
การอ่านงบการเงิน กบข.

วนัที ่26 พฤษภาคม 2562
ณ หอ้งเมยแ์ฟรบ์อลรมู

โรงแรม เดอะ เบอรเ์คลยี์ ประตนู ้า กรงุเทพมหานคร



การอ่านงบการเงินยาก หรือ ไม่?

2

บัญชียาก! งง! ไม่เข้าใจ!

งบการเงินแบบนี้มันดีรึเปล่า ?

เอ๊ะ ! ก าไรดี ดีจริงเปล่าเนี่ย 

ไม่จ าเป็นต้องรู้ว่าบัญชีเขาท ากันอย่างไร หน้าที่ของเราคือ “อ่านงบให้เป็น” ก็พอแล้ว



งบการเงินแต่ละประเภท
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ประกอบด้วย 5 องคป์ระกอบหลกั  คือ
1. งบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ)
2. งบรายได้ค่าใช้จ่าย (งบก าไรขาดทุน)
3. งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ
4. งบกระแสเงินสด
5. หมายเหตปุระกอบงบการเงิน

- รายละเอียดประกอบเงินลงทุน

- ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ

รายงานของผูส้อบบัญชี - พิจารณารับรองงบการเงนิ



รายงานของผูส้อบบญัชี
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ประเภทของรายงานผู้สอบบญัชี มี 4 ประเภท ได้แก่
1. “แบบไม่มีเง่ือนไข”

• ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินที่ตรวจสอบถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ

2. “แบบมีเงื่อนไข”
• ผู้สอบบัญชีพบความไม่แน่นอนอย่างมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการรับรู้รายการที่เกิดขึ้น

3. “ไม่แสดงความเหน็”
• ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นเนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอ

4. “ไม่ถกูต้อง”
• ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินที่ตรวจสอบไม่ถูกต้อง



แบบความเหน็ ผลการตรวจสอบและการน าไปใช้
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แบบความเหน็ ผลการตรวจสอบ การน าไปใช้

1. ไม่มีเง่ือนไข - งบการเงินถูกต้องตามที่ควร - น าไปใช้ได้

2. มีเงื่อนไข - งบการเงินไม่ถูกต้องบางส่วน - ปรับปรุงตัวเลขในงบการเงินก่อนใช้

3. ไม่แสดงความเหน็ - ไม่แน่ใจว่างบการเงินถูกต้องหรือไม่ - ไม่ควรใช้ข้อมูล

4. ไม่ถกูต้อง - งบการเงินไม่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ - ไม่ควรใช้ข้อมูล



รายงานของผูส้อบบญัชี ต่องบการเงินของ กบข.
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ส านักงานการตรวจเงินแผน่ดิน 
(สตง.)

แสดงความเหน็แบบไม่มีเง่ือนไข
ต่องบการเงินส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561



ความเหน็ของผูส้อบบญัชี ต่องบการเงินของ กบข.
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ส านักงานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) แสดงความเหน็ว่า

งบการเงินของ กบข. แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรบัปีส้ินสดุวนัเดียวกนั

โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน



งบการเงิน
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1. งบการเงินเฉพาะกองทุน 
(สว่นของเงนิสมาชกิ และสว่นของเงนิส ารอง)

2. งบการเงินรวม
(งบของ กบข. และงบของบรษิทัยอ่ย)

• งบการเงนิรวม มสีนิทรพัยส์ทุธิ 881,002 ลบ.
• บรษิทัยอ่ย 3 บรษิทั มสีนิทรพัยร์วม 63 ลบ. (คดิเป็น 0.01%)



งบการเงินรวม
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• งบการเงินของกลุ่มกิจการท่ีน าเสนอเสมือนว่าเป็นงบการเงินของหน่วยงานเดียว

- น าสินทรัพย์ หนี้สิน ผลการด าเนินงาน ของบริษัทย่อยทุกบริษัทมารวมกับงบการเงินของบริษัทใหญ่
ให้เปรียบเสมือนว่าบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเหล่านั้นเป็นบริษัทเดียวกัน

• เพ่ือสะท้อนฐานะการเงินท่ีแท้จริงของธรุกิจ

มีอ านาจควบคมุ
A

B



งบการเงินรวม
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กิจการ ลกัษณะธรุกิจ ร้อยละท่ีลงทุน

กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร กำรลงทนุ

บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชัน่ เซอร์วิสเซส จ ำกดั งำนทะเบียนสมำชิก 99.99

บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ำกดั บริหำรอสงัหำริมทรัพย์ 99.99

บริษัท ไทยพรอสเพอริตี ้แอด็ไวซอร่ี จ ำกดั ท่ีปรึกษำกำรลงทนุ 51.00



งบการเงินแต่ละประเภท
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1. งบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ)
2. งบรายได้ค่าใช้จ่าย (งบก าไรขาดทุน)
3. งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ
4. งบกระแสเงินสด
5. หมายเหตปุระกอบงบการเงิน



งบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ)
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สินทรพัย์

หน้ีสิน

ทุน

คือ งบท่ีแสดงฐานะการเงินของกิจการ  ณ  เวลาใดเวลาหน่ึง



งบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ)
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คือ งบท่ีแสดงฐานะการเงินของกิจการ  ณ  เวลาใดเวลาหน่ึง
สินทรัพย์               =  หนี้สิน + ทุน

สินทรัพย์ – หนี้สิน = ทุน 

สินทรัพย์สุทธิ =   เงินกองทุน

สินทรพัย์
สทุธิ

เงินกองทุน



สรปุงบแสดงฐานะการเงินรวมอย่างย่อ
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งบการเงินรวม
รายละเอียด หมายเหตุ 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 ผลต่าง  (%)

สินทรัพย์

เงินลงทุน 2 7 866,704 823,738 5.22

หลักทรัพย์ให้ยืมตามสัญญาให้ยืมหลักทรัพย์ 3 7.2 3,930 3,540 11.02

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 8,180 6,829 19.78

ลูกหนี้ - จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 9 3,226 2,813 14.68

- จากการขายเงินลงทุน 48 878 (94.53)

- จากการให้เช่าและบริการ 8 10 (20.00)

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 10 191 369 (48.24)

ลูกหนี้การค้า 1 4 (75.00)

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13 26 29 (10.34)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 14 38 31 22.58

อื่น ๆ 15 52 88 (40.91)

รวมสินทรัพย์ 882,404 838,329 5.26

หน่วย : ล้านบาท



หมายเหตขุ้อ 7 : เงินลงทนุ

15
15

งบการเงินรวม - สรุปเงินลงทุน ตามมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท
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หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตขุ้อ 7 : เงินลงทนุ
งบการเงินรวม - สรุปเงินลงทุน ตามมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 ผลต่าง (%)

สินทรัพย์ 882,404 838,329 5.26

หนี้สิน

เจ้าหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน 643 3,507 (81.67)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 16 230 227 1.32

เงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับรอจ่ายคืนกระทรวงการคลัง 17 141 111 27.03

หน้ีสินอื่น 20 358 394 (9.14)

อื่นๆ 30 23 30.43

รวมหนี้สิน 1,402 4,262 (67.10)

รวม สินทรัพย์สุทธิ 881,002 834,067 5.63

สรปุงบแสดงฐานะการเงินรวมอย่างย่อ (ต่อ)



งบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) (ต่อ)
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คือ งบท่ีแสดงฐานะการเงินของกิจการ  ณ  เวลาใดเวลาหน่ึง
สินทรัพย์               =  หนี้สิน + ทุน

สินทรัพย์ – หนี้สิน = ทุน 

สินทรัพย์สุทธิ =   เงินกองทุน

สินทรพัย์
สทุธิ

เงินกองทุน
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 ผลต่าง (%)

สินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์ – หนี้สิน) 881,002 834,067 5.63

เงินทุนที่รับเข้าบัญชีสมาชิกรายบุคคล 1, 21 255,441 243,699 4.82

เงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ 22 3,521 2,939 19.80

เงินส ารอง 23 406,159 373,754 8.67

เงินกองกลาง 135 122 10.66

รวมเงินทุนท่ีได้รับ 665,256 620,514 7.21

ผลประโยชน์ของสมาชิก 123,051 135,542 (9.22)

ผลประโยชน์ของกองทุนเงินส ารอง 92,695 78,011 18.82

รวมผลประโยชน์ 215,746 213,553 1.03

รวม สินทรัพย์สุทธิ 881,002 834,067 5.63

สรปุงบแสดงฐานะการเงินรวมอย่างย่อ (ต่อ)



งบการเงินแต่ละประเภท
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1. งบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ)
2. งบรายได้ค่าใช้จ่าย (งบก าไรขาดทุน)
3. งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ
4. งบกระแสเงินสด
5. หมายเหตปุระกอบงบการเงิน



งบรายได้ค่าใช้จ่าย (งบก าไรขาดทุน)
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คือ งบท่ีแสดง ผลการด าเนินงาน ของกิจการใน รอบระยะเวลาบญัชีหน่ึง ๆ

รายได้ – ค่าใช้จ่าย  =  ก าไร (ขาดทุน) หรือผลประโยชน์สทุธิ

ก าไร หมายถึง ผลต่างระหว่างรายได้ทัง้หมดและค่าใช้จ่ายทัง้หมดของกิจการ

• ก าไร เกดิจากการทีร่ายไดส้งูกว่าคา่ใชจ้่าย

• ขาดทุน เกดิจากการทีร่ายไดต้ ่ากวา่ค่าใชจ้่าย



งบรายได้ค่าใช้จ่าย
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หน่วย : ล้านบาท



ก าไร(ขาดทุน) สทุธิทางบญัชีจากการปรบัมลูค่าท่ียงัไม่เกิดขึน้
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คือ  ผลต่างระหว่างราคาทุนกบัราคาตลาดท่ียงัไม่ได้มีการจ่ายหรือรบัเงินสดจริง
เป็นการสะทอ้นความผนัผวนของราคาตลาดเทา่นัน้

ราคาทุน < ราคาตลาด = ก าไรสทุธิท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการปรบัมลูค่า
เชน่ ราคาทุน = 100 บาท ราคาตลาด = 120 บาท 

ดงันัน้ ก าไรสทุธิท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการปรบัมลูค่า = 10 บาท

ราคาทุน > ราคาตลาด = ขาดทุนสทุธิท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการปรบัมลูค่า
เชน่ ราคาทุน = 100 บาท ราคาตลาด = 90 บาท 

ดงันัน้ ขาดทุนสทุธิท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการปรบัมลูค่า = 10 บาท



งบการเงินแต่ละประเภท
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1. งบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ)
2. งบรายได้ค่าใช้จ่าย (งบก าไรขาดทุน)
3. งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ
4. งบกระแสเงินสด
5. หมายเหตปุระกอบงบการเงิน



งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ
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งบการเงินรวม 2561

สินทรัพย์สุทธิต้นงวด 834,067
บวก : เงินรับจากสมาชิก 31,463

เงินส ารอง 32,405
ผลประโยชน์สุทธิ 15,657

หัก : เงินจ่ายคืนสมาชิก (32,029)
จ่ายคืนกระทรวงการคลัง (561)

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 881,002

หน่วย : ล้านบาท

คือ งบท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงของสินทรพัยส์ทุธิ 

ซึง่จะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของเงนิกองทุนในระหวา่งงวด



งบการเงินแต่ละประเภท
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1. งบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ)
2. งบรายได้ค่าใช้จ่าย (งบก าไรขาดทุน)
3. งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ
4. งบกระแสเงินสด
5. หมายเหตปุระกอบงบการเงิน



งบกระแสเงินสด
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หน่วย : ล้านบาท

คือ งบท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงของเงินสดในระหว่างงวด

โดยจะแสดงถงึรายการทีม่าและใชไ้ปของเงนิสด หรอืรายการทีเ่ทยีบเท่าเงนิสดจากกจิกรรมต่าง 



งบการเงินแต่ละประเภท
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1. งบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ)
2. งบรายได้ค่าใช้จ่าย (งบก าไรขาดทุน)
3. งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ
4. งบกระแสเงินสด
5. หมายเหตปุระกอบงบการเงิน



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
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คือ  ข้อมลูส าคญัอ่ืนท่ีเพ่ิมเติมจากท่ีแสดงในงบการเงิน

• การจดัตัง้ วตัถุประสงค ์และลกัษณะของกจิการ

• มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

• รายละเอยีดของตวัเลขต่าง   ในงบการเงนิ

• ภาระผกูพนั/หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต

• อืน่  



2561 2560 2559 2558 2557 2556

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ผลการด าเนินงาน ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้รวมกอ่นค่าใช้จ่าย 16,876.75         38,436.76         31,796.34         25,057.70         39,637.55         24,115.65          

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีเงินได้ (1,219.91)          (1,348.46)          (1,300.93)          (1,484.63)          (1,404.77)          (1,470.18)           

ผลประโยชน์สุทธิ 15,656.84        37,088.30        30,495.41        23,573.07        38,232.78        22,645.47        

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

มลูค่าสนิทรัพย์สทุธิต้นปี 834,066.61       769,764.47       714,547.23       710,029.93       632,525.78       577,151.70        

ผลประโยชน์สทุธิ 15,656.84         37,088.30         30,495.41         23,573.07         38,232.78         22,645.47          

บวก กำรเพ่ิมขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิระหวำ่งปี 63,868.52         59,040.56         56,280.21         177,492.34       67,235.97         53,804.65          

หกั กำรลดลงในสนิทรัพย์สทุธิระหวำ่งปี (32,590.06)        (31,826.72)        (31,558.38)        (196,548.11)      (27,964.60)        (21,076.04)         

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 881,001.91      834,066.61      769,764.47      714,547.23      710,029.93      632,525.78       

มลูค่าสนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งปี 857,534.26       801,915.54       742,155.85       712,288.58       671,277.86       604,838.74        

อัตราส่วนทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ

อตัราสว่นรายได้รวมกอ่นค่าใช้จ่ายต่อมลูค่าสนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งปี 1.97                  4.79                  4.28                  3.52                  5.90                  3.99                   

อตัราสว่นค่าใช้จ่ายรวมภาษีเงินได้ต่อมลูค่าสนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งปี 0.14                  0.17                  0.18                  0.21                  0.21                  0.24                   

อตัราผลประโยชน์สทุธิรวมของ กบข . 1.84                  4.69                  4.16                  3.35                  5.83                  3.81                   

อตัราผลประโยชน์สทุธิสว่นของสมาชิก (เงินลงทนุวดัด้วยมลูค่ายตุิธรรม) 0.20                  6.43                  5.10                  3.41                  6.75                  4.51                   

อตัราผลประโยชน์สทุธิสว่นของเงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพแต่ประสงค์ให้ กบข . บริหารต่อ 0.20                  6.43                  5.10                  3.41                  6.75                  4.51                   

อตัราผลประโยชน์สทุธิสว่นของเงินกองกลาง 0.20                  6.43                  5.10                  3.41                  6.75                  4.51                   

อตัราผลประโยชน์สทุธิสว่นของเงินส ารอง (เงินลงทนุถือจนครบก าหนดวดัมลูค่าด้วยราคาทนุตัดจ าหน่าย) 3.16                  3.19                  3.30                  3.53                  3.62                  1.92                   

งบการเงินรวมข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั
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หน่วย : ล้านบาท



สญัญาณเตือนภยัจากการอ่านงบการเงิน
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1. ขาดทุนมาก  ตดิต่อกนัหลายปี 

2. ลกูหน้ีมากและระยะเวลาการเกบ็หน้ีนาน

3. สนิคา้คงคลงัสงูผดิปกติ

4. ตน้ทุนการผลติสงูขึน้

5. ยอดขายสงูขึน้แต่ก าไรลดลง

6. หน้ีสญูเพิม่ขึน้

7. รายงานของผูส้อบบญัชผีดิปกต ิเปลีย่นผูส้อบบญัชใีหม่



Q&A
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การประเมินมลูค่าอาคารจีพีเอฟ วิทยุ
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การประเมินมลูค่าอาคารจีพีเอฟ วิทยุ

หลกัเกณฑก์ารประเมนิราคามลูคา่อสงัหารมิทรพัย์

1. วธิรีายได ้(Income Approach) แบบคดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow)

2. วธิตีน้ทุน (Cost Approach) / วธิเีปรยีบเทยีบตลาด (Market Comparable)

วิธีคิดจากต้นทุน
อาคาร/ ส่ิงปลกูสร้าง ทนุหกัค่าเส่ือม
ราคา 
มลูค่าท่ีดินโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด



การประเมินมลูค่าอาคารจีพีเอฟ วิทยุ
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หลกัการ : การใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุและดีท่ีสดุ (Highest and Best 
Use)

• บรษิทัผูป้ระเมนิราคาอสิระ ตดัสนิใจเปลีย่นวธิ ีโดยใชว้ธิตี้นทุน / ราคาตลาด



สรปุฐานะการเงินรวมอย่างย่อ
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46,935 ลบ.
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สินทรพัยส์ทุธิเพ่ิมขึน้ 5.63% จากส้ินปี 2560
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(21,431) ลบ.

สรปุผลการด าเนินงานรวมอย่างย่อ



บทสรปุ
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เพ่ือทราบวิธีการอ่านงบการเงิน
และเพ่ือทราบฐานะการเงิน 

และผลการด าเนินงานของ กบข. ประจ าปี 2561



THANK YOU


