
การอ่านงบการเงิน กบข. 
29 พฤษภาคม 2559 



ไม่จ าเป็นต้องรู้ว่าบัญชีเขาท ากันอย่างไร หน้าที่ของเรา
คือ “อ่านงบให้เป็น”  

ยากหรือไม่ ? 



ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก  คือ 

1. งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 

2. งบรายได้ค่าใช้จ่าย (งบก าไรขาดทุน) 

3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรัพย์สุทธ ิ

4. งบกระแสเงนิสด 

5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

งบการเงินแต่ละประเภท 

รายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี - พิจารณารับรองงบ 

- งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ 

- ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 



ประเภทของรายงานผู้สอบบญัชี มี 4 ประเภท ได้แก ่
1. “แบบไม่มีเงื่อนไข” 
    • ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินที่ตรวจสอบถูกต้องตามที่ควร 

2. “แบบมีเงื่อนไข” 
    • ผู้สอบบัญชีพบความไม่แน่นอนอย่างมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการรับรู้รายการที่เกิดขึ้น 

3. “ไม่แสดงความเห็น” 
    • ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นเนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอ 

4. “ไม่ถูกต้อง” 
    • ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินที่ตรวจสอบไม่ถูกต้อง 

รายงานของผู้สอบบัญช ี



ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข 

ต่องบการเงินส าหรับปี 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

รายงานของผู้สอบบัญช ี



สตง. แสดงความเห็นว่า  
งบการเงินของ กบข.แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ความเห็นของผู้สอบบัญชี 



• งบการเงินของกลุ่มกิจการที่น าเสนอเสมือนว่าเป็นงบการเงินของหนว่ยงานเดียว 

      

 
- น าสินทรัพย์ หนี้สิน ผลการด าเนินงาน ของบริษัทย่อยทุกบริษัทมารวมกับงบการเงิน 

ของบริษัทใหญ่ ให้เปรียบเสมือนว่าบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเหล่านั้นเป็นบริษัทเดียวกัน 

• เพื่อสะท้อนฐานะการเงินที่แท้จรงิของธุรกิจ 

มีอ ำนำจควบคุม 

งบการเงินรวม 



 

ลักษณะธุรกิจ 
 

ร้อยละที่ลงทุน 

บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ ากัด งานทะเบียนสมาชิก 99.99 

บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด บริหารอสังหาริมทรัพย ์ 99.99 

บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จ ากัด ที่ปรึกษาการลงทุน 51.00 

กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ 100.00 

งบการเงินรวม 



1.   งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)  

2.   งบรายได้ค่าใช้จ่าย (งบก าไรขาดทุน) 

3.   งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สทุธิ 

4.   งบกระแสเงนิสด 

5.   หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

งบการเงินแต่ละประเภท 



   คือ งบที่แสดงฐานะการเงินของกิจการ  ณ  เวลาใดเวลาหนึ่ง 

สินทรัพย์ 

หนีส้ิน 

ทุน 

งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 



   คือ งบที่แสดงฐานะการเงินของกิจการ  ณ  เวลาใดเวลาหนึ่ง 
สินทรัพย ์     =    หนี้สิน  +  ทุน 
สินทรัพย์ – หนี้สิน  =    ทุน 
 
สินทรัพย์สุทธิ =    เงินกองทุน 

สินทรัพย์
สุทธิ 

เงนิกองทุน 

งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 



งบการเงินรวม 
รายละเอียด หมายเหตุ 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 ผลต่าง  (%) 

สินทรัพย ์
เงินลงทุน 2 6 697,068 693,820 0.47 
หลักทรัพย์ให้ยืมตามสัญญาให้ยืมหลักทรัพย์ 3 6.2 8,653 5,237 65.23 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 5,334 4,853 9.91 
ลูกหน้ี  - จากเงินปันผลและดอกเบ้ีย 8 2,980 3,793 (21.43) 
         - จากการขายเงินลงทุน 222 687 (67.69) 
         - จากการให้เช่าและบริการ 17 22 (22.73) 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 10.3 732 8,965 (91.83) 
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13 49 59 (16.95) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 14 30 35 (14.29) 
อื่น ๆ 285 247 15.38 
รวมสินทรัพย์ 715,370 717,718 (0.33) 

หน่วย : ล้านบาท 

สรุปงบแสดงฐานะการเงินอย่างย่อ 



หมายเหตุข้อ 6 : เงินลงทุน 



งบการเงินรวม 

หมายเหตุ 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 ผลต่าง (%) 

หนี้สิน 

เจ้าหน้ีจากการลงทุน 784 2,673 (70.67) 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 16 250 315 (20.63) 

เงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับรอจ่ายคืนกระทรวงการคลัง 17 156 173 (9.83) 

หน้ีสินอื่น 20 444 504 (11.90) 

อื่นๆ 44 108 (59.26) 

รวมหนี้สิน 1,678 3,773 (55.53) 

รวม สินทรัพย์สุทธิ 713,692 713,945 (0.04) 

หน่วย : ล้านบาท 

สรุปงบแสดงฐานะการเงินอย่างย่อ (ต่อ) 



   คือ งบที่แสดงฐานะการเงินของกิจการ  ณ  เวลาใดเวลาหนึ่ง 
สินทรัพย ์     =    หนี้สิน  +  ทุน 
สินทรัพย์ – หนี้สิน  =    ทุน 
 
สินทรัพย์สุทธิ =    เงินกองทุน 

สินทรัพย์
สุทธิ 

เงนิกองทุน 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 



หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม 
หมายเหตุ 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 ผลต่าง (%) 

สินทรัพย์สุทธ ิ

เงินทุนที่รับเข้าบัญชีสมาชิกรายบุคคล 1, 21 222,450 306,072 (27.32) 

เงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ 22 1,873 1,698 10.31 

เงินส ารอง 21 317,717 175,150 81.40 

เงินกองกลาง 71 43 65.12  

   รวมเงินทุนท่ีได้รับ 542,111 482,963 12.25 

รวมผลประโยชน์ของสมาชิก กบข. และกองทุนเงินส ารอง 171,547 230,944 (25.72) 

อื่นๆ  34 38 (10.53) 

รวม สินทรัพย์สุทธิ 713,692 713,945 (0.04) 

สรุปงบแสดงฐานะการเงินอย่างย่อ (ต่อ) 



1.   งบแสดงฐานะการเงิน  

2.   งบรายได้ค่าใช้จ่าย (งบก าไรขาดทุน) 

3.   งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรัพย์สุทธิ 

4.   งบกระแสเงนิสด 

5.   หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

งบการเงินแต่ละประเภท 



คือ งบที่แสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ๆ  

รายได้ – ค่าใช้จ่าย  =  ก าไร (ขาดทุน) หรือผลประโยชน์สุทธิ 

งบรายได้ค่าใช้จ่าย 

ก าไร หมายถึง ผลต่างระหว่างรายได้ทั้งหมดและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกิจการ 
ก าไร เกิดจากการที่รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 
ขาดทุน เกิดจากการที่รายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย 



งบการเงินรวม ผลต่าง 
รายละเอียด หมายเหตุ 2558 2557 % 

รายได้เงินปันผล 1 (ข้อ 1) 3,537 3,718 (4.87) 
ดอกเบี้ยและสว่นลดรับ 1 (ข้อ 2) 17,693 17,608 0.48 
รายได้ค่าเชา่และบริการจากอสังหาริมทรัพย์ 1,250 1,084 15.31 
อื่น ๆ 1,178 131 799.24 
รายได้รวม 23,658 22,541 4.96 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 1,156 1,100 5.09 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า 411 391 5.12 
ค่าใช้จ่ายรวม 1,567 1,491 5.10 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 22,091 21,050 4.95 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 48 (270) 117.78 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลีย่น 29.1.1 3,034 (1,118) 371.38 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 27 11,165 7,257 53.85 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้จากการปรับมูลค่า 27 (13,157) 10,895 (220.76) 
ผลประโยชน์สุทธิกอ่นภาษีเงินได้ 23,181 37,814 (38.70) 
ภาษีเงินได้ 1 3 (66.67) 
ผลประโยชน์สุทธิ 23,180 37,811 (38.70) 

หน่วย : ล้านบาท 

งบรายได้ค่าใช้จ่าย 



ก าไร(ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า 

คือ  ผลต่างระหว่างราคาทุนกับราคาตลาดที่ยังไม่ได้มีการจ่ายหรือรับเงินสดจริง 
     เป็นการสะท้อนความผันผวนของราคาตลาดเท่านั้น 
 
ราคาทุน < ราคาตลาด = ก าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า 
         เช่น ราคาทุน = 100 บาท ราคาตลาด = 120 บาท  
ดังนั้น ก าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า = 10 บาท 
 
ราคาทุน > ราคาตลาด = ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า 
         เช่น ราคาทุน = 100 บาท ราคาตลาด = 90 บาท  
ดังนั้น ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า = 10 บาท 



1.   งบแสดงฐานะการเงิน  

2.   งบรายได้ค่าใช้จ่าย (งบก าไรขาดทุน) 

3.   งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรัพย์สทุธ ิ

4.   งบกระแสเงินสด 

5.   หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

งบการเงินแต่ละประเภท 



คือ งบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิ ซ่ึงจะสะท้อนให้เห็นถึงการ 
     เพ่ิมขึ้นหรือลดลงของเงินกองทุนในระหว่างงวด 

งบการเงินรวม 
2558 

สินทรัพย์สุทธิต้นงวด 713,945 

บวก : เงินรับจากสมาชิก 34,925 

        เงินส ารอง 142,567 

        ผลประโยชน์สุทธิ 23,180 

หัก  : เงินจ่ายคืนสมาชิก  (83,202) 

        เงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับจ่ายเข้าบัญชเีงินส ารอง -Undo (116,926) 

        จ่ายคืนกระทรวงการคลัง (797) 

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 713,692 

หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 



1.   งบแสดงฐานะการเงิน  

2.   งบรายได้ค่าใช้จ่าย (งบก าไรขาดทุน) 

3.   งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สทุธิ 

4.   งบกระแสเงนิสด 

5.   หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

งบการเงินแต่ละประเภท 



คือ งบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินสดในระหว่างงวด โดยจะแสดงถึงรายการ 
     ที่มาและใช้ไปของเงินสด หรือรายการที่เทียบเท่าเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ 

หน่วย : ล้านบาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

     ผลประโยชน์สุทธ ิ 23,180 

     สินทรัพย์สุทธิ (เพิ่ม) ลด   (3,661) 

เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมด าเนินงาน 19,519 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  
     เงินรับจากสมาชิกและอื่นๆ 59,637 

     เงินจ่ายคืนสมาชิกและอื่นๆ (78,676) 

เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน (19,039) 

เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธ ิ   480 

เงินสด/รายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด 4,853 

เงินสด/รายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด 5,333 

งบกระแสเงินสด 



1.   งบแสดงฐานะการเงิน  

2.   งบรายได้ค่าใช้จ่าย (งบก าไรขาดทุน) 

3.   งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรัพย์สุทธ ิ

4.   งบกระแสเงนิสด 

5.   หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

งบการเงินแต่ละประเภท 



คือ  ข้อมูลส าคัญอื่นที่เพิ่มเติมจากที่แสดงในงบการเงิน 
 เช่น - การจัดต้ัง วัตถุประสงค์ และลักษณะของกิจการ 
       - มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
       - รายละเอียดของตัวเลขต่าง ๆ ในงบการเงิน 
       - ภาระผูกพัน/หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
       - อื่น ๆ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 



ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

2558 2557 2556 2555 2554

1..ผลการด าเนินงาน 

     รายได้รวมกอ่นค่าใช้จ่าย 25,637.64          39,390.99          25,145.71          36,611.50          15,406.70          

     ค่าใช้จ่ายรวมภาษีเงินได้ (1,277.64)           (1,250.46)           (1,301.97)           (1,153.12)           (861.07)              

ผลประโยชน์สุทธิ 24,360.00        38,140.53        23,843.74        35,458.38        14,545.63        

2..สินทรัพย์สุทธิ

มลูค่าสนิทรัพย์สทุธิต้นปี 706,900.53        629,488.63        572,901.58        518,151.76        479,341.66        

ผลประโยชน์สทุธิ 24,360.00          38,140.53          23,843.74          35,458.38          14,545.63          

บวก การเพ่ิมขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิระหวา่งปี 177,492.34        67,235.97          53,804.65          47,529.43          44,225.36          

หกั การลดลงในสนิทรัพย์สทุธิระหวา่งปี (196,548.11)       (27,964.60)         (21,061.34)         (28,237.99)         (19,960.89)         

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 712,204.76       706,900.53       629,488.63       572,901.58       518,151.76       

มลูค่าสนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งปี 709,552.65        668,194.58        601,195.11        545,526.67        498,746.71        

3..อัตราส่วนทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ

อตัราสว่นรายได้รวมกอ่นค่าใช้จ่ายต่อมลูค่าสนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งปี 3.61                   5.90                   4.18                   6.71                   3.09                   

อตัราสว่นค่าใช้จ่ายรวมภาษีเงินได้ต่อมลูค่าสนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งปี 0.18                   0.19                   0.22                   0.21                   0.17                   

อตัราผลประโยชน์สทุธิรวมของ กบข . 3.35                   5.83                   3.81                   6.55                   3.02                   

อตัราผลประโยชน์สทุธิสว่นของสมาชิก 3.41                   6.75                   4.51                   7.82                   2.31                   

อตัราผลประโยชน์สทุธิสว่นของเงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพแต่ประสงค์ให้ กบข . บริหารต่อ 3.41                   6.75                   4.51                   7.82                   2.31                   

        อตัราผลประโยชน์สทุธิสว่นของเงินกองกลาง 3.41                   6.75                   4.51                   7.82                   2.31                   

อตัราผลประโยชน์สทุธิสว่นของเงินส ารอง 3.53                   3.62                   1.92                   2.97                   5.23                   

งบการเงินเฉพาะกองทุน
หน่วย : ล้านบาท 



สัญญาณเตือนภัยจากการอ่านงบการเงิน 

1. ขาดทุนมากๆ ติดต่อกันหลายปี  

2. ลูกหนี้มากและระยะเวลาการเก็บหนี้นาน 

3. สินค้าคงคลงัสูงผดิปกต ิ

4. ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 

5. ยอดขายสูงขึ้นแต่ก าไรลดลง 

6. หนี้สูญเพิ่มขึ้น 

7. รายงานของผูส้อบบัญชีผิดปกติ เปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม ่



Q&A 



ขอขอบคุณ 
29 พฤษภาคม 2559 


