
 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

เสนอ  ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ 

  

ความเหน็ 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอน็ (“กองทุน”) ซึง่ประกอบดว้ยงบดุลและ

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง 

สนิทรพัย์สุทธ ิงบกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิที่สําคญั สําหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรปุนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิดงักล่าวขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ผลการดําเนินงาน การ

เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สําคัญ สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน                    

โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

 

ขา้พเจ้าได้ปฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีโดยได้ระบุความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าไว้ใน

รายงานของขา้พเจา้ ในวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชใีนการตรวจสอบงบการเงนิ ทัง้น้ี ขา้พเจา้มคีวาม

เป็นอสิระจากกองทุนตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี่กําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ี

ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณ

อื่นๆ  ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมมานัน้

เพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ  

 

เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่างๆ ทีม่นียัสาํคญัทีส่ดุตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ 

ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรบังวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นําเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ

ตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้น้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยก

ต่างหากสาํหรบัเรือ่งเหลา่น้ี 
 

เร่ืองสาํคญัจากการตรวจสอบ การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 

 

การวดัมลูคา่ของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

 

ณ  วัน ที่  31 ธัน ว า ค ม  2561  เ งิ น ล ง ทุ น ใ น

อสงัหาริมทรพัย์ของกองทุน ซึ่งแสดงตามมูลค่า

ยุตธิรรมจํานวน 1,812 ลา้นบาท และรบัรูข้าดทุนที่

ยงัไม่เกิดขึ้นจากเงนิลงทุนจํานวน 20 ล้านบาทที่

แ ส ด ง ใ น ง บ กํ า ไ ร ข า ด ทุ น  สํ า ห รับ ปี สิ้ น สุ ด                

วนัเดยีวกนั 

 

มลูค่ายุตธิรรมประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ ใชเ้กณฑ์

วธิพีจิารณาจากรายได้ ซึ่งประมาณจากกระแสเงนิ

สดคิดลดของค่าเช่าในปัจจุบัน รวมถึงค่าเช่าใน

อนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มอียู่ในปัจจุบนั 

ผู้จดัการกองทุนต้องใช้ดุลยพินิจที่สําคญั และข้อ

สมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงิน

ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่รวมถงึ 

• อตัราการเตบิโตของคา่เชา่ 

• อตัราโครงสรา้งเงนิทุน และ 

• อตัราคดิลด 

 

ตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 

ประมาณการทางบญัชทีี่สําคญั ขอ้สมมติฐาน และ

การใช้ดุลยพนิิจ และขอ้ 6 สําหรบัรายละเอยีดของ

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

 

- สอบถามผู้จดัการกองทุน และผู้ประเมินอิสระ 

เพื่อทําความเขา้ใจวธิกีารและขอ้สมมตฐิานที่ใช้

ในการวดัมลูคา่ของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

- ประเมนิ ความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ 

และความเป็นกลางของบริษัทผู้ประเมินราคา 

และตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูป้ระเมนิราคา 

- ประเมนิขอ้สมมตฐิานและตรวจสอบความถูกตอ้ง

เหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการ

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 

โดยทดสอบขอ้มลูทีใ่ชใ้นการคาํนวณต่างๆ ดงัน้ี 

• อตัราการเตบิโตของค่าเช่า และอตัราการ

ใหเ้ชา่พืน้ที ่

• กระแสเงนิสดสุทธทิีจ่ะไดร้บัในอนาคต ซึ่ง

ประมาณการจากรายไดค้่าเช่าและรายได้

อื่น และคา่ใชจ้า่ย 

• อตัราคดิลด 

-  ทดสอบการคํานวณมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน         

ในอสงัหารมิทรพัย ์

-  พจิารณาปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งในการวเิคราะห์ความ

อ่อนไหวและความเป็นไปไดข้องรายการดงักลา่ว 

-  พจิารณาความสมเหตุสมผลในการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มี

นยัสาํคญัจากปีก่อน 

 

 

 

 



 
 

เรือ่งอื่น 

 

งบการเงนิของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอน็ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ทีแ่สดงเป็นขอ้มลู

เปรยีบเทยีบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชอีื่นในสํานักงานเดยีวกนักบัขา้พเจ้า โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มี

เงือ่นไข ตามรายงานลงวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2561 

 

ขอ้มลูอื่น  

 

บรษิทัจดัการกองทุน เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ยขอ้มลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจําปี 

แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิและรายงานของผู้สอบบญัชีที่อยู่ในรายงานนัน้ ซึ่งคาดว่ารายงานประจําปีจะถูก

จดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัช ี 

 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิของกองทุนไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อ

ขอ้มลูอื่น 

  

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านขอ้มลูอื่นตามทีร่ะบุขา้งต้น

เมือ่จดัทาํแลว้ และพจิารณาวา่ขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระสาํคญักบังบการเงนิของกองทุน หรอืกบัความรู้

ที่ได้รบัจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น

สาระสาํคญัหรอืไม ่ 

 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบับรษิทัจดัการกองทุนเพือ่ใหด้าํเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดงขดั

ต่อขอ้เทจ็จรงิ 

 

ความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการกองทุนต่องบการเงนิ 

 

บรษิทัจดัการกองทุนมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามทีค่วรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในทีบ่รษิทัจดัการกองทุนพจิารณา

ว่าจําเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทํางบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่

วา่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทํางบการเงนิ บริษัทจดัการกองทุนรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการ

ดําเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานต่อเน่ืองในกรณีที่มเีรื่องดงักล่าว และการใช้

เกณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการดําเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่บรษิทัจดัการกองทุนมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุน หรอื

หยดุดาํเนินงาน หรอืไมส่ามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

บรษิทัจดัการกองทุนมหีน้าทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงนิของกองทุน 

 

 

 

 



 
 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชใีนการตรวจสอบงบการเงนิ 

 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชเีพื่อแสดงความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่าง

สมเหตุสมผล คอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงูแต่ไมไ่ดเ้ป็นการรบัประกนัวา่การปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อ

ขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระสาํคญัเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล

ว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของ

ผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหลา่น้ี 

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจ้าได้ใช้ดุลยพนิิจและการสงัเกตและตัง้ขอ้

สงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิไม่วา่

จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ

ความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซึง่เป็นผลมาจาก

การทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งที่เกดิจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ 

การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม

ขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในซึ่งมีผลกระทบต่อการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่บรษิทัจดัการกองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยบรษิทัจดัการกองทุน 

• สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองของบรษิทัจดัการ

กองทุนและจากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รบั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มีสาระสําคญัที่เกี่ยวกับ

เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอยา่งมนียัสาํคญัต่อความสามารถของกองทุน

ในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม ่ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรปุวา่มคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

กล่าวไวใ้นรายงานของผู้สอบบญัชขีองขา้พเจา้ โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิที่

เกี่ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป 

ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ไดร้บัจนถงึวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชขีอง

ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการ

ดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบ

การเงนิแสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่าํใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่  

 

 

 



 
 

ขา้พเจ้าได้สื่อสารกบับรษิทัจดัการกองทุนในเรื่องต่าง ๆ ที่สําคญั ซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นียัสาํคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นีัยสาํคญั

ในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรบัรองแกบ่รษิทัจดัการกองทุนวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับบริษัทจัดการกองทุนเกี่ยวกับความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่น          

ซึ่งข้าพเจ้า เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและ

มาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 

 

จากเรื่องที่สื่อสารกับบริษัทจดัการกองทุน ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสําคญัมากที่สุดในการ

ตรวจสอบงบการเงนิในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่าน้ี

ในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไมใ่หเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอื

ในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไมค่วรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ

การกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ

สว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักลา่ว 
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