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National Bureau of Economic Research 
ของอเมริกาได้ส ารวจบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาจ านวน 300 
แห่ง พบว่ามีอยู่  20% ที่ยุบหรือยกเลิก
ต าแหน่ง COO ลงไปในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา



บทบาทของ CFO ที่เปลี่ยนไป
บริษัท Cargill ยักษ์ใหญ่ด้านอาหารและเกษตรได้ระบุไว้อย่างชัดเจนเลยว่าหน้าที่และบทบาทของ CFO 
ก็คือการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรในองค์กรมีพฤติกรรมที่ต้องการและทุกคนมุ่งเน้นและให้ความส าคัญ
ต่อกลยุทธ์ ดังนั้นการน าระบบการวัดและประเมินผลมาใช้ จึงเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้ทุกคนมีพฤติกรรมที่
ต้องการและมุ่งเน้นต่อกลยุทธ์ ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ CFO

Bertelsmann ยักษ์ใหญ่ของเยอรมันระบุไว้ว่า CFO จะต้องเป็นนักบัญชี / การเงินครึ่งหนึ่ง อีก
ครึ่งหนึ่งเป็นนักกลยุทธ์ และที่ส าคัญจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารที่ดีในบทบาททั้งสองประการ

CFO ของ FedEx บอกว่าเขาพยายามที่จะกระตุ้นให้ลูกน้องในฝ่ายการเงินได้ออกไปท างานในส่วนอื่นๆ 
ในบริษัทเพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นการช่วยตัวบริษัทเอง และท าให้โลกทัศน์ของคนในส่วนงานของเขากว้างขึ้น



สถานการณ์การเงินภาพรวมเขตสขุภาพท่ี 9 ณ กรกฎาคม 2565 

เงินบ ารงุคงเหลือ เขต 

8,599,965,520 บาท

นม. 3,735 ลบ. ชย. 402 
ลบ.

บร. 2,262 ลบ. บร. 2,198 ลบ.

ประสิทธิภาพ TPS
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2.รพ.บัวใหญ่ (-7.3 ลบ.)

จ านวน รพ. มีเงินบ ารงุคงเหลือ เป็น บวก , ลบ 

รพ.ท่ีมีบ ารงุคงเหลือ(หลงัหกัหน้ีสิน) >100 ลบ. จ านวน 14 แห่ง

เงินบ ารงุคงเหลือ รายจงัหวดั
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เงนิบ ารุงคงเหลอื(หลงัหกัหน้ีสนิ) 
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13.48%B

23 แห่ง
25.84%
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34 แห่ง
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D
18 แห่ง
20.22%

F
2 แห่ง
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หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
Total Performance Score 
(TPS) ระดับ A, B จ านวน 35 แห่ง
ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ผลงานร้อยละ 39.33



เคร่ืองมือส ำคัญ



โปรแกรมแสดงงบการเงิน









หลักบัญชแีบบคนทีไ่ม่ใช่นักบญัชี



1 หมวดสินทรัพย์

2 หมวดหนี้สิน

3 หมวดทุน

4 หมวดรายได้

5 หมวดค่าใช้จ่าย

หมำยเหต:ุขออภยัท่ีไม่ไดใ้หเ้ครดิตคนท ำท่ำนแรกไวเ้พรำะจ ำไม่ไดว้่ำน ำมำจำกอำจำรยท์่ำนใด



การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis)

งบแสดงสถานะทาง
การเงิน (งบดุล)

งบก าไรขาดทุน

งบการเงิน

▪ การวิเคราะห์ข้อมูลในงบการเงิน เพื่อหา

ความสัมพันธ์ของรายการ 2 รายการ 

▪ อาจเป็นรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

หรืองบก าไรขาดทุน หรือทั้งสองงบ 

▪ แสดงในรูปร้อยละ อัตราส่วนหรือสัดส่วน



01 สินทรัพย์ (Assets)
▪ อาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตน หรือสิทธิทางกฎหมาย กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ 

สิทธิเรียกร้อง เช่น ลูกหนี้ ที่ดิน สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์  
▪ ก่อให้เกิดกระแสเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด แก่กิจการทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม  
▪ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน (Current assets)
1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-current assets) 

**สินทรัพย์=สินทรัพย์หมุนเวียน+สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน



点击添加文字

สินทรัพย์หมุนเวียน (Current assets)

▪ เงินสด หรือสินทรัพย์อื่น ๆ ที่เปลี่ยนเป็น
เงินสดได้ง่าย หรือขาย หรือใช้หมดไปใน
การด าเนินงาน

▪ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์
ภายใน 1 ปี หรือ 1 วงจรการด าเนินงาน 
หรือรอบระยะเวลาการด าเนินงาน

▪ โดยทั่วไปมักแสดงเป็นงบดุล 

1.1

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้า

สินค้า
คงเหลือ

สินทรัพย์
หมุนเวียน

อื่น 

สภาพคล่องสูง 
(แปลงเป็นเงินสดได้เร็ว)

สภาพคล่องต่ า 
(แปลงเป็นเงินสดได้ช้า)

สินทรัพย์หมุนเวียน



点击添加文字

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน (Non-current assets) 

▪ สินทรัพย์ที่ไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้
หรือขาย หรือใช้หมดไปในการด าเนินงาน

▪ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์เกิน
กว่า 1 ปี หรือ 1 วงจรการด าเนินงาน หรือ
รอบระยะเวลาการด าเนินงาน

1.2

เงินลงทุน
ระยาว

เงินให้
กู้ยืมระยะ
ยาว

ที่ดิน 
อาคาร 
ครุภัณฑ์

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝาก เงินลงทุนหุ้น ท่ีดิน 
อาคารปล่อยเช่า ได้รับ
ผลตอบแทนเป็น ดอกเบ้ีย

เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือ
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน

ท่ีดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
วัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานของกิจการ

ค่าความนิยม 
สิทธิบัตร เคร่ืองหมาย
การค้า ลิขสิทธิ์



02 หนี้สิน (Liabilities)
▪ ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ 
▪ หนี้สิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

2.1 หนี้สินหมุนเวียน (Current liabilities)
2.2 หน้ีสินไม่หมุนเวียน (Non-current liabilities) 

**หนี้สิน=หนี้สินหมุนเวียน+หนีส้ินไมห่มุนเวียน



点击添加文字

หนี้สินหมุนเวียน (Current liabilities)

▪ หนี้สินที่มีระยะเวลาการช าระคืน 
ภายใน 1 ปี หรือภายในรอบ
ระยะเวลาการด าเนินงาน

▪ หนี้สินหมุนเวียนจะช าระด้วยสินทรัพย์
หมุนเวียน หรือการก่อหน้ีระยะสั้นอ่ืน
แทน

2.1

เงินเบิกเกินบัญชีหรือเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย

หนี้ระยะยาวครบ
ก าหนดช าระ 1 ปี

ค่าใช้จ่ายค้าง
จ่าย

หนี้สิน
หมุนเวียน

อื่น 

ระยะเวลาการช าระหนี้
ก่อน (เร็วที่สุด)

หลัง

หนี้สินหมุนเวียน



点击添加文字

หนี้สินไม่หมุนเวียน (Non-current liabilities) 

▪ หนี้สินที่มีระยะเวลาการช าระคืนเกิน
กว่า 1 ปี หรือเกินกว่ารอบระยะเวลา
การด าเนินงาน

▪ อาจะเกิดจากการกู้ยืมเงินมาเพื่อซื้อ
สินทรัพย์ที่มีราคาสูง

2.2

หุ้นกู้

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น-
ระยะยาว

เงินกู้

หนี้สินไม่
หมุนเวียน

อ่ืน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

การจัดหาเงินทุนของกิจการ 
โดยจ าหน่ายเป็นมูลค่าหุ้นแก่
บุคคลภายนอกท่ีสนใจลงทุน 
มีอายุไถ่ถอนเกินกว่า 1 ปี

เงินกู้ยืมระยะสั้นหรือ
ระยะยาวจากกิจการท่ี
เกี่ยวข้องกัน

เงินกู้ที่มีการน าสินทรัพย์
บางอย่างของกิจการไป
จ านองเพื่อเป็นหลักประกัน

หนี้สินหมุนเวียน
อื่นนอกจากที่
แสดง



03 ส่วนของเจ้าของ (Owners’ equities) หรือเงินทุน

▪ เป็นสินทรัพย์สุทธิหรือส่วนที่สินทรัพย์มากกว่าหนี้สิน 
▪ ที่มาของเงินทุนมี 2 กลุ่ม คือ

1) จากการกู้ยืม
2) จากส่วนของเจ้าของ ได้แก่ ทุนตั้งต้น และก าไรสะสม

▪ ระดับของเงินทุนจากการกู้ยืมเทียบกับเงินทุนของตัวเอง เป็น
เครื่องชี้ถึงความเสี่ยงทางการเงินของกิจการ

สินทรัพย์ – หนี้สิน = ส่วนของเจ้าของ



04 รายได้ (Revenues) 

▪ การเพิ่มค าของสินทรัพย หรือการ
ลดลงของหนี้สิน  สงผลใหสวนของเจ
าของเพ่ิมขึ้น รายได้จากการขายหรือ

การให้บริการ

รายได้อื่น

ส่วนแบ่งก าไรจากเงิน
ลงทุน

ประเภทรายได้

รายได้จากการการขายสินค้า สิทธิ 
การให้บริการหลักของกิจการ

รายได้จากการด าเนินงาน รวม
ก าไรจากการขาย เงินลงทุน 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และ
สินทรัพยอ่ืน

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนซึ่ง
บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียตามท่ี
ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี



05 ค่าใช้จ่าย (Expenses)

▪ การลดคาของสินทรัพยหรือการเพิ่มขึ้น
ของหนี้สินอันสงผลใหสวนของเจาของ
ลดลง ต้นทุนขายหรือต้นทุนการ

ให้บริการ

ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร

ค่าใช้จ่ายอื่น

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน
ลงทุน

ประเภทค่าใช้จ่าย

ตนทุนของสินคา สิทธิหรือบริการที่ขายรวมถึง
ราคาซื้อ ตนทุนการผลิต และคาใชจายตางๆ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขาย และ
ค่าใช้จ่ายทั่วไปที่ เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงาน ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนและ
ดอกเบี้ยจ่าย

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึก
โดยวิธีส่วนได้เสียตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานการบัญชี

รายได้จากการด าเนินงาน รวม
ขาดทุนอื่น



点击添加文字การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน แบ่งเป็น 4 ประเภท

04

อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)

อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์
(Asset Management Ratios)

01

02

03 อัตราส่วนการบริหารหนี้สิน 
(Debt Ratios or Leverage Ratios)

อัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร 
(Profitability Ratios)



ประเภทอัตราส่วน อัตราส่วนที่ใช้วัด

1. อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 1.1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
1.2 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio)
1.3 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable Turnover)
1.4 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (Account Payable Turnover)
1.5 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover)

2. อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์
(Asset Management Ratios)

2.1 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable Turnover)
2.2 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Ratio)
2.3 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover Ratio)
2.4 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover)

3. อัตราส่วนการบริหารหนีส้ิน 
(Debt Ratios or Leverage Ratios)

3.1 อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์ (Debt Ratio)
3.2 อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของ (Debt to Equity Ratio)
3.3 อัตราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อสินทรพัย์(Long –Term Debt to Assets)
3.4 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Times Interest Earned)

4. อัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร 
(Profitability Ratios)

4.1 อัตราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) 
4.2 อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (Operating Profit Margin)
4.3 อัตราก าไรสทุธิ (Net Profit Margin)
4.4 อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (Return on Assets หรือ ROA) 
4.5 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (Return on Equity or ROE)



อัตราส่วนทางการเงิน
ที่ใช้ในงบการเงินของกองเศรษฐกิจสุขภาพ

2 วนันีเ้ราจะเรียนรู้



อัตราส่วนทางการเงิน สูตรการ
ค านวณ

(X) (Y) หน่วย

Current Ratio X/Y สินทรัพย์หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน เท่า

Quick Ratio X/Y เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและลูกหนี้ หนี้สินหมุนเวียน เท่า

Cash Ratio X/Y เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หนี้สินหมุนเวียน เท่า

อัตราส่วนลูกหนี้ตอ่สินทรัพย์หมุนเวียน X/Y ลูกหนี้รวม สินทรัพย์หมุนเวียน เท่า

Networking Capital X-Y สินทรัพย์หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน บาท

เงินบ ารุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว) X-Y เงินบ ารุงคงเหลือ+ เงินบ ารุงคงเหลือ- บาท

เงินบ ารุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว) ต่อหนี้สิน
หมุนเวียน

X/Y เงินบ ารุงคงเหลือ+ หนี้สินหมุนเวียน เท่า



X (สินทรัพย์หมุนเวียน)

Y (หนี้สินหมุนเวียน)
=  ……………  เท่า

ค่ามาก-ดี
สภาพคล่องสูง

CR บอกความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้
ถา้สินทรพัยห์มนุเวียนครอบคลมุหนีส้ิน
หมนุเวียนไดพ้อดี (1:1) แสดงว่า เจา้หนีร้ะยะสัน้ 
(หนีส้ินหมนุเวียน) ไดร้บัการคุม้ครองพอดี
ค่า CR ยิ่งสงู เจา้หนีจ้ะยิ่งไดร้บัความปลอดภยั
มากเท่านัน้ แต่ถา้ปล่อยให ้CR สงูเกินไป 
ความสามารถในการท าก าไรก็ลดลง เน่ืองจาก
การถือเงินสดไวม้ากๆ ไม่ก่อใหเ้กิดผลตอบแทน

Note!!

X: สินทรัพย์หมุนเวียน Y: หนี้สินหมุนเวียน

A119 รวม สินทรัพย์หมุนเวียน A219 รวม หนี้สินหมุนเวียน

ไม่รวม A1111040.3 เงินฝากคลัง/เงินฝากสถาบัน
การเงิน - นอกงบประมาณมีวัตถุประสงค์ 
(เงินบริจาค)

*ข้อมูลจากงบดุลบริหารหนว่ยงาน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)



Risk score 7 plus TPS
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ล าดับ รายการ ผ่าน ไม่ผ่าน

1 ประสิทธิภาพการท าก าไร Operating Margin 1 0

2 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ Return on Asset 1 0

3
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการช าระหนี้การค้ากลุ่มบริการ (ค่ายา 

เวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ)   (Average payment Period) 
1 0

4
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Average Collection 

Period) ลูกหนี้ค่ารักษา UC
1 0

5
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Average Collection 

Period) CSMBS
1 0

6
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Average Collection 

Period) SS ในเครือข่าย
1 0

7 การบริหารสินค้าคงคลัง Inventory Management 1 0

อัตราส่วนที่ใช้วัดประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง (7PLUS)

ล าดับ รายการ

7 A

6 A-

5 B

4 B-

3 C

2 C-

1 D

0 F





Ri

Risk score





Total Performance score

1.ตวัช้ีวดัดา้นกระบวนการ
1.ดา้นบริหารแผนการเงิน  2 คะแนน             -รายได ้  - ค่าใชจ่้าย
2.ตวัช้ีวดัดา้นตน้ทุน  2 คะแนน
- ตน้ทุนผูป่้วยนอก  -ตน้ทุนผูป่้วยใน - ค่าแรง -ค่ายา -ค่าแลป- ค่าเวชภณัฑ์

3.ตวัช้ีวดัดา้นบริหารจดัการบญัชีและการเงิน 4 คะแนน
- ระยะเวลาการช าระหน้ี  - ระยะเวลาถวัเฉล่ียการเรียกเกบ็หน้ีUC ,ขา้ราชการ
- การบริหารสินคา้คงคลงั - คะแนนการตรวจสอบงบทดลองเบ้ืองตน้

4.ตวัช้ีวดัดา้นการบริหารสินทรัพย ์2 คะแนน
- อตัราครองเตียง  - SumAdjRW

2.ตวัช้ีวดัผลลพัธ์การด าเนินงาน 5 คะแนน
- Operating margin - ROA - NWC – EBITDA – CASH raito





เรามาเริม่ตน้เรยีนรูท้ลีะตวักนัครบั


