
 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

เสนอ  ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ 
  

ความเหน็ 

 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอน็ (“กองทุน”) ซึง่ประกอบดว้ยงบดุลและ
งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
สนิทรพัย์สุทธ ิงบกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิที่ส าคญั ส าหรบัปีสิ้นสุดวันเดยีวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรปุนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิดงักล่าวขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และผลการด าเนินงาน 
การเปลี่ยนแปลงสินทรพัย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน                    
ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์เคพเีอน็ โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค
ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระ
จากกองทุนตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี่ก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัช ีในส่วนที่
เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ                 
ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสม
เพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 



 
 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ  
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอื เรื่องต่างๆ ทีม่นียัส าคญัทีส่ดุตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ 
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรบังวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้น้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยก
ต่างหากส าหรบัเรือ่งเหล่าน้ี 

 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 
การวดัมลูคา่ของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
 
ณ  วั น ที่  31 ธั น ว า ค ม  2560 เ งิ น ล ง ทุ น ใ น
อสงัหาริมทรพัย์ของกองทุน ซึ่งแสดงตามมูลค่า
ยุตธิรรมจ านวน 1,832 ลา้นบาท และรบัรูข้าดทุนที่
ย ังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนจ านวน 2 ล้านบาทที่
แ ส ด ง ใ น ง บก า ไ ร ข า ดทุ น  ส า ห รับ ปี สิ้ น สุ ด                
วนัเดยีวกนั 
 
มลูค่ายุตธิรรมประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ ใชเ้กณฑ์
วธิพีจิารณาจากรายได้ ซึ่งประมาณจากกระแสเงนิ
สดคิดลดของค่าเช่าในปัจจุบัน รวมถึงค่าเช่าใน
อนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มอียู่ในปัจจุบนั 
ผู้จดัการกองทุนต้องใช้ดุลยพินิจที่ส าคญั และข้อ
สมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่รวมถงึ 

• อตัราการเตบิโตของคา่เชา่ 
• อตัราโครงสรา้งเงนิทุน และ 
• อตัราคดิลด 
 
ตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 
ประมาณการทางบญัชทีี่ส าคญั ขอ้สมมติฐาน และ
การใช้ดุลยพนิิจ และขอ้ 6 ส าหรบัรายละเอยีดของ
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
 
 

 
 
 
- สอบถามผู้จดัการกองทุน และผู้ประเมินอิสระ 

เพื่อท าความเขา้ใจวธิกีารและขอ้สมมตฐิานที่ใช้
ในการวดัมลูคา่ของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

- ประเมนิ ความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ 
และความเป็นกลางของบริษัทผู้ประเมินราคา 
และตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูป้ระเมนิราคา 

- ประเมนิขอ้สมมตฐิานและตรวจสอบความถูกตอ้ง
เหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการ
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 
โดยทดสอบขอ้มลูทีใ่ชใ้นการค านวณต่างๆ ดงัน้ี 
• อตัราการเตบิโตของค่าเช่า และอตัราการ

ใหเ้ชา่พืน้ที ่
• กระแสเงนิสดสุทธทิีจ่ะไดร้บัในอนาคต ซึ่ง

ประมาณการจากรายไดค้่าเช่าและรายได้
อื่น และคา่ใชจ้า่ย 

• อตัราคดิลด 
• ทดสอบการค านวณมลูค่ายุตธิรรมของเงนิ

ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
• พจิารณาปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งในการวเิคราะห์

ความอ่อนไหวและความเป็นไปได้ของ
รายการดงักล่าว 

 

 

 



 
 

ขอ้มลูอื่น  
 
บรษิทัจดัการกองทุน เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ยขอ้มลูซึ่งรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี 
แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิและรายงานของผู้สอบบญัชีที่อยู่ในรายงานนัน้  ซึ่งคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูก
จดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัช ี 
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 
  
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่าน และพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมี
ความขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่
ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบับรษิทัจดัการกองทุนเพื่อใหด้ าเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดงขดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิ 
 

ความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการกองทุนต่องบการเงนิ 
 
บรษิทัจดัการกองทุนมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามทีค่วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่บรษิทัจดัการกองทุนพจิารณา
ว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่
วา่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจัดท างบการเงิน บริษัทจัดการกองทุนรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์ในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง ในกรณีที่มเีรื่อง
ดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่บรษิทัจดัการกองทุนมคีวามตัง้ใจที่
จะเลกิกองทุน หรอืหยดุด าเนินงาน หรอืไมส่ามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
บรษิทัจดัการกองทุนมหีน้าทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกองทุน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผล ว่างบการเงนิโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงูแต่ไมไ่ดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบ ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล
ว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของ
ผูใ้ชง้บการเงนิเหลา่น้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจ การสงัเกตและตัง้ขอ้สงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิไมว่า่จะ

เกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็
ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะ
สงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาดเน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการ
ควบคุมภายในของกองทุน 

• การประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่บรษิทัจดัการกองทุนใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยบรษิทัจดัการกองทุน 

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของบรษิทัจดัการ
กองทุนและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอยา่งมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ ถ้าขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั ขา้พเจ้าต้อง
กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชขีองขา้พเจ้า โดยให้ขอ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิที่
เกีย่วขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไมเ่พยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุป
ของขา้พเจ้าขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบัจนถงึวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชขีองขา้พเจ้า 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 

• ประเมนิการน าเสนอโครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงนิ
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่  

 
 
 
 



 
 

ขา้พเจ้าได้สื่อสารกบับรษิทัจดัการกองทุนในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคญั ซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญั
ในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่บรษิทัจดัการกองทุนวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกบับรษิัทจดัการกองทุนเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง
ขา้พเจา้ เชื่อวา่มเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที่
ขา้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกับบริษัทจดัการกองทุน ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคญัมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงนิในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่าน้ี
ในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไมใ่หเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอื
ในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไมค่วรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ
การกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ
สว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว 
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