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วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

การอ่านงบการเงิน กบข.



30/05/61 2

ยากหรือไม่ ?

บัญชียาก! งง! ไม่เข้าใจ!
งบแบบนี้มันดีรึเปล่า ?

เอ๊ะ ก าไรดี ดีจริงเปล่าเนี่ย 

ไม่จ าเป็นต้องรู้ว่าบัญชีเขาท ากันอย่างไร หน้าที่ของเรา
คือ “อ่านงบให้เป็น” ก็พอแล้ว
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งบการเงินแต่ละประเภท

ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก  คือ
1. งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)
2. งบรายได้ค่าใช้จ่าย (งบก าไรขาดทุน)
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
4. งบกระแสเงินสด
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

- รายละเอียดประกอบเงินลงทุน

- ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ

รายงานของผู้สอบบัญชี - พิจารณารับรองงบ
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รายงานของผู้สอบบัญชี

ประเภทของรายงานผู้สอบบัญชี มี 4 ประเภท ได้แก่
1. “แบบไม่มีเงื่อนไข”

• ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินที่ตรวจสอบถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ

2. “แบบมีเงื่อนไข”
• ผู้สอบบัญชีพบความไม่แน่นอนอย่างมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการรับรู้รายการที่เกิดขึ้น

3. “ไม่แสดงความเห็น”
• ผู้สอบบัญชีไมแ่สดงความเห็นเนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอ

4. “ไม่ถูกต้อง”
• ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินที่ตรวจสอบไม่ถูกต้อง
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แบบความเห็น ผลการตรวจสอบและการน าไปใช้

แบบความเห็น ผลการตรวจสอบ การน าไปใช้

1. ไม่มีเงื่อนไข - งบการเงินถูกต้องตามที่ควร - น าไปใช้ได้

2. มีเงื่อนไข - งบการเงินไม่ถูกต้องบางส่วน - ปรับปรุงตัวเลขในงบการเงินก่อนใช้

3. ไม่แสดงความเห็น - ไม่แน่ใจว่างบการเงินถูกต้องหรือไม่ - ไม่ควรใช้ข้อมูล

4. ไม่ถูกต้อง - งบการเงินไม่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ - ไม่ควรใช้ข้อมูล
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รายงานของผู้สอบบัญชี ต่องบการเงินของ กบข.

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข

ต่องบการเงินส าหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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ความเห็นของผู้สอบบัญชี ต่องบการเงินของ กบข.

สตง. แสดงความเห็นว่า 

งบการเงินของ กบข.แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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งบการเงิน

ประกอบด้วย
1. งบการเงินเฉพาะกองทุน (ส่วนของเงินสมาชิก และส่วนของเงินส ารอง)
2. งบการเงินรวม (งบของ กบข. และงบของบริษัทย่อย)

1. งบการเงินรวม มีสินทรัพย์สุทธิ 834,067 ลบ.  
2. บริษัทย่อย 3 บริษัท มีสินทรัพย์รวม 79 ลบ. (คิดเป็น 0.01%)
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งบการเงินรวม

• งบการเงินของกลุ่มกิจการที่น าเสนอเสมือนว่าเป็นงบการเงินของหน่วยงานเดียว

- น าสินทรัพย์ หนี้สิน ผลการด าเนินงาน ของบริษัทย่อยทุกบริษัทมารวมกับงบการเงิน
ของบริษัทใหญ่ ให้เปรียบเสมือนว่าบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเหล่านั้นเป็นบริษัทเดียวกัน

• เพื่อสะท้อนฐานะการเงินที่แท้จริงของธุรกิจ

มีอ านาจควบคุม
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งบการเงินรวม

กิจการ ลักษณะธุรกิจ ร้อยละที่ลงทุน

กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ การลงทุน

บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ ากัด งานทะเบียนสมาชิก 99.99

บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด บริหารอสังหาริมทรัพย์ 99.99

บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จ ากัด ที่ปรึกษาการลงทุน 51.00
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งบการเงินแต่ละประเภท

1. งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 

2. งบรายได้ค่าใช้จ่าย (งบก าไรขาดทุน)

3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

4. งบกระแสเงินสด

5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)

คือ งบที่แสดงฐานะการเงินของกิจการ  ณ  เวลาใดเวลาหนึ่ง

สินทรัพย์

หนี้สิน

ทุน
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งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)

คือ งบที่แสดงฐานะการเงินของกิจการ  ณ  เวลาใดเวลาหนึ่ง
สินทรัพย์               =  หนี้สิน + ทุน

สินทรัพย์ – หนี้สิน = ทุน 

สินทรัพย์สุทธิ =   เงินกองทุน

สินทรัพย์สุทธิ เงินกองทุน
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สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวมอย่างย่อ

งบการเงินรวม
รายละเอียด หมายเหตุ 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 ผลต่าง  (%)

สินทรัพย์

เงินลงทุน 2 7 823,738 760,413 8.33

หลักทรัพย์ให้ยืมตามสัญญาให้ยืมหลักทรัพย์ 3 7.2 3,540 4,038 (12.33)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 6,829 3,621 88.59

ลูกหนี้ - จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 9 2,813 2,932 (4.06)

- จากการขายเงินลงทุน 878 308 185.06

- จากการให้เช่าและบริการ 10 14 (28.57)

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 369 80 (361.25)

ลูกหนี้การค้า 4 4 -

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13 29 36 (19.44)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 14 31 30 3.33

อื่น ๆ 88 31 183.87

รวมสินทรัพย์ 838,329 771,507 8.66

หน่วย : ล้านบาท
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หมายเหตุข้อ 7 : เงินลงทุน
งบการเงินรวม - สรุปเงินลงทุน ตามมูลค่ายุตธิรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ส่วนของสมาชิก ส่วนของ รวมส่วนของ
กบข.

บริหารเอง
ผู้จัดการกองทุน
ภายนอกบรหิาร

รวม เงินส ารอง สมาชิกและ
ส ารอง

เงินฝากธนาคาร
เงินฝากประจ าและบัตรเงินฝาก 16,733.80 - . 16,733.80 - . 16,733.80

รวมเงินฝากธนาคาร 16,733.80 - . 16,733.80 - . 16,733.80
ตราสารหนี้

ตราสารหนี้ในประเทศ (หมายเหตุ 7.1.1) 210,820.86 - . 210,820.86 447,237.69 658,058.55
ตราสารหนี้ต่างประเทศ 4,707.78 4,519.89 8,872.77 - . 8,872.77

รวมตราสารหนี้ 215,528.64 4,519.89 219,693.63 447,237.69 666,931.32
ตราสารทุน

ตราสารทุนในประเทศ 21,372.01 13,854.82 35,226.83 - . 35,226.83
ตราสารทุนต่างประเทศ 34,856.72 22,133.13 56,989.85 - . 56,989.85

รวมตราสารทุน 56,228.73 35,987.95 92,216.68 - . 92,216.68
อสังหาริมทรัพย์

ลงทุนโดยตรงในประเทศ (หมายเหตุ 7.1.3) 6,858.89 - . 6,858.89 6.40 6,865.29
หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิอสังหาริมทรัพย์ 1,577.66 - 1,577.66 - 1,577.66
หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ 

(หมายเหตุ 7.1.4) 7,550.77 - . 7,550.77 902.73 8,453.50
หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ 11,034.93 - 11,034.93 - 11,034.93

รวมอสังหาริมทรัพย์ 27,022.25 - . 27,022.25 909.13 27,931.38

หน่วย : ล้านบาท
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หมายเหตุข้อ 7 : เงินลงทุน (ต่อ)

งบการเงินรวม - สรุปเงินลงทุน ตามมูลค่ายุตธิรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : ล้านบาท

ส่วนของสมาชิก ส่วนของ รวมส่วนของ
กบข.

บริหารเอง
ผู้จัดการกองทุน
ภายนอกบรหิาร

รวม เงินส ารอง สมาชิกและ
ส ารอง

นิติบุคคลเอกชน
หุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุน้นิตบิุคคล

เอกชนในประเทศ 1,102.54 - 1,102.54 - 1,102.54
หน่วยลงทุนนิติบคุคลในประเทศ 267.91 - 267.91 - 267.91
หน่วยลงทุนนิติบคุคลต่างประเทศ 9,463.73 - . 9,463.73 - . 9,463.73

รวมนิติบุคคลเอกชน 10,834.18 - . 10,834.18 - . 10,834.18
โครงสรา้งพื้นฐาน

หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ 7,144.24 - 7,144.24 - . 7,144.24
รวมโครงสรา้งพื้นฐาน 7,144.24 - 7,144.24 - 7,144.24
สินค้าโภคภัณฑ์

หน่วยลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์ต่างประเทศ 1,946.06 - 1,946.06 - . 1,946.06
รวมสินค้าโภคภัณฑ์ 1,946.06 - 1,946.06 - . 1,946.06

รวมเงินลงทุน 335,437.90 40,152.94 375,590.84 448,146.82 823,737.66
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สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวมอย่างย่อ (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 ผลต่าง (%)

สินทรัพย์ 838,329 771,507 8.66

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 3,507 844 315.52

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 16 227 226 0.44

เงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับรอจ่ายคืนกระทรวงการคลัง 17 111 134 (17.16)

หนี้สินอื่น 20 394 498 (20.88)

อื่นๆ 23 41 (43.90)

รวมหนี้สิน 4,262 1,743 144.52

รวม สินทรัพย์สุทธิ 834,067 769,764 8.35
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งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) (ต่อ)

คือ งบที่แสดงฐานะการเงินของกิจการ  ณ  เวลาใดเวลาหนึ่ง
สินทรัพย์               =  หนี้สิน + ทุน

สินทรัพย์ – หนี้สิน = ทุน 

สินทรัพย์สุทธิ =   เงินกองทุน

สินทรัพย์สุทธิ เงินกองทุน
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สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวมอย่างย่อ (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 ผลต่าง (%)

สินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์ – หนี้สิน) 834,067 769,764 8.35

เงินทุนที่รับเข้าบัญชีสมาชิกรายบุคคล 1, 21 243,699 232,495 4.82

เงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ 22 2,939 2,423 21.30

เงินส ารอง 23 373,754 344,912 8.36

เงินกองกลาง 122 81 50.62

รวมเงินทุนที่ได้รับ 620,514 579,911 7.00

ผลประโยชน์ของสมาชิก 135,542 125,384 8.10

ผลประโยชน์ของกองทุนเงินส ารอง 78,011 64,469 21.01

รวมผลประโยชน์ 213,553 189,853 12.48

รวม สินทรัพย์สุทธิ 834,067 769,764 8.35
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งบการเงินแต่ละประเภท

1. งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 

2. งบรายได้ค่าใช้จ่าย (งบก าไรขาดทุน)

3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

4. งบกระแสเงินสด

5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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งบรายได้ค่าใช้จ่าย (งบก าไรขาดทุน)

คือ งบที่แสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ๆ

รายได้ – ค่าใช้จ่าย  =  ก าไร (ขาดทุน) หรือผลประโยชน์สุทธิ

ก าไร หมายถึง ผลต่างระหว่างรายได้ทั้งหมดและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกิจการ
ก าไร เกิดจากการที่รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
ขาดทุน เกิดจากการที่รายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย
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งบรายได้ค่าใช้จ่าย
งบการเงินรวม ผลต่าง

รายละเอียด หมายเหตุ 2560 2559 %
รายได้เงินปันผล 1 (ข้อ 1) 3,302 4,216 (21.68)

ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ 1 (ข้อ 2) 18,833 17,962 4.85

รายได้ค่าเช่าและบริการจากอสังหาริมทรัพย์ 924 909 1.65

อื่น ๆ 84 91 (7.69)

รายได้รวม 23,143 23,178 (0.15)

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 1,052 996 5.62

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า 295 304 (2.96)

ค่าใช้จ่ายรวม 1,347 1,300 3.62

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 21,796 21,878 (0.37)

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน 26.1.1 (5,225) (196) (2,565.82)

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 24 5,388 2,769 94.58

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า 24 15,130 6,045 150.29

ผลประโยชน์สุทธิก่อนภาษีเงินได้ 37,089 30,496 21.62

ภาษีเงินได้ 1 1 -

ผลประโยชน์สุทธิ 37,088 30,495 21.62

หน่วย : ล้านบาท
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ก าไร(ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า

คือ  ผลต่างระหว่างราคาทุนกับราคาตลาดทีย่ังไม่ได้มีการจ่ายหรือรับเงินสดจริง
เป็นการสะท้อนความผันผวนของราคาตลาดเท่านั้น

ราคาทุน < ราคาตลาด = ก าไรสุทธิที่ยงัไมเ่กิดขึ้นจากการปรับมูลค่า
เช่น ราคาทุน = 100 บาท ราคาตลาด = 120 บาท 

ดังนั้น ก าไรสุทธิที่ยงัไมเ่กิดขึ้นจากการปรับมูลค่า = 10 บาท

ราคาทุน > ราคาตลาด = ขาดทุนสุทธิที่ยงัไมเ่กิดขึ้นจากการปรับมูลคา่
เช่น ราคาทุน = 100 บาท ราคาตลาด = 90 บาท 

ดังนั้น ขาดทุนสุทธิที่ยงัไมเ่กิดขึ้นจากการปรับมูลคา่ = 10 บาท
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งบการเงินแต่ละประเภท

1. งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 

2. งบรายได้ค่าใช้จ่าย (งบก าไรขาดทุน)

3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

4. งบกระแสเงินสด

5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

คือ งบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยส์ุทธิ ซึ่งจะสะท้อนใหเ้ห็นถึงการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงของเงินกองทุนในระหว่างงวด

งบการเงินรวม 2560

สินทรัพย์สุทธิต้นงวด 769,764
บวก : เงินรับจากสมาชิก 30,199

เงินส ารอง 28,842
ผลประโยชน์สุทธิ 37,088

หัก : เงินจ่ายคืนสมาชิก (31,272)
จ่ายคืนกระทรวงการคลัง (554)

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 834,067

หน่วย : ล้านบาท
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งบการเงินแต่ละประเภท

1. งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 

2. งบรายได้ค่าใช้จ่าย (งบก าไรขาดทุน)

3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

4. งบกระแสเงินสด

5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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งบกระแสเงินสด
คือ งบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินสดในระหว่างงวด โดยจะแสดงถึงรายการ

ที่มาและใช้ไปของเงินสด หรือรายการที่เทียบเท่าเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
ผลประโยชน์สทุธิ 37,089
สินทรัพย์สุทธิ (เพิ่ม) ลด (61,142)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (24,053)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินจ่ายจากการซื้ออุปกรณ์ (13)

เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (13)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

เงินรับจากสมาชิกและอื่นๆ 58,007
เงินจ่ายคืนสมาชิกและอ่ืนๆ (30,733)

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 27,274
เงินสดเพิ่มขึ้นสทุธิ 3,208
เงินสด/รายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด 3,621
เงินสด/รายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด 6,829

หน่วย : ล้านบาท
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งบการเงินแต่ละประเภท

1. งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 

2. งบรายได้ค่าใช้จ่าย (งบก าไรขาดทุน)

3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

4. งบกระแสเงินสด

5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คือ  ข้อมูลส าคัญอื่นที่เพิ่มเติมจากท่ีแสดงในงบการเงิน
เช่น - การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และลักษณะของกิจการ

- มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- รายละเอียดของตัวเลขต่าง ๆ ในงบการเงิน
- ภาระผูกพัน/หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต
- อื่น ๆ
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ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ
หน่วย : ล้านบาท
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สัญญาณเตือนภัยจากการอ่านงบการเงิน

1. ขาดทุนมากๆ ติดต่อกันหลายปี 

2. ลูกหนี้มากและระยะเวลาการเก็บหนี้นาน

3. สินค้าคงคลังสูงผิดปกติ

4. ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

5. ยอดขายสูงขึ้นแต่ก าไรลดลง

6. หนี้สูญเพิ่มขึ้น

7. รายงานของผู้สอบบัญชีผิดปกติ เปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่
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Q&A
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สรุปฐานะการเงินรวมอย่างย่อ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกองทุน

31 ธ.ค.2560 31 ธ.ค. 2559 ผลต่าง (%) 31 ธ.ค.2560 31 ธ.ค. 2559

เงินลงทุน 827,278 764,451 8.22 827,336 764,502

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,829 3,621 88.59 6,642 3,467

ลูกหนี้จากการลงทุน 4,070 3,334 22.08 4,158 3,343

อื่น ๆ 152 101 50.50 144 92

รวมสินทรัพย์ 838,329 771,507 8.66 838,280 771,404

เจ้าหนี้จากการลงทุน 3,507 844 315.52 3,507 844

เงินรอจ่ายคืนกระทรวงการคลัง 111 134 (17.16) 111 134

เงินทดรองจ่ายจากกระทรวงการคลัง 6 13 (53.85) 6 13

อื่น ๆ 638 752 (15.16) 613 676

รวมหนี้สิน 4,262 1,743 144.52 4,237 1,667

รวมสินทรัพย์สุทธิ 834,067 769,764 8.35 834,043 769,737

64,303 ลบ.

หน่วย : ล้านบาท
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สินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้น 8.35% จากสิ้นปี 2559

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค.60
เพิ่มขึ้น 64,303 ลบ. หรือ 8.35%

+  เงินรับสมาชิก              30,199 ลบ.

+  รับเงินส ารอง             28,842 ลบ.

+  ผลประโยชน์สุทธิ          37,088 ลบ.

- เงินจ่ายคืนสมาชิก          31,272 ลบ.

- จ่ายคืนกระทรวงการคลัง      554 ลบ.

834,067 ลบ.769,764 ลบ.
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สรุปผลการด าเนินงานรวมอย่างย่อ การรับจ่ายเงิน

6,593 ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกองทุน
31 ธ.ค.60 31 ธ.ค.59 ผลต่าง (%) 31 ธ.ค.60 31 ธ.ค.59

รายได้เงินปันผล ดอกเบี้ย ส่วนลดรับ อื่นๆ 22,219 22,270 (0.23) 22,201 22,254
รายได้ค่าเช่าและบริการจากการบริหารอาคาร 924 908 1.76 764 745
รายได้รวม                                               (A) 23,143 23,178 (0.15) 22,965 22,999
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 1,052 996 5.62 991 933
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอาคาร 296 304 (2.63) 174 182
ค่าใช้จ่ายรวม                                            (B) 1,348 1,300 3.69 1,165 1,115
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย (C) = (A) – (B) 21,795 21,878 (0.38) 21,800 21,884
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 5,388 2,769 94.58 5,388 2,769
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า 15,131 6,045 150.31 15,129 6,043
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (5,225) (196) (2,565.82) (5,225) (196)
รวมก าไรจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น (D) 15,294 8,618 77.47 15,292 8,616
ก าไรสุทธิจากการลงทุนก่อนภาษีเงินได้ (E) = (C) + (D) 37,089 30,496 21.62 37,092 30,500
ภาษี      (F) 1 1 - - -
ผลประโยชน์สุทธิ (G) = (E) + (F) 37,088 30,495 21.62 37,092 30,500

หน่วย : ล้านบาท
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ภาพรวมผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ
ผลกระทบ ล้านบาท

1. ก าไรที่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาอัตราแลกเปลี่ยน 1,432

2. ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน (6,657)

- สัญญา 312

- Underlying (6,969)

รวม ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (5,225)

3. ก าไรจากการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ 12,565

รวม ก าไรจากการลงทุนต่างประเทศ 7,340

ผลตอบแทนในสกุล

ดอลล่าร์สหรัฐ บาท

หุ้นตลาดพัฒนาแล้ว DM 25.95% 14.20%

หุ้นตลาดเกิดใหม่ EM 39.48% 28.04%

• ปี 2560 การลงทุนในต่างประเทศ
ให้ผลก าไรสุทธิ 7,340 ล้านบาท

• ผลตอบแทนสุทธิในสกุลเงินบาท
อยู่ในระดับ 14.20% - 28.04% 
ส าหรับปี 2560
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บทสรุป

เพื่อทราบฐานะการเงิน การรับจ่ายเงินของกองทุนและ
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560



ขอขอบคุณ

28 พฤษภาคม 2561
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