ง

ชื่อเรื่องการคนควาแบบอิสระ

การศึกษาการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม
การแพทย
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บทคัดยอ
การคนควาแบบอิสระนี้ เปนการศึกษาการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมการแพทย จํานวน 12 บริษัท โดยศึกษาเปรียบการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ป 2546 และ 2547 ของ
แตละบริษัทจากงบการเงินในรายงานประจําปของแตละบริษัทเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 47
การศึกษาแยกเปน 3 ประเด็นหลัก ไดแก การเปดเผยความสัมพันธระหวางบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน และ การ
กําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ด า นการเป ด เผยความสั มพัน ธ ร ะหว างบุ คคลหรื อกิจ การที่ เ กี่ย วของกั น พบว า บริ ษั ท
โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน) เปดเผยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 71.43 โดยเปดเผยประเด็น
ยอย 5 รายการ ไดแก บริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของกัน ผูบริหาร คณะกรรมการ พนักงาน และ
ครอบครัว ผูถือหุนรายใหญ และอัตราถือหุน สําหรับบริษัทรวมและ บุคคลที่มีอิทธิพลอยางมี
สาระสําคัญ ไมมีการเปดเผย ในประเด็นยอย มีการเปดเผยเรื่อง อัตราถือหุน มากที่สุด ซึ่งมีการ
เปดเผยทั้งสิ้น 9 บริษัท คิดเปนรอยละ 75 สวนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีการเปดเผยมาก

จ

ที่สุด ก็คื อ บริษัทที่เ กี่ยวของกัน ซึ่งมีการเปด เผยทั้งสิ้น 8 บริษั ท คิ ดเปน ร อยละ 66.67 และ
ประเด็นที่ไมปรากฏวามีบริษัทใดเปดเผย คือ บุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
ดานการเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน พบวา 9 บริษัท คิด
เปนรอยละ 75 เปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันครบถวนทุกประเด็น
เปดเผยประเด็นยอย 6 รายการ ไดแก สินทรัพยระหวางกัน หนี้สินระหวางกัน เงินลงทุนระหวาง
กัน รายไดระหวางกัน คาใชจายระหวางกัน และภาระผูกพันระหวางกัน ในประเด็นยอย มีการ
เปดเผยในเรื่องคาใชจายระหวางกัน มากที่สุด เปดเผยทั้งสิ้น 11 บริษัท คิดเปนรอยละ 91.67 และ
ประเด็นยอยที่เปดเผยนอยที่สุด คือ ภาระผูกพันระหวางกัน ซึ่งมีบริษัทที่เปดเผย 4 บริษัท คิดเปน
รอยละ 33.33
ดานการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน พบวา 3
บริษัท ไมเปดเผยนโยบายการกําหนดราคา สําหรับบริษัทที่มีการเปดเผยมากที่สุด คือ บริษัท
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) เปดเผยทั้งหมด 5 รายการ คิดเปนรอยละ 71.43 ไดแก
ราคาภายนอก/ราคาตลาด ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา ราคาทุน/ตาม
อัตราดอกเบี้ย และราคาอื่นๆ ในประเด็นยอย มีการเปดเผยนโยบายการกําหนดราคาที่เปนราคาที่
ตกลงกันตามสัญญามากที่สุด เปดเผยทั้งสิ้น 8 บริษัท คิดเปนรอยละ 66.67 และประเด็นที่ไม
ปรากฏวามีบริษัทใดเปดเผย คือ ราคาขายตอ
โดยสรุปแลวบริษัทสวนใหญมีการเปดเผยตามเกณฑที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 47 นอกจากนี้ยังพบวา บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทเดียวที่ไมมี
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนมาก
รายละเอี ย ดการเป ด เผยก็ จ ะมากตามไปด ว ย และการที่ บ ริ ษั ท ได รั บ การตรวจสอบบั ญ ชี จ าก
สํานักงานตรวจสอบบัญชีเดียวกัน จะมีการเปดเผยขอมูล และการแสดงรายการที่คลายคลึงกันดวย
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ABSTACT
This independent study is a study of related party disclosure by Thai Accounting
Standard (TAS) No.47 of 12 listed companies in health care services sector in The Stock
Exchange of Thailand. The study is to examine Related Party Disclosure in Note of Financial
Statement from years 2003 – 2004 according to TAS No.47.
This study devided into three main point of related party disclosure as follow: the relation
of related party disclosure, the transactions of related party disclosure, and the quoted policies of
related party disclosure.
As for the relation of related party disclosure found Mahachai Hospital Public Company
Limited is the most disclosed company -5 details are disclosed, to be percentage 71.43 as follow:
subsidiaries, related party, board and employee and related person, the most shareholder and
percentage of shareholder .For 2 details are not disclosed as follow: associates and the powered
person. In the detail of the relation of related party disclosure found that the percentage of
shareholder is the most disclosed -9 listed companies disclosed, to be percentage 75. And the
powered person is not disclosed.
As for the transactions of related party disclosure found that 9 listed companies, to be
percentage 75, disclosed completely in 6 details of the transactions of related party as follow:
related asset, related liabilities, related investment, related revenue, related expenses and related

ช

contact. In the detail of the transactions of related party disclosure found that related expense is
the most disclosed -11 listed companies disclosed, , to be percentage 91.67. And related contact is
less disclosed -4 listed companies disclosed , to be percentage 33.33-.
As for the quoted policies of related party disclosure found 3 listed companies did not
disclose the quoted policies of related party. For Bamrungrad Hospital Public Company Limited
is the most disclosed company - 5 details are disclosed, to be percentage 71.43 as follow: market
price, capital plus profit price, quoted policies in contact, capital price/at interest, and other
policies. In the detail of the quoted policies of related party disclosure found that quoted policies
in contact is the most disclosed -8 Listed Companies disclosed, to be percentage 66.67-. And
price for outsource is not disclosed.
The conclusion of this study, the listed companies in health care service sector disclosed
about related party cover the requisition of TAS No.47. And this study found Nonthavej Hospital
Public Company Limited did not disclosed related party. The more listed companies have a lot
common stock, the more disclosure related party. For the listed companies which audited by the
same audit firm, will have been same disclosed the information of related party.

