
 

รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

เสนอ  ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ 
  
ความเหน็ 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอน็ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรพัย์สุทธิ และงบกระแสเงินสด ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 
 
ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งต้นนี้แสดงฐานะการเงนิของกองทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงาน           
การเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิและกระแสเงนิสด ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญั
ตามแนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุน
รวมโครงสรา้งพืน้ฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดย
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 
ขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีโดยได้ระบุความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าไว้ใน
รายงานของขา้พเจา้ ในวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชใีนการตรวจสอบงบการเงนิ ทัง้นี้ ขา้พเจา้มคีวาม
เป็นอสิระจากกองทุนตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ี
ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ได้ปฏิบตัติามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณ
อื่นๆ  ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ขา้พเจ้าได้รวบรวมมานัน้
เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
 



 
 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ  
 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่างๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ 
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรบังวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น           
แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่าน้ี 
 

เร่ืองส าคญัจากการตรวจสอบ การตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบญัชี 
 
การวดัมลูค่าของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
ของกองทุน แสดงตามมูลค่ ายุติธรรมจ านวน 
1,770.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.37 ของ
สินทรัพย์ รวม  กองทุ นรับรู้ ข าดทุ นจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนดงักล่าว
จ านวน 40.99 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั 
 

มูลค่ายุติธรรมประเมนิโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ ซึ่งประมาณ
จากกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าในปัจจุบัน 
รวมถงึ ค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่
มีอยู่ในปัจจุบัน บริษัทจัดการกองทุนต้องใช้ดุลย
พินิจที่ส าคัญ และข้อสมมติฐานในการประมาณ
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ ซึ่ง
รวมถงึ 

• อตัราการเตบิโตของค่าเช่า 
• อตัราโครงสรา้งเงนิทุน และ 
• อตัราคดิลด 
 

กองทุนได้เปิดเผยนโยบายการบญัชี ประมาณการ
ทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลย
พนิิจที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของ
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ และรายละเอียดของ
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิขอ้ 4 5 และขอ้ 8  

 
    วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้โดยสรุป มดีงันี้ 
 
- สอบถามผู้จ ัดการกองทุน และผู้ประเมินราคา

อสิระ เพื่อท าความเขา้ใจวธิกีารและขอ้สมมตฐิาน
ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วั ด มู ล ค่ า ข อ ง เ งิ น ล ง ทุ น ใ น
อสงัหารมิทรพัย ์

- ประเมินความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ 
และความเป็นกลางของบริษัทผู้ประเมินราคา 
และตรวจสอบคุณสมบตัขิองประเมนิราคา 

- ประเมนิขอ้สมมตฐิานและตรวจสอบความถูกตอ้ง
เหมาะสมของข้อมูลที่ ใช้ในการประมาณการ
มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 
โดยทดสอบขอ้มลูทีใ่ชใ้นการค านวณต่างๆ ดงันี้ 
• อตัราการเตบิโตของค่าเช่า และอตัราการให้

เช่าพืน้ที ่
• กระแสเงินสดสุทธิที่จะได้รับในอนาคต        

ซึ่งประมาณการจากรายไดค้่าเช่าและรายได้
อื่น และค่าใชจ้่าย 

• อตัราคดิลด 
- พิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐาน

หลกัทีใ่ชใ้นการประเมนิราคา และการเปลีย่นแปลง
มูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มี
นัยส าคญัจากปีก่อน 

- พจิารณาปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งในการวเิคราะห์ความ
อ่อนไหวและความเป็นไปไดข้องรายการดงักล่าว 

- พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของการ
เปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

 
 
 



 
 

เรือ่งอืน่ 
 
งบการเงนิของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอน็ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ทีแ่สดงเป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบ 
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นที่อยู่ในส านักงานเดียวกับข้าพเจ้าซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข                   
ตามรายงานลงวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2563 
 
ขอ้มลูอืน่  
 
บรษิทัจดัการกองทุน เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มลูซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี 
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีที่อยู่ในรายงานนัน้  ซึ่งคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูก
จดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิของกองทุนไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อ
ขอ้มลูอื่น 
  
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านขอ้มูลอื่นตามทีร่ะบุขา้งต้น
เมื่อจดัท าแลว้ และพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจาก
การตรวจสอบของขา้พเจ้า หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญั
หรอืไม่  
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบับรษิทัจดัการกองทุนเพื่อใหด้ าเนินการแก้ไขขอ้มลูทีแ่สดงขดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิ 
 
ความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการกองทุนต่องบการเงนิ 
 
บรษิทัจดัการกองทุนมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่วรตาม
แนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวม
โครงสรา้งพืน้ฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบั
ความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการ
ควบคุมภายในทีบ่รษิทัจดัการกองทุนพจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดง
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ในการจดัท างบการเงิน บริษัทจดัการกองทุนรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มเีรื่องดงักล่าว และการใช้
เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่บรษิทัจดัการกองทุนมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุน หรอื
หยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้
 
บรษิทัจดัการกองทุนมหีน้าทีใ่นการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกองทุน 
 
ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีเพื่อแสดงความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่าง
สมเหตุสมผล คอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผิดพลาดและถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล
ว่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของ
ผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่านี้ 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสงัเกตและตัง้ขอ้
สงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิไม่ว่า

จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจาก
การทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ 
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในซึ่งมีผลกระทบต่อการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่บรษิัทจดัการกองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยบรษิทัจดัการกองทุน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของบรษิทัจดัการ
กองทุนและจากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุน
ในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
กล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิที่
เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบัจนถึงวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีอง
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบ
การเงนิแสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่   

 
ขา้พเจ้าได้สื่อสารกบับรษิัทจดัการกองทุนในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญั
ในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่บรษิทัจดัการกองทุนว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับบริษัทจัดการกองทุนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่น          
ซึ่งข้าพเจ้า เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและ
มาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกับบริษัทจดัการกองทุน ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคญัมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงนิในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้
ในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอื
ในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ
การกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ
ส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว 
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