บทที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
เนื่องจาก การลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในปจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
อย า งมากดั ง จะเห็ น ได จ ากปริ ม าณการซื้ อ ขายที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยป 2545 มี มู ล ค า การซื้ อ ขายรวม
2,047,442.23 ลานบาท ตอมา ในป 2546 มีมูลคาการซื้อขายรวมสูงถึง 4,670,281.49 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากป 2545 รอยละ126.26 และในป 2547 มีมูลคาการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 5,024,399.25 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากป 2546 รอยละ 8.46 และหากเทียบกับป 2545 มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก
ป 2545 ถึงรอยละ 145.40 ( ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2547 [ระบบออนไลน])
ทั้งนี้ ในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย นักลงทุนจะตองทําการพิจารณา วิเคราะห
และติดตามขอมูลของบริษัทจดทะเบียนที่สนใจจะลงทุนใหละเอียดกอนตัดสินใจลงทุน และงบ
การเงินก็ถือเปนสิ่งจําเปนอยางหนึ่งที่นักลงทุนมักใชประกอบในการตัดสินใจลงทุน เนื่องจากงบ
การเงินเปนเอกสารที่บริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทจะตองจัดทํา และเผยแพรแกสาธารณชน นัก
ลงทุนจึงสามารถหางบการเงินเพื่อนํามาวิเคราะหไดไมยากนัก
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Notes to financial statement) เปนสวนหนึ่งของงบการเงิน
ซึ่งนักลงทุนควรใหความสนใจเชนกัน เนื่องจากเปนรายงานที่จะบอกขอมูลเพิ่มเติมที่มีประโยชน
ตอการวิเคราะหงบการเงิน กลาวคือ ทําใหทราบวางบการเงินนั้นมีนโยบายบัญชี และหลักเกณฑ
อยางไรในการจัดทํางบการเงิน เชน บอกวิธีการคิดตนทุนขายของสินคา การคิดคาเสื่อมราคา
เกณฑการรับรูรายได เปนตน นอกจากนี้ ยังบอกถึงเงื่อนไขกรณีพิเศษบางประการ และภาระ
ผูกพันตางๆ (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2546: 14)
ในการเปดเผยขอมูลตางๆ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของเปนเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งสําหรับการตัดสินใจของนักลงทุน เนื่องจาก
หากไม มี ก ารเป ด เผยหรือ เป ด เผยไมเ พี ย งพอ อาจทํา ให นัก ลงทุ น ที่ ใ ช ง บการเงิ น นั้ น ตัด สิน ใจ
ผิดพลาดได
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ตามหลัก การเรื่ องบรรษั ทภิบาล 5 หมวด ที่ กํา หนดโดย OECD (Organization for
Economic Corporation and Development) ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ดร.สมคิด
จาตุศรีพิทักษ ไดกลาวถึงประเด็นเรื่องของการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส ซึ่งเปนหมวดที่ 4
ของ หลักการเรื่องบรรษัทภิบาล โดยใหมุงเนนความโปรงใสในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ความ
เปนอิสระของกรรมการ และการปกปองสิทธิของผูถือหุนรายยอย (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย, 2547: 13) ซึ่งทําใหเห็นวา มีการใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
ทั้ ง นี้ มี ก ารกํ า หนดการเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ตาม
มาตรฐานการบัญชีของไทย ฉบับที่ 47 เรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
กัน โดยกําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งเปดเผยประเภทและองคประกอบของรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของหากการเปดเผยขอมูลนั้นจําเปนตอความเขาใจในงบการเงินที่นําเสนอ แต
มาตรฐานฉบั บนี้ ไมไ ด กํา หนดใหกิ จการตอ งเปด เผยข อมู ลเกี่ ย วกับผลกระทบที่เ กิ ด จากความ
สัมพันธระหวางบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวของกันหากรายการบัญชีระหวางกันไมเกิดขึ้น (สมาคม
นักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2544 : 22)
กลุมอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งหมด 31 กลุมอุตสาหกรรม กลุม
การแพทย ถือเป นกลุมหนึ่ งที่นาสนใจสําหรับนักลงทุน ซึ่ งกลุมการแพทยเปนกลุ มบริ ษัทจด
ทะเบียนที่ประกอบธุรกิจดานการแพทยและเวชการ ถึงแมวากลุมการแพทยนั้น จะมีปริมาณการซื้อ
ขายหลักทรัพย ในป 2546 เพียงแค 25,001.65 ลานบาท เทียบเปนรอยละ 0.53 ของปริมาณการซื้อ
ขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แตหากพิจารณาจากราคาเปดเฉลี่ยเทียบกับราคา
ปดเฉลี่ยแลว จะเห็นไดวาบริษัทในกลุมการแพทยนั้น มีราคาปดเฉลี่ยสูงกวาราคาเปดเฉลี่ยรวมทุก
บริษัท (ที่มา : ขอมูลสถิติการซื้อขายหลักทรัพย ป 2546 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) และ
จากการที่ประชากรไดเพิ่มขึ้นทุกๆ ป โรงพยาบาลก็ตองรองรับกับการรักษาการเจ็บปวยตางๆ ที่
มากขึ้นตามมา อีกทั้งปจจุบันประชาชนไดใหความใสใจกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น ใหความสําคัญกับ
การตรวจสุขภาพประจําป และหากเกิดโรคภัยไขเจ็บก็มักจะเลือกโรงพยาบาลที่นาเชื่อถือ ทําให
ธุรกิจโรงพยาบาลขยายตัว และเปนธุรกิจหนึ่งที่นักลงทุนสนใจ
ดังนั้น ผูศึกษาสนใจที่จะศึกษาการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ตามมาตรฐานการบัญชีของไทย ฉบับที่ 47 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย กลุม
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การแพทย วาเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 หรือไมอยางไร และเพื่อใหทราบปญหาที่
เกี่ยวของ
วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามมาตรฐานการ
บั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 47 เรื่ อ ง การเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ของบริ ษั ท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยกลุมการแพทย
ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาเปรียบเทียบในการเปดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินในเรื่องการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย กลุมการแพทย
โดยทําการศึกษาขอมูลป 2546 และ ป 2547 ซึ่งมีบริษัทที่จดทะเบียนทั้งสิ้น 12 บริษัท ไดแก
1. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท เชียงใหมธุรกิจการแพทย จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน)
4. บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)
5. บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
6. บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน)
7. บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
8. บริษัท โรงพยาบาลวัฒนาการแพทย จํากัด (มหาชน)
9. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)
10. บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน)
11. บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
12. บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)
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การเก็บขอมูลและวิธีการศึกษา
การเก็บขอมูล
ใชขอมูลปฐมภูมิจากรายงานประจําป ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย กลุม
การแพทย และใชขอมูลทุติยภูมิจากมาตรฐานการบัญชีของไทย ฉบับที่ 47 เรื่องการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน หนังสือเชิงวิชาการ วารสารนักบัญชี งานวิจัย บทความที่
เกี่ยวของ และขอมูลออนไลน (On-line Document)
วิธีการศึกษา
ศึกษาการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันของบริษัทจดทะเบียน
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 ประกอบกับมาตรฐานฉบับที่เกี่ยวของ ไดแก ฉบับที่
35 44 และ45 พรอมทั้งเปรียบเทียบการเปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียนดังกลาว โดยการ
เปรียบเทียบการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินในเรื่องขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน ในป 2546 และ 2547 ของแตละบริษัท กับประเด็นการเปดเผยตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 47 ประกอบดวย 3 ประเด็นหลัก ไดแก
1. การเปดเผยความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
- บริษัทยอยหรือบริษัทยอยในเครือเดียวกัน
- บริษัทรวม
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
- ผูบริหาร กรรมการ พนักงานของกิจการ และครอบครัว
- บุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
- ผูถือหุนรายใหญ
- อัตราถือหุนของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
2. การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
- รายการบัญชีที่เปนสินทรัพยระหวางกัน
- รายการบัญชีที่เปนหนี้สินระหวางกัน
- รายการบัญชีที่เปนเงินลงทุนระหวางกัน
- รายการบัญชีที่เปนรายไดระหวางกัน
- รายการบัญชีที่เปนคาใชจายระหวางกัน
- ภาระผูกพันระหวางกัน
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3. การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
- วิธีเปรียบเทียบกับราคาภายนอกหรือราคาตลาด
- วิธีขายตอ
- วิธีราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
- ไมคิดราคาใดๆ ในการโอน
- นโยบายราคาที่กําหนดขึ้นของบริษัท (ตามที่ปรากฏทางปฏิบัติ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน)
- ราคาที่ตกลงกัน/ตามสัญญา
- ราคาทุน/ตามอัตราดอกเบี้ย
- ราคาอื่นๆ
นิยามศัพท
การเปดเผยขอมูล (วรศักดิ์ ทุมมานนท, 2547 : 291) หมายถึง การแสดงรูปแบบ การ
จัดรายการ คําอธิบาย คําศัพทที่ใช เกณฑที่ใชในการคํานวณ และรายละเอียด เพื่อชวยใหผูใชงบ
การเงินสามารถตีความหมายของงบการเงินไดดีขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 47 หมายถึง มาตรฐานการบัญชีของไทย ฉบับที่ 47 เรื่อง
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
งบการเงิ น (ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย, 2546 : 11) หมายถึ ง รายงานผล
ประกอบการทางการเงินของบริษัท ซึ่งจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเปนการ
รายงานกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งๆ อาจจะเปน 3 เดือน 6 เดือนหรือ 12
เดือน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย , 2547 : 864) หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่สามารถควบคุมบุคคลหรือกิจการอื่น
หรือสามารถใชอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญในการตัดสินใจดานการเงิน หรือดานการดําเนินงาน
ของบุคคลหรือกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย กลุมการแพทย หมายถึง บริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมการแพทย ในป 2546 จํานวน 12 บริษัท และ ป 2547
จํานวน 12 บริษัท
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ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา
1. การศึ ก ษานี้ ทํ า ให ท ราบลั ก ษณะการเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การอื่ น ที่
เกี่ยวของกันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย กลุมการแพทย
2. การศึกษาดังกลาวเปนประโยชนตอนักลงทุน ในการนําไปใชประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย กลุมการแพทย

