
รายงานของผ ูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
เสนอ  ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอน็ 
  
ความเหน็  
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอน็ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดว้ยงบดุล
และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลีย่นแปลง สนิทรพัย์สุทธ ิงบกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิที่สําคญั สําหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั 
รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั  
 
ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงนิดงักล่าวขา้งต้นน้ีแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และผลการ
ดาํเนินงาน การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ทุธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มลูทางการเงนิทีส่าํคญั สาํหรบัปีสิน้สุดวนั
เดยีวกนั ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์เคพเีอน็ โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ   
 
เกณฑ์ในการแสดงความเหน็  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นสว่น
ของความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจา้มคีวาม
เป็นอสิระจากกองทุนตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีี่กําหนดโดยสภาวชิาชีพ
บญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความ
รบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่
ขา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  



 

เรือ่งสําคัญในการตรวจสอบ  
 
เรื่องสําคญัในการตรวจสอบคือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสําคญัที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพของ
ขา้พเจา้ ในการตรวจสอบงบการเงนิสาํหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดนํ้าเรือ่งเหลา่น้ีมาพจิารณาในบรบิทของ
การตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้น้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็
แยกต่างหากสาํหรบัเรือ่งเหลา่น้ี  
 
เร ื่องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธ ีการตอบสนอง 
การวดัมูลค่าของเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 
ณ  วั น ที่  31 ธั น ว า ค ม  2559 เ งิ น ล ง ทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุน  แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมจํานวน  1,834.00 ล้านบาท  และรับ รู้
ขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึ้นจากเงนิลงทุนจํานวน 19.10 
ลา้นบาททีแ่สดงในงบกําไรขาดทุน สําหรบัปีสิน้สุด
วนัเดยีวกนั 
 
มลูค่ายุตธิรรมประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ คาํนวณ
ตามวธิพีจิารณาจากรายได ้ซึ่งประมาณจากกระแส
เงนิสดคดิลดของค่าเช่าในปัจจุบนั รวมถงึค่าเช่าใน
อนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบนั 
ผู้จดัการกองทุนต้องใช้ดุลยพินิจที่สําคญั และข้อ
สมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงนิ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่รวมถงึ 
 อตัราการเตบิโตของคา่เชา่ 
 อตัราโครงสรา้งเงนิทุน และ 
 อตัราคดิลด 
 
ตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 
ประมาณการทางบญัชทีี่สําคญั ขอ้สมมตฐิาน และ
การใช้ดุลยพินิจ  และข้อ  6 เรื่อง เงินลงทุน ใน
อสงัหารมิทรพัย ์
 
 
 

 
 
วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้ไดร้วมถงึ 
 
- สอบถามผูบ้รหิารผูจ้ดัการกองทุน และผู้ประเมนิอสิระ 

เพื่อทําความเขา้ใจวธิกีารและขอ้สมมตฐิานที่ใช้ในการ
วดัมลูคา่ของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

- ประเมิน ความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ และ
ความเป็นกลางของบรษิทัผูป้ระเมนิราคา และตรวจสอบ
คณุสมบตัขิองผูป้ระเมนิราคา 

- ประเมินข้อสมมติฐานและตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการมูลค่า
ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ โดยทดสอบ
ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการคาํนวณต่างๆ ดงันี้ 
- อัตราการเติบโตของค่าเช่า และอัตราการให้เช่า

พืน้ที ่ 
- กระแสเงนิสดสุทธทิีจ่ะไดร้บัในอนาคต ซึ่งประมาณ

การจากรายไดค้า่เชา่และรายไดอ้ื่น และคา่ใชจ้่าย  
- อตัราคดิลด  

- ทดสอบการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย ์ 

- พิจารณาปัจจัยที่ เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวและความเป็นไปไดข้องรายการดงักลา่ว 

 



 

ข้อมูลอืน่  
 
บรษิัทจดัการกองทุนเป็นผู้รบัผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงาน
ประจาํปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ซึ่งคาดว่ารายงานประจาํปี
จะถูกจดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัช ี 
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 
  
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอา่น และพจิารณาว่าขอ้มลูอื่น
มีความขดัแย้งที่มีสาระสําคญักบังบการเงนิ หรอืกบัความรู้ที่ได้รบัจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรอื
ปรากฏวา่ขอ้มลูอืน่มกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่  
 
เมื่อขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็น
สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบับรษิทัจดัการกองทุนเพื่อใหด้ําเนินการแกไ้ขขอ้มูลทีแ่สดง
ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ  
 
ความรับผดิชอบของบริษทัจัดการกองทุนต่องบการเงนิ  
 
บรษิัทจดัการกองทุนมหีน้าที่รบัผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในทีบ่รษิทัจดัการกองทุน
พจิารณาว่าจําเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทํางบการเงนิที่ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็น
สาระสาํคญัไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัทํางบการเงนิ บรษิัทจดัการกองทุนรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยใ์นการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการดําเนินงานต่อเน่ือง ในกรณีทีม่เีรื่อง
ดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่บรษิทัจดัการกองทุนมคีวามตัง้ใจ
ทีจ่ะเลกิกองทุน หรอืหยุดดาํเนินงาน หรอืไมส่ามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
บรษิทัจดัการกองทุนมหีน้าทีใ่นการสอดสอ่งดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงนิของกองทนุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ  
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ด้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผล ว่างบการเงนิโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอื
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบ ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัทีม่อียู่ได้เสมอไป 
ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถือว่ามสีาระสําคญัเมื่อคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิเหลา่นี้  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ได้ใชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ  
 ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิ

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติ หรอืข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาดเน่ืองจากการทุจรติ
อาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ
แสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมี
ประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน  

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีบ่รษิทัจดัการกองทุนใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยบรษิทัจดัการกองทุน  

 สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ืองของบรษิัท
จดัการกองทุนและจากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคญัที่
เกีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยสาํคญัต่อความสามารถ
ของกองทุน ในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในงบการเงนิ หรอืถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของข้าพเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบัจนถงึวนัที่ในรายงาน
ของผู้สอบบญัชขีองข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
กองทุนตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมนิการนําเสนอโครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบ
การเงนิแสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่าํใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามทีค่วร  

 



 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับบรษิัทจดัการกองทุนเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ซึ่งรวมประเดน็ที่มนีัยสาํคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องที่มนีัยสําคญัในระบบ
การควบคุมภายใน ซึง่ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรบัรองแก่บรษิทัจดัการกองทุนว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัความเป็นอสิระและไดส้ือ่สารกบับรษิทัจดัการกองทนุเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรือ่งอื่นซึง่
ข้าพเจ้า เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและ
มาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ  
 
จากเรื่องที่สื่อสารกับบรษิัทจดัการกองทุน ขา้พเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสําคญัมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงนิในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื่องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื่อง
เหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบญัชีเว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่อง
ดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรือ่งดงักล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักลา่ว  
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