้ก ำหนดของโครงกำรจดักำรกองทนุรวม
ที่ไดร้บัอนมุตัิ ตลอดจนขอ้ผกูพนัท่ีท ำไวก้บัผูถื้อหนว่ยลงทนุโดยเครง่ครดัหำกบริษัทจดักำรมิไดป้ฏิบตัิตำม
ใหแ้จง้บรษัิทจดักำรโดยทนัที 

ในกรณีที่บริษัทจัดกำรกระท ำกำรจนก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่กองทุนรวม  หรือไม่ปฏิบัติตำม
หน้ำที่ตำมมำตรำ  125 และข้อก ำหนดอื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะท ำรำยงำนเก่ียวกับเรื่องดังกล่ำวโดยละเอียดและส่งให้
ส  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 5 วนันบัตัง้แต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชนรู์ห้รือมีเหตุอันควรท่ีจะรูถ้ึง
เหตกุำรณด์งักลำ่ว   

(3) ด ำเนินกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้รษัิทจดักำรปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ของตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่ำสินไหมทดแทน 
ควำมเสียหำยจำกบริษัทจดักำร ทัง้นี ้เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเมื่อไดร้บัค ำสั่งจำก
ส ำนกังำน คณะกรรมกำร ก.ล.ต  

(4) ด ำเนินกำรตรวจตรำอสงัหำรมิทรพัยข์องกองทนุใหแ้ลว้เสรจ็ตำมก ำหนดเวลำดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก.) ภำยใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัแจง้กำรเขำ้ครอบครองอสงัหำรมิทรพัยจ์ำกบรษัิทจดักำร  
(ข.) ทกุหนึ่งปีนบัแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชนต์รวจตรำครัง้ก่อนแลว้เสร็จ  ทัง้นี ้ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดจำกกำร

ตรวจสอบ ทรพัยส์นิจะถือเป็นคำ่ใชจ้่ำยของกองทนุรวม   
(5) บนัทกึสภำพอสงัหำริมทรพัยท์ี่ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดต้รวจตรำใหถ้กูตอ้งและครบถว้นตำมควำมเป็นจริงให ้

แลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีเริม่ด  ำเนินกำรตรวจตรำสภำพอสงัหำรมิทรพัยน์ัน้  
(6) แจง้ใหบ้ริษัทจัดกำรทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำร นับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชนพ์บว่ำอสงัหำริมทรพัยข์อง

กองทนุรวมช ำรุดบกพรอ่งอยำ่งเป็นนยัส ำคญั 
(7) แจง้ใหบ้ริษัทจัดกำรจัดใหม้ีกำรประเมินค่ำใหม่โดยพลนั  เมื่อผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นว่ำมีเหตุกำรณ์หรือ

เปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึน้ อนัมีผลกระทบต่อมลูค่ำอสงัหำริมทรัพยห์รือมลูค่ำสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัย์
ของกองทนุรวมอยำ่งมีนยัส ำคญั 

(8) ตรวจสอบกำรลงทนุหรอืจ ำหนำ่ยอสงัหำรมิทรพัยห์รอืสทิธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยข์องกองทนุรวมใหเ้ป็นไป
ตำมโครงกำรและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

(9) จดัท ำบญัชีและรบัรองควำมถกูตอ้งของทรพัยส์นิของกองทนุรวมที่รบัฝำกไวร้วมทัง้จดัท ำบญัชีแสดงกำรรบั
จ่ำยทรพัยส์นิของกองทนุรวม 

(10) รบัรองว่ำกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ิน มูลค่ำทรพัยส์ินสทุธิ และมูลค่ำหน่วยลงทนุของกองทุนรวมถูกตอ้ง
และเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำร  ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด โดยผูดู้แลผลประโยชน์
สำมำรถใชข้อ้มูลที่ไดร้บัจำกบริษัทจัดกำร ซึ่งอำจเป็นขอ้มลูจำกรำยงำนท่ีบริษัทจัดกำรจดัท ำและไดร้บัรอง
รำยงำนดังกล่ำวเอง หรือที่บริษัทจัดกำรได้รบัจำกผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย์ที่บริษัทจัดกำรว่ำจ้ำงและ
ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยไ์ดล้งนำมรบัรองควำมถูกตอ้งของรำยงำนดังกล่ำวมำใชป้ระกอบกำรค ำนวณ
มลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธิได ้
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(11) ใหค้วำมเห็นเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของกองทนุรวมในรำยงำนของกองทนุรวม 
(12) มีสทิธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบอ่ืนตำมที่ก ำหนดในสญัญำแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์
(13) ปฏิบตัิหนำ้ที่อื่นตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ ก ำหนดใหเ้ป็น

หนำ้ที่ของผูด้แูลผลประโยชน ์
 

8.4 คณะกรรมการลงทุน  
8.4.1 รายชือ่คณะอนุกรรมการธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละโครงสร้างพืน้ฐาน 
- นำยสรุเดช เกียรติธนำกร    - นำยวิทวสั อจัฉรยิวนิช 
- นำยมงคล ไมง้ำม    - นำยพรสทิธ์ิ ก่อเลศิรศัมี 
- นำงสำวปทิตตำ ศิรสิขุส  ำรำญ   - นำงสำววรำภรณ ์อำษำพร 
- นำงสำวชนำทิพย ์รุง่คณุำนนท ์   - นำยดิเรก เลศิปัญญำวิเศษกลุ 
- นำยพีรภทัร ฝอยทอง 
 
8.4.2 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบคณะกรรมการลงทุน 
(1) พิจำรณำ ตดัสินใจ ลงทนุ ซือ้ เช่ำ เช่ำช่วง ใหเ้ช่ำ ใหเ้ช่ำช่วง จ ำหน่ำย โอน หรอืรบัโอนซึ่งอสงัหำริมทรพัย์

หรอืสทิธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์
(2) พิจำรณำอนุมัติกำรบ ำรุงรกัษำใหญ่และกำรเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมทรพัยส์ินของกองทุนรวม  ซึ่งมี

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบ ำรุงรกัษำเกินกว่ำที่กองทุนรวมและผูเ้ช่ำช่วงตกลงกันไวใ้นสญัญำเช่ำช่วงทรพัยส์ินที่
กองทนุรวมเขำ้ลงทนุครัง้แรกระหวำ่งกองทนุรวมและผูเ้ช่ำช่วง 

(3) ด ำเนินกำรอื่นใดตำมมติของผูถื้อหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้จะตอ้งไมข่ดักบัประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และกฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ที่มี
อยูแ่ลว้และที่จะมีขึน้ในภำยหนำ้ 

(4) กรรมกำรลงทนุทกุท่ำนจะตอ้งเก็บรกัษำขอ้มลูจำกกำรประชมุเป็นควำมลบั และไม่น ำไปเปิดเผยใหบ้คุคล
ใดๆ ทรำบ และ /หรือใชเ้พื่อประโยชนอ์ย่ำงอื่นที่มิใช่ประโยชนข์องกองทนุเวน้แตจ่ะมีกฎหมำยก ำหนดโดย
ชดัแจง้ใหเ้ปิดเผย หรอืขอ้มลูดงักลำ่วเป็นขอ้มลูที่ไดถ้กูเปิดเผยใหผู้ล้งทนุทั่วไปทรำบแลว้ 

(5) คณะอนกุรรมกำรธุรกิจอสงัหำรมิทรพัยแ์ละโครงสรำ้งพืน้ฐำนจะตอ้ง พิจำรณำ ตดัสินใจ ในเรือ่งใดๆ ดว้ย
ควำมโปรง่ใส สจุรติ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของกำรปฏิบตัิตำมโครงกำรและกฎหมำยตำ่งๆ ที่เก่ียวขอ้งทัง้ที่มี
อยูแ่ลว้และจะมีขึน้ในภำยหนำ้ โดยค ำนงึถึงประโยชนข์องกองทนุรวมเป็นส ำคญั 

(6) คณะอนกุรรมกำรธุรกิจอสงัหำรมิทรพัยแ์ละโครงสรำ้งพืน้ฐำนไม่มีสว่นรว่มในกำรด ำเนินกำรประจ ำวนัของ
กองทุนรวม (เช่น สั่งซือ้ขำยตรำสำร ฝำกเงิน ฯลฯ) และไม่มีสิทธิได้รบัค่ำตอบแทนจำกกำรท ำหน้ำที่
คณะอนุกรรมกำรธุรกิจอสังหำริมทรพัย์และโครงสรำ้งพืน้ฐำนของกองทุนรวม เวน้แต่ค่ำเบีย้ประชุม
กรรมกำรลงทุน โดยมีสิทธิไดร้บัตำมที่ไดร้บัอนุมตัิจำกบริษัทจัดกำร และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน 
เฉพำะในกรณีที่จดัใหม้ีกำรประชมุหรอืในจ ำนวนอื่นใดตำมมติของผูถื้อหนว่ยลงทนุ 
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8.5 ผู้สอบบัญชี นายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทประเมินค่าทรัพยส์ิน และทีป่รึกษากองทุน 
8.5.1 ผู้สอบบัญชี   
ช่ือ : บรษัิท แกรนท ์ธอนตนั จ ำกดั  
ที่อยู ่ : เลขที่ 87/1 ชัน้ 18 อำคำรแคปปิตอล ทำวเวอร ์ออล ซีซั่น  ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 

     กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์ : 026251888 
 
8.5.2 นายทะเบียนหน่วยลงทุน    
ช่ือ : ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ที่อยู ่ : สว่นบรกิำรนำยทะเบียนและปฏิบตัิกำรบญัชีทรพัยส์ิน ฝ่ำยบรกิำรธุรกิจหลกัทรพัย ์ชัน้ 19 เลขที่ 1    

  ซอยรำษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนรำษฎรบ์รูณะ แขวงรำษฎรบ์รูณะ เขตรำษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศพัท ์ : 028888822 
 
8.5.3 บริษัทประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน    
ช่ือ : บรษัิท ไนทแ์ฟรงค ์ชำรเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ที่อยู ่ : 33/4 อำคำรเดอะไนน ์ทำวเวอร ์แกรนด ์พระรำม 9 ทำวเวอรเ์อ ชัน้ 31 หอ้งเลขที่ ทีเอ็นเอ 01-04 

ถนนพระรำม 9 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310  
โทรศพัท ์ : 026438223 
 
8.5.4 บริษัททีป่รึกษากฎหมาย  
ช่ือ : บรษัิท ชรนิทร ์แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ำกดั 
ที่อยู ่ : 57 อำคำรปำรค์เวนเชอร ์ชัน้ 16 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์ : 021082344 
 

9.การก ากับดูแลกิจการ 
9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมกำรบรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กสกิรไทย จ ำกดั ("คณะกรรมกำรบรษัิท") ตระหนกัดีวำ่กำรด ำเนนิ
ธุรกิจจัดกำรลงทุนจะประสบควำมส ำเร็จได้ก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับควำมไว้วำงใจและควำมเช่ือมั่นจำกประชำชน 
คณะกรรมกำรบรษัิทมั่นใจเป็นอย่ำงยิ่งว่ำกระบวนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีจะยกระดบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทอยำ่ง
ยั่งยืน และเป็นหวัใจส ำคญัที่น  ำไปสู่ควำมส ำเร็จและบรรลเุป้ำหมำยที่ส  ำคญัของบรษัิท อนัไดแ้ก่ กำรเพิ่มควำมพึงพอใจ
สงูสดุของลกูคำ้และกำรเพิ่มมูลค่ำสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยยึดมั่นนโยบำยในกำรด ำเนินกำรจัดกำรลงทุนอย่ำงเป็นอิ สระ 
และเพื่อผลประโยชนข์องผูล้งทุนเป็นส ำคัญก่อนผลประโยชนข์องบริษัท พนักงำน และผูถื้อหุน้ของบริษัท ดว้ยมีกำร
ก ำหนดมำตรกำรปอ้งกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และเนน้ควำมโปรง่ใส โดยยึดแนวปฏิบตัิในกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ของบรษัิท ไดจ้ดัใหม้ีโครงสรำ้งที่เอือ้ตอ่กำรท ำใหเ้ป้ำหมำยขำ้งตน้บรรลผุล ขณะเดียวกนัจะชว่ยท ำใหม้ั่นใจไดว้ำ่ธุรกิจและ
กิจกรรมใดๆ ของบรษัิทสำมำรถแขง่ขนัไดด้ี ภำยใตก้ำรด ำเนินกำรอยำ่งมีจรรยำบรรณ และเป็นไปตำมกฎหมำย 
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ในฐำนะที่บริษัทเป็นบริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนชัน้น ำของประเทศไทย คณะกรรมกำรบริษัทยึดมั่นในกำร
ปฏิบตัิตำมคณุลกัษณะหลกัของกระบวนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี อนัประกอบดว้ย 

- ควำมรบัผิดชอบตอ่ผลประโยชนข์องลกูคำ้เหนือผลประโยชนอ์ื่นใด 
- ควำมซื่อสตัย ์
- ควำมโปรง่ใส 
- ควำมเป็นอิสระ 
- ควำมรบัผิดรบัชอบ 
- ควำมรบัผิดชอบตอ่ภำระหนำ้ที่ 
- ควำมเป็นธรรม 
- ควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
หลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรของบริษัทนี ้สะทอ้นถึงคุณค่ำ แนวปฏิบตัิ และทิศทำงที่ใชป้ฏิบตัิภำยในของบริษัท

ตำมที่ได้ก ำหนดและได้รบัอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท ทั้งนีบ้ริษัทยังได้ปลูกฝังผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ              
ใหม้ีจิตส ำนกึในจรรยำบรรณ และยดึมั่นควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลตนเอง 

นอกจำกนีบ้ริษัทยึดถือหลกัในกำรมีบทบำทส ำคญัอันเป็นกลไกสนับสนุน ส่งเสริมใหบ้ริษัทจดทะเบียนและ
บรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัยม์ีกำรบรหิำรจดักำรท่ีดีตำมหลกัก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยกำรท่ีบรษัิทในฐำนะผูแ้ทนกองทนุใชส้ทิธิ
ออกเสยีงในกำรประชมุผูถื้อหุน้ในนำมของกองทนุ (Proxy voting) เพื่อรกัษำผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุ 
 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย    

คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถที่ เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
องคก์ร เพื่อช่วยปฏิบตัิงำนในกำรศึกษำและกลั่นกรองเรื่องส ำคญัที่ตอ้งกำรกำรดแูลอย่ำงใกลชิ้ดและเสนอควำมเห็นต่อ
คณะกรรมกำรบรษัิท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีอ ำนำจและหนำ้ที่ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ทบทวนและสอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในท่ีเสนอโดยตรงจำกหนว่ยงำนตรวจสอบภำยในของบรษัิท   
(2) ก ำกบัดแูลหนว่ยงำนก ำกบักำรปฏิบตัิงำนและหนว่ยงำนตรวจสอบภำยในของบรษัิท 
(3) รบัแจง้ขอ้เท็จจรงิจำกผูส้อบบญัชีบรษัิทเก่ียวกบัพฤติกำรณอ์นัควรสงสยัวำ่ กรรมกำร หรอืบุคคลซึง่รบัผิดชอบใน

กำรด ำเนินงำนของบรษัิทไดก้ระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 281/2 วรรคสอง  มำตรำ 305 มำตรำ 306  มำตรำ 308  
มำตรำ 309  มำตรำ 310  มำตรำ 311  มำตรำ 312  มำตรำ 313 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
พ.ศ.2535  เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบและรำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหแ้ก่ส  ำนกังำนก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์และผูส้อบบัญชีบริษัททรำบภำยใน 30 วันนบัแต่วันที่ไดร้บัแจ้งจำกผูส้อบบัญชีบริษัท 
(มำตรำ 89/25)   

(4) ปฏิบตัิหนำ้ที่อื่นใดตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
(5) ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ดงักลำ่วขำ้งตน้ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 
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คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร มีอ  ำนำจและหนำ้ที่ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบเพื่อก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ

พิจำรณำในเรื่องกำรบรหิำรควำมเสี่ยงโดยรวม โดยครอบคลมุควำมเสี่ยงดำ้นตำ่งๆที่เก่ียวขอ้ง อำทิ  ควำมเสี่ยง
ดำ้นเครดิต ควำมเสี่ยงดำ้นกลยุทธ์ ควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคล่อง ควำมเสี่ยงดำ้นกำรปฏิบัติกำร  ควำมเสี่ยง 
ดำ้นช่ือเสยีง และ/หรอืควำมเสีย่งอื่นๆท่ีมีนยัส ำคญั   

(2) ก ำหนดกลยุทธโ์ครงสรำ้งองคก์ร และทรพัยำกรที่ใชใ้นกำรบริหำรควำมเสี่ยง ใหส้อดคลอ้งกับนโยบำยบริหำร
ควำมเสี่ยงของบมจ. ธนำคำรกสิกรไทย โดยสำมำรถวิเครำะห์ ประเมิน วัดผลและติดตำมกระบวนกำร  
กำรบรหิำรควำมเสีย่งไดอ้ยำ่งมีประสทิธิผล 

(3) ก ำกบัดแูล ทบทวน และใหข้อ้เสนอแนะตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเก่ียวกบันโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง วิธีปฎิบตัิ
ที่ เป็นมำตรฐำน กลยุทธ์ และกำรวัดควำมเสี่ยงโดยรวม เพื่อให้มั่ นใจได้ว่ำ กลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยง  
ไดน้ ำไปปฏิบตัิอยำ่งเหมำะสม 

(4) ส ำหรบักำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นกำรลงทนุเพื่อกองทนุภำยใตก้ำรบรหิำรจดักำร คณะกรรมกำรฯ มีหนำ้ที่อนมุตัิ
กรอบควำมเสีย่ง (Risk Framework) และขอบเขตควำมเสีย่งที่ก ำหนด (Risk Limit) ใหม้ิติตำ่งๆ ที่มีควำมส ำคญั 

(5) พิจำรณำเรื่องอื่นใดที่จ  ำเป็นและเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมที่ไดร้บัมอบหมำย จำกคณะกรรมกำร
บรษัิท นอกเหนือจำกที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ (1) ถึง (4) 

 
9.3 การประชุมของผู้จัดการกองทุน     

9.3.1 การเรียกประชุม   
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรลงทุน  ให้กรรมกำรลงทุนคนใดคนหนึ่งเรียกประชุมคณะกรรมกำรลงทุนเพื่อ

พิจำรณำและลงมติตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร  โดยบริษัทจัดกำรจะส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุถึง  
วัน  เวลำ  สถำนที่  และวำระของกำรประชุม  โดยทำงจดหมำย  หรือโทรสำรหรือทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส  ์ 
ตำมควรแก่กรณี ใหแ้ก่กรรมกำรลงทนุทกุทำ่นทรำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัประชมุ เวน้แตก่รณีฉกุเฉินไม่
จ ำเป็นตอ้งสง่หนงัสือเชิญประชุม ในกรณีที่ไม่มีกำรส่งหนงัสือเชิญประชุม หำกกรรมกำรลงทนุไดเ้ขำ้รว่มในกำรประชุม
แลว้ ใหถื้อวำ่กรรมกำรลงทนุทำ่นดงักลำ่วสละสทิธิในกำรไดร้บัหนงัสอืเชิญประชมุ 

 
9.3.2 ก าหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน 
คณะกรรมกำรลงทนุจะจดัใหม้ีกำรประชมุอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
 
9.3.3 องค์ประชุม 
ในกำรประชุมของคณะกรรมกำรลงทุนจะตอ้งประกอบไปดว้ยกรรมกำรจ ำนวนเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน

กรรมกำรลงทนุทัง้หมดเขำ้รว่มประชมุ ทัง้นี ้โดยมีตวัแทนของบริษัทจดักำรซึ่งไดร้บัควำมเห็นชอบเป็นผูจ้ัดกำรกองทนุรวม
อสงัหำริมทรพัย ์จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่กึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดที่เขำ้รว่มประชุม  จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ทัง้นี ้
ในกำรประชุมนัน้อำจเป็นในลกัษณะกำรนั่งประชุมรวมกนั หรอืกำรประชุมทำงโทรศพัท ์(Telephone Conference) ก็ได ้
โดยคณะกรรมกำรลงทนุของกองทนุรวมจะด ำเนินกำรตำมมติโดยเสยีงขำ้งมำกของคณะกรรมกำรลงทนุของกองทนุรวมที่
เขำ้รว่มประชุม ทัง้นี ้กรรมกำร 1 คนมีสิทธิออกเสียง 1 เสียง และกรรมกำรผูม้ีสว่นไดส้่วนเสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออก
เสยีงในเรือ่งนัน้ 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
 

 

9.3.4 มติทีป่ระชุม 
(ก.) กรณีจดัใหม้ีกำรประชมุ 
ในกำรพิจำรณำลงมตใิดๆ จะตอ้งไดร้บัมติเสยีงขำ้งมำกซึง่คิดจำกจ ำนวนกรรมกำรลงทนุท่ีเขำ้ประชมุ ถำ้คะแนน

เสยีงเทำ่กนัใหป้ระธำนในที่ประชมุมีสทิธิออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้ำด 
(ข.) กรณีไมจ่ดัใหม้ีกำรประชมุ 
คณะกรรมกำรลงทนุอำจลงมติโดยกำรเวียนลงนำมในมติที่ท  ำขึน้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรโดยมติดงักลำ่วจะตอ้งมี

กรรมกำรลงนำมรบัทรำบ และ /หรือใหค้วำมเห็นชอบรวมกนัเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของกรรมกำรลงทนุทัง้หมด  โดยมติดงักลำ่ว
อำจลงนำมแยกกนัในมติฉบบัจริงของกรรมกำรแต่ละท่ำน  หรือลงนำมรว่มกันโดยกรรมกำรทุกท่ำนในมติฉบบัจริงฉบบั
เดียวกนั 

ทัง้นี ้กรรมกำรสำมำรถจัดส่งมติที่ไดล้งนำมแลว้มำยังบริษัทจัดกำรทำงโทรสำร  ซึ่งบริษัทจัดกำรจะถือเอำ
ประโยชนจ์ำกส ำเนำมติที่ลงลำยมือช่ือโดยกรรมกำรซึง่สง่ทำงโทรสำรถึงบริษัทจดักำรเป็นกำรลงมติที่มีผลสมบรูณใ์นทนัที 
โดยกรรมกำรที่น  ำส่งมติทำงโทรสำรดงักล่ำวจะตอ้งน ำสง่ตน้ฉบบัของมติใหบ้ริษัทจัดกำรต่อไปเพื่อบริษัทจดักำรจะเก็บ
รกัษำตน้ฉบบัของมติที่ไดร้บัมำไวเ้ป็นหลกัฐำนที่บรษัิทจดักำร ถำ้คะแนนเสียงเทำ่กนัใหป้ระธำนกรรมกำรมีสิทธิออกเสยีง
เพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้ำด 

อย่ำงไรก็ดี ในกำรพิจำรณำลงมติของคณะกรรมกำรลงทนุทกุครั้ง ใหก้รรมกำรลงทนุซึ่งมีสว่นไดเ้สียในเรื่องใด  
ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

ทัง้นี ้หำกมติเสียงขำ้งมำกดงักล่ำวหรือกำรด ำเนินกำรตำมมติดงักล่ำวอำจเป็นกำรขัดต่อกฎหมำย ระเบียบ  
ขอ้บงัคบัตลอดจนค ำสั่งใดๆ ตำมที่หน่วยงำนที่มีอ  ำนำจตำมกฎหมำยประกำศก ำหนด และ  /หรือ จรรยำบรรณ หรอืเป็น
เหตใุหบ้รษัิทจดักำรอำจเสือ่มเสียช่ือเสียงหรือเกิดควำมเสียหำยหรอืขดัหรอืแยง้กบัผลประโยชนข์องกองทนุรวมหรอืผูถื้อ
หน่วยลงทุนกรรมกำรซึ่งเป็นตวัแทนของบริษัทจัดกำรมีสิทธิใชส้ิทธิยบัยัง้พิเศษ  (veto right) โดยแจง้ใหค้ณะกรรมกำร
ลงทนุทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และใหถื้อว่ำมติดงักลำ่วไม่มีผลผูกพนักบับริษัทจดักำร และคณะกรรมกำรลงทนุตอ้ง
พิจำรณำแกไ้ขมติดงักลำ่วโดยพลนั 

 
 9.3.5 ประธานทีป่ระชุม 
บรษัิทจดักำรแตง่ตัง้กรรมกำรรำยใดรำยหนึง่ซึง่เป็นตวัแทนของบรษัิทจดักำรท ำหนำ้ที่เป็นประธำนกรรมกำร และ

เป็นประธำนในที่ประชุม ประธำนในที่ประชุมมีอ ำนำจและหนำ้ที่ในกำรด ำเนินกำรประชุมใหเ้ป็นไปโดยเรียบรอ้ย  และ
ถกูตอ้งตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร 

 
9.3.6 ธุรกรรมทีส่ าคัญของกองทุนรวมในรอบปีบัญชีทีผ่่านมา  
กองทนุรวมไมม่ีธุรกรรมที่ส  ำคญัในรอบปีบญัชีที่ผำ่นมำ 
 

9.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน      
บรษัิทจดักำรไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรปอ้งปรำมกำรใชข้อ้มลูภำยในของกองทนุ โดยกำรจดัใหม้ีระบบ Chinese 

wall เพื่อปอ้งกนักำรรั่วไหลของขอ้มลูลกูคำ้ โดยมีกำรก ำหนดรำยช่ือบคุคลท่ีสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูภำยในของกองทนุ มีกำร
ควบคุมและตรวจสอบกำรติดต่อสื่อสำรของกลุ่มบุคคลดงักล่ำว รวมถึงจัดใหม้ีพืน้ที่ปฏิบตัิงำนแยกต่ำงหำกซึ่งมีระบบ
ควบคมุมิใหบ้คุคลที่ไมม่ีหนำ้ที่เก่ียวขอ้งผำ่นเขำ้ออกได ้
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บริษัทจัดกำรมีกำรก ำหนดระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องพนกังำนและบุคคลที่เก่ียวขอ้ง  
ซึง่มีผลใชบ้งัคบักบักรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทกุระดบัชัน้ หำกบริษัทจดักำรพบว่ำกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืพนกังำน
มีกำรน ำขอ้มลูภำยในไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตน บรษัิทจดักำรจะลงโทษทำงวินยัขัน้รุนแรง 

 
9.5 การพจิารณาตัดสินใจลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนรวม   

กองทุนรวมมีนโยบำยลงทุนในอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อก่อใหเ้กิดรำยไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผูถื้อ
หน่วยตำมที่กฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละ/หรือกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวขอ้งก ำหนดซึ่งตอ้งผ่ำนกำรตรวจสอบหรือสอบทำน        
(กำรท ำ Due diligence) โดยร่วมกับที่ปรึกษำทำงกำรเงินในกำรจัดให้มีกำรวิเครำะห์ข้อมูล เช่น ขอ้มูลดำ้นกำรเงิน 
กฎหมำย และเทคนิคเฉพำะทำง เป็นตน้ และมีควำมเห็นว่ำอสงัหำริมทรพัยท์ี่จะลงทุนนัน้มีควำมเหมำะสมส ำหรบักำร
ลงทุนของผูล้งทุนทั่วไป โดยมีศกัยภำพในกำรสรำ้งผลตอบแทนเพื่อเป็นรำยไดใ้หแ้ก่กองทุนรวมไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง และมี
เอกสำรสิทธิหรือเอกสำรสัญญำที่ครบถ้วน ชัดเจน บังคับได้ตำมกฎหมำย และเพียงพอต่อกำรที่กองทุนรวมจะใช้
ด ำเนินกำรหรอืจดัหำผลประโยชนไ์ด ้

ในกรณีที่อสงัหำริมทรพัยท์ี่ลงทุนเป็นสิทธิในกำรรบัประโยชนจ์ำกรำยไดใ้นอนำคตหรือสิทธิตำมสญัญำแบ่ง
รำยได ้ ตอ้งมีกลไกใหก้องทุนรวมสำมำรถเขำ้ตรวจสอบหรือสอบยนัควำมถกูตอ้งครบถว้นของสว่นแบ่งรำยไดท้ี่กองทุน
รวมจะไดร้บัตำมขอ้ตกลง ตลอดจนจดัสง่รำยงำนหรือขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งเพื่อใชใ้นกำรติดตำมและตรวจสอบควำมถกูตอ้ง
ครบถว้นของสว่นแบง่รำยได ้

 
9.6 การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์    

กองทุนรวมมีนโยบำยลงทุนในอสงัหำริมทรพัยห์รือสิทธิกำรเช่ำในอสงัหำริมทรพัย ์ที่ประกอบกิจกำรอำคำร
ส ำนักงำนให้เช่ำ บริษัทจัดกำรได้มีกำรประเมินและวิเครำะหป์ระสบกำรณ์ ช่ือเสียง และผลงำนในอดีต ซึ่ง ผูบ้ริหำร
อสงัหำริมทรพัยจ์ะตอ้งมีประวตัิกำรด ำเนินงำนที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมเช่ียวชำญในกำรบริหำรธุรกิจ มีโครงสรำ้งทำง
กำรเงินที่มีควำมเสี่ยงจำกกำรกูเ้งินในระดบัต ่ำ มีควำมมั่นคงของรำยไดแ้ละกระแสเงินสด และมีกำรด ำเนินธุรกิจดว้ย
ควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

 
9.7 การตดิตามดูแลการปฏิบัตงิานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์  

9.7.1 กองทุนรวมไดม้ีกำรก ำหนดเกณฑก์ำรตรวจสอบหรือสอบทำนควำมถูกตอ้งตำมหนำ้ที่ของผูบ้ริหำร
อสงัหำรมิทรพัยใ์หเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดตำมสญัญำแต่งตัง้ผูบ้ริหำร และหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม 
หลกัเกณฑใ์นกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งของกำรบรหิำรอำคำรส ำนกังำน มีดงัตอ่ไปนี ้
(1) กำรพิจำรณำอนุมตัิประมำณกำรรำยรบัรำยจ่ำยประจ ำปี และประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยในสว่น

กำรปรบัปรุงและซอ่มแซมทรพัยส์นิ 
(2) กำรตรวจสอบประมำณกำรรำยรบัรำยจ่ำยตำมงบประมำณเปรยีบเทียบกบัรำยจ่ำยที่เกิดขึน้จรงิ 

9.7.2 ควำมเห็นผูจ้ดักำรกองทนุส ำหรบักำรบรหิำรจดักำรอสงัหำริมทรพัยข์องกองทนุรวม โดยในรอบปีบญัชี
ที่ผำ่นมำ ในสว่นของคำ่ใชจ้่ำยผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยป์ฏิบตัิงำนเป็นไปตำมแผนงบประมำณประจ ำปี
ที่ไดว้ำงไว ้อยำ่งไรก็ตำมมีปัจจยัภำยนอกบำงปัจจยัที่ไมส่ำมำรถควบคมุและคำดกำรณไ์ด ้ท ำใหส้ง่ผล
กระทบตอ่ประมำณกำรรำยไดไ้มเ่ป็นไปตำมที่กองทนุรวมคำดหวงัไว ้ 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
 

 

9.8 การตดิตามผู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวม 
กองทุนรวมได้มีกำรก ำหนดเกณฑ์กำรตรวจสอบหรือสอบทำนควำมถูกต้องตำมหน้ำที่ของผู้บริหำร

อสงัหำรมิทรพัยใ์หเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดตำมสญัญำแตง่ตัง้ผูบ้รหิำร และหนงัสอืชีช้วนของกองทนุรวม นอกจำกนี ้กองทนุรวม
มีกำรติดตำมควำมถกูตอ้งของรำยไดค้่ำเช่ำและบรกิำรตำมสญัญำ ติดตำมสภำวะของผูเ้ช่ำในแต่ละโครงกำรเป็นประจ ำ
ทกุตน้เดือน ติดตำมประมำณกำรคำ่ใชจ้่ำยเปรยีบเทียบกบัค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จรงิ สุม่ตรวจสอบรำยไดต้ำ่งๆ ท่ีไมม่ีสญัญำ
เช่ำและบริกำร รวมทัง้กำรตรวจสอบสภำพทรพัยส์ินหลกั เครื่องจักรและส่วนควบ และรำยกำรทรพัยส์ินอื่นๆ ประจ ำปี  
ซึง่รำยกำรดงักลำ่วจะตอ้งถกูตอ้งและตรงกบัรำยกำรทรพัยส์นิของกองทนุรวม 

 
9.9 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ 

บริษัทจดักำรมีสิทธ์ิไดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรกองทนุรวม ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1 ต่อปีของมลูคำ่ทรพัยส์ิน
สทุธิของกองทนุรวม โดยบริษัทจัดกำรจะค ำนวณและเรียกเก็บจำกกองทนุรวมทุกเดือน โดยใชมู้ลค่ำทรพัยส์ินสทุธิของ
กองทุนรวมในวนัสุดทำ้ยของแต่ละเดือนเป็นฐำนในกำรค ำนวณ  ซึ่งหลกักำรค ำนวณค่ำตอบแทนที่อำ้งอิงจำกมูลค่ำ
ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุรวมนี ้ท ำใหบ้รษัิทจดักำรมีควำมจงูใจในกำรบรหิำรจดักำรอสงัหำรมิทรพัยใ์หเ้กิดประสทิธิภำพ
สูงสุด เพื่อสรำ้งผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผูถื้อหน่วย รวมทั้งเป็นกำรเพิ่มค่ำตอบแทนให้แก่บริษัทจัดกำรไปพรอ้มๆ กัน                   
โดยคำ่ตอบแทนของบรษัิทจดักำรท่ีเรยีกเก็บจรงิ ประจ ำรอบปี 2564 คิดเป็นเงิน 5,697,428 บำท 

 
 

9.10 การเปิดเผยข้อมูล /สารสนเทศต่อผู้ถอืหน่วย 
กองทนุรวมใหค้วำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มลูขำ่วสำรทัง้ขอ้มลูทำงกำรเงินและขอ้มลูที่มิใช่ขอ้มลูทำงกำรเงิน 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ำรเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ รวมถึงสำธำรณชนทั่วไป เป็นไปอย่ำงถกูตอ้ง ครบถว้น 
ทั่วถึง ทนักำรณ ์รวมทัง้สอดคลอ้งกบักฎหมำยขอ้ก ำหนดของทำงกำรและระเบียบตำ่งๆที่เก่ียวขอ้ง โดยบรษัิทจดักำรมีกำร
เปิดเผยขอ้มลู ทัง้กรณีตำมที่โครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรือกฎหมำยก ำหนด เช่น งบกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี และกรณี
ที่มีเหตุกำรณ์ส ำคญัที่อำจส่งผลกระทบต่อรำคำของหลกัทรพัย ์โดยมีกำรเผยแพร่ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร ทัง้นี ้กำรเปิดเผยเป็นไปตำมหลกัเกณฑข์อง ส ำนกังำน ก.ล.ต. 
และ/หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 
9.11 การจัดประชุมผู้ถอืหน่วย 

9.11.1 บริษัทจัดกำรอำจขอมติจำกผูถื้อหน่วยลงทนุโดยกำรส่งหนงัสือขอมติไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนหรือโดย
กำรเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ในกำรขอมติจำกผู้ถือหน่วย บริษัทจัดกำรจะแสดงข้อมูลเพื่อ
ประกอบกำรตัดสินใจของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่ำงเพียงพอในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจง้ผูถื้อ
หน่วยลงทนุเพื่อขอมติ ซึ่งรวมถึงควำมเห็นของบริษัทจดักำรและผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมใน
เรือ่งที่ขอมติและผลกระทบที่ผูถื้อหนว่ยลงทนุอำจไดร้บัจำกกำรลงมติดงักลำ่ว 

9.11.2 บรษัิทจดักำรจะตอ้งจดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุหำกปรำกฏกรณีผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งถือหน่วย
ลงทนุรวมกนัไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 10 ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่จ ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดรอ้งขอใหม้ีกำรจดั
ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยจะตอ้งด ำเนินกำรจดัประชุมผูถื้อหนว่ยลงทนุหรอืมีหนงัสอืแจง้ผูถื้อหน่วย
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ลงทุนเพื่อขอมติในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ทัง้นีต้ำมที่ไดร้ะบุไวใ้นโครงกำรหรือตำมวิธีกำรที่ส  ำนกังำน 
ก.ล.ต. ก ำหนด 

 
9.12 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

คำ่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี ในรอบปีบญัชี 1 มกรำคม 2564 - 31 ธนัวำคม 2564 รวมทัง้สิน้ 990,000 บำท 
 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมบริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กสกิรไทย จ ำกดั เป็นบรษัิทในเครอืของธนำคำรกสิกร
ไทย ซึง่เป็นธนำคำรท่ีมีนโยบำยในกำรพฒันำดำ้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ดงันี ้ 

10.1.1 การพัฒนาด้านสังคม 
กำรด ำเนินงำนดำ้นกำรพฒันำศกัยภำพเยำวชน สงัคม และสำธำรณะประโยชนต์่ำงๆ ธนำคำรมุง่มั่นสรำ้งควำม

เขม้แข็งใหแ้ก่สงัคมและชุมชน โดยเฉพำะกำรพฒันำเยำวชนไทยใหเ้ติบโตมำเป็นประชำกรที่มีคุณภำพ ซึ่งจะเป็นก ำลงั
ส ำคญัในกำรพฒันำประเทศชำติสืบไป โดยกำรพฒันำศกัยภำพเยำวชน สงัคม และสำธำรณประโยชนต์่ำงๆ จะมีกำร
รว่มมือกนัระหวำ่งภำคีเครอืข่ำยทัง้ชมุชน, หน่วยงำนรำชกำร, และภำคประชำชน เพื่อรว่มกนัพฒันำใหค้วำมเป็นอยู่และ
สภำพแวดลอ้มของชมุชนในสงัคมดีขึน้ 

10.1.2 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
(ก.) กำรด ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและค ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ธนำคำรยึดมั่นในกำรด ำเนินงำนดำ้น

สิง่แวดลอ้ม ดว้ยกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม และมุ่งเนน้กำรลดกำรปลอ่ย
ก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรด ำเนินงำนของธนำคำรลง รวมถึงใหค้วำมส ำคญักบักำรด ำเนินงำนทุกขัน้ตอน 
เพื่อใหม้ั่นใจวำ่ทกุกระบวนกำรของธุรกิจตัง้อยูบ่นรำกฐำนของกำรใสใ่จดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้ม 

(ข.) กำรด ำเนินนโยบำยอนุรกัษ์และลดกำรใชท้รพัยำกรและกำรลดของเสีย  ธนำคำรส่งเสริมและด ำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำในทุกขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ทั้งในเรื่องกำรใช้
ทรพัยำกรน ำ้ ไฟฟำ้ และกำรลดของเสยี 

 
10.2 การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ัน 

บริษัทหลกัทรพัย์จัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกัด ได้ลงนำมในค ำประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมปฏิบัติของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตซึ่งด ำเนินกำรโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย หอกำรคำ้ไทย 
หอกำรคำ้นำนำชำติแหง่ประเทศไทย สมำคมบรษัิทจดทะเบียนไทย สมำคมธนำคำรไทย สภำธุรกิจตลำดทนุไทย และสภำ
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในวงกว้ำง และได้รับ
ประกำศนียบตัรรบัรองฐำนะกำรเป็นสมำชิกแนวรว่มปฏิบตัิฯ จำกคณะกรรมกำรแนวรว่มปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำร
ตอ่ตำ้นกำรทจุรติ ในปี 2556 

บริษัทก ำหนดเรื่องกำรต่อตำ้นกำรทจุริตทกุรูปแบบ กำรหำ้มรบัหรือใหส้ินบนและสิง่จูงใจไวใ้นจรรยำบรรณของ
พนักงำน ซึ่งกรรมกำรและพนกังำนจะตอ้งยึดถือปฏิบตัิอย่ำงเคร่งครดั นอกจำกนี ้ในปี 2556 คณะกรรมกำรบริษัทได้
อนุมตัินโยบำยกำรป้องกันกำรหำผลประโยชนใ์นหนำ้ที่โดยมิชอบ ซึ่งครอบคลุมเรื่องสินบนและสิ่งจูงใจ ของขวญัและ
ผลประโยชน ์กำรบรจิำคเพื่อกำรกศุลและกำรใหเ้งินสนบัสนนุกิจกรรมและกำรมีสว่นรว่มทำงกำรเมือง 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
11.1 ความเห็นของหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทจัดการ 

(1) ควำมเพยีงพอและควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคมุภำยในฯ  
 หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม

อสงัหำริมทรพัยเ์คพีเอ็น โดยกำรซกัถำมและสอบทำนเอกสำรหลกัฐำนจำกหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งแลว้ สรุปไดว้่ำจำกกำร
ประเมินระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทในดำ้นตำ่งๆที่เก่ียวขอ้งกบักำรบรหิำรจดักำรกองทนุ ระบบกำรควบคมุภำยใน
ของบรษัิทมีควำมเพียงพอและเหมำะสม 

(2) ขอ้บกพรอ่งเก่ียวกบัระบบควบคมุภำยใน 
จำกกำรสุ่มตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวมอสงัหำริมทรพัยเ์คพีเอ็นช่วง มกรำคม – มิถุนำยน 2564

หนว่ยงำนตรวจสอบภำยในไมพ่บวำ่มีขอ้บกพรอ่งเก่ียวกบัระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีนยัส ำคญัใดๆ 
 

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดการ  
ในกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบบรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กสกิรไทย จ ำกดั ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 

21 มกรำคม 2564  ไดม้ีมติแต่งตัง้ ดร.พีรภทัร ฝอยทอง เป็นผูร้บัผิดชอบสงูสดุของหน่วยงำนท่ีท ำหนำ้ที่ในกำรก ำกบัดแูล
กำรปฏิบตัิงำนและตรวจสอบภำยในของบริษัทใหเ้ป็นไปตำมกฎเกณฑข์องหน่วยงำนทำงกำรที่ก ำกับดแูลกำรประกอบ
ธุรกิจของบริษัท เนื่องจำกเป็นผูท้ี่มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนดำ้นกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบภำยในในธุรกิจ
กำรเงินกำรธนำคำร รวมถึงธุรกิจจัดกำรลงทุน เป็นระยะเวลำรวมกว่ำ 16 ปี และมีควำมเข้ำใจในกิจกรรมและกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท จึงเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบตัิหนำ้ที่ดงักล่ำวไดอ้ย่ำงเหมำะสมเพียงพอ รวมทัง้เป็นผูท้ี่มี
คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุว่ำดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลำกรใน
ธุรกิจตลำดทนุดว้ย 

ทัง้นี ้กำรพิจำรณำและอนมุตัิ แตง่ตัง้ ถอดถอน โยกยำ้ยผูร้บัผิดชอบสงูสดุของหน่วยงำนท่ีท ำหนำ้ที่ในกำรก ำกบั
ดแูลกำรปฏิบตัิงำนดงักลำ่วขำ้งตน้ จะตอ้งผ่ำนกำรอนมุตัิหรือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือผูไ้ดร้บั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิทและแจง้ใหค้ณะกรรมกำรบรษัิททรำบ 
 
12. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
12.1 รายการระหว่างกันในรอบระยะเวลาบัญชีทีผ่่าน  

รำยช่ือบุคคลที่เก่ียวขอ้งที่มีกำรท ำธุรกรรมกับกองทุนรวมอสังหำริมทรพัย์เคพีเอ็น ส ำหรบังวดตั้งแต่วันที่  
1 มกรำคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 
12.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกองทุนรวมกับบุคคลทีเ่กีย่วโยงกัน 
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของกองทนุรวมเป็นกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจและเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของผูบ้รหิำรอสงัหำริมทรพัย์

และผูเ้ช่ำพืน้ท่ีส  ำนกังำน โดย ณ เดือนธนัวำคม 2564 บคุคลที่เก่ียวโยงกนัมีสดัสว่นในกำรถือหุน้ของกองทนุรวม ดงันี ้

ช่ือ สดัสว่นกำรถือหุน้ (รอ้ยละ) 
นำยกฤษณ ์ณรงคเ์ดข 16.4 
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นำยนพ ณรงคเ์ดช 8.2 
นำยกรณ ์ณรงคเ์ดช 3.7 

Total 28.2 
 
12.1.2 ลักษณะของรายการระหว่างกัน 
(ก.)  ณ เดือน ธันวำคม 2564 บริษัทในเครือเคพีเอ็น ไดแ้ก่ บริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ำกดั และบริษัท เคพีเอ็น มิวสิค 

จ ำกดั (“บริษัทในเครือเคพีเอ็น”) เช่ำพืน้ที่ในอำคำรเคพีเอ็นทำวเวอร ์โดยบริษัทในเครือเคพีเอ็นมีพืน้ที่รวมคิดเป็นรอ้ยละ
4.2 ของพืน้ท่ีอำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำ  

(ข.)  กองทุนรวมได้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ำกัด  เป็นผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ของกองทุนรวม            
ซึ่งบริษัท เคพีเอ็น แลนด ์จ ำกดั ไดว้่ำจำ้งบริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นผูบ้ริหำรอสงัหำรมิทรพัย์ โดยทัง้สอง
บรษัิทมีควำมเก่ียวขอ้งกนัในสว่นของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมและผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

 
12.1.3 เงือ่นไขนโยบายราคา 
(ก.) อตัรำคำ่เช่ำและคำ่บรกิำรคงที่ตำมลกัษณะที่ตัง้ของทรพัยส์นิตำมสญัญำเช่ำและบรกิำร 
(ข.) อตัรำค่ำบรกิำรกำรบรหิำรอสงัหำรมิทรพัยเ์ป็นไปตำมสญัญำแต่งตัง้ผูบ้รหิำรอสงัหำริมทรพัยแ์ละโครงกำร

จดักำรกองทนุรวม 
 
12.1.4 ความเห็นด้านราคา 
(ก.) บริษัทในเครือเคพีเอ็นเช่ำพืน้ที่อำคำรเคพีเอ็นทำวเวอรเ์พื่อประกอบธุรกิจ โดยมีอตัรำค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร

เป็นอตัรำตลำดซึง่ใกลเ้คียงกบัอตัรำคำ่เช่ำเฉลีย่ของผูเ้ช่ำภำยในโครงกำรรำยอื่นที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั  
(ข.) อตัรำคำ่บรหิำรอสงัหำรมิทรพัยเ์ป็นไปตำมอตัรำที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 
นอกจำกนี ้ผูถื้อหนว่ยลงทนุสำมำรถตรวจสอบรำยละเอียดกำรท ำธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวขอ้งกบักองทนุรวมได้

ที่บริษัทจัดกำรโดยตรงหรือที่ Website ของบริษัทจัดกำรที่ https://www.kasikornasset.com หรือที่ Website ของ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ท่ี https://www.sec.or.th  

บริษัทหลักทรพัย์จัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกัด มุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส เป็นไปตำม
กฎหมำย และหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยค ำนงึถึงผลประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั บริษัทจึงก ำหนดนโยบำยกำร
ปอ้งกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์เพื่อใชใ้นกำรปฎิบตัิงำน ดงันี ้

 
12.2 นโยบายการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและมาตรการการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

บริษัทหลักทรพัย์จัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกัด มุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส เป็นไปตำม
กฎหมำย และหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยค ำนงึถึงผลประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั บริษัทจึงก ำหนดนโยบำยกำร
ปอ้งกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์เพื่อใชใ้นกำรปฎิบตัิงำน ดงันี ้
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12.2.1 นโยบายการท าธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กีย่วข้อง 
12.2.1.1 กำรท ำธุรกรรมของบริษัทและกองทุนภำยใตก้ำรจัดกำรของบริษัทจะตอ้งขจัดปัญหำควำม

ขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ย่ำงรอบคอบ มีเหตผุล และเป็นอิสระภำยในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อ
ประโยชนโ์ดยรวมของบรษัิท ลกูคำ้และผูถื้อหุน้เป็นส ำคญั จึงก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร หรือ
พนกังำนที่มีผลประโยชนเ์ก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมที่ท ำกบับริษัทและกองทนุภำยใตก้ำรจดักำรของ
บรษัิท จะตอ้งไมม่ีสว่นรว่มในกำรพิจำรณำหรอืนมุตัิธุรกรรมดงักลำ่ว  

12.2.1.2 กำรท ำธุรกรรมระหว่ำง บมจ. ธนำคำรกสิกรไทยและบริษัท หรือธุรกรรมระกว่ำงกนัของบริษัท
ยอ่ยของ   บมจ.กสิกรไทย จะตอ้งมีเง่ือนไขหรือขอ้ก ำหนดที่เป็นปกติเหมือนกบักำรท ำธุรกรรม
กบับุคคลทั่วไปที่มีควำมเสี่ยงในระดบัเดียวกนั หรือเป็นกรณีที่ไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำร 
และเป็นไปตำมนโยบำย ระเบียบ และหลกัเกณฑท์ี่บริษัทก ำหนดและขอ้ก ำหนดกฎหมำยที่
เก่ียวขอ้ง  

12.2.1.3 กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัและกำรท ำธุรกรรมกบักิจกำรที่มีผลประโยชนเ์ก่ียวขอ้ง ใหเ้ป็นไป
ตำมระเบียบและหลกัเกณฑท์ี่บรษัิทก ำหนดและขอ้ก ำหนดกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

12.2.1.4 กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั จะตอ้งก ำหนดรำคำใหเ้ป็นไปอย่ำงเหมำะสมยตุิธรรมและเป็นไป
ตำมเง่ือนไขกำรค้ำโดยทั่ วไป รวมถึงต้องปฎิบัติตำมระเบียบของบริษัทและเป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง  

12.2.1.5 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับกำรท ำธุรกรรมกับบริษัท
อยำ่งถกูตอ้งและเพียงพอ เพื่อประโยชนใ์นกำรตดัสนิใจหรอืกำรพิจำรณำอนมุตัิกำรท ำธุรกรรม
ของบรษัิท  

12.2.1.6 หำ้มใชข้อ้มลูภำยในท่ีตนลว่งรูจ้ำกกำรปฎิบตัิหนำ้ที่ไปแสวงหำประโยชนแ์ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น  
12.2.1.7 กำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์ตอ้งเป็นไปตำมระเบียบว่ำดว้ยกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องพนักงำนที่

บรษัิทก ำหนด  
12.2.1.8 บริษทกั ำหนดใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันตำมหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขและ

ขอ้ก ำหนดกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง  
12.2.1.9 กำรท ำธุรกรรมหรือนิติกรรมของคู่คำ้หรือคู่สญัญำของกองทุนรวมหรือระหว่ำงกองทนุภำยใต้

กำรจัดกำรของบริษัท ตอ้งพิจำรณำไม่ใหเ้กิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนต์่อกองทุน ผูถื้อ
หนว่ยลงทนุ หรอืลกูคำ้ 

12.2.1.10 กำรท ำธุรกรรมเพื่อลูกค้ำกับคู่สัญญำรำยใดรำยหนึ่งไม่ควรบ่อยครั้งเกินควำมจ ำเป็น 
(Churning) โดยไมม่ีเหตอุนัสมควร  

 
 12.2.2 มาตรการการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

12.2.2.1 บรษัิทก ำหนดระบบงำนและมำตรำกำรเพื่อปอ้งกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนด์งันี ้
(1) ปฎิบตัิตอ่ลกูคำ้อยำ่งเป็นธรรม 
(2) ปอ้งกนัอยำ่งรดักมุเพื่อไมใ่หม้ีกำรใชข้อ้มลูหรอืโอกำสจำกกำรใหบ้รกิำรไปใชใ้นทำงมิชอบ  
(3) จัดให้มีกำรแบ่งแยกหน่วยงำนและบุคลำกรที่ปฎิบัติหน้ำที่ ซึ่งอำจมีควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชนห์รอืแบง่แยกพืน้ท่ีกำรปฎิบตัิงำนออกจำกกนั  
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(4) ก ำหนดระเบียบปฎิบัติหรือป้องกันกำรมีพฤติกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน ์ซึง่ครอบคลมุประเด็นดงันี ้ 
(ก) กำรกระท ำที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่ครอบคลมุกำรกระท ำของ

บรษัิทหรอืบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจในลกัษณะดงันี ้ 
- แสวงหำประโยชนโ์ดยใหล้กูคำ้เป็นผูร้บัภำระคำ่ใชจ้่ำย 
- ท ำธุรกรรมโดยอำศยัขอ้มลูที่บริษัท หรือกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือ บคุลำกรล่วงรู ้

มำจำกกำรประกอบธุรกิจ และขอ้มลูดงักลำ่วไมเ่ปิดเผยเป็นกำรทั่วไป  
- ไดร้บัหรือจะไดร้บัค่ำตอบแทนหรือประโยชนอ์ื่นใดไม่ว่ำในรูปเงิน สิ่ งของ หรือ

บรกิำร จำกบคุคลใดๆ ยิ่งกวำ่ประโยชนป์กติที่พงึไดร้บัจำกกำรประกอบธุรกิจ 
- ไดร้บัหรือจะไดร้บัค่ำตอบแทน โดยเอือ้ยประโยชน์แก่ลูกคำ้รำยใดๆ ยิ่งกว่ำ

ประโยชนข์องลกูคำ้อีกรำยหนึ่ง ซึ่งท ำใหม้ีกำรเลอืกปฎิบตัิอยำ่งไม่เป็นธรรมต่อ
ลกูคำ้อีกรำยหนึง่ที่อยู่ในกลุม่ลกูคำ้ประเภทเดียวกนัซึ่งควรจะไดร้บับรกิำรท่ีเท่ำ
เทียมกนั  

- ไม่สำมำรถใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้อย่ำงเหมำะสม เนื่องจำกบริษัทไดร้บัประโยชน์
จำกผลของกำรใหบ้ริกำร ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับประโยชนท์ี่ลูกคำ้พึงไดร้บั หรือ
เนื่องจำกมีประโยชนท์ี่ขดักนัเองระหวำ่งลกูคำ้ 

- ท ำธุรกรรมเพื่อลกูคำ้แลว้บรษัิทหรอืบคุคลที่เก่ียวขอ้งเสยีประโยชน ์ 
- กองทุนรวมว่ำจ้ำงที่ปรึกษำซึ่งเป็นบุคคลเดียวกันกับคู่ค้ำหรือคู่สัญญำของ

กองทนุนัน้ๆ หรอืเป็นที่ปรกึษำของผูม้ีสว่นไดเ้สยีของกองทนุรวมนัน้ๆ โดยอยูใ่น
วิสยัที่บรษัิทจะทรำบได ้ 

(ข) กำรรบัของขวญัหรอืประโยชนอ์ื่นใดจำกลกูคำ้ ผูใ้หบ้รกิำร หรอืบคุคลอื่น 
(ค) กำรเปิดบญัชีและกำรลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลำดทุนของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ

บคุลำกรของบรษัิท  
12.2.2.2 บริษัทก ำหนดใหม้ีมำตรำกำรในกำรติดตำม ควบคมุ และตรวจสอบกำรปฎิบตัิตำมมำตรำกำร

และระบบงำนท่ีบรษัิทก ำหนด 
12.2.2.3 บริษัทก ำหนดใหม้ีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของมำตรำกำรและระบบงำนเป็นประจ ำ โดย

อย่ำงนอ้ยใหท้บทวนทันทีเมื่อมีเหตุกำรณ์ใดๆ ที่อำจส่งผลกระทบ และรำยงำนกำรทบทวน
ตำมที่บรษัิทก ำหนด  
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               ส่วนที ่4 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
13.ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 

13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 รายละเอียดปรากฎในเอกสารแนบทา้ย 1 

13.2 ตารางสรุปงบการเงิน 

 

 
14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของผู้จัดการกองทุนรวม 
14.1 ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของกองทุนรวม 

ส าหรบัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564  ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 
2564 กองทนุรวมมีรายไดจ้ากการลงทนุทัง้สิน้ 113.89 ลา้นบาท ลดลงประมาณรอ้ยละ 20.4  เปรยีบเทียบกบัปีก่อนหนา้  
โดยสาเหตุหลกัมาจากการที่ผูเ้ช่าบางรายของกองทุนบางรายลดพืน้ที่ ไม่ต่อสัญญาเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 

ตารางสรุปงบแสดงสินทรัพยแ์ละหนี้สนิ 
   (หนว่ย : บาท) 
 ส าหรบัปีสิน้สดุ ส าหรบัปีสิน้สดุ ส าหรบัปีสิน้สดุ 
 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
รวมสนิทรพัย ์ 1,800,132,780  1,916,237,730  1,948,986,488 
รวมหนีส้นิ 40,334,863  60,651,182  54,285,986 
สนิทรพัยส์ทุธิ 1,759,797,917  1,855,586,548  1,894,700,502 
มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิต่อหนว่ย 9.7766 10.3088 10.5261 
จ านวนหนว่ยลงทนุคงคา้ง (หนว่ย) 180,000,000 180,000,000 180,000,000 

ตารางสรุปงบก าไรขาดทุน 
   (หนว่ย : บาท) 
 ส าหรบัปีสิน้สดุ ส าหรบัปีสิน้สดุ ส าหรบัปีสิน้สดุ 
 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
รายไดจ้ากการลงทนุ 113,885,767 137,145,477 156,408,548 
คา่ใชจ้า่ย 54,991,624 64,112,169 69,697,792 
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 58,894,143 73,033,308 86,710,756 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้จาก
การลงทนุ 

(103,040,774) (40,993,262) (967,867) 

การเพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการ
ด าเนินงาน 

(44,146,631) 32,040,046 85,742,889 
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นอกจากนี ้กองทนุยงัช่วยเหลือผูเ้ช่าที่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด 19 เพื่อรกัษาฐานผูเ้ช่าเดิม ส าหรบัค่าใชจ้่าย
กองทุนรวมมีค่าใชจ้่ายในปี 2564 ทัง้สิน้ 55.00 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน จ านวน 37.13 ลา้น
บาท  สว่นใหญ่เป็นรายการสาธารณปูโภคและการปรบัปรุงงานระบบเพื่อรกัษามาตรฐานอาคาร คา่ธรรมเนียมการจดัการ 
5.70 ลา้นบาท ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหาริมทรพัย ์จ านวน 9.32 ลา้นบาท ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์0.57 ลา้น
บาท  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.66 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายอื่น 1.60 ลา้นบาท สง่ผลใหใ้นรอบการด าเนินงานวนัที่ 1 
มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กองทนุรวมมีรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิคิดเป็นจ านวน 58.89 ลา้นบาท และเมื่อ
พิจารณารว่มกบัรายการขาดทนุสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุจ านวน 103.04 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2564 กองทนุรวมจึงมี
การลดลงในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานทัง้สิน้ 44.15 ลา้นบาท โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กองทนุรวมมีมลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธิทัง้สิน้ 1,759.80 ลา้นบาท หรอื 9.7766 บาทตอ่หนว่ย 

 
ผลตอบแทนของกองทุนรวม 

 กองทนุรวมมีการจ่ายประโยชนต์อบแทน ณ ปี 2564 เทา่กบั 0.2069 บาทตอ่หนว่ย (ส  าหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 
1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564) ทัง้นี ้กองทนุรวมมีอตัราการจ่ายประโยชนต์อบแทน ณ ปี 2564 เท่ากบัรอ้ย
ละ 2.9 เมื่อเทียบกับราคาพาร ์(ราคา 10.0000 บาทต่อหน่วย) และเท่ากบัรอ้ยละ 4.5 เมื่อเทียบกับราคาตลาด ณ วนัที่  
30 ธนัวาคม 2564 (ราคา 6.3500 บาทตอ่หนว่ย)  

 
14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณท์ีอ่าจมีผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงนิหรือการด าเนินงานในอนาคตอยา่งมนัียส าคัญ 
 การเช่าพืน้ที่อาคารส านักงาน ขึน้อยู่กับหลายปัจจัย เช่น  สถานการณ์ทางการเมือง  ภาพรวมเศรษฐกิจโลก  
รวมถึง สถานการณก์ารระบาดของโควิด 19 ที่ส่งผลต่อธุรกิจส่งผลใหห้ลายบริษัทที่ตอ้งการยา้ยพืน้ที่ ในขณะเดียวกัน 
ธุรกิจบางประเภท เช่น อีคอมเมิรซ์ เทคโนโลยี โคเวิรก์กิง้สเปซ และสถาบนัการเงิน ยงัคงขยายธุรกิจอย่างตอ่เนื่องและขอ
พืน้ที่เช่าเพิ่ม อย่างไรก็ตาม พบว่าหลายบริษัทยงัคงมีความตอ้งการยา้ยพืน้ที่และปรบัปรุงพืน้ที่เช่าใหท้นัสมยั โดยสว่น
ใหญ่เนน้การลดขนาดลงหรือบางรายมีความประสงคท์ี่จะยา้ยอาคารส านกังานใหม่ในราคาที่ถกูลงในพืน้ที่ใกลเ้คียงเพื่อ
เป็นการประหยดัตน้ทนุ อยา่งไรก็ดี รูปแบบพืน้ท่ีส  านกังานอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร ์มีความหลากหลาย ใกลจ้ดุขึน้-ลงทาง
ด่วน และโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ (ศนูยว์ฒันธรรม – มีนบุร)ี ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสรา้ง เมื่อโครงการรถไฟฟ้าสายสี
สม้เปิดใหบ้ริการ (คาดว่าจะแลว้เสร็จในปี 2566) จะท าใหอ้ตัราการเช่าและค่าเช่าของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร ์เพิ่มขึน้
อยา่งมีนยัส าคญั เนื่องจากความสะดวกสบายในการเดินทางเป็นปัจจยัหลกัในการตดัสนิใจของผูเ้ช่า 

ทัง้นี ้อายอุาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร ์ที่เปิดใหบ้รกิารมามากกวา่ 20 ปี อาจท าใหค้า่ใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาอาคาร
เพิ่มขึน้ในอนาคต เพื่อใหอ้าคารมีสภาพสมบรูณพ์รอ้มใชง้านและเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนั  
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15. ความเห็นของผู้ดูแลประโยชนเ์กี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาหน่ึงปีที่ผ่านมา 
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รายละเอียดแสดงทรัพย์สินแยกตามประเภท
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ประเภท มูลค่าเงินลงทุน ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าเงินลงทุน ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 1,66�,000,000.00 94.�3  1,��0,040,000.00  95.39 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - 0.00  1,006,095.39  0.05 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 130,�96,436.21 �.43  11�,694,051.5�  6.34 

ลูกหนี้ 936,95�.01 0.05  91�,36�.�4  0.05 

รายได้ค่าเช่าค้างรับ 1,2�4,00�.49 0.0�  26,52�,6�1.2�  1.43 

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 115,3��.�� 0.01  51,533.09  0.00 

รวมทรัพย์สิน 1,800,132,780.58 102.29 1,916,237,730.06 103.27

หนี้สิน (40,334,�63.10) (2.29) (60,651,1�2.16) (3.2�) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,759,797,917.48 100.00 1,855,586,547.90 100.00
 
สรุปมูลค่าทรัพย์สินทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
มูลค่าทรัพย์สิน  1,�00,132,��0.5�  บาท   
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  1,�59,�9�,91�.4�  บาท   
จำนวนหน่วย  1�0,000,000.0000  บาท   
มูลค่าต่อหน่วยลงทุน 9.��66 บาท   

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม(PTR):N/A
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น

ผู้จัดการกองทุนหลัก
สุนิดา มีชูกุล 
 
ผู้จัดการกองทุนสำรอง
ชัชชัย  สฤษดิ์อภิรักษ์   
ชัยพร  ดิเรกโภคา 
ปณตพล ตัณฑวิเชียร 
ทรงพร สืบสายไทย 
มนต์ชัย อนันตกูล   
กุลสรา ร่มจำปา 
กุลนิษฐ์ บุษรานนท์   
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น(SoftCommission)
 
 ไม่มี 

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด
 
 ไม่มี 

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้
หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด
 
 ไม่มี 

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 ไม่มี 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น

บลจ.กสิกรไทยจำกัด
ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1� มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544 
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ  
การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยี
ในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป  
สถานที่ตั้งสำนักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 26�3 3��� โทรสาร 0 26�3 39��  
ทุนจดทะเบียน
 จำนวน   135,��1,3�0.00 บาท 
 แบ่งออกเป็น   2�,154,2�4.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
 เรียกชำระแล้ว   135,��1,3�0.00  บาท  
ผู้ถือหุ้น
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
กรรมการบริษัท
 1. นายพัชร  สมะลาภา ประธานกรรมการ 
 2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายสุรเดช  เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประสพสุข  ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 5. นางรัตนาพรรณ  ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ 
 6. นางนิศานาถ  อู่วุฒิพงษ์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายวศิน  วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 3. นายเกษตร  ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นางสาวยุพาวดี  ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นายนาวิน  อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ 
 6. นายชัชชัย  สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้ 
 �. นางสาวธิดาศิริ  ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน 
 �. นายวิทวัส  อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ 
 9. นางสาวเอื้อพันธ์  เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางหทัยพัชร์  ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 11. นางสาวชนาทิพย์  รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 12. นางอรอร  วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 13. นายยุทธนา  สินเสรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 14. นายวจนะ  วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 15. นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 



เอกสารแนบ 1 รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต งบดุล งบกำไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
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เอกสารแนบ 2 ค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 





กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น

เอกสารแนบ 3 สรุปสาระสำคัญการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2564 

ตารางสรุปสมมติฐานการประเมินมูลค่า 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์คพีเอน็ 

 

ชื่อโครงการ อาคารเคพเีอ็น ทาวเวอร ์
ประเภททรัพยส์นิ อาคารส านกังานสงู 27 ชัน้ 
ที่ตั้งทรัพยส์นิ อาคารเลขที่ 719 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 
วิธีการประเมิน วิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) โดยวิธีการคดิลดกระแสเงินสด 

(Discounted Cash Flow) 
มูลค่าทรัพยส์นิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 1,667,000,000.00 บาท 

 

ล าดับ รายการ อัตรา หมายเหตุ 
1 พืน้ท่ีส  านกังานและพืน้ท่ีหอ้งเก็บของ     

  
1.1 อตัราการเช่าเฉลีย่พืน้ท่ี ปี 2565  60.2% ปรบัขึน้ปีละ 3.48% และคงที่ท่ี 88.02%  

ปี 2572  
  1.2 อตัราคา่เช่าพืน้ท่ีเฉลีย่ ปี 2565  416.48 บาท/ตร.ม./เดือน ปรบัเพิ่มเฉลีย่ปีละ 3.54% 
2 พืน้ท่ีพาณิชยกรรม     

  2.1 อตัราการเช่าเฉลีย่พืน้ท่ี ปี 2565  74.44% 
ปรบัขึน้ปีละ 2.57 % และคงที่ท่ี 92.43% ปี 
2571 

  2.2 อตัราคา่เช่าพืน้ท่ีเฉลีย่ ปี 2565  534.08 บาท/ตร.ม./เดือน ปรบัเพิ่มเฉลีย่ปีละ 3.66% 
3 รายได ้ปี 2565     
  3.1 คา่เชา่พืน้ท่ีส  านกังาน  62.7% ของรายไดร้วม 
  3.1 รายไดอ้ื่น  37.3% ของรายไดร้วม 
4 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน ปี 2565 30.9% ของรายไดร้วม 
5 ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน ปี 2565 

ประมาณ 69.1% ของรายไดร้วม 
6 ระยะเวลาประมาณการ  11 ปี หลงัจากปีที่ 11 คงที่ตลอดการประมาณการ 
7 อตัราคิดลด 8.5%   
8 อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 7%   

 




